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STYRELSEN S BERATTnTST, N BTNAT'PANDE,
PEN SION S S KYDDSCENTRALEN S VERKSAMH ET

An rqes

Vid ingingen av 1960-talets i socialpolitiskt avseende si vik-
tiga andra hiilft fortgick pensionsskyddets utveckling intensivt'
Under 5r 1965 slutfcirdes beredningsarbetet fcjr reformen av den

pensionslagstiftning, som hdnf<jr sig till staten och kyrkan, och

regeringens proposition i dmnet kunde civerldmnas till riksdagen

i bdrjan av 3r 1966. Propositionens dndamil 5r att bringa pen-

sionsskyddet fcir dem, som stir i dessa samfunds tjdnst, i konfor-
mitet med det pensionsskydd, som dr stadgat f<ir de personer, som

avses i lagen om pensicn ftir arbetstagare, respektive lagen om

pension ftjr kommunala tjdnsteinnehavare och arbetstagare. I
fr&ga om ftirbdttrandet av pensionsskyddet har de fiirhtljningar
av de Sldsta Sldersklassernas pensioner, som inftjrdes frin den 1

januari 1965, visat sig vara en betydelsefull f,tgiird. Jdmvdl i folk-
pensionslagstiftningen har vidtagits viktiga dndringar, som med-

fcirt att pensionerna stigit. Ett nytt skede i sociaiskyddets ut-
veckling ftirebidades av det vixande intresset fcir de sjdlvstdndi-
ga ftjretagarnas pensionsskydd dvensom fcir Sstadkommandet av

ett famitjepensionssystem. I biirjan av ir 1966 tillsattes dven en

kommitt6 att utreda frf,gan om pensionsskydd fcir f6retagare. I
frigan om familjepensionerna blev den tjverenskommelse, som i
februari 1966 trhffades av arbetsmarknadsorganisationerna och

som gick ut p5, att Stgdrder borde vidtagas frir istadkommande av

ett obligatoriskt familjepensionsskydd ftjr dem, som dr i arbets-

fiirh611ande, den mest avg6rande ftjrsta impulsen. Pi framstdll-
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ning av dessa organisationer har saken begynt beredas i Pensions-
skyddscentralen, som redan tidigare utftjrt fdrberedande under-
scikningar och utredningar i familjepensionsfrigan.

Ur synpunkten av arbetspensionslagarnas verkstdllighet har dr
1965 varit det fcirsta iret, under vilket systemet kunnat fungera i
full omfattning och pi en bas, som avsigs vara stadigvarande.
Detta betyder ingalunda, att systemets utveckling avstannat. I
m6nga hdnseenden har man ftjrst nu kunnat fi en klar helhetsbild
av problemen och vidtaga Stgdrder fdr avhjilpande av obser-
verade bristfdlligheter. Utvecklingen under Sret har dven ut-
mdrkts av precisering och komplettering av de titldmpade meto-
derna. I samband ddrmed har man dven scikt finna utvdgar att
fcirenkla verkstdlligheten. Detta utvecklingsskede tar sig uttryck
Hven i de dndringar av arbetspensionslagarna, som gjordes i slutet
av 6ret.

Jdmftirt med fciregiende ir fcirblev antalet arbetspensionsan-
stalter i det ndrmaste oftirdndrat och utgjorde vid irets utg5ng
177. Pensionsskydd enligt lagen om pension frir arbetstagare
(APL) hade di pi grund av gdllande arbetsfcjrhillanden blivit
anordnat fijr sammanlagt 712 000 arbetstagare. I lagen om pension
frjr arbetstagare i kortvariga arbetsfcirhillanden (KAPL) stadga-
de fcirsdkringspremier erlades 5r 1965 fcir i medeltal 210 000 ar-
betstagare per minad. Arbetspensionsanstalternas totala pre-
mieintdkt ftjr samma tid utgjorde betrdffande APl-grundskyddet
och KAPL 300 miljoner mark.

I arbetspensioner utbetalades under ir 1965 c. 30 miljoner
mark. De frin Srets bcirjan genomftirda hcijningarna av de dldsta
8rsklassernas pensioner medftirde, att de utgiende pensionernas
totalbelopp rikade med 20 /. tor APL:s del och med 40 % for
KAPL:s del. Antale,t pensionstagare steg 61 1965 frin 11 000 titl
21 000. De av APL-pensionsanstalterna beviljade pensionernas
medeltal utgjorde efter den vid Srsskiftet 1965-1966 genomfcirda
indexfiirhiijningen 148 mark i minaden, medan motsvarande
medeltal ftir de av KAPl-pensionsanstalterna beviljade pensio-
nerna var 84 mark i minaden. Medeltalet av samtliga pensioner
utgjorde 128 mark i minaden.
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Pensionsskyddscentralens verksamhet har 5r 1965 fortgitt en-
ligt samma principer som under de fiiregiende 5ren. Huvuddelen
av verksamheten utgtires av verkstdllighetsuppgifter. Det i bredd
ddrmed utfcirda arbetet fcir planering och utveckling av systemet

har frir det mesta utfcirts i arbetsgrupper, i vilkas verksamhet
som ftjrut deltagit Sven sakkunniga frin arbetsmarknadsorganisa-
tionerna och pensionsanstalterna.

ARBETSPENSIONSSYSTEMETS UTVECKLANDE

Pensionsskyddscentralen har som fcirut kontinuerligt fciljt ar-
betspensionslagstiftningens tilldmpning i praktiken och planerat
utvdgar att avhjdlpa de bristfdlligheter, som framtrdtt. I detta
syfte utarbetades under &r 1965 frirslag till dndring av arbets-
pensionslagarna och av motsvarande verkstdllighetsfcirordningar.
Som resultat av dessa frirslag utfdrdades den 30 december 1965

lagar om dndring av APL och KAPL. Samma dag dndrades lagar-
nas verkstdllighetsfiirordningar. Genom den nya lagen fcirtydliga-
des stadgandet i APL riirande bisysslor, och arbetspensionslagar-
nas s.k. begrdnsningsstadganden fick ett sidant inneh5ll, att deras

tilldmpning underldttas. Fdrtydligandet av fijrstndmnda stadgan-
de medfcirde tillika, att omridet fcir APL:s tilldmpning utvidga-
des. Av civriga dndringar var den viktigaste den, att ldn, som dr
underkastad fcirskottsinnehillande av skatt, numera utgtir pen-

sionsgrundande lcin dven enligt APL. Lagdndringarna var ndr-
mast av teknisk natur, men innebar ddrjdmte en fcirbdttring av
pensionsskyddet.

I det antalet pensionsansrikningar cikade visade det sig p&kallat
att effektivera den lokala riLdgivningen ftir pensionsstjkande. Som

resultat av en civerenskommelse med penninginrdttningarna in-
ftjrdes i bcirjan av juli 1965 ett ridgivningssystem, som komplet-
terar arbetspensionsanstalternas och arbetsgivarnas r6dgivnings-
niit. Enligt avtalet tillhandah&ller affdrs- och sparbankernas
dvensom andelskassornas lokala kontor samt de postanstalter, som

handhar postsparbanksrcirelse, pensionsanscikningsblanketter,

varjdmte de ldmnar rid och hjiilp vid deras ifyllande. De frin
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penningrettningarna inkommande anscikningarna, som i slutet
av 5r 1965 utgjorde c. en fjdrdedel av samtliga pensionsanstik-

ningar, befordras genom Pensionsskyddscentralen till arbets-
pensionsanstalterna.

Pensionsskyddscentralen har s6kt kontinuerligt komplettera
och utveckla sitt registreringssystem. Under flr 1965 bl.a. fcjrenkla-
des datamaskinbehandlingen av KAPL-premieredovisningarna och

den planerade sammanslagningen av redovisningarna ftir tidigare
6r slutfcirdes. Vidare efterstrdvas att i ndra framtid i stcirre om-
fattning dn fcirut utge registerutdrag 5t arbetstagare. Detta :ir av

betydelse ftir informationen och dven fcir civervakningen av ar-
betsgivarna. Systemet skall bcirja experimentellt till5mpas pi
sommaren 1966.

Pensionsskyddscentralen och den kommunala pensionsanstalten

har samarbetat i angeldgenheter, som hcir till bidas verksamhet.

Frigor av sarskilt intresse fcir bida har varit ridgivningen till
pensionstagarna och kommuniceringen i pensionsdrenden. Rid-
pldgningar med sjukfiirsdkringsmyndigheterna ledde till att ftir-
farandet vid sammanjdmkning av invalidpension och sjukdag-
penning frirenklades.

REGISTREN

Till Pensionsskyddscentralens register anmdldes under 5r 1965

249 000 nya arbetstagare. Antalet under arbetspensionssystemets

hela verksamhetstid registerfdrda arbetstagare tiversteg vid Srets

utging 1 600 000. Under iret registrerades 4 150 000 KAPL-fcir-
sdkringspremieredovisningar, som hdnfiirde sig till c. 450 000 ar-

betstagare. Registreringen av APl-tilldggsfrirminer begynte den

1 januari 1965. Vid &rets slut hade tilliiggsfijrminer anordnats ftjr
17 500 arbetstagare.

Betrdffande beslut i pensionsdrenden inkom under Sret frin
pensionsanstalterna 30 160 anmdlningar om pensionsfall. Uppgif-
ter om dessa har fcjrmedlats till Folkpensionsanstalten, som A sin

sida tillsdnt Pensionssk;zddscentralen anmdlningar om beslut i
drenden rcjrande sjukdagpenning och folkpension.
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PENSIONSARENDENA

Antalet tilL Pensionsskyddscentralen inkomna pensionsansdk-

ningar var dubbelt si stort som under det fdregiende iret. Detta
berodde till en del pi den av penninginrdttningarna i juni 1965

inledda r'Sdgivningen ftir pensionsscikande. St<irsta delen av de

5 800 inkomna ans6kningarna kunde utan vidare utredning vi-
darebefordras till pensionsanstalterna fcir avg6rande.

I de 6renden, ddr besvdr anfcirts hos fcirsdkringsdomstolen, in-
frirskaffade Pensionsskyddscentralen pensionsanstalternas bemd-
tanden och avgav utlAtande med anledning av Hndringsans6k-

ningen. Beslut av principiell betydelse har bragts till samtliga ar-
betspensionsanstalters kdnnedom.

Den konsultativa kommissionen ftir invaliditetsdrenden, som

har till uppgift att fr6mja en enhetlig praxis vid avgcirandet av
pensionsarenden, har under Sret avgivit rekommendation i 61

drenden. Pensionsskyddscentralen har [ven givit beslut och ut-
litanden angeende tilldmpningen av arbetspensionslagarna.

6VERVAKNINGEN

F<ir kontroll i frEga om skyldigheten att anordna pensionsskydd

utfrirdes en jdmftirelse av uppgifterna i vissa fcirteckningar 6ver

arbetsgivare med Pensionssklrddscentralens register tjver arbets-
givarnas pensionsanordningar. Detta gjordes betrdffande civer

70 000 fall, d. v. s. det dvervdgande antalet arbetsgivare, som

kontinuerligt har i sin tjdnst arbetstagare i arbetsf6rhillande.
Efter prelimindr behandling Sterstod att utreda 12 000 fa1l. Av
dessa har 2/3 visat sig vara s6dana, att ftirsummelse ifriga om

pensionsanordnande ej synes ha intrdffat. De ddrefter iterstiende
c. 4 000 fallen, betrHffande vilka utredningen Snnu fortg6r, upp-
skattades omfatta 1,5 9'r, av hela arbetstagarbest6ndet inom ar-
betspensionslagarnas omride.

Anordnandet av lagstadgat pensionsskydd utreddes Sven i sam-

band med arbetsgivarnas konkurser och irsstdmningar. Under 5r

1965 behandlades 302 fall av konkurs och 691 faIl av 6rsstdmning.
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Pensionsskyddscentralen bevakade kostnader fcir anordnande av
pensionsskydd i 21 konkurser. De bevakade beloppen steg till
sammanlagt 131 000 mark. D3 aven pensionstalterna har att fiil-
ja konkurserna och Srsstdrnningarna, utvecklades ett system, en-
ligt vilket Pensionssk;,<idscentralen fr&n den 1 januari 1966 utan
anhillan tillstiillt pensionsanstalterna uppgifter om dessa dren-
den.

Pensionsanstalternas verksamhet har kontinuerligt ftiljts. Pen-
sionskassornas och pensionsstiftelsernas verksamhet 6vervakades
bl.a. genom 20 utftjrda granskningar.

DE FORSAKRINGSTEKNISKA ARBETENA

Till fdljd av en lagdndring, som trddde i kraft den 1 januari
1965, m6ste fribreven fcir fcire ir 19i7 fcidda arbetstagare hcijas.

Denna fcirhcijning berdknades i Pensionsskyddscentralen ftir de

fribrev, som redan var anmdlda till registren. Fcirhtijningen kom
36 000 arbetstagare till godo och berdknades med datamaskiner.

Pi sommaren 1965 utfrirde Pensionsskyddscentralen utjdmning
av de pensionskostnader ftjr det fcireg6ende 5ret, som skall bekos-
tas gemensamt. Ar 1964 utbetalade pensionsanstalterna samman-
lagt 72,7 miljoner mark i pensioner. Ddrav utgjorde de pensioner,

som bekostas gemensamt, 5,0 miljoner mark, vilket i APL-pen-
sionsanstalterna var l,7B f( och i arbetspensionskassorna 0,13 /6,

av fcirsdkringspremieintdkterna. Det penningbelopp, som passe-

rade utjdmningen, uppgick till sammanlagt 1,75 miljoner mark.
Under senare halviret 1965 berdknades de slutliga andelar, en-
ligt vilka pensionsanstalterna ansvarar fcir Pensionsskyddscent-
ralens kostnader under iren 1962-1964 och utftirdes utredandet
av de fr6n pensionsanstalterna fcir dndamilet uppburna f<jrskotts-
betalningarna.

Statistiker river pensionsskyddet och arbetspensionerna upp-
gjordes ungefdr i samma omfattning som frjrut. Registrens nu-
varande utvecklingsnivi mrijliggjorde Sven att vissa specialsta-
tistiker uppgjordes. Statistiska uppgifter publicerades bl.a. i
socialministeriets statistik cjver fcirsdkringsbolagen och i Pen-
sionsskyddscentralens informationsblad.
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KREDITFoRSAKRINGEN

Inom Pensionsskyddscentralens kreditftjrsdkringsverksamhet
intriffade under 3r 1965 talrikare ftjrsdkringsfall 6n fcirut. Med
hHnsyn till ett utslag av Htigsta domstolen, som avgavs under
6ret, tillerkdnnes pensionsfcirsdkringspremier, som icke influtit
under 6ren 1962-1963 och ftir vilka kreditfiirsdkringen ansvarar
enligt APL:s tidigare lydelse, inte mera av domstolarna fdr-
minsrdtt i konkurs. Detta har ftjr sin del iikat kreditfiirsdkringens
ansvar. Vid Srets slut hade i konkurs bevakats fordringar, fcir
vilka kreditftirsdkringen kan bli ansvarig, till ett belopp av 1,81

miljoner mark. Av kreditfcirsdkringens medel erlades under ir
1965 i ershttningar 22 100 mark. Detta belopp dr i sin helhet er-
sittning fcir pensionsfdrsdkringspremier, som icke influtit fdr f,ren
1962-1963.

Det kreditfrirsdkrade l5nebestindet tikade under 6ret med 30 /6
och utgjorde vid dess utging 240 miljoner mark. Av detta belopp
var 8terlf,ningens andel 82 /6. Pensionsstiftelsernas sammanrak-
nade ansvarsbrist utgjorde 13 miljoner mark, vilket var nigot
mindre dn vid utgingen av fciregiende ir.

Kreditfcjrsdkringsfonderna tikade under ir 1965 med 2,45 mil-
joner mark till 7,96 miljoner mark. Okningen var mindre an un-
der det fciregiende Sret ehuru det kreditfcirsakrade l&nebestindet
hade stigit. Detta berodde pi, att fcirsdkringspremieinkomsten av
kreditftjrsdkringen fcir det s. k. retroaktiva pensionsansvaret sm5-
ningom upphiir.

Av kreditfcirsdkringsmedlen var drygt en tredjedel placerad

i v5rdepapper och inemot hdlften utgiven som IEn narmast fcir

byggnadsverksamhet.

FORSKNINGSARBETET

Den ir 1964 pibegynta underscikningen rtjrande familjepen-
sionssystemen blev fiirdig och dess resultat publicerades i en bro-
schyr "Yleiset perhe-eldkejdrjestelmdt erdissd maissa". Under-
stikningen omfattar jdmte systemen i 15 olika ldnder den nuva-
rande situationen i Finland.



'l0

Pi htjsten 1965 besldt Pensionsskyddscentralen skrida till en
fdltunderscikning av grundforskningskaraktdr i frigan om pen-
sionsildern. Underscikningen, vars frirberedande arbeten pig&r,
utfcires i samarbete med arbetsmarknadsorganisationerna. Den
har till dndamil att insamla uppgifter om fcirhillandena i olika
yrken och studera arbetsgivarnas och arbetstagarnas instdllning
i pensionsildersfrigan.

Socialpolitiska Fcireningens underscikning i frigan, huruvida
Finlands fclk beretts ett tillfyllestgtirande pensionsskydd, och
som finansieras av Pensionsskyddscentralen och Folkpensions-
anstalten, fortgick under hela iret 1965. Fdltarbetet frjr den till-
htirande konsumtionsunderstjkningen blev fiirdigt och behand-
lingen av materialet inleddes. Pensionsskyddscentralens forsk-
ningsbyri har l<ontinuerligt bitrHtt vid undersiikningens prak-
tiska utfcirande.

RADGIVNING OCH INFORMATION

I Pensionsskyddscentralen utarbetades i bijrjan av 61 1965 er-r

ny informativ broschyr, i vilken systemet beskrives i allmdnna
drag, och som utdelades i 350 000 ex. Vidare publicerades en f6r
pensionssiikandena avsedd liten broschyr. Fcir de funktionarer
vid penninginrdttningarna, som deltar i ridgivningen fdr pen-
sionss6kandena, utarbetades sHrskilda anvisningar, som distri-
buerades dven till pensionsanstalterna och inom hdlsovirden
verksamma personer. Aven uppgljordes en ftjr ldkare avsedd in-
struktiv broschyr, vari redogcires fcir frigor, som sammanhenger
med de i arbetspensionsdrenden erforderliga ldkarutlitandena och
deras insdndande. Pensionsskyddscentralens informationsblad
ombildades till en periodisk publikation, "Tytiel5ke", som under
1965 utkom med 4 nummer. Till pensionsanstalterna utfdrdades
13 cirkuldr.

Den fiir pressen, radion och televisionen avsedda nyhets-, in-
tervju- och artikeltjdnsten fortgick som fiirut. Pensionsskydds-
centralen har dven anordnat flere utbildnings- och ridpldgnings-
tillfiillen och utsdnt ftjreldsare. En kortfilm om arbetspensions-
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systemet, som med anledning av lagendringarna delvis fdrnyades,

har dven under redog<irelseiret visats i biograferna runt om i
landet och smalfilmkopiorna av denna film har varit mycket
efterfr6gade. Som en ny informationsform kan nHmnas en ut-
stHllning, som presenterar systemet och visades vid Centralfcir-
bundets fcir Socialvird allmdnna virddagar i Kuopio i augusti
1965. Utstdllningen dr nu i Helsingfors, ddr den placerats i sam-
band med Utstdllningen fcir arbetarskydd.

Pensionsskyddscentralens verksamhet stu-derades under 61 1965

bl.a. av riksdagens socialutskott.

PERSONALEN, LOKALITETERNA OCH KOSTNADERNA

Pensionsskyddscentralens personal tikades under er 1965 med

11 personer. Antalet anstdllda var vid Srets utg5ng 109.

Kundtjdnstens cikade omf6ng och utvecklandet av 6vervak-
nings6tgdrderna har krdvt en utvidgning av lokaliteterna. Fri-
gan har ldsts genom att ytterligare utrymmen kunnat skaffas i
omedelbart samband med de nuvarande lokaliteterna.

Pensionsskyddscentralens frirvaltnings- och driftskostnader
tjkade i jdmfcirelse med fiireg&ende 5r med 7,3 %. For kreditfiir-
sdkringens vidkommande var tikningen 5,9 Vo. Okningen fdljde
av att verksamheten utvidgats och kostnadsnivin dver lag stigit.

Helsingfors den 23 mars 1966

Erkki Pesonen T Pentrkiii,nen

Veikko Ahtola

Uuno Hu,ronen

Olaoi Suominen

C. G. Aminoff

Aarre Manninen

RoLf Widdn

Tauno Jylhd
Verkstdllande direktiir

OLll Heintuaara

Erkki Oinas

Tapant Virkkunen
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RESULTATBALANS FOR

KOSTNADER

Ordi,niira kostnader

Fiirvaltnings- och driftskostnader

Ltiner och arvoden ,.
Socialkostnader
Byrikonstnader
Datamaskinkostnader
Skatter
Avskrivningar......
dvriga kostnader

Pensionsndmnden

1 048 137,89
2L4113,27
398 404,59
727 901,66

256,50
26 294,74

216 101,79
77 207,69 2 ?08 418,13

Kr e ditf i5r s iikrin g ens ko stnader

Av f <irsdkringsf tirbindelser
ftiranledda prestationer

Utbetalda ersdttningar
Overftirt ftjr framtida prestationer

Till ftirsdkringspremiereser-

22132,58

. ven
Till ersH.ttningsreserven

Ftirvaltnings- och driftskostnader

Ltiner och arvoden
Socialkostnader
Ovriga kostnader

348 818,31
2 100 715,94

179 944,67
26 241,24
54 162,13 2 732 014,87

mk 5 440 433,-



13

RAKENSKAPSARET 1965

I N TAKTE R

Ordindra intiikter
Kostnadsandelar frin pensions-
anstalterna
RSntor
dvriga ordinira intikter .....

2 648 183,46
39 901,70
20 332,97 2 708 418,13

Kr e ditJ 6r s iikrin g en s int iikt er

Ftirsdkringspremier

Kapitalinkomster

Rdntor 370 965,31
Indexhtjjningar pi
I6n och
vlrdepapper . .. 112 984,50

2 240 795,06

Ovriga intdkter

483 949,81

7 270,- 2732 014,87

mk 5 440 433,-
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FoRM6GENHETSBALANS

AKTIVA

F inan si er in g stillg d,n g ar

Kassa ... .

Banktillgodohavanden och post-
girokonton
Kontofordringar

Transltoriska poster

Eiirfallna obetalade kreditftir-
sEkringspremier

P Lac ering stillg d.n g ar

Depositioner ... .

Obligationer ....
LEn

Anliig g ning still g dn g ar
Inventarier
Aktier och andelar

236,55

L36146,22
718 730,54 855113,31

181 837,82

3 700 269,66
3 009 858,86
3 519 000,- t0 229 728,52

199 926,26
93 300,- 293 226,26

mk 11 559 305,91
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31.12.1965

PASSIVA

Irriimmar-de kapital
Kontoskulder 71 118,84

Transitortska poster

Kostnadsandelar att tterstdlla 3 525 719,36

Anstsar p6, grund au kreditfdrsdkringens
fdrbindelser

Premiereservell . 915 200,17

Ersdttningsreserven 7 047 267,54 7 962 467,71

mk 11 559 305,91

Helsingfors den 23 mars 1966

Erkki Pesonen T Pentikiiinen

Veikko Alttola
Uuno Hiironen

Olaui Suomznen

C. G. Amrnoff
Aarre Manninen

Rolf Wid€n

Tauno Jglhii
Verkstdllande direkttir

OlLi, Heini,uaara

Erkki Oinas

Tapani Virkkunen



16

REVISIONSBERATTELSE

Vid representantskapets ordinarie hristmcjte den 14 december
1964 utsedda att granska Pensionsskyddscentralens fcirvaltning
och rdkenskaper frir 61 1965 ha vi i dag slutfrirt virt uppdrag
och meddela fdljande.

Undertecknad Kihlman har under 6ret utfdrt fortlcipande de-
taljgranskning av rdkenskaperaa och meddelar, att bokfciringen
ftirts riktigt och klart pi basen av sakenliga verifikat samt, att
penningmedlen omhdnderhafts med omsorg. Vdrdepapper dr i be-
heu.

Gemensamt ha vi ldst de vid representantskapets och styrelsens
mciten fcirda protokollen Svensom Arsberhttelsen, analyserat och
granskat bokslutet samt diskuterat under revisionens fcirlopp
uppmdrksammade omstdndigheter med verkstdllande direktriren
och vederbcirande avdelningschefer, som lHmnat oss alla de till-
Idggsupplysningar vi cinskat.

Bokslutet dr riktigt hdrlett fr&n bokfriringen. Av de gemen-
samma kostnaderna har den del som hcjr till kreditfrjrsdkringen
pifcirts denna verksamhet. Skillnaden mellan de under Sren 1g62

-1965 frin pensionsanstalterna influtna kostnadsandelarna och
de ordind.ra kostnaderna fiir samma tid mk 3 b25 719,36 har bok-
fcirts som transitorisk giild till pensionsanstalterna. Pi summans
storlek har inverkat bl.a. de slutliga premierna fcir Sren Lg62-64
mk 1 388 826,48, vilka bokfcjrts som inkomst under rdkenskaps-
5ret.

Vid v5r granskning ha vi konstaterat, att Pensionsskyddscent-
ralen fdrvaltats med sakkunskap och omsorg.

Vid granskningen var ndrvarande matematikern vid socialmi-
nisteriets frirsdkringsavdelning A. Savelius, som granskade kre-
ditfijrsdkringens fonder och meddelade, att han icke funnit skdl
till anmdrkningar betrdffande de angeldgenheter han granskat.

Pi grund av det ovan sagda fdresli vi, att bokslutet m6tte fast-
stdllas och styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

HeJ.singfors den 25 mars 1966

Soante Kihlman
CGR

Veikko Mdki
GRM

Reino Vento
CGR

Bjarne Lindholm
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PENSIONSSKYDD SCENTRALENS
F6RVALTNINGSORGAN

REPRESENTANTSKAPET

Ordinarie medlemmar

Niemi, J. E., vicehdradshdvding, representantskapets ord-
fcirande
Suontausta, Tauno, jur. doktor, representantskapets viceord-
fcirande
KivekHs, Lauri J., bergsrid
Nykopp, Johan, verkstdllande direktrir
Hetemdki, Pdiviti, vicehdradshiivding
Hietanen, Lauri, kommerserid
Jaakkola, Olavi, agronom
Rantanen, Vihtori, ordfcirande
Ndrvdnen, Onni, ordf<irande
Hdmdldinen, Niilo, ordfcirande
Lahtinen, Orvo, sekreterare-ekonom
Vdlikangas, Aarne I., pol. magister
Hauru, Veikko, fil. magister
Ljungman, Konrad, verkstdllande direktcir
Pettersson, Filip, ekon. magister
Tienari, Artturi, fil. magister
Hohenthal, Jarl, vicehdradshtivding
Ponteva, Eero, professor

Suppleanter

Miintylii, J. E., fit. magister
Salonen, Ensio, regeringsrid
Berghell, Helge, bergsrid
Hiisttj, Stie H., vicehdradshtivding
Svartstrtim, Nils, vicehdradshrivding
Pesonius, Veikko, tiverste
SirkiH, Viljo I., agronom
Saarinen, Olavi, sekreterare
Viitasaari, Jaakko, ordfcirande
KujanpSd, Viiinij, ordfcirande
Lassinen, Erkki, sekreterare
Tuure, Kalervo, verksamhetsledare
Kein5nen, Viljo, fil. doktor
Hilska, Urpo, dipl.ingenjiir
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Ekholm, Klaus, vicehdradshcivding
Haramo, Mikko, fcirvaltn. kandidat
Simoinen, Olli, ftirvaltn. kandidat
Niemi, Turo, med. o. kir. doktor

STYRELSEN

Ordinarie medl.emmar

Pesonen, Erkki, fil. doktor, styrelsens ordftjrande
Pentikdinen, Teivo, fil. doktor, styrelsens viceordftjrande
Virkkunen, Tapani, vicehHradshrivding
Aaltonen, Arvi, vicehdradshtivding
Oinas, Erkki, vicehdradshdvding
Hiironen, Uuno, sekreterare
Suominen, Olavi, verksamhetsledare
Ahtola, Veikko, ordfcirande
Aminoff, C. G., vicehdradshrivding
Heinivaara, Olli, med. o. kir. doktor
Manninen, Aarre, sekreterare

Suppleanter

Halme, Erkki, agronom
Wid6n, Rolf, vicehdradshcivding
Markkanen, Kauko, viehdradshrivding
Kuukkanen, Viljo, ordfdrande
Halsas, K-J., vicehdradshcivding
Salminen, Jouko, ordftjrande
Ora, Jaakko, vicehdradshrivding
Somer, Pekka, med. licentiat
Simoinen, Olli, fcirvaltn. kandidat

REVISORER

Kihlman, Svante, ekon. magister, CGR, dvervakningsrevisor
Lindholm, Bjarne, pol. magister
Mdki, Veikko, ekonom, GRM
Vento, Reino, ekon. magister, CGR

Suppleanter

Ekroos, Torsten, ekon. magister, CGR
Seppiilii, Ensio, verksamhetsledare
Vainio, Allan, ekonom
Heikkonen, J. V., ekon. magister, CGR
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DIREKTIONEN F6R KREDITFORSAKRINGEN

Jylhd, Tauno, verkstdrllande direkttir, ordf<irande
Harkia, Eero, bankdirekttir, viceordftjrande
Witting, Erik, bankdirektcjr
Peitsalo, Kalervo, verkstdllande direktrjr
von Veh, Nils, verkstlllande direktcir

KONSULTATIVA KOMMISSIONEN FOR INFORMATIONS-
VERKSAMHETEN

Jylhd, Taurto, verkstdllande direktor, ordfdrande
Valkama, Esko-Voi.tto, redakt<ir
Ikdheimori:n, Erkki, huvudredaktdr
Seitovirta, Erkki, informationschef
Toivonen, Pauli, soc. kandidat

KONSULTATIVA KOMMISSIONEN FOR INVALIDITETS-
ARENDEN

Ordinarie medlemmar

Sundberg, Heimer, direktcir, ordfdrande
Keinbnen, Viljo, fil. doktor, viceordfcirande
Antila, Jussi, med. licentiat
Heikel, Felix, med. licentiat, frin den 17. 3. 65

Kaikkonen, Markku, avdelningschef
Lehtinen, Martti, med. licentiat
Lehtinen, Raimo, vicehdradshcivding
Ora, Jaakko, vicehdradshcivding, till den 16. 3. 65

Oravisto, K. J., med. o. kir. doktor, till den 16. 3. 65

Palletvuori, Pekka, vicehdradshcivding, frin den 17. 3. 65

Simoinen, OIIi, fijrvaltn. kandidat
Somer, Pekka, med. licentiat

Suppleanter

Aaltonen, Reino, vicehdradshcivding
Gylling, Martti, med. o. kir. doktor, frin den 17. 3. 65

Heikel, Felix, med. licentiat, till den 16. 3. 65

Honka, Kaarlo, fil. magister, till den 16. 3. 65

Ikonen, Ensio, med. o. kir. doktor
Kiittner, Peter, jur.licentiat
MilAn, Olavi, prokurist
Silfverberg, Alf, vicehdradshcivding
Wegelius, Otto, med. o. kir. doktor, frin den 17. 3. 65
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VERKSTALLANDE DIREKToR
Jylhd, Tauno, fil. magister

AVDELNINGS- OCH BYRACHEFER

Sundberg, Heimer, direktcir, juridiska avdelningen
Rantanen, Tarmo, avdelningschef, allmdnna avdelningen
Kaikkonen, Markku, avdelningschef, fcirsdkringstekniska av-
delningen
Melkas, Antti, avdelningschef, kreditfcirsdkringsavdelningen
Karjalainen, Matti, informationschef, informationsbyrtn
Aarnio, Margaretha, forskningschef, forskningsbyrin

LAKARE
Lehtinen, Martti, med. licentiat

PENSIONSNAMNDEN

Ordinarie medlemmar

Ojala, Olof, regeringsrid, nhmndens ordfcirande
Ahonen, Erkl<i, justitiesekreterare, ndmndens viceordfcjrande
Saari, Kaarlo, vicehdradshdvding
Savelius, Armas, fil. kandidat
Bjdrkst6n, R. R., med. licentiat
Lehtosuo, Erkki, med. licentiat
Svartstrtim, Nils, vicehdradshcivding
Jaatela, Tauno, jur. licentiat
Kaukoranta, Matti, verksamhetsledare
Piitulainen, Leo, organisationssekreterare

Suppleanter

Suihko, Olavi, vicehdradshcivding
Carlsson, Bjrirn, fil. magister
Luppi, Alpo, med. licentiat
Valanne, Eero, med. o. kir. doktor
Ripatti, Pertti, vicehdradshiivding
Palojdrvi, Erkki, agronom
Raita, Yrjii, soc. magister
Raatikainen, Helvi, fil. magister
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PENSIONSNAMNDENS VERKSAMHET
AR 1965

Till pensionsndmnden inkom under ir 1965 703 besvdrsdrenden.
Under Sret gavs utslag i 602 drenden, varvid pensionsndmnden i
92 fall Sndrade pensionsanstaltens beslut. Antalet obehandlade
besvdr var den 31 december 1965 231.

Namnden har 5r 1965 haft 65 sammantrdden, varav 7 plena.
Ndmnden har i huvudsak arbetat fcirdelad pi tvi avdelningar,
som behandiat i medeltal 10 drenden per sammantrdde. Arenden
av principiell betydelse har behandlats vid plenum. Avdelningar-
nas sammansittning har dndrats tvi ginger under 5ret. Arendena
har i allmdnhet behandlats inom samma tid som under fdregiende
5r. Under 5r 1965 har man dock haft att infiirskaffa ytterligare
utredning i strirre utstrHckning dn tidigare, och det har vid dylika
fall krdvts n6got l5ngre tid innan avgdrande kunnat ske.

Som en ny kategori av drenden har pensionsndmnden behand-
lat besvdr angiende registrerad tilldggsfdrmin. En dylik fiirmin
dr efter registreringen fullt jdmfdrbar med minimiskyddet, och
pensionsndmnden dr behcirig att avgdra drendet. Tillsvidare har
emellertid endast ett fital sidana fall ftirekommit.

Helsingfors den 23 mars 1966

O. Ojala


