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STYRELSENS BERATTELSE BETRAFFANDF,
PEN SION S SKYDDSCENTRAI,ENS VERKSAMHET

An rqo:

Den under de senaste Sren sA starka utvecklingen pi so-

cialskyddets omride i virt land fortgick dven 5r 1963. Be-

trdffande arbetstagarnas pensionsskydd kan man sdrskilt ndmna

Stgdrderna fcir ftirnyelse av statens och kommunernas pensions-

system. En statskommitt6 understikte och beredde infcirandet

av de i lagen orn pension ftir arbetstagare omfattade principerna

dven i lagstiftningen om pensionssystemen inom den offentliga
sektorn. Det ftirsta resultatet av denna kom'mitt6s arbete var
den proposition med fiirslag till lag om pension ftir kommunala
tjdnsteinnehavare och arbetstagare, som regeringen avliit till
riksdagen hcisten 1963. Arets mdrkligaste vinning pi social-

skyddets omride var godkdnnandet av sjukftirsdkringslagen,
som kommer att ha inverkan dven pi arbetspensionssystemets

verkstdllighet.
Jiimlikt lagen om pension fcir arbetstagare (APL) har ar-

betsgivarna givits en tvi 5r omfattande, dvs. i slutet av juni

1964 utgiende iivergingsperiod ftir genomftirandet av pensions-

skyddsregleringarna. Vid 1963 irs biirjan hade emellertid i
APL frirutsatt minimiskydd anordnats fcjr tiver 500 000 arbets-
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tagare. Antalet pensionsanstalter, som bedriver i ApL ftirutsatt
verksamhet, var vid ndmnda tidpunkt inalles 2g, av dem g

pensi.onsftirsdkringsbolag, 3 pensionskassor och 16 pensions_
stiftelser. under 5r 1g63 inregistrerades 3 nya pensionskassor
och 41 pensionsstiftelser, varfcir antalet ApL-pensionsanstalter
vid irets utging var 72. Ungefdr 620 000 arbetstagare inne_
fattades i slutet av ar 1g63 i pensionsanordningar jiimlikt ApL,
och deras Srliga l6nesumma steg till sammanlagt 3 830 milj.
mark.

I friga om lagen om p,ension fcir arbetstagare i kortvariga
arbetsftjrhillanden (KAPL) kom systemet i g&ng i hela sin
utstrdokning redan sommaren 1962, och ddr har anordnandet
av pensionsskyddet dnda frin btirjan handhafts av fyra ar_
betspensionskassor. Vid utgingen av 61 1963 hade fcirsdk_
ringspremier enligt KAPL redovisats f6r inalles ca 500 000 ar-
betstagares vidkornmande, och de samma 6r erlagda ftirsdk_
ringspremierna motsvarade en ltjnesumma om sammanlagt 1 090
milj. mark.

De fcirsta arbetspensionerna beviljades hcisten 1962. Vid slu_
tet av 1963 var antalet pensionstagare B 600, varav en tredjedel
var ilderspensionstagare, medan resten erhtill invalidpen-
sion. Medeltalet av alla pensioner var vid irets utging gg,12
mark i minaden. Vid ingingen av ir 1964 htjjdes pensionerna
med 9,4 /p pi grund av indexstegringen, varvid medeltalet steg
till 96,40 mark i m6naden.

Pensionsskyddscentralens verksamhet har under ir 1963 fort-
gitt enligt tidigare rikilinjer. planeringsarbete utfcirdes liksom
tidigare delvis i arbetsgrupper, som sammansatts fiirutom av
Pensionskyddscentralens egna funktiondrer dven av utomstiende
experter inom fcirsdkringsbranschen och frtn arbetsmarknads-
organisationerna. Inalles fungerade ir 1963 14 arbetsgrupper,
och i deras arbete deltog 36 utomstiende sakkunniga. Arbets-
grupperna hcill sammanlagt 24L mriten. Vid sidan av planerings_
arbetet bcirjade de pi Pensionsskyddscentralen ankommande
egentliga verkstdllighetsuppgifterna alltmer ge sin prdgel 6t
centralens verksamhet.



5

ARBETSPENSIONSSYSTEMETS UTVECKLANDE

Redan i slutet av 5r 1962 vidtog en unders6kning av mtijlig-
heterna att utveckla arbetspensionslagstiftningen, och i maj 1963

fdrelades socialministeriet ett laglndringsftirslag, som ledde till
lagarna av den 22 november 1963 angaende Sndring av lagen
om pension fcj,r arbetstagare och lagcn om pension fcir arbetsta-
gare i kortva'riga arbetsftinhillanden. Ftiruto,m tekniska reformer
medftjrde dessa lagar dven vissa avsevdrda ftirbiittringar i sjdl-
va pensionsskyddet. Likasi bereddes till lagindringarna htirande
nya verkstdllighetsbestdnamelser, som publicerades samtidigt
med lagarna.

Pensionsskyddscentralen gjorde jdmviil en framstdllning om
utvidgning av KAPL:s tillSmpningsomr6de. Den 17 maj 1963
gavs en fcirordning angende tilllmpningen av lagen om pen-
sion ftjr arbetstagare i kortvariga arbetsftirhillanden, genom vil-
ken 11 nya arbetsomriden frin den 1 juli 1963 inrangerades
under KAPL. I detta sammanhang gavs en i enlighet med
Pensionsskyddscentralens framstillning avfattad ny ftirordning
om arbetspensionskassornas verksamhetsomriden.

Emedan det fcirefcill uppenbart, att pensionskyddet ftir olika
befolkningskretsar i landet 6ven efter arbetspensionssystemets
ikrafttrhdande uppvisar luckor och ojdmnheter, som borde eli-
mineras, sonderades vid Pensionsskyddscentralen vid slutet av
tr 1963 mtijligheterna att genomfrira en vederhdftig och opar-
tisk understikning rdrande pensionsskyddets tillriicklighet i lan-
det. Detta initiativ har numera lett till verkstH.llandet av en ve-
tenskaplig understikning pi Stgird av Socialpolitiska Ftjre-
ningen.

Ftirutom genom utvecklande av arbetspensionslagstiftningen
har Pensionsskyddscentralen genom utlitanden och konferenser
stikt fdsta uppmdrksamhet vid de krav arbetspensionssyste-
met uppstdller betrdffande annan lagstiftning. Bland annat har
intim kontakt uppriitthillits med den statskommitt6, som berett
statens och kommunernas nya pensionssystem.

Vid planeringen av arbetspensionssystemets verkstdllighet
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kunde man 5r 1963 Hven bd,rja utreda detaljer i friga om till-
ldggsfcirminerna enligt APL, och i december publicerades anvis-
ningar om registrerbara tilldggsfdrm5ner. Registreringssystemet
fcir uppgifter om arbetstagarna, vilket till stor del handhas med
datamaskiner, har man kontinuerligt scikt komplettera och ut-
veckla. Ddrjdmte har mcijligheterna att ftjrenkla den fcirsd,k-
ringspremieredovisning, som arbetsgivaren har att ge betrdffande
sina i kortvarigt arbetsfcirhillande anstdllda arbetstagare, Sven
blivit understikta.

REGISTREN

Under 61 1963 antecknades i Pensionsskyddscentralens regis-
ter ca 550 000 under APL fallande arbetstagare eller huvuddelen
av de arbetstagare, ftjr vilka intill Srets utging pensionsskydd
anordnats enligt sagda lag. Samma 5r inftjrdes i registren ca 3

milj. stycken f<irsdkringspremieredovisningar enligt KAPL. Da
en arbetstagare fijrsta gingen blir antecknad i Pensionsskydds-
centralens register, tillstllles honom arbetspensionskort. Antalet
vid slutet av 5r 1963 utfdrdade arbetspensionskort var 1 090 000.

PENSIONSARENDENA

Jdmlikt stadgandet om APL:s ikrafttrddande dr arbetstaga-
re, vars rdtt att erhilla pension begynner, ftjrrdn hans arbets-
givare ftirverkligat i lagen fcirutsatt anordnande av pensions-
skydd, berdttigad att frin Pensionsskyddscentralen erhSlla pen-
sion enligt minimivillkoren. Pi grund hdrav inkom till Pensions-
skyddscentralen under 61 1963 inalles 945 pensionsanscikningar.
I st6rsta delen av fallen genomf6rdes pensionsskyddet medan
pensionsfrigan var anhengig, och 691 pensionsanstikningar kun-
de silunda hlnskjutas till den arbetspensionsanstalt, ddr arbets-
givaren hade anordnat pensionsskydd. Av de av Pensionsskydds-
centralen avgjorda 90 pensionsdrendena utgjordes huvuddelen
av sidana, ddr pensionss6kanden alls inte frjll under arbets-
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pensionslagarnas tillempningskrets. I APL ftirutsatt pension be-

viljades 36 scikande. Vid utg6ngen av 61 1963 var 164 pensions-

ansiikningar anhdngiga vid Pensionsskyddscentralen.

Fcir att frdmja iakttagandet av enhetlig praxis vid arbets-

pensionsanstalternas avgiiranden i fr&ga om pensionsarenden

tillsatte Pensionsskl'ddscentralen viren 1963 en av representanter

ftir alla olika typer av arbetspensionsanstalter sammansatt

konsultativ kommission, av vilken pensionsanstalterna kan an-

hilla om utlitanden fcir avgdrande av Hrenden angeende invalid-
pensioner.

OVERVAKNINGEN

Pensionsskyddscentralen har i samband med av arbetsgiva-

ren tagen Arsstd.mning och konkurs bevakat anordnandet av

lagenligt pensionsskydd fcir arbetstagarna. Ddrjdrnte har utred-
ning inftirskaffats om vissa sidana arbetstagares lciner och

tjiinstgiiringstider, vilkas arbetsgivare instdllt sin verksamhet

redan fdrrdn arbetspensionslagarna trddde i kraft' Under ir
1963 behandlades ca 500 drenden rdrande irsstbmning och 222

konkursfall. Vid konkurserna bevakade Pensionsskyddscentralen

kostnaderna fcir anordnande av pensionsskydd i 33 fall, och

de bevakade beloppen steg till samnnanlagt 87 900 mark.

UTJAMNING AV PENSIONSKOSTNADERNA

Ar 1963 hade Pensionsskyddscentralen att fcirsta gingen

verkstdlla pi densamma ankommande utredning av kostnader,

som fdranletts av pensionerna. Denna gdllde 5r 1962 erlagda

pensioner och inskrdnkte sig till utj[mning av de pensionskost-

nader, ftir vilka pensionsanstalterna svarar gemensamt. Emedan

beviljandet av pensioner begynt ftirst i senare hdlften av sist-

ndmnda ir, var beloppet av de kostnader, som skulle utjdmnas,

blott ringa eller 12 850 nymark, dvs' 0'02 % av pensionsanstal-

ternas sammanlagda premieinkomst'
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KREDITF6RSAKRINGEN

Pensionsskyddscentralens kreditfcirsdkringsverksamhet har
under 5r 1963 utvecklats pi vdntat sdtt och motsvarat den all-
mdnna utvecklingen av arbetspensionslagarnas verkstdllighet.

.Det kreditftirsdkrade linebestindet utgjorde vid utgingen av 6r
1963 79 milj. mark, av vilket belopp iterliningens andel steg
till 88 7c oclr, de av pensionsanstalterna beviljade placerings_
linens andel till 12 ,/o. Kreditfcjrs6kringsbeloppet frir pensions-
stiftelsernas ansvarsbrist uppgick till inalles 3.5 milj. mark,
motsvarande L0 % av hela beloppet av pensionsstiftelsernas
APl-pensionsansvar. Det kreditftirsdkringsbestind, som hdnfdr
sig till pensionsfiirsdkringsbolagens och pensionskassornas kre-
ditftirsdkring vid retroaktivt pensionsansvar, kan berd.knas till
ungefdr 90 milj. mark. Det i 19 g ApL fcjr kreditftjrsdkringen
uppstdllda ansvarsbestindet steg vid utgingen av 61 1963 till
181 milj. mark. Pensionsskyddscentralens hela kreditfdrsdkrings_
bestind uppgir silunda till ca 3S0 rrlilj. mark.

Premieinkomsten steg 5r 1963 till 2.46 milj. mark. Den sttjrsta
inkomstposten har sisom tidigare utgjorts av kreditftirsdkringen
fijr retroaktivt ansvar. Kreditfcj.rsdkringsfonderna uppgick vid
utgingen av ir 1963 till 2.81 milj. mark.

Den Sndring i APL, som trddde i kraft i slutet av 61 1g63,
medfcir att kreditfcirsdkringens ansvar fijr icke erhillna pen-
sionsf<i'rsdkringspremier upphrir i den min de sluiliga fci,rsdk-
ringspremierna f6r den gingna ftirsdkringsperioden och de
ersdttningar ftir dem, som kreditfdrsdkringen skall svara ftjr,
helt blivit reglerade. Lagdndringen medfiir d.ven, att kredit-
fcirsSkringsfonderna i bokslutet b6r uppdelas p6 samma sbtt
som vid ftirsdkringsbolagen i en premiereserv och en ersdttnings-
reserv. Dels till fciljd av lagdndringens ovanndmnda inverkan pi
kreditfdrsdkringens ansvar och dels pi basen av underscikningar
rcirande kreditftirsdkringspremiernas tillrdcklighet faststdldes i
december 1963 dndringar i grunderna ftjr kreditfcirsdkringen.

Ftirsdkringsersdttningar behiivde ej 5r 1968 erldggas pi grund
av kreditftirsdkringen.
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STATISTIKEN 6VER ARBE.TSPENSIONSSYSTEMET

Statistiska uppgifter om penslonsskyddet och arbetspensio-

nerna har 5r 1963 insamlats i mycket ringa utstrackning, detta

ndrmast till ft ljd av att fullstdndigt material frin verksamhetens

ftirsta skede ej kunnat erhillas. Statistik fiir 5r 1962 har delvis

publicerats i Pensionsskyddscentralens informationsblad och i
den av socialministeriet redigerade fcirsdkringsbolagsstatistiken.

I samband med arbetet pi systemets planldggande har man stikt

skapa fdrutshttningar f<ir en fullstdndigare statistik. I den min
Pensionsskyddscentralens register blir kompletterade pi plan-

enligt sdtt, kan uppgiirandet av statistiken till stor del baseras

pi dem.

FORSKNINGSARBETET

Vid Pensionsskyddscentralen inrdttades i b<irjan av ir 1963

en speciell forskningsbyri, vars arbete innebdr en ny verksam-
hetsform. Byrin har tilt uppgift att verkstdlla till arbetspen-

sionssystemet hdrande utredningar samt socialpolitiska och na-

tionalekonomiska undersdkningar. Bland byrins arbeten under

det ftirsta iret mi ntmnas en opinionsunderstjkning angeende

arbetspensionssystemet, vid vilken fdltarbetet vid 6rets utging
var i sitt slutskede, en underscikning rdrande den under KAPL
fallande arbetskraften samt en statistisk granskning av an-
hlngiggjorda konkurser. Vid utgingen av 5r 1963 hijll dessutorn

en <iverblick pi pensionsskyddssysternen i olika ldnder pfl att
fullbordas.

RADGIVNING OCH INFORMATION

Informationsverksam,heten fciljde i stort sett tidigare banor,

men utvidgades och stabiliserades. I informationsverksamheten
fcir pensionsanstalterna spelade Pensionsskyddscentralens in-
formationsblad fortfarande en viktig roll. Dess upplaga miste
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rikas, s5 att den vid slutet av 61 1g68 omfattade 1 500 exemplar.
Inalles 5 nurnmer av bladet utkom. Antalet cirkurdr var 1?.
Med tanke pi arbetsgivarnas och arbetstagarnas behov utarbe_
tades tre nya informationsheiften, som behandtade kreditftirsik-
ringen, arbetspensionskortet och KApL:s tilldmpningskrets.
Betrdffande arbetspensionssystemet utarbetades dven en tysk_
spr&kig allrrldn framstdllning. Ddrjiimte har liksom tidigare ir
informationsverksamhet bedrivits genom att pressen tillsdnts
nyhets- och artikelmaterial, informationsmriten och ridpldgande
konferenser anordnats samt f<iredrag och andra redog6relser vid
olika tillfiillen hillits. I rundradion och televisionen har flera
framstdllningar angiende arbetspensionssystemet frirekommit.
BI.a. riksdagens socialutskott har besdkt pensionsskyddscentra-
len och gjort sig fcirtroget med dess verksamhet.

PERSONAL OCH LOKALER

Pensionsskyddscentralens behov av personal har hittills visat
sig uppgi ungef5r till vad man i fcirviig berdknat. Antalet funk-
tiondrer var vid irets utging 73.

Di verksamheten utvidgades, blev det ncidvdndigt att utcjka
Iokaliteterna. Vid slutet av 5r 1963 kunde byrii- oeh arkivutrym_
me om 233 m2 tas i bruk i anslutning till de tidigare lokalite-
terna. Detta medrdknat utgcir lokatiteternas totalareal 1 360 m2.

FINANSIERINGEN AV VERKSAMHETEN

Fcir Pensionsskyddscentralens kostnader till den del de icke
fciranleds av bedrivandet av kreditfrirsdkringen eller av arbete,
som Pensionsskyddscentralen mot sdrskild crsdttning utfcir it
pensionsanstalterna, svarar pensionsanstalterna i proportion till
omfattningen av deras verksamhet. Enligt av socialministeriet
faststdllda grunder har pensionsanstalterna i fcirskottsbetalningar
pi dessa kostnadsandelar erlagt 1 ck av sina premieintdkter.
De ,kostnader fcir Pensionsskyddscentralen, som skall tdckas med
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dessa betalningsandelar, har stigit till ett totalbelopp av unge-

farligen berdknad storlek och motsvarar rdtt noga de erhallna

ftirskottsbetalningarna. D6 erlSggandet av utgifterna i frtga om

vissa kostnader framsktits'till en senare tidpunkt, iterstir av de

erh5llna ftjrskottsbetalningarna ett belopp av 395 789,20 mark

tillgodo till ftiljande 6r'
Kostnaderna ftir kreditftirsdkringsverksamheten har bestri-

dits med kreditftjrsdkringens medel.

Helsingfors den 25 mars 1964

Erkki Pesonen T. Pentikiii,nen

Arui Aaltonen Ver,kko Ahtola C. G. Aminott

Gunnar Fougsted.t K-J. Ilolsos OlLt, Heiniuaura

Uuno Hiironen Erkki Oinas Tapani Virkkunen

Tauno Jglhii
V erkstiilland,e direktor
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RESULTATBALANS FoR

KOSTNADER

Ordiniira kostnader

Ftirvaltnings- och driftskostnader
Ltiner och arvoden
Socialkostnader . .

Byrikostnader
Datamaskinkostnader
Skatter
Rdntor
Avskrivningar . . .

6vriga kostnader
Pensionsnd.mnden .

639.964,85
58.483,28

262.571,45
626.327,46

139,97
36.362,82
17.891,80
32.079,82
14.680,57 1.688.502,02

Kr e dit! 6r s tikr tn g en s ko stna der

Av f tirsdkringsf tirbindelser
ftjranledda prestationer

Overfciring tilJ. ersdttnings-
reserven 2.571.559,58

Ftirvaltnings- och driftskostnader
Ltiner och arvoden . . .

Socialkostnader . .

dvriga kostnader

139.909,03
11.533,97
45.297,t7 2.7 68.299,7 5

mk 4.456.801,77
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RAI(ENSKAPSAR^ET 1963

INTAKTER

Ordiniira intiikter
Kostnadsandelar frin pensions-

anstalterna
Inkomster av specialarbeten
ovriga ordiniira intikter

1.682.688,87
3.506,-
2.307,15 1.688.502,02

Kr e di,tJ or s iikr in g en s int iikt er

Ftirsdkringsprernier

Av ftirsdkringsfiirbindelser
f tiranledda ansvarsminskningar

Premiereserven .

Kapitalinkomster
Rintor 67.592,46
Indexhtijningar pi ltn
och viirdepa,pper ... 548,-

Ovriga intdkter

2_46L.625,45

23.7.727,84

68.140,46

806,- 2.768.299,75

4.456.801,77mk
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F6RMOGENHETSBALANS

AKTIVA

F in an s i e r in g s t ill g &n g ar
Kassa
Banktillgodohavanden och post-

girokonton
Konto{ordringar

1.469,16

125.607,7 1

350.881,89 477,958,76

Transitoriska poster

Fcirfallna obetalade kreditfiirsik-
ringspremier . .. 632.583,20

P Lac er in g stillg d.n g ar
Depositioner . . .

Obligationer
Lin .

1.106.844,48
558,300,-
200.000,- 1.865.144,48

A nlii g g nrn g still g d.n g ar

Inventarier
Aktier och andelar

167.488,19
87.600,- 255.088,19

mk 3.230.774,63
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31. r2. 1963

PASSIVA

Friimmande kapital

Kontoskulder . .

Transitoriska poster

I(ostnadsandelar att itersthlla

Ansuar p& grund att kreilit-
f 6r siikring ens f orbind,elser

Premiereserven . .

Ersdttningsreserven

26.031,33

395.789,20

237.394,52
2.571.559,58 2.808.954,10

mk 3.230.774,63

Helsingfors den 25 mars 1964

Erkki Pesonen T. Pentikiiinen

Ansi Aaltonen Veikko Ahtola C. G. Aminott

Gunnqr Fougsted't K-J. Holsos OLli' Heiniuaara

lJuno Hiironen Erkki Oinas ?apani Virkkunen

,",*Ti#J*il\"ila"ta, :
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REVISIONSBERATTELSE

Pi representantskapets ordinarie htjstmtjte den 10 december
1962 utsedda att granska Pensionsskyddscentralens ftirvaltning
och rdkenskaper fdr 61 1963 ha vi i dag slutfcirt v6rt uppdrag
och meddela fciljande.

Underteeknad Kihlman har under iret utftirt forilcipande de-
taljgranskning av rdkenskaperna och meddelar i sdrskild berdt-
telse, att bokf6ringen f6rts riktigt och klart pi basen av saken_
liga verifikat, att penningsmedlen omhdnderhafts med omsorg
och att bokslutet rdtt hdrletts ur bokftjringen.

Gemensamt ha vi ldst de vid representantskapets och sty_
relsens mtiten fcirda protokollen och irsberdttelsen, analyserat
och granskat bokslutet och diskuterat under revisionens fdrlopp
uppmirksanamade omstdndigheter med verkstdllande direkttiren
och vederb6rande avdelningschefer, som ha l6mnat oss alla de
tilldggsupplysningar vi tjnskat.

Bokslutet dr riktigt uppgjort silunda, att av de gemensamma
kostnaderna den del som hdr till kreditfcirsdkringen pifiirts
denna verksamhet, varefter som kostnader frir den egeniliga
verksamheten Sterstir mk 1.688.502:02 och den detta belopp
dverskjutande delen av de egentliga intdkterna mk 39S.?g9:20 har
bokftirts pensionsanstalterna tillgodo. Kreditftirsdkringsr6rel-
sens nettointdkt har pi basen av gjorda utrdkningar krediterats
det av kreditftirs6kringsfcirbindelserna hdrrtirande ansvaret, vars
belopp ddrefter stiger till mk 2.808.954:10.

Vid granskningen var pi kallelse ndrvarande socialminis_
teriets fcirsdkringsavdelnings matematiker Esa Hovinen, som
granskade kreditfci,rsdkringens fonder och meddelade, att han
icke funnit skdl till anmdrkningar betrdffande de saker hangranskat. i-- I El-l

Under vir revision har icke framkommit anledning till an_
mdrkningar och vi f6,resl5 silunda att bokslutet mfltte faststdllas
och styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Helsingfors den 8 april 1g64

Bjarne Lindholm Reino Vento
C.G.R.

Veikko Miikt
GRM

Soante Kihlman
c.c.R.
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PENSIONSSKYDDSCENTRALENS
FORVALTNINGSORGAN

REPRESENTANTSKAPET

Ordinarie medlemmar

Niemi, J. E., vicehdradshtivding, representantskapets ordftj-
rande
Suontausta,Tauno, jur. doktor, representantskapets viceord-
ftirande
Kivekds, Lauri J., bergsrid
von Julin, Jacob, bergsrid
Nykopp, Johan, verkstdllande direktdr, till den 4.4.63
Hetemdki, Pdiviti, vicehdradshiivding, fr6n den 4.4.63
Hietanen, Lauri, kommerserid
Jaakkola, Olavi, agronom
Rantanen, Vihtori, ordftirande
Ndrvdnen, Onni, ordftirande
Hdmdldinen, Niilo,ordfdrande
Lahtinen, Orvo, sekreterare-ekonom
Suominen, Selim O., verksamhetsledare
Peitsalo, Kalervo. verkstdllande direkttir
Keindnen, Viljo, fil. doktor
Karhunen, Kari, fil doktor
Tienari, Artturi, fil. mag.
Turtola, Paavo A., vicehdradshtivding
Ponteva, Eero, professor

Suppleanter

Mdntyld, J. 8., fil. mag.
Salonen, Ensio, regeringsr&d
Berghell, Helge, generaldirekttir
Hiistij, Stig H., vicehiiradshtivding
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