
P ENSIO N SSKY D DSCE NTRALE N S
VERKSAMHETSBERATTELSE 74

t?

*



lnom arbetspensioneringen var Ar 1974 betydelsefullt. Den
viktigaste fdrnyelsen var nivAforhojningen i arbetspensionerna,
om vilken overenskommelse ingicks i samband med den inkomst-
politiska helhetsuppg6relsen vAren 1974 och fcir vilken stad-
gandena godkdndes av riksdagen. Dessutom genomf 6rdes ett f ler-
tal andra lagdndringar.

NivAforhojningen i arbetspensionerna trdder i kraft 1.7.1975.
I krafttrdde lsedag e n faststdl ls g e n o m f tirord n i n g. Arbetspensioner-
nas nivAforhojning innebdr, att den mAlsatta pensionsniv6n for
den privata sektorns arbetstagare och foretagare efter reformen
i stdllet for 40 procent iir 60 procent av lcinen. Minimipensionerna
som hittills varit22 procent av lonen blir efter reformen 33 procent
av lonen. Samordningen mellan arbetspensionerna och folkpen-
sionen har iindrats att motsvara den nya pensionsnivAn. De nya
stadgandena berdr pensioner som baserar sig pA pensionsfall
efter ikrafttrddandet. PA ovriga pensioner tilldmpas de gamla stad-
gandena. NivAn for minimipensionerna har dock hdjts till 25 pro-
cent.

Vid Arets borjan trddde i kraft lagen om avtriidelsepension
samt de i lagen om pension fdr lantbruksfdretagare ingdende
stadgandena om generationsvdxlingspension.

FrAn borjan av juli trddde i kraft en av Sndring i folkpensions-
lagen f6ranledd fornyelse av stadgandena om arbetspensionernas
samordning.

Vid ingAngen av.september kompletterades lagen om pension
for arbetstagare. Andringarna berorde pensionsskyddet for an-
stdllda vid statsunderstodda institutioner och for personer i f6r-
troendeuppdrag, samt utbetalning av pension.

Enligt de nya stadgandena skall i lagen om pension f6r arbets-
tagare avsett pensionsskydd anordnas f6r person i tjdnst vid
institution som erhAller statsunderstod, om denna person Sven
utfor arbete, for vilket den erlagda ersdttningen inte beaktas vid
utrdkningen av den pension staten erldgger.

Forvdrvsinkomster av fortroendeuppdrag har tidigare stannat
utanfdr pensionsskyddet. Anordnandet av pensionsskydd pA
basen av ftirtroendeuppdrag har mojliggjorts genom att i lagen
om pension fdr arbetstagare inforts en ny 1 b S. Lagdndringen
beror dock inte statliga eller kommunala fcirtroendeuppdrag, ej
heller fortroendeuppdrag vid kommunalforbund.



Pensionsdrendenas behandling

Tillsynen

Till Pensionsskyddscentralen insdndes under Aret 29 800 pen-
sionsansdkningar, varav 60 procent hade siints via de banker och
postanstalter som har rAdgivning for pensionssokande. Av de
ansdkningar pensionsanstalterna behandlade hade ungefdr hdlf-
ten inkommit via Pensionsskyddscentralen.

Varje mAnad anhdngiggjordes i medeltal tusen sAdana pen-
sionsiirenden, vari arbetspensionssdkanden eller form6nslAtaren
dven hade hdrt till kretsen for de civriga arbetspensionslagarna.
I dessa fall har ansokningarna sdnts vidare for att handldggas dven
vid Statskontoret, Kommunala pensionsanstalten, Sjcimanspen-
sionskassan och Kyrkans centralfond.

Forsdkringsdomstolen inbegdr av Pensionsskyddscentralen ut-
ldtande om besviir over Pensionsndmndens bestut och om ansok-
ningar avseende Aterbrytning av laga kraft vunna beslut. Under
Aret gavs 707 sAdana utlAtanden.

Aven till arbetspensionsanstalterna, till arbetsgivare och till
enskilda forsdkrade har givits utlAtanden och anvisningar om ar-
betspensionslagarnas tilldmpning.

Konsultativa komm issionens fdr i nval id itetsiirenden u ppgift dr
att ge utlAtanden i invalidpensionsdrenden. Den har givit i5O re-
kommendationer till avgcirande. Pensionsanstalterna har i allmdn-
het i sina beslut foljt dessa rekommendationer.

Pensionsskyddscentralens kundbetjdning har under Aret be-
s<ikts av over 20 000 personer.

Pensionsskyddscentralen ger dven i brev personliga rAd till all-
miinhetenj Denna korrespondens omfattade 9 300 brev.

PA Pensionsskyddscentralen ankommer att civervaka att arbets-
givare och foretagare fullgcir sin i APL och FoPL stadgade fdrsdk-
ringsskyldighet. Vid fdrsummelse har arbetsgivare och foretagare
i allmdnhet efter erhAllen anmdrkning sjdlva fullgjort sin fdrsdk-
ringsskyldighet. Om sA inte skett, har Pensionsskyddscentralen
n6dgats uppta forsdkring pA arbetsgivarens eller foretagarens be-
kostnad. Pensionss kyddscentralen Al69 g er forsu mlig arbetsg ivare
att betala gottgorelse, vari ingdr den fcirsdkringspremie Pensions-
skyddscentralen erlagt till pensionsanstalten. Det sammanlagda
beloppet av dessa prestationer uppgick till 530 000 mark.

Pensionsskyddscentralen Aldgger arbetsgivare att betala gott-
gcirelse dven i de fall, dA arbetsgivaren frivilligt, men fcirst sedan
den i lag stadgade tiden utgAtt, upptagit forsdkring. I sAdana sk.
vitesgottgorelser har 180 000 mark pAfcirts till betalning.
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Registeringen av inkomst-

Fcirsdkringsskyldighet har utretts i samband med 247 tall av
konkurs och 257 fall av offentlig stdmning. Med anledning av for-
summelse har Pensionsskyddscentralen bevakat fordran i 44 kon-
kurser och vid en offentlig stdmning.
. Pensionsskyddscentralen har iiven handhaft tillsynen over pen-

sionskassorna och - stiftelserna. Hos dessa anstalter gjordei to+
kontrollbesdk. Kontrollen gdllde speciellt lagenligheteh i kassas
och stiftelses beslut.

(

I

oqh pensionsuppgifter
I

f ensio nsskyddscentralen fdr register river de arbetsfcirh allanden,
[ciretagarperioder, pensionsfall och arbetsg ivares pensionsanord-
Iingar som lyder under arbetspensionslagarna (APL, KAPL, F6pL
pch LFciPL). I registren har pa basen av sdrskilda avtal iiven inforts
Jqppgitter om sddana tjdnstefcirhAllanden och pensionsavgciran-
rden som avses i de pensionslagar, vilkas skdtsel omhdnderhas av
Statskontoret, Kommunala pensionsanstalten, Kyrkans central-
fond och S.jomanspensionskassan. Registreringen av uppgifter
om tjdnsteforhAllanden som lyder under pensionsstadgan'f'cii Fin-
lands Bank har iiven inletts.

Planeringen av det fdrnyade pensionsfallsregistret fortsatte.
I maj togs i bruk ett sys_tem med realtidsregistrering av anhdngiga
pensionsansokningar. Det fornyade pensionsfallsregistret tasisin
helhet i anviindning under Ar 1975.

I slutet av aret ingicks avtal med Befolkningsregistercentralen
om 6versiindande av personuppgiftsdndringar till pensions-
skyddscentralen. Hittills har dndringsanmdlningarna inkommit fran
Fol kpensionsanstalten.

lnalles 230 000 registerutdrag 6ver arbetsfdrhAllanden sdndes
till pensionsanstalterna fdr handldggning av pensions6renden och
fdr annan utredning. Ddrtill erhcill pensionsanstalterna I goo ooo
registerutdrag pA magnetband ndrmast fcir jdmfdrelse och utred-
ning av arbetsforhAllanderegisteruppgifter. Till omkring 56 000
arbetstagare sdndes registerutdrag, av vilka framg6r mottagarens
ti I I pe ns io n be rdtti gan d e f o rviirvsve rksam h et samt pe ns io nsbelo p-
pet.
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Pensionernas medelbelopp vid utg6ngen av Ar 1974

Alderspensionerna
invalid- och arbetsloshetspensionerna
f amiljepensionerna

Antalet pensioner 31. 12. 1974

Alderspensioner . .

invalidpensioner .

arbetsl6shetspensioner
familjepensioner .

Antalet pensionsanstalter vid utgingen aY Ar 1974

f orsdkringsbolag
pensioskassor
pensionsstifte lser
arbetspensionskassor
Lantbru ksf6retagarnas pensionsanstalt

Pensionsanstalternas premieinkomst
hr 1974

Pensionsanstalternas ansvarsgiild
31.12.1974.

258 mk/mAn
252 mklmiln
226 mklmbn

1 501 33
145401

't213
45587

2200 milj.mk (uppskattning)

7300 milj.mk (uppskattning)

1

11

I
3
I
4
1

AntatetAPL-, KAPL-, FttPL- och LFtiPL-pensionervid utgingen avaren 1970-1974
350 000

300000

250000

200 000

1 50 000

50000

lnvalid- och
arbets-
lcishets-
pensioner

Alders-
pensioner

1 970 1 971 1972 1 973 19744



Antalet personer,
som faller under pensionslagarna

L
PL

1 100 milj.mk

Utbetalda pensioner
(APL, KAPL, FtiPL och LFtiPL) 1970-1974

5

230000

31 5000
1 5000
8000

1100000

220000

300000
95000

APL

KAPL
FoPL

1 000 Familje-
pensioner

900

800

700

600

so0

lnvalid- och
arbets-
Irishets-
pensioner

400

300

200

Atders-
pensioner

100

1 970 1 971 1972 1 973 1974



Kreditftirsdkringen

2000 mil mk

Kreditfdrsdkringens ansvar steg till ndstan tvA miljarder. Vid Arets
utg6ng uppgick kreditforsdkringens ansvar till 1927 milj. mark,
vilket betyder en cikning om niirapA tjugo procent frin foregAende
6r. ForsdkringsbestAndet bestAr i huvudsak av kreditforsiikringar
till sdkerhet for av pensionsanstalterna beviljade lAn och for pen-
sionsanstalternas fond- och ansvarsbrist. Beloppet av dessa kre-
ditfcirsdkringar utgjorde 1524 milj. mark, varav 56 procent tdcks
av de till Pensionsskyddscentralen overliimnade motsdkerheter-
na. Pensionsskyddscentralens kreditforsdkring utg6r cirka en
tredjedel av samtliga siikerheter fdr arbetspensionssystemets pla-
ceringar.

Under Aret intrdff ade '12 skadefall. Pensionsskyddscentralens
ansvar fdr dem uppgAr till 0,5 milj. mark. En del htirav kan tdckas
med motsdkerheter och nAgon del torde ocksA erhAllas ur kon-
kursboen.

Kreditftirsdkringsbestindets utveckling Aren
1970-1974

1 500

1 000

500

1 970 1971 1972 1 973 19746



Ftirdelningen av kreditftirsdkringsbestindet pi olika pensionsanstalter

Ftirdelningen av kreditftirsdkringsbest6ndet enligt ftirsdkringsobjekt

Kreditftirsdkringsverksamhetens avkastningar, omkostnader och ansvarsgdld samt
skadefallen 6ren 1970-1974 Mitjoner mark

1970 1971 1972 1973 1974
Fdrsdkringspremier 6,16 6,66 8,25 T,g3 g,1g
Utbetalda erstittningar 0,64 0,63 0,80 0,65 2,Sg
Reserverat for framtida ersiittningar 7,06 8,11 9,60 11,32 10,66
Forvaltnings- och driftskostnader 0,48 0,57 0,64 0,83 1,11
Ansvarsgiild 31.12. 33,40 41,77 52,15 63,32 74,65

Antalet skadefall 21 23 15 10 12

49,30/o 26,90/o 23,50/o

nsionskassor
nsionskassorArbets 0 ot

to

67 Yo 21o/o 7 o/o 5
ot
lo

Pensionsstiftelsers och -kassors realegendom
Fondbri
laceri slAn



Placeringar

Pe n sio nsskyd dsce ntral e ns place ri n g sti I I gAn g a.r utgjo rde vi d Arets
sf uiTO,f milj. mark. PlaceringstillgAngarna iir niirmast tdckning f_6r

den i (reditiorsdkringsverksamh-eten uppkommande ansvarsgdl-
den.

Placeringstillgingar
lin
obligationer
aktier

68,0 milj. mark
0,7 milj. mark
1,4 milj. mark

Placeringstillgingar sammanlagt 70,1 milj. mark

Olika ndringsgrenars andel av Pensionsskydds-
centralens 16nebestAnd

25 0h 19 o/o30% 26 o/o

Handel
an rin s renar

h foreta ennn s
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Ansvarsftirdelningen

Pensionsskyddscentralen fcirdelar Arligen mellan pensionsanstal-
terna ansvaret for de un^der fOreg6ende Ar erlagda pensioner som
bekostas gemensamt. Ar 1973 utbetalades i pensioner samman-
lagt 803,6 milj. mark. Av detta utgjorde de pensioner som pensions-
anstalterna skall bekosta gemensamt, 463,0 milj. mark.

Varje pensionsanstalt pAf6rs en avgift, med vilken den deltar
i de pensioner som bekostas gemensamt. lfall pensionsanstalten
i pensioner.som bekostas gemensamt utbetalat ett hcigre belopp
dn den pAforda avgiften, erhAller pensionsanstalten gottgorelse.
I motsatt fall debiteras pensionsanstalten ett tillskott. Gottgorelse
erhdll under verksamhetsAret 70 pensionsanstalter. Tillskott upp-
bars av 81 pensionsanstalter. Det belopp, som i samband med
ansvarsfcirdelningen passerade Pensionsskyddscentralen, upp-
gick till 67,1 milj. mark. For utjdmning av penningrorelsen har be-
loppet erlagts i tvA fcirskottsrater.

I samband med ansvarsfordelningen gottgjordes pensionsan-
stalterna den forsdkringspremie om 11,9 milj. mark, som erhAllits
frAn Arbetsl6shetskassornas Centralkassa.

Pensioner, som skall bekostas gemensamt, och deras
andel av de totala pensionsutgifterna 6ren 1969-197ts

450 mi mk

58%

350

300

58%

250

150

100

54 olo 56 7o 58 ?o
50

1969 1970 1971 1972 1973
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Understikningar, utredningar och statistik
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Pd uppmaning av Jord- och skogsbruksministeriet utredde Pen-
sionsskyddscentralen pensionsskyddssystemets inverkan p& de
strukturella fordndringarna inom lantbruket i Finland. Utredningen
ingAr som en del i FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations,
FAO:s, internationella underscikning. Den finsksprdkiga utgdvan
av rapporten pu bl icerades i Pensionss kyddscentralens undersdk-
ringsserie.

Den i samrdd med Folkpensionsanstalten fdr gemensam publi-
cering uppgjorda undersdkningsrapporten om Aldringars och ar-
betsofdrmdgnas totalpensionsskydd 61 1973 fdrdigstdlldes for
tryckning. PA basen av urval ur denna undersokning utredde
Pensionsskyddscentralen ocksi den regionala fcirdelningen av
arbetspensionstagarna.

Av det material, som vid pensionsAldersundersdkningen erhdlls
om arbetstagares hdlsotillstAnd och arbetsplatsfdrhAllanden, sam-
manstdlldes tvi detaljerade rapporter. Avsikten dr att publicera
dessa rapporter jdmsides med undersokningsrapporten om huvud-
resultaten frAn pensionsAldersundersokningen. Aven rapporten
om intervjuundersokningen av &r 1973 rorande kiinnedomen om
arbetspensionssystemet f drd i gstdl ldes niistan helt.

Betrdffande handldLggningen av foretagarpensionsanscik-
ningarna siindes undersokningsresultaten uppgjorda anstaltsvis
pA sommaren till pensionsanstalterna. Materialet har analyserats
genom jdmforelser mellan pensionsanstalterna, och sdrskilt har
problemet med lAng handldggningstid f6r pensionsansokningarna
utretts.

I anslutning till undersokningsprojektet avseende arbetsofdr-
mcigna pibcirjades ett flertal pi registeruppgifter baserade utred-
ningar. Av dessa hade vid &rsskiftet slutfdrts utredningen over
arbetsoformogna med delpension.

FrAn arbetspensionsanstalterna insamlades statistikuppgifter
om arbetspensionsanstalternas verksamhet, pensioner och pen-
sionstagare. UtgAende fr&n registeruppgifter sammanstiilldes en
Arsstatistik over forsdkrade och pensionstagare. I slutet av dret
fdrdigstdlldes for publicering en statistik med utfcirligare innehill
dn tidigare motsvarande publikationer over pensionstagarna ir
't973.



Det internationella samarbetet

Utbildningen

Pensionsskyddscentralen verkstdllande direkttir deltog som Fin-
lands representant i lnternationella socialskyddsorganisationens
(ISSA:s) mcite i september. Till eftertrddare efter generalsekretera-
re Leo Wildman, som gAtt i pension, valdes vid mdtet doktor Vladi-
mir Rys, planeringschef vid organisationens sekretariat.

Fcirutom i ISSA:s mciten har man deltagit i lnternationella social-
vArdsrAdets (ICSW) och i lnternationella arbets- och socialskydds-
rdttsfdreningens (Soci6t6 internationale de Droit du travail et de
la securit6 sociale) mciten. De nordiska kontakterna har fortsatts.
Pensionsskyddscentralen deltar i de planenligt fortskridande for-
beredelserna till ISSA:s aktuariemdte i september 1975.

Flera utlSndska socialfcirsdkringssakkunniga har bekantat sig
med arbetspensionssystemet och Pensionsskyddscentralens
verksamhet.

F6r personalen ordnades bl.a. nybdrjar-, grund- och fortsdttnings-
kurser, tvA kurser i grunderna for automatisk datahantering och
tvA kurser i personalledning. Antalet kursdeltagare, 331 personer,
oversteg betydligt fjoldrets deltagarantal. Personalen deltog 6ven
i kurser och seminarier vid olika utbildningscentraler.

Utbildning i arbetspensionsdrenden har givits dven andra iin
den egna personalen, frdmst pensionsstiftelsernas och -kassornas
personal. Under 6ret hcjlls en grundkurs om pensionsdrenden, tre
kompletteringskurser och tvA fortsdttningskurser. I dessa deltog
inalles 172 personer. Fcir pensionsanstalternas representanter
ordnades en pensionsdag, vid vilken dndringarna i arbetspen-
sionslagstiftningen behandlades.

Pensionsskyddscentralens utbildare gav vdgledning i arbets-
pensionsdrenden ftir tjdnstemdn vid bankerna, postanstalterna
och kommunernas socialv6rdsbyrAer samt fOr sjukhusens social-
vArdare. Denna utbildning omfattade cirka 2 700 personer.
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lnformationen

Arets informationsverksamhet fdrgades av arbetspensionsrefor-
men som ingick i den inkomstpolitiska helhetsuppg6relsen och
av dess riksd-agsbehandling. Med anledning av vArens uppgtirelse
ord nades o medel bart i nformationsmtiten ftir tidn in gspressen, f o r
radion och fdr medlemmar i arbetsmarknadsorganisationerna.
Arbetspensionsreformen har allmdnt sett varit det centrala dmnet
vid informationstillfdllena under hela Aret.

Pensionsskyddscentralen deltog i mdssor i betydligt storre
utstrdckning Ein tidigare. Anstalten hade en egen rAdqivnings- och
informationsavdelning pA Kalott-mdssan i Kemi, pA Osterbotten-
miissan i Seindjoki, pA Arbetseffektivitetsftireningens SO-Arsut-
stdllning i Rajamdki och pA Tammerfors-mdssan. En nyhet var
mikrofilmprojektorn, som anvdndes fdr att visa klienten de egna
arbetsfdrhAllandeuppgifterna i Pensionsskyddscentralens regis-
ter. Mdssavdelningarna 16nte stor uppmdrksamhet och de erfaren-
heter denna betjdningsform gav var positiva.

Som anstaltens gdster vid seminarier och som deltagare i infor-
mationsbes6k har setts inte bara informat6rer och redaktorer utan
grupper frAn socialbranschen och frAn arbetsmarknadens yrkes;
brahbcher. Tidningar och tidskrifter, radio och television har ocksd
sjdlvmant bett om material och sakkunnighjiitp.

Ett planmdssigt utvecklande av AskAdningsmaterial att an-
vdndas'vid f6redrag och av annat informativt bildmaterial har in-
letts.

Tidskriften Arbetspension utkom med fyra nummer i fornyad
utstyrsel. Tidskriftens upplaga okades: den f insksprAkiga upplagan
distiibueras i drygt tiotusen exemplar och den svensksprAkiga
i ungefdr tusen. Tidskriftens andra nummer for Aret hade rehabili-
tering som sitt huvudtema.
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Utrymmen och personal

Byggnadsarbetena pA Smbetshuset i Helsingfors 6stra Bcile i

hornet av Semaforbron och BokhAllargatan p&borjades den 16.8.
1974 sedan befrielse frAn investeringsskatten hade beviljats.
.. Enligt entreprenadavtalen skall byggnaden stA fdrdig 31.71976.
Ambetshuset omfattar en pA byggnadsrdtten berdknad yta om
18 217 m2. Nettoytan f6r byrAutrymmena iir I986 mz. I nettoytan
har inte inriiknats aulor, korridorer och sociala utrymmen, fcir vilka
ytan dr 4 728 mz. For fastighetstekniken har reserverats ca 3 500
m2 av byggnadsrdtten. Dartill kommer de utrymmen, som inte upp-
tagits i byggnadsrdtten (bilgaragen, befolkningsskydd, kdllare och
ddrmed jdmforbara utrymmen) inalles 8 515 mz, varfdr den totala
ytan iir 26732 mz.

Ambetshuset iir planerat for 800 anstdllda. Enligt uppskattning
kommer Pensionsskyddscentralens och Oy Tietokonepalvelu Ab:s
personal att vid flyttningen bestA av cirka 650 personer.

Pensionsskyddscentralen har igen ncidgats anlita nya tilldggsut-
rymmen. Vid Kalevagatan 4 har hyrts lokaliteter pA 82 mz, i vilka
korrespondensgruppen vid juridiska avdelningen och arbetsut-
rymmen fdr 6mbetshusprojektet inrymts. Vid Lonnrotsgatan 27 har
lokaliteter p4242 mz hyrts, och ddr har tillsynsbyrAn och utbildarna
flyttat in. Pensionsskyddscentralens arbetsutrymmen pi fem olika
adresser dr tillsammans 4 800 mz.

Med tanke pA planeringen av det nya iimbetshuset inleddes
inom Pensionsskyddscentralen en rationaliseringsundersrikning
rdrande administrationen, f6r vilken mAlsdttningarna dven iir
fcirenklande och fdrenhetligande av arbetsrutinerna och omfor-
delande av tidsanvdndningen och arbetsfordelningen.

Sedan Pensionsskyddscentralens verkstdllande direkt6r juris-
kandidat Juhani Salminen avgAtt ur anstaltens tjdnst 31.10.1974
utsAgs till ny verkstdllande direkt6r vicehdradshdvding Matti Uimo-
nen, tidigare anstaltens juridiska direktdr. Till ny juridisk direktcir
utndmndes vicehdradshovding Lauri Koivusalo.

Personalstyrkan var vid Arets utgAng 293 personer, vari dven
inriiknats personalen vid Pensionsndmnden. Okningen frAn fore-
gAende Ar var 32 anstdllda, av vilka pensionsndmndens andel var
15 personer.

Helsingfors den 24 mars 1975

Veikko Ahtola
Tapani Kahri
Erkki Oinas
Erkki Pesonen

Altti Aurela T. Pentikdinen
C. G. Aminoff Arvo Hautala
Martti Lehtinen Bruuno Mattila
Lauri T. Olkinuora P. Paaermaa
Olavi Suominen
Matti Uimonen
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Resultatrdkning ftir den ordinarie verksamheten 1. 1.-31. 12.1974

lnthkter
Kostnadsandelar frAn pensionsanstalterna + 16074612,92
Gottgorelser p.g.a. fcirsummelser + 2750*,82
Placerin gsverksam hetens intdkter

Rdnteintdkter + 387 591,1 1

Rdntekostnader 74423,99 + 313167,12
Dividender
lndexforhOjningar pA
lAn och vdrdepapper
Ovriga intdkter

Verksam hetens i ntdkter

+ 354,00

+ 4U7,@
+ 245,00 + 318413,12

+ 16668080,86

Fdrvaltnings- och driftskostnader
Personalkostnader

Ldner och arvoden - 6034028,89
Resor och dag-
traktamenten 220657,13
Socialkostnader - 15226r'226 - 7777328,28

Kostnader fdr verksam hetsutrymmen
Kostnader f tir adm in istrations-
fastigheten under byggnadstiden

Rdntor under
byggnadstiden 4O7UO,72
Tomthyra 225838,83

633179,55
Kostnader fdr hyres-
utrymmen -1075773,il- 1708953,09

ByrAkostnader
Datorkostnader
Pensionsanord n ings-
kostnader enligt 15 S APL
Avskrivni n gar fcir i nventarier
Ovriga kostnader

11MW2,42
3337918,19

180989,78
172714,75

1 185728,06

- 15508&?4,57
Pensionsndmnden

Lciner och arvoden - 1O72il1,O9
ift - 86905,20 - 1 159546,29 - 16668080,86

0,
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Resultatrdkning fiir kreditfiirsdkringsverksamheten 1. 1.-91. 12. 197 4

Forsdkringspremieintdkter + 9198413,9S
Kreditforl uster f or f6rsdkrin gs-
fordringar
Placeringsverksamheten

lntdkter
Kostnader

Forsdkringsrdrelsebidrag + 2093793,89
Aterforsdkrarnas andel i

Forsdkringspremierna 8001 10,08
Ftirdndringen i fdrsdkrings-
premieansvaret g1g22,@
Fdrdndringeniersdttningsreserven + 48282200 - 95261O,Og

Egen andel i fdrsdkringsrorelse-
bidraget + 1741 1BO,B1
Rtirelsekostnader

Fdrdndring i forsdkringspremieansvaret
Fdrsdkri ngsrorelsens intdkter
Av f6rsdkringsfcirbindelser
foranledda prestationer

Utbetalda ersdttnin gar
F6rdndring i ersdttningsansvaret

Ldner och arvoden
Socialkostnader
6vriga rorelsekostnader

Driftsbidrag
Avskrivningar

AnldggningstillgAngar
PlaceringstillgAngar

R6relseoverskott
Fdrdndringar i reserveringarna

Kreditf 6rl ustreserverin gar
6vriga reserveringar

21U2,O7 + 9176771 ,88

+ 6783927,02
10143,52 + 67736&3,50

667953,@
+ 15292fi2,U

2528732,45
- 10659976.00 - 13188708.45

747 ffi7,8
125251,U
238262,9 - 1111171,32

+ 630012,49

9090,00
168381,00 - 177 471

414
38

+ 452il1,49

.302,82
452il1

0,
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Balansrdkning 31. 12. 197 4

Aktiva

Finansieringstillgdngar
Kassa och banktillgodohavanden
Av kreditforsdkrin gens dterfdrsdk-
ringsrdrelse ftiranledda fordringar

Ftirsdkringspremie-
ansvaret 400055,00
Ersdttningsansvaret 35-324i11,00

Ovriga fordringar
Transitoriska fordringar
Kreditfdrsdkrings-

premier
Rdntor
Ovriga transitoriska
fordringar

PlaceringstillgAngar
Placeringsfordringar

Sku ldebrevsfo rd ri n gar
Obligationer
Aktier

AnldggningstillgAngar
Aktier och andelar
lnventarier
Bygg nadskostnader f<ir
under byggnad varande
ad m i n istrationsfasti g het

3565691,99

3932486,00

4803095,26

517501,00
r 636855,73

242326,37 2396683,10 14697956,35

68024624,8
741847,U

1 402793,63 701@265,65

230990,00
424211,O7

7323535,22 7978736.29

92&15958,29
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Passiva

Frtimmande kapital
Transitoriska skulder

Kreditforsdkrings-
premieforskott 16366,00
Kreditforsdkringens
Aterforsdkringspremier 1 1 3 300,88
I forskott erhAllna
kostnadsandelar 7727829,45
Rtintor 83145,81
6vriga transitoriska
skulder 1586302,65

Ovriga skulder
LAngfristiga lAn 6000000,00
Utjdmningsandelar for
pensionskostnader 213850,36
Ovriga skulder 724076,38

Kreditforsdkringens
fcirsdkringstekn iska
ansvarsskuld

Fcirs6kringspremie-
ansvaret
Ersiittningsan

9526944,79

6937926,74

4775fi2,73
svaret 69871336,00 74U6838,73 91 111 7',to,26

Kreditf 6rsdkri ngens reserverin gar
Kreditf orl ustreserverin gen
0vriga reserveringar

1 641302,03
92946,00 1734248,03

928r'.5958,29

Helsingfors den 24 mars 1975

Veikko Ahtola
Tapani Kahri
Erkki Oinas
Erkki Pesonen

Altti Aurela T Pentikdinen
C. G. Aminoff Arvo Hautala
Martti Lehtinen Bruno Mattila
Lauri T. Olkinuora P. Paaermaa
Olavi Suominen
Matti Uimonen
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Revisionsberdttelse

Vid representantskapets ordinarie hdstmote den 10 december
1973 utsedda att granska Pensionsskyddscentralens fcirvaltning
och rdkenskaper f6r 61 1974 har vi i dag slutfdrt vArt uppdrag och
meddelar foljande.

Undertecknad Kihlman har under Aret ombesorjt fortlopande
detaljgranskning av rdkenskaperna och meddelar, att bokftiringen
skotts riktigt och tiverskAdligt pd basen av behoriga verifikat samt
att penningmedlen omhdnderhafts med omsorg. Placeringstill-
gAngarnas obligationer, aktier och andelar samt lAnehandlingar
har i detalj granskats.

Gemensamt har vi ldst de vid representantskapets och styrel-
sens moten f6rda protokollen dvensom verksamhetsberdttelsen,
samt analyserat och granskat bokslutet, varvid vi erhAllit de upp-
lysningar vi ansett erforderliga betrdffande omstdndigheter, som
vi fdst uppmdrksamhet vid under revisionsarbetet.

Bokslutet dr uppgjort pA sakligt riktiga grunder och det uppvisar
i fcirskott erhAllna kostnadsandelar 7 727 829,45 mark.

Vid granskningen var ndrvarande 6vermatematikern vid social-
och hdlsovArdsmi nisteriets f6rsdkrin gsavdeln ing A. Saveli us, som
granskade kreditfcirsdkri ngens f6rsdkri n gsreservberdkn ingar och
meddelade, att han icke funnit skdl till anmdrkningar betrdffande
de angeldgenheter han granskat.

Styrelsens verksamhetsberdttelse och bokslutet ger saklig och
riktig information om Pensionsskyddscentralens verksamhet och
ekonomi.

Vid revisionen har vi kommit till uppfattningen att Pensions-
skyddscentralen under rdkenskapsAret skdtts med sakenlig om-
sorg.

PA basen av vir revision ftireslAr vi att bokslutet faststdlles och
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet fdr Ar 1974.

Helsingfors, den 14 april '1975

Rauno Kousa
Jaakko Heikkonen, CGR

Bjarne Lindholm
Svante Kihlman, CGR
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Pe ns io nss kyd dsce nt ra le n s
ftirvaltningsorgan

Representantskapet Ordinarie medlemmar
Minister J. E. Niemi, ordf.

Ekonom Matti Jaatinen
KommerserAdet Aarno Pajunen

Suppleanter
Verkstdllande direktdr
Aaro Kdrkkiiinen
6verdirekt6r Vilho Jdppinen

Ordf6randen Jarl Sund
Ordforanden Esko Suikkanen
Ordforanden Pekka Virtanen
Ordfciranden Matti Haapakoski
Verksamhetsledaren Kalervo Tuure

LantbruksrAdet Kusti Eskola
Kommunalrddet Lauri Heitto
Fiskaren Veli Lindstrom

Trafikidkaren Raimo Turku
lngenjor Erkki Heikkonen

Generaldirektor Alli Lahtinen,
viceordf.

Representanter ftir arbetsgivarna
BergsrAdet Stig H. Hdsto BergsrAdet Bjorn Westerlund
BergsrAdet Olavi Jaakkola Agronom Viljo l. Sirkiii
Vicehdradshovding Timo Laatunen Vicehdradshovding Pentti Somerto
BergsrAdet Erkki Partanen BergsrAdet Mikko Tdhtinen
KommerserAdet Kalervo Salo Vicehdradshovding

Kauko Markkanen

Representanter ftir arbetstagarna
Sekreteraren Simo Elomaa
Ordforanden Pekka Oivio
Ordf6randen Sulo Penttild
Ordftjranden Lauri Vilponiemi
Pol.magister Aarne l. Vdlikangas

Representanter ftir lantbruksftiretagarna
Agronom Veikko lhamuotila
Jordbrukaren Toivo Hakamdki
Agronom Tor Nymalm

Representanter ftir tivriga ftiretagare

Representanter fiir pensionsftirsakringsbolagen
Fil.doktor Viljo Keindnen Viceverkstdllande direktor

Arvi Fin6rus
Fil.magister Lars Palm6n Fil.magister Kurt Ljungman
Vicehdradshrivding Erkka Stenberg VicehdradshOvding Klaus Ekholm
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Representanter ftir u ndersttidskassorna
Forvaltn.kand. Mikko Haramo Direktor Samuli Simula

Representanter fiir pensionsstiftelserna
Vicehdradshovding Jarl Hohenthal Vicehdradshovding Kauno G
t 25.5.1974 Honkanen

Ovriga medlemmar
Sanitetsdversten MarttiJ. Karvonen Med. o. kir. doktor Turo Niemi

Styrelsen
Fil.magister Altti Aurela, ordf.
Fil.doktor Teivo Pentikdinen, viceordf

Representanter ftir arbetsgivarna
Vicehdradshovding Tapani Kahri Agronom Henrik Sumelius
Dipl.ingenjorLauriOlkinuora Vicehdradsh6vdingRolfWid6n
Vicehdradsh6vding Erkki Oinas Vicehdradshcivding Jarmo Sierla

Arbetstagarnas representanter
Ordf6randen Arvo Hautala
Verksamhetsledaren
Olavi Suominen
Ordfdranden Veikko Ahtola

Ordforanden llmari Kosonen
Verksamhetsledaren
Ragnar Hansson
Ordforanden Martti Veirto

Representanter ftir lantbruksftiretagarna
Vicehdradshovding Bruuno Mattila Agronom Pentti Rahola

Representanter fiir tivriga ftiretagare
Ekonom Pauli Paaermaa Pol.magister Viljo Terho

Ovriga medlemmar
Vicehdradshovding C. G. Aminoff Vicehdradshovding K-J. Halsas
Med.lic. Martti Lehtinen San.konteramiral Esko Helske
Fil.doktor Erkki Pesonen Verksamhetsledaren OlliSimoinen
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Revisorer
Ekon.magister Svante Kihlman
Pol.magister Bjarne Lindholm
Forstmdstaren Rauno Kousa

Ekon.magister J. V. Heikkonen

Ftiretagarnas delegation

Tandldkaren Olavi Heikinheimo
Handlanden Vilho Hdrkcinen
Verkstdllande direktor
Pertti Kajanne
Soc.magister Jorma Latvus
Direktdr Eino L Leino
Agronom Torsten Liljestrom
Verkstdllande direktor
Erkki Pekkinen
Viceordf. Taina Saastamoinen
lndustrir6det Paavo V. Suominen
Trafikidkaren Raimo Turku
Ordfdranden Veikko Valkama
Direktcir Klaus Ekholm
Verkstdllande direktor Lars Palm6n
Verksamhetsledaren Olli Simoinen

Konsultativa kommissionen fiir invaliditetsdrenden

Ekon.magister Torsten Ekroos
Verksamhetsledaren Ensio Seppdld
Ekonomief orvaltaren
Pentti Kymensalo
Ekonom Matti L Kauppinen

Advokaten Kullervo Kemppinen
Ekonom Simo Pakarinen

Jur.kandidat Raimo Lahtinen
Apotekaren Matti Kannisto
G eneralsekreteraren Esko Pihlstr6m
Verksam hetsledaren Leo Hdmdldinen

EkonomierAdet Lennart Ostberg
Fcirfattaren Lassi Nummi
Verkstdllande direktor Reijo Mdkinen
lngenjdr Fritz Kuula
Vicehdradsh6vding Esko Hdkkdnen
Direktor Leo Salomaa
Direktor Juhani Kolehmainen
Ekonom K. Erik Lindstrdm

Verkstdllande direktdr Juhani Salminen, ordf. till den 31. 10.1974
Verkstdllande direktrir Matti Uimonen, ordf. fr6n den 1.11.1974
Viceverkstdllande direktcir Jouko Sirkesalo, viceordf.

RegeringsrAdet Heimer Sundberg, ordf.
Vicehdradshcivdi n g Matti U imonen Vicehiiradshovdin g Aarre Metso
till den 16. 10. till den 17. 4.

vicehdradsh6vding Lau ri Koivusalo
den 17. 4.-16. 10.

Vicehdradshovding Lauri Koivusalo Vicehdradshovding Antti Suominen
frAn den 16. 10., frdn den 16. 10.
viceordf. frdn den 1. 11.
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Avdelningschef Juhani Jdntti
Specialistldkaren i inre medicin
och kardiologi Matti Saarinen
Vicehdradshovding Juhani Laine
Verksamhetsledaren Olli Simoinen
Med.lic. Risto Kdrdvd

Jur.lic. Seppo Pietildinen
Fil.doktor Viljo Keindnen
Docent Matti Kekki
Vicehdradshdvding
Seppo Kyttikivi
Vicehdradshdvding
Marjatta Si16n
Vicehdradshovding
Lauri Koivusalo till den 17.4.
Vicehdradshovding
Karl-Johan Halsas frAn den 17. 4
Med.lic. Martti Lehtinen
Docent Lauri Autio

Avdelningschef
Jyrki Jddskeliiinen

Med. o. kir. doktor
Veli-Matti Huittinen
Ekonom K. Erik Lindstrom
Vicehdradshdvdin g Alf Silfverberg
Jur.kand. Aimo Kankkunen
till den 20.11.
Avdelningschef Gunnel Liljestrand
frAn den 20.11.
Agronom Heikki Sipilti
Ekonom Dan-Erik Engblom
Med. o. kir. doktor Martti GYlling
Pol.magister
llpo Ollikainen
Vicehdradshdvding
Reino Aaltonen
Vicehdradshovding
Karl-Johan Halsas till den 17. 4.
Vicehiiradshovding
Risto Rinta-Jouppi fr6n den 17. 4.
Med.lic. Paavo Poukka
Docent Kimmo Luomanmdki
frAn den 27. 2.
Bitr. avdelningschef
Pentti Aaltonen

Direktionen ftir kreditftirsSkringen

Verkstdllande direktcir Juhani Salminen, ordf. till den 31. 10
Verkstdllande direktdr Matti Uimonen, ordf. frAn den 1. 11.

Avdelningschef Antti Melkas, viceordf.
Direktor Lauri Koivusalo

Expertmedlemmar
Vicehdradshdvding Ossian Antson
Professor Eero Artto
Direktdr Eugen Hammardn
Verkstdllande direktor Anssi Karkinen
Verkstdllande direktor Erkka Stenberg
Verkstdllande direktor Nils von Veh
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Konsultativa kommissionen ftir informationsiirenden

Verkstdllande direktdr Juhani Salminen, ordf. till den 31. 10
Verkstdllande direktcir Matti Uimonen, ordf. frAn den 1. 11.
Avdelningschef Yrjd Larmola, viceordf.
lnformationschef Leo Allo
lnformationschef Kimmo Eskola
lnformationschef Heikki Helkavuori
lnformationssekreterare Tarmo Hyviirinen
lnformationschef Antti Kyyndrdinen
Chefredaktdr Esko Leskinen
lnformationssekreterare Erkki Maasalo
lnformationschef Sakari Montonen
Direktcir Eero Santala
lnformationschef Matti Sdrcimaa
Avdelningschef Pauli Toivonen
Agr. o. forstkand. Heimo Tuomarla
lnformationssekreterare Elsi-Kaija Lindquist, sekreterare

Pensionsskyddscentralens ledande tjdnstemdn

Direktrirer
Verkstdllande direkt6r Juhani Salminen till den 31. 10
Verkstdllande direktor Matti Uimonen frAn den 1. 11.
Viceverkstdllande direktor Jouko Sirkesalo
Juridisk direktdr Matti Uimonen till den 31. 10.
Juridisk direktdr Lauri Koivusalo frAn den 1. 11.
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Avdelningschefer och bitrddande avdelningschefer

Juridiska avdelningen

Kreditf orsdkrin gsavdel ni ngen

I nformationsavdel ni n gen

Forsknin gsavdel n i ngen

Forsdkringstekniska avdelningen

Allmdnna avdelningen

Ombudsman
Fdltchef
Utbildningschef

Aarre Metso till den 31. 3.
Lauri Koivusalo 1. 4. - 31. 10.
Antti Suominen
frAn den 1. 11., tjdnstledig
Pentti Koivistoinen
Antti Melkas
Esko Prokkola
Yrjo Larmola
Kauko Toivonen
Margaretha Aarnio
Pertti Laesvuori till den 7. 3.
Alpo Mustonen
Markku Hiinninen
Antero Viitanen
Veikko Mdki frAn den 1. 3.
Matti Puranen
Mauri Vanhatalo frAn den 1. 4.
Lauri Mdkeldinen

Byr6chefer

Juridiska avdelningen
PensionsbyrAn

TillsynsbyrAn
Forskni ngsavdel n i ngen

Pensio nsforskn i ngsbyrAn
Fdltu ndersokni ngsbyrAn
StatistikbyrAn

Fdrsdkringstekniska avdelningen
lnkomstregisterbyrAn
Pensionsreg isterbyrAn
Matematiska byrAn

Allmdnna avdelningen
PersonalbyrAn
RdkenskapsbyrAn
Allmdnna byrAn

Antti Suominen till den 31. 10
Tapio Karsikas frAn den 1. 11.

Pertti Tukia

Jussi Vanamo frAn 13. 3.
Simo U. Forss
Pertti Laesvuori till den 7. 3.
Heikki Poukka frAn den 8. 3.

Martti Hdnnikdinen trhn 1.2.
Helena Luoma
Markku Hiinninen

Mirjam Tynnild
Veikko Mdki
Veli-Pekka Planting
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Pensionsndmndens verksamhet 61 1974

Till pensionsndmnden inkom Ar 1974 3 349 besviir, av vilka 1 S88
berdrde i arbetstagarpensionslagarna och 1 761 i fdretagarpen-
sionslagarna avsedda iirenden. Under det gdngna Aret avgjordes
4'167 drenden. Motsvarande tal fcir friregAende Ar var: inkomna
besvdr 3 266 och avgjorda Srenden 2751. Antalet oavgjorda
drenden var vid redogdrelseArets ingAng 2672 och vid dess ut-
g6ng 1 854.

Ovanndmnda siffror visar att anhopningen av iirenden minskat
under redogdrelseAret. Detta beror i fcirsta hand pA att personalen
utcikats, delvis dven i viss mAn p& att dvertidsarbete utf6rts. Av
personalskiften fciranledda faktorer har visserligen fortfarande
inverkat menligt pd verksamheten.

Vid pensionsniimnden arbetar fyra divisioner, vilka samman-
trdtt till mote en gdng i veckan, varvid behandlats cirka 30 iirenden
per gdng. Dessutom har extra sammantrdden hAllits. Under redo-
gcirelseAret holls 165 sammantriiden, vari ing6r 2 plenarsamman-
trdden. Ddrtill har divisionernas ordforande samt den vid plenar
sammantriidet 21. 5.1974 tillsatta arbetsgruppen sammankommit
for behandling av gemensamma 6renden gdllande pensionsndmn-
den och dess kansli.

Pensionsniimndens personal bestod vid utgAngen av br 1974
av 28 heltidsanstdllda personer, varav 3 var tjdnstlediga, samt 6
deltidsanstdllda fdredragande. Personalstyrkan har under Aret
gtokats med 11 personer i heltidsanstdllning och 4 fciredragande
i deltidsanstdllning.

Pensionsniimnden striivan dr att tiden fdr drendenas behand-
ling, som for niirvarande iir 5-6 mAnader, ytterligare skallforkortas.

Helsingfors den 4 februari 1975

Olof Ojala Raili Bjcirkroth-Sirvid
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Pensionsndmnden

Ordinarie medlemmar
Med.lic. Jarl Felix Heikel
Overldkaren Leo Jarho
Avdelningschef Juhani Jdntti
Med.lic. Alpo Luppi
Fil.kand. Armas Savelius

Representanter ftir arbetsgiyarna
Jur.lic. Tauno Jaatela
Vicehdradshovding Mauri Moren
trAn 14.2.
VicehdradshOvding
Henrik Nordstrom till den 6. 11.

Vicehdradshcivding Seppo Riski
frAn den 27.11.
Agronom Viljo l. Sirkiti
Jur.lic. Nils Svartstrom
t 27.1.1974

Suppleanter
Overldkaren Jussi Antila
Med.lic. Nils Weckman
ByrAchef Risto Vaarakari
Med.lic. Esko Laitinen
Fil.mag. Kaarlo Honka

Jur.kand. Jouni Saastamoinen
Vicehdradshovding Risto Rusama

Hovr.ausk. Mikko Hurmalainen

Magister Patric Hackman
Vicehdradshovding Mauri Moren

6verdirektor Olof Ojala, ordf.
ReferendarierAdet Erkki Ahonen, viceordf.
Regeringssekreteraren Lasse Sinivirta, viceordf
RegeringsrAdet Heimer Sundberg, viceordf.

Representanter ftir arbetstagarna
I nf ormationsse krete rare
Antti Hietanen
Pol.kand. Paavo Hyvcinen
Verksamhetsledaren
Matti Kaukoranta
Ordfdranden Erkki Lassinen

Sakkunnige ldkaren
Markku Toropainen
Sekreteraren Toivo Piironen
Verksamhetsledaren
Yrjo Raita
Sekreteraren Esko Honkavaara

Representanter ftir lantbruksftiretagarna
Agronom Eeva Hetemdki Agronom Bertel Bdcks
Agr. o. forst.kand. Agrolog Tage Ginstrom
Heimo Tuomarla
Agronom Paavo Vuoksinen Agronom Paavo Jauhiainen

Representanter ftir fiiretagarna
Jur.kand. Raimo Lahtinen Vicehdradshovding Erkki Leino

till den 16. 6.
Jur.kand. Jouko Saari
frAn den 17. 6.

Vicehdradshdvding Henry Olsson Verksamhetsledaren
Helge Blomqvist
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