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An rqoo

Den intensiva utvecklingen av vArt lands socialfcirsdkring
fortgick raskt dven under tr 1966. Statens samt vissa offentligt-
rdttsliga samfunds och inrdttningars pensionssystem fcirnyades

till sina huvuddelar s5, att de bragtes att motsvara de i arbets-
pensionslagarna omfattade principer, vilka bcir vara utmdrkande
fcir moderna pensionssystem. En enahanda utveckling undergick
jiimvdl lagstiftningen om sj<imanspensioner, varvid bland annat
stadgandena rtjrande pensionsskyddets oantastbarhet fdrnyades.
Bland fcirbdttringarna av folkpensionssystemeb dr framftirallt
att mdrka dndringarna av stadgandena angiende folkpensionens
understijdsdel. Det obligatoriska familjepensionsskyddets anslut-
ning till arbetspensionslagarnas pensionsskydd inledde ett all-
deles nytt skede i socialskyddets uiveckling.

Under redog<irelseiret bereddes dven tillskapandet av en riks-
omfattande rehabiliteringsverksamhet och av ett i proportion till
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frirtjdnstniv6n anpassat fiiretagarpensionssystem. Ett kommitt6-
betdnkande med fcirslag om anordnande av en riksomfattande
rehabiliteringsverksamhet f6rdigstdlldes och i bdrjan av inne-
varande ir riverldmnade en kommitt6, som berett fciretagar-
pensionssystemet, sitt betdnkande, enligt vilket fciretagarnas pen-

sionsskydd borde anordnas sfllunda, att det motsvarar arbets-
pensionslagarnas pensionsskydd.

F6r arbetspensionssystemet medfijrde ir 1966 jdmte inftirandet
av familjepensionsskyddet, som ju dr en stor reform, en ut-
veckling av de hittillsvarande verksamhetsformerna. FrAn den 1

januari 1966 piverkades verksamheten av de Sndringar i arbets-
pensionslagarna, som hade gjorts i slutet av 5r 1965. Dessa and-
ringar var i huvudsak av teknisk natur och betydde en f<irenkling
av systemets verkstdllighet. Utvidgningen av APL:s stadganden
om bisysslor utvidgade tillika i nigon min omr6det ftjr lagens
tillSmpning.

Pensionsanstalternas antal undergick inte under iret nigra
ndmnvdrda ftirdndringar. I slutet av 5r 1966 fanns 174 pensions-

anstalter. APl-pensionsskydd hade i grund av gallande arbets-
fcirhillanden blivit anordnat fcir sammanlagt 730 000 arbetstagare.
KAPl-fcirsiikringspremier erlades fcir i medeltal 210 000 arbets-
tagare per m&nad. Arbetspensionsanstalternas totala premieintdkt
utgjorde under 5r 1965 betriiffande APL och KAPL 318 miljoner
mark. Den totala premieintdkten under 5r 1966 utgdr enligt
uppskattning 400 miljoner mark.

Under 5r 1965 utbetalades i arbetspensioner 29,1 miljoner
mark. Pensionernas totalbelopp under 61 1966 uppskattas utgcira

c. 56 miljoner mark. Pensionstagarnas antal cikade under verk-
samhetsiret fr&n 21 000 till c. 36 000. De av APl-pensionsan-
stalterna beviljade pensionernas medeltal utgjorde vid Srets ut-
ging c. 145 mark i minaden, medan motsvarande medeltal be-
trdffande KAPl-pensionerna utgjorde c. B1 mark i minaden.

Pensionsskyddscentralens verksamhet har 5r 1966 fortgitt
enligt samma riktlinjer som fcirut. Huvuddelen av verksamheten
utgdrs fortfarande av verkstdllighetsiligganden. Sdrskilt pi grund
av familjepensionssystemet har planeringsarbetets andel i arbetet
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ijkat i jdmfcirelse med det fdregiende iret. I detta planerings-

arbete, som fdr det mesta utfcirts i arbetsgruppe::, har som utom-
stf,ende sakkunniga anlitats representanter fcjr arbetsmarknads-
organisationerna och socialfcirsakringscmridet.

ARBETSPENSIONSSYSTEMETS UTVECKLANDE

Planerandet av familjepens-oneringen och fdrberedandet av

dess genomfcirande har under 1966 stitt i frirgrunden. Redan ddr-
ftjrinnan hade miijligheterna att till arbetspensionssystemet foga

familjepensioner utretts inom Pensionsskyddscentralen. Sin
egentliga begynnelse fick saken vid de ui:delhandlingar om kol-
lektivavtal, som ftirdes i februari 1966 och varvid arbetsmark-
nadsorganisaticnerna kom 6verens om ancrdnande av obliga-
toriskt familjepensionsskydd ftir dem, som dr i arbetsfcirhillande.
De fcjr familj epensionernas infcirande erforderliga lagfijrslagen
utarbetades av Pensionsskyddscentralen och dndringarna av APL
och KAPL utfdrdades i december. Jdmvdl verkstdllighetsftirord-
ningarna hade granskats och Sndringarna av dem utfdrdades
samtidigt. Familjepensioneringen trddde i kraft den 1 januari
i967.

Enligt ovanndmnda lagdndringar omfattar familjepensions-
skyddet dven anhririga till de fcjrsdkrade, som hcjr till arbetspen-
sionslagarnas krets. ['amiljepension utbeta]as till dnka dvensom

till barn sivdl efter dess far som efter dess mor. Det nya systemet
trddde i kraft den 1 januari 1967 och omfattar i detta nu eniigt
uppskattning en halv miljon gifta kvinnor och en miljon barn.
Dtjdsfall, som medfdr beviljande av familjepension, vdntas under
61 1967 intrdffa till ett antal av omkring 5 000.

Familjepensionssystemet dr planerat s6, att det inte orsakar
ndmnvdrda fcirdndringar i fijrfarandet vid registreringen av upp-
gifterna rcjrande arbetstagarna. I registreringsdrendena har arbe-
tet kunnat koncentreras ndrmast p6 utvecklingen av den mas-
kinella databehandlingen. Registreringens tillfcirlitlighet har
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dgnats sdrskild uppmdrksamhet. Fcjr den skull har Pensions-

skyddscentralen i de fall, di det ansetts nddigt, tillsdnt arbets-
tagarna en redogcirelse, vari betydelsen av arbetspensionskortets
nummer framhAlls och i vilken de uppmanas att meddela arbets-
givaren detta nummer.

Arbetstagare dr berdttigad att p5 begdran frin Pensicns-
skyddscentralen erhSlla uppgifter om sin pensionsrdtt. HHr efter-
strdvas, att dessa fcirfrigningar skall bli allmdnna, och ddrfijr
borde en sidan begdran g6ras si liitt som miijligt fcir arbets-
tagaren. Ett hlrtill syftande fcirfarande bragtes dven till en sadan
utveckling, att det kom i allmdnt bruk i bbrjan av 5r 1967.

REGISTREN

Till Pensionsskyddscentralens register anmdldes under 5r
1966 c. 180 000 nya arbetstagare. Antalet under arbetspensions-
systemets hela verksamhetstid registerfdrda arbetstagare uppgick
vid Srets inging till inemot 1 800 000. Under 6ret registerades
3900000 KAPL-frirsdkringspremieredovisningar, som hdnftjrde
sig till c. 400 000 arbetstagare. Vid Srets slut hade APl--tilliiggs-
ftjrm&ner anordnats ftir c. 23 000 arbetstagare.

Samarbetet emellan Pensionsskyddscentralen och den Kom-
munala pensionsanstalten har fortgitt, sdrskilt i form av uppgifts-
kommunicering i pensionsdrenden. Fcir denna verksamhets vidare
utvecklande har ridgjorts om intagande av vissa uppgifter rcir-
ande pensionsrdtt frin Kommunala pensionsanstalten i Pensions-
skyddscentralens register. Genom reformen av statens pensions-
system blir enalianda samarbete mcijligt dven med statskontoret.

Samarbetet med Folkpensionsanstalten i pensionsdrenden har
ocksi fortgitt, uppgifter om pensionsbeslut har frirmedlats till
Folkpensionsanstalten, som e sin sida tillsdnt Pensionsskyddscen-
tralen meddelanden om beslut i drenden rcirande sjukdagpen-
ning och folkpension.
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PENSIONSARENDENA

Av de under det gingna eret gjorda arbetspensionsansiikning-

arna inkom inemot 12 000 gencm Pensionsskyddscentralen' Av

d.essa hade ungefdr hdlften insdnts av de penninginrdttningar och

postanstalter, som hcjr till det fijr pensionsscikande inrattade rid-
givningsndtet. Sttirsta delen av de till Pensionsskyddscentralen

inkomna ansciklingarna kunde utan vidare utredning vidare-

befordras till pensionsanstalterna. Tillika tjversdndes alla de upp-
gifter Pensionsskyddscentralen hade om scilianden och hans ar-

betsforhillanden. Ifall stikanden inte htjrde till n&gon pensions-

anstalts verksamhctskrets, fattade Pensionsskyddscentralen

beslut i drendet. Under flret fcirekom 312 sidana fall.

I de drenden, ddr besvdr anfijrts hos fcirsdkringsdomstolen,

har Pensionsskyddscentralen som fcirut inftjrskaffat pensions-

anstalternas bemtitande avensom avgivit utlStande med anled-

ning av dndringsanscjkan. Fiirsdkringsdomstolens viktigaste ut-
slag har bragts till pensionsanstalternas kHnnedom, i vissa fall
med en ndrmare redcgcirelse fcir utslaget.

Den konsultativa kommissionen fiir invaliditetsdrenden har

under Sret avgivit 70 rekommendaticner. Dessa rekommenda-

tioner har allmdnt efterkommits av pensionsanstalterna. Pen-

sionsskyddscentralen har scm ftjrut avgivit beslut och utl5tanden,

huruvida arbetspensionslagarna skall tilldmpas pi arbetsgivare

eller arbetstagare.

Med ett cikande antal invalidpensionstagare har det visat sig

nridvdndigt att effektivera dvervakningen av pensionstagarna.

F<ir dndam6let har utvecklats ett fcirfarande, enligt vilket
Pensionsskyddscentralen utan skild beghran underrdttar pen-

sionsanstalten ifall en invalidpensicnstagare anmels ha intrdtt i
arbetsfrirhillande meda:r han ar pensionerad. Anvisningar till
pensionsanstalterna angaende forfarandet vid indragning av

pension utarbetas som bdst.
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OVERVAKNINGEN

Under tidigare 6r utfiirdes en kontroll av pensionsskydds-

anordningarna, som omfattade 70 000 arbetsgivare, varvid det
visade sig, att c. 4 000 fall dnnu miste ndrmare utredas. Behand-
lingen av dessa fall har fortgitt. Granskningar har dven f6re-
tagits med anledning av f6rfrigningar och anmdLrkningar, som
gjorts av arbetstagare betrdffande deras pensionsskydd samt pa

grund av i pensionsanscikningar Idmnade uppgifter.
Har det visat sig uppenbart, att arbetsgivare inte anordnat

pensionsskydd och har han ej heller ldmnat ftjr drendets av-
giirande erforderliga uppgifter- har utredningen i vissa fall fort-
satts genom granskningar hos arbetsgivaren. En del arbetsgivare
har tillstdllts i 15 li APL ndmnd uppmaning att anordna
pensionsskydd. Har uppmaningen ej efLerkommits, har Pensions-
skyddscentralen tagit f<irsdkring pi arbetsgivarens viignar och

av honom uppburit lagstadgad gottgdrelse.
Anordnandet av lagstadgat pensionsskydd har som fcirut ut-

retts dven i samband med arbetsgivarnas konkurser och 6rsstdm-
ningar. Under iret behandlades 245 fall av konkurs och 403 fall
av irsstdmning. Pensionsskyddscentralen bevakade kostnader fcir

anordnande av pensionsskydd i 19 fall och de bevakade beloppen
utgjorde sammanlagt 119 000 mark. Sedan irets bcirjan har
pensionsanstalterna tillstiillts uppgifter om dem bercirande fall
av arbetsgivares konkurs, flrsstdmning evensom exekutiv auktion
av arbetsgivares fastighet. Antalet sidana meddelanden var 668.

Pensionsanstalternas verksamhet har kontinuerligt fciljts. Pi
grund av under iivervakningen gjorda iakttagelser har bl.a. en

del pensionsanstalter uppmanats att rdtta vissa av sina beslut i
pensionsdrenden.

DE FoRSAKRINGSTEKNISKA ARBETENA

I de fcirsdkringstekniska grunderna fbr arbetspensionssyste-
met vidtogs under &r 1966 flere hndringar. Av dem m6 nSmnas
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dndringarna av fcirsdkringspremie- och pensionsansvarsgrunder-

na, ftirsdkringsbolagens nya teknik fijr bestHmmande av invali-
ditetspremierna dvensom de nya grunderna ftjr ansvarsftjrdel-
ning betrdffande pensioner, som skail bekostas gemensamt. Under
redogtirelseiret utfdrdes en underscikning av de s.k. smiarbets-
givarnas fcirsdkringspremienivi samt planerades den,tekniska
metoden frir genomfcirande av dei i koncessionsvillkoren fcir
pensionsfrirsdkringsbolagen fcinrtsatta ut-idmningsystemet rtirande
smiarbetsgivarna.

Arbetspensionssystemets kostnadsprognoser har kontinuerligt
preciserats vidkommande sivdl APL som KAPL. Som bdst pSgir
en kalkylering av dessa prognoser med tillgodogdrande av nytt
grundmaterial dvensom till fogandet till dem av familjepension-
erna.

Vid utredandet av ansvarsfcirdelningen av 1965 irs pensioner,
som skall bekostas gemensamt, utgjorde dessa pensioner sam-
manlagt 14,6 miljoner mark, vilket belopp dr inemot tre g6nger

sf, stort som frjreg6ende irs belopp. Utjdmningsutredningen med-
fiirde, att 128 pensionsanstalter fick betala till, medan 55 pen-
sionsanstalter hade en fordran. Det penningbelopp, som passerade

Pensionsskyddscentralen med anledning av denna utjdmning,
var 4,8 miljoner mark. 1966 Ars pensioner, som skall bekostas
gemensamt, torde uppgS till c. 26 miljoner mark.

KREDITFORSAKRINGEN

I friga om 61 1966 vidtagna dndringar i lagstiftningen, som
inverkar pi kreditfcirsdkringens stdllning, 6r att mdrka en and-
ring av fcirminsrdttsfdrcrdningen, varigenom arbetskinefordring-
arnas privilegierade stdllning i konkurs fijrbdttrades i fcirhAllande
till civriga privilegierade fordringar, bl.a. med arbelspensi,rns-
skyddet sammanhdngar.de fordringar. Denna dndring har dock
ringa betydelse i bredd med den dndring, scm synes fcilja av ett
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hcigsta domstolens utslag i slutet av 5ret, som bercir Sterlinings-
fordrans fcirminsrdtt i konl<urs. EnligL hrigsta domstolens av-
gcirande gdller fcirminsrdtten endast fordringar fcir det 6r, di
konkursen brjrjade och fdr det ndrmast fciregiende 5,ret.

Fcir uppskattningen av sdkerheter, som stdllts f<ir kredit-
ftirsdkringar och av tillg5ngar, som utgcir tdckning fcir pensions-
ansvar, togs 5r 1966 i bruk ett pi en helt ny princip baserat fcir-
farande, som dr smidigare dn frjrut cch vars grunder faststdlldes
av representantskapet pA v6ren sagda ar. Ar 1966 vidtogs dven
itghrder fiir anordnande av Sterfrirsdkring fcir kreditfcirsdkring-
ens toppansvarigheter.

Av kreditftirsdkringens medel erlades under 5r 1966 i er-
sdttningar sammanlagt 268 492 mark. Av kreditftjrsdkringstagar-
na rakade under Sret 13 i konkurs. Betrdffande dessa fall finns
det 15n pi kreditfiirsdkringens ansvar till ett sammanlqgt belopp
av 1 247 000 mark, vilket dr 0,5 /a av linens kreditfcirsdkrings-
bestind vid Arets brirjan.

De kreditfrirsdkrade linens totalbeiopp cjkade &r 1966 med
4l /o och uppgick vid irets slut till 338 miljoner mark. Av detta
belopp ar 59 /o kreditftirsdkrat utan kontrasdkerhet. Kreditf<jr-
sdkringen ftjr &terlining utgcir 87 7o av hela det kreditftjrsdkrade
linebeloppet. Pensionsstiftelsernas sammanrdknade kreditf<irsdk-
rade ansvarsbrist var vid Srets slut inemot 19 miljoner mark,
vilket dr 47 /6 mera dn ett 5r tidigare. Ansvarsbristens proportio-
nella andel av pensionsstiftelsernas sammanrdknade APL-pen-
sionsansvar dr dock nAgorlunda lika stor som fcirut, ndmligen
tt %.

Till pensionsstiftelsernas och pensionskassornas tdckning fdr
APl-pensionsansvaret hijrde fcirutom sdrskilt kreditfcirsdkrade
l6n till kreditfcirsdkringens krets vid slutet av 5r 1966 tillgingar
till ett belopp av 77 milj. mark, som tillndrmest 99-procentigt
har ansetts vara fullgod tdckning.

De under ir 1966 frir kreditfcirsdkringar av lin och ansvars-
brister uppburna premierna utgjorde i medeltal 1,0 /5 av det
fiirsdkringsbest&nd, som l5g till grund fcir premien, minskat med
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sdkerheternas vdrde. Berdknat pi bruttob:siSndet t'ar mo'lsvar-

ande procenttal 0,6.

Kreditftirsdkringens f<irsbkringsfond rikade under ir 1966 med

2,86 miljoner mark och uppgir enligt bokslutet till civer 10,8

miljoner mark. Av ftirsdkringsfondens medel var vid Srets slut

omkring en tredjedel placerad i vdrdepapper och inemot hdlften

utgiven som 16n nd,rmast fcir byggnadsdndamil. I slutet av iret
faststdllde styrelsen med stcid av betrdffande likviditeten gjorda

uppskattningar en plan fcir medlens placering, enligt vilken efter-
strdvas att rikligare dn ftjrut leda medlen till utl6ning 6t de

kretsar, varifr&n medlen ndrmast influtit.

FORSKNING OCH STATiSTiK

Under 61 1965 utfcirdes en understikning rcirande de sjdlv-
stdndiga fdretagarnas pensionsskydd, som omfattade en generell

kartldggning av sagda pensionsskydds fijrekomst i vdrlden och

av formerna f6r dess genomf<irande dvensom detaljerade redo-

gcirelser fcir ftiretagarpensionerna i 11 l5nder. Understikningens

resultat publicerades i form av en liten bok "Yrittiijien eldketur-
va eri maissa" (Fdretagarnas pensionsskydd i olika lSnder).

Sisom fcirsta avsnitt av undersijkningsserien rtirande med

pensionsSldern sammanhdngande fr&gor utfcirdes en intervjuun-
dersdkning inom den grafiska industrin. Intervjuerna gjordes av

funktiondrer vid Pensionsskyddscentralens forskningsbyrfl. FtiI-
jande del av underscikningsserien genomfcirs i samarbete med

arbetsmarknadsorganisationerna och hdnftjr sig tilI personer' som

dr i frjrsdljningsarbete.
Enligt arbetsmarknadsorganisationernas iinskemil pibcirjades

i slutet av Sret en understikning av dnklingarnas ekonomiska

stdllning ur synpunkten av familjepensionssystemet. Vidare har

bland annat frjrberedelser vidtagits ftjr en intervjuunderscikning
pi viren 1967, som skall omfatta uppgifter 'om och instdllningar
ti1l arbetspensionssystemet jdmte ddri efter 5r 1964 intrdffade
frirdndringar.
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Under f,r 1966 uppgjordes en plan fcir utvidgning av statis-
tikprogrammet och fdr anvdndande i stcirre utstrdckning 6n fcirut
av Pensionsskyddscentralens egna register vid insamling av
statistiker. I frirsta skedet uppgdrs irsstatistiken <jver de fcir-
sdkrade genom kcirning av bandregistret.

I Socialpolitiska frireningens understjkning i frigan, huru-
vida Finlands folk beretts ett tillfyllestgcirande pensionsskydd
pigick materialets behandling och analysering under hela iret.
Den fcir bearbetningen erforderliga personalen var som fcirut
funktiondrer vid Pensionsskyddscentralens forskningsbyrA och
datamaskinskrirningarna har utfcirts i Folkpensionsanstalten.
Underscikningens fcirsta mellanresultat publicerades i december
och den slutliga undersrjkningsrapporten torde bli fdrdig under
61 1967.

RADGIVNING OCH INFORMATION

Pensionsskydsscentralens informativa broschyr,,Arbetstaga-
rens pensionsskydd" utkom i ndrmast av familjepensionernas
infijrande fciranledd nyredigering. Den utdelades redan ftjre 6rs-
skiftet. Angiende familjepensionen utarbetades dven ett sdrskilt
informationshdfte "Arbetspensionssystemets familjepension',.

Tidningen "Tytieldke" utkom fyra ginger under iret. Sedan
juni minad utkommer en skild upplaga pi svenska ',Arbets-
pension". I den finskspr6kiga upplagan ingir ett sammandrag pi
engelska, i den svenskspr6kiga pi franska. Tidningspressen,
radion och televisionen erhdll som f<irut nyhets-, artikel- och
intervjumaterial. Fcjr pensionsanstalterna avsedda fciredrags- och
ridpldgningstillfdllen anordnades tvi ginger. Fciredragsh&llare
stdlldes till fcirfogande vid av andra anordnade mciten. Filmen
"Tyci ja eldke" har fortfarande visats som frjrfilm runt om i landet
och kortfilmskopior av den har kontinuerligt varit efterfrEgade.
Bl.a. riksdagens socialutskott har bescikt Pensionsskyd.dscentralen
fcjr att taga kdnnedom om arbetspensionssystemet och pensions-
skyddscentralens verksamhet.
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Eninformations-ochpubliktjdnstavnyttslagftirebadades
av en registerutdragstjdnst, som p5 sommaren i experimentsyfte

anordnades pi vissa orter och bekantgjordes gencm tidnings-

artiklar och annonsering. F6r den allt livligare betjSningen av

allmsnhetenerhrillsdenloktoberisambandmedPensions-
skyddscentralens Iokaliteter en ltimplig lokal fijr ridgivning och

allmanhetens besrjk i olika drenden. Ftjr handels- och yrkes-

skolorna utarbetades en samling av rdkneexempel, som belyser

arbetspensionerna och innevarande 5r stdlles till matematikldrar-

nas fcirfogande.
Fcir att sprida och <jka den allmdnna kdnnedomen om arbets-

pensionssystemet har Pensionsskyddscentralen tillsammans med

Arbetspensionsanstalterna inrattat ett sambandsorgan, Pensions-

informationsbyrin.

DET INTERNATIONELLA SAMARBETET

Pensionsskyddscentralen har fran sin verksamhets brirjan stikt

uppnS kontakter med de internationella organisationer, s'I1r

verkar p5 socialftirsdkringens omride och med utldndska insti-

tutioner, vilkas verksamhet har berciringspunkter med verkstdl-

ligheten av arbetspensionssystemet. Pensionsskyddscentralen ar

sSlunda stiftande medlem av de nordiska socialfcirsdkringsm6tena

och en representant f<ir Pensionsskyddscentralen fungerar som

dessa mdtens ko,ntaktman fcir Finland. Aven i Internationella

socialskyddsorganisationens (ISSA:s) verksamhet har Pensions-

skyddscentralen aktivt tagit del. Till denna avensom andra ut-

ldndska organisationer och institutioner har kontinuerligt fcir-

medlats uppgifter om Finlands arbetspensionssystem och tjver

huvud om v&r socialfdrsdkring.
Under redogdrelseSret har representanter fcir Pensionsskydds-

centralen deltagit i vissa mtiten inom det internationella social-

forsdkringsomridet, bI'a' i ett nordiskt tilldggsftirsdkringsmcite
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och i ett av ISSA anordnat aktuariemcite. Flere utldndska sak-
kunniga pi socialfcirsdkringsomridet har vid bescik i Helsingfors
gjort sig fdrtrogna med vSrt arbetspensionssystem och Pen-
sionsskyddscentralens verksamhet.

PERSONAL OCH KOSTNADER

Pensionsskyddscentralen hade vid Srets utgSng i sin tjdnst
134 personer. Personalens antal cikades under Sret med 25. Detta
berodde huvudsakligen pi cikningen av pensionsanscikningarnas
antal och merarbete i samband med den fcirsta utredningen i an-
scikningsdrendena, den utvidgade forskningsverksamheten och
effektiveringen av publiktjiinsten. Styrelsen utndmnde i sep-
tember 1966 till direktcir chefen ftir fiirsdkringstekniska avdel-
ningen Markku Kaikkonen.

Pensionsskyddscentralens f6rvaltnings- och driftskostnader
<ikade ir 1966 med 20,2 Va jiimfcirt med friregiende 6r. Vidkom-
mande kreditftirsdkringen var tikningen 7,1 /6. Okningen fciljde
av att verksamheten utvidgats och kostnadsnivin river lag stigit.

Pensionsskyddscentralens verkstdllande direktcir, filosofie-
magister Tauno Jylhd avled ovdntat den 6 februari 1967. Hans
bortging var en svir fcirlust ftjr hela arbetspensionssystemet.
Hans ftirtjdnstfulla livsverk ihigkommes av styrelsen med tack-
samhet.
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TiIl ny verkstdllande direkttir har styrelsen utsett direktcjr
Markku Kaikkonen.

Helsingfors den 22 mars 1967

Erkki Pesonen T Pent'Lkiiinen

Veikko Ahtol.a C. G. Arninoff Olli Heiniuaara

Uuno Hitronen Aarre Manninen E. Oinas

Lauri T. Olktnuora Olaoi. Suominen Tapani Virkkunen

Markku Kaikkonen
Verkst5llande direkttir
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RESULTATBALANS F6R

KOSTNADER

Ordtniira kostnader

Fdrvaltnings- och driftskostnader
Ldner och arvoden
Socialkostnader
Ayrikostnader
Datamaskinkostnader
Skatter
Avskrivningar
6vriga kostnader

Pensionsndmnden

Kr e ditf 6r sdkring en s ko stn ader

Av fcirsdkringsfcirbindelser
fciranledda prestationer

Utbetalda ersdttningar
dverfijrt fcir frarntida prestationer

Till fiirsSkringspremiereser-
ven
Till ersdttningsreserven ..

1 289 319,10
192 927,13
450 707,70

7 072 995,2L
1642,10

41 375,95
162 0L7,76
104 499,41 3 255 484,96

269 144,t5

140 872,83
2 715 516,46

Fcirvaltnings- och driftskostnader

L<iner och arvoden
Socialkostnader
6vriga kostnader

200 295,01
22 805,75
55 816,85 3 404 451,05

mk 6 659 936,01
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REDOVISNINGSARET 1966

INTAKTER

Ordind.ra i'ntiikter
Kostnadsandelar frin
anstalterna

penslons-

Kapitalinkomster

Rdntor 24J 276,86
Indexhdjningar pi
l5n och
vdrdepapper 4 861,-

ovriga ordindra intakter -_

2 982 253,7 I

248 737,86

25 093,39 3 255 494,96

Kr e ditf 6r siikrtng e'ns,intiikter
Fdrsrikringspremier
Kapitalinkomster

Rdntor
Indexh<ijningar pi
16n och
vdrdepapper

dvriga intdkter

2 664 90t,7 7

737 699,34

1 850,- 3 404 451,05

mk 6 659 936,01

72L 042,09

16 657,26
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FORMOGENHETSBALANS

AKTIVA

F inan st er in g still g d.n g ar

Kassa . .

Banktillgodohavanden och post-
girokonton .

Kontofordringar

1 15,10

93 663,56
653 634,81 747 413,47

Transitoriska poster

Fcirfallna obetalade
sdkringspremier
Rdntefordringar

kreditfcir-
114 314,19
380 000,- 494 3r4,L9

P Lac er ing stillg 6"ng ar

Depositioner ,

Obligationer
Lin

3 982 440,28
4 772 836,52
6 163 008,62 14 918 285,42

Anliig gning stilL g dng ar

Inventarier
Aktier och andelar

237 648,37
93 300,- 330 948,31

mk 16 490 961,39
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31.12.1966

PASSIVA

Frdmmande kapital

Kontoskulder .

Transitortska postet'

Kostnadsandelar att Sters,tdlla
Utjdmningar av pensionskostnader
att iterstdlla . ,

Kreditfrirsdkringspremier att
SterstHlla

464 107,30

2 971 013,49

2 173 803,34

63 180,26 5 207 997,09

Au kr e ditf or s iikrt ng sf 6rbilndels er
fdranlett arlsuar

Premiereserven
Ersdttningsreserven

1 056 073,-
I 7 62 7 84,- 10 818 857,-

mk 16 490 961,39

Helsingfors den 22 mars 1967

Erkki Pesonen T Penttkdt'ne'n

Vetkko Ahtol.a C. G. Aminoff Ol'l'i Hetniuaara

IJuno Htironen Lauri T. Olkinuora E. Oinas

Aarre Manninen Olqui Suominen Tapani Vt'rkkunen

Marklcu Kaikkonen,
VerkstSllande direkttir
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REVISIONSBERATTELSE

Vid representantskapets ordinarie hcistmcite den 2 december
1965 utsedda att granska Pensionsskyddscentralens fcirvaltning
och rdkenskaper fcir 61 1966 har vi i dag slutfcirt v&rt uppdrag
och meddelar fciljande.

Undertecknad Kihlman har under Sret anordnat forilcipande
detaljgranskning av rdkenskaperna och meddelar, att bokfriringen
skcitts riktigt och ijverskadligt pi basen av behciriga verifikat
samt att penningmedlen omhdnderhafts med omsorg. Vdrde-
pappren har kontrollrdknats.

Gemensamt har vi ldst de vid representantskapets och styrels-
ens mciten fcirda protokollen dvensom Srsberdttelsen, analyserat
och granskat bokslutet samt diskuterat under revisionens frir-
lopp uppmdrksammade omstdndigheter med verkstdllande di-
rektriren och vederbijrande avdelningschefer, som ldmnat oss
aIIa cinskade tilldggsupplysningar.

Vid revisionen framkom icke anledning till anmdrkningar
och vi konstaterar att bokslutet uppgjorts enligt riktiga grunder
uppvisande mk 2 971 013,49 som kostnadsandelar att returnera.
Vi har kommit till uppfattningen att pensionsskyddscentralen
fortsdttningsvis har skritts med sakkunskap och omsorg.

Vid granskningen var ndrvarande matematikern vid social-
ministeriets fcirsdkringsavdelning A. Savelius, som granskade
kreditfcirsdkringens fonder och meddelade, att han icke funnit
skdl till anmdrkningar betrdffande de angeldgenheter han
granskat.

PE grund av det ovan anfcirda fcireslir vi att bokslutet mit;t,e
faststdllas och styrelsen beviljas ansvarsfrihet fdr f;r 1g66.

Helsingfors den 11 april 1967

Bjarne Lindholm ALLan Vainio

Suante Kihlman
CGR

Reino Vento
CGR
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PENSIONSSKYDDSCENTRALENS
F6RVALTNINGSORGAN

REPRESENTANISKAPET

Ordinarte medlemrnar

Niemi, J. E., vicehdradshcivding, representantskapets ord-
fcirande
Suontausta, Tauno, jur. doktor, representantskapets viceord-
frirande
Kivekd.s, Lauri J., bergsrSd
Nykopp, Johan, verkstdllande direktcir
Hetemdki, Pdi.vici, vicehdradshcivding
Hietanen, Lauri, bergsrid
Jaakkola, Olavi, agronom
Rantanen, Vihtori, direktcir
Ndrvdnen, Onni, ordf<irande
Hdmdldinen, NiiIo, 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

Mdntyld, J.E., fcjrsdkringsrid
Salonen, Ensio, regeringsrid
Berghell, Helge, bergsrid
Hdstci, Stig H., vicehdradshcivding
Svartstr6m, Nils, vicehdradshtivding
Pesonius, Veikko, tiverste
Sirkid, Viljo I., agronom
Saarinen, 01avi, sekreterare
Viitasaari, Jaakko, ordfcirande
Kujanpdd, Vdinri, ordfcirande
Lassinen, Erkki, sekreterare
Tuure, Kalervo, verksamhetsledare
Keindnen, Viljo, fil.doktor
Hilska, Urpo, dipl. ingenjcir
Heikkonen, J. V., ekon. magister, CGR
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Ekholm, Klaus, vicehdradshcivding
Ilaramo, Mikko, fcirvaltn. kand.
Simoinen, OIIi, fdrvaltn. kand.
Niemi, Turo, med. o. kir. doktor

STYRELSEN

Ordinarie medlemtnar

Pesonen, Erkki, fil. doktor, styrelsens ordfcirande
Pentikdinen, Teivo, fil. doktor, styrelsens viceordftirande
Virkkunen, Tapani, vicehdradshcivding
Aaltonen, Arvi, vicehdradsh6vding, till den 9. 12. 1966
Olkinuora, Lauri T., dipl. ingenjrir, frin den 9. 12. 1966
Oinas, Erkki, vicehdradshcivding
Hiironen, Uuno, socialrid
Ahtola, Veikko, ordfcirande
Suominen, Olavi, fil. magister
Aminoff, C. G., vicehdradshcivding
Heinivaara, Olli, med. o. kir. doktor
Manninen, Aarre, sekreterare

Suppleanter

Halme, Erkki, agronom
Wid6n, Rolf, vicehdradshcivding
Markkanen, Kauko, vicehdradshcivding
Kuukkanen, Viljo, ordfcirande
Salminen, Jouko, ordfijrande
Halsas, K-J., vicehdradshcivding
Ora, Jaakko, vicehdradshcivding
Somer, Pekka, med. licentiat
Simoinen, Olli, fcjrvaltn. kand.

REVISORER

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

Suppleanter

Ekroos, Torsten, ekon. magister, CGR
Seppdld, Ensio, verksamhetsledare
Vainio, Allan, ekonom
Heikkonen, J. V., ekon. magister, CGR
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DIREKTIONEN FOR KREDITFORSAKRINGSVERKSAMHETEN

Jylh5, Tauno, verkstdllande direktdr, ordfcirande
Witting, Erik, bankdirektiir, viceordfdrande
Harkia, Eero, bankdirekttjr
Peitsalo, I(alervo, verkstdllande direkttir
von Veh, Nils, verkstdllande direktcir

KONSULTATIVA KOMMISSIONEN FOR

INFORMATIONSVERKSAMHETEN

Jylhh, Tauno, verkstdllande direktcir, ordftjrande
Valkama, Esko-Voitto, redaktdr
Ikdheimonen, Erkki, huvudredaktcir
Seitovirta, Erkki, informationschef
Toivonen, Pauli, soc. kandidat

KONSULTATIVA KOMMISSIONEN F6R
INVALIDITETSARENDEN

Ordinarte medl.emmar

Sundberg, Heimer, direktiir, ordfcirande
Keinhnen, Viljo, fil. doktor, viceordf<jrande
Antila, Jussi, med. licentiat
Heikel, Felix, med. licentiat
Kaikkonen, Markku, direkttir
Lehtinen, Martti, med. licentiat
Lehtinen, Raimo, vicehdradshrivding
Palletvuori, Pekka, vicehHradshtivding
Simoinen, Olli, fdrvaltn. kand.
Somer, Pekka, med. licentiat

Suppleanter

Aaltonen, Reino, vicehdradshcivding
Gylling, Martti, med. o. kir. doktor
Ikonen, Ensio, med. o. kir. doktor
Kiittner, Peter, jur. licentiat
Mildn, Olavi, prokurist
Silfverberg, Alf, vicehdradshtivding
Wegelius, Otto, med. o. kir. doktor
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VERKSTALLANDE DIREKTOR

Jylhd, Tauno, fil.magister

AVDELNINGS- OCH BYRACHEFER

Sundberg, Heimer, direkldr, juridiska avdelningen
Kaikkonen, Markku, direktcir, f cirsdkringstekniska av-
delningen
Rantanen, Tarmo, avdelningschef, allmdnna avdelningen
Melkas, Antti, avdelningschef, kreditfcjrsdkringsavdelningen
Karjalainen, Matti, informationschef, informationsbyrin
Aarnio, Margaretha, forskningschef, forskningsbyrin

LAKARE

Lehtinen, Martti, med. Iicentiat

PENSIONSNAMNDEN

Ordinarie medlemmar

Ojala, OIof, regeringsrid, ndmndens ordfcirande
Ahonen, Erkki, dldre justitiesekreterare, ndmndens viceord-
forande
Saari, I(aarlo, vicehdradshcivding
Savelius, Armas, fil. kandidat
Bjbrkst6n, R. R., med licentiat
Lehtosuo, Erkki, med. licentiat
Svartstrcim, Nils, vicehdradsh<ivding
Jaatela, Tauno, jur. licentiat
Kaukoranta, Matti, verksamhetsledare
Piitulainen, Leo, organisationssekreterare

Suppleanter

Suihko, Olavi, vicehdradshrivding
Carlsson, Bjcirn, fil. magister
Luppi, Alpo, med. licentiat
Valanne, Eero, med. o. kir. doktor
Ripatti, Pertti, vicehdradshcivding
Palojdrvi, Erkki, agronom
Raita, Yrjci, soc. magister
Raatikainen, Helvi, fil. magister



25

FENSIONSNAMNDENS VERKSAMHET
AR 1966

Till pensionsnamnden inkom under 5r 1966 924 besvdrsdren-
den. Under eret gavs utslag i 840 drenden, varvid pensions-

ndmnden i 150 fatl dndrade pensionsanstaltens beslut' Den 31

december 1966 var antalet oavgiorda besvdrsdrenden 313'

Jdmfcirt med ftiregiende 6r steg besvdrens antal med c' 3l 0/6

och antalet utslag med c. 40 ')6.
Ndmnden har under redogtirelseiret haft 75 mdten' Plena

har h511its vid behov. Ndmnden har som fdrut arbetat ftirdelad
pi tvi avdelningar, som vardera under sessionsperioderna haft
i medeltal 4 mciten i minaden.

Antalet besvar rtjrande registrerade tilldggsf<irminer har
betydligl cikat. En ny grupp av Srenden, som behandlats av
ndmnden, dr grundbesvdr jdmlikt 22 g lagen om pension frir
arbetstagare. I nigra fall har namnden fattat beslut med an-
ledning av ansci'kan om avbrytande av vekstdllighe't'

Personalens antal fcirblev ofdrdndrat under redogcirelseiret.

Helsingfors den 22 mars 1967

O. Ojala
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t

Verkstril lande di rektor

TAUNO JYLHA
*) 15. 8. t 90B

t) 6. 2. 1e67

Verkst5llande direkttiren, fil.mag. Tauno
J y I h d avled ovdntat efter en kort sjukdom

den 6 februari. Hans bortging var en stor fiir-
lust fiir Pensionsskyddscentralen.
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Tauno Jylhds levnadsbana riktade sig efter avslutade mate-
matiska studier pi fcirsdkringsbranschen. Frin tjdnsten som t.f.
aktuarie vid socialministeriets fcirsdkringsavdelning civergick han
i ftirsdkringsbolaget Auras tjdnst och blev &r 1938 aktuarie vid
Folkpensionsanstalten. Tre ir senare utndmndes han till chef
fcir den nya fcirsdkringstekniska avdelningen vid Folkpensions-
anstalten och till anstaltens overaktuarie. Pi denna post ledde
honom hans mingsidiga begivning och osvikliga arbe'tsenergi
till allt stcirre och mera krdvande uppgifter. Aven i det inter-
nationella samarbetet pi omr6det intog han en fiirgrundsstdll-
ning inom expertisen.

Di egna pensionslagar stiftades for arbetstagarna och en
Iedare ftjr det nya systemet s6ktes, riktades blickarna till Tauno
Jylhii. Han mottog uppgiiten och blev 5r 1961 den nyss grundade
Pensionsskyddscentralens verkstSllande direktijr. Utvecklandet
av ett arbetspensionssystem, byggt p6 moderna principer, var
det frdmsta mitet fcjr hans verksamhet. Han utfijrde ett bety-
delsefulit arbete vid skapandet av det maskineri, som skall driva
systemet, och vid inlemmandet av detta med de dvriga social-
skyddssystemen till en vdlfungerande enhet. Tauno Jylhii kiinde
berdttigad gliidje och tillfredsstdllelse, di arbetspensionssystemet
frin ingingen av 5r 1967 bildade en fast helhet i och med att
familjepensionen anslutits till de fcirm6ner systemet erbjuder.
Han omfattade ocksS strdvandena att ordna friretagarnas pen-
sionsskydd med varmt intresse.

Pi denna post framtrddde hans ledarpersonlighet pi ett ut-
mdrkt siitt, di det ankom pi honom att ldgga grunden fcjr det
nya systemets verkstdllighet och att dra forsorg om dess ut-
vecklande just under de sv6raste ftirsta 6ren. Hans omgivning
fick under dessa 5r stdndigt mdrka, huru betydelsefullt det var,
att det i ledningen fanns en klart och konsekvent tdnkande, vid-
synt och fcirdomsfri man, som alltid kunde h511a de stora lin-
jerna tydligt synliga och bortse frin ovdsentliga saker. I arbe-
tet tillsammans med Tauno Jylhii hade alla en kdnsla av, att
man gick fram ldngs en val utstakad vhg, som ledde utveck-
lingen i rdtt riktning.

Pensionsskyddscentralen hedrar sin fcirsta verkstdllande
direktrjrs minne och ser i hans fcirtjdnstfulla livsverk ett fiir-
pliktande exempel.


