
fil ELAKETURvAKESKUS te73



Toimintakertomus L973

TyOelakejarjestelmiin suhteen vuosi 197J ei tuonut kaenteentekevid muu-
toksia. Sosiaaliturvan kannalta huomattavinta oli kansanellkkeen tuki-
lisien ja asumistukien tarkistaminen.

Eduskunta laati joulukuussa lait n.raatalousyrittiijien eldkelain ja kansan-
elakelain l0 S:n muuttamisesta sekii luopumiseliikkeesstd. Esitysten olen-
naisimman siszilltjin muodostavat maanviljelijiSille tarkoitettujen sukupol-
venvaihdoseldkejhrjestelmzin ja luopumiselakejerjestelmdn aikaansaamiseen
td,htddvat toimenpiteet. Uutta lainszizidiint6ii sovelletaan vuoden 1974 alusta
lukien. Sukupolvenvaihdoselhkkeen ja luopumiseldkkeen ensisijaisena tar-
koituksena on turvata toimeentulonsa ldhteestd luopuvan maatalousyrit-
tZijdn toimeentulo normaaliin elzikeikddn asti.

Syyskuussa annettiin Eduskunnalle hallituksen esitys laeiksi lapsiliszilain
1 S:n muuttamisesta sekii eriiden muiden perhekustannusten tasausrer-
jestelmln uudistamiseen liittyvien lakien muuttamisesta ja kumoamisesta.
Keskeistl esityksessd olivat nykyisen perhekustannusten tasausjdrjestel-
mdn kokonaisvaltaiseen uudistamiseen tdhtaavat toimenpiteet. Esityksen
tarkoituksena on parantaa lapsiperheiden toimeentuloturvaa avustustasoa
korottamalla ja poistamalla avustusten ostoarvon jllkeenjdlneisyys. Tihdn
hallituksen esitykseen liittyvd tytintekijdin el2ikelain 8 S:n muutosesitys
koskee tyiieLikkeiden yhteensovitussllnn6sten tarkistamista, joka on tar-
peen kansaneldkkeen ehdotetun lapsikorotuksen vuoksi.

Kansaneldkkeen tukilisien ja asumistukien mddrdi ja mytintiimisperusteita
tarkistettiin heinzikuun alusta lukien. Tdyden tukilisrin mdlr[ nousi liihes
50 7o:11a. Samalla lievennettiin tulosidonnaisuutta sekl parannettiin asu-
mistuen tasoa. Kansaneldkkeen varassa eldvien henkiltiiden toimeentulo-
taso saatettiin nlillii muutoksilla vastaamaan viihimmdispalkan tasoa.

Eliketurvakeskus ja Kansanellkelaitos sopivat yhteistyiistii kiiyt2inntin toi-
mintojen koordinoimiseksi. Perustettiin kolme yhteisty6ryhmlii: palvelu-
tyiiryhml, jonka tehtlvlnd on kehittiil mahdollisuuksia yhteisten palvelu-
pisteiden aikaansaamiseksi, tietoliikennety6ryhmd ja sairausvakuutus- ja
tyiikyvyttiimyyseldketytiryhmd.



Tyoelakejirjestelmi ELAKKEIDEN KESKIMAARAT VUODEN 1973 PAATTYESSA

vanhuuseldkkeet 211 mk/kk
tytikyvyttiimyys- ja tyiitttimyyseliikkeet 205 mk/kk
perhe-eldkkeet 106 mk/kk

ELAKELAITOSTEN LUKU VUODEN 1973 PAATTYESSA

vakuutusyhtii5itzi 8
elZikekassoja l)
eldkesddtitiite 124
tytiel2ikekassoja 4
Maatalousyrittdjien el2ikelaitos I

Eldkelaitosten maksutulo v. L973 1400
Elrikelaitosten vastuuvelka )1.72. 197) 5 600
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Tyoelikej irj estelmln kehittimin en

Laki tydntekijriin elikelain, lyhytaikaisissa t1'6suhteissa olevien tydntekiidin
eLikelain, maatalousyrittzijien elikelain ja yrittzijien elikelain mLrLrttanri-

sesta tuli voimaan vuoden alusslt. Ndihin lakeihin tulleista muutoksista
piiziosa krisittelee osaelzikkecuii r.r.r1'dnnettiiviin tl,tikyvyttdmyyseliikkecn si-

sdllyttdmistd elziketurvaan. Osaelekkeitii on kertomusvuoden aikana my6n-
netty 3,16 prosenttia kaikista vuoden aikana myiinnetyistii tyiikyvyttti-
myyselhkkeistzi.

Toinen muutos koskee tyijntekijlin eLikelaissa edellytettyzi palkan viihim-
mziismdlrzizi. Katsottiin, ettii aikaisempi palkan viihimmriismliirZid koskeva
vaatimus oli liian korkea. Sen puitteissa eldketurvan ulkopuolelle jlii edel-
leenkin sellaisia tyiisuhteita, joista kertyvdlla elaketurvalla olisi merkitystZi
tytintekijzille. TdmIn vuoksi palkan vdhimmziismddrzid koskeva vaatimus
alennettiin puoleen aikaisemmin voimassa olleesta markkamzidrzistri.

Myiis yhteensovitussdiinn6ksiZi muutettiin. Muutokset parantavat
lyhytaikaisissa tyiisuhteissa olevien tytjntekijdin elakelain piiriin
tyiintekijtiiden asemaa.

Eduskunnalle annettiin 21. 12. 1973 hallituksen esitys laiksi tytintekijdin
eldkelain muuttamisesta. Esityksen mukaan valtionapua saavan laitoksen
palveluksessa oleville henkiltjille tulisi jdrjesthh tyiintekijliin elzikelain mu-
kainen eldketurva, mikdli tlllainen henkilij tekee myiis tyiitl, josta suori-
tettavaa korvausta ei oteta huomioon valtion maksamaa eliikettl lasket-
taessa.

Luottamustoimessaan ollessaan henkilijn ei nykyisen kriytdnniin mukaan
yleensl katsota ansaitsevan tydel2ikelakien mukaista ellketurvaa. Ndin
ollen luottamustoimen hoitaminen saattaa aiheuttaa sen, etta henkiliin
eldketurva heikkenee, koska hdn menettea tyiistZi poissaolon aialta palk-
kansa. TImdn haitan poistamiseksi esitetddn tydntekijdin el?ikelakiin teh-
tlvdksi lislys, jonka mukaan olisi mahdollista vapaaehtoisesti jdrjestdd
eliketurva luottamustointen perusteella maksettavien palkkioiden osalta.

Tytintekijziin eldkelain mukaisen vanhuuseldkkeen maksaminen esitettiin
aloitettavaksi tyiisuhteen pddttymisti seuraavan kuukauden alusta, jos
eldke on haettu kolmen kuukauden kuluessa tyiisuhteen paattymiseste.
LisZiksi esitettiin tiismennettivhksi eldkkeen sosiaalilautakunnalle maksa-
mista koskevia sdlnniiksizi

Mytis luopumiseliikejzirjestelmhri ja sukupolvenvaihdoseLikejdrjestelmdl
koskevat sldnniikset valmistettiin vuoden aikana. Niitd koskeva hallituk-
sen esitys annettiin lokakuussa. Luopumisel2ikettd koskevan esityksen mu-
kaan maksettaisiin pysyvfrsti maatalouden harjoittamisesta luopuvalle 55
vuotta tdyttrineelle maanvilf elijrille toimeentulon turvaavaa luopumisell-
kettl. Luopumiseldkejlrjestelmln avulla on tarkoituksena saada joko met-

erltylsestl
kuuluvien
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sitettdvdksi tai muuhun klytttiiin pois maataloustuotannosta sellaisia tiloja,
jotka eivdt ole kehittdmiskelpoisia eivdtkd sovellu yhdistettdviksi alueen
muihin tiloihin.

Sukupolvenvaihdoseldkettl koskevat sldnndkset esitettiin lislttdviksi maa-

talouiyrittdjien elhkelakiin. Sukupolvenvaihdoseldkkeen tarkoituksena on
noperitau iukupolvikiertoa maataloudessa sellaisilla tiloilla, joiden jatkuva

viljeleminen on tarkoituksenmukaista. Ellkkeen edellytyksenzi olisi, ettzi

60 vuotta tlytt2inyt maatalousyrittdjd luovuttaa viljelmdnsd omaiselleen ja

lopettaa maatalouden harjoittamisen.

Ellkeasioiden kisittely
Eldketurvakeskuksen kautta on saapunut kertomusvuoden aikana noin
29 5OO ellkehakemusta, joista 60 7o on tullut eldkkeenhakijoiden neu-

vontaa hoitavien pankkien ja postitoimipaikkoien vdlitykselld. Tyiieliike-
laitoksiin saapunelsta hakemuksista on melkein puolet tullut Eldketurva-
keskuksen kautta.

Kuukausittain on tullut vireille keskimzizirin 970 sellaista ehkeasiaa, ioissa
tyiiellkkeenhakija tai edunjdttdjd on kuulunut myiis _julkis-en sektorin
ei[kejlrjestelmien piiriin. Asianomaisissa tapauksissa_hakemukset on toi-
mitetiu-my6s Valtlokonttorin, Kunnallisen ellkelaitoksen, Merimiesellke-
kassan tai Kirkon keskusrahaston klsiteltdviksi.

Vakuutusoikeus pyytrid Ekiketurvakeskukselta lausunnon eldkelautakunnan
phdtiiksizi koskevista valituksista ja lainvoiman saaneen_pdlttlksen poista-
mista koskevista hakemuksista. Lausuntoja on vuoden aTkana annettu 695.
Eldkelaitoksille, tyiinantajille ja yksityisille vakuutetuille on mycis annettu
lausuntoja ja ohjeita ty6eldkelakien soveltamisesta.

Tyiikyvyttiimyysasiain neuvottelukunta, jonka tehtdvlnl on antaa ellke-
laitoksille lausuntoja tyiikyvyttiimyysellkkeitei koskevissa asioissa, on an-

tanut vuoden kuluessa 146 ratkaisusuositusta. Ellkelaitokset ovat ratkai-
suissaan yleensd noudattaneet nditd suosituksia.

Eldketurvakeskuksen asiakasneuvonnassa on klynyt keskimziiirin 70 hen-

krloa palvassa.

Eliiketurvakeskus antaa yleistille mytis kirjallisesti henkilijkohtaisia neu-

voja. TImI kirjeenvaihto on kertomusvuonna ollut mldrdltlln noin 10 500
kirjettd.
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Valvonta

Tyosuhde- ja eliketietojen rekisterointi

Eldketurvakeskuksen tehtdviinl on valvoa, ettd tydnantajat ja yrittdjd,t
t:dyttdvat heille kuuluvan TEL- ja YEL- vakuuttamisvelvollisuutensa. Lai-
minlydntitapauksissa tyiinantajat ja yrittajat ovat yleensZi huomautuksen
saatuaan itse tiiytthneet vakuuttamisvelvollisuutensa. Milloin nZiin ei ole
tapahtunut, Eliiketurvakeskus on joutunut ottamaan asianomaisen tvdn-
antajan tai yrittZijdn kustannuksella vakuutuksen. Laiminlyiintiin syyllisty-
neen tydnantajan suoritettavaksi Eliiketurvakeskus mzitirriii hyvikkeen, jo-
hon sisriltyy Ehketurvakeskuksen eldkelaitokselle maksama vakuutus-
maksu. Ndiden suoritteiden yhteismdzird oli vuonna l9l3 noin 295000
markkaa.

Vakuuttamisvelvollisuus on vuoden aikana selvitetty 198 konkurssitapauk-
sen ja 261 julkisen haasteen yhteydessl. Laiminly6nnin johdosta El2ike-
turvakeskus on valvonut saataviaan 48 konkurssissa ja 2 julkisessa haas-
teessa.

Eldketurvakeskus on suorittanut mybs avustuskassalain alaisten eliikekas-
sojen ja -sliritiijiden valvontaa. Niiihin laitoksiin tehtiin vuoden aikana
70 tarkastuskhyntizi. Tarkastukset kohdistuivat erityisesti sdzititjn tai kas-
san antamien pliitiisten lainmukaisuuteen.

Ellketurvakeskuksen tehtiivdnl on pitzid rekisterid tytielikelakien (TEL,
LEL, YEL ja MYEL) piiriin kuuluvista tybsuhteista, yrittdjrindolojak-
soista ja eleiketapahtumista sekh tyiinantajien tekemistzi elikejdrjestelyistri.
Rekistereihin on erillisten sopimusten perusteella talletettu tietoja myiis
Valtiokonttorin, Kunnallisen eldkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja
Merimieseldkekassan hoitamien eldkelakien mukaisista palvelussuhteista ja
ellkeratkaisuista. Vuoden aikana sovittiin myds Suomen Pankin elhke-
sldnnijn alaisten palvelussuhde- ja eldketapahtumatietojen rekisterijinnin
aloittamisesta Ekiketurvakeskuksessa.

Uuden eliiketapahtumarekisterin suunnittelua jatkettiin kertomusvuonna.
Uusi palvelua teknisesti patattava menetelmd otetaan kiiyttijdn vuoden
L974 alkana.

Tytisuhderekisteriotteita ldhetettiin eldkelaitoksille ldhinnl eliikeasain kd-
sittelyl varten noin 250 000 ja tyiintekijiiille rekisteritietojen tarkista-
mista varten noin 125 000.
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Luottovakuutus LUOTTOVAKUUTUSKANNAN KEF,{ITYS

vuostNA 1969 - 1973
milj. mk

(1620)
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Luottovakuutuksen vastattavana oleva mddri oli kertomusvuoden phlt-
tyessii 1 620 milj. mk. Lisiiys edellisestd vuodesta oli 9 %o. Pddosan va-
kuutuskannasta muodostavat ellkelaitosten antamien lainojen seka eleke-
laitosten rahasto- ja vastuuvajauksien vakuudeksi annetut luottovakuu-
tukset. Nliden luottovakuutusten midrl oli 1284 milj. mk, josta 54 %o

kattayat El[keturvakeskuksen haltuun annetut vastavakuudet. Eldketurva-
keskuksen luottovakuutuksen osuus kaikista tytieliikejlrjestelmln sijoitus-
ten vakuuksista on noin kolmannes.

Kertomusvuonna sattui 10 vahinkotapausta. El?iketurvakeskuksen vastuulla
on niissl 0,5 milj. mk, mistl osa saadaan peitetyksi vastavakuuksilla ja
jonkin verran saataneen myds osuutena konkurssipesistii.
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LUOTTOVAKUUTUSKAN NA N JAKAUTU MIN EN

E LAKE LAI TOSTYYPEITTAI N

EElesilatlct

lvo TyoeEkel€s-t

Vakuu[q7htiOt EEkekassat

LUOTTOVAKU UTUSKAN NAN JAKAUTUM I N EN

VAKUUTUSKOHTEEN MU KAAN

Rahastovajaus 5o/o

Berkesafli6iden ja
%EHkekassojen

reaaliomaisuJs
GPioSi.loituslalnaus

Luottovakuutustoiminnan tuotot, kulut ja vakuutusrahasto
tapausten lukumiidr[ vuosina 1969-1973. Milj. mk:

1969 L970 t97t
Vakuutusmaksut 5,62 6,16 6,66
Maksetut korvaukset 0,64 0,64 0,63
Varattu mytihempiZi korv. varten . . 5,81 7.06 8,11
Hallinto- ja hoitokulut . . . . 0,43 0,48 0,57
Vastuuvelka )1.12. . .... . 26,11 33,40 41,77
Vahinkotapausten luku 18 21 2)

sekl vahinko-

t972 t973
9,25 7.9)
0,80 0,67
9,60 ll)2
0,64 o,8J

52,t5 6))2
15 10
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Vastuunjako YH TE ISESTI KUSTANN ETTAVAT E LAKKEET
JA NIIDEN OSUUS KOKONAISELAKEMENOISTA
vuostNA 1968 - 1972
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Eliiketurvakeskus suorittaa vuosittain edellisenii vuonna maksetuista yh-
teisesti kustannettavista ellkkeistl aiheutuvan vastuun jakamisen eldke-
laitosten kesken. Vuonna t972 makseuiin eldkkeitd kaikkiaan 598,2 milj.
mk. Niisti oli eliikelaitosten yhteisesti kustannettavia elakkeite j47,:A
milj. mk.

Kullekin eliikelaitokselle mriiriitiirn maksu, jolla se osallistuu yhteisesti
kustannettaviin ellkkeisiin. Jos eldkelaitos on maksanut yhteisesti kus-
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Sijoitukset

tannettavia eliikkeit2i enemmdn kuin sille mdiiriityn maksun verran, anne-
taan el2ilcelaitokselle hyvitystd. Pdinvastaisessa tapauksessa veloitetaan
eldkelaitosta. Hyvitystl sai kertomusvuoden aikana 68 el2ikelaitosta. Ve-
loitusta perittiin 86 eliikelaitokselta. Vastuunjaoan yhteydessii Eldketurva-
keskuksen kautta kulkenut ruhamdfrd, oli 56,8 milj. mk. Rahaliikenteen
tasaamiseksi on osa tdstii mddrHstd suoritettu kahtena ennakkoerdnd.

Vastuunjaon yhteydessl hyvitettiin elakela,itoksille mytis Tyiitttimyyskas-
sojen Keskuskassalta saatu vakuutusmaksu 11,5 milj. mk.

EHI ELINKEINONALOJEN OSUUS ELA.

KETUBVAKESKUKSEN LAINAKANNASTA

Tehdasteollistrus,
39/ovoima-ja siihk6-

laitokset

[.auppa Kiinteistot;a

yrityksEt

Muut elinkeinon-
alat

Eleiketurvakeskuksen sijoitusomaisuus oli v. L973 pldttyessl 60,9 mili.
mk. Sijoitusomaisuus on ldhinnl luottovakuutustoiminnasta aiheutuvan
vastuuvelan katteena.

Sijoitusomaisuus
lainat
obligaatiot
osakkeet

59,9 milj. mk
0,9 milj. mk
0,1 milj. mk

60,9 milj. mkKoko sijoitusomaisuus
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Tutkimukset, selvitykset, tilastot

Kertomusvuoden aikana Eldketurvakeskuksen hallitus vahvisti tutkimus-
osastolle llhivuodet kattavan tutkimusohjelman. Sen mukaisesti aloitet-
tiin vuoden lopulla tyiikyvytti5mien kokonaistilannetta kartoittavan uuden
tutkimusprojektin suunnittelu.

Elhkehakemusten kasittelytutkimuksia laajennettiin koskemaan myijs yrit-
teieelakehakemukset. Niitzi koskeva aineisto kerdttiin eldkelaitoksista ja

sen kdsittely aloitettiin. Tytintekijtiiden ellkehakemuksia koskevat tdrkeim-
miit laitoskohtaiset tulokset jaettiin kevddlll ellkelaitosten kdyttdiin. Myijs
aineison yksityiskohtainen analysointi laitosten vdlisine vertailuineen saa-

tiin tdltd osin loppuun suoritetuksi.

Eliikeik?itutkimuksen p5Iasialliset tulokset kiisittdvd tutkimusraportti saa-

tiin valmiiksi ja saatettiin Eldketurvakeskuksen hallituksen tietoon. Ra-
portin taydenteminen ja tarkistaminen mm. kustannusvaikutusten osalta
olivat vuoden pldttyessl kdynnissd.

Yhteistyiissd Kansaneldkelaitoksen kanssa suoritettu, rekistetitietoihin pe-

rustuva tutkimus vanhusten ja tydkyvyttiimien kokonaiseliketurvasta
vuonna 1972 valmistui. Aineiston kdsittelyn edistyessd laadittiin sosiaali-
ja terveysministerin eldkepoliittiselle neuvotteluryhmllle vuoden mittaan
kolme ennakkoraporttia tutkimuksen tuloksista. Niiihin perustuva lopulli
nen raportti julkaistaan Eldketurvakeskuksen ja Kansaneldkelaitoksen yh-
teisend monisteena.

Vakuutettujen suhtautumista tyiieldkejirjestelmdln koskevan haastattelu'
tutkimuksen aineisto analysoitiin ja tutkimusraportti saatiin vuoden lop-
puun mennessd viimeistelyvaiheeseen.

Tytielzikej2irjestelmdd koskevan tiedon tasoa vuonna 1973 mittaavan tut-
kimuksen kenttltyi5 suoritettiin loppuun vuoden alkupuolella. Aineiston
tietokoneklsittely ja analysointi on klynnissd.

Tilastotietoja tyiiellkelaitosten toiminnasta, ehkkeistl ja eldkkeensaajista
kerlttiin eldkelaitoksilta. Rekisteritedoista koottiin vakuutettuja ja el?ik-
keensaajia koskeva vuositilasto, eldkkeensaajien osalta aikaisempaa laa-

;'empana. Alkuvuodesta saatettiin julkisuuteen ensimmlinen rekisteritie-
toihin perustuva, vanhuus- ja tytikyvyttiimyyseldkeitd vuonna 1971 kos-
keva tilastojulkaisu. Seuraava, vuoden 1972 tilannetta koskeva julkaisu,
joka saatiin valmiiksi vuoden lopulla, on sisllltjltdiin jo tdydellisempi kii-
sittden tiedot myi5s perhe- ja tyiitt6myyselakkeiste.

Vuoden aikana jatkettiin hakematta olevia vanhuusel?ikkeitzi koskevaa
selvitystl Eldkkeen hakemista koskeva pyyu^tii ldhetettiin kaikille niille
vuosina L903-7905 syntyneille henkiltjille, joilla nlytti olevan ehke-
oikeus mutta jotka eivht vielii olleet hakeneet elhkettfi.
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Kansainvilinen yhteistyo

Koulutus

Kansainviilisen yhteistyiSn kentdll2i oli nlikyvin tapahtuma Kansainvdlisen
sosiaaliturvaj?irjesttin (ISSA:n) XVIII yleiskokous Abidjanissa. Kokouk-
sessa olivat kaikkiaan yli 60 maan sosiaaliturvajlrjestelmdt edustettuina.
Kokouksen yhteydessl Eliiketurvakeskuksen toimitusjohtaja valittiin Suo-
men edustajaksi jdrjestiin hallintoneuvostoon.

ISSA:n aktuaarikokous on kutsuttu koolle Suomeen vuonna 1975. Ta-
mIn oloissamme sangen suuren kansainvdlisen kokouksen jiirjestelyistl
vasta vat ISSA:n suomalaiset jdsenet.

Useat ulkomaiset sosiaalivakuutuksen asiantuntijat kdvivlt vuoden aikana
tutustumassa tyijelakejarjestelmiidn ja Ellketurvakeskuksen toimintaan.

Eldketurvakeskuksen jiirjest2imd koulutustoiminta suuntautui kertomus-
vuonna paitsi laitoksen omaan henkilijkuntaan myds ellkelaitosten -.- lI-
hinn[ el2ikekassojen ja -sdlititiiden 

- 
toimihenkiliiihin. Koulutustilaisuuk-

siin osallistui myiis mm. Ellkesii?ititiyhdistyksen, Eldketiedotustoimiston,
Tyiieldkelaitosten Liiton, Vakuutusyhtitjiden tiedotuskeskuksen ja Valtio-
konttorin henkiltikuntaa.

Henkil6,kunnalle jlirjestettiin kolme tulokaskurssia, kolme tytieldkejlrjes-
telmdn peruskurssia, toimihenkiltiiden jatkokurssi, kaksi ATK-alan perus-
teita klsittelevll kurssia, kirjeenvaihtotehthvissl toimivien kurssi ja pu-
helinpalvelukurssi. Niiiden kurssien yhteenlaskettu osanottajamaaru oli 226.
Laitoksen henkiltjkuntaa osallistui mytis elzikekassojen ja -s:iltiiiiden toimi-
henkil6ille sekd tyiSel5ketiedottajille jfrrjestettyihin koulutustilaisuuksiin.

Eldketurvakeskuksen toimihenkilijitii osallistui lislksi 6l:een ulkopuolisten
laitosten ja koulutuskeskusten jdrjestdmiidn koulutustilaisuuteen. Pdlosa
niist[ oli ammattiin liittyvil erikoiskursseja, Erityistii huomiota on kiin-
nitetty esimiesasemassa olevien toimihenkiltjiden johtamistaidolliseen ja
henkiliisttihallinnolliseen koulutukseen.

El2ikekassojen ja -sdiititiiden toimihenkilijille jlirjestettiin kertomusvuoden
aikana eliikeasiain peruskurssi, kolme tlydennyskurssia ja kaksi jatkokurs-
sia. Kurssitilaisuuksiin osallistui 121 henkiltiii.

Kansanel2ikelaitoksen kanssa jdrjestettiin kaksipdivlinen neuvonta- ja
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Tiedotus

ELAKETURVAKESKUS

kurssitilaisuus Ruotsin sosiaali- ja siirtolaisviranomaisille. Tilaisuuteen
osallistui yli 60 sosiaali- ja sosiaalivakuutusviranomaista ja maahanmuutto-
toimistojen toimihenkiltjd.

Tyiieldkkeen hakijoiden neuvontatehtzivid suorittavia virkailijoita pank-
kien ja postin toimipaikoissa on koulutettu kertomusvuonna n, 2500.
TdtI opastus- ja koulutustyiitd ovat suorittaneet Eliiketurvakeskuksen raha-
laitoskouluttajat yksittlisissii toimipaikoissa ja kurssitilaisuuksissa. Sairaa-
loiden ja parantoloiden sosiaalihoitajille ja kuntien sosiaalitoimisto;'en vir-
kailijoille on samoin jdrjestetty neuvontaa ja ohjausta.

Huomattavin laajennus Eldketurvakeskuhsen tiedotustoiminnassa tapahtui
Ruotsin suuntaan. Ruotsin maahanmuuttoviraston, sosiaalivirastojen, so-
siaalivakuutuskassalaitoksen ja ammattijiirjestdn kanssa kiiytyjen neuvot-
telujen tuloksena on Ruotsin suomalaisten ulottuville toimitettu esite ja
eldketurvan tiedustelukortti. Ruotsin lehtiin ja radioon on voitu toimittaa
Suomen tyiieliikejdrjesrelmdi kdsittelevziii aineistoa.

Tytiel?ikej?irjestelmzin perustietoutta ja kehityslinjoja on klsitelty semi-
naareissa, joita on pidetty entista useampia tydmarkkinakeskusjdrjestiiille,
radion ja television esimiehille ja toimittajille sekd lehdistijlle. Yleisradion
ja Mainos-TV:n sosiaalipoliittisia 1'a vanhustenohjelmia on voitu avustaa
sdiinnijllisesti. Lehtiartikkelein on pyritty tyydytthmidn ammattijarjestij-
lehtien ja sosiaalialan lehtien kasvanutta aineistonkysyntfid.

Tytiel2ikejiirjestelmdn tutkijoiden ja opiskelijoiden sekd opintokdynneistd
kiinnostuneiden palvelu on kasvanut. Sanomalehtien yleisiinosastoissa teh-
dyt tiedustelut ovat vaatineet lisZizintyvdzi huomiota.

Oulun sosiaaliturvan pdivilll oli Eliiketurvakeskuksen yleisiinpalvelupiste.

Perusaineiston lisziksi on toimitettu tydel2ikejiirjestelmdn yleisesite seitse-
mdnl erikielisenZi painoksena, sosiaali- ia terveysministeritjn sosiaalivakuu-
tuskirjasarjaansa tilaama englanninkielinen esite sekd ruotsinsuomalaisille
oma esite. Tyl;elakejarjestelmdn sisliseen sekzi lehdistijn kziytttiiSn on toi-
mitettu tilastokokoelmia ja asiatietotiivistelmid.
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Henkilokunta ja toimitilat
El2iketurvakeskuksen toimitalon rakennussuunnitelmissa jouduttiin ns. in-
vestointiveron johdosta aikataulumuutoksiin. T2imiin hetken n?ikemyksen
mukaan p62istiidn varsinaiseen rakennustytihijn lokakuun alussa vuonna
L974, jolloin investointiveron voimassaolo p:ddttyy. Maanrakennustyiit
kiiynnistettiin joulukuun lopulla kertomusvuonna ir rakennuslupa pantiin
samoina aikoina vireille. Rakennuksen lasketaan valmistuvan vuoden 1976
alkukesiill2i.

El2iketurvakeskuksen toimihenkildiden lukumiiiirli kasvoi vuoden aikana
23:l7a ja oli vuoden piidttyessii 261. Vuoden aikana vahvistettiin henki-
Itisttipolitiikan yleiset periaatteet, uusittiin toimihenkilijiden johtosliiintti
sekii solmittiin ensimmdinen palkka- ja tytiehtosopimus.

Helsingissd 27. 3. L974

Veikko Ahtola
Tapani Kahri
Erkki Oinas
Erkki Pesonen

Altti Aurela T Pentikiiinen
C. G. Arninoll Aruo Hautala
Martti Lebtinen Brauno Mattila
Lauri T. Olkinuora P Paaerrnaa
Olaui Suorninen
Juhani Salminen
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Tulostase 31..12.L973

Kulut

VARSINAISET KULUT

Hallinto ja hoitokulut
Palkat ja palkkiot
Sosiaalikulut
Toimistokulut
Tietokonekulut
TEL 15 S:n mukaiset eldkejdrjestelyt
Poistot
Korot
Muut kulut

Eliikelautakunta . .

4 967 7t8,92
I t93 860,42
L 7 )4 044,L5
3 t22 020,46

89 59t,94
t27 555,79
840 63t,38

L t08 496,t5
563 515,20 L3 747 434,47

LUOTTOVAKUUTUKSEN KULUT

Vakuutussitoumuksista
aiheutuvat suoritukset

Maksetut korvaukset
Vastuuvelan lislykset

Korvausrahasto

Jdlleenvakuuttajat
Vakuutusmaksut
Vakuutusmaksu-
rahasto.osuuden
vHhennys

Hallinto- ja hoitokulut
Palkat ja palkkiot . .

Sosiaalikulut
Muut kulut

654 746,82

rt 32r 853,-

989 492,-

't6 495,- 1 005 987,-

552 498,03
t06 939,38
t66 738,06 826 t7 5,47

370788,72 L4179 551,01

mk 27 926 985,42
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Tkotot

VARSINAiSE,T TUOTOT

Kustannusosuudet elakelaitoksilta . . . . Lt 936738,26
Laiminlyiintihyvikkeet 239 525,77
Pddoman tuotot

Korot 1 518 0i9,38
Osingot 1395,-
Lainojen ja awo-
paperian indeksi-
korotukset 24 756,- I 544 170,38 L3 747 434,4r

LUOTTOVAKUUTUKSEN TUOTOT

Vakuutusmaksut
Vastuuvelan vdhennykset

Vakuutusmaksurahasto

Jiilleenvakuuttajat
Palkkiot
Korvausrahasto-
osuuden lishys ... ...

Phdoman tuotot
Korot
Osingot
Lainojen ja arvo-
peperien indeksi-
korotukset

Muut tuotot .........

7 927 839,80

t54 352,t5

936 327,04

5134 595,70
26 436)2 14 t79 551,01

mk 27 926 985,42

tr8 739,04

817 588,-

5 042 28t,I3
4 924,05

87 390,52

19



Omaisuustase 31. 12.L97 3

Vastaaaaa

RAHOITUSOMAISIruS

Kassa | 264,39
r 402 283,95
4 060 00t,42 5 46) 549,75

Pankkisaatavat ja postisiirtotilit
Tilisaatavat

MUIDEN VAKUUTUSYHTIOIDEN
OSUUS VASTUUVELASTA

Vakuutusmaksurahasto
Korvausrahasto

435 377,-
3 049 609,- 3 484 986,-

SIIRTWAT ERAT

Erldntyneet maksamattomat
luottovakuutusmaksut
Siirtyviit korot
Siirtyv2it elZike-eriit
Keskenrdiset korvausjfirjestelyt

559 825,-
L 347 578,58

) 932,04
452 548,16 2 363 883,78

SIJOITUSOMAISUUS

Obligaatiot
Osakkeet ja osuudet
Lainat

856 693,t7
116 078,81

59 886 L29,64 60 8r8 901,62

KAYTTOOMAIStruS

Toimitalon rakennusaikaiset
kustannukset ....
Kalustot
Osakkeet ja osuudet .....

729 64130
)t4 9t2,81
2L4 000,- 1258 554,11
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Vastattauaa

VIERAS PAAOMA

Velat
Velka muille vakuutusyhtitjille

Jiilleenvakuuttajat LL4619,l2
Ellkevakuutusmaksut 30325,22

Tilivelat
Eliikekustannusten tasausosuudet

ARVOSTUSERAT

Luottotappiovaraus

LUOTTOVAKUUTUKSISTA
AIHEUTUVA VASTUIJVELKA

Vakuutusmaksurahasto
Kotvausrahasto

SIIRTYVAT ERAT

Vuosilomakorvaus
sosiaaliturvamaksuineen
Etukdteen suoritetut
luottovakuutusmaksut
Keskenrliset korvausjlrjestelyt ....
Ennakkona saadut kustannusosuudet

Helsingiss?i 27. 3, 1974

Veikko Abtola
Tapani Kahri
Erkki Oinas
Erkki Pesonen

4t7 944,34
275 415,27
149 802,62 84) 162,23

I 226 999,2t

4107 549,69
59 2LL 360,- 63 3L8 909,69

42L 092,-

2t 634,50
373 464,t4

7 224 6t),49 8 040 804,13

mk 73 429 875,26

Altti Aurela T Pentikiiinen
C. G. Arninoll Aruo Hautala
Martti Lebtinen Bruuruo Mattila
Laari T. Olkinuora P Paaermaa
Olaai Suorninen
Jubani Salminen
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Tilintarkastuskertomus

Edustajiston varsinaisessa syyskokouksessa joulukuun 4. piivlna 1972 va'
littuina tarkastamaan ELiketurvakeskuksen hallintoa ja tlleia vuodelta 1.97J

olemme tdnlan suorittaneet tehtdvdmme loppuun ja esitdmme seuraavaa.

Allekirjoittanut Kihlman on tilikauden aikana huolehtinut laskentatoimen
jatkuvasta yksityiskohtaisesta tarkastuksesta 1'a ilmoittaa, ettii kirianpitoa
on hoidettu oikein ja selkezisti asiallisten tositteiden perusteella sekd ettd
rahavarojen hoito on ollut huolellista. Sijoitusomaisuuden obligaatiot,
osakkeet ja osuudet sekd laina-asiakirjat on yksityiskohtaisesti tarkastettu.

Yhdessl olemme lukeneet edustajiston ja hallituksen kokouksissa pidetyt
piiytlkirjat ja toimintakertomuksen, analysoineet ja tarkastaneet tilinpziti'
itjksen sekii saaneet tarkastuksessa esille tulleista asioista tarpeelliseksi kat-
somamme selvitykset.

Tilinpiilttis on laadittu asiallisin perustein ja se osoittaa ennakkona saa-

tujen kustannusosuuksien m2idr2iksi 7 224 613,49 markkaa.

Tarkastuksessa oli ldsnd sosiaali- ja terveysministeriijn vakuutusosaston
vt. ylimatemaatikko A. Savelius, joka tarkasti luottovakuutuksen rahasto-
laskelmia ja ilmoitti, ettei hdn ollut havainnut aihetta huomautuksiin tar-
kastamiensa asiain osalta.

Hallituksen toimintakertomus )'a tilinpldt6staseet antavat asialliset ia oi-
keat tiedot Eldketurvakeskuksen toiminnasta ja taloudesta.

Eliiketurvakeskusta on tarkastuksessamme saamamme khsityksen mukaan
kuluneena tilikautena hoidettu asiaankuuluvalla huolellisuudella.

Tarkastuksemme perusteella ehdotamme, ettd tilinpdltiis vahvistetaan ja

ettd hallitukselle my6nnetddn vastuuvapaus vuodelta 1973.

Helsingissd huhtikuun 23 paivana 1974

Rauno Kousa Bjarne Lindbolm

Matti I. Kauppinen
KHT

Suante Kihlman
KHT
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Edustajisto

Hallitus

Elcike turu ake s kuks en b allin t o elime t

VARSINAISET JASENET
Niemi, J. E., ministeri, edustajiston puheenjohtaja

Lahtinen, Alli, pdnlohtaja, edustajiston varapuheenjohtaja
Partanen, Erkki, lrrorineuvos
Hiistti, Stig H., vuorineuvos
Laatunen, Timo, varatuomari
SaIo, Kalervo, kauppaneuvos

Jaakkola, Olavi, vuorineuvos
Hdmdldinen, Niilo, puheenjohtaja

Elomaa, Simo, sihteeri
Penttild, Sulo, puheenjohtaja

Vilponiemi Lauti, puheenjohtaja

Vdlikangas, Aarne I., valtiot.maisteri
Ihamuotila, Veikko, agronomi
Hakamiiki, Toivo, maanviljelijii
Nymalm, Tor, agronomi

Jaatinen, Matti, ekonomi
Pajunen, Aarno, kauppaneuvos
Palmdn, Lars, fil.maisteri
Ingman, Nils Erik, lakit.lisensiaatti
Keindnen, Vilio, fil.tohtori
Haramo, Mikko, hall.op.kand.
Hohenthal, Jarl, varatuomari
Karvonen, Martti J., professori

VARSINAISET IASENET
Pesonen, Erkki, fil.tohtori, hallituksen puheenjohta ja 12. 10. 197 ) saakka
Aurela, Altti, fil.maisteri, hallituksen puheenlohtaia 12. 10. 1971 lukien
Pentiklinen Teivo, fil.tohtori, hallituksen varapuheenjohtaja
Kahri, Tapani, varatuomari
Olkinuora, Lauri T., dipl.insiniiiiri
Oinas, Erkki, varatuomari
Hautala, Arvo, puheenjohtaja

Suominen Olavi, toiminnanjohtaja
Ahtola, Veikko, puheenjohtaja

Mattila, Bruuno, varatuomari
Terho, V. E., valtiot.maisteri
Aminoff, C. G., varatuomari
Lehtinen, Martti, ISdket.lisensiaatti
Lindblom Seppo, valtiot.lisensiaatti

VARAJASENET

Aho, Matti L., oikeust.tohtori

Jippinen, Vilho, ylijohtaja
Tdhtinen, Mikko, vuorineuvos
'Westerlund, BjiJrn, vuorineuvos
Svartstri5m, Nils, varatuomari
Markkanen, Kauko, varatuomari
Sirkia, Viljo I., agronomi
Kujanpld, Vdin6, puheenjohtaja

Sund, Jarl, puheenjohtaja

Virtanen, Pekka, puheenjohtaja

Lassinen, Erkki, puheenjohtaja

Tuure, Kalervo, toiminnanjohtaja
Eskola, Kusti, maanviljelysneuvos
Nikula, Lauri, puheenjohtaja

Lindstrijm, Veli, kalastaja

Jokinen, Hartti, talousneuvos
Heikkonen, Erkki, insiniiiiri
Suandell, Hikan, fil.maisteri
Ekholm, Klaus, varatuomari
Fin6rus, Arvi, varatoim.johtaja
Simula, Samuli, johtaja

Launikari, Ake, sosiaalijohtaja
Niemi, Turo, liidket. ja kir. tohtori

VARAMIEHET
Sumelius, Henrik, agronomi
Viddn, Rolf, varatuomari
Sierla, Jarmo, varatuomari
Veirto, Martti, puheenjohtaja

Hansson, Ragnar, toiminnanjohtaja
Nissild, Erkki, puheenjohtaja

Rahola Pentti, agronomi
Paaermaa, Pauli, ekonomi
Halsas, K. J., varatuomari
Helske, Esko, liiiik.kontra-amiraali
Simoinen, Olli, hall.op.kand.
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Tilintarkastaiat
' Kihlman,Svante,kauppat.maisteri,IGIT,valvontatarkastaja

dSMIN
neuz)ottelukunta

Lindholm, Bjarne, valtiot.maisteri
Kousa, Rauno, talouspddllikkii, metsdnhoitaja

Heikkonen, J. V., kauppat.maisteri, KHT

Salminen, Juhani, toimitusjohtaja, puheenjohtaja

Sirkesalo, Jouko, johtaja, varapuheenjohtaja

VARSINAISET JASENET
Turku, Raimo, liikenteenharjoittaja
Valkama, Veikko, puheenjohtaja

Latvus, Jorma, yhteiskuntat.maisteri
Saastamoinen, Taina, varapuheenjohraja

Heikinheimo, Olavi, hammasliiiikiiri
Leino, Eino L, johtaja

Hdrkdnen, Viljo, kauppias
Liljestrdm, Torsten, agronomi

Suominen, Paavo V., toimitusjohtaja
Kajanne, Pertti, toimitusjohtaja
Pekkinen, Erkki, toirnitusjohtaja
Ekholm, Klaus, johtaja

Palmdn, Lars, toimitusjohtaja
Simoinen, Olli, toiminnanjohtaja

VARSINAISET JASENET
Autio, Lauri, dosentti

Jiintti, Juhani, osastopddllikki5

Jiiiskeldinen, Jyrki, osastopldllikkii
Keindnen, Viljo, fil.tohtori
Kekki, Matti, dosentti
Koivusalo, Lauri, varatuomari
Kytdkivi. Seppo, varatuomari
Laine, Juhani, varatuomari
Lehtinen, Martti, ldiiket. lisensiaatti
Pietildinen, Seppo, oikeust. lisensiaatti
Saarinen, Matti, sisdt. erik. Iiiiikliri
Simoinen, Olli, toiminnanjohtaja
Sirdn, Marjatta, varatuomari

VARAMIEHET

Ekroos, Torsten, kauppat.maisteri, KHT
Seppiilii, Ensio, toiminn anjohtaja
Kymensalo, Pentti, taloudenhoitaja
Kauppinen Matti I., ekonomi, KHT

VARAJASENET

Kuula, Fritz, insiniidri
Hdkkdnen, Esko, varatuomari
Kannisto, Matti, apteekkari
Nummi, Lassi, kirjailija
Kemppinen, Kullervo, asianajaja

Pihlstrdm, Esko, pdlsihteeri
Pakarinen, Simo, ekonomi

Hiimdl[inen, Leo, toiminnanjohtaja
Mdkinen, Reijo, toimitusjohtaja
Lahtinen, Raimo, lainopin kandidaatti
Ostberg, Lennart, talousneuvos

Salomaa, Leo, johtaja

Kolehmainen, Juhani, johtaja

Lindstr6,m, K. Erik, ekonomi

VARAJASENET

Metso, Aarre, vatatuomari
Aaltonen, Pentti, apulaisosastopiiiillikkii
Engblom, Dan-Erik, ekonomi
Gylling, Martti, ldiiket. ja kir. tohtori
Halsas, Karl-Johan, varatuomari
Ollikainen, Ilpo, valtiot. maisteri
Kankkunen, Aimo, lainopin kandidaatti
Lindstr6m, K. Erik, ekonomi
Poukka, Paavo, lldket. lisensiaatti
Sipila, Heikki, agronomi

Huittinen, Veli-Matti, lddket. ja kir. tohtori
Silfverberg, Alf, varatuomari
Aaltonen, Reino, varatuomari

Yrittcijien
neuaottelukwnta

\tr;fuiz4tuc;ryytr-i,l:1:'.11ff ff l;,1;1llT;."*Yff :.:HTi'""n""
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Luottoaakuwtwksen
johtokanta

Tiedotwstoiminnan
newaottelwkunta

Elciketwrutakeskwksen
esimiehet

VARSINAISET JASENET
Salminen, Juhani, toimitusjohtaja, puheenjohtaja

Melkas, Antti, osastopae[ikkij, varapuheenjohtaja
Uimonen, Matti, johtaja

Salminen, Juhani, toimitusjohtaja, pj.
Karjalainen, Matti, tiedotuspdlllikkd, varapj
Alhonsuo, Seppo, apulaisosastopddllikkii
Allo, Leo, tiedotuspddllikkd
Eskola, Kimmo, tiedotuspddllikkiJ
Helkavuori, Heikki, tiedotuspldllikkii
Hyvdrinen, Tarmo, tiedotuspiiiillikkii
Kdrkkhinen, Uolevi, tiedotuspiiallikkii

ASIANTUNTIJAJASENET

Antson, Ossian, varatuomari
Artto, Eero, professori
Hammardn, Eugen, johtaja
Karkinen, Anssi, toimitusjohtaja
Stenberg, Erkka, toimitusjohtaja
von Veh, Nils, toimitusjohtaja

Leskinen, Esko, piiiitoimittaja
Maasalo, Erkki, tiedotussihteeri
Montonen, Sakari, tiedotuspiiallikkii
Santala, Eero, johtaja

Sinkko, Kaija-Leena, tiedotussihteeri
SlriSmaa, Matti, tiedotussihteeri
Toivonen, Pauli, osastopaelikk6
Tuomarla, Heimo, maat. ja metsdt. kand.

JOHTAJAT
Salminen, Juhani, toimitusjohtaja
Sirkesalo, Jouko, varatoimitusjohtaja
Uimonen, Matti, johtaja

OSASTOPAALLIKOT JA APULAISOSASTOPAALLIKOT

Aarnio, Margaretha, osastopriiillikkii, tutkimusosasto
H:inninen, Markku, apulaisosastoplallikkii, vakuutusteknillinen osasto
Karjalainen, Matti, tiedotuspldllikk6, tiedotusosasto
Koivistoinen, Pentti, apulaisosastopdillikkij, lainopillinen osasto
Laesl'uori, Pertti, apulaisosastopddllikk6, tutkimusosasto
Larmola, Yrjij, apulaisosastopliillikkii, tiedotusosasro
Melkas, Antti, osastopdallikkti, luottovakuutusosasto
Metso, Aarre, osastopZiZillikkij, lainopillinen osasto
Mustonen, Alpo, osastopdellikkij, vakuutusteknillinen osasto
Prokkola, Esko, apulaisosastopddllikkii, luottovakuutusosasto
Viitanen, Antero, osastopddllikkii, yleinen osasto

Puranen, Matti, asiamies

Miikeldinen Lauri, koulutuspiiiillikkii

TOIMISTOPAALLIKOT
Fotss, Simo, tutkimusosaston kenttItutkimustoimisto
flinnincn, IUarkku, vak.tekn. osaston matem. toimisto, apulaisosastopddllikkii

Laesvuori, Pertti, tutkimusosaston tilastotoimisto, apulaisosastopiidllikkij
Luoma, Helena, vakuutusteknillisen osaston elaketekisteritoimisto
Mdki, Veikko, yleisen osaston tilitoimisto
Suominen, Antti, lainopillisen osaston eldketoimisto
Riekkinen, Heikki, vakuutustcknillisen osaston ansiorekisteritoimisto
Tukia, Pertti, lainopillisen osaston valvontatoimisto
Tynnili, Mirjam, yleisen osaston henkilijstijasiaintoimisto
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Ellkelautakunnan toiminta vuonna 197 3

Ellkelautakunnalle saapui vuonna 197) 3 266 valitusta, joista I 529
koski tyiintekijiiin elSkelakien sekd I 7 )7 yrittdjien ellkelakien piiriin
kuuluvia asioita. Kuluneen vuoden aikana ratkaistiin 275I asiaa. Edelli
send vuotena olivat vastaavat luvut: saapuneet valitukset 2 870 ja rut'
kaistut asiat 2 969. Kertomusvuoden alussa oli ratkaisematta 2157 ja

sen lopussa 2 672 asiaa.

Edelllmainitut luvut osoittavat, ettl jutturuuhka on kertomusvuoden
alkana kasvanut entisestZiiin. Tiimri johtuu osittain siiti, ettd kdsiteltdvien
valitusten mlhr?i nousi kertomusvuoden aikana ldhes i4 prosentilla, osit-
tain myds ty6voiman vaihtuvuudesta aiheutuneista tekijdistd. Niinikiiiin
asiaan vaikuttavina seikkoina on ollut l.l.l97) voimaantullut osatyi5-
kyvyttiimyyseldkejlrjestelmd ja yrittdjien, erityisesti maatalousyrittdjien
tydtulovalitukset, joiden klsittely kutakin valitustapausta kohden on an-

tanut lautakunnalle ja sen kanslialle tavallista enemmln tytitd.

Eldkelautakunnan jaostot, kevlitistuntokaudella viisi jaostoa, joista yksi
ylimhdrdinen, ja syyskaudella neljzi jaostoa, ovat kokoontuneet kerran
viikossa istuntoihin, joissa on kiisitelty noin 20 asiaa kerrallaan. Istun-
toja on kertomusvuoden aikana pidetty 159, mihin m2iIrldn sisdltyy 6
teysistuntoa. Lisdksi ovat jaostojen puheenjohtajat kokoontuneet kiisitte-
lemhdn elakelautakuntaa ja sen kanslian tyiitd koskevia yhteisiZi asioita.

Eldkelautakunnan suorittaman ty6n mddrda on pyritty kasvattamaan mm.
lisnzimiill?i tyijntekijditzi. Henkiltjkunnan mddrd oli vuoden 1973 pd{t-
tyessh 17 kokopdivdistd toimihenkiloe ia 2 puoliplivliistd esittelijd2i. Tyii-
voiman mIIrZi on vuoden aikana lisiilntynyt I henkiltjllii. Koska uudet
toimihenkilijt ovat astuneet palvelukseen kertomusvuoden lopulla, lienee
odotettavissa, etta vasta koulutusvaiheen jdlkeen saadaan nykyinen liian
pitklnri pidettdvd juttujene klsittelyaika lyhenemdln. Toimintaa on niin-
ikldn pyritty tehostamaan joulukuun 1 pdivdsta 1973 alkaen kanslia-
piiiillikiiksi otetun toimihenkil6n avulla.

Helsingissd maaliskuun ll p'divdrd 1974

O. Ojala
puheenjohtaja

S. Rostila
kansliap?iiillikkti

2ti



Elcikelawtakunta Ojala, Olof, hallitusneuvos, puheenjohtaja

Ahonen, Erkki, esittelijineuvos, puheenjohtaja

Sinivirta, Lasse, hrllitussihteeri, puheenjohtaja

Sundberg, Heimer, hallitusneuvos, puheenjohtaja

Heikel, Jarl Felix, liiiiket.lis.
Luppi, Alpo, liiiiket.lis.

Jarho, Leo, ylilii?ikiiri
Saari, Kaarlo, varatuomari
Savelius, Armas, fil.kand.
Svartstrdm, Nils, varatuomari
Nordstrdm, Henrik, varatuomari

J aatela, Tauno, liidket.lis.
Sirkiii, Viljo, agronomi
Kaukoranta, Matti, toiminnanjohtaja
Hyviinen, Paavo, valt.kand.
Hietanen, Antti, tiedotusihteeri
Lassinen, Erkki, puheenjohtaja

Tuomarla, Heimo, m at. ji metsiit. kand.
Utonen, Reino, agronomi
Vuoksinen, Paavo, agronomi
Lahtinen, Raimo, lainop.kand.
Olsson, Harry, varatuomari

Vmajcisenet:

Antila, Jussi, yliliilkiiri
Laitinen, Esko, liiiiket. ia kir. tri
I7eckman, Nils, liiiiket.lis.

Jiintti, Juhani, varatuomari
Aurela, Altti, fil.maist.
Mor6n, Mauri, varatuomari
Hurmalainen, Mikko, hovioik.ausk.
Uoti, Martti, oik.tiet.kand.
Palojiirvi, Erkki, agronomi
Raita, Yrjii, yhteiskuntat.maist.
Kansikas, Veikko, tyiiturvallisuussihteeri
Raatikainen, Helvi, naissihteeri
Honkavataa, Esko, taloudenhoitaja
Ginsriim, Tage, agrologi
Bdcks, Bertel, agronomi
Reunanen, Ville, agronomi
Leino, Erkki, varatuomari
Riisalo, Rauno, ekonomi
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Eliketurvakeskus
puhelin 642 5ll

Kalevankatu 6

Lainopillinen osasto

Eliketoimisto

Asiakaspalvelu

Valvontatoimisto

Vakuutusteknillinen osasto

Ansiorekisteritoimis to

Eldkerekisteritoimis to

Yleinen osasto

Kalevankatu 4

Tiedotusosasto

Yrjiinkatu 17

Luottavakuutusosasto

Vakuutusteknillisen osaston

Matemaattinen toimisto

Albertinkatu 16

Tutkimusosasto

Elhkelautakunta
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