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Pensionsskyddscentralens verksarnhet grundar sig pi
tvenne lagar, lagen orn pension f6r arbetstagare (APL) och
lagen orn pension fdr arbetstagare i kortvariga arbetsfor-
hEllanden (KAPL). Lagen den 8 juli I96l orn pension fcir
arbetstagare pSligger arbetsgivarna en allrnan skyldighet
att f6r sina arbetstagare anordna och bekosta ett pensions -
skydd, sorn rnotsvarar de i lagen stadgade rninirnivillkoren.
Pensionsskyddet avser Slderdorn och invaliditet. Ett f6r
arbetspensionssysternet utrndrkande drag ir dess srni.dig-
het, sorn fdrutorn i rndjligheterna att indra villkoren f6r
pensionsskyddet framtrdder i arbetsgivarens reitt att vilja
den pensionsanstalt, hos vilken pensionsskyddet ftirverk-
ligas. Di systernets verkstailighet sSlunda fordelar sig p3
flere pensionsanstalter och typer av pensionsanstalter
stadgar lagen, att ett fcir pensionsanstalterna gernensarnt
centralorgan skall inrittas, niirnligen Pensionsskyddscen-
tralen, p& vilken bl. a. ankornrrer att utfcjra de Sligganden,
sorrr fOrutsetter sarnarbete rnellan pensionsanstalterna,
sarnt att fdra de gerrrensarrrna registren och att bevilja till
systernet h6rande kreditfdrszikring. I sarnband rned Pen-
sionsskyddscentralen har tillsatts Pensionsndrnnden, vilken
har till uppgift att sisorn f6rsta besv5rsinstans handliigga
ansdkningar orn Sndring av beslut i pensionsd.renden.

F6r kornplettering av det i lagen orn pension for ar-
betstagare stadgade systernet stiftades lagen den 9 februari
1962 orn pension f6r arbetstagare i kortvariga arbetsfcir-
h8llanden. Denna 1ag gziller arbetstagare inorn vissa ar-
betsornrlden, f6r vilka kortvariga arbetsf6rh8llanden iir
utrnirkande. Di lagen uteslutande tillzirnpas p& arbetsf6r-
h5.Ilanden, sorn ej ir avsedda att vara bestiende och fortgS
Sret runt, har tekniska skZil p8kallat fdrenhetligande av
pensionsskyddet och koncentration av verkstdlligheten hos
f6r dndarnSlet inr;ittade arbetspensionskassor, vilkas verk-
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sarnhetskretsar f6rdelats efter de olika i lagen avsedda ar-
betsornrtdena. Pensionsskyddscentralen fungerar sorn
centralt organ d.ven {6r det i KAPL stadgade pensions-
skyddssysternet och har dessutorn tilldelats vissa rned
lagens verkstzillighet sarnrnanhd.ngande speciella Sliggan-
den,

Sorn den dag, di Pensionsskyddscentralen inrd.ttades,
kan betraktas den I5 septernber 1961, d3 socialrninisteriet
tillsatte reprensentantskapet sarnt utniirnnde styrelsens
ordf6rande och viceordf6rande. Sedan representantskapet
den 3 oktober l95l valt styrelsens 6vriga rnedlernrnar och
styrelsen den 5 i sarnrna rn8nad utsett verkstdllande direk-
t6r f6r Pensionsskyddscentralen, kunde verksarnheten vid-
taga.

PLANERINGEN AV PENSIONSSKYDDSSYSTEMET

De det stadgats , att pensionsskyddssystemet skulle
triida i kraft den l juli L962, var den tid, sorn stod till buds
fdr f6rberedandet av verkstllligheten rnycket knapp. Med
hdnsyn till uppgiftens omfattning hade det varit orncijligt att
16sa den enbart rned Pensionsskyddscentralens egen perso-
nal. Socialrninisteriet hade ernellertid pi sornrnaren l96l
tillsatt nerrnast av tjdnsternzin vid rninisteriet sarnt av sak-
kunniga p3 forsdkringsornridet och av arbetsrnarknads -
organisationernas experter sarnrnansatta arbetsgrupper
fcir att planera verksteilligheten. Sedan Pensionsskydds -
centralen begynt sin verksarnhet understiilldes arbetsgrup-
perna Pensionsskyddscentralen, sorn dzirvid i dettaarbete
placerade Sven egna befattningshavare. Under planerings-
arbetets fortgS.ng tillsattes ytterligare arbetsgrupper och i
slutet av 3r l96l och Zr L96Z var sarrrrrlanlagt 25 arbets-
grupper i verksamhet. I deras arbete deltog sarnrnanlagt
80 utornstiende sakkunniga och antalet av arbetsgrupper-
nas rndten uppgick tiLT 677. Orn resultatet av gruppernas
arbete rni ndrnnas verkstd.llighetsbestd.rnrnelserna till la-
garna, de allrninna vilLkoren f6r arbetstagarnas pensions-
f6rsiikring och villkoren fcir frivilliga tilliiggsfcirmd.ner,
rnallstadgarna f6r pensionskassorna och pensionsstiftel-
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6erna, det f6rsiikringstekniska systernet f6r 6vergSngs -
perioden, APL-kreditf6rsikringssysternet och berdknings -
grunderna fdr APL-rninimiskyddet'

Sedan lagen orn pension f6r arbetstagare i kortvariga
arbetsf6rhsllanden och f6rordningarna angSende dess verk-
staillighet utfiirdats i februari 1962, tillsatte Pensions -
skyddscentralen delegationer f6r arbetspensionskassorna
sarnt utnarnnde ordfcirandena och viceordf6randena i kas -
sornas styrelser. Efter det arbetspensionskassorna begynt
rned sin verksarnhet fortsattes planerandet av pensionsf6r-
sSkringen f6r arbetstagare i kortvariga arbetsfdrh&Ilanden
i sarnarbete med dessa kassor. 81. a. utarbetades det till
sagda f6rstikring hcirande betalnings - och redovisnings -
systernet Svensorn arbetspensionskassornas f6rsiikrings-
teknik, varjernte grenserna rnellan de olika arbetsPensions -
kas s ornas verksarnhetskretsar uppdrogs .

Under f6rsta halv&ret 1962 hade f6rberedelsearbetena
fortskridit si l&ngt, att verkstalligheten av systernet kunde
ta vid dt lagstiftningen trldde i kraft. Planeringsarbetet
har dven darefter fortsatts och vid utgEngen av 3t 1962
kunde systernet anses vara fdrdigplanerat for rninirniskyd-
dets deI, rned undantag fdr vissa detaljer av rnindre brSd-
skande natur. Jiirnsides rned utredandet av vissa i den
gzillande lagstiftningen fcirutsatta detaljer i systernet p3-
begyntes i slutet av 3.r 1962 en undersokning av rndjlig-
heterna att utveckla lagstiftningen nerrnast rned hiinsyn til'I
tekniska 6ndringar.

REGISTRET

Fiirandet av Pensionsskyddscentralens register plane-
rades sSlunda, att det tilI sin huwuddel skulle ske rned till-
hjelp av elektroniska datarnaskiner, varvid den 6vervil-
digande delen av uppgifterna i registret skulle tillvaratagas
pi rnagnetband. Med hiinsyn hzirtill intriidde Pensions -
skyddscentralen i novernber 1951 sorn aktionar i Oy Tieto-
konepalvelu Ab benZirnnda aktiebolag. Detta bolag har till
huwuddelen utfdrt den tekniska planeringen av registerupp-
gifternas behandling. Sedan de f6rsta i lagen orn pension
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f6r arbetstagare i kortvariga arbetsfcirh3llanden fdrutsatta
redovisningarna inkornrnit i augusti 1962 p&begyntes regis -
teruppgifternas inf6rande i rnaskin p3 basen av dessa redo-
visningar. Det rned datarnaskiner forsiggSende fardigstal-
landet av de till registreringen horande arbetspensions -
korten kunde vidtaga i novernber 1962. Jetrnsides rned ar-
betspensionskorten fzirdigst:ilides d.ven Pensionsskyddscen-
tralens registerkartotek. D3 det av behandlingen rned data-
rnaskiner p&kal1ade, rnycket lj.ngwariga planeringsarbetet
d.nnu icke var slutfdrt, kunde registreringsarbetet icke
dnnu fis i fu1l ging under 3r I 962 oclr det utfdrdes tills -
vidare endast betrzi.ffande kortvariga arbetsf6rhSllanden.

PENSIONSARCNONNA

Arbetsgrupperna har berett olika frigor r6rande pen-
sionsd.rendenas behandl.ing, bland vilka rni ndrnnas anvis -
ningar f6r riskurval vid tillzirnpning av lagen orn pension
f6r arbetstagare, rekornrnendationer rcirande tillzirnpningen
av arbetspensionslagstiftningens begrdnsningsstadganden
och anvisningar fcir avgdrande av invaliditetsd.renden. Ett
fcjrfarande f6r inforskaffande av de kornpletterande uppgif-
ter, sorn beh6vs for avgorande av pensionsdrendena har
j:irnvzil planerats. Pe sororrraren 1962 tillsattes en nd.rnnd
for avg6rande av pensionsansdkningar, sorn behandlas i
Pensionsskyddscentralen. Ernedan pensionsanscikan be-
handlas av Pensionsskyddscentralen endast d5 arbetsgiva-
ren icke fdr sina i APL-arbetsf6rhS.Ilande stSende arbets -
tagare anordnat i lagen stadgat pensionsskydd och endast
under fdrutsd.ttning, att arbetsgivaren icke till arbetstaga-
ren erldgger rnotsvarande understod, inskr:inkte sig verk-
sarnheten under 3.r 1962 till rS.dgivning 3t arbetsgivare och
arbetstagare.

KREDITFORSJTKRINGEN

Sedan den arbetsgrupp, sorn utarbetat kreditfdrszik-
ringssysternet, blivit fardig rned sin uppgift, fortsattes ut-
vecklandet av systernet inom Pensionsskyddscentralen,
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F6r ledningen av kreditforseikringsverksarnheten och fdr
fastst2illandet av dess tariffer tillsatte styrelsen i rnai 1962

en direktion, vars rnedlernrnar f6retrd.der sakkunskap inorn
bank - och f6rszikringsverksarnheten. De beviljandet av
kreditforsdkringar blev aktuellt fcirst sedan pensionsan-
stalterna begynt uppbdra pensionsfcirsdkringsprernier, vid-
tog den praktiska kreditfdrsd.kringsverksarnheten egent-
ligen f6rst i slutet av 1r 1962. Under 3"r 1962 beviljades
435 kreditfors:ikringar av olika slag och prernieinkornster -
na frin dessa f6rsdkringar utgjorde sarnrnanlagt 56,4
rniljoner garnla rnark. Prerniekreditf6rszikringarnas antal
var 37, rnedan ansvarsbristbestindet utgjorde 30,2 rniljo-
ner garnla rnark. Placeringskreditfors?ikringarnas antal
var 398. Totalbeloppet av de kreditfdrszikrade 1&nen upp-
gick i slutet av 5r 1962 till 881,8 rniljoner rnark. Av dessa
l8n var 353 Sterl8ningst8n och deras belopp tillhopa 804,3
rniljoner garnla mark, vilket utgdr ZZ To av den del av pen-
sionsanstalternas uppgivna prernieinkornst, sorn hogst
kunde bli forernil for StertSning, Fore utgingen av &r 1962
intrdffande inga skador, sorn skulle ersdttas'

RAoCTvNTNG OCH INFORMATION

Redan i bdrjan av 3r 1962 begynte Pensionsskyddscen-
tralen tillstzi1la pensionsanstalterna under systernets plane-
ring uppgjorda prornernorior och annat fardigt rnaterial.
D5. de egentliga verkst:illighetsitgzirderna vidtog, b6rjade
Pensionsskyddscentralen i juni 1962 i cirkular rneddela
pensionsanstalterna anvisningar och rekornrnendationer.
F6r Sstadkornrnande av en enhetlig praxis har pensions-
anstalterna Sven ti11s:ints av en arbetsgrupp utarbetade ut-
lStanden r6rande tolkningen av arbetspensionslagstiftningen.
Vidare har Pensionsskyddscentralen p& begeiran ti1l rnyn-
digheter, pensionsanstalter och enskilda arbetsgivare givit
utlStanden r6rande arbetspensionslagarnas tLllirnpning'

F6r att inforrne ra den stora allrndnheten orrr arbets -
pensionslagsti.ftningens inneh8ll utarbetades i rnaj I962 en
nzirrnast f6r arbetstagarna avsedd broschyr, sorn utdelades
i 500 000 finsksprikiga och 50 000 svensksprSkiga exerrlp-
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lar. I augusti I962 utdelades till arbetsgivarna och till
pensionsanstalterna en inforrnationsbroschyr angSende ti1l-
liirnpningsornridet for lagen orn pension fdr arbetstagare i
kortvariga arbetsfdrhSllanden. Av broschyren trycktes en
finsk och en svensk upplaga i sarnrnanlagt ZZ 000 exernplar.
I oktober lt52 bcirjade Pensionsskyddscentralen utgiva ett
satrskilt informationsblad, sorn under Sret utkorn rned tvi
nurrrrrr.er. Tidningens upplaga 5r I 000 exernplar och den
har utdelats narrnast till pensionsanstalter och arbets-
rna rknads organi s atione r . Pens i ons skydds c ent ralen ha r
dessutorn bedrivit inforrnationsverksarnhet bl. a. genorn att
tillszinda pressen notiser och redog6relser, genorn att an-
ordna inforrnationsrnciten och genorn att fcirrnedla f6redra -
gare tili olika organisationers rnoten och utbildningstill-
fiiIIen.

PERSONAL OCH LOKALER

Pensionsskyddscentralens personal bestod den 31 de-
cernber l96l av Il personer. Under Sret l962 steg antalet
till 47. I oktober I96Z fastst:illde styrelsenarbetsordning
f6r Pensionsskyddscentralen. Enligt arbetsordningenfin-
nes vid Pensionsskyddscentralen fyra avdelningar, juri-
diska avdelningen, kreditf6rsd.kringsavdelningen, f6rsiik-
ringstekni.ska avdelningen och allrnd.nna avdelningen iiven-
sorn tvi byrier, informationsbyrSn och forskningsbyrin.
Utanfcir avdelnings - och byriindelningen st8r Pensions -
skyddscentralens likare, sorrr zi.r direkt understdlld verk -
stzillande direkt6ren. D5. arbetsordningen faststzilldes fcir -
ordnade styrelsen en av avdelningscheferna att vid f6rfall
for verkst:illande direktciren i egenskap av direkt6r vara
hans stiillf6retrd.dare.

Verksarnheten inleddes i tillfzilliga utryrnrnen i girden
Nylandsgatan 20. Dzirifrin flyttade Pensions skydds centra -
len i rnaj 1962 till sin nuvarande kontorslokal i girden Ka-
levagatan 6, ddr Pensionsskyddscentralen f6rhyrt utryrn-)
rrren orn I l27 rn' golvyta. Pensionsskyddscentralen har
dven under korta tidsperioder arbetat i tre andra tillf:iIliga
loka1er.
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FINANSIERINGEN AV VERKSAMHETEN

I enlighet rned det i lagen orn pension for arbetstagare
ingSende stadgandet orn dess ikrafttrSdande har de kostna-
der Pensi.onsskyddscentralen fcire lagens ikrafttradande
haft fdr verkstd.llighetens fdrberedande ersatts ur stats-
rnedel. De sSlunda betalda kostnaderna, vilka icke iir upp-
tagna i bokslutets resultatbalans, utgjorde for 5'ren 1961

och 1962 sarnrnanlagt 30 663 244 garola rnark.
F6r Pensionsskyddscentralens ovriga kostnader tiII de

delar de icke foranledes av kreditforsdkringens bedrivande
och av arbete, sorn Pensionsskyddscentralen rnot siirskild
ersdttning utfcir 3,t pensionsanstalterna, svarar pensions-
anstalterna i, proportion till ornfattningen av deras verk -

sarnhet. Pe frarnstdllning av Pensionsskyddscentralen
faststiillde socialrninisteriet den 5 oktober I962 grunder
fdr fcirskottsbetalningar av dessa kostnadsandelar' Enligt
grunderna utgcir fcir skottet I o/o av pensionsanstaltens
prernieintdkte r .

Kostnaderna f6r kreditforsiikringsverksarnheten har
bestridits rned kreditforsdkringens rnedel.

Medlernmen av representantskapet professor AtIe Ma-
li avled i decernber 1961. Ledarnoten i styrelsen profes-
sor Henrik Virkkunen avgick ur styrelsen p3 grund av
sjukdorn i december 1962 och avled i rnars 1963. Pen-
sionsskyddscentralen hedrar deras rninne.

Helsingfors den 25 rnars 1963

Erkki Pesonen T Pentikiiinen

Arvi Aaltonen Veikko Ahtola C. G. Arninoff

Gunnar Fougstedt K-J. Halsas Olli Heinivaara

Uuno Hiironen Erkki Oinas Tapani Virkkunen

Tauno Jylha
Verkstallande direktdr



8

R ESU LTATBALANS }.OR RJTKENSKAPSPERIODEN

KOSTNADER

Ordinira kostnader

F6rvaltnings- och driftskostnader

L6ner och arvoden 19.480

Socialkostnader 1.486

Byrtkostnader 9.566

Datarnaskinkostnader 82.7 00

Rdntor 359

Avskrivningar 919

Ovriga kostnader l.l}4
Pensionsndrnnden 458

Kreditf6rsd.kringens kostnader

955

518

889

000

632

989

782

380 1r6.107.145

Av fdrsdkringsfdrbindels er
fdranledda prestationer

Overfciring till prerniekre -
ditfdr s :ikringens fcirs iik -
r ings prerniefond

Overfciring tiII placerings -
kreditforsikringens f6r szik -
rings prerniefond

F6rvaltnings- och driftskostnader

L6ner och arvoden

Socialkostnader

Ovriga kostnader

44.507.53t

3.004.599

6. 1 38.59 1

385.460

z-374 -37 0 56.4 r 0.6 5l

grnk 172.517.796
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15.9. l96r 3t. 12. Lg62

INT;{KTER

Ordintira intiikter
Kostnadsandelar

Frin pens ionsanstalterna

Pensions ans talte rnas
ansvars belopp

Inkornster av specialarbeten

K r editfcirsaikringens intiikter

Fdr sS.kringsprernier

Pr erniek r editfd r s zikring

Place ringsk reditf6rs iikring

63.809.189

| | .586 .7 29

40.7 tt.z27 I r6.r07.r45

52.843.152

3.567.4 56.410.551

grnk 17?.517.796
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FORMOGENHETSBALANS

KREDIT

Finansie s tilI a ar

Kassa

Bank- och postgirokonton

Kontofordringar

Transitor iska ooster

Kostnadsandelar frln
pens ionsanstalterna

Anliiggning s till sinqar

Inventarier
Aktier och andelar

70.274

6.887.r79

95.566.49r r02.523.944

t t .586.7 29

to.z87.t9z
8.760.000 19.047. I92

grnk 133.157.865
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31. tZ. 1962

DEBET

Frzi kapital.

Kontoskulder

Ansvar pi srund av kredit-
f6r s zlkrinsens fdrbindel s e r

P r erniek r editfd r s dk r ing ens
f6r s d.kring s prerniefond

Plac eringskr editf6r s d.kringens
fdr s zi.kring s pr emiefond

44.50?.637

3.0

85.645.629

47.5r2.236

grnk 133.I57.865

Helsingfors den 25 rnars 1963

Erkki Pesonen T pentikiiinen

Arvi Aaltonen Veikko Ahtola C. G. Arninoff

Gunnar Fougstedt K-J. Halsas Olli Heinivaara

Uuno Hiironen Erkki Oinas Tapani Virkkunen

Tauno Jylhe
Verkst?illande direktdr
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REVISIONSBERATTELSE

Sedan vi vid representantskapets ordinarie h6strncite
den 3 oktober 1961 utsetts att granska Pensionsskyddscen-
tralens forvaltning och rdkenskaper fdr dess forsta rdken-
skapsperiod I5.9. 196l - 31,12.1962 har vi i dag slutfort
vSrt uppdrag och rneddela f6ljande.

Undertecknad Kihlrnan har under revisionsperioden
ornbes6rjt den detaljerade granskningen av rdkenskaps-
foringen och rneddelar, att bokfciringen handhafts rned orn-
sorg och riktigt p5 grund av sakenliga verifikat.

Vi har tillsarnrnans ldst de vid representantskapets
och styrelsens rncjten fdrda protokollen dvensorn verksarn-
hetsberdttelsen, analyserat och granskat bokslutet sarnt
dryftat de angelZigenheter, sorn frarnkornrnit vid gransk-
ningen, tillsarnrnans rned styrelsens ordforande, verkstil-
lande direkt6ren och vederb6rande avdelningschefer.

Vi konstaterar, att under den korta tid, sorn stett till
buds, har ett ornfattande arbete utf6rts fdr planeringen och
igS.ngsdttandet av det pensionssystern pensionslagarna fdr -
utsetter Svensorn f6r tilisdttandet och utvecklandet av de
stadgade arbetsorganen ti1l funktionsdugligt skick. Detta
arbete har i huvudsak slutfdrts. Kreditforsdkringsverk-
sarnheten har inletts i slutet av 5ret.

Bokslutet har uppgjorts s5lunda, att av kreditforseik-
ringsinkornsterna har enli.gt faststzillda berdkningsgrunder
det belopp, sorrr civerstiger fdrsdkringsverksarnhetens
kostnader, grnk 44. 507. 637:-, 6verf6rts till f6rsdkrings-
prerniefonderna och att den ovriga verksarnhetens hit-
tillsvarande provisoriska underskott grnk I I. 586 .729: -
bokfdrts att frarndeles uppbd-ras frin pensionsanstalter -
na.

Vid granskningen var p3. kallelse tillstiides rnaternati-
kern vid socialrninisteriets f6rsiikringsavdelning Esa Hovi-
nen, sorn granskade kreditf6rsiikringens fonder avensorn
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rneddelande, att han ej funnit skeil till anrnirkning rned
anledning av de angeliigenheter han granskat.

Vid granskningen har ej frarnkornrnit skiil till anrniirk-
ningar och vi f6resl8r diirfdr, att bokslutet rnStte faststiil -
las dvensorn styrelsen beviljas ansvarsfrihet,

Helsingfors den Z7 rnars 1963

Svante Kihlrnan
C. G. R.

Veikko Mziki
GRM

Reino Vento
C. G. R.

Bjarne Lindhokn
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PENSIONSSKYDDSCENTRALENS FORVALTNINGSORGAN

REPRESENTANTSKAPET

Ordinarie rnedlernrnar
Nierni, J, E., vicehiradsh6vding, representantskapets ord-

fcirande
Suontausta, Tauno, jur. doktor, representantskapets vice-

ordfOrande
Kivekiis, Lauri J., bergsrtd
von Julin, Jacob, bergsrtd
Nykopp, Johan, generaldirektdr
Hietanen, Lauri, kornrnerserSd
Jaakkola, Olavi, agronorn
Rantanen, Vihtori, ordfdrande
NiirvS.nen, Onni, rninister
H;irn;ilaiinen, Nii1o, ordf6rande
Lahtinen, Orvo, sekreterare-ekonorn
Suorninen, Selirn O. , verksarnhetsledare
Peitsalo, Kalervo, verkstdllande direkt6r
Keind.nen, Viljo, fil. doktor
Karhunen, Kari, fil. doktor
Tienari, Artturi, fil. rnag.
Turtola, Paavo A., vicehiradshdvding
Mali, Atle, professor, till den 19. LZ.6l
Ponteva, Eero, professor, frtn den 28.4.62

Suppleanter
MiintylZt, J. E. , fil. mag. , frtn den 28,4.62
Salonen, Ensio, regeringsrid, frEn den ?8. 4. 62
Berghell, Helge, generaldirektcir
Histo, Stig H. , vicehdradsh6vding
Svartstrdrn, Nils, vicehiradshcivding
Pesonius, Veikko, 6verste
Halrne, Erkki, agronorn, till den 28.4.62
Sirkii, Viljo I. , agronorl, frSn den 28.4.62
Saarinen, OJ.avi, rninister
Viitasaari, Jaakko, ordf6rande
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Kujanpzi.ei, Vd.ind ordfdrande
Peekk6nen, Hernrni, vicehziradshOvding
Kaukoranta, Matti H., ornbudsrnan
Kalanti, Aarno, vicehiradshcivding
Ketola, Ilrnari, fiI. rnag.
Malrnivuo, Jussi, fdrszikringsrid
Honka, Kaarlo, fil. rnag.
Suuraho, Gunnar, socialdirekt6r
Nierni, Turo, rned. o. kir. doktor

STYRELSEN

Ordinarie rnedlernrna r
Pesonen, Erkki, fil. doktor, styrelsens ordfdrande frin

den 1. 3. 52
Pentikiiinen, Teivo, fil. doktor, styrelsens ordfcirande till

den i. 3.62, f.r|n vilken dag styrelsens
vic e ordforande

MzintylA, J. E. , fil . rnag. , styrels ens viceordf6rande ti11
den 1. 3. 62

Heterndki, Paivi6, vicehuiradshdvding, tilL den 7 .6.6?.
Virkkunen, Tapani, vicehd radsh6vding, frSn den 7 . 6. 62
Svartstrcirn, Nils, vicehztradshdvding
Pesonius, Veikko, dverste, till den 14.5.62
Oinas, Erkki, vicehdradsh6vding, fr3.n den 14. 5. 62
Hiironen, Uuno sekreterare
Ahtola, Veikko, ordfdrande
Halsas, K-J., vicehd.radsh6vding
Arninoff, C. G. , vicehdradsh6vding
Heinivaara, Olli, rned. o. kir. doktor
Leinonen, Esko K. , bankdirekt6r, till den 14.5.62
Virkkunerr, .Henrik, professor, fr8.n den 7 .6.62
Suppleanter
Halrne, Erkki, agronorrr
Ilrnonen, Eino, tekn. doktor
Markkanen, Kauko, vicehd.radshcivding
Kuukkanen, Viljo, ordf6rande
Salrninen, Jouko, ordf6rande
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Suorninen, Selirn O. , verksarnhetsledare
Souri, Aarne, vicehiradsh6vding
Ikonen, Ensio, rned. lic.
Melkas, Antti, fil. rnag., till den 14.5.62
Honka, Kaarlo, fil. rnag. , fr&n den 14. 5. 62

REVISORER

Kihlrnan, Svante, ekonorn. mag., dvervakningsrevisor
Marjornaa, Ka11e, verksarnhetsledare
Meki, Veikko, ekonorn. rnag.
Vento, Reino, ekonorn. rnag.

Suppleanter
Ekroos, Torsten, ekonorn. rnag
Lindholrn, Bjarne, fil. rnag.
Vainio, Allan, ordforande
Heikkonen, J. V, , ekonorn. rnag

DIREKTIONEN FOR KREDITFORSJTKRINGEN

Jylh;i, Tauno, verkstillande direkt6r, ordfdrande
Witting, Erik, bankdirektdr, viceordf6rande
Harkia, Eero, bankdirektdr
Peitsalo, Kalervo, verkstillande direktdr
von Veh, Nils, verkstiillande direkt6r

DECISIONSNAMNDEN FOR PENSIONSARENOEN

Sundberg, Heirner, direktcir, ordf6rande
Keininen, Vi1jo, fil. doktor
Lehtinen, Martti, rned. lic.

VERKS TALLANDE DIREK T OR

Jylh;i, Tauno, fil. rnagister, SGF
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AVDELNINGS- OCH BYRACHEFER

Sundberg, Heirner, direktdr, juridiska avdelningen
Rantanen, Tarrno, avdelningschef, allrndnna avdelningen
Kaikkonen, Markku, avdelningschef, f6rszikringstekniska

avdelningen
Melkas, Antti, avdelning s chef , kr editf6r s iikring s avdelningen
Karjalainen, Matti, inforrnationschef, inforrnationsbyrSn

L;{KARE

Lehtinen, Martti, rned. lic

PENSIONSNAMNDEN

Ordinarie rnedlernrTtar
Ojala, Olof, regeringsrtd, nSrnndens ordfcirande
Ahonen, Erkki, justitiesekreterare, nd.rnndens viceord-

fdrande
Saari, Kaarlo, vicehtrradshOvding
Hovinen, Esa, fi1 . rnag.
Kaipainen, \r.J. , rned. o. kir. doktor
Lehtosuo, Erkki, rned. lic.
Svartstrdrn, Nils, viceh:iradshOvding
Jaatela, Tauno, jur. lic .

Kaukoranta, Matti, ornbudsrnan
Piitulainen, Leo, upplysningssekreterare
Suppleanter
Carlsson, Bj6rn, fil. rnag.
Bj6rkst6n, R.R., rned. lic.
Valanne, Eero, rned. Iic.
Ripatti, Pertti, vicehliradshOvding
Paloj;irvi, Erkki, agronorrr
Raita, Yrj6, fil. rnag.
Nokelainen, IJuno, Sudieeekreterare


