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Det emellan arbetsmarknadsorganisationerna i mars 1972 trtiffade avtalet om
grunderna f6r ingAende av kollektivavtal samt genomforande frAn den 1.4.1972
av vissa sociala anordningar f<lranledde under Ar 1972 vissa med arbetspensions-
systemets utvecklande sammanhiingande forberedande arbeten. PA dessa base-
rade dndringar av arbetspensionslagarna stadftistes sedan att trada i kraft den
I januari 1973. Den mest centrala iindringen var, att delpensioner ansl6ts till
arbetspensionssystemets inval idpensioner.
En regeringsproposition med fdrslag till lagstiftning angAende avtrddelsepension
overliimnades till riksdagen samtidigt som en fornyad proposition angAende av-
g6ngsvederlag. De 6ligganden, som hiinfdr sig till beviljande och utbetalande av
pension samt till premieuppb6rden ankommer enligt propositionen p6 Lantbruks-
f6retagarnas pensionsanstalt. Kommissionen f6r generationsvexlingspensioner fore-
slog i sitt i slutet av 6ret avliimnade betdnkande, att en generationsvaxlingspen-
sion, som har talrika beroringspunkter med avtriidelsepensionssystemet, skulle in-
fdras medelst anslutning till lantbruksfdretagarnas pensionssystem.
Regeringen avlat imaj en proposition ang6ende f6rbtittring av de till folkpensionens
underst6dstillaggs- och bostadsbidragssystem horande f6rmAnerna. Biksdagen
dndrade propositionen i sA omfattande mAn, att de totala arliga utgifterna skulle
ha stigit till ungeftir tredubbla beloppet av de utgifter den ursprungliga propo-
sitionen f6rutsatte. Under propositionens behandling i riksdagen fdrekom en mycket
omfattande pensionspolitisk debatt. Lagf6rslaget blev icke stadftist och regeringen
avltit en ny proposition, som avs6g att revidera beloppen av understddstilltigg och
bostadsbidrag till folkpension samt f6rutsattningarna f6r beviljandet. De lagtind-
ringar, som godktindes pA basen av den nya propositionen, triider i kraft den 1 juli
1973. Beloppet av fullt underst6dstilliigg 6kar med inemot 500/6. Tillika lindras
inkomstbundenheten och bostadsbidragets nivA f6rbdttras.



ABBETSPENSIONERINGEN

Talen griPer delvis over vatandra

sAtillvida, att samma person kan hdra

till flere lagars krets.
Arbetspensionslagarna omfattar totalt

c. tvA miljoner Personer.

FoPL 100000

LFdPL 360 000

sPL 15000
KyPL 9 000

PENSIONSLAGARNA OCH ANTALET PEBSONER,

SOM HOB TILL DEBAS KRETS

PENSIONERNAS ANTAL VID UTGANGEN

AV AREN 1968_1972
(APL, KAPL, LF6PL, FdPL)

n FAMILJEPENSIONEB
ffi INVALIDPENSIONEB
M ALDERSPENSIONER
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Pensionernas medelbelopp vid 1972 Ars utg6ng
6lderspensioner
invalid- och arbetsl6shetspensioner
fam iljepens ioner

211 mk/mAn.
205 mk/mdn.
106 mk/m6n.

Pensionsanstalternas antal vid 1972 6rs utgdng
f6rstikringsbolag I
pensionskassor 13

pensionsstiftelser 126
arbetspensionskassor 4
Lantbruksf6retagarnas pensionsanstalt 1

Pensionsanstalternas premieintakter Ar 1972 1 100 milj. mk (uppskattning)
Pensionsanstalternas ansvarsgald 31 . 12. 1972 4 600 milj. mk (uppskattning)

UTBETALADE PENSIONER AREN 1968_72
(APL, KAPL, LFirPL, F6PL)
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ARBETSPENS IONSSYSTEMETS UTVECKLI NG

Pensionsskyddscentralen utarbetade de 6ndringar av lagen om pension f6r arbets-
tagare och lagen om pension fdr arbetstagare i kortvariga arbetsf6rhdllanden, som

triidde i kraft i april. Enligt dessa tindringar kan Pensionsskyddscentralen pA an-

sdkan helt eller delvis befria arbetsgivare frdn att bekosta i lagarna stadgat pen-

sionsskydd ifall enligt fdrdndrad rattspraxis eller av annat ddrmed jamf6rbart sar-
skilt skiil pensionsskydd skall anordnas retroaktivt f6r arbetstagare, vars arbets-
f6rh6llande icke tidlgare ansetts falla under dessa lagar. Befrielse fran retroaktiva
premier kommer ifr6ga endast f6r tid innan s6dant sk6l yppat sig.

I samband med hiir ovan n6mnda lagtindringar tindrades lagen om pension fdr
arbetstagare i kortvariga arbetsforhellanden silunda, att lon, f6r vilken forsdkrings-
premie pd grund av preskription inte mera kan pAforas, beaktas vid bertikningen
av pensionens storlek. Aven sAdan f6rsdkringspremie, frAn vars erldggande Pen-

sionsskyddscentralen befriat arbetsgivaren, betraktas som erlagd premie dA pen-

sionens storlek bertiknas.

Lag angAende dn-dring av lagen om pension f6r arbetstagare, lagen om pension

for arbetstagare i kortvariga arbetsf6rhillanden, lagen om pension f6r lantbruks-
f6retagare och lagen om pension f6r f6retagare utfiirdades i slutet av 6ret. And-
ringarnas huvudsakliga del avser inf6rlivande med det lagstadgade pensions-
skyddet av invalidpension, vilken beviljas som delpension.
Enligt de tidigare stadgandena kunde som pensionsberattigad betraktas endast
sddan arbetstagare, som var helt till arbete of6rm6gen eller som endast hade kvar
en obetydlig arbetsf6rm6ga. Uppfyllde ett invallditetsfall inte dessa f6ruts6ttningar,
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PENSIONSARENDENAS BEHANDLING

kunde sokanden inte beviljas invalidpension. Grdnsen mellan arbetsf6rmdga och

arbetsoformdga hade blivit mycket skarp.

I den nya invaliditetsdefinitionen har denna grans avtrappats, i det dven en obe-

tydliqare nedg6ng av arbetsfdrmSgan anses vara pensionsberdttigande. Har arbets

tagares arbetsform6ga nedg6tt med minst tv6 femtedelar, skall han enligt den nya

definitionen betraktas som oformogen till arbete. Det blir beroende av arbetsof6r
mAgans gravitet, huruvida invalidpension beviljas till fullt belopp eller som del-
pensi on.

Aven enligt den nya definitionen skall arbetsoformAga grunda sig pA en medicinsk

orsak, med andra ord pA sjukdom, lyte eller skada. Ett klart orsakssammanhang

skall foreligga mellan forvarvsinkomsternas nedgSng och de medicinska faktorerna.
lden nya definitionen framtrader de sociala och ekonomiska omsttindigheternas
andel mera centralt an hittills.

Pensionsskyddscentralens verksamhet

Arbetspensionsanstalterna erholl under Ar 1912 genom Pensionsskyddscenralen
c. 28 500 pensionsans6kningar och av dessa hade c. 60 /o inkommit via de banker
och postanstalter, som har r6dgivning for pensionssokande. Av de till arbetspen-
sionsanstalterna inkomna ansokningarna hade ungefdr hdlften kommit via Pensions-

skyddscentra len.

Varje minad anhtingigglordes i medeltal 650 sAdana pensionsarenden, dar arbets-
pensionss6kanden eller forminslAtaren hade hort iiven till kretsen for lagen om

statens pensioner eller for lagen om pension for kommunala tjansteinnehavare
och arbetstagare. I dessa fall overstlndes ansokningarna f6r handliiggning tiven

till statskontoret eller till Kommunala pensionsanstalten.
Forsdkringsdomstolen inbegdr Pensionsskyddscentralens utlatande angAende besvdr
6ver pensionsndmndens beslut och rorande ansokningar om Sterbrytande av be-

slut, som vunnit laga kraft. Under aret avgavs 392 sAdana utletanden. Aven pen-

sionsanstalter, arbetsgivare och enskilda forsdkrade har erhAllit utlAtanden och an-

visnrngar angdrende arbetspensionslagarnas tillirmpnrng.

Konsultativa kommissionen for invaliditetsarenden, vars uppgift air att avge utlatan-
den i invalidpensionsdrenden, avgav under Aret 127 rekommendationer ifr6ga om

avgorande. Pensionsanstalterna har iallmanhet isina beslut efterkommit dessa

rekom me nd ationer.
Pensionsskyddscentralens 16dgivningsexpedition besoktes i medeltal av 70 per-
soner per dag.
Pensionsskyddscentralen ger allmiinheten personliga 16d iiven ibrev. Denna kor-
respondens har under aret omfattat c. 1 100 brev i mdrnaden.
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OVEFVAKNINGEN

REGISTRERINGEN AV ARBETSFOBHALLANDE- OCH PENSIONSUPPGIFTER

Pensionsskyddscentra en Aligger overvaka, att arbetsgivare och foretagare fullg6r
sin iAPL och FoPL stadgade fors-ikringsskyldighet. Vid forsummelse har arbets-
givare och foretagare iallmdnhet efter erhAllen anmarkning sjallva fullglort sin for
s:ikringsskyldighet. I motsatt fall har Pensionsskyddscentralen upptagit forsdkring
pi arbetsgivarcns eller foretagarens bekostnad. Pensionsskyddscentralen pAfor f0r-
sumlig arbetsgivare en gottgorelse, ivilken ingSr den fors;ikringspremre Pensions-
skyddscentralen erlagt tiLl pensionsanstalten. Gottgorelserna uppgick under 5r 1972

till sammanlagt c. 1B0 000 mark.
Pensionsskyddscentralen pifor arbetsgivare gottgore se Aven i de fall, dar arbets-
givare frivilligt upptagit forsakring, men efter den ilagen utsatta tiden. S.idana
s.k. llotesgottgorelser p6fordes under redogorelseAret till ett belopp av c.

71 500 mark.
Forsakrinqsskyldighet har under aret utretts i samband med 249 fall av konkurs
och 256 fall av offentlig stamning. Med anledning av forsummelse har Pcnsions-
skyddscentralen bevakat gottgorelse i 59 konkurser och i 4 offentliga stamninqar.

Pensionsskyddscentralen Sligger att 6vervaka de pensionskassor och -stiftelser,
som bedriver verksamhet en igt lagen om pension for arbetstagare och lagen om
pension for foretagare. Hos dessa anstalter gjordes under Aret 66 kontrollbesok.
Kontrollen gelllde sairskilt laqenliqheten av kassas eller stiftelses beslut.

Pensionsskyddscentralen for register over arbetsforhAllanden, foretagarperioder
och pensionsfali samt over arbetsgivares penslonsanordningar, vilka underlyder
arbetspensionslagarna.
Med statskontoret har overenskommits om inforande i Pensionsskyddscentralens
arbetsforhillanderegister av hanvisningar ti I statens tjanste- och arbetsforh&llanden,
sAsom redan forfares ifriga om avslutade kommunala tJanste- och arbetsforhAllan-
den. Med Kyrkans centralfond och Sjomanspensionskassan har likasA overenskom-
mits o,n irrforande iPensionsskyddscentralens arbetsfbrhillandereqister av upp-
gifter om vissa tjanste- och arbetsforhdllanden.
Kyrkans centralfond och Sjomanspensionskassan har betriiffande pA dessa an-

kommande pensionsfall sedan Arets borjan varit med i den av Pensionsskydds-
centralen handhavda kommunrceringen. Nbdiga uppgifter har inforts Sven ipensions-
fallsreglstret. Statskontoret och Kommunala pensionsanstalten hade redan tidigare
anslutit sig till sagda kommunicering och registrering.
Begisterutdrag med uppgift om arbetstagares APL- och KAPL-arbetsforhAllanden
samt approximativ uppgift om pensions storlek utsiindes under 6ret till ett antal
av 125 000 och sedan verksamhetens btrrjan ?ir totalantalet inemot en halv miljon.
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KREDITFORSAKHINGEN

Kreditforsiikringens ansvar utgjorde 1 487 miljoner mark vid utgangen av ar 1972.

Beloppet hade 6kat med 18fi sedan fdregaende ar. Huvuddelen av f6rs6krings-

bestAndet var kreditforsiikringar, som beviljats till stikerhet f6r av pensionsanstalter-

na beviljade l6n iivensom f6r pensionsanstalternas fond- och ansvarsbrister. Dessa

kreditf6rstikringars belopp var 1222 miljoner mark, varav 54 0/o tiicks av de till Pen-

sionsskyddscentralen 6verltimnade kontrasiikerheterna. Kreditf6rsdkringens andel av

samtliga f6rsdkringar f6r arbetspensionssystemets placeringar hr 32o/s.

Undeir:edogOrelse6ret intrdiffade 15 skadefall. Betrdffande dem har Pensionsskydds-

centralen ett ansvar pa 1,6 milloner mark, varav en del kan ttickas med kontra-

sakerheter och nAgot torde 6ven kunna erhallas i andelar i konkursbon.

KREDITFORSAKRINGSBESTANDETS UTVECKLING

AREN 1968-1972
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KREDITFORSAKRINGSBESTANDETS FORDELNING PER

PENSIONSANSTALTSTYP

44 % PENSTONSSTIFTELSER

1 % ARBETSPENSTONSKASSOH

20 % PENSTONSKASSOR

FORSAKRTNGSBOI-AG 3s %

FONDBRIST 5O/O

KREDITFORSAKBI NGSBESTANDETS FORDELN ING

ENLIGT FORSAKRINGSOBJEKT

PENS I ONSSTI FTELSERNAS
18 % OCH PENSIONSKASSORNAS

REALEGENDOM
6 % PLACERTNGSLAN

71oh ATERLANTNG

Kreditfdrsdkringsverksamhetens intdkter, omkostnader och f6rstikringsfond tiven-
som skadefallens antal Sren 1968-1972. Milj. mk:

F6rsdkringsprem ier
Erlagda ersattningar
Reserverat f6r senare ersattningar
Fdrvaltnings- och driftskostnader
Ansvarsgtild 31 . 12.

Antal skadefall

1968

4,58

0,53
4,44

0,36
19,84

23

1 969

5,62
0,64
5,81

0,43
26,11

18

I 970

6,r 6

0,64
7,06
0,48

33,40
21

I 971

6,66
0,63
8,11

0,57

41 ,77
23

1572

8,25
0,80
9,60
0,04

52,15
15
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PLACERINGARNA

Pensionsskyddscentralens placeringstillgSngar utgjorde vid utg6ngen av 6r '1972

64,2 miljoner mark. Placeringstillgangarna ar narmast ttickning for den i kreditf6r-

sakringsverksamheten uppkommande ansvarsgiilden avensom f6r den giild, som

f6rorsakas av de i forskott erlagda premierna f6r de gemensamt bekostade pen-

sionerna.

Placeri ngsti I lgingar
LAn 62,8 milj' mk

Obligationer 1,3 milj. mk

Aktier 0,1 milj. mk

Placeringstillgdngar sammanlagt 64,2milj.mk

DE OLIKA NARINGSGHENARNAS ANDEL

I PENSIONSSKYDDSCENTRALENS LANEBESTAND

39 % FABRTKSTNDUSTRI,
KRAFT- OCH ELVERK

HANDEL 19 %
14 % FASTTGHETER OCH

FORETAG I

BYGGNADSBBANSCHEN

28 % oVRTGA
NITBINGSGRENAH



ANSVARSFORDELNINGEN

250

Pensionsskyddscentralen utf6r Arligen en utredning av de pensioner, som skall
bekostas gemensamt, betrtiffande de under de f6regAende Sren utbetalade pen-

sionerna. Ar 1971 utbetalades i pensioner sammanlagt 406,6 miljoner mark. Av
dessa utgjorde de pensioner, som gemensamt bekostas av pensionsanstalterna,
234,3 miljoner mark.
Varje pensionsanstalt p6fdrs en avgift, varmed den deltar i de pensioner, som be-
kostas gemensamt. Vid ansvarsf6rdelningen antingen erhAller pensionsanstalterna
gottgdrelse eller ock m6ste de betala tillskott till PSC. Under redogOrelse6ret erh6ll
66 pensionsanstalter gottgdrelse. Tillskott uppbars fr6n 93 pensionsanstalter. Det
belopp, som passerade Pensionsskyddscentralen i samband med ansvarsf6rdel-
ningen, utgjorde 44,0 miljoner mark. For utjemning av penningr6relsen har en del
av beloppet erlagts i tv6 f6rskottsrater.
Vid ansvarsf6rdelningen gottgjordes pensionsanstalterna 6ven den fr6n Central-
kassan for arbetsl6shetskassorna erhAllna f6rsiikringsprbmien 8,8 miljoner mark.

PENSIONER, SOM SKALL BEKOSTAS GEMENSAMT
OCH DERAS ANDEL I DE TOTALA
PENSIONSUTGIFTEHNA AHEN 1 967-1971

MILJ. MK

(58.d
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UNDERSOKNINGAB, UTREDNINGAR, STATISTIK

DET INTERNATIONELLA SAMARBETET

Medelst en undersokning av pensionsans6kningarnas behandling efterstravas att
klarldgga behandlingstakten, pA denna inverkande retarderande faktorer och m6j-
ligheterna att eliminera sadana faktorer. Analysen av materialet blev slutf6rd be-
trdffande den forsta rapporten. Bapportens avfattande och en mera detaljerad fort-
satt behandling p6bdrjades i slutet av aret.
Fdltarbetet for en intervjuundersokning, som kartlagger de forsdkrades inst6llning
till arbetspensionssystemet, slutfdrdes. Unders6kningen dr for ndrvarande under
datorbehandling och analysering.
lnom den unders6kningsserae, som avser uppskattning av kannedomen om arbets-
pensionssystemet, igangsattes den tredje unders6kningen. lntervjuerna utfors av
Suomen Gallup Oy. lnom undersokningen angAende pensions6ldern bragtes mate-
rialets bearbetning betriiffande sdvdl f6rfrAgningarna hos arbetstagare som den
fr6n foretagen insamlade statistiken till slutskedet. Undersokningsrapportens av-
fattande p6b6rjades.
I samarbete med Folkpensionsanstalten planerades en undersokning, som avser
att kartlegga det totala pensionsskyddets nuvarande nivA, den totala pensionens
struktur evensom pensionstagarnas totalinkomster. Basutgifterna for unders6kningen
hopbragtes fr6n Pensionsskyddscentralens och Folkpensionsanstaltens register.
Statistiska uppgifter om pensionsanstalternas verksamhet, pensionerna och pen-
sionstagarna insamlades frdn pensionsanstalterna. Med tillhjelp av registeruppgifter
uppgjordes en arsstatistik betrdffande de f6rstikrade samt 5lderspensionstagarna
och invalidpensionstagarna. En plan for en statistiksamling, avsedd att publiceras
Srligen, fdrdigsttilldes f6r ilderspensionernas och invalidpensionernas del.
Utredningen om icke ans6kta Alderspensioner fortsattes under redog6relseAret.
Alla de iren 1900-1902 fodda personer, som syntes ha pensionsrdtt, men annu
inte s6kt pension, ombads att sOka pension.

Pensionsskyddscentralen deltog i det internationella samarbetet pa socialf6rsik-
ringens omrAde inom ramen fdr lnternationella socialskyddsorganisationen (ISSA).
Av internationella moten Pensionsskyddscentralen var med om att f6rbereda me
namnas attonde nordiska socialtrygghetsm6tet, som dgde rum i Helsingfors i juni
med sammanlagt c.270 deltagare frin de fem nordiska liinderna avensom nordiska
tilltiggspensionsmotet i Ekeniis i november. Talrika utldndska socialf6rsdkrings-
sakkunniga har under 6ret vid besok hdr bekantat sig med arbetspensionssystemet
och Pensionsskyddscentralens verksamhet.
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UTBI LDN I NGSVERKSAM HETEN

I NFORMATI ONSVEHKSAM HETEN

UnderredogorelseAretomfattadePensionsskyddScentralensutbildningsverksamhet
f6rutomdessegenpersonal6venpersonalvidpensionsanstalterna-narmastpen-
sionskassorna och pensionsstiftelserna - 

samt den personal, som ger pensions-

information. lPensionsskyddscentralens informationstillfiillen deltog iiven personal

f16n PensionsinformationsbyrAn, Arbetspensionsanstalternas Forbund, Pensions.

stiftelsef6reningen avensom statskontoret'

ForPensionsskyddscentralensegenpersonalanordnadeskurserfornyatjanSte.
miin, grundkurser rorande arbetspensionssystemet' tvA kurser i arbetsledningsltira

och "it 
seminarium for utbildning i ledande verksamhet. I kurserna deltog 191

tjansteman.EndelavPensionsskyddscentralenspersonaldeltogdessutombl.a.i
utbildningstittfiillen f6r tjansteman, som ger arbetspensionsinformation' och fdr

tjansteman, som handhar personalarenden'

Gemensamt med Lantbruksf6retagarnas Pensionsanstalt, oy Tietokonepalvelu Ab

och arbetspensionskassorna anordnades en kurs i personalforvaltning. Vidare har

samarbete agt rum med Forsiikringsbranschens utbildningscentral'

lutbildningstillftillen av kurs- och seminarieform' som anordnats utom Pensions-

skycldscentralen, deltog 37 av verkets tjansteman'

Under redogOrelseAret anordnades tvA grundkurser i pensionsarenden evensom

sex kompletteringskurser i pensionsarenden f6r personal vid pensionskassorna och

-stiftelserna. Antalet deltagare var 177 '

ldenavPensionsskyddscentralenanordnadeutbildningende|togsammanlagt423
personer.
De personer, som i penninganstalterna handhar rAdgivningen till arbetspensions-

s6kande, handleddes av Pensionsskyddscentralens bankridgivare sAvtil i penning-

inStitutenSexpeditionersomvidlokalamotenmedpensionsrSdgivare.F6rsocial.
byraernas samt sjukhusens och sanatoriernas funktiontirer anordnades traning i

pensionss6kandenas betjtinande.

Under 5r 1g72 erh6ll informationsverksamheten sin prdgel av pensionsreformernas

behandlingiriksdagenochavattarbetSpenSionslagarnauppnAddetioArsAlder.
KringtioArsdagen.denljuli,publiceradepressentalrikaartiklaritimnet.Temat
uu|. ior" iiven irundradions program. omfattande information utsandes aven om

referaten och debatterna vid attonde nordiska socialforsakringsmdtet i Helsingfors'

I samarbete med myndigheter och organisationer i Sverige iir under utarbetande

enplanf6rarbetspensionsradgivningtillfinlandarnaisverige.Detidningari
sverige, som publicerar material p5 finska, har tillsants artiklar pa bida spr5ken'

Kontakten med rundradions redakt6rer for socialpolitiska program och 6ldrings-

programharstabitiseratsiSinaformer.Pensionsskyddscentralenharregelbundet
kunnat bidraga till ifr6gavarande programserier'



PERSONAL OCH UTRYMMEN

Pensionsskyddscentralen har deltagit i den utstallning som anordnades under "Jtit-

kiin kulttuuripaivat" (Kulturdagen f6r skogsarbetare) i Viitasaari avensom i utstdll-
ningen under "Aldringarnas vecka" i Helsingfors. Tidskriften "Tyoeliike" och dess

svensksprAkiga motsvarighet "Arbetspension" utkom vardera med fyra nummer.

Kontakten med riksdagens socialutskott fortgick i vedertagna former. lnformations-
och 16dpliigningstillftillen har anordnats f6r arbetsmarknadsorganisationernas, ra-

dions, de dagllga tidningarnas avensom redakt6rsorganisationernas representanter.
De funktionarer, som ger information inom arbetspensionsomridet, har samman-
kommit en g6ng i mdnaden. De funktiondrer, som ger information inom de sociala
omrSdena, rddpltiger likas6 med varandra.
Pensionsskyddscentralens konsultativa kommission fdr informationsarenden komplet-
terades under redogorelseeret och dess uppdrag preciserades.

Pensionsskyddscentralens representantskap besl6t den '13. 12. 1971 att ett admi-

nistrationshus skall uppforas f6r Pensionsskyddscentralen. Representantskapet be-

fullmtiktigade tillika styrelsen att besluta om byggnadsplanens f6rverkligande.
Planens genomf6rande kom egentligen i gang sedan Helsingfors stadsstyrelse den

30. 3. 1972 f6r iindamAlet reserverat en tomt i Ostra Bole. Byggnadsratten
omfattar 16000 m2. Dessutom fAr p6 tomten uppf6ras tre bottenv6ningar och i dem
placeras 2 500 m'? enligt byggnadsratten berdknat utrymme. Byggnadsr?itten utg6r
sSlunda totalt 18 500 m2.

Fdr byggnadsplanens genomf6rande tillsatte styrelsen en byggnadskommission
jamte arbetsutskott for kommissionen. Planeringsarbetet kunde starta under senare
halvdret 1972. Pensionsskyddscentralens personal 6kade under 6ret med 33 per-
soner och utgjorde vid redog6relsedrets utgdng 242 personer. I slutet av Aret an-

skaffades sammanlagt c. 800 m2 ytterligare utrymmen. Dessa tilliiggsutrymmen
torde fylla behovet av verksamhetsutrymmen tills det nya administrationshuset blir
fiirdigt. Representanter for personalf6reningen var.rred i de arbetsgrupper, som

sysslar med utvecklandet av personalplaneringen, utbildningen och den inre plane-

ringen. Ett reglemente f6r personalens f6rtroendeman faststtilldes.
F6r den inre informationen inom Pensionsskyddscentralen grundades arbetsplats-
bladet "Lisiietu", som under 6ret utkom med sex nummer.

Helsingfors den 28 mars 1973.

Erkki Pesonen

Veikko Ahtola
Tapani Kahri
Bruuno Mattila
Olavi Suominen

C. G. Aminoff
Martti Lehtinen

Erkki Oinas
V. E. Terho

T. Pentiktiinen

Arvo Hautala
Seppo Lindblom

Lauri T. Olkinuora

Juhani Salminen
verksttillande direktdr
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INTAKTER

Ordiniira intdkter

Kostnadsandelar frAn pensionsanstalterna

GottgOrelser p.g.a. fdrsummelser ......
I 947 566,21

56 31 9,08

Kapitalinkomster
Rdntor
Divilender
lndexf6rh6jningar pA l6n och

v6rdepapper

Ovriga ordindra int6kter

1 128 807 ,12
1 099,-

21 379,- 1 151285,12

111737,93 11266908,34

t(red itf tirsikri ngens i ntiikter

ForsSkringspremier

Aterf6rsdkrare
A,rvoden
Okning av premiereservandelen

Okning av ersattnings-
reservandelen . . .

8 260 040,1 6

123 237,84

221 735,-

609 709,- 954 681,84

Kapitalinkomster
Rdntor
Dividender . .

3 833 892,78

4 268,50

. lndexfdrhOjningar pd ldn och
vdrdepapper ....

Ovriga inkomster

83 r46,52 3 921 307,80

15 452,39 13 151 482,19

mk 24 418 390,53
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PASSIVA

Frdmmande kapital

Skulder
Skulder till andra f6rsiikringsbolag

Aterf6rsikrare
Kontoskulder . . .

Utjtimningsandelar av pensionskostnader

66 990,88

328 827,03

12136 076,37 12531 894,28

Vdrderingsposter

Kred itf6rl ustreserveri n g 856 210,49

Av kreditftirsiikringsftirbindelser ftiranlett ansvar

Premiereserven
Ersdttn ings reserven

4 261 901,84
47 889 507,- 52 151 408,84

Transitoriska poster

Semesterersdttningsreservering med
socialskyddsavgift

I fOrskott erlagda kreditf6rsiikringspremier
I fdrskott erhAllna kostnadsandelar .......

286 986,-
8 766,40

5 983 243,75 6 278 996,1s

mk 71 818 509,76

Helsingfors den 28 mars 1973.

Erkki Pesonen

Veikko Ahtola

Tapani Kahri

Bruuno Mattila

Olavi Suominen

C. G. Aminoff

Martti Lehtinen

Erkki Oinas

V. E. Terho

T. Pentikdinen

Arvo Hautala

Seppo Lindblom

Lauri T. Olkinuora

Juhani Salminen
Verksttillande direktOr



Revisionsberiittelse
Vid representantskapets ordinarie h6stm6te den 13. december 1971 utsedda att
granska Pensionsskyddscentralens f6rvaltning och rtikenskaper fdr 61 ,l972 har vi
i dag slutfort v6rt uppdrag och meddelar f6ljande.

Undertecknad Kihlman har under 6ret ombestirjt fortlopande betaljgranskning av

rdkenskaperna och meddelar, att bokforingen skdtts riktigt och 6versk6dligt pA

basen av beh6riga verifikat samt att penningmedlen omhiinderhafts med omsorg.
Vdrdepappren har kontrollrtiknats.

Gemensamt har vi ldst de vid representantskapets och styrelsens moten fdrda
protokollen avensom verksamhetsbertittelsen, samt analyserat och granskat boks-
lutet, varvid vi erhAllit de upplysningar vi ansett erforderliga betrdffande omstdndig-
heter, som vi fdst uppmtirksamhet vid under revisionsarbetet.

Bokslutet ar uppgjort pd sakligt riktiga grunder och det uppvisar i fOrskott erhSllna

kostnadsandelar 5 983 243,75 mark.

Vid granskningen var ntirvarande matematikern vid social- och hdlsovArdsminis-
teriets fOrsekringsavdelning A. Savelius, som granskade kreditf6rstikringens fOr-

s6kringsreservbertikningar och meddelade, att han icke funnit skall till anmdrkningar
betriiffande de angeltigenheter han granskat.

Styrelsens verksamhetsbertittelse och bokslutsbalanserna ger saklig och riktig
information om Pensionsskyddscentralens verksamhet och ekonomi.

Vid revisionen har vi kommit till uppfattningen att Pensionsskyddscentralen under
rtikenskaps6ret skotts med sakenlig omsorg.

PA basen av vAr revision f6resldr vi att bokslutet faststdlles och att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet f6r Ar 1972.

Helsingfors, den 13 april 1973

Pentti Kymensalo Bjarne Lindholm

Jaakko Heikkonen
KHT

Svante Kihlman
KHT



PENSIONSSKYDDSCENTRALENS
FORVALTNING

PENSIONSSKYDDSCENTRALENS BEPRESENTANTSKAP

Jouko Sirkesalo Juhani Salminen Heimer Sundberg

lrzled verkan frAn ingAngen av br 1912 uts6g Pensionsskyddscentralens styrelse till
anstaltens verkstallande direktor juris kandidaten luhani Salminen. Han hade dar
forinnan verkat som verksta lande direktor for Arbetspensionsanstaltcrnas forbund.

Pensionsskyddscentralens lAngvariga viceverkstiillande direktor, vicehdradshovding
Heimer Sundbe:g avgick vid utg5ngen av luni enar han blivit utnamnd till regerings
r6d vid sor:ial- och ha sovairdsmin steriets forsakringsavcle ning. Till ny viceverk
stzillande direktor utsaq styrelsen direktor louko Sirkesalo.

Ordinarie medlemmar

Niemi, l. E., minister, representanskapets ordforande
Lahtinen, Alli, generaldirektor, representanstkapets viceordforande
Partanen, Erkki, bergsrAd

HAsto, Stig H., bergsrAd
Laatunen, Timo, vicehdradshovding
Salo, Kalervo, kommerseriid
Jaakkola, Olavi, bergs16d
Hiimiilirinen, Niilo, ordforande
Elomaa, Simo, sekreterare
Penttila, Sulo, ordforande
Vilponiemi, Lauri, ordfOrande
Vtilikangas, Aarne 1., pol. magister
Ihamuotila, Veikko, agronom
Hakamtiki, Toivo, jordbrukare

Nymalm, Tor, agronom

Jaatinen, Matti, ekonom
Pajunen, Aarno, dipl.kopman
Palmen, Lars, fil. magister
Ingman, Nils Erik, lur. licentiat
Keinanen, Viljo, fil. doktor
Haramo, Mikko, forvaltn. kand.
Hohenthal, Jarl, vicehiiradshovding
Karvonen, Martti J., professor

Suppleanter

Aho, Matti L., jur. doktor
Jiippinen, Vilho, 6verdirektor
Tdhtinen, Mikko, bergsrAd
Westerlund, Bj6rn, bergsrAd

Svartst16m, Nils, viceharadshovding
Markkanen, Kauko, vicehtiradshdvdinq
Sirkia, Vil.lo 1., agronom
Kujanpdii, Viiino, ordforande
Sund, Jarl, ordfdrande
Virtanen, Pekka, ordforande
Lassinen, Erkki, ordf6rande
Tuure, Kalervo, verksamhetsledare
Eskola, Kusti, iantbruksrAd
Nikula, Lauri, ordforande
LindstrOm, Veli, fiskare
Jokinen, Hartti, ekonomie16d
Heikkonen, Erkki, ingenjbr
Strandell, H6kan, fil. magister
Ekholm, KIaus, vicehiiradshovding
Fin6rus, Arvi, viceverksttillande direkt6r
Simula, Samuli, direktor
Launikari, Ake, socialdirekt6r
Niemi, Turo, med. o. kir. doktor
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STYRELSEN Ordinarie medlemmar

Pesonen, Erkki, fil. doktor, styrelsens ordforande

Pentikeinen, Teivo, fil. doktor, styrelsens viceordf6rande

Kahri, Tapani, vicehiiradsh6vding
Olkinuora, Lauri, dipl.ingenjor
Oinas, Erkki, vicehiiradsh6vding
Hautala, Arvo, ordf6rande
Suominen, Olavi, verksamhetsledare
Ahtola, Veikko, ordf6rande
Mattila, Bruuno, vicehdradsh6vding
Terho, V. E., pol. magister
Aminoff, C. G., viceharadsh6vding
Lehtinen, Martti, med. licentiat
Lindblom, Seppo, pol. licentiat

Suppleanter

Sumelius, Henrik, agronom

Widen, Flolf, vicehdradsh6vding
Markkanen, Kauko, vicehtiradshdvding, till den 4. 12. 1972

Sierla, Jarmo, vicehZiradshovding, frdn den 4. 12. 1972

Veirto, Matti, ordf6rande
Hansson, Ragnar, verksamhetsledare
Nissilti, Erkki, ordf0rande
Rahola, Pentti, agronom

Paaermaa, Pauli, ekonom
Halsas, K.-J., vicehtiradsh6vding
Somer, Pekka, san. gen.lojtnant, till den 4. 12. 1972

Helske, Esko, san. konteramiral, frAn den 4. 12. 1972

Simoinen, Olli, f6rvalt. kand.

REVISORER Kihlman, Svante, ekon. magister, CGR, overvakningsrevisor
Lindholm, Bjarne, pol. magister
Kousa, Rauno, ekonomief6rvaltare, forstmiistare
Heikkonen, J. V., ekon. magister, CGR

Suppleanter

Ekroos, Torsten, ekon. magister, CGB

SeppiilS, Ensio, verksamhetsledare
Kymensalo, Pentti, ekonomief6rvaltare
Kauppinen, Matti 1., ekonom, CGR



FORETAGABNAS DELEGATION

Ordinarie medlemmar

Salminen, Juhani, verkstdllande direkt6r, ordf6rande
Sundberg, Heimer, direktor, viceordfdrande till den 30.6. 1972

Sirkesalo, Jouko, direkt6r, viceordforande fr6n 1.7. 1972

Ekholm, Klaus, vicehtiradshovding
Heikkonen, Erkki, ingenjor
Kuula, Fritz, ingenj6r
Latvus, Jorma, verksamhetsledare
Leino, Eino 1., direktdr
Lento, Lasse, avdelningschef, till den 7.6. 1972

Hdrk6nen, Vilho, k6pman, frAn den 7.6. 1972

Liljest16m, Torsten, agronom
Palm6n, Lars, fil. magister
Saastamoinen, Taina, ordfdrande
Simoinen, Olli, f6rvaltn. kandidat
Suominen, Paavo V., verkstdllande direktor
Tuominen, Teuvo, odontologie licentiat
Valkama, Veikko, taxibilist

KONSULTATIVA KOMM ISSIONEN
FOR INVALIDITETSARENDEN

Ordinarie medlemmar

Sundberg, Heimer, regeringsr6d, ordfdrande
Keiniinen, Viljo, fil. doktor, viceordf6rande
Autio, Lauri, med. o. kir. doktor
lkonen, Ensio, med. o. kir. doktor
Karhunen, Pekka, med. licentiat
Kekki, Matti, med. o. kir. doktor
Kytokivi, Seppo, vicehdradsh6vding
Lehtinen, Martti, med. licentiat
Lehtinen, Baimo, vicehiiradshdvding
Pietiltiinen, Seppo, jur. licentiat
Simoinen, Olli, fdrvaltn. kand.

Si16n, Marjatta, vicehiiradsh6vding
ldntti, Juhani, vicehtiradsh6vding, frin den 28. 6. 1972

Jiitiskeltifnen, Jyrki, vicehtiradshovding, fr6n den 28. 6. 1972

Uimonen, Matti, vicehtiradshovding, fr6n den 28. 6. 1972

Suppleanter

Aaltonen,Beino, vicehdradshovding
Gylling, Martti, med. o. kir. doktor
Halsas, K-J., vicehiiradshovding
Heikel, Felix, med. licentiat
Mildn, Olavi, prokurist
Poukka, Paavo, med. licentiat
Silfverberg, Alf, vicehiiradshovding
Sipila, Heikki, agronom
Wegelius, Otto, med. o. kir. doktor
Aaltonen, Pentti, vicehdradsh6vding, frAn den 28. 6. 1972

Metso, Aarre, vicehtiradsh6vding, frdn den 28. 6. 1972

Suppleanter

Salomaa, Leo, bitradande direktor
Sandelin, Juhani, vicehtiradshdvding
Jokinen, Hartti, ekonomierAd
Kemppinen, Kullervo, advokat
Pihlstr6m, Esko, generalsekreterare
Pakarinen, Simo, verksttillande direktor
Htimiiliiinen, Leo, verksamhetsledare
Bewell, Erkki, direkt6r, till den 28. 6. 1972
Kolehmainen, Juhani, direkt6r, fr6n den 28. 6.

Nummi, Lassi, f6rfattare
Lindstr6m, K. Erik, ekonom
Pekkinen, Erkki, byggmdstare
Schrey, Aarno, vicehtiradshovding
Hikkanen, Esko, hovr. ausk.

1972



DIREKTIONEN FOH KREDITFORSAKRINGSVERKSAMHETEN

Ordinarie medlemmar

Salminen, Juhani, verkstiillande direkt6r, ordfdrande

Melkas, Antti, avdelningschef, viceordforande

Uimonen, Matti, direkt6r

Expertmedlemmar

Antson, Ossian, vicehiiradsh6vding
Artto, Eero, professor
Erma, Reino, professor
Peitsalo, Kalervo, verksttillande direktor
Witting, Erik, bankdirektor
von Veh, Nils, verkstiillande direktdr

KONSULTATIVA KOMMISSIONEN FOR INFORMATIONSVEBKSAMHETEN

Salminen, Juhani, verkstiillande direktdr, ordf6rande

Karjalainen, Matti, informationschef, viceordf6rande
Alhonsuo, Seppo, bitrddande avdelningschef
Eskola, Kimmo, informationschef, medlem i arbetsutskottet

Helkavuori, Heikki, informationschef, medlem i arbetsutskottet
Hyvtirinen, Tarmo, informationssekreterare
H66k, Matti, verkstdllande direkt6r
Kdrkkiiinen, Uolevi, informationschef
Laine, Kim, informationssekreterare
Leskinen, Esko, chefredaktor
Montonen, Sakari, informationschef
Rantanen, Vihtori, direkt6r, medlem i arbetsutskottet
Slnkko, Kaija-Leena, informationssekreterare, medlem i arbetsutskottet

Sdrdmaa, Matti, informationssekreterare
Toivonen, Pauli, avdelningschef, medlem i arbetsutskottet
Tuomarla, Heimo, agr. o. forst. kand.



PENSIONSSKYDDSCENTRALENS DIREKTORER, AVDELNINGSCHEFER OCH BYRACHEFER

DIREKTORER

Salminen, Juhani, verkstdllande direkt6r
Sundberg, Heimer, viceverkstiillande direkt6r, till den 30. 6. ,l972

Sirkesalo, Jouko, viceverksttillande direkt6r, frAn den 1. 7. 1972
Bantanen, Tarmo, direktdr
Uimonen, Matti, direkt6r

AVDELNINGSCHEFER OCH BITRADANDE AVDELNINGSCHEFER

Aarnio, Margaretha, avdelningschef, forskningsavdelningen
Hdnninen, Markku, bitrtidande avdelningschef, f6rstikringstekniska avdelningen
Karjalainen, Matti, informationschef, informationsavdelningen
Koivusalo, Lauri, bitrtidande avdelningschef, juridiska avdelningen
Larmola, Yrjo, bitredande avdelningschef, informationsavdelningen
Melkas, Antti, avdelningschef, kreditf6rsiikringsavdelningen
Metso, Aarre, avdelningschef, juridiska avdelningen
Mustonen, Alpo, avdelningschef, f6rsdkringstekniska avdelningen
Mtikeliiinen, Lauri, bitradande avdelningschef, allmtinna avdelningen
Prokkola, Esko, bitrddande avdelningschef, kreditf6rsdkringsavdelningen
Viitanen, Antero, avdelningschef, allm6nna avdelningen

Puranen, Matti, ombudsman
Flainos, Erkki, utbildningschef

BYRACHEFER

Forss, Simo, fiiltunders6kningsbyrdn, forskningsavdelningen
Koivistoinen, Pentti, pensionsbyrdn, juridiska avdelningen
Laesvuori, Pertti, pensionsforskningsbyr6n, forskningsavdelningen
Riekkinen, Heikki, registerbyr6n, allm6nna avdelningen
Tukia, Pertti, tillsynsbyr6n, juridiska avdelningen



Pe n s i o n sskyd d scentralen
te efon 642 51 1

Kalevagatan 6

luridiska avdelningen

Pens onsbyr.ln

Exped ition

Ti I I syns byrA n

Forsakrinqstekniska avdelningen

I n ko mstreg i sterbyrA n

Pens ionsrcg rsterbyrin

A lmanna avclelningen

!
"t

!.;(.tr;

Ei$
ll
ir

!$

i;

Kalevagatan 4

Informatronsavde ningen

{r
Georgsgatan 1 7

Kred itfors akri ngsavde I n i ngen

Forsakringstekniska avdelningen

Matematiska byrAn

Ir
r*-

t
Albertsgatan 36

Forskningsavdelnrngen

Pensionsnamndenp
i...*--'--..*d

-26-



Pensionsndmndens verksamhet hr 1gT2

Ar 1972 inkom till pensionsnemnden 2 870 besvtir och avgjordes 2 g6g drenden.

F6regaende ar var motsvarande tal 3 161 och 1 967. Antalet oavgjorda drenden var
i borjan av redogdrelsearet 2 256 och vid dess slut 2 1s7. Ndimnden fungerar med

fyra divisioner. Tre divisioner behandlade till f6retagarpensionslagarnas krets ho-
rande drenden. Under redog6relse6ret h6lls 151 sammantrdden, varav tre plenar-

sammantraden. Vld utgangen av Ar 1972 bestod niimndens personal av '14 personer,
f6redragandena inberdknade. Personalen okade under Aret med 3 personer.

En granskning av pensionsnamndens statistik f6r olika 6r ger vid handen, att an-

talet besvdr i iirenden, som htinfor sig till lagen om pension f6r arbetstagare och
lagen om pension f6r arbetstagare i kortvariga arbetsf6rhallanden, r6knat fran ar
'1967 fOrblivit ungefdr lika stort, nitmligen omkring i oo0-1 100 besviir om dret.

Okningen av antalet besviirsiirenden har foljt enbart av fdretagarpensionslagarnas
ikrafttradande. Besvdr i arenden, som hdnf6r sig till dessa lagar, inkom ar 1970 till
ett antal av 740, 61 1971 var de 2084 och ar 1972 1 729. Dessa tal innefattar de
besviir, som htinfor sig till lagen om pension f6r lantbruksforetagare, och deras

antal var resp. 534, 1 746 och 1 467 6renden.

Ehuru pensionsniimnden efterstrdvat att fdrbettra sin arbetseffektivitet har tiden f6r
besvdrsiirendenas behandling blivit avsevart ltingre och dr f6r niirvarande omkring
6-8 minader. Nimnden efterstravar sedan ing6ngen av ar 1973 alltjamt att effekti-
vera sin verksamhet.

Helsingfors den 13 mars 1973

O. Oiala Jukka Bemes




