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Pitkd oskel
tyri el ci kej tirje s telmdn
kehityksessd

Ty6ekiketurvan kannalta vuotta 1.g75
voidaan pitdii merkitt6vimp6nd tydeliike-
lakien voimaantulon jdlkeen. Heindkuun
alusta tuli voimaan tydeldkkeiden taso-
korotus: yksityisellA sektorilla toimivien
tydntekii6iden ja yrittdjien eliikkeet puoli-
toistakertaistuivat. Neljtinkymmenen pal-
veluvuoden perusteella aikaisemmin saa-
vutettu neljEinkymmenen prosentin el6ke-
taso nousi siten kuudeksikymmeneksi pro-
sentiksi ty6tulosta. Viihimmiiiseliikkeet
nousivat 22 prosentista 33 prosentiksi
tydtulosta laskettuna.

Eliikkeiden puolitoistakertaistuminen
koskee niitd eldkkeensaajia, joiden eldke
alkaa uudistuksen voimaantulon j5lkeen.
Lisdksi uudistuksen tapahtuessa jo el6k-
keelld olleiden v6himm6iselskkeet nousi-
vat 1.6-22 prosentin tasosta 25 prosentin
tasoon.

Samanaikaisesti voimaan tullut kan-
saneldkelain muutos sisdlt66 ns. suofa-
s6dnndksen, jolla estet66n kansanelAk-
keen pieneneminen tydeldkkeen tasokoro-
tuksen ja mydhempien indeksikorotusten
johdosta. Samalla helpotettiin kansan-
eldkkeellii olevan henkildn mahdollisuuk-
sia ansiotydhdn kansaneldkkeen tukiosan
pienentym6tt6.

Tytieldkkeiden tasokorotus sekd vuo-
sien 1973 ja 1975 kansanelSkeuudistukset I
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TEL-, LEL-, YEL- ia MYEl-eldkkeiden
luknm6iirien kehitys vuosina tg7l, 73
la 75

YIi kaksi kertaa useammalle maksettiin
tydeltikettii vuonna 1975 kuin vuonna
tg7t.

merkitsevtit eltiketurvan perusrakennus-
vaiheen loppuunsaattamista. Yleisesti hy-
vtiksytyt eliikepoliittiset perustavoitteet
ollaan vrihitellen saavuttamassa: pelkiin
kansanelSkkeen varassa olevan kulutus-
mahdollisuudet muodostuvat yleisesti v6-
himmAispalkan tasoa vastaaviksi, ja tydrr
tekijd saattaa vastaisuudessa siirtyii
el6kkeelle alentamatta kulutustasoaan
olennaisesti.

Tytieltikkeiden tasokorotuksen voimaan-
pano vaati Eliiketurvakeskukselta ia eri-
tyisesti eltikelaitoksilta raskaan tydpa-
noksen, koska uudistus heiiastui koko ty6-
eltikejiiriestelmAn toimintaan. Siitd huoli-
matta, ettd voimaanpanoaika jiii lyhyeksi,
uudistuksen toteuttaminen onnistui riitt?i-
vdn suunnittelun vuoksi kitkattomasti.
Uudistuksen johdosta 27oooo eldkkeen-
saaian eldkkeitd korotettiin heindkuun
alussa.

Suunnittelua i a yhteistytitri
Tasokorotusta ia muita uudistuksia val-

misteltiin huomattavassa mddrin tydryh-
missA, joissa eldkelaitokset ja tydmarkki
najtirjesttit olivat mukana.

Syksyllti iiitti valtioneuvostolle mietin-
t6nsd elAkeindeksikomitea. Sen tehtdvd-
nd oli laatia ehdotukset eltikejdrjestel-
mien indeksisidonnaisuussddnndsten uudis-
tamiseksi ia yhtendistiimiseksi vuoden
1974 tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa
sovitun mukaisesti.

Marraskuussa annettiin eduskunnalle
hallituksen esitys indeksisddnndsten
muuttamiseksi komitean ehdotusten ja
valtioneuvoston eri jAriest6jen kanssa
kdymien neuvottelujen pohjalta. Esityk-
sen tavoitteena on, ettd TEl-indeksitar-
kistusten avulla el6kkeensaajille turva-
taan aikaisemman tdydellisen palkkasi-
donnaisuuden siiasta kohtuullinen eldk-
keiden ostovoiman lisdys. Tarkistuksen
perustana olisi yleisen ansiotasoindeksin
ia kuluttajahintaindeksin muutosten kes-
kiarvo. Lisiiksi esitykseen sisiiltw indek-
sitarkistusten suorittaminen kaksi kertaa
vuodessa sekii vdhimm6iseldkkeiden as-
teittainen korottaminen.
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Tyrielcikevokuutus
jrirjestetcicin
eldkeloitoksesso

Tydntekiidin eldkelain (TEL:n) mukai-
sen tydeldketurvan i6rjest66 ty6nantaja
tydntekiidilleen. Tydeliikevakuutuksen on
68000 tytinantaiaa ottanut elAkevakuu-
tusyhtidstS, ioita on kahdeksan. El6ke-
kassoissa, ioita on 13, on 2800 tydnanta-
jaa iiirjest6nyt tydelAkevakuutukset. Ele-
kesddti6iss6, ioita on 115, on 180 tydnan-
tai aa jdriestdnyt tydeltiketurvan.

Yrittiijien eldkelain (YEL:n) mukaisen
eldketurvan yritttiiii voi jdrjestdd joko
elAkevakuutusyhtidstii tai el6kekassasta.

Maatalousyrittii j ien elAkelain (MYEL : n)
mukaisesta elEketurvasta huolehtii Maa-
talousyrittdj ien eldkelaitos.

Lyhytaikaisissa tydsuhteissa olevien
tydntekijiiin eliikelain ILEL:n) mukaisesta
eldketurvasta huolehti neljil tydalakoh-
taista ty6eliikekassaa. Marraskuun alus-
sa annettiin asetus maatalousalan, met-
stialan, rakennusalan ja satama-alan ty6-
elSkekassojen yhdistdmisestd Tydeltike-
kassaksi.

TEL:n keskintiiiirdinen maksuprosentti
oli 7,9 palkasta, mikii vastaa tAysimtid-
rdist6 YEl-vakuutusmaksua. Pienyrittd-
iien ja pienviljelijtiiden maksua on alen-
nettu. LEl-vakuutusmaksu oli 10 prosent-
tia.

Eldkelai eittain kuukausi-
eldkkeen keskimridrdt
joulukuussa 1975:

Vanhuusel6ke
TytikWyttdmyyseldke
Osael6ke
Tydttdmyysel6ke
Perhe-eldke

339 markkaa
329 "
21,5 "
222 "
287 )',

Tydeldkkeet nousivat 27,6 prosenttia
indeksikorotuksen johdosta tammikuussa
7975.

]oulukuussa L975 keskimddrdinen ty6-
el6ke oli 327 .markkaa kuukaudessa.

Vuoden 1975 lopussa maksettiin 42 000
eldkettd enemmAn kuin vuonna 7974.
Eldkkeitten lukumddrH nousi edellisestti
vuodesta L2,3 prosenttia.

Vakuutusmaksuja maksettiin tydeldke-
laitoksille 2,8 miljardia markkaa, eldke-
vastuu oli 9,3 miliardia markkaa.

TydelEikkeen saaiien suhde
tuhatta ty6ssA olevaa kohden
vuosina 197L, 73 ja 75
Vuosi 1971, 1973 1975
Vanhuuseldkel6isid 43 70 96
TydkWyttdmyys-
eliikelAisiS 40 68 87
Perhe-eldkkeitii 1.2 21 29
Kaikki eldkkeet 95 159 21.2

Tydekikelaitosten maksutulo
ia elflkevastuu (milj oonaa
markkaa) vuosina 1970-1975
Vuosi
1.970 7971. 1972 Lg73 1974 7975

Maksutulo
670 860 1170 1 650 2050 2800

Eldkevastuu
3200 3800 4700 5900 7500* 9300

* Vuodesta lg7(el6kevastuuseen onluet-
tu mukaan my6s korvausvastuu. 3



*t!t*-rl,f*r* "ry
*y*ntelkii;**

eldlre
..., 44) ,,-.

:.*.'':" ., t.'

&
.4*

., ,7t +,.

iv'



EI cikeosioiden kdsittelY

Elflketurvakeskuksen kautta
kulki 30 000 elAkehakemusta

El6keturvakeskus ottaa tytielAkelaitosten
rinnalla vastaan eldkehakemuksia, ktisitte-
lee ne alustavasti ia ohjaa tydeliikelaitok-
sille.

Eldketurvakeskuksen kautta kulki vuo-
den aikana 30000 eltikehakemusta eli
neljtikymmentd prosenttia kaikista teh-
dyistii tydeltikehakemuksista. Tytielhke-
jdrjestelmdn palvelupisteind toimivat
pankit i a postitoimipaikat velittivet Eliike-
turvakeskukseen tulleista hakemuksista
18000.

Palvelupisteiden luku ka sva a
Vuoden L976 alusta tydeltikehakemuk-

sen voi saattaa vireille myds Kansaneld-
kelaitoksen paikallistoimistoissa. Tydel6-
kejhriestelmdn palvelupisteiden luku ko-
hoaa siten viidellEisadalla. Kaikkiaan
palvelupisteitd on 5 500.

16 000 ktiyntid
El6keturvakeskuksen
asioimistossa

Eldketurvakeskuksen asiakaspalvelu
tapahtuu pSdosin kirieitse ia puhelimitse.
Yleisdnpalvelutoimistossa ktivi vuoden
aikana kuusitoista tuhatta asiakasta.

Rekisterin mukaan eldkkeeseen oikeu-
tettuja mutta sen hakematta iHttdneitA
vuosina 1906 ja 1907 syntyneit6 pyydet-
tiin hakemaan eldkettti. Pyyntditi liihetet-
tiin 965; ntiistti 730 iohti eldkkeen hake-
miseen. Tavallisimmat syyt hakematto-
muuteen olivat olleet tiedon puute ia
pelko kansaneldkkeen pienenemisestd.

Yli tuhat lausuntca
vakuutusoikeudelle

EltikepiiEitdksistti ja muista tydeliikela-
kien soveltamista koskevista piidtdksistii
voidaan valittaa eldkelautakuntaan ja
edelleen vakuutusoikeuteen. Vuoden ai-
kana Eliiketurvakeskus antoi vakuutus-
oikeudelle 1 133 lausuntoa eldkelautakun-
nan pdhtdksiii koskevista valituksista ja
er6istA muista vakuutusoikeuden ktisitel-
tEivin6 olleista asioista.

ElSketurvakeskus antoi eltikelaitoksille,
tydnantajille, tydntekii6ille ia yrittAiille
lausuntoja ja ohieita tydeldkelakien so-
veltamisesta. Ohieita lAhetettiin eldkelai-
toksille mm. kolmessakymmenesshviides-
sd yleiskirjeessS.

Tydkyvyttdmyydestd
1,28 ratkaisusuositusta

TydkWyttdmyysasiain neuvottelukunta
antoi elskelaitoksille 128 ratkaisusuosi-
tusta tydkyvyttdmyyselAkkeiden mydntA-
misestA. Vuoden lopulla neuvottelukun-
nan ohiestiAnttiii muutettiin siten, ett6
tytintekiitiiden ia tydnantajien edustaiat
ovat neuvottelukunnassa edustettuina. 5



Eltiketurvon volvonta

Tarkastusl.oimintaa teho stettiin
Tyonantajien vakuutusvelvollisuuden

valvontaan on vuoden aikana kiinnitetty
erityistd huomiota. Valvonnan tehosta-
mista varten perustettiin tyoryhmA, jossa
myds tyrimarkkinajdrjestot ovat olleet
edustettuina. Tydryhmdn esityksen mu-
kaan olisi mnr. tyontekijoille annettavaa
rekisteriotepalvelua ratkaisevasti laajen-
nettava ia ote annettava pyyttimrittti.
Valvonnan tehostaminen on valttdmeton-
td, koska vanhojen laiminlyontitapausten
selvittdminen tyoekikei6riestelmdn van-
hetessa jatkur,'asti vaikeutuu,

Vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyon-
tejd ilmeni vuoden aikana ldhes 2 000.
Yleensd on huomautus riittdnyt vakuutus-
turvan kuntoon saattamiseen; vajaassa
tuhannessa tapauksessa on ollut tarpeen
tyonantaian luLokse tehty tarkastuskriynti.

YEl-vakuuLtusten kannalta
tdrkeri vuosi

Vuonna 1975 oikeus eldketurvaan yrit-
trifrielakkeiderr ensimmdiseltd voimassa-
olovuodelta 1970 vanheni, mikrili eleike-
vakuutus oli iritetty ottamatta. Tdmdn
vuoksi ndmA y'rittaijdekikevakuutukset oli
pyrittdvd saamaan voimaan ennen vuo-
den loppua. Eldketurvakeskus teki laajan
selvityksen yrlttdjistri, joilla saattoi olla
vakuuttamatonta yrittaijrieleikelakien pii-
riin kuuluvaa toimintaa. Selvityksen pe-
rusteella 12 000 yrittAj6ltri tiedusteltiin
kirjallisesti, rniksi vakuutusta ei ollut
otettu. Osa tiedusteluista osoittautui ai-
heettomiksi ja osan perusteella yrittriiti
otti vakuutuksen velittomasti. Kuitenkin
noin 1400 yrittdjdn puolesta ElAketurva-
keskus ioutui ottamaan vakuutuksen.6

Eltikettii ansaitsevien tytintekiitiiden ia
yrittdiien miiiirdt
Sama henkiki voi kuulua usean ekikelain piiriin.
Vuonna 1975 Suomessa oli 2,3 milioonaa tyonte-
kiiAri ja yritttilaA.

VEL
TEL 1 130000 240000

KVTET
240 000

LEL 290 000

YEL 94 000

MYEL 3OOOOO
MEL
17 000

KIEL
B 000



Vakuutuksen mydhiiisestA
hoidosta sakkoa

ElSketurvakeskus m6drdsi tydnantaiil-
ta perittdvdksi 243O0f. markkaa ns. sak-
kohyvikettti TEl-vakuutusten mydhdsty-
misest6. Eldketurvakeskus ioutui myds
ottamaan vakuutuksen sellaisten tydnan-
taiien puolesta, jotka eiviit sitti kehotuk-
sesta huolimatta itse tehneet. Ndistri
m66rtittiin 657 000 markkaa hyvikettd, io-
hon sisAltWtit el6kelaitoksille maksetta-
vat vakuutusmaksut.

Vakuuttamisvelvollisuus on vuoden ai-
kana selvitetty 196 konkurssin ia 2 O jul-
kisen haasteen yhteydessd. Vakuuttamis-
velvollisuuden laiminlydnnistEi aiheutu-
neita saatavia on valvottu neljdssiikym-
menessdkuudessa konkurssissa ia kuu-
dessa julkisessa haasteessa.

Eldketurvakeskus on tarkastanut myds
eltikesiitititiiden ja eliikekassojen toimin-
taa. Tarkastusten p6dpaino on tehtyjen
pdiittisten lainmukaisuuden toteamisessa
ia ohieiden antamisessa.

Vakuutetut valvovat
omaa elAketurvaansa

Eldketurvakeskus toimittaa otteen re-
kisteristd6n tytintekijdille ja yritttiiille,
jotka tiedustelevat omaa elAketurvaansa.
TEillaisia tiedusteluja oli vuoden aikana
80000. Aikaisemmin keskim66rin 50000
vakuutettua on vuosittain tiedustellut
eldketurvaansa.

Palvelupiste auttaa sinua tydelEike
hakemuksesi tdytt6misessd fa toi-
mittaa sen edelleen. Palvelupis-
teessd voit my6s tarkistaa el6ke-
turvasi, vaikka et olisikaan ldhe1lfl
el6keik6d.

Loydtit palvelupisteen helposti.
Niite ovat elAkelaitosten ja vakuu-
tusyhtioiden konttorit sekd pankit.
Kaikkialla maassa. Yhteense 5000.
Ota yhteys. 7
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TEL-, LEL-, YEL- ia MYEl-eltikkeiden yh-
teismiiiirtit (milioonaa markkaa) vuosina
lg7l,73 ia75

fuisio- j o eldketietoj en
rekisterriinti

2,7 milioonaa otetta
ekikelaitoksille

Eldketurvakeskuksen tydsuhderekiste-
riin kiriataan tiedot tydeldkkeeseen
oikeuttavista tydsuhteista ja yritt6idtoi-
minnasta. ElHketapahtumarekisteriin kir-
iataan tiedot eldkehakemuksista ja eldke-
ratkaisuista. Paitsi TEL:n, LEL:n, YEL:n
ia MYEL:n mukaisia eldkeoikeuksia ja
ekikkeit6 rekistereihin talletetaan tietoja
myds valtion, kuntien, evankelis-luteri-
laisen kirkon ia merimiesten elSkelakien
sekd Suomen Pankin elskes6dnndn mu-
kaisista eldkeoikeuksista ja eldkkeistd.
Tydsuhderekisteriotteita annettiin eldke-
laitoksille eldkeasiain kdsittely6 varten
420000, joista 320000 koski tydeldkkeiden
tasokorotusta. Eldkelaitosten fa El6ketur-
vakeskuksen tydsuhderekisterien tietojen
vertailua ia selvittely6 varten annettiin
2 25OO0O rekisteriotetta, joista suurin osa
magneettinauhoilla.

Ekiketiedot
Kans aneldke laitokselle
magneettinauhoilla

ElSketapahtumarekisteri siirrettiin ko:
konaisuudessaan tietokoneille maalis-
kuussa. Tdmd teki mahdolliseksi Eliike-
turvakeskuksen ja Kansaneldkelaitoksen
vdlisen rekisteritietoien vaihtamisen ko-
nekielisess6 muodossa. JArjestelmien vA-
linen tietoliikenne on kiinted osa niiden
yhteistydtd, vdlttiimdtdn muun muassa
elSkkeiden yhteensovituksen vuoksi.

Kaikld eldkkeet
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Luottovakuutuskannan kehitys (milioonaa
markkaa) vuosina lgTl-L975
Luottovakuutus lisS6ntyr 4O7 milj oonalla markalla
vuodesta 1974. Toiminta on ldhes kaksinkertais-
tunut viidessd vuodessa.

Luottovokuutus uudistuu

Eldketurvakeskuksen luottovakuutusta
kehitetddn siten, ett6 se entistd iousta-
vammin kiiy tytiekikei6rjestelm6n siioitus
ten vakuudeksi. Uudistusta valmistelee
vakuutusalan ja talouseldmdn asiantunti-
joista koottu tyoryhmA. Vuoden aikana
otettiin kdytt66n uudet lainoien sijoitus-
luottovakuutusehdot. Ehtoien lisdksi on
tarkoituksena uusia myds ne sddnndt,
joita noudattaen l'trottovakuutusmaksu
lasketaan.

Luottovakuutusvastuu ka svoi
Vuoden pddttyessd Eltiketurvakeskuk-

sen luottovakuutuksen vastattavana oli
2334 miljoonaa markkaa. Mddrd oli kak-
sikymmentd prosenttia edellisvuotista
suurempi. Vakuutuskannan p66osa on
eldkelaitosten antamien lainojen sekd
el6kelaitosten rahasto- ia vastuuvafauk-
sien vakuutena. Niiiden luottovakuutus-
ten mddrri oli 181.1 miljoonaa markkaa.
El6keturvakeskuksen haltuun annetut
vastavakuudet kattavat siitd 55 prosent-
tia. Luottovakuutuskannasta on jdlleen-
vakuutettu kotimaisissa yhtidissri 149 mil-
joonaa markkaa.

Vuoden aikana sattui neljti vahinko-
tapausta. Eldketurvakeskuksen vastuulla
on niissd 0,2 miljoonaa markkaa. Osa
ttistti mdHrdstA saadaan vastavakuuksis-
ta.i a konkurssipesist6.
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Luottovakuutuksen tuotto, kulut ia vas-
tuuvelka (milioonaa markkaa) sekii va-
hinkoien lukumlitirH vuosina 197t-1975
Vuosi 1971 7972 1973 7574 7975

Vakuutusmaksut 6,7 8,3 7,9 5,2 10,3

Korvaukset 0,6 0,8 O,7 2,5 2,1

Varaus
korvauksia 8,1. 9,6 11,3 lO,7 13 '6
varten
Hallinto- ia
hoitokulut O,7 0,6 0,8 1,1 7,4

Vastuuvelka
31. 12.7975 41,8 52,2 63,3 74,6 88,8

Vahinko-
tapausten 23 15 10 12 4

luku

Luottovakuutuskannan kiiytttiiien iakauma
Luottovakuutusta kayttavat hyvdksi kaikenmuo-
toiset eldkelaitokset. El6kes66ti6t ovat suurin
kdytttiitiryhmti. Niiille luottovakuutus on pakolli-
nen,

Luottovakuutuskannan iakauma vakuu-
tuskohteen mukaan

67 olo

49.9 o/o

26,401o

2?-3 oto 22olo

6 o/o

0.4 o/o

tg75

I

5 o/o

Lg75

I

It**riotainausEl6kestititidt
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Tydeldkelaitosten yhteisesti kustantamien
eldkkeiden (milioonaa markkaa) osuus
koko tyiielflkemenosta vuosina 1.g7 O -LgZ 4Vuonna 1974 tydeldkkeitd maksettiin l OBB mil-
joonaa markkaa, iosta elEkelaitokset kustansivat
yhdessd eldkkeitd 632 miljoonaa markkaa.

F,ldkekul uj en tos ouksesso
liikkui 86 miljoonoo

TEL:n ia LEL:n mukaiset el6kkeet iae-
taan lain mukaan kahteen osaan, joista
toisen eldkelaitos kustantaa itse ja toisen
kustantavat TEL:n ia LEL:n mukaista toi-
mintaa harjoittavat eldkelaitokset yhtei-
sesti. Viimeksi mainittuun kuuluvat mm.
TEL:n mukaiset vanhuuseldkkeet kihes
kokonaan sek6 TEL:n ia LEL:n mukaisiin
ty6kyvyttdmyys- ja perhe-eldkkeisiin tul-
leet indeksikorotukset. YEL:n mukaiset
elAkkeet kustannetaan kaikki YEl-toimin-
taa harjoittavien eldkelaitosten kesken
yhteisesti. MYEL:n mukaiset el6kkeet
kustantaa yksin Maatalousyritttijien eld-
kelaitos.

ElAkelaitosten kesken yhteisesti kustarr
nettavia elAkkeitd varten perit66n el6ke-
laitoksilta maksua suhteessa kunkin eld-
kelaitoksen maksutuloon ia osittain suh-
teessa vastuuvelkaan.

Yhteisesti kustannettavat eldkkeet sel-
vittelee Eldketurvakeskus. Vuonna 1g75
toimitettiin eldkekulujen tasaus vuodelta
197 4. Yhteisesti kustannettavia eltikkeitd
oli vuonna L974 maksettu kaikkiaan 631,9
milioonaa markkaa, kun kokonaiseldke-
meno oli 1088 miljoonaa markkaa. Kaik-
kiaan 79 eldkelaitosta oli maksanut yhtei-
sesti kustannettavia eliikkeitii vdhemmdn
kuin niiden osuus olisi edellyttdnyt. Ero-
tus 85,9 miljoonaa markkaa perittiin el6-
kelaitoksilta. Vastaavasti GZ el6kelaitosta
oli maksanut yhteisesti kustannettavia
elAkkeitti enemmdn kuin niiden osuus olisi
edellyttdnyt. Ndille laitoksille Eldketurva-
keskus suoritti erotuksen.

Eldkekulujen tasauksen yhteydessd eld-
kelaitoksille hyvitettiin myds Ty6tt6myys-
kassofen Keskuskassalta saatu vakuutus-
maksu 11,5 miljoonaa markkaa. Maksu
on korvausta eliikkeiss6 huomioonotetus-
ta tydttdmyysajasta.
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Siioitukset
Eldketurvakeskuksen sijoitusomaisuus oli 67,2

miljoonaa markkaa vuoden 1975 lopussa. Sijoitus-
omaisuutta kdytetAdn luottovakuutuksesta aiheu-
tuvan vastuuvelan katteena.
Sijoitusomaisuus oli 67,2 miljoonaa markkaa.
Summa koostuu seuraavasti:
lainat 65,0 milioonaa markkaa
obligaatiot 0,6
osakkeet 1,6 " 'r

El6keturvakeskus lainaa eri elinkeino-
aloille:

3! olo

25 olo
2'-l ulrt
2T ulo

Tehdasteolllsuus, voima- fa
sehk6laitokget
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Tutkimuks et j o selvi tykset

Ikiihntyv6n tilanne
Eltikeikiitutkimuksen piiiitulokset sisdl-

t6vdn tutkimusraportin liitteeksi laaditut
laskelmat erilaisten eliikeiEin muutosvaih-
toehtoien kustannusvaikutuksista valmis-
tuivat. Raportti iulkaistaan kirjana "IkAAn-
tWii tydntekijii ia ammatti". Kertomus-
vuoden pSdttyess6 kirian painatustyii oli
ktiynnissii. Saman tutkimuksen aineistoon
perustuva yksityiskohtaisempi selvitys
tydolosuhteista eri ammateissa valmistui
niinikiiiin iulkaisukuntoon.

Yhteistydssd KansanelEikelaitoksen kans-
sa tehdyn tutkimuksen "Vanhusten ja ty6-
kyvyttdmien kokonaiselAketurva vuonna
1€72" raportti saatettiin iulkisuuteen vuG
den alussa. Raportin mydnteinen vas-
taanotto antanee aiheen tehdti vastaa-
vanlainen tutkimus ldhitulevaisuudessa
uudelleen. Silloin voitaisiin mitata molem-
missa eliikeitiriestelmissd vuoden 1,972
jiilkeen toteutettujen uudistusten yhteis-
vaikutusta eldketurvaan.

Kansainvdlist6 vertailua
Vuoden lopulla aloitettiin ulkomaisia

eliikejArjestelmid koskeva uusi tutkimus.
SiinA tarkastellaan elAketurvaa vuoden
vaihteessa 1,975-76. Tydkyvyttdmyys- ja
tydttdmyyseltikeliiisid koskevan tutkimus-
projektin osalta laadittiin tilastollisia sel-
vityksiti tydkwyttdmyyseldkkeiden miiii-
rdn kehityksestd sekd aloitettiin proiektiin
kuuluvan kentt6tutkimuksen suunnittelu.
Samaa aihepiirid koskevia tutkimuksia
suunnitellaan myds muissa Pohioismais-
sa. Ltihinnd ruotsalaisten tutkiioiden ta-
holta tapahtuneen yhteydenoton tulokse-
na kEiynnistettiin neuvottelut tutkimus-
suunnitelmien mahdollisesta koordinoin-
nista.t4

Yrittajiin eldketurvan kehitys
Vuoden aikana aloitettiin tilastollinen

selvitys YEL:n perusteella vakuutetuista
yritttiiistti. Siinti pyritAiin kuvaamaan
kehitystti YEL:n voimaantuloa seurannei-
den viiden vuoden aikana. Ennakkotietoia
yrittdiien elinkeino- ia toimialajakautu-
mista iulkaistiin lokakuun alussa. SekA
ty6- ettA virkaeltikettii samanaikaisesti
saavista vanhuksista ja tydkyvyttdmistd
tehtiin rekisteritietoihin perustuva selvi-
tys, ioka valmistui vuoden lopulla.



{^.

ARStrTS-
?trNSIOF{

**

1

,
?.

,
t

t:

I

t\



Konsoinvcilistci
yhteistyotd

Syyskuun alussa pidettiin Helsingissd
Kansainv6lisen sosiaaliturvajdrjestdn
(ISSAI kuudes kansainvdlinen sosiaalitur-
van aktuaarien ia tilastotutkijain kongres-
si, iohon osallistui l6hes 400 edustajaa 5g
maasta ja kuudesta kansainvdlisestA jdr-
iestdstd. Eldketurvakeskus toimi yhtenA
kongressin i tiri estiiiistii.

Eldketurvakeskus osallistui ISSA:n kol-
manteen tutkimuskokoukseen, Kansain-
vdlisen sosiaalihuollon neuvoston ICSW:n
kahdeksanteen alueelliseen kokoukseen
ja YK:n Elintarvike- ja maatalousjArjes-
tdn FAO:n idriestdmddn hallitusten vdli-
seen kokoukseen. Viimeksi mainitussa kEi-
siteltiin sosiaaliturvaiAriestelmien vaiku-
tusta maatalouden rakenteellisiin muu-
toksiin. Suomea koskeva raportti oli tehty
ElSketurvakeskuksessa.

Pohjoismaiden sosiaalivakuutusalan yh-
teistoimintaan El6keturvakeskus osallis-
tui edelleen aktiivisesti. Monet ulkomaiset
asiantuntiiat kdvivdt tutustumassa Suo-
men tydekikejdriestelmddn ja sen keskus-
laitokseen.

Suomen tydeltikkeistti ia koko sosiaali-
turvasta vdlitettiin tietoia ISSA:lle ja
muille kansainvdlisille itiriestdille. Eldke-
turvakeskus toimitti Bulgariaan sen oman
itirjestelm6n tietojen kdsittelyd varten se-
Ionteon Suomen jdrjestelmdstd. Englan-
tiin ja Irlantiin toimitettiin hallitusten
pyynndstd laajat selosteet tydeldkejdrjes-
telmdst5.16

Eldketurvakeskuksen jArjestdmddn kou-
lutukseen osallistui paitsi laitoksen omaa
myds elEikelaitosten ja ndiden keskusjAr-
jestdjen henkildkuntaa. Kursseilla oti yli
tuhat henkil66; oman henkildkunnan
osallistumisen mHdrd kasvoi edellisvuo-
desta 25 prosenttia. Aiheiden ja sisdlldn
kehittdmisessii otettiin osallistuj ien toivo-
muksia huomioon. Koulutuksen kehittii-
misen kannalta osoittautuivat myds osas-
toittain nimetyt koulutusyhdyshenkil6t
hyddyllisiksi.

Koulutus

Eldkeneuvoi ien koulutus
Pankeille idriestetyn tydeltikekoulutuk-

sen piirissd oli vuoden aikana kolme nel-
jdnnestd kaikista tydeldkehakemuksia
pankeissa vastaanottavista ja eldkeneu-
vontaa antavista henkildistd. Koulutuk-
sen pddpaino on ollut siirtymAssd lomak-
keiden tAyttdmisen neuvonnasta varsinai-
seen asiakaspalveluun. Toimipistekohtai-
sia neuvontakdynteid on enenev6ssd
mdArin korvattu alueellisilla yhteistilai-
suuksilla.

Kansaneldkelaitoksen toimistoien hen-
kildkuntaa koulutettiin antamaan tydeld-
kepalvelua. Peruskoulutusvaihe, joka
vuoden loppuun mennessd saatiin pdiitdk-
seen, kAsitti kaksikymmentA eri puolilla
maata pidettyti kaksipdivdistd tilaisuutta.
Ohjelma tavoitti noin viisisataa Kansan-
eldkelaitoksen toimihenkildH.



Tiedotus

Tytielskej6rjestelmdn palvelupisteiden
merkitsemiseksi valmistettiin yhtendinen
tunnus, ia se iaettiin tydeliikelaitosten ia
pankkien ktiytttidn. Iakoa saateltiin leh-
distti- ia televisiokampanjalla, joka toteu-
tettiin yhteistydssti Tytieldkelaitosten lii-
ton kanssa.

Lainuudistuksen iohdosta jArjestettiin
kevddllA ja syksyllti lukuisia tiedotustilai-
suuksia ja seminaareia tytimarkkinajAr-
jesttiien, Iehdistdn ia radion edustajille
eri puolila maata. Erdiden tilaisuuksien
toisena jAriesttijiinti oli Ty6elAkelaitosten
liitto.

El6keturvakeskus osallistui omalla
osastollaan mikrofilmin ndyttdlaitteineen
Oulussa pidettyihin Pohiois-Suomen mes-
suihin ia Turun messuihin. Suppeammin
osallistuttiin Sosiaaliturvan keskusliiton
Hhmeenlinnassa, |oensuussa, Kouvolassa
ja Lappeenrannassa jdrjesttimiin kirjas-
tontiyttelyihin.

Syksyllii k6ynnistettiin tiedotuskam-
panja Ruotsin suomalaisten keskuudessa.
Ruotsin Landsorganisationenin ia Suo-
men Tukholman suurldhetysttin mydtii-
vaikutuksella. toteutettiin esitelmdkiertue
ja jaettiin tiedotusaineistoa. Kampanjan
iatkamisesta on sovittu. Eldketurvakeskus
on edusteilla my6s vasta perustetun Ruot-
sin suomalaisille tarkoitetun tiedotusleh-
den Suomen Sanoman toimitusneuvos-
tossa.

Yhteydenpito eduskunnan sosiaaliva-
Iiokuntaan on iatkunut entisin muodoin.

Perusesitteitd uusittiin siten, ettii tyO-
eltikelakeia ktisittelevien kahden esitteen
rinnalle toimitettiin vanhuuselAkettA, tyti-
kyvytttimyyseliikettii, tyOttdmyyseltiket-
tti ia perhe-elAkettri kdsittelevdt esitteet.
Mytis muuta esitteisttid uusittiin. Kasva-
vassa mddrin on vastattu yksittiiisten toi-
mittaiien ia muiden asiakkaiden aineisto-
pyynttiihin.

Ty0eliike (ArbetspensionJ -lehden nu-
meroiden keskeisaiheina olivat viiden
vuoden kokemukset yritt6iAelAkkeistd,
tasokorotus, kansainvdlinen aktuaari-
kongressi ia tydeliikekassojen yhdistii-
minen. t7



Posilon uusi toimitolo
nousi horjoon

Eldketurvakeskuksen uusi toimitalo eh-
ti harjakorkeuteen lAhes kuukautta suun-
niteltua aikaisemmin. Harjakaisia vietet-
tiin marraskuun puolivdlissS. Eldketurva-
keskus muuttanee ItEi-Pasilaan elokuussa
1976. Eldketurvakeskuksen uusi postiosoi-
te on Kiriurinkatu 3, 00520 Helsinki 52.

Eldketurvakeskuksen toimihenkildt ovat
osallistuneet uusien kalusteiden valin-
taan sekd ruokailun, kahvitarioilun ja
tydskentely- ia harrastustilojen suunnit-
teluun.

El6keturvakeskus sijaitsee seitsemdssA
vuokrahuoneistossa eri puolilla Helsingin
keskustaa. Uusien vHliaikaisten toimitilo-jen hankkimiselta sA6styttiin vuonna
7975.18

Her*ikikunto

Eldketurvakeskuksen vakinaisen hen-
kiltikunnan mAArd kasvoi yhdelldtoista
edellisestd vuodesta. Vuoden lopussa Eld-
keturvakeskuksessa ia Eliikelautakunnas-
sa tydskenteli 304 toimihenkildd.

Eldketurvakeskukseen perustettiin vuo-
den alussa suunnitteluosasto. Uuden
osaston tehtevena ovat tydelAkejtirjestel-
m6n kehittdmisvalmiuteen liittyvdt toi-
minnat, mm. ennusteiden ja arvioiden
Iaadinta, sekd informaation tuottaminen
ia kokoaminen.

Johtaiien v6linen tehtdvieniako mHAri-
teltiin uudelleen. Toimitusjohtaian vas-
tuualueena on tiedotus- ja yleinen uuasi.r.
Varatoimitusjohtajalle kuuluvat suunnit-
telu, tutkimus ja vakuutustekniikka. Lain-
opillinen johtaja vastaa lainopillisesta ja
luottovakuutusosastosta.

Helsingissri 24 pdivdnd mooliskuuta 19ZG

Altti Aurelo T Pentikdinen
Veikko Ahtolo
Mortti Lehtinen
Erkki Oinos
Erkki Pesonen

C. G. Aminoff Arvo Houtolo
Bruuno Mottilo Mouri Moren
Louri T. Olkinuoro P. Pooermoo
OIovi Suominen
Motti Uimonen





TUOTOT
Kustannusosuudet el6ke-
laitoksilta
Laiminlydntihyvikke et
Siioitustoiminnan tuotot

Korkotuotot
Korkokulut
Osingot
Lainojen ja arvopaperien
indeksikorotukset
Muut tuotot

TOIMINNAN TUOTOT

HATLINTO- IA HOTTOKULUT
Henkiliikulut

Palkat ia palkkiot - 7 801,329,83
Matkat ja piiiviirahat zb6 ZO5,O5
Sosiaalikulut - 2090 181,46

Toimitilakulut
Toimitalon rakennus-
aikaiset kulut

Rakennusaikaiset korot - 2 555 720,73
Tontin vuokra 367 164,90
Ldmmitys

Vuokrahuoneistokulut
Toimistokulut
Tietokonekulut
TEL 15 $:n mukaiset
eldkei iiri estelykulut
Poistot kalustosta
Muut kulut

Eltikelautakunta
Palkat ia palkkiot
Matkat ja pdivdrahat
Sosiaaliturvamaksu

20

Vorsinoisen toiminnon tulosloskelmo
1.. 1,.- 31,, 1.2 , 1,975

I 276 299,33
98 499 85

+25792 775,32
+ 349 452,94

1,974

+ 76 074 6',t 2,92
+ 275 054,92

4 319 96

- 2927 205,59

- 1 299 975,88

- 1. 770 716,39
516,30

+ 177 7gg,4g
+ l7go,-

-10154 326,94

- 4277 191,47

- 2 424 \79,07

- 5 899 436,29

266 647,97
302 722,32

- 1.792 250 29

-25 055 684,25

100 430 70 - 7271,663

4323,-
1.807 + 1,85 779 + 318 413 1.2

+26327 347,64 + 16 669 080,96

39 -26 327 347 64 -1 080 86

+
+



Luottovok u u tu s toiminn on tul o sl o skelm o
1,, 1,. -31,. 1,2 , 1,975

+ I002 915,05

V akuutusmaksuvastuun mrnrtos
Vakuutusliikkeen tuotot
Vakuutussopimuksista
aiheutune et suoritukset

Maksetut korvaukset - 2 089 705,87
Takaisinsaannit + 23483L 13

- 1854 874,74
Korvausvastuun muutos

Vakuutusliikkeen kate
J6lleenvakuuttaiien osuus

Vakuutusmaksuista
Vakuutusmaksuvastuun
muutoksesta
Korvausvastuun
muutoksesta

Oma osuus vakuutusliikkeen
katteesta
Liikekulut

Palkat ja palkkiot
Sosiaalikulut
Muut liikekulut

Kdyttdkate
Poistot kdyttdomaisuudesta

799 725,52

192,-

Vakuutusmaksutulo
Luottot appiot vakuutus-
maksusaamisista
Siioitustoiminta

Tuotot
Kulut

Poistot siioitusomaisuudesta (197a)

Liikeylii6iimii
Varausten muutokset

Luottotappiovaraus
Muut varaukset (L974)

V6littdmtit verot
Maksetut verot
Verovelka

1,974
+ LO 294 984,83

76 240 46 + 70 278 744,37 + 9176 771,88

825.20 + 8 001 089,85
545 296,97

+ 6773683,50
667 953 04

+ L7 734 537 ,25 + 75 282 502,34

2 74 -13 188 45

+ 2 280 784,57 + 2 093 793,89

272 399,- 527 578,52 352 61.0,08

+ L753265,99 + 7 747183,81

945 216,26
161 851,69
252 206 06 - 7359274 - 171.7171.,3201

+

1.1.890,90
23 780,-

+ 393 991,98
74 415,-

+ 630 012,49
I090,-

1

+ 379 576,98 + 452 547,49

343 906,08 414 302,82
3g 238,67

35 670,90
0
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Tose 31. 1.2. 1975

Vastaavaa

RAHOITUSOMAISUUS
Rahat ia pankkisaamiset
Luottovakuutuksen i iil-
leenv akuutusliikkee stii
iohtuvat saamiset

Vakuutusmaksuvastuu
Korvausvastuu

Muut saamiset
Siirtosaamiset

Luottovakuutusmaksut
Idlleenvakuutusmaksut
Korot
Muut siirtosaamiset

SIIOITUSOMAISUUS
Siioitussaamiset

Velkakirjasaamiset
Obligaatiot
Osakkeet

XAYTTOOMAISUUS
Osakkeet ia osuudet
Kalusto
Keskenerfiisen toimitalon
rakennuskustannukset

22

399 863,-
3 804 830,-

334713,-
6 403,26

1 584 870,4L
387 659

1.974

4 474 438,83

4204 693,-
7190758,27

80 2 313 646 97 18 183 537,O1 14697 956,35

64 984 t79,72
578 1.00,46

1.671346,57 67 233 626,75 701.69 265,65

233 240,-
739 987 ,O7

48002 015,61 48975 242,68 7 978736,29
734392 406 44 92 845 I



VIERAS PAAOMA
Siirtovelat

Luottovakuutusmaksu-
ennakot
Ennakkona saadut
kustannusosuudet
Korot
Muut siirtovelat

Muut velat
Pitkdaikaiset lainat
ElEikekustannusten
tasausosuudet
Muut velat

Luottovakuutuksen vakur
tustekninen vastuuvelka

Vakuutusmaksuvastuu
Korvausvastuu

Vastattavaa

541.50,53

657L 460,66
799 340,79

t 281 307

33 530 000,-

308 830,36
978 149.09

LUOTTOVAKUUTUKSEN
VARAUKSET
Luottotappiovaraus
Muut varaukset

VASTUUT
Luovutettu kiinnitettyia haltiiavelkakirioia
Takaukset

Veikko Ahtolo
Mortti Lehtinen
Erkki Oinos
Erkki Pesonen

Helsingiss6 24 p6ivtind maaliskuuta 1976

A]tti Aurelo
C. G. Aminoff
Bruuno Mottilo
Louri T. Olkinuoro
Olovi Suominen
Motti Uimonen

20 8 706 259,18

34 816 979,45

5 320 799,70
83 470 214,- 88 791 01.3,70 Lgz 31.4252,33

1,974

91 1L1 770,26

1985 208,L1

T Pentikriinen

2 78 754 1.1 1.734248 03
134392 406 44 92 845 958 29

4 000 000,-
69 188,-

Arvo Houtolo
Mouri Moren
P. Pooermoo
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Tilin tork o s tu skertornu s

Edustaiiston varsinaisessa syyskokouk-
sessa ioulukuun 5 piiivtind 1974 valittui-
na tarkastamaan Eldketurvakeskuksen
hallintoa ja tileiti vuodelta 1975 olemme
tdn56n suorittaneet tehtavemme loppuun
ia esitAmme seuraavaa.

Allekirjoittanut Kihlman on tilikauden
aikana huolehtinut laskentatoimen jatku-
vasta yksityiskohtaisesta tarkastuksesta
ja ilmoittaa, ettd kirjanpitoa on hoidettu
oikein ia selke6sti asiallisten tositteiden
perusteella sek6 ettd rahavaroien hoito
on ollut huolellista. Sijoitusomaisuuden
obligaatiot, osakkeet ja osuudet sekA
laina-asiakiriat on yksityiskohtaisesti
tarkastettu.

Yhdessd olemme lukeneet edustaiiston
ia hallituksen kokouksissa pidetyt p6ytti-
kirjat ja toimintakertomuksen, analysoi-
neet ia tarkastaneet tilinpdAttiksen sekd
saaneet tarkastuksessa esille tulleista
asioista tarpeelliseksi katsomamme selvi-
tykset.

Tilinpdiittis, ioka kdsittriii varsinaisen
toiminnan ja luottovakuutustoiminnan tu-
loslaskelmat sekd taseen, on laadittu
asiallisin perustein. Tuloslaskelmat
ptiAttWdt nolla-tulokseen ia tase ptiAttyy
1.34 392 406,44 markkaan.24

Tarkastuksessa oli l6snd sosiaali- ja
terveysministeridn vakuutusosaston yli-
matemaatikko A. Savelius, ioka tarkasti
luottovakuutuksen rahastolaskelmia ia
ilmoitti, ettei hdn ollut havainnut aihetta
huomautuksiin tarkastamiensa asiain
osalta.

Hallituksen toimintakertomus ia tilin-
piitit6s antavat asialliset ja oikeat tiedot
Eldketurvakeskuksen toiminnasta ia ta-
loudesta.

El6keturvakeskusta on tarkastukses-
samme saamamme kdsityksen mukaan
kuluneena tilikautena hoidettu asiallises-
ti ia huolellisesti.

Tarkastuksemme perusteella ehdotam-
me, ettd tilinpdAtds vahvistetaan ja ett6
hallitukselle mydnnetddn vastuuvapaus
vuodelta 1975.

Helsingissd huhtikuun 27 pdivdnii 7976

Ilouno Kouso

Ioakko Heikkonen, KHT
Bjorne Lindholm
Svonte Kihlmon, KHT



aiisto

Eldk eturv oke skuks en h ollin to elimet
Varsinaiset jdsenet
Ministeri J. E. Niemi, puheenjohtaja
P66iohtai a AIIi Lahtinen, varapuheen-
johtaja

Tydnantai ien edustaj at
Vuorineuvos Stig H. H6std
Vuorineuvos Olavi Jaakkola
Varatuomari Timo Laatunen
10. 11.7975 saakka
Varatuomari Pentti Somerto
10. 11. L975 alkaen
Vuorineuvos Erkki Partanen
Kauppaneuvos Kalervo Salo

Tydntekij din edustai at
Sihteeri Simo Elomaa
Puheenjohtai a Pekka Oivio
Puheeniohtai a Sulo Penttild
Puheenj ohtai a Lauri Vilponiemi
Puheenjohtaia Yri6 O. Kostet

Maatalousyrittiijien edustajat
Agronomi Veikko Ihamuotila
Maanvilj elijii Toivo Hakamtiki
Agronomi Tor Nymalm

Muiden yritteiien edustaiat
Ekonomi Matti Jaatinen
Kauppaneuvos Aarno Paiunen

Eldkevakuutusyhtididen edustaj at
Fil. tohtori Viljo Keindnen
Fil. maisteri Lars Palm6n
Varatuomari Erkka Stenberg
t ro. e. rgzs

Avustuskassoi en edustai at
Hall.op. kandidaatti Mikko Haramo

Eldkes iidtioiden edustaj at
Dipl. insin66ri Eelis Makkonen
19. 9. 1975ldhtien

Muut jdsenet
Lti iikintiikenr a alimai uri
Martti f . Karvonen

Varaidsenet
Toimitusjohtaia Aaro Kdrkkiiinen
Ylijohtaia Vilho Jtippinen

Vuorineuvos Bjdrn Westerlund
Agronomi Viljo I. Sirkid
Varatuomari Pentti Somerto
10. 11.1975 saakka
Varatuomari Tapani Kahri
10. 11 .1975 alkaen
Vuorineuvos Mikko T6htinen
Varatuomari Kauko Markkanen

Puheenjohtaia Jarl Sund
Puheenjohtaja Esko Suikkanen
Puheenjohtaja Pekka Virtanen
Puheenjohtaja Matti Haapakoski
Toiminnaniohtaj a Kalervo Tuure

Maanviljelysneuvos Kusti Eskola
Kunnallisneuvos Lauri Heitto
Kalastaia Veli Lindstrtim

Liikenteenharjoittaja Raimo Turku
Insin66ri Erkki Heikkonen

Varatoimitusj ohtaj a Arvi Fin6rus
Fil. maisteri Kurt Liungman
Varatuomari Klaus Ekholm

Iohtaja Samuli Simula

Varatuomari Kauno G. Honkanen

Lti6ket. ja kir.tohtori Turo Niemi 2s



Fil.maisteri Altti Aurela, puheenjohtaja
Professori Teivo Pentikdinen,
varapuheenjohtaja

Ty6nantaf ien edustaj at
Varatuomari Tapani Kahri
5. L2. L975 saakka
Varatuomari Mauri Moren
5. 12.1975lEhtien
Dipl. insin66ri Lauri Olkinuora
Varatuomari Erkki Oinas

Ty6ntekij 6in edustai at
Puheenjohtaia Arvo Hautala
Toiminnanjohtaja Olavi Suominen
Puheeniohtai a Veikko Ahtola

Ma atalousyrittEij ien edustaj at
Varatuomari Bruuno Mattila

Yrittrif ien edustajat
Ekonomi Pauli Paaermaa

Muut jdsenet
Varatuomari C. G. Aminoff
LdAket. lis. Martti Lehtinen
Fil. tohtori Erkki Pesonen

Agronomi Henrik Sumelius

Varatuomari Rolf Wid6n
Varatuomari Jarmo Sierla

Puheenjohtaja Ilmari Kosonen
Toiminnanjohtaj a Ragnar Hansson
Puheenjohtaia Martti Veirto

Agronomi Pentti Rahola

Valtiot. maisteri Viljo Terho

Varatuomari Karl-lohan Halsas
Leek. kontra-amiraali Esko Helske
Toiminnanjohtaja Olli Simonen

Kauppat. maisteri Svante Kihlman, KHT Kauppat. maisteri Torsten Ekroos, KHI
Valtiot. maisteri Bjarne Lindholm Toiminnanjohtaja Ensio Seppdld
Metsdnhoitaja Rauno Kousa Taloudenhoitaja Pentti Kymensalo
Kauppat. maisteri J.V.Heikkonen, KHT Ekonomi Matti I. Kauppinen, KHT

Hallitus

Tilintarkastaiat
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Toimitusiohtaia Matti Uimonen,
puheenf ohtaja
Varatoimitusiohtaia Jouko Sirkesalo,
varapuheenjohtaja
Hammaslti dkiiri Olavi Heikinheimo
Kauppias Vilho Hdrktinen
Toimitusj ohtaja Pertti Kaj anne
Yhteiskuntatiet. maisteri Jorma Latvus
Johtaja Eino I. Leino
Agronomi Torsten Liljestrdm
Teollisuusneuvos Erkki Pekkinen
Varapuheeniohtaia
Taina Saastamoinen
Teollisuusneuvos Paavo V. Suominen
Liikenteenharioittaja Raimo Turku
Puheeniohtai a Veikko Valkama
Johtaia Klaus Ekholm
Toimitusiohtaja Lars Palm6n
Toiminnanjohtaia OlIi Simoinen

Asianajaja Kullervo Kemppinen
Ekonomi Simo Pakarinen
Lainopin kandidaatti Raimo Lahtinen
Apteekkari Matti Kannisto
Ptiiisihteeri Esko Pihlstrdm
Toiminnanjohtaia Leo Hdm6lAinen
Talousneuvos Lennart Ostberg
Kirjailija Lassi Nummi

Toimitusjohtaj a Reijo M6kinen
Insintidri Fritz Kuula
Varatuomari Esko Hdkkiinen
Iohtaja Leo Salomaa
Johtaja ]uhani Kolehmainen
Ekonomi K. Erik Lindstrdm

Toimitusiohtaf a Matti Uimonen,
puheeniohtaja
Osastopd6llikk6 Yri6 Larmola,
varapuheenjohtaja
Tiedotuspaalhkkb Leo AIlo
Tiedotuspeailikkd Kimmo Eskola
Tiedotuspae[ikk6 Heikki Helkavuori
Tiedotussihteeri Hannu Tuominen
Tiedotuspaa[ikk6 Antti Kyyndrdinen
Piiiitoimittaia Esko Leskinen
Tiedotussihteeri Erkki Maasalo
Tiedotuspee[ikkd Sakari Montonen
Johtaja Eero Santala
TiedotuspeeUikkd Matti Sdrtimaa
Osastop6Allikkd Pauli Toivonen
Maat. ia metsiit. kandidaatti
Heimo Tuomarla
Tiedotussihteeri Elsi-Kaiia Lindquist,
sihteeri 27



Tydkyvyttdmyys asiain neuvottelukunt a
Hallitusneuvos Heimer Sundberg,
puheeniohtaia
Varatuomari Lauri Koivusalo, Varatuomari Antti Suominen
varapuheeniohtaja
OsastopAdllikk6 Iuhani IAntti
Sisiitautien ja kardiologian erik.liiAk6ri L66ket. ja kir.tohtori Veli-Matti Hui
Matti Saarinen
Varatuomari Juhani Laine Ekonomi K. Erik Lindstrdm
Toiminnanjohtaf a Olli Simoinen Varatuomari Alf Silfverberg
Ltisket.lisensiaattiRistoK6riivti OsastopdsllikkdGunnelLiljestrand
Oikeustiet. lisensiaatti Agronomi Heikki Sipil6
Seppo PietilSinen
Fil. tohtori Vilio Keindnen Ekonomi Dan-Erik Engblom
Dosentti Matti Kekki Liitiket. ja kir.tohtori Martti Gylling
Varatuomari Seppo Kyt6kivi Valtiot. maisteri Ilpo Ollikainen
Varatuomari Marjatta Sir6n Varatuomari Reino Aaltonen
Varatuomari Karl-Iohan Halsas Varatuomari Risto Rinta-Jouppi
L66ket. lisensiaatti Martti Lehtinen Ldiiket. lisensiaatti Paavo Poukka
Dosentti Lauri Autio Dosentti Kimmo Luomanmdki
Osastopdsllikkd Jyrki IiidskelAinen ApulaisosastopAtillikkd Pentti Aaltonen

Luottovakuutustoiminnan iohtokunta
Toimitusiohtaia Matti Uimonen,
puheenjohtaia
Osastopddllikkd Antti Melkas,
varapuheenjohtaia 30. 1L .1,975 saakka
QsastopS6llikkd Esko Prokkola,
varapuheeniohtaia 7, 1,2. 1975 liihtien
Iohtai a Lauri Koivusalo

Asiantuntiiaidsenet
Varatuomari Ossian Antson
Professori Eero Artto
Johtaja Eugen Hammar6n
Toimitusjohtaia Anssi Karkinen
Toimitusiohtaja Erkka Stenberg,
t ro. 4. tg7s
Toimitusjohtaja Nils von Veh28



Eliiketurvakeskuksen esi miehet

Johtaiat
Toimitusj ohtaia Matti Uimonen
Varatoimitusi ohtaj a Iouko Sirkesalo
Lainopillinen johtaia Lauri Koivusalo

Osastopaelikdt i a apulaisosastopddllikdt
Lainopillinen osasto

Luottovakuutusosasto

Suunnitteluosasto
Tiedotusosasto

Tutkimusosasto

Vakuutusteknillinen osasto
Yleinen osasto

Asiamies
Kenttiipiiiillikkd
Koulutuspea[ikkd

Toimistopee[ikot
Lainopillinen osasto

ElEiketoimisto
Valvontatoimisto

Tutkimusosasto
Elti ketutkimustoimisto
KenttAtutkimustoimisto
Tilastotoimisto

Vakuutusteknillinen osasto
Ansiorekisteritoimisto
Eltikerekisteritoimisto
Matemaattinen toimisto

Yleinen osasto
Henkildsttiasiaintoimisto
Tilitoimisto
Yleisten asiain toimisto

Antti Suominen
Pentti Koivistoinen
Antti Melkas 30. 11. 1975 saakka
Esko Prokkola, SHV
Markku Hdnninen 20.2.1975 alkaen
Yrjd Larmola
Kauko Toivonen
Margaretha Aarnio
|ussi Vanamo
AIpo Mustonen
Antero Viitanen
Veikko Meki
Matti Puranen
Mauri Vanhatalo
Lauri Mtikeltiinen

Tapio Karsikas
Pertti Tukia

Jussi Vanamo
Simo U. Forss
Heikki Poukka

Martti HAnnikdinen
Helena Luoma
Markku Hdnninen L9.2.1975 saakka
Yri6 Turtiainen 19.2.1975 alkaen

Mirjam Tynnilii
Veikko Meki
Veli-Pekka Planting 29



Eldkeloutokunto

Vuosi 1975 oli eldkelautakunnan kol-
mastoista toimintavuosi. Tydskentelyta-
vat ovat tiind aikana vakiintuneet ia el6-
kelautakunnan kokoonpano, iossa eri
intressipiireiS edustavilla tydnantajilla,
tydntekii6illd, yrittdiill6 ia maatalousyrit-
teii[a on edustuksensa, on osoittautunut
onnistuneeksi.

Eldkelautakunta, jonka varsinaisten iA-
senten lukumddr6 on 24, toimi neljtin6
jaostona. Istuntoja pidettiin 775 ia n6istA
oli t5ysistuntoia 3. Istunnoissa ktisiteltA-
vien asioiden valmistelusta huolehtivassa
elAkelautakunnan kansliassa oli vuoden
pSSttyess6 29 kokop6ivdtoimista ja neljti
osapdivdtoimista toimihenkild6.

Valitukset lisriiintyivdt
syyskaudella

Valitusten lukumd6rdssd tapahtui syys
kaudella edellisiin vuosiin verraten mer-
kittdvdd lisddntymistd. Hein6kuun alusta
voimaantullut el6kkeiden tasokorotusta
koskeva lainmuutos lisdsi selvdsti kiin-
nostusta eldkeasioihin, mik6 ntikyi vali-
tusten lukumddrdssd. Varsinaisten ty6-
eldkeasioiden lisriksi tulivat nyt eldkelau-
takunnan kdsittelyyn vuoden 1974 alusta
voimaantulleisiin uusiin lakeihin perus-
tuvat sukupolvenvaihdos- ja luopumiselEi-
keasiat.30

K6sittely kest66 puoli vuotta
Vuoden 1975 alkaessa elAkelautakun-

nassa oli vireilld 1854 valitusasiaa. Kun
vuoden aikana saapui 4054 uutta valitus-
ta ia eldkelautakunta ratkaisi 3 B0Z vali-
tusasiaa, merkitsi tHmd sitd, ettA vali-
tusten keskimddrdinen kdsittelyaika t6lld
hetkelld on noin puoli vuotta.

Viidennes muuttui
Valitukset aiheuttivat muutoksen el6ke

Iaitoksen ptidtdkseen 1.9,1 prosentissa ta-
pauksista. Tdmdn listiksi 8,8 prosenttia
asioista palautettiin lisdselvityksen joh-
dosta eldkelaitoksen uudelleen kAsiteltii-
vdksi.

Nopeuttaakseen asioiden k6sittelyA ko-
koontuu elAkelautakunta kevdAn ja kesdn
1976 aikana normaalien istuntojen lisdksi
ylimdAr6isiin istuntoihin.

Helsingissd tornmikuun ZZ pdivdnd 7976

Olof Oiala Pekka Iholoinen



akunta Yliiohtaia Olof Oiala, puheenjohtai a
Esitteliiiineuvos Erkki Ahonen,
varapuheenjohtaja
Hallitusneuvos Lasse Sinivirta,
varapuheeniohtaia
Hallitusneuvos Heimer Sundberg,
varapuheenjohtaia

Varsinaiset i6senet
Ltitiket.lisensiaatti Felix Heikel
Yliltiiikdri Leo Iarho
Osastop6dllikk6 luhani ldntti
L6iiket.lisensiaatti Alpo Luppi
Fil. kandidaatti Armas Savelius
31.5. 1975 saakka
Fil. kandidaatti Anita Lundstrdm
1.6. 1975 alkaen

Ty6nantaj ien edustai at
Lakit. lisensiaatti Tauno Jaatela
Varatuomari Mauri Moren
Varatuomari Seppo Riski
Asronomi Viljo I. Sirkiti

VarajAsenet
Yliliitikiiri Jussi Antila
Liitiket. lisensiaatti Nils Weckman
Toimistopee[ikkd Risto Vaarakari
LAiiket. lisensiaatti Esko Laitinen
FiI. maisteri Kaarlo Honka

Oikeustiet. kandidaatti Iouni Saastamoinen
Varatuomari Risto Rusama
Varatuomari Mikko Hurmalainen
Maisteri Patric Hackman 31



32

Tydntekii Ain edustaj at
Taloudenhoitaia Antti Hietanen
Valtiot.kandidaatti Paavo Hyvdnen

Toiminnanj ohtai a Matti Kaukoranta
Puheenjohtaja Erkki Lassinen
31. 5. 1975 saakka
Palkkasihteeri Esko Honkavaara
1.6. 1975 alkaen

Maatalousyrittriiriin edustaf at
Agronomi Eeva Hetem6ki
Maat. ja metsdt. kandidaatti
Heimo Tuomarla
Agronomi Kari Ventola
14.3. L975 alkaen

Agronomi Paavo Vuoksinen

Yrittaiien edustaiat
Lainop. kandidaatti Raimo Lahtinen
Varatuomari Henry Olsson

Asiantuntiiald6kdri Markku Toropainen
Sihteeri Toivo Piironen
27.5.1.975 saakka
Taloudenhoitai a Martti Rauhamo
28.5.1975 alkaen
Toiminnanjohtaj a Yrjd Raita
Palkkasihteeri Esko Honkavaara
31. 5. 1975 saakka
Yritysdemokratiasihteeri Lauri Kaarisalo
1.6. 1975 alkaen

Agronomi Bertel Bdcks
Agrologi Tage Ginstrdm

Agronomi Esko Kiviranta
1.4,3.1.97 5 alkaen t9.lL.L97 5 saakka
Agrologi Tauno Jouhtimtiki
20.77.1975 alkaen
Agronomi Paavo Iauhiainen
13. 3. L975 saakka
Agronomi Eero-luhani Hakkarainen
1.4.3.1975 alkaen

Oikeustiet. kandidaatti Iouko Saari
Toiminnanjohtaj a Helge Blomqvist



P

rrr r-' 5

€t-.At4 F,tAftElq 
trs

-.,.;t\*''

Pl:8;: 'L t- P "

r

...): I

. t j | :"1 : : i , ,X ) s I

.. ,, i /"t:t ..
| 
.:.1. , ,, ,, | ,r'.i3

'',,fi!- 
-._t,,_ r/1

,lril$t

L\*&h {l"ttci"'

LtSt-:N1hI'

{':

1:ilt:-:.,,.
. , r i;,:r,


