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Sedan arbetspensionslagarna stif-
tades och arbetspensionssystemet
inledde sin verksamhet har Ar 1976

femton Ar hunnit fdrflyta. Under
denna tid har inom arbetspensions-
systemet en betydande utveckling
skett sAvAl i frAga om fdrmAnernas
nivA som i frAga om pensionstagar-
nas antal. Ar 1976 utbetalades i
arbetspensioner allt som allt 2,2
miljarder mark, vilket Eir ndstan 45
procent mera dn under det fdre-
gAende &ret. Tillvdxten beror pA

arbetspensionsreformen i iuli 1975,
pA indexjusteringarna och pA att
pensionstagarnas antal 6kade med
omkring 43 00O personer. Vid Arets
slut fanns det sammanlagt drygt
450 000 pensionstagare. Utveckling-
en i pensionsskyddet kommer ocksA
till synes som en ftirhtijning av fdr-
sdkringspremien. Den genomsnittliga
APL-fdrstikringspremien steg Ar
1976 frAn 7,9 procent till S,9 procent
av lonerna. Tillsammans erlades i
v&rt land senaste Ar i lagstadgade
pensioner ungefAr tio miljarder
mark eller en fjdrdedel mera dn
under f6regAende Ar.

Det mest betydelsefulla avgdran-
det Ar 1976 betrriffande arbetspen-
sionerna var dndringen av grunder-
na frir APl-indexet. Lagdndringen
faststdlldes i juli och trddde i kraft
vid ingAngen av tr 1977. De tre
huvudpunkterna i dndringen 6r:
APl-indexets Arliga fdrEindring fdl-
jer medeltalet av fdrdndringarna i
den allmdnna ldnenivAn och priser-
na; indexjusteringen sker, dA fdr-
handsjusteringen i juli medrAknas,

tvA gAnger om Aret; miniminivAn f6r
arbetspensionen hdjs stegvis, 25
procents nivAn till 29 procent och 33
procents nivAn till 37 procent av
arbetsinkomsten.

Genom fdrnyandet av APl-indexet
fdrverkligades det vid den inkomst-
politiska uppgdrelsen Ar 1974 in-
gAngna avtalet om, att mAlet f6r
arbetspensionernas indexjustering
ndrmast skulle vara att indexet
fdljer utvecklingen i kollektivavtals-
l6nerna. Avsikten med den nya de-
finitionen av APl-indexet 6r ocksA,
att pensionstagarens inkomster skall
utvecklas pA samma siitt som tidiga-
re under Aren f6re pensioneringen.

Under Aret genomfdrdes 6ven
vissa Andringar gdllande fdretaga-
res och lantbruksfdretagares pen-
sionsskydd. Fdretagare som teck-
nat i lagarna om fdretagarpen-
sion avsedd ftirsdkring, fdrlorar inte
ldngre sitt pensionsskydd fdr att fdr-
sdkringspremierna fdrsummats.
Samtidigt har drdjsmAlsrdntan fdr
fdrsummade fdrsAkringspremier
h6jts, och pensionsanstalternas mrij-
ligheter att driva in fdrsdkringspre-
mierna har ocksA i dvrigt gjorts
effektivare. Generationsvdxlings-
pensionens stadganden om, vilken
del av sin ldgenhet en dverlAtare
kan beh&lla fdr eget bruk, har fdr-
tydligats. OcksA i frAga om pensions-
skyddsanordnandet fdr arbetstaga-
re i kortvariga arbetsfrirhAllanden
genomfdrdes en betydelsefull om-
organisering dA de fyra arbetspen-
sionskassorna vid Arets bdrjan sam-
manslogs tillen enda kassa.

Betrdffande arbetspensionsrefor-
men i juli 1975 finns nu erfarenhet
av det fdrsta hela Aret. PA basen
htirav fdrefaller det praktiska ge-

nomfdrandet av reformen att ha
lyckats vdl. Den som en direkt fort-
siittning pA arbetspensionsreformen
fdrverkligade indexreformen samt
de diirtill anslutna nivAfdrb6ttring-
arna krdver nu i sin tur dryga
arbetsinsatser av pensionsanstal-
terna, av Pensionsskyddscentralen
och av deras gemensamt tillsatta
arbetsgrupper.

I november gav den av social- och
hdlsov&rdsministeriet tillsatta 1976

Ars Pensionskommission sitt ftirsta
delbettinkande. I bettlnkandet f6re-
slAs ett nytt rdknestitt fdr den pen-
sionsgrundande l6nen inom den
offentliga sektorn, ett rtiknestitt som

btittre tin det nuvarande Ar avpas-
sat fbr bestdmmandet av tilliiggs-
pensionsskyddet. Kommissionen
fortsiitter sitt arbete.

Beredskapen f6r utvecklandet av
pensionsfdrmAnerna har man strS-
vat till att 6ka genom utredningar
och undersdkningar om redan nu
fdrekommande utvecklingsbehov.
LikasA har utvecklingsmetoder att
mdta och AskAdliggdra arbets- och
totalpensionsskyddsnivAn, kostna-
der och finansiering samt dndringar
i dessa utarbetats. MAlet har varit
att fA fram aktuella uppgifter och
aktuellt siffermaterial samt progno-
ser,
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Minimini vdfdrhdjning i
320 000 orbetspensioner

Den fdrh6jning i arbetspension-
ernas miniminivA, som genomfdrdes
vid bdrjan av Ar 1977, gav upphov
till en exceptionellt livlig datatrafik
f6re Arsskiftet. F6r utrAknande av
fdrh6jningen sdndes till pensionsan-
stalterna i juli och oktober register-
utdrag ur arbetsfdrhAllande- och ur
pensionsfallsregistret. Dessutom
sdndes ftirhandsifyllda pensions-
fallskort till de anstalter som sA

6nskade.

Upptagande av
arbetspensions-
ftirsiikring

Det i lagen om pension fdr arbets-
tagare [APL) avsedda pensionsskyd-
det anordnas f6r arbetstagarna av
arbetsgivaren. Pensionsskyddet an-
ordnas antingen i pensionsf6rsdk-
ringsbolag, vilkas antdl dr Atta, i
pensionskassa, som dr tolv till
antalet, eller i pensionsstiftelse,
vilka till antalet dr etthundraelva.
Sina arbetstagares pensionsskydd
har 69 00O arbetsgivare anordnat i
pensionsfdrsdkringsbolag, 2 900 i
pensionskassa och 262 i pensions-
stiftelse.

Pensionsskyddet enligt lagen om
pension fdr fdretagare (F6PL) kan
fdretagare anordna antingen i pen-
sionsfrirsdkringsbolag eller i pen-
sionskassa. Det i lagen om pension
fdr lantbruksfdretagare [LF6PL) av-
sedda pensionsskyddet handhas av
Lantbruksfdretagarnas pensionsan-
stalt, och det i lagen om pension for
arbetstagare i kortvariga arbetsfdr-
hAllanden (KAPL) avsedda pensions-
skyddet av Arbetspensionskassan.

Den genomsnittliga APl-premien
var 9,9 procent av ltinen. Full F6PL-
forsiikringspremie var av samma
storlek. For smAftiretagare och lant-
bruksftiretagare 6r premien liigre.
KAPL-ftirsrikringspremien var tio
procent.

Pensionserenden
Som servicepunkter for arbets-

pensionssystemet fungerar pen-
sionsanstalterna och deras lokala
kontor, bankerna, postanstalterna
och frAn Arets bdrian dven Folkpen-
sionsanstaltens lokalbyrAer. Bank-
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erna, posten och Folkpensionsan-
staltens lokalbyrAer sdnder in an-
sokningarna till Pensionsskydds-
centralen. Vid Pensionsskyddscen-
tralen fogas till ansdkningarna re-
gisteruppgifter om arbetsfrirhAllan-
den och friretagarverksamhet och
om tidigare pensioner, varefter an-
sokningarna sdnds vidare till pen-
sionsanstalterna. Via Pensions-
skyddscentralen inkom i fjol 35 00O

pensionsansokningar. Direkt till
pensionsanstalterna och deras loka-
la kontor insdndes 37 000 ansdk-
ningar.
Kundbetjciningen

Pensionsskyddscentralen ger all-
mdnheten rAd och anvisningar i
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.. skriftlig form samt vid personliga
samtal i sin kundexpedition. Under
Arets lopp har korrespondensen med
allmdnheten omfattat river 10 00O

brev. Kundexpeditionen har besdkts
av dver 10 O0Okunder.

Till frjrsrikrings dom s tol en
civer ettusen utldtonden

Over pensionsbeslut och 6ver be-
slut gdllande arbetspensionslagar-
nas tilldmpning kan besvdr anforas
hos pensionsnAmnden och dtirefter
vidare hos frirsdkringsdomstolen.
Under Aret gav Pensionsskyddscent-
ralen till forsiikringsdomstolen 1 166

utlAtanden over besvAr gtillande
pensionsnAmndens beslut och 6ver
andra fdr handkiggning vid forsdk-
ringsdomstolen fdrekommande
drenden.
Rekommendotioner till
ovgdrondeil,S3fall
grillonde orbetsofrjrmdgo

Konsultativa kommissionen f6r in-
validitetsdrenden 6r ett av Pensions-
skyddscentralen tillsatt organ. Dess
uppgift dr att ge de pensionsan-
stalter som bedriver i arbetspen-
sionslagarna avsedd verksamhet,
rekommendationer frrimst i sAdana
drenden av principiell betydelse som
ber6r i ndmnda lagar avsedd inva-
lidpension samt riskurval.

Kommissionens sammansdttning
utvidgades vid Arets bdrjan. Arbets-
marknadsorganisationerna 5r nu-
mera f6retrEidda i kommissionen och
den medicinska sakkunskapen iir
mAngsidigare representerad.

Konsultativa komissionen gav till
pensionsanstalterna 153 rekommen-
dationer till avgdrande.
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Drygt tretusen foretogarc
befrio des frdn frjrsrikrings-
skyldighet

FrAn skyldigheten att uppta i
LFoPL och FrjPL avsedd fdrsdkring
kan Pensionsskyddscentralen befria
sAdan person, vars pensionsskydd
pA annat s6tt iir tillrrickligt. Ar 1976
inkom 3 314 nya befrielseans6kning-
ar. Beslut gavs till 3 893 fdretagare;
av dessa erh6ll 3 301 befrielse.
Sedan f6retagarpensionslagarna
trddde i kraft har 10 679 fdretagare
beviljats befrielse. Detta dr 2,g
procent av dem som lyder under
dessa lagar.

Cirkulcir
Pensionsskyddscentralen gav till

pensionsanstalter, arbetsgivare, ar-
betstagare och fdretagare utlAtan-
den och anvisningar om tilliimp-
ningen av arbetspensionslagarna.
Anvisningar till pensionsanstalterna
utgick bland annat i fyrtiotvA cir-
kulAr.

Skrjtseln ov pensions-
skvddet sker river londets
grdnser

Ett eget arbetsfdlt utgdr skdtseln
av i andra nordiska ldnder bosatta
finldndares och i Finland bosatta
nordiska medborgares pensions-
rirenden. Detta baserar sig pA den
nordiska konventionen om social
trygghet. Pensionsskyddscentralen
sdnder fdr de finldndska pensions-
anstalternas r6kning fdrfrAgningar
om deras kunders pensionsskydd tiU
utldndska anstalter och besvarar
f6rfrAgningar frAn utldndska an-
stalter om i Finland intjrinat pen-
sionsskydd. Under Aret har inregist-
rerats drygt tretusen pensionsbe-
slut, som givits i annat nordiskt land
och gAllt finldndska medborgare.

Intjrinod pension i Sverige
inregistreros i Finlond

FrAn Sverige AtervAnder till Fin-
Iand Arligen enligt uppskattning sju-
Atta tusen personer. En del av dessa
har i Sverige hunnit intjrina arbets-
pension. Ansdkan om sAdan pension
har vid pensionering i Finland likvdl
i mycket berott pA ren tiUfdUighet.

Med Riksf6rsdkringsverket har
avtalats om ett f6rfarande, enligt
vilket uppgifter om svenska arbets-
pensioner kan inftiras i arbetspen-
sionsregistret i Finland. Enligt av-

talet sdnder Riksf6rsdkringsverket
till Pensionsskyddscentralen pen-
sionsuppgifter om dem som Atervdnt
till Finland efter Ar 1960. Det f6rsta
uppgiftsmaterialet infdrdes i Pen-
sionsskyddscentralens register i de-
cember. Med stdd av de inkomna
uppgifterna fAs klarhet i, ndr en
arbetstagare eventuellt dger rdtt till
pension i Sverige, och denne kan dA
uppmanas ansoka om svensk pen-
sion.

Overvakning av
ftirstikrings-
skyldigheten

Pensionsskyddscentralen 6verva-
kar, att arbetsgivare och fdretagare
fullgrir sin lagstadgade fdrsdkrings-
skyldighet. Om arbetsgivare upptar
forsdkring fdrst efter den i lagen
stadgade tidsfristen, fdrordnar Pen-
sionsskyddscentralen om att gott-
grirelse skall uppbriras. Om arbets-
givare underl&ter att uppta fdrsAk-
ring, tecknar Pensionsskyddscentra-
len forsdkring f6r arbetstagarna pA
arbetsgivarens bekostnad.

Vid tecknandet av dessa frirsAk-
ringar har Pensionsskyddscentralen
6lagt de arbetsgivare som helt frir-
summat pensionsanordnandet, att i
gottgtirelser betala sammanlagt
245 417 mark. I beloppet ingAr den
forsAkringspremie Pensionsskydds-
centralen erldgger till pensionsan-
stalterna. De arbetsgivare som efter
frireskriven tid upptagit fdrsdkring
Alades av Pensionsskyddscentralen
att i vitesgottgdrelser erldgga sam-
manlagt 349 349 mark. Fdrsrikrings-
skyldighet har under Arets lopp ut-
retts i samband med 284 konkurser
och Z5t fall av offentlig strimning
samt vid 231 fusioner. Med anled-
ning av ftirsummelser har Pensions-
skyddscentralen bevakat sina ford-
ringar vid 34 konkurser och vid fem
fall av offentlig stdmning. Pensions-
skyddscentralens arbetsgivarin-
spektdrer har gjort 1531 inspektions-
bes6k under Aret.

Under Aret slutfdrdes den effek-
tiverade FriPL-tivervakningen, som
inleddes Aret frire. Denna effekti-
verade dvervakning ledde till att
Pensionsskyddscentralen nddgades
uppta forsdkring fdr 1 400 fdre-
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Fler registerutdrog cin
tidigore

Pensionsskyddscentralen sdnder
utdrag ur sitt register till de arbets-
tagare och foretagare som gdr f6r-
frAgningar om sitt pensionsskydd.
tlnder Aret inkom 90 0OO sAdana f6r-
frAgningar. Utover dessa utdrag
sdndes i samarbete med Arbetspen-
sionskassan 80 0OO utdrag till bygg-
nadsarbetarna.

Regis terutdrogs servicen
utvidgos

Under &ret har vid Pensions-

skyddscentralen utarbetats en auto-
matisk registerutdragsservice for de

f6rsiikrade. Enligt programmet sdn-

der Pensionsskyddscentralen till ar-
betstagare utdrag ur arbetsftirhAl-
landeregistret n6r ett arbetsforhAl-
Iande har upph6rt. Utdraget ger

arbetstagaren besked om den fram-
tida pensionens belopp och arbets-
tagaren kan kontrollera, att arbets-
givaren skott om pensionsf6rsdk-
ringen och att de i registret inftirda
uppgifterna dr riktiga.

Avsikten iir att denna utvidgade
service skall inledas Ar 1977.

Till synen 6ver pensions-
stiftelserno och -kossorno

Pensionsskyddscentralens inspek-
tdrer har undet Aret gjort 97 inspek-
tioner vid pensionsstiftelserna och

-kassorna. Huvudvikten vid inspek-
tionerna har fiists vid lagenligheten i
givna beslut och vid ldmnandet av

anvisningar. Till pensionsanstalter-
na har 6ven givits utlAtanden 16-

rande drenden i anslutning till an-
stalternas verksamhet.

Ansvarsfiirdel-
ningsutredningen
av pensionskost-
naderna ftirnyas

Den Arliga ansvarsftlrdelningen
av pensionskostnaderna har hittills i
praktiken utretts i tre omgAngar, i
borian av april, juni och december
under det Ar som f6lier efter
rrikenskapsAret. De tvA frirsta har
baseral sig pA en forhandsuppskatt-
ning och har inte grillt alla pensions-
anstalter. Den tredje omgAngen i
december har varit den slutliga ut-
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. rcdningen av ansvarsfdrdelningen.
Utredningsarbetet har nu dndrats

", s5, att forhandsutredningen sker
redan under det rdkenskapsAr ut-
redningen avser. Fdrhandsutred-
ningen kommer att ske mAnatligen
och beror alla de pensionsanstalter,
for vilka utredningsbeloppet fdr hela
6ret 6r minst 300 000 mark. Den
slutliga ansvarsfrirdelningen genom-
fors i december Aret efter riiken-
skapsAret. OvergAngen till det nya
utredningssiittet sker stegvis under
fuen 1977 -1979.

Ansvaret fdr 1975 Ars pensions-
kostnader delades i december 1976.
I pensioner som bekostas gemensamt
hade Ar 1975 utbetalats sammanlagt
934 miljoner mark eller 61 procent
av alla pensionsutgifter. Penning-
beloppet som i samband med an-
svarsftirdelningen ftirmedlades via
Pensionsskyddscentralen uppgick
till 137 milioner mark.

Kreditfiirstikrings-
verksamheten
Kredi t/drscikringen fcirs from

Pensionsskyddscentralens kredit-
f6rsdkring kan fdretagen anvdnda
som sdkerhet for sina lAn hos arbets-
pensionsanstalterna. Dessutom tryg-
gas genom kreditf6rsdkringen pen-
sionsstiftelsernas och pensionskas-
sornas hela pensionsansvar.

Kreditfrirsdkringspremiens belopp
beror pA foretagets soliditet. Fdr att
s6nka premien kan fdretaget over-
lAmna motstikerhet till Pensions-
skyddscentralen. KreditfdrsAkring-
en Ar ofta formAnligare f6r ett fore-
tag An andra tillbudsstAende siiker-
heter. DArfor avser man nu att fdra
fram och presentera Pensions-
skyddscentralens kreditfdrsrikrings-
verksamhet bl.a. genom att till fore-
tagen dela ut material om kreditf6r-
sAkringen.

Frirnyelse och dess
inverkon

Fornyandet av premiegrunderna
f6r kreditfrjrstikringen undersOks
som biist. Avsikten dr Astadkomma
en smidigare tariff 6n hittills, en
tariff som beaktar specialfdrhAllan-
den sAvtil inom olika verksamhets-
grenar som inom olika fdretags-
former.

Den Ar 1975 genomfdrda Andring-
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en i kreditfdrsdkringsvillkoren har
lett till ett exceptionellt 6kat antal
skadefall. En fdlid av dndringen dr
att erszittning nu skall erldggas i ett
tidigare skede dn fdrut. Pensions-
anstalt kan utfA kreditfdrsdkrings-
ersdttning dA ett uppsagt l6n inte
har betalats inom utsatt tid. Enligt
de gamla villkoren fdrutsattes f6r
erhAllande av ersdttning vanligtvis
att konkursfdrfarandet slutftirts, vil-
ket ofta uppnAddes rentav flera Ar
efter det konkursen b6rjat.

Under Aret intrdffade 26 skade-
fall. I dessa hade Pensionsskydds-
centralen pA sitt ansvar 2,2 miljoner
mark. En del av beloppet har Ater-
vunnits genom motsdkerheterna
samt av lAntagarna och ur konkurs-
bona.

Ftjrsri krin g s bes tdnde t
Vid Arets utgAng ansvarade Pen-

sionsskyddscentralens kreditfdrsdk-
ringar f6r 2 395 miljoner mark.
Huvuddelen av fdrsdkringsbestAn-
det utgjorde sdkerhet fdr de lAn
pensionsanstalterna beviljat samt
f6r pensionsanstalternas fond- och
ansvarsbrist. Dessa kreditfdrsdk-
ringar utgjorde tillsammans 1 756
miljoner mark. De till Pensions-
skyddscentralen 6ve116mnade s6-
kerheterna tdcker 46 procent av
beloppet. Av kreditfdrsdkringsbe-
stAndet har 22O miljoner mark Ater-
f6rsdkrats i inhemska bolag. Den pA
basen av premieintiikten och kredit-
forsdkringsansvaret berdknade ge-
nomsnittliga kreditfdrstikringspre-
mien 6r O,5 procent.

Ploceringor

Pensionsskyddscentralens place-
ringstillgAngar uppgick till 57,8 mil-
joner mark vid utgAngen av Ar 1926.
PlaceringstillgAngarna utgdr tAck-
ning f6r den av kreditfdrsAkringen
fdranledda ansvarsgdlden.

PlaceringstillgAngarna, 57,8 miljo-
ner mark, fdrdelar sig enligt fdljande
lAn 55,6 miljoner mark
obligationer 0,4 miljoner mark
aktier 1,8 miljoner mark.

Av de medel som utgdr tdckning
f6r kreditftirsAkringens ansvarsgdld
har dessutom anvdnts f6r byggandet
av Pensionsskyddscentralens dm-
betshus sammanlagt 27,8 miljoner
mark.

Andel av Pensionsskyddscentralens
placeringar enligt ndringsgren 1976

20 olo

Ovriga n6ringsqrenar 20 olo

"astisheter och
i hvppnadsbrnnichon 26 olo

Industrin. kraft- och elverl 34 olo

Andel av fdrsdkringsbestAndet
enligt pensionsanstaltstyp 1976

'an O,4 olo

Pensronskassorr 77 ,4 olo

F6.ss<rinrsbolsRen 25,O olo

Andel av f6rsAkringsbestAndet
enligt fdrsrikringsobiekt 1926

Fondbrist

Pensionsstiltelsers

6,0 o/o

7,9 0lo

26,7 0lo

Pensionsstiftelserns 57,2 0lo ArerlAn

-kassors

59,4 o/o



Understikning och
forskning

Arbetspensionstagare vid
Arets slut 6ren 1972-1976,
enligt pensionsslag

1 000 personer
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familjepensions-
tagare
invalid- och arbets-
loshetspensionstagare
Alderspensions-
tagare

Personer i arbetsfdrhAllan-
de eller med egen f6re-
tagarverksamhet 37.72.
1976, enligt pensionslag

APL
1 110000

I borjan av Aret publicerades en
undersrikningsrapport "IktitintyvEi
tyontekijA ja ammatti" med huvud-
resultaten av pensionsAldersunder-
sokningen. I boken ingick fdrutom
resultaten av den f6ltunderstikning
Pensionsskyddscentralen gjort, dven
en grundlig 6versikt tiver olika slag
av pensionsAldersanordningar samt
berdkningar av de verkningar pA

kostnaderna en sdnkning av pen-
sionsAldern skulle ha.

Manuskriptet till en ny bok med
redogorelse for utliindska pensions-
system ftirdigsttilldes. Boken inne-
hAller uppgifter om pensionsskyddet
i aderton europeiska ltinder och i
Forenta Staterna och Kanada i en-
Iighet med den vid 7977 ttrs ingAng
grillande lagstiftningen.

Profektf6rberedelserna till en un-
dersrikning gdllande invalidpen-
sionstagare fortsdtter. Det nordiska
samarbetet i anslutning till proiektet
har varit livligt. Vid ett mbte i
Helsingfors i juni tillsattes en arbets-
grupp for att framarbeta jdmf6relse-
duglig invaliditetsstatistik i de nor-
diska ldnderna. Vid m6tet besldts
om att en mellanrapport skulle 169-

gas fram, i vilken redogdrs fdr de

nordiska ldndernas lagstiftning gdl-
lande invalid- och fdrtidspensioner,
fdr utvecklingen av antalet sfldana
pensioner och fdr det nuvarande
skedet i den pAgAende understik-
ningen. Redigeringsarbetet utfdrs
vid Pensionsskyddscentralen.

I sc'rien "ElAketurvakeskuksen

tutkimusosaston selvityksiti" publi-
cerades i slutet av verksamhetsAret
en bibliografi 6ver litteraturen un-
der 1970-talet avseende utkomstens
tryggande. Bibliografin gjordes i
samarbete med en arbetsgruPp som

tillsatts av socialpolitiska ftireningen
och som hade i uppgift att f6rbereda
en undersokning om utkomsttrYgg-
heten.

Stotistik och civers ikter

Redigeringen av den Arligt ut-
kommande publikationen "Tilasto-
tietoia ty6eldkkeen saajista" har
glorts effektivare. 1975 Ars publi-
kation fiirdigstAlldes i augusti. Kvar-
talsvis ges statistiska uppgifter om

KAPL
270 000

LFoPL
286 000

FtiPL
97 000

-72 -73 -74 -75 -76

Slder
75+
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29

-24

Antal mdn och kvinnor med arbetspension enligt
Aldersklass 37.12.1'976
(i figuren ingAr ej familiepensioner)

mdn k

806040200
antal 10O0 personer

[--l Alderspensioner

f invalid-och arbetsloshetspensioner

40 60

1 0OO personer
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6O o/o:s arbetspension samt total-
beloppet av denna och folkpensionen
enligt arbetsinkomsterna 31.12.7976

arbetsinkomst
LF6PL KAPL F6PL APL
medel- medel- medel- medel

inkomst inkomst inkomst ink.

arbetsinkomster

- 
arbetspension

E arbetspension och folkpension
tillsammans

LF6PL F6PL APL

Medelarbetsink.600
Totalpension 854
Arbetspension 360

1,200 1900 2300

33 o/o:s arbetspension samt total-
beloppet av denna och folkpen-
sionen enligt arbetsinkomsterna
31..L2.r976

pensionstagarna och de utbetalade
pensionerna. Arligen utges samling-
en "Statistiska uppgifter om arbets-
pensionsanstalternas APL- och
KAPl-verksamhet" samt motsvaran-
de statistik rdrande FOPL- och
LFoPl-verksamheten. I dessa ingAr
de slutliga uppgifterna fdr ifr6ga-
varande Ar.
Stotistikservice till
ondro onstolter

Penqionsskyddscentralen har till
sitt frirfogande ett program fdr be-
handling av statistikmaterial och
detta har visat sig vara anvdndbart
vid databehandling fdr socialunder-
sdkningar. Tack vare detta program
har Pensionsskyddscentralen kun-
nat betjdna Aven andra anstalter vid
behandling av unders6kningsmate-
rial. Under Aret har Lantbruks-
fdretagarnas pensionsanstalt och
Arbetspensionskassan betjdnat sig
av denna service.

Internationellt
samarbete

Pensionsskyddscentralen deltar
som centralorgan fdr arbetspen-
sionssystemet genom flera olika
organisationer i den internationella
verksamheten pA socialfdrsdkring-
ens omrAde. Viktigast av dessa sam-
arbetsformer har varit den livliga
kontakten med den internationella
socialskyddsorganisationen ISSA.
Pensionsskyddscentralens represen-
tanter deltog i september i Geneve i
de mdten som anordnades av den
permanenta organisations- och me-
todkommitt6n och av permanenta
kommitt6n f6r lagtekniska social-
skyddsfrAgor. Ytterligare har man
deltagit i de m6ten permanenta
kommitt6n f6r Alders-, invalid- och
familjepensioner samt de perma-
nenta kommitt6erna fdr socialf6r-
siikringens aktuarier och statistiker
anordnat i Stockholm.

Ett flertal nordiska m6ten har
hAllits, det mest omfattande var
Nordiska socialfdrsdkringsmdtet,
som Aterkommer vart fjdrde Ar.
Denna gAng var Norge vdrdland.

Uppgifter om arbetspensionssys-
temet och socialfdrsiikringen i Fin-
land har f6rmedlats till internatio-
nella organisationer och socialfdr-
sdkringssakkunniga. Delegationer
och enskilda frAn olika ldnder har
besdkt Pensionsskyddscentralen.

Informationen till
personalen och till
servicepunkterna

Utbildningskurser arrangerades
sAvdl f6r den egna personalen som
f6r andra inom arbetspensionssys-
temet verksamma personer. Antalet
deltagare i dessa kurser har vuxit Ar
ftir Ar. Deltagarantalet fdr den egna
personalen var sammanlagt 600.
Totalantalet deltagare i kurserna
uppgick till6ver 1 300.

Amnen, vid vilka man fAst sttirre
uppmdrksamhet An tidigare i utbild-
ningen har varit arbetsintroduktion,
framstdllningsteknik och samord-
ning av pensioner. Arbetspensions-
indcxreformen behandlades vid en
redan traditionell pensionsdag, och
f6r pensionskassornas och -stiftel-
sernas ldkare anordnades en tema-
dag om arbetsofdrmAga.

Frir de vid bankerna och postan-
sltrlterna verksamma pensionsrAd-
givarna anordnades sammanlagt
13O utbildningstillfAllen. I dessa del-
log 2 75O stidana personer som om-
hiinderhar pensionsdrenden. Falt-
inspekttirerna gav dtirtill rAd och
trnvisningar vid bestik vid 750 bank-
kontor. Vidare har bland annat sjuk-
husens socialskritare samt social-
byr6personal fAtt utbildning.

Ftir de vid Folkpensionsanstalten
trnstAllda som tar emot arbetspen-
sionsansokningar arrangerades un-
der vAren ett tiugotal grundkurser,
vid vilka femhundra personer erhdll
utbildning. Fortbildningen av dem
som Aret f6rut deltog i grundkurs-
erna inleddes pA hdsten. I fortbild-
ningen deltog 250 personer.

Riktad information
vid sidan av
allmfln informa-
tion

Informationsm6ten och seminarier
har under Arets lopp arrangerats
niirmast fdr radions regionredak-
tioner och frir arbetsmarknadsorga-
nisationerna. Huvudiimnen vid des-
sa har varit hndringarna i arbets-
pensionslagarna och utvecklingsut-
sikterna inom pensionssystemet. In-
begripet friredrags- oc\ diskussions-
mtiten arrangerades fdr pressen

LF6PL
medel

inkomst

Medelarbetsink. ooo
Totalpension 813
Arbetspension 198

arbetsinkomst
KAPL F6PL APL
medel medel medel

inkomst inkomst ink

7077 1286 1 526
1 140 1380

72m 2300
1091
755

863 7027
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sammanlagt fiorton seminarier.
PA grund av indexreformen och

det utbyggda servicendtet 6kade
broschyrefterfrAgan mdrkbart.
Broschyrmaterialet utiikades med
sju nya broschyrer ftir utdelning vid
servicepunkterna.

Pressen och radion har tillst6llts
material, oftast i samrAd med veder-
b6rande redakt6rer. Motsvarande
samarbete har man haft med bank-
ernas och en del andra inrzittning-
ars informatdrer genom att bistA vid
utarbetandet av deras egna texter
gdllande pensioner.

Med en egen avdelning utrustad
med mikrofilm och bildskiirmar del-
tog Pensionsskyddscentralen i "Jet-
kdn kulttuuripiiivdt" i Lieksa, i Kym-
menedalens mdssa i Kotka och i
fyvdskyld-mdssan. Hdrvid trdffade
Pensionsskyddscentralen tjugotusen
av sina kunder.

Det nya flmbets-
huset

Pensionsskyddscentralen tog emot
sitt Eimbetshus 27.10. Personalen
flyttade in i de nya utrymmena i
slutet av oklober.

Byggnadsarbetet framskred i 6v-
rigt enligt planerna, men den ur-
sprungliga tidtabellen f6rsenades
med ett par mAnader. Kvalitets-
fordringarna betrdffande byggandet
hade faststdllts att motsvara normal
genomsnittsnivA, medan kravet fdr
luftkonditioneringen var hdg genom-
snittsnivA. Byggnadsmaterialet var i
mycket stor utstrdckning av in-
hemskt ursprung. Byggnadens volym
dr 97 0O0 m3 och bruttovAningsytan
26 7OO m'z. ByrAutrymmesytan jdmte
korridorer och sociala utrymmen 6r
18 200 m'. Den sammanlagda ytan
fdr garagen, skyddsrum och fastig-
hetstekniska utrymmen 5r 8 50O m'?.

I dmbetshuset har verksamhetsut-
rymmen uthyrts till pensionsndmn-
den, Oy Tietokonepalvelu Ab och
Stor-Helsingfors Andelsbank.

Personalen
Pensionsskyddscentralens perso-

nal bestod vid bdrjan av Aret av 285

och vid slutet av Aret av 322 per-
soner. Tillvtixten berodde huvud-
sakligen pA att i det nya 6mbets-
huset dverftirdes till den egna perso-
nalens uppgifter arbeten som tidiga-
re hade k6pts i form av tidnster frAn
utomstAende eller som inte alls fdre-
kommit i hyresutrymmena. Pensions-
skyddscentralens fastighetspersonal
omhiinderhar servicen ocksA i de ut-
hyrda utrymmena.

Vid Pensionssndmnden arbetade
vid Aret borian 35 och vid dess slut
32 personer.

Under 6ret utndmndes tvA nya
direktrirer. Avdelningschef Antero
Viitanen utsAgs till administrativ
direkt6r frAn 1.7. och avdelnings-
chef Markku Hdnninen till plane-
ringsdirektdr frAn 1.10. Adminis-
trativa direkt6rens ansvarsomrAde
omfattar administrations- och eko-
nomiavdelningen (f6rra allmAnna
avdelningenJ, personaldrenden och
utbildningsdrenden. Till planerings-
direktOrens ansvarsomrAde hdr pla-
neringsavdelningen och forsknings-
avdelningen.

De uppgifter som tidigare an-
kommit pA personalbyrAn 6verf6r-
des pA personalchefen och dennes
underlydande. Administrations- och
ekonomiavdelningen bestAr nu av
rrikenskapsbyrAn, kontorservice-
byr&n (tidigare allmdnna byrAn)
samt den under fastighetens dispo-
nent lydande fastighetspersonalen.

Vid juridiska avdelningen gjordes
en ny byrAindelning. Byr6erna 6r nu
pensionsbyrAn, remissbyrAn och till-
synsbyrAn.

Helsing/ors den 23 mars 1977

Altti Aurelo
Veikko Ahtolo
Bruuno Mottilo
Louri Olkinuoro
Olovi Suominen
Simo Elomoo
Mouri Moren

C. G. Aminof/
Erkki Pesonen
V. E. Terho
Mortti Lehtinen
E. Oinos
/uhoni Solminen
Motti Uimonen
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Result otrokning fiir den ordinorie
verksornhete n 1, . 1, . - 31, . L2 . 1,97 6

Intdkter av verksamheten
Kostnadsandelar frAn pensionsanstalterna
Gottgtirelserp.g.a. fdrsummelser . . . . . .. .

Placeringsverksamhet
Intiikter
Kostnader ....

+41318 502,7r
+ 405 559,32

+ 43966,47
164 899,18 120 932,77

+41603 729,32

- 9580690,76
402 361,13

- 3 067 S48,55 -13 051 000,44

972 616,31
+ 945 515,-
- 6 00s 511,53

- 6459198,34 -t2 495 811,18

- 1086 432,86

- 2823266,88

- 6 630 809,95
171.796,34

- 1655 139,75

- 1 994 338,86

- 1557 290,36
737 242,70 - 1694 533,06

-41603 729,32
+0

Forvaltnings- och driftskostnader
Personalkostnader

Ldner och arvoden
Resor och dagtraktamenten
Socialkostnader .

Kostnader f6r verksamhetsutrymmen
Kostnader frir dmbetshuset

Kostnader f6r skdtsel
Intdkter av dmbetshuset .

Avskrivningar . . .

RAntor
Kostnader for hyresutrymmen

ByrAkostnader ..
Datorkostnader
Pensionsanordningskostnader enligt 15 S APL
Avskrivningar f6r inventarier
Ovriga kostnader
Pensionsndmnden

Loner och arvoden . . .

Socialskyddsavgift . . .

Rrikenskap sp eriodens resultat

72



He s ul t otr dkning f fu kr e ditf 6rs cikrings-
verksomhete n 1, .L . -31, .L2 .1.976

FdrsAkrinsspremieintdkter. . . .

Kreditfdrlirsier fdr fdrsdkringsfordringar
Placeringsverksamhet

ansvaret
kter

elser fdranledda

+ 10 772 247,87
16 713,30

+ I 100 606,28
8 448,91 + s 092 757,37

80 456,05
+79767 229,85

prestationer
- 4458679,72
+ 234645,79

-73 407 287,- -17 637 256,93
+ 2735972,96

- 1 308 868,88
+ 25457r,-
+ 867272 193 085 88

+ 1,542887,08

- 10s5 170,04
197 919, 09

10 828, -
347 376,75 - 1651 293,32

+ 297 593,76
187 918, -+ 103 675,76

64 068,44
38 800, -

807,32

102 868,44
0

Intdkter
Kostnader

Utbetaldaersdttningar .. . . . . . . .

Atervunnaersdttningar . . . . . . . .

F6rdndring i ersAttningsansvaret
ForsAkrinqsrdrelsebidr ae
Aterforsh[rarnas andel i"

Fdrtindringen i ersdttningsansvaret . . . .

Egen andel i fdrsdkringsrdrelsebidraget
R6relsekostnader v

F6rsiikringspremierna
F6rtindringen i fdrsdkringspremieansvaret

Ldner och arvoden
Socialkostnader
Rdntor

Skatteskuld . . ...

Rdkenskapsperiodens resultat

Ovriga r6relsekostnader
Driftsbidras.
Avskrivningar fdr anldggningstillgAngar. .

Rdrelseoverskott
Fdrdndringar i reserveringarna

Kreditforlustreserveringar . .

Direkta skatter
Erlagda skatter

+
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Bolonsrcikning 3 L .12 .L97 6

Aktivo

FinansieringstillgAngar
Kassa och banktillgodohavanden . . . 8326652,1,7
Av kreditfdrsdkringens AterforsAkringsrdrelse ftiranledda fordringar

ForsAkringspremieansvaret
B,rsAttningsansvaret

654434,-
4666042,- 5320476,-

10 066 666,67
7 387 675,37

Utjdmningsandelar fdr pensionskostnaderna .

Ovriga fordringar
Transitoriska fordringar

KreditforsAkringspremier . .

Kostnadsandelar frAn pensionsanstalterna
Rantor
Ovriga transitoriska fordringar . . . ., .

369 173,-
1260823,01
7 755 672,37

459186,40 3244854 78 34 340 324,55

PlaceringstillgAngar
Placeringsfordringar

Skuldebrevsfordring ar .

Obligationer....
Aktier

55 600 690,57
415 998,33

7 778 549,87 57 795 238,77

Anl6 ggningstillgAngar
Aktier och andelar
Byggnad
Inventarier
Ovriga utgifter med lAng verkningstid . . .

300 390, -
65 126 982,-

4037 538,75
192 900, - 69 657 I 75

761793 374,57

74



Possivo

FrHmmande kapital
Transitoriska skulder

KreditforsAkringspremiefdrskott ,.,.. 24679,-
Kreditf6rstikringens Aterftjrszikringspremier 2O4372,96
RAntor 1052 954,84
Ovriga transitoriska skulder 1 172 247 ,51

Ovriga skulder
LAngfristiga lAn . . 42 306 460,83
Utjdmningsandelar f6r pensionskostnacle r. 11 390 1,O7,16

0vriga skulder

2 454294,31

7 284794 03 54 981 362,02

s6 877 501, - 1.O2 278 756,75 1.59 774413,08

1 986 015,43
92 946,- 207856t,43

161 793 374,5r

4 000 000, -
108 206,70

Kreditforsdkringens fdrsAkringstekniska ansvarsgdld
Fdrsdkringspremieansvaret . 5 4O1,255,75
Ersdttningsansvaret

Kreditforsdkringens reserveringar
Kreditforlustreserveringar
Ovrigareserveringar .. . .

Ansvar
0verlAtits intecknade innehavarskuldebrev
Borgensforbindelser

Helsingfors den 23 mars 1.977

Yeikko Ahtolo
Bruuno Mottilo
Louri T. Olkinuoro
Olovi Suominen

Altti Aureio
Simo Elomoo
Mouri Moren
Erkki Pesonen
V. E. Terho

C. G. Aminoff
Mortti Lehtinen
E. Oinos
Iuhoni Solminen
Motti Uimonen
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Revisionsberrittelse

Vid representantskapets ordinarie hdstmdte den 5 december 1975

utsedda att granska Pensionsskyddscentralens fdrvaltning och rtiken-
skaper fdr Ar 1976 har vi i dag slutfdrt vArt uppdrag och meddelar
f6ljande.

Undertecknad Kihlman har ombesSrjt fortldpande detaljgranskning
av rdkenskaperna och meddelar, att bokf6ringen skdtts riktigt och
6verskAdligt pA basen av behdriga verifikat samt att penningmedlen
omhdnderhafts med omsorg. PlaceringstillgAngarnas obligationer,
aktier och lAnehandlingar samt det under rdkenskapsAret fdrdig-
stdllda timbetshusets byggande berdrande avtal och dvriga handlingar
har i detalj granskats.

Gemensamt har vi ldst de vid representantskapets, styrelsens och

direktionens fdr kreditfdrsAkringen m6ten fdrda protokollen dvensom
verksamhetsberdttelsen samt analyserat och granskat bokslutet,
varvid vi erhAllit de upplysningar vi ansett erforderliga betrtiffande
omsttindigheter, som vi fdst uppmdrksamhet vid under revisions-
arbetet.

Bokslutet, som omfattar den egentliga verksamhetens och kredit-
f6rseikringsverksamhetens resultatr6kningar samt balansrdkning 6r
uppgjort enligt sakliga grunder. BAda resultatrdkningarna utmynnar i
noll-resultat och balansriikningens slutsumma dr 161.793.374,51
mark.

Styrelsens verksamhetsberiittelse och bokslutet ger saklig och riktig
information om Pensionsskyddscentralens verksamhet och ekonomi.

Vid revisionen har vi kommit till uppfattningen att Pensionsskydds-

centralen under rdkenskapsAret skdtts sakligt och omsorgsfullt.
PA basen av vAr revision fdreslAr vi att bokslutet faststdlles och att

styrelsenbeviljas ansvarsfrihet fdr Ar 1976.

Helsingfors, den 15 apfiL7977

IIouno Kouso Bjarne Lindholm

Svonte Kihlmon CGRIaakko Heikkonen CGH



Pen s i on s sk yd d s c en trol en s frir v altning s org on

Representantskapet

Ordinarie medlemmar Suppleanter

Representanter for arbetsgivarna
Bergsrddet Stig H. Hcistd Bergsrddet Bjrirn Westerlund
Bergsrddet Olavi lac.kkola Agronom Viljo I. Sirkiti
Vicehdrodshrivding Pentti Somerto Vicehdrodshdvding Toponi Kohri
Bergsrddet Erkki Portonen Bergsrddet Mikko Ttihtinen
KommerserddetKolervoSo.lo VicehrirodshdvdingKaukoMarkkanen

Representanter for arbetstagarna

Minister i. E. Niemi, ordfdronde
Generoldirektdr ALLi Loh tinen,
viceordfriro nde t zz.s.rcz\

Sekreteroren Simo Elomoo
Ordfrironde n P ekka Oivio
Ordfrironden Sulo Penttild
Ordfdronden Louri Vilponiemi
Verksomhetsledore Yrjd O. Kostet

D ir ektdr Aoro Kdrkkdinen
Overdirektrjr Vilho /rippinen

Ordfdronden /orl Sund
Ordfdronden Esko Suikkonen
Ordfdronde n P ekka Virtonen
Ordfdronde n M atti Hoopokoski
Ekonomidirektdr Kolervo Tuure

Repre sentanter for lantbruksforetagarna

Minister V eikko Ihomuotilo
Lontbruksr &det Toivo Hokomdki
Agronom Tor Nymolm

Representanter fdr foretagarna

Lontbruksrddet Kusti Eskola
Kommunolrddet Louri Heitto
Fiskoren Veli Lindstrrim

Trofikidkoren Hoimo Turku
Ingenjdr Erkki H eikkone n

Ekonom Motti /ootinen
Kommerserddet Aorno Poiunen

Repr e sentanter for p ensionsfor stikringsb ola gen

Fil.doktor Viljo Keinrinen Viceverkstdllonde direktdr Arvi Fin6rus

Verkstriilonde direktdr Lors Polm6n Fil.mogister Kurt Ljungmon
Direktdr Klaus Ekholm

Representanter fdr understddskassorna
Fdrvoltn.kondidot Mikko Horomo Direktdr Somuli Simulo

Representanter for pensionsstiftelserna

Dipl.ingenjcir Eelis Makkonen Vicehdrodshdvding Kouno G. Honkonen

Ovriga medlemmar
ProJessorMartti/.Korvonen Med.o.kir.doktorTuroNiemi
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Styrelsen

Fil.mogister Altti Aurela,
ordfdronde
Profes sor T eiv o P entikriinen,
viceordfrironde

Representanter for arbetsgivarna

Vicehcirodshdvding Mouri Moren
Dipi. ingenjrir Louri Olkinuoro
Vicehcirodshrivding Erkki Oinos

Agronom Henrik Sumelius
Vic ehdrodshrivding Rolf W id6n
Vic ehdrods hdv ding I armo Sierlo

Representanter for arbetstagarna

Ordfrironden Arvo Houtolo Ordfdranden Ilmori Kosonen
Verksomhetsledore Olovi Suominen Verksomhetsledore Hognor Honsson
OrdfrjrondenVeikkoAhtolo Ordf6rondenMorttiVeirto

Representanter for lantbruksforetagarna

Vicehdrodshcivding Bruuno Mottilo Agronom Pentti Hoholo

Representanter for foretagarna

Ekonom Pouli Pooermoo Pol. magis te r V ilj o Terho

Ovriga medlemmar

Vicehrirodshdvding C. G. Aminofl Vicehdrodshrivding Korl-/ohan Holsos
tr1l72.s.7976
Vicehdrodshdvding Aarr e Metso
frdn 72.5.7976
Son. konteromirol Esko Helske
Verksomhetsledore OIIi Simoinen

Med.lic. Mortti Lehtinen
Fi.l. doktor Erkki Pesonen

Revisorer

Ekon.mogister, CGR

Svonte Kihlmon
Pol. mogister Bjorne Lindholm
Ekonomichef, forstmdstore
Houno Kouso
Ekon.mogister, CGfl
I. V. Heikkonen

Ekon.mogister, CGR
Torsten Ekroos
Verksomhetsledore Ensio Seppdki
Ekonomif iryoltore Pentti Kyrnensolo
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Ftiretagarnas dele gation

Verkstrillonde direktor
Motti Uimonen, ordfdronde
Viceverks tdll onde direktcir
/ouko Sirkesolo, viceordfdronde
Trofikidkore Roimo Turku Ingenjdr Fritz Kuulo
OrdfrjrondenVeikkoValkomo Pol.mogisterArnoLinnoilo
Soc.mogister lorma Lotvus Apotekare Motti Konnisto
Ordfdronden Kosti Heikkinen Fdrfottoren Lossi Nummi
Tondlrikare Olovi Heikinheimo Advokat Kullervo Kemppinen
Handlonden Vilho Hdrkdnen Ekonom Simo Pokorinen
till 76.6.1.976

/ur.kond. Honnu Heikinheimo
frd.n 76.6.7976
Direktdr Eino I. Leino Generolsekreterore /ormo Siro
Verksomhetsledore Leo Hdmdltiinen Ekonom Erkki E. Sorso
IndustrirddetPaavoV. Suominen Verkstrillonde direktdrReijo Mdkinen
Verk s trill on de dir ektitr
Pertti Kojonne /ur.kand. Hoimo Lohtinen
IndustrirddetErkki Pekkinen Ekonomierddet Touno Niinivirto
Direktor Klous Ekholm Direktrir Leo Solomoa
Verkstrillonde direktdr Lors Polm6n Direktdr /uhoni Kolehmoinen
Verksomhetsledore OIli Simoinen Ekonom K. Erik Lindstrrim

Konsult ativ a kommissionen fiir invaliditets iirenden

Ilegeringsrddet Heimer Sundberg,
ordfdronde
Direktrir Louri Koivusolo,
viceordfdronde
Speciolistlcikoren i inre medicin
Martti Lehtinen
Speciolistkikoren i inre medicin
och kordiol ogi Matti Soorinen
DocentMattiKekki
Docent Louri Autio
Speciolistkikoren i nerv- och
sinnessjukd. Heino Huttunen
Avdelningschef /uhoni /dntti
Speciolistltikoren i ortopedi
OIli Klossner frdn 25.8.7976
Me d.Lic. M arkku Toropoinen
Speciolistkikoren i ollmdn
medicin Hannu Suutorinen
Verksomhetsledore OIli Simoinen
Avdelnings chef Marj atto Sir6n

D ir ektti r P aav o Hyv 6nen
Dir ekttir Seppo Pietildinen
Avdelnings chef I yrki /ririskeldinen
Speciolistlcikoren i inre medicin
Histo Ktirtivci

Speciolistkikoren i kirurgi
Martti Gylling
Avdelningschef Antti Suominen

Med.lic. FelixHeikel
Docent Kimmo Luomonmdki

Byrdchef Esko Loitinen

Funktiondr Moijo-Liiso Holonen
Speciolistldkaren i inre medicin
och orbetshygien Kaj Ahlmon
Verkstrillonde direktrir /uhoni Loine
Avdelningschef IIpo Ollikainen
ttll 25 .8.7976
Avdelnings chef P ertti Tukia
frdn 25.8.1.976
Avdelningschef Risto Rinto-/ouppi
Direktdr Heikki Sipild
Bitr. ovdelningschef Pentti Aoltonen
Avdelningschef Gunnel Liljestrond
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Direktionen ftir
kreditftirsdkringen

Verkstrillonde direktrir
Matti U imonen, ordfdronde
Avdelningschef Esko Prokkolo,
viceordfdrande
Direktdr Louri Koivusolo

Expertmedlemmar

Vicehdrodshrivding Ossion Antson
Professor Eero Artto
Direktdr KIous Ekho.lm

Verkstdllonde direktdr
Carl-Olaf Hombn
Verk s trill on de dir ektiir
Anssi Korkinen
Bankdir ektrir Simo Kdrd vd

Konsultativa kommissionen
Iiir informations Hrenden

Verks trill on de dir ektiir
Motti Uimonen,
ordfcironde
Avdelnings chef Yri6 Lormolo,
viceordfrjronde
In/ormotionschef Leo Allo
Informotionschef Kimmo Eskolo
Informotionschef Heikki Helkovuori
In/orm o tion ssekreterore
Honnu Tuominen
Informotionschef Antti Kyyndrdinen
Avdelningschef Esko Leskinen
Informo tions sekre terore
Erkki Moosolo
Informationschef Sokori Montonen
Direktdr Eero Sontolo
Informotionschef Motti Sdrdmoo
Direktrir Pouli Toivonen
Agr. o. /orst.kond. Heimo Tuomorlo
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Pensions skydds c entr alens
ledande tiiinstemfln

Verkstcillonde direktdr
Viceverkstrillonde direkttir
iuridisk direktrjr
Administro tiv direktdr
Ploneringsdirektdr

Motti Uimonen

/ouko Sirkesolo
Louri Koivusolo
Antero Viitonen
Markku Hdnninen

Administro tions- och ekonomiovdelningen,
ovdelningschef

Hcikenskopsbyrdn
Kon torservicebyr&n, byrdchef

Forskningsovde.lningen, ovdelningschef
bitr. ovdelningschef
Fri l tundersdkningsbyrdn, byrdchef
Pen s ion sforsknings byrdn
Stotistikbyrdn, byrdchef

Frirscikringsteknisko ovdelningen, ovdeiningschef
bitr. ovdelningschef
Inkomstregisterbyrdn
Motemotisko byrdn
Pensionsregisterbyrdn, byr &chef

Informo tionsovdelningen, ovdelningschef
/uridisko o vdelningen, ovdelningschef

bitr. ovdelningschef
Pensions byr&n, byrdchef
Hemissbyrdn, byrdchef
Til.lsynsbyrdn, byr&chef

Kredi tftirscikringso vde.lningen, ovdelningsch ef
bitr. ovde.lningschef

P.l oneringsovde.lningen
Friltchef
Ombudsmon
Personolchef
Utbildningschef

Ensio Tuominen
Ensio Tuominen
Veli-Pekka P.lonting
Margaretha Aornio
/ussi Vonomo
Simo Forss
/ussi Vonomo
HeikkiPoukkq
Yrjd Turtioinen, SGF
Martti Hdnnikdinen
Martti Hdnnikriinen
Yrjd Turtioinen
Heleno Luomo
Yrjd Larmola
Antti Suominen
Pentti Koivistoinen
Topio Korsikos
Ilkko Sovoheimo
Morkku Sirvid
Esko Prokkolo, SGF
Ari Loine
Markku Hdnninen
Mouri Vonhotolo
Motti Puronen
Mirjom Tynnilci
LauriMdkelciinen



Pensionsnilmndens verksamhetsberiittelse 1976

Vid Pensionsskyddscentrolen orbe-
tor en pensionsnrimnd, orgoniserod
som en sjrilvstcindig domsto.l. Pen-
sionsnrimnden rir f6rsto besvdrs-
instons i orbetspensionsdrenden.
0ver pensionsndmndens beslut kon
besvrir onfdros hos fdrsrikringsdom-
sto.len, som dr hcigsta besvrirsin-
stons inom orbetspensionssystemet.

Ar 1976 arbetade pensionsndmnden
liksom tidigare uppdelad pA 4 divi-
sioner. Sammanlagt gavs i besvdrs-
drenden 4 71,2beslut. Under samma
tid inkom till pensionsndmnden 4 931

besvdr. Vid Arets slut var antalet vid
pensionsndmnden anhiingiga besvdr
2 32O, vilket motsvarar en arbets-
mdngd for 6 mAnader.

UTVECKLINGEN AV ANTALET
BESVAR ANAN 7970-1976

Ar 1970 utvidgades den obligato-
riska pensionsfdrsiikringen till att i
praktiken omfatta hela den aktiva
befolkningen. Niir Iagen om pension
for lantbruksfdretagare trddde i
kraft, kom detta speciellt till synes i
de till pensionsndrmnden inkomna
besvdrens antal. Den utveckling,
som under verksamhetsperioden
1970-1576 skett i frAga om besvti-
rens antal, har frlr de skilda pen-
sionslagarna varit fdljande:

ANIRINCaR I PENSIoNS-
ANSTALTERNAS BESLUT

st

LF6PL

APLlKAPL

FoPL

rg70 7972 7974 7976

Inbegripet Aterforvisningsbesluten,
som beror p& att ny utredning in-
kommit. har besv6ren iett till rind-
ring av pensionsanstaltens beslut i
ungefAr vart fjarde fall, Andrings-
procenten har under de senaste
Sren varit i det nArmaste ofrirdnd-
rad. Ar '1.976 dndrade pensions-
nAmnden pensionsanstaltens beslut
til besvdrandens frirmAn i 16,8
procent av fallen och Aterforvisade
9,9 procent av drendena till pen-
sionsanstalten for ny behandling.

2000

1500

1000

5m

Totalantalet besvdr var 1 859 Ar
1970, 3 161 61 1571, 2 87O 61 1.972,

3 266 Ar 1973, 3 349 Ar 1.974, 4054
Ar 1975 och 4 931 Ar 1976.

Helsingfors den 25 januari 1977

HeimerSundberg Pekkaiholoinen
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Pensionsnflmnden

0verdirektdr Olof Oiolo, ordfdrande
Hefendorierddet Erkki Ahonen, viceordfdronde
Hegeringsrddet Losse Sinivirtq, viceordfrironde
Hegeringsrddet Heimer Sundberg, viceordfdrande

Ordinariemedlemmar Suppleanter

Med.lic. Felix Heikel
Over.kikore Leo Iorho
Avdelningschef /uhani Icintti
Med.lic. Alpo Luppi
Fil.kond. Anito Lundstrdm

Medicinolrddet /ussi Antila
Med.lic. Nils Weckmon
Vicehdradshdvding Histo Voorokari
Med.lic. Esko Loitinen
Fil.mog. Koorlo Honko

Representanter for arbetsgivarna

/ur.lic. Touno Ioatela
Vicehdrodshdvding Mouri Moren
ti||4.2.1976
Vicehrirod shrivding Mikko Hurm o-
loinen frdn4.2.L976
Vicehdrodshdvding Seppo Hiski

/ur.kond. /ouni Soostomoinen
Vicehcirodshdvding Histo Rusomo

Agronom Viljo I. Sirkiti

Vicehdrodshcivding Mikko Hurmo-
loinen tiLL 4.2.7976
/ur.kond. /ohon Astrrim
frdn 4.2.7976
Mogister Potric Hockmon

Representanter for arbetstagarna

Ekonomifdrvoltore Antti Hietonen
Direktrir Poovo Hyvdnen
Verksomhetsledore Motti Kouko-
ronto
Ldnesekreterore Esko Honkovoora

Med.lic. Morkku Toropoinen
Ekonomifdrvoltore Mortti Rouhomo
Verksomhetsledore Yrjci Roito

Sociolsekreterore Louri Koorisolo

Representanter ftir lantbruksforetagarna

Agronom Eevo Hetemdki
Agr. o. /orst.kond. Heimo Tuomorlo
Agronom Kori Vento.lo
Agronom Poovo Vuoksinen

Agronom Bertel Bricks
Agrolog Toge Ginstrdm
Agrolog Touno /ouhtimdki
Agronom Eero-/uhoni Hokkoroinen

Representanter for foretagarna
/ur.kond. Hoimo Lohtinen
Vicehrirodshrivding Horry OIsson

/ur.kond. /ouko Soori
Verksomhetsledore Helge Blomqvist
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sTFFERUppcIFTER oM ARBETSpENSIoN ssysrEMET An rszo

APL KAPL

*) enligt uppskattning

ARBETSPENSIONERNA ANNru 1972_1976

Antal arbetspensioner enligt pensionsslag (1000 st)

1,972 1,973

Alderspensioner
Invalidpensioner*)
Familjepensioner
Totalt

Pensionsanstalter
Ftirsiikrade (rOOO st)
Premieinkomst (milj.mk) *

Pensioner 31.72. (1000 st)
Beviljade pensioner (10O0 st)*
Pensionsutgift (mili.mk)
Ansvarsgdld fmilj.mk) *

Genomsn.pension 31. 12. (mk/mAn)
Genomsn.nivAftirh6jd pension
37.r2. (mk/mAn)

Alderspensioner
Invalidpensioner*)
Familjepensioner
Totalt

802 459 780 207 582

7574 7975 7976

797

169

62

428

131

1 110

2540
196

33

1 338
I 400

567

1972

246
268
65

579

7

270
420
87
72

337
1 590

308

Ft'PI,

13

97
205

28
5

201,

170
631

LFoPL Totalt

1 133

286
87 3 652

777 428
18 68

228 2704
70 71230

164 408

105

99
30

234

726
724
38

288

174
158

53

385

150
747

46
343

1974

436
494
119

1 049

637
655
173

1 465

s22
931
251

2 104

*) arbetsltishetspensionerna medrdknade

Av arbetspensionsanstalterna utbetalade pensioner enligt pensionsslag
(mili.mk)

1573

325
366

88
779

7975 tg76

*) arbetsl6shetspensionerna medrdknade

Andringar i antalet pensioner Ar 1976 enligt pensionsslag t
I

invalid- och Alders- familje-
arbetsl6shets- pensioner pensioner
pensioner

totalt

PensionsbestAndet 31.12.1975 158 00O

Beviliade nya 1976 + 29 000
OvergAtt i 6lders-
pension 1976 - 11 000
Avslutade 1976 7 Om

774000,
+ 18000

53 000
+ 10000

385 000
+ 57000

+ 11 000
6 000 I 000 - 14000

PensionsbestAndet 31.72.1976 169 0O0

Andring 31.12.1975-7976 + 11000
197 000 62 000

+ 23000 + 9000
428 000

+ 43000
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