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Vuosi 1967 oli tycielAkejdrjestelmdlle merkityksellinen ennen

kaikkea sen vuol<si, ettd vuoden alusta astuivat voimaan tycield-

kelakeihin tehdyt muutokset, joilla jdrjestelmddn liitettiin perhe-

eldketurva. Tdmd tdrked elakemuoto, jonka aikaansaamiseen tdh-
tddviii aloitteita oli tehty useita viime vuosikymmenien aikana,
tuii nyt. toteutetuksi yleisessd eldkejdrjestelmdssd. Muutoksen

seurausilmiijnd voidaan pitdd valtioneuvoston asettaman sosiaa-

lipoliittisen ohjelmatoimikunnan ehdotusta kansaneldkejdrjes-
telmddn Iiitettdvdksi perhe-eldketurvaksi. Hallituksen esitys per-
he-eldkelaiksi annettiin eduskunnalle vuoden 1968 tammikuussa.
Niin ikiiiin ryhdyttiin vuoden 1967 aikana suunnittelemaan jul-
kisen sektorin perhe-eidkejdrjestelmien yhdenmukaistamista tyci-
eldkelakien perhe-eldkejdrjestelmdn kanssa. Tdtd koskeva valtion
perhe-eldketoimikunnan mietintci valmistui vuoden 1968 alussa.

Perhe-eldkl<eiden mukaantulo tdydensi huomattavassa mdd-
rin ansioeldLkejdrjestelmdii. Siinli on kuitenkin vield tuntuvia auk-
koja. Merkittdvimpid niistd on se, ettd yritttijdt ja itsendiset am-
matinharjoittajat ovat vailIa ty6ansioihin suhteutettua eldke-
turvaa. Tdmdn epdkohdan korjaamiseksi valmistui vuoden 1967

alussa valtioneuvoston asettaman eldketurvakomitean mietintii,
jossa ehdotettiin sdddettdviksi erityiset maatalousyrittiijien ja
yrittdjien elHkelait. Niiden mukaan eldkkeet mddrdytyisiviit piid-
asiallisesti samalla tavoin kuin TEL:ssa ja jdrjestelmd liittyisi
muutoinkin kiintedsti tytjeliikejdrjestelmdn organisaatioon.

Tytieldkelaitosten lukumddrd pysyi kertomusvuoden aikana
jokseenkin muuttumattomana. Vuoden pddttyessd niitii oli 173.

TEL:n mukainen eldketurva oli jdrjestetty voimassa olevien tyti-
suhteiden perusteella kaikkiaan 750 000 tyrintekijSlle. LEL:n mu-
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kaisia vakuutusmaksuja suoritettiin 420 000 tycintekij dstii. Tydelii-
kelaitosten kokonaismaksutulo oli vuonna 1966 TEL:n perus- ja
lisdturvan sekd LEL:n osalta yhteensd 338 milj. markkaa. Vuoden
1967 kokonaismaksutulo kohosi arvion mukaan 380milj. markkaan.

Tycieldkkeiden kokonaismddrdn arvioidaan vuonna 1967 nous-
seen 86 milj. markkaan. Nousu oli edelliseen vuoteen verrattuna
31 milj. markkaa. Eldkkeiden luku kasvoi vuoden aikana
36 000:sta ldhes 54 000:een. TEl-eldkelaitosten mytintdmien van-
huus- ja tytikyvyttcimyyseldkkeiden keskimddrd oli vuoden pddt-
tyessd 155 markkaa kuukaudessa, vastaavan rnddrdn ollessa LEL-
elSkelaitosten osalta 83 markkaa kuukaudessa. TEL:n mukaisten
perhe-eldkkeiden keskimddrd oli 161 markkaa ja LEL:n mukais-
ten perhe-eldkkeiden ?7 markkaa kuukaudessa. ElHkkeisiin tuli
vuoden 1968 alusta 8,6 c/6:n korotus.

TYoELAKEJARJESTELMAN KEHITTAMINEN

Perhe-eldketurvan edellyttdmdt suunnittelutycit saatiin pdd-
osiltaan suoritetuiksi vuoden 1966 puolella, mutta sen tdytdn-
tcicinpanoon liittyviit tehtdvdt antoivat leimansa Eldketurvakes-
kuksen toiminnalle mycis kuluneen vuoden aikana. Perhe-eldke-
turvaan liittyvdstd suunnittelutytistii jdi suurelta osin vuoden 1967

puolella suoritettavaksi TEL:n mul<aisten lishetujen rekistertji-
misehtojen muuttaminen. Samassa yhteydessi suoritettiin lisd-
etujen rekisterijimisehtojen kokonaistarkistus.

LEL:n piiriin kuuluvat tycintekijiit joutuvat erhilld tydaloilla
olemaan huomattavankin osan vuodesta tydttcimind ilman omaa
syytddn. Tdlld seikalla on erdissd tapauksissa olennainen vpiku-
tus eldkkeeseen. TEL:n mukaista elSketurvaa tycittilmyys taas
pienentdd varsinkin ns. yrityskuolematapauksissa. Eldketurva-
keskuksessa onkin tutkittu, voitaisiinko tydttiimyyden vaikutusta
elSketurvaan lieventdd.

LEL:n soveltamisalan tarkistaminen ja jdrjestelmdn muukin
yksinkertaistaminen on ollut esillii. Tiillciin on mm. harkittu, voi-
taisiinko joillakin tycialoilla tehdii LEL:n soveltaminen riippu-
mattomaksi siitd, onko tyijntekijdn tydsuhde luonteeltaan tila-
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pdinen vai pysyvd. Parhaillaan tutkitaan mahdollisuuksia tdllai-
sen lainmuutosehdotuksen tekemiseksi.

Kunnallisen eldkelaitoksen kanssa on jo jonkin aikaa ollut
kiiytcissd menettely, jonka mukaan tyiieldkehakemus on saatettu
vireille mytis Kunnallisessa eldkelaitoksessa, jos eldkkeen hakija
on ollut kunnallisten viranhaltijain ja tytintekijHin eliikelain pii-
riin kuuluvassa virka- tai tytisuhteessa. Vastaavasti Kunnallinen
eldkelaitos on toimittanut eldkehakemuksia tydelSkelaitosten ke-
siteltdvdksi. Tdllaisen yhteistoiminnan aikaansaamisesta myiis
valtiokonttorin kanssa on kdyty alustavia neuvotteluja. Yhteis-
toimintaa silmdllS pitden on suunniteltu yhteinen eldkehakemus-
lomake, joka saataneen kdytttiijn vuoden 1968 aikana.

Sairausvakuutusviranomaiset vaativat useissa tapauksissa, ettd
vakuutettu ennen sairauspdivdraha-asian ratkaisua toimittaa sel-
vityksen siitd, onko hdn hakenut tytieldkettd ja tuleeko tytieldke-
hakemuksen ratkaisu viivdstymddn. Koska sairauspdivdraha on
Iuonteeltaan lyhytaikainen, sen mycintdminen edellyttdd normaa-
litapauksessa vdhernmdn selvittelyd ja voi siten tapahtua nopeam-
min kuin tycieldkkeen mytintEminen. Jotta asiain kSsittelyd vii-
vyttdvdstd tietoliikkeestd voitaisiin luopua, Eldketurvakeskus
teki sosiaaliministericille ehdotuksen seanndsten muuttamiseksi
siten, ettd sairauspdivdraha voitaisiin maksaa selvittdmdttli tyrj-
eldkehakemuksen vireilld oloa.

Suunnitteluty<iti suorittaneissa ty6ryhmissd kHytettiin, kuten
aikaisemminkin, ulkopuolisina asiantuntijoina tyiimarkkinajdrjes-
tcijen ja sosiaalivakuutusalan edustajia.

REKISTERIT

Eldketurvakeskuksen rekistereihin tuli vuonna 1967 uusia
tytintekijtiitd arvion mukaan 120 000. Ty6eltikejiirjestelmdn koko
toiminta-aikana on rekisteriin merkitty 1 900 000 tycintekijiiii.
LEL-vakuutusmaksutilityksiii rekistertjitiin vuoden aikana
3 700 000 ja ne koskivat 420 000 tycintekijiiti. TEL:n mukaisia li-
sdetuja oli vuoden loppuun mennessd jdrjestetty 25 000 tytin-
tekijiille.
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Eldketurvakeskuksen tietokonetydt, jotka koostuvat pddasias-

sa TEl-tycisuhteiden ja LEL-ansioiden kirjaamisesta Eldketur-
vakeskuksen tycisuhderekisteriin, suoritettiin edelleen Oy Tie-
tokonepalvelu Ab:ssd. Tycisuhderekisterin rinnalle on suunniteltu
tietokoneilla hoidettavaa elSketapahtumarekisterid, joka saata-

neen toteutetuksi vuoden 1968 loppuun mennesse. Kertomusvuo-
den alussa otettiin kiiytttirin uusi palvelumuoto. Tycisuhdere-

kisterin perusteella tietokone laatii tytintekijiille pyynncistd ldhe-

tettdvdn rekisteriotteen, joka sisdltdd tycintekijdn kaikki TEL-
ty<isuhteet ja LEL-ansiot sekd likimddrdisen laskelman eldkkeen

mddrdstd. Nditd rekisteriotteita annettiin vuoden 1967 aikana ld-
hes 50 000 kappaletta.

Eldketurvakeskuksen yhteistyd Kunnallisen eldkelaitoksen ja

Kansaneldkelaitoksen kanssa on jatkunut entiseen tapaan.

ELAKEASIAT JA ELAKELAITOSTEN NEUVONTA

Tyiieldkehakemus voidaan toimittaa eldkelaitokselle joko suo-

raan tai Eldketurvakeskuksen kautta. Eldketurvakeskukseen saa-

pui vuoden 196? aikana yti 17 000 hakemusta. Niistd 7 800 tuli
eldkkeen hakijoiden neuvontaverkostoon kuuluvien rahalaitosten
ja postitoimipaikkojen vdlitykselld. Suurin osa hakemuksista voi-
tiin enemmittd selvittelyittd toimittaa edelleen eldkelaitoksille'
Samalla ldhetettiin kaikki ne tiedot, jotka Eldketurvakeskuksella
oli asianomaisesta eldkkeen hakijasta ja hdnen ty6suhteistaan.

Jos hakija ei kuulunut minkd5n eldkelaitoksen toimintapiiriin,
Eldketurvakeskus ratkaisi elSkehakemuksen. Nditd tapauksia oli
vuoden aikana ldhes 400.

Elhketurvakeskus on kuten aikaisemminkin hankkinut vakuu-
tusoikeuteen tulleissa valitusasioissa eldkelaitosten vastineet ja

antanut lausuntonsa muutoksenhaun johdosta' Lausunto annettiin
173 valitusasiassa ja 20 lainvoiman saaneen pddtciksen poistamis-

ta koskevassa asiassa. Tyiikyvytttimyysasiain neuvottelukunta
antoi vuoden aikana 75 suositusta. Neite suosituksia ovat eldkelai-
tokset yleisesti noudattaneet.
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Eldkelaitosten toimintaa on jatkuvasti seurattu. Valvonnassa
tehtyjen havaintojen perusteella on erditd eldkelaitoksia kehotet-
tu oikaisemaan eldkeasioissa antamiaan pddttiksid. Eldkesddtitiiden
ja -kassojen valvontaa on tehostettu.

ELAKETURVAN JARJESTAMISEN VALVONTA

Tyrintekijciiden tekemien tiedustelujen ja huomautusten sekd

eldkehakemuksissa ilmoitettujen tietojen perusteella on toimi-
tettu eldkejdrjestelyjen tarkistuksia. Jos on ilmennyt, ettd tytin-
antaja ei ole tdytt5nyt eldkejdrjestelyvelvollisuuttaan eikd mytjs-
kddn ole antanut asian ratkaisemiseksi tarpeellisia tietoja, on

selvittelyd jatkettu suorittamalla tytinantajan luona tarkastus.
Nditii kiiyntejii tehtiin 112. Kaikkiaan 57 tytinantajalle jouduttiin
antamaan TEL 15 $:ssd tarkoitettu kehotus eldketurvan jiirjest5-
miseksi. Jollei kehotusta noudatettu, Eldketurvakeskus otti va-
kuutuksen ja mddrdsi tydnantajan suoritettavaksi laissa tarkoi-
tetun hyvikkeen.

Eldketurvan jdrjestdmistd on selvitetty mycis tycinantajien
konkurssien ja julkisten haasteiden yhteydessd. Vuoden aikana
kdsiteltiin 240 konkurssitapausta ja 532 julkista haastetta. Eld-
keturvan jdrjestdmiskustannuksia Eldketurvakeskus valvoi 14 ta-
pauksessa ja valvottujen erien yhteismddrd oli 76 000 markkaa.
Eldkelaitoksille on entiseen tapaan ldhetetty tiedot tytjnantajien
konkursseista, julkisista haasteista ja kiinteistiijen pakkohuuto-
kaupoista.

VAKUUTUSTEKNILLISET TY6T

Ty<ielSkejiirjestelmdn vakuutusteknillisiin perusteisiin tehtiin
vuoden 1967 aikana useita muutoksia, jotka iiihinnd johtuivat
TEL:n uusista sddnntj,ksistd ja uuteen tekniikkaan siirtymisestd
ns. pientycinantajien osalta. NHistd mainittakoon yleisten lasku-
perusteiden sekd vakuutusmaksu- ja elSkevastuuperusteiden
muutokset. Niin ikiiiin valmisteltiin eldkesiiiititiille laskentaohjeet
ja eldkekassoille TEL 12 $:n mukaista tasausta koskevat perus-
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teet. Lisdksi tehtiin eldkkeensaajille maksettavien eldkkeen ker-
tasuoritusten laskemisperusteet. Yhteisesti kustannettavien e15k-

keiden uusien vastuunjakoperusteiden mddrddmiseksi suoritettiin
arviot eliikkeistii ja maksutulosta.

Laajin tyci oli yhteisesti kustannettavien eldkkeiden vastuun-
jako sek6 Eldketurvakeskuksen omien kustannusten jaon loppu-
selvittely vuodelta 1966. Vastuunjaossa oli yhteisesti kustannet-
tavien eldkkeiden mddrd 25,3 milj. markkaa. Mii?irii oli kasvanut
edelliseen vuoteen verrattuna 73 0/6. Tasausselvittelyssii 114 elii-
kelaitoksen maksu oli hyvitystd suurempi. Eldketurvakeskus
maksoi 63 elSkelaitokselle hyvityksen siltd osin kuin se ylitti
suoritettavan maksun. Eldkkeiden tasauksen yhteydessd Eldke-
turvakeskuksen kautta kulkenut rahamddrd oli 6,6 miIj. markkaa.

LUOTTOVAKUUTUS

Eldkelaitosten lainojen vakuudeksi annettujen luottovakuu-
tusten vakuutuskanta kasvoi kertomusvuoden aikana 39 /o:lla ja
oli vuoden pddttyessd 469 milj. markkaa. Eliikesiiiiticiiden vastuu-
vajauksien luottovakuutusmddrd oli 38 milj. markkaa, joka on
noin 15 %, eldkesiidtitiiden TEL-elSkevastuusta. Luottovakuu-
tuksen piiriin kuuluvat eldkesddtitjiden ja el5kekassojen muut
varat kuin erikseen luottovakuutetut lainat olivat 116 milj. mark-
kaa. Tdstb mddrdstd katsottiin vahvistettujen arvostusperusteit-
ten mukaan ainoastaan vajaa 2 milj. markkaa epdvarmaksi ja

siten luottovakuutusmaksun alaiseksi. Vakuuksia oli lainojen
ja vastuuvajauksien luottovakuutuksia varten Eldketurvakeskuk-
sen hallussa vuoden pdhttyess5 arvosta, joka vastaa 39 ol vakuu-
tuskannasta. Luottoval<uutusten koko maksunalainen vastuu-
mddrd oli 311milj. markkaa.

Luottovakuutuskorvauksia maksettiin vuonna 1967 yhteensd
403 000 markkaa ja korvausmenon vdhennykseksi luettavia vas-
tasuorituksia saatiin 226 000 markkaa. Luottovakuutuksenottajien
konkurssitapauksia sattui kaikkiaan 17. Eldketurvakeskuksella
on naissd luottovakuutettuja vastuita 933 000 markkaa.

Luottovakuutuksista saatiin vuonna 1967 vakuutusmaksutuloa
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3,6 milj. markkaa. Luottovakuutusrahastot kasvoivat 3,9 milj.
markalla. Vakuutusmaksutulo kasvoi johtuen, paitsi vakuutus-
kannan lisdyksestd, keviidllii pddtetystd takaisinlainauksen luot-
tovakuutusten maksujen korotukse'sta. Viimeksi mainitun muu-
toksen syynd oli korkeimman oikeuden kannanotto, jonka mu-
kaan takaisinlainaussaamisella on konkurssissa yleisesti edellytet-
tyd heikompi etuoikeus. Hankitun asiantuntijalausunnon oltua sel-
vdsti Eldketurvakeskuksen kantaa tukeva, saatettiin uusi tapaus
korkeimman oikeuden ratkaistavaksi.

Luottovakuutusvastuitten noustua ereiden vakuutuksenotta-
jien kohdalla varsin suuriksi oli ryhdyttiivd toimenpiteisiin tur-
vaavan suhteen aikaansaamiseksi Eldketurvakeskuksen omalla
vastuulla pidettdvdn vastuumddrdn ja luottovakuutusvarojen kes-
ken. Tdssd tarkoituksessa tehtiin huippuvastuitten jdlleenvakuut-
tamisesta sopimus 16 kotimaisen vakuutusyhticin kanssa.

TUTKIMUSTYO JA TILASTOT

Eltikeikiikysymystd selvittelevdn tutkimussarjan ensimmhisen
vaiheen, graafista teollisuutta koskevan kenttdtutkimuksen tu-
Iokset saatiin kesdlld loppuun kiisitellyiksi ja tutkimusraportti
julkaistiin lokakuussa. Saatujen kokemusten perusteella on tdtd
laajaa tutkimussarjaa koskevia suunnitelmia edelleen kehitetty
mm. tutkimusaikataulun nopeuttamista silmdlld pitden. Seuraa-
vassa vaiheessa tutkitaan rinnakkain kolmea alaa, myyntitycitd,
kaivostycitd ja metallin perusteollisuutta.

Keviiiillii aloitettiin haastattelututkimus, joka kdsittelee tyii-
eldkejdrjestelmdd koskevia tietoja ja asenteita sekd. niissd vuoden
1964 jiilkeen tapahtuneita muutoksia. Tutkimuksen aineisto, noin
1 000 haastattelua, oli vuoden vaihteessa kdsjttelyn alaisena ja
lopullinen raportti valmistuu vuoden 1968 alkupuolella. Lisiiksi
on jatkuvasti tehty pienempiS tutkimuksia ja selvityksid, joista
voidaan rnainita tydsuhteiden pituuksia eriiillii aloilla koskeva
tutkimus sekd selvitys tytietdkevakuutusmaksujen jakaantumises-
ta elinkeinoittain.

Tilastojen osalta valmisteltiin kertomusvuoden aikana eldk-
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keitii ja elSkkeensaajia koskevaa tilastointiohjelmaa, joka voidaan

ottaa kdyttijdn, kun eldketapahtumarekisteri saadaan siirretyksi
magneettinauhoille.

Sosiaalipoliittisen yhdistyl<sen tutkimuksessa Suomen kansan

eldketurvan riittdvyydestd on Eldketurvakeskuksen henkiltikunta

edelleen ollut yhdistyksen tutkijoiden apuna.

NEUVONTA JA TIEDOTUS

Vuoden 1967 alusta voimaan tulleen perhe-eldkkeen vuoksr

oli asiaan liittyviillii tiedotusaineistolla hyvd kysyntS. Heti vuo-

denvaihteen jdlkeen saatiin jakeluun uusi tiedotusvihko "Tyd-
eldkejdrjestelmdn perhe-eldke", jota seurasi vastaavasti tdyden-

netty ja uusittu laitos yleisestii TEL-LEL-esityksestd. Ndiden

kahden tiedotusvihkon painos oli yhteensd 700 000 kpl.
Julkaisua "Tydelake" ilmestyi neljd numeroa. Julkinen sana,

radio ja televisio mukaan luettuina, on saanut tiedotusaineistoa ja

eldketurvaan liittyvid ohjelma-aloitteita. Yhteistoimin Eldketie-

dotustoimiston kanssa on pyynncistd vdlitetty esitelmtiitsijri- ja

luentoapua eri yhteistijen tilaisuuksiin. Yhteistyci Elbketiedotus-

toimiston kanssa on muutoinkin pddssyt lupaavasti alkuun. Perhe-

eldkkeestd valmistui kesdlld raina, jota on lainattavana 16 sar-
jaa. Myijs elokuvalla "'Iyd ja eldke" on jatkuvasti kysyntdd. So-

siaalihuollon Keskusliiton yleisten huoltopdivien yhteydessii jtir-
jestettyyn 50-vuotisjuhlandyttelyyn Eldketurvakeskus otti osaa

tyoeliikejiirjestelmdd esittelevdlld osastolla. Eduskunnan sosiaali-

valiokunta ja Pohjoismaiden neuvoston sosiaalipoliittinen valio-
kunta ovat o1leet Eldketurvakeskuksen vieraina.

KANSAINVALINEN YHTEISTYO

Eldketurvakeskus on entiseen tapaan osallistunut sosiaaliva-

kuutusalan kansainvdliseen yhteistycihtin. Jo vuonna 1966 ryhtyi
pohjoismaiden sosiaaliministericiiden asettama eidketoimikunta
valmistamaan ehdotusta pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen

tiydentdmiseksi tyciansioihin suhteutettuja listieliikkeitii koske-
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villa mddrhyksiltii. Tdhiin tycihiin, jota on jatkettu useissa ko-
kouksissa vuonna 1967, on osallistunut Eliketurvakeskuksen
edustaja. Kevdd1l6 pidettiin Leningradissa kansainvalisen sosiaa-

liturvajdrjestiin (ISSA:n) yleiskokous, johon samoin kuin syk-
sylld Norjassa ja Ruotsissa pidettyihin pohjoismaisiin sosiaaliva-
kuutusalan kokouksiin ElSketurvakeskus ldhetti edustajansa. Ai-
kaisempaa kiiytdntdii jatkaen Eldketurvakeskus on kirjallisesti
vdlittdnyt tietoja tytieltikejiirjestelmistd ja maamme muusta so-

siaalivakuutuksesta useille kansainvdlisille jiirjestriille ja ulko-
maisille sosiaalivakuutuslaitoksille. Monet ulkomaiset sosiaali-
vakuutuksen asiantuntijat ovat myos kdyneet tutustumassa tyci-

eldkejdrjestelmddn ja Eldketurvakeskuksen toimintaan.

HENKILoKUNTA JA KUSTANNUKSET

ElSketulvakeskuksen toimihenkildiden lukumiiiirii oli vuoden
1967 pii2ittyessd 143. Lisdys oli vuoden aikana t henkil<iii.

Toiminnan laajentumisesta johtuen Eldketurvakeskuksen or-
ganisaatiota muutettiin siten, ettd tutkimustoimistosta ja tiedo-
tustoimistosta tehtiin osastot sekd yleiselle osastolle muodostet-
tiin rekisteritoimisto ja kansliatoimisto. Lainopilliselle osastolle

nimitettiin apulaisosastopiiiillikkij ja yleisen osaston toimistoille
toimistopiiiillikiit.

Eldketurvakeskuksen hallinto ja hoitokulut nousivat vuonna
1967 edelliseen vuoteen rrerrattuna 25 /6. Luottovakuutuksen koh-
dalla tdmd nousu oli 15 /".

Helsingissd 20 piiiviin?i maaliskuuta 1968

Erkkt Pesonen T Penti.kiii,nen

Vetkko Ahtola C. G. AminofJ Aruo Hautala

Martti Lehtinen Aane l\[anninen E. Oinas

Lauri, T. Olktnuora Olaor. Suominen Tapani, Vr.rkkunen

Markku Kaikkonen
Toimitusjohtaja
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TULOSTASE

KULUT

Varsi,naiset kulut
Hallinto- ja hoitokulut

Palkat ja palkkiot
Sosiaalikulut . . .

Toimistokulut
Tietokonekulut
TEL 15 $:n mukaiset eldkejdr-
jestelykulut
Poistot
Muut kulut

Eldkelautakunta

1 611 119,62
277 965,59
615 196,17
934 709,85

46 352,48
43 037,72

426 455,72
Llg 627,L2 4074464,27

L uo tt o u akuutuk s e n kulut
Vakuutussitoumuksista
aiheutuvat suoritukset

Maksetut korvaukset . . .

Vastuuvelan lisdykset
Vakuutusmaksurahasto
Korvausrahasto

Hallinto- ja hoitokulut
Palkat ja palkkiot
Sosiaalikulut
Verot .

Muut kulut

176 579,19

799 545,-
3 105 581,91

219 875,95
30 255,91

1 025,03
69 164,76 4 402 027,75

mk B 476 492,02
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TILIVUODELTA 1967

Varsinaiset tuotot

Kustpnnusosuudet eld-
kelaitoksilta

Pddoman tuotot
Korot
Lainojen ja arvopa-
perien indeksikoro-
tukset

Muut varsinaiset tuotot

Luottou akuuttt lcs en tuotot

Vakuutusmaksut
Pddoman tuotot

Korot
Lainojen ja arvopa-
perien indeksikoro-
tukset

TUOTOT

3 770 963,92

266 989,40

12 544,- 279 533,40

23 966,95 4 074 464,27

3 609 993,24

756 245,87

35 788,64 792 034,51 4 402 027,75

mk 8 476 492,02
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OMAISUUSTASE

VASTAAVAA

Rahoitusomaisuus

Kassa
Pankkisaamiset ja postisiirtotilit
Tilisaatavat

Srirtguiit ertit

Saamiset luottovakuutuskorvausten
vakuuksista

Siioitusomatsuus

Talletukset
Obligaatiot
Lainat

Kiiytt1omaisuus

Kalusto
Osakkeet ja osuudet

210,27
279 977,60
638 512,61 918 700,48

55 000,-

3 405 898,90
2 843 698,14

13 974 491,89 20 224 088,93

235 464,19
93 3oo,- 328 764,L9

mk 2L 526 553,60
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31. 12. 1967

VASTATTAVAA

Vieras piidoma

Tilivelat . . .

Siirtaoiit erdt

Palautettavat kustannusosuudet
Palautettavat elSkekustannusten
tasausosuudet

L uott o u akutttuk si. st a aih eutur a
oastuuuelka

Vakuutusmaksurahasto
Korvausrahasto

206 745,78

2 5L7 0L2,60

4 078 811,31 6 595 823,91

1 855 618,-
12 868 365,91 L4723 983,91

mk 21 526 553,60

Helsingissd 20 piiiviinii maaliskuuta 1968

Erkki Pesonen T Pentikiiinen

Veikko Ahtola C. G. Ami.noJJ Aroo Hautala

Martti Lehtinen Aarre Manninen E. Oi.nas

Lauri T. Olkinuora OlaDi, Suominen Tapani. Virkkunen

Markku Kaikkonen
Toimitusjohtaja
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Edustajiston varsinaisessa syyskokouksessa joulukuun 9 piii-
viinii 1966 valittuina tarkastamaan Eldketurvakeskuksen hallin-
toa ja tilejii vuodelta 1967 olemme tdnddn suorittaneet tehtdvdm-
me loppuun ja ilmoitamme seuraavaa.

Allekirjoittanut Kihlman on tilikauden aikana huolehtinut
laskentatoimen jatkuvasta yksityiskohtaisesta tarkastuksesta ja
ilmoittaa, ettd kirjanpitoa on hoidettu oikein ja selvdsti asiailisten
tositteiden perusteella sekd ettd rahavarojen hoi.to on ollut huo-
lellista. Arvopaperit ovat talle1la.

Yhdessd olemme lukeneet edustajiston ja hallituksen kokouk-
sissa pidetyt p<iytdkirjat ja toimintakertomuksen, analysoineet ja
tarkastaneet tilinpeidtiiksen sekd keskustelleet tarkastuksessa
esille tulleista asioista toimitusjohtajan ia asianomaisten osasto-
piiiillikkcijen kanssa, jotka ovat antaneet meille kaikki halua-
mamme lisdselvitykset.

Tarkastuksessamme ei ole ilmaantunut aihetta huomautuksiin
ja toteamme ettd tilinpiiiittjs on tehty oikein perustein osoittaen
palautettavien kustannusosuuksien mddrdksi mk 2 5L7 0L2'60.
Katsomme, ettd Eldketurvakeskusta on edelleen hoidettu asian-
tuntevasti ja huolellisesti.

Tarkastuksessa oli l6snd sosiaaliministeritin vakuutusosaston
matemaatikko A. Savelius, joka tarkasti luottovakuutuksen ra-
hastoja sekd ilmoitti, ettei hdn ollut havainnut aihetta huomau-
tuksiin tarkastamiensa asiain osalta.

EdeIIii esitetyn perusteella ehdotamme, ettii tilinpd5tiis vah-
vistettaisiin ja ettd hallitukselle mycinnettdisiin vastuuvapaus
vuodelta 1967.

Helsingissb huhtikuun 5 piiiviin?i 1968

Bjarne Li,ndholm Jaakko Heikkonen
KHT

Veikko Mdlci.
HTM

Soante Kihlman
KHT
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ELAKETURVAKESKUKSEN
HALLINTOELIMET

EDUSTAJISTO

Varsinaiset jiisenet

Niemi, J. E., varatuomari, edustajiston puheenjohtaja
Suontausta, Tauno, lakit. tohtori, edustajiston varapuh.johtaja
Kivekds, Lauri J., vuorineuvos
Nykopp, Johan, toimitusjohtaja
Hetemdki, Pdiviii, varatuomari
Hietanen, Lauri, vuorineuvos
Jaakkola, Olavi, agronomi
Hdmdldinen, Niilo, puheenjohtaja
Rantanen, Vihtori, johtaja, 6. 4. 67 saakka
Hautala, Arvo, puheenjohtaja, 6.4.67 lukien
Ndrvdnen, Onni, puheenjohtaja
Lahtinen, Orvo, sihteeri-taloudenhoitaja, 6. 4. 67 saakka
JHrveld, Olavi, taloudenhoitaja, 6. 4. 67 lukien
Vdlikangas, Aarne I., valtiot. maisteri
Hauru, Veikko, fil. maisteri
f.jungman, Konrad, toimitusjohtaj a
Pettersson, Filip, kauppat. maisteri
Tienari, Artturi, fil. maisteri
Hohenthal, Jarl, varatuomari
Ponteva, Eero, professori

Varamiehet

Mdntyld, J. E., vakuutusneuvos
Salonen, Ensio, hallitusneuvos
Berghell, Helge, vuorineuvos
Hiisttj, Stie H., varatuomari
Svartstrtim, Nils, varatuomari
Pesonius, Veikko, eversti
Sirkid, Viljo I., agronomi
Kujanpd6, Vdinti, puheenjohtaja
Saarinen, Olavi, sihteeri
Viitasaari, Jaakko, puheenjohtaja
Lassinen, Erkki, sihteeri
Tuure, Kalervo, toiminnanjohtaja
Keindnen, Viljo, fil. tohtori
Hilska, Urpo M., dipl.-insiniitiri
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Ekholm, Klaus, varatuomari
I{aramo, Mikko, hall.-oP. kand.
Simoinen, OlIi, hall.-oP. kand.
Niemi, Turo, ladket. ja kir. tohtori

HALLITUS
Varsinatset jiisenet

Pesonen, Erkki, fil. tohtori, hallituksen puheenjohtaja
Pentikdinen, Teivo, fil. tohtori, hallituksen varapuheenjohtaja
Virkkunen, Tapani, varatuomari
Olkinuora, Lauri T., ciipl.-insinciiiri
Oinas, Erkki, varatuomari
Hiironen, IJuno, sosiaalineuvos
Ahtola, Veikko, puheenjohtaj a

Suominen, O1avi, fil. maisteri
Aminoff, C. G., varatuomari
Heinivaara, Olli, liiiiket. ja kir. tohtori
Manninen, Aarre, sihteeri

Varamiehet

Halme, Erkki, agronomi
Wid6n, Rolf, varatuomari
Markkanen, Kauko, varatuomari
Kuukkanen, ViIjo, sihteeri
Salminen, Jouko, puheenjohtaja
Halsas, K-J., varatuomari
Ora, Jaakko, varatuomari
Somer, Pekka, lSSk.kenr.Iuutnantti
Simoinen, Olli, hall.-op. kand.

TILINTARKASTAJAT
Kihlman, Svante, kauppat. maisteri, KHT, valvontatarkastaja
Lindholm, Bjarne, valtiot. maisteri
Mdki, Veikko, taloudenhoitaja, HTM
Heikkonen, J. V., kauppat. maisteri, KHT

Varamiehet

Ekroos, Torsten, kauppat. maisteri, KHT
Seppdld, Ensio, toiminnanjohtaja
Huttunen, Leo, taloudenhoitaj a
Vakio, Olavi, ekonomi
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LUOTTOVAKTTTUSTOiMINNAN JOHTOKUNTA

Jy1hd, Tauno, toimitusjohtaja, puheenjohtaja, 6. 2. 67 saakka
Kaikkonen, Markku, toimitusjohtaja, puh.joht., 1. 3. 67 lukien
Witting, Erik, pankinjohtaja, varapuheenjohtaja
Harkia, Eero, pankinj ohtaj a
Peitsalo, Kalervo, toimitusjohtaja
von Veh, NiIs, toimitusjohtaja

TIEDOTUSTOIMINNAN NEUVOTTELUKUNTA

Jylhd, Tauno, toimitusjohtaja, puheenjohtaja, 6. 2. 67 saakka
Kaikhonen, Markku, toimitusjohtaja, puh.joht., 1. 3. 67 lukien
Valkama, Esko-Voitto, toimittaja
Ikdheimonen, Erkki, pddtoimittaja
Seitovirta, Erkki, tiedotuspiiiillikk<i
Toivonen, Pauli, yhteisk.-tiet. kand.

TYOKYVYTTOMYYSASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Varsi,naiset jiisenet

Sundberg, Heimer, johtaja, puheenjohtaja
Keindnen, ViIjo, fil. tohtori, varapuheenjohtaja
Antila, Jussi, lddket.'lisensiaatti
Heikel, Felix, lddket. lisensiaatti
Lehtinen, Martti, liiiiket. lisensiaatti
Lehtinen, Raimo, varatuomari
Palletvuori, Pekka, varatuomari
Simoinen, Olli, hali.-op. kand.
Somer, Pekka, liiiiket. lisensiaatti, L4. L2.67 saakka
Sihvonen, Rusko, varanotaari, 14. 12. 67 lukien
Sumari, Pertti, Iiiiiket. lisensiaatti, 31. 5. 67 lukien

Varamiehet

Aaltonen, Reino, varatuomari
Gylling, Martti, liiiiket. ja kir. tohtori
Ikonen, Ensio, iiiiiket. ja kir. tohtori
Kiittner, Peter, lakit. lisensiaatti
MiI5n, Olavi, prokuristi
Silfverberg, Alf, varatuornari
Wegelius, Otto, lddket. ja kir. tohtori
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TOIMITUSJOHTAJA

Jylhd, Tauno, fil. maisteri,6. 2. 67 saakka
Kaikkonen, Markku, fil. maisteri, 1. 3. 67 lukien

OSASTOPAALLIKOT

Sundberg, Heimer, johtaja, lainopillinen osasto
Aarnio, Margaretha, osastopeellikkri, tutkimusosasto
Karjalainen, Matti, osastopddllikkti, tiedotusosasto
Melkas, Antti, osastopiiiillikko, luottovakuutusosasto
Rantanen, Tarmo, osastopddllikkti, yleinen osasto
Sirkesalo, Jouko, osastopddllikkti, vakuutusteknillinen osasto

LAAKARI
Lehtinen, Martti, liiiiket. lisensiaatti

ELAKELAUTAKUNTA

Varsinaiset jiisenet

OjaIa, Olof, hallitusneuvos, lautakunnan puheenjohtaja
Ahonen, Erkki, vanhempi oikeussihteeri, lautakunnan vara-
puheenjohtaja
Saari, Kaarlo, varatuomari
Savelius, Armas, fil. kandidaatti
Bjtirkst6n, R. R., tiiiiket. lisensiaatti
Lehtosuo, Erkki, liiiiket. lisensiaatti
Svartstrdm, Nils, varatuomari
Jaatela, Tauno, lakit. lisensiaatti
Kaukoranta, Matti, toiminnanjohtaja
Piitulainen, Leo, j drjesttisihteeri

Varami,ehet

Suihko, Olavi, varatuomari
Carlsson, Bjtirn, fil. maisteri
Luppi, Alpo, Idhket. lisensiaatti
Valanne, Eero, l55ket. ja kir. tohtori
Ripatti, Pertti, varatuomari
Palojdrvi, Erkki, agronomi
Raita, Yrjd, yhteisk.-tiet. maisteri
Raatikainen, He1vi, fil. maisteri



21

trL;\KELAUTAKUNNAN TOIMINTA
VUONNA 1967

Eldkelautakunnalle saapuneiden asioiden lukumddrd, joka
vuonna 1966 oli 924, oli kertomusvuonna 1 044 eli 120 asiaa
suurempi. Vuoden 1967 aikana ratkaistiin I 001 asiaa. Edel-
lisend vuonna annettiin pddtds 840 asiassa, joten ratkaistujen
asioiden lukumddrd kasvoi 161 asialla. Voidaan tode,ta, ettd
valitusten lukumddrd kasvoi edelliseen vuoteen vemattuna
noin 11 /n:lla ja ratkaistujen asioiden lukumddrd noin 19 /6:71a.

Ratkaisemattomien asioiden lukumddrd oli kertomusvuoden
alkaessa 313, joista sittemmin 1 asta on poistettu diaarista, ja
vuoden pddttyessH 355, joten juttujen ruuhkaantumista ei ole
tapahtunut.

Lautakunta on kertomusvuonna pitdnyt 76 kokousta, joista
6 tdysistuntoa. Lautakunta on edelleen toiminut kahtena jaos-
tona, jotka kumpikin ovat istuntokausina pitdneet keskimddrin
4 kokousta kuukaudessa.

Saapuneiden ja ratkaistujen asiain lukumddrd kuukausit-
tain sekd ]autakunnan tvciteho selvidd seuraavasta taulukosta:

Kuukausi

tammikuu
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu
kesdkuu
heindkuu.
elokuu ..
syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu

Saapunut

89
75

108
B5

96
82
64
82
70
B2

123
88

Ratkaistu enemmdn
Ratkaistu kuin saapunut ( + )

tai vdhemmdn (-)
81 -892 +17
7t 

-3783 -2107 + 11

76 -6
-6451 -3193 +23

728 +46
tI4 -9105 + 17

L 044 1 001
-43

Eldkelaitokset ovat toimineet valitusasioissa joustavasti ja
voidaan todeta, ettd valitusten johdosta pyydetyt lausunnot
asiakirjoineen on toimitettu lautakunnalle keskimddrin kuu-
kauden kuluessa ldhetteen saapumisesta.
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Asiain ratkaisemiseen kulunut aika on edelleen onnistuttu
pitdmiiiin varsin,kohtuullisena. Asiat ratkaistaan keskimddrin
3 kuukauden kuluessa valituksen saapumisesta.

Lautakunta on joutunut uutena asiaryhmind kiisittelemddn
perhe-elSkeasioita, joiden lukumddrd varsinkin kertomusvuoden
viimeisind kuukausina on kasvanut huomattavasti.

Helsingiss6 27 pdiviinii maaliskuuta 1968

O. Oiala

Penttt Airas


