


Toimintakertomus 1972

Tyomarkkinajiirjest6jen maaliskuussa 1972 tekemii sopimus tyoehtosopimusten sol-
mimisen perusteista ja erdiden sosiaalisten jarjestelyjen toteuttamisesta 1. 4. 1972

lukien aiheutti vuoden 1972 aikana erditii ty6eliikejarjestelman kehittamiseen liitty-
viii valmistelutoita, joihin perustuvat ty6elakelakeja koskevat muutokset saadettiin
voimaan tuleviksi vuoden 1973 alusta lukien. Keskeisin ntiistti oli osaeldkkeiden liit-
taminen tyoeliikejiirjestelmtin ty6kyvyttomyyselakkeisi in.

Hallituksen esitys Iuopumiseltikettti koskevaksi lainsddddnndksi annettiin edus-
kunnalle samanaikaisesti luopumiskorvausta koskevan uudistetun esityksen kanssa.

Eltikkeen myontamiseen ja maksamiseen sekti vakuutusmaksun perimiseen liitty-
vdt tehtdviit annetaan esityksen mukaan Maatalousyritttijien eltikelaitoksen hoi-
dettavaksi. Sukupolvenvalhdoseltiketoimikunta ehdotti vuoden lopussa jattamas-

siidn mietinn0ssa, etta sukupolvenvaihdoseldke, jolla on runsaasti yhtymikohtia
luopumiseltikejarjestelmaan, toteutettaisiin liittiimdllti se maatalousyrittajien elake-
jdrjestelm6n yhteyteen.
Hallitus antoi toukokuussa esityksen kansaneliikkeen tukilisii- ja asumistukijarjes-
telmdn etuuksien parantamisesta. Asian kasittelyn yhteydessti eduskunta muutti hal-
Iituksen esitysta niin laajalti, etta esityksen aiheuttamat kokonaismenot olisivat kas-
vaneet vuositasolla noin kolminkertaisiksi alkupertiisen esityksen edellyttdmiin me-
noihin verrattuina. Ktisittelyyn liittyi varsin laaja eltikepoliittinen keskustelu. Lain-
muutokset jatettiin vahvistamatta, ja hallitus antoi uuden esityksen kansaneliikkeen
tukilisien ja asumistukien maaran ja myontamisperusteiden tarkistamisesta. Tiimiin
esityksen pohjalta paatetyt lainmuutokset tulevat voimaan vuoden 1973 puoliviilistii.
Tiiyden tukilistin maara nousee liihes 50 o/o:lla. Samalla lievennetdtin tulosidonnai-
suutta seka parannetaan asumistuen tasoa.



TYOELAKEJARJESTELMA

Luvulssa on osittaista pililllekkiiisyytttr
sikilli, ett2i sama henkilo
saaltaa kuulua usean Iajn piiriin.
Tydel2ikelakien piiriin kuuluvien
yhteismtriirti on noin kaksi miljoonaa.
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KUULUVIEN HENKILOIDEN LUXUVAIiC,i{T

ELAKKEIDEN LUKUMAARAT WOSIEN

196A -1972 LOPUS$
-t. t. 

"lYL- 
il

- 
PERHE_ELAKKEET

M 1Y[6YYYII6MYYSELAKKEET
U VANHUUSEL/(KEET

200000

15,o000

1 00000

50000

TEL 980 @O

LEL 330000

vEL 240000
KVTEL 180OOO

}€L 100000

vfiEL 360000

MEL 15000
KIEL 9 000

-2-

1968 19@ 1970 p71 1972



Eldkkeiden keskimiidrtit vuoden 1972 paattyessa

vanhuuse I iikkeet
tydkyvyttomyys- ja tydttomyyseiiikkeet
perhe-eltikkeet

ElSkelaitosten luku vuoden 1972 piiiittyessii
vakuutusyhti0ita
eltikekassoja
eltikesiiiiti6itii
ty6el tikekassoja
Maatalousyrittiijien el2ikelaitos

Eltikelaitosten maksutulo v. 1972

Eliikelaitbsten vastuuvelka 31 . 12. 1972
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TYOELAKEJARJESTELMAN KEH ITTAM INEN

Ty6ntekijtiin eliikelakiin ja lyhytaikaisissa ty6suhteissa olevien tyontekijdin eliike-
lakiin valmistettiin huhtikuussa voimaan tulleet muutokset. Lainmuutosten mukaan
Eltiketurvakeskus voi hakemuksesta vapauttaa tydnantajan kokonaan tai osaksi
kustantamasta sanottujen lakien mukaista elaketurvaa, jos oikeuskiiytannon muuttu-
misen tai muun siihen verrattavan erityisen syyn takia on takautuvasti jarjestettava
eldketurva tyOntekijiille, jonka tyosuhdetta ei ole aikaisemmin katsottu niiiden lakien
alaiseksi. Vapauttaminen takautuvista vakuutusmaksuista tulee kysymykseen ainoas-
taan ajalta ennen sanotun syyn ilmaantumista.
Ntiiden lainmuutosten yhteydessii muutettiin lyhytaikaisissa ty6suhteissa olevien
tyontekijtiin eltikelakia siten, etta palkka, josta vakuutusmaksua ei eniiii voida van-
hentumisen vuoksi mearata, otetaan huomioon eliikkeen maaraa laskettaessa. MyOs
sellaista vakuutusmaksua, jonka suorittamisesta Eliiketurvakeskus on vapauttanut
ty6nantajan, pidetaan suoritettuna vakuutusmaksuna eliikkeen maarae laskettaessa.

Laki ty6ntekijdin eltikelain, lyhytaikaisissa ty6suhteissa olevien tyontekijtiin eldke-
lain, maatalousyrittejien eliikelain ja yrittajien elzikelain muuttamisesta annettiin vuo-
den lopussa. Muutoksien paaosa kdsittelee osaeliikkeenii mydnnettavan tydkyvyt-
t6myyseliikkeen sisallyttamistd lain mukaiseen eldketurvaan.
Aikaisempien saanndsten mukaan eltikkeeseen oikeutettuna voitiin pitea ainoastaan

,



ELAKEASIOI DEN KASITTELY

sellaista tydntekijaa, joka oli tdysin tyokyvyton tai jolla oli jiiljella ainoastaan vahai-
nen tyokyky. Jos tyokyvyttomyystapaus ei teyttanyt niiitii edellytyksid, hakijalle ei

voitu myontziii tyokyvyttomyyselaketta. Tyokykyisyyden ja tydkyvyttbmyyden vdlinen
raja oli muodostunut kovin jyrkdksi.

Uudessa tyokyvyttomyysmaaritelmassa tata rajaa on porrastettu katsomalia vdhdi-
sempikin tyokyvyn aleneminen elakkeeseen oikeuttavaksi. Jos tyonteki.ian tyokyky
on alentunut vahintaan kahdella viidennekselld, hrint2i on uuden maaritelmrin mukaan
pidettava tyokyvyttomzinti. Tyokyvytt6myyden vaikeusasteesta jaa riippumaan, myon-
netaanko tyokyvyttomyyselake taytenai vai osaelSkkeend.
Tyokyvyttomyyden tulee uudenkin maaritelman mukaan perustua lddketleteelliseen
syyhyn, toisin sanoen sairauteen, vikaan tai vammaan. Ansiotulojen alentumisen ja

laaketieteellisten teki.loiden viilillii on oltava selva syy-yhteys. Uudessa maaritel-
mAssa on tuotu nykyistd keskejsemmin esille sosiaalisten ja taloudellisten seikko-
jen osuus.

Eldketurvakeskuksen toiminta

Eldketurvakeskuksen kautta on saapunut vuoden '1972 aikana noin 28500 eliike-
hakemusta, joista noin 60 o/e on tullut eltikkeenhakijoiden neuvontaa hoitavien pank-
kien ja postitoimipaikkojen vdlitykselld. Tyoeldkelaitoksirn saapuneista hakemuksista
on noin puolet tullut ElAketurvakeskuksen kautta.
Kuukausittain on tullut vireille kesklmti.irin 650 sellaista eliikeasiaa, joissa tyoelak-
keenhakija tai edunjattaja on kuulunut myos valtion eltikelain tai kunnallisten viran-
haltijain ja tyontekijain eliikelain piiriin. Naissa tapauksissa hakemukset on toimi-
tettu my6s valtiokonttorin tai Kunnallisen eleikelaitoksen kasiteltaviksi.
Vakuutusoikeus pyytaa Eldketurvakeskukselta lausunnon elEikelautakunnan peatok-
sid koskevista valituksista ja Iainvoiman saaneen ptititoksen poistamista koskevista
hakemuksista. Lausuntoja on vuoden aikana annettu 392. El€rkelaitoksille, tyonanta-
jille ja yksityisille vakuutetuille on myos annettu lausuntoja ja ohjeita tyoeliikelakien
sove lta m is esta.
Tyokyvyttomyysasiain neuvottelukunta, jonka teht;ivtina on antaa eltikelaitoksille lau-
suntoja tydkyvyttomyysel2rkkeitii koskevissa asioissa, on antanut vuoden kuluessa
127 ratkaisusuositusta. Eltikelaitokset ovat ratkaisuissaan yleensa noudattaneet naita
suos itu ks ia.

Eldketurvakeskuksen asiakasneuvonnassa on k6ynyt keskimtitirin 70 henkil6ii piii-
vassa.
Eldketurvakeskus antaa yleis6lle myos kirjallisesti henkil6kohtaisia neuvoja. Tama
kirjeenvaihto on kertomusvuonna ollut maaraltaan noin 1 100 kjrjetta kuukaudessa.
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VALVONTA

TYOSUHDE- JA ELAKETIETO]EN REKISTEROINTI

Elilketurvakeskuksen tehtavana on valvoa, etta tyonantajat ja yrittAjait tiryttilvilt heille
kuuluvan TEL- ja YEL vakuuttamisvelvollisuutensa. Laiminlyontitapauksrssa tyonanta-

lat ja yrittalat ovat yleensa huomautuksen saatuaan itse talyttaneet vakuuttamisvel
vo lrsuutensa. lr,zlilloin nain ei ole tapahtunut, E aketurvakeskus on joutunut ottamaan

asianomaisen tyonantajan tai yrittalan kustannuksella vakuutuksen. Laiminlyontiin
syyllistyneen tyonantajan suoritettavaksi Eldketurvakeskus mdardd hyvikkeen, johon

sisaltyy Eltiketurvakeskuksen eliikelaitokselle maksama vakuutusmaksu. Hyvikkeiden
yhteismaara oli vuonna 1972 noin 180 000 markkaa.

Eldketurvakeskus maaraa tyonantajalta peritt.ivaksi hyvikettti myos niissa tapauk
sissa, joissa tyonantaja on ottanut vakuutuksen vapaaehtoisesti mutta laissa

siiiidetyn maaraajan jdlkeen. Ntiitii ns. sakkohyvikkeita on vuoden kuluessa mad-

ratty noin 71 500 markkaa.
Vakuuttamisvelvollisuus on vuoden aikana selvitelly 249 konkurssitapauksen ja

256 julkisen haasteen yhteydessS. Laiminlyonnin johdosta ElZiketurvakeskus on val-
vonut hyvikkeen 59 konkurssissa la 4 julkisessa haastecssa.

Eli,iketurvakeskuksen tehtavand on valvoa tyontekiJ.iin elrikelain ja yrittaijien elake-
lain mukaista tormintaa harjoittavia elakekassola ja -saaitiojta. NZiihin laitoksiin teh-
tiin vuoden aikana 66 tarkastuskriyntiii. Tarkastukset kohdistuivat erityisestr saation
tai kassan antamien ptiaitosten lainmukaisuuteen.

Elak-.turvakeskus pitaa rekisteria tyoeltikelakien piiriin kuuluvista tyosuhteista, yrit
tajajaksoista ja elaketapahtumista seka tyonantajien tekemista eliikejtirlestelyistS.
Valtiokonttorjn kanssa kiiydyissA neuvotteluissa on sovittu valtion virka- ja tyosuh
teita koskevien viitetietojen viemisesta Eldketurvakeskuksen tyosuhderekisteriin sa-
maan tapaan kuin 1o nrenetellaan paattyneiden kunnallisten virka- ja tyosuhteiden
osalta. Kirkon keskusrahaston ja Merimicselakekassan kanssa on niin ikaan tehty
sopimukset erdjden virka- 1a tyosuhteita koskevien tietolen viemisesta Elriketurva-
keskuksen tyosuhderekisteriin.
Kirkon keskusrahasto ja lVerimieselakekassa ovat niiden piiriin kuuluvien ellike-
tapahtumien osaita olleet vuoden alusta lukien nrukana Elriketurvakeskuksen hoi-
tamassa tietoliikenteessa. Tarpeelliset tiedot on otettu myos elriketapahtumarekis-
teriin. Mainittuun tietolllkenteeseen ja rekisterointiin ovat valtiokonttori ja Kunnalli-
nen eliikelaitos liittyneet .1o aikaisemmin.
Tyontekiliiin TEL-tyosuhteet ja LEL-ansiot seka likim;itiriiisen laskelman ellikkeen
maaresta sisaitavia rekisteriotteita on kertomusvuonna lahetetty 125 000, toiminnan
alusta lukien yhteensd l2ihes puoli miljoonaa.
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LUOTTOVAKUUTUS

Luottovakuutuksen vastattavana oleva maara oli vuoden 1972 pdiittyessa 1 487 milj.

mk. Lisiiys edellisest?i vuodesta oli 18 0/6. Paaosan vakuutuskannasta muodostavat

eldkelaitosten antamien lainojen sekA elakelaitosten rahasto- ja vastuuvajauksien

vakuudeksi annetut luottovakuutukset. Niiiden luottovakuutusten maara oli 1 222

milj. mk, josta 54 % kattavat El?lketurvakeskuksen haltuun annetut vastavakuudet.

Eltiketurvakeskuksen luottovakuutuksen osuus kaikista tydelakejarjestelman sijoi-
tusten vakuuksista on 32 0/6.

Kertomusvuonna sattui 15 vahinkotapausta. Elaketurvakeskuksen vastuulla on niissa

1,6 milj. mk, mista osa saadaan peitetyksi vastavakuuksilla ja jonkin verran saata-

neen myds osuutena konkurssipesiste.

LTJOTTOVAK UUT USKANIIAN KEHI TYS

vrJostNA 1968 - 1972

MIIJ.MK
1 500
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-8-



L UOTTOVAKUUT IJSKANT{JAN JAKAUT UM]€N

ELAKE LAI TOSTYYPEI TTAN

LUOTTOVAKUUTUSKANMN JAKAUTUMNEN

VAKUI/T USKOFITEEN MUIGAN

Vakuutusmaksut
Maksetut korvaukset
Varattu my6hempiEi korvauksia varten
Hallinto- ja hoitokulut
Vastuuvelka 31. 12.

Vahinkotapausten luku

ELAI(ESAATIoT

% IYoELP'IGIGSSAT

20% EIAKEKASSAT

VAKUUTUSYHTIOT aSoZo

RAHASTOVAJAIS 5%

ELIIKESA;[TI6DEN
ELAKEKASSOJEN

JA
lSoh

REAAUO,IAISUUS

5% SIJoITUSLAIIIAUS

71%TAKAISINIAI.IAJS

Luottovakuutustoiminnan tuotot, kulut ja vakuutusrahasto sekii vahinkotapausten
Iukumtitirti vuosina 1968-1972. Milj. mk:

1968 1969 1970 1971 1972

4,58
0,53
4,44

0,36
19,84

23

5,62

0,64
5,81

0,43
26,11

18

6,66
0,63
8,11

0,57

41,77

23
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6,16
0,64
7,06

0,48
33,40

21

8,25
0,80
9,60
0,64

52,15
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SIJOITUKSET
El?iketurvakeskuksen sijoitusomaisuus oli v. 1972 peattyessa 64,2 milj. mk. sijoitus-
omaisuus on liihinnd luottovakuutustoiminnasta aiheutuvan vastuuvelan sekd yhtei-
sesti kustannettavien el6kkeiden etuk?iteen suoritetuista maksuista aiheutuvan velan
katteena.

S ijoitusom a isu us

Lainat

Obligaatiot
Osakkeet

Koko sijoitusomaisuus

62,8 milj. mk
1,3 milj. mk
0,1 milj. mk

64,2 milj. mk

ERI ELINKEINONALOJEN OSUUS EL"A-
KETURVAKESKUKSE N LAINAIGNNASTA

KAUPM 19 %

39% TEHDAS TEq-LISUI'S/
VOIMA- JA SAHKil
LAITOKSET

14% KIINTEETcT JA
RAKENNUSALAI.I
YRITYKSET

28% MUUT ELINKEINON-
ALAT



VASTUUNJAKO

Eliiketurvakeskus suorittaa vuosittain yhteisesti kustannettavien eltikkeiden selvit-

telyn edellisena vuonna maksetuista eliikkeistti. Vuonna 1971 maksettiin el6kkeitii
kaikkiaan 406,6 milj. mk. Ntiistii oli elakelaitosten yhteisesti kustannettavia eliik-

keitti 234,3 milj. mk.

Kullekin eltikelaitokselle maarataan maksu, lolla se osallistuu yhteisesti kustannet-

taviin elakkeisiin. Vastuuta jaettaessa eliikelaitoksia joko hyvitetiiiin tai niilta peri-

taan lisaa. Hyvitysta sai kertomusvuoden aikana 66 eltikelaitosta. Lisaa perittiin

93 eliikelaitokselta. Vastuunjaon yhteydessa Elaketurvakeskuksen kautta kulkenut

rahamiidrZi oli 44,0 milj. mk. Rahaliikenteen tasaamiseksi on osa tasta maarasta

suoritettu kahtena ennakkoertinii.
Vastuunjaon yhteydessti hyvitettiin eliikelaitoksille myos Tyottomyyskassojen Kes-

kuskassalta saatu val<uutusmaksu 8,8 milj. mk.

YHTE ISESTT KUSTANNETTAVAT ELAKKEET

JA NTIDEN OSUUS KOKONAISELAKEMENOTSTA

vuostr.lA 1967 - 1971

MILJ. MK

25c (58.d

2c,0

(56"d

150

(5/oto)

1@

(48.lJ

- -(48'la} -

1967 1968 1969 1970 1971
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TUTKIMUKSET, SELVITYKSET, TILASTOT

KANSAINVALINEN YHTEISTYO

El2ikehakemusten kiisittelyd koskevalla tutkimuksella pyrit2iiin selvlttamaan hake-

musten kiisittelynopeutta, siihen vaikuttavia viivastystekij0ita ja naiden poistamis-

mahdollisuuksia. Aineiston analysointi saatiin ensimmaisen raportin osalta valmiiksi.
Raportin laatiminen ja aineiston yksityiskohtaisempi jatkokdsittely aloitettiin vuoden
lopulla.
Vakuutettujen suhtautumista ty6elakejerjestelmean kartoittavan haastattelututkimuk-
sen kenttdtyd saatiin paatokseen. Tutkimus on nyt tietokonekesittely- ja analysointi-
vaiheessa.
Ty6eliikejdrjestelmdii koskevan tiedon tasoa mittaavan tutkimussarjan kolmas tutki-
mus aloitettiin. Haastattelutydn tekee Suomen Gallup Oy.
Elakeikatutkimuksessa saatiin aineiston kiisittely sekd tyontekijoilta keratyn kysely-
aineiston ettA yrityksilta koottujen tilastotietojen osalta loppuvaiheeseen. Tutkimus-
raportin laatiminen aloitettiin.
YhteistyOssa Kansaneltikelaitoksen kanssa laadittiin suunnitelma sellaista tutkimusta
varten, jolla pyrittidn kartoittamaan kokonaiseldketurvan nykyiste tasoa, kokonais-
eliikkeen rakennetta sekii eliikkeensaajien kokonaistuloja. Tutkimuksen pohjana ole-
vat tiedot poimittiin Eltiketurvakeskuksen ja Kansanel2ikelaitoksen rekistereista.
Tilastotietoja ty6elakelaitosten toiminnasta, eliikkeistii ja eltikkeensaajista kerattiin
eldkelaitoksilta. Bekisteritiedoista koottiin vakuutettuja seka vanhuus- ja tyokyvyttO-
myyseltikeltiisiti koskeva vuositilasto. Ty6elaikejairjestelmtistii vuosittain julkaistavaksi
tarkoitettua tilastokokoelmaa koskeva suunnitelma saatiin valmiiksi vanhuus- ja ty6-
kyvyttomyyseldkkeiden osalta.
Vuoden aikana jatkettiin hakematta olevia vanhuuselSkkeitd koskevaa selvitysta.
Eltikkeen hakemista koskeva pyyntd liihetettiin kaikille niille vuosina 1900-1902
syntyneille henkil6ille, joilla niiytti olevan el2ikeolkeus mutta jotka eivat vielii olleet
hakeneet eliikettii.

Eltiketurvakeskus osallistui sosiaalivakuutusalan kansainvaliseen yhteistydhon muun
muassa Kansalnvtilisen sosiaaliturvajarjestdn (ISSA) puitteissa. Kansainvalisista ko-
kouksista, joiden valmisteluihin Elaketurvakeskus osallistui, mainittakoon kes6kuus-
sa Helsingissd pidetty kahdeksas pohjoismainen sosiaaliturvakokous, jossa oli osan-
ottajia kaikista viidestd Pohjoismaasta yhteensd noin 270, sekti marraskuussa Tam-
misaaressa pidetty pohjoismainen ty6eltikekokous. Useat ulkomaiset sosiaalivakuu-
tuksen asiantuntijat kavivat vuoden aikana tutustumassa ty6eltikejdrjestelmddn ja
El6keturvakeskuksen toimintaan.



KOULUTUS

TIEDOTUS

Koulutustoiminta suuntautui kertomusvuonna paitsi laitoksen henkil6kuntaan my6s

eldkelaitosten - Itihinnti eldkekassojen ja -siititiOiden - toimlhenkil6ihin sekti tyo-
elaketiedottajiin. ElSketurvakeskuksen koulutustilaisuuksiin osallistui myds Eliike-
tiedotustoimiston, Ty6eltikelaitosten Liiton, Eltikesiiiiti6yhdistyksen sekii valtiokont-
torin henkilokuntaa.

Eliiketurvakeskuksen henkilokunnalle jArjestettiin tulokaskursseja, tydeliikejiirjes-
telmiin peruskursseja, kaksi ty6njohto-opin kurssia ja johtamistaidon semi-
naari. Kursseihin osallistui 191 toimihenkil6ii. Laltoksen henkil6kuntaa osallistui li-
s6ksi mm. ty6eldketiedottajille ja henkil6st0asioita hoitavllle toimihenkil6ille jiirjes-
tettyihin koulutustllaisuukslin.
Maatalousyrittiijien eltikelaitoksen, Oy Tietokonepalvelu Ab:n ja tyoeltikekassojen
kanssa jarjestettiin yhteinen henkil6stohallinnon kurssi. Yhteistoimintaa on ollut
lis6ksi Vakuutusalan koulutuskeskuksen kanssa.
Ulkopuolisten jarjestamiin kurssi- ja seminaarimuotoisiin koulutustilaisuuksiin osal-
listui 37 Eliiketurvakeskuksen toimihenkil6ii.
Kertomusvuonna jarjestettin kaksi eldkeasiain peruskurssia sekd kuusi eldkeasiain
ttiydennyskurssia eltikekassojen ja -siiatioiden toimihenkil6ille. Tilaisuuksiin osal-
listui 177 henkil6ii.
Yhteensii osallistui Eliiketurvakeskuksen jdirjestdmddn koulutukseen 423 henkil6ii.
Tyoelakkeen hakijoiden neuvontaa rahalaitoksissa hoitavia henki16itd ohjasivat Elii-
keturvakeskuksen pankkineuvojat seka rahalaitosten toimipaikoissa ettd eldkeneu-
vojien aluekokouksissa. Sosiaalitoimistojen sekd sairaaloiden ja parantoloiden vir-
kailijoille jarjestettiin valmennusta elakkeenhakijoiden palvelussa.

Tiedotustoimintaa ovat kertomusvuoden aikana savytteneet eltikeuudistusten edus-
kuntak6sittely ja tyoeliikelakien voimassaolon kymmenvuotisuus. Kymmenvuotispai-
vtin, heintikuun ensimmaisen, vaiheilla julkaistiin runsaasti aihetta kasittelevia lehti-
artikkeleita. Aihe oli esillii myds yleisradion ohjelmissa. Laajalti tiedotettiin my6s
kesiikuussa Helsingissti jarjestetyn kahdeksannen pohjoismaisen sosiaalivakuutus-
kokouksen alustuksista ja keskusteluista.
Ruotsin viranomaisten ja jarjestojen kanssa on kehitteillii suunnitelma Ruotsin suo-
malaisten tydeltikeneuvonnan jarjestamiseksi. Suomenkielistti aineistoa julkaiseville
Ruotsin lehdille on ltihetetty artikkeleita kaksikielisinti.
Yhteydenpito yleisradion sosiaalipoliittisten ja vanhusten ohjelmien toimittajiin on
saanut vakiintuneet muodot. Naita ohjelmasarjoja on voitu avustaa saann6llisesti.
Eliiketurvakeskus on osallistunut Viitasaarella pidettyjen Jatkan kulttuuripalvien
ndyttelyyn sekii Helsingissa jarjestetyn Vanhusten viikon nayttelyyn.
Ty6eldke-lehti ilmestyi neljiind numerona.



HENKILOKUNTA JA TOIMITILAT

Yhteydenpito eduskunnan sosiaalivaliokuntaan on jatkunut entisin muodoin. Tiedo-
tus- ja neuvottelutilaisuuksia on jarjestetty tyomarkkinajarjestojen, radion ja paiva-

Iehtien sekd toimittajajarjest6jen edustajille. Ty6eltikealan tiedottajat ovat kokoon-
tuneet kuukausittain. Sosiaalialojen tiedottajat jarjestavat samoin yhteisid neuvot-
teluja.
Eldketurvakeskuksen tiedotusasiain neuvottelukuntaa taydennettiin kertomusvuonna
ja sen toimeksiantoa tasmennettiin.

Eldketurvakeskuksen edustajisto teki 13. 12. 1971 ptititoksen toimitalon rakentami-
sesta Elaketurvakeskukselle. Samalla edustajisto valtuutti hallituksen paattamaan

rakennushankkeen toteuttamisesta. Hankkeen toimeenpano paasi varsinaisesti kZiyn-

tiin sen jiilkeen kun Helsingin kaupunginhallitus 30. 3. 1972 oli varannut tontin lta-
Pasllasta. Tontin rakennusoikeus on '16 000 m2. Lisaksi voidaan tontille rakentaa

kolme pohjakerrosta ja sijoittaa niihin rakennusoikeuteen mukaan luettavaa tilaa
2500 m2. Rakennusoikeus on siten kaikkiaan 18500 m'?.

Rakennushanketta toteuttamaan hallitus asetti rakennustoimikunnan ja sille tydvalio-
kunnan. Suunnitteluty6 saatiin vuoden jtilkipuoliskolla kayntiin.
Eltiketurvakeskuksen toimihenkil6iden lukumiiiird kasvoi vuoden aikana 33 :lla ja

oli vuoden 1972 piiiittyessd 242. Lisatiloja hankittiin vuoden lopulla kaikkiaan
noin 800 m2. Name lisatilat tayttanevat toimitilatarpeet oman toimitalon valmistumi-
seen saakka. Henkilokuntayhdistyksen edustajat osallistuivat henkilostdsuunnittelun,
koulutuksen ja sisaisen suunnittelun kehittamiseksi toimiviin tydryhmiin. Henkil6kun-
nan Iuottamusmiehelle vahvistettiin ohjesaanto.

Eltiketurvakeskuksen sisiiista tiedotusta hoitamaan perustettiin ty6paikkalehti Lisii-
etu, joka kertomusvuonna ilmestyi kuutena numerona.

Helsingissti 28. paivana maaliskuuta 1973.

Erkki Pesonen

Veikko Ahtola

Tapani Kahri

Bruuno Mattila

Olavl Suominen

C. G. Aminoff

Martti Lehtinen

Erkki Oinas

V. E. Terho

T. Pentikdinen

Arvo Hautala

Seppo Lindblom

Lauri T. Olkinuora

Juhani Salminen
toimitusjohtaja



- 16 _



TUOTOT

Varsinaiset tuotot

Kustannusosuudet eldkelaitoksilta 9 947 566,21

56 319,08Laiminlydntihyvikkeet .....
Pddoman tuotot

Korot
Osingot
Lainojen ja arvoPaPerien

indeksikorotukset .. ..
Muut varsinaiset tuotot . . .

1 128 807,12

1 099,-

21379,- 1 151 285,12

11 't 737,93 11 266 908,34

Luottovakuutuksen tuotot

Vakuutusmaksut

.l6l leenvaku uttajat
Palkkiot
Vakuutusmaksu rah asto-osu uden

lisiiys.

Korvausrahasto-osuuden lisdys

Pddoman tuotot
Korot
Oslngot

Lainojen ja arvopaperien
indeks ikorotu kset

Muut tuotot

8 260 040,16

123 237,84

221135,-

609 709,- 9s4 681,84

3 833 892,78
4 268,50

83 146,s2 3 921 307,80

15 452,39 13 1sl 482,19

mk 24 418 390,53
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VASTATTAVAA
Vieras piidoma

Velat
Velka muille vakuutusyhtidille

Jdl leenvakuuttajat
Tilivelat
Eldkekustannusten tasausosuudet

Arvostuserdt

Luottotappiovaraus

Luottovakuutuksista aiheutuva vastuuvelka

Va kuutusmaks u ra hasto
Korvausrahasto

66 990,88

328 827,O3

12 136 076,37 1 2 531 894,28

856 210,49

4 261 901,84

47 889 s07,- s2 151 408,84

Siirtyvdt eriit

Vuosilomakorvausvaraus sosiaaliturvamaksuineen
Etukiiteen suoritetut luottovakuutusmaksut
Ennakkona saadut kustannusosuudet .

286 986,-
8 766,40

5 983 243,7s 6 278 996,1 5

mk 71 818 509,76

Helsingissd 28. piiivtinii maaliskuuta'1973.

Erkki Pesonen

Veikko Ahtola

Tapani Kahri

Bruuno Mattila

Olavi Suominen

C. G. Aminoff

Martti Lehtinen

Erkki Oinas

V. E. Terho

T. Pentikdinen

Arvo Hautala

Seppo Lindblom

Lauri T. Olkinuora .

Juhani Salminen
toimitusjohtaja



Ti I i ntarkastuske rtom us

Edustajiston varsinaisessa syyskokouksessa joulukuun 13. ptiivtinti 1971 valittuina
tarkastamaan Eltiketurvakeskuksen hallintoa ja tilejii vuodelta 1972 olemme tanaan
suorittaneet tehtavemme loppuun ja esitamme seuraavaa.

Allekirjoittanut Kihlman on tilikauden aikana huolehtinut laskentatoimen jatkuvasta
yksityiskohtaisesta tarkastuksesta ja ilmoittaa, etta kirjanpitoa on hoidettu oikein
ja selkeasti asiallisten tositteiden perusteella seka etta rahavarojen hoito on ollut
huolellista. Arvopaperit ovat tallella.

Yhdessd olemme lukeneet edustajiston ja hallituksen kokouksissa pidetyt pdytakir-
jat ja toimintakertomuksen, analysoineet ja tarkastaneet tilinpaatoksen sekti saaneet
tarkastuksessa esille tulleista asioista tarpeelliseksi katsomamme selvitykset.
Tilinpaatds on laaditiu asiallisin perustein ja se osoittaa ennakkona saatujen kus-
tannusosuuksien mddrdksi 5 983 243,75 markkaa.

Tarkastuksessa oli liisnti sosiaali- ja terveysministeri6n vakuutusosaston matemaa-
tikko A. Savelius, joka tarkasti luottovakuutuksen rahastolaskelmaa ja ilmoitti,
ettei han ollut havainnut aihetta huomautuksiin tarkastamiensa asiain osalta.
Hallituksen toimintakertomus ja tilanpeatdstaseet antavat asialliset ja oikeat tiedot
Eliiketurvakeskuksen toiminnasta ja taloudesta.

Eldketurvakeskusta on tarkastuksesta saamamme k?isityksen mukaan kuluneena tili-
kautena holdettu asiaankuuluvalla huolellisuudella.

Tarkastuksemme perusteella ehdotamme, etta tilinpaatos vahvistetaan ja ette halli-
tukselle myonnettiiin vastuuvapaus vuodelta 1972.

Helsingissti huhtikuun 13 ptiiviinii 1973

Pentti Kymensalo Bjarne Lindholm

Jaakko Heikkonen
KHT

Svante Kihlman
KHT



ELAKETURVAK ESKUKSEN
HALLINTO

ELAKETURVAI(ESKUKSEN EDUSTAJ ISTO

Varsinaiset jdsenet

Niemi, J. E., ministeri, edustajiston puheenjohtaia
Lahtinen, Alli, paiijohtaja, edustajiston varapuheenjohtaja
Partanen, Erkki, vuorineuvos
Hast6, Stig H., vuorineuvos
Laatunen. Timo, varatuomari
Salo, Kalervo, kauppaneuvos
Jaakkola, OIavi, vuorineuvos
Hdmdldinen, Niilo, puheenjohtaja
EIomaa, Simo, sihteeri
Penttilti, Sulo, puheenjohtaja
Vilponiemi, Lauri, puheenjohtaja
Viilikangas, Aarne 1., valtiot.maisteri
lhamuotila, Veikko, agronomi
Hakamiiki, Toivo, maanviljelijti
Nymalm, Tor, agronomi
Jaatinen, Matti, ekonomi
Palunen, Aarno, dipl.kauppias
Palmen, Lars, fil.maisteri
lngman, Njls Erik, lakjt.lisensiaatti
Keinanen. Viljo. fil.tohtori
Haramo, Mikko, hall.op.kand.
Hohenthal, Jarl, varatuomari
Karvonen, Martti J., professori

louko Sirkesalo Juhani Salminen Heimer Sundberg

Elaketurvakeskuksen toimitus1ohtajaksi vuoden 1972 alusta lukien nimitti laitoksen hallitus
lainopin kandidaatti Juhani Salmisen. Han siirtyi Elrikcturvakeskukseen Tydeldkelaitosten Iii-
ton toimitusjohtajan tehtavAsta.

Eliiketurvakeskuksen pitktiaikainen varatoimitusjohtaja varatuomari Heimer Sundberg siirtyi
kesdkuun lopussa laitoksen palveluksesta sosiaali- ja terveysminlsterion vakuutusosaston hal-
litusneuvoksen virkaan. Uudeksi varatoimitus.iohtajaksi laitoksen hallitus nimitti johtaja Jouko
S irkesalon.

VaralSsenet

Aho, Matti L., oikeust.tohtori
Jiippinen, Vilho, ylijohtala
Tahtinen, Mikko, vuorineuvos
Westerlund, Bjorn, vuorineuvos
Svartstrom, Nr's, varatuomari
Markkanen, Kauko, varatuomari
Sirkiii, Viljo l, agronomi
Kujanpiid, Vriino. puheenjohtaja
Sund, Jarl, puheenjohtala
Virtanen, Pekka, puheenjohtaja
Lassinen, Erkki, puheenjohtaja
Tuure, Kalervo, toiminnanjohtaja
Eskola, Kusti, maanviljelysneuvos
Nikula, Lauri, puheenjohtaja
Lindstrom, Veli, kalastaja
Jokinen, Hartti, talousneuvos
Heikkonen. Erkki, insinoori
StrandeJl, HAkan, fil.maisteri
Ekholm, Klaus, varatuomari
Fin6rus, Arvi, varatoim.johtaja
Simula, Samuli, johtala
Launikarl, Ake, sosiaalijohtaja
Niemi, Turo, liiiiket. ja kir. tohtori
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HALLITUS Varsinaiset jdsenet

Pesonen, Erkki, fil.tohtori, hallituksen puheenjohtaja
Pentikdinen, Teivo, fil.tohtori, hallituksen varapuheenjohtaja
Kahri, Tapani, varatuomari
Olkinuora, Lauri T., dipl.insin66ri
Oinas, Erkkl, varatuomari
Hautala, Arvo, puheenjohtaja
Suominen, Olavi, toiminnanjohtaja
Ahtola, Veikko, puheenjohtaja
Mattila, Bruuno, varatuomari
Terho, V. E., valtiot.maisteri
Aminoff, C. G., varatuomari
Lehtinen, Martti, ltiiiket.lisensiaatti
Lindblom, Seppo, valtiot.lisensiaatti

Varamiehet

Sumelius, Henrik, agronomi
Widen, Rolf, varatuomari
Markkanen, Kauko, varatuomari, 4. 12. 1972 saakka
Sierla, Jarmo, varatuomari, 4. 12. 1972 lukien
Veirto, Martti, puheenjohtaja
Hansson, Ragnar, toiminnanjohtaja
Nissilti, Erkki, puheenjohtaja
Rahola, Pentti, agronomi
Paaermaa, Pauli, ekonomi
Halsas, K. J., varatuomari
Somer, Pekka, ltitik.kenr.luutnantti, 4. 12. 1972 saakka
Helske, Esko, liiiik.kontra-amiraali, 4. 12. 1972 lukien
Simoinen, Olli, hall.op.kand.

TILINTARKASTAJAT Kihlman, Svante, kauppat.maisteri, KHT, valvontatarkastaja
Lindholm, Bjarne, valtiot.maisteri
Kousa, Rauno, talousp{iiillikk6, metsanhoitaja
Heikkonen, J. V., kauppat.maisteri, KHT

Varamiehet

Ekroos, Torsten, kauppat.maisteri, KHT
Sepptilii, Enslo, toiminnanjohtaja
Kymensalo, Pentti, taloudenhoitaja
Kauppinen, Matti 1., ekonomi, KHT



YRITTAJIEN NEUVOTTELUKUNTA

Varsinaiset jdsenet

Salminen, Juhani, toimitusjohtaja, puheenjohtaja

Sundberg, Heimer, johtaja, varapuheenjohtaja 30. 6. 1972 saakka

Sirkesalo, Jouko, johtala, varapuheenjohtaja 1. 7. 1972 lukien

Ekholm, Klaus, varatuomari
Heikkonen, Erkki, insin6ori
Kuula, Fritz, insinoori
Latvus, Jorma, toiminnanjohtaja
Leino, Eino 1., johtaja

Lento, Lasse, osastopaallikk6, 7. 6. 1972 saakka

Hiirkonen, Vilho, kauppias, 7. 6. 1972 lukien
Liljestrom, Torsten, agronomi
Palm6n, Lars, fil.maisteri
Saastamoinen, Taina, puheenjohtaja
Simoinen, Olli, hall.op.kand.
Suominen, Paavo V., toimitusjohtaja
Tuominen, Teuvo, hammasliiiiket.lisensiaatti
Valkama, Veikko, taksiautoilija

Varamiehet

Salomaa, Leo, apulaisjohtaja
Sandelin, Juhani, varatuomari
Jokinen, Hartti, talousneuvos
Kemppinen, Kullervo, asianajaja

Pihlstrom, Esko, paasihteeri
Pakarinen, Simo, toimitusjohtaja
HtimZiliiinen, Leo, toiminnanjohtaja
Bewell, Erkki, johtaja, 28. 6. 1972 saakka

Kolehmainen, Juhani, johtaja, 28. 6. '1972 lukien
Nummi, Lassi, kirjailija
Lindstr6m, K. Erik, ekonomi
Pekkinen, Erkki, rak.mestari
Schrey, Aarno, varatuomari
Hiikkdnen, Esko, hovioikeuden ausk.

TYOKYVYTTOMYYSAS IAI N NEUVOTTELUKUNTA

Varsinaiset jdsenet

Sundberg, Heimer, hallitusneuvos, puheenjohtaja

KeinZinen, Viljo, fil.tohtorl, varapuheenjohtaja
Autio, Lauri, laAket. ja kir.tohtori
lkonen, Ensio, ldZiket. ja kir.tohtori
Karhunen, Pekka, liiiiket.lisensiaatti
Kekki, Matti, laaket. ja kir.tohtori
Kytokivi, Seppo, varatuomari
Lehtinen, Martti, laaket.lisensiaatti
Lehtinen, Raimo, varatuomari
Pietilainen, Seppo, oikeust.lisensiaatti
Simoinen, Olli, hall.op.kandidaatti
Sir6n, Marjatta, varatuomari
Jdntti, Juhani, varatuomari, 28. 6. 1972 lukien

Jtiiiskeltiinen, Jyrki, varatuomari, 28. 6. 1972 lukien

Uimonen, Matti, varatuomari, 28.6. 1972 lukien

Varamiehet

Aaltonen, Beino, varatuomari
Gylling, Martti, liiiiket. ja kir.tohtori
Halsas, K-J., varatuomari
Heikel, Felix, laaket.lisensiaatti
Mildn, Olavi, prokuristi
Poukka, Paavo, liiiiket.lisensiaatti
Silfverberg. Alf, varatuomari
Sipilti, Heikki, agronomi
Wegelius, Otto, laaket. ja kir.tohtori
Aaltonen, Pentti, varatuomari, 28. 6. 1972 lukien

Metso, Aarre, varatuomari, 28. 6. '1972 lukien



LUOTTOVAKUUTUSTOIMI NNAN JOHTOKUNTA

Varsinaiset iesenet

Salminen, Juhani, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Melkas, Antti, osastopaellikk6, varapuheenjohtaja
Uimonen, Matti, johtaja

AsiantuntijajSsenet

Antson, Ossian, varatuomari
Adto, Eero, professori
Erma, Beino, professori
Peitsalo, Kalervo, toimitusjohtaja
Witting, Erik, pankinjohtaja
von Veh, Nlls, toimitusjohtaja

TIEDOTUSTOIMINNAN NEUVOTTELUKUNTA

Salminen, Juh6ni, toimitu8johtaja, puheenjohtaja
Karjalainen, Mattl, tiedotuspaellikk6, varapuheenjohtaja
Alhonsuo, Seppo, apulaioosastopeellikko
Eskola, Kimmo, tiedotusp66llikk6, ty6valiokunnan jesen
Helkavuorl, Helkkl, tiedotuepeidllikk6, tyovaliokunnan J6sen
HyvArinen, Tarmo, tiedotueslhteeri
H66k, Mattl, tolmltu8johtaja
Kdrkkilnen, Uolevi, tiedotuspddllikkd
Lalne, Klm, tiedotuseihteerl
Leskinen, Esko, peetolmlttaja
Montonen, Sakari, tledotuspdallikk6
Rantanen, Vihtorl, Johtaja, tyovallokunnan jdsen
Slnkko, Kaija-Leena, tiedotussihteerl, tyOvaliokunnan jasen
SErOmaa, Mattl, tiedotu8siht€orl
Toivonen, Pauli, osaetopeelllkk6i tydvallokunnan jdeen
Tuomarla, Helmo, maat. Ja metoet, kand.



ELAKETURVAKESKUKSEN JOHTAJAT, OSASTOPAALLIKOT JA T OIM ISTOPAALLI KOT

IOHTATAT

Salminen, Juhani, toimitusjohtaja
Sundberg, Heimer, varatoimitusjohtaja 30. 6. 1972 saakka
Sirkesalo, Jouko, varatoimitusjohtaja 1. 7. 1972 lukien
Rantanen, Tarmo, johtaja

Uimonen, Matti, johtaja

OSASTOPAALLIKOT IA APULAISOSASTOPAALLIKOT

Aarnio, Margaretha, osastoptitillikko, tutkimusosasto
Hdnninen, Markku, apulaisosastopaallikk6, vakuutusteknillinen osasto
Karjalainen, Matti, tiedotuspaallikko, tiedotusosasto
Koivusalo, Lauri, apulaisosastopaallikkO, lainopillinen osasto
Larmola, Yrjo, apulaisosastopaallikk6, tiedotusosasto
Melkas, Antti, osastopaallikk6, luottovakuutusosasto
Metso, Aarre, osastopaallikk6, Iainopillinen osasto
Mustonen, Alpo, osastopaallikk6, vakuutusteknillinen osasto
Mtikeltiinen, Lauri, apulaisosastop66llikk6, yleinen osasto
Prokkola, Esko, apulaisosastopiiiillikk6, luottovakuutusosasto
Viitanen, Antero, osastopaallikko, yleinen osasto

Puranen, Matti, asiamies

Bainos, Erkki, koulutuspaallikk6

TOIMISTOPAALLIKOT

Forss, Simo, tutkimusosaston kenttatutkimusosasto
Koivistoinen, Pentti, lainopillisen osaston elAketoimisto
Laesvuori, Pertti, tutkimusosaston elaketutkimustoimisto
Riekkinen, Heikki, yleisen osaston rekisteritoimisto
Tukia, Pertti, lainopillisen osaston valvontatoimisto



Eldketurvakeskus
puhelin 642 511

t

Kalevankatu 6

Lainopillinen osasto

Eldketoimisto

As iakaspa lvelu

Valvontato im isto

Vakuutustekniilinen osasto

Ans io re k isterito im isto

Elaikerekisteritoimisto

Yieinen osasto

Ka'evankatu,l

Tiedotusosasto

Yrlonkatu '1 7

Luottova ku utusosasto

Vakuutusteknillisen osaston

Matemaattinen toimisto

Albertinkatu 36

Tutkim usos asto

Eliikela utaku nta

...1
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Eldkelautakunnan toiminta vuonna 1972

Eliikelautakunnalle saapui 2 870 valitusta vuonna 1972 ja ratkaistiin 2 969 asiaa.

Vastaavat luvut edellisena vuonna olivat 3161 ja 1 967. Kertomusvuoden alussa oli

ratkaisematta 2256 asiaa ja vuoden lopussa 2157. Lautakunnassa toimi nelja jaos'

toa. Kolmessa jaostossa ktisiteltiin yrittajien eliikelakien piiriin kuuluvia asioita. ls-

tuntoja on kertomusvuonna pidetty 151 , naistai oli kolme taysistuntoa. Eliikelautakun-

nan henkilokunnan lukumiidrd oli vuoden 1972 paattyessa esittelijat mukaan luettuna

14. Lisays vuoden aikana oli 3 henkil6ii.

Tarkasteltaessa eltikelautakunnan tilastoa eri vuosilta voidaan todeta, ettti tyonteki-

jtiin eliikelain ja lyhytaikaisissa ty6suhteissa olevien ty6ntekijtiin el€ikelain asioita

koskevien valitusten lukumddrti on vuodesta 1967 Iukien pysynyt jokseenkin saman-

suuruisena, noin 1 000-1 100 valitusta vuodessa. Valitusasioiden lisdys on yksin-

omaan johtunut yrittajien eldkelakien voimaantulosta. Neita lakeja koskevia valitus-

asioita saapui vuonna 1970 740 asiaa, vuonna 1971 2084 asiaa ja vuonna 1972

1729 asiaa. Niiihin lukuihin sisaltyvien maatalousyritttijien eltikelakiin perustuvien

valitusasioiden lukumtiiirti oli vastaavasti 534, 1 746 ia 1467 asiaa.

Huolimatta siita, etta elZikelautakunta on pyrkinyt listitimtiiin tyotehoaan, on valitus-

asioiden kdsittelyaika huomattavasti pidentynyt ja on tiillii hetkellii noin 6-8 kuu-

kautta. Toimintaa on vuoden 1973 alusta lukien edelleen pyritty tehostamaan.

Helsingissd maaliskuun 13 piiiviinii 1973

O. Ojala Jukka Remes




