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Den sociala trygghetens utveckling under 5r 1971 piverkades
vdsentligt av det mellan intresseorganisationerna i december
ftiregiende 5r ing5ngna inkomstpolitiska avtalet, det s.k. UKK-
avtalet. Jdmte egentliga liineavgiiranden innefattade avtalet beslut
om flera ftirbdttringar av den sociala tryggheten. Avtalet in-
verkade dven pi arbetspensionssystemets verksamhet.

Med hdnsyn till sysselsdttningsldget har det varit av vikt att
effektivera de itgdrder, som avser att trygga utkomsten fcir dem,
som blivit utsatta fcir arbetslcishet. Arbetslcishetsunderstcidens
belopp i mark hcijdes under 5r 1971. SysselsHttningslagen och
ddrjdmte stadgandena om arbetsltjshetsersdttning reformerades
s81unda, att arbetsltishetsersdttningssystemet blev avsevdrt effek-
tivare och den krets av personer, som dr berdttigade till ersdtt-
ning, vidgades.Aven de p5 basen av UKK-avtalet genomfdrda dnd-
ningarna av folkpensionslagen och arbetspensionslagarna, enligt
vilka dldre arbetstagare, som varit l6ngvarigt arbetsldsa, kan f5
pension redai^ fcire pensionsSldern, innebdr en effektivering av
arbetsl<ishetsskyddet.

Lantbrukets strukturfr6gor och de problem den i lantbru-
ket arbetande befolkningens hciga medelider medftir har man
sijkt liisa dven med tilthjiilp av pensionslagstiftningen. planerna
pi Sstadkommande av en avtrddelsepension ftjr lantbruksfrire-
tagare innebar i detta avseende pi sdtt och vis en fortsdttning p6
stiftandet av LFciPL. En statskcmmitt6, som unders<jkt frigan,
avldmnade i september sitt betdnkande angiende avtrddelsepen-
sionerna. Den pitdnkta pensionen skulle anslutas till arbetspen-
sionssystemet bl.a. s5, att beviljandet av dessa pensioner skulle
ankomma p5 Lantbruksfciretagarna pensionsanstalt.
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ARBETSPENSIONSSYSTEMET

APl-pensionsskydd har i grund av gdllande arbetsfcirhiil-
landen anordnats fcir 870 000 arbetstagare. FtiPl-pensionsskydd
har anordnats fcir 120 000 fdretagare och LFciPl-pensionsskydd
fcir 390 000 tantbruksftiretagare. KAPL-ftirsdkringspremier er-
lades under f,r 1971 fcir 450 000 arbetstagare. Enligt APL regist-
rerade tilldggsftjrminer har anordnats ftjr 35 000 arbetstagare.

Antalet pensioner steg under Sret frin 135 000 till 182 000.

Alderspensionernas genomsnittliga belopp utgjorde vid Srsskiftet
192 mark i minaden, medan motsvarande tal fijr invalidpension-
erna var 183 mark. Famitjepensionernas medeltal var 169 mark
i m&naden. I arbetspensioner utbetalades ir 1971 sammanlagt
406 miljoner mark. Uppgifter om utvecklingen av pensions-

tagarnas antal och de utbetalade pensionernas belopp ingir i
bifogade tabeller.

Antalet pensionsanstalter var vid Srets utging 156, medan det

vid utgingen 61 19?0 var 164. Nedgingen beror huvudsakligen
pi att en de1 pensionsstiftelser upphtjrt med sin verksamhet.

Antalet pensionsftirsdkringsbolag, som dr i verksamhet, minskade

till Stta ddrfijr att ett ftirsdkringsbolags fcirsdkringsbest6nd 6ver-
ftjrdes till ett annat bolag.

Premieintdkterna enligt arbetspensionslagarna under 5r 1971

uppskattas till totalt 850 miljoner mark. De motsvarande pen-

sionsfondernas sammanlagda belopp vid Srets slut har uppskattats

till 3 800 miljoner mark.
Till ftjljd av de lagdndringar, som trddde i kraft den 1. 7. l97l'

hcijdes APl-ftjrs?ikringspremien frin den 1. l. 1972. Premien dr

hHrefter i medeltal 6 ..4o av kjnen. Aven LFiiPL- och FtiPl-ftjr-
sdkringspremierna steg i proportion till APl-premien. KAPL-
premien, som 5r 1971 redan var 6 /6' av lcinen, ftjrblev densamma

ir 1972.

SYSTEMETS UTVECKLING

I UKK-avtalet beslcits om betydande lagdndringar rtirande
arbetspensionssystemet. Pi basen av detta avtal utarbetades de

dndringar i arbetspensionslagarna, som tradde i kraft i juli 1971,



5

och varigenom till lagens fijrminer fogades arbetslcishetspension

samt barntillagg tiU pensionerna, varjdmte tilldmpningsomr6det
fcir APL och KAPL vidgades.

Berdttigad ti11 arbetsltjshetsunderst<jd tir arbetstagare, som

fyllt 60 ir och en langre tid erh511it arbetsltjshetsundersttjd eller

-ersHttning samt sannolikt inte i ndra framtid kan anvisas arbete.

Arbetsliishetspension dr av samma storlek som invalidpension.

Arbetslijshetspension har sijkts i mindre antal an vdntat. Vid
irets utging hade 240 arbetsltishetspensioner beviljats.

Barntilliigg titl ilders-, invalid- eller arbetsltjshetspension

beviljas pensionstagare, som har barn under 18 6r. Barntilldggets

storlek dr ftjr ett barn 20 /1 av pensionens belopp och fijr tvi
elier flera barn 40 % darav. Barntilldgg beviljades dven till
lcipande pensioner. over 20 000 pensionstagare fick barntilldgg.
Tilldggets storlek var i medeltal 50 mark i minaden,

Begrdnsningarna av arbetspensionslagarnas tilldmpnings-
omride mildrades sSlunda, att ildersgrdnsen 18 &r i APL och

KAPL avskaffades, varigenom dven alldeles nya arbetstagare

erhcill riitt tiil invaliditetsskydd. Vidare fijrkortades i APL karens-
tiden, d.v.s. den tid efter vars ftirtopp ett arbetsftirhSllande

intrdder i lagens krets, frin fyra minader ti1l en minad.
Vid verksthlligheten av LFoPL har konstaterats, att lant-

bruksfdretagarnas arbetsinkomster och de pensioner, som be-

rdknas pi grund av dem, blir tdmligen anspriksldsa. Fdr att av-
hjlilpa detta utarbetades en sidan dndring av LFOPL, att hus-

bondes och husmoders sammanlagda arbetsinkomster beroende pi
l4genhetens storlek hcijdes med 10-30 procent. Tillika upphdvdes
stadgandet om halvering av Slderspensionen fcir lantbruksftjre-
tagare, som utfcir husbondearbete. De Sndrade stadgandena ut-
fdrdades den 1 juni 19?1. Lagdndringen trddde i kraft i juli, fbr-
utom bestdmmelserna om htijning av arbetsinkomsterna, som

trddde i kraft den 1 januart 1972.

Under senare hdlften av flret giordes betrdffande friretagare

med smi inkomster en sidan lagdndring att de fir en enahanda

nedsdttning av sin FijPl-ftjrsiikringspremie som lantbruksftjre-
tagarna fir enligt LFtiPL. Av betydelse fcir arbetspensionsan-
stalternas verksamhet dr dven en dndring av lagen om pensions-
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stiftelser, som trddde i kraft den 1. L. 1972. Denna Sndring be-
reder till pensionsstiftelses krets hcirande arbetstagare stcirre miij-
ligheter att deltaga i stiftelsens ftirvaltning.

Ftiretagarnas delegation, som har till uppgift att gcira fram-
stdllningar och avge utl&tanden i drenden rtirande pensionsskydd,
sammantrddde tv& ginger. Delegationen behandlade den kritik,
som riktats mot pensionsftirsdkringen fcir ftiretagare dvensom
frigan om eliminerandet av faktorer, som eventuelit dr till men
fcir fiirshkringen. Spcirsmil rdrande dndring av den f6r fciretagare
faststdllda inkomsten behandlades dven.

REGISTREN

Huvuddelen av Pensionsskyddscentralens datamaskinarbeten
bestod av inskrivningen i Pensionsskyddscentralens arbetsftjrhil-
landeregister av arbetsfcirhillanden och f<iretagarperioder, som
underlyder arbetspensionslagarna. Vidare utfrirdes andra i f<ir-
ordningarna angivna arbeten fdr arbetspensionskassornas och
Lantbruksfciretagarnas pensionsanstalts rdkning. Datorarbetena
utfcirdes som fcirut av Oy Tietokonepalvelu Ab bendmnda bolag.
Bolaget tog i bruk ett nytt ftirhyrt maskineri, men ej heller detta
rdcker till fcir de ndrmaste Srens behov. Bolaget bestdllde ddrftjr
ett nytt, effektivare maskineri.

Emedan maskinbestindet fcirdndrats, m6ste datorprogram-
men f<)rnyas i tekniskt avseende. Fcir fiirsta gengen efter den
fcirsta planeringen genomgicks programmen rdtt grundligt och
planerades delvis 5nyo. I samband med fiirdndringarna fcirberedde
man sig p5 att dven medelst magnetband kunna <iverftira upp-
gifter till Pensionsskyddscentralens register.

Enligt tiverenskommelse med Kommunala pensionsanstalten
har betrdffande avstlutade kommunala arbetsfcirhillanden en
hdnvisning infcirts i Pensionsskyddscentralens arbetsfcirhillande-
register. Likasi har med statskontoret, kyrkans centralfond och
Sjcimanpensionskassan fcirberedelsevis avtalats om infijrande i
arbetsfcjrhillanderegistret av vissa uppgifter angaende statens,
kyrkans och sjrimdnnens arbets- och tjdnstefcirh5llanden.

Registerutdrag innehAllande uppgifter om arbetstagares APL-



arbetsfiirhellanden och KAPl-ftirtidnster dvensom en approxt-
mativ berdkning av pensionens belopp expedierades under 6ret
tilI sammanlagt 145 000 arbetstagare. Registerutdrag tillsdndes

en betydande del av de i arbetspensionskassorna fcirsdkrade ar-
betstagarna, varftir antalet expedierade utdrag blev avsevdrt
stiirre dn ftiregiende ir.

Med kyrkans centralfond och Sjtjmanspensionskassan avtalades,

att de deltar i kommuniceringen betrdffande pensionsfall och i
pensionsfaltsregistret frin den 1 januari 1972. Statskontoret och

kommunala pensionsanstalten har redan tidigare anslutit sig till
denna komm.unicering.

PENSIONSARENDENA OCH PENSIONSRADGIVNINGEN

Till arbetspensionsanstalterna inkom inemot 4 000 pensions-

ansdkningar per m&nad, varav cjver hdlften via Pensionsskydds-
centralen. Av de till Pensionsskyddscentralen inkomma anstjk-
ningarna kom drygt hdlften genom de banker och postanstalter,

som har ridgivning fdr pensionss6kande. Pensionsskyddscentralen
vidarebefordrade ansdkningarna till pensionsanstalterna och bi-
fogade uppgifter om sdkandes pensionsrett.

Varje minad anhdngiggjordes i medeltal 500 sfldana pensions-

drenden, ddr arbetspensionssdkanden eller fijrminslitaren hade

hijrt Sven till kretsen ftir lagen om statens pensioner eller fdr
lagen om pension ftir kommunala tjdnsteinnehavare och arbets-
tagare. I dessa fall tjversdndes anscikningarna ftir handldggning
dven till statskontoret eller till Kommunala pensionsanstalten.

Fortsatt uppmdrksamhet dgnades betjdnandet av de fiirsdkra-
de. De personer, som i penninginrd:ttningarna sktiter ridgivningen
till arbetspensionsstjkandena erhcill handledning bide individuellt
i penninginrdttningarnas expeditioner och i territoriellt samman-
satta grupper. Ocksi vederbdrande funktiondrer vid socialby-
rierna samt sjukhusen och sanatorierna trdnades fcir pensions-

scikandenas betj Snande.

Fcirsdkringsdomstolen har som fiirut inbegdrt Pensionsskydds-

centralens utlitande angiende besvdr tiver pensionsndmndens

beslut och anstjkningar om itertrrytande av beslut eller utslag,
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som vunnit laga kraft. Under Sret avgavs 305 sidana uilitanden.
Konsultativa kommissionen fcir invaliditetsdrenden, som har att
till pensionsanstalterna avge utl5tanden i invaliditetspensions-
drenden, avgav under Sret 137 rekommendationer till beslut.

I pensionsstiftelserna och -kassorna gjordes granskningsbe-
stik, varvid pensionsanstalterna meddelades rid och anvisningar
fiir deras verksamhet.

Aven enskilda fcirsdkrade erhcjll utl&tanden och anvisningar
lrirande tilldmpningen av arbetspensionslagarna. Pensionsskydds-
centralens ridgivningsexpedition bestjktes av i medeltal 60 per-
soner per dag. Besriken gdllde huvudsakligen fcirfr6gningar om
fcirutsdttningar fcir erhAllande av pension eller till visst arbetsfdr-
hillande hijrande pension, stikande av pension och drenden rtjran-
de arbetspensionskort.

OVERVAKNINGEN AV PENSIONSANORDNANDET

Denna civervakning gick ut pA att utreda, huruvida arbets-
givarna fullgjort sin skyldighet att anordna pensionsskydd enligt
APL. Under redog6relseiret utstrdcktes tivervakningen till de
fciretagare, som skall fcirsdkras enligt FriPL.

dvervakningen utfcirdes systematiskt genom att jdmfcira ortsvis
inf<irskaffade uppgifter med uppgifter i Pensionsskyddscentralens
olika register. Vidare utfiirdes granskningar av pensionsanord-
nandena pi grund av frirfrigningar och pipekanden frin arbets-
tagare dvensom av uppgifter i pensionsansdkningarna. Gransk-
ningsbesdk gjordes hos arbetsgivare, som eventuellt fcirsummat
att anordna pensionsskydd och hos ftiretagare, som skall fcirsdkras
enligt FriPL.

I konstaterade fall av fcirsummelse ordnade arbetsgivarna
och fciretagarna i allmdnhet efter erhillen anmdrkning sjdlva
vederbdrligt pensionsskydd. I motsatt fall upptog Pensionskydds-
centralen fcirsdkring pi arbetsgivarens eller ftiretagarens be-
kostnad. De fcirsumliga arbetsgivarna Slades erldgga i 15 S ApL
avsedd gottgtirelse. Totalbeloppet gottgcirelser, vari ingir de av
Pensionsskyddscentralen till pensionsanstalterna erlagda ftirsdk-
ringspremierna, var 182 500 mark.
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Arbetsgivarnas fijrsdkringsskyldighet utreddes jiimviil i sam-
band med konkurser och offentliga stdmningar. Ar 1971 be-
handiades 413 konkursfall och 213 offentliga stdmingar. Pi grund
av ftirsummelse bevakade Pensionsskyddscentralen gottgilrelse i
41 konkurs:r.

Frin ing&ngen av 61 1970 har anhdngiggjorts 7 450 ansiik-
ningar om befrielse frin upptagande av LFciPL- och F<iPl-ftjr-
sdkring. Befrielse har beviljats i de flesta fall. Vid 1971 i,rs
slut var ndmligen av 6 900 beslut endast 1 450 fijrkastande.

DE FORSAKRINGSTEKNISKA ARBETENA

Utredningen av ansvarsfcirdelningen betrdffande de pensioner,

som skall bekostas gemensamt 5r 1970, dvensom slututredningen
av Pensionsskyddscentralens egna kostnader fijr 5r 1970 blev klar
vid utgingen av senaste oktober. I samband med ansvarsfijrdel-
ningen gottgjordes pensionsanstalterna den fr6n centralkassan
ftir arbetskishetskassorna erhSllna fcirsdkringspremien 6,8 miI-
joner mark frir ir 1970. Vid ansvarsfiirdelningsutredningen ut-
gjorde de pensioner, som skall bekostas gemensamt, 160,3 mi1-
joner mark. Beloppet hade i jdmfcirelse med fiiregiende irs belopp
iikat med 40 t:. Via utjdmningsutredningen erlade 97 pensiors-

anstalter till Pensionsskyddscentralen differensen mellan premie

och gottgiirelse. Pensionsskyddscertralen erlade till 67 pensions-

anstalter gottgcirelse tiII den del den tiversteg den premie, som
skall erldggas. Det belopp, som passerade Pensionsskyddscentraler
i samband med utjd,mningsutredningen var 31,3 miljoner mark.
P& grund av beloppets rikning har utjdmningsfiirfarandet ut-
vecklats pi sidant sdtt, att betalningarna skulle ftjrdela sig jdm-
nare tiver hela Aret.

Ansvarsftjrdelningsgrunderna reviderades grundligt, varvid
de Sndringar gjordes, vilka p5kallas av de lagdndringar, som

triidde i kraft pi sommaren 1971. I anledning av lagandringarna
frirnyades pensionsanstaiternas berdkningsgrunder, varvid ocksi
de av den reviderade nivf,n ftir berdkningsgrunderna ftjranledda
dndringarna beaktades.

Under &ret utfcirde Pensionsskyddscentralen en omfattande
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undersirkning av tileggspensionsanordningarna. Den innefattade
APl-titliiggspensionsanordningar, de icke formbundna tilliiggs-
pensionsfcirsdkringarna dvensom pensionsstiftelsernas och pen-
sionskassornas tilldggspensionsskydd. Utredningen blir klar i
bcirjan av ir 1972.

KREDITF6RSAKRINGEN

Kreditftjrsdkringens ansvar var 1 255 miljoner mark vid ut-
gengen av 5r 1971. Beloppet var 16 /o storre dn ett ir tidigare.
Huvuddelen av ansvarssumman 982 miljoner mark bestod av
till sdkerhet fiir arbetspensionsanstalternas 15n beviljade kredit-
ftirsdkringar. Den civriga delen av kreditftirsdkringens ansvar
bestod av ansvars- och fondbrister, som hdnftir sig till arbets-
givarna, 68 miljoner mark, dvensom av pensionsstiftelsernas och
och pensionskassornas realtdckning, som var 205 miljoner mark.
De hos Pensionsskyddscentralen stiillda kontrasdkerheterna tdck-
te enligt vdrdesdttningsgrunderna 53 /6 av lSnens samt ansvars-
och fondbristernas sammanlagda belopp. Kreditftirsdkringens ut-
veckling framgir av bifogade tabeller.

I kreditfcjrsdkringspremier infltjt under er 1971 sammanlagt
6,7 miljoner mark, varav till Sterftjrsdkrarna erlades 0,5 mil-
joner mark. Premieintdkterna steg med 8 /6 frtn fdregiende 6r.
Den av kreditfcirsdkringarna fciranledda ansvarsgalden utgjorde
vid Srets slut 41,8 miljoner mark och tterfcirsdkrarnas andel
ddrav var 1,9 miljoner mark.

Under redogiirelseiret rikade 23 kreditf<irsdkringstagare i
konkurs. Betrdffande dem har Pensionskyddscentralen ett ansvar
p6 3,4 miljoner mark. En del av detta belopp kan tdckas med
de kontrasdkerheter. Pensionsskyddscentralen innehar och nigot
torde kunna erhSllas i andelar i konkursboen. I grund av kredit-
ftirsdkring utbetalades under 6ret i ersdttningar 0,6 miljoner
mark.

PLACERINGARNA

Pensionsskyddscentralens placeringstillg5ngar iikade under 5r
1971 med 32 /, och var vid irets slut 49,7 miljoner mark. Ddrav



t1

utgjordes 1,3 miljoner mark av obligationer, 0,L miljoner mark
av aktier och 48,3 miljoner mark av lin. Bifogade tabeller ut-
visar de proportionella andelar ndringslivets olika branscher
erhillit av 1971 &rs lineutgivning och av hela linebest6ndet.

FORSKNING OCH STATISTIK

I unders6kningsserien angiende pensionsildern insamlades
under 5r 1971 enligt yrkesomriden uppgifter om arbetskrafbens
Sldersstruktur dvensom om de senaste irens pensions- och ddds-
fall frin c. 900 ftiretag. Insamligen av materialet dr nu slut-
ftird och en definitiv analys, ddr de undersijkta yrkesomridena
jdmfcirs med varandra dr under utarbetande. Resultaten blir klara
under de nirmaste minaderna.

Ftjr underscikningen av pensionsdrendenas behandling insam-
lades frin pensionsanstalterna ett material med c. 4 500 pen-

sionsfall. Ddrigenom avses att klarldgga, ftjrutom den tid det

tar att behandla anstikningarna, dven fcirekommande retarde-
rande faktorer och miijligheterna att eliminera dem.

De tvi parallella undersdkningarna av de olika riksdags-
gruppernas och tidningspressens instdllning till pensionssystemen

och deras utvecklande fdrdigstdlldes.
Som ett nytt objekt upptogs pi programmet en intervju-

understjkning, som skall kartl5gga de fdrsdkrades instdllning
titl arbetspensionssystemet. Planeringen blev fdrdig och in-
tervjuerna, som utftjrs av Suomen Gallup Oy, begynte i de-
cember.

Statistiska uppgifter om arbelspensionsanstalternas verksam-
het, pensionerna och pensionstagarna insamlades frin pensions-

anstalterna i samma omfattning som ftjrut. Ur Pensionsskydds-
centralens register ktjrdes dessutom en Srsstatistik rtjrande Slders-
och invalidpensionerna avensom, sedan statistikprogrammet be-
trdffande de aktiva ftirsdkrade blivit fiirdigt, den fijrsta Srssta-

tistiken betrdffande dem.

INFORMATIONSVERKSAMHETEN

I info:mationsverksamheten inriktades den huvudsakliga upp-
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mdrksamheten pi de lagdndringar, som trddde i kraft i juli.
Ddrjdmte fortsattes ndrmast presentationen av fcjrfarandet vid
scikande av pension och registerutdragstjdnsten.

Det offentliga ordet betjdnades som fdrut, med avseende fdst
vid individuell service 6t de olika bladen. I slutet av iret erhcill
dessa skriverier en sdrskild prdgel tack vare arbetspensions-
systemets tio&rsdag. Pensionsskyddscentralen stdmplade slag-
ordet "Kymmenen vuotta eldketurva" ("Tio 5r pensionsskydd")
pi sina postfdrsdndelser och detta gjorde dven ett antal arbets-
pensionsanstalter. I radion och televisionen behandlades arbets-
pensionerna i flera program, som till en del uppgjorts pi Pen-
sionsskyddscentralens initiativ.

Tidskriften "Tycieldke" och dess svenskspr6kiga motsvarighet
"Arbetspension", vilkas upplaga forsatt att <ika, utkom med
fem nummer. Av dessa var nummer fyra ett specialnummer,
som var Sgnat arbetspensionssystemets vdg under de gingna
tio iren.

Av de informativa broschyrerna trycktes nya upplagor med
anledning av lagendringarna. Pensionsskyddscentralen deltog i
redaktionsarbetet och kostnaderna ftir den av social- och hdlso-
virdsministeriet utgivna "Socialkatalogen".

Ftiredragshillare fdrmedlades till f lere tillfiillen. Penning-
anstalternas tjkade intresse fcir arbetspensionsdrendena och pen-
sionstagartjdnsten stegrade efterfr&gan pi fciredrag. Pensions-
skyddscentralen deltog i virddagarna i Bjiirneborg och i "Ald-
ringarnas vecka" i Helsingfors.

Kontakten med riksdagens socialutskott fortgick i vedertagna
former.

UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

Utbildningsverksamheten egnades sdrskild uppmdrksamhet.
Fijr dess planering och dvervakning tillsattes er, utbildningskom-
mission.

Till en bcirjan kartlades personalens dvensom pensionskas-

sornas och -stiftelsernas utbildningsbehov medelst fiirfrigningar.
I mars anordnade Pensionsskyddscentralen under tvi dagar
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ftirelasningar fcir pensionsanstalternas representanter. Ddrvid
behandlades aktuella frigor rtjrande de olika pensionssystemen

och redogjordes fcir de lagdndringar, som trddde i kraft i juli
19?1. Vidare anordnades under ev veckas tid en grundkurs fcir

pensionsstiftelsernas och -kassornas personal.

Pensionsskyddscentralen anordnade tre kurser fcir sin per-

sonal, ndmligen en kurs fdr nya tjdnsteman, en grundkurs an-
g5ende arbetspensionssystemet samt ett seminarium fdr muntlig
framstdllningskonst. I kurserna deltog sammanlagt 103 tjdnste-
mdn. I utom Pensionsskyddscentralen anordnade utbildningstill-
fdllen deltog dessutom 43 tjdnstemdn.

DET INTERNATIONELLA SAMARBETEI

Pensionsskyddscentralen har som fiirut deltagit i det inter-
nationella samarbetet pi socialfdrsdkringens omrSde. Bland inter-
nationella m6ten, dbr Pensionsskyddscentralen var ftiretrddd, mA

ndmnas nordiska socialforskningsseminariet i Esbo, nordiska ar-
betspensionsftirsdkringsmijtet i Oslo, det socialpolitiska symposiet

i Edinburgh och mcitet fcir socialftirsdkringsaktuarier i Bern.

Pensionsskyddscentralen har dven fcjrmedlat skriftliga informa-
tioner om Finlands arbetspensionssystem och v&rt lands social-

ftirsdkring i civrigt till flera internationeila organisationer och

utlSndska socialfijrsdkringsanstalter. Talrika utldndska social-

fcirsdkringssakkunniga har vid bescik hdr under 6ret studerat

arbetspensionssystemet och Pensionsskyddscentralens verksamhet.

PERSONAL, UTRYMMEN OCH KOSTNADER

Pensionsskyddscentralen hade vid utgingen av 5r 1971 i sin

tjiinst 209 personer. Personalen 6kade under Sret med 21 per-

soner. Detta berodde pi de Sligganden de nya lagdndringarna
medfcirde och even pi arbetsmdngdens naturliga <ikning.

Pensionsskyddscentralens verkstdllande direktcir filosofie
kandidaten Markku Kaikkonen avgick frin sin tjdnst den 31.

12.19?1. Styrelsen utsig till ny verkstdllande direkttir juris

kandidaten Juhani Salminen.
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Juridiska avdelningen indelades i tvi byrier, pensionsbyrin
och tillsynsbyrin, varjdmte chefer ftjr dessa utndmndes. Vid
informationsavdelningen utndmndes en bitrddande avdelnings-
chef, likasi vid fcirsdkringstekniska avdelningen. Vid allmdnna
avdelningen tillsattes en utbildningschef.

Personaltikningen medfrirde, att ytterligare utrymmen meste
anskaffas. Pensionsskyddscentralen har fcir ndrvarande fcirhyrda
utrymmen i tre otika fastigheter och dessutom arkivutrymmen
i en fjdrde. Denna splittring iir till men fijr verksamheten. Det
har konstaterats, att utrymmesfrigan kan liisas pi ett dnda-
milsenligt sdtt endast s5, att Pensionsskyddscentralen skaffar
sig ett eget administrationshus. Representantskapet har dven vid
sitt hiistmcite fattat beslut om anskaffande av en tomt och upp-
fcirande av ett Hmbetshus.

Pensionsskyddscentralens egentliga fiirvaltnings- och drifts-
kostnader ir 1971 utgjorde B 621 259 mark. pensionsanstalterna
erlade till Pensionsskyddscentralen fcir tdckande av dess utgifter
7 902 539 mark i kostnadsandelar. Med beaktande av det belopp,
som anvents till 1971 irs utgifter och det fr6n fciregiende 6r ba-
lanserande beloppet kvarstod som kostnadsandelar att anvdndas
under 5r L972 5 40L 632 mark. Kreditftirsdkringens fcirvaltnings-
och driftskostnader var 565 315 mark.

Helsingfors den 29 mars 1972

Erkkr, Pesonen

Veikko Ahtola C. G. Aminoff Aruo Hautala

Seppo Lindblom

Lauri T. Olkinuora

T Penttkiiinen

Tapanr. Kahrt.

Bruuno Mattila

Olaoi Suominen

Martti Lehtinen

Erkki Oinas

V. E. Terh.o

Juh.ani, Salminen
Verkstdllande direkttir
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BILAGA

STATISTTK ANGAENDE ARBETSPENSIoNERNA ARnN t9o:-tgzt

Tabell. 1. Antalet pensioner vid utgingen av ilten 7963-1971

81 900

76 700

23 300

81

1) Antalet forminslitate
2) Dessutom 240 arbetsloshetspensioner

Tabell 2. Utbetalda pensioner iren 1963-1971. Mil). mk

Pensionslag 1

Alders-
pensioner
Invalid-
pensioner
Familie-
pensionetl)

7964 7965 1966 1967 1968 7969 7970 1971

4 400

6 900

9 60C

11 50C

16 300

19 500

25 200

26 000

2 900

34 100

35 900

6 800

44 700

44 500

11 300

61 100

s6 70c

16 90C

Totalt
t,

600 11 300 27 toc ]s 80c s4 100176 8oo 100 500 134 70C

Pensionsslag 1963 1964 1965 1966 7967 1 968 1969 1970 197 lt)

Alderspensioner
Invalidpensioner
Famil jepensionet
Tilliiggspensioner

0,9
2,0

4,7
7,9

0,1

17,3
17,3

0,5

21,6
31,4

7,7

35,e1 s6,o
44,81 69,2
2,61 e,6
,,ol 4,7

8
9
7

8,6
5,0
8,7
7,3

124,0
122,7

30,1
9,7

173
175
45
13

406Totalt ,o 12,7 29,7 54,7 86,31 13e,s 209,6 286,5

1) Uppskattning
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STATISTIK ANG11.E,NDE PENSIONSSKYDDSCENTR/\I-ENS I{REDIT.
FORSAKRINGSVER KSAN,IHET

Tabell 3. Krcdittbrsdkringsbestandet vid utgingen m ltren 7964 1971. NIilj. mk

1970 1971

456
543
248

8

7 255

Tabell 4. Kreditforsiktings'erksamhctens avkastningar, utgifter och forsikrings-
reserv samt antalet skadcirll iten 1963-1971. NIilj. mk

Kreditgivate 1964 1965 1966 1967 1 968 1969

Forszikri n gs bola g
Pe ns ionssti ftel se r
Pensionskassor
Arbets-
pensionskassor )

84
118
48

4

117
140
63

5

176
167
94

226
246
150

7 8

284
310
1.47

8

332
379
176

77

403
463
205

Samtliga 253 324 442 629 749 895 1 082

7963 1964 1965 1 e66] 1967 ooalroool uzo

Forsdkringspte mier
Utbetalda erszittningar
Resetverat ftir framtida
elsettningar
Forvaltnings- och drifts-
kostnader
Forsakringsrcserlen 3 l. 12.
Antal skadefall

0,49

2,57

0,20
2,81

7

1,13

2,37

0,25
5,51

9

58
02

2,10

1,
0,

0,26
7,96

77

)1)

2,11
0,27

0,28
10,82

14

3,61
0,18

3,11

0,32
14,72

17

0,36
19,84

23

0,48
33,40

27

4,44 5,81

4,58
0,53

5,62
0,64

0,43
26,11

18

6,16
0,64

7,06

197 1

n

8,1 1

0,57
1,77

23
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STATISTIK OVER LAN, SOM BEVII,JATS ;\V PF,NSIONSSKYDDS.
CENTRALEN

Tabell. 5. Ur Pensionsskyddscentralens medel bevil]ade lin er.rligt nziringsgren
1r 79 ,-O. Procent.

Nriringsgrcn

undcr 20
20 - 24.
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64

[-inebest ind
3r.12.1971

lndustri, kraft- och elvetk
Fastigheter och fotctag i byggnadsbranchen
Handel och samfdrdsel
Ovriga nIringsgrenar

PA PENSIONSFALLSRE,GISTRE'I GRUNDAD STATISTIK FOR ,\R
1 970

Tabell 6. Alders- och invalidpensionstagarna eligt ilder och kiin vid utgingen
av 61 19701)

Totalt

Ald.t

0.0
0.9
t.9
2.7
J-+
6.0
9.8

t4-3
24.3
36.7

100.0

46 292
13 712

77.1
22.9

60 004 100.0

1) De i tabellerna 6-9 ptesentetade uppgifterna avr.iket nigot ftin de uppgiftet,
som erhillits direkt frin pensionsanstaltetna, och som presenteras i tabell 1'

,\t 1970 bc-
viliade lin

39.6
30.1
20.2
10.1

31.0
42.3
23.3

3.4

100.0 100.0Totalt

antal procent

Kvi nnorMin

antal procent antal ptocent

8
544

1 115
1 604
2 037
3 611
5 873
8 556

14 561
22 032

5
383
796

1 188
1 522
2 685
4 368
5 915
9 655

13 s76

0.0
1.0
2.0
3.0
3.8
6.7

10.9
't 4.7
24.7
33.8

3
161
319
476
515
926

1 505
2 641
4 906
8 456

0.0
0.8
1.6
2.7
2.6
4.7
7.6

13.3
24.7
42.6

59 94140 093 100.0 19 848 100.0

79.3
20.7

7
4

722
630

7

100.0Ovet 65, totalt

Under 65, totalt

37 652

7 5.9
24.1

65-69
70-73

28 570
9 082

100.0 22 352
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Tabell 7. ,\lderspensionstagarna enligt pensionens belopp och kon vid utgingen

^Y 
ar 1970 1,2)

Kvinnor

Pensionens belopp mk/min pfo-antal anta I
cent

1) I antalet ingir ei de fall, i vilka arbetspension pi gtund av samordning av
pensioner ej utbetalas (234 st). Vid berdkningen av den genomsnittliga pensio-
nen har dessa fall dock beaktats.
e) Frivilliga till:iggsf6rminet inq6r ej i statistikcn.

Tabell 8. Invalidpensionstagarna enligt pensionens belopp och krin vid utgingen
av itr 1970.L,2)

Miin K vinnor

Pensionens belopp mk/min
antal Pfo-

cent antal pro-
cent r mtal

undcr
100 -200 -300 -400 -s00 -600 -

100
199
299
399
499
599

13 165
12 548
I 219
3 555
I 23s

510
587

33.1
31.5
20.6

7
9
7

204
139
937
376

97
34
27

8.9
3.1
7.3
1.5

Totalt 39 819 100.0 18 814 100.0 58 (r33 100.0

123tt 160

Totalt

pro-
cent

Jd.J
48.6
10.3
2.0
0.5
0.2
0.1

20 369
21 687
10 156
3 931
I 332

544
614

34.7
37.0
17.3
6.7
2.3
0.9
1.1

Genom pensron
177mk/min

r) I antalet ingir el de fall, i r.ilka atbetspension pi grund av samordning av
pensionet ei utbetals (622 st). Vid berikningen av den genomsnittliga pensionen
har dessa fall dock beaktats.
'z) Frivilliga tilldggsfotminer ingir ej i statistiken.

Miin Totalt

pfo-
cent antal

37 777 100.0 23 279 100.0 60 456

undet
100 -200 -300 -400 -500 -600 -

10 877
11 519
I 114
3 363
1 287

610
1 407

omsn I g pensron
211mk/min

Totalt

100
199
299
399
499
599

137 180

100.0

pro-
cent

29.3
31.0
21.8

9.0
3.5
1.6
3.8

8 920
10 693
2 515

813
209

61
68

19 79'7
22 212
10 629
4 176
1 496

671
1 475

38.3
45.9
10.8
3.5
oc)
0.3
0.3

32.8
36.7
17.6
6.9
2.5
7.7
2.4
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Tabell 9. Invalidpensionst^gart enligt invaliditetsorsak och kon vid utgi,ngen
av dr 7970

Miin

antal
pfo-
cent

Totai

afltal

Kvinnor

Pfo-
cen t

Invaliditetsorsak

Citkulationsorganens
Siukdomat i muskuloskeletala
systemet och bindviven
Mentala rubbningat
Andningsorganens sjukdomar
Infektioosslukdomar
Nervsystemets och sinnesotga-
nens sjukdomat
Skadot genom yttre vald och
forgiftning
Tum<irer
Endoktina systemets siukdo
Matsm2iltnin gsorganens
maf
Medfodda missbildningar
Ovriga siukdomar

14 671

Totalt

431
87

7 711

7

2 081

47
t7

4
4
)

40 3sel 1oo.o 18 896 100.0

4
7

6

1.
1".
1

anttl

4

855

3

97

4.1

6l

4.24.5

)

20

12
7
5
2

2

2
I

59 255 100.0

36.3 32.3 35.1

5 t7t

151

pfo-
cent

77.6
11.0
77.7
5.2

5.2
2.9
7.2

1.5
1.1),

27.4
75.6
4.0
2.2

20.7
12.5
9.3
4.2

4.1
3.1
1.7

2.0
3.6
na

1.2
1.2
J.J



KOSTNADER
Ordind.ra kostnader

Frirvaltnings- och
driftskostnader

Ltiner och arvoden
Socialkostnader
Byr&kostnader
Datorkostnader
Pensionsanordningskostnader
enligl APL 15 $ .

Avskrivningar
Rdntor
6vriga kostnader

Pensionsndmnden

Kr edi.tf 1rsiikring ens ko stnader
Av frirsdkringsf<irbindelser
fciranledda prestationer

Utbetalda ersdttningar
okningar av an-
sv ars f ii rbi nde lser

Till frirsdkrings-
premiereserven 265 697,95
Ti l1 ersdttnings-
reserven B 110 867,-

3 236 994,78
523 643,59

1 073 958,95
2 405 87s,25

626 3s2,02

B 376 564,95

523 040,-

34 296,- 557 336,-

59 233,16
76 566,40

334 766,34
560 205,42
350 015,25 8 62L 259,14

Aterfrirsdkrare
Frirsdkrings-
premier
Minskning av fcir-
sdkringspremie-
reservandel

Fdrvaltnings- och
driftskostnader

Lciner och arvoden 390 791,36
Socialkostnader .. 59015,28
ovriga kostnader. 115 508,46

Avskrivningar fr6n ptacerrngs-
tillgingarna
okning av kreditf<irlustreserve-
ringen

565 315,10

2 000,75

236 936,49 10 364 505,31

mk 1B 985 764,45

20

RESULTATRAKNING F6R
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REDOVISNINGSARET 1971

INTAKTER
Ordr.niira intiikter

Kostnadsandelar frin Pensions-
anstalterna
Kapitalinkomster

Rantor 572 4L4,53
Dividender 709,-
Indexfcirhtjjningar
pi l5n och vdrde-
papper 18 692,-

ovriga ordindra intdkter *
SkatteAterbdringar

Kr e ditf 6r s iikr in g ens intdkt er
Ftirsdkringspremier
Aterftirsdkrare

Arvoden
dkning av ersett-
ningsreservandelen

Kapitalinkomster
Rdntor

Dividender
Indexfcirhcijningar
pi 15n och vdrde-
papper

7 898 119,02

591 815,53

t27 L82,90
414L,69 8 621 259,L4

6 663 592,87

520 513,80

62 764,80

457 749,-

3 053 739,25
4 632 50

t22026,89 3 180 398,64 10 364 505,31

mk 18 985 764,45
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BALANSRAKNING

AKTIVA
F inan si e r ing s till g &n g ar

Kassa .

Banktillgodohavanden och post-
girokonton
Kontofordringar

Otsriga f i|r siikring sbolag s andel
ans ansuaret

Ftirsdkringspremiereserven
Ersdttningsreserven

Transistoriska poster

Ftirfallna obetalda kreditfrirsrik-
ringspremier....
Transitoriska rdntor

P lac er i.n g s tillg d.n g ar

Obligationer
Aktier och andelar
Lin ..

Anlii g g ni,n g sti\ g &n g ar
Inventarier
Aktier och andelar

82L,lL

2 923 104,70
1248 L17,63 4172 043,44

230 137,-
| 6223t2,- 1852 449,-

212 g7g,-
547 009,- 759 887,-

1 347 789,86
89 546,63

48262 804,06 49 700 140,55

191 490,03
180 500,- 371 980,03

mk 56 856 500,02
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31.12.19?1

PASSIVA
Frd.mmande kapi,tal

Kontoskulder . .

Utjdmningsandelar'av p"".io".-
kostnader

208 282,04

8727 539,24 I935 82i,28

Viirderingsposter

Ift editf iirlustreserverin g

At: kr e ditf 6r siikring sf iirbt ndelser
J1ranlett ansuar

Premiereserven . .

Ersdttningsreserven

Transitortska poster

Semesterersdttningsreservering
med socialskyddsavgift
I ftirskott erlagda kreditftirsik-
ringspremier .. . .

I ftirskott erhillna kostnadsan-
delar

555 019,12

3 487 27L,62
38 286 908,- 4L 774179,62

188 098,-

1 750,30

5 401 631,70 5 591 480,-

mk 56 856 500,02

Helsingfors den 29 mars 1972

Erkki Puonen T Pentikdi,nen
Veikko Ahtola C. .G. Aminotf Aruo Hautala
Tapani. Virkkunen Martti Lehtinen Seppo Lindblom
Bruuno Mattila Erkki Oinas Lauri T. Olkinuora
Olaor. Suominen V. E. Terho

Juhani. Sahninen
Verkstdllande direkttir



REVISIONSBERATTELSE

Vid representantskapets ordinarie h<istmcite den B december
1970 utsedda att granska Pensionsskyddscentralens fcirvaltning
och rdkenskaper fdr ir 1971 har vi i dag slutfrirt virt uppdrag
och meddelar fciljande.

Undertecknad Kihlman har under Sret ombestirjt fortlcipande
detaljgranskning av rdkenskaperna och meddelar, att bokfciringen
skritts riktigt och civersk&dligt p5 basen av behciriga verifikat
samt att penningmedlen omhdnderhaf ts med omsorg. Vdrde-
pappren har kontrollrdknats.

Gemensamt har vi 15st de vid representantskapets och sty-
relsens mtjten fcirda protokollen dvensom verksamhetsberdttelsen,
samt analyserat och granskat bokslutet, varvid vi erhAllit de
upplysningar vi ansett erforderliga betrdffande omstdndigheter,
som vi fdst uppmdrksamhet vid under revisionsarbetet.

Bokslutet dr uppgjort pi sakligt riktiga grunder och det upp-
visar i fcirskott erhillna kostnadsandelar 5 401 631,70 mark.

Vid granskningen var ndrvarande matematikern vid social-
och hdlsovirdsministeriets fcirsdkringsavdelning A. Savelius, som
granskade kreditfcirsdkringens frirsdkringsreservberdkningar och
meddelade, att han icke funnit skiil till anmdrkningar berdffande
de angeldgenheter han granskat.

Styrelsens verksamhetsberdttelse och bokslutsbalanserna ger
saklig och riktig information om Pensionsskyddscentralens verk-
samhet och ekonomi.

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

Pi basen av v5r revision fcireslir vi att bokslutet faststdlles
och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet frir flr 1971.

Helsingfors, den 14 april 1972

Rauno Kousa Bjarne Ltndholm

Jaakko Heikkonen
CGR

Suante Kih.lman
CGR
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PENSIONSSKYDDSCENTRALENS
FORVALTNINGSORGAN

REPRESENTANTSKAPET

Ordinarie medlemmar

Niemi, J. E., minister, representantskapets ordfcirande
Lahtinen, Alli, generaldirekttjr, representantskapets viceord-
fdrande
Partanen, Erkki, bergsrid
Hdstci, Stig H., bergsrid
Hetemdki, Pdiviti, vicehdradshcivding, till den 5. 4. l97L
Laatunen, Timo, vicehdradshcivding, frin den 5. 4. l97l
Salo, Kalervo, kommerserid
Jaakkola, Olavi, bergsrid
Hdmdldinen, Niilo, ordfdrande
Elomaa, Simo, sekreterare
Penttild, Sulo, ordfdrande
Vilponiemi, Lauri, ordfcirande
Vdlikangas, Aarne I., pol. magister
Ihamuotila, Veikko, agronom
Hakamdki, Toivo, jordbrukare
Nymalm, Tor, agronom
Jaatinen, Matti, ekonom
Pajunen, Aarno, dipl. kcipman
Pa1m6n, Lars, fil. magister
Ingman, Nils Erik, jur. licentiat
Keindnen, Viljo, fil. doktor
Ifaramo, Mikko, ftjrvaltn. kand.
Hohenthal, Jarl, vicehdradshrivding
Karvonen, Martti J., professor

Suppleanter

Aho, Matti L., jur. doktor
Jdppinen, Vilho, <iverdirektijr
Tdhtinen, Mikko, bergsr6d
Westerlund, Bjrirn, bergsr5d
Svartstrcim, NiIs, vicehdradshdvding
Markkanen, Kauko, vicehdradshtivding
SirkiS, Viljo I., agronom
Kujanpdd, Vdinti, ordfijrande
Sund, JarI, ordfijrande
Virtanen, Pekka, ordftirande
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Lassinen, Erkki, ordf<irande
Tuure,Kalervo, verksamhetsledare
Eskola, Kusti, lantbruksr&d
Nikula, Lauri, ordfcirande
Lindstrtim, Veli, fiskare
Jokinen, Hartti, ekonomierAd
Heikkonen, Erkki, ingenjcjr
Strandell, Hflkan, fil. magister
Ekholm, Klaus, vicehdradsh6vding
Fin6rus, Arvi, viceverkstdllande direktrir
Simula, Samuli, direktcir
Launikari, Ake, socialdirekttir
Niemi, Turo, med. o. kir. doktor

STYRELSEN

Ordinarie medlemmar

Pesonen, Erkki, fil. doktor, styrelsens ordftjrande
Pentikdinen, Teivo, fil. doktor, styrelsens viceordfcirande
Virkkunen, Tapani, vicehdradshtivding
Olkinuora, Lauri, dipl. ingenjtir
Oinas, Erkki, vicehdradshdvding
Hautala, Arvo, ordfcirande
Suominen, Olavi, verksamhetsledare
Ahtola, Veikko, ordftirande
Mattila, Bruuno, vicehdradshtivding
Terho, V. E., pol. magister
Aminoff, C. G., vicehdradshiivding
Lehtinen, Martti, med. licentiat
Linblom, Seppo, pol. licentiat

Suppleanter

Sumelius, Henrik, agronom
Wid6n, Rolf , vicehdradshdvding
Markkanen, Kauko, vicehdradshrivding
Veirto, Matti, ordfcirande
I{anssor, Ragnar, verksamhetsledare
Nissild, Erkki, ordfcirande
Rahola, Pentti, agronom
Paaermaa, Pauli, ekonom
Halsas, K-J., vicehdradshrivding
Somer, Pekka, san. gen.ltijtnant
Simoinen, Olli, fiirvalt. kand.
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REVISORER

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

Suppleanter

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

DIREKTIONEN F6R KREDITFoRSAKRINGSVERKSAMHETEN

Kaikkonen, Markku, verkstdllande direktdr, ordftirande
Melkas, Antti, avdelningschef, viceordfiirande
Antson, Ossian, bitr. direktijr
Artto, Eero, professor
Erma, Reino, professor
Peitsalo, Kalervo, verkstdllande direkttjr
Witting, Erik, bankdirekttir
von Veh, Nils, verkstdllande direktiir

FoRETAGARNAS DELEGATION

Ordinarie medl,emmar

Kaikkonen, Markku, verkstdllande direkttir, ordftjrande
Sundberg, Heimer, direktdr, viceordftjrande
Astola, Lauri, ekon. magister, till den 11. 1. 1971
Latvus, Jorma, verksamhetsledare, fr5n den 11. 1. 1971
Ekholm, KIaus, vicehdradshrivding
Heikkonen, Elkki, ingenjcir
Kuula, Fritz, ingenjiir
Leino, Eino I., direkttir
Lento, Lasse, avdelningschef
Liljestrrim, Torsten, agronom
Palm6n, Lars, fil. magister
Saastamoinen, Taina, ordfrirande
Simoinen, O]]i, ftirvaltn. kandidat
Suominen, Paavo, V., verkstdllande direkttir
Tuominen, Teuvo, odont. licentiat
Valkama, Veikko, taxibilist
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Suppleanter

Kemppinen, Kullervo, advokat
Sandelin, Juhani, vicehdradshiivding
Jokinen, Hartti, ekonomierid
Pihlstrdm, Esko, generalsekreterare
Pakarinen, Simo, verkstdllande direktijr
Hdmdldinen, Leo, verksamhetsledare
Rewell, Erkki, direkttjr
Nummi, Lassi, fcirfattare
Lindstrcim, K. Erik, ekonom
Pekkinen, Erkki, byggmdstare
Schrey, Aarno, vicehiradshiivding
Hdkkdnen, Esko, hovr. ausk.

KONSULTATIVA KOMMISSIONEN FOR
INVALIDITETSARENDEN

Ordinarie medlemmar

Sundberg, Heimer, direktdr, ordfiirande
Keindnen, Viljo, fil. doktor, viceordfdrande
Autio, Lauri, med. o. kir. doktor
Ikonen, Ensio, med. o. kir. doktor
Kekki, Matti, med. o. kir. doktor
Kyt6kivi, Seppo, vicehdradshiivding
Lehtinen, Martti, med. licentiat
Lehtinen, Raimo, vicehdradshtivding
Pietildinen, Seppo, jur. licentiat
Simoinen, Olli, fdrvalt. kand.
Sir6n, Marjatta, vicehdradsh6vding
Sumari, Pertti, med. licentiat, till den22.9. 1971
Raudaskoski, Pekka, med. licentiat, fr&n den 22. 9. 1971 till
den 8. 12. 1971
Karhunen, Pekka, med. licentiat, frin den B. 12. l97l

Suppleanter

Aaltonen, Reino, vicehdradshtivding
Gylling, Martti, med. o. kir. doktor
Halsas, K-J., vicehdradshdvding
Heikel, Felix, med. licentiat
Karhunen, Pekka, med. licentiat, tiIl den 8. 12. 1971
Poukka, Paavo, med. licentiat, fr6n den 8. 12. 1971
Mil6n, Olavi, prokurist
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Silfverberg, AIf , viceharadshiivding
Sipilii, Heikki, agronom
Wegelius, Otto, med. o. kir. doktor

DIREKTORER

Kaikkonen, Markku, verkstdllande direktijr
Sundberg, Heimer, direktiir
Rantanen, Tarmo, direktijr

AVDELNINGSCHEFER

Aarnio, Margaretha, avdelningschef, forskningsavdelningen
Karjalainen, Matti, avdelningschef, informationsavdelningen
Larmola, Yrj<i, bitrddande avdelningschef, informationsavde.l-
ningen
Melkas, Antti, avdelningschef, kreditfcirsdkringsavdelningen
Mustonen, A1po, bitrddande avdelningschef, fdrsdkringstek-
niska avdelningen
Sirkesalo, Jouko, avdelningschef, ftirsdkringstekniska avdel-
ningen
IJimonen, Matti, bitrddande avdelningschef, juridiska avdel-
ningen

BYRACHEFER

Forss, Simo, byrichef, fdltunderscikningsbyrin
Koivistoinen, Pentti, byrichef, pensionsbyrin
Koivusalo, Lauri, byrichef, tillsynsbyrin
Laesvuori, Pertti, byrichef, pensionsunderstikningsbyrin
Mdkeldinen, Lauri, byrichef, kanslibyrin
Riekkinen, Heikki, byrf,chef, registerbyren
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PENSIONSNAMNDEN

Ordinarie medlemmar

Ojala, Olof, regeringsrAd, ndmndens ordfcirande
Ahonen, Erkki, dldre justitiesekreterare, ndmndens viceord-
fiirande
Sinivirta, Lasse, regeringsekreterare, ndmndens viceordftjrande
Saari, Kaarlo, vicehdradshcivding
Savelius, Armas, fil. kandidat
Bjcirkst6n, R. R., med. licentiat, t 16. 10. 1971
Luppi, Arvo, med. licentiat
Jarho, Leo, med. licentiat, frin den 27.9.lgTl
Svarstrtim, Nils, jur. Icentiat
Nordstrtjm, Henrik, vicehdradshtivding
Jaatela, Tauno, jur. licentiat
Sirkid, ViIjo I., agronom
Kaukoranta, Matti, verksamhetsledare
Hietanen, Antti, informationssekreterare
Hyvcinen, Paavo, pol. kandidat
Lassinen, Erkki, ordftjrande
Tuomarla, Heimo, agr. o. forst. handidat
Lahtinen, Raimo, juris kandidat
IJronen, Reino, agronom
Olsson, Hamy, vicehdradshrivding

Suppleanter

Jdntti, Juhani, vicehdradshcivd;ng
Ifonka, Kaario, fil.magister
Heikel, Jarl, med. licentiat
Valanne, Eero, med. licentiat
Valanne, Eero, med. licentiat
Weckman, Nils, med. licentiat, frfln den 27. g

Vainio, Vesa, vicehdradshcivding
Hurmalainen, Mikko, juris kandidat
Uoti, Martti, juris kandidat
Palojdrvi, Erkki, agronom
Raita, Yrjri, sociologie magister
Raatikainen, Helvi, kvinnosekreterare
Kansikas, Veikko, arbetsskyddssekreterare
Honkavaara, Esko, ekonomiefdrvaltare
Vuoksinen, Paavo, agronom
Leino, Erkki, vicehdradshcivding
Bdcks, Bertel, agronom
Riisalo, Rauno, ekonom

19 71
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PENSIONSNAMNDENS VERKSAMHET AR 1971

TiII pensionsndmnden inkom 3 161 besvdr under 5r 1971,

medan antalet besvhr var 1 859 5r 1970. Under berdttelse5ret

avgjordes 196? drenden och under fbregiende &r 1 183 drenden'

Vi ingingen av berdttelseiret fanns 1 062 oavgjorda drenden

och vid utgingen 2 256. Okningen i antal'et besvdr fdrorsakas

av att lagen om pension ftjr fciretagare och lagen om pension

fcir lanbruksfciretagare trdtt i kraft' Besvar i drenden gdllande

dessa lagar uppgick sammanlagt till 2 084, varav 1 746 besvdr

berrjrde lagen om pension ftjr lantbruksfdretagare. Ndmnden

arbetar i fyra divisioner, av vilka tre behandlar arenden gdllande

lagarna om pension fiir friretagare. Under berdttelseiret har

h5llits 131 sammantrdden, varav fyra plenarsammantrdden'

Pensionsndmndens personal bestod vid utgingen av 61 1971 av

11 personer, fiiredragandena medraknade. Personalen har under

iret utcikats med fyra Personer.
Antalet till pensionsndmnden per 5r inkomna och avgjorda

drenden samt vid Srsskiftet oavgjorda drenden Sren 1965-1971:

Oavglorda Inkommit
vid irets under
inging irct

Arendcn
t ot alt

Avgjorts
under

Arct

Oavgjotda
vid ircts
uteing

1 965

1966
7967

1968
1,969

197 0

197r

130

231

373
355
329

386
1,062

703
924

1 044
1 064
1 115

1 859

3 761

833

1 155

1 357

1 419

1 444

2 245

4 223

602

842 *)

1 002 x)

1 090

1 058

1 183

1,967

237

313

355

329

386

1 062

2 256

+) I dcssa tal ingir ftin diatiet avforda, 2 iirenden it 7966 och i arendc
tu 7967.
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Antalet inkomna och avgjorda drenden samt pensionsndmndens
arbetstakt 5r 1971

Sammanlagt

Helsingfors den 15 februari 1972

O. Ojala

Pentti Airas

Minad

31. 12. 7970

Januati
Februati
Mars
April
Mai
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
Novembet
December

Inkomna besvir

lt
APL/ IF6PL/lJ31a.:
KAPL ILFdPL I ""'.:

| | antar

Sam- Arg-
jorda

drenden
man-
lagt

Oavgiorda drenden

Vid m6-
nads-
skiftet
totalt

Okning el.
minskning

l+2-3 I 0627 2a 1+2 3

76
100
104

97
77
69

107
95
85
93

106
74

t36
722
762
121
143
737
728
283
247
286
186
133

120
94

126
93

714
103
108
258
207
244
765
714

212
222
266
272
220
206
235
378
332
379
292
207

77
101
271
157
162
266

9t
782
23t
268
227

+ 73s
+ l2l
+s5
+55
+s8

60
+ 235
+ 287
+ 150
+ 148
+24

l4

7

1

1

7

1

7

7

7

2,
2
)

197
318
373
428
486
426
667
948
098
246
270
256

7 077 2 084 t 746 3 l6t 7 967 + 7194


