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Maamme taloudellinen kasvu jdi vuonna 1968 pienemmdksi
kuin keskimddrin viime vuosina. Bruttokansantuotteen mddrdn
arvioidaan kasvaneen 2 prosenttia. Tyiillisyystilanne oli vaikea ja
tytittrimyysaste kohosi noin 4 prosenttiin. Hinta- ja kustannuske-
hityksen kannalta keskeinen oli taloudellisten etujdrjesttijen kes-
ken maaliskuussa solmittu tuio- ja hintapoliittinen sopimus ja td-
hdn perustuvat muut vakauttamistoimenpiteet, indeksisidonnai-
sLluksien laaja poistaminen sekd hinta- ja vu-okrasddnniistely.
Eldkkeinii suoritettujen sosiaalisten tulonsiirtojen reaaliarvon
kasvu oli taloudellista kasvua voimakkaampi eli 8 prosenttia.
Tdstd vajaat puolet johtuu eldkkeensaajien lukumddrdn lisddnty-
misestd ja loput eldketurvan tason paranemisesta voimassaolevien
eldkelakien puitteissa. Kaikkiaan maksettiin vuonna 1968 maas-
samme eliikkeitd hieman yli 2 miljardia markkaa eli ldhes 8 pro-
senttia nettokansantulosta.

Uuden eldkelainsddddnndn kehittHminen tapahtu.i pddosiltaan
aikaisemmin alulle pantujen suunnitelmien pohjalta. Vuoden 1968

alussa annettiin eduskunnalle hallituksen esitys perhe-eldkelaik-
si, jonka mukaan kansanelikejdrjestelmddn liitetddn perhe-eldke,
ja syksylld hallituksen esitys valtion perhe-eldkelaiksi. Niiihin
esityksiin perustuvat lait on jo vahvistettu ja ne merkitsevdt
maamme perhe-eldkejdrjestelmdn huomattavaa tdydentymistd.
Tyiintekijiiin eldkelakien kohdalla tapahtuneita muutoksia selos-
tetaan jiiljempiind. Yrittdjien ja itsendisten ammatinharjoittajien
eldkekysymyksen jdrjestdminen on edelleen kesken.

Elhkepolitiikan kannalta oli merkityksellistd, ettd valtioneu--
vosto asetti toukokuussa erityisen eldkejdrjestelmHkomitean. Ko-
mitean tehtdvdnd on tutkia nykyisissd eldkejdrjestelmissd olevia
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puutteellisuuksia sekd tehdd ehdotukset niiden korjaamiseksl

kiinnittden ensisijaisesti huomiota sellaisten parannusten aikaan-

saamiseen, jotka varmistavat nykyisin kaikkein vaikeimmassa

asemassa olevien toimeentulon turvaamisen, sekd siihen, ettd eri

vdestciryhmien elaketurvaa kehitetddn oikeudenmukaisella ja tar-
koituksenmukaisella tavalla. Niin iktiiin komitean tehthvdnh on

tutkia nykyisten eldkejdrjestelmien hallinnon ia sen koordinoimi-
sen tarkoituksenmukaista kehittdmist5.

TYOELAKEJARJESTELMA

Vuoden 1968 piiiittyessd oli TEL:n mukainen eldketurva jdr-
jestetty voimassaolevien tycisuhteiden perusteella kaikkiaan

800 000 tycjntekijiille. LEL:n mukaisia vakuutusmaksuja suoritet-
tiin vuoden aikana noin 420 000 tytintekijiistd. Eldkkeiden luku
kasvoi vuoden aikana 54 000:sta 77 000:een. TEl-elSkelaitosten
mydntdmien vanhuus- ja tycikyvytttimyyseldkkeiden keskimddra

oli vuoden pddttyessd 171 markkaa kuu-kaudessa vastaavan mdd-

rdn ollessa LEl-eldkelaitosten osalta 90 markkaa. TEL:n mukai-
sen perhe-eldkkeen keskimddrd oli 173 markkaa kuukaudessa ja

LEL:n mukaisen perhe-el5kkeen 80 markkaa kuukaudessa. Tyti-
eldkkeiden kokonaismddrd nousi vuonna 1968 ennakkotietojen.

mukaan 139 milj. markkaan. Tietoja elakkeensaajien lukumhd-

rdn ja maksettujen eldkkeiden mddrdn kehityksestd on seu-raa-

vassa taulukossa.

1 962 1 963 roo+ | rsos 
I

1 966 1967 1 968* )

Eliikkeiden lukumldr[
vuoden lopussa

Vanhuuseldkkeet
Tydkyvytt6myys-
elikkeet
Perhe-eldkkeet
Yhtmnsi

Maksetut eldkkeet
milj. mk

100

100

200

0,03

1 200

2 400

3 600

)ct

4 400

6 900

11 300

12,7

9 600

11 500

21 100

29,l

16 300

19 50(j

35 800

5+,7

25 200

26 000
2 900

54 100

86,3

5+

35 900
67

76

*) ennakkotietoja



5

ElSkelaitosten lukumddrd vdheni vuoden 1968 aikana, silld 10

eldkesiititititd lopetti TEL:n mukaisen toimintansa. Vuoden pddt-
tyessd eldkelaitoksia oli 164. Tyiieldkelaitosten kokonaismaksu-
tulo vuonna 1968 TEL:n perus- ja lisHturvan sekd LEL:n osalta
nousi yli 400 milj. markan. Eldkerahastojen mddrd vuoden lopus-
sa oli noin 2 200 milj. markkaa.

JARJESTELMAN KEHITTAMINEN

Tydmarkkinajdrjesttijen keviiiilll 1968 tekemdn vakauttamis -

sopimuksen yhteydessl jdrjestcit sopivat pyrkivdnsd siihen, ettii
tytielikelakeihin tehtdisiin muutoksia, joilla korotettaisiin van-
himpiin ikdluokkiin kuuluvien tycintekij6iden elhkkeitd ja lieven-
nettdisiin tyiittcimyyden eldketurvan karttumiseen aiheuttamia
haittavaikutuksia. Muutosten valmisteleminen tuli Eldketurva-
keskuksen tehtdvdksi. Lakitekstien osalta tyii saatiin suoritetuksi
kevddn kuluessa ja kesdku.ussa 1968 Eldketurvakeskus antoi so-
siaali- ja terveysministeritjlle hallituksen esityksen muotoon laa*
ditun ehdotuksen TEL:n ja LEL:n muuttamiseksi, johon perustu-
va hallituksen esitys annettiin eduskunnalle syksylle. Eduskunta
hyv5ksyi marraskuun 26 piiiviinii lainmuutokset, jotka tu.livar
voimaan vuoden 1969 alusta.

Edellii tarkoitetuilla lainmuutoksilla taattiin ennen heindkuun
1 pliviiS 1919 syntyneille tycintekijdille TEL:ssa tietty vdhim-
mdiseldke, jonka mddrd on tytintekijdn syntymdLvuodesta riip-
puen 16-22 c/. palkasta edellyttden, ettd eldkkeeseen oikeutta-
vaksi palvelusajaksi on luettava koko aika TEL:n voimaantulosta
tycintekijiin 65 vuoden idn tdyttdmiseen. Vastaava korotus annet-
tiin mytis perhe-eldkkeisiin. LEL:n aikaisemmat sddnntikset ikii-
lu.okkakorotuksista korvattiin uusilla sddnnciksilld, joiden mu-
kaan ennen heindkuun 1 pdivdii 1919 syntyneiden tydntekij6iden
eldkkeet nousivat TEL-eldkkeen vdhimmdismddrdn tasolle. Van.-
hojen ikdluokkien eldkkeiden korottamista koskevia sddnntjksiH
sovelletaan mycis jo ennen lainmuutosten voimaantuloa sattunei-
siin eldketapahtumiin perustuviin eldkkeisiin. Korotuksista vuo-
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den 1969 aikana eldkkeisiin aiheutuva lisdys arvioidaan 12 milj.
markaksi.

Tycitttimyydestd eldketurvaan aiheutuvien haittavaikutusten
pienentdmiseksi TEL:a ja LEL:a muutettiin siten, ettei tytittti-
myysaika, jolta tytintekijd saa valtakunnallisista tytitttimyyskas-
soista annetussa laissa tarkoitettua pdivdavustusta, vaikuta e1a-

keturvaa heikentdvdsti. Lainmuutosten mukaan eldkkeisiin tuli
erityinen tytitttimyyslisS, LEL:n ns. tulevan ajan palkan lasku-

sddnttjd mu.utettiin ja tdysitehoisen tyijkyvytttimyysturvan kat-

keaminen edelld tarkoitettuna tytittcimyysaikana estettiin.

Ndiden muutosten ohella Elbketurvakeskuksessa valmistettiin
ehdotus LEL:n soveltamispiirin muuttamiseksi. Lain soveltami-

nen tuli sen mukaan yleensd riippumattomaksi tydsuhteen luon-

teesta, eli siitd onko tydsuhde tarkoitettu pysyvdksi vai tilapdi-
seksi. Tdmd lainmuutos sisdltyi edelld mainittuun hallitu.ksen

eduskunnalle antamaan esitykseen ja tuli voimaan vuoden 1969

alusta.
Valtion perhe-eldkelain sddtdmisen yhteydessd muutettiin

TEL:n ja LEL:n sddnn<iksid el5kkeiden yhteensovittamisen ja

valtion palveluksessa olevien LEL-tycintekiiijiden eldketurvan

osalta. Myiis ndmd lainmuutokset olivat valmisteluvaiheessa Eld-

keturvakeskuksen kdsiteltdvin5.
Lainmuutoksiin liittyvien voimaanpanomddrdysten ja ohjeiden

valmisteleminen vaati huomattavassa m65rin suunnittelutydtd.
NdmH suunnittelutydt saatiin tdrkeimmiltd osiltaan valmiiksi en-

nen vuoden vaihdetta, joten uusien saann6sten soveltaminen p6d-

si joustavasti kdyntiin.
Valtiokonttorin ja Kunnallisen eldkelaitoksen edustajien

kanssa on suunnitettu eldkejdrjestelmien vdlisen yhteistytin ke-

hittiimistii. Uusi eldkehakemuslomake, jolla voidaan samanaikai-

sesti hakea sekd tytieldkelakien ettd valtion eldkelain ja ku-nnal-

listen viranhaltijain ja tytintekijd,in eldkelain mukaista vanhuus-

tai tytikyvyttdmyyseldkettd, hyvdksyttiin vuoden lopulla. Eliike-
turvakeskuksen ohjesddnntjn sisdltdvdd asetusta muutettiin siten,

etth entistd laajempi yhteistyti muiden eldkejdrjestelmien kansss

kdvi mahdolliseksi.
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Suunnittelutytitd suorittaneiden tyiiryhmien toimintaan osal-
listui, kuten aikaisemminkin, tydmarkkinajdrjestcjjen ja sosiaali-
vakuutusalan edustajia.

REKISTERIT

Eldketurvakeskuksen rekistereihin merkittiin vuonna 1968

tietoja arviolta 100 000 uudesta tytintekijiistd. Tycieliikejdrjestel-
min koko toiminta-aikana rekisteriin merkittyjen tyrintekijtiiden
lukumbird nousi vuoden loppuun mennessd ldhes 2 miljoonaan.
LEl-vakuutusmaksutilityksiii rekisterciitiin vuoden aikana noin
3,3 miljoonaa, ja ne koskivat 420 000 tycjntekijiid. TEL:n mukai-
sia lisdetu-ja on jdrjestetty noin 30 000 tydntekijiille.

Eldketurvakeskuksen tietokonetyrit, jotka koostuvat pddasias-
sa TEl-tydsuhteiden ja LEl-ansioiden kirjaamisesta Eldketur-
vakeskuksen tydsuhderekisteriin, suoritettiin edelleen Oy Tieto-
konepalvelu Ab:ssd. Myiis tietokoneilla hoidettavaksi tulevan eld-
ketapahtumarekisterin suunnittelutyii saatiin pddosiitaan val-
miiksi ja erditd alkukdsittelyjii jo suoritetuksi. Erittdin merkittH-
vdnd on mainittava Tietokonepalvelussa aloitettu kdytettdvdn ko-
nekannan u-usimista ja tietojenkdsittelysysteemien kehittdmista
koskeva suunnittelutyd. T[ssd suunnittelussa, johon Eldketurva-
keskus on kiintedsti osallistunut, pyritddn ottamaan huomioon
paitsi muuttuneet teknilliset mahdollisuudet myds jdrjestelmdstl
tdhdn mennessa saadut kokemukset.

Tydntekijiin TEl-tyiisuhteet ja LEl-ansiot sekd likimddrdi-
sen laskelman eldkkeen md[rdstd sisdltdvien rekisteriotteiden toi-
mittamista tyiintekij6ille on jatkettu edelleen. Niiitti otteita ldhe-
tettiin vuodeh aikana yhteensd 108 000.

Tyiisuhderekisterin tietoja tdydennettiin rekisteriviranomais-
ten alkuaan Kansaneldkelaitokselle liihettiimiti kuolinilmoituksia
hyvdksi kdyttden.

Ennen vuotta 1969 myrinnettyihin eldkkeisiin lainmuutosten
johdosta tulevien korotusten laskemisen helpottamiseksi toimi-
tettiin marraskuun alkupuolella elSkelaitoksille tytisuhderekiste-
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rissd olevat tiedot ennen heinakuun 1 pdivdd 1919 syntyneistd

sellaisista vanhuus- ja tytikyvytttimyyseldkkeen saajista sekJ

perhe-eldkkeen edunjSttdjistd, joiden elakkeeseen sisiiltyi TEL-

osuus. Tyiisuhderekisterin otteissa, joita annettiin noin 50 000

kappaletta, oli jo otettu huomioon ikdluokkakorotuksen vaiku-

tukset. Niin ikdiin ryhdyttiin lainmuutosten edellyttdmiin toimen-

piteisiin tyiittdmyysaikojen saamiseksi rekisteriin.
ElSketurvakeskuksen ja Kunnallisen eldkelaitoksen vdlinen

yhteistyti elSketapahtumia koskevan tietoliikkeen osalta jatkui

entiseen tapaan. Tiihiin tietoliikkeeseen on nyt mytis valtiokont-
tori liittynyt. Yhteistyd Kansaneldkelaitoksen kanssa jatkui ai-
kaisempaa menettelyS noudattaen. ElSkepiitit6ksistI vdlitettiirt
tietoja Kansaneldkelaitokselle, joka puolestaan ltihetti Eldketur-

vakeskukselle ilmoituksia sairauspdivdraha- ja kansaneldke-

asioissa annetuista ratkaisuista.

ELAKEASIAT JA ELAKELAITOSTEN NEUVONTA

Eldketurvakeskuksen kautta saapuvien eldkehakemusten lu-
kumldrd on jatkuvasti kasvanut. Hakemuksia saapui kuluneen

vu.oden aikana 19 200, mikd on noin 60 % kaikista eldkelaitok-
sille saapuneista eldkehakemuksista. Suurin osa hakemuksista

voitiin enemmittd selvittelyittd toimittaa edelleen eldkelaitoksil-
le. Samalla ldhetettiin kaikki ne tiedot, jotka El?iketurvakeskuk-
sella oli asianomaisesta eldkkeen hakijasta ja hdnen tytisuhteis-
taan. Jos hakija ei kuulunut minkddn eldkelaitoksen toimintapii-
riin, ElHketurvakeskus antoi asiassa pl5ttiksen. Neite tapauksia

oli vuoden aikana yli 300.

Eldketurvakeskus on kuten aikaisemminkin hankkinu,t vakuu-
tusoikeuteen tulleissa valitusasioissa eldkelaitosten vastineet ja

antanut lausuntonsa muutoksenhaun johdosta. Lausunto annet-

tiin 160 valitusasiassa ja 32 lainvoiman saaneen pddttiksen pois-

tamista koskevassa asiassa. Tycikyvytttjmyysasiain neuvottelu-
kunta antoi 78 su-ositusta. Niiitii suosituksia ovat eidkelaitokset
yleisesti noudattaneet.
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Tycikyvytttimyyseldkkeen lakkauttamista koskevat ohjeet tot-
mitettiin elskelaitoksille vuoden alkupuolella. Samalla otettiin
kiiyttticin menettely, jonka mukaan elekelaitokselle ilman eri
pyynttiii ilmoitetaan, jos tytikyvyttiimyyseldkkeen saaja on eldk-
keelld ollessaan mennyt uuteen tydeldkelakien alaiseen tytisuh-
teeseen. Tdllaiset ns. valvontalistat on liihetetty eldkelaitoksille
neljdnnesvuosittain. Eldkelaitokset ovat niistd saatujen tietojen
johdosta tarkistaneet, onko tytikyvyttdmyyseldkkeen edelleen
suorittamiseen edellytyksid.

Eldkelaitosten toimintaa on jatkuvasti seurattu.. Jdrjestelmdl-
liset tarkastuskdynnit el5kesddtitiissd aloitettiin maaliskuussa.

VuoCen aikana tarkastajat kdvivdt 100 eliikesiidtitissd, mikd on

kaksi kolmasosaa TEL-toimintaa harjoittavien eldkesddtiijiden
IukumdHrHstd. Suoritettujen tarkastusten seke muutoin esille tul-
leiden tietojen perusteella erditd el5kelaitoksia mm. kehotettiin
oikaisemaan elSkeasioissa antamiaan piiiittiksiii.

ELAKETURVAN JARJESTAMISEN VALVONTA

Tycinantajien eldketurvajhrjestelyjen tarkistuksia toimitettiin
tycintekijtiiden tekemien tiedustelujen ja huomautusten sekd eld-
kehakemuksissa ilmoitettujen tietojen perusteella.

Jos tydnantaja ei ollut tdyttdnyt eldkejdrjestelyvelvollisuut-
taan eikd myiiskddn antanut asian ratkaisemiseksi tarpeellisia tie-
toja, selvittelyii jatkettiin suorittamalla tydnantajan luona tarkas-
tus. Tarkastuskdyntejd tehtiin yli 700. Useimmissa tapauksissa
tycinantajat korjasivat tarkastajan huomautuksen perusteella lai-
minlycintinsd eldketurvan jdrjestdmisessd, mu.tta kaikkiaan 56

tytinantajalle jouduttiin antamaan TEL 15 g:ssd tarkoitettu keho-
tus eldketurvan jdrjestdmiseksi. Jos kehotusta ei noudatettu, Eld:-
keturvakeskus otti tytinantajan puolesta vakuutuksen ja peri tdl-
td laissa sdddetyn hyvikkeen.

Lainmukaisen eldketurvan jdrjestdmistd selvitettiin entiseen
tapaan myds tydnantajien konkurssien ja julkisten haasteiden yh-
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teydessd. Vu.oden aikana kdsiteltiin 309 konkurssitapausta ja 415

julkista haastetta. Eldketurvan jdrjestHmiskustannuksia Eliike-
turvakeskus valvoi 16 tapauksessa ja valvottujen erien yhteis-

mddrS oli 42 500 markkaa. Eldkelaitoksille l5hetettiin tiedot niitd
koskevista tyiinantajien konkursseista, julkisista haasteista ja

kiinteisttijen pakkohuutokaupoista.

ELAKKEISTA AIHEUTUVIEN KULUJEN SELVITTAMINEN

Vuoden 1967 yhteisesti kustannettavien eldkkeiden vastuun-
jakoselvittely sekd Eldketurvakeskuksen omien ku-stannusten lop-
puselvittely vuodelta 1967 suoritettiin viime lokakuun loppuun

mennessdL. Vastuunjakoselvittelyssd oti yhteisesti kustannettavien
eldkkeiden mddrd 41,2 milj. markkaa. Miiiirii oli kasvanut edelli-
seen vuoteen verrattuna 63 ((. Tasausselvittelyssd 93 eldkelai-
toksen maksu oli hyvitystd suurempi ja erotus oli maksettava Eld-
keturvakeskukselle. Eldketurvakeskus maksoi 78 eldkelaitokselle
hyvityksen siltd osin kuin se ylitti suoritettavan maksun. Eliike-
turvakeskuksen kautta eldkkeiden tasauksen yhteydessd kulke-
nut rahamS5rd oli 10,3 milj. markkaa.

LUOTTOVAKUUTUS

Tyiielbkelaitoslainojen vakuudeksi annettujen Iu.ottovakuu-

tu-sten vakuutuskanta kasvoi vuoden 1968 aikana 26 1c:lla ia
se oli vuoden lopussa 589 milj. markkaa. Eliikesdiititjiden vastuu-
vajauksien luottovakuutusmddrd oli 56 milj. markkaa, mikd on

noin 1? 1? elikesii?ititiiden TEL-eldkevastuusta. Luottovakuutuk-
sen piiriin kuuluvien sijoitusten mddrd eldkesidtiijissd ja eldke-
kassoissa oli 120 milj. markkaa. Tdstd mddrdstd oli vatrvistettujen
arvostusperusteitten mukaan vain noin 3 milj. markkaa katsottt.t

epdvarmaksi. Vakuuksia oli lainojen ja vastuuvajauksien luotto-
vakuu.tuksia varten luovutettu arvosta, joka vastaa 42 /o kan-
nasta. Luottovakuutusten koko maksunalainen vastuumddrd olt
376 milj. markkaa. Luottovakuutuskannan kehityksestd ilmenee
tietoja oheisesta taulukosta.
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Luotonantaja
Luottovakuutuskanta vuoden lopussa; milj. mk

1 962 1 963 1964 I 965 1966 196 7 1 968

Vakuutusyhti<it
Elikesdititit
Eliikekassat
Tyd,eliikekassat

+,7

+,4

47,3

23,5
8,9

2,3

83,5
7 6,1

36,5
3,+

1 16,6

9+,2
Jl.L

4.3

t76,0
r29,7

45,C

5,4

22s,6
202,2

70,0
ol

283,9
259,1
q.r ?

7,6

Yhteensi ol 82,0 199,5 2s2,2 I 
3s6.1 506,9 6+4,8

Luottovakuutuskorvauksia maksettiin vu.oden 1968 aikana

525 000 markkaa. Luottovakuutuksenottajien konkursseja sattui

24. Luottovakuutuksen vastuulla oleva mddrd neisse konkursseis-

sa on yhteensd 3,0 milj. markkaa.
Luottovaku-utuksista saatu vakuutusmaksutulo oli 4,6 milj.

markkaa. Eldketurvakeskuksen omaa luottovakuutusvastuuta
kattavat rahastot olivat vuoden pddttyessd 19,3 milj. markkaa.

Luottovakuutuksen huippuvastuut ovat vuoden 1968 alusta

olleet jdtleenvakuutettuina kotimaisissa jdlleenvakuutusyhtitiissd.

Jhlleenvakuutussopimukseen yhtyneitd vaku-utusyhtitiitii on 18.

Tdmdn jdrjestelyn turvin luottovakuutuksen vastattavaksi voi-
daan hyvdksyii 13 milj. markkaan nousevia vastuumddrid.

Luottovakuutusmddrien jatkuvasti kohotessa sitd mukaa kuin
eldkevastuumddrdt kohoavat, Eldketurvakeskuksen oli ryhdyttS-
vd rajoittamaan luottovakuutusvastuiden kasvamista suuremmik-
si kuin sen varojen puitteissa sosiaali- ja terveysministeritin oh-
jeiden mukaan voidaan vastattavaksi hyvdksyd. Tdmd kdvi mah'
dolliseksi sen jdlkeen, kun luottovakuutusta koskevat erdSt uudet

sHdnniikset vuoden vaihteessa tulivat voimaan.

SIJOITUKSET

Sijoitusomaisuuden m55rd oli vuoden 1968 piiiittyessd 24,0

milj. markkaa eli 19 /6 enemmdn kuin vuotta aikaisemmin. Tds-

td mddrdstd oli talletustileillii 15 fi, arvopapereina 9 i/c sekd

lainoina 76 /6.Lainoista oli suurin osa, 44 c/6, annettu teollisuus-
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yrityksille, 2l .4" rakennusalan yrityksille, 20 /6 kaupan ja pal-
velualan yrityksille sekd 15 ,!/6 muille.

Vuoteen 1967 verrattuna lainojen yhteissumma kasvoi 32 %.
Uudet lainat ohjattiin ensi sijassa investointeihin, jotka lis?iiiviit
uusia tytipaikkoja tai parantavat viennin edellytyksid taikka mer-
kitsevdt elinkeinotoiminnan rationalisointia ja yritysten kansain-
vdlisen kilpailuaseman kohentamista. Lisdys tu-li siten kokonaan
yritystoiminnan kdyttcitin. Siitd saivat teollisuusyritykset 44 /r,
rakennusalan yritykset 22 4, seka kaupan ja palvelualan yrityk-
set34 /6.

TUTKIMUSTYO JA TILASTOT

Tydeldkej:irjestelmdn tuntemusta ja sitii koskevia asenteita
kdsittelevd tutkimus valmistui syksylld, ja sen tuloksista julkais-
tiin raportti "Yleisti ja tyrieliikelait 1967". Tutkimus kiisitti sekii
vuonna 1967 kerdtyn haastatteluaineiston antamat tulokset ettd
analyysin kehityksestd vuoden 1964 jdlkeen, jolloin tehtiin vas-
taava tutkimus.

Eliikeiktikysymystd kdsittelevdssd tutkimussarjassa suoritet-
tiin vuoden aikana haastattelut kolmella alalla, myyntityrissd,
kaivosteollisuudessa ja metallien perusteollisuudessa. Yhteensd
tehtiin noin 2 300 haastattelua. Eldketurvakeskus huolehti kuten
aikaisemminkin kenttdtycin organisoimisesta ja johtamisesta.
Haastattelijoiksi koulutettiin tiillii kertaa omien toimihenkiltjiden
lis5ksi 37 ulkopuolista henkiltjd. Haastattelu-aineiston tdydennyk-
seksi kerdttiin tilastotietoja tycivoiman ikdrakenteesta ja eliik-
keelle siirtymisistd samoilla aloj.lla.

Koska Eldketurvakeskuksen aikaisemmin julkaisemat, ulko-
maisia eldkejdrjestelmid koskevat tutkimukset ovat osoittautu-
neet erittdin tarpeellisiksi ja toisaalta jdrjestelmid koskevat tie*
dot vanhenevat nopeasti, on tdltd alueelta aloitettu uusi tutki-
mus. Tdmd edellisid laajempi selvitys kdsittelee 20 maan van-
huus-, tytikyvyttcimyys- ja perhe-eldkejdrjestelmi[.

Muista ohjelmassa olleista tutkimuskohteista mainittakoon
alle 4 kuukauden pituisten tycisuhteiden yleisyys ja merkitys eld-
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keturvan karttumisen kannalta. TStd koskeva ensimmdinen ra-

portti pelti-, putki- ja sdhktialan tyiintekijciistd julkaistiin helmi-

kuussa 1968.

Eliikkeitii ja ellkkeensaajia koskeva vuositilastosuunnitelma

on saatu valmiiksi, ja sen ohjelmointi on parhaillaan kdynnissa.

Ensimmdinen nauharekisteristd ajettava tilasto tulee koskemaan

tilannetta vuoden 1968 loPu-ssa.

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimus Suomen kansan eld-

keturvan riittdvyydestS saatiin keviiiilld 1968 piiiittikseen niiltii
osin, joissa ElSketurvakeskuksen henkilijkuntaa tarvittiin avusta-

jina. Tutkimuksen tulokset Sosiaalipoliittinen yhdistys on julkais-

sut kirjana "Eldketurva ja toimeentulo", joka ilmestyi helmikuus-

sa 1969.

NEUVONTA JA TIEDOTUS

Tiedotustoiminnassa kiinnitettiin entistd enemmHn hu'omiota

radion, television ja aikakauslehtien palvelemiseen ja yhteyksiin

niiden toimitusten kanssa. osan tdta tietii julkistetusta aineistosta

Iaativat asianomaiset tiedo,tusvalineet itse ElSketurvakeskuksesta

toimitettujen aloitteiden ja alkuvalmistelun perusteella. Sanoma-

lehdisttjlle toimitettiin normaalisti uutisaineistoa ja painotettiin

erityisesti rekisteriotepalvelun tunnetuksi tekemisth.

Tiedotustilaisuu.ksia jdriestettiin vuoden aikana sek[ lehdis-

tcille ettii elSkelaitoksille. Yhteistoiminnassa Eldketiedotustoimis-
ton kanssa vSlitettiin esitelmiiitsijdapua eri tilaisuuksiin. Elo-

kuussa XIV kansainvdlisen sosiaalipolitiikan konferenssin yhtey-
dessd toimeenpantuun ndyttelyyn otettiin osaa tytieldkejdrjestel-
mdd esittelevdlld osastolla. Tiedotusvihkoja laadittiin luottova-
kuutuksesta ja rekisteriotepalvelusta sekd toimitettiin uusi, vuo-
denvaihteessa voimaan tullutta lainmuutosta vastaava yleisselos-

tus. Lisdksi valmistettiin tytieldkelaeista ja -jdrjestelmdstd lyhyt
englannin-, ranskan- ja vendjdnkielinen esitys. Tytieldkelainsdd-
ddntti-kirjasesta tehtiin yleistille tarkoitettu suppea laitos.

TytjelSkejdrjestelmdstd valmistettiin uusi lyhytelokuva, josta

on tehty kahdenlaisia kopioita; lyhyempi on tarkoitettu teatterei-
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hin alkukuvaksi, pitempi jdrjesttikdytttjrin. Elokuvasta on hankit-
tu tarpeellinen mddrd kaitafilmikopioita.

Eduskunnan sosiaalivaliokunta on ollut Eldketurvakeskuksen
vieraana.

KANSAINVALINEN YHTEISTYO

Eldketurvakeskus on pyrkinyt entiseen tapaan osallistu-maan
sosiaalivakuutusalan kansainvdliseen yhteistycihtin. Ulkomailla
pidetyistd kokouksista, joissa Eldketurvakeskus oli edustettuna,
mainittakoon erityisesti vuoden 1968 alkukesdlld pidetyt pohjois-
mainen sosiaalivakuutuskokous Tukholmassa ja kansainvdlinen
aktuaarikokous Miinchenissd. Syysku.ussa pidettiin Eldketurva-
keskuksen kutsusta Aavarannan kurssikeskuksessa Kirkkonum-
mella kolmas pohjoismainen tytieldkekokous, johon osallistui
edustava joukko pohjoismaisia tdmdn alan asiantuntijoita. Aikai-
sempaa kiiytiinttid jatkaen Eldketurvakeskus vdlitti kirjallisesti
tietoja tytieltikejdrjestelmdstd ja maamme muustakin sosiaaliva-
kuutu.ksesta useille kansainvdlisille jiirjestciitle ja ulkomaisille so-
siaalivakuutuslaitoksille. Vuoden aikana ovat my6s monet ulko-
maiset sosiaalivakuutuksen asiantuntijat kdyneet tutustumassa
ty<ieldkejiirjestelm[dn ja Eldketurvakeskuksen toimintaan.

HENKILOKUNTA JA KUSTANNUKSET

Eldketurvakeskuksen toimihenkilciiden luku.mddrd oli vuoden
pldttyessd 155. Henkiltjkunta lisiiiintyi vuoden aikana 12 henki-
ldlre.

Eldketurvakeskuksen varsinaiset hallinto- ja hoitokulut vuon-
na 1968 olivat 5 121 900,74 markkaa. Eldkelaitokset suorittivat
ndiden menojen kustannusosuuksia 5 496 415,10 markkaa. KuIu-
neen vuoden menoihin kdytetyn ja edelliseltd vuodelta siirtyneen
erdn huo:nioon ottaen oli eldkelaitoksille palautettavien kustan-
nusosuuksien mddrd vuoden pddttyessd 3 359 073,98 markkaa.
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Luottovakuutuksen hallinto- ja hoitokulut olivat 360 914,37

markkaa.

Hallituksen jdsen, sihteeri Aarre Manninen kuoli 19 p[iv5nd
lokakuuta 1968 vaikean sairauden murtamana. Hallitus kunnioit-
taa h[nen muistoaan.

HelsingissS 18 pdivdnd maaliskuuta 1969

Erkki Pesonen T Pentikiiinen

Veikko Ahtola

Olaoi Jiiruelii

Lauri T. Olkinuora

C. G. Aminoff

Martti Lehtinen

Olat:i Suominen

Markku Kaikkonen
Toimitusjohtaja

Aroo Hautala

E. Oinas

Tapani Virkkunen
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TULOSTASE

KULUT

Varsr,naiset kulut
Hallinto- ja hoitokulut

Palkat ja palkkiot
Sosiaalikulut . . .
Toimistokulut
Tietokonekulut
TEL 15 $:n mukaiset eldkejiirjes-
telykulut
Poistot
Korot
Muut kulut .. . .

Eldkelautakunta

2 022 675,4L
384 059,61
654127,43

1 085 876,57

26 500,86
4t 870,L2

360 573,39
380 175,11
166 042,24 5 121 900,74

Lu o tt o o akuutuk s en kulut
Vakuutussitoumuksista
aiheutuvat suoritukset

Maksetut korvaukset
Vastuuvelan lisdykset

Vakuutusmaksu-
rahasto
Korvausrahasto

525 097,54

679 092,61
4 436 818,30 5 115 910,91

Jdlleenvakuuttajat

Vakuutusmaksut

Hallinto- ja hoitokulut
Palkat ja palkkiot .

Sosiaalikulut .....
Muut kulut

613 625,-

243 633,38
39 083,73
78 197,26 360 914,37 6 615 547,82

mk tt 737 448,5e,
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TILIVUODELTA 1968

Varsi,naiset tuotot

Kustannusosuudet
eldkelaitoksilta ... . .. .

Pddoman tuotot

Korot .

Lainojen ja arvopa-
perien indeksikoro-
tukset

Muut varsinaiset tuotot

Luottou akuutuksen tuotot

Vakuutusmaksut

JSlleenvakuuttajat

Palkkiot
Vakuutusmaksu-
rahasto-osuuden
lisdys .

Korvausrahasto-
osuuden lisdys ....

4 654 353,77

447 960,2L

19 586,76 5 121 900,7:l

TUOTOT

380 411,21

67 549,-

4583 L75,4L

73 635,-

222 313,-

3L7 677,- 613 625,-
Pddoman tuotot

Korot 1 164 393,29
Lainojen ja arvopa-
perien indeksikoro-
tukset 254354,L2 L418747,4L 6 610 b4?,82

mk LL 737 448,56
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OMAISUUSTASE

VASTAAVAA

Rahoitusomaisuus

Kassa
Pankkisaamiset ja postisiirtotilit
Tilisaatavat

1 473,66
2L7 540,78
924 878,03 | 143 892,47

Muiden o akuutusgllti}iden o suus
oastuuuelasta

Vakuutusmaksurahasto
Korvausrahasto .

222 313,-
3L7 677,- 539 990,-

Sijoitusomaisuus

Talletukset . .

Obligaatiot . .

Lainat

3 650 457,51
2 066 961,21

18 312 817,46 24 030 236,L8

Kdytti|omaisuus

Kalustot
Osakkeet ja osuudet

205 8t2,34
93 300,- 2991L2,31

mk 26 013 230,99
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31. 12. 1968

VASTATTAVAA

Vieras pddoma

Tilivelat . . . 261 862,10

Luotto u akuutuk st st a aih eutuu a
uastuuuelka

Vakuutusmaksurahasto
Korvausrahasto .

2 534 710,61
17 305 184,21 19 839 894,82

Siirtgudt eriit
Palautettavat kustannusosuudet
Palautettavat eldkekustannusten
tasausosuudet . ..

3 359 073,93

2 552 400,14 5 gll 474,07

mk 26 013 230,99

Helsingissd 18 piiiviind maaliskuuta 1969

Erkki Pesonen T Pentikiiinen

Veikko Ahtola C. G. Aminoff Aroo Hautala

Ol,atsr. Jiiroelti Marttr. Leh,tinen E. Otnas

Lauri T. Olki,nuora Olaui Suomtnen Tapant Virkkunen

Markku Katkkonen
Toimitusjohtaja
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TILINTARKASTUSKERT OMUS

Edustajiston varsinaisessa syyskokouksessa joulukuun 8 pdi-
vdnd 1967 valittuina tarkastamaan Eldketurvakeskuksen hal-
lintoa ja tilejd vuodelta 1968 olemme tdnddn suorittaneet tehtl-
vdmme loppuun ja esitdmme seuraavaa.

Allekirjoittanut Kihlman on tilikauden aikana huolehtinut
Iaskentatoimen jatkuvasta yksityiskohtaisesta tarkastu.ksesta ja
ilmoittaa, ettd kirjanpitoa on hoidettu oikein ja selvdsti asiallis-
ten tositteiden perusteella sekd ettd rahavarojen hoito on ollut
huolellista. Arvopaperit ovat tallella.

YhdessH olemme lukeneet edustajiston ja hallituksen kokouk-
sissa pidetyt priytiikirjat ja toimintakertomuksen, analysoineet
ja tarkastaneet tilinpddtciksen sekd saaneet tarkastuksessa esille
tulleista asioista toimitusjohtajan ja asianomaisten osastopddlli-
kijiden selvitykset.

Tarkastuksessamme ei ole ilmaantunut aihetta huomautuk-
siin ja toteamme ett?i tilinpdiitijs on tehty oikein peru.stein osoit-
taen palautettavien kustannusosuuksien mldrdksi mk 3 359 073,93.
Katsomme, ettd Eldketurvakeskusta on edelleen hoidettu asian-
tuntevasti ja huolellisesti.

Tarkastuksessa oli ldsnd sosiaali- ja terveysministericin va-
kuutusosaston matemaatikko A. Savelius, joka tarkasti luotto-
vakuutuksen rahastoja sekd ilmoitti, ettei hdn ollut havainnut
aihetta huomautuksiin tarkastamiensa asiain osalta.

Edelld esitetyn perusteella ehdotamme, ettii tilinpiiHtcis vah-
vistetaan ja ettii hallitukselle mytinnetddn vastuuvapaus vuo-
delta 1968.

Helsingissd maaliskuun 27 piiiviinh 1969

Bjarne Lindholm Jaakko Heikkonen
KHT

Veikko Miiki
HTM

Soante Kihlman
KHT
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ELAKETURVAKESKUKSEN
HALLINTOELIMET

EDUSTAJISTO

Varstnaiset jiisenet

Niemi, J. E., varatuomari, edustajiston puheenjohtaja
Suontausta, Tauno, takit. tohtori, edustajiston varapuh.johtaia
Partanen, Erkki, vuorineuvos
Nykopp, Johan, toimitusjohtaja
Hetemdki, Pdivi<i, varatuomari
Hietanen, Lauri, vuorineuvos
Jaakkola, Olavi, agronomi
HdmdlSinen, Niilo, puheenjohtaja
Salomaa, Erkki, puheenjohtaja
Penttild, Sulo, puheenjohtaja
Jdrveld, Olavi, taloudenhoitaja, 14. 12. 68 saakka
Rantanen, Jaakko, pu.heenjohtaia, t4.12. 68 lukien
Vdlikangas, Aarne L, valtiot. maisteri
Palm6n, Lars, fil. maisteri
Ingman, Nils Erik, lakit. lisensiaatti
Hauru, Veikko, fil. maisteri
Tienari, Artturi, fil. maisteri
Hohenthal, Jarl, varatuomari
Ponteva, Eero, professori

Varamiehet

Maintylb, J. E., vakuutusneuvos
Salonen, Ensio, hallitusneuvos
Berghell, Helge, vuorineuvos
Hdst6, Stig H., varatuomari
Svartstrdm, Nils, varatuomari
Pesonius, Veikko, eversti
Sirkid, Viljo I., agrono:ni
Kujanpdd, Vdinti, puheenjohtaja
Saarinen, Olavi, sihteeri
Viitasaari, Jaakko, sihteeri
Lassinen, Erkki, sihteeri
Tuure, Kalervo, toiminnanjohtaja
Strandell, Hikan, fil. maisteri
Ekholm, Klaus, varatuomari
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Keindnen, Viljo, fil. tohtori
Haramo, Mikko, hall.-op. kand.
Simoinen, Otrli, hall.-op. kand.
Niemi, Turo, Iddket. ja kir. tohtori

HALLITUS
Varsinaiset jdsenet

Pesonen, Erkki, fil. tohtori, hallituksen puheenjohtaja
Pentikdinen, Teivo, fil. tohtori, hallituksen varapuheenjohtaja
Virkkunen, Tapani, varatuomari
Olkinuora, Lauri T., dipl.-insinticiri
Oinas, Erkki, varatuomari
Hautala, Arvo, puheenjohtaja
Suominen, Olavi, fil. maisteri
Ahtola, Veikko, puheenjohtaja
Aminoff, C. G., varatuomari
Lehtinen, Martti, liiiiket. lisensiaatti
Manninen, Aarre, sihteeri, t 19. 10. 68
Jdrveld, Olavi, taloudenhoitaja, 10. 12. 68 lu.kien

Varamiehet

Sumelius, Henrik, agronomi
Wid6n, Rolf, varatuomari
Markkanen, Kauko, varatuomari
Kuukkanen, Viljo, sihteeri
Kostet, Yrjii, tolminnanjohtaja
Salminen, Jouko, puheenjohtaja
Halsas, K-J., varatuomari
Somer, Pekka, Iddk.kenr.luutnantti
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
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Kymensalo, Pentti, taloudenhoitaja
Kauppinen, Matti I., ekonomi, KHT

LUOTTOVAKUUTUSTOIMINNAN JOHTOKUNTA

Kaikkonen, Markku, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Harkia, Eero, pankinjohtaja, varapuheenjohtaja
Witting, Erik, pankinjohtaja
Peitsalo, Kalervo, toimitusjohtaja
von Veh, Nils, toimitusjohtaja

TIEDOTUSTOIMINNAN NEUVOTTELUKUNTA

Kaikkonen, Markku, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Valkama, Esko-Voitto, toimittaja
Ikd,heimonen, Erkki, pd,dtoimittaja
Seitovirta, Erkki, tiedotuspiiiillikkti
Toivonen, Pauli, yhteisk.-tiet. kand.

TYoKYVYTTdMYYSASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Varsinaiset jiisenet

Sundberg, Heimer, johtaja, puheenjohtaja
Keindnen, Viljo, fil. tohtori, varapuheenjohtaja
Antila, Jussi, 155ket. lisensiaatti
Heikel, Fe1ix, lddket. lisensiaatti
Lehtinen, Martti, liiiiket. lisensiaatti
Lehtinen, Raimo, varatuomari
Palletvuori, Pekka, varatuomari
Simoinen, Olli, hall.-op. kand.
Sihvonen, Rusko, varanotaari
Sumari, Pertti, ldiiket. lisensiaatti

Varamtehet

Aaltonen, Reino, varatuomari
Gylling, Martti, liiiiket. ja kir. tohtori
Heiskala, Heikki, lddket. lisensiaatti, 21. 8. 68 saakka
Karhunen, Pekka, liidket. lisensiaatti, 21. 8. 68 lukien
Ikonen, Ensio, liiiiket. ja kir. tohtori
Kiittner, Peter, lakit. lisensiaatti
Mi16n, Olavi, prokuristi
Silfverberg, Alf, varatuomari
Wegelius, Otto, Iiidket. ja kir. tohtori
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JOHTAJAT

Kaikkonen, Markku, toimitusjohtaja
Sundberg, Heimer, johtaja

OSASTO- JA TOIMISTOPAALLIKoT
Aarnio, Margaretha, osastopddllikkii, tutkimusosasto
Karjalainen, Matti, osastopddllikkii, tiedotusosasto
Melkas, Antti, osastopiiiillikkd, luottovakuutusosasto
Rantanen, Tarmo, osastopddllikkii, yleinen osasto
Sirkesalo, Jouko, osastopddllikkti, vakuutusteknillinen osasto
Uimonen, Matti, apulaisosastopddllikkci, lainopillinen osasto
Mdkeldinen, Lauri, toimistopddllikkii, kansliatoimisto
Riekkinen, Heikki, toimistopddllikkti, rekisteritoimisto

ELAKELAUTAKUNTA
Varsinai,set jdsenet

Ojala, Olof, hallitusneuvos, lautakunnan puheenjohtaja
Ahonen, Erkki, vanhempi oikeussihteeri, lautakunnan vara-
puheenjohtaja
Saari, Kaarlo, varatuomari
Savelius, Armas, fil. kandidaatti
Bjiirkst6n, R. R., lddket. lisensiaatti
Lehtosuo, Erkki, Iii5ket. lisensiaatti
Svartstrtim, Nils, varatuomari
Mildh, Harry, varatuomari, 1. B. 68 saakka
Ilmonen, Kalevi, varatuomari, 1. 8. 68 lukien
Jaatela, Tauno, Iakit. lisensiaatti
Sirkid, ViIjo I., agronomi
Kaukoranta, Matti, toiminnanjohtaja
Liukkonen, Kauko, sosiaaliasiainsihteeri
Hyv6nen, Paavo, valtiot. kandidaatti
Lassinen, Erkki, sihteeri

Varamiehet
Su.ihko, Olavi, varatuomari
Honka, Kaarlo, fil. maisteri
Luppi, Alpo, liitiket. Iisensiaatti
Valanne, Eero, lddket. ja kir. tohtori
Ripatti, Pertti, varatuomari
Ilmonen, Kalevi, varatuomari, 1. 8. 68 saakka
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Aura, Kielo, vatatuomari, 1. 8. 68 lukien
Uoti, Martti, oikeust. kandidaatti
Palojdrvi, Erkki, agronomi
Raita, Yrj6, yhteisk.-tiet. maisteri
Piitulainen, Leo, jdrjestijsihteeri
Kansikas, Veikko, tytiturvallisuussihteeri
Honkavaara, Esko, taloudenhoitaja

ELAKELAUTAKUNNAN TOIMINTA
VUONNA 1968

Saapuneiden asioiden lukumddrd, joka vuonna 1967 oli 1 044,

oli 1 064. Kertomusvuonna ratkaistiin 1 090 asiaa tdm5n mddrdn

ollessa 1 001 vu-onna 1967. Valitusten lukumddrd kasvoi edelli-
seen vuoteen verrattuna noin 2 prosentilla ratkaistujen asioiden
lukumddrdn kasvaessa noin 9 prosentilla. Kertomusvuoden alussa

oli ratkaisematta 355 asiaa. Vuoden pdbttyessd oli ratkaisemat-
tomia asioita 329. Lautakunta on pitdnyt 83 kokousta, joista 5

tdysistuntoa. Toiminta on jatkunut kahdessa jaostossa, jotka kum-
pikin ovat istuntokausina kokoontuneet keskimddrin neljd kertaa
kuukaudessa.

Saapuneiden ja ratkaistujen asiain lukumddrd kuukausittain
sekd eldkelautakunnan tydteho vuonna 1968:

Ratkaistu enemmdn
Kuukausi Saapunut Ratkais,tu kuin saapunut (+)

tai vdhemmiin (-)
tammikuu 102 65 -37helmikuu 108 101 - 7

maaliskuu 89 ll4 +25
huhtikuu 95 153 +58
toukokuu 76 tzl +45
kesdkuu 60 92 +32
heindkuu 82 -82elokuu 84 56 -28syyskuu 89 77 -L2lokakuu 99 Ll7 +18
marraskuu 108 80 -28joulukuu 72 tL4 +42

1 064 1 090 +26
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Asian ratkaisemiseen kulunut aika on edelleen pysynyt var-
sin kohtuullisena. Asia ratkaistaan keskimddrin kolmen kuukau-
den kuluessa vireille tulosta.

Lainopillisten ja lddkeopillisten asiain suhde on pysynyt suun-
nilleen ennallaan lukuunottamatta vdhdistd lainopillisten asiain
kasvua. Perhe-eldkettd koskevat valitukset ovat jatkuvasti li-
sddntyneet, kun taas rekistertiityd lisdetua koskevat valitukset
ovat vihentyneet.

Helsingiss6 18 piiivdnii maaliskuuta 1969

O Oiala

Pentti Airas


