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HALLITUKSEN KERToMUS ELAT<B-
TURVAKESKUKSEN TOII\{INNASTA

VUONNA 1964

Vuosi 1964 muodostaa tdrkedn virstapylvddn maamme sosiaa-
Iiturvan kehityksessd. Vuoden loppupuolella voimaantullut sai-
rausvakuutuslaki toi kokonaan uuden alueen yleiseen sosiaali-
turvajdrjestelmddmme. Merkittdvd tapahtuma oli myris kunnal-
listen viranhaltijain ja tyrintekijhin eldkelain antaminen 30 pHi-
vdnd huhtikuuta 1964. Tiill6 lailla virka- tai ty6surhteessa kun-
taan tai kuntainliittoon olevien henkilciiden eldketurva yhden-
mukaistettiin oleellisilta osiltaan tydntekijdin eldkelaissa sddde-
tyn eldketurvan kanssa. Lakia valmistellut valtion komitea jdtti
22 pdiviinii joulukuuta 1964 toisen mietintcinsd, joka sisdlsi vas-
taavanlaisen uudistusehdotuksen valtion ja erdiden julkisoikeu-
dellisten yhteis<ijen ja laitosten eldkejdrjestelmiin. Sama mie-
tinttj sisdlsi mycis ehdotuksen lainsddddnnciksi, jolla julkisen ja
yksityisen sektorin tyrieliikejdrjestelmdt saatettaisiin nivelty-
mddn toisiinsa yhtenhiseksi kokonaisuudeksi.

T}<intekijtiin eldkelain (TEL:n) ja lyhytaikaisissa tytisuhteissa
olevien ty<jntekijiiin eldkelain (LEL:n) luomalle elikejiirjestel-
m5lle vuosi 1964 muodostaa rajan sen ensirnmdiselle toimeenpa-
novaiheelle. Heindkuun 1 pdivdnd 1964 p5Sttyi tydnantajille
TEL:ssa varattu mdiirdaika, jonka kuluessa heiddn oli jiirjes-
tettiivd ty6ntekijtiittens[ TEL:n mukainen eliketurva. Jo edelli-
sinH, vuosina oli jiirjestetty eld.keturva suurimmalle osalle TEL:n
piiriin kuuluvista tycintekijtiistA, joten mddr[ajan urnpeen kulu-
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minen ei" aiheuttanut eldkejdrjestelyjern erityisen suurta ruuh-
kaantumista tdlle vuodelle. Ainoastaan perustettavien, uusien
eliikesddticiiden kohdalla voitiin havaita selvid vilkastumista.
Vuoden 1964 aikana perustettiin kaikkiaan 105 uutta TEL:n
mukaista toimintaa harjoittavaa elSkesdd.ticitd. Uusia eldkekasso-
ja syntyi samana aikana 3. Vuoden 1964 ptiiittyessd tycieldkelai-
toksia o1i kaikkiaan 185, joista 9 eldkevakuutusyhticitd, 10 elii-
kekassaa, 162 elSkesdiitititii ja 4 LEL:n toim:eenpanosta huoleh-
tivaa tycieldkekassaa. Eldkelaitosten antamien tietojen mukaan
eldkevakuutusyhticiissd oli mainittuna ajankohtana jirjestetty
TEL:n mukainen eldketurva 519 000 tytintekijiille. Eldkekassojen
kohdalla vastaava luku oli 63 000 ja eldkesddticiiden kohdalla
122 000, joten TEl-eldkelaitoksissa oli jdrjestetty el6keturva
kaikkiaan 704 000 tycjntekijdlle. Ndiden tyrintekijdin vuotuinen
palkkasumma nousi yhteensd 4 200 milj. markkaan. LEL:n mu-
kaisia vakuutusmaksuja suoritettiin kuukausittain keskimddrin
n. 200 000 tycintekijiistii ja vuoden 1964 piiSttyessH oli nditd
maksuja tilitetty yhteensd 650 000 tydntekijiin osalta. Vuoden
1964 aikana suoritetut LEl-vakuutusmaksut vastasivat yhteen-
si 1 300 milj. markan suuruista palkkasummaa.

Tyrieliikkeiden lukumddrd kasvoi vuonna 1964 aikaisempaan
verrattuna kolminkertaiseksi. Vuoden pddttyessd elHkkeen saa-
jien lukumdiirii oli 11290, joista kolmannes oli vanhuuseldkkeen
saajia muiden saadessa tydkyvyttcimyyseldkettd. Kaikkien elSk-
keiden keskimddrd oli vuoden piSttyessd 87 markkaa kuukau-
dessa. Vuoden 1965 alusta tuli eliikkeisiin 12,1 /6 indeksikorotus
sekd tdmdn lisdksi vanhimmille ikdluokille lainmuutoksesta joh-

tuva korotus, joka TEL:ssa merkitsi maksettavien elHkkeiden
kokonaismddr5.n nousua n. 25 % ja LEL:ssa n. 40 %.

Eldketurvakeskuksen toiminta on vuonna 1964 jatkunut ai-
kaisempien suuntaviivojen mukaan. Suunnittelutytitii on kuten
aikaisemminkin suoritettu osittain tydryhmissH, jotka on ko-
koonpantu paitsi El?iketurvakeskuksen omista toimihenkiltiistii
my<is ulkopuolisista vakuutusalan ja tytimarkkinajdrjestdjen
asiantuntijoista. Vuoden 1964 aikana oli toiminnassa kaikkiaan
24 toimikuntaa tai tytiryhmdii. Niiden tytitrcin osallistui 74 ulko-
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puolista asiantuntijaa ja kokousten lukurnddrd oli yhteensd 822.
PdSosan ElSketurvakeskuksen toiminnasta ovat kuitenkin muo-
dostaneet varsinaiset toimeenpanotehtdvdt.

TYOELAKEJAR,JESTELMAN KEHITTAMINEN

Vuoden 1964 alussa suoritettiin ensimmdisen kerran tycielike-
jdrjestelmdn omaa materiaalia kiiyttden erdit6 jdrjestelmdn eld,-
keturvaa ja kustannuksia koskevia selvityksid ja laskelmia. Kun
niiden valossa osoittautui mahdoLliseksi tehdd. parannuksia tyii-
eldkejdrjestelmdn el5ke-etuihin ilman ettd perittdviS vakuutus-
maksuja sen johdosta ldhivuosina jouduttaisiin korottam,aan,
valmisteltiin Eldketurvakeskuksessa ehdotus tydeld.kelakien
muuttamiseksi. Ehdotuksen tuloksina annettiin 30 pd.ivdnd jou-
lukuuta 1964 lait TEL:n ja LEL:n muuttamisesta. Niiden mu-
kaan vanhimpiin ikiiluokkiin kuuluvien tytintekijrjiden eliikkeitii
korotettiin vuoden 1965 alusta laeissa sdddettyjen, eldkkeen saa-
jan syntymAvuodesta riippuvien prosenttilukujen mukaisesti.
Samassa yhteydessd TEL:n soveltamispiiriS rajoittavia sddrurcik-
sid muutettiin siten, ettd aikaisempi kuuden kuukauden odotus-
aika J.yhennettiin neljiiksi kuukaudeksi ja 55 vuoden ikdrajoitus
poistettiin.

Vuonna 1964 ryhdyttiin myds suunnittelemaan niitb muutok-
sia, jotka oli tehtdvd. jo alun perin vain sanotun vuoden loppuun
voimassa olevaksi tarkoitettuun TEL:n vakuutusteknilliseen
jdrjestelmddn. Tdmdn suunnittelutycin tuloksena jdtettiin so-
siaaliministeritille ehdotus uudeksi, vuoden 1965 alusta voimaan
tulevaksi TEL-perusturvan vakuutusteknilliseksi jdrjestelmdksi.
Sen mukaan vakuutusmaksu tulee pienten tycinantajain osalta
pysym5Sn edelleen keskimH.drtiismaksuna ja olemaan 5 Vo TEL:n
piiriin kuuluvien tycintekijiiiden palkoista. Sitd vastoin suurten
ty6nantajain vakuutusmaksu tulee rnddrdytymdHn yksildllisesti
heidiin tycintekijciittensd palvelusaika-, palkka- ja ikdjakautu-
man mukaan.

RekistertjintijiirjestelmtiS on vuonna 1964 edelleen kehitetty.
Tytieldkelaitosten tarvetta varten ja myiis Kansaneldkelaitok-
seen suuntautuvaa tietoliikettii silmiillii pit[en El6keturvakes-
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kukseen perustettiin erityinen rekisteri, johon viedddn tiedot
tydeldkelaitosten tekemistai ratkaisuista elSkeasioissa. LEL:n
maksutilitysten rekistertjimistii ja Eldketurvakeskuksen rekiste-
ritietojen ilmoitusmenetelmdd' on niin ikiiiin kehitetty ja yksin-
kertaistettu. Lisdksi on annettu ohjeet TEL:n mukaisten lisd-
etuj en rekisterciirnisestd.

Eldkehakemusten lukumtidrdn kasvaessa osoittautui tarpeeJ.-

Iiseksi tehostaa eldkkeen hakijoiden paikallista neuvontaa. Sita
varten ryhdyttiin vuoden 1964 lopussa valmistelemaan suunni-
telmaa, jonka mukaan neuvontapisteitd jiirjestettiiisiin mm. ra-
halaitosten paikallisiin toimistoihin.

Kuten aikaisemminkin Eldketurvakeskus on vuonna 1964 ollut
jatkuvassa kosketuksessa valtion ja kuntien uutta eld.kejdrjes-
telmdd suunnitteleviin elimiin, sekd kunnallisen elSkelaitoksen

aloitettua kesdlld 1964 toimintansa myds tiihiin eliikelaitokseen.
Ndin on pyritty luomaan perustaa vastaiselle yhteisty6lle tyd-
eldkejdrjestelmdn ja julkisen sektorin eldkejdrjestelmien vdlille.
Sairausvakuutuksen ja tycieldkejdrjestelmdn vdlistd yhteistytitii
on niin ikiiiin kehitetty.

REKISTERIT

Eldketurvakeskuksen rekistereihin vietiin vuoden 1964 aikana
tiedot yli 350 000 uudesta tyd,ntekijiistd, ja rekistereihin mer-
kittyjen tycintekijtiiden lukumadrd oli vuoden pddttyessd kaik-
kiaan n. 1 400 000. LEL:n osalta rekisterciitiin vuoden aikana
yli 4 milj. vakuutusmaksutilitystb, jotka koskivat arviolta 450 000

tycintekijiiii. Tycinantajien suorittamia TEL:n mukaisia eliikejiir-
jestelyjb oli vuoden pddttyessd rekisterdity 73 000.

Tyrisuhteiden ja eldkeoikeuksien rekisterdinti on saatu suun-
nilleen ajan tasalle. Pddttyneitd tydsuhteita koskevien ilmoitus-
ten toimittaminen siirtyi kuitenkin erdiden eldkelaitosten osalta

yli vuoden vaihteen. Eldketapahtumailmoituksia on saapunut

elSkelaitoksista 19 000.

El6ketapahtumista on annettu kansaneldkkeiden ja sairausva-

kuutuksen pdivdrahojen myiintdmisessa tarvittavat tiedot Kan-
saneldkelaitokselle, jolta puolestaan on saatu ilmoitukset kan-
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sanelekepeatiiksistii ja tycielikkeen saajia koskevista sairausva-
kuutuksen pdivdrahojen suorituksista. Kansaneldkelaitokselle on
niin ikddn ilmoitettu tydeldkekortin numero ja henkilcitiedot
tycielSkelakien piiriin kuuluvista henkildistd, jolla toimenpiteell[
on pyritty tekemddn mahdolliseksi, ettd asianomaisella jo olevan
tydelSkekortin numero voitaisiin antaa mytis sairausvakuutuk-
sen sosiaaliturvatunnukseksi.

Rekisterien kiiyttistti muodostavat pddosan eldkelaitoksille an-
netut tiedot, joita ne tarvitsevat eldkeasioiden ratkaisuissa ja
muussa toiminnassaan.

ELAKEASIAT

Elbketurvakeskukselle on vuonna 1964 saapunut yli 2 400
eldkehakemusta. Kuten aikaisempinakin vuosina hakemukset on
useimmissa tapauksissa voitu toimittaa edelleen tyiinantajan va-
litsemalle elSkelaitokselle. Eldketurvakeskus on eldkehakemuk-
sen johdosta antanut pddttiksen 120 asiassa, joista 33 tapauksessa
hakijalle on mytinnetty TEL:n mukainen elike. Muissa tapauk-
sissa el5kehakemus on jouduttu hylkiidmddn yleensd sen takia,
ettei hakija o1e ollut lainkaan tycielSkelakien alaisessa tytisuh-
teessa.

Vakuutusoikeuden r}rhdyttyd kdsittelemd5n tyciel5kkeitd kos-
kevia muutoksenhakuasioita ElSketurvakeskus on hankkinut
eldkelaitoksilta vastineet sekd a,ntanut lausuntonsa muutoksen-
haun johdosta.

Eliikelaitosten yhtendistii kdytiint<iH eldkeasioiden ratkaisutoi-
minnassa edist5m[dn perustettu tycikyvyttiimyysasiain neuvotte-
lukunta on vuonna 1964 antanut eldkelaitoksille 54 silt6 ply-
dettyd lausuntoa.

Asianosaisen hakemuksesta El6:keturvakeskus on joutunut
ratkaisemaan kysymyksen tytieliikelakien soveltamisesta tydn-
tekij5dn. Tdllaisia hakemuksia on vuonna 1964 kiisitelty kaik-
kiaan 28. Lisiiksi on annettu useita tycieliikelakien soveltamis-
alaa koskevia lausuntoja.
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VALVONTA

TEL:n mukaisen eldketurvan jdrjestdmistd varten tyiuranta-
jille varatun mSSrdajan pddttyminen aiheutti, ettd toimenpiteet
eliikejHrjestelyvelvollisuuden mahdollisten laiminlytintien valvo-
miseksi tulivat ajankohtaisiksi. Vuoden 1964 aikana valmisteltiin
alustava menettely tlllaisten laiminlydntien selville saamiseksi
ja ryhdyttiin toimenpiteisiin sen toteuttamiseksi.

Tycinantajan ottaman vuosihaasteen ja konkurssin yhteydessd
Eldketurvakeskus on valvonut tytintekijtiiden lainmukaisen eld-
keturvan jdrjestdmistd. Vuoden 1964 aikana kdsiteltiin 268

konkurssi- ja 394 vuosihaastetapausta. Konkursseissa Eldketur-
vakeskus joutui valvomaan elaketurvan jdrjestiimiskustannukset
18 tapauksessa ja valvotut mddrdt olivat yhteensd n. 256 000

markkaa.

ELAKEKIILUJEN TASAUS

Vuonna 1964 Etdketurvakeskus toimitti tyiielikelaitosten yh-
teisesti kustannettavien vuoden 1963 eldkkeiden tasauksen. Ndi-
tii eliikkeitii ovat ldhinna TEL- ja LEl-tyd,kyvyttcimyysel5kkei-
den indeksikorotukset sekd TEL:n mukaiset vanhuuseldkkeet
ennen l. 7. 1972 syntyneille. Vuonna 1963 maksettiin tyiieliik-
keit6 2,96 milj. markkaa, josta yhteisesti kustannettavien eldk-
keiden osuus oli 0,97 milj. markkaa. TEl-eld.kelaitosten koh-
dalla tlmri merkitsi n. 0,5 /o niiden maksutulosta. Koska vas-
taava luku vuodelta 1962 oli 0,02 %, ja tulee vuoden 1964 osalta
olemaan arviolta 2,0 7o, voidaan todeta tasauselSkkeiden mdd-
rdn olevan voimakkaasti kasvamassa.

LUOTTOVAKUUTUS

Eldketurvakeskuksen luottovakuutustoiminnalle vuosi 1964 oli
sikdli merkittHvS, ettd eldkesd5ticiiden osuus, TEL:n mddrdajan
pddttymisestd johtuen, huomattavasti lisiiiintyi. Luottovakuu-
tettu lainakanta kasvoi kaikkiaan l6hes kaksinkertaiseksi ollen
vuoden pddttyessd 185 milj. markkaa. Tdstd mddrdstd takaisin-
lainauksen osuus oli 82 % eli 153 milj. markkaa, mik5 vastaa
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arviolta 40 % TEL-eldkelaitosten koko takaisinlainauksesta.
Eliikesiidtiriiden vastuuvajauksien IuottovakuutusmddrH oli 15
milj. markkaa vastaten n. 14 % eldkesddticiiden TEl-eldke-
vastuun koko mddrdstd. Eldkevakuutusyhtiriiden ja eld.kekasso-
jen ns. taannehtivan eldkevastuun luottovakuutukseen liittyvd
vakuutuskanta voidaan, vuoden 1965 alusta tapahtuvien perus-
temuutosten jdlkeen, arvioida n. 25 milj. markaksi. Lisdksi va-
kuutuskauden 1962-63 eldkevakuutusmaksuista luottovakuu-
tukselle aiheutuva vastuu, joka johtuu TEL 19 $:n sddnnciksestd
sellaisena kuin se oli ennen vuoden 1g63 lopulla tehtyd muu-
tosta, edustaa arviolta 181 milj. markan vakuutuskantaa. El6-
keturvakeskuksen koko luottovakuutuskanta oli siten vuoden
1964 pddttyessd n. 405 milj. markkaa.

Vuoden 1964 vakuutusmaksutulo oli 2,72 milj. markkaa. Suu-
rinta tuloerdd on, kuten aikaisemminkin, merkinnyt maksutulo
taannehtivan eldkevastuun luottovakuutuksesta, joskin sen
osuus on odotusten mukaisesti aikaisemmasta huomattavasti su-
pistunut. Luottovakuutusrahastot olivat vuoden 1964 piiiittyessd
5,51 milj. markkaa.

Vakuutuskorvauksia ei vuoden 1964 aikana vakuutustapahtu-
mien lopullisten selvitysten viipymisestd johtuen ole viel6 jou-
duttu suorittamaan.

TYoELAKEJARJESTEIJMAA KOSKEVAT TILA.STOT

Eldketurvaa ja tydeliikkeitd koskevia tilastoja on vuonna 1964
edelleenkin kerdtty varsin suppeassa muodossa johfuen ldhinnd
siitd, ettei tiiydellistd aineistoa toiminnan alkuvaiheessa ole voi-
tu saada. Vuotta 1963 koskevat tilastot, jotka perustuvat pdd-
asiassa el6kelaitosten antamiin tilastotietoihin, on osittain jul-
kaistu Eldketurvakeskuksen tiedotuslehdessd ja ne tullaan jul-
kaisemaan myds sosiaaliministericin toimittamassa vakuutusyh-
ti6tilastossa. Jdrjestelmdn suunnittelutytin yhteydessd on pyritty
luomaan edellytykset tdydellisemmHlte tilastoinnille. Sitd mu-
kaa kuin Eldketurvakeskuksen rekisterit saadaan tdydennetyiksi
suunnitelmien mukaiseen laajuuteen, tilastointi voidaan suurelta
osalta perustaa niihin.
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TUTKIMUSTY6

Edetlisend. vuonna aloitettu, yleiscin tietoja ja mielipiteitd ty<i-
eldkejdrjestelmdstd koskeva laaja haastattelututkimus saatiin
vuonna 1964 loppuun suoritetuksi, ja sen tulokset jaettiin el6ke-
laitosten ja tycimarkkinajiirjesttijen kdytettdviksi. Kevddla 1964

julkaistiin 14 eri maan vanhuus- ja tycikyvyttci.myyselSkejiirjes-
telmib koskevan tutkimuksen tulokset, ja syksylld aloitettiin
vastaavanlainen tutkimus eri maiden perhe-eldkejdrjestelmistd.
Lisd.ksi on suoritettu erditd" pienempid selvityksid.

Vuoden 1964 alussa Sosiaalipoliittinen Yhdistys piiiitti E15ke-

turvakeskuksen aloitteesta ryhtyd suorittamaan tutkimusta Suo-
men kansan eldketurvan riittdvyydestii. Tyritii johtamaan ase-

tettiin neuvottelukunta, jossa mm. Eldketurvakeskus ja Kansan-
eldkelaitos ovat edustettuina. Tdrkedn osan tutkimustycjstd tu-
lee muodostamaan aktiivivdestrin ja elSkkeen saajien tuloja ja
kulutusta koskeva haastattelututkimus, jota on valmisteltu vuo-
den 1964 aikana. Eldketurvakeskus on avustanut Sosiaalipoliit-
tisen Yhdistyksen tdhiin tehtdvddn kiinnittiimae tutkijaa. Tut-
kimuksen kustannuksista vastaavat Eldketurvakeskus ja Kan-
sanelSkelaitos.

NEUVONTA JA TIEDOTUS

Vuonna 1964 Eliiketurvakeskuksen tiedotustoimintaan vaikut-
tivat ndkyvimmin TEL:iin ja LEL:iin edellisen vuoden lopulla
tehdyt parannukset sekd TEL:n mukaista eldkejdrjestelyd var-
ten tyrinantajille varatun mddrdajan pddttyminen. Eldkelakien
muutosten johdosta julkaistiin uusi laitos jdrjestelmSd yleisesti

selostavasta tiedotusvihkosta. TEL:ssa s66detyn m6drdajan p66t-
tymisen johdosta jdrjestettiin mm. tiedotustilaisuus lehdisttille
ja tytjnantajille toimitettiin erityinen eldketurvan jdrjestdmis-

velvollisuutta selostava tiedotusjulkaisu. Uutena tiedotusvihkona
toimitettiin mycis eldkkeen hakijoille tarkoitettu opas. Lisdksi
otettiin uusia painoksia useista aikaisemmista julkaisuista. Kaik-
kiaan painatettiin julkaisuja 1,25 milj. kappaletta. Eldketurva-
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keskuksen tiedotuslehtei ilmestyi 4 numeroa ja tycieliikelaitok-
sille annettiin 16 yleiskirjettii. Kuten aikaisemminkin, Iehdis-
ttille, yleisradiolle ja televisiolle toimitettiin uutis-, haastattelu-
ja artikkeliaineistoa. Eldketurvakeskus on mycis jdrjestdnyt
useita koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia ja antanut sellaisiin
esitelmditsijdapua. Uutena tiedotusmuotona on mainittava tyti-
eldkelakeja ja -j5rjestelmdi" esittelevd. lyhytelokuva, joka val-
mistui syyskuussa 1964 ja jota sen jilkeen on esitetty eridn
kokoillan elokuvan yhteydessd maamme elokuvateattereissa.
Lyhytelokuvasta on valmistettu kaitafilmikopioita, jotka ovat
olleet tydmarkkina- ja muiden jdrjest<ijen sek6 elS.kelaitosten
kdytettiivinS.

HENKILOKUNTA

El6keturvakeskuksen henkikikuntaa on jouduttu vuoden 1964
aikana entisestddn lisSSmddn, pddasiallisesti rekistertjintitehtii-
vien kasvun vuoksi. Toimi,henkilciiden lukumd.drd. oli vuoden
p6dttyess6 98.

TOIMINNAN RAHOITUS

Toiminnan laajeneminen ja kustannustasossa tapahtunut ylei-
nen nousu aiheuttivat tuntuvan lisdyksen Eldketurvakeskuksen
menoissa edelliseen vuoteen verrattuna. Eldkelaitosten Eldketur-
vakeskukselle suorittamat kustannusosuuksien ennakot riittiviit
kuitenki.n peitt5miiiin myiis kustannusten nousun.

Luottovakuutustoiminnasta aiheutuneet kulut on suoritettu
luottovakuutuksen varoista.

Helsingissd 10 piiiviinii maaliskuuta 1965

Erkkr, Pesonen T Pentikiiinen

Arui Aaltonen Verkko Ahtola C. G. Aminoff
Olli HeLniuaara Uuno Hiironen Aane Manninen
Erkki, Oinas Olaui. Suomi,nen Tapant, Virkkunen

Tauno Jylhd.
Toimitusjohtaja



10

TULO.STASE

KULUT
Varsinaiset kulut

Hallinto- ja hoitokulut
Palkat ja palkkiot
Sosiaalikulut .....
Toimistokulut
Tietokonekulut
Verot
Korot
Poistot
Muut kulut ..... ..

Eldkelautakunta

Luottots akuutuks en kulut

Vakuutussitoumuksista
aiheutuneet suoritukset

Siirto vakuutusmaksurahastoon
Siirto korvausrahastoon

Hallinto- ja hoitokulut
Palkat ja palkkiot
Sosiaalikulut....
Muut kulut

935 606,12
331 049,87
344321,2L
677 665,84

290,18
I227,-

23 202,64
t44929,L3
54 178,85 2 520 470,84

328 987,34
2 37 4 992,02

156 180,78
38 328,07
51 287,39 2 949 775,60

mk 5 470 246,44
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TTIIVUODELTA 1964

TUOTOT
Varsinniset tuotot

Kustannusosuudet elSkelaitoksilta
Erityisttiiden tuotot
Muut varsinaiset tuotot

Luott ou akuutuksen tuotot

2 500 454,13
g 7gg,3g

tL 227,32 2 520 470,84

2 72t 399,81

220 687,79

7 688,- 2 949 775,60

mk 5 4t0 246,44

Vakuutusmaksut

P5.6oman tuotot
Korot
Lainojen ja arvopape-
rien indeksikorotukset

Muut tuotot ..

211 687,79

I 000,-



12

OMAISUUSTTASE

VASTAAVAA
Rahoitusomaisuus

Kassa
Pankkisaamiset ja postisiirtotilit
Tilisaatavat

484,16
Lt7 4L0,54
575 519,39 693 414,08

Sii,rtguiit eriit

Eridntyneet maksamattomat luotto-
vakuutusmaksut . 691 117,03

Sijoitusomai,suus

Talletukset
Obligaatiot
Lainat

1 469 407,55
2 578 500,-
1 090 000,- 5 137 907,55

Kd.gtt6omnisuus

Kalusto
Osakkeet ja osuudet

L94 927,15
87 600,- 282 527,15

mk 6 804 965,81
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31. 12. 1964

VASTATTAVAA
Vieras piidnma

Tilivelat

Siirtyuiit eriit
Palautettavat kustannusosuudet

Lu ott o u akuut u s s it oumuksisto
aih,eutwsa uastuu

Vakuutusmaksurahasto
Korvausrahasto

35 527,90

1256 504,45

566 381,86
4 946 551,60 5 512 933,46

mk 6 804 965,81

Helsingissd 10 pdivdnii maaliskuuta 1965

Erkki Pesonen T Pentikiiinen

Ansi Aaltonen Veikko Ahtola C. G. Aminolt

Olli Heinitsaara Uuno Hiironen Aame Manninen

Erkki Oinas Olatsi Suominen To,pani Virkkunen

Tauno Jglhii
Toimitusjohtaja
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Edustajiston varsinaisessa syyskokouksessa joulukuun 13 piii-

viind 1963 valittuina tarkastamaan Eldketurvakeskuksen hallin-
toa ja tilejd vuodelta 1964 olemme tiiniid.n suorittaneet teht5-
vamme 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 ettd tilinpddtcis on oikein johdettu kirjan-
pidosta.

Yhdessd. olemme lukeneet edustajiston ja hallituksen kokouk-
sissa pidetyt ptiytiikirjat ja toimintakertomuksen, analysoineet
ja tarkastaneet tilinpiititdksen sekd keskustelleet tarkastuksessa
esille tulleista asioista toimitusjohtajan ja asianomaisten osas-
topiiiillikktijen kanssa, jotka ovat antaneet meille kaikki halua-
mamme lisdselvitykset.

Tilinpiidtris on oikein tehty. Kokonaiskuluista on siirretty
luottovakuutuksen osalle sille kuuluvat kulut, minka jdlkeen
varsinaisen toiminnan kutuiksi jiiS mk 2.520.470,84. Tycield.ke-
laitosten kustannusosuuksia on peritty vuodelta 1964 mk
3.36i.169,38 ja on edelld mainitut kulut ylittdvdt kustannus-
osuudet mk 860.715,25 yhdessd edellisen vuoden vastaavan m65-
rdn mk 395.789,20 kanssa eli yhteensd mk 1.256.504,45 kirjattu
siirtyvdksi velaksi. Luottovakuutustoiminnan nettotuotto mk
2.703.9?9,36 on laskelmien mukaan kirjattu luottovakuutussi-
toumuksista aiheutuvaan vastuuseen, joka on tilinpddttiksessd
mk 5.512.933,46.

Tarkastuksessa oli kutsuttuna lhsnd sosiaaliministeritfu:r va-
kuutusosaston matemaatikko A. Savelius, 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 tilinpaiitcis vahvistettaisiin ja ettii halli-
tukselle mytinnettdisiin vastuuvapaus.

Helsingissd maaliskuun 15 piiiviinii 1965

Bjarne Lindhol.m Reino Vento
I(HT

Veikko Miiki Soante Kihlman
HTM KHT
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ELAKETURVAKESKUKSEN
HALLINTOELIMET

EDUSTAJISTO

Varstnaiset jiisenet

Niemi, J. E., varatuomari, edustajiston puheenjohtaja
Suontausta, Tauno, lakit. tohtori, edustajiston varapuheen_
johtaja
Kivekds, Lauri J., vuorineuvos
von Julin, Jacob, vuorineuvos
Hetemdki, Pdiviti, varatuomari
Hietanen, Lauri, kauppaneuvos
Jaakkola, Olavi, agronomi
Rantanen, Vihtori, puheenjohtaja
Ndrvdnen, Onni, puheenjohtaja
HHmdl5inen, Niilo, puheenjohtaja
Lahtinen, Orvo, sihteeri-taloudenhoitaja
Suominen, Olavi, fil. maisteri
Peitsalo, Kalervo, toimitusjohtaja
Keindnen, Viljo, fil. tohtori
Karhunen, Kari, fil. tohtori
Tienari, Artturi, fil. maisteri
Turtola, Paavo A., varatuomari
Ponteva, Eero, professori

Varamiehet

Mdntyl6, J. E., fil. maisteri
Salonen, Ensio, hallitusneuvos
Berghell, Helge, varatuomari
Hiist<i, Stig H., varatuomari
Svartstrtim, Nils, varatuomari
Pesonius, Veikko, eversti
Sirkid, Viljo I., agronomi
Saarinen, Olavi, sihteeri
Viitasaari, Jaakko, puheenjohtaja
Kujanpdd, V5inci, puheenjohtaja
Pddkktinen, Hemmi, lainop. kand.
Kaukoranta, Matti H., toiminnanjohtaja
Kalanti, Aarno, varatuomari
Ketola, Ilmari, fil. maisteri
Malmivuo, Jussi, vakuutusneuvos
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Honka, Kaarlo, fil. maisteri
Suuraho, Gunnar, sosiaalijohtaja
Niemi, Turo, lddket. 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, IJuno, sihteeri
Ahtola, Veikko, puheenjohtaja
Halsas, K-J., varatuomari
Aminoff, C. G., varatuomari
Heinivaara, OlIi, liiiiket. ja kir. tohtori
Fougstedt, Gunnar, professori

Varamiehet

Halme, Erkki, agronomi
Wid6n, Rolf, varatuomari
Markkanen, Kauko, varatuomari
Kuukkanen, Viljo, puheenjohtaja
Salminen, Jouko, puheenjohtaja
Suominen, Olavi, fil. maisteri
Souri, Aarne, varatuomari
Ikonen, Ensio, liitiket. ja kir. tohtori
Honka, Kaarlo, fil. maisteri

TILINTAR,KASTAJAT
Kihlman, Svante, kauppat. maisteri, I(HT, valvontatarkastaja
Lindholm, Bjarne, valtiot. maisteri
Miki, Veikko, taloudenhoitaja
Vento, Reino, kauppat. maisteri, KHT

Varamiehet

Ekroos, Torsten, kauppat. maisteri, KHT'
Vdlikangas, Aarne I., valtiot. maisteri
Vainio, Allan, taloudenhoitaja
Heikkonen, J. V., kauppat. maisteri, KHT
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LUOTTOVAKUUTUKSEN JOHTOKUNTA
Jylhd, Tauno, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Harkia, Eero, pankinjohtaja, varapuheenjohtaja
Witting, Erik, pankinjohtaja
Peitsalo, Kalervo, toimitusjohtaja
von Veh, Nils, toimitusjohtaja

TIEDOTUSTOIMINNAN NEUVOTTELTIKUNTA

Jylhd, Tauno, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Valkama, Esko-Voitto, toimittaja
Ikeiheimonen, Erkki, pdiitoimittaja
Mannerkorpi, Matti, fil. lisensiaatti, 31. 3. 64 saakka
'Seitovirta, Erkki, tiedotuspddllikkti, 1. 4. 64 lukien
Toivonen, Pauli, yhteisk.-tiet. kand.

TYoKY\TYTT6MYYSASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Varsinaiset jiisenet

Sundberg, Heirner, johtaja, puheenjohtaja
KeinSnen, Viljo, fil. tohtori, varapuheenjohtaja
Antila, Jussi, l6dket. lisensiaatti
Kaikkonen, Markku, osastopHdllikkri
Lehtinen, Martti, liidket. lisensiaatti
Lehtinen, Raimo, varatuomari
Ora, Jaakko, varatuomari
Oravisto, K. J., l6dket. ja kir. tohtori
Simoinen, OIIi, hall.-op. kand.
Somer, Pekka, liiiiket. lisensiaatti

Varami,ehet

Milen, Olavi, prokuristi
Heikel, Felix, ld6ket. lisensiaatti
Ktittner, Peter, lakit. lisensiaatti
Aaltonen, Reino, varatuomari
Honka, Kaarlo, fil. maisteri
Silfverberg, Alf, varatuomari
Ikonen, Ensio, Iliiiket. ja kir. tohtori

T'OIMITUSJOHTAJA

Jylhd, Tauno, fil. maisteri, SHV
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OSASTO- JA TOIMISTOPAALLIKOT
Sundberg, Heirner, johtaja, lainopillinen osasto
Rantanen, Tarmo, osastopdH.llikkd, yleinen osasto
Kaikkonen, Markku, osastopddllikkci, vakuutusteknillinen osasto
Melkas, Antti, osastopddllikkti, luottovakuutusosasto
Karjalainen, Matti, tiedotuspddllikktj, tiedotustoimisto
Aarnio, Margaretha, tutkimuspaallikkt, tutkimustoimisto

LAAKARI
Lehtinen, Martti, lddket. Iisensiaatti

ELAKELAUTAKUNTA

Varsinar.set jiisenet

Ojala, Olof, hallitusneuvos, lautakunnan puheenjohtaja
Ahonen, Erkki, oikeussihteeri, lautakunnan varapuheenjohtaja
Saari, Kaarlo, varatuomari
Ifovinen, Esa, fil. maisteri
Kaipainen, W. J., lSiiket. ja kir. tohtori 31. 8. 1964 saakka
Bjtirkst6n, R. R., liidket. lisensiaatti 1. 9. 1964 lukien
Lehtosuo, Erkki, ltidket. lisensiaatti
Svartstrtim, Nils, varatuomari
Jaatela, Tauno, lakit. lisensiaatti
Kaukoranta, Matti, toiminnanjohtaja
Piitulainen, Leo, jdrjesttjsihteeri

Varamiehet

Carlsson, Bjiirn, fil. maisteri
Bjiirkst6n, R. R., lddket. lisensiaatti 31. B. 1964 saakka
Luppi, Alpo, lddket. lisensiaatti 1. 9. 1964 lukien
Valanne, Eero, lddket. lisensiaitti
Ripatti, Pertti, varatuomari
Palojdrvi, Erkki, agronomi
Raita, Yrjci, fil. maisteri
Nokelainen, IJuno, opintosihteeri
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ELAKELAUTAKUNNAN TOIMINTA VUONNA 1964

Eldkelautakunnalle saapui vuoden 1964 aikana 556 valitus-
asiaa. Sanottuna vuonna annettiin p?iiitris 524 asiassa, joista 128
tapauksessa eldkelautakunta muutti eldkelaitoksen pddttjstd. Kd-
sittelemdttd olevien valitusten lukumddrd joulukuun 31 piiiv?inii
1964 oli 130. Valitusten lukumddrd kasvoi vuonna 1964 noin
kaksinkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna.

Syyskuusta 1964 lautakunta on toiminut jakaantuneena kah-
deksi viisijd"seniseksi jaostoksi, jotka ovat kumpikin pitdneet
keskimddrin kolme istuntoa kuukaudessa. Mytis tdysistuntoja on
pidetty edelleen. Jaostokdsittelylld saavutettiin se etu, etti va-
litusasiain kdsittely tuli nopeammaksi. ElHkelautakunnan piiiittis
annetaan nykyisin noin kahden kuukauden kuluessa siitd, kun
valitus on saapunut lautakunnalle. Asiat, joissa eldkelautakunta
omasta aloitteestaan hankkii lisdselvitystd ja tdysistunnossa
kdsiteltdvdt asiat viipyvdt kuitenkin lautakunnassa jonkin ver-
ran pitempddn.

Helsingissd 10 piiivdnii maaliskuuta 1965

O. Ojala
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