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Saavuttaessa sosiaalipolitiikkamme kannalta merkityksellisen
1960-luvun toiselle puoliskolle on eleketurvan kehitys jatkunut
edelleenkin voimakkaana. Vuoden 1965 aikana saatettiin valtion
ja kirkon el[kelainsddddnncin uudistamista koskeva valmistelutyri
loppuun niin, ettd hallituksen esitys asiasta voitiin antaa eduskunnalle vuoden 1966 alussa. Esityksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ndiden yhteistijen palveluksessa olevien eldketurva niiden
henkilciiden eldketurvan kanssa, jotka kuuluvat tytjntekijdin eliikelain tai kunnallisten viranhaltijain ja tydntekijdin eldkelain
piiriin. Eldketurvan parantamisessa ovat merkittdviksi toimenpiteiksi osoittautuneet vuoden 1965 alusta vanhimpien ikdtuokkien

tyciel5kkeisiin suoritetut korotukset. Kansaneldkelainsddddntriijn
on my6s tehty huomattavia, eldkkeiden nousuun johtaneita muutoksia. Uutta vaihetta sosiaaliturvan kehityksessd on enteillyt
kasvava mielenkiinto itsendisten yrittdjien eldketurvaa samoin
kuin perhe-elHkejdrjestelmdn aikaansaamista kohtaan. Vuoden
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yrittdjien elSketurvaa selvittdmddn valtion komitea. Perhe-elSkkeiden kannalta ratkaisevimmaksi alkusysdykseksi muodostui tytimarkkinajdrjestcijen vuoden 1966 helmikuussa tekemd sopimus, jonka mukaan olisi ryhdyttdvd toi1966 alussa asetettiinkin

menpiteisiin pakollisen perhe-eldketurvan aikaansaamiseksi ty<isuhteessa oleville. Ndiden jdrjestcijen esityksestd on asiaa ryhdytty valmistelemaan Eldketurvakeskuksessa, joka oli jo aikaisemmin suorittanut perhe-elSkekysymyksestd alustavia tutkimuksia ja selvityksid.
Tycieldkelakien toimeenpanoa ajatellen vuosi 1965 on merkinnyt ensimmdistd sellaista vuotta, jona jdrjestelmdL on voinut
toimia tdydessd laajuudessaan ja vakinaiseksi tarkoitetulla pohjalla. Thmii ei luonnollisestikaan merkitse jhrjestelmdn kehityksen pysdhtymistd. Monessa suhteessa on vasta nyt voitu saada
asioista selvd kokonaiskuva ja ryhtyd toimenpiteisiin ilmenneiden

puutteellisuuksien korjaamiseksi. Vucden aikana tapahtuneelle
kehitykselle onkin ominaista kdyttiitin otettujen menetelmien tarkentaminen ja tdydentdminen samalla kun siihen on liittynyt
pyrkimys kjytdii keinoja toimeenpanon yksinkertaistamiseksi.
Titii kehitysvaihetta ilmentdvdt muun muassa ne muutokset,
joita ty<ieldkelakeihin tehtiin vuoden lopussa.
Edelliseen vuoteen verrattuna tyrieldkelaitosten mddrii pysyi
vuonna 1965 ldhes ennallaan. Tycieldkelaitoksia oli vuoden pddttyessd 177. Tyrintekijiiin eldkelain (TEL:n) mukainen eldketurva
oli tiillciin jdrjestetty voimassa olevien tyrisuhteiden perusteella
kaikkiaan 712 000 tycintekijiille. Lyhytaikaisissa ty<isuhteissa olevien tyiintekijiiin eliikelain (LEL:n) mukaisia vakuutusmaksuja suoritettiin vuonna 1965 keskimddrin 210 000 tycintekijiistii
kuukaudessa. Tyrieldkelaitosten kokonaismaksutulo samalta ajalta oli TEL:n perusturvan ja LEL:n osalta arviolta 300 milj. markkaa.

Ty6eldkl<eitH maksettiin vuonna 1965 n. 30 milj. markkaa. Vuoden alusta suoritetut vanhimpien ikdluokkien eldkkeiden korotukset nostivat maksettavien eldkkeiden kokonaismddrdd TEL:n
osalta 20 96 ja LEL:n kohdalta 40 %.Elakkeensaajien luku nousi
vuoden 1965 aikana 11 000:sta 21 000:een. TEl-eliikelaitosten
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myiintdmien etdkkeiden keskimddrd oli vuodenvaihteessa 19651966 toteutetun indeksikorotul<sen jdikeen 148 markkaa kuukaudessa vastaavan keskimldrdn ollessa LEL-elHkelaitosten mycintdmien eldkkeiden osalta 84 markkaa kuukaudessa. Kaikkien el5kkeiden keskimddrd oli 128 markkaa kuukaudessa.
Eldketurvakeskuksen toiminnassa on vuonna 1965 noudatettu
samoja periaatteita kuin aikaisempina vuosina. Pddosan laitoksen
tyiistd muodostavat toimeenpanotehtdvdt. Niiden rinnalla suoritettu jdrjestelmdn suunnittelu ja kehittiiminen on tapahtunut
enimmdkseen tyiiryhmissa, joiden toimintaan ovat entiseen tapaan osallistuneet mycis ty6markkinajdriestcijen ja eldkelaitosten
asiantuntijat.
TYoELAKEJARJESTELMAN KEHITTAMINEN
Eldketurvakeskuksessa on, kuten aikaisemminkin, jatkuvasti

seurattu tycieldkelainsddddnncin soveltamista kdytiintcirin j a suunniteltu keinoj a ilmenneiden puutteellisuuksien korjaamiseksi. Tdssd tarkoituksessa valmisteltiin vuoden 1965 aikana ehdotukset tyrieldkelakien sekd vastaavien toimeenpanoasetusten muuttamiseksi. Ehdotusten tuloksina annettiin 30 pdivdnd joulukuuta 1965 lait
TEL:n ja LEL:n muuttamisesta. Samana pdivdnd muutettiin lakien toimeenpanoasetuksia. Uudella lailla selvennettiin sivutoimia
koskevaa TEL:n sddnntistd ja tycieliikelakien ns. rajoitussddnniisten sisdlttjd muutettiin niin, ettd niiden soveltaminen muodostui
helpommaksi. Ensiksi mainitun sadnnrjksen tarkentaminen johti
samalla TEL:n soveltamispiirin laajenemiseen. Muista muutoksista tdrkein oli veron ennakonpiddtyksen alaisen palkan ottaminen
eldkkeen perusteena olevaksi paikaksi mycis TEL:ssa' Lakeihin

tehdyt korjaukset olivat ldhinnd teknillisluonteisia, mutta

sen

ohella ne merkitsivdt eldketurvan paranemista.
Eldkehakemusten lukumddrdn kasvaessa osoittautui aiheelliseksi tehostaa eldkkeen hakijoiden paikallista neuvontaa. Rahalaitosten kanssa tehdyn scpimuksen tuloksena saatiin vuoden 1965
kes5kuun alussa aikaan neuvontajdrjestetmd, joka tdydentiiii tytjeldkelaitosten sekd tyiinantajien muodostamaa neuvontaverl<os-
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toa. Sopimuksen mukaisesti liike- ja sddstiipankkien sekd osuuskassojen paikalliset konttorit ja postisddstdpankkiliikettd hoitavat
postitoimipaikat pitiivtit saatavilla eldkehakemuslomakkeita sekd
antavat neuvoja ja apua niiden tdyttdmisessd. Rahalaitoksista
saapuvat hakemukset, jotka vuoden 1965 lopussa muodostivat
noin neljdnneksen kaikista eldkehakemuksista, toimitetaan Eldketurvakeskuksen valitykselld ty6eldkelaitoksille.

Rekistertiintijdrjestelmdd on pyritty jatkuvasti tdydentdmddn
1965 aikana muun muassa yksinkertaistettiin LEL:n maksutilitysten tietokonekdsittelyd ja aikaisemmilta vuosilta tehtyjen tilitysten yhdist6mistd koskeva suunnittelu
saatettiin loppuun. Ldhiajan tavoitteena on ryhtyd antamaan
tytintekijtiille otteita rekistereistd entistd laajemmassa mitassa.
Toimenpiteelld on merkitystH paitsi tiedotuksen mycis ty6nantajien valvonnan kannalta. Jdrjestelmd tulee kokeiluvaiheeseen
vuoden 1966 kestilld.
Eldketurvakeskus ja kunnallinen eldkelaitos ovat olleet yhteistytissd asioissa, jotka kuuluvat kummankin laitoksen toimintapiiriin. Molempia erityisesti kiinnostavia kysymyksid ovat olleet
eld,kkeen hakijoiden neuvonta ja eldkeasioihin liittyvd tietoliike.
Sairausvakuutusviranomaisten kansss kdytyjen neuvottelujen tuloksena saatiin tycikyvytttimyyseldkkeen ja sairauspdivdrahan
yhteensovitusmenettelyd yksinkertaistetuksi.

ja kehittdmdan. Vuoden

REKISTERIT
ElSketurvakeskuksen rekistereihin ilmoitettiin vuonna 1965
uusia tycintekijdita 249 000. Tycieliikejiirjestelmdn koko toimintaaikana rekisteriin merkittyjen ty<jntekii<iiden lukumddrii ylitti
vuoden lopussa 1 600 000. LEL:n vakuutusmaksutilityksid rekisteriiitiin kuluneen vuoden aikana 4 150 000, ja ne koskivat n.
450 000 tydntekijiiii. TEL:n mukaisten lisdetujen rekisteriiintejd
suoritettiin vuoden 1965 alusta lukien. Lisdetuja oli vuoden lopussa jdrjestetty 17 500 tytjntekijiille.

Etdkeasioissa tehdyistd piiiitdksistii saatiin kuluneen vuoden aikana elSkelaitoksitta 30 160 eldketapahtumailmoitusta. Niistd on

vdlitetty tietoja Kansaneldkelaitokselle, joka on puolestaan ldhet-

tdnyt ElSketurvakeskukselle ilmoituksia sairauspdivdraha- ja
kansaneldkeasioissa annetuista piiiitiiksistii.

ELAKEASIAT
Eldketurvakeskukselle saapuneiden elHkehakemusten lukumddrd kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna' Tiihbn oli
osaltaan syyn6 rahalaitoksissa kesdkuussa 1965 aloitettu eldkkeen
hakijoiden neuvonta. Suurin osa saapuneista 5 800 hakemuksesta
voitiin ilman enempdd selvittelyd toimittaa edelleen eldkelaitosten ratkaistaviksi.
Vakuutusoikeuden kdsiteltdvdksi saatetuissa valitusasioissa
Eldketurvakeskus hankki eldkelaitosten vastineet ja antoi lausuntonsa muutoksenhaun johdosta. Jos pddttiksilld on ollut periaatteellista merkitystd, on ne saatettu kaikkien tycieldkelaitosten tietoon.

Tycikyvytttimyysasiain neuvottelukunta, jonka tarkoituksena
on edistdd yhtendistd kiiytdntiid eldkeratkaisuissa, antoi kuluneen
vuoden aikana suosituksensa 61 asiassa. Eldketurvakeskus antoi
myiis piidttiksid ja lausuntoja tycieltikelakien soveltamisesta.
VALVONTA

Eldketurvan jdrjestdmisvelvollisuuden valvomiseksi suoritet-

tiin erdiden tytjnantajista saa,tujen luettelojen sisdltdmien tietojen vertaaminen tytinantajien eldkejdrjestelyistd oleviin Eliiketurvakeskuksen rekistereihin. Tdmi koski yli 70 000 tapausta eli
joilla on jatkuvasti palveluksessaan tytisuhteessa olevia tyiintekijtiitii. Alkukisittelyn jdlkeen jiii selvittelyn alaiseksi 12 000 tapausta. Ndist5 2/3 on osoittautunut sellaisiksi, ett6 laiminlytjntiii eldkejdrjestelyn hoitamisessa ei ndytd
tapahtuneen. Jiiljelle jddrneet n. 4 000 tapausta, ioiden osalta selvitystb vield jatketaan, koskevat arviolta 7,5 '% tyijeldkelakien
piirin koko tydntekijdkannasta.

valtaosaa tytjnantajista,

8

Lainmukaisen eldketurvan jdrjestdmistd selvitettiin mytjs tycinantajien konkurssi- ja vuosihaasteasioiden yhteydessd. Vuoden
1965 aikana kisiteltiin 302 konkurssi- ja 691 vuosihaastetapausta.

Eldketurvan jdrjestdmiskustannuksia Elhketurvakeskus joutui
valvomaan 21 konkurssissa, ja niissd valvottujen erien yhteismddrd oli 131000 markkaa. Kun myris eldkelaitokset joutuvat
seuraamaan konkursseja ja vuosihaasteita, kehitettiin menetelmd,
jonka mukaisesti Eldketurvakeskus vuoden 1966 alusta on ilman
pyyntcid toimittanut eldkelaitoksille tiedot ndistd asioista.
Eldkelaitosten toimintaa on jatkuvasti seurattu. Eldkekassojen
ja eldkesddti<iiden toimintaa valvottiin muun muassa suorittamalla niissd 20 tarkastusta.
VAKUUTUSTEKNILLISET TYOT
Vuoden 1965 alusta voimaantulleen lainmuutoksen johdosta oli
ennen vuotta 1917 syntyneiden tycintekijciiden vapaakirjoja korotettava. Tdmd korotus laskettiin Eldketurvakeskuksessa niihin
vapaakirjoihin, jotka jo oli ilmoitettu rekistereihin. Korotus koski
36 000 tycintekijiid, ja laskeminen tapahtui tietokoneiden avulla.
Kesdlld 1965 Eliiketurvakeskus toimitti edelliseen vuoteen koh-

distuvien, yhteisesti kustannettavien eldkekulujen tasauksen.
Vuonna 1964 eldkelaitokset maksoivat eltikkeitd kaikkiaan 12,7
milj. markkaa. Yhteisesti kustannettavien eldkkeiden osuus oli
5,0 milj. markkaa, ja ne muodostivat vakuutusmaksutulosta
TEL-eldkelaitoksissa l,7B % ja tycieliikekassoissa 0,13 %. Tasauksen kautta kulkenut rahamddrd oli yhteensd 1,75 mitj. markkaa.
Vuoden 1965 jiilkipuoliskolla Iaskettiin ne lopulliset osuudet, joiden mukaan eldkelaitokset vastaavat El5keturvakeskuksen kustannuksista vuosina 1962-1964, j a suoritettiin eidkelaitoksilta tdrhdn tarkoitukseen perittyjen ennakkomaksujen selvittely.
Eldketurvaa ja ty6elakkeitd koskevia tilastoja kerdttiin suunnilleen aikaisemmassa laajuudessa. Rekistereiden nykyinen kehitysvaihe antoi mahdollisuuksia mycis erdiden erikoistilastojen laatimiseen. Tilastotietoja julkaistiin muun muassa sosiaaliministericin
vakuutusyhticitilastossa j a Eldketurvakeskuksen tiedotuslehdessd.
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LUOTTOVAKUUTUS
Eldketurvakeskuksen luottovakuutustoiminnassa vuosi 1965 oli
aikaisempaa lukuisampien vakuutustapahtumien vuosi' Korkeimman oikeuden kuluneena vuonna antaman pddtiiksen perusteella
ei vuosien 1962-1963 saamatta jiidneitti elSkevakuutusmaksuja,
joista luottovakuutus on vastuussa TEL:n aikaisemman sanamuodon ncjalla, endd hyvdksytd etu.oikeutetuksi saatavaksi konkurssissa. Tdmd on osaltaan lisdnnyt luottovakuutuksen vastuuta.
Kaikkiaan oli vuoden 1965 loppuun mennessd konkursseissa val-

vottu saatavia, joista luottovakuutus saattaa joutua vastaamaan,
1,81 milj. markkaa. Luottovakuutuksen varoista suoritettiin vuonna 1965 korvauksia 22 100 markkaa. Tdmd mddrd on kokonaan
korvausta vuosilta 1962-1963 saamatta jddneistd eldkevakuutusmaksuista.

Luottovakuutettu lainakanta kasvoi vuoden 1965 alusta 30 'ilo
ja oli vuoden lopussa 240 milj. markkaa. Tdstd mddrdstd oli takaisinlainauksen osuus 82 *,. Eliikesiiiiticiiden yhteenlaskettu vastuuvajaus oli jonl<in verran pienempi kuin edellisen vuoden phdttyessd eli 13 milj. markkaa.
Luottovakuutusrahastot kasvoivat vuoden 1965 kuluessa 2,45
milj. markalla eli 7,96 milj. markaksi. Kasvu jdi luottovakuutetun
lainakannan lisdHntymisestd huolimatta pienemmdksi kuin edellisenh vuonna. Tdmd johtui siitd, ett6 vakuutusmaksutulo ns.
taannehtivan elSkevastuun luottovakuutuksesta vhhitellen lakkaa.

Luottovakuutusvaroista on runsas kolmannes sijoitettu arvopapereihin ja 16hes puolet annettu lainaksi ldhinnd rakennustarkoituksiin.

TUTKIMUSTYO

Vuonna 1964 aloitettu perhe-eldkejdriestelmid koskeva tutkija sen tulokset julkaistiin kirjasena "Yleiset perhe-eldkejdrjestelmdt erdissd maissa". Tutkimuksessa kdsitellddn
mus valmistui,
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eri maan jdrjestelmien ohella mytis nykyistd tilannetta Suo-

messa.

Syksyllii 1965 Eliiketurvakeskus piiiitti ryhtya suorittamaan perustutkimuksen luonteista kenttdtutkimusta eldkeikHkysymyksestd. Tutkimus, jonka valmistelutyijt ovat parhaillaan kdynnissd,
tehdhdn yhteistytissd tycimarkkinajdrjesttijen kanssa. Tarkoituksena on kerdtd tietoja olosuhteista eri ammateissa ja tutkia tyiinantajien ja tytjntekijciiden asenteita eliikeiklkysymyksessd.
Sosiaalipoliittisen Yhdistyksen tutkimus, joka koskee Suomen
kansan el5keturvan riittdvyyttd ja jonka Eldketurvakeskus ja
Kansaneldkelaitos yhdessd rahoittavat, jatkui koko vuoden 1965
ajan. Siihen liittyvdn kulutustutkimuksen kenttStyti saatiin valmiiksi ja aineiston kdsittely aloitettiin. Eldketurvakeskuksen tutkimustoimisto on jatkuvasti avustanut tutkimuksen kdytdnndliisessd suorittamisessa.

NEUVONTA JA TIEDOTUS
Eldketurvakeskuksessa laadittiin vuoden 1965 alussa uusi, tydeldkejdrjestelmdd yleisesti selostava tiedotusvihko, jota jaettiin
350 000

kpl. Lisiiksi julkaistiin eldkkeen hakijoille tarkoitettu

opaslehtinen. Eldkkeen hakijoiden neuvontaan osallistuvia raha-

Iaitosten toimihenkiltjitd varten valmistettiin erityisohjeet, joita
jaettiin mytis eldkelaitoksille ja terveydenhoidon piirissd tytiskenteleville. Niin ikddn Iaadittiin liiiikiireille tarkoitettu opaslehtinen, jossa selostetaan tyrieldkeasioissa tarvittavaan lddkdrinlausuntoon ja sen ldhettdmiseen liittyvid kysymyksid. Eldketurvakeskuksen tiedotuslehti muutettiin vuoden alusta "Tytieldke"
-nimiseksi aikakausjulkaisuksi, jota ilmestyi sanottuna vuonna
4 numeroa. Yleiskirjeitd annettiin eldl<elaitoksille 13 kappaletta.
Lehdisttin, radion ia television uutis-, haastattelu- ja artikkelipalvelusta on huolehdittu entiseen tapaan. Eldketurvakeskus on
jdrjestdnyt mycis useita koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia ja antanut esitelmciitsijdapua. Tycieldkejdrjestelmdstd valmistettu elokuva, joka lainmuutoksen johdosta osittain uusittiin, on edelleen
kiertdnyt elokuvateattereissa ympdri maata ja sen kaitafilmiko-
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piot ovat olleet hyvin kysyttyjii. Uutena tiedotusmuotona voidaan
mainita jdrjestelmdd esittelevd ndyttely, joka oli esilld Sosiaalihuollon Keskusliiton vuoden 1965 elokuussa Kuopiossa idrjest5millii yleisilld huoltopdivillii. Niiyttely on nyt Helsingissd Tycisuojelun5yttelyn yhteydessS.
Eldketurvakeskuksen toimintaan tutustui vuoden 1965 aikana
muun muassa eduskunnan sosiaalivaliokunta.

HENKILoKUNTA, TOIMITILAT JA KUSTANNUKSET
ElSketurvakeskuksen henkiltikuntaa on vuoden 1965 aikana
jouduttu lisdHmbdn 11 henkiltjlld. Toimihenkilijiden lukumddrd
oli vuoden piiiittyessii 109.
Asiakaspalvelun lisddntyminen ja valvontatoimenpiteiden kehittdminen ovat vaatineet toimitilojen lisddmistii. THmd kysymys
onkin voitu ratkaista hankkimalla lisitilaa nykyisten toimitilojen
vd,littrimdstd yhteydestd.
Eldketurvakeskuksen hallinto- ja hoitokulut nousivat edelliseen vuoteen verrattunaT,S /6. Luottovakuutuksen kohdalla tdmd
nousu oli 5,9 %. Lisdys johtui toiminnan laajenemisesta ja kustannustason yleisestd noususta.
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Erkki Pesonen

T Pentikiiinen

Veikko Ahtola

C. G. Aminoff

Ol,l,i Heinitsaara

Uuno Hiironen

Aarre Manninen

Erkki

Ola.tsi Suominen

RoLf Widdn

Tapani Virkkunen

Tauno JELhii
Toimitusjohtaja

Oinas
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TULOSTASE

KULUT
Varsinaiset kulut

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

1 048 137,89

2L41L3,27

Poistot

398 404,59
727 90L,66
256,50
26 294,74

Muut kulut

216 101,79

ElSkelautakunta

77 207,69

2708 4L8,13

Luottou akuutuksen kulut

Vakuutussitoumuksista
aiheutuneet suoritukset
Maksetut korvaukset
Vastaisia suorituksia varten

22 L32,58

siirretty
Vakuutusmaksurahastoon
Korvausrahastoon

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

348 818,31

2 t00 7t5,94

t79

944,67

26 241,24

54 162,13

2 732 0L4,87

mk

5 440

433,-
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TILIVUODELTA

1965

TUOTOT
Varstnaiset tuotot
Kustannusosuudet eldkelaitoksilta

Korot
Muut varsinaise,t tuotot

2 648 183,46
39 901,70
20 332,97

2 708 418,13

Luottou akuutuk sen tuot ot

Vakuutusmaksut

2 240 795,06

Pddoman tuotot

Korot
Lainojen ja arvopaperien indeksikorotukset

Muut tuotot .......

370 965,31

112 984,50

483 949,81
7

270,-

mk

2 732 0L4,87

5 440

433,-
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OMAISUUSTASE

VASTAAVAA
Rahoitusomaisuus
Kassa

Pankkisaamiset
Tilisaatavat

ja postisiirtotilit

236,55

L36146,22
718 730,54

855113,31

Siirtguiit eriit
Erridntyneet maksamattomat

luottovakuutusmaksut .

....

181 837,82

Sijoitusomaisuus

Talletukset
Obligaatiot

3 700 269,66
3 009 858,86
3 519 000,-

Lainat

L0 229 128,52

Kiigtt6omaisuus
Kalusto
Osakkeqt

ja

osuudet

199 926,26
93 300,-

mk

293 226,26
11 559 305,91
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31. 12. 1965

VASTATTAVAA
Vieras piiiioma

Tilivelat

71 118,84

Siirtsoiit eriit
Palautettavat kustannusosuudet

3 525 719,36

Luottoo akuutu s sit oumukst sta
aiheutuoa uastuu
Vakuutusmaksurahasto
Korvausrahasto

915 200,17

7 047 267,54

mk

7 962 467,7t

11 559 305,91
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Edustajiston varsinaisessa syyskokouksessa joulukuun 14 pdivdnd 1964 valittuina tarkastamaan Eldketurvakeskuksen hallintoa
ja tilejii vuodelta 1965 olemme tHnddn suorittaneet tehtdvdmme
Ioppuun ja ilmoitamme seuraavaa.
Allekirjoittanut Kihlman on tilikauden aikana huolehtinut laskentatoimen jatkuvasta yksityiskohtaisesta tarkastul<sesta ja ilmoittaa, ettd kirjanpitoa on hoidettu oikein ja selvdsti asiallisten
tositteiden perusteella sekd ettd rahavarojen hoito on ollut huo-

lellista. Arvopaperit ovat tallella.
Yhdessd olemme lukeneet edustajiston ja hallituksen kokouksissa pidetyt priytiikirjat ja toimintakertomuksen, anal5,soineet ja
tarkastaneet tilinpiiiitciksen sekd keskustelleet tarkastuksessa esille tulleista asioista toimitusjohtajan ja asianomaisten osastopddllikkcijen kanssa, iotka ovat antaneet meille kaikki haluamamme
lisdselvitykset.
Tilinpiidtris on oikein johdettu kirjanpidosta. Kokonaiskuluista
on siirretty luottovakuutuksen osalle sille kuuluvat kulut. Vuosina 1962-65 eldkelaitoksilta perittyjen kustannusosuuksien ja samaan aikaan kohdistuvien varsinaisten kuiujen erotus mk
3 525 719,36 on kirjattu siirtyvdksi velaksi eldkelaitoksille. Summan suuruuteen rraikuttavat mm. vuosien 1962-64 loppumaksut
mk 1 388 826,48, jotka on tuloutettu tilivuoden aikana.
Tarkastuksessamme olemme todenneet, ettd Eldketun,akeskusta on hoidettu ammattitaidolla ja huolellisesti.
Tarkastuksessa oli ldsnd sosiaaliministeritin vakuutusosaston
matemaatikko A. Savelius, joka tarkasti luottovakuutuksen rahastoja sekd ilmoitti, ettei hdn ollut havainnut aihetta huomautuksiin tarkastamiensa asiain osalta.
Edellii olevan perusteella ehdotamme, ettii tilinpiiiit6s vahvistettaisiin ja ettd hallitukselle mycinnettdisiin vastuuvapaus.
Helsingissd maaliskuun 25 piiiviind 1966

Suante Kihlman

Reino Vento

KHT

KHT

Veikko Miiki
HTM

Bjarne Lindholm
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ELAKETURVAKESKUKSEN
HALLINTOELIMET
EDUSTAJISTO
Varsi,naiset jiisenet

Niemi, J. E., varatuomari, edustajiston puheenjohtaja
Suontausta, Tauno, lakit. tohtori, edustajiston varapuheenjohtaja
Kivekds, Lauri J., vuorineuvos
Nykopp, Johan, toimitusjohtaja
Hetemd:ki, Pdiviri, varatuomari
Hietanen, Lauri, kauppaneuvos
Jaakkola, Olavi, agronomi
Rantanen, Vihtori, puheenjohtaja
Ndrvdnen, Onni, puheenjohtaja
Hdmdldinen, Niilo, puheenjohtaja
Lahtinen, Orvo, sihteeri-taloudenhoitaja
Vdlikangas, Aarne L, valtiot. maisteri
Hauru, Veikko, fil. maisteri
Ljungman, Konrad, toimitusjohtaja
Pettersson, Filip, kauppat. maisteri
Tienari, Artturi, fil. maisteri
Hohenthal, Jarl, varatuornari
Ponteva, Eero, professori
Varamiehet

Mdntyld, J. E., fil. maisteri
Salonen, Ensio, hallitusneuvos

Berghell, Helge, vuorineuvos
Hdstci, Stig H., varatuomari
Svartstriim, Nils, varatuomari
Pesonius, Veikko, eversti
Sirkid, Viljo I., agronomi
Saarinen, Olavi, sihteeri
Viitasaari, Jaakko, puheenjohtaja
Kujanpdd, Vdinri, puheenjohtaja
Lassinen, Erkki, sihteeri
Tuure, Kalervo, toiminnanjohtaja
Keindnen, Viljo, fil. tohtori
Hilska, Urpo, dipl.-insinciciri
Ekholm, Klaus, varatuomari
Haramo, Mikko, hall. -op. kandidaatti
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Simoinen, Olli, hall.-op. kandidaatti
Niemi, Turo, l65ket. ja kir. tohtori

HALLITUS
Varsinaiset jdsenet
Pesonen, Erkki, fil. tohtori, hallituksen puheenjohtaja
Pentikdinen, Teivo, fil. tohtori, hallituksen varapuheenjohtaja
Virkkunen, Tapani, varatuomari
Aaltonen, Arvi, varatuomari
Oinas, Erkki, varatuomari
Hiironen, Uuno, sihteeri
Suominen, Olavi, toiminnanjohtaja
Ahtola, Veikko, puheenjohtaja
Aminoff, C. G., varatuomari
Heinivaara, OIli, liiiiket. ja kir. tohtori
Manninen, Aarre, sihteeri

Varamiehet

Halme, Erkki, agronomi
Wid6n, Rolf, varatuomari
Markkanen, Kauko, varatuomari
Kuukkanen, Viljo, puheenjohtaja
Halsas, K-J., varatuomari
Salminen, Jouko, puheenjohtaja
Ora, Jaakko, varatuomari
Somer, Pekka, ldiiket. lisensiaatti
Simoinen, Olli, hall.-op. kandidaatti

TILINTARKASTAJAT

Kihlman, Svante, kauppat. maisteri, KHT, valvontatarkastaja
Lindholm, Bjarne, valtiot. maisteri
Mdki, Veikko, taloudenhoitaja, HTM
Vento, Reino, kauppat. maisteri, KHT
Varamiehet
Ekroos, Torsten, kauppat. maisteri, KHT
Seppiilii, Ensio, toiminnanjohtaja
Vainio, Allan, taloudenhoitaja
Heikkonen, J. V., kauppat. maisteri, KHT
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LUOTTOVAKUUTUSTOIMINNAN JOHTOKUNTA
JyIh5, Tauno, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Harkia, Eero, pankinjohtaja, varapuheenjohtaja
Witting, Erik, pankinjohtaja
Peitsalo, Kalervo, toimitusjohtaja
von Veh, Nils, toimitusjohtaja
TIEDOTUSTOIMINNAN NEUVOTTELUKUNTA
Jylhd, Tauno, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Valkama, Esko-Voitto, toimittaja
Ikdheimonen, Erkki, piiiitoimittaja
Seitovirta, Erkki, tiedotuspiiiillikk<i
Toivonen, Pauli, yhteisk. -tiet. kandidaatti

TYdKYVYTTOMYYSASIAIN NEUVOTTELUKUNTA
Varsinaiset jiisenet
Sundberg, Heimer, johtaja, puheenjohtaja
Keindnen, Viljo, fil. tohtori, varapuheenjohtaja
Antila, Jussi, lddket. lisensiaatti
Heikel, Felix, ldhket. lisensiaatti, 17. 3. 65 lukien
Kaikkonen, Markku, osastopdHllikkii

Lehtinen, Martti, lhiiket. lisensiaatti
Lehtinen, Raimo, varatuomari
Ora, Jaakko, varatuomari, 16. 3. 65 saakka

Oravisto, K. J., lddket. ja kir. tohtori, 16. 3. 65 saakka

Palletvuori, Pekka, varatuomari, 17.3. 65 lukien
Simoinen, OIli, hall.-op. kandidaatti
Somer, Pekka, ldiiket. lisensiaatti
Varamiehet

Aaltonen, Reino, varatuomari

Gylling, Martti, liiiiket. ja kir. tohtori, 17. 3. 65 lukien
Heikel, Felix, lddket. lisensiaatti, 16. 3. 65 saakka
Honka, Kaarlo, fil. maisteri, 16. 3. 65 saakka
Ikonen, Ensio, I[iiket. ja kir. tohtori
Kiittner, Peter, lakit. lisensiaatti
Mil5n, Olavi, prokuristi
Silfverberg, Alf, varatuomari
Wegelius, Otto, ld5ket. ja kir. tohtori, 17. 3. 65 lukien
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TOiMITUSJOHTAJA

Jylhd, Tauno, fil. maisteri
OSASTO- JA TOIMISTOPAALLIKdT
Sundberg, Heimer, johtaja, lainopillinen osasto
Rantanen, Tarmo, osastopddllikkd, yleinen osasto

Kaikkonen, Markku, osastopddllikkti, vakuutusteknillinen
osasto

Melkas,

Antti, osastop6Sllikkti, luottovakuutusosasto

Karjalainen, Matti, tiedotuspddllikkii, tiedotustoimisto
Aarnio, Margaretha, tutkimuspeellikkd, tutkimustoimisto

LAAKARI
Lehtinen, Martti, liiHket. lisensiaatti

ELAKELAUTAKUNTA
Varsinaiset jiisenet
Ojala, Olof, hallitusneuvos, lautakunnan puheenjohtaia
Ahonen, Erkki, oikeussihteeri, lautakunnan varapuheenjohtaja
Saari, Kaarlo, varatuomari
Savelius, Armas, fil. kandidaatti
Bjcirkst6n, R. R., ldd,ket. lisensiaatti
Lehtosuo, Erkki, ltiiiket. lisensiaatti
Svartstr6m, Nils, varatuomari
Jaatela, Tauno, lakit. lisensiaatti
Kaukoranta, Matti, toiminnanjohtaja
Piitulainen, Leo, jdrjesttisihteeri
Varamiehet

Suihko, Olavi, varatuomari
Carlsson, Bjrirn, fil. maisteri
Luppi, Alpo, lddket. lisensiaatti

Valanne, Eero, lddket. ja kir. tohtori
Ripatti, Pertti, varatuomari
Palojdrvi, Erkki, agronomi
Raita, Yrjii, yhteisk.-tiet. maisteri
Raatikainen, Helvi, fil. maisteri
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ELAKELAUTAKUNNAN TOIMINTA
VUONNA 1965
Eldkelautakunnalle saapui vuoden 1965 aikana 703 valitusasiaa.
Sanottuna vuonna annettiin piiiitcis 602 asiassa, joista 92 tapauksessa elSkelautakunta muutti eldkelaitoksen pddtcistd. Ratkaisematta olevien valitusten lukumddrd joulukuun 31 pdiviind 1965

oli

231. Vuonna 1964

oli valitusten lukumddrd

556, joten lisdys

kertomusvuonna oli noin 25 c/, edellisen vuoden mdirdstd.
Lautakunta on vuonna 1965 pitAnyt 65 kokousta, joista 7 tiiysistuntoa. Lautakunta on toiminut pddasiallisesti kahtena jaostona,
jotka ovat kdsitelleet kerrallaan keskimddrin 10 asiaa. Periaatteellisesti merkitykselliset asiat on khsitelty tdysistunnossa. Jaostojen kokoonpanoa on vaihdettu kaksi kertaa vuodessa. Asiat on
kiisitelty yleensd samassa ajassa kuin edellisend vuonna. Kertomusvuonna on kuitenkin jouduttu hankkimaan entistd enemmdn
lisdselvityksid, joten ndiden asioiden kohdalla ratkaisu on viipynyt jonkin verran pitempddn.
Eldkelautakunta on mycis uutena asiaryhmdnd kdsitellyt valituksia, joissa on kysymys rekisterciidystd lisdedusta. Tdllainen
etuus on rekisterijinnin tapahduttua tdysin vemattavissa v5himmdisturvaan ja eldkelautakunta on toimivaltainen ratkaisemaan
asian. Toistaiseksi nditd asioita on esiintynyt kuitenkin vain muutamia.
Helsingissd 23 pdivdnd maaliskuuta 1966

O. Ojala

