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Den 1 januari 1970 triidde flere ftjrbdttringar av social-

skyddet i kraft. Av dessa dr inftjrandet av pensionsskydd fiir
f6retagare av synnerlig betydelse fcir arbetspensionssystemet.

Folkpensionssystemets f6rminer 6ter kompletterades med bo-

stadssttid, varjdmte stadgandena rtirande sttjdtilldggen dndrades.

Famitjepensionslagen, som ansluter sig till folkpensionssystemet,

trddde samma dag i kraft med full effekt.
Socialskyddets effektivering avtecknar sig tydligt 6ven i so-

cialutgifternas utveckling. Virt lands socialutgifter kan u-pp-

skattas under 5r 1970 ha iikat till 5 700 miljoner mark, eller
18 procent av nettonationalprodukten. Jdmftjrt med 5r 1969

steg socialutgifterna med 600 miljoner mark. I pensioner ut-
betalades under redogtirelse6ret 2 600 miljoner mark, varav n6got
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iiver hSlften ftir folkpensionssystemets del. Pensionsutgifterna
steg frin 1969 6rs belopp med 400 miljoner mark.

Den av staten tillsatta pensionssystemkommitt6n fortsatte
sitt arbete. Under 61 1970 dgnades l6sningen av fr6gan om front-
soldaternas pensioner sdrskild uppmdrksamhet inom kommitt6n,
men Sven problemen med arbetspensionsskyddets effektivering
var fcire. Kommitt6ns betdnkande blev fdrdigt 5r 1971. Diiri
ftireslogs, att arbetsltishetspension ftir arbetstagare, som uppn5tt
htig 6lder, skall anslutas till arbetspensionslagarnas fcirminer.

Intresse fcir socialpolitiska frigor framtrddde dven i riks-
dagsmotionerna. Av de iiver 2 700 motioner, som inldmnades
till 1970 6rs riksdag under motionstiden, gdllde inemot en femte-
del socialskyddet. Angiende pensioner inldmnades inemot 200

motioner.

ARBETSPENSIONSSYSTEMET

Genomfcirandet av pensionsfdrsdkringen fcir lantbruksfcjreta-
gare och andra fdretagare prdglade arbetspensionssystemets
verksamhet under ir 1970. Fcirsdkringarnas ikraftsdttande lyc-
kades mycket vdl. Under Sret blev 392 000 lantbruksftiretagare
ftirsdkrade. FtjPl-ftjrsiikring upptogs av 114000 personer. Av
FciPl-fcirs?ikringarna har g8 % tagits hos pensionsfcirsdkrings-
bolagen och 2 /o hos pensionskassorna.

Vid utgingen av 5r 1970 hade APl-pensionsskydd pi grund
av bestiende arbetsfcjrhillanden anordnats ftjr sammanlagt
830 000 arbetstagare. KAPl-premier erlades under Sret fcir
450 000 arbetstagare. APl-tilleggsftirminer hade vid Srets ut-
g6ng anordnats fiir 30 000 arbetstagare. Antalet pensioner steg
1970 frin 100 000 till 133 000. Alderspensionernas genomsnitt-
liga belopp utgjorde vid Srsskiftet 186 mark i minaden, medan
motsvarande tal ftir invalidpensionerna var 164 mark. Familje-
pensionernas medeltal var 164 mark i minaden. I arbetspen-
sioner utbetalades 5r 1970 sammanlagt 286 miljoner mark. Pen-
sionernas utveckling framgEr av nedanstiende tabeller.
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Pensionsslag

APL-, KAPL-, LF6PL- och FciPl-pensionernas
antal vid 6rets slut
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Pensionsanstalternas antal ftirdndrades inte ndmnvdrt. Med

anledning av FOPL:s ikrafttrddande grundades visserligen tre
nya pensionskassor, m3n antalet pensionsstiftelser nedgick un-
der 61 1970 med tvt. Vid frrets utging fanns 163 pensionsan-

stalter. Arbetspensionsanstalternas sammanlagda premieintekter
1970 av APL-, KAPL-, LFtiPL- och FtiPl-grundpensionsskyddet
samt av registrerat tilldggspensionsskydd har uppskattats till 650

miljoner mark. Arbetspensionsfonderna uppgick vid irets slut
till uppskattade 3 200 miljoner mark.

De under de senaste Sren genomftjrda ftjrbdttringarna av pen-

sionsskyddet har 6ven aktualiserat iikningen av systemets in-
komster. APl-fijrsiikringspremien hdjdes frin ingtngen av 6r

1971 med omkring en halv procentenhet, varigenom ftirsdkrings-
premien steg tili i medeltal 5,6 % av ltjnen. LFtiPL- och FtiPL-
ftjrsdkringspremien steg i motsvarighet till APl-premien.
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KAPL-ftjrsdkringspremien hdjdes till 6 % av ltinen, likasi
fr8n den 1 januari 1971. Dessutom htijdes rdntan ftir APL-5ter-
lining tlll 7 %.

SYSTEMETS UTVECKLANDE

De f6r infcirandet av fciretagarnas pensionsskydd behtivliga
planeringsarbetena fortgick delvis Snnu under &r 1970. Vid in-
fcjrandet av fdretagarpensionsfcirsdkringen konstaterades, att
pensionsskydd fcir idkare av rensktitsel skulle kunna ordnas
smidigare inom LFtiPL:s dn inom FriPL:s krets. En stor del av
rensktjtselidkarna dr ndmligen tiliika lantbruksfciretagare. Pen-
sionsskyddscentralen utarbetade ett fdrslag till lagdndring, en-
ligt vilket rensktitselidkarna skulle h5nfcjras till LFtiPL:s krets.
En pi fcirslaget baserad lagdndring trddde i kraft den 1 januari
1971. I fciretagarpensionslagarna gjordes tvi andra dndringar,
ndrmast av teknisk natur.

Det mellan arbetsmarknadsparterna i december 1970 in-
gengna inkomstpolitiska avtalet innehcill aven en del <iverens-
kommelser rtirande effektivering av arbetspensionsskyddet och
fdrenkling av dess tekniska struktur.

Pensionsskyddscentralen ingick avtal med Kommunala pen-
sionsanstalten om att dven de kommunala anstdllningsfiirhil-
landena skall intagas i centralens arbetsfijrhillanderegister.
Uppgifter antecknas endast om arbetsf6rhillanden, som upp-
htirt. Denna registrering avses komma i g&ng under 5r 1971.

Den kommer att gtira pensionsdrendenas behandling snabbare
och sdkrare.

Fortsatt uppmdrksamhet har dgnats den service de fdrsHk-
rade fir. Rf,dgivningen till arbetspensionsstikandena effektive-
rades medelst fastare handledning av de personer i penning-
anstalterna och de tjHnstemdn vid sjukhus och sanatorier, som
handhar denna r5dgivning.

Den delegation, som enligt lagen om pension ftir fciretagare
har till uppgift att hos Pensionsskyddscentralen g<ira framstdll-
ningar och avge utl8tanden i drenden rtirande pensionsskydd
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konstituerades i mars 1970. Delegationen sammantrddde fem
ginger under Sret och avgav utlitande till Pensionsskydds-
centralen om tvi lagdndringsfcirslag. Vidare behandlade dele-
gationen frigor rtirande tillHmpningen av lagen om pension fiir
fiiretagare, bI.a. pif<iljderna av fciretagares uraktlttenhet att
fullgcira sin fcirsdkringsskyldighet.

REGISTREN

Pensionsskyddscentralens datorarbeten, vilkas huvuddel dr
inskrivandet av arbetsfiirhillanden, som underlyder arbetspen-
sionslagarna, och av fciretagarperioder i Pensionsskyddscentra-
lens arbetsftirhillanderegister, utftirdes som fd,rut av Oy Tieto-
konepalvelu Ab bendmnda bolag. Emedan den proportion, i vil-
ken bolagets tjdnster anlitas, fcirSndrats, vidtogs en s6dan om-
stdllning av aktieinnehavet, att det antal aktier Pensionsskydds-
centralen innehar tjkades. Understjknings- och planeringsarbetet
ftir ftirnyande och utvecklande av bolagets maskinbestind fort-
skred si l5ngt, att ett nytt maskineri kunde bestdllas. Maski-
neriet, som f6rhyrs av Pensionsskyddscentralen och fis i bruk
i slutet av ir 1971, ftjrmir tillfredsstdlla centralens tjkade be-
hov under de ndrmaste 6ren.

Den mest centrala registreringsuppgiften var igingsdttandet
av registren fdr lantbruksfciretagare. De fcirsta uppgifterna om
lantbruksfijretagare och andra ftiretagare blev till sin huvuddel
registrerade under redogdrelseiret. Kompletteringen av regist-
reringsprogrammen m6ste i vissa delar ansti till en senare
tidpunkt.

Ftjr att effektivera databehandlingen utvecklades identi-
fieringsftirfarandet. Som identifieringsuppgifter kan numera be-
folkningsregistrets personbeteckningar anvdndas, vilket med ti-
den kommer att giira anvdndningen av arbetspensionskort onti-
dig samt att underldtta samarbete mellan befolkningsregistret
och arbetspensionsregistret.

Oversdndandet till arbetstagare av registerutdrag med upp-
gifter om arbetstagarens APl-arbetsftjrhillanden och KAPL-



8

ftirtjdnster dvensom en approximativ berdkning av pensionens

belopp har fortsatts. Under iret expedierades 50 000 sidana
utdrag.

Pensionsskyddscentralen utfcjrde en undersiikning betrdffande
stikande av pension inom arbetspensionssystemets dldsta ilders-
klasser. Sammanlagt 900 arbetstagare befanns inte ha srikt 5l-
derspension, ehuru de syntes ha pensionsrdtt. TilI dessa personer
sdndes meddelande, att de har m6jlighet att scika pension.

Samarbetet mellan Pensionsskyddscentralen, Kommunala
pensionsanstalten och statskontoret ifriga om kommunikationen
av uppgifter om pensionsfall fortgick som fcirut. Pensionsskydds-
centralens samarbete med Folkpensionsanstalten fortgick likasi
enligt samma metod som ftirut. Uppgifter om pensionsbeslut ftjr-
medlades till Folkpensionsanstalten, som 5 sin sida tillsdnde
Pensionsskyddscentralen uppgifter om avgdrande i drenden rci-
rande sjukdagpenning och folkpension.

PENSIONSARENDENA OCH RADGIVNINGEN
ANGAENDE PENSIONERNA

Till arbetspensionsanstalterna inkom under 5r 1970 i medel-
tal 4 000 pensionsanstikningar per minad. Av dessa kom inemot
hdlften via Pensionsskyddscentralen. Ehuru antalet den vdgen
inkomna anscikningar fortfarande steg, nedgick dock deras rela-
tiva andel av samtliga pensionsanstikningar jiimfdrt med de fdre-
giende 5ren. Detta berodde huvudsakligen ddrp6, att friretagar-
nas anscikningar direkt tillstdlldes vederbdrande pensionsanstal-
ter.

Av de till Pensionsskyddscentralen inkomna ansdkningarna
anldnde hdlften direkt frin stjkandena och hdlften genom ban-
ker och postanstalter, som har r6dgivning fcir pensionss6kande.
Pensionsskyddscentralen civersdnde ans<ikningarna till veder-
bcirande pensionsanstalter frir avgtirande med bifogande av de
uppgifter om scikandes pensionsrdtt centralen innehade.

Varje minad anhdngiggjordes i medeltal 500 sidana pensions-
drenden, ddr arbetspensionsstjkanden eller ftjrminslitaren hcirt
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Sven till kretsen fiir lagen om statens pensioner eller ftir lagen

om pension ftjr kommunala tjdnsteinnehavare och pensionstagare.

I dessa fall ijversdndes ansdkningarna fdr handldggning till
statskontoret eller till Kommunala pensionsanstalten.

Betrdffande besvdrsskrifter till ftirsdkringsdomstolen angeen-
de arbetspension samt ansiikningar om undanrdjande av beslut,
som vunnit laga kraft, har Pensionsskyddscentralen avgivit ut-
litande enligt tidigare praxis. Under Sret avgavs 241 sS.dana

utlitanden.
Den konsultativa kommissionen ftir invaliditetsdrenden, som

har till uppgift att avge utl5tande i invalidpensionsdrenden, av-
gav under 5r 1970 till pensionsanstalterna 96 rekommendationer
till beslut. Dessa rekommendationer har pensionsanstalterna
ndstan utan undantag ftiljt.

Granskningsbestiken hos pensionsstiftelser och -kassor, som

bedriver verksamhet enligt APL, har fortsatts. Under 6ret be-
siikte granskarna 85 pensionsanstalter. Dessutom avgav Pen-

sionsskyddscentralen till pensionsanstalter och enskilda ftjrsdk-
rade utlitanden och anvisningar angaende arbetspensionsla-
garnas tilldmpning. Pensionsskyddscentralens ridgivningsexpe-
dition bestjktes av i medeltal 60 personer per dag. Dessa bestjk
giillde huvudsakligen ftirfrigningar om ftjrutsdttningarna ftir er-
hillande av pension eller angiende tiIl visst arbetsftjrhillande
htirande pension, pensionsanstikan och drenden rtirande arbets-
pensionskort.

OVERVAKNINGEN AV PENSIONSANORDNANDET

Overvakningen av pensionsanordnandet inriktades fortfaran-
de pi att kontrollera, huruvida arbetsgivarna anordnat arbets-
pensionsskydd ftir sina arbetstagare. Den tid FiiPL bereder fdre-
tagare fijr anordning av pensionsskydd fortl6pte under 5r 19?0,

varftjr tivervakningen i denna del kan btirja ftirst 61 1971.

Granskningar av arbetsgivarnas pensionsanordningar utfcir-
des pi grund av fiirfrigningar och p5pekanden frin arbets-
tagare dvensom av uppgifter i pensionsansdkningarna. Dess-
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utom siikte man systematiskt tivervaka, att arbetsgivarna full-
96,r sin fiirsdkringsskyldighet. Hos arbetsgivare gjordes 500

kontrollbestik.
Arbetsgivarnas fdrsdkringsskyldighet utreddes jdmvdl i sam-

band med konkurser och offentliga stdmningar. Ar 1970 be-
handlades 285 konkursfall och 315 offentliga stdmningar. Pen-
sionsskyddscentralen bevakade gottgcirelse i 24 konkurser.

Pensionsskyddscentralen mi frin upptagande av LFciPL-
och FciPl-ftirsdkring befria person, vars pensionsskydd 5r an-
ordnat pi annat sdtt och dr tillrdckligt. Ar 1970 inkom 970

sSdana ansiikningar, som hdnfcirde sig till LFdPL, och 1 860,

som avseg FOPL. Av anscikningarna avgjordes 1 170 under iret,
690 positivt.

DE FORSAKRINGSTEKNISKA ARBETENA

Utredningen av ansvarsftirdelningen betrdffande de pensio-
ner, som skall bekostas gemensamt 61 1969, dvensom slututred-
ningen av Pensionsskyddscentralens egna kostnader ftir 5r 1969

blev klar vid utgingen av senaste oktober. De pensioner, som
skall bekostas gemensamt, utgjorde 113,6 miljoner mark. Be-
loppet hade i jdmftirelse med fcireg&ende 6r stigit med 68 %.
Vid utjtimningsutredningen gottgjordes pensionsanstalterna fcir
fdrsta gingen den fr5n centralkassan fcir arbetslcishetskassorna
erhillna fcirsdkringspremien 8,6 miljoner mark ftjr flr 1969. Det
belopp, som passerade Pensionsskyddscentralen i samband med
utjdmningsutredningen var sammanlagl 28,7 miljoner mark. Pi
grund av beloppets <ikning har utjimningsfiirfarandet utveck-
lats pi sidant sdtt, att betalningarna skulle ftirdela sig jdmnare
river hela iret.

Htijningen av rdntan ftjr Sterliningen frin 5 % titl" 7 % och
f6rdndringen av kostnadsgrunden fiir familjepensionerna fd,ran-
ledde Sndringar av pensionsfcirsdkringsbolagens berdkningsgrun-
der. Grunderna har redan faststdllts av social- och hdlsovirds-
ministeriet. Motsvarande dndringar i pensionskassornas och
-stiftelsernas berdkningsgrunder dr dnnu under utarbetande.
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Med anledning av fciretagarpensionslagarnas ikrafttrddande ut-
arbetades nya bokftiringsregler ftir pensionskassorna och -stif-
telserna.

Av fciretagarpensionslagarna pikallade Sndringar tillades till
villkoren och grunderna ftir fribrev. Arbetet med komplette-
ringen av villkoren blev slutfijrt betrdffande s6vdl fribreven fcir
grundskydd som tilldggsfiirm6nsfribreven. Villkoren faststdlldes
av ministeriet i augusti 1970.

KREDITF6RSAKRINGEN

Kreditfcirsdkringens ansvar var 1 082 miljoner mark vid ut-
gangen av 5r 1970, vilket innebdr en stegring av 27 /6 ftl'n
Srets btirjan. Huvuddelen av denna summa bestod av till sdker-
het ftir arbetspensionsanstalternas l5n beviljade kreditftjrsdk-
ringar, och av dessa bildat fdrsdkringsbestind var 867 miljoner
mark. Den tivriga delen av kreditftirsdkringens ansvar, bestod

av ansvars- och fondbrister, som hdnfcir sig till arbetsgivarna,
58 miljoner mark, dvensom av pensionsstiftelsernas och pen-
sionskassornas realtdckning, som var 157 miljoner mark. De hos

Pensionsskyddscentralen stdllda sdkerheterna tdckte enligt vdr-
desdttningsgrunderna 5L /o av linens samt ansvars- och fond-
bristernas sammanlagda belopp. Kreditftjrsdkringens utveckling
framgir av fiiljande tabell.

Kreditfrirsiikringsbestindet vid 6rets slut; milj. mk

1 963 I 964 I 965 1 966 1 967 1 968 1969 I 970

403

463
205

l1

1 082

I kreditftirsdkringspremier infltit under 5r 1970 sammanlagt
6,2 miljoner mark, varav till iterfijrsdkrarna erlades 0,6 miljoner

Kreditgivare

F<irsdkringsbolag
Pensions-
stiftelser
Pensionskassor
Arbets-
pensionskassor

117

140
63

42

B447

.1

31
t7

118
4B

176

5

167
94

226

7

246
150

o

284

310
147

332

379

176
o

Sammanlagt 97 253 32+ 442 629 74e I Be5
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mark. Premieintdkterna steg med 9 /a av ftiregiende 6rs be-
lopp. Den av kreditfrirsdkringarna fiiranledda ansvarsgelden ut-
gjorde vid irets slut 33,4 miljoner mark och iterftjrsdkrarnas
andel ddrav var 1,4 miljoner mark.

Under redogtirelseiret rikade 21 kreditftjrsdkringstagare i
konkurs. Betrdffande dem har Pensionsskyddscentralen ett an-
svar pi 1,6 miljoner mark. I grund av kreditftirsdkring utbe-
talades under Sret i ersdttningar 0,6 miljoner mark.

Reserveringar enligt stadgandena i gdllande lag om beskatt-
ning av ndringsverksamhet har ftir kreditftjrsdkringens del
gjorts i bokslutet i den m&n redovisningsirets resultat med-
givit.

PLACERINGARNA

Pensionsskyddscentralens placeringstitlgingar tikade under 6r
1970 med 36 Va och var vid Srets slut 37,6 miljoner mark. Av
detta belopp utgjordes 1,8 miljoner mark av vdrdepapper och
35,8 miljoner mark av I5n. Som l5n hade industrin beviljats
13,0 miljoner mark (36 %), f<iretag inom handeln och service-
branschen 9,4 miljoner mark (26 /6), foretag i byggnadsbrans-
chen 8,6 miljoner mark (24 %) oc};. andra 4,8 miljoner mark
(r4 %).

FORSKNING OCH STATISTIK

I unders6kningsserien angeende pensionsSldern blev det mest

omfattande skedet av materialets insamlande, en ftirfrigan per
post, som omfattade 22 industribranscher och 10 andra yrkes-
grupper, ndstan helt avklarat under iret. Frigeformuldr till-
stdlldes 10 500 personer, varav inemot 83 % avgav svar. De pi
grund av tidigare insamlat intervjumaterial uppgjorda delrappor-
terna angiende metallbasindustrin, ftirs5ljningsarbete och gruv-
arbete dr fdrdigstiillda. Sedan det planmdssiga materialet i sin
helhet erhillits frin fdltet kan en slutlig jdmftirande analys be-
trdffande de understjkta yrkesomridena verkst[llas.
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Understikningen av frekvensen ftjr arbetsftjrhillanden pd

under fyra minader blev fdrdig betrdffande industrin och resul-

taten publicerades. En motsvarande understikning angeende

kontorsarbete h5ller pl att bli fiirdig' Ifriga om andra ir 1970

utfijrda mindre undersiikningar mi namnas, att de delar av inter-
vjumaterialet tilI undersijkningen "Eldketurva ja toimeentulo"
(Pensionsskydd och utkomst), som ansigs vdrda att bevaras,

blev slutbehandlade. Granskningens objekt var inverkan av so-

ciala inkomsttiverftiringar pi lcintagarnas fiirdelning enligt in-
komst, vissa med avg6ng frin arbetet sammanhdngande fr6gor

och socialhjdlpens betydelse fdr pensionstagarna.

Boken "Eldketurva eri maissa" (Pensionsskyddet i olika ldn-
der) publicerades pi viren 19?0. Det intresse boken vdckte

visade tydligt betydelsen av forskning r6rande utldndska sys-

tem och internationella jiimftiretser. I anledning hdrav har mtij-
ligheterna utretts fijr en tikad forsknings- och publikationsverk-
samhet inom denna sektor. Som en ny uppgift upptogs pi pro-
grammet en understikning, som analyserar de olika riksdags-
gruppernas och pressens instdllning ti]I pensionssystemen och

deras utvecklande.
Statistiska uppgifter om arbetspensionsanstalternas verksam-

het, om pensionerna och om pensionstagarna insamlades i samma

omfattning som fiirut.

INFORMATIONSVERKSAMHETEN

Informationsverksamheten inriktades sdrskilt pi att presen-

tera fdretagarpensionslagarna, fiirfarandet vid stikande av ar-

betspension och registerutdragstjdnsten.
Det offentliga ordet erhijll ett rikligare material dn ftjrut

och tidningarna fick effektivare individuell service, i det Pen-

sionsskyddscentralen tiversdnde enbart fiir en viss tidning e1ler

tidningsgrupp - s&som lokala tidningar eller personalblad -
avsedda artiklar i storre antal dn ftirut. I radion och televisionen

f6rekom flere program om arbetspensionerna. I samarbete med

radions redaktion ftir vuxenutbildning gjordes en serie i 7 delar,
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"Tytieldketurva" (Arbetspensionsskyddet). Fcir att gtira det
lSttare att fdlja med denna serie utsdndes en informativ bro-
schyr, ndrmast avsedd fcir folkbildningsorganisationerna.

Tidskriften "Tydeldke" och dess svenskspr6kiga upplaga
"Arbetspension" utkom fyra ginger. I tidskriftens innehill stjkte
man beakta resultaten av den 5r 1969 utftirda enkdten bland
ldsarna. Av Pensionsskyddscentralens broschyrer trycktes flere
i nya upplagor. En framstdllning rrirande lagen om pension firr
fdretagare trycktes dven i blindskrift.

Ftiredragshillare fcirmedlades till flere tillfdllen, bl.a. till
penninganstalterna, vilkas intresse fdr arbetspensionsangelegen-
heterna avsevdrt 6kat bl.a. ifriga om denna form av information.
Pensionsskyddscentralen deltog i utstdllningen "Aldringarnas
vecka" i Helsingfors. En film om arbetspensionsskyddet visades
i biografer och vid olika upplysningstillfdllen.

Kontakten med riksdagens socialutskott fortgick som ftjrut.

DET INTERNATIONELLA SAMARBETET

Pensionsskyddscentralen har som ftirut deltagit i det inter-
nationella samarbetet pi socialftjrsdkringens omride. Bland in-
ternationella mtiten, ddr Pensionsskyddscentralen var fciretrddd,
mi ndmnas mtjtet med permanenta kommitt6n ftjr de nordiska
socialftjrsdkringsm<itena i Abo, nordiska tilldggspensionsfcir-
sdkringsmiitet i Danmark, internationella socialskyddsorganisa-
tionens generalfdrsamling i K61n och ett mijte i Budapest be-
tr6ffande lantbruksbefolkningens socialskydd dvensom interna-
tionella fcireningens ftjr arbetslagstiftning och socialskydd mcite
i Varszava. Pensionsskyddscentralen har dven ftirmedlat skrift-
liga informationer om Finlands arbetspensionssystem och vert
lands socialftirsdkring i iivrigt till flere internationella organi-
sationer och utldndska socialfcirsdkringsanstalter. Talrika ut-
ldndska socialftirsdkringssakkunniga har vid bestjk hdr stude-
rat arbetspensionssystemet och Pensionsskyddscentralens verk-
samhet.
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PERSONAL OCH KOSTNADER

Pensionsskyddscentralen hade vid 6rets utging i sin tjdnst
1BB personer. Personalens antal tjkade under Sret med 19 per-
soner. Detta berodde huvudsakligen p5 de nya iligganden ftjre-
tagspensionslagarna ftir med sig dvensom pi det merarbete dessa

lagar ftirorsakat betrdffande pensionsdrendena och registerftjrin-
gen.

Pensionsskyddscentralens forskningsavdelning indelades i
februari 1970 i tvi byrier, fdltunderscikningsbyrin och pensions-
undersdkningsbyrin, varjdmte cheferna ftir dessa utndmndes.

Pensionsskyddscentralens egentliga fdrvaltnings- och drifts-
kostnader 5r 1970 utgjorde 6 633 647 mark. Pensionsanstalterna
erlade till Pensionsskyddscentralen fijr tdckande av dess utgif-
ter 7 650 578 mark i kostnadsandelar. Med beaktande av det
belopp, som anvdnts till 1970 6rs utgifter och det frin frire-
giende 6r balanserande beloppet kvarstod som fijrskottsandelar
att anvdndas under 5r 1971 5 397 212 mark. Kreditfcirsdkringens
ftirvaltnings- och driftskostnader var 492 620 mark.

Helsingfors den 15 april 1971

Erkkr. Pesonen T Pentr.kiiinen

Veikko Ahtola C. G. AminoJf Aruo Hautala

Martti Lehtr.nen Seppo Lindblom Bruuno Mattila

Erkki. Oinas Lauri T. Olkinuora Olatti Suominen

V. E. Terho Tapani Vtrkkunen

Markku Kaikkonen
Verkstdllande direktcir
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RESULTATRAKNING FOR

KOSTNADER

Ordiniira kostnader
Ftirvaltnings- och
driftskostnader

Liiner och arvoden
Socialkostnader . .

Byrikostnader ...
Datorkostnader . .

Pensionsanordningskostnader
enligt APL 15 $ .

Avskrivningar
Rdntor
6vriga kostnader

Pensionsndmnden .

Kr e ditf iir s iikr in g ens ko stnad er
Av fcirsdkringsftirbindelser
ftiranledda prestationer

Utbetalda ersettningar
Okningar av an-
svarsf6rbindelser

Till f6rsdkrings-
premiereserven 234 330,78
Till ers6ttnings-
reserven 7 056 796,-

2 735 847,77
427 504,70
903 871,68

1 596 959,93

127 081,10
62 931,-

180 332,34
404 564,L4
224 554,78 6 663 641,44

638 097,62

7 29t L26,78

600 985,-
Aterfdrsdkrare

Fcirsdkringspremier

Ftirvaltnings- och
driftskostnader

Ltiner och arvoden
Socialkostnader
6vriga kostnader 492 t34,05

486,-

5 677,-

t77 27t,63 I 205 778,08

343 676,15
5L 242,27
97 215,63

Skatter
Avskrivningar frin placerings-
tillgingarna
Okning av kreditftirlustreserve-
ringen

mk 15 869 425,52
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REDOVISNINGSARET 1970

INTAKTER

Ordiniira intdkter
Kostnadsandelar frin Pensions-
anstalterna

Kapitalinkomster
Rrintor
Indexfiirhtijnin-
gar pi lin och
vdrdepapper

ovriga ordindra intdkter

Kr editf 6r siikring ens intiikter
Ftirsdkringspremier

6 26t 712,04

340 581,46

13 178,- 353 759,46

48 L75,94 6 663 647,44

6 155 965,61

72118,20

45 7Ll,-

440 847,- 558 676,20

2 376 088,75

LL' 047,52 2 49L 136,27 I 205 778,08

Aterftirsdkrare
Arvoden
Okning av fijrsdk-
ringspremiereserv-
andelen
Okning av ersdtt-
ningsreservandelen

Kapitalinkomster
Rdntor
Indexftirhtijnin-
gar pi lin och
vdrdepapper

mk 15 869 425,52
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BALANSRAKNING

AKTIVA
F inansi er t n g still g &ng ar

Kassa
Banktillgodohavanden och post-
girokonton
Kontofordringar

3 624,58

1540 l22,Bl
L 794 L28,44 3 337 875,83

duriga f 1rsiikring sbolags andel
ans ansuaret

Ftirsdkringspremiereserven
Ersdttningsreserven

Transitonska poster
Ftirfallna obetalda kreditftirsdk-
ringspremier . .. .

Transitoriska rantor

Placeringstillg&ngar
Obligationer
Aktier och andelar
Lin

264 433,-
I 164 563,- 1 428 996,-

156 510,-
256 123,- 412 633:-

L 7t0 547,32
88 946,63

35 844 L07,72 37 643 601,67

Anl ii g g nin g s till g dn g ar
Inventarier
Aktier och andelar

157 318,82
180 500,- 337 818,82

mk 43 160 925,32
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31. 12. 1970

PASSIVA
Friimmande kapital

Kontoskulder . .

Vdrderingsposter

Kreditf cirlustreserverin g

Ao kreditt6r siikring sf \rbindelser
fdranlett ctnEoar

Premiereserven .

Ersdttningsreserven

Transitoriska poster

Semesterersdttningsreservering
med socialskyddsavgift
I ftjrskott erlagda kreditfiirsdk-
ringspremier . .

I ftirskott erhillna kostnadsan-
delar
Utjdmningsandelar av pensions-
kostnader

l5l740,74

318 082,63

3 22'L 573,67
30 176 041,- 33 397 614,67

173 616,-

21 535,20

5 397 2LL,75

3 701 124,33 g 293 487,28

mk 43 160 925,32

Helsingfors den 31 mars 1971

Erkki Pesonen T Pentikiii,nen

Veikko Ahtola C. G. Amtnoff Aruo Hautala

Martti Lehtinen Seppo Lindblom Bruuno Mattila

Erkki, Oinas Laurt T. Olkinuora Olaut. Suom'.nen

V. E. Terlto Tapani Vi,rkkunen

Markku Katkkonen
Verkstdllande direkttir
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REVISIONSBERATTELSE

Vid representantskapets ordinarie htjstmiite den 9 december
1969 utsedda att granska Pensionsskyddscentralens fcirvaltning
och r6kenskaper ftir 5r 1970 har vi i dag slutftirt virt uppdrag
och meddelar fdljande.

Undertecknad Kihlman har under iret ombesiirjt fortlijpande
detaljgranskning av rdkenskaperna och meddelar, att bokftiring-
en sktitts riktigt och tiverskidligt pi basen av behtiriga verifikat
samt att penningmedlen omhdnderhafts med omsorg. Vdrdepapp-
ren har kontrollrdknats.

Gemensamt har vi ldst de vid representantskapets och sty-
relsens mtjten f<irda protokollen dvensom irsber6ttelsen, analy-
serat och granskat bokslutet samt diskuterat under revisionens
ftirlopp uppmdrksammade omstdndigheter med verkstdllande di-
rekttjren och vederbijrande avdelningschefer, som ldmnat oss
alla tinskade tilliiggsupplysningar.

Bokslutet dr uppgjort pi sakligt riktiga grunder och det upp-
visar i ftirskott erh5llna kostnadsandelar 5 397 211,75 mark.

Vid granskningen var nd,rvarande matematikern vid social-
och hdlsovirdsministeriets ftirsdkringsavdelning A. Savelius, som
granskade kreditftirsdkringens ftirs6kringsreservberdkningar och
meddelade, att han icke funnit skiil till anmdrkningar betrdf-
fande de angeldgenheter han granskat.

Vid revisionen har vi kommit till uppfattningen att Pen-
sionsskyddscentralen under rdkenskapsiret sktitts med sakenlig
omsorg.

Pi basen av vir revision ftireslir vi att bokslutet faststdlles
och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet ftjr 61 1970.

Helsingfors den 15 april 1971

Rauno Kousa Bjarne Lindholm

Jaakko Heikkonen
CGR

Stsante Kihlman
CGR
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PENSIONSKYDDSCENTRALENS
F6RVALTNINGSORGAN

REPRESENTANTSKAPET

Ordinarie medlemmar

Niemi, J. E., vicehdradshcivding, representantskapets ordf.
Suontausta, Tauno, jur.doktor, representantskapets viceordf.
Partanen, Erkki, bergsrid
Nykopp, Johan, bergsrid
Hetemdki, Pdivici, vicehdradshtivding
Hietanen, Lauri bergsr&d
Jaakkola, Olavi, generaldirekt<ir
Hdmdldinen, Niilo, ordfiirande
Salomaa, Erkki, bitr. avd. chef
Penttild, Sulo, ordfrirande
Rantanen, Jaakko, ordftjrande
VSlikangas, Aarne I., pol.magister
Ihamuotila, Veikko, agronom
Hakamdki, Toivo, jordbrukare
Nymalm, Tor, agronom
Jaatinen, Matti, ekonom
Pajunen, Aarno, dipl.kripman
Palm6n, Lars, fil. magister
Ingman, Nils Erik, jur. licentiat
Ilauru, Veikko, fil. magister
Tienari, Artturi, socialrid
Hohenthal, Jarl, vicehdradshiivding
Ponteva, Eero, professor

Suppleanter

Mdntyld, J. E., ftirsdkringsrid
Salonen, Ensio, regeringsr&d, t 7. 11. 1970
Berghell, Helge, bergsrid
Hdstti, Stig, H., bergsrid
Svartstrtim, Nils, vicehdradshiivding
Pesonius, Veikko, tiverste
Sirkid, Viljo I., agronom
Kujanpdd, Vdinti, ordftjrande
Saarinen, Olavi, partisekreterare
Viitasaari, Jaakko, sekreterare
Lassinen, Erkki, ordftjrande
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Tuure, Kalervo, verksamhetsledare
Eskola, Kusti, lantbruksrid
Johansson, Berndt, sekreterare
Lindstrdm, Veli, fiskare
Jokinen, Hartti, ekonomier6d
Heikkonen, Erkki, ingenjtir
Strandell, Hikan, fil magister
Ekholm, K1aus, vicehdradsh6vding
Keindnen, Viljo, fil. doktor
Haramo, Mikko, ftjrvaltn. kand.
Simoinen, OlIi, ftirvaltn. kand.
Niemi, Turo, med. o. kir. doktor

STYRELSEN

Ordinarie medlemmar

Pesonen, Erkki, fil. doktor, styrelsens ordf6rande
Pentikdinen, Teivo, fil. doktor, styrelsens viceordfdrande
Virkkunen, Tapani, vicehdradshdvding
Olkinuora, Lauri T., dipl. ingenjtir
Oinas, Erkki, vicehdradshiivding
Hautala, Arvo, ordf6rande
Suominen, Olavi, verksamhetsledare
Ahtola, Veikko, ordftjrande
Mattila, Bruuno, vicehd.radshtivding
Terho, V. E., pol. magister
Aminoff, C. G., vicehdradshtivding
Lehtinen, Martti, med. licentiat
Jdrvel6, Olavi, ekonomieftirvaltare

Suppleanter

Sumelius, Henrik, agronom
Wid6n, Rolf, vicehdradshiivding
Markkanen, Kauko, vicehdradshcivding
Kuukkanen, Viljo, inspekttir
Kostet, Yrjii, verksamhetsledare
Salminen, Jouko, ordftirande
Rahola, Pentti, agronom
Paaermaa, Pauli, ekonom
Ilalsas, K-J., vicehdradshtivding
Somer, Pekka, san. gen. liijtnant
Simoinen, Olli, ftirvaltn. kand.
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REVISORER

Kihlman, Svante, ekon. magister. CGR, dvervakningsrevisor
Lindholm, Bjarne, pol. magister
Kousa, Rauno, forstmdstare
Heikkonen, J. V., ekon. magister, CGR

Suppleanter

Ekroos, Torsten, ekon. magister, CGR
Seppiil5, Ensio, verksamhetsledare
Kymensalo, Pentti, ekonomief6rvaltare
Kauppinen, Matti I., ekonom. CGR

DIREKTIONEN FOR KREDITFoRSAKRINGS-
VERKSAMHETEN

Kaikkonen, Markku, verkstSllande direktdr, ordftirande
Melkas, Antti, avdelningschef, viceordfdrande
Antson, Ossian, bitr. direkttjr
Artto, Eero, ekon. doktor
Erma, Reino, professor
Peitsalo, Kalervo, verkstdllande direkttjr
Witting, Erik, bankdirekttjr
von Veh, Nils, verkstdllande direktijr

FoRETAGARNAS DELEGATION

Ordinarte medlemmar

Kaikkonen, Markku, verkstdllande direkttir, ordfcirande
Sundberg, Heimer, direktdr, viceordf6rande
Astola, Lauri, ekon. magister
Ekholm, Klaus, viceharadshcivding
Heikkonen, Erkki, verkstdllande direktijr
Kuula, Fritz, ingenjcir
Leino, Eino I., direktcir
Lento, Lasse, kiipman
Liljestrtim, Torsten, agronom
Palm6n, Lars, fil. magister
Saastamoinen, Taina, ordf6rande
Simoinen, Olli, fiirvaltn. kand.
Suominen, Paavo V., verkstdllande direkttir



24

Tuominen, Teuvo, odont. licentiat
Valkama, Veikko, taxibilist

Suppleanter

Kemppinen, Kullervo, advokat
Salomaa, Leo, bitr. direkttjr
Kekki, Niilo, verkstdllande direktdr, t 4.4. L970
Sandelin, Juhani, vicehdradshdvding, frin 6. 5. 1970
Jokinen, Hartti, ekonomierid
Pihlstriim, Esko,''generalsekreterare
Pakarinen, Simo, verkstdllande direktiir
Hdmdldinen, Leo, verksamhetsledare
Rewell, Erkki, direkttir
Nummi, Lassi, fcirfattare
Lindstrtim, K. Erik, ekonom
Pekkinen, Erkki, byggmdstare
Schrey, Aarno, vicehdradshdvding
Hdkkdnen, Esko, hovr. ausk.

KONSULTATIVA KOMMISSIONEN E6R
INVALIDITETSARENDEN

Ordi,narie medlemmar

Sundberg, Heimer, direktiir, ordftirande
Keindnen, Viljo, fil. doktor, viceordfcjrande
Autio, Lauri, med. o. kir. doktor
Ikonen, Ensio, med. o. kir. doktor
Kekki, Matti, med. o. kir. doktor
Kytcikivi, Seppo, vicehdradshtivding
Lehtinen, Martti, med. licentiat
Lehtinen, Raimo, vicehdradshtivding
Pietildlnen, Seppo, jur. Iicentiat
Simoineh, Olli, ftirvaltn. kand.
Sir6n, Marjatta, vicehdradshtivding
Sumari, Pertti, med. licentiat

Suppleanter

Aaltonen, Reino, vicehdradshtivding
Gylling, Martti, med. o. kir. doktor
Halsas, K-J., vicehdradshiivding
Heikel, Felix, med. licentiat
Karhunen, Pekka, med. licentiat
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Mil5n, Olavi, prokurist
Silfverberg, Alf, vicehdradshiivding
Sipil6, Heikki, agronom
Wegelius, Otto, med. o. kir. doktor

DIREKTORER

Kaikkonen, Markku, verkstdllande direkttir
Sundberg, Heimer, direkttjr
Rantanen, Tarmo, direktijr

AVDELNINGSCHEFER

Aarnio, Margaretha, avdelningschef, forskningsavdelningen
Karjalainen, Matti, avdelningschef, informationsavdelningen
Melkas, Antti, avdelningschef, kreditftjrsiikringsavdelningen
Sirkesalo, Jouko, avdelningschef, fdrsdkringstekniska avd.
Uimonen, Matti, bitrHdande avdelningschef, juridiska avd.

BYRACHEFER

Forss, Simo, byrichef, fdltunderstjkningsbyrin
Laesvuori, Pertti, byrichef, pensionsunders6kningsbyrin
Mdkel:iinen, Lauri, byrichef, kanslibyrin
Riekkinen, Heikki, byrichef, registerbyran
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PENSIONSNAMNDEN

Ordinarie medlemmq.r

Ojala, Olof, regeringsr6d, ndmndens ordfdrande
Ahonen, Erkki., dldre justitiesekreterare, ndmndens viceordf
Saari, Kaarlo, viceh5radshtivding
Savelius, Armas, fil. kandidat
Bjtirksten, R. R., med. licentiat
Lehtosuo, Erkki, med. licentiat, t 3. 3. 1970

Luppi, AIpo, med. Iicentiat,'fr6n 1. 8. 1970

Svartstr6m, Nils, vicehHradshtivding
Ilmonen, Kalevi, vicehdradshtivding
Jaatela, Tauno, jur. licentiat
Sirkid, Viljo I., agronom
Kaukoranta, Matti, verksamhetsledare
Liukkonen, Kauno, socialsekreterare
Hyv6nen, Paavo, pol.kandidat
Lassinen, Erkki, ordf6rande
Tuomarla, Heimo, agr. o. forst. kand., frin 25. 2. 1970
Ifronen, Reino, agronom, frin 25. 2. L970
Lahtinen, Raimo, jur. kandidat, frin 25.2. L970
Olsson, Harry, vicehdradshdvding, frin 25. 2.1970

Suppleanter

Suihko, O1avi, vicehdradshtivding
Honka, Kaarlo, fil. magister
Luppi, Alpo, med. licentiat, till 31. 7.1970
Heikel, Jarl, med. licentiat, frin 1. 8. 1970
Valanne, Eero, med. licentiat
Ripatti, Pertti, vicehdradsh<ivding, till 1. 6. 1970

Relander, Kauko, vicehdradshiivding frSn 1. 6. 1970
Aura, Kielo, vicehdradshcivding, t 20. 12. 1970
Uoti, Martti, jur. kandidat
Palojdrvi, Erkki, agronom
Raita, Yrj6, sociologie magister
Piitulainen, Leo, arbetsmarknadskonsult
Kansikas, Veikko, sekreterare
Honkavaara, Esko, ekonomiefcirvaltare
Vuoksinen, Paavo, agronom, frin 25. 2. 1970
Kauppila, Mauri, ombudsman, frin 25. 2. 1970
Leino, Erkki, vicehdradshdvding, frin 25. 2. L970
Riisalo, Rauno, ekonom, frin 25. 2. 1970
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PENSIONSNAMNDENS VERKSAMHET
AR 1970

Till pensionsnamnden inkom 1859 besvdr 5r 1970 medan

besvdrens antal ar 1969 uppgick till 1115. Under berdttelse6ret
avgjordes 1183 drenden medan motsvarande siffra fcir 5r 1969

var 1058. Antalet besvar steg med cirka 67 %.Vid berdttelseirets
ing6ng fanns vid pensionsndmnden 386 och vid dess utging
1062 oavgjorda arenden. Uppg6ngen i antalet besvdr beror en-
bart pi ikrafttrddandet av lagen om pension fcir fciretagare o:h
lagen om pension fcir lantbruksfiiretagare. Besvdr i enlighet med
dessa lagar inkom 740 stycken, av vilka 206 giillde drende enligt
lagen om pension ftir fdretagare oeh 534 drende enligt lagen om
pension fcir lantbruksftiretagare. Sedan september 1970 dr tre
sektioner verksamma vid pensionsndmnden. Ndmnden samman-
trddde under berdttelseiret 9L ginger, varav 5 ginger till ple-
num.

Antalet till pensionsnrimnden per ar inkomna och avgjorda
drenden Sren 1965-1970 samt drenden, som var oavgjorda vid
6rsskiftet:

Ar
Oavgjorda Inkommit
vid 6rets under
inging Sret

Avgjorts Oavgjorda
under vid irets
Sret utging

Arenden
totalt

1965

1966

196?

1968

1969

1970

130

231
313

355

329

386

703

924
I 044
1 064

1 115

1 859

833

1 155

1 357

| 4L9

L 444
2 245

23L

313

355

329

386

L 062

602

842*)
1 002*)
1 090

1 058

1 183

*) I dessa ta1 ingir de drerrden, som avftirts fr6n diariet, 2 dren-
den 5r 1966 och 1 drende 5r 1967.
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Antalet inkomna och avgjorda drenden per mEnad samt pen-
sionsndmndens arbetstakt 5r 1970:

MSnad Inkommit Avgjorts
Avgjordaflera (+)

eller fdrre (-)
6n inkomna

Januarr . .

februari
mars
april
maj .....
juni
juli . ... .

augusti
september
oktober
november
december

76
LL7
111
t46
118
167
110
160
170
208
202
274

80
86

110
tt2
113

82

+4
-31

1

-345

-85
-1 10

-104
-42
- 51

-75
-t42

56
L28
t57
t27
L32

1 859 1 183
-676

Pi grund av den snabba tillvdxten i besvdrsdrendenas antal
dr det naturligt, att handliiggningstiden blir nigot ldngre. Vid
pensionsndmnden strdvar man dock till att i min av mtijlighet
dra ftirsorg om, att envar, som besvdrar sig erh5ller beslut i sitt
drende inom en rimlig tid.

Helsingfors den 2 april 1970

O. Ojala

Pentti. Airas


