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TyrintekijAin elAkelakien sdiitiimi-
sestd ja tydelAkejdrjestelmdn toi-
minnan alkamisesta tuli vuonna
1976 kuluneeksi viisitoista vuotta.
TdnA aikana tydeltikejtirjestelmdssA
on tapahtunut mittavaa kehitystA
sekA etujen tasossa ettd eldkkeen-
saajien lukumddrdssd. Vuonna 1976
maksettiin kaikkiaan 2,2 miljardia
markkaa tydeldkkeitti, mikd on ltihes
45 prosenttia enemmdn kuin edelli-
senii vuonna. Kasvu aiheutuu hein6-
kuun 1975 ty6eldkeuudistuksesta,
indeksitarkistuksista ja eldkkeen-
saajien noin 43 0O0 suuruisesta luku-
mddrdn kasvusta. Eldkkeensaajia oli
vuoden lopussa kaikkiaan runsaat
45O0O0. Eldketurvan kehitys ndkyy
myris vakuutusmaksun kohoamisena.
Keskimddriiinen TEl-vakuutusmak-
su kohosi vuonna 1576 7,9 prosen-
tista 9,9 prosenttiin palkoista. Kaik-
kiaan maassamme maksettiin laki-
sddteisiA eldkkeitri kuluneena vuon-
na neljdnneksen edellisvuotta enem-
miin eli noin kymmenen miljardia
marklaa.

Merkittdvin vuoden 1976 aikana
tehty tydelakkeitri koskeva ratkaisu
oli TEl-indeksin perusteiden muu-
tos. Lainmuutos vahvistettiin heind-
kuussa. Se tuli voimaan vuoden 1977

alusta. Muutoksen kolme pAAkohtaa
ovat seuraavat: TEl-indeksin vuo-
tuinen muutos seuraa yleisen palk-
katason ja hintojen muutoksen kes-
kiarvoa; indeksitarkistus tehd65n,

heindkuun ennakkotarkistuksen mu-
kaan tultua, kahdesti vuodessa; tyd-
eldkkeen 25 prosentin vdhimmdis-
mriSrd kohoaa portaittain 29 pro-
senttiin ja 33 prosentin vdhimmdis-
mddr6 37 prosenttiin tydtulosta.

TEl-indeksin uudistuksella toteu-
tettiin vuoden lg74 tulopoliittisen
ratkaisun yhteydessA tehty sopimus
siitd, ettd ty6elakkeiden indeksitar-
kistuksen tavoitteeksi asetetaan ld-
hinnd ty6ehtosopimuspalkkojen ke-
hityksen seuraaminen. Uusi TEL-
indeksin mddrittelytapa tdhtdd my6s
siihen, ettd eltikkeensaajan tulojen
kehittyminen jatkuisi samanlaisena
kuin se on ollut eldkkeelle siirtymistd
edeltiineind vuosina.

Vuoden aikana on toteutettu my6s
ertiitd yrittdjien ja maatalousyrittd-
jien eldketurvaa koskevia lainmuu-
toksia. Yrittffjri, joka on ottanut yrit-
trijien eldkelakien mukaisen vakuu-
tuksen, ei endd menetd eldketur-
vaansa vakuutusmaksujen laimin-
lydnnin vuoksi. Samalla on laimin-
lyridyistd vakuutusmaksuista perit-
tdvdd viivdstyskorkoa korotettu, ja
eldkelaitosten mahdollisuuksia perid
vakuutusmaksuja on muutoinkin te-
hostettu. SukupolvenvaihdoselSkkeen
sddnndksid siit6, minkd osan tilas-
taan luopuja voi pidettaa omaan
kiiytt66ns6, on selvennetty. My6s ly-
hytaikaisissa tydsuhteissa olevien
tytrntekijdiden eldketurvan jdrjestS-
misen suhteen tapahtui huomattava

organisaation uudistus, kun neljd
tydekikekassaa yhdistyivdt yhdeksi
laitokseksi vuoden alussa.

Heinrikuun 1975 tydeltikeuudistuk-
sesta on saatu ensimmiiisen t6yden
vuoden kokemus. Tdmdn perusteella
uudistuksen kdytdnndn toteuttami-
nen ndyttdd onnistuneen hyvin. Ty6-
elAkeuudistuksen valittdmene jat-
keena toteutettu indeksiuudistus ja
siihen liittyvdt tasoparannukset
edellyttiv6t jdlleen runsasta tydtd
eldkelaitoksilta, Eldketurvakeskuk-
selta ja n6iden yhdessd asettamilta
tydryhmiltri.

Marraskuussa jdtti ensimmdisen
osamietintrinsd sosiaali- ja terveys-
ministeri6n asettama Eldketoimikun-
ta 1976. Mietinn6ssri esitetddn julki-
sen sektorin lisdelSketurvan mdd-
rddmiseen nykyistd paremmin sovel-
tuva elAkkeen perusteena olevan
palkan uusi laskentatapa. Toimi-
kunta jatkaa ty6tiidn.

Eldke-etuj en kehittelyvalmiutta on
pyritty lisridmddn selvityksin ja tut-
kimuksin nyt ndhtdvissd olevista
kehitystarpeista. Samaten on kehi-
tetty menetelmid mitata ja havain-
nollistaa tyo- ia kokonaiseldketur-
van tasoa, kustannuksia ja rahoitta-
mista sekd n6iden muutoksia. Ta-
voitteena on ollut aikaansaada sekd
ajankohtaista tietoa ja numeromate-
riaalia ettA ennusteita.
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Vcihimmriis toson korotus
3 2 0 000 : e en tyo eldkkeeseen

Vuoden 1977 alussa tapahtunut
tyoeltikkeiden vdhimmdistason koro-
tus aiheutti poikkeuksellisen vilk-
kaan tietoliikenteen vuodenvaihteen
edelki, Korotuksen laskemiseksi elii-
kelaitoksille annettiin heind- ja loka-
kuussa rekisteriotteet tyosuhde- ja
eldketapahtumarekisteristd. Lisdksi
ldhetettiin esitdytetyt eldketapahtu-
makortit niitti halunneille elSkelai-
toksille.

Ty6elflkevakuu-
tuksen ottaminen

Pankit, posti ia Kansaneldkelaitok-
sen paikallistoimistot liihettdvtit
hakemukset Eldketurvakeskukseen.
ElAketurvakeskuksessa hakemuksiin
Iiitetdrin rekisteritiedot tyrisuhteista,
yrittdjtitoiminnasta ja aikaisemmista
ekikkeistd, ja hakemukset ohjataan
tiimdn idlkeen eltikelaitoksille. Eki-
keturvakeskuksen kautta kulki vuo-
den aikana 35 0o0 eltikehakemusta.
Suoraan eldkelaitoksiin ia niiden
paikallistoimistoihin tuli 37 00O ha-
kemusta.

Asiokospolve.lu

i Ekiketurvakeskus antaa yleisolle
' neuvoja ja ohieita sekd kirjeitse ettd

asiakaspalvelussaan henkildkohtai-
sesti. Vuoden aikana on Yleisdn
kanssa kayty kirieenvaihto ktisittii-
nyt yli 10 0oo kirjetta. Asiakaspalve-
lussa on ktiynyt yli 10 o00 asiakasta.

Toistotuhotto lousuntoo
vokuutusoikeudelle

Ekikeptirit6ksistd ja muista tyti-
eliikelakien soveltamista koskevista
ptititoksistti voidaan valittaa eltike-
lautakuntaan ja edelleen vakuutus-
oikeuteen. Vuoden aikana Eldketur-
vakeskus antoi vakuutusoikeudelle
1 166 lausuntoa eliikelautakunnan
ptiritoksiti koskevista valituksista ja
muista vakuutusoikeuden kdsiteltii-
vinri olleista asioista.

', Ty tjkVWttrimyydes tci
1. 5 3 r otkoisu s uosi tus to
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Tydkyvyttomyysasiain neuvottelu-
kunta on ElAketurvakeskuksen aset-
tama elin. Sen tehtdvdnd on antaa
tyoeldkelakien mukaista toimintaa
harjoittaville elAkelaitoksille suosi-
tuksia ltihinnri periaatteellista mer-
kitystti omaavissa asioissa, iotka
koskevat mainittujen lakien mukai-
sia tydkyvyttrimyyselAkkeitd tai vas-
tuuvalintaa.

Neuvottelukunnan kokoonpanoa
laajennettiin vuoden alusta. Mukaan
tuli tyomarkkinajdrjestojen edustus
ia l6dketieteellistd asiantuntemusta
monipuolistettiin.

Tyrikyvl.ttdmyysasiain neuvottelu-
kunta antoi eldkelaitoksille 153 rat-
kaisusuositusta.
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Tyontekijtiin eltikelain (TEL:n) mu-
kaisen tyoeldketurvan itiriesttiti
tyontekiioille tyonantaja. Eldketurva
jdrjestetd6n ioko eldkevakuutusyh-
ti6ssd, joita on kahdeksan, eldke-
kassassa, ioita on kaksitoista, tai
el6kesti6tiossti, ioita on satayksi-
toista. Eldkevakuutusyhti6issa on
tyontekijoidensd elziketurvan iiiries-
tanyt 69 O00 tyonantaiaa, eltikekas-
soissa 2 90O ja eliikesdtitiriissti 262

tyonantaiaa.
Yrittiiiien ekikelain IYEL:n) mu-

kaisen eldketurvan yritttijri voi jtir-
iestdd joko eldkevakuutusyhti6stA
tai eldkekassasta. Maatalousyrittd-
jien eldkelain IMYEL:n) mukaisesta
el6keturvasta huolehtii Maatalous-
yrittdjien eldkelaitos, ia lyhytaikai-
sissa tydsuhteissa olevien ty6nteki-
jriin eldkelain (LEL:nJ mukaisesta
eldketurvasta Tyoeldkekassa.

TEL:n keskimddrdinen maksu oli
9,9 prosenttia palkasta. TiiysimdA-
rAinen YEl-vakuutusmaksu oli sa-
man suuruinen, Pienyritttiiien ja
maatalousyrittdjien maksu on alem-
pi. LEl-vakuutusmaksu oli kymme-
nen prosenttia.

Eliikeasiat
Tydekikej tirjestelmrin palvelupis-

teind toimivat eldkelaitokset, niiden
paikalliskonttorit, pankit, postitoimi-
paikat ja vuoden alusta myris Kan-
saneldkelaitoksen paikallistoimistot.
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Vokuuttomisvelvol lisuudes to
vopoutettiin runsoot
kolm e tuh o 11s yr ittiij ti ij

Eliiketurvakeskus voi vapauttaa
MYEL:n ja YEL:n mukaisen eltikeva-
kuutuksen ottamisesta sellaisen hen-
kil6n, jonka elSketurva muutoinkin
on riittdvd. Uusia hakemuksia on
tullut vireille 3 314. Vuonna 1976

annettiin pdEit6s 3 893 yrittAjtille;
ndistA 3 301 sai vapautuksen. Yrit-
tdjdekikelakien voimaantulosta ldh-
tien on vapautettu 10 679 yrittrijdd.
Tdmd mddrd on 2,8 prosenttia yrit-
tti j iieltikelakien piiriin kuuluvista.

Yleiskirjeet

Eldketurvakeskus antoi eldkelai-
toksille, ty6nantaiille, tydntekijdille
ja yritttijille lausuntoja ja ohjeita
tydeldkelakien soveltamisesta. Oh-
jeita lAhetettiin eldkelaitoksille muun
muassa neljdssdkymmenessAkah-
dessa yleiskirjeessd.

Eliiketurvoo hoidetoon
rujojen yli

Oman ty6tehttivdnsd muodostaa
Pohjoismaissa oleskelevien suoma-
laisten ja toisten Pohjoismaiden kan-
salaisten asiain hoito, joka perus-
tuu pohioismaiseen sosiaaliturvasopi-
mukseen. Eldketurvakeskus tiedus-
telee suomalaisten eldkelaitosten
puolesta ndiden asiakkaiden elAke-
turvaa ulkomaisista laitoksista ja
vastaa ulkomaisten eldkelaitosten
tekemiin Suomessa ansaittua elAke-
turvaa koskeviin tiedusteluihin. Vuo
den aikana on rekisterdity runsaat
kolme tuhatta toisissa Pohjoismaissa
tehtyd Suomen kansalaista koskevaa
el6kepdiitdstii.

Iluotsisso onsoittu eltike
Suomen rekisteriin

Ruotsista muuttaa takaisin Suo-
meen vuosittain arviolta seitsemAn

- kahdeksan tuhatta henkildA. Osal-
le palaajista on Ruotsissa karttunut
tytiekikettd. Sen hakeminen Suomes-
sa elAkkeelle siirryttAessd on kuiten-
kin ollut sattumanvaraista.

Riksf6rsdkringsverketin kanssa on
sovittu kdytdnndstd, jonka mukaan

m

Ruotsin tydeldkettA koskevia tietoja
on voitu rekister6idd Suomen tydelii-
kerekisteriin. Tdmdn mukaan Riks-
f6rsdkringsverket ilmoittaa ElAke-
turvakeskukselle vuoden 1960 jal-
keen Suomeen palanneiden eldke-
tiedot. Ensimmdinen tietoerd vietiin
Eldketurvakeskuksen rekisteriin jou-
lukuussa. Kertyvien tietojen avulla
saadaan selville, milloin tydnteki
jrillA mahdollisesti on oikeus Ruotsin
eldkkeeseen, ja voidaan kehoittaa
hdntA hakemaan eldkettd Ruotsista.

Vakuuttamis-
velvollisuuden
valvonta

Eltiketurvakeskus valvoo, ettd
tyonantaiat ja yrittrijAt huolehtivat
lainmukaisesta vakuuttamisvelvolli-
suudestaan. fos tydnantaja ottaa va-
kuutuksen laissa sdddetyn mdrirA-
af an jdlkeen, El6keturvakeskus mdd-
rd5, perittdvtiksi hyvikkeen. Ellei
tyrinantaja ota vakuutusta, Eldketur-
vakeskus ottaa ty6ntekij6ille vakuu-
tuksen tyrinantajan kustannuksella.

Ottaessaan vakuutuksia Eldketur-
vakeskus on mAdrdnnyt eldkejdrjes-
telyn laiminlydneiden tyrinantajien
maksettavaksi hyvikettti yhteensd
245477 markkaa. Summaan sisdltyy
Eldketurvakeskuksen eltikelaitoksille
maksama vakuutusmaksu. TEL-va-
kuutuksen mddrdajan jdlkeen otta-
neilta tydnantajilta Eldketurvakes-
kus mdArdsi perittriv6ksi sakkohyvi-
kettd yhteensd 349 349 markkaa.
Vakuuttamisvelvollisuus on vuoden
aikana selvitetty 284 konkurssita-
pauksen ja 251 julkisen haasteen
sekd 231 fuusion yhteydessA. Lai-
minly6ntien johdosta on Eldketurva-
keskus valvonut saataviaan 34 kon-
kurssin ia viiden julkisen haasteen
yhteydessA. Eldketurvakeskuksen
tyonantajatarkastajat ovat tehneet
1 531 tarkastuskdyntid.

Vuoden aikana saatiin pddtdkseen
edellisvuonna aloitettu tehostettu
YEL-valvonta. Tehostetun valvon-
nan aikana Eldketurvakeskus joutui
ottamaan vakuutuksen 140O yrittd-
jrille.
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Rekisteriotteito
oikoisempoo enemmcin

Eldketurvakeskus toimittaa otteen
rekisterist6dn tydntekijoille ja yrit-
tAjille, jotka tiedustelevat omaa eld-
keturvaansa. Tdllaisia tiedusteluja
tehtiin vuoden aikana 90000. Nai-
den lisdksi lAhetettiin yhteisty6ssd
Tyoeliikekassan kanssa 80 0OO otetta
rakennusty6Iiiisille .

-Rekisteriotepolveluo
kehitetcicin

Vuoden aikana on Eldketurvakes-
kuksessa valmisteltu vakuutettujen
automaattista rekisteriotepalvelua.
Suunnitelman mukaan Eldketurva-
keskus ltihettriii tyontekijdlle otteen
tydsuhderekisteristd tydsuhteen p65-

tyttyti. Otteesta tydntekijti saa tie-
don hdnelle tulevan elAkkeen mdd-
rdstii ja voi tarkistaa, ettA tyonan-
taja on huolehtinut eldkevakuutuk-
sesta ia ettd rekisteriin talletetut
tiedot ovat oikeat.

Palvelu on tarkoitus aloittaa vuon-
na 1977.

Elcikesririt iii- i a kos sotorko s tus

Vuoden aikana Eldketurvakeskuk-
sen tarkastajat ovat toimittaneet 97

tarkastusta eldkesAdtioissii ja -kas-
soissa. Tarkastusten pddpaino on
pdAtdsten lainmukaisuuden toteami-
sessa ja ohjeiden antamisessa. Eld-
kelaitoksille on my6s annettu lau-
suntoja niiden toimintaan liittyvistd
asioista.

Eldkekuluien vuosittainen vastuun-
jako on tdhrinastisen ktiytiinndn mu-
kaan selvitetty kolmena erdnd, tili-
vuotta seuraavan vuoden huhtikuus-
sa, elokuussa ja joulukuun alussa.
Kaksi ensimmdistti erdd ovat olleet
ennakkoarvioon perustuvia eivdtkti
ole koskeneet kaikkia eldkelaitoksia.
Kolmas, loulukuun erd on ollut vas-
tuunjaon Iopullinen selvittely.

Eliikekuluien
vastuuniaon
selvittely uudistuu

..,

ft

ti

Selvittelykdytdnt6d on muutettu
siten, ettzi ennakkoselvittely tapah-
tuu jo sen tilivuoden aikana, jonka

selvittelystd on kyse. Ennakkoselvit-
tely tulee tapahtumaan kuukausit-
tain, ja se koskee kaikkia niitd elAke-
laitoksia, ioiden koko vuoden selvit-
telyerd on vAhintddn 30O 0(X) mark-
kaa. Lopullisesti vastuunjako selvi-
tetAdn tilivuotta seuraavan vuoden
joulukuussa. Uuteen kdytdnt66n siir-
rytddn asteittain vuosien 7977 -7979
aikana.

Vuoden 1.975 eltikekustannusten
vastuu jaettiin joulukuussa 1976.

Yhteisesti kustannettavia eldkkeitA
oli vuonna 1975 maksettu kaikkiaan
934 miljoonaa markkaa eli 6t pro-
senttia koko eldkemenosta. Eltike-
turvakeskuksen kautta vastuunjaon
yhteydessd kulkenut rahamdhrd oli
137 miljoonaa markkaa.

Luottovakuutus-
toiminta

Luottovakuutusto
tehdricin tunnetuksi

Eliiketurvakeskuksen luottovakuu-
tusta voivat yritykset kayttea ty6elA-
kelaitoksesta saadun lainan vakuu-
tena, LisAksi luottovakuutuksella
turvataan eldkesdAtididen ia -kas-
sojen koko eldkevastuu.

Luottovakuutuksen maksun suu-
ruus riippuu yrityksen vakavarai-
suudesta. Maksun alentamiseksi yri-
tys voi antaa Eliiketurvakeskukselle
reaalivakuutta. Luottovakuutus on

usein yritykselle edullisempi kuin
muut kiiltettiivissd olevat vakuu-
det. Tdstd syystd El?iketurvakes-
kuksen luottovakuutustoimintaa on
pyritty tekemdtin tunnetuksi mm.

iakamalla yrityksille luottovakuutus-
ta esittelevdd aineistoa.

Uudistustyotd ia
uudistuksen voikutuksio

Luottovakuutuksen maksuperus-
teiden uudistamista tutkitaan. Tar-
koituksena on pyrkid entistd iousta-
vampaan sekd eri toimialojen ja
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yritysmuotojen erikoisolosuhteet huo-
mioon ottavaan tariffiin.

Vuonna 1975 tapahtunut luottova-
kuutusehtojen muutos on lis6nnyt
poikkeuksellisesti vahinkotapausten
mddrdd. Muutoksen seurauksena
korvaus tulee maksettavaksi entistti
aikaisemmassa vaiheessa: eltikelai-
tos voi saada luottovakuutuskor-
vauksen kun irtisanottua lainaa ei
makseta mddrdaikana. Vanhojen
ehtojen mukaan korvauksen saami-
sen edellytyksend oli tavallisesti
konkurssin saattaminen p56t6kseen,
mikd usein vei jopa vuosia konkurs-
sin alkamisesta.

Vuoden aikana sattui 26 korvaus-
tapausta. ElAketurvakeskuksen vas-
tuulla on niissd 2,7 miljoonaa mark-
kaa. Osa tdstd mddrdstd saadaan
vastavakuuksista sekd lainanottajil-
ta ja konkurssipesistd.

Vokuutuskanta
Vuoden pddttyessd Eltiketurvakes-

kuksen luottovakuutuksen vastatta-
vana oli 2 395 miljoonaa markkaa.
Vakuutuskannan pddosa on eldke-
laitosten antamien lainojen sekti eld-
kelaitosten rahasto- ja vastuuva-
jausten vakuutena, Ndiden luottova-
kuutusten mddrd oli 1756 miljoonaa
markkaa. Eldketurvakeskuksen hal-
tuun annetut vastavakuudet katta-
vat mdtirdstd 46 prosenttia. Luotto-
vakuutuskannasta on jdlleenvakuu-
tettu kotimaisissa yhtiriissd 22O mil-
joonaa markkaa. Maksutulon f a
luottovakuutusvastuun perusteella
laskettu keskimiiAriiinen luottova-
kuutusmaksu on 0,5 prosenttia.

Sijoitukset

El6keturvakeskuksen sijoitusomai-
suus oli vuoden 1976 lopussa 57,8
miljoonaa markkaa. Sijoitusomai-
suus on luottovakuutuksesta aiheu-
tuvan vastuuvelan katteena.

Sijoitusomaisuus 57,8 milioonaa
markkaa koostuu seuraavasti :

lainat 55,6 miljoonaa markkaa
obligaatiot 0,4 miljoonaa markkaa
osakkeet l,8miljoonaamarkkaa,

Luottovakuutuksen vastuuvelan
katteena olevia varoja on lisdksi
kAytetty Eltiketurvakeskuksen toimi-
talon rakentamisen rahoittamiseen
yhteensA 27,8 miljoonaa markkaa.

Eri elinkeinoaloien osuus
Eldketurvakeskuksen siioituksista 1976

Kauppa 20 olo

Muut elinkeinoalat 2O olo

a 26 olo

34 olo

Eri eldkelaitostyyppien
osuus luottovakuutuskannasta 1976

Eri vakuutuskohteiden
osuus vakuutuskannasta 1976

Tyrieldkekassa O,4 olo

ElAkekassat 77 ,4 0lo

Vakuutusyhtidt 25,O olo

Sijoituslainaus olo

Rahastovalaus 7 ,9 0lo

en 26,7 oloa

EldkesAAti6t 57 ,2 0lo Takaisinlainaus 59,4 o/o



Ty6el6kkeen saajat vuosien
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Ty6suhteessa olevat tai
yrittdjdtoimintaa harloittavat
henkil6t 31. 72. 197 6, laeittain

TEL
1 110 000

Tutkimustoiminla

Alkuvuodesta iulkaistiin eldkeikd-
tutkimuksen pddtulokset kiisittiivEi
tutkimusraportti "Ikddntyvd tydnte-
kija ja ammatti". Kirja sisdltrid
paitsi Eldketurvakeskuksen tekemdn
kenttdtutkimuksen tulokset my6s pe-
rusteellisen katsauksen erilaisiin
elAkeikrijiirjestelyihin sekd laskelmia
elAkeidn alentamisen kustannusvai-
kutuksista.

Ulkomaisia ekikejdrjestelmid se-
lostavan uuden kirjan kdsikirjoitus
valmistui. Kirja kiisitttiS tiedot kah-
deksantoista Euroopan maan sekd
Yhdysvaltain ja Kanadan eldketur-
vasta vuoden 1977 alussa voimassa
olevan lainsddddnndn mukaisesti.

Tyokyvyttomyysel6kkeen saajia
koskevan tutkimusprojektin valmis-
telua on iatkettu. Projektiin liittyvri
pohjoismainen yhteistyri on ollut tii-
vistd. Helsingissd kesdkuussa pide-
tyssd kokouksessa asetettiin ty6ryh-
md valmistelemaan vertailukelpoisia
tyrikyvyttdmyystilastoja eri Pohjois-
maista. Kokouksessa pddtettiin ot-
taa laadittavaksi vdliraportti, jossa

kdsitelltidn tydkyvyttdmyys- tai ai-
kaiseldkkeitA koskevaa eri Pohjois-
maiden lainsdtidrintoti, ntiiden eldk-
keiden lukumddrdn kehitystri sekzi

kAynnissii olevan tutkimuksen nyky-
vaihetta. Raportin toimitustyd teh-
dritin Eldketurvakeskuksessa.

Sarjassa "Elaketurvakeskulcsen tut-
kimusosaston selvityksiti" julkais-
tiin kertomusvuoden lopulla biblio-
grafia toimeentuloturvaa koskevasta
kirjallisuudesta 197O-luvulla. Biblio-
grafia tehtiin yhteisty6ssA sosiaali-
poliittisen yhdistyksen asettaman,
toimeentuloturvan tutkimusta kiisit-
televdn ty6ryhmdn kanssa.

Tilostot jo kotsoukset

Vuosittaisen "Tilastotietoia ty6-
eldkkeen saajista" -julkaisun toimi-
tustyotd on tehostettu. Vuoden 1975

iulkaisu saatiin valmiiksi elokuussa.
Neljiinnesvuosittain toimitetaan ti-
Iastotietoja tydelSkkeen saajista ja
maksetuista eldkkeistd. Vuosittain
toimitetaan kokoelmaa "Ertiitii tilas-
totietoja tydeldkejEirjestelmdn TEL-
ja LEl-toiminnasta" sekii vastaavaa
YEL- ia MYEl-toimintaa kdsittele-

LEL
270000

MYEL
286 000

YEL
97 000

rka
75+
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29

-24
806040200

luku-
miiArti 1000 henketi

l---l vanhuuseldkkeet

f tVdkyvyttdmyys- ia tydttdmyyseliikkeet

Tydeldkett6 saavien miesten ja naisten lukumiiArdt
ikdluokittain 31.. 12. 197 6
(kuvioon eivdt sisdlly perhe-eltikkeet)

miehet naiset

40 60

1 O0O henke6

I
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60 o/o:n tydeldke sekd sen ja
kansanel6kkeen yhteismd6rd
tydtulojen mukaan 37.72.7976

MYEL
keski-
tulo

tydtulot

- 
tyoelake

- 
tydeldkkeen ja kansaneldkkeen
yhteismddrd

MYEL LEL YEL TEL

Keskitydtulo 60O
Kokonaiseldke 854
Tydeliike 360

33 o/o:n tydeliike sekd sen ja
kansaneldkkeen yhteismddrd
tydtulojen mukaan 31.72.1976

vdd tilastoa. Ndmd sisiiltdvdt asian-
omaista vuotta koskevat lopulliset
tiedot.

Tilostopolveluo muille
loitoksille

ElAketurvakeskuksella on kdyt6s-
sdZin tilastoaineiston kdsittelyyn
suunniteltu ohjelmisto, joka on osoit-
tautunut ktiytttikelpoiseksi sosiaali-
tutkimuksen tietojenkdsittelyssA, Td-
mdn ohielman avulla El2iketurvakes-
kus on voinut myds avustaa muita
Iaitoksia tutkimusaineistojen kiisitte-
lyssd. Vuoden aikana ovat tEitd pal-
velua ktiyttAneet Maatalousyrittd-
jien eldkelaitos ja Ty6elAkekassa.

Kansainviiliste
yhteistydtii

Eldketurvakeskus osallistui tyo-
eldkejrirjestelmdn keskuslaitoksena
useiden eri jarjestbjen kautta so-
siaalivakuutusalan kansainvAliseen
toimintaan. Tdrkein ndistd yhteis-
tyomuodoista on ollut tiivis yhtey-
denpito kansainvAliseen sosiaalitur-
vajdrjest66n ISSA:aan. Elziketurva-
keskuksen edustajat osallistuivat
syyskuussa Genevess6 jdrjestettyi-
hin organisaatiota ja metodeja kd-
sitteleviin pysyvdn komitean sekd
sosiaaliturvan lakiteknisid kysymyk-
sid kdsitteleviin pysyvdn komitean
kokouksiin. Myds osallistuttiin Tuk-
holmassa pidettyihin vanhuus-, ty6-
kyvyttrimyys- ja perhe-eltikkeitri k6-
sittelevdn pysyvtin komitean sekd so
siaalivakuutusaktuaarien ja -tilasto-
miesten pysyvien komiteoiden ko-
kouksiin.

Pohjoismaisia kokouksia on ollut
useita; laajin niiistii oli joka neljAs
vuosi jdrjestettdvii Pohioismainen
sosiaalivakuutuskokous. Tdlld ker-
taa isdnnyysvuoro oli Norjalla.

Suomen tydeltikejtirjestelmdstd ja
sosiaalivakuutuksesta on viilitetty
tietoja kansainvtilisille jArjestdille ja
sosiaalivakuutuksen asiantuntij oille.
Delegaatioita ja yksittdisid vieraita
on Eldketurvakeskuksessa kiiynyt
useista maista.

Tiedonkulku
henkildkunnalle ia
palvelupisteisiin

Koulutuskursseja jdrjestettiin se-
kd omalle henkikistdlle ettd muille
ty6el6kejdrjestelmdn piirissd toimi-
ville. Tilaisuuksiin osallistuneiden
mdtirti on vuosi vuodelta kasvanut.
Oman henkildstdn osallistumiskerto-
ien mtidrd oli noin 600. Kurssien
kokonaisosanottajamdEirdksi saa-
daan yli 1 300.

Koulutusaiheita, joihin kiinnitet-
tiin huomiota aikaisempaa enem-
mdn, olivat muun muassa ty6h6npe-
rehdyttdminen, esitystekniikka ja
elAkkeiden yhteensovittaminen. Ty6-
eldkeindeksin uudistusta kdsiteltiin
perinteellisen eldkepdivdn ohjelmas-
sa, ja eldkekassojen ja -sAAtididen
liitikdreille jArjestettiin tydkWytt6-
myyttA kdsittelevd teemapdivd.

Pankeissa ja postitoimipaikoissa
tydskenteleville eliikeneuvojille jdr-
jestettiin yhteensii 130 koulutustilai-
suutta. Niihin osallistui 2 75O eldke-
asioita hoitavaa virkailijaa. Kenttd-
tarkastajat kdvivdt lisiiksi 750:ssd
pankin konttorissa antamassa neu-
voja. Koulutusta on annettu myos
muun muassa sairaaloiden sosiaali-
hoitajille ja sosiaalitoimistojen vir-
kailijoille.

Tydeldkehakemusten vastaanotta-
misesta huolehtiville Kansaneldke-
laitoksen toimihenkil6ille jtirjestet-
tiin kevdtkaudella kahdetkymmenet
peruskurssit, joilla koulutettiin viisi
sataa henkikid. Edellisvuonna pe-
ruskoulutuksen saaneiden jatkokou-
lutus aloitettiin syksylld. Jatkokoulu-
tuksen piirissd oli 25o henkil6d.

Kohdistettua
tiedotusta yleis-
tiedotuksen ohella

Tiedotustilaisuuksia ja seminaa-
reja on vuoden aikana jdrjestetty
Itihinnti radion aluetoimituksille ja
ty6markkinajArlest6ille. PAdaiheina
ovat olleet tydelAkelakien muutokset
ja eldkejdriestelmdn kehitysnEiky-
mdt. Lehdistdlle pidetyt esitelmA- ja

I

LEL
keski-
tulo

tydtulo
YEL TEL

keski- keski-
tulo tulo

1200 1900 2300
7071 7286 1 526
720 1 140 1380

MYEL
keski-
tulo

ty6tulo
YEL TEL

keski- keski-
tulo tulo

LEL
keski-
tulo

tydtulot
tydel6ke

r tydeldkkeen ja kansanelakkeen
yhteismAdrA

MYEL LEL YEL TEL

Keskitydtulo
Kokonaiseliike
TydelSke 396 62

600
813
198

2300
1091

759

7 1

863 7027

1500

1000

mk/kk

2000
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keskustelutilaisuudet mukaan lukien Henkil6kffnta
seminaareja jtirjestettiin yhteensd
neljdtoista.

Indeksiuudistuksen ja palveluver-
kon tihenemisen vuoksi esitteiden
kysyntii kasvoi tuntuvasti. Esite-
valikoimaan toimitettiin seitsemAn
uutta esitettd kohderyhmittdistd ja-
kelua varten.

Lehdistdti ja radiota varten on
toimitettu aineistoa, usein yhteis-
tydssd asianomaisten toimittajien
kanssa. Vastaavanlaista yhteistydtii
on ollut pankkien ja eriiiden muiden
laitosten tiedottajien kanssa, toimi-
tettaessa ndiden omia eldkeaiheisia
tekstejS.

Oma osasto mikrofilmin ndyttdlait-
teineen Eldketurvakeskuksella oli

Ititktin kulttuuripdivilld Lieksassa,
Kymenlaakson messuilla Kotkassa ia
JyvtiskylAn messuilla. Neiile ElAke-

turvakeskus tapasi parikymmentti
tuhatta asiakastaan.

Uusi toimitalo
Eldketurvakeskuksen oma toimi-

talo otettiin vastaan 27.1O. Henkil6-
kunta muutti uusiin tiloihin lokakuun
lopulla.

Rakennustyd sujui muuten suun-
nitelmien mukaan, mutta alkuperdi-
sest6 aikataulusta mydhdstyttiin pa-
ri kuukautta. Rakentamisen laatu-
vaatimus oli miiiiritelty normaaliksi
keskitasoksi, ilmastoinnin vaatimus
korkeaksi keskitasoksi. Rakennus-
materiaalissa on pdAsty korkeaan
kotimaisuusasteeseen. Rakennuksen
tilavuus on 97 0O0 m3 ia brutto-
kerrosala 26 7OO m'. Toimistohuo-
neiden pinta-ala kiiytdvineen ja so-

siaalitiloineen on 18 200 m'. Auto-
tallin, vdestdnsuoiien ia kiinteistd-
teknisten tilojen yhteispinta on
8 500 m'.

Talosta on vuokrattu toimintatilat
eltikelautakunnalle, Oy Tietokone-
palvelu Ab:lle ia Suur-Helsingin
Osuuspankille.

Eliiketurvakeskuksen henkildkun-
nan m6tird oli vuoden alkaessa 285,

vuoden pAdttyessd 322 henked. Kas-
vu johtui pddosiltaan siitd, ettd
uudessa toimitalossa oman henkilds-
ton tehtaviksi otettiin t6itti, jotka
aikaisemmin oli ostettu palveluksina
ulkopuolisilta tai ioita vuokratiloissa
ei ollut. Eliiketurvakeskuksen kiin-
teistdhenkildstd huoltaa my6s vuok-
ralaisten tiloja.

ElAkelautakunnassa tydskenteli
vuoden alussa 35 ja vuoden lopussa
32 henkikiti.

Vuoden aikana nimitettiin kaksi
uutta fohtajaa. Osastopddllikkti An-
tero Viitanen nimitettiin hallinnolli-
seksi iohtaiaksi 1.7. alkaen ja osas-
topEitillikkti Markku HAnninen suun-
nittelujohtaiaksi 1.10. alkaen. Hal-
linnollisen johtajan vastuualueeseen
kuuluvat hallinto- ia talousosasto
(entinen yleinen osasto), henkil6st6-
asiat ja koulutusasiat. Suunnittelu-
lohtajan vastuualueeseen kuuluvat
suunnitteluosasto ja tutkimusosasto.

Henkildst6asiain toimistolle aikai-
semmin kuuluneet tehtevet siirret-
tiin henkil6stdptitillikdlle ja hdnen
alaisilleen, Hallinto- ja talousosas-
ton muodostavat nyt tilitoimisto,
konttoripalvelutoimisto (entinen yleis-
ten asiain toimisto) ja isdnnditsi-
jAn alaisuudessa toimiva kiinteistd-
henkilost6.

Lainopillisella osastolla tehtiin
uusi toimistojako. Toimistot ovat elti-
ketoimisto, lausuntotoimisto ja val-
vontatoimisto.

Helsingissd 23 pdivdnd mooliskuuto
1977

A]tti Aurelo
Veikko Ahtolo
Bruuno Mottilo
Louri Olkinuoro
Olovi Suominen
Simo Elomoo
Mauri Moren

C. G. Aminoff
Erkki Pesonen
V. E. Terho
Martti Lehtinen
E. Oinos
/uhoni Solminen
Motti Uimonen
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Vorsinoisen toiminnon tulosloskelmo
L.1-. 31,,1.2.1,976

1975

Toiminnan tuotot
Kustannusosuudet eltikelaitoksilta . .

Laiminlydntihyvikkeet
Sijoitustoiminta

Tuotot.
Kulut .

+41318 502,77
+ 405 559,32

+ 25 752 775.'.32

+ 349 4r::2.t14

+ 43966,47
164 899,18 1.20932,77 + iB5 719.48

+41 603 729,32 + 26 327 317 .64

Hallinto- ja hoitokulut
Henkil6stdkulut

Palkat ja palkkiot . . .

Matkat ja pdivdrahat
Sosiaalikulut.......

Toimitilakulut
Toimitalon kulut

Hoitokulut
Toimitalon tuotot .

- 9580690,76
402 361,13

- 3 067 948,55 -13 051 000,44 - 10 1i't+813.24

Poistot
Korot

s72 616,37
+ 945 515,-
- 6 009 511,53

- 6 459 198 34 -t2 495 811,18

- 1 086 432,86

- 2823266,88

- 6 630 809,95
177 796,34

- 1655 139,75

- 1 994 338,86

- 2927

- 1 2B!)

- 2124

- 5 rjgrj

266

302
| 7.q2

205.5S
975.88
11s,07
436.29
647 .87
722.32
250.29

Vuokrahuoneistokulut
Toimistokulut .. .

Tietokonekulut ...
TEL 15 $:n mukaiset elEikejdrjestelykulut
Poistot kalustosta. . ,

Muut kulut.
Ekikelautakunta

Palkat ia palkkiot . - r557 290,36
737 242,70 - 1694533,06 - 1 27r 147,09Sosiaaliturvamaksu .

Tilikauden tulos -41603 129,32
+0 -26 327 :t17.64

rQ

72



Luottovoku u tu s toiminnon tu] o sl o skelmo
1..1. - 31,.L2.1,976

Vakuutusmaksutulo. . . . .

Luottot appiot vakuutusmaksusaamisist
Sijoitustoiminta

Tuotot.
Kulut .

+ I 100 606,28
8 448 91

Vakuutusmaksuvastuun muutos
Vakuutusliikkeen tuotot
Vakuutussopimuksista aiheutuneet suoritukset

Maksetut korvaukset. . . . .

Takaisinsaannit . .

Korvausvastuun muutos . .

Vakuutusliikkeen kate

+ 19 767 225,85 + 17 734 537 ,25

- 4458619,72
+ 234649,79

-1.3 407 287,- -1,7 631,256,93 -'.t5 453 752 74

+ 21,35572,96 + 2 2BO 784,51

- 1 308 868,88
+ 254571,,-
+ 867 272,- 193 085,88 527 518 52

+ 7942887,08 + 1753 265,99

- 1095 770,04
197 919, 09

10 828, -
347 376,79 - 1651 293,32 - i 35S 274,01

+ 70 772 241,,87

16 713,30

1,975

+ 10 294 984,83
16 240.46

+ 9 092 1,57,37

80 456,05
+ 8 001 089.85

545 296.97

Idlleenvakuuttai ien osuus
Vakuutusmaksuista
Vakuutusmaksuvastuun muutoksesta
Korvausvastuun muutoksesta

Oma osuus vakuutusliikkeen katteesta
Liikekulut

Palkatjapalkkiot....
Sosiaalikulut. . . . . . . .

Korot
Muut liikekulut . .

Kriyttrikate . . .

Poistot kdyttriomaisuudesta
+ 251553,76 +

187 918,-
393 991,98

14 475.-
? ..i

LlrKeyluaama
Varausten muutokset

Luottotappiovaraus
Viilittomdt verot

Maksetutverot....
Verovelka

Tilikauden tulos

64 068,44
38 800, -

+ 703 675,76 + 379 576,98

807,32 343 906,08

702 868,44 35 670,90
+ 0 1 0
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Tose 31..1,2.1.976

Vostoovoo 1,975

Rahoitusomaisuus
Rahat ja pankkisaamiset 8 326 652,77

Luottovakuutuksen i dlleenvakuutusliikkeestd johtuvat saamiset
Vakuutusmaksuvastuu 654 434,-
Korvausvastuu 4 666 042 5 320 476,-

10 066 666,67
7 387 675,37

Eliikekustannusten tasausosuudet
Muut saamiset. . .

Siirtosaamiset
Luottovakuutusmaksut
Kustannusosuudet eliikelaitoksilta .

369 173,-
1 260 823,01

Korot.
Muut siirtosaamiset

I 155 672,37
459186,40 3 244854 78 34 340 324,95 1B 183 537.01

Sijoitusomaisuus
Sijoitussaamiset

Velkakirjasaamiset
Obligaatiot
Osakkeet.

55 600 690,57
415 998,33

7 778549,87 57 795 238,77 67 2:t3 626 .7 5

Kdyttoomaisuus
Osakkeet ia osuudet 300 390,-

65 126 982,-
4037 538,75

192 900, -

Rakennus
Kalusto
Muut pitkdvaikutteiset menot 69 657 810,75 48 975 242.68

161 793 374 51 134 392 406,44

14



Vostottavaa

Vieras pddoma
Siirtovelat

Luottovakuutusmaksuennakot
Luottovakuutuksen j Slleenvakuutusmaksut
Korot.
Muut siirtovelat. .

Muut velat
Pitkdaikaiset lainat
ElSkekustannusten tasausosuudet . . . . . .

Muut velat

Vastuut
Luovutettu kiinnitettyjd haltijavelkakirjoja
Takaukset

Helsingissd 23 pdivdnd maaliskuuta 1977

Luottovakuutuksen vakuutustekninen vastuuvelka
Vakuutusmaksuvastuu 5 4O7 2S5,Zs
Korvausvastuu .. 96877 S01,-

Luottovakuutuksen varaukset
Luottotappiovaraus
Muut varaukset. .

1975

2 454294,37

54 981 362,O2

702 278 756,75 1,55 714 413,08 132 3r4 252,33

1 986 015,43
92 946,- 2078561,43 2078 L54,1r

161 793 374,51, 134392 406,44

C. G. Aminoff
Martti Lehtinen
E. Oinos
/uhoni Solminen
Motti Uimonen

24679,-
204372,56

1 052 954,84
1. 772 347 ,51,

42 306 460,83
11 390 707,76
1284794,03

4 000 000,-
108 206,70

Veikko Ahto.lo
Bruuno Mottilo
Louri T. Olkinuora
Olovi Suominen

Altti Aurelo
Simo Elomoo
Mouri Moren
Erkki Pesonen
V. E. Terho
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Til in tork o s tu skertom u s

Edustajiston varsinaisessa syyskokouksessa joulukuun 5 pdiviind

1975 valittuina tarkastamaan Eltiketurvakeskuksen hallintoa ja tilejti
vuodelta 1976 olemme tdnddn suorittaneet tehtdvdmme loppuun ja esi-

tdmme seuraavaa.
Allekirjoittanut Kihlman on huolehtinut laskentatoimen jatkuvasta

yksityiskohtaisesta tarkastuksesta ia ilmoittaa, etta kirianpitoa on hoi-

dettu oikein ja selkedsti asiallisten tositteiden perusteella sekd ettii
rahavarojen hoito on ollut huolellista. Sijoitusomaisuuden obligaatiot,
osakkeet ja laina-asiakiriat sekii tilivuonna valmistuneen toimitalon
rakentamista koskevat sopimukset ja muut asiakirjat on yksityiskohtai-

sesti tarkastettu.
yhdessd olemme lukeneet edustajiston, hallituksen ja luottovakuu-

tustoiminnan iohtokunnan kokouksissa pidetyt pdytdkirjat ja toiminta-
kertomuksen, analysoineet ja tarkastaneet tilinpdatdksen sekd saa-

neet tarkastuksessa esille tulleista asioista tarpeelliseksi katsomamme

selvitykset.
Tilinptidtds, joka kiisittad varsinaisen toiminnan ja luottovakuutus-

toiminnan tuloslaskelmat sekti taseen, on laadittu asiallisin perustein.

Tuloslaskelmat pddttyvtit nolla-tulokseen ja tase piiiittyy 16L.793.374,5t

markkaan.
Hallituksen toimintakertomus ja tilinptidtos antavat asialliset ja

oikeat tiedot Eltiketurvakeskuksen toiminnasta ja taloudesta.
Eliiketurvakeskusta on tarkastuksessamme saamamme kdsityksen

mukaan kuluneena tilikautena hoidettu asiallisesti ja huolellisesti.
Tarkastuksemme perusteella ehdotamme, ettii tilinpiititds vahviste-

taan ja ett6 hallitukselle mydnnet66n vastuuvapaus vuodelta 1976.

Helsingissd huhtikuun 15 pdivtind 1977

-Flouno Kouso Bjorne Lindholm

laakko Heikkonen, KHT Svonte Kihlmon, KHT



Eldk eturv ok e skuks en h ollin to elimet
Edustaiisto

Varsinaiset jdsenet Varajdsenet

Ministeri /. E. Niemi, puheenjohtaia lohtaia Aoro Kcirkkriinen
Pddjohtaja Alli Lohtinen, Yliiohtoio Vilho /rippinen
voropuheen johtaja t 22.5.L976

Tyonantaj ien edustaj at
Vuorineuvos Stig H. Hristrj
Vuorineuyos Olovi I aakkola
Vorotuomori Pentti Somerto
Vuorineuvos Erkki Portonen
Koupponeuvos Ko.leryo Solo

Tyontekij riin edustaj at
Sihteeri Simo Elomoo
Puheenjoht aja Pekka Oivio
Puheenjohtojo Sulo Penttiki
Puheenjohtojo Louri Vilponiemi
Toiminnonjohtojo Yrjb O. Kostet

Fil. tohtori Viljo Keincinen
Toimitusiohtojo Lors Polm6n

Maatalousyritt6j ien edustaj at

Ministeri V eikko Ihomuotilo
Maanviljelysneuvos
Toivo Hokamdki
Agronomi Tor Nymolm

Vuorineuvos Birjrn Westerlund
Agronomi Viljo l. Sirkici
Voratuomori Toponi Kohri
Vuorineuvo s Mikko Trihtinen
Varotuomori Kouko Morkkonen

Puheenjohtojo /orl Sund
Puheenjoht aj a Esko Suikkonen
Puheenjoht aj a Pekka Virtonen
Puheenjoht aj a Matti Hoopokoski
Tolousjohtojo Kolervo Tuure

Maanvilj elysneuvo s Kus ti Eskol o
Kunnollisneuvos Louri H eitto

Kolostojo Veli Lindstrcim

Liikenteenh arj oittaj a Roimo Turku
Insinririri Erkki H eikkonen

Vorotoimitu sj ohtaj a Arvi Fin6rus
Fii. moisteri Kurt Ljungmon
Iohtaia Klous Ekholm

Muiden yrittaiien edustaj at
Ekonomi Motti Iootinen
Koupponeuvos Aorno Pojunen

EldkevakuutusyhtiOiden edustaj at

Avustuskassoj en edustaj at
Holl.-op. kondidootti Mikko Horomo Iohtaja Somuli Simulo

Ekikesddtioiden edustaj at
Dipl. insiniiriri Eelis Mokkonen Vorotuonrori Kouno G. Honkonen

Muut jdsenet
Professori Mortti /. Korvonen Lddket. jakir.tohtori Turo Niemi
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Hallitus

Fil.moisteri Aitti Aurelo,
puheen johtojo
Professori Teivo Pen tikdinen
voroyruheen johtoio

Tyonantaj ien edustai at

Voro tuomori Mouri Moren
Dipl. insinriciri Louri Olkinuoro
Vorotriomori Erkki Oinos

Agronomi Henrik Sumelius
Vorotuomari Holf Widbn
Vorotuomori lormo Sierlo

Tydntekii tiin edustaj at

Puheeniohtojo Arvo Houtolo
Toiminnonjohtojo OIovi Suominen
Prrheenioht oja Veikko Ahtolo

Puheeniohtoia IImori Kosonen
Toiminnonjoh tojo Ilognor Honsson

Puheenjoht ai a Martti Veirto

Maatalousyrittdiien edustai at

Vo rotuomori Bruuno Mottilo Agronomi Pentti Hoholo

Yrittafien edustajat

Ekonomi Pouli Pooermoo Voltiot. mois teri Vilio Terho

Muut f dsenet

Vorotuomori C. G. Aminoff Vorotuomori Korl-/ohon Ho.lsos

12.5.1976 sookko
Vorotuomori Aorre Metso 1 2 . 5. 1. 97 6

olkoen
Lliiik. kontro-omirooli Esko Helske
Toiminnonjohtojo Olli Simoinen

Lririket. Iis. Mortti Lehtinen
Fil. tohtori Erkki Pesonen

Tilintarkastaiat

Kouppot.moisteri. KHT
.Svonte Kihlmon
Voltiot. moisteri Biorne Lindholm
To.louspririllikkri, metsrinhoitojo
Ilouno Kouso
Kouppot.moisteri. KHT
I. V. Heikkonen

Kouppot.moisteri, KHT
Torsten Ekroos
Toiminnon johtof o Ensio Seppriki
Tol o udenho itai a P entti Kymens olo
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Yritt?iiien neuvottelukunt a

Toimitusiohtojo Motti Uimonen,
puheen johtojo
Voro toimitusiohtojo /ouko Sirkesolo.
voropuheeniohtoio
Liikenteenh arj oittaj a Roimo Turku
Prrheen joht oio Veikko Volkomo
Yh teiskunto t. moisteri I orma Lotyus
Puheen johtojo Kosti Heikkinen
Ilo mmoslcirikri ri OIovi Heikinheimo
Kouppios Vilho Hrirkrinen
'16.6.11176 sookko
Oikeustiet. kondidootti
Honnrr Fleikinheimo
16.6.1976 olkoen
Johtoio Eino I. Leino
Toim innon joh to jo Leo Hcimrikiinen
Teollis u usneuvos
Paavo V. Suominen
Toimitu sjoh tojo Pertti Ko jonne
Teollisu usneuvos Erkki Pekkinen
Iohtojo KIous Ekholm
Toimitusjohtoio Lors Polm4n
Toiminnon j ohtoj a Olli Simoinen

Insinciriri Fritz Kuuio
Voltiot. moisteri Arno Linnoilo
Apteekkari Motti Konnisto
Kirjoiiiio Lossi Nummi
Asionojojo Kullervo Kemppinen
Ekonomi Simo Pokorinen

Pririsihteeri /ormo Siro
Ekonomi ErkkiE. Sorso
Toimitusjohtoio Reijo Mdkinen

Loinop. kondidootti Hoimo Lohtinen
Tolousneuvos Touno Niinivirto
Iohtaia Leo Solomoo
I ohtoj a /uhoni Kolehmoinen
Ekonomi K. Erik Lindstrdm

Tytikyvyttdmyys asiain neuvottelukunta

IJollitusneuvos Heimer Sundberg.
puheenjohtojo
I ohtoj o Lou ri Koivusolo,
vo ropuheen iohtaia
Sis ci t. erikoislcirikri ri
Mortti Lehtinen
Sisri t. jo kordiologion erikoiskicikriri
Motti Soorinen
I)osentti Matti Kekki
Dosentti Louri Autio
Hermo- io mielit. erikoislricikriri
Heino I{uttunen
Oso s topri rillikkrj /uhoni /rintti
Ortopedion erikoislcirjkriri
OJIi Klossner 25.8.1976 alkaen
Lriciket. Iis. Morkku Toropoinen
Yieiskiriket. erikois.kicikriri
Honnu Suutorinen
Toiminnonyohtojo OIii Simoinen
Os os topridi likkti Mori otto Sir6n

Iohtaio Paavo Hvvcinen
I oh t aj o Seppo Pie tilri inen
Oso s topdcii likkd I vrki Iri ri skelciinen

Kirurgion erikoisjtitikriri
Martti Gyliing
Osostopricillikkrj Antti Suominen

Lririket. lisensiootti Felix Heikel
Dosentti Kimmo Luomonmdki

Toimistopririllikkii Esko Loitinen

Toimitsijo Moijo-Liiso Holonen
Sisrit. jo ty\lddket. erikoiskirikciri
Koj Ahlmon
Toimitusjohtojo /uhoni Loine
Osostopririllikkd llpo Ollikoinen,
25.8.7976 saakka
Os o s topri ril likkti P ertti Tukio,
25.8.7976 alkaen
Osostopridllikkrj Pisto fl into-/ouppi
IohtaiaHeikki Sipiki
A p ul oi s o s o s top d rillikk r)

Pentti Aoltonen
Osostopddllikkri Gunnel Lilje str andSisri t. erikoiskirikriri Risto Krirtivri
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Luottovakuutus-
toiminnan iohtokunta

Toimitusjohtojo Motti Uimonen.
puheeniohtojo
Os o s to pci ri I likkii Esko Pr okkol a.
voropuheen iohtaja
/oh tojo Louri Koivusolo

Asiantuntif ajiisenet

Vorotuomori Ossion Antson
Professori Eero Artto
Iohtoio KIous Ekholm
Toimi tu s joh taj a Karl-Olaf Hom6n
Toimitusf ohtojo Anssi Korkinen
Ponkinjohtojo Simo Krirrivri

Tiedotustoiminnan
neuvottelukunta

Toimitusjoh taio Matti Uimonen,
puheenjohtojo
Oso stopri cil likkd Y rjit Lormolo,
voropuheeniohtoio
Tiedotuspcidllikkd Leo Allo
Tiedotuspridllikkd Kimmo Eskolo
Tiedotuspci Ailikkd Heikki Helkovuori
Tiedotussihteeri Honnu Tuominen
Tiedotuspci dllikkd Antti Kwntirdinen
Osostopdril likkd Esko Leskinen
Tiedo tu ssih te eri Erkki Moosolo
Tiedotuspci tillikktj Sokori Montonen
Iohtaio Eero Sontolo
Tiedotuspd Ailikkd Matti Srircimoo

Iohtaja Pouli Toivonen
Maat. jo metsrit. kondidootti
Heimo Tuomorlo

Elflketurvakeskuksen esimiehet

Toimitusiohtojo
Varotoimitusjohtojo
Loinopillinen johtaia
Holiinnollin en johtaj a
Suunnittelu johtaja

Motti Uimonen

/ouko Sirkesolo
Louri Koivusolo
Antero Viitonen
Markku Hcinninen

Hollinto- jo tolousososto, osostopddllikkd
Tilitoimisto
Kon ttoripol velu toimis to, toimi stopd dllikkti

Loinopillinen ososto, osostoptiriliikkd
opuloi sos os toptiiillikktt
Elriketoimis to, toimi s top ddllikkd
V alvontatoimisto, toimistopcitillikkri
Lousuntotoimisto, toimistopririilikkri

Luottovakuutusososto, osostopcicillikkd
opuloi sos o stopri<illikkri

Suunnitteluososto
Tiedotusososto, osostopddllikkd
Tutkimusososto, osostoptitillikkri

op ul ai s o s o s top ddllikki)
Ekiketu tkimustoimis to
Kentttitutkimustoimisto, toimistopd dllikkd
Tilostotoimisto, toimistoptiriliikkri

Vokuutusteknillinen ososto, osostopdrillikkd
opuloi sos os topdtillikkd
Ansiorekisteritoimisto
Ekikerekis teritoimisto, toimis topritillikkd
Motemaottinen toimisto

Asiomies
HenkilristdpAdilikkii
Kenttcipcitillikkd
Kouiutuspd dllikkii

Ensio Tuominen
Ensio Tuominen
Veli-Pekka Planting
Antti Suominen
Pentti Koivistoinen
Topio Korsikos
Morkku Sirvid
Ilkko Sovoheimo
Esko Prokkolo. SHV
Ari Loine
Markku Hdnninen
Yrjd Lormoio
Margaretha Aornio
/ussi Vonomo

/ussi Vonomo
Simo Forss
HeikkiPoukka
YrjdTurtiainen, SHV
Martti Hrinnikciinen
Martti Hrinnikriinen
Heleno Luomo
Yrjd Turtioinen
Motti Puronen
Mirjam Tynniki
Mouri Vonhotolo
Louri Mrikeldinen
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Eliikelautakunnan toimintakertomus 1976

Eldketurv akeskuksen yhteydessd toi-
mir' itsenciiseksi tuomioistuimeksi or-
gonisoitu ekikeloutokunto. Se on

ensimmciinen muutoksenhokuelin
tvrielrikettri koskevisso osioisso. Eiri-
keloutokunnon priritriksestci voi vo-
littoo vokuutusoikeuteen, ioka on

tvdel cikejrir,'es telmrin ylin oikeusoste.

Vuonna 1976 eltikelautakunta toimi
edelleen 4 jaostona. Ptidt6ksiti vali-
tusasioissa annettiin yhteensii 4 712'

Samana aikana saaPui eldkelauta-
kuntaan 4931 valitusta. Vuoden lo-
pussa oli eldkelautakunnassa vireil-
ldolevien valitusten mddrd 232O,

mikd vastaa noin 6 kuukauden tY6-

mAArAd.

VALITUSTEN MAARAN KEHITYS
VUOSINA 1g7O-76

Vuonna 1970 pakollinen eldkevakuu-
tus laajeni kdsittiimiiiin kiiytdnndssd
koko aktiivivdeston. Erityisesti maa-
talousyrittdjien elAkelain voimaan-
tulo ntikyi heti eldkelautakuntaan
tulleitten valitusten mdiirdssA. Toi-
mikausilla 1970-76 valitusten luku-
mAdrdssd tapahtunut kehitys eri
eltikelakien kohdalla on ollut seu-
raava:

MUUTOKSXT ELAKELAITOSTEN
PAATOKSIIN

kpl

2000

MYEL
1500

1fi)o TEL/LEL

YEL

1970 t972 rg74 1976

Valitusten yhteismddrd oli 1859
vuonna 1970, 3161 vuonna 1.977,

2 87O vuonna 7972, 3 266 vuonna
1973,3 349 vuonna 1974,4 054 vuon-
na 1975 ia 4 931 vuonna 1976.

Uuden selvityksen aiheuttamat pa-
lautuspddt6kset mukaan lukien ovat
valitukset aiheuttaneet muutoksen
ekikelaitoksen pddtdksiin noin joka
neljAnnessd tapauksessa. Muuttu-
misprosentti on pysynyt viime vuo-
sina l6hes vakiona. Vuonna 1976

eltikelautakunta muutti eltikelaitok-
sen pdtitostd valittajan eduksi 16,8
prosentissa tapauksista ja palautti
9,9 prosenttia asioista elAkelaitok-
sen uudelleen ktisiteltiivdksi.

Helsingissri tommikuun 25 priivcinri
1977

Heimer Sundberg Pekka Iholoinen
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Eliikelautakunta

Ylijohtojo Olof Oi ala, puheeniohtojo
Esittelijrineuvos Erkki Ahonen,
voropuheenjohtaja
Hollitusneuvos Losse Sinivirto,
voropuheeniohtoio
Hollitusneuyos Heimer Sundberg,
voropuheenjohtojo

Varsinaisetjdsenet Varaidsenet

Lririket.lis. Felix Heikei
Ylilri rikriri Leo I arho
Osos topdrillikkd /uhoni /dntti
Lririket.lis. Alpo Luppi
Fil. kondidootti Anito Lundstrdm

Lririkintdneuvos /ussi Antilo
Lririket.lis. Nils Weckmon
Vorotuomori Histo Voorokori
Ldiiket.tri Esko Loitinen
Fil.moisteri Koorlo Honko

Tyonantaf ien edustaf at

Lokit.lis. Touno I aatela
Vorotuomori Mouri Moren
4.2.1976 sookko
Vorotuomo ri Mikko Hurmaloinen
4.2 .1976 o.lkoen
Vorotuomori Seppo Riski

Oikeust.kond. /ouni Soostomoinen
Vorotuomori Risto Ilusomo

Agronomi Viljo I. Sirkiti

Voro tuomo ri Mikko Hurmol oinen
4.2.1976 sookko
Oikeust.kond. /ohon Astrrim
4.2.1976 olkoen
Moisteri P atric Hockmon

Tydntekii riin edustai at

To loudenhoitojo Antti Hietonen
IohtaiaPaavo Hyvdnen
Toiminnonjohtojo Motti Koukoronto
Polkko sihteeri Esko Honkovooro

Lririket. lis. Markku ToroPoinen
Toloudenhoitojo Mortti Houhomo

Toiminnonjohtojo Yrjri Hoito
Sosioolisihteeri Louri Koorisolo

Maatalousyrittdjien edustai at

Agronomi Eevo Hetemdki
Moat. jo metsrit.kondidootti
Ileimo Tuomorlo
Agronomi Kori Ventola
Agronomi Poovo Vuoksinen

Agronomi Bertel Bricks
Agrologi Toge Ginstrdm

Agr ologi Touno Iouhtimdki
Agronomi Eero-/uhoni Hokkoroinen

Yrittiijien edustaiat
Loinop. kandidootti -Roimo Lohtinen Oikeustiet. kondidootti /ouko Soori
Vorotuomori Horry Olsson Toiminnonjohtojo Helge Blomqvist
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NLJMERoTTEToJA TyOELIiKEJ/iRIEsrErMAsrA woDELTA 1ez6

TEL LEL YEL MYEL

Eldkelaitoksia
Vakuutettuja (1 0O0 kpl)
Vakuutusmaksutulo (mili. mk) *)

Elrikkeitd 31.72. (t 000 kpl)
Mydnnetyt eldkkeet (1 00O kpl)*)
Eldkemeno (milj. mk)
Vastuuvelka (milj. mk)*)
Keskim. eldke 31.12. [mk/kk)
Keskim. tasokorotettu eltike
31.12 fmk/kkJ

*) luvut ovat arviolukuja

TYI,ELAXKEET VUOSIN A Ig7 2 _ Is7 6

Yht.

133131

1 110

2940
1S6

33

1 338
I 400

567

1

270
420
87
t2

337

1 590
308

13

s7
205

28

5

201
170
631

150

747

46
343

436
494
119

1 049

perhe-
el6kkeet

1

286
87

71.7

18

228
70

164

3 652

428
68

2 to4
71 230

408

BO2 459 780 207 582

1974 1975 tS76

Ty6elAkkeiden lukumdtiriit eldkelajeittain [1 0O0 kp1)

7572 7973

Vanhuuseldkkeet 105 126
Tydkyvytt6myyseldkkeet*) 99 124
Perhe-eldkkeet 30 38
Kaikki 234 288

325
366
88

779

ty6kyvyt-
t6myys- ja
ty6tt6myys-
elSkkeet

vanhuus-
eldkkeet

174

158

53

385

tg7
169

62
428

*) sisdltdd ty6ttdmyyseldkkeet

Ty6eldkelaitosten maksamat eliikkeet eldkelajeittain (mili. mk)

tg72 7973 7974 7575

Vanhuuseldkkeet
Tydkyvyttdmyysel dkkeet *)

Perhe-el6kkeet
Kaikki

246
268
65

579

637
655
773

t 465

1976

s22
931
257

2 104

*) sisdltiiti tydttdmyyseltikkeet

Muutokset eldkkeiden lukumd6rissd vuonna 1976, eldkelajeittain

kaikki

Eldkekanta 31.72.1975
MydnnettyjA uusia 1976
Vanhuusel6kkeelle
siirtyneitd 1976
PdAttyneitii 1976

158 000
+ 29000

774000
+ 18 000

53 000
+ 10000

385 000
+ 57000

- 11 000
7 000

+ 11 000
6 000 1 000 - 14000

Eldkekanta 3l . 1.2. 757 6

Muutos 37.72.157 5 - 157 6

197 000 62 000
+ 23000 + 9000

169 000
+ 11 000

428000
+ 43000
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