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El;lketurvakeskuksen toirninnan perustana on kaksr
lakj.a, tyontekijAin elakelaki (TEL) ja lyhytaikaisis sa
tydsuhteissa olevien tydntekijiiin eliikelaki (LEL). Tydn-
tekijein elzikelaki annettiin 8 pziivzinzi heineikuuta 196I ja
s iind seiZidetd:in ty6nantajalle yleinen veLvollisuus jdr -
jesteiii ja kustantaa tyontekijdilleen lais sa rniiairitellyt
vithirnrniisehdot tSytteivei eldketurva vanhuuden ja tyOky-
vyttdrnyyden varalta. Jiirjestelrnd.n eriidnZi tunnusornai -
sena piirteenii on sen joustavuus, joka ilrnenee paitsi
eldketurvan ehtojen rnuuntarnisrnahdol.lisuuksista rnyos
tydnantajan oikeudesta valita se el2ikelaitos, jossa elii-
keturva toteutetaan. Elekejerjestelrnzin toirneenpanon
siten jakaantuessa useille elei.kelaitoksille ja elikelai-
tostyypeille niitzi yhdistzivziksi keskuselirneksi on lailla
sdzidetty perustettavaksi El;iketurvakeskus, jolle kuuluu
paitsi eleikelaitosten yhteistoirnintaa edellyttzivien tehtzi -
vien suorittarninen rrruun rnuassa yhteisten rekisterien
pitiirninen ja jarjestelrnd.d.n liittyvzin luottovakuutuksen
antarninen. Elaiketurvakeskuksen yhteyteen on rnyds
asetettu E1:ikelautakunta, jonka tehtiivdnd on ensirnrnd.i-
seni vali.tusasteena kasitelle rnuutoksenhaut elikeasioi*
sa annetuista piiiitoksisti.

Tycintekijain eliikelaissa siiiidetyn jairjestelrnZtn tdy -
dentd.rniseksj. annettiin 9 pziivzini helrnikuuta 1962 lyhyt-
aikaisissa tycisuhteissa olevien ty0ntekijiiin elakelaki.
TzirnZi koskee tyci,ntekijciit;i erztillzi tydaloilla, joi1le ly-
hytaikais et tycisuhteet ovat luonteenornaisia. Kun lain
soveltarninen rajoittuu sellaisi.in tydsuhteisiin, joita ei
ole tarkoitettu pysyviksi ja yrnpiri vuoden kestiiviksi,
teknilliset syyt ovat vaatineet eldketurvan yhdenrnukais -
tarnista ja toirneenpanon keskittZirnisti varta vasten pe-
rustetuille tyoel:ikekassoille, joiden toirnintapiirit ja-
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kaantuvat tydalojen rnukaan. Elaketurvakeskus toirnrr
rnyos tdssii laissa s2iiidetyn e1:ikej5rjestelrndn keskus -
elirnend., jota paitsi sille on annettu erztitS lain toirneen-
panoon liittyvizi erikoistehtdviei.

Eldk etu rvak e skuk s en pe ru s tarni s p2iivdnd voidaan pi-
tea I5 pziivziii syyskuuta I95I, jolloin sosiaalirninisteri6
asetti edustajiston ja nirnesi hallituksenpuheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan. Edustajiston valittua kokoukses -
saan 3 peiivzinzi lokakuuta I96t hallituksen rnuut jisenet
ja hallituksen valittua sarrran lokakuun 5 peiivainzi Ela-
keturvakeskuksen toirnitusjohtajan piiiisi toirninta alka-
rnaan.

ELJiK EJARJES T E LMAN SUUNNIT T ELU

Kun e15kej;irjestelrnd o1i rniizirzi.tty asturnaan voi -
rrraan 1 pSiveinzi heind.kuuta 1962, toirneenpanon valrnis -
telutyolle varattu aika oli varsin niukka. Tehtdvan 1aa-
juuden huornioon ottaen sen suorittarninen yksinomaan
Eldketurvakeskuksen ornalla tyovoirnalla ei olisi ollut
rnahdollista. Sosiaalirninisteri6 oli kuitenkin keszill5
I95I asettanut lZihinnd rninisteri6n virkarniehistii sekd,
vakuutusalan ja tydrnarkkinajeirjest6jen asiantuntijoista
kokoonpannut tyoryhrnzit jzirjestelrniin toirneenpanoa
suunnittelerrraan, Eldketurvakeskuksen aloitettua toi-
rnintansa nd.rnd tydryhrneit siirrettii.n sen alaisiksi, jol-
loin tydhdn sijoitettiin rnyos ElSketurvakeskuksen toirni-
henkildit;i. Suunnittelutydn edetessii entisten Iisatksi
asetettiin uusia tyoryhrniS niin, ettd vuoden t96I lopu1-
1a ja vuonna l962 toirni kaikkiaan 25 ty6ryhrnaiii. Niiden
tyohon osallistui 80 ulkopuolista asiantuntijaa ja tytiryh-
rnien kokousten lukurniiird oli 677. Ty6ryhrnien ty6n tu-
loksista rnainittakoon lakien toirneenpanorndirdykset,
tycintekijziin elikevakuutuksen yleiset vakuutusehdot ja
vapaaehtoisten lisiietujen ehdot, eld.kekassojen ja -sae -
ticiiden mallisdinnot, vakuutustekniLlinen jdrjestelrnii
siirtyrnaikauden ajaksi, tyontekijd.in elSkelain mukainen
luottovakuutusjdrjestelrnd ja tyontekijaiin el;ikelain mu-
kais en viihirnmSistu rvan laskuperusteet.
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Sittenkun lyhytaikaisissa ty6suhteissa olevien tydn-
tekijain elekelaki ja siihen liittyvzit toirneenpanoas etuk-
set oli annettu helmikuussa 1962, Eld.keturvakeskus
asetti ty6elakekassojen valtuuskunnat ja nirnesi kasso-
jen hallitusten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.
Ty6elikekas sojen sen j;[lkeen aloitettua toirnintansa jat -
kettiin lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien ty6ntekij:iin
elSk evakuutuk s en suunnittelutyOtd, yhtei s toirninna s s a
niiiden kassojen kanssa. Muun rnuassa valrnisteltiin t;i -
hd.n vakuutukseen liittyvzi rnaksu - ja tilitys jerjestelrnd
sekii tycielzikekassojen vakuutustekniikka ja selvitettiin
ty6el;ik ekas s oj en toirnintapii ri:i .

Vuoden l962 alkupuoliskolla valrnistelutycit olivat
edistyneet niin pitkaille, ettd. jzirjestelrndn toirneenpano
voitiin aloittaa lainsizi.dzinnon tultua voirnaan. Suunnit-
telutydt:i on senkin jzilkeen jatkettu ja vuoden 1962 piiet-
tyessd voitiin pitae jarjestelrndi vzihirnrnziisturvan osal-
ta suunniteltuna erziitd vdhernrndn kiireellisi:i yksityis -
kohtia lukuunottarnatta. Rinnan voirnassa olevan lain-
sd5.dd.nn6n edellytt:irndn jdrjestelrnzin yksityiskohtien
selvittiirnisen kanssa ryhdyttiin rny6s vuoden I!52 lopul-
la tutkirnaan rnahdollisuuksia lains:izid:inndn kehittzirni-
seksi ld,hinn:i teknillisiei korjauksia silrnai1l;i. pitd.en.

REKISTERIT

Pd.dosa Eldketurvakeskuksen rekisterien hoitarni-
sesta suunniteltiin suoritettavaksi elektronisia tietoko-
neita kaiyttiien, jolloin valtaosa rekisteritiedoista tulisi
talletettavaksi tietokoneen rnagneettinauhoille. Teitzi sil-
rn;illa pitiien ElSketurvakeskus liittyi rnarraskuussa
t96I Oy Tietokonepalvelu Ab nirnisen osakeyhticin osak-
kaaksi. Mainitussa yhticissd on suoritettu piiiiosa rekis -
teritietojen kaisittely2i koskevasta teknillisestzi suunnit-
telusta. Lyhytaikaisissa ty6suhteissa olevien ty6nteki-
jziin el:ikelain rnukaisten ensirnrnd.isten tilitysten saawut-
tua elokuussa 1962 aloitettiin rekisteritietojen vierni.nen
koneeseen niiden tilitysten perusteella. Rekister6intiin
liittyvzi. tydelaikekorttien valrnistarninen, joka suorite-
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taan tietokoneilla, voitiin atoittaa rnarraskuussa 1962.
Rinnan tyoelakekorttien kanssa on rnyos valrnistettu
Eliiketurvakeskuksen hakernistokortistoa. Tietokonekd -
sittelyn vaatirnan erittziin Pitkeaikaisen suunnittelutyon
ollessa vieli kesken rekisteroirnistydtl ei vuoden 1962

aikana vield voitu saattaa tiiyteen kdyntiin ja se kohdis-
tui toistaiseksi ainoastaan lyhytaikaisiin tyosuhteisiin'

EL;TKEASIAT

Tyciryhrnissd on valrnisteltu erilaisia el5keasioiden
kiisittelyzi koskevia kysyrnyksiS, joista rnainittakoon oh-
jeet tyontekijain eliikelain rnukaisen vastuunvalinnan
suorittarnista varten, ty6eleikelainsSidSnncin rajoitus-
sdinnosten soveltarnista koskeva suositus ja ty6kyvyttti -

rnyysasioiden ratkaisuohjeet. On rny6s suunniteltu rne-
nete lrniiii eliike a s ioiden r atkai sut oirninna s s a ta rvittavien
lisiitietojen hankkirniseksi. Kesikuus sa 1962 asetettiin
toirnikunta Eliiketurvakeskuksessa kisiteltevien elzike -

hakemusten ratkaisernista varten. Koska Eliiketurva-
keskus kiisittelee eliikehakernuksen vain, rnilloin ty6n-
antaja ei o1e jiirjestiinyt ty6ntekijdin eliikelain alaises sa

tyosuhteessa olevalle tyontekijdlleen laissa tarkoitettua
eliketurvaa ja ainoastaan edellytyksella, ettei ty6nanta-
ja suorita ty6ntekijzille ellkettd vastaavaa avustusta'
loirninta supistui vuoden 1952 aikana tyonantajain ja
tyOntekij eiin neuvontaan.

LUOTTOVAKUUTUS

Luottovakuutus jiir je stelrniiS valrnistelevan tyciryh -
rnin saatua tycinsii paiitokseen luottovakuutuksen edel-
leen kehitt:irnistii jatkettiin ElSketurvakeskuksen ornas -

sa piirissd.' Luottovakuutustoirninnan johtarnista ja va-
kuuluksen tariffien mddriiSrnistd varten hallitus asetti
toukokuus sa 1962 johtokunnan, jonka jzlsenet edustavat
pankki- ja vakuutusalan erikoistunternusta' Kun sijoi-
iusluottovakuutusten rnyonteirninen tuli ajankohtaiseksi
vasta sen jdlkeen, kun elekelaitokset olivat ryhtyneet
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perirrrean eldkevakuutusrnaksuja, kziytzi.nndllinen luotto-
vakuutustoirninta piiaisi varsinaisesti alkarnaan vasta
vuoden I962 lopu11a. Vuoden I96Z aikana rnydnnettii.n
435 erilaista luottovakuutusta, joista saatu vakuutus-
rnaksutulo oli yhteensii 56,4 rni1j. vrnk. Maksuluottova-
kuutusten lukurnei.drd' oti 37 vastuuvajauskannan ollessa
yhteens:i 30, 2 rnilj. vrnk. Sijoitusluottovakuutusten lu-
kurniiird oli 398 ja luottovakuutettujen lainojen yhteis-
rn;izirei. vuoden 1962 lopussa 88I, 8 rnilj. vrnk. NziistS
oli takaisinlainauslainoja 353 yhteisrnaarzilt5ain g04,3
rnilj. vrnk, rnikzi vastaa ZZ To el:ikelaitosten Elaketurva-
keskukselle iknoittarrran vakuutusrnaksutulon siitzi osas -
ta, joka enintidn saattoi oLla takaisinlainauksen kohtee-
na, Korvattavia vahinkoja ei vuoden L96? loppuun rnen -
nessd sattunut.

NEUVONTA JA TIEDOTUS

Jo alkuvuonna I962 ryhdyttiin jakarnaan eleikelaitok-
sille jarjestelrnzi:i suunniteltaessa laadittuja rnuistioita
ja rnuuta valrnista aineistoa. Varsinaisiin toirneenpano -
tehtiviin siirryttztesszi ElAketurvakeskus alkoi kesd._
kuussa L96Z antaa elekelai.toksille ohjeita ja suosituksia
yleiskirjeiden rnuodossa. Yhdenrnukaisen kaiytzinn6n
saavuttarniselisi elzikelaitoksille on rnycis jaettu ty6ryh _

rndssS. valrnisteltuja lausuntoja esil1e tulleista tydelaike -
lainsiiziddnt66n liittyvist;i tulkintakysyrnyksistd. Tdrniin
ohella viranornaisille, el:ikelaitoksitle ja yksityisille
tycinantajille on pyynnOstzi annettu lausuntoja tyoelzikela _

kien soveltarnisesta.
Tydelaikelainsd'iidzinncjn sisd,lton saattarniseksi suu_

ren yleisdn tietoon valrnistettiin toukokuussa I96Z lahin_
n:i tyontekij6ille tarkoitettu tiedotusvihko, joka jaettiin
500 000 kappaleen suornenkielisenzi ja 50 000 kappaleen
ruotsinkielisenai painoksena. Elokuus sa 1962 jaettiin
tydnantajille ja eLakeLaitoksille iyhytaikaisissa tycisuh_
teissa olevien tyontekijai.in elzikelain soveltarnispiirizi
kzi.sittelevit tiedotusvihko, jonka suornenkielinen ja ruot-
sinkielinen painos oli yhteens?i, ZZ 000 kappaletta. Lo-
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kakuussa 1962 Eliiketurvakeskus ryhtyi julkaisernaan
erityistzi tiedotuslehteii, josta sarnana vuonnailrnestyi
kaksi nurrleroa. Lehden painosrnddrd on I 000 kappalet-
ta ja se on jaettu lihinnii el;ikelaitoksille ja ty6rnarkki-
najSrjestoille. Edella rnainitun lisdksi tiedotustoirnin-
taa on harjoitettu rnuun rnuassa jakarnalla lehdistolle
uutisia ja selostuksia, jeirjestiirnetllzi tiedotustilaisuuksia
ja velittarnella esitelrnditsijoita erilaisten jzirjestojen
kokous - ja koulutustilaisuuksiin.

HENKILOKUNTA JA TOIMITILAT

Eliketurvakeskuksen henkil6kunta kesitti vuoden
1961 lopussa I I henkilOii. Vuoden I95Z kuluessa henki-
l6kunnan miiiirii kasvoi 47:ksi. Lokakuuss a l962 halli -

tus vahvisti ty6jerjestyksen, joka vakiinnutti jo rnuodos-
tuneen tehtiivien jaon. Tydjzirjestyksen rnukaan Elake -

turvakeskuksessa on nelji osastoa, lainopillinen osasto'
Iuottovakuutusosasto, vakuutusteknillinen osasto ja ylei -
nen osasto, sekii kaksi toirnistoa, tiedotustoirnisto ja
tutkirnustoirnisto. Osasto- ja toirnistojaon ulkopuolella
ElSketurvakeskuksessa on laakari, joka toirnii suoraan
toirnitusjohtajan alaisena. Vahvistaessaan tyojarjestyk -

sen hallitus rnSdrdsi yhden osastopiSllikoistzi johtajana
toirnirnaan toirnitusjohtajan sijaisena hinen estyneena
ollessaan.

Toirnintaaloitettiinviiliaikaisissatoirnitiloissata-
los sa uudenrnaankatu 20. sielta voitiin toukokuus sa

I 962 rnuuttaa nykyisiin toirnitiloihin talos sa Kalevankatu
6, jossa Eliiketurvakeskukselle vuokratun huoneiston
Iattiapinta-ala on I lZ7 rr3. Lisiiksi on lyhyitzi aikoja
jouduttu toirnirnaan kolrnessa rnuussakin vdliaikaisessa
huoneistossa.

TOIMINNAN RAHOITUS

Tyontekijdin elzikelain voirnaantulosidnnciksen rrru-

kaisesti ElZiketurvakeskuksen kustannukset lain toi-
fireenpanon valrnistelutciistzi ennen lain voirnaantuloa on
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korvattu valtion varoista. Ndin suoritetut kustannukset,
jotka eivett sisztlly tilinpaatoksen tulostaseeseen, olivat
vuosina I961 ja 1962 yhteenszi 30 633 244 vrnk.

Muista Elziketurvakeskuksen kustannuksista niiltzi
osin, kuin ne eivzit aiheudu luottovakuutuksen harjoi.tta-
rnisesta eiveitkei el;i.kelaitoksille erityistd. korvausta vas-
taan suoritetusta tydstzi., vastaavat eldkelaitokset niiden
toirninnan laajuuden rnukaisessa suhteessa. Eldketurva-
keskuksen esityksestd sosiaalirninisterio vahvisti 5 pai-
vd.nd lokakuuta 1962 elekelaitosten rnainittujen kustan-
nusosuuksien ennakkornaksujen perusteet, joiden rrru-
kaan ennakkornaksun rndd.rd. on | 1o eleikelaitoksen rnak-
sutulo s ta.

Luott ovakuutus to irninna s ta aiheutun e e t ku s tannuk s e t
on suoritettu luottovakuutuksen varoista.

Edustajiston jZisen professori Atle Mali kuoli joulu-
kurrssa 1961. Hallituksen jzisen professori Henrik Virk-
kunen erosi hallituksesta sairauden vuoksijoulukuussa
I962 ja kuoli rnaaliskuussa 1963. Elaiketurvakeskus
kunnioittaa heidzin rnuistoaan.

Helsingiss;i 25 paiiveinai rnaaliskuuta 1963

Erkki Pesonen T Pentik:iinen

Arvi Aaltonen Veikko Ahtola C. G. Arninoff

Gunnar Fougstedt K -J. Halsas Ol1i Heinivaara

Uuno Hiironen Erkki Oinas

Tauno Jylh:i
Toirnitus johtaja

Tapani Virkkunen
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TULOSTASE TILIKAUDELTA

KULUT

Var sinais et kulut

Hallinto - ja hoitokulut

Palkat ja palkkiot

S o s iaalikulut

Toirni stokulut

Tietokonekulut

Korot

Poistot

Muut kulut

E1;ikelautakunta

r9.480. 955

r.486.5r8

9 . 566. 889

82.700.000

369. 632

919.989

t. rz4.782

458.380 116. l07.r45

Luottovakuutuksen kulut

Vakuutu s s itournuk s i sta
aiheutuneet suoritukset

Siirto rnak suluottova -
kuutuksen vakuutus,-
rnaksurahastoon 44.507 .53r

Siirto sijoitusluottova -
kuutuksen vakuutus -
rnaksurahastoon 3. O04. 599

Hallinto - ja hoitokulut

Palkat ja palkkiot

Sosiaalikulut

Muut kulut

6. 138.69r

385. 460

2.374.370 5 6- 410.551

vrnk 172.517.796
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r5.9. r96r 31, LZ, L962

TUOTOT

Varsinaiset tuotot

Ku stannus o suudet

EI;ikelaitoks ilta s aadut

Elzikelaitosten va s tattavat

Erityistoiden tuotot

Luottovakuutuks en tuotot

Vakuutusrnaksut
'Maksuluottovakuutus

Sij oitu s luottovakuutu s

63.809. 189

tr . 586.7 29

40.7rr. z?7 115. 107. 145

52.843

3. s67

r52

4 56.4r0.65r

vrnk L7?,.5r7.796
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OMAISUUSTASE

VASTAAVAA

Rahoitus ornai suu s

Kas sa

Pankki - ja postisiirtotilit
Tilisaatavat

70.274

6.887. t79

95. 566. 49r r0Z, 523. 944

Siirtyvait er5t

Kustannus o suuk s ia
eleik elaitok s ilta 1L.586.729

Kiiytt6ornaisuus

Kalusto

Osakkeet ja osuudet

ro.?87. r9z

8.750. 000 t9. 047 . t9Z

vrnk I 33. I 57 .865
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3t. 12. Lg62

VASTATTAVAA

Vieras pddorna

T ilivelat

Luottovakuutuks en sitou -
rnuksista aiheutuva vastuu

Mak suluottovakuutuk s en
vakuutu s rnak s ur aha s to

S ij oitu s luottovakuutuk s en
vakuutu s rnak s ur aha s to

Arvi Aaltonen

Gunnar Fougstedt

Uuno Hiironen

3. OO4. 5 47 .512.236

Veikko Ahtola C. G. Arninoff

K -J. Halsas Olli Heinivaara

Erkki Oinas

Tauno Jylha
Toirnitus johtaja

85. 645. 629

44.507 .537

vrnk I33. I 57 .865

Helsingisse 25 peivzinS rnaaliskuuta I963

Erkki Pesonen T Pentikziinen

Tapani Virkkunen
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T ILIN T ARKAS TUSKER TOMUS

Edustajiston varsinaisessa syyskokouksessa loka-
kuun 3. piiivlnzi 196l valittuina tarkastarnaan Elake -
turvakeskuksen hallintoa ja tileja sen ensirnrndiseltd
tilikaudelta 15. 9 . l96I - 3l . lZ. l962 olernrne tiindiin
suorittaneet tehtd.vdrnrne loppuun ja ilrnoitarnrne seuraa-
vaa.

Allekirjoittanut Kihlrnan on tilikauden aikana huo-
lehtinut tilinpj.don yksityiskohtaisesta tarkastuksesta ja
ilrnoittaa ettzi kirjanpitoa on hoidettu huolellisesti ja oi-
kein asiallisten tositteiden perusteella.

Yhdessil olernrne lukeneet edustajiston ja hallituk-
sen kokouksis sa pidetyt pciytakirjat ja toirnintakerto -
rnuksen, analysoineet ja tarkastaneet tilinpeidtoksen se -
kd keskustelleet tarkastuksessa esille tulleista asioista
hallituksen puheenjohtajan, toirnitusjohtajan ja asian-
ornaisten osastopldllikkdjen kans sa.

Totearnrne ett:i kdytettSvissii olleessa lyhyesszi'
ajas sa on suoritettu laaja ty6 elzikelakien edellyttzirndn
el5kejzirjestelrnin suunnittelerniseksi ja alullepanerni-
seksi sek2i slzidettyjen toirnintaelirnien luorniseksi ja
kehittarni.seksi tyokuntoon. Tzirnii tyo on pidasias sa

saatettu valrniiksi. Luottovakuutustoirninta on wuoden
Ioppupuolella aloitettu.

TilinpziStos on tehty siten ettd luottovakuutustuo -

toista on siirretty vahvistettujen IaskuPerusteiden rrlu-
kaan vakuutustoirninnan kuluja ylittaivd, rniidrd vrnk
44. 507 . 637 : - vakuutusrnaksurahastoihin ja ettii rnuun
toirninnan tlhdnastinen vSliaikainen alijdiirnzi vrnk
I I . 586 .7 29: - on kirjattu elakelaitoksilta vastaisuudes sa

pe rittdviik s i.
Tarkastuksessa oli kutsuttuna lisnii sosiaalirninis -

teri6n vakuutusosaston rnaterrraatikko Esa Hovinen, joka
tarkasti luottovakuutuksen rahastoja sekii ilrnoitti, ettei
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hdn ollut havainnut aihetta huornautuksiin tarkastarnien-
sa asiain osalta.

Tarkastuksessarnrrre ei o1e ilrnennyt aihetta huo-
rnautuksiin ja ehdotarnrne siten ettii tilinpziStds vahvis -
tettaisiin ja ettzi hallitukselle rnydnnettiiisiin vastuuva-
Paus.

Helsingissii rnaaliskuun 27 peivane I963

Svante Kihknan

K. H. T.

Veikko Maki

HTM

Reino Vento

K. H. T.

Bjarne Lindholrn
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E LAKETURVAKESKUKSEN HALLINTOELIMET

EDUSTAJISTO

Varsinaiset.iiisenet
Nierni, J. E. , varatuornari, edustajiston puheenjohtaja
Suontausta, Tauno, takit. tohtori, edustajiston varaPu-

heenjohtaja
Kivek2is, Lauri J. , vuorineuvos
von Julin, Jacob; vuorineuvos
Nykopp, Johan, p;iaijohtaja
Hietanen, Lauri, kauPPaneuvos
Jaakkola, Olavi, agronomi
Rantanen, Vihtori, Puheenjohtaja
N5rvdnen, Onni, rninisteri
Hzirn;ileiinen, Niilo, puheenjohtaja
Lahtinen, Orvo, sihteeri-taloudenhoitaja
Suorninen, Selirn O. , toirninnanjohtaja
Peitsalo, Kalervo, toirnitusjohtaja
Keininen, Viljo, fil. tohtori
Karhunen, Kari, fil. tohtori
Tienari, Artturi, fil . rnaisteri
Turtola, Paavo A., varatuornari
Mali, Atle, professori, L9- LZ.6l saakka
Ponteva, Eero, professori , 28' 4.62 lukien

Var ehet
Mantylii, J. E. , fil. rnaisteti, ZB 4

Salonen, Ensio, hallitusneuvos, 28 '
Berghell, Helge, Peejohtaja
Hist6, Stig H. , varatuornari
Svartstrtirn, NiIs, varatuomari
Pesonius, Veikko, eversti
Halrne, Erkki, agronorni, 28.4.52 saakka
Sirkiii, Viljo I. , agronorrri, 28.4. 62 lukien
Saarinen, Olavi, rninisteri
Viitasaari, Jaakko, Puheenjohtaja

62 lukien
4. 62 lukien
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KujanpaiA, Viiino, puheenjohtaja
Paakkonen, Hernrni, varatuornari
Kaukoranta, Matti H. , asiarnies
Kalanti, Aarno, varatuomari
Ketola, Ilrnari, fil rnaisteri
Malrnivuo, Jussi, vakuutusneuvos
Honka, Kaarlo, fil . rnaiste ri
Suuraho, Gunnar, sosiaalijohtaja
Nierni, Turo, lzi5ket. ja kir. tohtori

HALLITUS

Varsinaiset.iSsenet
Pesonen, Erkki, fil. tohtori, hallituksen puheenjohtaja

| . 3. 62 lukien
Pentik;iinen, Teivo, fi1 . tohtori, hallituksen puheenjohta-

ja 1. 3. 62 saakka, josta lukien halli-
tuk s en va rapuhe enj ohtaja

Md.ntyl5, J. E., fil. rnaisteri, hallituksen varapuheen-
johtaja 1.3.62 saakka

Heterniki, Pd.ivici, varatuornari, 7 .6. 62 saakka
Virkkunen, Tapani, varatuornari, 7.6. 62 lukien
Svartstrorn, Ni1s, varatuornari
Pesonius, Veikko, eversti, 14. 5. 62 saakka
Oinas, Erkki, varatuornari, 14. 5, 62 lukien
Hiironen, Uuno, sihteeri
Ahtola, Veikko, puheenjohtaja
Halsas, K-J. , varatuornari
Arninoff, C. G., varatuornari
Heinivaara, Olli, lzieiket. ja kir. tohtori
Leinonen, Esko K., pankinjohtaja, L4.5.62 saakka
Virkkunen, Henrik, professori, 7 .6.6? lukien
Vararniehet
Halrne, Erkki, agronorni
Ilrnonen, Eino, tekn, tohtori
Markkanen, Kauko, varatuornari
Kuukkanen, Viljo, puheenjohtaja
Salrninen, Jouko, puheenjohtaja
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Suorninen, Selirn O. , toirninnanjohtaja
Souri, Aarne, varatuornari
Ikonen, Ensio, 1zi:iket' lisensiaatti
Melkas, Antti, fil . rnaisteri, 14' 5' 62 saakka
Honka, Kaarlo, fil. rnaisteri, 14' 5 ' 62 lukien

TiLINTARKASTAJAT

Kihlrnan, Svante, kauppat. rnaisteri, valvontatarkastaja
Marjornaa, Kal1e, toirninnanjohtaja
Meki, Veikko, taloudenhoitaja
Vento, Reino, kauPPat. rnaisteri

Vararniehet
Ekroos, Torsten, kauppat. rnaisteri
Lindholrn, Bjarne, fi.l . rnaisteri
Vainio, Al1an, puheenjohtaja
Heikkonen, J.V', kauppat. rnaisteri

LUOTTOVAKUU TUKSEN JOHTOKUN TA

Jylha, Tauno, toirnitusjohtaja, puheenjohtaja
Witting, Erik, pankinjohtaja, varapuheenjohtaja
Harkia, Eero, Pankinjohtaja
Peitsalo, Kalervo, toirnitusjohtaja
von Veh, Nils, toirnitusjohtaja

E LAK EASIAIN RATKAISU T OIMIKUN T A

Sundberg, Heirner, johtaja, puheenjohtaja
Keindnen, Vi1jo, fil. tohtori
Lehtinen, Martti, laeiket. lisensiaatti

TOIMITUSJOHTAJA

Jyihe, Tauno, fil . rnaisteri, SHV
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OSASTO - JA TOIMISTOPAALLIKOT

Sundberg, Heirner, johtaja, lainopillinen osasto
Rantanen, Tarrno, osastopat5llikkd, yleinen osasto
Kaikkonen, Markku, osastopzi.ii.Ilikk6, vakuutustekniili-

nen osasto
Melkas, Antti, osastopaiaillikk6, luottovakuutusosasto
Karjalainen, Matti, tiedotuspdallikk6, tiedotustoirnisto

LAJTKARI

Lehtinen, Martti, laidket. Iisensiaatti

ELAKELAUTAKUNTA

Varslnaiset jz[senet
Ojala, Olof, hallitusneuvos, lautakunnan puheenjohtaja
Ahonen, Erkki, oikeussihteeri, lautakunnan varapuheen-

johtaja
Saari, Kaarlo, varatuornari
Hovinen, Esa, fil . rnaisteri
Kaipainen, W. J. , ld.5ket. ja kir. tohtori
Lehtosuo, Erkki, l:i;iket. lisensiaatti
Svartstrorn, Nils, varatuornari
Jaatela, Tauno, lakit. lisensiaatti
Kaukoranta, Matti, asiarnies
Piitulainen, Leo, valistussihteeri
Vararniehet
Carlsson, Bj6rn, fil . rnaisteri
Bj6rkst6n, R. R. , Id.2iket. lisensiaatti
Va1anne, Eero, ld.eiket. lisensiaatti
Ripatti, Pertti, varatuornari
Palojdrvi, Erkki, agronorni
Raita, Yrj6, fil. rnaisteri
Nokelainen, IJuno, opintosihteeri


