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Fi5r arbetspensionssystemet medfijrde ir 1973 inte nigra revolutionerande
fiir2indringar. Det mest betydelsefulla i fthga om so&lsskyddet bestod i
justeringen av folkpensionens understtidstilldgg och bostadibidrag.

I december antog Riskdagen Tagarna om dndring av lagen om pension
ftjr lantbruksftiretagare och om rndring av 30 S-folkpeisionslagen samt
lagen om avtrddelsepension. Det vdsentligaste innehSflet i deisa lagar
utg6rs av itgdrder som syftar till att fijr lantbrukarna istadkomma ett
generationsvdxlingspensionssystem och ett avtrddelsepensionssystem. De
nya lagama tilllmpas frin biirjan av iret 1974. Den- fcjrndmsia avsikten
med generationsvdxlingspensionen och avtrddelsepensionen er att fijr lant-
brukare, som avstitt frin sin utkomstkiilla , ttygga hans utkomst fram till
den normala pensionsildern.

I..september avlHts till Riksdagen regeringens proposition med ftirslag
till lag om iindring av 1 S lagen om barnbidrag sami till lagar om iindrin!
och upphdvande av vissa andra till reformen av systemet-ftir utjdmnin!
av familjekostnaderna anslutna lagar. F6rslaget innehiller i huvudsal
ltgaldgr i sy{te att fornya. det nuvarande systemet ftir utjdmning av
familjeko_stnaderna i dess helhet. Avsikten med fi5rslaget ar itt fardetta
barnfamiljernas utkomstskydd genom att hoja bidraginivin och utplina
eftersl5pningen i hidragens kiipvdrde. Det ftirslag t1ll andrirg av^8 S
lagen om persion fiir arbetstagare, som ansluter sig till regeriigens pro-
position, gdller justering av samordningsstadgandena fOr arbetspensioner,
vilket dr en n6dvlndig fdljd av det till fofupensionen fijreslagna barn-
tilldgget.

Beloppen fdr folkpensionens understijdstilliigg och bostadsbidrag samt
beviljningsgrunderna justerades fr6n ingingen- av juli minad. Det fulla
understtjdstilliiggets belopp steg i det ndrmaste med 50 procent. Sam-
tidigt infiirdes ldttnader i inkomstbindningen samt fijrbettiades bostads-
bidragsnivin. Fiir personer med enbart folkpension att leva pi htijdes
utkomstnivin genom dessa Indringar till att motsvara nivin ftjr minimi-
liinen.

Pensionsskyddscenralen och Folkpensionsanstalten ingick avtal om sam-
arbete ftjr koordinering av de praktiska verksamheteina. Tre samarbets-
grupper tillsattes: en grupp, som har till uppgift att utveckla mtijlig-
heterna ftjr att istadkomma gemensamma betj2iningspunkter, en grupp
ftir uppgiftskommuniceringen och en grupp ftir sjukiiiisZikrings- och-inva-
lidpensionsfrigor.



fubetspenSiOneringen PENSIoNERNAS MEDELBELoPP vID 1e7l ARS UTGANG

PENSIONSANSTALTERNAS ANTAL VID 197' ARS UTGANG

6lderspensioner
invalid- och arbetslijshetspensioner
familjepensioner
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Lanbruksfiiretagarnas pensionsanstalt
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Pensionsanstalternas intiikter ir 197) 1400 milj. mk (uppskattning)
Pensionsanstalternas ansvamgiild fu t973 5 600 milj. mk (uppskattning)
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PENSIONSLAGARNA OCH ANTALET PERSONER,

SOM HOR TILL DERAS KRETS
Talen griper delvis tjver varandra
sitillvida, att samma person kan hijra
till flera lagam krets.
Arbetspensionslagarna omfattar totalt
c. tvi miljoner personer.APL 1 050000

FoPL 95 OOO KAPL 3OO OOO

LF6PL 340 000
sPL 15 OOO

KyPL I OOO

stPL 240000

KTAPL 2O5OOO

UTBETALADE PENSIONER AREN 1968_1973

(APL, KAPL, F<jPL och LFoPL)
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Arbetspetrsiotrssystetnets utveck li ng

Lagar om dndringar av lagen om pension fiir arbetstagate, av lagen om
pension f6r arbetstagarc i kortvariga arbetsfl;rhillanden, av lagen om
pension f6r lantbruksfiiretagare och lagen om pension fiir fiiretagare
trddde i kraft vid biirjan av 6ret. Andringarna i dessa lagar gdller i hu-
vudsak infogandet av sisom delpension beviljad invalidpension i pen-
sionsskyddet. De under verksamhetsiret beviljade delpensionerna utg6r
3,16 procent av samtliga under 6ret beviljade invalidpensioner,

En annan Indring berijr minimibeloppet fdr den i APL f6rutsatta ltjnen.
Det ansigs, att det tidigare kravet'pi minimibeloppet fijr denna 16n var
alltfur hligt. Enligt det kravet stannade utanfijr pensionsskyddet alltjlmt
arbetsfdrhillanden, av vilka intjdnat pensionsskydd skulle ha vatit av
betydelse fiir arbetstagaren. F6r den skull sdnktes kravet pi liinens mini-
mibelopp till hiilften av det tidigare giltiga markbeloppet.

Likasi dndrades samordningsstadgandena. Andringarna fijrbatrar speciellt
de till KAPL:s krets htjrande arbetstagarnas stlllning.

Till Riksdagen avlIts den 21.12.1,973 regeringens proposition med ftjr-
slag till dndring av APL. Enligt fiirslaget skall fijr anstdllda vid de stats-
understirdda institutionerna anordnas i APL avsett pensionsskydd, ifall
anstelld utf6r sidant arbete, fijr vilket den ersdttning som betalas inte
beaktas vid urrikning av den pension staten bekostar.

Person i fijrtroendeuppdrag har enligt grillande praxis i allmdnhet inte
ansetts intjdna i arbetspensionslagarna avsett pensionsskydd pi basen av
sitt uppdrag. Silunda kan skijtseln av ett fdrtroendeuppdrag leda till, att
vederbtjrandes pensionsskydd ftirsvagas, di han gir miste om sin ltjn ftir
den tid han dr borta frin arbetet. Fijr att upphdva detta missfdrhillande
har fdreslagits, att till APL skulle fogas ett stadgande, enligt vilket det
vore mdjligt att pl frivillig vdg anordna pensionsskydd pi basen av de
arvoden som erldggs f6r fijrtroendeuppdrag. Berziffande utbetalning av
i APL avsedd ilderspension har fijreslagits, att pensionen skall utbetalas
frin btirjan av den minad, som ftiljer efter arbetsftjrhillandets upp
hiirande, om pensionen sijks inom re minader frin det arbetsfijrhillandet
upphtirde. Dessutom har fiirslag gjorts om, att stadgandena om utbetal-
ning av pension till socialnlmnden skall preciseras.

Likasi har under Sret stadgandena fijr avtrddelsepensionssystemet och f6r
generationsvlxlingspensionssystemet utarbetats. Regeringens proposition
gdllande dessa avldts i oktober. Enligt fijrslaget till avtrddelsepension
skulle till jordbrukare, som fyllt 55 ir och som varaktigt avstitt frin
att bedriva jordbruk, erldggas en fijr utkomsten beryggande avtrldelse-
pension. Syftet med avrddelsepensionssystemet dt, att fOr beskogning och
fijr annat bruk ur jordbruksproduktionen avfora sidana ldgenhter, som
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inte dr (ortbestindsdugliga och inte heller 6r l2impliga fiir sammanslagning
med andra av traktens ldgenheter.

Stadgandena om generationsvdxlingspension fdreslogs att infogas i LFtjPL.
Avsikten med generationsvdxlingspensionen Ir att piskynda generations-
vdxlingen inom jordbruket pi sidana hgenheter, pi vilka ett fortsatt jord-
bruk dr eindamilsenligt. Ftjr pensionen fiSrutsdttes, att jordbrukare, som
fyllt 60 ir, iiverliter sin brukningsenhet till en anhtirig och sjZilv upphiir
att bedriva jordbruk.

Pensionsrirendenas behandl i r-rg

Varje m&nad

Till Pensionsskyddscentralen insdndes under verksamhetsiret c. 29.500
pensionsansdkningar, varav 60 7o hade sdnts in via de banker och post-

in.tulter, som har ridgivning fiir pensionssdkande. Av de till arbets-

pensionsanstalterna inkomna ansiikningarna hade ungefzir hdlften kommit
via Pensionsskyddscentralen.

i medeltal 970 sldana pensionsdrenden, dIr
fiirminslitaren lven hade hiirt till kretseneller

Fdrsiikringsdomstolen inbegdr av Pensionsskyddscentralen utlitande om
besvdr iiv:er pensionsndmndens beslut och om ansijkningar om -iterbryt-
ning av Taga^kraft vunna beslut. Under iret gavs 695 

-skdana 
utlltanden,

AvJn till lrbetspensionsanstalterna, till arbetsgivare och till enskilda fijr-
sdkrade har givils utlitanden och anvisningar om arbetspensionslagarnas

tillZimpning.

Konsultativa kommissionen fijr invaliditetsdrenden, vars uppgift dr att
ge utlatanden i invalidpensionsdrenden, har under iret gi-vit 146 rekom-
irendationer till avgiirande. Pensionsanstalterna har i allmhnhet i sina

beslut ftiljt dessa rekommendationer.

Pensionsskyddscentralens kundbetjdning har besiikts av i genomsnitt 70
personer per dag.

Pensionsskyddscentralen ger dven i brev personliga rid till allmdnheten.
Denna koriespondens omfattade under iret sammanlagt c. 10'500 brev'
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Overvakningen
Pi Pensionsskyddscentralen ankommer att 6vervaka att arbetsgivare och
fi5reta-gare fullgtir sin i APL och FtjPL stadgande fiirsdkringsikyldighet.
Vid fijrsummelse har arbetsgivare och fiiretagare i allmdnhit iftei er-
hillen an, rdrkning sjiilva fullgjort sin fiirslkringsskyldighet. I motsatt
f.all har Pensionsskyddscenralen upptagit fdrsakling pi arbetsgivarens
och fiiretagarens- bekostnad. Pensionsskyddscentalen elagger fiirsumlig
arbetsgivare att betala gottg6relse, vari ingir den fijrslkringspremie Penl
sionsskyddscentralen erlagt till pensionsanstalten. Dessa gotig-ijrelser upp
gick under ir L973 till ungefiir 295.000 mark.

Pensionsskyddscenffalen ilrgger arbetsgivare att erlagga gottgiirelse rven
i det fall, att arbetsgivaren frivilligr, men fijrst sedan den i lag stadgade
tiden utgitt, upptagit ftirslkring. I form av sidana sk. vitesgottgdrelser
har under iret ungefdr 118 500 mark Slagts till betalning. I gottgOrelser
piftjrdes silunda sammanlagt c. 413 000 mark.

Fiirsiikringsskyldighet har under iret utretts i samband med 198 fafi. av
konkurs och 26I fall av offentlig stdmning. Med anledning av f6rsum-
melse har Pensionsskyddscentralen bevakat gottgiirelse i 48 konkurser
och i 2 offentliga stdmningar.

Pensionsskyddscentralen har dven ijvervakat de under lagen om under-
stddskassor lydande pensionskassorna och -stiftelserna. Hos-dessa anstalter
giordes under iret__70 kontrollbesijk. Kontrollen glllde speciellt lagen-
ligheten i kassas eller stiftelses beslut.

Registreringen av arbetsfbrhiillanden och pensioner
Pensionsskyddscentralen fiir register 6ver de arbetsfijrhillanden, fijreta-
garperioder och pensionsfall samt de arbetsgivares pensionsansordningar,
som underlyder arbetspensionslagarna ( APL, KAPL, FijPL och LF6PL ).
I registren har enligt sdrskilda avtal inftjrts uppgifter dven om sidana
tjensteftjrhallanden och avgiiranden, som avses i de lagar, vilkas skijtsel
omhdnderhas av Statskontoret, Kommunala pensionsanstalten, Kyrkans
centralfond och Sjtimanspensionskassan. Under 6ret slijts avtal om att
registering av anstdllningsftirhillanden och pensionsfall enligt pensions-
stadgan fijr Finlands Bank skall pibtirjas vid Pensionsskyddscentialen.

Planeringen av det nya pensionsfallsregistret fortsatte under verksam-
hetsiret. Det nya systemet, varmed betjlningen i tekniskt avseende fdr-
bdttras, tas i bruk fu 1,974.

Registerutdrag 6ver arbetsfdrhillanden sdndes till pensionsanstalterna,
nlrmast fijr handldggning av pensionsdrenden, till ert antal av c. 250.000
och till arbetstagarna fijr kontroll av registeruppgifter till ett antal av
c. 125.000.
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Kreditfbrs;ikringen KREDITFORSAKR I NGSBESTANDETS

UTVECKLING AREN 1969-1973

(1620)

(%88)

(1255)

1969 1970 1971 1W2 1973

milj. mk

15@

'lom
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Kreditftjrsiikringens ansvar utgjorde 1.620 milj. mk vid verksamhetsirets
utgang. Okningen i ftjrhillande till ftiregiende 6r var 9 7o. Huvuddelen
av fijrsZikringsbestindet bestod av fijrsdkringar, som beviljats till slkerhet
fijr av pensionsanstalterna beviljade lin, dvensom fi5r pensionsanstalternas
fond- och ansvarsbrist. Beloppet fijr dessa kreditftjisiikringar utgjorde
1,.284 milj. mk, varav 54Vo tdcks av de till Pensionsskyrddscentralen
tjvedlmnade kontrasdkerheterna. Kreditftjrsdkringens andel utgtir av samt-
liga fiirsiikringar ftjr arbetspensionssystemets placeringar ungeflr en
tredjedel.

Under verksamhetsiret intriiffade 10 skadefall. Pensionsskyddscentralens
ansvar f6,r dem uppgir till 0,5 milj. mk, varav en del kan tlckas med
kontrasiikerheter och nigon del torde erh&llas i andelar i konkursbon.
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KR ED ITFORSAKR I NG SBESTAN DETS

FORDELING PER PENSIONSANSTALTSTYP

Forsdkringsbolag 28 o/o

Ftirs2ikringspremier
Erlagda erslttningar

KREDITFORSAKRI NGSBESTANDETS

FORDELNING ENLIGT FORSAKRINGSOBJEKT

48 o/o Pensionstiftelser

Arbetspensionskassor
1 o/o

o/o Pensionskassor

Pensionstiftelsernas
21 o/o och pensionskassor-

nas realegendom
5 o/o Placeringsl&n

Fondbrist 5 o/o

69 o/o AterlAning

Tabell:
Kreditftirslktingens int[kter, omkostnader, ftirsHkringsfond samt
fallens antal under fuen L969-1973. Milj. mk.

1969 1,970 1971. L972

skade-

5,62 6,16 6,66 8,25
0,64 0,64 0,63 0,80

1973
7,9)
0,65

11,32
0,8,

63,32
10

Reserverat fijr senare ersdttningar . . 5,8L 7,06 8,11 9,60
Fiirvaltnings- och driftskostnader 0,43 0,48 0,57 0,64
Ansvarsglild .. 26,11 33,40 41,77 52,15
Antal skadefall . . 18 21 23 15
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Au svarsfti rd el n i n ge lr PENSIONER, SOM BEKOSTAS GEMENSAMT
OCH DERAS ANDEL I DE TOTALA
PENSIoNSUTGIFTERNA AREN 1968-1972
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350 (58"L)

300

2fi

200

150

100

50

1968 1969 1970 1971 1972

Pensionsskyddscentralen ftjrdelar irligen mellan pensionsanstalterna an-
svaret ftir de under fiiregiende ir erlagda pensioner, som bekostas gemen-
samt. Ar L972 utbetalades i pensioner sammanlagt 598,2 m:-Jj. mk. Av
detta utgjorde de pensioner, som pensionsanstalterna gemensamt skall
bekosta, 347,4 milj. mk.

Varje pensionsanstalt pif6rs en avgift, med vilken den deltar i de pen-
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sioner, som bekostas gemensamt. Ifall pensionsanstalten i pensioner, som
bekostas gemensamt, utbetalat ett htjgre belopp dn den piftirda avgiften,
erhiller pensionsanstalten gottgtirelse. I motsatt fall debiteras pensions-
anstalterna ett tillskott. Gottgiirelse erhtjll under verksamhetsiret 68
pensionsanstalter. Tillskott upptars av 86 pensionsanstalter. Det belopp,
som i samband med ansvarsfijrdelningen passerade Pensionsskyddscentra-
len,
detta

uppgick
belopp

till 56,8 milj. mk. Ftir utjdmning av penningrtirelsen har
erlagts i tvi fijrskottsrater.

Placeringar

I samband med ansvarsftirdelningen gottgiordes pensionsanstalterna den
ftirs2ikringspremie om 11,5 milj. mk, som erhillits frin Arbetslijshets-
kassornas Centralkassa.

DE OLIKA NARINGSGRENARNAS ANDEL

I PENSIONSSKYDDSCENTRALENS LANEBESTAND

Fabriksindustri,
39 o/o kraft- och elverk

Handel 20 o/o Fastigheter och
200/o toretag i bygg-

nadsbranschen

210/o Ovriga narings-
grenar

Pensionsskyddscentralens placeringstillgingar utgjorde vid utgingen av
31 1,973 60,9 milj. mk. Placeringstilhangarna Ir nlrmast tlckning ftir den
i kreditfijrs2ikringsverksamheten uppkommande ansvarsgdlden.

Placeringstillgingar
Hn
obligationer
aktier

Placeringstillgingar sammanlagt

mk
mk
mk
mk

miti.
mili.
mili.
miti.

59,9
019
0r1

60,9
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[Jndersokningar, utredtringar och stittistil<

Under verksamhetsiret fastslog Pensionsskyddscenualens styrelse fOr

forskningsavdelningen ett forskningsprogram fdr de nlrmaste iren. I en-

lighet med detta p-ibArjades i slutet av iret planeringen av ett nytt forsk-
ningsprojekt ftir kartlaggning av de arbetsofijrmtignas totalsituation.

Understikningen om pensionsansiikningarnas handl2iggning utvidgades att
omfatta dven fiiretagarnas pensionsanstikningar. Materialet fijr detta in-
samlades frin pensionsanstalterna och togs till behandling. De viktigaste
resultaten, uppgjorda anstaltsvis, betrdffande arbetstagarnas pensions-

anstikningaruidilar till pensionsanstalterna pi viren. Likasl slutfdrdes
til| denna del detaljanalyieringen av materialet innehillande j2imfdrelser

mellan pensionsanstalterna.

Understikningsrapporten om de huvudsakliga resultaten frin pensions-

ilderundersij[ningen fardigstllldes och iiverldmnades till Pensionskydds-
centralens styrelse ftir kiinnedom. Kompletteringen och justeringen av rap-
porten bl,a. betriiffande kostnaderna och deras inverkan pigick Innu vid
irets utgflng.

Den i samarbete med Folkpensionsanstalten utfiirda, pi registeruppgifter
baserade undersijkningen av ?tt 1972 om ildringars och arbetsofiSrmiignas
totalpensionsskydd slutftjrdes. Allt efter som materialet behandlades,

uppgjordes fOi den pensionspolitiska arbetsgrupp, som , verkar undet
s&iai- och hdlsovirdsministerns ledning, under iret tre ftjrhandsrapporter
om resultaten frin undersijkningen. Pi basen av dessa delrapporter sam-

manstalls den slutliga rapporten, som kommer att publiceras i duplicgrad
form gemensamt av Peniionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten.

Materialet fiir intervjuundersijkningen om de ftjrsdkrades instiillning till
arbetspensionssystemet analyserades och understjkningsrapporten hade vid
slutet av iret nitt slutskedet.

F2iltarbetet fijr undersdkningen 1r 197 ) om mltningen av klnnedomen
om arbetspensionssystemet slutftjrdes under Srets ftjrsta hlIft. Materialet
dr ftjr ndrvarande under datorbehandling och analys.

Statistikuppgifterna om arbetspensionsanstalternas verksamhet, om pen-

sioner och pensionstagare har insamlats frin arbetspensionsanstalterna.
Med sttjd av registeruppgifter sammanstalldes irsstatistiken iiver . 

pen-

sionerna och penJionstagarna. Statistiken iiver pensionstagarna var denna
ging mera omfattande Zin tidigare. I btirian av 6ret offentliggiordes den

ftjrsta, pi basen av registeruppgifter uppgiorda statistikpublikationen, som
gdller ilders- och invalidpeniionerna fu 1971. Den f6ljande publikationen,
iom berijr fu 1972 ocli som fiirdigst?illdes i slutet av redogiirelseiret,
har ett rikligare innehlll, di den omfattar iiven familje- och arbetslijshets-
pensionerna.

Under Sret fottsatte uuedningen om icke ansijkta ilderspensioner. Till
alla under iren 1903-1905 fijdda, som syntes ha pensionsrltt men som

6nnu inte siikt pension, sdndes uppmaning att ansijka om pension.
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Det internationella samarbetet

UtbiIdningsverksamheten

Den mest framtriidande h?indelsen pi det internationella samarbetsfaltet
var Internationella socialskyddsorganisationens (ISSA:s) xuII general-
mijte i Abidjan. T_ mtjtet deltog representanter ftir socialskyddssystemen
i sammanlagt 50 l?inder. I samband med miitet ursigs Pensioniskydds-
cenualens verkst2illande direkttjr till Finlands reprJsentant i oigani-
sationens ftirvaltningsrfld.

ISSA:s aktuariembte har kallats till mtite i Finland it t975. Fiir arrange-
mangen vid detta, fijr vira ftjrhillanden synnerligen stora internatione"lla
mdte svarar ISSA:s medlemmar i Finland.

Talrika utliindska socialfijrsiikringssakkunni ga ht under iret vid bestjk
h2ir- bekantat sig med arbetspensionssystemei och Pensionsskyddscenralens
verksamhet.

utbildningsverksamheten vid Pensionsskyddscentralen omfattade under
redogtirelseiret sivdl centralens egen personal som personal vid pensions-
anstalterna - i friimsta rummer vid pensionskassorna och -stiitelserna.
I denna utbildningsverksamhet deltog aven personal bl.a. frin Pensions-
stiftelse{ijreningen, Pensionsinformati,onbyrin, Arbetspensionsanstalternas
ftirbund, Ftirs?ikringsbolagens informationscentral och 

-statskontoret.

Fiir Pensionsskyddsglntralens egen personal ordnades tre kurser ftir ny-
anst2illda, _tre grundkurser om arbetspensionssystemet, en fortsiittningi-
kurs-, tvi kurser i databranschens grunder, en korr.rpondenskurs och in
telefonservicekurs. Deltagarantalet vid derra kurser u-ur ,"--r.rlagt 226.
Personalen deltog_ dven i utbildningsverksamhet, som ordnars ftir ilanste-
mlin vid pensionskassorna och -stiftelserna och ftjr tjenstemen med ,pp-
gift att informera om arbetspensionen.

Dessutom delto-g Pensionsskyddscentralens personal i 6i utbildningstill-
fiillen, som ordnats av utomstiende anstalter och utbildningscentialer.
Denna verksamhet bestod till sttjrsta delen av specialyrkeskurser. Siirskild
uppmlrksamhet har fiists vid utbildningen i ledande verksamhet och i
personalfiirvaltning ftjr anstlllda i ftjrmansst?illnirg.

Ftjr funktiondrer vid pensionskassorna och -stiftelserna ordnades under
redogijrelseiret -en grundkurs om pensionsrrenden, tre kompletterings-
kurser och tvi fortsrttningskurser. I dessa kurser deltog sammanlagt 123
pefsoner.

I samrid med Folkpensionsanstalten arrangerades ett tvidagars r8dgiv-
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I n f o rn-rati o tr sverk sam l-r eten

ELAKETURVAKESKUS

nings- och kursmijte fiir de svenska social- och invandrarmyndigheterna.
I denna sammankomst deltog ijver 60 funktionlrer frin social- och social-
ftirseikringsmyndigheterna och frin invandrarbyrierna.

Utbildningen fdr personer, som i penninganstalterna och pi postkontoren
handhar ridgivningen till arbetspensionssijkande, omfattade under redo-
giirelseiret cirka 2 500 personer. Denna handledning och utbildning har
omhdnderhafts av Pensionsskyddscenralens bankridgivare och givits sivll
i anstalternas expeditioner som vid olika kurser. Fiir sjukhusens och
sanatoriernas socialvirdare liksom fiir socialbyriernas funktionlrer har
dvensi ordnats ridgivning och handledning.

Den viktigaste utvidgningen i Pensionsskyddscentralens informationsverk-
samhet skedde i riktning mot Sverige. De fijrhandlingar, som fijrts med
Invandrarverket, socialmyndigheterna, fiirsdkringskassorna och Landsorga-
nisationen i Sverige, hade till resultat, att broschyren och fiirfrignings-
kortet om pensionsskyddet i Finland nu disribuerats till Sverige fOr dar
bosatta finldndares r2ikning. Likasi har material om det finska arbets-
pensionssystemet kunnat sdndas till svenska tidningar och Sveriges Radio.

Grundllggande fakta om och utvecklingslinjer i arbetspensionssystemet
har behandlats vid seminarier, som i hi5gre grad 6n tidigare arrangerats
fijr arbetsmarknadsorganisationerna, fiir fijrm2in och redaktdrer vid radion
och televisionen och fiir tidningarna. Bistind har givits till Rundradion
och Reklam-TV:s socialpolitiska program och ildringsprogram. Med tid-
ningsartiklar har man sriivat till att tillmtitesgi den stigande efterfrigan
pi material till fackorganisationernas och socialbranschens tidningar.

I vhxande utsrdckning har bistind och hjalp givits forskare och stude-
rande, som dgnar sig it arbetspensionssystemet, liksom dven till dem som
varit intresserade av studiebesijk. F6rfrigningarna i tidningarnas spalter
fijr allmZinheten har krdvt stijrre uppmdrksamhet In tidigare.

Pi socialskyddsdagarna i Uleiborg hade Pensionsskyddscentralen ordnat
betj2ining fijr allmdnheten.

Uttjver grundmaterialet har uppgjorts en allmdn broschyr 6ver arbets-
pensionssystemet, publicerud ph sju olika spr&k, en engelsksprikig bro-
schyr, som social- och hdlsovirdsministeriet bestlllt fijr sin bokserie om
socialfijrslkringen samt den fijr Sverige-finnarna avsedda broschyren. Fiir
arbetspensionssystemets eget bruk och fdr pressen har levererats statistik-
sammanstellningar och uppgiftssamm andrag.
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Personal och utrymmetr

I byggnadsprogrammet fijr Pensionsskyddscentralens administrationshus
har iindringar i tidtabellen gjorts pi grund av den sk. investeringsskatten.
Fiir nlrvarande synes det, som om det egentliga byggnadsarbetet kunde
pibtirjas i btirjan av oktober 1974, dA giltighetstiden fijr investerings-
ikatten upphiir. Jordbyggnasarbetena ingingsattes under redogijrelseiret
i slutet av december och samtidigt inllmnades ansiikan om byggnadstill-
stind. Byggnaden berhknas sti f?irdig i btirjan av sommaren 1976.

Pensionsskyddscentralens personal tjkade under iret med 2) och bestod
vid irets utging av 261 personer. Under iret fastslogs de allmdnna princi-
perna ftir personalpolitiken, fiirnyades reglementet ft r personalen och
sliits det fiirsta liine- och kollektivavtalet.

Helsingfors, den 27 marc 1974

Veikko Ahtola
Tapani Kabri
Erkki Oinas
Erkki Pesonen

Altti Aurela T Pentikiiinen
C. G. Aminoll Aruo Hautala
Martti Lehtiruen Bruuno Mattila
Lauri T. Olkinaora P Paaerrnaa
Olaui Suominen
luhani Salrninen
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Resultatrdknirg for redovisningsiret 197 3

Kostnarlcr

ORDINARA KOSTNADER

Ftirvaltnings- och driftskostnader
Ltiner och arvoden 4 967 7t8,92

I tg3 860,42
L 734 044,L5
3 122 020,46

Socialkostnader
Byrikostnader
Datorkostnader
Pensionsanordningskostnader
enligt APL 15 S

Avskrivningar
89 5gt,g4

127 555,79
840 631,38

1,108 496,L5
563 515,20

RZintor
Ovriga kostnader

Pensionsndmnden t3 747 434,41

KREDITFORSAKRINGENS KOSTNADER

Av ftjts2ikringsf tirbindelser
ftiranledda prestationer

Utbetalda erslttningar
Okningar av ansvarsfijrbindelser

Ersdttningsreserven
Aterftirsiikrare

Fiirslkringspremier 989 492,-
Minskning av f6n
siikringspremie-
reservandelen ...... L6495,-

654 746,82

rt )2t 853,-

1 005 gg7,-
Ftirvaltnings- och
driftskostnader

Ltiner och arvoden
Socialkostnader
Ovdga kostnader

552 498,03
106 939,38
166 739,06 826175,47

370 788,72 t4 t79 551,01
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Ok"i"c av kreditftjrlusueserveringen
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Intiiktcr

ORDINARA INTAKTER

Kostnadsandelar frin pensionsanstalterna Il 963 738,26
Gottgiirelser p.g.a. fiirsummelser . . . . 239 525,77
Kapitalinkomster

Rdntor

KREDITFORSAKRINGENS INTAKTER

Ftirsiikringspremier
Minskning av ansvarsfijrbindelser

Ftirsiikringspremiereserven
Aterfiirs[krare

Kapitalinkomster
Rintor

24 7 56,- I 544 t7 0 ,38 t3 7 47 434 ,41

7 927 8)9,80

t54 )52,15

Dividender
Indexflirhujningar pi
lin och vdrdepapper

Dividender
ma."ioiio;"irsr; pa
lin och vlrdepapper

Ovriga inkomster

1 518 019,38
t 395,-

Arvoden LL8739,04
Okning av ersittnings-
reservandelen .... 817588,- 936)27,04

5 042 281,L3
4 924,05

87 390,52 5 t34 595,70
26 436,32 1.4 t79 551,01

mk 27 226 985,42
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Balansrdkning 3 1. 12. 197 3

Aktiua
FINANSIERINGSTILLGANGAR

Kassa L 264,38
Banktillgodohavanden och
postgirokonton
Kontofordringar . .

I 402 283,95
4 060 001,42 5 463 549,75

OVRIGA FORSAKRINGSBOLAGS ANDEL
AV ANSVARET

Ftirslkringspremiereserven .... 4)5377,-
Ersiittningsreserven 3 049 609,- 3 484 986,-

TRANSITORISKA POSTER

Ftirfallna obetalda
kreditf ijrs?ikringspremier
Transitoriska rlntor
Transitoriska pensionsrater
Ersdttningar under behandlirg . .

559 825,-
1347 578,58

3 932,04
452 548,16 2 36) 883,78

PLACERINGSTILLGANGAR

Obligationer
Aktier och andelar

856 693,t7
116 078,81

59 886 729,64 60 8r8 90L,62Lan ..

ANLAC,GNINGSTI LLGANGAR
Kostnader fijr under byggnad varande
administrationsf astighet 729 641,30

314 912,81Inventarier ....
214 000 1258 554,17

20

Aktier och andelar

Ek 73 429 875,26



VARDERINGSPOSTER

Kreditf ijrlus treservering

AV KREDITFORSAKRINGSFORBINDELSER
FORANLETT ANSVAR

Premiereserven
Ersiittningsreserven

Passiua
FRAMMANDE KAPITAL

Skulder
Skulder till andra ftirsdkringsbolag

Aterfiirslkrare lt4 619,12
Pensionsfiirsiik-
ringspremier 303 )25,22

Kontoskulder ........ 

-

Utjiimningsandelar av
pensionskostnader

TRANSITORISKA POSTER

sdkringspremier
Erslttningar under behandling . . .

I ftirskott erhillna kostnadsandelar

Helsingfors, den 27 marc 1974

Veikko Ahtola
Tapani Kabri
Erkki Oinas
Erkki Pesonen

4t7 944J4
27 5 415,27

t49 802,62 84) 162,23

| 226 999,21

41.07 549,69
. . 59 2LL 360,- 63 )L8 909,69

421.092,-

2L 634,50
373 464,t4

7 224 6t3,49 8 040 804,13

mk 7) 429 875,26

Altti Aurela T Pentikiiinen
C. G. Aminolf Aruo Haatala
Martti Lehtinen Bruuno Mattila
Lauri T. Olkinuora P Paaermaa
Olaui Suominen
luhani Salrninen
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Revisionsberdttelse

22

Matti I. Kaappinen
CGR

Vid representantskapets ordinarie hijstm6te den 4 december 1,972 utsedda
att granska Pensionsskyddscentralens fiirvaltning och rdkenskaper f6r ir
1973 har vi i dag slutftirt virt uppdrag och meddelat fdljande.

Undertecknad Kihlman har under iret ombes6rjt fortliipande detalj-
granskning av rlkenskaperna och meddelar, att bokftjringen skiitts riktigt
och ijverskidligt pi basen av behilriga verifikat samt att penningmedlen
omhenderhafts med omsorg. Placeringstillgingarnas obligationer, aktier
och andelar samt linehandlingar har i detalj granskats.

Gemensamt har vi List de vid representantskapets och styrelsens mciten
f6rda protokollen dvensom verksamhetsberdttelsen, samt analyserat och
granskat bokslutet, varvid vi erhillit de upplysningar vi ansett erforderliga
berdffande omsthndigheter, som vi fiist uppmdrksamhet vid under revi-
sionsarbetet.

Bokslutet zir uppgjort p& sakligt riktiga grunder och det uppvisar i fiir-
skott erhillna kostnadsandelar 7 224 613,49 mark.

Vid granskningen var nZirvarande t.f. dvermatematikern vid social- och
hdlsovirdsministeriets fiirsdkringsavdelning A. Savelius, som granskade
kreditftjrsdkringens fiirsiikringsreservberzikningar och meddelade, att han
icke funnit skal till anmlrkningar betrdffande de angeldgenheter han
granskat.

Styrelsens verksamhetsber?ittelse och bokslutsbalanserna ger saklig och
riktig information om Pensionsskyddscentralens verksamhet och ekonomi.

Vid revisionen har vi kommit till uppfattningen att Pensionsskyddscent-
ralen under r2ikenskapsiret skijtts med sakenlig omsorg.

Pi basen av vir revision fiireslir vi att bokslutet faststIlles och att sty-
relsen beviljas ansvarsfrihet f6r fu 1973.

Helsingfors, den 23 april 1974

Rauno Kousa Biarne Lindbolrn

Saante Kihlman
CGR



P e n s i o n s s k1 d ds c e ru tr ale n s fi) rzt al tn ings o rgan

Representant-
skapet

StyY(J.r,,,

ORDINARIE MEDLEMMAR

Niemi, J. 8., minister, representanskapets ordfiirande
Lahtinen, Alli, generaldirekt6r, representanstkapets viceotdfijrande
Partanen, Erkki, bergsr&d

Hdsti5, Stig H., bergsrid
Laatunen, Timo, vicehlradsh6vding
Salo, Kalervo, kommerserid

Jaakkola, Olavi, bergsrid
Hiimiiliiinen, Niilo, ordfiirande
Elomaa, Simo, sekreterare
Penttilii, Sulo, ordfiirande
Vilponiemi, Lauri, ordfdrande
Vdlikangas, Aarne I., pol. magister
Ihamuotila, Veikko, agronom
Hakamdki, Toivo, jordbrukare

Nymalm, Tor, agronom

Jaatinen, Matti, ekonom
Pajunen, Aarno, kommerserid
Palm6n, Lars, fil. magister
Ingman, Nils Erik, jur. licentiat
KeinInen, Viljo, fil. doktor
Haramo, Mikko, ftjrvaltn. kand.
Hohenthal, Jarl, vicehlradshdvding
Karvonen, Manti J., professor

ORDINARIE MEDLEMMAR
Pesonen, Erkki, fil. doktor, styrelsens ordf6rande till den 12.10.1973
Aurela, Altti, {il. magister, styrelsens ordfijrande frin den 12.lO.L97j
Pentiklinen, Teivo, fil. doktor, styrelsens viceordfdrande
Kahti, Tapani, vicehhradshtivding
Olkinuora, Lauri T., dipl.ingenjijr
Oinas, Erkki, vicehdradshdvding
Hautala, Arvo, ordf6rande
Suominen, Olavi, verksamhetsledare
Ahtola, Veikko, ordfiirande
Mattila, Bruuno, vicehlradshiJvding
Terho, V. E., pol. magister
Aminoff, C. G., vicehiiradshiivding
Lehtinen, Martti, med. licentiat
Lindblom, Seppo, pol. licentiat

SUPPLEANTER

Aho, Matti L., jur. doktor
J2ippinen, Vilho, tjverdirektdr
Tdhtinen, Mikko, bergsrid
I(esterlund, Bjiirn, bergsrld
Svartstrbm, Nils, vicehlradshiivding
Markkanen, Kauko, vicehhradshtivding
Sirkia, Viljo I., agronom
Kujanpdzi, Viiinlj, ordfijrande
Sund, Jarl, ordfijrande
Virtanen, Pekka, ordfdrande
Lassinen, Erkki, ordf6rande
Tuure, Kalervo, verksamhetsledare
Eskola, Kusti, lantbruksrid
Nikula, Lauri, ordfiirande
Lindstrtim, Veli, fiskare

Jokinen, Hartti, ekonomierid
Heikkonen, Erkki, ingenjiir
Strandell, Hikan, fil. magister
Ekholm, Klaus, vicehdradshdvding
Findrus, Arvi, viceverkstdllande direktijr
Simula, Samuli, direktijr
Launikari, Ake, socialdirektiir
Niemi, Turo, med. o. kir. doktor

SUPPLEANTER

Sumelius, Henrik, agronom
Widdn, Rolf, vicehdradsh6vding
Sierla, Jarmo, vicehdradshiivding
Veirto, Martti, ordfiirande
Hansson, Ragnar, verksamhetsledare
Nissilzi, Erkki, ordfiirande
Rahola, Pentti, agronom
Paaermaa, PauJi, ekonom
Halsas, K.-J., vicehlradshiivding
Helske, Esko, san. konteramiral
Simoinen, Olf, f6,rvalt. kand.
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Simoinen, Olli, verksamhetsledare

Siren, Marjatta, vicehliradsh6vding

STJPPLEANTER

Kuula, Fritz, ingenjiir
Hiikkiinen, Esko, vicehdradshijvding
Kannisto, Matti, apotekare
Nummi, Lassi, fdrfattare
Kemppinen, Kullervo, advokat

Pihlstijm, Esko, geaeralsekreterare
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Pensionsndmndens verksamhet ir 1973

O. Ojala
ordfiirande

Till pensionsndmnden inkom fu 1973 3 266 besvdr, varav 1 529 berijrde
iirenden, som hlnfdr sig till lagarna om pension fijr arbetstagare, och
1737 drenden, som h2inftjr sig till lagarna om pension fiir filretagare.
Under det gingna iret avgjordes 2751 Irenden. Motsvarande tal fijr
ftjregiende ir var: inkomna besvlr 2 870 och avgjorda drenden 2969.
Vid redogdrelseirets inging var antalet oavgjorda irenden 2 157 och vid
dess utging 2 672.

Ovanndmnda siffror visar, att anhopningen av drenden under redogijrelse-
6ret ijkat i ftjrhillande till tidigare. Detta beror delvis pi, att antalet ftjr
behandling inkomna besvdr under redogiirelseiret vuxit med nistan 14
procent, och delvis pi av personalskiften fijranledda faktorer. Pi iikningen
har lven inverkat sidana faktorer som delinvalidpensionssystemet, som
tr2idde i kraft den 1. 1.I97), samt f6retagarnas, speciellt lantbruksfijre-
tagarnas besvdr tjver arbetsinkomsten, ftjr vilka handldggningen av ett-
vart lrende medftjr arbete ut6ver det vanliga sivll fijr pensionsnlmnden
som ftir dess kansli.

Pensionsnlmndens divisioner, under virsessionen fem divisioner, varav en
extra, och under htjstsessionen fyra divisioner, har envar sammanttatt
en ging i veckan, varvid behandlats cirka 20 iirenden per ging. Under redo-
giirelseiret hijlls 159 sammanrdden, vari ingfu 6 plenarsammantrdden.
Dessutom har divisionernas ordfiiranden sammankommit till miiten fiir
handldggning av gemensamma drenden gdllande pensionsndmnden och
arbetet vid dess kansli.

Fijr att ftirbettra arbetskapaciteten vid pensionsndmnden har bl.a. perso-
nalen utijkats. Personalen bestod vid utgingen av hr 1973 av 17 heltids-
anstdllda tjlnstemdn och 2 halvtidsanstlllda ftjredragande. S&lunda har
personalen under iret utijkats med J personer. De nya tjdnstemdnnen
triidde i tjdnst i slutet av redogiirelseiret, och fijrst sedan inldrningstiden
ftjr dem gitt till Inda, torde tiden f6,r Irendenas behandling, som f6r
ndrvarande miste anses vara alltfijr ling, kunna fijrkortas. Likasi i syfte
att effektivera verksamheten har den nya kanslichefsbefattningen frin
den 1 december 1973 inrdttats.

Helsingfors den Ll marc 7974

S. Rostila
kanslichef
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J aatelt, Tauno, jur.lic.
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Uoti, Martti, jur.kand.
Palojiirvi, Erkki, agronom
Raita, Yrjii, soc.kand.
Kansikas, Veikko, arbetsskyddssekrererare
Raatikainen, Helvi, sekreterare
Honkavaara, Esko, ekonomiefiirvaltare
Ginstrijm, Take, agrolog
Bicks, Bertel, agronom
Reunanen, Ville, agronom
Leino, Erkki, vicehdradshiivding
Riisalo, Rauno, ekonom
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Pensions-
skyddscentralen
telefon 642 5Il

4
*

Kalevagatan 6

Juridiska avdelningen

Pensionsbyrin

Kundbetjlining

Tillsynsbyrin

Fiirsdkringstekniska avdelningen

Inkomstregisterbyrin

Pensionsregisterbyrin

Allmdnna avdelningen

Kalevagatan 4

Informationsavdelningen

Georgsgatan 17

Kredi tf ijrslkringsavdelningen

Fiirslkringstekniska avdelningen
matematiska byrin

,ril
Albertsgatan 36

Forskningsavdelningen

Pensionsndmnden
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