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Maamme sosiaalivakuutuksen voimakas kehitys jatkui virednd
mytis vuonna 1966. Valtion ja erdiden julkisoikeudellisten yhtei-
stijen ja laitosten el6kejdrjestelmdt uudistettiin pddosiltaan vas-
taamaan tydelSkelaeissa omaksuttuja, nykyaikaisilta eldkejdrjes-
telmiltd vaadittavia periaatteita. Samanlainen kehitys tapahtui
myos merimieseldkelainsddddnncissd, jossa muun muassa saan-
ncikset eldketurvan koskemattomuudesta uudistettiin. Kansaneld-
kejdrjestelmdssH tehdyistd parannuksista on huomattava ennen
kaikkea tukilisdsddnncisttid koskevat muutokset. Kokonaan uutta
vaihetta sosiaaliturvan kehittdmisessd merkitsi pakollisen perhe-
eldketurvan liittdminen tytieldkelakien mukaiseen eldketurvaan.

Kertomusvuonna oIi valmisteltavana myds valtakunnallisen
kuntoutustoiminnan ja ansiotasoon suhteutetun yrittdjiieldkejiir-
jestelmdn luominen. Tdlkiin valmistui komiteamietintci, joka si-
siilttiii ehdotuksen valtakunnallisen kuntoutustoiminnan jiirjestii-
miseksi, ja kuluvan vuoden alussa jiitti yrittiijiieldkejdrjestelmdd
valmistellut komitea mietintcinsd, jonka mukaan yrittdjien el5-
keturva olisi jdrjestettdvd tycieldkelakien mukaista eldketurvaa
vastaavaksi.

Tycieldkejiirjestelmdlle vuosi 1966 merkitsi perhe-eldketurvaa
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koskevan suuren uudistuksen ohella aikaisempien toimintamuo-

tojen kehittdmistd. Vuoden alus,ta ldhtien to-mir.iaa:r vaikuttivat
ne lainmuutokset, jotka tehtiin tycintekijiiin eldkeiakeihin vuoden

1965 lopulla. Muutokset olivat pddasiassa teknillisluontelsia ja

merkitsivdt jdrjestelmdn toimeenpanon yksinkertaistamista. Si-

vutoimia koskevien TEL:n sddnntjsten tarkentaminen laajensi sa-

malla jonkin verran lain soveltamispiirid.
Eldkelaitosten lukumaardssd ei vuoteen 1965 verrattuna o1e ta-

pahtunut sanottavia muutoksia. Vuoden 1966 lopulla eldkelaitok-

sia oli 1?4. TEL:n mukainen eldketurva oli jdrjestetty voimassa

olevien tyrisuhteiden perusteella kaikkiaan 730 000 tyrjntekijiille.
LEL:n mukaisia vakuutusmaksuja suoritettiin kuukausittain kes-

kimddrin 210 000 tydntekijdstd. Tytieldkelaitosten kokonaismak-

sutulo oli vuonna 1965 TEL:n ja LEL:n osalta 318 milj. markkaa.

Vuoden 1966 kokonaismaksutulo nousee arvion mukaan 400 milj'
markkaan.

Vuonna 1965 tycieliikkeitd maksettiin 29,1 milj. markkaa. Eld"k-

keiden kokonaismddrdn arvioidaan vuonna 1966 nousseen noin 56

milj. markkaan. Elakkeensaajien luku kasvoi vuoden aikana

21 000:sta noin 36 000:een. TEl-eldkelaitosten mydntdmien eldk-

keiden keskimddrd oli vuoden topulla noin l'45 markkaa kuukau-
dessa vastaavan maardn ollessa LEl-eldkelaitosten osalta noin B1

markkaa kuukaudessa.
ElHketurvakeskuksen toiminnassa on vuonna 1966 noudatettu

aikaisempia suuntavii.voja. Pddosa laitoksen tytistii on edelleenkin

toimeenpanotehtdvien suorittamista. Erityisesti perhe-elSkejdr-
jestelmdstd johtuen on suunnittelutycin osuus edelliseen vuoteen

verrattuna kasvanut. Suunnittelutehtdvissd, jotka etupdassd on

suoritettu tyriryhmissd, on kdytetty ulkopuolisina asiantuntijoina
tydmarkkinaj drjestiijen ja sosiaalivakuutusalan edustajia.

TYoELAKEJARJESTELMAN KEHITTAMINEN

Perhe-eldkejdrjestelmdn suunnittelu ja sen toimeenpanon val-
mistelu ovat o]leet etualalla vuoden 1966 toiminnassa. Jo aikai-
semmin oli Eldketurvakeskuksessa selvitetty mahdollisuuksia
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perhe-eldkkeiden liittdmiseksi tycieldkejdrjestelmHdn. Varsinaisen

alkunsa asia sai vuoden 1966 hetmikuussa kdydyistd tyciehtosopi-

musneuvottetuista, joissa tytimarkkinajdrjestiit sopivat pakollisen
perhe-eldketurvan jirjestdmisestd tycisuhteessa oleville. Sitii kos-

kevat lakiehdotukset valmisteltiin E1[ke'turvakeskuksessa. Perhe-

eliikkeitii koskevat TEL:n ja LEL:n muutokset annettiin joulu-
kuussa. Lakien toimeenpanoasetuksia oli mycis tarkistettu ja niitii
koskevat muutokset annettiin samanaikaisesti. Perhe-eldkesddn-

ncistri tuli voimaan vuoden 1967 alusta.

EdellH mainituilla lainmuutoksilla on perhe-elHketurva ulotet-
tu koskemaan niiden vakuutettujen omaisia, jotka kuuluvat tycin-

tekijiiin elhkelakien piiriin. Perhe-elHketti maksetaan naispuoli-
selle leskelle sekd lapsitle kummankin vanhempansa j5lkeen. Uusi
jdrjestelmd tuli voimaan vuoden 1967 alusta ia se koskee tiillii
hetkelld arviolta puolta miljoonaa aviovaimoa ja miljoonaa lasta.

Perhe-eldkkeen mydntdmiseen johtavia kuolemantapauksia ar-
vioidaan vuoden 1967 aikana sattuvan noin 5 000.

Perhe-eldkejdrjestelmd on suunniteltu sellaiseksi, etta se ei ai-
heuta sanottavia muutoksia tytintekijciit5 koskevien tietojen re-
kisterciimismenettelyyn. Rekisterciimisasioissa onkin voitu keskit-
tyd lShinnd tietokonekdsittelyn kehittdmiseen. Erityisesti on kiin-
nitetty huomiota rekistertjinnin luotettavuuteen. Tdmdn vuoksi
on tarpeellisiksi katsotuissa tapauksissa ldhetetty tytintekijciille
tyrietdkekortin numeron merkitysti tdhdentdvd selostus ja keho-
tus saattaa tdmd numero tycinantajan tietoon.

Tycintekijiilld on oikeus pyynndstd saada Eldketurvakeskuksel-
ta tiedot eldkeoikeudestaan. Pyrkimyksend on saada ndmd pyyn-
ncit yleistymiitin ja sen vuoksi toimenpiteen tulisi olla tycintekijiil-
le mahdollisimman helppo. Tiihiin tiihtiidvii menettely saatiinkin
kehitetyksi niin pitkiille, ettd se tuli yleisesti kiiyttcitin vuoden
1967 alussa.

REKISTERIT

Eldketurvakeskuksen rekistereihin ilmoitettiin vuonna 1966

uusia tydntekijtite noin 180 000. Tycieliikejdrjestelmdn koko toi-
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rninta-aikana rekisteriin merkittyjen tyrintekijciiden Iukumddrd
nousi vuoden loppuun mennessd ldhes 1 800 000:een. LEl-vakuu-
tusmaksutilityksiii rekisteriitiin vuoden 1966 aikana 3 900 000, ja
ne koskivat noin 400 000 tycintekijiiii. TEL:n mukaisia lisdetuja
oli vuoden loppuun mennessd jiirjestetty noin 23 000 tytjnteikijdlle.

Eldketurvakeskuksen ja Kunnallisen eldkelaitoksen vdlinen
yhteistyci on edelleen jatkunut, erityisesti eldkeasioiden tietoliik-
keen muodossa. Tdmdn toiminnan edelleen kehittdmiseksi on neu-
voteltu erdiden eldkeoikeutta koskevien tietojen ottamisesta Kun-
nallisesta eldkelaitoksesta Eldketurvakeskuksen rekistereihin.
Valtion eldkejdrjestelmdn uudistamisen johdosta tulee samanlai-
nen yhteistoiminta mahdolliseksi myris valtiokonttorin kanssa.

Eldkeasioita koskeva yhteistyci Kansaneldkelaitoksen kanssa on

niin ikddn jatkunut. EliikepHiitciksistd on vdlitetty tietoja Kansan-
eldkelaitokselle, joka puolestaan on ldhettdnyt Eldketurvakes-
kukselle ilmoituksia sairauspdivdraha- ja kansaneldkeasioissa an-
netuista ratkaisuista.

ELAKEASIAT

Kuluneen vuoden aikana tehdyistd tyrieldkehakemuksista saa-
pui Eldketurvakeskuksen kautta ldhes 12 000 hakemus,ta. NdistH

noin puolet l5hetettii.n eldkkeen hakijoiden neuvontaverkostoon
kuuluvista rahalaitoksista ja postitoimipaikoista. Suurin osa Eld-
keturvakeskukselle tulleista hakemuksista voitiin enemmittd sel-
vittelyittii toimittaa edelleen eldkelaitoksille. Samalla ldhetettiin
kaikki ne tiedot, jotka Eliiketurvakeskuksella oli eldkkeen haki-
jasta ja hdnen tycisuhteistaan. Jos hakija ei kuulunut minkddn
eldkelaitoksen toimintapiiriin. Eldketurvakeskus antoi asiassa
pddtciksen. Nditd tapauksia oli vuoden aikana 312.

Vakuutusoikeuteen saatetuissa valitusasioissa Eldketurvakes-
kus on kuten aikaisemminkin hankkinut eldkelaitosten vastineet
ja antanut muutoksenhaun johdosta lausuntonsa. Tdrkeimmdt va-
kuutusoikeuden pddtrikset on tiedotettu eldkelaitoksille ja erditd
niistd on tarkemmin selostettu.
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Tydkyvyttrimyysasiain neuvottelukunta antoi vuoden aikana T0
suositusta. Nditd suosituksia ovat eldkelaitokset yleisesti noudat-
taneet. Eldketurvakeskus on edelleenkin antanut ratkaisuja ja
lausuntoja siitd, onko tydntekijiiin eldkelakeja sovellettava tydn-
antajaan tai tydntekij iiiin.

Tycikyvyttcimyyseld.kkeensaajien mddrdn kasvaessa on osoi,ttau_
tunut tarpeelliseksi tehostaa eldkkeensaajien valvontaa. Tdssd
mielessd on kehitetty menettely, ionka mukaisesti Eldke,turva-
keskus ilman eri pyyntciri toimittaa eldkelaitokselle tiedon, jos
tycikyvyttcimyyseldkkeensaajan ilmoitetaan menneen,tycisuhtee_
seen eldkkeellS ollessaan. Eldkkeen lakkauttamismenettelystd
eldkelaitoksille annettava,t ohjeet ovat parhaillaan valmisteltavi-
na.

VALVONTA

Aikaisempina vuosina suoritettiin z0 000 tydnantajaa koskeva
eldketurvajHrjestelyjen tarkistus, iossa tarkemman selvit,telyn
alaisiksi jdi noin 4 000 tapausta. Niiden kdsittelyd. on jatkettu
edelleen. Niin ikiiiin on tarkistuksia toimitettu tycintekijciiden eld-
keturvastaan tekemien tiedustelujen ja huomautusten sekd eld-
kehakemuksissa ilmoitettujen tietojen perusteella.

Jos on kdynyt ilmeiseksi, ettd tycinantaja ei ole tdyttdnyt el6_
kejdrjestelyvelvollisuuttaan, eikd hdn mydskddn ole antanut asian
ratkaisemiseksi tarvittavia tietoja, on selvittelyd erdiden tapaus-
ten osalta jatkettu suorittamalla tycinantajan luona tarkastuksia.
Erdille tydnantajille on jouduttu antamaan TEL 15 g:ssd tarkoi-
tettu kehotus jiirjestdii erdketurva. Jos kehotusta ei ole noudatet-
tu, Elhketurvakeskus on ottanut tycinantajan puolesta vakuutuk-
sen ja periny,t hdneltd laissa sdddetyn hyvikkeen.

Lainmukaisen eldketurvan jdrjestdmistd on kuten ennenkin
selvitetty mycis tycinantajien konkurssi- ja vuosihaasteasioiden
yhteydessd. Vuoden aikana kdsiteltiin 245 konkurssi_ ja 403 vuo_
sihaastetapausta. ElSketurvan j drjes.tdmiskustannuksia Eldketur-
vakeskus ,alvoi 19 tapauksessa ja valvottujen erien yhteismddrd
oli 119 000 markkaa. vuoden alusta 1Hhtien on eldkeraitoksille rd-
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hetetty tiedot niit6 koskevista tycinantajien konkursseista, vuosl-

haasteista ja kiinteistiijen pakkohuutokaupoista. Tdllaisia ilmoi-

tuksia tehtiin 668.

Eldkelaitosten toimintaa on jatkuvasti seurattu. valvonnassa

tehtyjen havaintojen perusteella on muun muassa erditd eldkelai-

toksia kehotettu oikaisemaan elakeasioissa antamiaan piiiitriksiii.

VAKUUTUSTEKNILLISET TY6T

Tycieldkejdrjestelmdn vakuutusteknillisiin perusteisiin tehtiin

vuoden 1966 aikana useita muutoksia. Niiistd mainittakoon va-

kuutusmaksu- ja eldkevastuuperusteiden muutokset, vakuutus-

yhticiiden uusi tycikyvyttcimyysmaksujen mdarddmistekniikka se-

kd uudet yhteisesti kustannettavien eldkkeiden vastuunjakope-

rusteet. I(ertomusvuonna suoritettiin ns. pientycinantajien vakuu-

tusmaksutasoa koskeva tutkimus sekd suunniteltiin eldkevakuu-

tusyhticiiden toimilupaehdoissa edellytetyn pientycinantajia kos-

kevan tasausjdrjestelmdn teknillinen toteuttamistapa.

Tyciel5kej iirjestelmdn kustannusprognooseia on sekd TEL:n etth

LEL:n osalta jatkuvasti tarkennettu. Parhaillaan on meneillHdn

ndiden ennusteiden laskeminen uutta perusaineistoa kdyttden se-

kd perhe-eldkkeiden iiittdminen niihin.
Vuoden 1965 yhteisesti kustannettavien eldkkeiden vastuunja-

koselvityksessd oli ndiden eldkkeiden mddrd 14,6 milj. markkaa

eli ldhes kolminkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Tasaus-

selvittely johti lisdsuoritukseen 128 eldkelaitoksen ja saatavaan

55 eldkelaitoksen kohdalla. Eldketurvakeskuksen kautta tdmHn

tasauksen yhteydessd kulkenut rahamddr[ oli 4,8 milj' markkaa'

Vuoden 1966 yhteisesti kustannettavien eldkkeiden mddrd noussee

noin 26 milj. markkaan.

LUOTTOVAKUUTUS

Luottovakuutuksen asemaan vaikuttavista, lainsddddnntissd

vuonna 1966 tapahtuneista muutoksista on merkittdvd etuoikeus-
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asetuksen muLltos, jolla parannettiin tycipalkkasaamisten etuoi-
keusasemaa konkurssissa muihin etuoikeutettuihin saamisiin,

muun muassa tytielSketurvaan liittyviin saamisiin verrattuna.
Muutoksen merkitys jdd kuitenkin viihiipiitciiseksi sen muutoksen

rinnalla, joka ndyttdd johtuvan korkeimman oikeuden vuoden

loppupuolella tekemdstd takaisinlainaussaamisen etuoikeutta
konkurssissa koskevasta ratkaisusta. Ratkaisun mukaan etuoikeus

koskee vain saamisia konkurssin alkamisvuodelta ja sitii edeltd-
vdltd vuodelta.

Luottovakuutuksia varten asetettujen vakuuksien ja elakevas-

tuun katteena olevan omaisuuden arvostuksessa otettiin vuonna

1966 kiiyttridn rkokonaan uudelle periaatteelle pohjautuva, aikai-
sempaa joustavampi menettely, jonka perusteet edustajisto vah-
visti sanotun vuoden kevdd116. Vuonna 1966 ryhdyttiin mycis toi-
menpiteisiin j dlleenvakuutuksen j drjestdmiseksi luottovakuutuk-
sen huippuvastuille.

Luottovakuutuksen varoista suoritettiin vuonna 1966 korvauk-
sia kaikkiaan 268 492 markkaa. Luottovakuutuksenottajien vara-
rikkoja tapahtui vuoden aikana 13. Niiistii tapauksista on luot o-

vakuutuksen vastuulla lainoja yhteensd | 247 000 markkaa, joka

on 0,5 % vuoden alussa olleesta lainojen luottovakuutuskannasta.
Luottoval<uutettujen lainojen yhteismddrd kasvoi vuoden 1966

aikana 4L /6 ollen vuoden pddttyessd 338 milj. markkaa. Tdstd

mddristd on 59 Vo luottovakuutettu ilman vastavakuutta. Takai-
sinlainauksen luottovakuutuksen osuus koko luottovakuutetusta
lainamddrdstd on B7 %. Eliikesiiiitididen luottovakuutetun vastuu-
vajauksen mddrd oli vuoden lopussa ldhes 19 milj. markkaa, joka

on 47 /,, enemmdn kuin vuotta aikaisemmin. Eliikesiiiiti6iden yh-
teenlasketusta TEL-eliikevastuusta vastuuvaj auksen suhteellinen
osuus on kuitenkin jokseenkin entisen suuruinen eli 7l %. Eliike-
sddticiiden ja eldkekassojen TEl-eldkevastuun katteena olevien
muiden sijoitusten ja saamisten kuin erikseen luottovakuutettujen
lainojen luottovakuutuksen piiriin kuului vuoden 1966 lopussa
varoja kaikkiaan 77 milj. markkaa, joka on l6hes 99-prosenttisesti
katsottu pdtevdksi katteeksi.

Vuoden 1966 aikana lainojen ja vastuuvajauksien luottovakuu-
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tuksista perityt vakuutusmaksut olivat keskimddrin 7,0 /6 mak-
sun perusteena ollees.ta, vakuuksien arvolla vdhennetystd vakuu-
tuskannasta. Bruttokannasta laskettuna vastaava prosenttiluku
oli 0,6.

Luottovakuutuksen vakuutusrahasto kasvoi vuoden 1966 ku-
luessa 2,86 milj. markalla ollen tilinpddtciksessd yli 10,8 milj.
markkaa. Vakuutusrahaston varoista oli vuoden lopussa noin kol-
mannes sijoitettu arvopapereihin ja ldhes puolet annet,tu lainaksi
ldhinnd rakennustarkoituksiin. Vuoden lopussa vahvisti hailitus
maksuvalmiuden suhteen tehtyihin arviointeihin nojautuen varo-
jen sijoitusohjelman, jonka mukaan varoja entistd runsaammin
pyritddn ohjaamaan lainaksi niille piireille, joista varat ldhinnd
ovat kertyneetkin.

TUTKIMUSTYO JA TILASTOT

Vuonna 1965 tehtiin itsendisten yrittdjien eldketurvaa koskeva
tutkimus, joka kiisitti yleiskartoituksen yrittdjien eldketurvan Ie-
vinneisyydestd maailmassa ja sen toteuttamismuodoista sekd yk-
sityiskohtaiset selvitykset yrittiijHeliikkeistii 11 maassa. Tutki-
muksen tulokset julkaistiin kirjasena "Yrittdjien eldketurva eri
maissa".

Eliikeikiidn liittyviS kysymlksid selvittelevdn tutkimussarjan
ensimmdisend osana tehtiin haastattelututkimus graafisen teolli-
suuden piirissd. Haastattelijoina olivat ElSketurvakeskuksen tut-
kimustoimiston omat,toimihenkikit. Yhteistycissd tycimarkkinajdr-
jestdjen kanssa suoritettavan tutkimussarjan seuraava osa kiisit-
telee myyntityrissd tyriskenteleviS.

Tycimarkkinajdrjestrijen toivomuksesta aloitettiin vuoden 1o-

pulla tutkimus miesleskien taloudellisesta asemasta perhe-eldke-
jdrjestelmdn kannalta. Lisdksi on muun muassa suoritettu valmis-
telut tycieldkejdrjestelmdd koskevia tietoja ja asenteita sekd niis-
sd vuoden 1964 jiilkeen tapahtuneita muutoksia mittaavan haas-
tattelututkimuksen tekemiseksi kevdillH 1967.

Vuoden 1966 aikana laadittiin suunnitelma tilastointiohjelman
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laajentamiseksi 1a siirtymiseksi tilastojen keruussa entistd enem-
mdn ElHketurvakeskuksen omien rekisterien kiiyttricin. Ensimmdi-
send vaiheena tulee toteutettavaksi vuosit,taisen vakuutettujen ti-
laston ajaminen nauharekisteristd.

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksessa Suomen kansan
eldketurvan riittdvyydestd oli aineiston kdsittely ja analysointi
kdynnissd koko vuoden ajan. Kdsittelyn suorittamiseen tarvittu
henkikikunta on edelleen ollut Eldketurvakeskuksen tutkimustoi-
mistosta, ja tietokoneajot on tehty Kansaneldkelaitoksessa. En-
simmdiset vdlitulokset tutrkimuksesta julkaistiin joulukuussa, ja
lopullinen tutkimusraportti valmistunee vuoden 1967 kuluessa.

NEUVONTA JA TIEDOTUS

Eldketurvakeskuksen julkaisema tiedotusvihko,,Tycintekijdn
eldketurva" uusittiin ldhinnd perhe-eldkkeen johdosta. Se saatiin
jakeluun jo ennen vuodenvaihdetta. Perhe-eldkkeestd valmistet-
tiin myris erillinen tiedotusvihko "TycieldkejdrjestelmHn perhe-
eldke".

Lehti "Tycieldke" ilmestyi vuoden aikana neljd kertaa. Kesd-
kuusta ldhtien lehti on julkaistu erikseen ruotsiksi nimelld ,,Ar-
betspension". Suomalaisessa painoksessa yhteenveto on englan-
niksi, ruotsalaisessa ranskaksi. Lehdistci, radio ja televisio saivat
uutis-, artikkeli- ja haastatteluaineistoa entiseen tapaan. Esitel-
md- ja neuvottelupiiiviii jtirjestettiin eldkelaitoksille kaksi kertaa.
Esitelmciitsijdapua annettiin mahdollisuuksien mukaan muiden
jdrjestdmiin tilaisuuksiin. Elokuva "Tyd ja elhke,, on edelleen
kiertdnyt alkukuvana elokuvateattereissa, ja sen kaitakopioilla on
jatkuvasti ollut kysynttid. Tyrieliikejdrjestelmdiin ja Eliiketurva-
keskuksen toimintaan kdvi tutustumassa muun muassa eduskun-
nan sosiaalivaliokunta.

Uudenlaista tiedotus- ja yleisdpalvelutoimintaa ennakoi erdil-
ld paikkakunnilla kesdll5 kokeitutarkoituksessa jdrjestetty rekis-
teriotepalvelu, jo,ta tuettiin lehtikirjoituksin ja ilmoittelulla. Jat_
kuvasti vilkastuvalle yleiscipalvelulle on saatu EldketurvakeSkuk_
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sen toimitilojen yhteydestd sopiva huoneisto, mihin neuvonta ja

henkilcikohtainen asiointi lokakuun alusta keskitettiin. Kauppa-

j a ammattikouluille vatmiste,ttiin tytieliikkeitii valaiseva laskuesi-

merkkikokoelma, joka tulee laskennonopettajien kSytettdvdksi

kuluvana vuonna.
Tycieliikejiirjestelmdn yleisen tuntemuksen tevittdmiseksi ja li-

sddmiseksi sekd sen kehittamiseksi Eldketurvakeskus perustj. yh-

dessS Tyiieldkelaitosten Liiton kanssa Eldketiedotustoimisto-ni-

misen yhdyselimen.

KANSAINVALINEN YHTEISTYo

ElSketurvakeskus on toimintansa alusta saakka pyrkinyt luo-

maan yhteyksid. sosiaalivakuutuksen alalla toimiviin kansainvdli-

siin jdrjestdihin ja sellaisiin ulkomaisiin laitoksiin, joiden toimin-

nalla on liittymdkohtia tycieliikejiirjestelm6n toimeenpanoon.

Niinp?i Eldketurvakeskus on pohjoismaisten sosiaalivakuutusko-

kousten perustajajdsen ja sen edustaja toimii naiden kokousten

su6mslsisena yhdysmiehend. Mycis kansainvSlisen sosiaaliturva-
jdrjestdn (ISSA:n) toimintaan Eldketurvakeskus on ottanut ak-

tiivisesti osaa. TdIIe sekd muiltekin ulkomaisille jiirjestciille ja lai-

toksille on jatkuvas,ti viilitetty tietoja ty<ieliikei iirjestelmdstd sekd

maamme sosiaalivakuutuksesta yleensdkin.

I{ertomursvuonna Eldketurvakeskuksen edustajat ovat osallistu-

neet erdisiin kansainvdlisiin sosiaalivakuutusalan kokouksiin,

muun muassa pohjoismaiseen lisdeldkevakuutuskokoukseen ja

ISSA:n jiirjestiimiiHn aktuaarikokoukseen' Useat ulkomaiset so-

siaalivakuutusalan asiantuntijat ovat mycis kdyneet tutustumas-

sa tycielSkejdrjestelmddn ja Eliiketurvatkeskuksen toimintaan'

HENKILoKUNTA JA KUSTANNUKSET

Eliketurvakeskuksen toimihenkiltiiden lukumiiiird oli vuoden

pddttyessd 134. Henkitrcikuntaa lisdttiin vuoden aikana 25 henki-
l<jllii. Tiimii johtui pddasiallisesti elSkehakemusten mddrdn kas-
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vusta ja hakemusten alkuselvittelyn lis5intymisestd, tutkimus-
toiminnan Iaajentamisesta sekd yleisripalvelun tehostamisesta.

Hallitus nimitti syyskuussa 1966 johtajaksi vakuutusteknillisen

osaston piidllikdn Markku Kaikkosen.

El5keturvakeskuksen hallinto- ja hoitokulut nousivat vuonna

1966 edelliseen vuoteen verrattuna 20,2 Vo:lla' Luottovakuutuk-
sen kohdalla tdmd nousu oli 7,1 /r. Lisdys johtui toiminnan laa-
jentumisesta ja kustannustason ylei.sestd noususta.

ElSketurvakeskuksen toimitusjohtaja fil. maisteri Tauno Jylhd

kuoli odottamatta helmikuun 6 pdivdni 1967. Hdnen poismenon-

sa oli raskas menetys koko ty6eldkejdrjestelmdlle. Hallitus muis-

taa kiitollisuudella hdnen ansiokasta eldmdntycitddn.
Uudeksi toimitusjohtajaksi hallitus valitsi johtaja Markku

Kaikkosen.

Helsingissd 22 piiiviinii maaliskuuta 1967

Erkki Pesonen T Pentikiiinen

Veikko Ahtola C. G. Aminoff Ollt Heiniuaara

[Juno Hu,ronen Aarre Manninen E. Oinas

Lauri T. Ol.ktnuora Olaui Suomtnen Tapani Virkkunen

Markku Kaikkonen
Toimitusjohtaja
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TULOSTASE

KULUT

Varsinaiset kulut

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

Eldkelautakunta

1 289 319,10
192 927,73
450 707,70

1 012 995,21
1642,10

41 375,95
762 0L7,76
104 499,4L 3 255 484,96

Luottoo akuutuk s en kulut

Vakuutussitoumuksista
aiheutuneet suoritukset

Maksetut korvaukset .

\rastaisia suorituksia varten
siirretty

Vakuutusmaksurahastoon
Korvausrahastoon

269 L44,L5

140 872,83
2 7t5 516,46

Hallinto- ja hoitokulut

Palkat ja palkkiot
Sosiaalikutut
Muut kulut

200 295,01
22 805,75
55 816,85 3 404 451,05

mk 6 659 936,01



15

TILIVUODELTA 1966

TUOTOT

Varsinaiset tuotot

Kustannusosuudet eldkelaitoksilta

PdSoman tuotot

Korot . 243 276,86
Lainojen ja arvo-
paperien indeksi-
korotukset 4 861,-

iVluut varsinaiset tuotot 
-- -

Luott ou akuutuk s e n tu o tot

Vakuutusmaksut

Pddoman tuotot

Korot .

Lainojen ja arvo-
paperien indeksi-
korotukset

Muut tuotot

72L 042,08

L6 657,26

2 982 253,77

248 L37,86

25 093,39 3 255 484,96

2 66490L,7t

737 699,34

1 850,- 3 404 451,05

mk 6 659 936,01
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OMAISUUSTASE

VASTAAVAA

Rahoitusomazsuus

Kassa . . .

Pankkisaamiset ja postisiirtotilit
Tilisaatavat

Siirtauiit eriit

Erddntyneet maksamattomat
luottovakuutusmaksut
Korkosaatavat

Sijoitusomalsuus

Talletukset
Obligaatiot
Lainat

Kiigttoomaisuus

Kalusto
Osakkeet ja osuudet

1 15,10
93 663,56

653 634,81 747 473,47

114 314,19
380 000,- 494 314,19

3 982 440,28
4772 836,52
6 163 008,62 14 918 285,42

237 648,31
93 300,- 330 948,31

mk 16 490 961,39
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31.12.1966

VASTATTAVAA

Vieras pddoma

Tilivelat .

Sii.rtyudt eriit

Palautettavat kustannusosuudet
Palautettavat eldkekustannusten
tasausosuudet
Palautettavat luottovakuutus-
maksut

L u ott o u akuut u s s it o u muk s i,s t a
atheutuoa uastuu

Vakuutusmaksurahasto
Korvausrahasto . .

464107,30

2 97L 0t3,49

2 173 803,34

63 180,26 5 207 997,09

1 056 073,-
I 7 62 7 84,- 10 818 857,-

mk 16 490 961,39

HelsingissS 22 pdivdnd maaliskuuta 1967

Erkki Pesonen T PentikiiLnen

Veikko Ahtola C. G. Amrnoff Olli Heinioaara

IJuno Hi,ironen Lauri T. Ollc;nuora E. Oinas

Aarre Manntnen Olaut, Suominen Tapant, Virkkune'n

Markku Kaikkonen
Toimitusjohtaja
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Edustajiston varsinaisessa syyskokouksessa joulukuun 2 piii-
vdnd 1965 valittuina tarkastamaan Eldketurvakeskuksen hallin-
toa ja tilejii vuodelta 1966 olemme tdnddn suorittaneet t,ehtdvdm-
me loppuun ja ilmoitamme seuraavaa.

Allekirjoittanut Kihlman on tilikauden aikana huolehtinut las-
kentatoimen jatkuvasta yksityiskohtaisesta tarkastuksesta ja il-
moittaa, ettd kirjanpitoa on hoidettu oikein ja selvd.sti asiallisten
tositteiden perusteella sekd ettd rahavarojen hoito on ollut huo-
lellista. Arvopaperit ovat tallella.

Yhdessd olemme lukeneet edustajiston ja hallituksen kokouk-
sissa pidetyt pciytiikirjat ja toimintakertomuksen, analysoineet ja
tarkastaneet tilinpddtciksen sekd keskustelleet tarkastuksessa
esille tulleista asioista toimitusjohtajan ja asianomaisten osasto-
piiiillikkcijen kanssa, jo,tka ovat antaneet meille kaikki haluamam-
me lisdselvitykset.

Tarkastuksessamme ei ole ilmaantunut aihetta huomautuksiin
ja toteamme ettd tilinpiiiitcis on tehty oikein peruste;n osoittaen
palautettavien kustannusosuuksien mddrdksi rnk 2 971 013,49.
Katsomme, ettd Ela'keturvakeskusta on edelleen hoide,ttu ammat-
titaidolla ja huolellisesti.

Tarkastuksessa oli idsnd sosiaaliministericin vakuutuosaston
matemaa,tikko A. Savelius, ioka tarkasti luottovakuutuksen ra-
hastoja sekd ilmoitti, ettei hdn ollut havainnut aihetta huomau-
tuksiin tarkastamiensa asiain osalta.

Edellii olevan perusteella ehdotamme, ettii tilinpdiitds vahvis-
tettaisiin ja ettd hallitukselle myrinnettdlsiin vastuuvapaus vuo-
delta 1966.

Helsingissd huhtikuun 11 pdiviind 1967

Bjarne Lindhol.m Alla'n Vainio

Stsante Kihlman
KHT

Reino Vento
KHT
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ELAKETURVAKESKUKSEN
HALLINTOELIMET

EDUSTAJISTO

Varslnaiset jiisenet

Niemi, J. E., varatuomari, edustajiston puheenjohtaja
Suontausta, Tauno, lakit. tohtori, edustajiston varapuheen-
jor'taja
Kivekds, Lauri J., vuorineuvos
Nykopp, Johan, toimitusjohtaja
Hetemdki, Piiivicj, varatuomari
Hietanen. Lauri, vuorineuvos
Jaakkola, Olavi, agronomi
Rantanen, Vihtori, johtaja
Ndrvd.nen, Onni, puheenjohtaja
Hdmdldinen, Niilo, puheenjohtaja
Lahtinen, Orvo, sihteeri-taloudenhoitaja
Vdiikangas, Aarne I., valtiot. maisteri
Hauru, Veikko, fil. maisteri
Ljungman, Konrad, toimitusjohtaja
Pettersson, Filip, kauppat. maisteri
Tienari, Artturi, fil. maisteri
Itrohenthal, Jarl, varatuomari
Ponteva, Eero, professori

Varamiehet

Mdntyld, J. E., vakuutusneuvos
Salonen, Ensio, hallitusneuvos
Berghell, Helge, vuorineuvos
Hiistci, Stig H., varatuomari
Svartstrcim, Nils, varatuomari
Pesonius, Veikko, eversti
Sirkiii, Viljo I., agronomi
Saarinen, Olavi, sihteeri
Viitasaari, Jaakko, puheenjohtaja
Kujanpdd, Vdinci, puheenjohtaja
Lassinen, Erkki, sihteeri
Tuure, Kalervo, toiminnanjohtaja
Keindnen, Viljo, fil. tohtori
Hilska, Urpo, dipl.-insincjciri
Ekholm, Klaus, varatuomari
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Haramo, Mikko, hall'-oP. kand.
Simoinen, Olli, hall.-oP. kand.
Niemi, Turo, Idaket. ja kir. tohtori

HALLITUS
Varsinatset jiisenet

Pesonen, Erkki, fil. tohtori, hallituksen puheenjohtaja
Pentikdinen, Teivo, fil. tohtori, hallituksen varapuheenjohtaja
Virkkunen, Tapani, varatuomari
Aaltonen, Arvi, varatuomari, 9. 12. 66 saakka
Olkinuora, Lauri T., dip1.-insinciiiri, 9. 12. 66 lukien
Oinas, Erkki, r,aratuomari
Hiironen, IJuno, sosiaalineuvos
Ahtola, Veikko, puheenjohtaja
Suominen, Olavi, fil. maisteri
Aminoff, C. G., varatuomari
Heinivaara, OIli, lddket. ja kir. tohtorl
Manninen, Aarre, sihteeri

VaramLehet

Halme, Erkki, agronomi
Wid6n, Rolf, varatuomari
Markkanen, Kauko, varatuomari
Kuukkanen, Viljo, Puheenjohtaja
Salminen, Jouko, Puheenjohtaja
Halsas, K-J., varatuomari
Ora, Jaakko, varatuomari
Somer, Pekka, liiiiket. lisensiaatti
Simoinen, OIli, hall.-oP. kand.

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
Seppdld, Ensio, toiminnanjohtaja
Vainio, Allan, taloudenhoitaja
Heikkonen, J. V., kauppat. maisteri, KHT
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LUOTTOVAKUUTUSTOIMINNAN JOHTOKUNTA

Jylhd, Tauno, toimltusjohtaja, puheenjohtaja
Witting, Erik, pankinjohtaja, varapuheenjohtaja
Harkia, Eero, pankinjohtaja
Peitsalo, Kalervo, toimitusjohtaja
von Veh, Ni1s, toimitusjohtaja

TIEDOTUSTOIMINNAN NEUVOTTELUKUNTA

Jylhd, Tauno, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Valkama, Esko-Voitto, toimittaja
Ikdheimonen, Erkki, pHdtoimittaja
Seitovirta, Erkki, tiedotuspiiiillikkti
Toivonen, Pauli, yhteisk.-tiet. kand.

TYoKYVYTTOMYYSASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Varsinar,set jiisenet

Sundberg, Heimer, johtaja, puheenjohtaja
Keindnen, Viljo, fil. tohtori, varapuheenjohtaja
Antila, Jussi, lddket. lisensiaatti
Heikel, Felix, lddket. lisensiaatti
Kaikkonen, Markku, johtaja
Lehtinen, Martti, liiiiket. lisensiaatti
Lehtinen, Raimo, varatuomari
Palletvuori, Pekka, varatuomari
Simoinen, Olli, hall.-op. kand.
Somer, Pekka, Iiiiiket. lisensiaatti

Varamtehet

Aaltonen, Reino, varatuomari
Gylling, Martti, liiiiket. ja kir. tohtori
Ikonen, Ensio, liitike,t. ja kir. tohtori
Kiittner, Peter, lakit. lisensiaatti
Mi15n, Olavi, prokuristi
Silfverberg, Alf, varatuomari
Wegelius, Otto, lddket. ja kir. tohtori
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TOIMITUSJOHTAJA

Jylhd, Tauno, fil. maisteri

OSASTO- JA TOIMISTOPAALLIKoT

Sundberg, Heimer, johtaja, lainopillinen osasto
Kaikkonen, Markku, johtaja, vakuutusteknillinen osasto

Rantanen, Tarmo, osastopddllikk6, yleinen osasto
Melkas, Antti, osastopddllikkci, luottovakuutusosas'to
Karjalainen, Matti, tiedotuspddllikktj, tiedotus'toimisto
Aarnio, Margaretha, tutkimuspealikkd, tutkimustoimisto

LAAKARI

Lehtinen, Martti, liiiiket. lisensiaatti

ELAKELAUTAKUNTA

Varsinaiset jtisenet

Ojala, Olof, hallitusneuvos, lautakunnan puheenjohtaja
Ahonen, Erkki, vanhempi oikeussihteeri, lautakunnan vara-
puheenjohtaja
Saari, Kaarlo, varatuomari
Savelius, Atmas, fil. kandidaatti
Bjcirkst6n, R. R., l55ket. lisensiaatti
Lehtosuo, Erkki, liiiiket. Iisensiaatti
Svartstrcim, Nils, varatuomari
Jaatela, Tauno, lakit. lisensiaatti
Kaukoranta, Matti, toiminnanjohtaja
Piitulainen, Leo, jdrjestcisihteeri

Varamieltet

Suihko, Olavi, varatuomari
Carlsson, Bjtirn, fil. maisteri
Luppi, Alpo, lddket. Iisensiaatti
Valanne, Eero, Iddket. ja kir. tohtori
Ripatti, Pertti, varatuomari
PalojHrvi, Erkki, agronomi
Raita, Yrjci, yhteisk.-tiet. maisteri
Raatikainen, Helvi, fil. maisteri
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ELAKELAUTAKUNNAN TOIMINTA
VUONNA 1966

Eldkelautakunnalle saapui vuoden 1966 aikana 924 valitusasiaa.
Sanottuna vuonna annettiin pii?itds 840 asiassa, joista 150 tapauk-
sessa eldkelautakunta muutti elSkelaitoksen pddtcistd. Ratkaise-
matta olevien valitusten lukumddrd joulukuun 31 piiivdnd 1966

oli 313.
Verrattuna edelliseen vuoteen vatritusten lukumddrd kasvoi

noin 31 /o:lla ja pddtdsten lukumddrd noin 40 /6:lla.
Lautakunta on kertomusvuonna pitiinyt 75 kokousta. Tdysis-

tuntoja on pidetty tarpeen vaatiessa. Lautakunta on edelleen toi-
minut kahtena jaostona, jotka kumpikin ovat istuntokausina pi-
tdneet keskim66rin 4 kokousta kuukaudessa.

Rekisterciityjii lisiietuja koskevat valitukset ovat lisdSntyneet
melkoisesti. Uutena asiaryhmdnd eldkelautakunta on joutunut
kdsittelemddn tycintekijdin eldkelain 22 $:n mukaisia perusteva-
Iituksia. Muutamassa tapauksessa on annettu piiiitds tdytiin'tticin-
panon keskeyttdmistd koskevaan hakemukseen.

Henkilcikunnan lukumddrdssd ei ole kertomusvuonna tapahtu-
nut muutosta.

Helsingissd 22 piivHnii maaliskuuta 1967

O. Ojala
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Toimitusjohtaja

TAUNO JYLHA
') 15. B. 1908

t) 6. 2. 1e67

Eldketurvakeskusta kohtasi raskas isku hel-

mikuun 6. pdivdnd,, kun sen kunnioitettu toi-

mitusjohtaja, fil.maisteri T auno J ylhii
kuoli odottamatta lyhyen sairauden jdlkeen.



Tauno Jylhiin elimdntyci suuntautui opintojen pdiityttyii
vakuutusalalle. Sosiaaliministeritjn v.t. aktuaarin paikalta
hdn siirtyi vakuutusyhtitj Auran palvelukseen ja sieltd
vuonna 1938 Kansaneldkelaitoksen aktuaariksi. KoLme vuot-
ta myiihemmin hdnet nimitettiin Kansaneldkelaitoksen
uuden vakuutusteknillisen osas,ton pii?illikciksi ja laitoksen
yliaktuaariksi. Tdssd asemassa hdnen laajat tietonsa ja eh-
tymdtdn tyii,tarmonsa johtivat hiinet yhd merkitit6vdmpiin
tehtdviin. Mycis alan kansainvdlisen yhteistyiin piirissd hdn
kohosi asiantuntijoiden eturiviin.

Kun palkansaajille sdddettiin omat elSkelait ja uuden
jdrjestelmdn keskuselimelle haettiin ensimmriistl toimitus-
johtajaa, kddnnyttiin Tauno Jylhiin puoleen. Hdn otti teh-
tdvdn vastaan ja siirtyi vuonna 1961 Eldketurvakeskuksen
toimitusjohtajaksi. Uudenaikaisille periaatteille rakentuvan
tyti,eliikejiirjestelmdn kehittdminen oli hdnen toimintansa
johtavana pyrkimyksend. Hdn suoritti merkittdvdn ty6n
jiirjestelm56 hoitavan koneiston luomisessa sekl sen nivel-
lytt5misessd muiden sosiaaliturvajdrjestelmien kanssa hy-
vin toimivaksi kokonaisuudeksi. Tauno Jylhd tunsi oikeu-
tettua iloa ja tyydytystd, kun tytieldkejdrjestelmS vuoden
1967 alusta ldhtien muodosti kiintehn kokonaisuuden per-
he-eldkkeen tultua liitetyksi sen tarjoamiin etuihin. Mycis
yrittiijien elSketurvan jHrjestiimispyrkimyksiii kohtaan hdn
tunsi ldmmintd mielenkiintoa.

Tauno Jylhiin johtajapersoonallisuus tuli erinomaisesti
esille uuden tycielSkejdrjestelmSn ensimmdisina vuosina.
Ttill6in voitiin jatkuvasti havaita, miten ensiarvoisen tar-
kedd oli, ettd johdossa oli selkedn johdonmukaisesti ajatte-
1eva, avarakatseinen ja ennakkoluuloton mies, joka pystyi
pitdmiiiin suuret linjat selvdsti ndhtdvissii ja jtittiimiiSn syr-
jddn epdolennaisuudet. Iftikilla Tauno Jylhiin kanssa ty6s-
kennelleilld oli varma tunne siitd, ettii kuljettiin hyvin
viitoitettua, kehityst?i oikeaan suuntaan johtavaa tietd.

Eldketurvakeskus kunnioittaa ensimmdisen toimitusjoh-
tajansa muistoa ja ndkee hdnen eldmdntydssddn velvoitta-
van esimerkin.


