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Aret 1964 utgcir en viktig milstolpe i utvecklingen av vflrt
lands socialskydd. Sjukfcirsdkringslagen, som trddde i kraft
under senare hdlften av &ret, f<jrde in ett helt nytt omride i
virt socialskyddssystem. En viktig hdndelse var dven utfdr-
dandet av lagen den 30 april 1964 om pension frir kommunala
tjdnsteinnehavare och arbetstagare. Genom denna lag bragtes
pensionsskyddet fcir de personer, som stir i tjdnste- eller arbets-
ftjrh6llande till kommun eller kommunalfcirbund, i vdsentliga
delar i konformitet med det pensionsskydd, som gdller enligt
lagen om pension frir arbetstagare. Den statskommitt6, som fcir-
berett lagen, inldmnade den 22 december 1964 sitt andra betdn-
kande, som innehdll ett fcirslag till reform av motsvarande slag

betrdffande statens samt vissa offentligtrdttsliga samfunds och

inrdttningars pensionssystem. Betdnkandet innefattade dven ett
frirslag till tagstiftning, varigenom arbetspensionssystemen ftjr
den offentliga sektorn och den privata sektorn kunde fis sam-
mankopplade till en enhetlig helhet.

Ftjr det pensionssystem, som skapats genom lagen om pen-

sion frir arbetstagare (APL) och lagen om pension ftir arbets-
tagare i kortvariga arbetsfcirhillanden (KAPL), utgiir 5r 1964

grdnsen fcir det ftirsta skedet av dess genomfcirande. Den 1 juli
1964 utgick den tid, inom vilken arbetsgivarna enligt APL skulle
anordna APl-pensionsskydd fcir sina arbetstagare. Redan under
det fciregiende iret hade pensionsskydd anordnats fcir stcirsta de-

len av de tiII APL:s krets htirande arbetstagarna, varfcir tidens

utlcipande ej fciranledde nigon sdrskilt stor anhopning av pen-

sionsanordningar under iret. Endast betreiffande de nya pensions-

stiftelser, som skulle grundas, kunde en st6rre aktivitet ftir-
mirkas. Under 61 1964 grundades 105 nya pensionsstiftelser,

som bedriver APl-verksamhet. Under samma tid inrdttades 3
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nya pensionskassor. Vid utgingen av 5r 1964 fanns det 185

arbetspensionsanstalter, varav 9 pensionsftirsdkringsbolag, 10

pensionskassor, 162 pensionsstiftelser och dessutom 4 arbets-
pensionskassor, som ombesdrjer verkstdlligheten av KAPL.
Enligt uppgifter frin pensionsanstalterna hade i pensionsfijr-
sdkringsbolagen under sagda tid APl-pensionsskydd anordnats
ftjr 519 000 arbetstagare. Fcir pensionskassornas del var mot-
svarande tal 63000 och ftir pensionsstiftelserna 722000. I
APl-pensionsanstalterna hade sSlunda pensionsskydd anordnats
fcir sammanlagt 704 000 arbetstagare. Dessa arbetstagares lciner
utgjorde under Sret tillhopa 4200 miljoner mark. KAPL-fijr-
saikringspremier erlades minatligen frir i medeltal 200 000

arbetstagare, och vid utgingen av 61 1964 hade s5dana premier
redovisats fdr sammanlagt 650 000 arbetstagare. De under 5r
1964 erlagda KAPL-premierna motsvarade en sammanlagd
l<jnesumma om 1 300 miljoner mark.

Antalet arbetspensioner steg under 5r 1964 till det tredubbla
av vad det var fcirut. Vid irets utging var antalet pensions-
tagare 11 290, varav en tredjedel ilderspensionstagare, medan
de tivriga var invalidpensionstagare. Medelbeloppet av samtliga
pensioner var vid Srets utging 87 mark i minaden. Den 1

januari 1965 htijdes pensionerna med en indexfrirhiijning om
72,7 /a, vartill de Sldsta Sldersklasserna tack vare lagdndringen
ytterligare erhtjll en frirhdjning, som i fr6ga om APL medftjrde
en hcijning av pensionernas totalbelopp med ca 25 /6 och KAPL-
pensionerna med ca 40 %.

Pensionsskyddscentralens verksamhet har under 5r 1964

fortgitt enligt tidigare riktlinjer. Planeringsarbetet utftjrdes
Iiksom tidigare delvis i arbetsgrupper, som sammansatts fcir-
utom av Pensionsskyddscentralens egna funktiondrer av utom-
stiende experter inom fdrsdkringsbranschen och frin arbets-
marknadsorganisationerna. Sammanlagt fungerade 61 1964 24

kommissioner och arbetsgrupper. I deras arbete deltog 74 utom-
stiende sakkunniga och antalet mijten valr 322. Huvuddelen av
Pensionsskyddscentralens verksamhet har dock bestitt i egent-
liga verkstdllighetsuppgifter.



3

ARBETSPENSIONSSYSTEMETS UTVECKLANDE

I btirjan av ir 1964 gjordes ftjr fcjrsta gingen med tillhjiilp
av arbetspensionssystemets eget material vissa utredningar och

kalkyler angeende systemets pensionsskydd och kostnader. Di
det i ljuset av dessa visade sig mtijligt att ftirbdttra arbets-
pensionssystemets pensionsfcirminer utan att under de ndrmaste
&ren hiija premierna, utarbetades i Pensionsskyddscentralen ett
fiirslag till Hndring av arbetspensionslagarna. Som resultat av
detta ftirslag utfdrdades den 30 december 1964 en lag om
dndring av APL och en lag om Sndring av KAPL. Enligt dessa

hcijdes pensionerna fcir de till de dldsta ildersklasserna htj-
rande arbetstagarna fr6n den 1 januari 1965 med i lagarna
stadgade, av pensionstagarnas fcidelse6r beroende procenttal. I
samband hdrmed dndrades de stadganden, som begrdnsar APL:s
tillSmpningsomride, s6lunda, att den hittillsvarande karens-
tiden sex minader ftirkortades till fyra m5nader och att 5lders-
begrdnsningen 55 ir avskaffades.

Ar 1964 begynte dven planerandet av de dndringar, som

borde gtiras i APL:s fcirsdkringstekniska system, som redan
frin btirjan var avsett att gdlla endast till Srets slut. Som
resultat av detta planeringsarbete inldmnades till socialminis-
teriet ett fcirslag till nytt fcirsdkringstekniskt system fcir APL-
grundskyddet, avsett att trlda i kraft den 1 januari 1965.

Enligt fcirslaget kommer fcirsdkringspremien fcir smiarbets-
givarna att bibehillas som en medelpremie och ulgora 5 /6
av de till APL:s krets hcirande arbetstagarnas l6ner. Ddremot
kommer storarbetsgivarnas fcirsdkringspremie att bestdmmas

individuellt enligt arbetstagarnas fiirdelning efter tjdnstgcirings-
tid, ltin och 6lder.

Registreringssystemet har ytterligare utvecklats under redo-
giirelsefiret. Frir arbetspensionsanstalternas behov och dven med

hdnsyn till kommuniceringen med Folkpensionsanstalten inrdt-
tades i Pensionsskyddscentralen ett speciellt register, i vilket
infcires uppgifter om arbetspensionsanstalternas avgdranden i
pensionsdrenden. Aven registreringen av I(APl-premieredovis-
ningarna och metoden ftjr meddelande av uppgifter ur Pensions-
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skyddscentralens register har utvecklats och fcirenklats. Vidare
har anvisningar meddelats fiir registreringen av APl-tilldggs-
fcirminer.

Di antalet pensionsanscikningar cikade, visade det sig niidigt
att effektivera den lokala ridgivningen fcir pensionstagarna.
Fcjr dndamilet bcirjade i slutet av 5r 1964 utarbetas en plan,
enligt vilken ridgivningspunkter skulle anordnas bl.a. i penning-
inrdttningarnas lokala kontor.

Pensionsskyddscentralen har under Sret som fcirut fort-
lcipande haft kontakt med de organ, som planerar statens och
kommunernas nya pensionssystem samt, sedan den kommunala
pensionsanstalten begynt sin verksamhet, dven med denna
pensionsanstalt. P5 detta sdtt har man scikt skapa en grund
fcir det framtida samarbetet mellan arbetspensionssystemet och
den offentliga sektorns pensionssystem. Likasi har samarbetet
emellan sjukfcirsdkringen och arbetspensionssystemet utvecklats.

REGISTREN

Under 5r 1964 antecknades i Pensionsskyddscentralens regis-
ter uppgifter om river 350 000 nya arbetstagare. Antalet re-
gistrerade arbetstagare var vid &rets utg6ng sammanlagt c.

140 000. Fcir KAPL:s del registrerades under Sret civer 4 mil-
joner f6rsdkringspremieredovisningar betrdffande enligt upp-
skattning 450000 arbetstagare. Arbetsgivares APL-anordningar
hade vid &rets slut registrerats till ett antal av 73 000.

Registreringen av arbetsfcirhAllanden och rdtt till pension
har fitts ungefdrligen i jour. Insdndandet av anmalningar om

avslutade arbetsfrjrhSllanden frin vissa pensionsanstalter drcijer
dock <iver irsskiftet. Anmdlningar om pensionsfall inkom frin
pensionsanstalterna till ett antal av 19 000.

Om pensionsfall har fcir beviljande av folkpensioner och

sjukfrirsdkringsdagpenningar erfordeliga uppgifter ldmnats till
Folkpensionsanstalten, som a sin sida tillstdllt Pensionsskydds-
centralen uppgifter om beslut i folkpensionsdrenden samt om

utbetalningar av sjukfcirsdkringsdagpenningar till arbetspen-
sionstagare. Folkpensionsanstalten har dven meddelats uppgifter



om arbetspensionskortnummer och personuppgifter r6rande per-

soner, som hrir till arbetspensionslagarnas krets, i syfte att num-
ret pi redan utgivet arbetspensionskort dven skall kunna till-
delas vederbcirande som socialskyddsbeteckning.

Registren har till stijrsta delen anvdnts ftjr att meddela
pensionsanstalterna uppgifter, som de behtiver fcir avgdranden

av pensionsdrenden och i sin civriga verksamhet.

PENSIONSARENDENA

Till Pensionsskyddscentralen inkom under 61 1964 6ver
2 400 pensionsanscikningar. Dessa har liksom under de f6re-
giende iren i de flesta fall kunnat vidarebefordras till den av
arbetsgivaren valda pensionsanstalten. Pensionsskyddscentralen
har med anledning av pensionsansdkan avgjort 120 6renden,

varav i 33 fall stjkanden beviljats APl-pension. I de tivriga fal-
len har ansiikningen frirkastats, i allmdnhet ddrfcir, att sdkan-
den icke alls stitt i arbetsftirhSllande, som faller under arbets-
pensionslagarna.

Sedan fcjrsdkringsdomstolen begynt behandla besvdr dver

beslut i arbetspensionsdrenden har Pensionsskyddscentralen

infcirskaffat bemtjtanden frin pensionsanstalterna samt avgivit
eget utlitande med anledning av anfdrda besvdr.

Den ftir frdmjande av en enhetlig praxis vid avgcirandet

av pensionsdrenden tillsatta konsultativa kommissionen fcir

invaliditetsdrenden har under Sret till pensionsanstalterna

avgivit 54 inbegdrda utl5tanden.

Pi anstikan av part har Pensionsskyddscentralen haft att
avgdra frigor rtirande tilldmpningen av arbetspensionslagarna
pi arbetstagare. Ar 1964 behandlades 28 sidana anscikningar.

Vidare har Pensionsskyddscentralen avgivit flere utl6tanden
rtjrande arbetspensionslagarnas tilldmpningsomride.

OVERVAKNINGEN

Utliipandet av den i APL ftjr arbetsgivarna utsatta tiden

inom vilken pensionsskydd skulle anordnas medfcirde, att fr6-
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gan om tjvervakandet av eventuella f<irsummelser att anordna
pensionsskydd blev aktuell. Under tr 1964 utarbetades en
prelimindr metod ftjr utrrinande av sidana ftjrsummelser och
itgdrder vidtogos frir dess genomftirande.

I samband med av arbetsgivare begdrd Srsstdmning och
arbetsgivares konkurs har Pensionsskyddscentralen iivervakat,
att lagstadgat pensionsskydd blivit anordnat frir arbetstagarna.
Ar 1964 behandlades 268 fall av konkurs och 3g4 fall av irs-
stdmning. I konkurs bevakade Pensionsskyddscentralen kostna-
der fcir anordnande av pensionsskydd i 18 fall och de bevakade
beloppen uppgick sammanlagt till c. 256 000 mark.

UTJAMNING AV PENSIONSKOSTNADERNA

Under 5r 1964 verkstdllde Pensionsskyddscentralen utjiim-
ning av de 61 1963 erlagda pensioner, som gemensamt bekostas
av arbetspensionsanstalterna. Dessa pensioner 5r ndrmast index-
fd,rhdjningar av APL- och KAPl-invalidpensioner samt ApL-
Slderspensioner frir personer, fridda f6re den 1. ?. 1g12. Ar
1963 utbetalades i arbetspensioner 2,96 miljoner mark, d5rav
0,97 miljoner mark pensioner, som skall bekostas gemensamt.
Fcir APl-pensionsanstalternas del motsvarade detta c. 0,5 %
av premieinkomsten. Emedan motsvarande tal ftjr tr 1962
var 0,02 Vn och fcir 3r 1964 kommer att bli enligt uppskattning
2,0 /o kan konstateras, att utjrimningspensionernas belopp hil-
ler pi att kraftigt d,ka.

KREDITFORSAKRINGEN

I friga om Pensionsskyddscentralens kreditfcirsdkringsverk-
samhet var 5r 1964 av betydelse d5rutinnan, att pensionsstiftel-
sernas andel till fdljd av den i APL utsatta fristens utging
avsevdrt cikade. Det kreditfcirsdkrade linebestindet steg allt
som allt till ndrmare det dubbla och utgjorde vid Srets utging
185 miljoner mark. Hdrav var iterl5ningens andel 82 Vo, nldm-
ligen 153 miljoner mark, vilket enligt uppskattning motsvarar
40 /6 av APl-pensionsanstalternas hela iterlining. Kreditftir-
sdkringsbeloppet f6r pensionsstiftelsernas ansvarsbrist uppgick
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till 15 miljoner mark, motsvarande c. L4 % av totalbeloppet av

pensionsstiftelsernas APL-pensionsansvar.
Det kreditfcirsdkringsbestind, som hdnfijr sig till pensions-

fcirsdkringsbolagens och pensionskassornas kreditfcirsdkring fcir

s.k. retroaktivt pensionsansvar kan, med beaktande av de sedan

ingSngen av 5r 1965 intrdffande grundfcirsdkringarna, uppskat-

tas till c. 25 miljoner mark. Vidare representerar kreditftjrsdk-
ringens ansvar betrHffande pensionsfcirsdkringspremierna fcir

fdrsdkringsperioden 1962-63, vilket fdljer av stadgandet i 19 $

APL, i den lydelse det hade fcire den andring, som stadgades

i slutet av ir 1963, enligt uppskattning ett fijrsdkringsbestind
pi 181 miljoner mark. Pensionsskyddscentralens hela kredit-
fcirsdkringsbestind uppgick silunda vid utgingen av 61 1964

till c. 405 miljoner mark.
Premieinkomsten under 61 1964 var 2,72 miljoner mark'

Den stcirsta inkomstposten har liksom tidigare utgjorts av pre-

mieintdkten fcir kreditftjrsSkringen rtjrande retroaktivt pensions-

ansvar, dven om dess andel s6som vantat avsevdrt reducerats.

Kreditfcirsdkringsfonderna uppgick vid utgingen av 5r 1964

till 5,51 miljoner mark.
Fdrsdkringsersdttningar erlades tiII f6ljd av drcijsmil med

de slutliga utredningarna av fcirsdkringsfallen Snnu icke under

ir 1964.

STATISTIKEN 6VER ARBETSPENSIONSSYSTEMET

Statistiska uppgifter om pensionsskyddet och arbetspensio-

nerna har aven under 61 1964 insamlats i mycket ringa ut-

strdckning, detta ndrmast till frjljd av att fullstdndigt material

i verksamhetens fdrsta skede ej kunnat erh511as. Statistiker fcjr

5r 1963, vilka i huvudsak grundar sig pi statistiska uppgifter

frin pensionsanstalterna, har till en del publicerats i Pensions-

skyddscentralens informationsblad och kommer att publiceras

dven i den av socialministeriet redigerade fcirsakringsbolagssta-

tistiken. I samband med arbetet pi systemets planldggande har

man scikt skapa frirutsdttningar fcir en fullstandigare statistik.

I den min Pensionsskyddscentralens register blir kompletterade



i planmiissig omfattning, kan uppgcirandet av statistiken tilr
stor del baseras p5 dem.

FORSKNINGSARBETET

Den ftiregiende ir pibtirjade omfattande opinionsunder_
scikningen rcirande arbetspensionssystemet blev slutfrird under
ir 1964 och resultaten utdelades till pensionsanstalterna och
arbetsmarknadsorganisationerna. pa v&ren 1964 publicerades
resultaten av en underscikning rtirande ilders- och invalidpen-
sionssystemen i 14 olika ldnder och pi htjsten pibrirjades en
motsvarande underscikning av familjepensionssystemen i olika
I5nder. Vidare har en del smdrre utredningar fciretagits.

I brirjan av 5r 1964 besldt Socialpolitiska Fcireningen pi
initiativ av Pensionsskyddscentralen fciretaga en underscikning
i syfte att utreda, huruvida Finlands folk beretts ett tillfyllest-
gcirande pensionsskydd. Att leda arbetet tillsattes en kommission,
ddr bl.a. Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten dr
fciretrddda. En viktig del av arbetet blir en intervjuunderscik-
ning av den aktiva befolkningens och pensionstagarnas inkom-
ster och konsumtion, som fdrberetts under ir 1964. pensions-
skyddscentralen har bitriitt den forskare, som av Socialpolitiska
Fcireningen ombetrotts med denna uppgift. Kostnaderna fcir
understjkningen bestridas av Pensionsskyddscentralen och FoIk-
pensionsanstalten.

RADGIVNING OCH INFORMATION

Under ir 1964 piverkades Pensionsskyddscentralens infor-
mationsverksamhet mest synbart av de fiirbdttringar, som i slu-
tet av friregiende ir infrirts i APL och KAPL, dvensom ddrav,
att den arbetsgivarna fcirelagda terminen frir anordnande av
APl-pension utgick. Med anledning av dndringarna i pensions-
lagarna utgavs en ny upplaga av den informationsbroschyr vari
redogcires fcir systemets allmdnna drag. Utg5ngen av den i APL
utsatta terminen fciranledde bl.a. ett informationsmtite fiir tid-
ningspressen, och arbetsgivarna tillstiilldes en sdrskild informe-
rande publikation angaende skyldigheten att anordna pensions-
skydd. En ny broschyr, som dr en handledning fiir pensions-
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scikande utsdndes dven. Vidare trycktes nya upplagor av flere
tidigare publikationer. Sammanlagt trycktes l,ZS miljoner
exemplar av olika publikationer. Pensionsskyddscentralens in-
formationsblad utkom med fyra nummer och tiII arbetspensions-
anstalterna utf5rdades 16 cirkuldr. Pressen, rundradion och
televisionen erhcill som fcirut material i form av notiser, inter-
vjuer och artiklar. Pensionsskyddscentralen har dven anordnat
flere utbildnings- och ridpldgningstillfiillen och sdnt frjreldsare
till olika tillstdllningar. Som en ny form av information dr
att ndmna en kortfilm, vari arbetspensionslagarna och -systemet
presenteras. Den fdrdigstiilldes i september 1964 och har ddr-
efter i samband med en helaftonsfilm visats i virt lands bio-
grafteatrar. Av denna kortfilm har gjorts smalfilmskopior, som
stitt till arbetsmarknadsorganisationernas och andra organi-
sationers dvensom till pensionsanstalternas ftirfogande.

PERSONALEN

Pensionsskyddscentralens personal har ijkat i antal under
. 5r 1964 huvudsakligen ddrfcir, att registreringsuppgifterna 6kat.
Antalet anstdllda var vid Srets utging 98.

FINANSIERINGEN AV VERKSAMHETEN

Verksamhetens utvidgning och den allmdnna uppgangen av
kostnadsnivin medfdrde en kannbar <ikning av Pensionsskydds-
centralens utgifter jHmfcirt med fcireg5ende ar. De av pensions-
anstalterna till Pensionsskyddscentralen erlagda fiirskotten pi
kostnadsandelar var dock tillrrickliga att tdcka dven kostnads-
<ikningen.

Kostnaderna f6r kreditftirsHkringsverksamheten har bestri-
dits med kreditf<jrsdkringens medel.

Helsingfors den 10 mars 1965

Erkki Pesonen T. Penttkiiinen
Arui Aaltonen Veikko Ahtola C. G. Aminoff
Olli Hetnioaara Uuno Hiironen Aame Mannr,nen

Erkkt Oinas Olaut. Suominen Tapant Virkkunen
Tauno Jylhii
Verkstdllande direktcir
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RESULTATBALANS F6R

KOSTNADER
Ordiniira kostnader

Ftirvaltnings- och driftskostnader
Liiner och arvoden
Socialkostnader
Byr6kostnader
Datamaskinkostnader
Skatter
Riintor
Avskrivningar
Ovriga kostnader

Pensionsndmnden

935 606,12

331 049,97

34432L,21
677 665,84

290,19

I227,-
23 202,64

744929,L3

54 178,95 2 520 470,94

Kr e ditf i5r s iikr ing ens ko stnade r
Av ftjrsdkringsftirbindelser
fiiranledda prestationer

dverftiring till ftirsdkrings-
premiereserven

overftiring till ersdttnings-
reserven

Fiirvaltnings- och driftskostnader
Ltiner och arvoden ....
Socialkostnader ..
ovriga kostnader

328 987,34

2 374 992,02

156 180,78

38 328,07

51 287,39 2 949 775,60

mk 5 470 246,44
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RAKENSKAPSARET 1964

INTAKTER
Ordiniira intiikter

Kostnadsandelar frSn pensions-
anstalterna
Inkomster av specialarbeten . .

Ovriga ordindra intdkter

2 500 454,L3

8 789,39

lL 227,32 2 520 470,94

Kre ditf or siikring ens tntiikter

Ftirsdkringspremier
Kapitalinkomster

Rdntor 2L1.687,79

Indexhtijningar pi l6n
och vdrdepapper 9.000,-

ovriga intdkter 

-

2 72L 399,81

220 687,79

7 688,- 2 949 775,60

5 470 246,44mk
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FORMOGENHETSBALANS

AKTIVA
F inansterrng still g d,n g ar

Kassa
Banktillgodohavanden och post-
girokonton
Kontofordringar

484,16

117 4L0,54

575 519,38 693 414,08

Transitonska poster

Ftirfallna obetalade kreditfiir-
sdkringspremier 691 117,03

Placeringstillg&ngar

Depositioner . . .

Obligationer . ..
Lin

1 469 407,55

2 578 500,-
1 090 000,- 5 137 907,55

Anlti g grnin g still g &n g ar

Inventarier
Aktier och andelar

194 92?,15

87 600,- 282 527,15

rnk 6 804 965,81
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31. 12. 1964

PASSIVA

Friimmande kapital

Kontoskulder

Transitoriska. poster

Kostnadsandelar att iterstdlla

Anstsar p6, grund au kreditlor-
stikring ens f orbindelser

Premiereserven
Ersiittningsreserven

35 527,90

1 256 504,45

566 381,86

4 946 551,60 5 512 933,46

6 804 965,81

Helsingfors den 10 mars 1965

Erkki, Pesonen T. Pentiktiinen

Ansi Aaltonen Veikko Ahtola C. G. Aminoff

Olli Heiniuaara [Juno Hii'onen Aarre Manninen

Erkki Oinas Olaui Suominen Tapani Virkkunen
Tauno Jglhii

Verkstiillande direkt6r

mk
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REVISIONSBERATTELSE

Vid representantskapets ordinare hcjstmcjte den 13 december
1963 utsedda att granska Pensionsskyddscentralens fcirvaltning
och rdkenskaper :lcir 61 1964 ha vi i dag slutfrirt virt uppdrag
och meddela ftiljetnde.

Undertecknad Kihlman har under &ret utfcirt foriltipande
detaljgranskning av rdkenskaperna och meddelar i sdrskild
berdttelse, att boliciringen fiirts riktigt och klart pi basen av
sakenliga verifikat, att penningmedlen omhdnderhafts med
omsorg och att bokslutet rdtt hdrtetts ur bokfciringen.

Gemensamt ha vi ldst de vid representantskapets och sty-
relsens mciten fcirda protokollen dvensom Srsberdttelsen, ana-
lyserat och granskat bokslutet samt diskuterat under revisio-
nens fcirlopp upprndrksammade omstdndigheter med verkstdl-
lande direkttjren och vederbrirande avdelningschefer, som lem-
nat oss alla de tilldggsupplysningar vi rinskat.

Bokslutet dr riktigt uppgjort. Av de gemensamma kostna-
derna har den del som htjr till kreditfrirsdkringen pf,frirts denna
verksamhet, vareftr:r som kostnader fcir den egentliga verksam-
heten iterstir mk 1,,.520.470,84. Sisom arbetspensionsanstalternas
kostnadsandelar har fcir 5r 1964 uppburits mk 3.361.169,38 och
de ovanndmnda krrstnader civerstigande kostnadsandelarna mk
860.715,25 ha jdmte motsvarande belopp frir ftiregiende ir,
mk 395.789,20, setmmanlagt mk L.256.504,45 bokfcirts som
transitorisk geld. Kreditftjrsdkringsrtirelsens nettointdkt mk
2.703.979,36 har pi basen av gjorda kalkyler krediterats det av
kreditftjrsdkringsftirbindelserna hdrriirande ansvaret, som i bok-
slutet utgcir mk 5.512.933,46.

Vid granskningen var pa kallelse ndrvarande matematikern
vid socialministerie,ts fcirsdkringsavdelning A. Savelius, som
granskade kreditftjrsdkringens fonder och meddelade, att han
icke funnit skiil ti.ll anmdrkningar betrdffande de saker han
granskat.

Under var revir;ion har icke framkommit anledning till
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anmarkningar och vi fijresli silunda att bokslutet mitte fast-
stSllas och styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Helsingfors den 15 mars 1965

Bjarne Lindholm Reino Vento
CGR

Veikko Miiki Suante Kihlman
GRM CGR

PENSIONSSKYDD SCENTRALENS
FORVALTNINGSORGAN I

REPRESENTANTSKAPET

Ordinarie medlemmar
Niemi, J. E., vicehdradshtivding, representantskapets ord-

ftirande
Suontausta, Tauno, jur. doktor, representantskapets viceord-

fiirande
Kivekds, Lauri J., bergsrid
von Julin, Jacob, bergsrtd
Hetemdki, Pdiviti, vicehdradshtivding
Hietanen, Lauri, kommerser6d
Jaakkola, Olavi, agronom
Rantanen, Vihtori, ordftirande
Ndrvdnen, Onni, ordfdrande
Hdm5l6inen, Niilo, ordftjrande
Lahtinen, Orvo, sekreterare-ekonom
Suominen, Olavi, fil. mag.
Peitsalo, Kalervo, verkstdllande direkttir
Keindnen, Viljo, fil. doktor
Karhunen, Kari, fil. doktor
Tienari, Artturi, fil. mag.
Turto1a, Paavo A., vicehdradshtivding
Ponteva, Eero, professor

Suppleanter

Mdntyl6, J. E., fil. mag.
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Salonen, Ensio, :regeringsrid
Berghell, Helge, vicehdradshtivding
Hdst6, Stig H., vicehdradshcivding
Svartstrdm, Nils, vicehdradshcivding
Pesonius, Veikko, iiverste
Sirkid, Viljo I., agronom
Saarinen, Olavi, sekreterare
Viitasaari, Jaakko, ordfcirande
Kujanpdd, Vdinci, ordfcjrande
Pddkktjnen, Hemmi, jur. kand.
Kaukoranta, Matti H., verksamhetsledare
Kalanti, Aarno, vicehdradshiivding
Ketola, Ilmari, fil. mag.
Malmivuo, Jussi, frirsdkringsrid
Honka, Kaarlo, fil. mag.
Suuraho, Gunnar, socialdirekttjr
Niemi, Turo, med. o. kir. doktor

STYRELSEN

Ordinarie medlemmar
Pesonen, Erkki, fil. doktor, styrelsens ordftjrande
Pentikdinen, Teivo, fil. doktor, styrelsens viceordftjrande
Virkkunen, Tapani, vicehdradshiivding
Aaltonen, Arvi, vicehdradsh<ivding
Oinas, Erkki, vicehdradsh6vding
Hiironen, IIuno, sekreterare
Ahtola, Veikko, ordftjrande
Halsas, I(-J., vicehdradshdvding
Aminoff, C. G., vicehdradshcivding
Heinivaara, Olli, med. o. kir. doktor
Fougstedt, Gunnar, professor

Suppleanter

Halme, Erkki, agronom
Wid6n, Rolf, vicehdradshcivding
Markkanen, Kauko, vicehdradshtivding
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Kuukkanen, Viljo, ordfcirande
Salminen, Jouko, ordftjrande
Suominen, Olavi, fil. mag.
Souri, Aarne, vicehdradshtivding
Ikonen, Ensio, med. o. kir. doktor
Honka, Kaarlo, fil. mag.

REVISORER

Kihlman, Svante, ekon. mag., CGR, civervakningsrevisor
Lindholm, Bjarne, pol. mag.
Miiki, Veikko, ekonom
Vento, Reino, ekon. mag., CGR

Suppleanter

Ekroos, Torsten, ekon. mag., CGR
Vdlikangas, Aarne I., pol. mag.
Vainio, Allan, ekonom
Heikkonen, V., ekon. mag., CGR

DIREKTIONEN FOR KREDITFoRSAKRINGEN

Jylhd, Tauno, verkstdllande direktd,r, ordfcirande
Harkia, Eero, bankdirekttir, viceordftjrande
Witting, Erik, bankdirekttir
Peitsalo, Kalervo, verkstdllande direkttir
von Veh, Nils, verkstdllande direkttir

KONSULTATIVA KOMMISSIONEN FOR INFORMATIONS-
VERKSAMHETEN

Jylhd, Tauno, verkstdllande direktiir, ordfcirande
Valkama, Esko-Voitto, redakttir
Ikdheimonen, Erkki, huvudredakttjr
Mannerkorpi, Matti, fil. lic., till den 31. 3. 1964

Seitovirta, Erkki, informationschef, frin den 1. 4. 1964

Toivonen, Pauli, soc. kand.
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KONSULTATIVA KOMMISSIONEN FOR INVALIDITETS-
ARENDEN

Ordinarie medlemmar

Sundberg, Heimer, direktcir, ordfcirande
Keindnen, Viljo, fil. doktor, viceordfrirande
Antila, Jussi, med. lic.
Kaikkonen, Markku, avdelningschef
Lehtinen, Martti, med. lic.
Lehtinen, Raimo, vicehdradshcivding
Ora, Jaakko, vicehdradshtivding
Oravisto, K. J., med. o. kir. doktor
Simoinen, Olli, fiirvaltn. kand.
Somer, Pekka, med. lic.

Suppleanter

Mil6n, Olavi, prokurist
Heikel, Felix, med. lic.
Kiittner, Peter, jur. lic.
Aaltonen, Reino, vicehdradshtivding
Honka, Kaarlo, fil. mag.
Silfverberg, Alf, vicehdradshcivding
Ikonen, Ensio, med. o. kir. doktor

VERKSTALLANDE DIREKToR

Jylh5, Tauno, fil. magister, SGF

AVDELNINGS- OCH BYRACHEFER

Sundberg, Heimer, direkt6r, juridiska avdelningen
Rantanen, Tarmo, avdelningschef, allmdnna avdelningen
Kaikkonen, Markku, avdelningschef, ftirsdkringstekniska av-
delningen
Melkas, Antti, avdelningschef, kreditfcirsdkringsavdelningen
Karjalainen, Matti, informationschef, informationsbyrin
Aarnio, Margaretha, forskningschef, forskningsbyrin
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LAKARE

Lehtinen, Martti, med. lic.

PENSIONSNAMNDEN

Ordinarie medlemmar
Ojala, Olof, regeringsrid, ndmndens ordfcirande
Ahonen, Erkki, justitiesekreterare, ndmndens viceordfcirande
Saari, Kaarlo, vicehdradshtivding
Hovinen, Esa, fil. mag.
Kaipainen, W. J., med. o. kir. doktor, till 31. 8. 1964
Bjtirkst6n, R. R., med. tic., frin 1. 9. 1964

Lehtosuo, Erkki, med. lic.
Svartstrrim, Nils, viceh[radshtivding
Jaatela, Tauno, jur. lic.
Kaukoranta, Matti, ombudsman
Piitulainen, Leo, organisationssekreterare

Suppleanter

Carlsson, Bjtirn, fil. mag.
Bjcirkst6n, R. R., med. lic., till 31. B. 1964

Luppi, Alpo, med. lic., frSn 1. 9. 1964

Valanne, Eero, med. lic.
Ripatti, Pertti, vicehdradshdvding
Palojdrvi, Erkki, agronom
Raita, Yrjti, fil. mag.
Nokelainen, IJuno, studiesekreterare

PENSIONSNAMNDENS VERKSAMHET AR 1964

Till pensionsndmnden inkom under 5r 1964 556 besvdrs6ren-
den. Under Sret avgavs utslag i 524 drenden, varvid pensions-
ndmnden i 128 fall Sndrade pensionsanstaltens beslut. Antalet
obehandlade besvdrsdrenden var den 31 december 1964 130.

Antalet besvdr iikade 5r 1964 till det dubbla jdmftirt med ftjre-
giende 6r.
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Sedan september 1964 har pensionsndmnden arbetat ftirdelad
pi tvi avdelningar med vardera fem medlemmar och vilka
vardera haft i medeltal tre sammantrdden i minaden. Pensions-
ndmnden har jdmvdl som .ftirut sammantrdtt till plena. Genom

behandlingen pi avdelningar vanns den fijrdelen, att behand-
lingen av besversdrendena blev snabbare. Pensionsndmndens

beslut avges ftir ndrvarande omkring tvi minader efter det
besvdr inkommit till ndmnden. De arenden, ddr pensionsn6mn-

den pi eget initiativ inftjrskaffar ytterligare utredning och de

6renden, som behandlas vid plenum, krdver dock nigot ldngre
tid.

Helsingfors den 10 mars 1965

O. Ojala

Ilelslngfors 1065. Maslaiskuntien Lllttos Boktryckerl


