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sosiaaliturvan alalla maassamme viime vuosina tapahtunut
voimakas kehitys jatkui mycis vuonna 1963. Tydntekijiiin elii-
keturvan kohdalla voidaan erityisesti mainita valtion ja kun_
tien eldkejd"rjestelmien uudistamiseen tiihtiiiiviit toimenpiteet.
Valtion komitea tutki ja valmisteli tydntekijdin eld.kelaissa
omaksuttujen periaatteiden sisdllyttdmistd mycis julkisen sek-
torin elhkejdrjestelmiS koskevaan lainsddddntiidn. Tiirniin
komiteartycin ensimmdisend tuloksena o,li esitys kunnallisten
viranhaltijain ja tycintekijiiin eldkelaiksi, jonka hallitus antoi
eduskunnalle syksylld 1963. Vuoden merkittdvin saavutus so-
siaaliturvan alalla oli sairausvakuutuslain antaminen, jolla
lailla tulee olemaan vaikutusta mycis tydelbkejdrjestetm5n toi-
meenpanoon.

Tycintekijdin eld,kelain (TEL:n) mukaan tydnantajille on
varattu kahden vuoden pituinen eli vuoden 1964 kesdkuun
lopussa piiiittyvii siirtymdkausi eld,keturvajiirjestelyjen toteut-
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tamista varten. Vuoden 1963 alkaessa oli kuitenkin jdrjestet-
ty TEL:n mukain,en vdhimmdisturva yli 500 000 tycintekijiil-
le. TEL:n mukaista toimintaa harjoittavia eldkelai.toksia o1i

rnainittuna ajankohtana yhteensd 28, joista 9 elSkevakuutus-
yhtici,td, 3 eldkekassaa ja 16 eldkesddticitd. Vuoden 1963 aika-
na rekisterciitiin 3 uutta eldkekassaa ja 41 eldkesddtititd, jo-
ten TEl-eidkelaitosten lukumddrd oli vuoden pddttyessd 72.

T'EL:n rnukaisten elSkejdrjestelyjen piiriin kuului vuoden
i963 lopussa n. 620000 tycintekijdd, joiden vuotuinen palkka-
summa nousi yhteensd 3 330 milj. markkaan.

Lyhytaikaisissa tycisuhteissa olevien tycintekijdin elSkelain
(LEL:n) osalta jdrjestelmd liihti liikkeelle koko laajuudessaan
jo kesdlld 1962 ja siind on eldketurvan jbrje,stdmisestd. alusta
alkaen huolehtinut neljd tycieldkekassaa. Vuoden 1963 piiiit-
tyessd oli LEL:n mukaisia vakuutusmaksqja tilitetty yhteen-
sd 500000 tydntekijdn osalta ja saman vuoden aikana suori-
tetut vakuulusmaksut vastasivat yhteensd 1090 milj. markan
suuruista palkkasummaa.

Ensimmdiset tycieldkkeet mydnnettiin syksylle 1962. Vuoden
i963 pdiittyessd eld,kkeen saajien lukumddrd oli 3 600, josta kol-
mannes oli vanhuuselhkkeen saajia muiden saadessa tycikyvyt-
trlmyyseld,kettd. Kaikkien eldkkeiden keskimddrd oli vuoden
pddttye,ssd 88,12 markkaa kuukaudessa. Vuoden 1964 alusta
tuii eldkkeisiin 9,4 %, i,ndeksikorotus, jolloin keskimddrd nou-
si 96,40 markkaan kuukaudessa.

Eld,keturvakeskuksen toiminta on vuonna 1963 jatkunut ai-
kaisempien suuntaviivojen mukaan. Suunitteluty6td suoritet-
tiin kuten ennenkin osittain tytiryhmissd, jotka oli kokoon-
pan'.u paitsi Eld"keturvake,skuksen omista toimihenkilijistd
mycis ulkopuolisista vakuutusalan ja tycimarkkinajdrjestcijen
asiantuntijoista. I(aikkiaan oli vuoden 1963 aikana toiminnassa

L4 tyriryhmdd ja niiden tycihcin osallistui 36 ulkopuolista asian-
tuntijaa. Tyciryhmdt pitivdt yhteensd 241 kokousta. Suunnitte-
Iutycin rinnalla alkoivat Eldketurvakeskukselle kuuluvat var-
sinaiset toimeenpanotehtdvdt yha enemrndn antaa leimaansa

keskuksen toiminnalle.
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TYoELAKEJARJESTELMAN KEHITTAMINEN

Jo vuoden 1962 lopulla ryhdyttiin tutkimaan mahdollisuuk_
sia tycieldkelainsdbdd.nncin kehittdmiseksi ja toukokuussa 1963
tehtiin sosiaaliministericille lainmuutosesitys, joka johti 22
pdivdnd. marra,skuuta 1963 annettuihin lakeihin ty6ntekijdin
eld,kelain ja lyhytaikaisissa tycisuhteissa olevien tydntekijiiin
eldkelain muu,ttamis,esta. Paitsi teknillisid parannuksia nbmH
lai,t toivat mukanaan mycis erditd hu.omattavia parannuksia
itse eldrketurvaan. Niin ikiiiin valmisteltiin lainmuutoksiin liit-
tyvdt uudet toimeenpanornSSrdykset, jotka julkaistiin saman-
aikaisesti,kuin lai,tkin.

Eldketurvakesk'r.rs teki mycis esityksen LEL:n soveltamispii-
rin laajentamiseksi. Toukokuun I7 pdivdnd 1963 annettiin
ase,tus lyhytaikaisissa tycisuhteissa olevien tycintekijdin eldke-
lain soveltamisesta, jolla LEL:n piiriin 1 piiivdstii heindkuuta
1963 ltr,kien liitettiin 11 uutta tycialaa. Samassa yhteydessd annet-
tiin Eldke,turvakeskuksen esityksen mukainen uusi asetus tyii-
eldkekassoj en toimialoista.

Koska nd,ytti ilmeiseltd, ettd vield tycieldkejHrjestetrmdn voi_
maantulon jdlke,enkin maamme eri vdestcipiirien eldketurvas-
sa on au,kkoja ja epd:tasaisuuksia, jotka olisi korjattava, El6_
koturvakeskuksessa tutkittiin vuoden 1g6B Iopultra mahdolli-
suuksia pdtevdn ja puolueettoman selvityksen aikaansaami-
seksi eldketurvan riittd,vyydestd maassamme. Timd. aloite on
nyttemmin johtanut tieteellisen tutkimuksen toimeenpanemi_
seen S,osiaalipoliittirsen Yhdistyksen toimesta.

Tyd,eldkelainsddddnncin kehittd,mistycin ohella on rausunnoil-
la ja neuvottelukosket,tr,ksilla pyritty kiinnittdmddn huorniota
tyriold,kejEirjestelmdn asettamiin vaatimu,ksiin muun lainsdd._
ddnndn alalla. Muun muassa on oltu kiintedss6 neuvottelu-
kosketuks'essa valtion ja kuntien uutta eldkejdrjestelmHH val-
mistelevaan va-ltion komiteaan.

TyiielSkejiirjestelmdn toirneenpanon suunnitrtelussa voitiin
vuonna 1963 ryhtyC selvittdmddn my6s TEL:n mukaisia lis6_
etuja koskevia yksityiskohtia ja joulukuussa julkaistiin ohjeet
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rekisteroimiskelpoisista lisdeduista. TYtintekiitiitii koskevien

tietojen rekistertjimisjdrjestelmdd, jota suurelta osa'lta hoide-

taan tietokoneilla, on jatkuvasti pyritty tdydentdmdAn ja ke-

hittiimiiiin. Sa,ma]la on myds tutkittu mahdollisuuksia tyiin-
antafan lyhytaikaisissa tydsuhteissa olevista tytintekijtiistiiiin

annettavan vakuutus,maksutilityksen yksinkertaistamiseen.

REKISTERIT

Vuode,n 1963 aikana otettiin Eldketurvakeskuksen rekiste-

reihin n. 550 000 TEL:n piiriin kuuluvaa tytintekijdii eli val-

taos,a niistd tytintekijriistd, joille vuoden loppuun mennessb oli
jdrjestetty eldketurva sanotun lain mukaan. LEL:n mukaisia

vakuutusmaksu,tilityksid vietiin samana vuonna rekistereihin

n. 3 milj. kappatetta. Tytjntekijiin tullessa ensimmbisen kerran

merkityksi ElSketurvakeskuksen rekistereihin hdnelle toimi-

tetaan tytieldkekortti. Vuoden 1963 piitittyessd annettujen tyti-

eldkekorttien lukumdlrii oli 1 090 000.

ELAKEASIAT

TEL:n voimaantulosdinndksen mukaan tytintekijE, jonka

oikeus eldkkeeseen alkaa ennen kuin hdnen tytinantajansa on

to,teuttanut lain mukaisen eldketurvajdrjestelyn, on oikeutet-
tu saamaan vdhimmhisehtoien mukaisen elakkeen Eld,keturva-

keskukselta. Tdmdn perusteella Eldketurvakeskukselle saapui

vuoden 1963 aikana yhteer,.^sd 945 eldkehakemusta. Suurim-
massa osassa tapauksista eld,keturvajdrjestely toteutettiin eld-

keasian vileilld ollessa ja 691 eldkehakemusta voitiin siten

siirtdH tytielbkelaitokselle, jossa tycinantaja oli jiirjestiinyt elH-

keturvan. ElSketurvakeskuksen ratkaisemista 90 eldkeasiasta

pdHosa oli sellaisia, joissa eldkkeen hakija ei ensinkddn kuu-
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lunut tycielSkelakien soveltamispiiriin. TEL:n mukainen el5-
ke myiinnettiin 36 hakijalle. Vuoden 1963 piiiittyessb El6ke-
turvakeskuksessa oli vireilld 164 eldkehakemus,ta.

Edistddkseen tydeld;kelaitosten yhtendistd kdytdntdii elSke-
asioiden ratkaisutoiminnassa Elaketurvakeskus asetti kevd6IlS
1963 kaikkien erityyppis'ten tytieldkelaitosten edustajista ko-
koonpannun neuvottelukunnan, jolta elSkelaitokset voivat
pyytriii lausuntoja tycikyrrytt<irnyyseldkettd koskevien asi,oiden

ratkaisua varrten.

VALVONTA

Eldketurvakeskus on tycinantajan o,ttaman vuosihaasteen ja
konkurssin yhteydessd valvonut tycintekijtiiden lainmukaisen
eldketurvan jdrjest6mistii. Lisiiksi on hankittu selvitykset erdit-
ten sellaisten ty<intekijiiin patkoista ja palvelusajoisrta, joiden

tytinantaja on lopettanut toimintansa jo ennen tyci,eldkelakien

voimaantuloa. Vuoden 1963 aikana on kdsitelty n. 500 vuosi-
haasteasiaa ja 222 konkurssitapausta. Konkursseissa ElSketur-
vakeskus joutui valvomaan eldketurvan jSrjestdmiskustannuk-

set 33 tapauksessa ja valvotut mddrdt olivat yhteensii 87 900

markkaa.

ELAKEKULUJEN TASAUS

Vuonna 19,63 Eld.keturvakeskus joutui ensimrnd.isen kerran
suorittamaa,n sille kuuluvan eldkkeistS aiheutuneiden kulujen
selvityksen. Tdmd ko,ski vuonna 1962 maksettuja eldkkeitii ja
rajoittui eldkelaitosten y,hteisesti vastattavien elikekulujen
tasaukseen. Koska elbkkeiden mytintd.minen oli alkanut vasta
viimeksi mainitun vuoden loppupuoliskolla, tasat,tavien kulu-
jen mdd.rd. oli vdhdinen, 12 850 n;rkymarkkaa, eli 0,02 /o eld-
kelaitosten yhteisestd maksutulo'sta.



LUOTTOVAKUUTUS

Eldketurvakeskuksen luottovakuutustoiminta on vuoden 1963

aikana kehittynyt odotetulla tavalla vastaten tycieldkelakien
toimeenpanon yleistd edistymistd. Luottovakuutettu lainakan-
ta oli vuoden 1963 pddttyessd 79 milj. markkaa, josta mddrds-
td takaisinlainauksen osuus oli BB % ja elSkelaitosten anta-
mien sijoituslainojen osuus 1,2 '/n. Eliikesii6ticiiden vastuuva-
jauksien luottovakuutusrnadrd oli yhteensd 3,5 milj. markkaa
vastaten 10 i/. eliikesiiiiticiiden TEL-eld,kevastuun koko mld-
rd.std. Se luottovakuutuskanta, joka kohdistuu eldkevakuutus-
yhticiiden ja eldkekassojen ns. taannehtivan eldkevastuun
luottovakuutukseen, voidaan arvioida suunnilleen 90 milj.
markaksi. TEL:n 19 $:n luottovakuutukselle asettama vastuu-
kanta oli vuoden 1963 piiittyessd 181 milj. markkaa. Eldke-
turvakeskuksen koko luottovakuutuskanta on siten n. 350

milj. markkaa.
Vuoden 1963 vakuutusmaksutulo oli 2,46 rnilj. markkaa.

Suurinta tuloerdd oh, kuten aikaisemminkin, merkinnyt ns.

taannehtivan eldkevastuun luottovakuutus. Luottovakuutus-
rahastot olivat l,uoden 1963 pdd,ttyess;i 2,Bl milj. markkaa.

Vuoden 1963 lopulla voimaan tullut TEL 19 $:n muutos ai-
heuttaa sen, ettd luottovakuutuksen vastuu saamatta j5Sneis-

td elSkevakuutusmaksuista lakkaa sitd mukaa kuin kuluneen
vakuutuskauden lopulliset vakuutusmaksut ja niistd luottova-
kuutuksen vastattaviksi tulevat korvaukset on saatu kokonaan
selvitetyiksi. Lainmuutos aiheuttaa mycis sen, etti luottova-
kuutusrahastot on tilinpdd,tci,ksessd jaettava samalla tavoin
kuin vakuutusyhtitjissdkin vakuutusrnaksurahastoksi ja kor-
vausrahastoksi. Osaksi johtuen lailmuutoksen yllbmainitusta
vaikutuksesta luottovakuutuksen vastuuseen ja o,saksi perus-
tuen luottovakuutusmaksujen riitttlvyyttii koskeviin tutkimuk-
siin vahvistettiin jo,ulukuussa 1963 muutokset luottovakuu-
tuksen perusteisiin.

Vakuutuskorvauksia ei vuonna 1963 jouduttu luottovakuutus-
ten perusteella suo,rittamaan.
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TYoELAKEJARJESTELMAA KOSKEVAT TILASTOT

ElSketurvaa ja tytieliikkeitii koskevia tilastoja on vuonna
1963 keriitty varrsin suppeassa muodossa johtuen liihinnd sii-
td, ettei tiiydellistd aineistoa toiminnan alkuvaiheessa ole voi-
tu saada. Vuotta 1962 ko,s,kevat tilastot on osittain julkaistu
Eldketurvakeskuksen tiedotuslehdessd ja sosiaa'liministerid,n
toimittamassa vakuutusyhtititilastossa. Jdrjestelmd,n suunnitte-
tutycin yhteydessd on pyritty luomaan edelll"tykset tiydelli-
semmdlle tilasrtoinnille. Sitd mukaa kuin Eldketurvakeskuk-
sen rekisterit saadaan tdydennetyiksi suunnitelmien mukai-
seen laajuuteen, tilastointi voidaan suurelta osalta perustaa

niihin.

TUTKIMUSTYo

Elbketurvakeskukseen perustettiin vuoden 196& alussa eri-
tyinen tutkimustoimisto, jossa suoritettava tyti merkitsee

uutta toimintamuotoa. Toimist,on tehtivbnb on suorittaa tytielii-
kejhrjestelmddn liiityvid selvittelyjd seki sosiaalipoliittisia ja

kansantalou,dellisia tutkimuksia. Toimiston ensimrn5isen vuo-
den t<jistb mainittakoon tyrielikejd,rjestelmdd. koskeva mielipi-
detutkimus, jonka kenttdtyri vuoden pddttyessd oli loppuvai-
heessaan, ttrtkirnus LEL:n piiriin kuuluvasta tytivoimas'ta sekd

vireillepantujen konkurssien tilastollinen tarkastelu. Vuoden

1963 pEiSttyessd oli lirsdksi valmistumassa katsaus erdiden rnai-

den eldrketurvaj d,rj estelmiin.

NEIIVONTA JA TIEDOTUS

Tiedotustoiminta noudatti suurin piirtein entisiS uria, mut-
ta laajentui ja vakiintui. Elii,kelaitoksiin kohdistetussa tiedo-

tustoiminnassa o1i Eldketurvakeskutk'sen tiedotuslehdell6 edel-

leen t6rked osa. Lehden painosta jouduttiin lisddm[6n, niin et-
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td se vuoden 1963 lopulla kbsitti 1 500 kappaletta. Lehted. il-
mestyi kaikkiaan 5 numeroa. Yleiskirjeitd annettiin 1T kap-
paletta. Tytinantajien ja tyiintekijiiiden tarpeita silmdllii pi-
tde,n laadittiin kolme uutta tiedotusvihkoa, jo,tka kdsittelivdrt
luottovakuutusta, ty<i,eld,kekorttia ja LEL:n soveltamispiirid.
Tyciellkejiirjestelmdstd valmistettiin mytis saksankielinen
yleisesitys. Lisdksi on, kuten aikaisempinakin vuosina, harjoi-
tettu tiedotustoimintaa jakamalla lehdist<ille uutis- ja artikkeli-
aineistoa. jiirjestiimdlld tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksia sekd
pitdmiillii esitelmid ja muita selostuksia erilaisissa tilaisuuksissa.
Yleisradiossa ja televisiossa on ollut useita tycieliikejdrjestelmdd
koskevia esityksid.. Ekiketurvakeskukseen ja sen toimintaan on
kdynyt tutustumassa muun muassa eduskunnan sosiaalivalio-
kunta.

TIENKILoKUNTA JA TOIMITILAT

Eldketurvakeskuksen henkiltikunnan tarve on tehiin men-
nessd osoittautunut suunnilleen ennakkoarvion mukaiseksi.
Toimihenkilciiden lukurndiird oli vuoden 1g68 pii6tityessd ?8.

Toiminnan laajentuessa kzivi huonetilojen lis5dminen vdlt-
t?imdtttimiiksi. Vuoden 1963 lopussa saatiin kiyttdtin entisiin
tiloihin liittyvdd toimisto- ja arkistotilaa 233 m2. Tdm6 mu-
kaan luettuna toimitilojen kokonaispinta-ala on 1 360 m2.

TOIMINNAN RAHOITUS

Eldketurvakeskuksen kustannuksista niiltl osin, kuin ne ei-
vdt aiheudu luottovakuutuksen harjoittamisesta eiv[tkii ele-
kelaitoksille erityisti korvausta vastaan suoritetuista ttiis,t6,
vastaavat eld.kelaitokset niiden toiminnan laajuuden mukaises-
sa suhteessa. Sosiaaliministerriiin vahvistaman perusteen mu-
kaan eldkelaitokset ovat suo ittaneet sanottujen kustannus-
osuuksien ennakkomaksua 1 % maksutulostaan. Ndilld mak-
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suosuuksilla peitettdvdt Eldketurvakeskuksen kustannukset
ovat kokonaismri6rdltdein muodostuneet suunnilleen ennakko-
arvion mukaisiksi ja vastaavat melko tarkkaan saatuja ennak-
komaksuja. Kun erdiden kustannusten osalta menosuoritus siir-
tyi mycihemmdksi, jdi saaduista ennakkomaksuista 395 789,20

markkaa seuraavan vuoden hyviiksi.
Luottovakuutustoiminnasta aiheutuneet kulut on suoritettu

luottovakuutuksen varoista.

Helsingissd 25 piiivtinti maaliskuuta 1964

Erkki Pesonen T Pentikiiinen

Arui Aaltonen Veikko Ahtola C. G. Aminoff

Gunnar Fougstedt K-J. Halsas Olli Heiniuaara

Uuno Hi,ironen Erkki Oi.nas Tapani, Virkkunen

Tauno Jylhii
Toimitusjohtaja
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TULOSTASE

KULUT
Varslnaiset kulut

Hallinto- ja. hoitokulut
Palkat ja palkkiot
Sosiaalikulut
Toimistokulut . .

Tietokonekulut
Verot
Korot
Poistot
Muut kulut

Eldkelautakunta

Luottou akuutuksen kulut

Vakuutussitoumuksista
aiheutuneet suoritukset

Siirto korvausrahastoon

Hallinto- ja hoitokulut
Palkat ja palkkiot
Sosiaalikulut
Muut kulut

639.964,85
58.483,28

262.57 t,45
626.327,46

139,97
36.362,82
17.891,80
32.079,82

14.680,57 1.688.502,02

2.571.559,58

139.909,03
11.533,97
45.297,17 2.768.299,75

mk 4.456.807,77
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TILIVUODELTA 1963

TUOTOT
Varsinaiset tuotot

Kustannusosuudet eldkelaitoksilta
Erityisttiiden tuotot
Muut varsinaiset tuotot

1.682.688,87
3.506,-
2.307,t5 1.688.502,02

Luottoo akuutuksen tuotot

Vakuutusmaksut

Vakuutussitoumuksista aiheutuvan
vastuun vdhennykset

Vakuutusmaksurahasto

PdSoman tuotot
Korot 67.592,46
Lainojen ja arvopape-
rien indeksikorotukset 548,-

Muut tuotot

2.46L.625,45

237.727,84

68.140,46

806,- 2.768.299,75

mk 4.456.80L,77
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OMAISUUSTASE

VASTAAVAA
Rahoitusomaisuus

Kassa
Pankkisaamiset ja postisiirtotilit
Tilisaatavat

Siiityoiit eriit

ErddatSmeet maksamattornat luotto-
vakuutusmaksut

St joitusomaisuus

Talletukset
Obligaatiot
Lainat . . .

Kiiytt1omaisuus

Kalusto
Osakkeet ja osuudet

1.469,16
t25.607 ,7 |
350.881,89 477.958,76

632.583,20

1.106.844,48
558.300,-
200.000,- t.865.L44,48

167.488,19
87.600,- 255.088,19

mk 3.230.77 4,63
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31.12.1963

VASTATTAVAA
Vteras pddoma

Tilivelat

StirtAudt eriit

Palautettavat kustannusosuudet

Lu ott o u akuutu s s it o umuk s i,s t a
aiheutuoa uastuu

Vakuutusmaksurahasto
Korvausrahasto

Helsingissd 25 p?iiviinii maaliskuuta 1964

26.031,33

395.789,20

237.394,52
2.571.559,58 2.808.954,10

mk 3.230.77 4,63

1' Penti.ktiinen

C. G. Ami,noff

Oll.i Heintuaara

Tapani Virkkunen

Erkki Pesonen

Arai, Aaltonen

Gunnar Fougstedt

Uuno Hrironen

Veikko Ahtola

K-J. Halsas

Erkki Oinas

Tauno Jylhii
Toimitusjohtaja
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Edustajiston varsinaisessa syyskokouksessa joulukuun 10 pdi-
v6nd 1962 valittuina tarkastamaan Eldketurvakeskuksen hallin-
toa ja tilejd vuodelta 1963 olemme tdnddn suorittaneet tehtii-
vdmme loppuun ja ilmoitamme seuraavaa.

Allekirjoittanut Kihlman on tilikauden aikana huolehtinut
laskentatoimen jatkuvasta yksityiskohtaisesta tarkastuksesta ja
ilmoittaa eri kertomuksessa, ettd kirjanpito on tehty oikein ja
selvdsti asiallisten tositteiden perusteella, ettd rahavarat on hoi-
dettu huolellisesti ja ettii tilinpiiiitcis on oikein johdettu kirjan-
pidosta.

Yhdessd olemme lukeneet edustajiston ja hallituksen kokouk-
sissa pidetyt pciytdkirjat ja toimintakentomuksen, analysoineetja tarkastaneet tilinpddtciksen sekd keskustelleet tarkastuksessa
esille tulleista asioista toimitusjohtajan ja asianomaisten osas-
topiiSllikk<ijen kanssa, jotka ovat antaneet meille kaikki halua-
mamme lisdselvitykset.

Tilinpiiiitcis on oikein tehty siten, ettH Luottovakuutuksen osal-
le on yhteisistd kuluista siirretty siihen kuuluvat kulut, minkd
jdlkeen varsinaisen toiminnan kuluiksi jiid mk 1.688.502:02 ja
tdmdn mddrdn ylittiivii varsinaisten tuottojen osa mk B95.TB9:20
on kirjattu tytieldkelaitosten hyvitykseksi. Luottavakuutustoi-
minnan nettotuotto on laskelmien mukaan kirjattu luottovakuu-
tussitoumuksista aiheutuvaan vastuuseen, jonka mdHrd sen jdl-
keen nousee ,mk:ksi 2.808.954:10.

Tarkastuksessa oli kutsuttuna ldsnd. sosiaaliministericin va-
kuutusosaston matemaatikko Esa Hovinen, joka tarkasti luotto-
vakuutuksen rahastoja sekd ilmoitti, ettei hdn ollut havainnut
aihetta huomautuksiin tarkastamiensa asiain osalta.

Tarkastuksessamme ei ole ilmennyt aihetta huomautuksiin ja
ehdotamme siten, ettd tilinpiiiitcis vahvistettaisiin ja ettii halli-
tukselle mycinnettdisiin vastuuvapaus.

Helsingissd huhtikuun B pdivdnd 1964

Bjarne Lindholm Reino Vento
K.H.T.

VeLkko Miiki
HTM

Suante Kihlman
K.H.T.
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ELAKETURVAKESKUKSEN
HALLINTOELIMET

EDUSTAJISTO

Varsinaiset jiisenet

Niemi, J. E., varatuomari, edustajiston puheenjohtaja
Suontausta, Tauno, lakit. tohtori, edustajiston varapu,heen-
johtaja
Kivekds, Lauri J., vuorineuvos
von Julin, Jacob, vuorineuvos
Nykopp, Johan, toimitusjohtaja, 4. 4. 63 saakka
Hetemdki, Pdivicj, varatuomari, 4. 4.63 lukien
Hietanen, Lauri, kauppaneuvos
Jaakkola, Olavi, agronomi
Rantanen, Vihtori, puheenjohtaja
Ndrvanen, Onni, puheenjohtaja
Hdmdlhinen, Niilc, puheenjohtaja.
Lahtinen, Orvo, sihteeri-'taloudenhoitaja
Suominen, Selim O., toiminnanjohtaja.
Peitsalo, Kalervo, toimitusjohtaja
Keindnen, Viljo, fil. tohtori
Karhunen, Kari, fil. tohtori.
Tienari, Artturi, fil. maisteri
Turtola, Paavo A., varatuomari
Ponteva, Eerc, professori

Varamiehet
Mdntyld, J. E., fil. maisteri
Salonen, Ensio, hallitusneuvos
Berghell, Helge, piiiijohtaja
Hdstri, Stig H., varatuomari
Svartstrdm, Nils, varatuomari
Pesonius, Veikko, eversti
Sirkid, Viljo I., agronomi
Saarinen, Olavi, sihteeri
Viitasaari, Jaakko, puheenjohtaja
Kujanpdd, Viiind, puheenjohtaja
Pddkk<inen, Hemmi, varatuomari
Kaukoranta, Matti H., asiamies
Kalanti, Aarnc, varatuomari
Ketola, Ilmari, fil. maisteri
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Malmivuo, Jussi, vakuutusneuvos
Honka, Kaarlo, fil. maisteri
Suurahc, Gunnar, sosiaalijohtaja
Niemi, Turo, Iddket. ja kir. tohtori

HALLITUS

Varsinaiset jtisenet
Pesonen, Erkki, fil. tohtori, hallituksen puheenjohtaja
Pentikdinen, Teivo, fil. tohtori, hallituksen varapuheenjohtaja
Virkkunen, Tapani, varatuomari
Aaltonen, Arvi, varatuomari
Oinas, Erkki, varatuomari
Hiironen, Uuno, sihteeri
Ahtola, Veikko, puheenjohtaja
Halsas, K-J., varatuomari
Aminofi, C. G., varatuomari
Heinivaara, Olli, lddket. ja kir. tohtori
Fougstedt, Gunnar, professori

Varamiehet
Halme, Erkki, agronomi
Widen, Rolf, varatuomari
Markkanen, Kauko, varatuomari
Kuukkanen, Viljo, puheenjohtaja
Salminen, Joukc, puheenjohtaja.
Suominen, Selim O., toiminnanjohtaja
Souri. Aarne, varatuomari
Ikonen, Ensic, lddket. lisensiaatti
Honka, Kaarlo, fil. maisteri

TILINTARKASTAJAT

Kihlman, Svante, kauppat. maisteri, KHT, valvontatarkastaja
Lindholm, Bjarne, fil. maisteri
Mdki, Veikkc, taloudenhoitaja
Ventc, Reino, kauppat. maisteri, KHT

Varamiehet
Ekroos, Torsten, kauppat. maisteri, KHT
Vdlikangas, Aarne, valtiot. maisteri
Vainic, AIlan, taloudenhoitaja
Heikkonen, V., kauppat. maisteri, KHT
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LUOTTOVAKUUTUKSEN JOHTOKUNTA.

Jylhd, Tauno, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Witting, Erik, pankinjohtaja, varapuheenjohtaja
Harkia, Eero, pankinjohtaja
Peitsalo, Kalervo, toimitusjohtaja
von Veh, Nils, toimitusjohtaja

ELAKEASIAIN RATKAISUTOIMIKUNTA.

Sundberg, Heimer, johtaia, puheenjohtaja
Keindnen, Viljo, fil. tohtori
Lehtinen, Martti, liiiiket. lisensiaatti

TIEDOTUSTOIMINNAN NEUVOTTELUKUNTA

JyIhd, Tauno, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Valkama, Esko, toimittaja
Ikdheimonen, Erkki, pddtoimittaja
Mannerkorpi, Matti, fil. Iisensiaatti
Toivonen, Pauli, yhteisk. tiet. kand.

TYoKYVYTT6MYYSASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Varsinaiset jiisenet

Sundberg, Heimer, iohtaja, puheenjohtaja
Keindnen, Viljo, fil. tohtori, varapuheenjohtaja
Antila, Jussi, ladket. Iisensiaatti
Kaikkonen, Markku, osastopddllikkti
Lehtinen, Martti, liiiiket. lisensiaatti
Lehtinen, Raimo, varatuomari
Ora, Jaakkc, varatuomari
Oravisto, K. J., Iddket. ja kir. tohtori
Simoinen, Olli, haII. oP. kand.
Somer, Pekka, liiiiket. lisensiaatti

Varamiehet
Mil6n, O1avi, prokuristi
Heikel, Felix, lddket. lisensiaatti
Kiittner, Peter, lakit. lisensiaatti
Aaltonen, Reino, varatuomari
Honka, Kaarlo, fil. maisteri
Silfverberg, Alf, varatuomari
Ikonen, Ensio, liiiiket. lisensiaatti
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TOIMITUSJOHTAJA

Jylhd, Tauno, fil. maisteri, SHV

OSASTO- JA TOIMISTOPAALLIKoT

Sundberg, Heimer, johtaja, lainopillinen osasto
Rantanen, Tarmo, osastopidJ.likkti, yleinen osasto
Kaikkonen, Markku, osastopddl.likkti, vakuutusteknillinen osasto
Melkas, Antti, osastopddllikkci, luottovakuutusosasto
Karjalainen, Matti, tiedotuspddllikk6, tiedotustoimisto
Aarnio, Margaretha, tutkimuspea[ikkti, tutkimustoimisto

LAAKARI

Lehtinen, Martti, lddket. lisensiaatti

ELAKELAUTAKUNTA

Varsr,naiset jtisenet

Ojala, Olof, ministeri, lautakunnan puheenjohtaja
Ahonen, Erkki, oikeussihteeri, lautakunnan varapuheenjohtaja
Saari, Kaarlo, varatuornari
Hovinen, Esa, fil. maisteri
Kaipainen, W. J., 16dket. ja kir. tohtori
Lehtosuo, Erkki, lddket. lisensiaatti
Svartstrtim, Nils, varatuomari
Jaatela, Tauno, lakit. lisensiaatti
Kaukoranta, Matti, asiamies
Piitulainen, Leo, valistussihteeri

Varamiehet
Carlsson, Bjcirn, fil. maisteri
Bjdrkst6n, R. R., lddket. lisensiaatti
Valanne, Eero, lSdket. lisensiaatti
Ripatti, Pertti, varatuomari
Palojdrvi, Erkki, agronomi
Raita, YrjC., fil. maisteri
Nokelainen, Uuno, opintosihteeri


