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Ar 1967 var be,tydelsefullt fcir arbetspensionssystemet framfcir allt ddrfcir, att den 1 januari trddde i kraft de Hndringar
av arbetspensionslagarna, varigenom familjepensionsskydd anslcits till systemet. Denna viktiga pensionsform, till vars infrjrande olika initiativ tagits under flere decennier, blev nu
genomfcird i ett allmdnt pensionssystem. Som en fciljdfcireteelse
till lagdndringarna [<an betraktas den av statsridet tiilsatta
socialpolitiska programkommissionens fcirslag om anslutande
av familjepensionsskydd till folkpensionssysteme't. Regeringens proposition med fcirslag ti1l lag om familjepension tjverldmnades till riksdagen i januari 1968. Under 5r 196? hade
dven en samordning av den offentliga sektorns familjepensionssystem med arbetspensionslagarnas familjepensionssystem
begynt planeras. Statens familjepensionskommissions betdnkande i dmnet fiirdigs,tiilldes i brirjan av ir 1968.
Familjepensionernas infrirande kompletterade fcirvdrvspensionssystemet i betydande m8n. I systemet finns dock dnnu
kdnnbara luckor. En av de mest betydande 6r den, att friretagare och sjdlvstdndiga yrkesidkare inte har nigot efter
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arbetsftirtjdnsterna avpassat pensionsskydd. Fcjr avhjdlpande
av detta missftjrh5llande hade statsridet tillsatt en pensionsskyddskornmitt6, som i bcirjan av 5r 1967 fdrdigstiillde sitt
betdnkande, vari fcjreslSs stiftande av sdrskilda pensionslagar
fijr lantbruksfciretagare och andra fciretagare. Enligt dessa
Iagfcirslag skulle pensionerna i huvudsak bestdmmas pi sarnma
sdtt som i APL och systemet skulle d.ven fast ansluta sig till
arbetspensionssystemets organisation.

Pensionsanstalternas antal fcirblev under redogdre'Iseiret
ndstan ofcirdndrat. I slutet av Sret var antalet pensionsanstalter 1?3. APl-pensionsskydd hade i grund av gaUande arbetsfcirhillanden blivit anordnat fcir sammanlagt 750 000 arbetstagare. KAPl-fcirsbkringspremier erlades ftir 420 000 arbetstagare. Arbetspensionsanstalternas totala premieintdkt utgjorde
under 61 1966 frir grund- och tilldggsfcirminer enligt APL
och for KAPl--fcirminer 338 miljoner mark. Den totala premieintHkten under 5r 196? utgdr enligt uppskattning 380 miljoner mark.
Arbetspensionernas totalbetopp under Er 1967 uppskattas
utgcira 86 miljoner mark, vilket innebdr en dkning fr5n fciregAende 6r med 31 miljoner mark. Pensionstagarnas antal tikade
under verksamhetsiret frin 36 000 till inemot 54 000. De av
APl-pensionsanstalterna beviljade Slders- och invalidpensionernas medelbelopp utgjorde vid 6rets utging c. 155 mark i
minaden, medan moLsvarande medeltal frir KAPl-pensionernas
del utgjorde c. 83 mark i minaden. APl-familjepensionernas
medelbelopp var 161 mark och KAPl-familjepensionernas 77
mark i minaden. Pensionerna hdjdes frin den 1 januari 1968
rned 8,6 /6.

ARBETSPENSIONSSYSTEMETS UTVECKLANDE

Planeringsarbetena fcir familjepensionsskyddets inftjrande
blev till sina huvuddelar utfcirda under 5r 1966, men de till
verkstSlligheten htjrande Sliggandena prlglade Pensionsskydds-

5

centralens verksamhet dven under det sistfrirflutna 6ret. Av
planeringsarbetena frir familjepensionsskyddet iterstod att utfcira under ir 1967 till stor del d.ndringen av villkoren fijr
APl,-tilliiggsftjrminer. I sammanhanget verkstilldes en totalgranskning av registreringsvillkoren fdr tilliiggsfrirminer.
TilI KAPL:s krets htjrande arbetstagare kan inom vissa
arbetsomrf,den utan egen fdrskyllan vara arbe,tslcisa t.o.m. en
avsevdrd del av ire.t och inom APL:s krets ftiror.srakar i
synnerhet den s.k. friretagsdciden arbetsl6shet. Emedan arbetslcjsheten i vissa fall medfcir en vesentlig minskni,ng av pensionen har inom Pensionsskyddscentralen undersiikts, huruvida
denna inverkan kunde lindras.
En granskning av KAPL:s tilldmpningsomride och en
fcirenkling av systemet dven p& annat sd,tt har tagits i civervdgande. Bl.a. har rivervdgts, huruvida tilldmpningen av KAPL
inom en del arbetsomriden kunde gdras oberoende av arbetsfcirh6llandets tillfdltiga eller varaktiga natur.
Tillsarnmans med Kommunala pensio,nsanstalten har redan
nigon tid ett sidant fcjrfarande varit i bruk, enligt vilket
arbetspensionsanscikan anhdngiggjorts dven vid Ko,mrnunala
pensionsanstalten, ifall pensionsscikanden varit i tjdnste- eller
arbetsfcjrh&Ilande, som faller under lagen om pension fdr ko,mmunala tjdnsteinnehavare och arbetstagare. p5 motsvarande
sdtt har Kommunala pensionsanstalten tjversdnt pensionsanscikningar till arbetspensionsanstalterna fcjr behandling. Ftjr
Sstadkommande av ett dyll'kt samarbete med statskontoret
har f6rberedande underhandlingar ftirts. Med sikte p6 de,tta
samarbete har planerats en gemensam pensionsansrikningsblankett, som torde fis i bruk under 5r 1968.
Sjukfcirsdkringsmyndigheterna krdver i flere fall, att fcirsdkrad innan drende rtirande sjukdagpenning avgtires inldmnar
utredning om, huruvida han scjkt arbetspension och huruvida
avgcirandet i drendet kommer att dr6ja. Emedan sjukdagpenningen dr av kortvarig natur, fcirutsdtter dess beviljande i
normalfall en mindre omfattande utredning ooh kan silunda
ske snabbare dn beviljande av arbetspension. Fcir att kommu-
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nikationen i Srendena, vilken fdrdrcijer deras behandling,
mitte kunna fringis, har Pensionsskyddscentralen gjort ett
fcirslag ti,II socialministeriet om en s&dan, dndring av gbllande
bestdmmelser, att sjukdagpenning kunde utbetalas utan utredning om, huruvida arbetspensi'onsanscikan 5r anhdngig'
Vid p'ianeringsarbetet deltog sisom sahkunniga i de 'olika
arbetsgrupperna liksom fcirut dven representanter fcir arbetsmarknadsorganisationerna och socialfcirsdikringsbranschen'

REGISTREN

I

Pensionsskyddscentral,ens register inskrevs under

5r

1967

000 nya arbetstagare. Antalet under
enligt uppskattning
arbetspensionssystemets hela verksamhetstid registerftirda arbetstagare utgcir 1 900 000. under Sret registrerades 3 700 000
KAPL-fcirsdkringspremieredovisningar, som hdnftjrde sig till
c. 420 000 arbetsrtagare. Vid Srets slut hade APL-tilliiggsfiirminer anordnats ftjr c. 25 000 arbetstagare.
Pensionsskyddscentralens datamaskinarbeten, s'om huvudsakligen bestir i inskrivning av APl-arbetsfcirhillanden och
KAPL-f<irtjdnster i Pensionsskyddscentralens arbetsfcirhillanderegister. utf6rdes som fcirut av Oy Tietokonepalvelu Ab'
Jdmte arbetsfcirhil,landeregistret kommer Sven pensionsfallsregistret enligt uppgjord plan att fciras med tillhjdlp av datamaskiner, vilket torde bli genomfdnt fijre utgingen av 5r 1968'
I bcirjan av redogorelseiret infrjrdes en ny form av service.
Pi basen av arbetsfrjrhillanderegistret uppgcir datamaskinen ett
utdrag ur registret, som pi begdran tillsdndes arbetstagare
och som inneh5ller uppgift om arbetstagarens alla APl-arbetsfcirhillanden och KAPL-fdrtjdnster dvensom en approximativ
berHkning av pensionens belopp. Under ir 1967 gavs inemot
50 000 sidana registerutdrag.
Pensionsskyddscentralens samarbete med Kommunala pensionsanstalten och Folkpensionsanstalten har fortgitt pi samma
sdtt som ftirut.
120
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PENSIONSARENDENA OCH RADGIVNINGEN TILL
PENSIONSANSTALTERNA
Anscikan om arbetspension kan tillstdllas pensionsanstalten
antingen direht eller genom Pensionsskyddscentralen. Till Pensionsskyddscentralen inkom under 5r 1967 drygt 17 000 anscikningar. Av dess,a hade 7 800 insHnts av de penninginrdttnin-

gar och postanstalter, som htjr till det ftjr pensionssdkande
inrdttade rf,dgivningsndtet. Stcirsta delen av de till Pensi'ornsSkyddscentralen inkomna anscikningarna kunde utan vidare utredning vidarebefordras till pensionsanstalterna. Tillika tjversbndes alla de uppgifter Pensionsskyddscentralen hade om
vederbcirande scikande och hans arbetsfcirhillanden. Ifall scikanden inte hcirde tilL n8gon pensionsanstalts verksamhetskrets,
gav Pensionsskyddscentralen beslut i Srendet. Under Sret fcirekom inemot 400 sidana fall.
I de Hrenden, i vilka besvHr anfcirts hos fcirsikringsdomstolen, har Pensionsskyddscentralen liksom fcirut inftjrskaffat
pensionsanstalternas bemtitande dvensom givit utlAtande med
anledning av dndringsansdkningen. Utlitande gavs i 173 besvdrsbrenden och i 20 drenden r6rande undanrdjande av be,slut,
som vurnni:t laga kraft. Den konsultativa kommis,sironen f6r invaliditetsdrenden har under 6re,t givit 75 rekornmendationer.
Dessa rekommendation,er har i allmdnhet efterkornmits av pensionsanstalterna.

Pensionsanstalternas verksamhet har kontinuerligt ftiljts.
Under <ivervakningen gjorda iakttagelser medfdrde, att sornIiga pensionsanstalter uppmanades att rtitta vissa beslut i
pensionsdrenden. 6vervakningen av pensionsstiftelserna och
-kassorna har effektiverats.

dVERVAKNINGEN

AV

PENSIONSSKYDDSANORDNANDET

Med anledning av arbetstagares fdrfrigningar och anmd.rkningar samt i pensionsanscikningar meddelade uppgifter har

pensionsanordningar kontrollerats. Om det framgitt, a,tt arbets-

givare inte uppfyllt sin skyldighet att anordna pension och
om han ej heller ldmnat fcir drendets avgtjrande ncidiga uppgifter, har granskning fciretagits hos arbetsgivaren. Antalet
sidana besdk var 112. Sammanlagt 57 arbetsgivare erhdll i
15 $ APL avsedd uppmaning att anordna pensionsskydd. Ifall
arbetsgivaren inte efterkom uppmaningen, tog Pensionsskyddscentralen fcirshkring och Slade arbetsgivaren att erldgga i lagen
stadgad gottgtirelse.

Pensionsskyddsanordnande har utretts Sven i samband med
arbetsgivares konkurs och &rsstdmning. Under iret behandlades 240 konkursfall och 532 irsstdmningar. Kostnader fcir
anordnande av pensionsskydd bevakades av Pensionsskyddscentralen i 14 faII och de bevakade beloppen utgjorde sarunanlagt 76 000 marrk. Pensionsanstalterna har som fiirut tillsdnts
uppgifter om arbetsgivares konkurs och &rsstdmning samt om
exekutiv auktion av arbetsgivares fastighet.

DE FdRSAKRINGSTEKNISKA ARBETENA

I de fdrsdkringstekniska grunderna ftir arbetspensionssystemet vidtogs under 5r 1967 flere d"ndringar, vilka ndrmas,t
friljde av de nya stadgandena i APL och av rivergingen till
ny teknik betrdffande de s.,k. smiarbetsgivarna. Av dessa mf,
nd.mnas dndringar av de allmdnna berdkningsgrunderna dvensom av fcirsdkringspremie- ooh pensionsansvarsgrunderna.
Aven utarbetades kalkyleringsanvisningar fdr pensionsstiftelserna och fdr pensionskassorna grunder ftir i 12 $ APL avsedd
utjdmning. Vidare uppgjordes grunder fcir berdkning av pensi.oner, som utbetalas till pensionstagare i ett fcir allt. Fcir
bestdmmande av nya ansvarsfdrdelningsgrunder betrdffande
pensioner, sorn skall bekostas gerne,nsa,rnt, utftjrdes en uppskattning av pensioner och premieinkomster.
Det mest omfat:tande arbetet var ansvarsfdrdelningen av de
pensioner, sorn skall bekostas gemensarnt, Svensom slutfciran-
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det f6r &r 1966 av Pensionsskyddscentralens egna kostnaders
ftirdelning. Vid ansvarsfcirdelningen utgjorde de pensioner, som
skall bekostas gemensarnrt, 25,3 miljoner marrk. Beloppe,t hade
i jdmfdrelse med fciregiende ir stigit med 73 %. Vid utjiimningsutredningen visade det sig att utjdmningsavgiften f6r 114
pensions,anstalters de,l dversteg gottgtirelsen. Pensionsskydds-

centralen erlade till 63 pensionsanstalter gottgdrelse till den
del denna civersteg vad de hade att erl6gga. Det belopp,
som passerade Pensionsskyddscentralen i samband med pensionsutjdmningen, uppgick till 6,6 miljoner mark.

KREDITFoRSAKRINGEN

De till sdkerhet fdr pensionsanstalternas lin beviljade kreditfrirsdkringarnas fcirsaikringsbest6nd 6kade under redogtirelse6ret med 39 % och utgjorde vid irsts utging 469 miljoner
mark. Pensionsstiftelsernas kreditfcirshkrade ansvarsbrist var
38 miljoner mank, vilket 5r c. 15 /6 av pensi,onsstiftelsernas
APl-pensionsansvar. De rtitl kr,edirtftjrsdtkringens krets htjrande
pensi,onsstiftelsernas och pensionskas,sor,nas a,ndra medel iin
sdrskilt kreditftirsdkrade l6n uppgick tilI 116 miljoner mark.
Av detta belopp ansigs enligt faststdllda uppskattningsgrunder
endasrt inemot 2 miljoner mark vara osdkra och sSlunda underkastade kreditfrirsdkringsprernie. SHkerheter fiir 16n och frir
kredi.tfcirsdkringar frjr ansvarsbrist fanns vid Srets utging till
ett vdrde, som motsvarar 39 /" av forsakringsbest8ndet. Kreditf<irsdkringarnas totala premieunderkastade ansvarsbelopp
var 311 milioner mark.
I kreditfrjrsd.kringsersdttningar utbetalades f,r 1967 sammanlagt 403 000 mark och motprestationer, som kunde avdragas frin ersdttningskostnaderna, erhdlls till ett belopp av
226 000 mark. Av kreditfcirsdkringstagarna r&kade 17 i konkurs. Betrdffande dem har Pensionsskyddscentra,len kreditftirsrikrade ansvarigheter tilt ett belopp av g33 000 mark.
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Av kreditfdrsikringarna erhtills 5r 1967 i premiei,ntd,kter
3,6 miljoner mark. Kreditfcirsdkringsfonderna rikade med 3,9
miljoner mark. Fdrsdkringspremieintdkternas tikning berodde,
f<irutom av fcirsdkringsbestindets tillvdxt, av den pi viren
beslutade fcirhcijningen av premierna fijr itenlSningens kreditfcirsdkringar. Orsaken till sistnimnda dndring var hcigsta domstolens dom, enligt vilken itertiningsfordran i konkurs har
sHmre fcirminsrdtt dn allmdnt hade fcirutsatts. Endr ett infcirskaffat sakkunnigutlitande klart st6dde Pensionsskyddscentra-

lens avvilkande stindpunkt, drogs et't ny'tt fa'll under

hcigsta

domslolens prtivning.
Sedan kreditftirsdkringsansvarigheter:na be'trdffande en del
fcirsdkringstagare stigit titrl mycket hciga belopp, miste 6tgiirder vidtagas fcir att Sstadrkomma en betryggande relation mellan det ansvarsbelopp, som ligger pi Pensionsskyddscentralens
eget ansvar, och kreditfrirsdkringsmedlen. I detta syfte ingicks
avtal om Sterftjrsdkring av toppansvarigheter med 16 inhemska
fdrsdkringsbolag.

FORSKNING OCH STATISTIK

Resultaten av den forsta etappen av underscikningsserien
rcirande med pensions6ldern sammanhdngande frigor blev
slutbehandlade pi sommaren och underscikningsrapporten publicerades i oktober. Denna etapp gdIlde den grafiska industrin.
Pi grundvalen av de vunna erfarenheterna har planerna betrdffande denna omfattande unders6kningsserie vidare utvecklats bl.a. med avseende pi en snabbare forskningstidtabell'
I friljande etapp undersoks jdmsides tre omriden, f6rsdljningsarbete, gruvarbete och metallverk.

Pa viren pSbrirjades en intervjuunderscikning angaende
kunskaper om och instdllningar tili arbetspensionssystemet
samt fcirdndringar efter 5r 1964. Materialet, c. 1000 intervjuer, var vid Srsskiftet under behandling och den slutliga
rapporten blir fdrdig i brjrjan av 5r 1968. Vidare har konti-
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nuerligt utfcirts mindre unders<jkningar och utredningar, bland
vilka mi nd.mnas en underscikning rdrande arbetsftirhillandenas ldngd inom vissa omriden dvensom en utredning om
arbetspensionspremiernas fcirdelning pE de olika ndringarna.
Under berdttelseiret fdrdigstdlldes ett statistikprogram angiende pensioner och pensionstagare. Programm,et kan tagas

i bruk sedan pensionsfallsregistret cjverfcirts till magnetband.
I Socialpo).itiska frjreningens undersdkning i frigan, huruvida Finlands folk beretts ett rtillrdckligt pensionsskydd har
Pensionsskyddscentralens personal fortsatt att bitrdda f6reningens forskare.

RADGIVNING OCH INFORMATION
Sedan familjepensionen inftjrts den 1 januari 1967, blev
det stor efterfrigan pi material i dmnet. Omedelbart efter
Srsskiftet distribuerades en ny informativ broschyr "Arbetspensionssystemets farniljepension", som efterfciljdes av en
vederbcirligen ko,mpletterad och fcirnyad upplaga av den a1,1-

mdnna APL-KAPL-framstdltrningen. Dessa tvi broschyrer
trycktes i sammanlagt 700 000 exemplar.
Tidningen "Arbetspension" utkom med fyra nummer. Tidningspr,essen, radion och televisionen erhcill som frirut i,nformationsmaterial och ftirslag till program om pensionsskyddet.
I samarbete med Pensionsinformationsbyrin har pi begdran
olika sammanslutningar fatt assistans genorn atrt fciredragsh611are och fciredrag fcirmedlats till av dem anordnade sammankomster. Samarbetet med Pensionsinformationsbyrin har
dven i civrigt f5tt en lovande bdrjan. Om familjepensionen
fdrdigstiilldes pi sommaren ett bildband, varav 16 serier kan
utl&nas. Filmen "Arbete och pension" har alltjimt varit efterfrigad. I den 50-5rs jubilemmsutstdltrning, som anordnades i
samband med Centralfcirbundets fcir socialvird socialdagar deltog Pensionsskyddscentralen med en avdelning, drir arbetspensionssystemet presenterades. Riksdagens socialutskott och
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Nordiska ridets socialpoli,tiska utskott har under

tret

gdstat

Pensionsskyddscentralen.

DET INTERNATIONELLA SAMARBETET
Pensionsskyddscentralen

har liksom fcirut deltagit i

det

internationella samarbetet pA socialf6rsdkringens omride. Redan 5r 1966 begynte ett av de nordiska ldndernas socialministerieltillsa,tt utskott utarbeta ett fdrslag till komplettering
av den nordiska socialskyddskonventionen med bestdmmelser
om tilldggspensioner, avpassade efter arbetsfrirtjdnsterna. I
detta arbete, sorn fortsatts vid flere mciten under 61 1967, har
en representant ftjr Pensionsskyddscentralen deltagit. Pi viren
sarnmantrddde i Lenirngrad Internationella socialskyddsorganisationens (ISSA:s) generalfdrsarnling och pE hcisten htills i
Norge och i Sverige nordiska socialftirsd.kringsmciten, till vilka

alla Pensionsskyddscentralen sdnde representanter. Fortsa'ttande tidigare praxis har Pensionsskyddscentralen skriftligen frirmedlat uppgifter om arbetspensionssysternet och om v6rt lands
socialfcirsdkring i civrigt titl flere utlhndska organisatio'ner
och socialfcirsdkringsanstalter. Minga utldndska socialfcirsdkringssakkunniga har vid bescik hdr gjort sig bekanta med
arbetspensionssystemet och Pensionsskyddscentralens verksamhet.

PERSONAL OCH KOSTNADER

vid Srerts utg5ng i sin tjdnst
personer.
143
Personalens antal cikades under &ret med I
Pensionsskyddscentralen hade

personer.

Pi grund av den utvidgade verksamheten dndrades Pensionsskyddscentralens organisation s3, att forskningsbyr6n och

informationsbyrin ombildades till avdelningar, och vid allmdnna avdelningen inrdttades en registerbyr& och en kanslibyri. Vid juridiska avdelningen utndmndes en bitrHdande
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avdeL:ringschef och

vid altmdnna avdelningens byrier

byrS-

chefer.

Pensionsskyddscentralens fd,rvaltnings- och driftskostnader
tikade 1967 med 25 % :'arnttjrt med ftiregiende 5r. Vidkommande kreditfrirsdkringen var tikningen 15 /6.
Helsingfors den 20 mars

Erkki

1968

Pesonen

T

Pe'ntr,kiitnen

Veikko Ahtol.a

C. G.

Amtntoff

Martti Lehtinen

Aarre

Manninen E. Oi.nas

Lauri T. Olkinuora

Olatsi

Suominen

Markku Kaikkonen
Verkstillande direktiir

Aroo Hautala

Tapani Vr,rkkunen
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RESULTATBALANS F6R
KOSTNADER
Ordind.ra kostnader

Fiirvaltnings- och driftskostnader
Liiner och arvoden
Socialkostnader .
Byrikostnader

I 611 119,62
277 965,59

615 196,17

Datamaskinkostnader
Pensionsanordningskostnader enlist 15 S APL

934 709,85

6vriga kostnader

426 455,72

Avskrivningar

Pensionsndmnden

46 352,48

43 037,72

tlg

627

,\2

4

07

4 464,27

Kre ditf i|r siikri,ng ens ko slnader

Av

f

iirsd[<ringsf <irbi,ndelser

ftjranledda prestatiorner
Utbstalda ersHttningar
176 579,19
ohningar av ansvarsfdrbindelser
Till ftjrsdkringspremiereserven 799 545,TiIl ersd.ttningsreserven .... 3 105 581,91

Fcirvaltnings- och driftskostnader
Ldner och arvoden
Socialkostnader

Skatter

6vriga

kostnader

219 875,95
30 255,91
1 025,03
69 164,76 4 402 027,75

mk

B 476 492,02
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REDOVISNINGSARET 1967

INTAKTER
Ordiniira i'ntiikter

fr6n

Kostnadsandelar

pensions-

anstalterna

3 770 963,92

Kapitalinkomster
RHntor

Indexhcijningar

l5n

pi

266 989,40

och

t2 544,-

vdrdepapper

ovriga

Kre di.tf

i5r

279 533,40
23 966,95 4

intdkter

ordindra

07

4 464,27

siikring ens intiikter

Fcirsa'kringspremier

3 609 993,24

Kapitalinkomster
RHntor

Indexhrijningar

pi

l6n och
verdepapper ...,

756 245,87

35

788,64

792 034,5L 4 402 027,75

mk

8 476 492,02
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FoRM6GENHETSBALANS

AKTIVA
F

lnon

si

erin g still

g d.n g

ar

Kassa

210,27

Bantktillgodohavanden och tr)ostgirokonton

Kontofordringar

279 977,60
638 512,61

918 700,48

Transi,tortska poster

Fordringar av lireditfcirsdkringsersdt,tningars sHkerheter

55

000,-

PLaceringstillg&ngar
Depositioner

3 405 898,90
2 843 698,14
L3 974 491,89 20 224 088,93

Obligationer

Lin.......
Anlii

gg

nin g still

Inventarier

g &n g

ar

Aktier och andelar

235 464,19
93

mk

300,-

328

7

64,L9

2L 526 553,60
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31.12.1967

PASSIVA
Frd.mmande kapital

Kontoskulder

.

206

.

7 45,7

8

Transitoriska poster

att Sterstdlla . .
Utjdmningar av pensionskostna-

Kosrtnadsandelar

2 517 0L2,60

der att

4 078

Au

Sterstdlla

kreditJ dr siikring

f6ranlett

sf

811,31

6 595 823,91

6rb tndelser

ansDq.r

Premiereserven
Ersdtrtningsreserven

1 855
12 868

mk

Helsingfors den 20 mars

618,365,91

L4723 983,91

21 526 553,60

1968

Erkkl Pesonen
T Penti.kiii.nen
Ahtola
C. G. Aminoff
Aruo Huutala
Martti Lehtinen Aarre Manninen E. Oinas
Laurt T. Olkinuora Olatsi Suominen Taponi Virkkunen
Veikko

Markku Kaikkonen
Verkstdllande direktrir
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REVISIONSBERATTELSE

Vid representantskapets ordinarie hiistmcite den 9 december
1966 utsedda att granska Pensionsskyddscentralens fcirvaltning

och rdkenskaper fdr 61 1967 har
och meddelar fciljande.

vi i

dag slutfcirt

virt

uppdrag

Undertecknad lfihlman har under Sret o,mbescirjt fortIcipande detaljgranskning av rtikenskaperna och meddelar, at't
bokfciringen skcitts riktigt och dverskidligt pi basen av behciriga verifikat samt att penningmedlen omhdnderhafts med omsorg. Vdrdepappren har kontrollrdknats.
Gemensarnt har vi ldst de vid representa,ntskapets och

styrelsens mdten ftirda protokollen avensom Srsberd"ttelsen,
analyserat och granskat bokslutet samt diskuterat under revisionens fcirlopp uppmdrksamrnade omstlndigheter med verkstdllande direktdren och vederb<jrande avdelningschefer, som
ldmnat oss aIIa tjnskade tilliiggsupplysningar.
Vid revisionen framkom icke anledning till anmdrkningar
och vi konstaterar att bokslutert, uppgjorts enligt riktiga grunder uppvisande mk 2 5L7 072,60 som kos,tnadsandelar att returnera. Vi har kommi,t till uppfattnirngen atrt Pensionsskyddscentralen fortsdttningsvis har skiitts med sakkunskap och ornsorg.
Vid granskningen var ndrvarande matematikern vid socialministeriets fcirsdkringsavdelning A. SaveDus, som granskade
kreditftirsd'kringens fonder och meddelade, att han icke funnit
skdl till anmHrkningar betrdffande de angeldgenheter han
granskat.

Pi basen av det ovan anfrirda friresl8r vi att bokslutet
mitte faststSllas och styrelsen beviljas ansvarsfrihet fcir ir 1967.
Helsingfors den 5 april
Bj.arne Lindholm

1968

Jaakko Heikkonen
CGR

Veikko Miiki

Soante Kihlman

GRM

CGR
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PENSIONSSKYDD SCENTRALENS
FoRVALTNINGSORGAN
REPRESENTANTSKAPET

Ordinarie medlemmar

Niemi, J. E., vicehd"radshcivding, representantskapets ordfcirande

Suontausta, Tauno,

jur. doktor,

representantskapets viceord-

fcirande

KivekHs, Lauri J., bergsr&d

Nykopp, Johan, verkstdllande direktijr
Hetemdki, Piiivici, vicehd"radshcivding
Hietanen, Lauri, bergsrid

Jaakkola, Olavi, agronom
Hdm6lHinen, Niilo, ordfcirande
Rantanen, Vihtori, direktcir, till den 6. 4. 67
Hautala, Arvo, ordfcirande, fr6n den 6. 4. 67
Ndrvdnen, Onni, ordftjrande
Lahtinen, Orvo, sekreterare-ekonom, till den 6. 4.
Jdrveld, Olavi, ekonom, frin den 6. 4. 67
Vdlikangas, Aarne I., po,l. magister
Hauru, Veikko, fil. magister
Liungman-r, Konrad, verkstdllande direktcir
Pettersson,

Filip, ekon. magister

Tienari, Art,turi, fil. magister
Hohenthal, Jari, vicehdradshrivding
Ponteva, Eero, professor
Suppleanter

Miintylii, J. E., f<irsdkringsrid
Salonen, Ensi,o, regeringsr&d

Berghell, Helge, bergsrid
Hdsttj, Stig H., vicehdradshdvding
Svartstrcim, Ni1s, vicehdradshcivding
Pesonius, Veikko, riverste
Sirkiii. Viljo I., agronom
KujanpHd, Vdi,nci, ordfrirande
Saarinen, Olavi, sekreterare

Viitasaari, Jaakko, ordf<irande
Lassinen, Erkki, sekreterare
Tuure, Kalervo, verksamhetsledare
Keindnen, Viljo, fil. doktor

67
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Hilska, Urpo M., dipl. ingenjcir
Ekho,Im, Klaus, vicehdradshtivding
Haramo, Mikko, ftjrvaltn. kand.
Simoinen, OIli, frirvaltn. kand.
Nierni, Turo, med. o. kir. doktor
STYRELSEN

Ordinarie medl,emmar
Pesonen, Erkki, fil. doktor, styrelsens ordfdrande
Pentikdinen, Teivo, fil. doktor, styrelsens viceordfdrande
Virkkunen, Tapani, vicehdradshdvding
Olkinuora, Lauri T., dipl. ingenjcir
Oinas, Erkki, vicehdradshcivding
Hiironen, Uuno, socialrid
Ahtola, Veikko, ordftirande
Suominen, Olavi, fil. magister
Aminoff, C. G., vicehdradshdvding
Heinivaara, Olli, med. o. kir. doktor
Manninen, Aarre, sekreterare
Suppleanter

Halme, Erkki, agronom
Wid6n, Ro'lf, vicehdradshcivding
Markkanen, Kauko, vicehdradshcivding
Kuukkanen, Viljo, sekreterare
Salminen, Jouko, ordfdrande
Halsas, K-J., vicehdradshtivding
Ora, Jaakko, vicehdradshtivding
Sorner. Pekka, san.generallcijtnant
Simoine,n, OlIi, fcirvaltn. kand.
REVISORERNA

Kihlman, Svante, ekon. magister, CGR, dvervakningsrevisor
Lindholm, Bjarne, pol. magister
Miiki, Veikko, ekonom, GRM
Heikkonen, J. V., ekon. magister, CGR
Suppleanter

Ekroos, Torsten, ekon. magister, CGR
Seppiilii, Ensio, verksamhetsledare
Huttunen, Leo, eko,nom

Vakio, Olavi, ekonom

2t
DIREKTIONEN F6R KREDITFoRSAKRINGSVERKSAMHETEN

Jylhd, Tauno, verkstdllande direkt6r, ordfcirande, till
den 6. 2. 67

Kaikkonen, Markku, verks,tdllande direkt<ir, ordfrirande, frfln
den 1. 3. 67
rffitting, Erik, bankdirekttir, viceordfcirande
Harrkia, Eero, bankdirektiir
Peitsalo, I(alervo, verkstlllande direktcir
von Veh, Nils, verkst6llande direlktijr
KONSULTATIVA KOMMISSIONEN F6R
INFORMATIONSVERKSAMHETEN
Jylhd, Tauno, verkstHllande direkt<ir, ordfcirande, tilt
den 6. 2. 67

Kaikkonen, Markku, verkstdllande direktcir, ordftirande,
den 1. 3.

67

Valkama, Esko-Voitto, redaktiir
Ikdheimonen, Erkki, huvudredaktcjr
Sei,tovirta, Erkki, info :mationschef
Toivonen, Pauli, soc. kandidat

KONSULTATIVA KOMMISSIONEN F6R
INVALIDITETSARI]NDEN
Ordtnarie medlemmar
Sundberg, Hei,mer, direktcir, ordf6rande
Keindnen, Viljo, fil. doktor, viceordftirande
Antila, Jus,si, med. licentiat
Heikel, Felix, med. licentiat
Lehtinen, Martti, med. licentiat
Lehtinen, Raimo, vicehdradshcivding
Palletvuori, Pekka, vicehd.radsh6vding
Simoinen, Olli, fdrvaltn. kand.
Somer, Perkka, med. Iicentiat, till den 14. 12. 67
Sihvonen, Rusko, vicenotarie, frin den 14.12,67
Sumari, Pertti, med. Iicentiat, frin 31. 5. 67
Suppleanter
Aa1tonen, Reino, vicehdradshcivding
Gylling, Martti, med. o. kir. doktor
Ikonen, Ensio, med. o. kir. doktor

Kiittner, Peter, jur. licentiat
Mii5n, Olavi, prokurist

frin
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Silfverberg, Alf, vicehdradshdvding
Wegelius, Otrto, med. o. kir. doktor
VERKSTALLANDE DIREKTOR
Jylhd, Tauno, fil. magister, till den 6. 2. 67
Kaikkonen, Markku, fil. magister, frin den 1. 3. 6?
AVDELNINGSCHEFER
Sundberg, Heimer, direktcir, juridiska avdelningen
Aarnio, Margaretha, avdelningschef, forskningsavdelningen
Karjalainen, Matti, avdelningschef, informationsavdelningen
Melkas, Antti, avdelningschef, kreditfcjrsdkringsavdelningen
Rantanen, Tarmo, avdelningschef, allmdnna avdelni,ngen
Sirkesalo, Jouko, avdelningschef, fcirsdkringstekniska
avdelningen

LAKARE
Lehtinen, Martti, med. licentiat
PENSIONSNAMNDEN
Ordinarie medlemmar
Ojala, Olof, regeringsrid, ndmndens ordftirande
Ahonen, Erkki, Sldre justitiesekreterare, ndmndens
viceordfcirande

Saari, Kaarlo, vicehdradshdvding
Savelius, Armas, fil. kandidat
Bjcirkst6n, R. R., med. licentiat
Lehtosuo, Erkki, med. licentiat
Svartstrtim, Nils, v:cehdradshcivding
Jaatela, Tauno, jur. licentriat
Kaukoranta, Matti, verksamhetsledare
Piitulainen, Leo, organisationssekroterare
SttppLeanter

Suihko, Olavi, vicehdradshdvding
Carlsson, Bicirn, fil. magister
Luppi, Alpo, med. licentiat
Valanne, Eero, med. o. kir. doktor

Ripatti, Pertti, vicehd,radshcivding
Palojdrvi, Erkki, agronom
Raita. Yrjd, soc. magister
Raatikainen, Helvi, fil. magister
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PENSIONSNAMNDENS VERKSAMHET AR

1967

Anrtalet ti11 pensionsndmnden inkomna drende'n, vilka &r
till 924, steg under verksarnhetsirert till 1 044
och var silunda 120 flere dn &ret forut. Ar 1967 avgjo'rdes
1 001 drenden- Fcireg6ende 6r gavs utslag i 840 drenden'
,\ntalet givna utslag tjkade siledes med 161. Man kan konstatera, aLt antalet inko,mna drenden steg i fcirhillande ti]l f6regiende 6r med cirka 11 /o och antaiet avgjorda drenden med
ungefdr 19 ',L.
Vid verksamhetsirets inging uppgick de oavgjorda Srendena
till 313. Av dessa har sedermera 1 drende avftirts ur diariet,
varfcir antalet oavgjorda drenden utgjorde 355 vid Srets utging. Nigon anhopning av drenden har silunda inte skett'
Ndmnden har under iret hf,llit 76 sammantrdden, varav 6
plena. Liksom tidigare har ndmnden arbetat fcirdelad pi tvfl
avdelningar, som vardera under sessi,onsperioderna sammantrdtt i medeltal 4 ginger i minaden'
,\ntalet inkomna och avgjorda drenden per minad, liksom
Aven ndmndens arbetstakt, framgir ur fciljande tabell:
1966 uppgick

M6nad

Avgjorda flere (+)
Inkommit Avgjorts eller mindre (-)
dn inkomna

J anuarl

B9

februari

75

MAIS

108

april ....
maj .....
juni

85
96
oo

juli

64

augusti.
september

oktober
november
december

B1

o,
7l

+17
o

OJ

107
76

+11

-6

51
93

-64
-31
+23

OD

t2B

10,
oo
oo

+46

774

-9
+17

oo

70

105

1 001
| 044
-43
Pensionsanstalterna har 5 sin sida fungerat smidigt och
hdr kan konstateras, att de utlitanden, som inbegdrts med
anledning av besvdren, har jdmte handli,ngar tillstdllts pensionsndmnden i genomsnirtt inom en minad frin de't anmodan

om utlStande inkommi,t ti1l pensionsanstalten'
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Aven tiden f<ir drendenas behandling har varit skilig. Avgcirande sker i allmdnhet inom 3 mSnader fr8n dert besvdren
i,nkommit till pensionsnd.mnden.
Som en ny kategori har pensionsndmnden haft att handtdgga familjepensionsdr.enden. Deras antal har under verksamhetsirets sista minader avsevdrt tikat.
Helsingfors den 27 mars

1968

O. Ojala
Pentti. Ai,ras

