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I Finland blev den ekonomiska tillvdxten 5r 1968 mindre dn
de fciregSende 5ren. Bruttonationalprodukten uppskattas ha tjkat
med 2 procent. Sysselsdttningsldget var svirt och arbetsltjshetskvoten steg till c. 4 procent. I friga om prisens och kostnadernas
utveckling var det mellan de ekonomiska intresseorganisationerna i mars ingingna inkomst- och prispolitiska avtalet samt 6vriga pi avtalet grundade stabiliseringsitgdrder, det omfattande
upphdvandet av indexbindningarna dvensom pris- och hyresregleringen av central betydelse. Realvdrdecikningen av de i form
av pensioner u.tbetalda sociala inkomstciverfriringarna var sttjrre
dn den ekonomiska tillvdxten, eller B procent. Hdrav berodde
inemot hdlften pi att antalet pensionstagare rjkat och Sterstoden
pi den genomftirda fdrbdttringen av pensionsskyddets niv6 inom
ramen fcjr de gdllande pensionslagarna. Allt som allt utbetalades
5r 1968 i virt land i pensioner n6got mer dn 2 miljarder mark
eller inemot 8 procent av nettonationalprodukten.
Utvecklandet av den nya pensionslagstiftningen fcirsiggick i
huvudsak pi basen av tidigare igingsatta planer. I bdrjan av 6r
1968 inldmnades till riksdagen regeringens proposition till lag
om familjepension, enligt vilken familjepension fogas tili folkpensionssystemet, och pi htisten regeringens proposition till lag
om statens familjepensioner. Pi dessa propositioner grundade
lagar har redan stadfdsts. De innebdr en betydande komplettering av v6rt familjepensionssystem. Ftjr hndringarna av arbetspensionslagarna redogdres hdr nedan. Frigan om pensioner fdr
fciretagare och sjdlvstdndiga yrkesidkare dr dnnu inte avgjord.
Ur pensionspolitisk synpunkt dr det av vikt, att statsrfldet i maj
tillsatte en sdrskild pensionssystemskommitt6. Kommitt6ns upp-
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drag dr att underscika bristfdlligheterna i de nuvarande pensionssystemen och att gcira f<irslag om deras avhjdlpande, varvid
frdmst skall uppmdrksammas Sstadkommandet av sidana ftirbdttringar, som tryggar utkomsten fcir dem, som f6r nHrvarande
dr i den sviraste situationen, samt att de olika befolkningsgruppernas pensionsskydd utvecklas rdttvist och dndamilsenligt.
Kommitt6n skall dven understjka de nuvarande pensionssystemens administration och ett hndamilsenligt utvecklande av koordinationen dem emellan.
ARBETSPENSIONSSYSTEMET

Vid

u-tg6ngen av

5r

1968

var APl-pensionsskydd

i

grund av

gdllande arbetsfijrhitlanden anordnat fcir sammanlagt 800 000 arbetstagare. KAPl-premier erlades under Sret fdr c. 420 000 arbetstagare. Antalet pensioner tjkade under iret frin 54 000 till
?? 000. De av APl-pensionsanstalterna beviljade Slders- och invalidpensionerna utgjorde vid Srets utging i medeltal 171 mark
i minaden och motsvarande belopp fiir KAPl-pensionsanstalternas del var 90 mark. Medelbeloppet av APl-pension var 173
mark i minaden och av KAPl-familjepension 80 mark i minaden. Arbetspensionernas totalbelopp var 5r 1968 enligt ftirhands-

uppgifter 139 mitjoner mark. I fciljande tabell ingir uppgifter
om utvecklingen av pensionstagarnas antal och av de utbetalda
pensionernas belopp.
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sionsstiftelser upphcirde med sin APl-verksamhet. Vid utgingen
av 61 1968 fanns 164 pensionsanstalter. Arbetspensionsanstalternas totala premieinttikt utgjorde 5r 1968 ftir APl-grund- och tilltiiggsskydd dvensom ftjr KAPL:s de1 drygt 400 miljoner mark.
Pensionsfonderna uppgick vid irets slu.t t:77 c. 2 200 miljoner
mark.
SYSTEMETS UTVECKLANDE

I samband med det av arbetsmarknadsorganisationerna p& v5ren 1968 ingingna stabilisering;avtalet kom organisationerna
<iverens om, att i arbetspensionslagarna skulle gciras andringar,
varigenom de till de dldsta &ldersklasserna hijrande arbetstagarnas pensioner skulle hcijas och de rrenliga inverkningarna av
arbetskisheten pi det tikade pensionsskyddet skulle lindras. Beredningen av dndringarna r"rtfdrdes a.z Pensionsskyddscentralen.
I fr6ga om lagtexterna gjordes arbetet under viren och i juni
1968 civerldmnade Pensionsskyddscentralen till social- och hHlsovirdsministeriet ett i form av regeringsproposition uppgjort f6rslag till dndring av APL och KAPL. Regeringens pi fcirslaget
grundade proposition tjverldmnades tiII riksdagen pi hcisten. Lagdndringarna godkdndes av riksdagen den 26 november och trddde

i kraft den 1 januari

1969.

Genom dessa lagdndringar tillfrirsdkrades frire den 1 juni
1919 fcjdda arbetstagare i APL viss minipension, vars belopp beroende p5 arbetstagarens ftidelseir dr 16-22 ft av ldnen under
ftjrutsd'ttning, att som pensionsberdttigande tjdnstgciringstid,skall
rdknas hela tiden fr6n APL:s ikrafttrddande tills arbetstagaren
uppnir 65 irs 51der. En motsvarande fcirhcijning tilldmpas dven
betrbffande familjepensionerna. KAPL:s tidigare stadganden orn
Sldersklassf<irhcijningar ersattes med nya stadganden, enligt vilka
de ftire den l juli 1919 ftidda arbetstagarnas pensioner hcijdes till
APl-pensionens miniminivS. Stadgandena om fdrhtijning av de
gamla Sldersklassernas pensioner tilldmpas dven pi pensioner
i grund av pensionsfall, som intrdffat innan lagdndringarna trHdde i kraft. Fcirh6jningarna uppskattas under ir 1969 medfcira en
tikning till pensionerna om 12 miljoner mark.

6

Fcir att nedbringa arbetslcishetens menliga inverkningar pi
pensionsskyddet dndrad.es APL och KAPL s5lunda, att arbetsltishetstid, frir vilken arbetstagare erhiller dagunderstcid enligt

lagen om riksomfattande arbetslcishetskassor inte inverkar ftirpi pensionsskyddet. Genom dndringarna fogas till pensionerna ett sdrskilt arbetsl<ishetstilliigg. Regeln frir berdkning
av s.k. lcin fcir kommande tid i KAPL dndrades, varjdmte fcirhindrades, att invalidskydd med full effekt avbrytes under ovan
sdmrande

avsedd arbetslcishetstid.
Pensionsskyddscentralen

har fcirutom dessa dndringar utarbetat ett fcirslag om dndring av tilldmpningsomridet ftjr KAPL.
Lagens tilldmpning blev enligt dndringen i allmdnhet oberoende
av arbetsfcirhSllandets natu.r, d.v.s. ddrav huruvida arbetsfcirh&llandet dr avsett att vara bestiende eller tillfdlligt. Denna lagdndring ingick i regeringens ovanndmnda proposition till riksdagen och trddde i kraft den 1 januari 1969.
I samband med stiftandet av lagen om statens familjepensioner Sndrades APL:s och KAPL:s stadganden om samordning
av pensioner och om pensionsskydd fcir KAPl-arbetstagare i statens tjdnst. Aven dessa lagdndringar var under beredningen fciremil fcir behandling i Pensionsskyddscentralen.
Utarbetandet av verkstlllighetsbestdmmelserna till lagarna
och av niidiga anvisningar krdvde ett avsevdrt planeringsarbete.
Dessa planeringsarbeten blev till sina viktigaste delar fdrdiga
ftjre irsskiftet, varigenom till5mpningen av de nya stadgandena
kunde komma i g&ng p3 ett smidigt sItt.
Tillsammans med representanter fcir Statskontoret och Kommunala pensionsanstalten har planerats att utveckla samarbetet
mellan pensionssystemen. En ny blankett fiir pensionsanstikan,
medelst vilken samtidigt kan scikas sivdl ilders- eller invalidpension enligt arbetspensionslagarna som enligt lagen om statens
pensioner och lagen om pension fiir kommunala tjdnsteinnehavare
och arbetstagare godkdndes i slutet av 8ret. Fcirordningen innefattande reglemente ftjr Pensionsskyddscentralen dndrades s5, att
ett mera omfattairde samarbete mellan pensionssystemen dn fcirut
blev mrijligt.
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Vid planeringen deltog som frirut representanter ftjr arbetsmarknadsorganisationerna och socialf,ijrsdkringsbranschen i arbetsgruppernas arbete.
REGISTREN

I

Pensionsskyddscentralens register inskrevs under ir 1968
100 000 nya arbetstagare. Antalet under arbetspensionssystemets hela verksamhetstid registerfdrda arbetstagare steg vid &rets slut till inemot 2 miljoner. Under 6ret re-

enligt uppskattning

gistrerades 3,3 miljoner KAPl-ftirsdkringspremieredovisningar,
som hdnftjrde sig till c. 420 000 arbetstagare. Vid Srets slu.t hade
APl-tiiliiggsf<irminer anordnats frjr c. 30 000 arbetstagare.
Pensionsskyddscentralens datamaskinarbeten, som huvudsakligen bestir i inskrivning av APL-arbetsfcirhillanden och KAPLfcirtjHnster i Pensionsskyddscentralens arbetsftirhillanderegister,
utf<irdes som ftjrut av Oy Tietokonepalvelu. Ab. Planeringen av
pensionsfallsregistret, som dven det skall handhas med tillhjiilp
av datamaskiner, blev fiirdig till sina huvuddelar och en del begynneisehandlingar hann utfriras. Av synnerlig betydelse dr det
inom sagda bolag pibcirjade planeringsarbetet f6r ftirnyande av
bolagets maskinbestind och fcir utvecklande av databehandlingssystemen. Vid denna planering, i vilken Pensionsskyddscentralen
kontinuerligt deltagit, sciker man ftjrutom de fcirdndrade tekniska
mtijligheterna beakta dven de hittills vunna erfarenheterna av
systemet.

oversdndandet till arbetstagare av registerutdrag innehSllande uppgifter om arbetstagarens APl-arbetsfrirhitlanden och
KAPL-f<irtjdnster dvensom en approximativ berdkning av pensionens belopp har fortsatt. Under iret expedierades 108 000 sidana utdrag.

Uppgifterna i arbetsfcirhillanderegistret kompletterades med
tillgodogcirande av de anm5lningar om dridsfall, som registermyndigheterna ursprungligen insdnt til1 Folkpensionsanstalten.

Fcir att underldtta utrdkningen av de frirhcijningar, som p5
grund av lagdndringarna ges till fore 5r 1969 beviljade pensio-
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ner tillstdlldes pensionsanstalterna under f6rsta hdlften av november de uppgifter, som fanns i arbetsfcirhillanderegistret betrdffande sidana fcjre den 1 juli 1919 fcidda 5lders- och invalidpensionstagare samt familjepensionsftirminslfltare, i vilkas
pension ingick APL-andel. I dessa registerutdrag, viikas antal
var c. 50 000, hade inverkningarna av Sldersklassfdrhcijningarna
redan beaktats. Likasi vidtogs av lagandringarna pikallade itgdrder fcjr arbets16shetstidernas infcirande i registret.
Samarbetet mellan Pensionsskyddscentralen och Kommunala
i frSga om kommunikationen av uppgifter om
pensionsfall fortgick som fdrut. Statskontoret har anslutit sig till
denna kommutrikation. Pensionsskyddscentralens samarbete med
Folkpensionsanstalten fortgick enligt samma metod som fdrut.

pensionsanstalten

Uppgifter om pensionsbeslut fcirmedlades ti11 Folkpensionsanstalten, som A sin sida tillsdnde Pensionsskyddscentralen uppgifter
om avgdranden

i drenden rdrande sjukdagpenning

och folkpension.

PENSIONSARENDiNA OCH RADGIVNINGEN TILL
PENSIONSANSTALTERNA

Antalet genom Pensionsskyddscentralen inkommande pensionsanscikningar har kontinuerligt cikat. Under det gAngna &ret
inkom 19 200 anscikningar, vilket dr c. 60 f'l av alla till pensionsanstalterna inliomna ansiikningar. St6r'sta delen av anstikningar-

na kunde utan ytterligare utredning vidarebefordras ti11 pensionsanstalterna. Tillika civersdndes samtliga de uppgifter Pensionsskyddscentralen hade om scikanden och hans arbetsfcirhSllanclen. Ifali scikanden inte hcirde till nigon pensionsanstalts
verksamhetskrets, gav Pensionsskyddscentraien beslut i drendet.
Under Sret fcirekom tiver 300 sidana fa11.
I de arenden, i vilka besvdr- anfdrts hos fcirsdkringsdomstolen,

har Pensionsskyddscentralen liksom fcirut inftjrskaffat pensionsanstaltens bemdtande dvensom avgivit utlStande med anledning
av dndringsansdkningen. UtlStande avgavs i 160 besvdrsdrenden
och i 32 arenden rtjrande ur-idanriijande av beslut, som vunnit
laga kraft. Den konsultativa kommissionen fcir invaliditetsdren-
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den har givit ?B rekommendat oner. Dessa rekommendationer
har i. allmdnhet ef'rerkommits av pensionsanstalterna'

Anvisningaromindragningavinvalidpensiontillstdlldespen-

sionsanstalterna under fcirsta halviret. Tillika infiirdes ett fcirfarande, enligt vilket pensionsanstalt utan skild anhallan f5r
meddelande om fal1, dE invalidpensionstagare medan han dr pensionerad intrdtt i nytt arbetsfcirhlllande. Sidana s.k. cjvervakningslistor har kvartalsvis tills:.nts pens!onsanstalterna. Pensions-

anstalterna har med anledning av de salunda erhSllna uppgif-

terna kontrollerat huruvida fciruts;ttningar finns fcir fortsatt

erlaggande av invalidPension.
pensionsanstalternas verksamhet har kontinuerligt ftiljts. Systematiska kontrollbesdk i pensionsstiftelserna p&btirjades i mars.
Under Sret bescikte inspektcirer 100 pensionsstiftelser, vilket 5r
tv6 tredjedelar av antalet pensionsstiftelser, som bedriver APLverksamhet. Dessa granskningar och eljest framkomna omstdndigheter medfcirde bl.a., att vissa pensionsanstalter uppmanades

att rdtta en

de1 beslut

i pensionsdrenden.

OVERVAKNINGEN AV PENSIONSSKYDDSANORDNANDET

Med anledning av arbetstagares fcirfrAgningar och anmdrkningar samt i pensionsanscikningar meddelade uppgifter har arbetsgivares pensionsanordningar kontrollerats.

Om arbetsgivare inte uppfyllt sin skyldighet att anordna pension och ej heller ldmnat fcir drendets avgcirande ncidiga uppgifter, har utredningen fortsalts gerom granskning hos arbetsgivaren. Antalet kontrollbesdk var civer ?00. I de flesta fallen avhjiilpte arbetsgivarna med anleCning av inspektrirens p6pekande
sin fcirsummelse att anordna pensionsskydd, men sammanlagt 56
arbetsgivare erhcill i 15 $ APL avsedd uppmaning att anordna
pensionsskydd. Ifall arbetsgivaren inte efterkom uppmaningen,
tog Pensionsskyddscentralen fcirsdkring pi arbetsgivarens vdgnar
och uppbar av denne lagstadgad gottgcirelse.
Det lagstadgade anordnandet av pensionsskydd utreddes som
frirut dven i samband med arbetsgivares konkurs och Srsstdm-
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ning. Under &ret behandlades 309 konkursfall och 415 6rsstdmningar. Pensionsskyddscentralen bevakade kostnader fcir anordnande av pensionsskydd i 16 konkurser. De bevakade beloppen
steg till sammanlagt 42 500 mark. Pensionsanstalterna tilistdlldes
uppgifter om arbetsgivares konkurs och Srsstdmning samt om
exekutiv auktion av arbetsgivares fastighet.
UTREDNINGEN AV PENSIONSKOSTNADERNA

Utredningen av ansvarsfcirdelningen betrdffande de kostnader, som skall bekostas gemensamt 5r 1967, dvensom slututredningen av Pensionsskyddscentralens egna kostnader fijr ir 1962
blev klar vid utgingen av senaste oktober. Vid ansvarsfcirdelningen utgjorde de pensioner , som skall bekostas gemensamt,
41,2 miljoner mark. Beloppet hade i jdmfciretse med friregiende
5r stigit med 63 .l . Vid utjdmningsutredningen visade det sig att
avgiften f<ir 93 pensionsanstalters del dversteg gottgcirelsen och
skillnaden sku11e erldggas till Pensionsskyddscentralen. pensionsskyddscentraien erlade till 78 pensionsanstalter gottgcirelse
till den del denna tiversteg vad de hade att erldgga. Det belopp,
som passerade Pensionsskyddscentralen

utjdmningen, uppgick

titl

10,3

i

samband med pensions-

miljoner mark.

KREDITFoRSAKRINGEN

De till sdkerhet fcir arbetspensionsanstalternas lin beviljade
kreditfcirsdkringarnas fcirsdkringsbestind ijkade under ir 1g68
med 26 7c och utgjorde vid 6rets u.tg&ng 5Bg miljoner mark. pensionsstiftelsernas kreditfcirsdkrade ansvarsbrist var b6 miljoner
mark, vilket dr c. 17 ln av pensionsstiftelsernas Apl-pensionsansvar. De till kreditf6rsdkringens krets hdrande placeringarna
i pensionsstiftelserna och pensionskassorna uppgick till 120 mitjoner mark. Av detta belopp ansigs enligt faststdllda uppskattningsgrunder endast c. 3 miljoner mark vara osdkra. Sdkerheter
fcir 15n och fcir kreditfcirsdkringar fcir ansvarsbrist fanns vid
Srets utging till ett vdrde, som motsvatar 42 ,c7, av bestindet.
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Kreditf<irsdkringarnas totala premieunderkastade ansvarsbelopp

var 376 miljoner mark.
I friljande tabell ingir uppgifter om kreditfcirsdkringsbestindets utveckling.
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I kreditfcirsdkringsersdttningar utbetalades 5r 1968 525 000
mark. Av kreditfcirsdkringstagarna r6kade 24 i konkurs. Betrdffande dem har Pensionsskyddscentralen kreditfcjrs5krade ansvarigheter till ett belopp av 3,0 miljoner mark.
Av kreditfcirsdkringnarna erhtjlls 5r 1968 i premieintdkter 4,6
miljoner mark. De fonder, som tdcker Pensionsskyddscentralens
eget kreditftirsdkringsansvar, utgjorde vid Srets utging 19,3 miljoner mark.
Kreditfcirsdkringens toppansvarigheter har sedan bcirjan av
5r 1968 varit fcirsdkrade i inhemska Sterfcirsdkringsbolag. Till
Sterfcirsdkringsavtalet har 1B fcirsdkringsbolag anslutit sig. I
skydd av denna anordning han sorn krcclitfcjlsdkringens ansvarighet godkdnnas ansvarsbelopp upp till 13 miljoner mark.
Di kreditfcirsdkringsbeloppen fortsatt att stiga i takt med
pensionsansvarsbeloppens cikning, miste Pensionsskyddscentralen
skrida till att begrdnsa kreditansvarigheterna s6, att de inte v5xer hdgre dn vad som enligt social- och hdlsov5rdsministeriets
anvisningar kan godkdnnas som ansvarighet. Detta blev m6jligt
sedan vissa nya stadganden om kreditfcirsdkringen trdtt i kraft
vid irsskiftet.
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PLACERINGARNA

Placeringstillgingarnas belopp var vid 1968 Ars utg6ng 24,0
miljoner mark eller 19 1% mera dn ett 5r tidigare. Av detta beIopp fanns pi depositionskonton 15 11, medat I ',i utgjordes av
vdrdepapper och ?6 1/ av lin' Av linen hade stcirsta delen,44 /6
beviljats industrifciretag, 2l 'i fciretag i byggnadsbranschen, 20
,l it fdretag inom handels- och servicebranscherna samt 15 ,c1, 6t
andra lAntagare.
I jdmfcirelse med 5r 196? cikade lAnens totalbelopp med 32 1c.
De nya lAnen dirigerades i frdmsta rumtnet tiil investeringar,
som cikar antaiet nya arbetsplatser eller frirbdttrar exportfcirutsdttningarna eller ock medfdr rationalisering av ndringsverksamheten och stegrar fdretagens internationella konku-rrensposition. okningen kom s6lunda hett fciretagsverksamheten till godo.
Industrifijretagen fick ddrav 44 !f, byggnadsbranschens fciretag
22 c,, sarnt friretag inom handeln och servicebranschen 34'1.
FORSKNING OCH STATISTIK
Understikningen rdrande kunskaperna om och instdllningen
arbetspensionssystemet fdrdigstdlldes pi hrjsten och om resultaten publicerades rapporten "Yleisrj- ja ty6eldkelait 1967" (A11mdnheten och arbetspensionslagarna 1967). Underscjkningen omfattade sAvdl resultaten av under 5r 1967 insamlat intervjumaterial som en analys av utvecklingen efter 61 1964, di en motsvarande underscikning utfrjrdes.

till

frigan om pensions5ldern gjorpi
tre omriden, fcirsdljningsarbete,
des under Sret intervjuer

I

undersdkningsserien rcirande

gruvarbete och metallverk (basindustri). Totalantalet intervjuer
var 2 300. Pensionsskyddscentralen drog liksom fcirut fdrsorg om
organisationen och ledningen av faltarbetet. Till intervjuare utbildades denna gEng frirutom egna tjdnsterndr-r 37 utomstiende personer. Fcjr att komplettera intervjumaterialet insamlades statis-

tiska uppgifter om arbetskraftens ildersstruktur och om pensioneringarna inom samma omrdden.
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Emedan de av Pens-onsskyddscentralen tidigare publicerade
underscikningarna om utlSndska pensionssystem visat sig vara
synnerligen behcivliga samt di Liilpgifterna om dessa system
snabbt blir fcir&ldrade, har en ny underscikning av detta omrede
pibdrjats. Denna utredr-iing dr mer omfattande 6n fcirut cich gdller
6lders-, invalid- och familjepensionssystemen i 20 ldnder.

Av programmets civriga undersrjkningsobjekt mi nemnas
frekvensen av arbetsfcirhAllanCen und-er 4 minader och deras
betydelse f6r pensionsskyd-dets iikning. Den fdrsta rapporten, om
arbetstagarna inom p15t-, rcir- o:h elektricitetsbranscherna publicerades i februari 1968.
En plan, som avser en Srsstatistik betrdffande pensionerna och
pensionstagarna har fdrdigstSllts och programmeringen pAgir
som bdst. Den fcirsta statistiken, som skall fciras pi bandregister,
kommer att gdlla situationen i sh'tet av 5r 1968.
Socialpolitiska frireningens u"nderscikning i fr5gan, huruvida
Finlands folk har tillfrirslkrats ett tillrdckligt pensionsskydd blev
avslutad p5 viren till de delar, dlr bltrdd.e av Pensionsskyddscentralens personal erfordrad-es. Socialpolitiska foreningen har
publicerat underscikningens resultat i form av en bok "Eldketurva ja toimeentr-rlo" (Pensionsskydd och utkomst), som kom ut
i februari 1969.
RADGIVNING OCH INFORMATION

I informationsverksamheten iignades sttjrre uppmdrksamhet
dn fcirut 5t service till radion, tele'risronen och tidskrifterna samt
kontakterna med deras redaktloner. En del av det silunda publicerade materialet redigerade kommunikationsmedia sjdlva p5 basen av initiativ och fcirsta beredning fr6n PensionsskyddscentraIen. Tidningspressen erhcill pi normalt sdtt nyhetsmaterial, varvid vikten av registerutdragstjd.nstens bekantgcirande sdrskilt understrciks.

Informationstillfdllen anordnades under iret bflde fcir tidningspressen och fcir pensionsanstalterna. I samarbete med Pensionsinformationsbyrin fcirmedlades fciredragshflllare till olika

1.4

sammankomster. I den utstdiining, som anordnades i samband
med XIV internationella socialpolitiska konferensen, deltog Pensionscentralen med en avdelning, ddr arbetspensionssystemet pre-

om kreditfiirsdkringen och
registerutdragstjdnsten utarbetades, varjdmte Pensionsskyddscentralen publicerade en ny generell presentation med de iagdndringar, som trddde i kraft vid irsskiftet. Vidare utarbetades
en kort framstdllning om arbetspensionslagarna och arbetspensionssystemet, som utkom p5 engelska, franska och ryska. Broschyren Arbetspens:onslagstiftningen utkom i en ny, fcir allmdnsenterades. Informativa broschyrer

heten avsedd kortfattad upplaga.
Om arhetspensionssystemet gjordes en ny kortfilm, varav tv6
slags kopior togs; en, kortare, dr avsedd att visas som frirfilm i
biograferna och den andra, som 5r ldngre, stdlis til1 olika organi-

sationers fdrfogande. Av denna film har nridigt antal smalfilmskopior tagits.
Riksdagens socialutskott har gdstat Pensionsskyddscentralen.

DET INTERNATIONELLA SAMARBETET
Pensionsskyddscentraien har efterstrdvat att som ftjrut delta
socialfcirsdkringens omrade.
Bland miiten, som egde rum utomlands och ddr Pensionsskyddscentralen var representerad, mi sdrskilt ndmnas nordiska social-

i det internationella samarbetet pi

fcirsdkringsmcjtet i Stockholm och internationella aktuariemtitet
i Mtinchen, vilka dgde rum i bcirjan av sommaren. I september
hdlls pi inbjudan av Pensionsskyddscentralen i Aavaranta kurscentrum i Kyrksldtt tredje nordiska albetspensionsmijtet under

stort deitagande av representativa nordiska sakkuniga. Fortsdttande tidigare praxis har Pensionsskyddscentralen skriftligen fiirmedlat uppgifter om arbetspensionssystemet och om virt lands
socialfdrsdkring i civrigt till flere utldndska organisationer och
socialfcirsdkringsanstalter. Talrika utldndska socialfdrsdkringssakkunniga har vid bescik hdr gjort sig bekanta med arbetspensionssystemet och Pensionsskyddscentralens verksamhet.
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PERSONAL OCH KOSTNADER
Pensionsskyddscentralen hade vid irets utging i sin tjdnst
155 personer. Personalens antal rjkade under Sret med 12 personer.

Pensionsskyddscentralens egentliga

drifts- och fcirvaltnings-

5l2l 900,74 mark. Pensionsanstalteri dessa utgifter 5 496 415,10 mark.
kostnadsandelar
som
na erlade
NIed beaktande av det belopp, som anvdnts till det gingna Srets
kostnader 5r 1968 tltgjorde

utgifter och det frfln fciregiende &r balanserande beloppet ut-

gjorde summan av de kostnadsandelar, som skall Sterbetalas tilI
persionsanstalterna, vid irets slut 3 359 073,93 mark. Kreditftirsdkringens fcirvaltnings- och driftskostnader var 360 914,37 mark.
Styrelseledamoten, sekreterare Aarre Manninen avled den
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oktober 1968, bruten av en svir sjukdom. Styrelsen hedrar hans
minne.
Helsingfors den 18 mars 1969

Erkkr. Pesonen

T Pentikiiinen

Veikko Ah,tola

C. G. Aminoff

Aruo Hautal,a

Olaui Jiiroelii

Martti Lehtinen

E. Oinas

Lauri T. Olkinuora

Olaui Suominen

Tapanl. Virkkunen

Markku Kaikkonen
Verkstdllande direktiir
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RESULTATBALANS FOR

KOSTNADER
Ordinii.ra kostnader
Fcirvaltnings- och driftskostnader

Ltiner och arvoden
Socialkostnader
Byrikostnader
.

Datamaskinkostnader
Pensionsanordningskostnader en-

ligt 15 $ APL
Avskrivningar

2 022
384
654
1 085

675,4t
059,61
127,43

876,57

Rdntor

26 500,86
41 870,12
360 573,39

ovriga kostnader

380 175,11

Pensionsndmnden

Kr e ditf

i5

r

s

iikr in g en s

166 042,24
k

o

stnad

e

5

tzt

900,74

r

Av frirsdkringsfiirbindelser
fciranledda prestationer

Utbetalda ersdttningar
okningar av ansvarsftirbindelser
Till ftirsdkrings-

premiereserven
Ti11 ers5ttningsreserven

525 097,54

679 092,61

4 436 818,30

5 115 910,91

Aterftirsdkrare
Ftirsdkringspremier
Fcirvaltnings- och driftskostnader

Lriner och

arvoden
..
..

Socialkostnader .
ovriga kostnader

613

625,-

360

914,37 6 6t5 547,82
Lt 737 448,56

243 633,38

39083,73
78 197,26

mk
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REDOVISNINGSARET

1968

INTAKTER
Ordrniira i.ntiikter
Kostnadsandelar
stalterna

frin

pensionsan4 654 353,77

Ilapitalinkomster

Rdntor

380 411,21

Indexf tirhiijningar

pi l5n och vdrde*
papper

67

549,-

447 960,21

Ovriga ordinHra intdkter

19

586,76 5 L2t 900,74

Kr edr,tf 6r siikrt ng ens r,ntiikter

Fcirsdkringspremier

4 583 175,41

Aterfiirsdkrare

Arvoden
okning i

73

635,-

222

3L3,-

317

677,-

fcirsdk-

ringspremiefond-

andelen
dkning i

ersdttningsfondandelen ..

613

625,-

418

747,4t 6 6t5 547,82
tl737 448,56

Kapitalinkomster
Rdntor
Indexf 6rhiijningar

1 164 393,29

p5 l5n och vdrde-

papper

254

354,t2 I

mk

18

FORMOGENHETSBALANS

AKTIVA
F tn an si er

in g stil,l,

g

&n

g

ar
L 413,66

Kassa

Banktillgodohavanden och postgirokonton
Kontofordringar

2t7

540,78

924

878,03 I

222

313,-

143 892,47

6 o r rg a f 6r siikr in g sb olag s andel
au ansuaret

Fiirsdkringspremiefonden .
Ersdttningsfonden

.

3t7

677,-

539

990,-

PLacertngstillgdngar

Depositioner . .
Obligationer

.

Lin ..
Anlii

gg

3 650 457,51
2 066 961,21
18 312 817,46 24030 236,18

nin g still. g &n g ar

Inventarier
Aktier och andelar

205 8!2,34
93 300,-

mk

299112,34
26 013 230,99

79

31.12.1968

PASSIVA
Friimmande kapita.l.

Kontoskulder . .

Au

261862,L0

.

kr editf 6r siikr tng sf )rbindelser

fiSranlett anslar

Premiereserven

2 534 710,61
17 305 L84,21 19 839 894,82

.

Ersdttningsreserven

1'ransitoriska pos er
Ko;tnadsandelar att iterstdlla

....

Utjdmningar av pensionskostnader
att 8terstdlla....

3 359 073,93

2 552 400,L4 5 gLL 474,07

mk
Helsingfors den 18 mars

26 013 230,99

1969

Pesonen
T Penttkiitnen
Vei.kko Ahtola
Aroo Hautala
C. G. Amtnotf
Ol,at:i, Jiiruelii
Martti Lehti.nen E. Oinas
Lauri T. Olki,nuora Olaot, Suominen Tapani, Vi,rkkunen
Erkki

Markku Kaikkonen
Verkstdllande direktiir
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REVISIONSBERATTELSE
Vid representantskapets ordinarie hrjstmcite den B december
1967 utselda att granska Pensionsskyddscentralens ftirvaltning
och rakenskaper fcir 5r 1968 har vi i dag slutfrirt vArt uppdrag
och meddelar f,tiljande.

Undertecknad Kihlman har under Sret ombesdrjt fortitipande
detaljgranskning av rakenskaperna och meddelar, att bokforingen
skcitts riktigt och civerskidligt pi basen av behciriga verifikat
samt att penningmedlen omhdnderhafts med omsorg. Vdrdepappren har kontrollrdknats.
Gemensamt har vi ISst de vid representantskapets och styrelsens mtjtenfdrda protokollen dvensom drsberdttelsen, analyserat
och granskat bokslutet samt diskuterat under revisionens fcirlopp
uppmdrksammade omstdndigheter med verkstdllande direktciren
och vederbcirande avdelningschefer, som ldmnat oss alla cinskade
tilldggsupplysningar.
Vid revisionen framkom iclie anledning till anmdrkningar och
vi konstaterar att bokslutet uppgjorts enligt riktiga grunder uppvisande mk 3 359 073,93 som kostnadsandelar att returnera. Vi

har kommit till uppfattningen att Pensionsskyddscentralen fortsdttningsvis har skdtts med sakkunskap och omsorg.
Vid granskningen var nervarande matematikern vid socialoch hdlsovSrdsministeriets fcirsdkringsvdelning A. Savelius'
som granskade kreditfcirsdkringens fonder och meddelade, att han
icke funnit skdl ti11 anmdrkningar betrdffande de angeldgenheter
han granskat.
Pi basen av det ovan anfcirda fciresl5r vi att bokslutet faststdlles och styrelsen beviljas ansvarsfrihet fcir 5r
Helsingfors den 27 mars

Biarne LindhoLm

1968.

1969

Jaakko Heikkonen
CGR

Veikko Miiki
GRM

Suante Kihlman
CGR
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PENSIONSSKYDDSCENTRALENS
FORVALTNINGSORGAN
REPRESENTANTSKAPET

Ordinarie medlrcmmar
Niemi, J. E., vicehdradshtjvding, representantskapets ordfcirande
Suontau-sta, Tauno,
fcirande

jur. doktor,

representantskapets viceord-

Partanen, Erkki, bergsrid
Nykopp, Johan, verkstdllande direktcir
Hetemdki, Piiivitj, vicehdradshcivding
Hietanen, Lauri, bergsrid

Jaakkola, Olavi, agronom
Hdmdldinen, Niilo, ordfdrande
Salomaa, Erkki, ordfcirande

Penttild, SuIo, ordfiirande

JdrvelH, Olavi, ekonom, till den 14. 12.68
Rantanen, Jaakko, ordfdrande, frin den 14. L2.68
Valikangas, Aarne I., pol. magister
Pa1m6n, Lars, fil. magister
Ingman, Nils Erik, jur. licentiat
Hauru, Veikko, fil. magister
Tienari, Artturi, fil. magister
Hohenthal, Jar1, vicehdradshcivding
Ponteva, Eero, professor
Suppleanter

Mdntyld, J. E., fcirsdkringsrid
Salonen, Ensio, regeringsrid
Berghell, Helge, bergsrid
Hdstri, Stig H., vicehdradsh6vding
Svartstrcim, Nils, vicehdradshrivding
Pesonius, Veikko, civerste

Sirkid, Viljo I., agronom
Kujanpdd, Viiinri, ordfcirande
Saarinen, Olavi, sekreterare
Viitasaari, Jaakko, sekreterare
Lassinen, Erkl<i, sekreterare
Tuure, Kalervo, verksamhetsledare
Strandell, Hikan, fil. magister
Ekholm, Klaus, vicehdradsh6vding

Keindnen, Viljo, fil. doktor
Haramo, Mikko, ftjrvaltn. kand.
Simoinen, Olli, ftirvaltn. kand.
Niemi, Turo, med. o. kir. doktor
STYRELSEN

Ordinarie medl"emmar
Pesonen, Erkki, fil. doktor, styi'elsens ordftjrande
Pentikdinen, Teivo, fil. doktor, styrelsens viceordf<irande
Virkkunen, Tapani, vicehdradshdvding
Olkinu.ora, Lauri T., dipl.ingenjtir
Oinas, Erkki, vicehdradshcivding
Hautala, Arvo, ordf<irande
Suominen, Olavi, fil. magister
Ahtola, Vei.kko, ordfdrande
Aminoff, C. G., vicehdradshdvding
Lehtinen, Martti, med. licentiat
Manninen, Aarre, sekreterare, t den 19. 10. 68
Jdrveld, Olavi, ekonom, frin den 10. 12. 68
Suppleanter
Sumelius, Henrik, agronom

Wld6n, Ro1f, vicehdradshtivding
Markkanen, Kauko, vicehdradshtivding
Kuukkanen, Viljo, sekreterare
Kostet, Yrj6, verksamhetsledare
Salminen, Jouko, ordfcirande
Halsas, K-J., vicehdradshiivding
Somer, Pekka, san.generalliijtnant
Simoinen, Olli, ftjrvaltn. kand.
REVISORER

Kihlman, Svante, ekon. magister, CGR, civervakningsrevisor
Lindholm, Bjarne, pol. magister
Mdki, Veikko, ekonom, GRM
Heikkonen, J. V., ekon. magister, CGR
Suppleanter
Ekroos, Torsten, ekon. magister, CGR
Seppdld, Ensio, verksamhetsledare

Z1

Kymensalo, Pentti, ekonom
Kauppinen, Matti L, ekonom, CGR

DIREKTIONEN FOR KREDITFORSAKRINGSVERKSAMHETEN
Kaikkonen, Markku, verkst5llande direktdr, ordfd'rande
Harkia, Eero, bankdirektrir, viceordfcirande

Witting, Erik, bankdirekt<ir
Peitsalo, Kalervo, verkstdllande direkttir
von Veh, Nils, verkstdllande direktijr
KONSULTATIVA KOMMISSIONEN FOR
INFORMATIONSVERKSAMHETEN
Kaikkonen, Markku, verkstallande direkt<ir, ordfcirande
Valkama, Esko-Voitto, redaktdr
Ikdheimonen, Erkki, huvudredaktdr
Seitovirta, Erkki, informationschef
Toivonen, Pauli, soc. kand.
KONSULTATIVA KOMMISSIONEN FOR
INVALIDITETSARENDEN
Ordinarte medlemmar
Sundberg, Heimer, direkttir, ordf<irande
Keindnen, Viljo, fil. doktor, viceordf<irande
Antila, Jussi, med. licentiat
Heikel, Felix, med. Iicentiat
Lehtinen, Martti, med. licentiat
Lehtinen Raimo, vicehdradshtivding
Palletvuori, Pekka, vicehdradshcivding
Simoinen, Olli, fcirvaltn. kand.
Sihvonen, Rusko, vicenotarie
Su.mari, Pertti, med. licentiat
Supple-anter

Aaltonen, Reino, vicehdradshiivding
Gylling, Martti, med. .o. kir. doktor
Heiskala, Heikki, med. licentiat, till den 21. B. 68
Karhunen, Pekka, med. licentiat, fr5n den 21. 8. 68
Ikonen, Ensio, med. o. kir. doktor
Kilttner, Peter, jur. licentiat
Mil5n, Olavi, prokurist

Silfverberg, Alf , vicehdradsh<ivding
Wege1ius, Otto, med. o. kir. doktor
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DIREKTORER

Kaikkonen, Markku, verkstdllande direkttjr
Sundberg, Heimer, direkttjr

AVDELNINGS- OCH BYRACHEFER
Aarnio, Margaretha, avdelningschef , forskningsavdelningen
Karjalainen, Matti, avdelningschef, informationsavdelningen
Melkas, Antti, avdelningschef, kreditftjrsdkringsavdelningen
Rantanen, Tarmo, avdelningschef, allmdnna avdelningen
Sirkesalo, Jouko, avdelningsphef, fdrsdkringstekniska avdelningen

Uimonen, Matti, bitrddande avdelningschef, juridiska avdelningen

Mdkeldinen, Lauri, byrichef, kanslibyrin
Riekkinen, Heikki, byrichef, registerbyren

25

PENSIONSNAMNDEN

Ordinarie medlemmar
Ojala, Olof, regeringsr&d, ndmndens ordftjrande
Ahonen, Erkki, dldre justitiesekreterare, ndmndens viceordftirande
Saari, Kaarlo, vicehdradshtivding
Savelius, Armas, fil. kandidat
Bj6rkst6n, R. R., med. licentiat
Lehtosuo, Erkki, med. licentiat
Svartstr6m, Nils, vicehdradshtivding

Mildh, Harry, vicehiradsh6vding, till den 1. 8. 68
Ilmonen, Kalevi, vicehdradshd,vding, frin den 1. 8.
Jaatela, Tauno, jur. licentiat
Sirkiii, Viljo. I., agronom
Kaukoranta, Matti, verksamhetsledare

68

Liukkonen, Kauno, socialsekreterare
Hyv6nen, Paavo, pol. kandidat
Lassinen, Erkki, sekreterare

Suppleanter
Su-ihko, Olavi, viceharadsh6vding

Honka, Kaarlo, fil. magister
Luppi, Alpo, med. Iicentiat
Valanne, Eero, med. o. kir. doktor
Ripatti, Pertti, vicehdradshtivding
Ilmonen, Kalevi, vicehdradshtivding, till den 1. 8. 68
Aura, Kielo, vicehdradshtivding, frin den 1. 8. 68
Uoti, Martti, jur. kandidat
Palojdrvi, Erkki, agronom
Raita, Yrj<i, soc. magister
Piitulainen, Leo, organisationssekreterare
Kansikas, Veikko, sekreterare
Honkavaara, Esko, ekonom
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PENSIONSNAMNDENS VERKSAMHET
AR 1968
Antalet till pensionsndmnden inkomna drenden, vilka 5r 1967
uppgick till 1 044, var under senaste 5r 1 064. Under verksamhetsAret avgjordes 1 090 drenden medan motsvarande tal fcir 5r
196? var 1 001. Jiimftjrt med fciregiende &r tikade silunda antalet
besvdrsdrenden med ungefdr 2 procent medan tiilvdxtprocenten
betrHffande av avgjorda drendena uppgick till ndstan 9. Vid
verksamhetsirets inging fanns vid pensionsndmnden 355 oavgjorda Srenden och vid Srets utging var deras antal 329. Ndmnden har sammantrdtt 83 ginger, varav 5 ginger till plenum.
Verksamheten har fortsatt med tvi avdelningar, vilka vardera
i allmdnhet sammantrdLtt 4 g&nger per minad under sessionsperioderna.

Antalet inkomna och avgjorda arenden per mAnad
5r 1968:

samt

namndens arbetstakt
MAnad

Inkommit

Januarl

102
108

65
101

mars ...
april ....

89
95

Lt4

maj

io

t2t

60

92

februari

juni

juli.....

82

augusti

84

Avgjorts

153

Avgjorda flere
,n

-7
+25
+58
+45
+32
oo
oo

september

B9

56
ll

oktober
november

99

t17

108

80

oo

1 090

+42
+26

december
1 064

tt4

(*)

eller mindre (-)
dn inkomna

-LO

-72
+18

Den tid, som erfordrats fcir behandling och avgcirande av
drendena har alltjdmt varit skiilig. I medeltal avg6rs drendena
inom tre m5nader frin det besvdr inkommit.

