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nZ Pensionsskyddscentralen
utgOr centralorgan f6r arbetspensionsanstalterna

for register over ratt till pension som grundar
sig pA privat ansttillning och sjalvstandig foretagarverksamhet
(APL KAPL F6PL LFoPL)

ger rAd och utlatanden

informerar om pensioner

insamlar nodvdndiga uppgifter for
pensionsbeslut och pensionsutbetalning

utreder pensionsanstalternas kostnadsandelar

6vervakar lagenligheten i pensionsstiftelsernas
och -kassornas beslut

utforskar och utvecklar pensionerna

Pensionsskyddscentralen grundades ar 1 961
Adressen dr Sematorbron 7,00520 Helsingfors 52
(telefon 90-1511)

II'
o-



XJ
-l-):g
u/

J-)
\L/
(-

=

U
LN
\,/E

v

lnnehAll

Ar 19?7
Pensionsarenden
Overvakning av pensionsskyddet
Kreditf orsakrin gsverksam hete n
Planering och forskning
lnternationellt samarbete
Utbildningen
Notiser och 6vrig information
Personalen
Resultatrakning tor den ordinarie verksamheten
Resultatrakning f 6r kreditforsakrin gsverksamheten
Balansr?ikning
Revisionsberattelse
Fdrvaltningsorgan
Pensionsnamndens verksamhetsberattelse
Pensionsnamnden
Siff eruppgifter om arbetspensionssystemet



I

Ar 1977 utbetalades i pensioner enligt lagarna om pen-
sion f6r arbetstagare och lagarna om pension f6r f6retagare
sammanlagt 2,98 miljarder mark.Okningen i fdrhAllande till
foregAende Ar var 36,1 procent och beror pA den vid Arets
b6rjan genomfdrda forh6jningen om tvA procentenheter av
den som minimimAlsatta nivAn for pensionerna, pA indexjus-
teringarna i pensionerna vid b6rjan av 6ret och vid halvArs-
skiftet samt pA Okningen i antalet pensionstagare med
39 000 personer. Vid Arets slut var antalet arbetspensioner
inalles 468 000 arbetspensiontagare.

For nationalekonomin i Finland var Ar 1977 ett synnerli-
gen svArt 6r sAsom pA f6rhand fdrutsagts. Stor vikt fEistes
under hela 6ret vid de ekonomiska frAgorna. De fdrda
diskussionerna Aterspeglas ocks6 i meningsutbyten om
utvecklandet av pensionssystemen och i vissa redan
fattade avgoranden om arbetspensionssystemet.
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Den rekommendation om en tvAArig uppgdrelse, som in-
komstpolitiska tjtinstemannen gav i mars, utgick ifrAn att f6r
forbdttrande av den internationella konkurrensfdrmAgan och
av sysselstittningen mAste kostnadsokningen begrdnsas sd
att den blir ltigre 6n i de for Finland viktigaste konkurrentldn-
derna. Som mdl f6r ldnef6rhojningarna stdlldes att bevara
k6pkraften i den inkomst lontagarna har till sitt f6rfogande.
For att bromsa Okningen i arbetskraftskostnaderna gavs en
rekommendation om att arbetsgivarens arbetspensionspre-
mie tempordrt skulle sdnkas f6r Ar 1978 med en procenten-
het. Denna rekommendation ledde till, att arbetspensions-
anstalterna sdnkte arbetspensionspremien med en
procentenhet.

Den pd vAren utndmnda majoritetsregeringen offentlig;
gjorde ijuni ett speciellt stimulansprogram. Detta syftade till
att 6ka f6retagens investeringsbendgenhet med hjtilp av till-
ftilliga Atgiirder fdr fdrbtittrande av ldnsamheten. FOr att lind-
ra pris- och kostnadsutvecklingen gavs vid Arets slut en lag
om tryggande av den ekonomiska utvecklingen.

Stimulansprogrammet berorde ocksA pensionsinkoms-
terna. I lag stadgades, att itill APl-index bundna pensioner
och med dem jtimsttillbara ersdttningar inte genomsf6rs nA-
gon forskottsjustering sommaren 1978. I maktlagen gavs
statsridet rtitt att bestdmma om en sdnkning av i lagen om
pension for arbetstagare och i lagen om pension fdr arbets-
tagare i kortvariga arbetsf6rhAllanden avsedda f6rsdkrings-
premien f6r Ar 1978 med en procentenhet. Samtidigt f6r-
utsattes, att den ansvarsbrist som hdrigenom uppstor
amorteras f6re utgAngen av Ar 1978.

Ar 1977 var det sista 6r, under vilket FOeL-pensionerna
kunde bekostas utan uppbdrande av i lagen faststtillda
statens andel i kostnaderna. Pensionsf6rs€ikringspremie-
sdnkningen f6r Ar 1978 beror inte fdretagarna. F6retagar-
organisationerna har 6 sin sida kraftigt reagerat mot att
bindningen av premienivAn i foretagarnas pensionslagar till
premienivAn i APL p6 detta sdtt har uppldsts, om ocksi
endast tempordrt. Detta kommer myvket tydligt till synes
dven i f6retagarnas delegations stAndpunktstagande.

Till f6ljd av den ekonomiska situationen trdidde under
Aret kraftigare dn tidigare fram i medvetandet frigor om pen-
sionskostnaderna. Den i regeringsprogrammet inskrivna
folkpensionsreformen rdnte betriiffande tidtabellen en mo-
deratare behandling dn vdntat. 1976 Ars Pensionskommitt6
for utvecklande av arbetspensionssystemet avleit sitt andra
delbetdnkande som berorde utrdkningssdttet fdr den pen-
sionsgrundande lonen. Vid slutet av 6ret avldt regeringen till
riksdagen en proposition i saken. Enligt propositionen skUl-
le den l6n, som utgdr grund for APL-, SIPL- och KTAPL-
pension rdknas i enlighet med kommitt6ns bet€inkande pA
basen av en "de tvA mellersta" -regel i sttillet for pA basen
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av den nuvarande "de tv6 b2ista" -regeln. Social- och hdlso-
vArdsministeriet gav Pensionsskyddscentralen i uppdrag att
utreda och utforska dels fr6gorna om kompensation for pen-
sionslonedndringen dels problemen i anslutning till degres-
siviteten i totalpensionen.

DA sysselsiittn in gsltiget f6rsdmrades genomfOrd es vissa
dndringar gEillande fdrutsdttningarna for erhdllande av ar-
betsl6shetspension. Av en arbetsloshetspensionss6kande
fdrutsdtts, att han erhAllit arbetsldshetsunderst6d eller -er-
sdttning for 2OO arbetsdagar under en foreskriven tid; den-
na tid f6rlEingdes genom en lagdndring som trEidde i kraft vid
ingingen av juli IrAn 52 veckor till 60 veckor. Efter lagEind-
ringen tir till arbetslOshetspension bertittigad Sven sidan
fortfarande arbetslOs arbetstagare, som under tre kalender-
Ar i foljd erhAllit arbetsldshetsunderstdd for den ltigsta till-
l6tna tiden.

Det okade antalet permitteringar inom olika branscher
ledde till att Pensionsskyddscentialen for ministeriet fore-
slog en dndring av utrdkningssdttet fdr arbetsloshetstilliig-
get sA, att ocksd arbetslOshetsunderst6d som utbetalas un-
der permitteringstid skulle medf6ra en tillvdxt i arbetspen-
sionen. PA grund av den synnerligen svArartade arbetslOs-
heten krdvdes frin olika hAll, att arbetstagare ndra pensions-
Aldern borde pensioneras. Alldeles i slutet av 6ret tillsattes
en kommitt6 for att i stdrre omfattning utreda pensione-
ringsfrAgan.

Betydelsefull fdr stadgandena om arbetsloshetspension
dr den kommitt6, som fAtt i uppdrag att som en helhet ut-
veckla arbetsloshetsskyddet. Tillsatt av social- och hdlso-
v6rdsministeriet arbetar rdittsskyddskommitt6n som utreder
till ministeriets fdrvaltningsomrAde hOrande beslut med
rdttsskyddet som utgAn gspunkt.

Ett omfattande utredningsarbete gtillande rehabilite-
ringsverksamheten inleddes inom tre arbetsgrupper, av vil-
ka en tillsatts av social- och hdlsovArdsministeriet, en av ar-
betskraftsministeriet och en av undervisningsministeriet.

Antalet gallande arbetspensioner
var sammanlagt 468000.
I arbetspensioner erlades 2,98
miljarder mark.



Pensionsansci kningar
Till Pensionsskyddscentralen inkom under Aret samman-

lagt 33 900 ansokningar som mottagits vid bankerna, post-
anstalterna och Folkpensionsanstaltens lokalbyr6er. Direkt
till pensionsanstalterna inldmnades under samma tid
35 600 ansokningar.

Vid Pensionsskyddscentralen fogas till ansokningarna
registeruppgifter om arbetsfdrhAllanden, foretagarverksam-
het och tidigare pensioner, varefter ansdkningarna sdnds vi-
dare till pensionsanstalterna.

Kundbetjdningen
Pensionsskyddscentralen bistAr allmdnheten med rAd

och anvisningar s&vdl i brev och, betrdffande frAgor av all-
mdn karaktdr, i telefon som vid personliga samtal i kundex-
peditionen i Pensionsskyddscentralens dmbetshus. Korres-
pondensen med allmdnheten har under 6ret omfattat over
10000 brev. Kundexpeditionen har bes6kts av 6ver 400O
kunder och rddgivningssamtalen har varit 6ver 8 O00.

Utldttanden och beslut g1)llande
de fdrsdkrade

Den h6gsta besvdrsinstansen i arbetspensionsdrenden
dr f6rsdkringsdomstolen. Ar 1977 gav Pensionsskydds-
centralen till forsaikringsdomstolen inalles 1 94O utlAtanden.
Dessa gaillde till storsta delen besvdr over pensionsndmn-
dens beslut. Betrdffande anhAllan om undanrojande av be-
slut gavs utlAtande i 399 fall.

PA begdran av arbetstagare, arbetsgivare och pensions-
anstalten ger Pensionsskyddscentralen utlAtanden och
beslut g€illande tilkimpningen av arbetspensionslagarna. Un-
der Ar 1977 gavs 160 sAdana utlAtanden och beslut.

Re kommendation till avg 6ran den
om arbetsofhrmitga

Vid Pensionsskyddscentralen verkar Konsultativa kom-
missionen f6r invaliditetsdrenden. Dess uppgift tir att pA
pensionsanstalternas begdran ge rekommendationer frdmst
i drenden av principiell karaktAr gdllande invalidpensioner.

Kommissionen sammantrdder en g6ng i veckan. Under
6ret har kommissionen till pensionsanstalterna givit 1 28 re-
kommendationer till avgdrande. I de flesta fall gaillde rekom-
mendationerna bed6mning av arbetsf6rmAga eller tidpunkt
dA arbetsof ormdrga borjat.

Bef rielse f rdn fdretag arfbrsdkrin g
F6retagare for vilken f6retagarverksamheten dr en bi-

syssla och vars pensionsskydd redan Eir tillrdckligt pA grund
av andra pensionslagar, kan av Pensionsskyddscentralen
befrias frAn att uppta i FoPL och LFoPL avsedd pensions-
forstikring. Befrielsen beviljas f6r fem Ar At gAngen. Under
6ret inkom 3 950 nya befrielseansdkningar och 864 ans6k-
ningar om fortsatt befrielse. Beslut gavs Ar 1977 et 4 352
foretagare; av dessa erholl 3 7 42 befrielse. Rdknat frAn f6-
retagarpensionslagarnas ikrafttrddande har 1 3 852 foreta-
gare befriats frAn forsdkringsskyldighet och av dessa har

Till Pensionsskyddscentralen
inkom 33 9O0 ansokningar
Till pensionsanstalterna
inkom 33 600 ansokningar

194O utlatanden till
fdrsakringsdomstolen
160 utlAtanden och beslut till
pensionsanstalter, arbets-
givare och arbetstagare
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3 637 foretagare redan befriats for andra gAngen. Antalet
f6retagare som erhAllit befrielse dr 3,6 procent av det antal
foretagare som lyder under fdretagarpensionslagarna.

Cirkuldr
Pensionsskyddscentralen sdnde till arbetspensionsan-

staftema sammanlagt trettio cirkuldr. Med dessa cirkuldr gavs
information om dndringar i arbetspensionslagarna och om
regeringens propositioner gdllande arbetspensionerna till
riksdagen. Likas6 gavs anvisningar om datatrafiken, om
handldggningen av pensionsans6kningar och om arbetslos-
hetspensionsdrenden. CirkulEir sdndes Sven om dndringar i

villkoren och grunderna fdr fribrev och i tilliiggsformAnskar-
tan.

P e n si o nsskydd et f 6 r f i n I dn d are
i annat nordisn hnd

Under Ar 1977 har Pensionsskyddscentralen inregistre-
rat drygt 3 000 beslut som givits i annat nordiskt land och
som gan finska medborgare. pa basen av dbssa uppgifter
sdnder Pensionsskyddscentralen till dem som bor i annat
nordiskt land uppmaning om att ocksA ansdka om pension
frAn Finland, ifall rtitt till pension f6refaller att finnas och ve-
derb6rande iinnu inte ansokt om pension i Finland.

PA motsvarande sdtt har under 6rets lopp till sexhundra
personer som ansdkt om pension i Finland, sdnts besked
om mojligheten att soka pension ocksd fr6n annat nordiskt
land. lnom kort kommer Pensionsskyddscentralen att fA re-
gisteruppgifter om i Sverige intj?inad pensionsrdtt fOr alla
finska medborgare som Atervdnt frAn Sverige till Finland.
BetjEiningen av pensionss6kandena blir di effektivare 5n hit-
tills.

ForfrAgningar giillande interskandinaviska pensionsd-
renden har inkommit till ett antal av 75O. De har dels varit
fdrfrAgningar som pensionsanstalterna i Finland gjort om i

annat nordiskt land intj€inad pension, dels forfrAgningar av
skandinaviska pensionsanstalter om i Finland intjdinad pen-
sionsrdtt samt ddrtill brev av privatpersoner.
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PA Pensionsskyddscentralen ankommer dvervakningen
av att arbetsgivare och foretagare uppfyller den i arbetspen-
sionslagstiftn ingen avsedda forsEikingsskyldigheten. lnspek-
tion hos arbetsgivare har gjorts i 1 881 fall. De arbetsgivare
som gjort sig skyldiga till forsummelse dltiggs av Pensions-
skyddscentralen att betala f6rhojd f6rsEikringspremie. Pd
grund hdrav Alades under br 1977 arbetsgivare att som
hojda forsdkringspremier erldgga sammanlagt B82g1S
mark.

Pensionsskyddscentralen uppbtir ocks6 premief6rhdj-
ning av arbetsgivare som sjrilv frivilligt men f6rst efter i lag
stadgad tid upptagit f6rstikring. Som f6rhojningar av detta
slag har till betalning Alagts sammanlagt 315 860 mark.

Forsdkringsskyldighet har utretts vid 376 konkurser och
vid 262 lall av offentligt stEimning. Forsummde forsiik-
ringspremier har Pensionsskyddscentralen bevakat i 54
konkurser och i 1 1 fallav offentlig stEimning.

Regrste rutdrag till arbetsgivare
FOr informering om rdtten till pension och f6r effektive-

ring av Overvakningen har pA Pensionsskyddscentralens
eget initiativ forberetts en regelbunden uts€indning av regis-
terutdrag ti ll arbetstagarna.

Registerutdragsservicen skulle fungera sA, att Pen-
sionsskyddscentralen sdnder registerutdrag till varje ar-
betstagare inom knappt ett Ar frAn det arbetstagaren avslu-
tat ett arbetsf6rhAllande. I utdraget kan arbetstagaren kont-
rollera om uppgifterna i registret dr riktiga. lfall arbetstagare
upptdcker fel i utdraget, kan han vdnda sig till Pensions-
skyddscentralen eller till pensionsanstalten. Ndr registerut-
dragsservicen etablerat sig, vet arbetstagaren att vdnta sig
och att efterfrAga registerutdrag ndr ett arbetsf6rhAllande
har upph6rt.

F6r att prdva denna serviceform sdnde Pensions-
skyddscentralen till arbetstagare 97 O0O utdrag. Brist pA ad-
ressuppgifter har hindrat ett heleffektivt genomf6rande av
denna registerutdragsservice. Fdrhandlingar om priset pA
adressuppgifterna pAgAr forts6ittningsvis med Befolknings-
registercentralen.

I enlighet med stadgad praxis sdnder Pensionsskydds-
centralen utdrag ur sitt register till de arbetstagare och fdre-
tagare som ber om sAdant. Under Aret gjordes 86 OOO sA-
dana forfr6gningar. PA bestzillning av arbetstagarorganisa-
tioner utsdndes tilldessas medlemmar 37 OO0 utdrag.

lnspeffiionen av stifte/ser och kassor
Pensionsskyddscentralen har under iret f6retagit 98

inspektioner vid pensionsstiftelserna och -kassorna. Huvud-
vikten vid dessa inspektioner har fdsts vid lagenligheten i

givna beslut och vid ldmnandet av anvisningar. Till dessa
pensionsanstalter har dven givits utlAtanden over drenden i

anslutnin g till anstalternas verksamhet.

Ansvars fdrdelningen
Ansvarsfordelningen fdr Ar 1976 av de pensioner som

bekostas gemensamt genomfordes Ar 1977. I arbetspen-
sioner erlades Ar 1976 sammanlagt 2 190 miljoner mark,
varav 1 475 miljoner mark pA pensionsanstalternas gemen-
samma ansvar. lnalles erlade i samband med ansvarsfordel-
ningen 72 pensionsanstalter till Pensionsskyddscentralen
237 miljoner mark, som sedan betalades vidare till 61 pen-
sionsanstalter.

3950 foretagare ansokte om
betrielse
864 ans6kte om fortsatt
befrielse
4352 fOretagare erholl beslut
37 42 av dem fick befrielse

For forsummelser uppbars 882915 mk
Som forseningsforhojningar 31 5860 mk

97 OOO registerutdrag automatiskt
86OO0 utdrag pa enskildas forfrirgan
37000 pA fackorganisations begaran

Ar 1976 arbetspensioner 2 l90 milj. mk
Pa gemensamt ansvar 1 475 milj. mk
Ansvarsfordelningsposter 237mili.mk
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Pensionsskyddscentralens kreditforsEikring kan foreta-
gen anvtinda som sdkerhet f6r sina l6n hos arbetspensions-
anstalterna. Dessutom tryggar kreditf0rstikringen pen-
sionsstiftelsernas och -kassornas hela pensionsansvar.

Kreditf6rsdkringspremiens storlek beror pd fdretagets
soliditet. For att sdnka premien kan ett fdretag OverlSmna
motsdkerhet till Pensionsskyddscentralen. I jaimfdrelse med
andra forsdkringsformer tir kreditforsdkringen ofta fdr fore-
tagen ett f6rmAnligt alternativ som sdkerhet f6r de lAn ar-
betspensionsanstalterna beviljar. I syfte att 6ka kdnnedo-
men om Pensionsskyddscentralens kreditforsdkringsverk-
samhet utdelas drirf6r bland annat broschyrmaterial om kre-
ditforsdkringen.

F 6 r s dk ri ngsbest itn d et
Det 6kade intresset f6r Pensionsskyddscentralens kre-

ditforsEikringar kommer till synes i fOrs€ikringsbestdndets ut-
veckling. Vid Arets slut ansvarade kreditfdrsEikringen f6r
3 344 miljoner mark. FdrsdkringsbestAndets Okning frAn f6-
regiende dr var 660 miljoner mark. Den del av fdrsdkrings-
bestAndet, for vilken tdckning inte finns i form av till Pen-
sionsskyddscentralen 6verldmnade sdkerheter, var vid
Arets utging 1 079 miljoner mark. Detta innebdr en 6kning
frAn fdreg6ende Ar med en tredjedel. Antalet f6rsdkringar
6kade frAn forra 6ret med 1 1 1 f6rstikringar och var vid 6rets
utgAng 2 41O. Huvuddelen av fdrsdkringsbestAndet utg6r
sdkerhet fdr de lAn pensionsanstalterna beviljat samt fdr
pensionsanstalternas ansvarsbrist. Beloppet av dessa for-
sdkringar var 2645 miljoner mark. Av detta tir 60 procent
tdckt med motsdkerheter. Av kreditforsdkringsbestAndet
har 216 miljoner mark Aterfdrsdkrats i inhemska skadef6r-
sdkringsbolag. Den pA basen av premieint6kten och kredit-
fOrsEikringsansvaret berdknade genomsnittliga kreditforsEik-
ringspremien dr 0,4 procent av kreditf6rsdkringsansvaret.

I

r

An d e I i Pensionsskydd s c e ntrale n s
placeringar enligt ndringsgren 1 97 7

J-)



Ersdttningar
Andringen tx 1975 i kredifdrsZikringsvillkoren medf6rde en

exceptionell Okning av antalet skadefall Ar 1976. Nu har skade-
fallens antal utjdmnats och att skadefallen pA grund av krisld-
get i ndmnvdrd grad skulle ha okat har inte kunnat konstate-
ras. Under Aret intrdffade 11 skadefall, foregAende Ar var
antalet 26. Av de under kr 1977 intrdffande skadefallen fdll
0,8 miljoner mark pi Pensionsskyddscentralens ansvar. I

ersdttningar utbetalades under Arets lopp 2,4 miljoner mark,
varav en del hdrledde sig av under tidigare €rr intrdffade ska-
defall.

Direffiionen fhr
k re d itf 6 rs dk r i n g sv e r ks am h et e n

Direktionen f or kred itf6rstikrin gsverksamheten har blan d
annat till uppgift att i specialfall besluta om kreditforsrik-
ringspremiens storlek samt om vdrdet av till Pensions-
skyddscentralen overldmnad sEikerhet. Under &,ret behandla-
de direktionen 1 08 s6dana specialtarifferingsfrAgor. Dtirtill
behandlade direktionen 73 lAnedrenden. Direktionen fdr
kreditforsdkringsverksamheten sammantrddde 1 6 gAnger
under Aret.

Placeringar
Pensionsskyddscentralens placerin gstillgAn gar utgjorde

vid Arets utgAng 92,5 miljoner mark. Placeringstillg6ngarna
utgdr ttickning f6r den av kreditfdrsdkringen foranledda an-
svarsgdlden.

PlaceringstillgAngarna 93,0 miljoner mark fdrdelar sig
enligt fdljande:
l6n 90,9 miljoner mark
obligationer 0,3 miljoner mark
aktier 1,3 miljoner mark.

Av de medel som utgor tdckning for kreditf6rsdkringens
ansvarsgdld dr sammanlagt 26 miljoner mark investerade i

Pensionsskyddscentralens dmbetshus.

Kreditfdrs€ikringens intdkter, kostnader
och ansvarssku/d (miljoner mark) samt
antalet skadefall dren 1973-1977
Ar 1973 1974 1975 1976 1977
F6rsdkringspremier 7,9 9,2 10,3 10,8 13,1
Ersdttningar O,7 2,5 2,1 4,2 2,O
Ersdttnings-
reservering 1 1,3 1O,7 13,6 13,4 17,8
Forvaltnings- och
driftskostnader 0,8 1 ,1 1,4 1,9 2,2
Ansvarsskuld
vid 6rets slut 63,3 74,6 88,8 1O2,3 121,3
Antalskadefall 10 12 4 26 1 1

An d e I i k re d itf 6rs ek ri ngsbestendet
enligt pensionsanstaftstyp 1 97 7

An d e I i f 6 rsdk rin g s bestdndet
enligt fdrsiikringsobjekt 1 97 7



Utveckling krdver samarbete
m e I I an p e n si onsansta lt e rn a

Vid Pensionsskyddscentialen arbetar liksom tidigare ett
flertal arbetsgrupper som tillsatts for att utveckla den prak-
tiska verksamheten gdillande pensionsskyddet. Arbetsgrup-
pernas medlemmar representerar bAde pensionsanstalter-
na och Pensionsskydscentralen. Fr6gor betrdffande data-
trafik, forsdkringsteknik och lagstiftning har utretts i flera ar-
betsgrupper. Aven arbetsgrupper som tillsatts i samrid med
Folkpensionsanstalten har fortsatt sin verksamhet. Till des-
sa hor delegationen for arbetspensionsbetjdningen och ar-
betsgruppen fdr databehandlingsteknik.

Bredningsarbetet fdr en omorganisation av Pensions-
skyddscentralens pensionsanordningsregister slutfordes i

huvuddrag under Aret.
Jdmsides med arbetet for utvecklandet av den praktiska

verksamheten har Pensionsskyddscentralen bistAtt flera
kommissioner, kommitt6er och arbetsgrupper med sakkun-
ninghjiilp och utredningar i beredningsarbetet f6r fOrbdttran-
de av pensionsfdrmAnerna.

H u sm5d rarn a samt arbetsllsh eten
Den arbetsgrupp som utrett de hemarbetande husmod-

rarnas pensionsskydd slutforde sitt arbete. Gruppen utred-
de hur dessa husmodrars bortavaro frAn arbetslivet pA
grund av vArdnanden av barnen inverkar pA deras pen-
sionsskydd. Arbetsgruppen fdreslAr, att karenstiden om ett
Ar frAn det forvdrvsarbetet upphort skulle fdr den som hem-
ma tar hand om sina barn fdrldngas fram till dess barnet nAr
en viss Alder.

Fairdig med sitt arbete blev ocks6 den arbetsgrupp som
hade i uppdrag att se 6ver stadgandena om bestdmmandet
av arbetsl6shetstillaigget sA, att permitteringar och fdrkorta-
de arbetsveckor inte minskar pensionsskyddet. F6rslag till
lagdndring om detta har Pensionsskyddscentralen inldmnat
till social- och hdlsovArdsministeriat.

Antat miin och kvinnor med arbetspension enligt d/dersk/ass 31 .1 2. 1 97 7
(i figuren ingdr ej familiepensioner)

Arbetspensio n stag a re vid
drets s/ut Aren 1973-1 977,
enligt pensionsslag
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35 procents arbetspension samt total
beloppet av denna och folkpensionen
enligt arbetsinkomsterna 31. 12. 1977

A rb ets of 6 rm dg a utf o rskas
Pensionsskyddscentralens forsknin gsverksamhet har Ar

1977 praiglats av utredningsarbetet gdllande arbetsofdrmd-
ga.

I september inleddes fdltarbetet med intervjuundersOk-
ningen g€illande de arbetsofdrm6gnas situation. Material er-
holls genom 2 600 intervjuer. Genom undersokningen ut-
reds invalidpensionstagarnas ekonomiska och sociala f6r-
hAllanden, arbetshistoria, hdlsotillstAnd samt intresse for re-
habilitering och arbete. Ut0ver pensionstagarna intervjua-
des dven personer vilkas ansokan om invalidpension hade
forkastats.

Jdmsides med intervjuundersokningen fiirdigstdlldes
statistiska utredningar 6ver utvecklingen i antalet invalid-
pensioner och i pensionskostnaderna.

Redigeringsarbetet f6r den kr 1977 uppgjorda gemen-
samma nordiska arbetsrapporten "Fortids- och invalidpen-
sion i Norden" gjordes vid Pensionsskyddscentralen.
Tryckningskostnaderna for rapporten erlades med medel
som Nordiska Rirdet beviljat. Rapporten innehAller uppgifter
om invalidpensionernas utveckling, om invalidpensionslag-
stiftning och om pAgdende unders6kningar och omfattar
dessutom en statistikdeloch en bibliografi.

Sommaren 1977 utkom publikationen "Eldketurva eri
maissa vuonna 1977". I den har samlats uppgifter om pen-
sionssystemen i tjugo industrildnder.

Stafistrk och 1versiWer
Kvartalsstatistiken 6ver pensioner utvidgades 61 1gT7.

Enligt stadgad praxis utgavs en samlad drsstatistik over
APL- och KAPl-verksamheten samt dver F6PL- och LFopL-
verksamheten. Arsboken "Tilastotietoja tyoekikkeen saajis-
ta" for 61 1976 utkom i enlighet med den nya snabbare tid-
tabellen redan i ma1 1977 .

I bdrjan av 6ret utgavs "Katsaus tydelEiketurvaan vuonna
1976".1 denna ingAr bland annat en oversikt 6ver niv6f6r-
hojn in garnas inverkan pA arbetspensionerna.

60 procents arbetspension samt
totalbeloppet av denna och folkpensionen
enligt arbetsinkomsterna 31 .1 2.1 977
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Det mest betydande organet f6r internationellt social-
skyddssamarbete ISSA, lnternational Social Security Asso-
ciation, firade sin So-Arsdag vid generalforsamlingen i Mad-
rid. Liksom tidigare deltog Pensionsskyddscentralen i orga-
nisationens arbete inom olika sektorer. I slutet av Ar 1977
utkom publikationen fr6n den aktuarie- och statistikerkong-
ress om ISSA:s socialskydd som hade h6llits i Helsingfors
tvi Ar tidigare.

Pensionsskyddscentralen deltog dven i det Europa-
mote, som lnternationella rAdet fdr social trygghet, ICSW
hade ordnat och vid vilket relationerna mellan olika Alders-
grupper i samhtillet, familjens stdllning, omskolning och fdrbe-
redelse inf6r pensioneringen behandlades. Likasd tog Pen-
sionsskyddscentralen del i lnternationella informationsby-
r6ns fOr social trygghet, lBlS:s m6te samt i nAgra med av-
seende pA utvecklingen inom databranschen betydelsefulla
m6ten. Ett arbetsftilt fdr sig utgor det stadgade nordiska
samarbetet i frAga om socialskyddet.

Utredningar om arbetspensionerna och om socialskyd-
det i allmtinhet i Finland har tillsttillts fdrutom ISSA 6ven and-
ra internationella organisationer och flera utldndska pen-
sions- och forsdkringsanstalter. Forskare frdn olika ldnder
besdkte Pensionsskyddscentralen fdr att bekanta sig med
arbetspensionssystemet, bl.a. en delegation under ledning
av socialskyddschefen vid Sovjetunionens statskommitt6.
Pensionsskyddscentralen deltog f6r sin del i forhandlingar-
na med Storbritannien och Tyska F6rbundsrepubliken om
ingAende av nya socialskyddskonventioner.

Chefen fOr Pensionsskyddscentralens forskningsavdel-
ning, magister Margaretha Aarnio deltog under ett halvt 6rs
tid sAsom av lnternationella arbetsorganisationen ILO ut-
sdnd sakkunnig i beredningsarbetet f6r ett pensions- och
olycksfallsfdrsdkringssystem i Liberia.

UCt-
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Utbildning av dem som handhar
ar b ets pens,ons b etj iin i n g e n

Av servicestdllena for arbetspensionssystemet omfattar
Pensionsskyddscentralens ftiltutbildningsverksamhet ban-
kerna, postanstalterna och Folkpensionsanstaltens lokalby-
rAer. Ut6ver den utbildning f6r dessa som givits vid kurser
och vid rAdgivningsdagar pA olika arbetsplatser har bland
annat sjukhusens socialsk6tare och kommunernas social-
byr6personal fAtt utbildning. I f6rsokssyfte har tillsammans
med ldnsstyrelserna i Norra Karelens, Kuopio och Mellersta
Finlands ldn anordnats arbetspensionskurser f6r socialskO-
tare vid sjukhus, hdlsocentraler och mentalvArdsbyrAer.

For bankerna har ordnats 1 1 5 kurser och i dessa har
deltagit 2 4OO personer som handhar pensionsdrenden. I

ovriga kurser har sammanlagt 450 personer tagit del. Niir-
mare 700 r6dgivningsbesok har gjorts. Vid sidan av sina
egentliga uppgifter har ftiltutbildarna deltagit i informations-
dagar fOr allmtinheten vid olika rAdgivningsstdllen.

Utbildning av egen och av
p e n sion an stalt e rn as p e rson al

I den utbildning som ordnats f6r Pensionsskyddscentra-
lens och pensionsanstalternas personal har en forskjutning
av tyngdpunkten fLAn grundutbildning till en mera ing6ende
6mnes- och grupputbildning kunnat sk6njas. Fdr pensions-
stiftelsernas och -kassornas personal har hAllits flera pen-
sionsutrdkningsdagar. For Pensionsskyddscentralens per-
sonal har anordnats dven annan kompletterade yrkesutbild-
ning. Utbildningsverksamheten har utdkats att omfatta ocksA
andra inrdttningar; kurser har bl.a. anordnats f6r hdlsovdr-
darna vid lnstitutet fdr arbetshygien.

Pensionsskyddscentralens utbildningsdagar har samlat
totalt 1 700 deltagare, av vilka 1 O0O personer frAn den eg-
na personalen.

J-)

=



IJ_J

tJ-
C.

TI-I

Uil

lntresset for socialskyddet kommer till synes i tidnings-
pressens allt pApassligare insttillning till pensionsnyheter och
tillartiklar med sedvanligt rAdgivningsmaterial. For en omfat-
tande distribution har 6ver trettio skrivelser med s6dant ma-
terial delats ut under Arets lopp. PA sdrskild overenskom-
melse har ett tiotal fiirdigt skrivna artiklar tillsttillts vissa tid-
ningar och tidskrifter. I radion har framforts rAdgivnings-
program gtillande pensioner sammanlagt 12 gAnger och
i TV 1 en gAng.

Till informations- och diskussionsdagar har Pensions-
skyddscentralen inbjudit fOretrddare for arbetsmarknadsor-
ganisationer, tidningsredaktioner och riksomfattande med-
borgarorganisationer; det mest betydande var det informa-
tionsm6te som hOlls med anledning av att arbetspensions-
systemet verkat i femtons Ars tid och vid vilket arbetsmark-
nadsorganisationernas representanter fdrde fram sina syn-
punkter pA hur pensionspolitiken borde utvecklas.

Pdr Karelska mdssan iJoensuu, pA Lahtis-mdssan och pdr

Rovaniemi -mtissan stdllde Pensionsskyddscentralen upp
en egen avdelning med mikrofilm och bildsktirmsapparatur.
En egen avdelning hade Pensionsskyddscentralen ocksA
pA utstdllningarna i Helsingfors i samband med social-
skyddsdagarna och de gamlas vecka. Det totala besOkaran-
talet kan uppskattas till ndrmare trettiotusen.

Jdmsides med fornyandet av basbroschyrerna har tre
nya broschyrer utgivits. Av dessa ingAr tvdr broschyrer, en
for arbetsgivarna och en for i Finland arbetande utldnningar,
i en serie mAlgruppsinriktade broschyrer, som dr avsedd fdr
distribution genom f6rmedling av olika myndigheter. Den

r tredje broschyren dr en presentation av Pensionsskydds-
l- centralen och dess verksamhet. Dessutom har texten i and-

ra anstalters pensionspublikationer granskats och sAdant
textmaterial redigerats.

Tidskriften Arbetspension har utkommit med fyra num-
mer. Den har till sitt innehAll dindrats s6, att den i h6gre grad
tin tidigare presenterar olika grupperingars Asikter i pen-
sionsfrAgorna och tir till nytta f6r dem som i praktiken hand-
har pensionsdrendena.

Lagsamlingen Arbetspensionslagstiftningen har utgivits
i en fornyad upplaga, som utdelats i 4 000 finsksprAkiga
och i 1 600 svenskspr6kiga exemplar ndrmast for att anvdn-
das som handbok inom arbetspensionsanstalterna. En tillin-
nehAllet fdrkortad upplaga av publikationen har utgivits i

10 000 finsksprAkiga och i 1 000 svensksprdkiga exemp-
lar.

-l-)
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Vid Pensionsskyddscentralen fanns vid 6rets slut 345
ansttillda personer. Pensionsndmndens personal bestod av
37 personer.

lnom informationsavdelningen genomfordes en byrAin-
delning: broschyrbyrAn har till uppgift att utge broschyrer
och annan basinformation samt att redigera tidskriften Ar-
betspension; kontaktbyrdn har hand om kontaktverksamhe-
ten, om informationsdagar och -m6ten samt nyhetsformed-
lingen.

Det nya dmbetshuset har f6rbtittrat personalens arbets-
miljo. DA personalen nu samlats under gemensamt tak har
detta medfdrt en livligare fritidsverksamhet. Personalens fri-
tidsklubb har arrangerat teater- och konsertbesok, resor,
gemensamma kv6llstrdtfar och idrottsaktiviteter. Fritidssys-
selsdittningen har tagit sig uttryck i konditionsgrupper, ka-
meraverksamhet och korsAng. Fdr den interna informatio-
nen svarar f6r sin delarbetsplatstidningen Lisdetu.

Helsingfors den 29 mars 1978

AlttiAurela C.G. Aminoff

Veikko Ahtola
Bruuno Mattila
LauriT. Olkinuora
Olavi Suominen

Simo Elomaa
M. Moren
Erkki Pesonen
V.E. Terho

MattiUimonen
ve rkstiilland e d i re Kb r

MarltiLehtinen
ErkkiOinas
JuhaniSalminen



Resultatriikning fdr den ordinarie
verksamheten 1 .1 .-31 .1 2. 1 977

1976
lntdfier av verksamheten

Kostnadsandelar f rAn pensionsanstalterna
Gottgdrelser p.g.a. f6rsummelser. . . . . . .

Placeringsverksamhet
lnttikter.
Kostnader

+ 42 327 556,31
+ 576 504,50

+ 41 318 502,71
+ 405 559,32

+ 265 679,10
363 717,16 98 038,06 120 932.7 1

+ 42 806 022,75 + 41 603 129,32
Fdrvaltnings- och driftskostnader

Personalkostnader
L6ner och arvoden.
Resor och dagtraktamenten. . . . .

Socialkostnader. . .

Kostnader f6r ambetsuset
Kostnader f6r skdtsel.
Avskrivningar.....
Rintor

- 11 004 491,02
442 388,09

3 333 681 08 - 14 780 560,19 - 13 051 000,44

3 636 216,68
5 037 203j4
6 405 036,39

lnttikter av Smbetshuset. . .

ByrAkostnader . . .

Datorkostnader. . .

Pensionsanordningskostnader enligt 15 S APL
Avskrivningar f6r inventarier . . .

Ovriga kostnader
Pensionsndmnden

L6neroch arvoden.
Socialskyddsavgift

- 15 078456,21
+ 5 661 869,43 I416 586,78

3 053 432,41
9 356 412,08

183 629,22
1 420 596,07
2 401 339,07

13
2
A

1

1

582
823
630
171
655
994

244,O4
266,88
809,95
796,34
139,75
338,86

2 0't7 244,53
176 222,40 2 193 466,93 1 694 533,06

Rdke n s kap s p e rio d e ns resu/tat - 42 806 022,75
+0 - 41 603 129,32

+0



ultatrtiknin g fd r kred itfdrsdkrin g s -

amheten 1 .1 .-31 .1 2. 1 977

F 6 r s dk ri n g s p r e m i e nt dkte r
Kreditfdrsluter f1r fdrsi)kringsfordringar . . . . . . .

Placeringsverksamhet . . . .

lnttikter + 1'l 195 222,47
Kostnader. I 1 53,21

+ 13141 440,89
14 704,45

+ 11 187 069,26

1 976

+ 10 772 241,87
1 6 71 3,30

+ 9 092 157.37
Fdrtindring i fOrstikringspremieansvaret 1 170 644 95
FOrsdkringsrorelsens intdWer. + 23143 160,75
Av f 6 rs €ikrin g sf 6rb in d e I s e r f 6ran I ed d a p restation er

Utbetalda ersAttningar 2 391 126,11
Atervunnaersattningar ...... + 387912,57
Fdrtindring ierstittningsansvaret. 17 846 053, - - 19 849 266,54

80 456 05
+ 19 767 229,89

- 17 631 256 93
+ 3 293 894,21 + 2 135 972.96

873 993 08 1 93 085 88
+ 2 419 901,13 + 1 942 887,O8

2 007 302,1 1 1 651 293 32
+ 412 599,02 + 291 593,76

657 724,53 187918,-

Fdrsiikringsr5relsebidrag. . .

Aterflrsekrarnas andel i
F6rstikrin gsprem ierna.
Fdrtindringen i forstikringspremieansvaret . .

F6riindringen i ersiittnin gsansvaret.
Egen andel i fdrsdkringsr1relsebidraget
R0relsekostnader

Ldner och arvoden
Socialkostnader . . .

Rtintor.
Ovriga r6relsekostnader. .

Driftsbidrag ....
Avskrivningar

FrAn anl2iggningstillgAngarna . . .

FrAn placeringstillgAngarna . . . .

Aff drs u n d e rs kott / 6v e rs k ott
Andringar i reserveringarna

Reservering fdr kreditforlust . .

Omedelbara skatter
Erlagda skatter.
Skattegiild

Red ovi sn in g sp e riod en s re sultat

+
+

1 354 796,08
22 970, -457 833

1 336 636,70
311 389,60
173 109, -186 166,81

155 730,-
501 994,53

245 125,51

432 923,06

103 675,76

807,32

102 868,44

+

+

146 897,55
40 900 187 797,55

+ o + 0



Balansrdkning 31. 1 2. 1 977

Aktiva 1 976
F i n an sie ri n g stillg dn g ar

Kassa och banktillgodohavanden . . . .

Av kreditfdrstikringens Aterf6rsiikringsrdrelse f6ranledda fordringar
Fdrstikringspremieansvaret.... 677 4O4,-

6 136 190,54

Erstittningsansvaret
Utjiimnin gsandelar fdr pensionskostnaderna
Ovriga fordringar
Transitbriska fordringar

Kreditfdrsdkrin gspremier
Riintor

5123875 5 801 279, -
463 700,52

2 512 302,16

Ovriga transitoriska fordrin gar

Placeringstillgdngar

1 8't 3 441, -2 186 742,11
551 773,91 4 551 957,02 19 465 429,24 34 340 324,99

Placeringsfordringar
Skuldebrevsfordringar

Obligationer
Aktier.

90 859 910,05
326773,19

1 276 555,34 92 463 238,58 57 795 238,77

An I dg g n i n g stil lg dn g ar
Aktier och andelar.
Byggnad
lnventarier
Ovriga utgifter med lAng verkningstid

761 304,04
60 463 679, -3 488 177,17

1 92 900 64 906 060,21 69 657 810,75
1 76 834 728,03 1 61 793 37 4,51



Passiva

Frdmmande kapital
Transitoriska skulder

Kreditf 6rstikrin gsprem ief orskott.
Kreditf orstikrin gens Aterf orstikrin gsprem ier
F6rskott fdr kostnadsandelar
Rdntor
Ovriga transitoriska skulder

Ansvar
OverlAtits intecknade innehavarskuldebrev
Borgensf6rbindelser.

Ovriga skulder
Ldngfristiga lAn. . . . 39 086 194,83
Utjhmningsandelarforpensionskostnader.... 387558,50
Ovriga skulder 1 393 688,83

Kreditf6rsiikrin gens fdrsiikringstekniska ansvarsgdld
FdrsEikringspremieansvaret.... 6571 900,70
Erstittningsansvaret 1147235

Kred itf1 rsdkrin g e n s rese rve rin g ar
Kreditfdrlustreserveringar. . . . . . . . .

Ovriga reserveringar. . . . .

1976

117 o'.t4,-
259 273,52

10 547 641,58
950 919,39

1 150 944 31 13 025 792,80

40 867 422,16

54. - 121 295 454.70 175 188 689 ,66 1 59 71 4 41 3,08

1 553 092,37
92 946 1 646 038,37 2 078 961,43

176 834 728 3 _rc1zgs!21,51

4 000 000,00
93 057,73

Helsingfors den 29 mars 1978

AlttiAurela C.G. Aminoff

Veikko Ahtola
Bruuno Mattila
LauriT. Olkinuora
Olavi Suominen

Simo Elomaa
M. Moren
Erkki Pesonen
V.E. Terho

MattiUimonen
verkstdllande direKdr

MarttiLehtinen
ErkkiOinas
JuhaniSalminen
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Vid representantskapets ordinarie h6stm6te den 13 de-
cember 1976 utsedda att granska Pensionsskyddscentra-
lens f6rvaltning och rdkenskaper f6r Ar 1977 har vi i dag
slutf6rt vdrt uppdrag och meddelar foljande.

Undertecknad Kihlman har ombes6rjt fortlopande de-
taljgranskning av rdkenskaperna och meddelar, att bokfOrin-
gen skotts riktigt och overskddligt pA basen av behoriga ve-
rifikat samt att penningmedlen omhiinderhafts med omsorg.
PlaceringstillgAngarnas obligationer, aktier och lAnehandlin-
gar har granskats.

Gemensamt har vi ltist de vid representantskapets, sty-
relsens och direktionens fdr kreditf6rsdkringen m6ten forda
protokollen iivensom verksamhetsberdttelsen samt analy-
serat och granskat bokslutet, varvid vi erhAllit de upplysnin-
gar viansett erforderliga betrdffande omstdndigheter som vi
ftist uppmtirksamhet vid under revisionsarbetet.

Bokslutet, som omfattar den egentliga verksamhetens
och kreditforsdkringsverksamhetens resultatrdkningar samt
balansrdkning, tir uppgjort enligt sakliga grunder. BAde re-
sultatrdkningarna utmynnar i noll-resultat och balansrdknin-
gens slutsumma air 176.834.728,O3 mark.

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

Vid revisionen var ndrvarande social- och hdlsov6rdsmi-
nisteriets fdrsdkringsavdelnings dverinspekt6r Jaakko Ny-
man, som efter att ha granskat stirskilt utrdckningen av kre-
ditforsdkringens ansvarsskuld konstaterade att han icke
funnit skiil till anmdrkningar betrEiffande det han granskat.

Vid revisionen har vi kommit till uppfattningen att Pen-
sionsskyddbcentralen under rdkenskaps6ret skotts sakligt
och omsorgsfullt.

PA basen av vAr revision f6reslAr vi att bokslutet faststdl-
les och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet f6r hr 1977.

I

Helsingfors den 1 3 april 1978.

Rauno Kousa Bjarne Lindholm

Jaakko Heikkonen CGR Svante Kihlman CGR
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Verksamhetsledare Olavi Suominen

Representanter fdr
lantbruksf 6retagarna
ViceharadshOvding Bruuno Mattila

Rep re s e ntant e r f 6r f 6 retag arn a
Pol.magister Vilho Terho

Ovriga medlemmar
Med. lic. Martti Lehtinen
Fil. doktor Erkki Pesonen
Verkstiillande direktor Juhani Salminen

Suppleanter
Overdirektdr Vilho Jappinen

Verkstellande direktdr Pentti Kostamo

BergsrAdet Stig Hestd
BergsrAdet Mauri Melamies
Direktor Tdpani Kahri
Verkstellande direktor Jarmo Pellikka
Verkstallande direkt6r Markus Tiitola
SjdfartsrAdet Heikki Holma

Ordf6randen Esko Suikkanen
Ordforanden Jarl Sund
Ordf6randen Pekka Virtanen
Ordf6randen Matti Haapakoski
Ekonomidirekt6r Kalervo Tuure
Generalsekreterare Jarmo Tammenmaa

KommunalrAdet Reino Pirhonen
KommunalrAdet Lauri Heitto
Fiskaren Viljo Sahlsten

lndustrirAdet P. K. Juntunen
Verkstiillande direktOr Tarmo Korpela

Verksttillande direkt0r Kurt Ljungman
Viceverkstallande direktdr Klaus Ekholm
Viceverkstallande direktor Vilio Keinanen

DirektOr Samuli Simula

Ekonom Aake Lehmus

Med.o.kir.doktor Turo Niemi

Agronom Henrik Sumelius
Direktdr Pekka Merenheimo
Viceharadshdvding Rolf Widen

Ordf6randen Martti Veirto
Ordf6randen llmari Kosonen
Verksamhetsledare Ragnar Hansson

Direktor Taisto Paatsila

Ekonom Pauli Paaermaa

San. konteramiral Esko Helske
Verksamhetsledare Olli Simoinen
Vicehdradshovdning Aarre Metso
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Revisorer
Ekon. magister, CGR Svante Kihlman
Pol. magister Bjarne Lindholm
Ekonomichef, forstmdstare Rauno Kousa
Ekon. magister, CGR J. V. Heikkonen

Ekon. magister, CGR Torsten Ekroos
Verksamhetsledare Ensio Sepptilii
Ekonom if 6rvaltare Pentti Kymensalo
Ekonom, CGR Matti l. Kauppinen

F 6 retag arn as d el eg ati o n
Verksttillande direktdr Matti Uimonen,
ordforande
Viceverkstdllande d irektor Jouko
Sirkesalo,
viceordfdrande
Trafikidkare Raimo Turku
Ordforanden Veikko Valkama
Verkstiillande direktdr Jorma Latvus
fli27.10.1977
Direktor Sylvi Kakonen
lrAn 27 . 1O. 1577
Ordfdranden Kosti Heikkinen
Tandldkare Olavi Heikinheimo
Jur. kand. Hannu Heikinheimo
tiil 18. 5. 1977
Ekonom Simo Pakarinen
trAn 18. 5.'1977
Direktor Eino l. Leino
Verksamhetsledare Leo HamaHinen
lndustrirAdet Paavo V. Suominen
Bitredande direktdr Pertti Kajanne
lndustrirAdet Erkki Pekkinen
Viceverkstallande direkt6r Klaus Ekholm
Verksttillande direktdr Lars Palm6n
Verksamhetsledare Olli Simoinen

lngenjdr Fritz Kuula
Pol. magister Arno Linnoila

Apotekare Matti Kannisto

F6rfattaren Lassi Nummi
Advokat Kullervo Kempoinen
Ekonom Simo Pakarinen
till 18. 5. 1977
Verkstiillande direkt6r Tauno Terttunen
frAn 18.5.1977
Generalsekreterare Jarmo Siro
Ekonom Erkki E. Sorsa
Verkstdllande diretor Reijo Makinen
Jur.kand. Raimo Lahtinen
EkonomierAdet Tauno Niinivirta
Direktdr Leo Salomaa
Direktor Juhani Kolehmainen
Ekonom K. Erik Lindstrdm

Konsultativa kommissionen f1r invaliditetsdrenden
Regeringsradet Heimer Sundberg,
ordfdrande
Direkt6r Lauri Koivusalo,
viceordf0rande
Specialistlakaren i inre medicin
Martti Lehtinen
SpecialistHkaren i inre medicin och
kardiologi Matti Saarinen
Bitredande professor i inre medicin
Matti Kekki
Docenten i inre medicin Lauri Autio
SpecialistHkaren i nerv- och sinnessjukd.
Reino Huttunen
Avdelningschef Juhani Jentti
Specialistlakaren i ortopedi Olli Klossner
Med. lic. Markku Toropainen

SpecialistHkaren i kirurgi
Martti Gylling
Avdelningschef Antti Suominen

Specialistldkaren i inre medicin
Felix Heikel
Docenten i inre medicin Kimmo Luomanmaki

Specialistlakaren i allmdn medicin
Hannu Suutarinen
Verksamhetsledare Olli Simoinen
Avdelningschef Marjatta Sir6n
Direkt6r Paavo Hyvdnen
Direktdr Seppo Pietilainen
Avdelningschef Jyrki JeeskeHinen
Specialistlakaren i inre medicin
Risto Kdrdvd

ByrAchef Esko Laitinen

Funktiondr Maija-Liisa Halonen
tifl 3. 6. 1977
Funktioner Toivo Ranta frAn 3. 6. 1977
Specialistliikaren i inre medicin och
arbetshygien Kaj Ahlman
Verkstdllande direktor Juhani Laine
Avdelningschef Pertti Tukia
Avdelningschef Risto Rinta-Jouppi
Oirektdr Heikki Sipilii
Bitr. avdelningschef Pentti Aaltonen
Avdelningschef Gunnel Liljestrand

Di rektionen f1r kreditfdrsdkring en
Verkstallande direktdr Matti Uimonen
ordfdrande
Avdelningschef Esko Prokkola,
viceordforande
Direktdr Lauri Koivusalo

Expertmedlemmar
Vicehdradshovding Ossian Antson
Prolessor Eero Artto
Viceverkstallande direktor Klaus Ekholm
Verkstdllande direkt6r Carl-Olaf Hom6n
Verkstdllande direktdr Anssi Karkinen
Bankdirektdr Simo Karave



Kon su ltati va kommi ssio n e n f 6 r
informationsdrenden
Verkstdllande direkt6r Matti Uimonen, ordfdrande
Avdelningschef Yrjd Larmola, viceordfOrande
lnformationschef Leo Allo
lnformationschef Kimmo Eskola
lnformationschef Heikki Helkavuori
lnformationssekreterare Hannu Tuominen till 16. 2. 1977
lnformationschef Eeva-Helena Jussila frAn 16. 2. 1977
lnformationschef Antti Kyynarainen
Avdelningschef Esko Leskinen till 16. 2. 1977
lnformationschef Antti Pullinen frAn 16. 2. 1977
lnformations- och organisationschef Erkki Maasalo
lnformationschef Sakari Montonen
Direkt6r Eero Santala
lnformationschef Matti Serdmaa
Direktdr Pauli Toivonen
Agr. o. forst. kand. Heimo Tuomarla

Pensionsskyddsc e nt ral e n s I e d an d e tj dn st e m dn
Verkstallande direkt6r
Viceverkstallande direktor
Juridisk direkt6r
Administrativ direktdr
Planeringsdirektor
Administrations. och ekonomiavdelningen,
avdelningschef

RtikenskapsbyrAn
KontorserviceberAn, byrAchef

Forskningsavdelnin gen, avdelningschef
bitr. avdelningschef
FeIundersdkningsbyrAn, byrAchef
Pensionstorskn in gsbyrAn
Statistikbyran, byrAchef

F6rsakringstekniska avdelningen, avdelningschef
bitr. avdelningschef
lnkomstregisterbyren
Matematiska byrAn, byrAchef
PensionsregisterbyrAn, byr6chef

lnformationsavdelningen, avdelningschef
BroschyrbyrAn, byrAchef
KontaktbyrAn, byrAchef

Juridiska avdelningen, avdelningschef
bitr. avdelningschef
PensionsbyrAn, byrAchef
RemissbyrAn, byrAchef
TillsynsbyrAn, byrAchef

Kreditforsakringsavdelningen, avdelnin gschef
bitr. avdelningschef

Planeringsavdelningen, avdelningschef
bitr. avdelningschef

Faltchef
Ombudsman
Personalchef
Utbildningschef

Matti Uimonen
Jouko Sirkesalo
Lauri Koivusalo
Antero Viitanen
Markku Hdnninen

Ensio Tuominen
Ensio Tuominen
Veli-Pekka Planting
Margaretha Aarnio
Jussi Vanamo
Simo Forss
Jussi Vanamo
Heikki Poukka
Yrj6 Turtiainen, SGF
Martti Htinnikdinen
Martti Hannikainen
Synnove Hesso
Helena Luoma
Yrjd Larmola
Pentti Lahtinen
Elsi-Kaija Lindquist
Antti Suominen
Pentti Koivistoinen
Tapio Karsikas
llkka Savoheimo
Markku Sirvio
Esko Prokkola, SGF
Ari Laine
Markku Heinninen
Antero Ahonen
Mauri Vanhatalo
Matti Puranen
Mirjam Tynnilii
Lauri Miikelziinen



Vid Pensionsskyddscentralen arbetar en pensions-
ndmnd, organiserad som en sjdlvstdndig domstol. Pensions-
ndmnden dr fOrsta besvdrsinstans i arbetspensionsdrenden.
Over pensionsndmndens beslut kan besvdr anforas hos for-
sdkringsdomstolen, som dr hogsta besvdrsinstans inom ar-
betspensionssystemet.

Antal besvdr
Ar 1977 inkom till pensionsndmnden 6.700 besvdr. Av

besvdren gtillde 3.2O2 i lagen om pension for arbetstagare
och i lagen om pension for arbetstagare i kortvariga arbets-
f6rhAllanden avsedda tirenden, 3.01 1 i lagen om pension
f6r lantbruksforetagare och i lagen om avtrddelsepension
avsedda drenden samt 487 i lagen om pension for f6retaga-
re avsedda drenden.

Pensionsndmnden handlade Ar 1977 vid 178 samman-
trdden sammanlagt 5.755 besvdrsdrenden. Antalet anhdng-
iga besvdr vid Arets slut var 3.265.

Andring i pensionsansta lternas beslut
Med anledning av besvdren dndrade pensionsndmnden

pensionsanstalternas beslut till besvdrandens f6rm6n i 15,1
procent av fallen samt Aterforvisade 6,5 procent av fallen till
pensionsanstalten fOr ny behandling.

Helsingfors den 24ianuari 1978
Heimer Sundberg Pekka lhalainen

Pensions ndmnden
Ordinarie medlemmar Suppleanter
Overdirektor Olof Ojala,
ordf6rande till 15. 1 , 1977,
t27.7. 1977
RegeringsrAdet Heimer Sundberg,
ordtorande kan 1 5. 1. 1977
Ref erendarierAdet Erkki Ahonen,
viceordforande
RegeringsrAdet Lasse Sinivirta,
viceordforande
Regerin gssekreterare Tuulikki
Haikarainen,
viceordf6rande frAn 15. 1. 1977
MedicinalrAdet Jussi Antila Med. lic. Heikki Takkunen
Med. lic. Felix Heikel Med. lic. Paavo Poukka
Med. lic. Alpo Luppi Med. lic. Paul Sandstrom
Med. lic. Nils Weckman Med. lic. Leo Jarho
Avdelningschef Juhani Jtintti ByrAchef Seppo Virtanen
Fil. mag. Anita Lundstrdm Fil. mag. Kaarlo Honka

Rep resentanter fdr arbetsgivarna
ViceharadshOvding Mikko Hurmalainen Jur. kand. Johan Astr0m
Jur. lic. Tauno Jaatela Jur. kand. Jouni Saastamoinen
Vicehtiradshdvding Seppo Riski Viceharadshovding Risto Rusama
Agronom Viljo L Sirkia Agr. o. forst. lic. Patric Hackman

Rep re sentante r f 6 r a rbetstag arna
EkonomifOrvaltare Antti Hietanen
Ldnesekreterare Esko Honkavaara
Soc. pol. sekreterare Matti Kaukoranta
Funktiondr Toivo Ranta

Sakkunnigldkare Markku Toropainen
Socialsekreterare Lauri Kaarisalo
Ombudsman Mauri Waenerberg
Ekonomifdrvaltare Martti Rauhamo

Representanter f1r
lantbruksf 6retagarna
Agronom Eeva Hetemaki
Agr. o. torst. kand. Heimo Tuomarla
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Agronom Kari Ventola
Agronom Paavo Vuoksinen

Rep re s entante r f 6 r f 6 retagarn a
Verksamhetsledare Helge Blomqvist
Jur. kand. Raimo Lahtinen

Agronom Ake Johanson
Agrolog Tage Ginstr6m
tifl3t.8. 1977
Agr. studerande Pentti Saarimiiki
lrAn 1.9. 1977
Agrolog Tauno Jouhtimaki
Agronom Eero-Juhani Hakkarainen
tilr 31. 8. 1977
Agrolog Tage Ginstrdm
lrAn 1.9. 1977

Hovr. ausk. Heikki Berglund
Jur. kand. Jouko Saari



Siff e ru pp g ifter om arbefspensions-
systemet dr 1 977

Pensionsanstalter
F6rsiikrade (1000 st)
Premieinkomst (milj. mk).)
Pensioner 31.12. (1000 st)
Beviljade pensioner (1 000 st)
Pensionsutgift (milj. mk)
Ansvarsgdld (milj. mk).)
Genomsn.pension 3'1.1 2.
(mk/mAn)
Genomsn.nivAf 6rhojd pension
31.12. (mklmAn)

-) enligt uppskattning

Alderspensioner
lnvalidpensioner *)

Familjepensioner
Totalt

Alderspensioner
lnvalidpensioner x)

Familjepensioner
Totalt

Pensionsbest6ndet
31.12.1976
Beviljade nya 1977
OvergAtt iAlders-
pension 1977
Avslutade 1977
PensionsbestAndet
31.12.1977
Andring
31.12.1976-1977

177 000 220000

127
1 095
3650

217
33

1826
't1 540

1

240
500

93
12

446
2000

APL KAPL FoPL LF6PL Totalt
13 1 129
95 275 1650

250 115 4515
30 128 468
5 '19 69

286 319 2877
1 50 70 13760

717 395 807 210 520

975 573 944 262 710

Antal arbetspensioner enligt pensionsslag (1000 st)

1973 1974
126 1 50
124 147
38 46

288 343

1975 1976
174 197
1 58 168
53 62

385 427

1977
220
177

71
468

*) arbetsloshetspensionerna medrdknade

Av arbetspensionsanstalterna utbetalade pensioner enligt
pensionsslag (milj. mk)

1973
325
366

88
779

197 4
436
494
119

1 049

1 975 1 976
637 922
655 932
173 251

1465 2105

1977
1 277
1253
347

2877

*) arbets16shetspensionerna medrhknade

Andringar i antalet pensioner br 1977 enligt pensionsslag

invalid-och €rlders- familje- totalt
afuetsl6shets- pensioner pensioner
pensioner

1 70 000
+27 000

1 97 000
+19000

62 000
+11 000

429000
+ 57 000

-'t2 000

-8 000
+12000
-8000 -2 000

71 000

+9000

-18000
468 000

+39000+7000 +23000
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