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VUONNA 197 O

Vuoden 1970 alusta tuli voimaan useita sosiaaliturvaa koskevia parannuksia. Niiistd on tytjeldkejiiriestelmdn kannalta
erittbin merkityksellinen yrittdjien eldketurvan toteutuminen.
Kansaneldkejdrjestelmdn etuuksiin taas tisdttiin asumistuki ja
samalla muutettiin tukilisdd koskevia sddnntiksid. Kansaneldkejiirjestelmddn liittyvti perhe-eldkelaki tuli tdysitehoisesti voimaan niin ikddn vuoden alusta.
Sosiaaliturvan tehostuminen ilmenee selvdsti myds sosiaalimenojen kehityksess5. Maamme sosiaalimenojen voidaan arvioida vuoden 1970 aikana kohonneen 5 700 mili. markkaan, eli 18
prosenttiin nettokansantulosta. Edelliseen vuoteen verrattuna
sosiaalimenot kasvoivat 600 milj. markalla. Eliikkeinii maksettiin vuoden 1970 aikana 2 600 milj. markkaa, mistd mHdrdsth
hieman yli puolet tuli kansanel5kejdrjestelmzin osalle. Eldkemenojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 400 milj. markkaa.
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Valtioneuvoston asettama eldkejdrjestelmdkomitea jatkoi
tytiskentelyddn. Vuoden 1970 aikana komiteassa kiinnitettiin
erityisesti huomiota rintamasotilaiden eldkekysymyksen ratkaisemiseen, mutta mycis tytieldketurvan tehostamista koskevat kysymykset olivat esille. Komitean mietinttj, jossa ehdotettiin
korkeahkon idn saavuttaneille tydntekijriille suoritettavan tydtttimyyselHkkeen liittdmistd tycieldkelakien etuuksiin, valmistui
vuoden 1971 puolella.
Sosiaalipoliittisiin kysymyksiin osoitettu mielenkiinto kuvastuu mytis eduskunta-aloitteista. Vuoden 1970 valtiopdivien aloiteaikana tehdyistti yli 2 700 eduskunta-aloitteesta melkein viidennes koski sosiaaliturvaa. Eldkkeitd koskevia aloitteita tehtiin
ldhes 200.

TY6ELAKEJARJESTELMA
Tytieliikejdrjestelmdn toiminnalle vuonna 1970 oli leimaa
antavaa maatalousyritt?ijien ja muiden yrittdjien eldkevakuutuksen tdytdntiidnpano. Vakuutusten voimaansaattaminen onnistui varsin hyvin. Maatalousyrittejie tuli vakuutuksen piiriin
vuoden 1970 aikana 392 000 henkilciii. YEL:n mukaisen vakuutuksen otti 114000 henkiltiS. YEl-vakuutuksista 98 % on eldkevakuutusyhtitiissd ja 2 % el5kekassoissa.
Vuoden 1970 p65ttyessd oli TEL:n mukainen eldketurva jdrjestetty voimassa olevien tydsuhteiden perusteella kaikkiaan
830 000 tytintekijiille. LEL:n mukaisia vakuutusmaksuja suoritettiin vuoden 1970 aikana 450 000 tycintekijiistii. TEl-lisdetuja
oli vuoder lcpussa jdrjestetty kaikkiaan 30 000 tycintekijiille.
Eliikkeiden luku kasvoi vuoden aikana 100 000:sta 133 000:een.
Vanhuuseldkkeiden keskimddrd oli vuoden vaihteessa 186 markkaa kuukaudessa tytikyvytttimyyseldkkeiden vastaavan mddrdn
ollessa 164 markkaa. Perhe-elHkkeiden keskimddrd oli 164
markkaa kuukaudessa. Tyciel5kkeind maksettiin vuoden 1970
aikana kaikkiaan 286 milj. markkaa. Eliikkeiden kehitys kHy
ilmi seuraavista taulukoista.
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Ennakkotieto

Eldkelaitosten lukumddrdssd ei tapahtunut sanottavia muutoksia. YEL:n voimaantulon johdosta perustettiin tosin kolme
uutta eldkekassaa, mutta eldkesddtiijiden lukumddrd vdheni
vuoden 1970 aikana kahdetla. Vuoden pddttyessd elSkelaitoksia
oli 163. Tytieldkelaitosten maksutulo TEL:n, LEL:n, MYEL:n ja
YEL:n mukaisesta peruselaketurvasta sekd rek_isteriiidystd lisdeldketurvasta oli vuonna 1970 yhteensd arviolta 650 milj. markkaa. Tytieldkerahastojen meeran arvioidaan vuoden lopussa olleen 3 200 milj. markkaa.
Viime vuosina toteutettujen useiden eldketurvan parannusten johdosta on my6s jHrjestelmdn tulojen lisddminen tullut
ajankohtaiseksi. TEl-vakuutusmaksua korotettiin vuoden 19?1
alusta noin puolella prosenttiyksiktilld, joten vakuutusmaksu
nousi keskimdSrin 5,6 %:ksi palkasta. MYEL:n ja YEL:n mukainen vakuutusmaksu kohosi TEL:n maksua vastaavasti. LEL:n
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6 /o:ksi' palkoista niin ikddn vuoden 1971
alusta. Tdmdn lisdksi TEl-takaisinlainauksen korko nostettiin
7 %:ksi.
vakuutusmaksu nousi

JARJESTELMAN KEHITTAMINEN

Yrittiijien eldketurvan toimeenpanon vaatimat suunnittelutytit jatkuivat osittain vield vuoden 1970 puolella. Yrittdjien
el5kevakuutusta tdytdnt6tinpantaessa todettiin, ettd porotalouden harjoittajien eldketurva olisi joustavammin jHrjestettdvissd
MYEL:n kuin YEL:n piirissd. Suuri osa porotalouden harjoittajista toimii ndet myds maatalo.rsyrittdjind. Eldketurvakeskuksessa valmisteltiin lainmuutosehdotus, jonka mukaan porotalouden harjoittajat liitettdisiin MYEL:n piiriin. Ehdotuksen perusteella laadittu lainmuutos tuli voimaan vuode'r 1971 alusta.
Yrittdjien eldkelakeihin tehtiin kaksi muutakin muutosta, jotka
olivat ldhinnd teknillisluontoisia.
Joulukuussa 1970 tehtyyn tytimarkkinaosapuolten vdliseen
tulopoliittiseen sopimukseen sisdltyy myiis erditd tytieldkejtirjestelmdn kehittdmisti koskevia asioita, joilla pyritHdn tycieldketurvan tehostamiseen ia jdrjestelmHn teknisen rakenteen yksinkertaistamiseen.

Kunnallisen eldketaitoksen kanssa tehtiin sopimus mddrdttyjen tietojen ottamisesta Eldketurvakeskuksen tycisuhderekisteriin mytis kunnallisista palvelussuhteista. Tiedot merkitddn
vain pddttyneistd palvelussuhteista. Rekisterciiminen on tarkoitus saada kiiyntiin vuoden 1971 aikana. Se tulee nopeuttamaan
ja varmentamaan eldkehakemusten kdsittelyd.
Vakuutettujen palveluun on kiinnitetty jatkuvaa huomiota.
Tydeldl<keenhakijoiden neuvontaa ryhdyttiin tehostamaan jdrjestrimiillii entistd kiintedmpdd ohjausta rahalaitoksissa tdtd tehtdvHd hoitaville henkiltiille ia mytis sosiaalitoimistojen sekd
sairaaloiden ja parantoloiden asianomaisille virkailijoille.
Yrittiijien eldkelaissa tarkoitettu neuvottelukunta, jonka
asiana on tehdd esityksid ja antaa lausuntoja yrittdjien elSketurvaa koskevissa asioissa, perustettiin vuoden 1970 maalis-
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kuussa. Neuvottelukunta kokoontui vuoden kuluessa viisi kertaa ja antoi Eldketurvakeskukselle lausuntonsa kahdesta laio^muutosehdotuksesta. Tdmdn lisiiksi neuvottelukunnassa kiisiteltiin yrittiijien eldkelain soveltamiseen liittyviii kysymyksid, ku-

ten yrittdjdn vakuuttamisvelvollisuuden laiminlycinnistd
riittiiviii seuraamuksia.

mdd-

REKISTERIT
Eldketurvakeskuksen tietokonetytit, joista pddosan muodos:
taa ty6eldkelakien alaisten tycisuhteiden ja yrittiijiindolojaksojen
kirjaaminen Eldketurvakeskuksen tyd,suhderekisteriin, suoritettiin edelleen Oy Tietokonepalvelu Ab:ssd. Muuttuneen kiiytt6-

suhteen johdosta yhti6n osakkuussuhteissa tehtiin jdrjestelyjd,
joiden yhteydessd Eldketurvakeskuksen osakemdird lisdiintyi.
Yhtitjn konekannan uusimista ja kehittiimistd koskeva tutkimusja suunnittelutyti saatiin siihen vaiheeseen, ettd uusi koneisto
voitiin tilata. Vuokrattava koneisto, joka saadaan kdytttitin vuoden 1971 loppupuolella, pystyy tyydyttdmddn Eliiketurvakeskuksen laajentuneet kdyttcitarpeet Idhivuosina.
Keskeisin rekisterciintitehtdvd oli maatalousyrittiijiii koskevien rekisterien kdynnistdminen. Maatalousyrittajie ja muita
yrittiijid koskevat alkutiedot saatiin pddosiltaan viedyiksi vuoden 1970 aikana rekisteriin. Rekistertjintiohjelmien tdydentdminen jdi erdiltd osin mydhemmdksi.
Tietojenkdsittelyn tehokkuuden lisddmiseksi kehitettiin henkiltjiden tunnistamismenettelyd. Tunnistustietona voidaan nyt
kiiyttdii vdesttjrekisterin henkilcitunnuksia, mikS aikanaan tekee
tytieldkekortin kdyttiimisen tarpeettomaksi sekd helpottaa vdesttirekisterin ja tydeldkerekisterin yhteistoimintaa.
Tytintekijiin TEl-tytisuhteet ja LEl-ansiot sekd likim6drdisen laskelman eldkkeen mddrdstd sisdltSvien rekisteriotteiden
toimittamista tytintekijtiille jatkettiin. Nditd otteita ldhetettiin
vuoden aikana yhteensd 50 000.
Vanhimmista tytjeldkejdrjestelmdn piiriin kuuluvista ikdluo:
l
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kista suoritettiin vanhuuseldkkeen hakemista koskeva selvitys.
Siind todettiin kaikkiaan 900 sellaista tytintekijdd, jotka eivdt
olleet hakeneet vanhuuseldkettd, vaikka heillS ndytti olevan oikeus sen saamiseen. Ndille henkiltjille ldhetettiin ilmoitus siitd,
ettd heillii on mahdollisuus hakea eldkettii.
Eldketurvakeskuksen, Kunnallisen eldkelaitoksen ja valtiokonttorin vdlinen yhteistyti eldketapahtumia koskevan tietoliikkeen osalta jatkui entiseen tapaan. Yhteistyti Kansaneldkelaitoksen kanssa jatkui niin ikddn aikaisempaa menettelyi noudattaen. Eliikepiiiitdksistd vdlitettiin tietoja Kansaneldkelaitokselle, joka puolestaan liihetti Eldketurvakeskukselle ilmoituksia
sairauspdivdrahaa

ja kansaneldkettd

koskevista ratkaisuista.

ELAKEASIAT JA ELAKKEISIIN LIITTYVA NEUVONTA
Tytieldkelaitoksiin saapui vuoden 1970 aikana kuukausittain
keskimddrin 4 000 eliikehakemusta. Niiistii kulki ldhes puolet
Eldketurvakeskuksen kautta. Vaikka Eldketurvakeskuksen
kautta saapuneiden hakemusten mddrd edelleen lisddntyi, niiden suhteellinen osuus kaikista eldkehakemuksista kuitenkin
pienentyi edellisiin vuosiin verrattuna. Tiimii johtui pddosiltaan
siitd, ettd yrittdjHt toimittivat eldkehakemuksensa suoraan asianomaisiin eldkelaitoksiin.
Eldketurvakeskukseen saapuneista hakemuksista puolet tuli
eldkkeen hakijoiden neuvontaa hoitavien pankkien ja postitoimipaikkojen vdlityksellS ja puolet suoraan hakijoilta. Hakemukset ldhetettiin Eldketurvakeskuksesta asianomaisten eldke-

laitosten ratkaistaviksi ja tiilltiin mukaan liitettiin Eldketurvakeskuksessa olevat hakijan eldkeoikeutta koskevat tiedot.
Kuukausittain tuli vireille keskimddrin 500 sellaista eldkeasiaa, joissa tyiieldkkeen hakija tai edunjdttdjii oli kuulunut
mytis valtion eldkelain tai kunnallisten viranhaltijain ja tytintekijdin eldkelain piiriin. Ndiss5 tapauksissa hakemukset toimitettiin myds valtiokonttorin tai Kunnallisen eldkelaitoksen
kdsiteltdviksi.
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Vakuutusoikeudelle tehdyistd tydeldkkeitd koskevista valituksista ja lainvoiman saaneen pddtdksen poistamista koskevista hakemuksista Eldketurvakeskus aikaisempaa kiiyttintti?i
noudattaen antoi lausuntonsa. Lausuntoja annettiin vuoden
aikana 241.
Tytikyvytttimyysasiain neuvottelukunta, jonka tehtdvdnd on
antaa lausuntoja ty<ikyvytttimyyseltikkeitii koskevissa asioissa,
antoi vuoden 1970 aikana elHkelaitoksille 96 ratkaisusuositusta,
joita eliikelaitosten on todettu ldhes poikkeuksetta noudattaneen.
Tarkastuskdyntejii TEL:n mukaista toimintaa harjoittavissa
eliikesiidtitiissd ja -kassoissa on jatkettu. Vuoden aikana tarkastajat kdvivdt 85 eldkelaitoksessa. Tdmdn lisdksi eldkelaitoksille ja yksityisille vakuutetuille annettiin lausuntoja ja ohjeita
tytieldkelakien soveltamisesta. Eldketurvakeskuksen asiakasneuvonnassa kdvi keskimddrin 60 henkiltid pdiviissd. Kdyntien
pddasiallisina syini olivat elHkkeen saamisen edellytyksid tai
mddrdttyyn tyiisuhteeseen liittyvdd eliikettd koskeneet tiedusielut, eldkehakemuksen tekeminen ja tycieldkekorttia koskeneet
asiat.

ELAKETURVAN JARJESTAMISEN VALVONTA

Eldketurvan jd.rjestdmisen valvonta kohdistettiin edelleen
sen selvittdmiseen, ettd tyiinantajat ovat jdrjestdneet TEL:n
mukaisen eldketurvan tytintekij<iilleen. YEL:ssa yrittiijille varattu eldketurvan jdrjestelyaika jatkui vuoden 1970 ajan, joten tiiltii osin valvonta voidaan aloittaa vasta vuoden i971
puolella.

Tytinantajien eldkejiirjestelyjen tarkistuksia toimitettiin

tytintekijd,iden tekemien tiedustelujen ja huomautusten sek6
eldkehakemuksissa ilmoitettujen tietojen perusteella. Lisdksi
pyrittiin jairjestelmdllisesti valvomaan ty6nantajan vakuuttamisvelvollisuuden ttiyttdmistii. Tarkastuskdyntejd tytinantajien
luona suoritettiin 500.
Mytis konkurssien ja julkisten haasteiden yhteydessd selvitettiin tytinantajan vakuuttamisvelvollisuus. Konkurssitapauk-
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sia kiisiteltiin vuoden aikana 285 ja julkisia haasteita

315.

Hyvikkeen Eldketurvakeskus valvoi 24 konkurssissa.
Eldketurvakeskus voi vapauttaa MYEL:n ja YEL:n mukaisen
el5kevakuutuksen ottamisesta sellaisen henkiltin, jonka eldketurva muutoinkin on riittdvd. Tdtd koskevia hakemuksia tuli
vuoden 1970 aikana MYEL:n piiristd 970 ja YEL:n piiristii
1 860. Hakemuksista ratkaistiin vuoden 1970 aikana 1 170,
niistd mytinteisesti 690.

VAKUUTUSTEKNILLISET TY6T

Vuoden 1969 yhteisesti kustannettavien eldkkeiden vastuunjakoselvittely sekd ElSketurvakeskuksen omien kustannusten loppuselvittely vuodelta 1969 suoritettiin viime lokakuun
loppuun mennessd. Yhteisesti kustannettavien eldkkeiden m55rd oli 113,6 milj. markkaa. Mddrd oli kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 68 ol . Vastuunjakoselvittelyn yhteydessd hyvitettiin elSkelaitoksille nyt ensimmdisen kerran tytittiimyyskassojen keskuskassalta saatu vakuutusmaksu 8,6 milj. markkaa
vuodelta 1969. Eldketurvakeskuksen kautta tasausselvityksen
yhteydessS kulkenut rahamddrd oli kaikkiaan 28,7 milj. markkaa. Mddrdn kasvamisen vuoksi on tasausmenettelyd kehitetty
siten, ettd suoritukset jakaantuisivat tasaisemmin koko vuoden
ajalle.
Takaisinlainauksen koron korottamisesta 5 /o:sta 7 %:iin
ja perhe-eldkkeiden kustannusperusteen muuttumisesta aiheutuneet muutokset eldkevakuutusyhtitiiden Iaskuperusteisiin on
sosiaali- ja terveysministerici jo vahvistanut. Vastaavat muutokset eldkekassojen ja -s?idti6iden laskuperusteisiin ovat vield
valmisteltavina. Yrittdjien elSkelakien voimaantulon johdosta
valmisteltiin uudet elSkekassojen ja -siidtitiiden kirjanpito-ohjeet.

Yrittiijdel6kkeiden aiheuttamat muutokset lisiittiin vapaakirjojen ehtoihin ja perusteisiin. Ehtojen tdydennystyti sekd

perusturvan vapaakirjojen ettd lisbetuvapaakirjojen osalta
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saatiin loppuunsuoritetuksi. Ministerici vahvisti mainitut ehdot
elokuussa

1970.

LUOTTOVAKUUTUS

Luottovakuutuksen vastuu oli vuoden 1970 pdiittyess5 1 082
milj. markkaa, mikd merkitsee 2L /6:n nousua vuoden alusta.
Pddosan mainitusta summasta muodostivat tyiieldkelaitoslainojen
vakuudeksi mytinnetyt luottovakuutukset, joiden muodostama
vakuutuskanta oli 867 milj. markkaa. Muun osan luottovakuutuksen vastuusta muodostivat ty<inantajakohtaiset vastuu- ja
rahastovajaukset, jotka olivat 58 milj. markkaa, sekai eldkesddticiiden ja eldkekassojen reaalikate, joka oli 157 milj. markkaa. Eldketurvakeskuksen haltuun annetut vakuudet kattoivat
arvostusperusteiden mukaan 51 % lainojen sekd vastuu- ja
rahastovajauksien yhteismddrdstd. Luottovakuutuksen kehitys
ilmenee seuraavasta taulukosta.
Luotonaltaja
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Luottovakuutusmaksuina saatiin vuoden 1970 aikana kaikkiaan 6,2 milj. markkaa, josta edelleen maksettiin jdlleenvakuuttajille 0,6 milj. markkaa. Maksutulo nousi edellisen vuoden luvusta I %. Luottovakuutuksista aiheutuva vastuuvelka

oli vuoden lopussa 33,4 milj. markkaa, josta

jdlleenvakuuttajien osuutta oli 1,4 milj. markkaa.
Vuoden 1970 aikana sattui 2l Iuottovakuutuksenottajan
konkurssia. Ndissd on Eldketurvakeskuksen vastuulla 1,6 milj.
markkaa. Luottovakuutuksen perusteella maksettiin vuoden
aikana korvauksia 0,6 milj. markkaa.
Elinkeinotulon verottamisesta voimassa olevan lain sddn-
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ndsten mukaisia varauksia on tilinpiiiitiiksessd tehty luottovakuutuksen osalta siind mddrin kuin tilivuoden tulos on
sallinut.

SIJOITUKSET

Eldketurvakeskuksen sijoitusomaisuus kasvoi vuoden 1970
aikana 36 % ollen vuoden lopussa 37,6 milj. markkaa. Tdstd
mdd.rdstd oli arvopapereina 1,8 milj. markkaa ja lainoina 35,8
milj. markkaa. Lainoista oli annettu teollisuudelle 13,0 milj.
markkaa (BO %), kaupan ja palvelualan yrityksille 9,4 milj.
markkaa (26 /,.), rakennusalan yrityksille 8,6 milj. markkaa
(24 %) ja muille 4,8 milj. markkaa (14 %).

TUTKIMUSTYo

JA

TILASTOT

Eliikeikdii kdsittelevdssi tutkimussarjassa saatiin aineiston
keruun laajin vaihe, 22 teollisuuden alaa ja 10 muuta ammattiryhmdd kiisittiivd postikysely, vuoden 1970 aikana suoritetuksi
ldhes kokonaan. I(yselylomake ldhetettiin 10 500 henkiltjlle,
joista ldhes 83 o/o vastasi kyselyyn. Aikaisemmin kerdtyn haastatteluaineiston perusteella laaditut osaraportit metallien perusteollisuudesta, myyntitytistii ja kaivostytjstd ovat valmistuneet. Sen jdlkeen kun suunnitelmien mukainen aineisto kentdltd kokonaisuudessaan on kerdtty, voidaan suorittaa lopullinen
vertaileva analyysi tutkimuksen piiriin otettujen ammattialojen viililld.
Tutkimus alle neljdn kuukauden pituisten tytisuhteiden yleisyydestS saatiin teollisuuden osalta valmiiksi ja tulokset iulkaistiin. Toimistotytjtd koskeva vastaava tutkimus on valmistumisvaiheessaan. Muista vuonna 1970 tehdyistei pienemmistd
tutkimuksista mainittakoon, ettd tallettamisen arvoisiksi katsotut osat "Eldketurva ja toimeentulo"-tutkimuksen haastatteluaineistosta kdsiteltiin loppuun. Tarkastelun kohteena olivat so-
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siaalisten tulonsiirtojen vaikutus palkansaajien tulojakautumiin,
er55t tytinjiitttjtin liittyvdt kysymykset ja huoltoavun merkitys
eldkelSisille.

Kirja "Elaketurva eri maissa 1969" julkaistiin keviiiillii
19?0. Sen herdttdmd mielenkiinto osoitti selvdsti ulkomaisia
jiirjestelmiii ja kansainvdlisid vertailuja koskevien tutkimusten
merkityksen, minkd johdosta on selvitelty mahdollisuuksia tutkimus- ja julkaisutoiminnan lisddmiseksi tdllti sektorilla. Uutena tehtdvHnd otettiin ohjelmaan eri puolueiden eduskuntaryhmien ja lehdisttjn suhtautumista eldkejdrjestelmiin ja niiden
kehittdmiseen analysoiva tutkimus.
Tilastotietoja tydeldkelaitosten toiminnasta, elSkkeistii ja
eldkkeen saajista kerdttiin entisessd laajuudessaan.

TIEDOTUSTOIMINTA
Tiedotustoiminnassa kiinnitettiin erityistd huomiota yritttijiielSkelakien, tydeldkkeen hakemismenettelyn ja rekisteriotepalvelun esittelyyn.
Julkiselle sanalle toimitettiin aineistoa entistd runsaammin
ja lehtien yksiltillistd palvelua tehostettiin ldhettiimiilld enemmdn vain yhdelle lehdelle tai lehtiryhmdlle, kuten paikallisja henkiltikuntalehdille, tarkoitettuja kirjoituksia. Radiossa ja
televisiossa esitettiin useita ohjelmia, joissa kdsiteltiin tyiieliikkeitii. Yhteistoiminnassa radion aikuisopetustoimituksen kanssa
laadittiin ?-osainen ohjelmasarja "Tytieldketurva". Sen seuraamisen helpottamiseksi toimitettiin tiedotusvihko, jota on jaettu
liihinnii kansansivistysjdrjesttjien kdyttdcin.
Tytieldke-Iehti ilmestyi neljd kertaa. Lehden sisdlltjssd pyrittiin ottamaan huomioon vuonna 1969 suoritetun lukijatutkimuksen tulokset. Useista Eldketurvakeskuksen tiedotusvihkoista otettiin lisdpainoksia. Yrittijien eldkelakia koskeva esite
toimitettiin myiis sokeiden pistekirjoituksella.
EsitelmSapua vdlitettiin lukuisiin tilaisuuksiin, mm. rahalaitoksille, joiden kiinnostus tytieldkeasioita kohtaan on mycis

t4

tdssd muodossa huomattavasti lisddntynyt. Eldketurvakeskus
osallistui "Vanhusten viikon" ndyttelyyn Helsingissd. Tyiieldketurvaa esittelevdd elokuvaa esitettiin teattereissa ja erilaisissa
valistustilaisuuksissa.

Yhteydenpitoa eduskunnan sosiaalivaliokuntaan jatkettiin
entiseen tapaan.

KANSAINVALINEN YHTEISTYo
Eldketurvakeskus osallistui entiseen tapaan sosiaalivakuutuskokouksista, joissa Eldketurvakeshus oli edustettuna, mainittakoon
pohjoismaisten sosiaalivakuutuskokousten pysyvdn komitean kokous Turussa, pohjoismainen tycieldkevakuutuskokous Tans-

alan kansainvdliseen yhteistytihtin. Kansainvdlisistd

kassa, kansainvdlisen sosiaaliturvajdrjestcin yleiskokous Kdlnissd ja maatalousvdesttin sosiaaliturvaa koskeva kokous Budapestissa sekd kansainvdlisen tycj- ja sosiaaliturvaoikeuden jdrjesttjn kokous Varsovassa. ElSketurvakeskus vdlitti mytis kirjallisesti tietoja tycjeldkejdrjestelmdstd ja maamme muustakin
sosiaalivakuutuksesta useille kansainvdlisille jiirjestiiille ja ulkomaisille sosiaalivakuutuslaitoksille. Monet ulkomaiset sosiaalivakuutuksen asiantuntijat kiiviviit vuoden aikana tutustumassa
tytieliikejiirjestelmddn ja Eldketurvakeskuksen toimintaan.

HENKILoKUNTA

JA

KUSTANNUKSET

ElSketurvakeskuksen toimihenkil<iiden lukumddrb oli vuoden 1970 pddttyessd 188. Henkildkuntaa lisiittiin vuoden aikana
19 henkiltjlld. Tiimii johtui pddasiallisesti yrittdjien eldkelakien
tuomista uusista tehtdvistd sekd ndiden lakien johdosta eldkeasioiden ja rekisterien hoidon vaatiman tytjmddrdn lisddntymisestd.

Eldketurvakeskuksen tutkimusosastolle muodostettiin hel-
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mikuussa 1970 kaksi toimistoa, kentthtutkimustoimisto ja eliiketutkimustoimisto, ja nimitettiin niille pddlliktit.
Eldketurvakeskuksen varsinaiset hallinto- ja hoitokulut
vuonna 1970 olivat 6 663 647 markkaa. Eldkeiaitokset suorittivat Eldketurvakeskukselle sen menojen korvaamiseksi kustannusosuuksina 7 650 578 markkaa. Vuoden 1970 menoihin k5ytetyn ja edelliselti vuodelta siirtyneen er5n huomioon ottaen
kustannusosuuksia jai vuonna 1971 kiiytettdviksi 5397 212
markkaa. Luottovakuutuksen hallinto- ia hoitokulut olivat
492 620 markkaa.
Helsingissd 31 piivdnd maaliskuuta 1971

Erkki Pesonen

Ahtola
Marttt Lehtinen
Erkki Oinas
V. E. Terho
Veikko

T Pentikiiinen

Aruo Hautala
Amr,not!
Seppo Linfl,blorn Bruuno Mattila
Lauri T. Olkinuora Olatti Suominen

C. G.

Tapani. Virkkunen

Markku Kaikkonen
Toimitusjohtaja
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TULOSTASE

KULUT
Varsinaiset kulut

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

TEL 15 $:n mukaiset eldke-

jdrjestelykulut
Poistot

Korot
Mu.ut kulut
ElSkelautakunta

2 735
427
903
1 596

847,77
504,70
871,68
959,93

127
62
180
404
224

081,10

931,332,34
564,L4
554,78

6 663 647,44

Luottoo akuutuksen kulut

Vakuutussitoumuksista aiheutuvat suoritukset
Maksetut korvaukset
Vastuuvelan lisdykset
Vakuutusmaksu-

rahasto

638 097,62

234 330,78

Korvausrahasto

7 056

796,-

7 29t 126,78

Jdlleenvakuuttajat
Vakuutusmaksut

Hallinto- ja hoitokulut
Palkat ja palkkiot
Sosiaalikulut .

Muut kulut

..

600

985,-

343 676,15

51242,27
97 215,63

Verot

Poistot sijoitusomaisuudesta
Luottotappiovarauksen lis6ys

492134,05

496,677,t77 27L,63 I205 778,08
5

mk

15 869 425,52

tt

TILIVUODELTA

1970

TUOTOT
Varsinaiset tuotot

Kustannusosuudetekikelaitoksilta 62617L2,04
Pdhoman tuotot

Korot

340 581,46

.

Lainojen ja arvopaperien indeksikorotukset
13 178,Muut varsinaiset tuotot
Luott

o

u

akuutuk s en tuo

to

353 759,46

48

L75,94

6 663 647,44

t

Vakuutusmaksut

6 155 965,61

Jdlleenvakuuttajat

Palkkiot
Vakuutusmaksurahasto-osuuden
lisdys

72 L18,20

45

7ll,-

440

847,-

Korvausrahastoosuuden lisdys

558 676,20

Pddoman tuotot

Korot .

Lainojen ja arvopaperien indeksi-

korotukset

2376088,75

Lll 047,52

2 4gl

136,27 I

mk

205 778,08

15 869 425,52
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OMAISUUSTASE

VASTAAVAA
Rahoitusomaisuus
Kassa

Pankkisaamiset
Tilisaatavat

ja postisiirtotilit

3 624,58
L 540122,81
L 794

L28,44

3 337 875,83

Muiden uakuutusyhtididen osuus
uastuuoelasta
Vakuutusmaksurahasto
Korvausrahasto

264
1 164

Siirtgud.t erdt
Erddntyneet maksamattomat
luottovakuutusmaksut . ....
Siirtyvlt korot

433,-

563,-

256

510,123,-

7t0

547,32

156

1 428

996,-

412

633,-

Si,joitusomaisuus

Obligaatiot
Osakkeet ja osuudet

Lainat

L

88 946,63
35 844 t07,72 37 643 601,67

Kdattdomaisuus

Kalustot
Osakkeet

ja

osuudet

157 318,82
180 500,-

mk

337 818,82

43 i60 925,32
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31. 12.

1970

VASTATTAVAA
Vieras piiiioma

l'L

Tilivelat . . .

740,74

Artsostuserd,t

Luottotappiovaraus
Luo tto

o

akuutuk

si s t

a

318 082,63
aih eututs a

tsastuuuelka
3 22t 573,67
30 176

Vakuutusmaksurahasto

Korvausrahasto

041,-

....

33 397 614,67

Siirtgtsiit eriit
Vuosilomakorvausvaraus sosiaali-

turvamaksuineen

173

.

Etuk6teen suoritetut luottovakuutusmaksut

616,-

21 535,20

Ennakkona saadut kustannusosuudet

Eldkekustannusten tasausosuudet

5 397 2Lt,75
3 70L 124,33

mk

I

293 487,28
43 160 925,32

Helsingiss5 31 ptiiviind maaliskuuta 1971

Erkki Pesonen

Ahtola
Martti Lehtinen
Erkki Oinas
V. E. Terho
Veikko

T Pentikiiinen

Aminotf
Seppo Lindblom
Lauri T. Olkinuora
C. G.

Tapani Virkkunen

Markku Kaikkonen
Toimitusjohtaja

Arrso Hautala

Bruuno Matttla
Olaui Suominen
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TILINTARKASTUSKERT OMU S
Edustajiston varsinaisessa syyskokouksessa joulukuun 9 pdivdnH.
1969 valittuina tarkastamaan Eldketurvakeskuksen hallintoa ja
tilejd vuodelta 1970 olemme tdnHdn suorittaneet tehtdvdmme
loppuun ja esitdmme seuraavaa.

Allekirjoittanut Kihlman on tilikauden aikana huolehtinut
laskentatoimen jatkuvasta yksityiskohtaisesta tarkastuksesta ja
ilmoittaa, ettd kirjanpitoa on hoidettu oikein ja selvdsti asiallisten tositteiden perusteella sek6 ettd rahavarojen hoito on ollut
huolellista. Arvopaperit ovat tallella.
Yhdessd olemme lukeneet edustajiston ja hallituksen kokouksissa pidetyt ptiytdkirjat ja toimintakertomuksen, analysoineet ja tarkastaneet tilinpddttiksen sekd saaneet tarkastuksessa
esille tulleista asioista toimitusjohtajan ja asianomaisten osastopdiilliktiiden selvitykset.
Tilinpiidtcis on laadittu asiallisin perustein ja se osoittaa
ennakkona saatujen kustannusosu.uksien mddrdksi 5 397 211,75

markkaa.
Tarkastuksessa

oli kisnd sosiaali- ja terveysministeriiin va-

kuutusosaston matemaatikko A. Savelius, joka tarkasti luottovakuutuksen rahastolaskelmia sekd ilmoitti, ettei hdn ollut havainnut aihetta huomautuksiin tarkastamiensa asiain osalta.

Eldketurvakeskusta on kuluneena tilikautena tarkastuksessamme saamamme kdsityksen mukaan hoidettu asiaankuuluvalla

huolellisuudella.

Tarkastuksemme perusteella ehdotamme, ettd tilinpdHt<is
vahvistetaan ja ettd hallitukselle mydnnetddn vastuuvapaus
vuodelta 1970.
Helsingissd huhtikuun 15 piiivHnii 1971
Rau,no Kousa

Bjarne Lindholm

Jaakko Hetkkonen

Stsante Kihlmnn

KHT

KHT
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ELAKETURVAKESKUKSEN
HALLINTOELIMET
EDUSTAJISTO
Varsr.naiset jiisenet

Niemi, J. E., varatuomari, edustajiston puheenjohtaja
Suontausta, Tauno, lakit.tri, edustajiston varapuheenjohtaja
Partanen, Erkki, vuorineuvos
Nykopp, Johan, vuorineuvos
Hetemdki, Piiiviti, varatuomari
Hietanen, Lauri, vuorineuvos
Jaakkola, Olavi, pSdjohtaja
HdmdlSinen, Niilo, puheenjohtaja
Salomaa, Erkki, apul.os.p65l1.
Penttild, Sulo, puheenjohtaja
Rantanen, Jaakko, puheenjohtaja

Vdlikangas, Aarne I., valtiot. maisteri

Ihamuotila, Veikko, agronomi
HakamHki, Toivo, maanviljelijd
Nymalm, Tor, agronomi
Jaatinen, Matti, ekonomi
Pajunen, Aarno, dipl.kauppias
Pal.m6n, Lars, fil. maisteri
Ingman, Nils Erik, lakit. Iisensiaatti
Hauru, Veikko, fil. maisteri
Tienari, Artturi, sosiaalineuvos
Hohenthal, Jarl, varatuomari
Ponteva, Eero, professori
Varamiehet
MHntyld, J. E., vakuutusneuvos
Salonen, Ensio, hallitusneuvos, t 7. 11.

Berghell, Helge, vuorineuvos
Hdst6, Stig H., vuorineuvos
Svartstrtim, Nils, varatuomari
Pesonius, Veikko, eversti
Sirkid, Viljo I., agronomi
Kujanp6d, Veiinii, puheenjohtaja
Saarinen, Olavi, puoluesihteeri
Viitasaari, Jaakko, sihteeri
Lassinen, Erkki, puheenjohtaja
Tuure, Kalervo, toiminnanjohtaja

1970
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Eskola, Kusti, maanviljelysneuvos
Johansson, Berndt, sihteeri
Lindstrtim, Veli, kalastaja
Jokinen, Hartti, talousneuvos
Heikkonen, Erkki, insintjtiri
Strandell, Hikan, fil. maisteri
Ekholm, Klaus, varatuomari
Keindnen, Viljo, fil. tohtori
Haramo, Mikko, hall.-op. kand.
Simoinen, Olli, hall.-op. kand.
Niemi, Turo, lddket. 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.-insintiiiri
Oinas. Erkki, varatuomari
Hautala, Arvo, puheenjohtaja
Suominen, Olavi, toiminnanjohtaja
Ahtola, Veikko, puheenjohtaja
Mattila, Bruu-no, varatuomari
Terho, V. E., valtiot. maisteri
Aminoff, C. G., varatuomari
Lehtinen, Martti, 155ket. lisensiaatti
Jdrveld, Olavi, taloudenhoitaja
Varamiehet

Sumelius, Henrik, agronomi
'Wid6n, Rolf, varatuomari
Markkanen, Kauko, varatuomari
Kuukkanen, Viljo, tarkastaja
Kostet, Yrjti, toiminnanjohtaja
Salminen, Jouko, puheenjohtaja
Rahola, Pentti, agronomi
Paaermaa, Pauli, ekonomi
Halsas, K-J., varatuomari
Somer, Pekka, ld6k. kenr.luutnantti
Simoinen, Olli, hall.-op. kand.
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TILINTARKASTAJAT
Kihlman, Svante, kauppat. maisteri, KHT, valvontatarkastaja
Lindholm, Bjarne, valtiot. maisteri
Kousa, Rauno, metsdnhoitaja
Heikkonen, J. V., kauppat. maisteri, KHT
Varamieh.et
Ekroos, Torsten, kau.ppat. maisteri, KHT
Seppdld, Ensio, toiminnanjohtaja

Kymensalo, Pentti, taloudenhoitaja
Kauppinen, Matti L, ekonomi, KHT

LUOTTOVAKUUTUSTOIMINNAN JOHTOKUNTA
Kaikkonen, Markku, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Melkas, Antti, osastopiiiillikkii, varapuheenjohtaja
Antson, Ossian, apul. johtaja
Artto, Eero, kauppat. tohtori
Erma, Reino, professori
Peitsalo, Kalervo, toimitusjohtaja
'Witting, Erik, pankinjohtaja
von Veh, Nils, toimitusjohtaja

YRITTAJIEN NEIIVOTTELUKUNTA
Varsinatset jiisenet

Kaikkonen, Markku, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Sundberg, Heimer, johtaja, varapuheenjohtaja
Astola, Lauri, kauppat. maisteri
Ekholm, Klaus, varatuomari
Heikkonen, Erkki, toimitusjohtaja
Kuula, Fritz, insintiiiri
Leino, Eino I., johtaja
Lento, Lasse, kauppias
Liljestr6m, Torsten, agronomi
Palm6n, Lars, fil. maisteri
Saastamoinen, Taina, pu-heenjohtaja
Simcinen, Olli, hall.-op. kand.
Suominen, Paavo V., toimitusiohtaja
Tuominen, Teuvo, hammaslddket. lisensiaatti
Valkama, Veikko, taksiautoilija
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Varamiehet
Kemppinen, Kullervo, asianajaja
Salomaa, Leo, apulaisjohtaja

t 4. 4. 1970
Sandelin, Juhani, varatuomari, 6. 5. 1970 lukien
Jokinen, Hartti, talousneuvos
Pihlstrdm, Esko, pdrisihteeri
Kekki, Niilo, toimitusjohtaja,

Pakarinen, Simo, toimitusjohtaja
Hdmdldinen, Leo, toiminnanjohtaja

Rewell, Erkki, johtaja
Nummi, Lassi, kirjailija
Lindstrtim, K. Erik, ekonomi
Pekkinen, Erkki, rak.mestari
Schrey, Aarno, varatuomari
Hdkkdnen, Esko, hovioikeuden ausk.

TYoKYVYTTOMYYSASIAIN NEUVOTTELUKU}ITA
Varsinaiset jiisenet
Sundberg, Heimer, johtaja, puheenjohtaja
Keindnen, Viljo, fil. tohtori, varapu.heenjohtaja

Autio, Lauri, liiiiket. ja kir. tohtori
Ikonen, Ensio, I5iiket. ja kir. tohtori
Kekki, Matti, i?idket. ja kir. tohtori
Kytiikivi, Seppo, varatuomari
Lehtinen, Martti, liiiiket. lisensiaatti
Lehtinen, Raimo, varatuomari
Pietildinen, Seppo, oikeust. Iisensiaatti
Simoinen, Olli, hall.-op. kand.
Sir6n, Marjatta, varatuomari
Sumari, Pertti, 155ket. lisensiaatti
Varamiehet
Aaltonen, Reino, varatuomari

Gylling, Martti, ltiiiket. ja kir. tohtori
K-J., varatuomari
Heikel, Felix, lddket. lisensiaatti
Karhunen, Pekka, liidket. lisensiaatti
Mi15n, Olavi, prokuristi
Silfverberg, AIf, varatuomari
Sipild, Heikki, agronomi
'Wegelius, Otto, lii6ket. ja kir. tohtori
Halsas,

,(
JOHTAJAT

Kaikkonen, Markku, toimitusjohtaja
Sundberg, Heimer, johtaja
Rantanen, Tarmo, johtaja

OSASTOPAALLIK6T

Aarnio, Margaretha, osastopd5llikkti, tutkimusosasto
Karjalainen, Matti, osastopddllikkti, tiedotusosasto
Melkas, Antti, osastopdiillikkd, luottovaku-utusosasto
Sirkesalo, Jouko, osastopddllikkti, vakuutusteknillinen
IJimonen, Matti, apulaisosastoptiiillikkti, lainopillinen

osasto
osasto

TOIMISTOPAALLIK6T
Forss, Simo, toimistopddllikkti, kenttdtutkimustoimisto
Laesvuori, Pertti, toimistopSdllikkti, eldketutkimustoimisto
Mdkeldinen, Lauri, toimistopdiillikkii, kansliatoimisto
Riekkinen, Heikki, toimistop5Sllikkii, rekisteritoimisto
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ELAKELAUTAKUNTA

Varsinaiset jiisenet
Ojala, Olof, hallitusneuvos, lautakunnan puheenjohtaja
Ahonen, Erkki, vanhempi oikeussihteeri, lautakunnan
varapuheenjohtaj a

Saari, Kaarlo, varatuomari
Savelius, Armas, fil. kandidaatti
Bjtirksten, R. R., lddket. lisensiaatti
Lehtosuo, Erkki, liiiiket. lisensiaatti, t 3. 3. 1970
Luppi, Arvo, lddket. lisensiaatti, 1. 8. 1970 lukien
Svartstrtim, Nils, varatuomari
Ilmonen, Kalevi, varatuomari
Jaatela, Tauno, lakit. lisensiaatti
SirkiS, Viljo.I., agronomi
Kaukoranta, Matti, toiminnanjohtaia
Liukkonen, Kauno, sosiaalisihteeri
Hyvtinen, Paavo, valtiot. kandidaatti
Lassinen, Erkki, puheenjohtaja
Tuomarla, Heimo, maatalous- ja metsdtieteitten kandidaatti,
25. 2. L970 lukien
Lahtinen, Raimo, lainopin kandidaatti, 25. 2. 1970 lukien
IJronen, Reino, agronomi, 25. 2. 1970 lukien
Olsson, Harry, varatuomari,2S. 2. 1970 lukien
Varamiehet
Suihko, Olavi, varatuomari
Honka, Kaarlo, fil. maisteri
Luppi, Alpo, liidket. lisensiaatti, 31. 7. 1970 saakka
Heikel, Jarl, Iddket. lisensiaatti, 1. 8. 1970 lukien
Valanne, Eero, lddket. lisensiaatti
Ripatti, Pertti, varatuomari, 1. 6. 1970 saakka
Relander, Kauko, varatuomari, 1. 6. 1970 lukien
Aura, Kielo, varatuomari, t 20. 12. 1970
Uoti. Martti. oikeustiet. kandidaatti

Palojdrvi, Erkki, agronomi
Raita, Yrjti, yhteisk.-tiet. maisteri
Piitulainen, l,eo, tycimarkkinakonsultti
Kansikas, Veikko, tyiiturvallisuussihteeri
Honkavaara, Esko, taloudenhoitaja
Vuoksinen, Paavo, agronomi, 25. 2. L970 lukien
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Kauppila, Mauri, asiamies, 25.2. 1970 lukien
Leino, Erkki, varatuomari, 25. 2. 1970 lukien
Riisalo, Rauno, ekonomi, 25.2. 1970 lukien

ELAKELAUTAKUNNAN TOIMINTA
VUONNA 1970
Eldkelautakunnalle saapui 1859 valitusta vuonna 1970, valitusten mddrdn oltua 1115 vuonna 1969. Kertomusvuonna annettiin piidttis 1183 asiassa, edelliseni vuonna 1058 asiassa. Valitusten mddrd kasvoi noin 67 prosentilla. Kertomusvuoden alussa
oli ratkaisematta 386, vuoden pd6ttyessd 1062 asiaa. Valitusten
mddrSn lisddntyminen johtuu yksinomaan yrittdjien eldkelain ja
maatalousyrittdjien eldkelain voimaantulosta. Ndiden lakien mukaisia valituksia saapui ?40, niiistd. 206 koski yrittdjien el5kelain mukaista ja 534 maatalousyrittdjien elSkelain mukaista
asiaa. Syyskuusta 1970 alkaen on lautakunnassa toiminut kolme
jaostoa. Istuntoja on kertomusvuonna pidetty 91, joista 5 tiiysistuntoa.

Eldkelautakuntaan vuosittain saapuneiden, ratkaistujen ja
ratkaisemattomina seuraavaan vuoteen siirtyneiden asioiden lukumddrd vuosina 1965-1970:
Vuosi

1965

Edelliseltii Vuoden Asioiden Ratkaistu Seuraavaan
vuodelta aikana lukum5ird vuoden vuoteen
siirtynyt saapunut yhteens[ aikana siirtynyt
130

703

833

924
044

1 357

602

23L

842x)

313

002x)

355

1966

23L

r967

313

I

1968

355

1 064

1 419

1 090

329

1969

329

1 115

|

444

1 058

386

1970

386

1 859

2 245

1 183

1 062

1 155
1

x) ndihin lukuihin sisdltyy diarista poistettuja, 2 asiaa v.
ja 1 asia v. 1967.

1966
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Saapuneiden

ja ratkaistujen asiain lukum66rd

kuukausittain

sekii eldkelautakunnan tytiteho vuonna 1970:
Ratkaistu enemmiin

Ratkaistu kuin saapunut ( + )
iai viihemrndn (-)

Kuukausi

Saapunut

tammikuu
helmikuu
maaliskuu

76

80

Lt7

86

111

110

146

Lt2

118

113

kesdkuu

L67

82

heindkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu

110

huhtikuu
toukokuu

joulukuu

160

56

170

L28

208

L57

202
274

L27

I 859

1 183

132

+4
-31 1
-345
-85
-110
-104

-42
-51
-75
-t42

-676
Valitusasioiden mdirdn nopeasta kasvamisesta johtuen on
luonnollista, ettl kiisittelyaika jonkin verran pitenee. Lautakunnassa pyritddn kuitenkin mahdollisuuksien mukaan huoleh-

timaan siitd, ettS jokainen valittaja saa asiassaan pddttiksen
kohtuullisessa ajassa.
Helsingissl 2 pdivdnt huhtikuuta

1971

O. Oiala

Pentti Airas

