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Eldketurvakeskus

toimii ty6elekelaitosten keskuslaitoksena

ylldpitdmiilld rekistereita yksityisen palveluksessa ja
itsenaisene yrittajana kertyneista elakeoikeuksista
(TEL LEL YEL MYEL}

antamalla neuvoja ja lausuntola

tiedottamalla tydeltikkeistii

kokoamalla elakepaatoksen tekoa ia el6kkeen
maksamista varten tarvittavat tiedot

selvittamalla elakehitosten keskinaiset
kustannusosuudet

valvomalla elakesaati6iden ja -kassojen
paatdsten lainmukaisuutta

tutkimalla ja kehittamailla elakkeita

Eltiketurvakeskus on perustettu vuonna 1 961 .

Sen osoite on Opastinsilta 7, OO52O Helsinki 52
(puhelin 90-151 1)II'
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Vuonna 1977 maksettiin kaikkiaan 2,98 miliardia mark-
kaa ty6ntekiitiln ja yritttijien el€ikelakien mukaisina tyOeltik-
keinti. Kasvu edellisestd vuodesta on 36,1 prosenttia, mikd
johtuu vuoden alussa tapahtuneesta eltikkeiden vdhimmdis-
tavoitetason korottamisesta kahdella prosenttiyksikOlld,
eltikkeiden indeksitarkistuksista vuoden alussa ja vuoden
puolivdliss€i sekEi eldkkeensaajien !ukum66rdn kasvusta
3900O henkildllti. Vuoden lopussa oli ty6eliikkeiden luku-
mddrd kaikkiaan 468 OOO.

Suomen kansantaloudessa vuosi 1977 oli ennalta en-
nustetun mukaisesti vaikea. Taloudellisille kysymyk-
sille annettiin koko vuoden ajan merkitttivti paino. Ktiyty
keskuste !u heijastu i myos m ieli piteiden vaihtoon e laikejrirjes-
telmien kehittaimisestii ja erdisiin tydeliikejiirjestelmdd kos-
heviin jo tehtyihin ratkaisuihin.
' Tulopoliittisen virkamiehen maaliskuussa antama suosi-
tus kaksivuotiseksi ratkaisuksi Ehti siitd, ettd kansainvdlisen
kilpailukyvyn ja tyollisyyden parantamiseksi kustannusten
nousu on rajoitettava pienemmdksi kuin se on Suomen tdr-
keimmissd kilpailijamaissa. Palkankorotusten tavoitteeksi
asetettiin palkansaajien kdytettdvissd olevan tulon ostovoi-
man stii lyttdm inen . Tyovo imakustann usten kasvun h i I litsem i-
seksi suositeltiin alennettavaksi tyonantajan tyoeldkemak-
sua vuodeksi 1 978 vdliaikaisesti yhdelki prosenttiyksik6llti.
Ttimti suositus johti siihen, ettti tyoeliikelaitokset alensivat
ty6e l€ikemaksua yh de I lti prosentt iyksiko I lti.

Kevtiiilki nimitetty enemmistohallitus julkisti kesdkuussa
erityisen elvytysohjelman. Se ttihttisi yritysten investointiha-
lun lisddmiseen kannattavuutta parantavien tilapiiisten toi-
menpiteiden avulla. Hinta- ja kustannuskehityksen hillitsemi-
seksi annettiin vuoden lopussa laki taloudellisen kehityksen
turvaamisesta.

Elvytysohjelma koski myos eltiketuloja. Laissa sdddettiin,
ettii TEL-indeksiin sidottuihin ekikkeisiin ja niihin rinnastetta-
viin korvauksiin ei suoriteta ennakkotarkistusta vuoden
1978 kesaillii. Valtuuslaissa annettiin valtioneuvostolle oi-
keus mddraitti tyontekijaiin eleikelain ja lyhytaikaisissa ty6suh-
teissa olevien tydntekijiiin eldkelain mukaisia vakuutusmak-
suja alennettavaksi vuonna 1 978 yhdellai prosenttiyksikdltti.
Samalla edellytettiin, ettd syntyvd rahoitusvajaus katetaan
vuoden 1983 loppuun mennessii.

Vuosi 1977 oli viimeinen, jona YEL-elrikkeet voitiin kus-
tantaa ilman laissa mdtiriteltyd valtiovallan osallistumista kus-
tannusrasituksen kantamiseen. Vuotta 1978 koskevaa eld-
kevakuutusmaksun alentamista ei ulotettu yrittrijiin. Yritteijai-
jeirjest6t puolestaan paheksuivat jyrkiisti sitd, ettd yrittiijien
eldkelakien maksutason sidonnaisuus TEL:n maksutasoon
ndin purettiin, vaikka vtiliaikaisestikin. Tiimti ilmeni voimak-
kaasti myos yrittzijien neuvottelukunnan kannanotoissa.

Taloudellisen tilanteen vuoksi kustannustietoisuus eld-
kekysymyksiss€i tuli vuoden aikana entist€i voimakkaampana
esiin. Hallitusohjelmaan kirjattu kansaneldkeuudistus tuli ai-
kataulunsa osalta maltillisempaan kdsittelyyn. Tyoeliikejeir-
jestelmdn kehittiimiseen liittyvd Eliiketoimikunta 1 976 jatti
eldkkeen perusteena olevan palkan laskemistapaa koske-
van ll mietint6nsd. Vuoden lopulla hallitus antoi asiasta esi-
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tyksen eduskunnalle. Sen mukaan TEL-, VEL- ja KVTEL-
eldkkeen perusteena oleva palkka laskettaisiin toimikunnan
esityksen mukaisesti kaksi keskimmdistd -stidnt66n pe-
rustuvasti nykyisen kaksi parasta -sddnn6n asemesta. So-
siaali- ja terveysministerio antoi Eltiketoimikunnalle lisdtoi-
meksiantona tehttiv€iksi selvittdd elEikepalkkamuutoksen
kompensaatiokysymyksiti ja kokonaiseldkkeen degressiivi-
syyteen liittyviti onge lmia.

Tyollisyystilanteen huonontuessa tehtiin er€fit€i muutoksia
tydttdmyyseldkkeen saamisen edellytyksiin. Ty6tt6myys-
eldkkeen hakijalta edellytetiitin, ettd hdn on saanut ty6ttomyys-
avustusta tai -korvausta 200 arkip€iivdiltd mtitirdaikana; td-
md mddrdaika piteni heindkuun alussa voimaantulleella lain-
muutoksella 52 viikosta 60 viikkoon. Tydtt6myysel€ikkee-
seen oikeutettu on muutoksen jtilkeen myos jatkuvasti ty6-
ton tyontekijti, joka on kolmena perdttdisend kalenterivuon-
na saanut tyott6myysavustusta enimmdisajalta.

Lomautusten lisddntyminen eri aloilla johti siihen, ettii
Eltiketurvakeskus esitti ministeriOlle tyottomyyslisdn lasken-
tasiitinnoksen muuttamista siten, ettti my6s lomautusten
ajalta maksetut ty6ttdmyysavustukset kartuttaisivat tydelti-
kettti. Erityisen vaikean nuorisotydtt6myyden vuoksi vaadit-
tiin eri tahoilta, ettti liihellti eltikeiktiti olevien ty6ntekijoiden
tulisi siirtyii el€ikkeelle. Aivan vuoden lopulla asetettiin komi-
tea se lvittelemddn e ldkkeelle siirtymistti laajemmin kin.

Ty6ttomyyseldkesddnn6sten kannalta merkittdvd on ko-
mitea, jonka tehtdvtiksi on annettu ty6ttomyysturvan kehittti-
minen kokonaisuutena. Sosiaali- ja terveysministerion aset-
tamana toimii oikeussuojakomitea, joka selvittdd ministerion
hallinnonalaan liittyviai ptititoksid oikeussuojan ndk6kulmas-
ta.

Kuntoutustoiminnan laaja selvitystyo aloitettiin kolmessa
ty6ryhmdssd, joista yhden on asettanut sosiaali- ja terveys-
ministerid, yhden ty6voimaministeriO ja yhden opetusminis-
teri6.
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Eltikehakemukset
Eldketurvakeskukseen saapui vuoden aikana pankkien,

postitoimistojen ja Kansaneldkelaitoksen paikallistoimistojen
vastaanottamia tyoeltikehakemuksia yhteensd 339OO.
Suoraan eltikelaitoksiin tuli tdnd aikana 35 6O0 eltikehake-
musta.

Eldketurvakeskuksessa hakemuksiin liitettitin rekisteri-
tiedot tydsuhteista, yritttijtitoiminnasta ja aikaisemmista eldk-
keist6, ja hakemukset ohjataan tdmdn jiilkeen eltikelaitoksil-
le.

Asiakaspalvelu
Eldketurvakeskus antaa yleisolle neuvoja ja ohjeita sekii

kirjeitse ja yleisluontoisissa kysymyksissd puhelimitse ettd
toimitalossaan sijaitsevassa asiakaspalvelussa henki!6koh-
taisesti. Vuoden aikana on yleis6n kanssa ktiyty kirjeenvaih-
to kEisitttinyt yli 1O OO0 kirjettti. Asiakaspalvelussa on kEiy-

nyt yli 4 OOO asiakasta, neuvontapuheluita on ollut yli
8 000.

Vaku utettuja kos kevat laus u n n ot
ja piititdkset

Ylimpiinti valitusasteena tyoeldkeasioissa on vakuutusoi -

keus. Vuonna 1977 Eldketurvakeskus antoi vakuutusoikeu-
delle kaikkiaan 1940 lausuntoa. Lausunnot koskivat enim-
mdkseen eldkelautakunnan piiiitdksistii tehtyjti valituksia.
Pddt6sten poistamista koskevista hakemuksista annettiin
lausunto 399 tapauksessa.

Ty6ntekij6iden, tydnantajien ja eltikelaitosten pyynnostd
Eldketurvakeskus antaa lausuntoja ja ptititoksiti ty6eliike-
lakien soveltamisesta. Tdllaisia lausuntoja ja piititdksidi on
vuoden aikana annettu 160.

Ty 6 ky vyttdmyysas,a,n ratkai s u -

suosrtukset

ElAketurvakeskukseen tuli 33 9OO ela-
kehakemusta

Eldkelaitoksiin tuli 35 600 elakehake-
musta

1 940 lausuntoa vakuutusoikeudelle
160 lausuntoa ja paatosta elakelaitoksille,
tyOnantajille ja tyontekijoille
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Eldketurvakeskuksessa toimii tydkyvyttomyysasiain
I I neuvottelukunta. Sen teht€ivdnd on antaa ivSeHX6riitosten

V pyynn6std suosituksia ldihinnd periaatteellisen luonteisissa
I i tyokyvytt6myyseliikkeitii koskevissa asioissa.

Neuvottelukunta kokoontuu viikoittain. Vuoden aikana se
antoi eldkelaitoksille 1 28 ratkaisusuositusta. Useimmissa ta-
pauksissa suositus koski tydkyvyn arviointia tai ty6kyvytto-
myyden alkam isajankohtaa.

Y r itttij iiv ak u ut u ksesfa v ap a utt am i n e n
Sellaisen sivutoimisen yrittiijtin, jonka eldketurva jo on

muiden ty6eliikelakien perusteella riittdvd, Eldketurvakes-
kus voi vapauttaa YEL:n tai MYEL:n mukaisen eldkevakuu-
tuksen ottamisesta. Vapautus my6nnetddn kerrallaan viidek-
si vuodeksi. Uusia hakemuksia saapuivuoden aikana 3 95O
ja vapautuksen jatkamista koskevia hakemuksia 864. Vuon-
na 1977 annettiin ptititds 4 352 yritttijtille; ntiistd 3 742 sai
vapautuksen. Yritttijtieldkelakien voimaantulosta ldhtien on
vapautettu vakuuttamisvelvollisuudesta 1 3 852 yritteijiiii, ja
ndist€i on vapautuksen saanut jo toistamiseen 3 637 yrittti-
jtiti. Vapautuksen saaneiden yritttijien mtidrii on 3,6 prosent-
tia yritttijtie ldkelakien pi iriin kuu luvien mdtiriistd.
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Yleiskirjeet
Eldketurvakeskus ltihetti tyoeliikelaitoksille yhteensd

kolmekymmentd yleiskirjettti. Yleiskirjeillti tiedotettiin tyoelti-
kelakien muutoksista ja hallituksen eduskunnalle antamista
tyoeltikkeitd koskevista lakiesityksistii. Niinikiirin annettiin
ohjeita tietoliikenteestd sekd eldkehakemuksen ktisittelyai ja
tyottomyyseltikett€i koskevissa asioissa. Vapaakirjan ehto-
jen ja perusteiden sekd lisdetukartan muutoksista ldhetettiin
yleiskirjeet.

Muissa Pohjoismaissa tydskentelevdn
suomalarsen e ldketu rva

Vuoden 1977 aikana Eltiketurvakeskus on rekister6inyt
runsaat 3 000 toisissa Pohjoismaissa tehtyd Suomen kan-
salaista koskevaa e ltikepiiaitdstd. N Eiid en tietoje n perustee I la
Eldketurvakeskus leihetttiti muissa Pohjoismaissa asuville
kehotuksen hakea el?ikettti myds Suomesta, mikdli heillzi
ntiyttiiii taalH olevan eldkeoikeus eivtitkEi he ole tririltri elei-
kettd vielti hakeneet.

Vastaavasti on vuoden aikana kuudellesadalle Suomes-
sa eldkettd hakeneelle ilmoitettu mahdollisuudesta hakea
eliikettii myos toisesta Pohjoismaasta. Eldketurvakeskus
saa ldhitulevaisuudessa rekisteriinsd tiedot kaikkien Ruot-
sista Suomeen palanneiden Suomen kansalaisten Ruotsissa
ansaitsemista eldkeoikeuksista. Ttilloin eldkkeen hakijoiden
palvelu entisestddn tehostuu.

Pohjoismaiden vdlisiin eldkeasioihin liittyvi€i tiedusteluja
on saapunut 75O. Ne ovat olleet suomalaisten eldkelaitos-
ten tekemid, toisissa Pohjoismaissa ansaittuja eltikkeitti kos-
kevia tiedusteluja, vastaavasti muiden Pohjoismaiden eltike-
laitosten tekemid, Suomessa ansaittuja eldkeoikeuksia kos-
kevia tiedusteluja sekd yksityishenki16iden kirjeitri.
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Eldketurvakeskuksen tehttivtinti on valvoa, ettti ty6nan -

tajat ja yrittrijtit ttiytttivtit tydeliikelainsddddnnon mukaisen
vakuuttamisvelvollisuutensa. Laiminlydneet tydnantajat ja
yritttijrit ovat yleensd huomautuksen saatuaan korjanneet
asian. Milloin ndin ei ole tapahtunut, Eldketurvakeskus on
joutunut ottamaan vakuutuksen asianomaisen tydnantajan
tai yritttijiin kustannuksella. Tarkastusk€iynti tydnantajan
luokse on tehty 1 881 tapauksessa. Laiminlydntiin syyllisty-
neen ty6nantajan maksettavaksi Eltiketurvakeskus mddrdd
korotetun vakuutusmaksun. Yhteensd m€idrdttiin naiitai

korotettuja vakuutusmaksuja tyonantajien maksettavaksi
vuoden 1977 aikana 882 915 markkaa.

E ldketu rvakeskus peri i tydnantajalta maksun korotuksen
myos silloin, kun tiimti on ottanut vakuutuksen vapaaehtoi-
sesti mutta on tehnyt sen laissa s€iiidetyn mddrdajan jtilkeen.
Naita korotuksia on mtitiriitty maksettaviksi yhteensd
315 860 markkaa.

Vakuuttamisvelvollisuus on selvitetty 376 konkurssin ja
262 julkisen haasteen yhteydessd. Laiminlyotyja vakuutus-
maksuja El€iketurvakeskus on valvonut 54 konkurssissa ja
1 1 julkisen haasteen yhteydessti.

Rekrste ri ott e et ty 6 nte kij 6i I I e
Eldkeoikeudesta tiedottamiseksi ja valvonnan tehostami-

seksi on valmisteltu rekisteriotteiden sd€inn6llistti ltihettii-
mistd ty6ntekij6ille Elaiketurvakeskuksen omasta aloitteesta.

Rekisteriotepalvelu toimisi siten, ettti Eltiketurvakeskus
kihettriei jokaiselle tyontekijaille rekisteriotteen vajaan vuo-
den kuluttua tyOsuhteen pddttymisestd. Otteesta tydnteki-
jtilki on mahdollisuus tarkistaa, ovatko rekisterin tiedot oi-
keat. Jos tyontekijri havaitsee otteessa virheitd, hdn voi
kritintyti Eldketurvakeskuksen tai eliikelaitoksen puoleen.
Rekisteriotepalvelun vakiintuessa ty6ntekijei myos tiettiti
odottaa ja tiedustella rekisteriotetta tyosuhteen ptirityttyii.

Tiimdin palvelun kokeilemiseksi Eliiketurvakeskus ltihetti
tyontekijdille 97 0OO otetta. Rekisteriotepalvelun ttiysitehoi-
sen toimeenpanon on estdnyt osoitetietojen puuttuminen.
Osoitetietojen hintaa koskevat neuvottelut Vdestorekisteri-
keskuksen kanssa ovat vield kesken.

Vakiintuneen kdytdnn6n mukaisesti Ekiketurvakeskus Id-
hettriti otteen rekisteristddn sitd tiedusteleville tyontekij6ille
ja yrittrijille. Tiedusteluja tehtiin vuoden aikana 86 O0O.
Tydntekijtijdirjest6jen tilauksesta l€ihetettiin jdsenkunnalle
37 00O otetta.

E I ?) k e s €iefi 6 - 7b kass at a r kast u s
Vuoden aikana Eldketurvakeskus on tehnyt 98 tarkas-

tusta eldkesdiitioissd ja -kassoissa. Tarkastusten ptitipaino
on ptidit6sten lainmukaisuuden toteamisessa ja ohjeiden an-
tamisessa. Eliikelaitosten toimintaan liittyvistii asioista on
n€iille myos annettu lausuntoja.

Vastuunjako
Yhteisesti kustannettavien el€ikkeiden vastuunjako vuo-

delta 1976 toimitettiin vuonna 1977. Tydekikkeind makset-
tiin vuonna 1976 yhteensd 2 19O miljoonaa markkaa, mistd
mddrdst€ieldkelaitosten yhteiselld vastuulla oli 1 475 miljoo-
naa markkaa. Kaikkiaan 7 2 eldkelaitosta suoritti vastuunjaon
yhteydessd E ldketurvakeskuks elle 237 miljoonaa markkaa,
mikti edelleen maksettiin 6 1 el€ikelaitokse!!e.

v
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3 9s0
864

4 352
3 742

yrittajaa haki vapautusta
haki vapautuksen iatkamista
yritteijiiti sai paatoksen
naistEi saa vapautuksen

Laiminlyonneista peritty 882 915 mk
My6hastymiskorotuksia 315 860 mk

97 O00 rekisteriotetta automaattasesti
86 000 otetta yksityisten tiedustelujen

johdosta
37 00O ammattijarjeston tilauksesta

Vuonna 76 tydelaketta
Yhteisellei vastuulla
Vastu un.lakosuorituksia

2 190 milj. mk
'I 475 mili. mk

237 milj. mku/
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Eldketurvakeskuksen luottovakuutusta voivat yritykset

kriyttaiii tydel€ikelaitoksesta saadun lainan vakuutena. Lisiik-
si luottovakuutuksella turvataan elEikesdiditioiden ja -kassojen
koko eldkevastuu.

Luottovakuutuksen maksun suuruus riippuu yrityksen
vakavaraisuudesta. Maksun alentamiseksi yritys voi antaa
Eldketurvakeskukselle reaalivakuutta. Verrattuna muihin va-
kuutusmuotoihin luottovakuutus on usein yritykselle edulli-
n en vai htoehto ty6e lEikelaito ksesta saad u n lainan vaku udek-
si. Eldketurvakeskuksen luottovakuutustoimintaa pyritddn
tekemdAn tunnetuksi muun muassa jakamalla luottovakuu-
tusta esittelevdd aineistoa.

Vakuutuskanta
Lis€i€intynyt kiinnostus Eldketurvakeskuksen luottovakuu-

tusta kohtaan ndkyy vakuutuskannan kehityksessd. Vuoden
pdAttyessd luottovakuutuksen vastattavana oli 3 344 miljoo-
naa markkaa. Edellisestd vuodesta vakuutuskanta kasvoi
660 miljoonalla markalla. Se osa vakuutuskannasta, jota Eld-
keturvakeskukselle annetut vastavakuudet eivdt kata, oli
vuoden pti€ittyessd 1 079 miljoonaa markkaa. Maara kasvoi
edellisestd vuodesta kolmanneksella. Vakuutusten lukumdd-
rti lisririntyi edellisestd vuodesta 1 1 1 kappaleella ja oli vuo-
den priiittyessd 2 4'10. Vakuutuskannan pddosa on eldkelai-
tosten antamien lainojen sekd eldkelaitosten vastuuvajaus-
ten vakuutena. Ndiden luottovakuutusten mddrd oli 2 645
miljoonaa markkaa. Ttistai mddrdstd kattavat vastavakuudet
6O prosenttia. Luottovakuutuskannasta on jdlleenvakuutettu
kotimaisissa vahinkovakuutusyhtioissd 21 6 miljoonaa mark:
kaa. Maksutulon ja luottovakuutusvastuun perusteella las-
kettu keskimtiSrdinen luottovakuutusmaksu on 0,4 prosent-
tia luottovakuutusvastuusta.

Eri elinkeinoalojen osuus Eldke-
turvakeskuksen srbltukslsta 1 9 7 7

-
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Korvauksef
Vuonna 1 975 tapahtunut luottovakuutusehtojen muutos

lisrisi poikkeuksellisesti vahinkotapahtumien lukumdArdd
vuonna 1976. Nyt vahinkojen m65rd on tasaantunut, eikd la-
makauden voida havaita lisdnneen sanottavasti vahinkoja.
Vuoden aikana sattui 11 vahinkotapahtumaa, edellisend
vuonna niitri oli 26. Ekiketurvakeskuksen vastuulla on vuon-
na 1977 sattuneista vahinkotapahtumista O,8 miljoonaa
markkaa. Korvauksina maksettiin vuoden aikana 2,4 miljoo-
naa markkaa, mistd osa johtui aikaisempina vuosina sattu-
neista vahingoista.

Lu ottov aku ut u sto i m i n n an johto ku nta
Luottovakuutustoiminnan johtokunnan tehtdvdnd on

muun muassa ptititttiti erikoistapauksissa luottovakuutus-
maksun suuruudesta sekd Eldketurvakeskukselle annetun
vakuuden arvosta. N€iitdt ns. erikoistariffointikysymyksiai kti-
sitteli johtokunta vuoden aikana 108. Lisziksi johtokunta kti-
sitteli 73 laina-asiaa. Luottovakuutustoiminnan johtokunta
kokoontui vuoden aikana 16 kertaa.

Sijoitukset
Eldketurvakeskuksen sijoitusomaisuus oli vuoden 1977

lopussa 92,5 miljoonaa markkaa. Sijoitusomaisuus on luot-
tovakuutu ksesta aiheutuvan vastuuvelan katteena.

Sijoitusomaisuus 92,5 miljoonaa markkaa koostuu seu-
raavasti:

lainat 90,9 miljoonaa markkaa
obligaatiot 0,3 miljoonaa markkaa
osakkeet 1,3 miljoonaa markkaa.
Luottovakuutuksen vastuuvelan katteena olevia varoja

on lisdksi sidottuna Elaiketurvakeskuksen toimitaloon yh-
teensd 26 miljoonaa markkaa.

Luottovakuutuksen tuotto, kulut ja vastuuvelka
(miljoonaa markkaa) sekd vahinkojen lukumddrd
vuosina 1973-1977

E ri e ldkelaitosty yppie n
osuus /uottoya kuutuskannasta 1 97 7

Eri vakuutuskohteiden
osuus vakuutuskannasta 1 97 7

Vuosi
Vakuutusmaksut
Korvaukset
Korvausvaraus
Hallinto- ja
hoitokulut
Vastuuvelka
vuoden lopussa
Vahinkotapausten
lukumtiiir€i

1973 1974
7,9 9,2
o,7 2,5

1 1,3 10,7

1975
10,3

2,1

13,6

1 976
10,8

4,2
13,4

1977
13,1

2,O

17,8

0,8 1,1 1,4 1,9 2,2

63,3 74,6 88,8 102,3 121,3

10,8Eftlkekassat

El{lkeBdeti6t 51,2

10 12 4 26 11
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Ke h itttim i n e n vaatii el dke I aitoste n
yhteistydtti

Eldketurvakeskuksessa toimii entiseen tapaan useita
eldketurvan kdytdnnon toimintojen kehittdmiseksi perustet-
tuja tydryhmid, joissa on jdsenid sekd eldkelaitoksista ettd
ElSketurvakeskuksesta. Tdllainen on mm. yhteistydryhmd,
johon kuuluu sekd yksityisen ettii julkisen puolen eciustajia.
Tietoliikenteeseen, vakuutustekniikkaan ja lainsaiEiddntodn
liittyviai kysymyksid on selvitetty useissa tydryhmissd. Myos
Kansaneldkelaitoksen kanssa asetettuja yhteistydryhmid on
ollut jatkuvasti toiminnassa. Nditd ovat tyoeldkepalvelun
n euvotte lu ku nta ja tietojen kris ittelyte kn iikkatydryh m d.

Eldketurvakeskuksen eltikej€irjestelyrekisterin uudista-
m iseen li ittyvzi va lm iste lutyo saatiin piiAosi ltaan suoritetu ksi.

Kdytdnnon toimintojen kehittrimistyon ohella Eliiketurva-
keskus on antanut el5ke-etujen parantamiseen liittyveissei
valmistelutyossd asiantuntija- ja selvittelyapua useille toimi-
kunnille, komiteoille ja ty6ryhmille.

Perheenemdntien asema ja
ty 6ttdm y y d e n v ai k ut ukset

Perheenemdntien eldketurvaa selvitellyt tyoryhmii sai
tyonsd pddt6kseen. Ryhmd selvitti pienten lasten hoidosta joh-
tuvan tydstai pois j€iEimisen vaikutusta eldketurvaan. Tydryh-
mti ehdottaa pienen lapsen hoitajaa koskevan tydkyvyttd-
myyseleikkeen jiilkikarenssiajan jatkamista nykyisestti yh-
destd vuodesta siihen asti, kunnes lapsi on tdyttdnyt meiA-
rdidn.

Tydnsd sai ptiiitdkseen my6s tyoryhmd, jonka tehtdvdnd
oli tarkistaa tyottomyyslisdn mddrdytymistd siten, etteivdt lo-
mautukset ja lyhennetyt tyoviikot vdhentdisi eldketurvaa. Td-
td tarkoittavat lainmuutosesitykset Eldketurvakeskus on jAt-
tiinyt sosiaali- ja terveysministeriolle.

Tyoedke\e saavien miesten ja naisten lukumddrti ikdluokittain 31.12.1977
(kuvioon eivdt sisdlly perhe-eldkkeet)

bU

Ty oeldkke e n s aajat v uosien
1 97 3 - 1 97 7 /opussa, eldkelajeittait

tuhatta henkea

r-t

-r 76 77

-

vuosi 73 74 75

perhe-elakkeen saajat

I tyokyvyttomyys-ja
tyottdmyysehkkeen saajat

I vanhuuselakkeen saajat

Iyosuhleessa olevat tai
y ritt dj dt o i m i n t a a h a rjo itt av at
henkil6t 31 .12.1977, laeittain

I
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40 20 o2040
lukume,ira tuhatta henkea

8080 60

lukumaiarai tuhatta henkea

I vanhuuselakkeet

I tyokyvytt6myys-
ja tyottomyys-
elakkeet I TEL

I LEL
YEL

I MYEL

1 095 000
240 000
95 000

27 5 000

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

miehet naisel

75
70*74
65-6t
('(]-64
55-59
50-54
45-49
4()-d4
35-39
3()-34
25-29

-24

1200

1000

800

€oo

400

200



35 prosentin tydeldke seke sen
ja kan san el dk kee n y hte is miidrd
tydtuloien mukaan 31. 1 2. 1977

mk,/kk

2000

MYEL
keski-
tulo

LEL
keski-
tulo

YEL TEL
keski- keski-

lo
mk,/kk

T y 6 ky vytt 6 m y y tt ti t ut kit aan
Eldketurvakeskuksen tutkimustoimintaa on vuonna

1 97 7 sdvyttiinyt tyd kyvyttomyys kysym yksen se lvitte ly.
Syyskuussa aloitettiin tyokyvyttomien asemaa kiisittele-

vdn haastattelututkimuksen kenttdtyot. Aineistoa saatiin
2 600 haastattelusta. Tutkimuksella selvitetddn tyokyvytto-
myyselaikkeensaaj ien taloudel lisia ja sosiaalisia o loja, tydh is-
toriaa, terveydentilaa sekd kuntoutus- ja tydhalukkuutta.
Eldkkeen saajien listiksi haastateltiin henki16itd, joiden tyoky-
vytt6myyse ldke hakemus on hyleitty.

Rinnan haastattelututkimuksen kanssa valmisteltiin tilas-
tollisia selvityksid tyokyvyttomyyseldkkeiden lukumddrdn ja
eldkekustann usten keh ityksestui.

Vuonna 1977 valmistuneen yhteispohjoismaisen tydra-
portin "Fortids- och invalidpension i Norden" toimitustyo
tehtiin Eldketurvakeskuksessa. Raportin painatuskustan-
nukset katettiin Pohjoismaiden Neuvoston myontdmilld va-
roilla. Raporttiin on sisdllytetty tietoja tyokyvyttomyyseldk-
keiden kehityksestd, tyokyvyttomyyseldkelainsAdddnndstd
ja meneillddn olevista tutkimuksista sekd tilasto-osa ja bib-
liograf ia.

Kesdlld valmistuijulkaisu "Eldketurva eri maissa vuonna
1977". Siihen on koottu tiedot kahdenkymmenen teollistu-
nee n maan e lcikejarjeste lm istd.

Tilastot ja katsaukset
Ty6elaikkeiden neljdnnesvuositilastoa laajennettiin vuo-

den 1977 aikana. Entiseen tapaan toimitettiin vuosittaisko-
koelmat TEL- )a LEl-toiminnasta sekA YEL- ja MYEL-
toiminnasta. Vuosikirja "Tilastotietoja ty6elrikkeen saajista"
vuodelta 1 976 valmistui nopeutetun aikataulun mukaisesti
toukokuussa 1977 .

Vuoden alussa toimitettiin "Katsaus tyoekiketurvaan
vuonna 1976". Siin:i on tarkasteltu muun muassa tasokoro-
tusten vaikutusta tyoeldkkeisiin.

tulo tulo

Tyotulo

! tVoetafXeen ia kansaneliikkeen yhteismaara

I Tyoel.ike

Keskity0tulo
Kokonaiselake
Ty6elake

MYEL

700
916
245

LEL

1 400
977
490

LEL

1 400
121 6
840

YEL

2100
'1 164
735

TEL

2500
1234
875

TEL

2500
1 649
1 485

60 prosentin ty5ehke sekd sen
ja kansaneltikkeen y hteism?idrd
tydtulojen mukaan 31 .12.1977

lo
MYEL
keski-
tulo

Tyotulo

YEL TEL
keski- keski-
tu lo tulo

mk/kkLEL

tulo
keski-

! tVoetaXXeen ja kansanelakkeen yhteismeera

I Tyoetake

Keskityotulo
Kokonaiseleke
Tyoelake

YEL

21 00
't 424
.1260

MYEL
700
960
420
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Merkittdivin kansainvdlinen sosiaaliturvan yhteisty6elin
ISSA, lnternational Social Security Association, vietti 50-
vuotispaivAdnsd yleiskokouksessaan Madridissa. ElSketur-
vakeskus osallistui edelleen jtirjestdn ty6hdn usealla eri loh-
kolla. Vuoden 1977 lopulla valmistui kaksi vuotta aiemmin
Helsingissii pidetyn ISSA:n sosiaaliturvan aktuaarien ja tilas-
totutkijain kon gressin ju lkaisu.

Eldketurvakeskus oli mukana Kansainvdlisen sosiaali-
huollon neuvoston ICSW:n Euroopan alueen kokouksessa,
jossa kdsiteltiin ikdryhmien vtilisiri suhteita yhteiskunnassa,
perheen asemaa, uudelleenkoulutusta ja eltikkeelle valmen-
tamista. Samoin osallistuttiin Sosiaaliturvan kansainvdlisen
informaatiopalvelun lBlS:n kokouksgen sekd erdisiin tieto-
konealan kehityksen seuraamisen kannalta merkittdviin ko-
kouksiin. Oman tyoalueensa muodostaa sosiaaliturva-alan
kiinted pohjoismainen yhteisty6.

Suomen tyoeliikkeistai ja sosiaaliturvasta yleensd toimi-
tettiin selvityksid paitsi ISSA:lle myos muille kansainvdlisille
jairjestoil le ja useille u lkomaisille e ldke- ja vaku utuslaitoksille.
Tyoelakejarjestelmddn tutustumassa kdvi Eldketurvakeskuk-
sessa tutkijoita eri maista, mm. Neuvostoliiton valtionkomi-
tean sosiaaliturvan peiiillikdn johtama delegaatio. Eldketurva-
keskus oli osaltaan mukana myds lso-Britannian ja Saksan
Liittotasavallan kanssa kdytdvissti, uusien sosiaaliturvasopi-
m usten solm im ista koskevissa neuvotte lu issa.

Eldketurvakeskuksen tutkimusosaston pdeillikk6, maiste-
ri Margaretha Aarnio, oli puolen vuoden ajan Kansainvdlisen
tyojzirjestdn ILO:n ldhettrimiind asiantuntijana valmistele-
massa e liike - ja tapatu rmavaku utusjtirjestelmEin perustam i s -

ta Liberiaan.

&

?,srorreEols

/!odeire 1S76
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Ty 6 e I tike palve I u n h oitaji e n
kouluttaminen

Eldketurvakeskuksen kenttdkoulutuksen piiriin kuuluvat
tydekikejiirjestelmdn palvelupisteistd pankit, postitoimipai-
kat ja Kansaneldkelaitoksen paikallistoimistot. Nriille jrirjes-
tettyjen kurssien ja toimipaikkakohtaisten neuvontatilaisuuk-
sien lisdksi on koulutettu muun muassa sairaaloiden sosiaali-
hoitajia ja kuntien sosiaalitoimistojen virkailijoita. Kokeilun
luonteisesti on yhdessti Pohjois-Karjalan, Kuopion ja Keski-
suomen laiaininhallitusten kanssa jtirjestetty tyoeltikekurssit
sairaaloiden, terveyskeskusten ja mielenterveystoimistojen
sosiaalihoitajille.

Pankeille on jdirjestetty 1 15 kurssitilaisuutta, ja niihin on
osallistunut 2 4OO eldkeasioiden hoitajaa. Muiden kurssien
osanottajia on ollut yhteensd 450. Neuvontakdyntejti on
tehty liihes 700. varsinaisen teht€ivdin ohessa on osallistuttu
eri neuvontapisteiden yleisOtilaisuuksiin.

Omalle ja eldkelaitosten h en kil1kunn alle
jiirjestetty koulutus

Eldketurvakeskuksen ja eldkelaitosten toimihenki16ille
jairjestetyssd koulutuksessa on havaittavissa painopisteen
siirtyvdn peruskoulutuksesta syventdvddn aihe- ja ryhmii-
kohtaiseen koulutukseen. Eldkestieitioiden ja -kassojen hen-
kil6sto I le on jdirjestetty useita e l6kkeiden laskentapdiviti. E lti-
keturvakeskuksen henkilokunnalle on jtirjestetty my6s muu-
ta ammatillista tdydennyskoulutusta. Koulutuksen piiriin on
tullut myos uusia laitoksia; kursseja on jdrjestetty mm. Tyo-
terveyslaitoksen tyoterveyshoitaji lle.

Eldketurvakeskuksen koulutustilaisuuksissa on ollut yh-
teensd 1 7OO osallistujaa, joista 1 000 oman henkilOkunnan
piiristd.

ty6elfike-
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C Kiinnostus sosiaaliturvaa kohtaan niikyy lehdiston entis-
td valppaammassa suhtautumisessa eltikkeitti koskeviin uu-
tisiin ja myds vakituista neuvonta-aineistoa sistilttiviin kirjoi-
tuksiin. Naita on laajaan jakeluun toimitettu vuoden aikana
neljiittiikymmentd. Erikseen ovat sopimuksesta tehdyt lehti-
kohtaiset artikkelit, luvultaan muutama kymmenen. Radion
kanssa on tehty neuvontaohjelmia eldke-eduista yhteensd
12 esityskertaa ja TV 1 :n kanssa yksi ohjelma.

Tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksiin Eldketurvakeskus
kutsui tyOmarkkinajiirjestdjen, lehtien toimitusten ja valta-
kunnallisten kansalaisjEirjestojen edustajia; tilaisuuksista
huomattavin oli tyoeltikejiirjestelmdn viisitoistavuotisuuden
johdosta pidetty tiedotustilaisuus, jossa ty6markkinajiirjes-
tojen edustajat esittivdt ajatuksia elEikepolitiikan kehittdmis-
suunnista.

Oman osastonsa mikrofilmin ntiytt6laitteineen Eldketur-
vakeskus pystytti Karjalan messuille Joensuuhun, Lahden
messuille ja Rovaniemen messuille. Oma osasto oli myds
Sosiaaliturvan pdivien niiyttelyssti ja Vanhusten viikon ndyt-
telyssd Helsingissti. Ktivij6iden yhteismddrdn voidaan arvioi-
da nousevan lEihelle kolmeakymmentdtuhatta.

Esitteitii toimitettiin perusesitteist6n uusimisen rinnalla
kolme uutta. Nriistti kaksi, ty6nantajille ja Suomessa tyds-
kenteleville ulkomaalaisille toimitetut, liittyivtit kohderyhmit-
tdisten, eri viranomaisten vtilityksellti jaettavien esitteiden
sarjaan, kolmas on El€iketurvakeskuksen ja sen toiminnan
esittely. Myds muiden laitosten eltikejulkaisujen tekstej€i on
tarkistettu ja osin toimitettu.

Ty6eltike-lehti on ilmestynyt neljiisti. Lehden sisdlt6d on
kehitetty entistdi enemmdn el€ikkeisiin liittyviii eri ryhmien
kannanottoja sistiltdviiksi ja toisaalta k€iytdnn6n eldkeasioi-
den hoitaj ia hyodytttivdksi.

Tyde ltike lai n sEitid€in non s isiilttivdstti ko koomateo ksesta
toimitettiin uusi laitos, joka jaettiin 4 000 suomenkielisen ja
1 600 ruotsinkielisen kappaleen painoksena liihinnii ty6elzi-
kelaitosten p i i rissEi k€isi ki rjana kaiytettiivtiksi. J u lkais u n sisdl -

lolttitin suppeampaa laitosta julkaistiin 10 000 suomenkie-
listti ja 1 0O0 ruotsinkielistd kappaletta.
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Eldketurvakeskuksessa oli vuoden pii€ittyessd 345
tydntekijaiai. Eldkelautakunnan henkilokunnan lukum€idird oli
37.

Tiedotusosastolla toteutettiin toimistojako: tiedotetoi-
miston tehtdvdkenttdnd on esitteistzi ja muusta perustiedo-
tuksesta huolehtiminen sekd Ty6eltike-lehden toimittami-
nen; yhteystoimisto huolehtii yhteydenpitotehtrivistd, tiedo-
tustilaisuuksista ja uutistenvdlityksestti.

Uusi toimitalo on parantanut henki16kunnan ty6olosuhtei-
ta. Henkil6kunnan kokoontuminen yhteisen katon alle on
vaikuttanut kohentavasti myos vapaa-ajan harrastustoimin-
taan. Henkil6kunnan virkistystoimikunta on jtirjest€inyt teat-
teri- ja konserttikdyntejd, matkoja, yhteisiti i ltati laisu u ksia se-
kd urheilutoimintaa. Erilaiset liikuntaharrastukset, kamera- ja
kuoroharrastus ovat virinneet. Sisaiistri tiedotusta talossa
osaltaan hoitaa tyopaikkalehti Lisdetu.

Helsrngrssii 29. piiiviinti maaliskuuta 1978

AfttiAurela C.G. Aminoff
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Veikko Ahtola
Bruuno Mattila
LauriT. Olkinuora
Olavi Suominen

Simo Elomaa
M. Moren
Erkki Pesonen
V.E. Terho

MattiUimonen
toimitusjohtaja

MarttiLehtinen
ErkkiOinas
Juhani Salminen



Varsinarsen toiminnan tuloslaskelma
1.1.-31.12. 1977

1 976
Toiminnan tuotot

Kustannusosuudet elAkelaitoksilta
Laim in lydntihyvikkeet
Sijoitustoiminta

Tuotot
Kulut .

+ 42 327 556,31
+ 576 504,50

+ 4'1 31 8 502,71
+ 405 559,32

: 265 679,10
363 717,16 98 038,06 120 932 71

+ 42 806 022,75 + 41 603 129,32
H allinto- ja hoitokulut

Henki16st6kulut
Palkat ja palkkiot . .

Matkat ja piiivtirahat
Sosiaalikulut

Toimitalon kulut
Hoitokulut.
Poistot
Korot .

- 11 004 491,02
442 388,09

3 333 681,08 - 14 780 560,19 - 13 051 AOO,44

3 636 216,68
5 037 203,14
6 405 036,39

Toimitalon tuotot.
Toimistokulut....
Tietokonekulut . . .

TEL 15 $:n mukaiset eltikejdirjestelykulut
Poistot kalustosta
Muut kulut.
El5kelautakunta

Palkat ja palkkiot
Sosiaaliturvamaksu.

- 15 078 456,21
+ 5 661 869,43 9 416 586,78

3 053 432,41
9 356 412,08

183 629,22
1 420 596,07
2 401 339,07

13
2
6

1

1

582
823
630
171
655
994

244,O4
266,88
809,95
796,34
139,75
338,86

2 017 244,53
176 222,40 2193 466,93 1 694 533,06

Tilikauden tulos - 42 806 022,75
+O - 41 603 129,32-r0



Lu ottovaku ut u stoi mi n n an t u lo sl as ke I m a

1 .1 .-31 .1 2.1 977

Vakuutusmaksutulo .

Lu ottotap piot vaku ut usmaksusaamiststa
Sijoitustoiminta

Tuotot.
Kulut. .

V aku utu sm aks u vastu u n m u uto s
Vaku utu s I ii kkee n t u otot
Vaku utu ss op im u ksista aih e utu n e et s uo ritu ks et

Maksetut korvaukset
Takaisinsaannit....
Korvausvastuun muutos

Vakuutusliikkeen kate
J dl I e e nvaku uttaji en osuus

Vakuutusmaksuista.
Vakuutusmaksuvastuun muutoksesta
Korvausvastuun muutoksesta. .

Oma osuus vakuutusliikkeen katteesta
Liikekulut

Palkat ja palkkiot
Sosiaalikulut
Korot .

Muutliikekulut....
Kiiyttdkate
Poistot

Ktiyttoomaisuudesta
Sijoitusomaisuudesta

Lii k e al ij iitim ii / y I ij diim ii
Varausten muutokset

Luottotappiovaraus
Vtilittdmtit verot

Maksetut verot.
Verovelka

Tilikauden tulos .

+ 11 195 222,47
8 153,21

2 391 126,11
+ 387 912,57

- 17 846 053, -

+ 13141 440,89
14 704,45

+ 11187069,26
1 170 644,95

1 976

+ 10 772 241,87
1 6 71 3,30

+ 9 092 157,37
80 456,05

;
+

1 354 796,08
22 970, -457 833

+ 23 143 160,75 + 19 767 229,89

- '19 849 266,54 - 17 631 256,93
+ 3 293 894,21 + 2 135 972,96

873 99 o8 1 93 085 88
+ 2 419 90'l ,13 + 1 942 887,O8

2 007 302,11 1 651 293,32
+ 412 599,02 + 291 593,76

657 724,53 187 918, -

1 336 636,70
311 389,60
173 '109, -186 166,81

155 730,-
501 994,53

245 125,51

432 923,06

103 675,76

807,32

102 868,44

+

+

146 897,55
40 900 187 797,55

-+ o -f 0



Tase 31. 1 2. 1 977

Vastaavaa

Rahoitusomarsuus
Rahat ja pankkisaamiset . . .

Luottovakuutuksen jtilleenvakuutusliikkeestti johtuvat saamiset
Vakuutusmaksuvastuu 677 4O4,-
Korvausvastuu.... 5 123875,-

E ltikekustan nusten tasausosuudet
Muutsaamiset...
Siirtosaamiset

Luottovakuutusmaksut
Korot .

Muut siirtosaamiset

S4ortusomaisuus
Sijoitussaamiset

Velkakirjasaamiset
Obligaatiot
Osakkeet

Kdyttiomaisuus
Osakkeet jaosuudet. . . . . .

Rakennus
Kalusto
Muut pitktivaikutteiset menot

551 77 91 4 551 957,O2 19 465 429,24 34 340 324,99

90 859 910,05
326773,19

1 276 555,34 92 463 238,58 57 795 238,77

761 304,04
60 463 679, -3 488 177,17

1 92 900 64 906 060,21 69 657 810,75
176 834 728,03 161 793 374,51

1 976

6 136 190,54

5 801 279, -
463 700,52

2 512 302,16

1 813 441,-
2186742,11



Vastattavaa

Vieras pddoma
Siirtovelat

Luottovakuutusmaksuennakot .

Luottovakuutuksen jtilleenvakuutusmaksut. . . .

Ennakkona saadut kustannusosuudet .

Korot .

Muutsiirtovelat....
Muut velat

Pitktiaikaiset lainat .

Eliikekustannusten tasausosuudet. . . .

Muut velat
Luottovakuutuksen vakuutustekninen vastuuvelka

Vakuutusmaksuvastuu
Korvausvastuu. . . .

Luottovaku utu ks e n varau ks et
Luottotappiovaraus
Muut varaukset. . .

Vastuut
Luovutettu kiinnitettyjti haltijavelkakirjoja
Takaukset.

117 014,-
259 273,52

10 547 641,58
950 919,39

1 150 944 31 13 025 792,80

39 086 194,83
387 558,50

1 393 688,83 40 867 422,16

6 571 900,70
114 723 554, - 121 295 454,70 1 75 188 689,66

1 976

159 714 413,O8

1 553 092,37
92 946, -

4 000 000,00
93 057,73

Veikko Ahtola
Bruuno Mattila
LauriT. Olkinuora
Olavi Suominen

Helslnglssii 29. piiiviinii maaliskuuta 1978

AlttiAurela C.G. Aminoff

Simo Elomaa
M. Moren
Erkki Pesonen
V.E. Terho

1 646 038,37 2 078 961,43

176 834 728,03 161 793 374 51

MarttiLehtinen
ErkkiOinas
Juhani Salminen

MattiUimonen
toimitusjohtaja
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Edustajiston varsinaisessa syyskokouksessa joulukuun
1 3 ptiivainti 1976 valittuina tarkastamaan Eldketurvakeskuk-
sen hallintoa ja tilejri vuodelta 1977 olemme ttindidin suoritta-
neet tehtdvdmme loppuun ja esitdmme seuraavaa.

Allekirjoittanut Kihlman on huolehtinut laskentatoimen
jatkuvasta yksityiskohtaisesta tarkastuksesta ja ilmoittaa, et-
tai kirjanpitoa on hoidettu oikein ja selkedisti asiallisten tosit-
teiden perusteella sekdi ettd rahavarojen hoito on ollut huo-
lellista. Sijoitusomaisuuden obligaatiot, osakkeet ja laina-
asiakirjat on tarkastettu.

Yhdessd olemme lukeneet edustajiston, hallituksen ja
luottovakuutustoiminnan johtokunnan kokouksissa pidetyt
p6ytrikirjat ja toimintakertomuksen, analysoineet ja tarkasta-
neet tilinp€iEit6ksen sekd saaneet tarkastuksessa esille tul-
leista asioista tarpeelliseksi katsomamme selvitykset.

Tilinptititos, joka kaisittaiii varsinaisen toiminnan ja luotto-
vakuutustoiminnan tuloslaskelmat sekd taseen, on laadittu
asiallisin perustein. Tu loslaske lmat peirittyvdt n olla-tu lokseen
ja tase ptitittyy 176.834.7 28,03 markkaan.

Hallituksen toim intakertom us ja tilin paiaitos antavat asialli -

set ja oikeat tiedot Eldketurvakeskuksen toiminnasta ja ta-
loudesta.

Tilintarkastuksessa oli ldsnri sosiaali- ja terveysministe-
rion vakuutusosaston ylitarkastaja Jaakko Nyman, joka tar-
kastettuaan erityisesti luottovakuutuksen vastuuvelkalaskel-
mia totesi ettei ollut havainnut aihetta muistutusten tekoon
tarkastamiensa asiain osalta.

Eldketurvakeskusta on tarkastuksessamme saamamme
kdsityksen mukaan kuluneena tilikautena hoidettu asiallises-
tija huolellisesti.

Tarkastuksemme perusteella ehdotamme, ettii tilinpaiai-
t6s vahvistetaan ja ettti hallitukselle myonnetddn vastuuva-
paus vuodelta 1977 .

Helslngrss;i huhtikuun 1 3 piiiviinti 1978

Rauno Kousa Bjarne Lindholm
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Edustajisto

Varsinaiset jdsenet
Paajohtaja Erkki Sunila,
puheeniohtaja
Kansanedustaja U ljas Mtikelii,
varapuheeniohtaja

Ty 6n antajien ed ustajat
Johtaja Tor Stolpe
Toimitusiohtaja Heikki Bachmann
Toimitusiohtaia Pentti Somerto
Kauppaneuvos Kalervo Salo
Agronomi Heikki Perho
Vuorineuvos Martti Hovi

T y 6 nt e k ij iii n e d u st ajat
Puheenjohtaia Pekka Oivio
Puheenjohtaja Viljo Ronkainen
Puheenjohtaja Sulo Penttilii
Puheenjohtaja Lauri Vilponiemi
Toiminnaniohtaja Yrj0 O. Kostet
Puheenjohtaja Jorma Reini

M aat al o u s y rittiij ie n e d u stajat
Puheenjohta,a Heikki Haavisto
Maanviljelysneuvos Toivo Hakamaki
Puheenjohtala Ola Rosendahl

M u id e n y rittiijie n ed u staj at
Kauppias Erkki Raitala
Kauppaneuvos Aarno Pajunen

E I dk e vak u ut u sy ht i 6 id e n e d u st ajat
Toimitusjohtaja Lars Palm6n
Toimitusjohtaja Pertti Paloheimo
Toimitusjohtala Jukka Syrjenen

A vustuskass oje n ed u staiat
Hallinto-opin kandidaatti
Mikko Haramo

Varajdsenet
Ylijohtaja Vilho Jappinen

Toimitusjohtaia Pentti Kostamo

Vuorineuvos Stig Hiistd
Vuorineuvos Mauri Melamies
Johtaja Tapani Kahri
Toimitusjohtaja Jarmo Pellikka
Toiminnanjohtaja Markus Tiitola
Merenkulkuneuvos Heikki Holma

Puheenjohta.ia Esko Suikkanen
Puheenjohtaja Jarl Sund
Puheenjohtaja Pekka Virtanen
Puheenjohta.ia Matti Haapakoski
Talousjohtaja Kalervo Tuure
Pdtisihteeri Jarmo Tammenmaa

Kunnallisneuvos Reino Pirhonen
Kunnallisneuvos Lauri Heitto
Kalastaja Vilio Sahlsten

Teollisuusneuvos P- K. Juntunen
Toimitusiohtaja Tarmo Korpela

Toimitusjohtaja Kurt Llungman
Varatoimitusiohtaja Klaus Ekholm
Varatoimitusjohtaja Vilio Keinainen

Johtaja Samuli Simula
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El iik e s ti?)t i 6 id e n e d u stajat
Dipl.insin06ri Eelis Makkonen

Muut jiisenet
Professori Martti J. Karvonen

Hallitus
Fil. maisteri Altti Aurela,
puheenjohtaja
Varatuomari C. G. Aminoff
varapuheenjohtaja

Ty 6n antajie n ed u staiat
Varatuomari Mauri Moren
Varatuomari Erkki Oinas
Dipl.insinoori Lauri Olkinuora

T y 6 nt e k ij tii n e d u stajat
Puheenjohtaia Veikko Ahtola
Sihteeri Simo Elomaa
Toiminnanjohtaja Olavi Suominen

M aat al o u s y rittiij i e n e d u st ajat
Varatuomari Bruuno Mattila

Yritt?)jien edustajat
Valtiot. maisteri Viljo Terho

Muut jdsenet
Laaket. lis. Martti Lehtinen
Fil. tohtori Erkki Pesonen
Toimitusjohtaja Juhani Salminen

Tilintarkastajat
Kauppat. maisteri, KHT Svante Kihlman
Valtiot. maisteri Bjarne Lindholm
Talouspddllikko. metsanhoitaja
Rauno Kousa
Kauppat. maisteri, KHT J. V. Heikkonen

Ekonomi Aake Lehmus

Laaket.,a kir. tohtori Turo Niemi

Agronomi Henrik Sumelius
Johtaia Pekka Merenheimo
Varatuomari Rolf Widen

Puheenjohtaja Martti Veirto
Puheenjohtaja llmari Kosonen
Toiminnanjohtaia Ragnar Hansson

Johtaja Taisto Paatsila

Ekonomi Pauli Paaermaa

Lddk. kontra-amiraali Esko Helske
Toiminnanjohtaja Olli Simoinen
Varatuomari Aarre Metso

Kauppat. maisteri, KHT Torsten Ekroos
Toiminnanjohtaja Ensio Sepp,ila
Taloudenhoitaja Pentti Kymensalo
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Y rittiij i e n n e u votte I u ku nta
Toimitusjohtaja Matti Uimonen,
puheenjohtaja
Varatoimitusjohtaia Jouko Sirkesalo,
varapuheenjohtaja
Liikenteenharioittaja Raimo Turku
Puheenjohtaia Veikko Valkama
Toimitusiohtaia Jorma Latvus
27. 1 0. 1 977 saakka
Johtaia SyMi Kdkdnen
27. 10. 1977 alkaen
Puheenjohtaja Kosti Heikkinen
HammasHekeri Ohvi Heikinheimo
Oikeustiet. kand. Hannu Heikinheimo
18.5. 1977 saakka
Ekonomi Simo Pakarinen
18. 5. I977 alkaen
Johtaja Eino l. Leino
Toiminnaniohtaja Leo HamaHinen
Teollisuusneuvos Paavo V. Suominen
Apulaisiohtaia Pertti Kaianne
Teollisuusneuvos Erkki Pekkinen
Varatoimitusiohtaia Khus Ekholm
Toimitusjohtaia Lars Palm6n
Toiminnaniohtaja Olli Simoinen

lnsin66ri Fritz Kuuh
Valtiot. maisteri Amo Linnoila
Apteekkari Matti Kannisto

Kirjailija Lassi Nummi
Asianajaja Ku llervo Kemppinen
Ekonomi Simo Pakarinen
1 8. 5. 1 977 saakka
Toimitusjohtaja Tauno Terttunen
18. 5. 1977 alkaen
Paasihteeri Jarmo Siro
Ekonomi Erkki E. Sorsa
Toimitusjohtaja ReUo Makinen
Lainopin kand. Raimo Lahtinen
Talousneuvos Tauno Niinivirta
Johtaja Leo Salomaa
Johtaja Juhani Kolehmainen
Ekonomi K. Erik Lindstrdm

TyOkyvytthmyysasiain
Hallitusneuvos Heimer Sundberg,
puheenjohtaia
Johtaia Lauri Koivusalo,
varapuheenjohtaja
Siset. erikoisHakari Martti Lehtinen
Sisat. ia kardiologian erikoisHakari
Matti Saarinen
Sisatautiopin apulaisprofessori
Matti Kekki
Sisiitautiopin dosentti Lauri Autio
Hermo- ja mielit. erikoislaakari
Reino Huttunen
Osastopiiiillikko Juhani Jantti
Ortopedian erikoislaekeri
Olli Klossner
Laaket. lis. Markku Toropainen

neuvottelukunta

Kirurgian erikoisHakari Marft i Gylling
OsastopdAllikkd Antti Suominen

Sisatautien erikoisEakari Felix Heikel

Sisdtautiopin dosentti Kimmo Luomanmaki

Toimistoptiiillikkd Esko Laitinen

YleisHaketieteen erikoisEakari
Hannu Suutarinen
Toiminnanjohtala Olli Simoinen
Osastoptitillikko Marjatta Si16n
Johtala Paavo Hyv0nen
Johtaja Seppo PietiHinen
Osastopaallikko Jyrki JaaskeHinen
Sisatautien erikoisleakari
Risto Kareva

Toimitsiia Maria-Liisa Halonen
3. 6. 1 977 saakka
Toimitsija Toivo Ranta
3.6. I977 alkaen
Sisat. ja ty6Haket. erikoislaakari
Kal Ahlman
Toimitusiohtaia Juhani Laine
Osastopdiillikk6 Pertti Tukia
Osastoplitillikk6 Risto Rinta-Jouppi
Johtaja Heikki Sipilti
Apulaisosastopaellikkd Pentti Aaltonen
OsastopiitillikkO Gunnel Liljestrand

Luottovaku utu stoi m i n n an jo hto ku nta
Toimitusjohtaja Matti Uimonen,
puheenjohtaja
Osastopaallikk6 Esko Prokkola,
varapuheenjohtala
Johtaja Lauri Koivusalo

AsiantuntijajAsenet
Varatuomari Ossian Antson
Professori Eero Artto
Varatoimitusjohtaja Klaus Ekholm
Toimitusjohtaja Carl-Olaf Hom6n
Toimitusiohtaia Anssi Karkinen
Pankiniohtaja Simo Karava



Ti edotu stoimi n n an n e uvottel u ku nta
Toimltuslohtaja Matti Uimonen, puheenlohtaja
OsastopaellikkO Yrjd Larmola, varapuheenjohtaja
TiedotuspdAllikkO Leo Allo
Tiedotuspaallikko Kimmo Eskola
TiedotuspAdllikkO Heikki Helkavuori
Tiedotussihteeri Hannu Tuominen 16. 2. 1977 saakka
Tiedotuspaallikko Eeva-Helena Jussila 1 6. 2. 'l'977 alkae
TiedotuspaAllikk6 Antti Kyyndrdinen
Osastopatillikko Esko Leskinen 16. 2. 1977 saakka
Tiedotuspeellikkd Antti Pullinen 16. 2. 1977 alkaen
Tiedotus- ja jeriestopaallikkd Erkki Maasalo
Tiedotuspaallikkd Sakari Montonen
Johtaja Eero Santala
Tiedotuspaallikko Matti Seromaa
Johtaja Pauli Toivonen
Maat. ja metsdt. kandidaatti Heimo Tuomarla

El dketu rvakes ku kse n e simi eh et
Toimituslohtaja
Varatoimitusjohtaia

Matti Uimonen
Jouko Sirkesalo
Lauri Koivusalo
Antero Viitanen
Markku Hdnninen

Lainopillinen johtaja
Hallinnollinen johtaja
Suunnittelulohtaja

Hallinto- ja talousosasto, osastopeallikko
Tilitoimisto
Konttoripalvelutoim isto, toim istopaallikko

Lainopillinen osasto, osastopddllikkd
apu laisosastopeallikko
Eldketoimisto, toimistopaallikk0
Lausuntotoimisto, toimistopaellikko
Valvontatoimisto, toimistopdallikko

Luottovaku utusosasto, osastopaallikk0
apulaisosastopaellikk0

Suunnitteluosasto
apulaisosastopeellikkO

Tiedotusosasto, osastopeellikkd
Tiedotetoim isto, toimistopaallikk0
Yhteystoimisto, toimistopaallikkO

Tutkim usosasto, osastopaallikko
apu laisosastopaallkko
Elaketutkim ustoimisto
Kenttetutkimustoimisto, toimistopaallikko
Tilastotoimisto, toimistopaallikkd

Vakuutusteknillinen osasto, osastopiiiillikko
apu laisosastopaallikko
Ansiorekisteritoimisto
EEkerekisteritoimisto, toimistopaallikko
Matemaattinen toimisto, toimistopaellikko

Asiamies
HenkilOstopaallikko
Kenttepaallikko
Koulutusptitillikk6

Ensio Tuominen
Ensio Tuominen
Veli-Pekka Planting
Antti Suominen
Pentti Koivistoinen
Tapio Karsikas
llkka Savoheimo
Markku SirviO
Esko Prokkola, SHV
Ari Laine
Markku Htlnninen
Antero Ahonen
Yrjd Larmola
Pentti Lahtinen
Elsi-Kaija Lindquist
Margaretha Aamio
Jussi Vanamo
Jussi Vanamo
Simo Forss
Heikki Poukka
YrjO Turtiainen, SHV
Martti Hannikeinen
Marfti Hdnnikeinen
Helena Luoma
Synnove Hesso
Matti Puranen
Miriam Tynnila
Mauri Vanhatalo
Lauri MakeHinen
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E I dket u rvake s ku ks e n y hte y d e s s ti to i m i i ttsendiseksi f uo-
mioistuimeksi organisoitu el1kelautakunta. Se on ensimmdi-
nen muutoksenhakuelin ty5eltikettd koskevissa asiolssa.
El(ikelautakunnan piiEitdksestd voi valittaa vakuutusoikeu-
teen, joka on tydeliikejd)rjestelmd, yli, orkeusaste.

Valitusten mddrd
Vuonna 1977 eldkelautakuntaan saapui 6 700 valitusta.

Valituksista koski 3 2OZ tyontekijriin eldkelain ja lyhytaikai-
sissa ty6suhteissa olevien tyontekijtiin eldkelain mukaisia
asioita, 3 01 1 maatalousyritttijien eliikelain ja luopumis-
eldkelain mukaisia asioita sekti 487 yrittiiijen eldkelain mu-
kaisia asioita.

Vuonna 1977 eldkelautakunta ktisitteli 178 kokoukses-
sa yhteensa 5 755 valitusasiaa. Vuoden lopussa vireilldole-
vien valitusten mddrd oli 3 265.

M u uto ks; et e I dke I aito st e n p eefi ks i i n
piiiitdksiin

Valituksen johdosta eldkelautakunta muutti el€ikelaitok-
sen p€iZit6stdi valittajan eduksi 15,1 prosentissa tapauksista
sekd palautti eldikelaitoksen uudelleen kiisiteltaivtiksi 6,5
prosenttia tapau ksista.

Helsingissd tammikuun 24. pdivttnii 1 978

Heimer Sundberg

El dkel autaku n n an jdse n et

Varsinaiset jdsenet

Pekka lhalainen

Ylijohtaia Olof Oiala,
puheenjohtaja 1 5. 1. 1 977 saakka,
t27.7.1977
Hallitusneuvos Heimer Sundberg,
puheenjohtaja 1 5. 1. 1 977 alkaen
Esittelijaneuvos Erkki Ahonen,
varapu heenjohtaja
Hallitusneuvos Lasse Sinivirta,
varapuheenjohtaja
Hallitussihteeri Tuulikki Haikarainen,
varapuheen,ohtaja 1 5. 1. 1 977 alkaen
Laakintoneuvos Jussi Antila
Laeiket. lis. Felix Heikel
Laaket. lis. Alpo Luppi
L2iaket. lis. Nils Weckman
Osastopaeillikko Juhani Jantti
Fil. maisteri Anita Lundstr6m

Ty dn antajien ed u stajat
Varatuomari Mikko Hurmalarnen
Lakit. lis. Tauno Jaatela
Varatuomari Seppo Riski
Agronomi Viljo l. Sirkiii

Oikeust. kand. Johan Astrom
Oikeust. kand. Jouni Saastamoinen
Varatuomari Risto Busama
Maat. ja metsat. lis. Patric Hackman

T y 6 n t e k ij ti i n e d u stajat
Taloudenhoitaja Antti Hietanen
Palkkasihteeri Esko Honkavaara
Sos.poliitt. sihteeri Matti Kaukoranta
Toimitsija Toivo Ranta

M aat al o u s y ritt iij i e n e d u st aj at
Agronomi Eeva Hetemaki
Maat. ja metsat. kand. Heimo Tuomarla

Agronomi Kari Ventola
Agronomi Paavo Vuoksinen

Yrittiijien edustajat
Toiminnanjohtaja Helge Blomqvist
Lainop. kand. Raimo Lahtinen

Varajdsenet

Laaket. lis. Heikki Takkunen
Laaket. lis. Paavo Poukka
Laaket. lis. Paul Sandstr6m
Ldaiket. lis. Leo Jarho
Toimistopaallikko Seppo Virtanen
Fil. maisteri Kaarlo Honka

Asiantuntijalaakiiri Markku Toropainen
Sosiaalislhteeri Lauri Kaarisalo
Asiamies Mauri Waenerberg
Taloudenhoitala Martti Rauhamo

Agronomi Ake Johanson
Agrologi Tage Ginstrom
31. 8. 1 977 saakka
Agronomiylioppilas Pentti Saarimaki
1. 9. 1977 alkaen
Agrologi Tauno Jouhtimaki
Agronomi Eero-Juhani Hakkarainen
31.8. 1 977 saakka
Agrologi Tage Ginstrom
'1 . 9. 1977 alkaen

Hovioik. auskult. Heikki Berglund
Oikeustiet. kand. Jouko Saarr

-



N u m e roti etoj a ty 6 e I dkej iirj e st e I m dstd
vuodelta 1 97 7

Elakelaitoksia
Vakuutettuja (1 000 kpl)
Vakuutusmaksutulo (milj. mk)-)
Elakkeitii 31.12. (1000 kpl)
Mydnnetyt elakkeet (1000 kpl)
Eldkemeno (milt. mk)
Vastuuvelka (milj. mk) ')
Keskim. ekike 31.12. (mk/kk)
Keskim. tasokorotettu eldke
31 . 1 2. (mk/ kk)

*) luvut ovat arviolukuja

TEL
127

1 095
3650

217
.).1

1826
11540

717

LEL
1

240
500

93
12

446
2000

395

YEL MYEL Yht.
13 1 129
95 275 1 650

250 115 4515
30 128 468
5 19 69

286 319 2877
1 50 70 13760
807 210 520

975 573 944 262 710

Tydelakkeiden lukumddrdt eldkelajeittain (1 000 kpl)

Vanhuuseldkkeet
Tyokyvyttdmyyselakkeet')
Perhe-elakkeet
Kaikki

1 973
126
124

JO
288

197 4
150
147
46

343

197 5

174
158
53

385

1976
197
168
oz

427

197 7

220
177

71
468

') sisrilteia tyottdmyyselaikkeet

Tydeldkelaitosten maksamat eldkkeet eldkelajeittain
(milj. mk)

Vanhuuselakkeet
Tyokyvyttdmyyseldkkeet *)

Perhe-elakkeet
Kaikki

1 973
5ZC
366

88
779

197 4
436
494
119

1 049

197 5
637
655
173

1 465

1 976
922
932
251

2105

197 7

1277
1 253
347

2877

1 sisaltaa tyottdmyyselakkeet

Muutokset eldkkeiden lukumddrissa vuonna 1 97 7,
eldkelajeittain

tydkyvyt-
tomyys- ja
tyottomyys
eliikkeet

vanhuus-
elakkeet

perhe-
eldkkeet

kaikki

Elaikekanta 31 .1 2.197 6
Mydnnettyjri uusia 1 97 7
Vanhuuseldkkeelle
siirtyneitei .1977

Peiiittyneitii 1 977
Eleikekanta 31.1 2.197 7
Muutos
31.12.1976-1977

1 70 000
+27 000

1 97 000
+19000

62 000
+11000

429000
+ 57 000

-12000
-8 000
177 000

+12000

-8 000
220000 -2 000

71 000 -18000468 000

+7000 +23000 +9000 +39000




