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Kulunut 1960-Iuku on ollut sosiaalipolitiikan alalla voimakkaan kehityksen aikaa. Kun sosiaalimenot vuonna 1960 olivat 10,6

nettokansantulosta, vastaava prosenttimddrd vuonna 1969 oli
1?,2. Kasvu johtuu huomattavalta osalta elHketurvan kehittymi9,/o

sesta. vuonna 1969 maksettiin maassamme
milj. markkaa, eli 7,5 ,cc nettokansantulosta.
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Tytieliikejiirjestelmdn kannalta on merkittdvimpdnd uudistuksena vuonna 1969 pidettiivd itsendisten yrittijien eldkekysymyksen ratkaisemista. Eldketurvakomitean mietinn6n pohjalta valmistellut maatalousyrittiijien elakelaki ja yrittdjien elakelaki annettiin heindkuussa. Lait tulivat voimaan vuoden 1970 alusta'
Tycieldketurvan piiriin kuuluu siten koko ansioty<itd tekevd vdestti, mikd luo entistd paremmat edellytykset eldkeidrjestelmdn kehittdmiselle.
Vuoden 1969 alussa annettiin perhe-eldkelaki, jolla kansaneliikejiirjestelmdin liitettiin yleinen perhe-eldke. Laki tuli voimaan kahdessa vaiheessa. Lokakuun alusta alettiin maksaa perhe-eldkettd huoltajansa menettdneille lapsille ja sellaisille naispuolisille leskille, joiden huollettavaksi on jddnyt perhe-elakkeeseen oikeutettu lapsi. Vuoden 1970 alusta lain etuuksien piiriin

tulivat myds lapsettomat naispuoliset lesket.

Valtioneuvoston asettama eldkejdrjestelmdkomitea, jonka tehtdvdnd on muun muassa tutkia nykyisissd eldkeidrjestelmissd ole-

via puutteellisuuksia kiinnittden erityisesti huomiota kaikkein
vaikeimmassa asemassa olevien henkitiiryhmien toimeentulon
turvaamiseen, antoi vuoden 1969 aikana kaksi osamietinttid. Komitean tyiin perusteella sdddettiin vuoden 1970 alusta voimaantullut taki, jolta liitettiin kansaneldkeidriestelmddn asumistuki
ja muutettiin tukilisdd koskevia sddnncjksid. Niin ikiiiin komitea
valmisteli esityksen sotilasvammalain muutoksiksi ja ehdotuk-
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sen rintamasotilaiden ylimddrdisiii sotaeldkkeitd varten varatun
mddrdrahan kdyttdmisestd kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien rintamasotilaiden hyvdksi.
Valtion perhe-eldkelaki tuli voimaan vuoden 1969 alusta. Laki
koskee vuoden 1967 aikana ja sen jdlkeen sattuneita perhe-eldketapahtumia ja antaa valtion palveluksessa oleville henkiltjille
perhe-eldketurvan, joka pddperiaatteiltaan vastaa tycintekijdin
eldkelakeihin vuoden 1967 alusta Jiitettyd perhe-eldketurvaa.
Niin ikiiiin on mainittava vuoden 1969 heindkuun alusta voimaantullut laki erdistd valtion varoista suoritettavista eldkkeiste. Temd laki liitti valtionapulaitosten palveluksessa olevat henkilcjt samanlaisen eldketurvan piiriin kuin valtion virkamiehet ja tycin-

tekijiit.

TYOELAKEJARJESTELMA
Vuoden 1969 piiiittyessa oli TEL:n mukainen eldketurva jdrjestetty voimassaolevien tycisuhteiden perusteella kaikkiaan
800 000 ty<jntekijtille, joista 30 000 tytintekijdlle oli rekistertiity

lisdetuja. LEL:n mukaisia vakuutusmaksuja suoritettiin vuoden
aikana noin 440 000 tycintekijiistd. Eldkkeiden luku kasvoi vuoden aikana 77 000:sta 100 000:een. TEl-etdkelaitosten mydnt6rnien vanhuus- ja tytikyvyttiimyyseldkkeiden keskimddrH oli vuoden pddttyessd 201 markkaa LEl-eldkelaitosten mytintdmien
eldkkeiden ollessa 104 markkaa kuukaudessa. perhe-eldkkeen
keskimddrdt olivat vastaavasti 191 markkaa ja 89 markkaa kuukaudessa. Tycieldkkeind maksettiin vuoden 1969 aikana kaikkiaan
210 milj. markkaa. Eldkkeiden kehitys kiiy ilmi seuraavista taulukoista.
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Tytiel2ikelaitoksia oli vuoden 1969 pdAttyessa 162. Eldkelaitosten kokonaismaksutulo oli arviolta 480 milj. markkaa ja eliikerahastojen mddrd vuoden lopussa noin 2 600 milj. markkaa.
Tyiieldketurvaan ja jiirjestelm6n toimintaan vaikuttivat vuoden 1969 alusta voimaan tulleet lainmuutokset, joilla korotettiin
vanhimpiin ik5luokkiin kuuluvien tytintekijtiiden elikkeitb ja lievennettiin tytjtttimyyden aiheuttamia haittavaikutuksia elSketurvaan sekd muutettiin TEL:n ja LEL:n soveltamispiirien vSlistd
rajanvetoa.

JARJESTELMAN KEHITTAMINEN

Tytieliikejiirjestelmdn kehittdmistii koskeva suunnittelutyti
kohdistui vuoden 1969 aikana pddasiassa yrittdjien el5keturvan
tHytiintiitinpanon valmisteluihin.
Vuoden 1970 alusta voimaan tulleiden maatalousyrittdjien eldkelain ja yrittdjien eldkelain piiriin kuuluu noin 600 000 henkikjii. Ntiistd noin 500 000 henkiltjd on maatalousyrittdjiii.
Yrittdjien eldkelakien mukaiset etuudet ovat tytintekij[in eldkelakien mukaisia etuuksia vastaavat. Eldketurva kdsittdd siten
vanhuus-, tytikyvytttimyys- ja perhe-elSkkeen. El5kkeen saamisen edellytykset ja elSkkeen suuruus mddriiytyviit pddosiltaan
TEL:n sddnndsten mukaisesti.
Hallinnoltaan yrittdjdvakuutus liittyy osana tytieldkejdrjestelmddn. Yrittdjien eldkelain mukainen eldkevakuutus on otettava
TEl-eldkelaitoksesta taikka yksinomaan yrittdjien eldkelain mukaista toimintaa harjoittavasta vakuutusyhtitistd tai avustuskassasta. Maatalousyrittdjien eltketurvasta huolehtii Maatalousyrit-
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tSjien eldkelaitos. TdmS eldkelaitos perustettiin heinakuussa 1969,
jolloin Eldketurvakeskus asetti eldkelaitoksen valtuuskunnan sekd nimitti etdkelaitoksen hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yrittiijien el5kelakien toimeenpanon valmistelu aloitettiin

jo ennen lakien antamista ja saatiin pd5osiltaan loppuun suoritetuksi ennen vuoden vaihdetta. NSin ollen yrittdjien elSketurvan jdrjestdminen eldkelaitoksissa pddsi
Eldketurvakeskuksessa

joustavasti kdyntiin.
Perhe-eldkelain sddtdmisen yhteydessd tehtiin TEL:n yhteensovitussdanncisttitjn muutos, jonka mukaan yleinen perhe-eldke
otetaan eldkkeiden yhteensovituksessa huomioon. Tdmd lainmuutos oli valmisteluvaiheessa Eldketurvakeskuksessa kdsiteltiiviind.

Samanaikaisesti yrittdjien el6kelakien kanssa annettiin laki
LEL:n muuttamisesta. Lainmuutoksen mukaan on henkilti, joka
olematta tytisopimussuhteessa tekee rahana rnaksettavaa korvausta vastaan metsiitytitd toiselle kdyttden traktoria tai sen voimalla

toimivaa muuta konetta, velvollinen kustantamaan LEL:n mukaisen eldketurvan itselleen ja sellaiselle apulaiselleen, joka ei ole
tytisuhteessa.

LEL:n soveltamisesta annettua ,asetusta muutettiin siten, ettd
LEL:a sovelletaan vuoden 1970 alusta mytis sellaisten tytintekij5in tytisuhteisiin, jotka tekevdt tavaran siirtokuormaustydta raja-asemilla tai tytiskentelevdt viherjauhotehtaassa.
Valtiokonttorin ja Kunnallisen eldkelaitoksen edustajien
kanssa valmistettiin vanhuus- ja tytikyvytttimyyseldkehakemuksen kdsittelyohjeet niiti tapauksia varten, joissa eldkkeen hakija
on kuulunut useamman kuin yhden eliikejiirjestelmdn piiriin.
Perhe-eldkehakemuslomakkeeseen, joka jo aikaisemminkin on
ollut yhteinen Kunnallisen eldkelaitoksen kanssa, tehtiin yrittdjdvakuutuksen edellyttdmien muutosten lisdksi sellaiset muutokset, ettd lomakkeella voidaan hakea mytis valtion perhe-eldkelain mukaista eliikettd.
Suunnittelutydti suorittaneiden tytiryhmien toimintaan osallistui, kuten aikaisemminkin, tycimarkkinajdrjesttijen ja sosiaalivakuutusalan edustajia. Yritttijiivakuutuksen voimaanpanon
suunnitteluun osallistuivat mytis yrittdjien edustajat.
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REKISTERIT

Eldketurvakeskuksen rekistereihin rnerkittiin vuonna .1969
tietoja arviolta 100 000 uudesta tytintekijdstd. Tytieliikejiirjestelmdn koko toiminta-aikana rekisteriin merkittyjen'tytintekijtiiden
lukumbdrd oli vuoden pidttyessd yli 2 miljoonaa. LEl-vakuutusmaksutilityksiii rekistertiitiin vuoden 1969 aikana 3,3 miljoonaa, ja ne koskivat 440 000 tytintekijd?i.

Eldkaturvakeskuksen tietokonety6t, joista p6dosa johtuu tytieldkelakien alaisten tytisuhteiden kirjaamisesta Eldketurvakeskuksen tytisuhderekisteriin, suoritettiin edelleen Oy Tietokonepalvelu Ab:ssd. Keskeisin tehtdvd tietojenkdsittelyssd on kevddsta 1969 lehtien ollut yrittiijien el5kelakien edellyttdmien rekisterien suunnittelu ja niistd johtuvien kdytdnnijllisten toimenpiteiden valmis'telu. Ajan niukkuuden vuoksi ei kysymyksessd olevia tehtivid voi,tu saada vuoden vaihteeseen mennessd loppuun
suoritetuiksi, vaan osa siirtyi vuoden 1970 puolelle. Valmisteluissa pddstiin kuitenkin niin pitkdlle, etteivd,t ndmd siirtyneet tytit
vaikeuta lakien toimeenpanoa.
ElSketapahtumia koskevien tietojen vieminen tietokoneisiin
saatiin vuoden 1969 aikana suoritetuksi ja tilastojen tekeminen
ndiden tietojen perusteella on siten tullut mahdolliseksi. Tietokoneiden kiiytiin laajentaminen ,tdmdn rekisterin muita tehtiivid palvelevaksi oli alustavasti esillS, mutta sen varsinainen
suunnittelutyii jouduttiin siirtdmdln mytihemmdksi.
Vuonna 1968 Tietokonepalvelussa aloitettua konekannan uusimista ja kehiittiimistii,tarkoittavaa tutkimus- ja suunnittelutytirtli
on jatkettu. Ttimd tyti on kuitenkin oleetlisesti hidastunut sen
vuoksi, ettl yrittdLjien elSkelakien voimaantulo on vaatinut melkeinpd kaiken suunnitteluty6voiman.
Tytintekijdin TEl-tyiisuhteet ja LEl-ansiot sekd likimddrdisen laskelman eldkkeen mddrdstd sisdltdvien rekisteriotteiden toimittamista tytintekijtiille on jatkettu edelleen. N6itd otteita ldhetettiin vuoden aikana 26 000.
Eldketurvakeskuksen, Kunnallisen eldkelaitoksen ja valtiokonttorin vdlinen yhteistyii ekiketapahtumia koskevan,tietoliikkeen osal:ta jatkui entiseen tapaan. Yhteistyti Kansaneldkelaitok-
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jatkui niin ikiidn aikaisempaa rnenettelya noudattaen.
joka
EliikepdiittiksistS vSlitettiin tietoja Kansaneldkelaitokselle,
sen kanssa

puolestaan l[hetti Eldketurvakeskukselle ilmoituksia sairauspaivdraha- ja kansaneldkeasioissa annetuista ratkaisuista'

ELAKEASIAT JA ELAKELAITOSTEN NEUVONTA
Eldketurvakeskuksen kautiba saapui elSkehakemuksia vuoden
1969 aikana 19 800. Miibrii on jatkuvasti kasvanut ja se on noin
60 % kaikista eldkelaitoksille rtoimitetuista hakemuksista. Suurin
osa ElSketurvakeskukselle tulleista elakehakemuksista voitiin
enemmitta selvittelyittii ldhettaa edelleen elakelaitoksille. Hakemusten mukana toimitettiin kaikki Elaketurvakeskuksessa olevat, asianomaista eldkkeen hakijaa ja hanen tytisuhteitaan koskevat tiedot. Jos hakija ei kuulunut mink66n elakelaitoksen toimintapiiriin, Elaketurvakeskus antoi asiassa pddrttiksen. Tdllaisia
piiiittiksiii annettiin kuluvan vuoden aikana 300.
Eldketurvakeskus on kuten aikaisemminkin hankkinut vakuutusoikeuteen tulleissa valitusasioissa elakelaitosten vastineet ja
antanut lausuntonsa muuitoksenhaun johdosta. Lausunto annettiin 155 valitusasiassa ja 31 lainvoiman saaneen pddttiksen poistamista koskevassa asiassa. Ty<jkyvytttimyysasiain neuvottelukunta antoi vuoden aikana 86 suositusta'
Etdkelaitosten toimintaa on jatkuvasti seurattu. Jdrjestelmdl-

liset tarkastuskdynnit, jotka aloitettiin vuonna 1968, on jo kerran suoritettu kaikkiin eldkesiidtitiihin ja -kassoihin. Uudella tarkastuskierroksella voitiin todeta, etta eldkelaitokset olivat tarkastajien ohjeiden mukaisesti korjanneet edellisen tarkastuksen
yhteydessd havaitut puutteellisuudet.

ELAKETURVAN JARJESTAMISEN VALVONTA
Tytinantajien eldkejdrjestelyjen tarkistuksia toimitettiin tytintekijtjiden tekemien tiedustelujen ja huomautusten sekd el[kehakemuksissa ilmoitettujen tietojen perusteella'

I
Mikah tytinantaja ei ollut jdrjestiinvt (vtintekijtiilleen TEL:n
mukaista elaketurvaa eika antanut Eldketurvakeskukselle tarpeellisia tietoja tytintekijtiistdan, tytinantajan luona suoritettiin
tarkastus vakuuttamisvelvollisuu-den selvirttSmiseksi. vuoden
1969 aikana suoritettiin y1i 400 tdllaista tarkastuskdyntid.
Vakuuttamisvelvolliset tytinantajat jdrjestiviit yleensd tarkastajien esitthmien huomaurtusten perusteella tytintekijtiittensa e16keturvan. Muussa tapauksessa tyiinantajalle joudu'ttiin ldhett5mddn TEL 15 $:ssd tarkoitettu kehotus eldketurvan jdrjestiimiseksi. Mikiili kehotus jiii tuloksettomaksi, El5keturvakeskus otti
tytinantajan kustannuksella vakuutuksen sekd peri tytinantajalta
laissa sdddetyn hyvikkeen. Kehotus ldhetettiin 143 ty6nantajalle.
Mytis konkursSien ja julkisten haasteiden yhteydessd on tytinantajan vakuuttamisvelvollisuus selvitetty. Vuoden 1969 aikana
kiisitetrtiin konkurssitapauksia 281 ja julkisia haasteita 386. Hyvikkeen Eldketurvakeskus valvoi 15 konkurssissa. Valvottujen
hyvikkeiden midrd oli 72 400 markkaa. Tytinantajien konkursseista, julkisista haasteista ja kiinteisttijen pakkohuutokaupoista
Idhetettiin tiedot asianomaiselle eldkelaitokselle.

ELAKKEISTA AIHEUTUVIEN KULUJEN SELVITTAMINEN
Vuoden 1968 yhteisesti kustannettavien el[kkeiden vastuunjakose'lvittely sekd Eldketurvakeskuksen omien kustannusten loppuselviittely vuodelta 1968 suoritettiin viime lokakuun loppuun
mennessd. Vastuunjakoselvittelyssi oli yhteisesti kustannettavien
eldkkeiden mddrti 67,5 milj. markkaa. Miiiirii oli kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna64 /". Tasausselvittelyssii 95 eldkelaitoksen maksu oli hyvitysti suurempi ja erotus oli maksettava El6keiturvakeskuksdile. Eldketurvakeskus maksoi 68 el5kelaitokselle
hyvityksen siltd osin kuin se ylitti suoriteitavan maksun. Etiiketurvakeskuksen kautta eldkkeiden tasauksen yhteydessd kulkenut rahamddrd oli 14,5 milj. markkaa.
LUOTTOVAKUUTUS
Luottovakuutuksen vakuutuskanta kasvoi vuoden 1969 aikana 25 /6, ollen vuoden lopussa 925 milj. markkaa. Tdstd muodos-
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tivat tytinantajakohtaiset vastuu- ja rahastovajaukset 63 milj.
markkaa, tytieldkelaitoslainojen vakuudeksi annetut luottovakuutukset 730 milj. markkaa sekd elSkesiiiiticiiden ja elSkekassojen
reaalikate 132 milj. markkaa. Luottovakuutuksia varten Eliiketurvakeskukselle annetut vakuudet kattoivat 45 )L Lainojen sekd
vastuu- ja rahastovajauksien muodostamasta luottovakuutuskannasta. Luottovakuutu-ksen maksunalainen vastuumddrd kasvoi
vuoden 1969 aikana 18 f{,, ollen vuoden lopussa 443 milj. markkaa. Luottovakuutuskannan kehitys ilmenee seuraavasta taulukosta.

Luotonantaja
Valkuutusyhti<it
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Luottovakuutuksista saatu maksutulo vuonna 1969 oli 5,6 milj.
markkaa, josta maksettiin edelleen jdlleenvakuuttajille 0,5 milj.
markkaa. Luottovakuutusrahastot olivat vuoden 1969 pddttyessd
26,1 milj. markkaa.
Vuoden 1969 aikana sattui 18 luottovakuutuksenottajan konkurssia, joissa Eldketurvakeskuksen luottovakuutusvastuuon
kaikkiaan 9,2 milj. markkaa. Pddosalla tdstd summasta on varmat
vastavakuude,t, joten lopullinen korvausmeno ndistd tapauksista
toCenndktiisesti jhii vdhdiseksi. Vakuutuskorvauksia maksettiin
vuoden aikana 0,6 milj. markkaa.
Elinkeinotulon verottamisesta voimassa olevan lain sddnniisten mukaisia varauksia on tehty siind mddrin kuin tilivuoden tulos on sallinut.

SIJOITUKSET
Eldketurvakeskuksen. sijoituksista, jotka vuoden 1969 lopussa
olivat yhteensa 27,7 milj. markkaa, oli arvopapereinaT /5 ja lai-
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noina 93 g,L. Lainoista on 43 (/o annettu teollisuusalan yrityksille,
26 { kaupan ja palvelualan yrityksille, 23 % rakennusalan yrityksille sekd 8 !f muille.

TUTKIMUSTYO JA TILASTOT

ElAkeikiikysymysti kdsittelevdssd tutkirnussarjassa vuonna
keriitty haastatteluaineisto samoin kuin sen tdydennykseksi
kootut tilastotiedot metallien perusteollisuudesta, kaivoslytistd ja
myyn-titytjstd saatiin kdsitellyksi ja analysoiduksi' Ntiitii aloja
koskevien raporttien laatiminen on parhaillaan kdynnissd. Tutkimuksen nopeuttamiseksi kokeiltiin mahdollisuuksia siirtyd aineiston keruussa haastatteluista postikyselyihin. Kokeilun perusteella ryhdyttiin valmistelemaan parikymmentd ammattialaa ja
1968

Idhes 10 000 tycintekijdd koskevaa postikyselyd.

Ulkomaisia eliikejhrjestelmid koskevien tutkimusten sarjassa
suoritettu uusin, kahdenkymmenen maan vanhuus-, tydkyvyttcimyys- ja perhe-eliikejiirjestelmien nykytilannetta selostava ja
vertaileva tutkimus saatiin pddtcikseen ja sen tuloksista valmistuu
kirjanen "Eldketurva eri maissa vuonna L969".
Tytieldke-lehden lukijakunnan keskuudessa tehtiin vuonna
1969 kirjekyselynd tutkimus, jolla kerdttiin aineistoa pohjaksi
lehden sisdlltin kehittdmiselle lukijain toivomuksia vastaavaan
suuntaan. Tutkimusta alle neljdn kuukauden pituisten tytisuhteiden yleisyydestd jatkettiin kerddmdlld aineistoa teollisu-uden eri
aloilta ja toimistotytin piiristd. Uutena tutkimuskohteena otettiin
ohjelmaan muun muassa eldkehakemusten kHsittely tytieliikejdrjestelmdssb ja siind mahdollisesti esiintyvdt viivdstystd aiheuttavat tekijdt.
Tilastotietoja tycieldkelaitosten toiminnasta, eldkkeistd ja
eldkkeensaajista kerdttiin entisessa laajuudessa. Neita tietoja julkaistiin muun muassa sosiaali- ja terveysministeri<in vakuutusyhtiijtilastossa ja Tyiieliike-lehdessS. Tietokonerekisteristd kerdttdviii eliiketilastoja koskeva vuositilasto-ohjelma saatiin vanhuu.sja tytikyvytttimyyselSkkeiden osalta ohjelmoiduksi ja rekisteristii ajettiin sen mukaiset tiedot vuoden 1968 lopun tilanteesta.
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YrittSjiieliikevakuutuksen tulevaa tilastointia silmiillS pitden
suunniteltiin muun muassa erityinen yrittiijien toimialakoodi.
NEUVONTA JA TIEDOTUS

Julkisiin tiedotusvdlineisiin saatiin vuoden 1969 aikana aineistoa poikkeuksellisen runsaasti, muun muassa radiossa ja televisiossa oli useita tytieliikejiirjestelmdd koskevia ohjelmia. Tdhiin
vaikuttivat erityisesti yrittiijiieliikkeet, jotka herdttivdrt yleist6
kiinnostusta. Yrittrijiielhkkeistd valmistettiin kaksi tiedortusvihkoa, joiden valmisteluun ja jakeluun saatiin apua yrittdjdjdrjesttjilt?i. Yhteistyd yrittdjdpiirien kanssa oli muutoinkin lSheisld.
Tytieliike-lehti ilmestyi vuoden 1969 aikana neljd kertaa. Jdrjestelmdd koskeva yleisesite uusittiin ja jiirjes,telmdn kdytttidn
tarkoitettua lakijulkaisua tdydennettiin ottamalla mukaan valtion, kuntien ja merimiesten eldkelait.
Tiedotustilaisuuksia jdrjestettiin lehdisttille, eldkelaitoksille ja
jiirjestiiille. Esitelmiiitsijdapua ja tiedotusaineistoa vdlltettiin lukuisiin tilaisuuksiin ja eri paikkakunnilla pidetrtyihin sosiaaliseminaareihin. Niistd mainittakoon Lahdessa jdrjestetyt sosiaaliturvan pHivdt, joissa Eldketurvakeskus oli mukana suunnitteluvaiheesta alkaen.

Eldketurvakeskuksen opetuselokuvat kiersivht tea,ttereissa sekd kaitakopioina jdrjestcijen, laitosten ja yritysten tilaisuuksissa.
Uusinta elokuvaa on esitetty mytis Ruotsissa.
Eduskunnan sosiaalivaliokunnalle jdrjestettiin,tilaisuus, jossa
selostettiin tytiel5kejiirjestelmddn liittyviii kysymyksid.

KANSAINVALINEN YHTEISTYo
Eldketurvakeskus osallistui en-tiseen tapaan sosiaalivakuutusalan kansainvdliseen yhteistyiihtin. Ulkomailla pidetyist?i kokouksista, joissa Eldketurvakeskus oli edustettuna, mainittakoon pohjoismainen tytieldkevakuutuskokous Gdteborgissa sekd kansainvllisen sosiaaliturvajdrjesttin kokoukset Prahassa ja Genevessd.
Eldketurvakeskus vdlitti mytis kirjallisesti tietoja tyiieldkejiirjes-
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telmdsta ja maamme muustakin sosiaalivakuutuksesta useille
kansainvSlisille jdrjesttiille ja ulkomaisille sosiaalivakuurtuslaitoksille. Monet ulkomaiset sosiaalivakuutuksen asiantuntijat kdvivit vuoden aikana rtutustumassa tyiieliikejiirjestelmddn ja Eldketurvakeskuksen toimintaan.

HENKILOKUNTA JA KUSTANNUKSET
Elaketurvakeskuksen toimihenkiltiiden lukumiiara 01i vuoden
1969 pddttyessd 169. Henkiltikunta kasvoi vuoden aikana 14 hen-

kilttlla. Tdmii johtui piiiiasiallisesti tutkimustytin tehostamisesta

ja

eldkeasioiden aiheuttamien tetrltdvien lisSSntymisestd.
Hallitus nimitti syyskuussa 1969 iohtaiaksi yleisen osaston
osastopddllikijn Tarmo Rantasen.
Eldketurvakeskuksen varsinaiset hallinto- ja hoitokulut vuon1969 olivat 5 602 ?1?,68 markkaa. Eldkelaitokset suorittivat
Eldketurvakeskukselle sen menojen korvaamiseksi kustannusosuuksia 5 859 522,74 markkaa. Vuoden 1969 menoihin kiiytetyn ja
edelliseltd vuodelta siirtyneen erin huomioon ottaen kustannusosuuksia jdi ennakoksi seuraavalle vuodelle 4 008 345,82 markkaa. Luottovakuutuksen hallinto- ja hoitokulut olivat 427 529,09

na

markkaa.
Helsingissd 25 piiiviini maaliskuuta 1970

T Pentikiiinen
Pesonen
Aroo Hautala
C. G. Aminoft
Veikko Ahtota
Btuuno Matti.la
Martti Lehtinen
Olaui Jiinselii
Olatti Suominen
Lauri T. Olkinuora
Drkki Oinas
TaPani Virkkunen
V. E. Terho

Erkki

MarkkuKaikkonen
Toimitusjo,htaja
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TULOSTASE

KULUT
Yarstnaiset kulut

Hallinto- ja hoitokulut
Palkat ja palkkiot
Sosiaalikulut ....
Toimistokulut
Tietokonekulut
TEL 15 $:n mukaiset eldkejiirjestelykulut
Poistot

Korot

.

Muut kul.ut
Verot
ElSkelautakunta
Lu ott

ou

2 207 866,23
346 803,74
692 111,53

t

524 495,60
58 365,96
65 639,45
139 188,37
379 544,L8
2 685,13
186 017.49

5 602 717,68

akuutuk s en kulut

Vakuutussitoumuksista aiheutuvat suoritukset
Maksetut korvaukset
Vastuuvelan lis6ykset
Vakuutusmaksu-

rahasto

452 532,28

Korvausrahasto 5 814 060,79
Jdlleenvakuuttajat
Vakuutusmaksut
Vakuutusmaksu-

497

rahasto-osuuden

vHhennys .

644 245,95

....

3

6 266 593,07

095,-

591,-

Itrallinto- j,a hoitokulut
Palkat ja palkkiot 303 939,19
Sosiaalikulut ....
44641,86
Muut kulut
78 096,64
Verot
Poigtot sijoitusomaisuudesta
Luottotappiovarauksen lisdys

500

686,-

426 677,69
851,40
47 029,59
140 811,-

mk

g 026 994,69
13 629 612,37
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TII.IVUODELTA

1969

TU OT OT
Varsirwiset tuotot
Kustannusosuudet

eldkelaitoksilta

5 210 250'85

Pddoman tuotot

Korot .
Lainojen ja arvopaperien indeksi-

333 328,66

korotukset
Muut varsinaiset tuotot

Lu ott

ou

akuutuk s en tu

ot

Vakuutusmaksut ...

18

955,-

352 283,66
40

183,1?

5 602 717,68

ot
.

5 623 736,25

.

Jdlleenvakuuttajat

Palkkiot
Korvausrahastoosuuden 'lisdYs . .

59 651,40
406

039,-

465 690,40

Phdoman tuotot

Korot
Lainojen 6a arvopaperien indeksikorotukset

1 815 806,19

121

661,85

1 937

mk

468,04

8 026 894,69

13 629 6L2,37
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OMAISUUSTASE

VASTAAVAA
Rahoitusomaisuus
Kassa

Pankkisaamiset ja

Tilisaatavat.....

p..ti,ri"i,tirii

Muiden u akuutusAhtioiden

o

z see
I 370

ff&31

310,60

3 909 134,01

suus

uastuuuelasta
Vakuutusmaksurahasto

Korvausrahasto

.

Sii,rtyuiit eriit
Erddntyneet maksamattomat
luottovakuutusmaksut . ....
Siirtyvdt korot .

2L8 722,723 7L6,-

58 439,24
98 045,78

942

438,-

156 485,02

Sijoitusomaisuus

Obligaatiot .

.

Lainat

1 850 106,70

25 8t5

209,38 27 665 316,08

Kiigtt6omaisuus
Kalustot
Osakkeet

ja

164 956,06

osuudet

93

mk

300,-

258 256,06
32 931 629,17
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31. 12.

1969

VASTATTAVAA
Vieras piid,oma
100 141,97

Tilivelat
Etukdteissuoritukset

452 209,38
10 789,68

konkursseista

Jilleenvakuutusmaksut

563 141,03

Aroostusertit
140

Luottotappiovaraus
Lu ott

o

ts

akuutuk si st a

811,-

aih eutuo a

oastuurselka

Vakuutusmaksurahasto

Korvausrahasto

.

2 987 242,89
23 119 245,- 26 106 487,89

Siirtlltsiit eriit

Etukdteen suoritetut luottova-

19 552,10

kuutusmaksut

Ennakkona saadut kustannus-

osuudet

Elbkekustannusten tasausosuudet

4 008 345,82
2 093 291,33 6 121 189,25

mk

32 931 629,L7

Helsingissd 25 piiivdnii maaliskuuta 1970
T Pentikiii'nen
Pesonen
Aroo Hautala
Veikko Ahtola C. G. Aminoff
Bruuno Mattila
Martti Lehtinen
Otaoi Jiiroelii
Olaui Suominen
Lauri T. Olkinuora
Erkki Oinas

Erkki

V. E.

Terho

TaPani Virkkunen

MarkkuKaikkonen
Toimit;usjohtaja
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Edustaji,ston varsinaisessa syyskokouksessa joulukuun 10 pdivdnd 1968 valittui,na tarkastamaan ElHketurvakeskuksen hallintoa ja tilejd vuodel,ta 1969 olernme thnddn suorittaneet tehtdvdmme loppuuln ja esitdmme seuraavraa.
Altrekirjoitta,nut Kihlm,an ron tilikauden aikana huolehtinut
Iaskentatoimon jatrkuvasta yksiityiskohtaisesta tarka:stulksesta ja
ilmoittaa, ett6 kirjanpitoa on hoid,ettu oikein ja selvdsti s5iralti,sten tositteiden perusteella sekd etrtd r,ahavarojern hoito on ollut
huolelli,sta. Arvopaperit ovat tallella.
Yhdessd olemme lukeneet edustajiston ja hallituksen kokouksissa pidetl't ptiytiikirjat j,a rtoimintakertomuksen, analysoi,neet ja
tarkastaneet tilinpiiiit6ksen sekd saaneet tankastuksessa esirlilLe
tulleista asioista toimitusjohtajan ja asianomaisten osastopddllikciiden selvitykset.
Tilinpdiittis on laadititu asiallisin perus,tein ja se osoltrtaa en_
nakkona saartujen ku:stannusosuuksien mddreiksi 4 0Og 34b,g2
mar:kkaa. Tarkastuksessamme ei ole ilmaantunut airhertta huo-

mau,tuksiin.
Tarkastuksessa oli ldsnd sosiaali- ja terveysministeri6n va_
kuutusosaston matemaatirkko A. savelius, ioka tarkasti luqtfbovakuutul<sen rahastolaskelmia sekd ilmoitti, ettei hiin o[.lt havain-

nuit aihetta huomautuksiin tarkastamiensa asiain osalta.
Talrka str.rrksemme perusteella ehdotamrne, ettd tilinpiiiittis vah vistetaan ja ettd hallitukselle mytinnetddn vastuuvapaus
vuodelta 1969.
Helsingissd rnaaliskuun 31 piiivdnii 1gZ0
Rauno Kousa

Bjarne Lindholm

Jaakko Heikkonen
KHT

Soante Kihlman

KHT
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ELAKETURVAKESKUKSEN
HALLINTOELIMET
EDUSTAJISTO
Varsinaiset iiisenet

Niemi, J. E., varatuomari, edustajiston puheenjohtaja- Suontausta, taurro, lakit'tohtori, edustajiston varapuh'johtaja
Partanen, Erkki, vuorineuvos
Nykopp, Johan, vuorineuvos
Heternd,ki, Pdivi6, varatuomari
Hietanen, Irauri, vuorineuvos

Jaakkola, Olavi, Pdtijohtaja
Hdrn616inen, Niitro, Puheenjohtaja
Salomaa, Erkki, Puheenjohfaja

Penttila, Sulo, Puheen johtaj a

Rantranen, Jaakko, Puheen joht'aj a
Vd:llkangas, Aarne I., vatrtiot' maisleri
Palmr5n, Lars, fil' maisteri
Ingman, Nils Erik, Iakit. Iisensiaatti
Hauru, Veikko, fil. mai'steri
Tienari, Artturi, sosiaali'neuvos
Hohen{hal, Jarl, varatuomari

Ponteva, Eero, Professori

Varamiehet

Mdntyld, J. E., vakuutusneuvos
Salonen, Ensio, hallitusneuvos

Berghell, Helge, vuorineuvos
Hestii, Stig H., varatuomari
Svantstrtim, Nils, varatuomari
Pesonius, Veikko, eversti
Sirkid, Viljo I., agronomi
Kuj anpdd, Vein6, Putr,eenjotr,taj a
Salarinen, Olavi, Puoluesihteeri
Viitasaari, Jaakko, sihteerj
Lassine,n, Enliki, sihteeri

Tuure, I(alervo, toi'minnanj ohtaj a
Strandell, Hikan, fil. maisteri
Ekholm, Klaus, varatuomari
Kein[nen, Viljo, fil' tohtori
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Haramo, Mikko, hall.-op. kand.
Simoinen, Olli, hall.-op. kand.

Niemi, Turo, lHSket. ja kir. tohtori

HALLITUS
Varsinaiset jiisenet
Pesonen, Erkki, fil. tohtori, hallituksen puheenjohtaja
Pentikdinen, Teivo, fil. tohtori, hallituksen varapuheenjohtaja
Virkkunen, Tapani, varatuomari
Olkinuora, Lauri T., dipl.-insinti6ri
Oi:nas, Erkki, varatuomari
Ifautala, Arvo, puheenjohtaja
Suominen, Olavi, fil. maisteri
Ahtola, Veikko, puheenjohiaja
Aminoff, C. G., varatuorn-ari
Lehtinen, Martti, lddket. lisensiaatti
Jdrveld, Olavi, taloudenhoitaja
Varamtehet
Sumelius, Henrik, agronomi
Wid6n, Rolf, varatuomari

Markkanen, Kauko, varatuomari
Kuukkanen, Viljo, sihteeri
Kostet, Yrjd,, toiminnanjohtaja
Salminen, Jouko, puheenjohtaja
Halsas, K-J., varatuomari
Somer, Pekka, lddk.kenr.luutnantti
Simoinen, Olli, hall.-op. kand.

TILINTARKASTAJAT
Kihlman, SvanLe, kau.ppat. maisteri, KHT, valvontatarkastaja
Lindholm, Bjarne, valtiot. maisteri
Kousa, Rauno, metsd.nhoitaja

Heikkonen, J. V., kauppat. maisteri, KHT
Varamlehet
Ekroos, Torsten,,kauppat. maisteri, KHT
SeppdlS, Ensio, toimirrnanjohtaj a

Kymensalo, Pentti, taloudenhoitaja
Kauppinen, Matti I., ekonomi, KHT
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LUOTTOVAKUUTUSTOIMINNAN JOHTOKUNTA
Kaikkonen, Markku,'toimitusjohtaja, puheenj'ohtaja
Witting, Erik, pankinjohtaja, varapuheenjohtaja
Har'kia, Eero, pankinj ohtaia
Peitsalo, Kalervo, toimitusj ohtaj
von Veh, NiIs, toimitr-rsjohtaja

a

TIEDOTUSTOIMINNAN NEUVOTTELUKUNTA
Kaikkonern, Mar.kku, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Valkama, Esko-Voit to, toirnittaj,a
Ikdheimonen, Erkki, pHbtoimittaj a
Seitovirta, Erkki, tiedotuspdd,llikk<i
Toivonen, Pauli, yht,eisk.-tiet. kand.

TYOKYVYTTOMYYSASIAIN NEUVOTTELUKUNTA
Varsinaiset jiisenet
Sundberg, Heimer, johtaja, puheenjohtaja
Keindnen, Viljo, fil. tohtori, varapuheenjohtaja
Antila, Jussi, Iadket. lisensiaatti
Autio, Lauri, ldiiket. ja kir. tohtori, 14. 5. 1969 lukien
Hei-kel, Felix, lddket. Iisensiaatti

Lehtinen, Martti, liiiiket. lisensiaatti
Lehtinen, Raimo, varatuomari
Palletvuori, Pekka, varatuomari
Sihvonen, Rusko, varanotaari
Simoinen, OlIi, hal1.-op. kand.

Sumari, Pertti, lddket. lisensiaatti
Varamieltet
AaItonen, Reino, varatuomari
Gylli,ng, Martti, Iii:ike,t. ja kir. tohtori
Karhunen, Pekka, liiiiket. lisensiaatti
Ikonen, Ensio, liiiiket. ja kir. tohtori
Kiittner, Peter, lakit. Iisensiaa'titi
Mi15n, Olavi, prokuristi
Silfverberg, AIf , varatuomari
Wegelius, Otto, ldiket. ja kir. tohtori
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JOHTAJAT
Kaikkonen, Marlkiku, toimiitusj ohtaj
Sundberg, Heimer, iohtaja
Rantanen, Tarmo, iohtaja

a

OSASTO- JA TOIMISTOPAALLIKoT

Aarnio, Margaretha, osastopddllikkti, tutJrinrusosasto

Matti, osastopddllikkti, tiedortusosasto
Melkas, .tn^tti, osasto,piiiilliLkkii, luottovakutltusosasto
Sirkesalo, Jouko, osastopddllikk6, vakuutusteknillinen osasto
IJimonren, Matti, aputraisosastopddllikkti, Iainopillinen orsasto
Miilceldinen, Lauri,'toimistopliillirkktj, ka,nsliatoirnisto
Riekkinern, Itrei,kki, toimistopdiillikkti, retkisLerirtoimisto
Karjatrainen,

ELAKELAUTAKUNTA
Varsinaiset jiisenet
Ojala, Olof, hallittursneuvos, lautakunnan puheenjohtaja
.\honen, Erkki, vanhempi oikeussihteeri, lautrakunnan varapuheerrjohtaja
Saari, Kaarlo, varatuomari
Savelius, Armas, fil. kandidaatti
Bjtirkst6n, R. R., lddket. lisensiaatti
Lehtosuo, Erkki, Hekdt. lisensiaatti
Svantstrtim, Nils, varatuomari
Ilmone,n, Kalevi, varatuomari

lakit. lisensiaatti
Sirkid, ViJjo I., agronomi
Kaul<orarrta, Matti, toirninnanjohtaja
Liukkonen, Kauno, sosiaalisihteeri
Hyvtinen, Paavo, vatrtiot. kandidaatti
Lassinen, Erkki, sihteeri
Jaate1a, Taurlo,

Varamiehet
Suihko, Olavi, varatuomari

Ho'nka, Kaartro, fil. m,aisteri
Lup,pi, Alpo, lddket. lisensiaatti
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Valanne, Eero, lddket' lisensiaatti

Ripatti, Pertti, varatuornari
Aura, Kielo, varatuomari
Uoti, Martti, oikeust. kandidaatti
Fatrojdrvi, Erkki, agronomi
Rai,ta, Yrjti, yhteisk.-tiet. rnaisteri
Piitulainen, Leo, tyiimarkkinako'nsultti
Kansilkas, Veikko, tyiiturvallisuussi,tr,teeri
Honkavaara, Esko, taloudenhoita j a

ELAKELAUTAKUNNAN TOIMINTA
VUONNA 1969
Eldkelautakunnalle tehtiin 111'5 vatitusta vuonna 1969, mainitun mddrdn oltua 1 064 vuonna 1968. Kentomusvuonna ratkaistiin 1 058 asiaa, edellisena vuonna 1 090. valitusten mddrS kasvoi
edelliseen vuoteen verratttuna noin 5 prosentilla. Kertomusvuoden alussa oli ratkaisematta 329, vuoden pddttyessd 386 asiaa.
Lautakunta on pitdnyt 86 kokousta, joisba 4 tdysistuntoa. Toiminta on edelleen tapahtunut kahdessa jaostossa, jotka kumpikin ovat
istuntokausina kokoontuneet keskimd'drin neljd kertaa kuukaudessa.

El6kelautakuntaan vuosittain saapuneiden, ratkaistujen ja
ratkaisemattomina seuraavaan vuoteen siirtyneiden asioiden lukumddrd vuosina 1965-1969:
Vuosi

1965
1966
1967
1968
1969

Edelliseltii Vuoden Asioiden

Ratkaistu Seuraavaan

vuoden vuoteen
vuodelta aikana lukum.
siirtynyrt saapunut Yhteensd aikana siirtynyt
130
231
313
355

329

t

703

833

924
044

1 155

1 064
1 115

*) Niiihin lukuihin sisdltyy
ja 1 asia v.

1967.

1 357
1 419

L 444

1

602

231

842.)

313
355

002*)

1 090
1 058

329
386

diarista poistettuja, 2 asiaa v.

1966
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Saapuneiden

ja ratkaistujen asiain lukumddrd

kuukausittain

sekd eldkelautakunnan tytiteho vuonna 1969:

Ratkaistu enemmdn
Saapunut Ratkaistu kuin saapunut (+)
tai v6hemmiin (-)

Kuukausi
tammikuu

helmikuu

51
108
94
107
101
83
98

,

maaliskuu
huhtikuu
toukokuu.
kesdkuu

heindkuu

elokuu .

78

+27

102

-6
+18

87
87

-20
-14
+13

tt2
96

syyskuu

t02

lokakuu
marraskuu

104
106
76

57
130
118
104
87

1 115

1 058

85

.

joulukuu

-98
-28
+28
+14

-2
+11
-57

Asiain ratkaisemiseen kulunut aika on pystytty pi,tdmddn kohtuullisena. Eldkeasia ratkaistaan keskimddrin runsaan kolmen
kuukauden kuluessa vireille tulosta. Lainopilliset asiat ovat jo
enemmisttind kaikista kdsitel,tdvistd asioista, mutta kuitenkin on
todettava, ettd tycikyvyttttimyysasioita on niinkin paljon kuin
38,38 prosenttia kokonaismddrdstd.
Helsingissd 10 pdiviinii maaliskuuta 1970

Olof Ojala
Pentti Airas

