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gTATNTUNVEKESKUS

on toiminu t 25 :,rttotta tyoelakeiarjestelmin kesku s-
laitoksena.
Eliiketurvakeskus palvelee tyoelakelaitokia sekii
yksityisen tyonantaian tyontekijoira, ryonantaiia
iayrittajii.
Tyoelikelakien - TEL, LEL, YEL, NIYEL, TaEL - piiriin
kuuluu lahes kaksi miljoonaa henkil6i.



Tydnteki jiiin elakelaki annetti in
8.7.7967, ja sen voimaantulopli-
viksi miirittiin 7.7 .7962. Toi
meenpanon valmisteluaikaa oli
siten hiuka n vaiaar.uosi. Keskei
seksi toimeenpanoelimeksi pe
rustettiin lokakuussa 1961 Elake
turvakeskus, jonka tuli huolehtia
rekisterien perustamisesta, poh-
iustavasta laintulkinnasta ia toi
meenpanon kiiyinnOn valmiste
luista, annetun tehtavan laajuu
teen nihden tavattoman lyhyen
ajan puitteissa.

Ensimmiiseni vuonnaan Elike
turvakeskus olikin keskuspaikka
useille eri tahoilta koottulen
asiantuntijoiden ryhmille, ja talon
pieni henkilokunta pdiosin muo-
dosti ryhmien sihteeriston. En-
simminen r,uosikertomus mai n it-
see, etta vuoden 1962 lopussa El2-
keturvakeskuksessa ty6skentel i
26 ryoryhmi5, ioiden fisenini oli
80 ulkopuolista asiantuntiiaa ja
jotka olivat siihen mennessi pitd-
neer yhteense 577 kokousta.

Vakinaisten tehtiviensi hoita-
miseksi El2keturvakeskus organi
soitiin varsinaisesti vasta loka-
kuussa 1962, jolloin laitokseen
muodostettiin nelji osastoa, lain-
opillinen, luottovakuutus-, vakuu-
tusteknillinen ja yleinen, seki
kaksi roimistoa, tiedotus- ja tutki-
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mustoi m istot. Toukoku ussa 7962
El?iketurvakeskus muutti p itkiai
kaisi in wokatiloihinsa Kalevan
katu 6:een. Vuoden lopussa Eli-
keturvakeskuksen hen ki l6ston
muodost i 47 rydnteki idd, ia elAke
laitokset olivat myontaneet ryo-
elakkeen ensimmaisille kahdelle-
sadalle vakuutetulle.

Seuraavan ruoden paatryessa
tyontekildin eldkelain piirissi oli
io 620 000 vakuutenua ja TEL-
elakkeella 3 500. ETK:ssa tyosken-
teli73 henkiloi.

Tydelikelakien kattar,uus I is2in-
tyi sysayksiftain - TEl-tyosuhteen
kestoehto lieveni 1965 ja uudel-
leen 1971, sir,utoimet oikeuttavat
elikkeeseen r.uodesta 1966, per-
he elike t,ii 196T,yrittiijielikkeet
tulivat 1970, tyottomlyselike ia
laps i korotu s 797 7, osatyoky'4,no
myyse lake 197 3, TEL-ty6suht een
pall<lr;.raia pu ol ittui 197 3, rintama-
veteraanien varhaiselake tuli 1982,

ioustavat elakeikaf arjestely 1986

ia7987, ns. taiteiliia- ja toimittafa-
elake 1986. Tyoel2kkeen tasoko-
rotuksista merkittavin oli karttu
misvauhdin puol itoistakertaista-
m inen 797 5. lakien toimintapi i

rin ka*u la etuuksien ja niitii kos-
kevien siinnosten yksityiskoh-
taistuminen kasvattivat Eliketur-
vakeskuksen tehtavikentin mo-

ninkertaiseksi.

Puitteet ovat kasvaneet tehtavan
mukana, ja organisaatiota on tar-
kistettu tarpeen vaatiessa. Vuonna
797 5 Eliketu rvakeskus m u utt i
omaan toimitaloonsa Iti-Pasilaan
ja sai luokalaisekeen OyTieto
konepalvelu Ab:n, joka alusta asti
on hoitanut tydel2kejirjestelmdn
keskusrekisterien t ietokonerydt.
Eldketurvakeskuksen tiloissa ty6s
kentelee myos el2kelautakunta.

Nopeasti pyst,tet),t, mutta kesti-
viksi osoittautuneet ryoelakelar
jestelmin puitteet ovat suurelta
osalta aktiivisten tydmarkkinajir-
iestdjen fa io aiemmanvaPaaeh-
toisen elZkevakuutuksen ia muun
vakuutustoiminnan toteuttamises-
ta kokemusta saaneiden elakelai-
tosten ansiota. N2m2 ovat keskei
sesti mukana El2keturvakeskuk-
sen hallinnossa ja neuvoa-antavis-
sa asiantuntiiaelimissi.

Merkkipdivii2nsd El2keturvakes-
kus vietti lokakuussa 1986 pita
mill2 tilaisuuden henkildkunnal.
leen ja jA{estimilla vastaanoton
sidosryhmilleen. Thlon johdon
edustaf at kiivivit kunniakiynni lld
Eliketurvakeskuksen ensimmii-
sen toimitusjohtajan filosofian
maisteri Tauno Jylhin haudalla.
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Vuonna 1986 tietoc.t uastaanote-
t a an, sciilyt e t cicin, k cisi t e llcicin j a
lcibe te tcicin paaosaltactn Ti et oko
nepah'elu n la i t teiston ar u lla.
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Tyontekil2in ia ytittiijien elake
lakien mukaista elaketta makset-
tiin r,uoden paatryessa 802 000
henkilolle. Yhteensi tyoelikelai
tokset maksoivat niiden elikela-
kien mukaisina elikke ind 72,8
miljardia markkaa. Kasru edellis-
luodesta oli 1,8 miljardia mark-
kaa, miki merkitsi 12,6 prosentin
suuru ista reaalikasvua. Julkisen
sektorin elakkeiri ja merimies-
elakkeita maksettiin 9,4 miljardia
markkaa, joten tyoelikkeet yh-
teensi muodostiva t 22,2 miliar din
markan erdn. Kansanelikkeeni
maksetti i n 13,9 miliar dia marl<l<aa.
takisaziteisini elikkeini makset-
tiin maassa kaikkiaan 38,7 miljar-
dia markkaa.

Tyoelikeiirjestelmdn vastuuvelka
oli vuoden piiiittyess?i 65,0 miliar-
dia markkaa ja maksutulo 13,9
miljardia markkaa. TEL:n ja LEL:n
keskimiiZiriiset maksuprosentit
olivat kump ikin 72,2.Y8L: n va-
kuutusmaksu oli keskimi2rin 11,1

prosentin ja MYEL:n keskimi2rin
5,1 prosentin suuruinen.

Thloudellisesti vuosi 1986 oli koh-
talaisen hyva. Tyondmlys pysyi
kuitenkin entisten r.uosien suu-
ru isena. Tamd, ja tulevaisuutta kos-
kevat arviot antoivat aiheen perus-
toimeentuloa koskevaan yhteis-
kunnalliseen keskusteluun, jota
edelleen on vilkkaasti kiiyty. Ty6-
elikesektorilla woden p?iiiaiheina

olivat yksilollisen varhaiselikkeen
ja varhennetun vanhuuselikkeen
kziyttoon otto r,uoden alusta ja
osa- ai kaelikkeen vaatima valm i s-

telutyo.

Osa-aikaelike valmisteltiin valtio-
neuvoston alun perin lupaaman
aikataulun mukaisesti, siten, etti
ensimmiiset saattoivat siirryii osa-
aikaeliikkeelle r,uoden 1987 alus-
ta. Osa-aikaelake on varsinaista
vanhuusel2kett?i edeltdva si iftyma
kauden elake 60 wotta tafdneil-
le, jotka vihentdvit tyopanostaan
lain edellytamassa mdiirin. My6s
yritr:eia voi si irryii osa-aikael?ik-
keel le vihent2mdl la yrift aianryo-
tddn tai siirtymiillii toisen palve-
lukseen osa-aikarydh6n.

Eriiden tyosuhteessa olevien tai-
teililoiden ja toimittajien elake-
lain soveltamisesta saatiin ensim-
miisen vuoden kokemukset. Lain
soveltamisrajojen tulkinnassa
kohdatut vaikeudet olivat ennalta
aavistettavissa, mutta osin odot-
tamaton oli ongelma, johon tdr-
mattiin ulkomaisten taiteiliiavie-
raiden vakuuttamisessa. ThEL: n
aiheuttama I isdkustannus rasittaa
tilaisuuksien liirjestijien kanto-
lrylrya, toisaalta ulkomaalaisen
vapauttaminen olisi el2kepoliitti-
sesti epaiohdonmukaista ia voisi
s attaaEmin kotimaista edulli-
sempaan kilpailuasemaan. El2ike-
turvakeskuken tyoryhmi on pyr-
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E LA K E TTJRVAKE SKT]KS EN
TOIMINTA

ki n1,t selvitt amaan t>ngel maa.

T'ottomF selaketta mv6nneft aes
s2 sovellettiin edelleenkin poik
keuksell ista ikiehtoa. Vuonna
1986 wottomlr,selikkeen saattoi
saada \uonna 1931 s1'nwn1,t hen
kil<), f<;kr tzi,r,tti elikkeen szrannin
muut ehdot kesikuun krppuun
mennessd.

Ty6lq .\,ttomyyselakkeelta ryohon
palaavan henki I 6n elimdnt i lan
reeseen liitq\aa riskia kevennet
tiin. Jos uusi tytrkyrl,ttdmyysfakso
alkaa r.r,roden ktrluessa edel I isen
paarvm isesta tai t)'Olq\ltt6mf'
den piiasiallinen s)1'on sama
kuin ennen, uuden ryoklaMto
myyselikkeen voi saada entisin
perustein.

Virheel I isesti 
f 
irjesteryn el2ketur

van oikaisemisesta otettiin sdan-
ndkset w(rntekifdin el2kelakiin ja

lyhr,tai kaisissa tyosuhteissa ole
vien tyontekijiin el2kelakiin.
Siinndksill2 h,rotiin joustava me-
nettelv rakuutetun si irtam isesti
virhetapauksissa TEL: n pi i ristzi
LEL:n piiriin ja pdinvastoin siten,
ettei muutos aiheuta elikelaitos
ten',dlisi2 hlviryslaskuja kuin ku
luvalta ja edelliseltd kalenteri-
r,,uodelta eiki elzikkeen laskemi
nen raikeudu.
Sosiaaliturvasopimus Suomen ia
Sveitsin kesken tuli voimaan. So-
pimusneur,<>ttelut saatiin pizitok
seen Kanadan ja erikseen sen
provinssin Quebeckin kanssa ja
neuvottelut aloitetti in Krei kan
kanssa. Espanian la Itivallan kans
sa neuvoteltiin sopimusten toi-
meenpanossa tarpeel I isista 1o

makkeista.
Valtiovallan aloitteesta on kiyty
keskustel ua eldkevakuutus-
yhtioiden asemasta vakuutuskon-
serneissa. Hallitus antoi sy-vs

kuussa eduskunnalle esiryksen,
joka asettaa erditd rajoitr,rksia
eldkevakuutusyhtion toimitr-rsloh
taianatai hallituksen tai hallinto-
neuvoston jiseneni toimimiselle.

r6

rvoErArr
VA KTJ TJTETTLUEN PA LVE LU

Eliiketurvakeskus palvelee va-
kuutettuja hoitamalla henkilo-
kohtaista eliikeneuvo ntaa ja ot-
tamalla vastaan eliikehakemuk-
sia. Lisiksi Eliiketurvakeskus val-
voo vakuuttamiwelvolli suude n
tayttamista ia antaa lausuntoja,
suosituksia ja piiitoksiii yksittais-
ten vakuutettujen eliikeasioista.

Hakemuspalvelu
El2kelaitokset laheft a\et tulevi lle
elakkeensaa jilleen esitdyeryn
elakehakemuslomakkeen ja tie
dot elakkeessa huomioon otetta-
vista ryosuhteista mulltamaa kuu-
kautta ennen 65'r.r-rotisp2 \'aa. Ta-
ti palvelua varten Eldketun akes
kus vzilitti elikelaitoksille
1 .5.1921 - 30.77.1927 rynryn e i den
vanhuuselakkeen laskentaa var-
ten 16 000 rekisteriotetta ja Vzies

tdrekisterikeskukselta hankitut
osoitteet.

Kun sairausrakuutuksen p2ivira-
haa on maksettu 150 pziivzilti,
Kansanelikelaitoksen paikallis
toimisto kehottaa vakuutettua
hakemaan ryok\,\Mtdmlvselaket
tl. Samalla se ilmoittaa El2ketur
vakeskukselle piivdrahan ensisi-
jaisuusajan paatrymisen. Elike-
tun akeskus valitti \,uoden aikana
elakelaitoksille 32 700 ilmoitusta
ensisi jaisuusaian paatrymisesti ia
samassa yhteydesszi rekisteritie-
dot elakkeen laskentaa varten.

El2ketun akeskus saa ViestOrekis-
teri keskukselta kuol i ni lmoituksia
viikoinain. Ne v2litetdin ellkelai
toksille elakekannan ja rekisteri'
ti etoien aian tasalla pit2m iseksi.
Samalla seurataan perhe-elikkei
den hakemista. Ellei perhe-eli
ketti ole haettu ilmoituksen tul-
lessa, yleensi kuukauden - kah
den kuluttua kuolemantapauk
sesta, elakelaitos ilmoittaa edun-
saaji lle perhe elikeoikeudesta.

Pankeissa, postissa ja KansanelA
kelaitoksen paikallistoimistoissa
vasraanotetut tyoelakehakemuk
set Elaketurvakeskus valittaa ela
kelaitoksille. Yhteisry6 rahalaitos
ten kanssa perustuu ruonna 1965

tehryyn sopimukseen, yhteisty6
Kansanel2kelaitoksen kanssa
wonna 797 5 rchqyn sopimuk
seen. Yhteensi Eliketurvakes-
kukeen saapui 55 000 elakeha
kemusta. Lisdystd edelliseen wo



teen oli 11000. Hakemusten
madran nousuun vaikuttivat eri
tyisesti vuoden alusta voimaan
tulleet uudet varhaiseldkejiries
tely.

lYokwryttOmyysel2keh akem u st en
ratkaisua varten tarkoitettuja lazi-

karinlausuntoja ia muita lisiselvi-
tyksizi Eliketurvakeskr-rs vzilitti
elzkelaitoksille 55 000. Eldkelai-
tokset i lmoittivat Eldketunakes
kukselle 33 300:sta vastaanotta-
mastaan elZikehakemuksesta ja
plysivit ni ihin Eliketurvakeskuk
sen rekisteritiedot.

Elikkeiden
ja hakemusten
rekisterointi
Ty6el2keiirjestelmissd tuli vireil
le r,uoden aikana 26300 M)kJ ,1,t

tdmlyseldkehakemust a, 77 400
ryot t o my,vs e I ake h a ke m u st a,
13 300 perhe el2kehakemusta,
14 100 yksilollista varhaiselake
hakemusta it 2 400 rintamavete-
raanien varhaiseldkehakemusta.

Elzikerekisteri in keritiin tiedot
kaikista rydel2kelaitosten elake
ratkaisuista. Vuoden aikana elake
lait<>kset antoivat rekisteriin
27 9 000 ilmoitusta. Eliketurva
keskus valfti 754 000 ilmoitusta
edelleen muil le ryoelakelaitoksil
le ja246 000 ilmoitusta Kansan-
elikelaitokselle.

Tyolqrvytto myysratkaisu j en
vertailu
Eri2vien elikeratkaisulen vdlttd
miseksi ty6elakelaitokset ja Kan
sanelakelaitos antavat toisil leen
ennakkoil moitr.rksen ratkaisus-
taan ennen eldkepiAtdksen an-
tamista. Jos ratkaisuehdotukset
eroavat, el2kelaitokset neuvotte-
levat ratkaisusta. Eldketurvakes-
kus ltilitti elakelaitoksille tydky
\yt()mlyseliketti ia yksi lol lista
varhaisel2kettd koskevia ennak
koilmoituksia la niiden vastaukia

73700. Vuoden aikana elikelai
tokset neuvottel irzt nel jistdtu-
hannesta uudesta elakeratkaisus
ta; eri2viksi ndistd iaivaiaat kaki
sataa. Paatosehdotusten Vertai lu
tr.rli kdyinndksi r,uonn a 7983.

3t.tz.t9B5 l,rEwurssA vrsrr6rusrA
venrrersrrArcTTA HAKENETDEN %-osuus

vASTAAvASTA rl-uAxxrrlrA ormrstn
vArsrOsrA

YKSILOLLTSEN veRgersrtAxxrrrrl
ENNAKKoPAAT6STA HA TNETT

VIR.EILLETULOKUUKAUDEN MUKAAN

Eliikeotepalvelu
TyontekiiallA on oikeus tietaa, mi
U hanen eliketurvaansa raikutta-
vaa on rekister6ity El2keturva
keskr-rksessa. Yleensa vakuutettu-
jen tiedustelut koskevat sita,
minki verran elzikeni on karttu-
nLrt ia ovatko kaikki elakettd kar
tuttavat tyosuhteet rekisterissa.
TietopyvntOOn tarkoitettLl r,voela
ketun,an tiedustelukoftti on laa-
jasti vleison saatavilla. Elikeote
palvelua on harjoitettLl u-roclesta
1967.

Ilman pllrntda Eliketun'akeskus
ldhettid elikeotteen niille, j<>iden

TEL ty(>suhde on ilmoitettu pddt

ryneeksi. ElAkeote llhetetddn
myds uusi lle ty6elikei'akr:utetu i I

le. Tillainen r>tejakelu aloitettiin
\r-ronna 7977. Lislksi Eldketuna
keskus huolehtii LEI
kassan tilaamien <xte
ta LEL t)dntekiioille.

lake
yakelus

lyoe
iden

Tyoelikevakuutetuil le ann etti i n
ennarysmaari elikeotte ita,
388 000. Jakelun runsaudesta
huolimatta ei otepal'n'elun tuot-
tamien tiedustelujen la selvirys
pyyntdjen kisittely ruuhkautunut.

h,t nndstd annerriin 101 500 otet
ta. TEL-tvdsuhteen paatwmisen
r.uoksi lihetettiin 273 7 00 elake
otetta. Uusille ry6elakevakuute
tuille ja LEL tyontekiioille lahetet
tiin kummallekin ryhmzille
35 000 otetta.

Otteen avr:lla rakuutetut seLtraa-
vat rekisterin merkintOjen oikeel
lisuutta. Rekisterii koskevia
huomautuksia tr-rli 7 350 henkilt;l
ta, ja ne koskivat yhteenszi 9 100

ryOsuhdetta. Huomautuksia suh
teessa jaettufen otteiden maaraan
on tullut ionkin \/erran entista va
hemmin.

TyOelAkelzirjestelmin ensimmii -

sin2 r,uosina vakuutetut ioutuivat
lahesrymaan El2keturvakeskusta
yksilollisin kirfein saadakseen tie-
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toja heille rekister6idysta elake-
tllnasta. Kun rekisterist2 koneel
lisesti muodostettlr ote ia tiedus
teluun tarkoitettu kortti saatiin
\uonna 1967 l<;r*t6on, kasvoi
tiedr-rstelu je n maard aikaisempaan
verrattuna 2 - 3 -kertaiseksi. Vuon
na7967 annettiin 46000 elake
otetta.

Tiedusteluf en mdiri kasvoi tasai-
sesti. Sadantuhannen p1ydeq,"n
otteen raja saarutettiin ruonnu
1978. Seuraavana vllonna pl.vclet
ryia otteita annettiin mittavan tie-
dotuksen ansi<>sta yli 150 000. Ta
mdn jdlkeen elaketunzn tieduste-
Iuja on ruosittain tehn'noin
100 000.

Eldkeotteita on r.uodesta 7967
lahtien annettlr yhteensd hieman
yli nelii miljoonaa kappaletta.
Tasti mdArasti ilman wonteki i2n
omaa pyynt62 annettufa otteita
on rlrnsas 2,) mili<-s<>naa.

Rekisterit
lv6elzikelaitokset ilmoittavat Eli
keturvakeskukselle tiedot elziket
ti kartuttavista rydsuhteista ia t,rit
taiatoiminnasta sekA omista e12i

kepi2toksistizin. Eldketurvakes-
kus kokoaa tieclot sekd tyonteki
lakohtaiseksi rekisteriksi etta
t.v(>nantajakohtaiseksi TEL-elike
jirjestelyrekisteriksi.

Eliketurvakeskuksen rekisteri in
tehtiin l,hteensd 5,8 milio<>naa
ilmoitusta. Rekisteritietopq/ntdia
oli kaksi miljcnnaa. Rekisteriin
tarjonujen virheellisten ja uudel-
leen kisiteltiviksi lc>utuneiden
ilmoitlrsten osuus raihteli asia

ryhmzisti riippuen 1,4 prosentista
nellizin prosenttiin.

Rekister6innin ATK i:iriestelmdn
perlrsratkaisr-rt luotiin 1960 ia
1970 lur.r-rilla silloisen tietotek-
niikan mukaisiksi. Tdlle vuosi
k.vmmenelle tultaessa ryhd1.tti in
uudistamaan elaketunan karttr-t
m ista rekisterdivdA tietotekni i k

kaa, loka on lAriestelmdn ranhin
osa. Thxritteena on rekisterin pal
veluedellrtvsten pitiminen iatku
vasti elzike jirjestel man keh in'k
sen raatimalla tasolla.

Uudistr-rksen ensimmlisi2 tulok
sia on tiedon saannin nopeutu-
minen. Vuoden alussa voitiin siir
tyi aikaisemmasta kahdesti vii-
kossa tapahtuneesta tavdel listen
rekisteritietojen annosa paivittai
seen tiedonvil irykseen. El2kelai
toksille al'att iin mahdoll isuus
suoriin elaketunaa koskevi in
piidtekvselyihin.

Asiakkaiden neuvonta
Elziketurvakeskus on palvellut
myos yks ittais ia ryoelakevakuu
tettuja koko toimintansa ajan.
Asiakasneuvontaa annetaan kir-
jeitse, pr-rhelimitse seka henkilt>
kohtaisesti Opastinsillan asiakas-
palvelussa. Vuoden kuluessa on
vastattu 74 500 tiedustelukirjee-
seen, asiakkaita on ka1,ny 3 600,
ja pr-rhelimitse on neuvofa llvsy
n)t 38 400 asiakasta.

Eniten on lcyselt.v uusista elake
muod<;ista. TyOtt6mlyselike ai -

heuttaa edelleen rllnsaasti kysy
myksi2. Etenkin alkuwrodesta 1<y-

s),ttiin pal jon eriiden tyosuhtees
sa olevien taiteilijoiden ja toimit
tajien elikelain soveltamisesta.

Tietotekniikan kehiws on \uo-
sien varrella parantanut ia no
peuttanut asiakasneuvontaa. Kir-
f 
eenvaihdossa siirryttiin tekstin
kzisittelyf driestel madn wronna
1983. Vuodesta 7984 asiakkaat
ovat halutessaan saaneet otteen
tydsuhteistaan asiakaspalvelusta
heti mukaansa.

Sove ltamisratkaisut
ja -lausunnot
Ty6nantaf a, rakuutettu ja el2kelai-
tos voivat pv\td El2keturvakes-
kukselta soveltamisratkaisLln siita,
mita ryoelakelakia kulloinkin on

sovellettava. Yksittiisen tulkin-
nanvaraisen tapauksen ratkaisuk
si annettu Eliketurvakeskuksen
pzizit6s on sitova. El2keturvakes
kuksen pi2toksestd voi'nalittaa
eldkelautakuntaan ja sen paatdk
sesti vakuutusoikeuteen. Yksit'
t1istapauksia koskevien ratkaisu-

ien lisiki El2keturvakeskus antaa
soveltamisasioissa yleisempilkin
lausuntoia.

Ensimmdisen soveltamisratkai
sunsa Eldketurvakeskus antoi
ryyskuussa 1962. Vuosina 7962-
7965 ratkaistiin 88 soveltamis-
asiaa, r,tron na 7986 yhte ensd 27 2.

Keskeisid pulmalryrymyksia 1960-
lurulta lahtien ovat olleet ryosuh
teen ja yrittailyden vAlinen rajan
veto seki TEL:n ja LEL:n piiriin
kuuluvan tyon maarittelem inen.
Sovellettavien lakien nrddri on
r.uosien varrella lisiintyny kah
desta nykyisiin viiteen; uusin on
erdiden ryosuhteessa olevien tai-
teilij<>iden ja toiminaiien elakela
ki.

Lausunnot
eliikelautakunnalle ja
vakuutusoikeudelle
Elikelautakunta pn taa El2ketur
vakeskukselta lausuntoia elakelai
tosten piitdksista tehtyia valituk
sia kasiteltziessa sek2 lausunnon
lokaisesta El2keturvakeskuksen
p22t6ksen johdosta tehdystzi vali-
tuksesta. Vuoden alkana Elzike-
tunakeskus antoi elakelautakun-
nalle T26lalrsLlntoa.

Vakuutusoi keus plYii El2ketur-
vakeskukelta lausunnot tyoelak
keitd koskevista valituksista ia
p2dt6ksen poistam ista koskevista
hakemuksista. Vuoden ailia;na
El2keturvakeskus antoi vakuu-
ttrsoi keudelle 1 384 lausuntoa.
Niistd 328 koski paatosten pois
tamista ia 1 056 tyoelakevalituk-
sia. I-ausunnoista viidessatoista
oli kyse oikeudesta yksilolliseen
varhaisel2kkeeseen. Yksilollisa
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varhaisel2kettd koskevia lausun-
topyyntoia tuli kuitenkin r,uoden
vaihteessa runsaasti kiisiteltiiv2iksi.

Vakuuttamiwelvolli suude n
valvonta ja vakuuttamis-
velvollisuudesta
vapauttaminen
Vakiintunein muodoin Eliketur-
vakeskus valvoo siti, efta ryonan-
t^iatiayittii?it ottavat TEL:n ja
YEL: n mukaisen vakuutuksen.
TEl-vakuutuken ottaneiden
tyonantaiien tarkastuksia on jat-
kettu, suurelta osalta paikallistar
kastajain voimin. Paikallistarkas
tusorganisaatio luotiin wonna
1985. Vuoden 1986 aikana Elike-
turvakeskuksen uudeksi tehta-
vdksi tulir,at erdiden taiteili joiden
ja toimittajien elikelain toimeen-
panon vaatimat tarkastukset tyon-
antaiain luona. Tama valvontateh-
uva on jaettu siten, ettd LELTyO
elakekassa hoitaa valvonnan toi-
mistotehtivdt ja Eliketurvakeskus
kenttatehrivat.

TEl-vakuutuksen ottaneita tyon-
antaiia on nroden ail<ana tarkas-
tettu 61. Kaikkiaan TEL-, YEL- ja
ThEl-tarkastuksia on tehty 686.
Ty5nantajavalvonnal la on selvitet -

ql 1 241 tyonantaian vakuuttam is-
velvollisuus ja 6 500 ty6ntekijin
elaketurva. Vakuuttamisvelvol Ii
suus on lisiksi selvitetty 802 kon
kurssin, 216 julkisen haasteen ja
491 fuusion yhteydessi.

Jos vakuuttam isvelvollinen tyon
antaia ei ole El2keturvakeskuksen
asiaan puuttumisesta huolimatta
jirjestinlt ryontekijoilleen TEL: n
mukaista elaketurvaa, El2keturva-
keskus ottaa vakuutuksen tyonan
tajan puolesta ia kustannuksella.
Naira vakuutuksia on otettu 249.
T2issi yhteydessi on vakuutus-
maksu ja korotuks i ne en mirArdttty
perittiviksi yhteensi 3 7 99 000
markkaa.

Jos tydnant aja ottaa TEl-vakuu-
tuksen laissa siidetyn mddrdaian

ialkeen, Eliketurvakeskus voi
mddriid vakuutusmaksuun koro-
tuksen. Vuoden aikanaon kisitel-
ty 1402 tapausta, joissa tyonantaia
on itse myohistyneena oftanut
vakuutuksen, ja korotuksia on
maAr atry 6 58 ryonan t^ialle
694000 markkaa.

Yriftai ia valvottaessa selvitettiin
4 043 henkildn YEL: n mukainen
vakuuttamisvelvollisuus. Keho
tuksesta 7 4Tlyrittajai otti vakuu-
tuksen, 349 yr ittaiall e Eliketurva
keskus otti vakuutuksen.

YEL: n mukaisesta vakuuttamis-
velvollisuudesta haki vapautusta
2 689 henkil6a. Asioista annertiin
2871. platdste, ioista mydntivii
2 787. Taloisin YEL:n piiriin hy
vZiksytti in hakemukse sta 145 yrit-
|.z,jae.

Sosiaaliturvasopimukset
Suomella on voimassa oleva sosi-
aaliturvasopimus Poh joismaiden ;

Saksan liittotasavallan; Ison-Bri-
tannian ja Pohjois-Irlannin yhdis
tyneen kuningaskunnan seki
Sveitsin kanssa. Espanjan ia ltd,val
lan seki Kanadan ja Quebecin
sopimukset on allekirjoitettu ja
niiden voimaantulo odottaa so-
pimusmaiden parlamenttien hy-
vdksymistii. Sosiaaliturvasopi-
muksella pyritaan siihen, etti
muuttaessaan tai tilapiisesti siir
ryessaan sopimusmaasta toiseen
vakuutettu kuuluu koko ajan
jomman kumman ma nsosiaali-
turvan piiriin olematta kuiten-
kaan kaksinkertaisesti vakuutettu.
Sosiaal iturvasopimuksella my6s
turvataan oman maan kansalaisel-
le toisessa sopimusmaassa kart-
tuneen elikeosuuden saaminen.

Sopimusasioita on Eliketurva-
keskuksessa hoidettu jo viisitoista
\,lrotta. Vuoteen 1981 asti, iolloin

sopimus Sakan liittotasaval lan
kanssa tuli voimaan, k?isiteltiin
lahes yksinomaan poh joismaisia
elikeasioita. Yritysten kansainvi
lisryessd on suomalaisten ry6s
kentely pohjoismaiden ulkopuo-
lella lisiintyny. Niin ikiin on ul-
komaalaiste n mdard, Suomessa
kasvanut, samoin kuin paluu-
muutto. Kasu vaikuttaa myds
El2keturvakeskuksen palveluih in.
Sveitsin sopi muksen voimaantu-
lon johdosta jiirjesteniin viidella
Sveitsin paikkakunnalla tiedotus-
tilaisuudet, joissa my6s El2ketur-
vakeskus oli mukana. Saksan liit-
totasavallasta vierai I i valtuuskunta
keskustelemassa sopimuksen so-
veltamisesta saaduista kokemuk
sista.

Ulkomaanryoskentelyyn, sosiaal i -

tunasopimuksiin seki eri mai-
den elaketu waan ja vakuuttam i-
seen liitqvii asioita on selostettu
1 300 asiakkaalle kirfeitse tai n2i-
clen kiiydessd Eliketurvakesku k-
sessa. M2iri on kymmenkertais-
tunut viidessatoista r,uodessa. Ul-
komaanasioissa on Eliketurva
keskukseen soitettu r,uoden ai-
kana yli kolme ja puoli tuhatta
puhelua.

Yhteistyo sopimusmaiden yhdys
elinten kanssa on ollut tiivisti.
Vuoden aikana on vastattu
4 600 :aan ulkomaisista eldkelai-
toksista tulleeseen tiedusteluun
la selvityspyyntOdn. I;dheteryn
tyontekiiin todistuksia Eliketur
vakeskus antoi 445. Todistus va-
pauttaa sos i aa I ivaku ut u smaksu j e n
maksamisesta toiseen sopimus-
maahan ia turvaa suomalaisen r),o-
elakkeen karnumisen tilapdisen
u lkomaankomennukse n ajalta.

1970 luvulla tuli tiedusteluja ul-
komailta rrrosittain vain noin tu-
hat, janekin fokseenkin kaikki
pohjoismaista.
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TOIMINTA
rvonrAKELAITosTEN
KESKUSETtUExA

TyoelakeieriestelmZin keskuslai-
toksena Eliiketurvakeskus selvit-
tiiii elilkelaitosten osuudet yh-
teisesti vastattavista eliikkeistii,
yllipitiie keskusrekisterie ryosuh'
teista, yrittejajaksoista ja eliikeiiir-
jestelyistii, tarkastaa eliikesiiittioi-
ti ia -kassoja seki antaa eliikelai'
toksille ohjeita ia suosituksia la-
kien soveltamisesta.

Eliikkeiden
vastuunjako
r,uodelta 1985
El2keturvakeskus selvittii r,uosit-
tain elikelaitosten vastuuosuudet
edellisen kalenterir,uoden aikana
maksetuista elikkeist2. Vastuun-
jaossa mddrdtddn el2kelaitoksen
osuus yhteisesti vastattavista el2-
kemenoista. TEL ja LEL-elikelai-
tokset yhdessi vastaaYat muun
muassa eldketunan indekisi-
donnaisuudesta iohtuvista kus-
tannuksista. YEL-elakkeiden kus-
tann u l<s i sta vastaavat YEL- e 12ke-
laitokset yhdess2. Yksi el2kelaitos
maksaa ryoelakkeen kokonaan
silloinkin, kun elaketti on karttu-
nut useista ja eri el2kelaitosten
piiriin kuuluneista tyosuhteista.
Vast uu n jaon yhteydess it vdlitetdrAn
muiden elikelaitosten vastuulla
olevat mAarat maksaneelle elake-
laitokselle.

Vuonna 1985 TEL- ia LEL elikkeiti
maksettiin yhteensd 9 060 mil
joonaa markkaa. mistd m22rdstd
77,7 prosenttia eli 7 041 miljoo-
naa marld<aa ol i e ldkelai tosten
yhteisella vastuulla. Tdmd jakaan-
tui eri elakelalien kesken siten,
efie52 prosenttia oli vanhuusel2
ketta, 18 prosenttia tyok) 1,tto
mlyseliketti, 1l prosenttia tyot
tomy-vselakeft a, 13 prosenttia
perhe-eldketti ja nelid prosenttia
lisdel2ketti.

Kaikkiaan 56 el2kelaitosta oli
maksanut yhteisesti vastattavia
eldkkeit2 vihemmin kuin niiden
osuus olisi edelly'ttinyt. Erotus
897 m i I joon aa marl<l<aa peritti i n
niilti eldkelaitoksilta ja makset-
tiin niille 49 elakelaitokselle, fot-
ka olirat makaneet el2ketti vas-
tuuosuuttaan enemmdn.

YHTEISESTI KUSTANNETTAVAT
trL-rrr-rLArxEET woNNA 1985

(7041 MILJ. MK)

Vastuun jaon yhteydessd hyvitet
tiin elikelaitoksille my6s osuudet
tyottomlyskasso jen keskuskassal
ta saadusta vakuutusmaksusta,
jolla katetaan tyottomlysai kof en
huomioon ottamisesta aiheutuvat
kulut. Vuodelta 1985 vakuutus-
maksu oli372 miljoonaa markkaa
suoritusa jankohtaan 1.6.1986 kor-
koutettuna.

Eliikelaitokset maksoivat ruonna
1985 YEL elakkeita l,hteensd 936
miljoonaa markkaa. Valtio osallis
tui YEL-elikkeiden kustannuksiin
334 miljoonalla markall a. Tdmdn
Eliiketun akeskus hyvitti el?ikelai-
toksille YEL-eldkkeiden vastuun-
jaon selvittelyn yhteydesszi.

Vuonna 1985 maksettiin MYEL
elikkeitA 1 155 milioonaa mark-
kaa. Valtion osuus MYEL eliikkei
den kustannuksista oli 960,4 mil-
ioonaa markkaa.

olirrllonrlrst'l- kl lli0 nrili rrrk ( IS",,)
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Rintamaveteraan ien varhaiselik
keiden kustannuket valtio mak-
saa eldkelaitokille El2ketun'a
keskuksen valiryksel la. Vuonna
7985 Ame erd oli 792 milioonaa
markkaa.

Vuoden 1986 vastuunjaon enna-
kot elikkeista makettiin r,uoden
ailiana. Maksam i sen yhteydes si
ElAketurvakeskus val itt i eliikelai-
toksille YEL- el2kkeiden valtion-
osuuden ennakkoina 307,7 mil
joonaa markkaa ja rintamavete-
raan ieldkkeiden valtionkonauk-
sen ennakk oina 206 mil joonaa
marldaa.

Soveltamisohjeita
El2kelaitoksille ldhetettiin luo
den aikana yhteensi 58 yleiskir
iett2i. Mainittavimmat kirjeet kos-
kivat ryolq'qttomf/sel akepaatos-
ten perustelemista, taiteilijoiden
ja toiminajien elakelain sovelta-
mista ja Uman lain mukaisen
elakkeen laskemista, osa-aikaela
ken2, elikkeen mydntimisti en-
tisen el2kkeen perustein, virheel-
lisen vakuuttamisen oikaisemista,
Kansanelikelaitoksen regressioi-
keutta ryoelakkeisiin ia Suomen
ja Sveitsin vdlisen sosiaaliturva-
sopimuksen toimeenpanoa.

Eliketurvakeskus on tiedottanut
el2kelaitoksille my6s muutok-
senhakuelinten periaatteellisista
ratkaisuista ia ldhettzinyt useita
niiden pohjalta laadittuia selos-
tuksia soveltamiskysymyks isti.

Tyok) ry/ttomlysasiain
neuvottelukunta
Tyoelakejirjestel man kiynnis
ryessd pidettiin tarpeellisena pe-
rustaa yhteisen ratkaisuki),tannOn
luomiseksi elin, jossa elzikelaitos
ten edustajat voivat yhdessd rat
koa r,volq,rytomf/se lakeas i oiden
ongelmia. Vuonna 1963 Elaketur
vakeskuksen hallitus perusti py-
qviksi yhteistoimintael i meksi
ry6lq )tt6mlysasiain neuvottelu-
kunnan. Neuvottelukunnan ko-
koonpanoa on vuosien mittaan
laajennettu. Vuonna 797 6 tulivat
tydmarkkinajiiriest6t mukaan, ja
lAiketieteellisti asiantuntemusta
monipuolistettiin. Vuonna 1983
neuvottelukunnan ohiesidntdi
muutettiin siten, etta jdsenend on
myos ryovoimaministerion edus-
taja. Nykyisellaan neuvottelukun-
taan kuuluu puheenjohtajan ia
varapuheeniohtaian lisdksi seit
semdntoista jdsentzi.

lausuntoplyntojen m?iaridn ovat
vaikuttaneet rarsinkin uudet ela
kemuodot. Vuonna 1986 neuvot-
telukunta antot 82 suositusta.
Noin puolessa niist2 oli lryse oi-
keudesta yksilolliseen varhais-
el2kkeeseen.

Eliikekassa-
ja sii?itiotarkastus
Kun valtioneuvosto siirsi TEL-
toimintaa harjoittavien elikesid
ti6iden ja -kassofen rekister6imis
ja valvontatehtavat sosiaal iminis
teri6lti Eliketurvakeskukselle
\.,uonna 1952, oli elikeszDtiditi
kuusitoista ja elakekassoja kolme.
Eliikesiitioiden toimintapiiriin
kuului tuolloin 20 000 vakuutet-
tua ja el2kekassojen 19 000. Suu
rimmillaan elZikesd2ti6iden lu-

kumdiri oli r,uonna 1964,1olloin
niit'd oli 151. Niiden toimintapii
riin kuului silloin 722000 vakuu
tettua. Kassola on enimmillaan
ollut kolmetoista.

Vuoden 1986 lopulla oli TEL-toi-
mintaa harjoittavia elZikesditi6it2
81, ja niiden piiriin kuului
170 000 tyontekiiaa. TEL-toimin
taataiTEL- IaYEL toimintaa har
joittavia eldkekasso ja oli'uuoden
1986 lopulla kaksitoista, ja niiden
piiriin kuului 75 000 ty6ntekiiaa
iayittdila.
El2keturvakeskuksen valvonnan
piiriin tuli r.uoden 1985 alusta
eriiden taiteilijoiden ja toimitta-
jien elikelain toimeenpanosta
v^staava Esiintyvien taiteili joiden
elakekassa. Vuoden aikana on
valvonta laajentunut myos elike-
kassojen YEL-toimintaa koske-
rzksi.

Elikes2itiOiden la -kassojen tar-
kastusrydssd keskiryti in aiemm in
lihes yksinomaan elikepddtOsten
oikeel I isuuden tarkastamiseen.
El2kes2Dtioiden ja -kassolen asian'
tuntemuksen kasvaessa ovat peri-
aatteelliset virheet elikkeiden
m2drissi ja myont6perusteissa
kayneet harvinaisiksi, minki
r.uoksi tarkastamisen pidhuo
mion kohteet ovat vihitellen
mLruttuneet. Nylryisin tarkastuk-
sissa keskiq,ti2n uusien lainmuu-
tosten tuomien lrysymysten selvit
umiseen, elakevastuun katteena
olevien varoien tarkastamiseen,
eliikkeiden rahastoitujen osien
tutkimiseen seka kielteisten paa-
tOsten perusteluihin.

21



E lfl keturroakeskuksen luottova -

kuutusta voivat yrityks et kdrytjHr
ty0ektkelaitokselta saadun lainan
vakuutena. Lisflksi luottovakuu-
tuksella nrrv"ataan elflkesiltti0i-
den ja -kassojen koko elflkwas-
tuu.

El2keturvakeskuksen hallitus
asetti l'uoden 1985 lopulla ryo-
ryhmin keh itAmiiiin luottova-
ku utusto i m intaa. Tdma tyoryhma
teki esityksen, johon sisiilryi
muun muassa luottovakuutuksen
markkinoinnin ja tariffin kehitU-
minen. Tariffia piiitettiin muuttaa
kaksivaiheisesti siten, etfj mak-
suprosentti nousi 1.7 .86 alli€ien
eninllin 16% entisen tariffin mu-
kaisista miiirisli. Tariffia on sen
jilkeen tutkinut uusi tyoryhmii,
jossa on mukana ulkopuolisia
asiantuntijoita. Tiissi yhteydessd
on perusteellisesti analysoitu
Eliketurvakeskuksen omaa va-
kuutuskantaa. Uusittu tariffi on
tarkoitus saattaa voimaan wonna
1987. Viimeksi tariffia uusittiin
vuosina 1979 ia1984.

Luottovakuutuksen
omavnstuu
Se, kuinka suuri voi ilman vastzt-

vaku utta I uottovaku u tettava lai -
namiiiirii yhtii yritysta kohden ol-
la, riippuu siitii, kuinka suuri on
Eliketurvakeskuksen omavastuu
ia kuinka paljon vastuusta voi-
daan vdlittitA jil I e envakuutta j i I I e.

Jilleenvakuuttajina toimivien ko-
timaisten vakuutusyhtioiden
kanssa tehtya jil leenvakuutusso-
pimustzt muutettiin luoden lo-
pulla. Paamuutos oli, etfi jiilleen-
vakuutettavista vastuista jilleen-
vakuunajille annettavia tietoja

Aydennettiin. Samassa yhteydes-
si useat jilleenvakuuttaiat lisasi-
viit osuuksi aan ja Eliiketurvakes-
kus omavastuutaan. Vuoden 1987
alussa suurin yhta asiakasta kohti
luottovakuutuksen vastuulla otet-
tava lai nam AAr i ilman vastava -

kuutta nousee sen vuoksi kah-
teensataan miljoonaan markkaan.

Vakuutuskanta
Vuoden piiatryessa luottovakuu t3Puvastattavana mil-

vuo- V,4e
desta yakuutuskanta l<asvoi 2,2
miljardilla markalla eli 13,8 pro-
senttia. Se osa vakuutuskannasta,
jota Eliiketurvakeskukelle anne-
tut vastavakuudet eivdt kata, oli
vuoden 1986 oiittvessi 7.0 mil-
iardiamarkl<i.Maarf aE-Byo-
edellisestii wodesta 10,8 prosen-
tilla. Uusia luottovakuutushake-
muksia tuli tilir,uonna 605 lreipp -

letta, kun niiti edelliseni vuonna
tuli 893 kappaletta.

Vakuutuskannan piiosa on eldke-
laitosten antamien lainojen sekii
elikelaitosten vastuuvajausten
vakuutena. Niiden luottovakuu-
tusten mdAri oli 13,4 miljardia
marl<l<aa. El2ikesi?itididen ia - kas-
sojen reaaliomaisuuden vakuu-
tena oleva luottovakuutusten
mlArd oli 4,8 miljardia markkaa.
Luottovakuutuskannasta oli iil-

,D il*
,;^u
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leenvakuutettu kotimaisissa va-
hinkovakuutusyhtidissd 1 521
miljoonaa markkaa.

Luottovakuutuksen maksutulo oli
5 1,2 mil joo naa marl<Laa. Maksu-
tulon ja luottovakuutusvastuun
perusteella laskenu keskimiirii-
nen luottovakuutusmaksu on 0,3
prosenttia luottovakuutusvastuus-
ta.

Vakuutusten miird lisiintyi edel-
lisestir,uodesta 187:lla ia oli
ruoden pziaffyessa I 252.

Korvaukset
Vuoden aikanasattui 77 vahinko-
tapausta. Edelliseni'vuonna niiti
oli 93. Korvauksina maksettiin
30,9 miljoonaamarldaa. Osa tistd
maarastit saadaan perityksi vasta-
vaku uks ista ia lainansaaj i lta. Mak-
settu,en korvausten markkamiird
on luottovakuutuksen toiminta-
aian korkeimpia. Vahinkotapaus
ten lukumi2rd verrattun a asiak
kaiden lukumZiirziin on vaihdel-
lut kymmenen edellisen r,uoden
ail<ana 0,5 - 2,2 prosent in valilla.
Tilir,uonna timi suhde oli 1,8
prosenttia.

Sijoitukset
Eliketurvakeskuksen si joitustoi -

minta aiheutuu l2hinn?i luottora
kuutusli i kkeesta. Siioitusomai -

suus oli vuoden 1986lopussa
337,2 miljoonaa markkaa. Sijoi
tusomaisuus koostui lainoista
(267,0 milf oonasta markasta ),
osakkeista (4,9 milloonasta mar-
kasta) ja muusta sijoitusomai-
suudesta (yhteensd 59,3 miljoo-
nasta markasta). Muu sijoitus-
omaisuus koostui joukkovelka-
kirjalainoista, lrirystodistuksista ja

valtion velkasitoumuslainoista.

Luottovakuutus-
toiminnan johtokunta
Luottovakuutustoiminnan johto-
kunnan tehtavana on muun
muassa pdAttdA erikoistapauksissa
luottovakuutusmaksun suuruu-
desta seki Eldketurvakeskuksel le
annetun vakuuden arvosta. Naita
ns. erikoistariffiointilcysymyksia
kasineli johtokunta r,uoden aika-
na 57. Lis2iksi johtokunta kasitteli
779 laina asiaa. Luottovakuutuk-
sen johtokunta on toiminut',uo-
desra7962.

LUOT:TOVAKWTUSTOIMINNAN KEHITYS WOSINA 1982 -1986

Vuosi

Vakuutusmaksut 42,0
Sijoitustoiminnan tuotot 26,8
Korvauket 5,5
Korvausvastuun lisiys 45,8
Hallinto- ja hoitokulut 6,5
Vastuuvelka vuoden lopussa 281,7

7982 1983 7984 7985

43,5
37,4
17,6
39,6
5,9

322,1

45,5
38,9
34,0
29,7
7,3

352,7

48,
39,
1)

-0,
7,

353,

30,9
47,5
7,9

395,8

3
5
5
3
5
7

Vahinkotapausten lukumiZiri 42 52 83 92 77
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tvo g rA KETURVAN KE H ITtAtr,ttNpx

Tl0eliiketurvan kehittimiseen
Eliiketurvakeskus osallistuu yh-
teistyoryhmien puitteissa sekii
antamalla lausuntoja ja tekemiill?i
esityksiii. Tyontekii6iden ja yritte-
jien eliiketurvasta Eliiketurvakes-
kus tekee tilastoia, tutkimuksia ja
selvityksia. Illkomaiden eliike-
turvasta kootaan vertailutietoja.

Kohti
ioustavaa eliikeikiiii
Vuosi 1986 on ollut yksil6llisen
varhaiselakkeen ja varhennetun
vanhuuselakkeen toimeenpant>n

ia osa- aikaelikkeen val m i ste lu n
ruosi. Uudet ns. kolmannen suku
polven elikemuodot ovat vaati-
neet Eliketurvakeskukselta paitsi
toimeenpanotyota myos runsasta
seuranta- ja tilastointityotd. Asias-
ta tiedottamiseen on pohlaksi tar
vittu el2ketasoa osoittavia esi
merkkilaskelmia.

Uusia suunnitelmia
Eliketurvakeskus antaa sihteeri
tyovoimaa ia mulrta asiantuntija-
apua lukuisille valtion asettamille
komiteoille, toimikunnille ya tyo-

ryhmille. Vuoden 7985 ailana ndi-
A ovat olleet perhe-elikekomitea,
julkishallinnon elikeikAkomitea,
eriiden sosiaal ivakuutuslakien
soveltamisrajatoimikunta, kotona
lasta hoitavan sosiaaliturvan selvi-
rysryoryhmi, ylieliketydryhmi,
valtion elikkeiden laskentaj2irjes-
telm2tyoryhmi seki tyoelakkei-
den valtionosuustyoryhma.

El?iketurvakes kuksen tyoryhmiis
si on selvitetty elakepalkan har-
kinnanvaraisen tarkistuken ulot-
tamista viimeisen tyosuhteen li-

siksi aikaisemmin paaftyneisiin
tyosuhteisiin.

Eliiketurvakeskus teki sosiaali- fa
terveysministeri6l le esityksen
ryontekijiin elakelain 1 $:n muut-
tamisesta. Tarkoituksena on saat-
taa alle kuukauden kestivissd
tydsuhteissa ryoskentelev2t el2ke-
turvan piiriin tapauksissa, joissa

rydntekifi tekee vihintiiin kol
mena perikkdiseni kal enteri-
kuukautena tyoti saman tyonan-
tajan palveluksessa.

Eliketurvan rahoitus
Eliketurvan pitkdiinteisen kehit-
tem isen on perustut tav a f iittavdn
pitkiille tulevaisuuteen ulottuviin
elikemeno- ja rahoituslaskel-
miin. Ensimmiiset vuoden 2 000
jiilkeiseen ailleian ulottuneet tyo
elikelaskelmat tehtiin El2iketur-
vakeskuksessa vuosina 797 I -197 9
sosiaali- ia terveysministeri66n
ns. ST{I-tyOryhmid varten.

Iaskelmien poh jatietoja ja VAy.et

ryji menetelmi2 on jatkuvasti ke-
h itetty. Eliiketurvakes kuksessa
valmistui r.uoden 1986 lopussa
laskelma tyoelakemenojen kehi
ryksestd ltloteen 2040. Se tehtiin
sosiaali- ja terveysministerion
pitkdn aikav2ilin suunnittelutar-
peita varten. Iaskelman oletus-
pohia laadittiin sosiaali- ja ter-
veysministeriOn, Kansanel2kelai-
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toksen 
f 
a Eliketurvakeskuksen

yhteisryon2.

Kuluneiden kahdenlrymmenen
viiden ruoden aikana tyoelak-
keen saajien lukumiird on kas
vanut yhdeksainsataan tuhan-
teen. Tulevan neljannesvuosisa-
dan kuluttua suuret ikziluokat al
kavat tulla elikeikiian. laskel-
mien perusteella ty6elikkeen
saajia on silloin noin 1,1 milloo
naa.

Lausunnot
Perustoimeentuloryoryhmdn
muistiosta antamassaan lausun-
nossa El2keturvakeskus suhtau-
tuu kielteisesti sosiaaliar.trstusten
roolin kasvattamiseen sosiaaliva-
kuutuksen kustannuksella. Kan
salaisten toimeentulo perustuu
tulevaisuudessakin pidasiassa
ryohon. Oikein toteutettu sosiaa-
livakuutus on toimeentulojirjes
telmin2 laadullisesti turvaavampi
kuin sosiaaliar'rrstus. Thrvehar-
kinnasta luopuminen voi myos
vaikuttaa kielteisesti yleisiin asen
teisiin sosiaaliturvaa kohtaan ve-
rorasituksen kasr.un ia etuuksien
epdtarkoituksenmukaisen jaka,
misen takia.

lausunnossaan sen ryoryhmin
mietinnostd, joka selvittZl kotona
lastaan hoitavan sosiaal iturvaa,
Eliketurvakeskus totesi, efta van-
huuselaketurvan jirjestdminen ei
ole tdmdn vdestdryhmin sosiaali
turvan keskeisi2i kysymyksia. Ta
loudelliset voimavarat tulisi Eli-
keturvakeskuksen m ielesta kay't
tdd ensi vaiheessa siten, efta niilla
kohennettaisiin mahdollisimman
tehokkaasti perheen tilannetta
lasten hoitoaikana.

Tyoeliiketurvan
tutkimus
Vuonna 1982 vahvistetussa El2ike
turvakeskuksen tutkimusoh jel
massa edellyeq,t projekit on to-
teutettu siihen vaiheeseen, ettd
uuden tutkimusoh jelman suun-
ninelu tuli ajankohtaiseksi.

Joustavan elikeiin kiytoon otto
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on jo aiheuttanut ohjelmasta
poikkeavia tutkimustarpeita. Var
haiseldkkeitd koskevaa tutkimus-
ta on alustavasti suunniteltu rin
nan tilastollisen seurannan kans-
sa.

Keskeinen ryo on edelleen ollut
perhe eldketutkimus. Tdhdnastis-
ten tulosten perusteella laadittiin
kevdilli 1986 selvirys leskeltymi-
sen aiheuttamista muutoksista
perheiden taloudellisessa ase-
massa. Selvitys luor.utettiin per
he elakekomitean kziyttoon. Pro-
jeki jatkuu.

Keviilla julkaistiin tutkimus tydt-
tomlys ia tyokpytomyyselike-
liisten kuolleisuudesta. Se on ti-
lastoihin perustuva selvitys kuol-
leisuuden ia elikkeen alkamis
r,uoden vdl isesti ri ippwuudesta
ruosina 1970-1984.

TLrtki mus tydkmtt6mlyse lake'
liisten verotuksesta ja heidin
saamistaan tulonsi irroista valmis-
tui. Aineistona kAytettiin "Tyoky
vlttomat 1970-luwlla" -projektin
yhteydess2 kerdttyld haastattel u
ja rekisteritietola.

Vuonna 1985 aloitettiin laajahko
tutkimus esitemuotoisen ryOeli-
ketiedotuksen perillemenosta ia
si ihen vaikuttavista tekii6isti. PiA-
raportti 'Mesti, viline ja vaikutus"
julkaisti in rnroden 1986 lopulla.
Samaa aineistoa on tarkasteltu
edelleen jatkotutkimuksissa, jot
ka saadaan f ulkisuuteen woden-
vaihteen jdlkeen.

Jatkuvana tyona on ulkomaisia
el2ike jiiriestelmii koskevien selvi
tysten tekeminen; niita tarvitaan
erityisesti sosiaaliturvasopimus-
ten valmistelussa. Samalla on teh
ty uutta yleisesirystd ulkomaisista
elakelariestelmisti. Kirjan julkai
seminen ajoitetaan niin, etti sen
tiedot vastaavatvuoden 1987 alun
tilannetta.

Tilastot
ja katsaukset
Vuotta 1985 koskeva ryoelakeiar-
jestelmdn tilastollisen luosikirjan

I osa ilmesryi toukokuussa. Osa
sisalda tietoia TEL:n, LEL:n, YEL:n
ja MYEL:n mukaisista el2kkeist2.
Suppeampaa eliketilastoa on jul-
kaistu neljinnesruosittain ja kuu
kausittain.

Tilastollisen rmosikirfan II osa
valmistui joulukuussa. Se sisilti2
rietoia yksityisella sekorilla ryo
suhteessa tai yritt2ijini toimivista
henkil6isti, yksiryisen sekorin
tyoel2kej2rjestelmin rahoitukses-
ta, luottovakuutuksesta sek2i yksi -

tyiselti tai julkiselta sektorilta tyo-
elaketta saavien kokonaiselike
turvasta.

Joustavien elikemuotojen voi-
maantuloa on seurattu kuukausit-
tain ajettavilla rekisteritilastoilla.
Seuranta on kohdistunut ldhinnd
yksi l6llisen varhaiselikkeen ha-
kemuksi i n, ennakkoplatdsten
ratkaisuihin, alkaneisiin yksilolli
si in varhaisel2kkeisiin, varhen-
nettuihin vanhuuselZkkeisi in ja
55-54 ',uotiaiden muihin elak-
keisiin seki vastaaviin vdestd
osuuksiin. Lisiiksi on tutkittu,
kuinka suuri osuus ykil6llisen
r,arhaisel2kkeen ennakkopditok
sen hakeneista lopulta siirryi
elakkeelle.

Rekisteritietof en ohella on keritty
suoraan eliikelaitoksi lta otostieto-
ja joustavia elakkeitii hakeneista
henkiloisti. Tiedoista on ajettu ti-
lastoja hakif oiden ammattiraken-
t eesta, aluee I I i sest a ial<aumasta,
sivi i 1 isiidysti seki aiemmasta
tyottomyydesta ia sairauspiivira-
han saamisesta.

Eliketurvakeskuksen ja Kansan
eldkelaitoksen yhteinen tilasto-
julkaisu Tilasto Suomen elik
keensaajista ilmesryi elokuussa ja
vastaaYa ruotsinkiel i nen pai nos

ryyskuussa.

Elikejirf estelmien keskeisisti
numerotiedoista fa lyhyen aian
ennusteista sekii elaketurvan ke-
hiryshankkeista on julkaistu kar
sauksia.



KOULUTUSJA TIEDOTUS

Yhteniisen tiedotusaineiston
tuottaminen tyoelilkelainsiii-
dinn6stl ja elflketurvan toteu-
tumisesta sekii sen lerdttiiminen
kuuluvat Eliiketurv'akeskuksen
tehtaviin. Tiedotus- ja koulutus-
rydlle pyritaan pitemeiin my6s
sosiaalialan toimihenkil0t, eltrke-
kassojen ja -s?iiti6iden hoitajat,
pankkien eliikeneuvojat ia muut
toimessaan eliikeasioita hoitavat
aiantasalla.

Kurssit ja
koulutustilaisuudet
Tyoel2keiirjestelm2n sisiisii tar-
peita vamen suunniteltuun koulu-
tukseen on tullut osanottaiia vuo-
sittain tasaisesti l<asvava maafi .
Heiti on myos muun sosiaalitur-
van alueilta.

Joustava eliikeikii on luonnolli-
sesti ollut kouluttamisenkin kes-
keisaihe. Osa-aikaeliiketta kiisitel-
tiin useaan otteeseen kohta tul-
kintaoh jeiden valmistuttua. Ai-
heina olivat el2kkeen miidrin las-
keminen, uudistuksen vaatima
tietoliikenne seki siitioiden ja
kassojen sd2ntoih i n tawittavat
muutokset.

Syksylla jirjestettiin uudentyyppi-
set Hydennyskoulutuspii ivdt ld-
hinni kassojen ja s?iiitiOiden esi-
miesportaalle. Aiheita, mm. sosi-
aaliturvasopimuksia ja eliikepii-
tosten perustelemista, kisitelti in
yhteisesti keskustellen. Raken-
teeltaan luentosarjaa kevyempi
koulutusmuoto otettiin hlvin vas-
taan.

Tyoeliiketiedottajat ja kenttikou-
luttajat saivat neuvottelupflivil-
leilnlmatralla kuulla muun muas-
sa tuoreista eliikkeiden ja elike-
organisaatioiden tuttuutta kos-
kevista tutkimuksista. Ryhmiit6i-
nii luonnosteltiin tydelikejirjes-

telmin 25. toimintanroden tiedo-
tusohjelmia.

Tyoe liikepi iY eA, Ly }elekealan
tyonteki joiden perinteista vuo-
tuista koulutuspdivd:i, silyttiviit
tuoreet ja tulossa olevat lainmuu-
tokset. Muita aiheita olivat tieto-
suoja sekJi palvelu- ja tietoyhteis-
kunnan ihmis- ja yhteiskuntakuva.

Peruskursseja, rekisteripiivii, vas-
tuunjakokursseja, laskentakursse-
ia ia saati1iden hallitusten kursse-
ja jiirjestetti in vaki intuneeseen
tapaan.

Tyoelike jiirjestelmin si siiisi llii
kursseilla ja koulutustilaisuuksis-
sa oli yhteensi puolitoista tuhatta
osallistujaa. Jiirjestelm?in ulko-
puolista koulutusta toimeenpan-
tiin muun muassa rahalaitosten
eliikevirkailijoille, joita kiivi tilai-
suuksissa 1 700, Kansanelikelai-
toksen toimihenkil6ille, joita
koulutettiin 1 500, seki postin
virkailijoille, sairaaloiden, mie-
lenterveystoimistojen ja kuntien
sosiaalitoimistojen sosiaalihoita-
jille, sosiaalivirkailijoill e ia lli.kA-
reille. Kaikkiaan niissi tilaisuuk-
sissa kivi lahes neljii tuhana kuu-
lijaa.

Rahalaitosten kanssa yhteistydssi
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iirf estettyji koulutustilaisuu ksia
oli 7 3, Kansanel2kelaitokselle tar

iottuia kursseia yksitoista ja kerral-
I isia luentokdyntel2 Kansanel2ke
laitoksen paikallistoimistoissa 81.

Rahalaitosten yleisoti laisuuksissa
esitelmditiin viidelle tuhannelle
kuulijalle. Ndita tilaisuuksia oli
203, ia ne koskivat liihinni elik-
keelle siirtf/ia.

Rahalaitosten ia Kansanelikelai
toksen runsas osuus selitq.Y sil
ld, ettd rahalaitokset ovat olleet
ryoelakehakemusten viral I isia
vasraanottopisteita 1960- I uwn
puoliviilistZi lahtien fa Kansanel2-
kelaitoksen toimistot r.uodesta
1975.

Tiedotus
Aihe, johon jatkuvasti jouduttiin
t i edotettaes sa palaamaan, e lake -

ikalrysymyksen rinnalla, oli tule
vaisuuden elikkeiden rahoitta-
minen. Eliketurvakeskuken 25-
r,uot ispiivin johdosta laadittiin
aianjakson kehirysti arvioivaa leh
tiaineistoa. Tyoeliikejzirjestelm2n
merkkivuos i vaati valmistelu ja.

Perusesitteiden Ty6ntekiizin eliik-
keen, Yrittifin el2kkeen ia Tunne
tyoelaketurvasi -esitteen ohessa

iaettiin runsaasti uusittua iousta-
vaa elike iki2 klsinelev2a esiteft a.

Uusittuina ilmestyiv2t yrittiijin
tyotulon mdarittamisti koskeva
ohievihko ja rydnantajan elikeva-
kuutusopas. Viimeksi mainittu
painettiin myos englanninkieli
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seni Suomessa toimivia ulkomai-
sia tyonantaiia varten. Suomen
ry6elike jirjestelmist2 vierasmaa-
laisille kertova usealla kielelli
painettu esite julkaistiin nyt my6s
vendjiiksi.

Ty6elake ilmesryi viitend nume-
r ona iaArbetspension kahtena.
Lehdist62 kiinnostivat mm. Tyo-
elikkeessi julkaistut tiedot elike-
muotojen alueittaisesta painottu-
misesta ja el2kkeensaaiien kun-
nittaisesta 

f 
akautum isesta. TyO-

elake on ilmesryny ruodesta
1965 jaArbetspension ruodesta
1966.

Messuihin ElZiketurvakeskus osal-
listui Kokkolassa, Imatralla, Ro-
vaniemelli la Tampereella. Rova
niemelaisille messupalvelusta
tiedotettiin muun muassa paikal-
lisen television alulla, foka laheni
valahdyksen messuosaston toi-
minnasta. thmpereen messuia
poh justettiin paikallisradiossa, ja

messu jen ailrana jirjesteni in Yh-
dess2 Kansanelakelaitoksen
kanssa puoliviihteellinen tiedot-
tava elakelaistapahtuma. Syksyl lii
osallistuttiin Helsingissi Vanhus-
ten viikkoon. Yhdessi Tyoelike-
laitosten liiton kanssa pidettiin
alueelliset tiedotustilaisuudet
Kuopion, J1,viskylan ja tahden
seudun elikelaitosten edustaiille,
lehdist6lle la radiolle. Eliketur-
vakeskuksen wosittainen mes-
supalvelu aloitettiin vuonna 797 4.

Tydmarkkina jiriest6ji ja leht ien
toimituksia kutsutti in kuulemaan
ja keskustelemaan elikkeist?i
kymmenkunta ryhm26. Opiskeli
iaryhmii ja yksiniisiii opiskeli joi
ta kdvi opintokiynneilla jasaa-
massa materiaalia harjoitust6i-
hinsd.

El2keturvakeskus tuli toimineeksi
kymmenen \,uotta Iti Pasilassa.
Merkkir,uoden luhl istam iseksi
Eliketurvakeskus ja Tietokone
palvelu yhdess2 jdrjestivdt kesi
kuun alussa tiedottavan tutustu-
mistilaisuuden itdpasilalaisille
naapureille toimitalon edustalla
Opastinsillalla.

Tyoeliike jarjestelm2n merkkiwot-
ta valmisteltiin mm. toimittamalla
yhdessi Tyoeliikelaitosten liiton
kanssa yleis6tilaisuuki in tarkoi-
tettu diasaria ia tuottamalla yh-
dessd LEL Tydelikekassan kanssa
TV 2:n l2hetenivdksi tarkoitettu,
kuutamourakointia kisittelevi
tietoisku.
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Merkittdvin tehtavaalueen kan-
sainvil isessa yhteistyossi muo-
dostivat sosiaaliturvasopimus-
neuvottelut.

Kansainvilisen sosiaal iturvajirjes-
ton ISSA:n yleiskokous pidettiin
Montrealiss a. Jolia kolmas r,uosi
jdrjestettiivii yleiskokouksia on
osuvasti luonnehdittu sosiaalitur
van maailmanniiyttelyiksi, jotka
mahdollistavat kokemusten vaih-
don kai kkialta maailmasta tule-
vien asiantuntijoiden kesken.
Montrealin kokoukseen osallistui
valtuutettuia yli sadasta maasta.
Kokous osoitti sosiaaliturvan on-
gelmien samankaltaisuuden eri
puol i lla maailmaa. Keskuste lua
sosiaaliturvan tavoitteenasettelus-
ta, tyottomlyden haittojen vdhen-
tamisesta elaketurvan keinoin ja
nuorten tyonteki jiin sosiaalitur-
vamaksu ist a VAyddAn mu ual laki n
kuin Suomessa.

Poh joismainen lisdelikekokous
pidetti in Tanskassa ja sosiaaliva-
kuutuskurssi Ruotsissa, Elaketur
vakeskus osallistui Pohloismai-
den Neuvoston alaisen sosiaaliti-
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lastokomitean NOSOSKO : n tlo-
hon. Komitea julkaisi selviryksen
poh joismaisten elike jirf estel-
mien rahastoista.

Ulkomaisille el?ikelaitoksille ja
jdrjest6ille vilitettiin tietoja ty6-
elikej?irjestelmin ja koko sosi-
aal iturvan kehiryksesti. Erityisesti
joustavan elikeiin kiiyttoon otto
on heraftanlt mielenkiintoa. Eli-
keturvakesku ksen toim in taan ki
vivat tutustumassa muiden muas-
sa japanilainen tal ousvaltuuskun-
ta, pohjoismainen ammattiyhdis-
tywaltuuskunta, norialainen eli-
kekomitea seki Norjan ia Ruotsin
sosiaalivakuutuslaitosten piiiioh-
taiat lahimpine tydtovereineen.

Eliketurvakeskus oli mukana so-
siaali- ja terveysministeriOn val-
tuuskunnassa, joka vieraili Gruu-
siassa SNTL:n ty} iasosiaaliasiain
valtionkomitean kutsusta. Gruu-
siassa jirjestettiin Suomen ja
Neuvostoliiton viliseen tervey-
denhuollon ja sosiaalialan yhteis-
tyooh;elmaan I i ittfzi seminaari
tietokonetekniikan kiiydsti ela
keturvan hallinnossa.

Henkilosto
Henkildstdn mddra on viimeisten
neljin vuoden ajan pysYnY lahes
samana. Vuoden lopussa tyonte-
kiioira oli 393,yhtd enemman
kuin edellisr,uoden paa$Yessa.
Vaihtuluus oli 6,1 prosenttia,
edell isr,uon na 5,4. TehHvasti toi -

seen siirtyi talossa 42 tyontekiiaa
eli 10,5 prosenttia koko vahr,uu-
desta, edellisr,uon na 7 J prosent-
tia.

Sis2isen toiminnan suunnittelu-,
seuranta- ja ohjausiiriestelmin ti-
laisuuksissa on erityist2 huomiota
kiinnitetty juuri henkil6ston ious-
tava n kaytoon sisiisten siirtojen
avulla. Niin on pyritry huolehti-
maan toiden tasaisemm asta ia
kautumisesta. Painoa on pantu
myos toim istoautomaation kehit-
tamiseen, jota varten perustettiin
toimistojirjestelmid kartoittava
proiekiryhmi. Thvoitteena on pa-
rantaa toi m intaa ja tuottavuutta,
luoda uusia tydtapoia ja kehittia
ulospiin suuntautuvaa palvelua.

Tietotekn iikan keh itysnilrym2t
olivat aiheena Ly )nantaian ia
ryonteki joiden edustaj ien yhteis-
tyoseminaarissa.

KANSAINVALINEN
YHTEISTYO

FIALLINTO
JA HENKILOSTO
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HENKITO MAANA WOONN LOPUSSA

Henkil6stokoulutus
Sisdisid kursse ja toi meenpantiin
liihes kuusikymmenti. Uusille
toimihenkiloille pidettiin perus-
kurssit tyoelakeiarjestelmisrd,
el2kelasken nasta ja tietoteknii -

kasta. Muita aiheita, henkilOstdn
ammattitaidon yllapidosta huo-
lehtivan siinn6llisen koulutuk-

sen lisiki, olivat muun muassa
tilannejohtaminen ja sdddosval-
mistelu. Tietotekniikkakoulutuk
sen osuus oli lihes viidennes
koulutusp2ivisti. Kaikkiaan hen
ki l6stOn koulutuspdivizi kerryi
2 100, runsaat viisi henkilod koh
den.

Koko henkil6kunnalle j2rjestet-
tiin teemapaiva, ionla aiheena
olivat alkoholiongelmat tyoela
missd. Johdon koulutuksessa pa-
neuduttiin muun muassa johta-
mistaitoien kehittimiseen ja tie-
totekniikan afankohtaisiin kehi
tyskysymyksiin.

Hebingissci 25. pdiu(ind maaliskuuta 1987

Jukka Rantala Jubani Kolebmainen

PekkaAbmauaara
NibKomi
Martti Lebtinen
Mauri Moren

AlttiAurela
Lasse Laatunen
Bruuno Mattila
Jubani Salminen

Markktt Hl,acirinen
Ukho Latrila
Pekka Merenbeimo

Matti Uimonen
toimitugobtaja

22% \it. rnerkor-rorn i tai
opiske lija
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VARSINAISEN TOIMINNAN
TT]LOSLASKELMA

Toiminnan tuotot

Kustannusosuudet eliike-
laitokilta
laiminlyontihlvikkeet
TEL 15 $:n mukaiset
eliike jdrj estelykulut

Hallinnon kulut

Palkat ja palkkiot
Sosiaalikulut
Muut hallinnon kulut

Poistot kliytto-
omaisuudesta

Muut tuotot ja kulut

Vuokratuotot
Korkotuotot
Elikelautakunta

Korkokulut

Tilikauden tulos

31330523,74
8774706,

7 tr4485,20
1987 505,06

73788.1.2

r.t.41.a.L986

1,491,807.2t
+ 823248't4,89

3o)o

78249227
|3olo

3931.237,30

l o-i.>< t U'L ut?o

74. /&

nTA 110

]t,,*uL ; u h,u"( flt 7"
, 

-
9*1"-L/n4
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LUOT TO\A KU U T USTOI M I NNAN
TT]LOSLASKELMA

+ 51.196509,-Vakuutusmaksutulo

Luottotappiot vakuutus-
maksusaamisista

Siioitustoiminta

Tuotot
Kulut

Vakuutusmaksuvastuun
muutos

Vakuutusliikkeiden tuotot

Korvauskulut
f

Maksetut korvaukset
Korvauwastuun
muutos

Vakuutusliikkeen kate

Jiilleenvakuuttaiien osuus

Vakuutusmaksutulosta
Vakuutusmal<suvastuun
muutoksesta
Korvausvastuun
muutoksesta

Oma osuusvakuutus-
liikkeen katteesta

Liikekulut

Palkat ja palkkiot
Sosiaalikulut
Muut liikekulut

Keytt6kate

Poistot keyttO-
omaisuudesta

tiikeylijeem r / aliiditmi

Varausten muutokset

Luottotappiovaraus

Viilitt0mlt verot

Tilikauden tulos

1..1..-37.72.t985

77 177,80

"d,"

+ 41955973,69
- 200278,99 + 41755694,70

1,450684,-

+ 91424347,90

- 1110

4159041.3,50 72464846,48

+ 78959495,42

- 8 58561.7,75

+ 1379347,-

+ 731934.- 7 734336,75

+ 71825758,57

- 4449336,83
- 1.282t20,-
- 2768333,1.4

F..,540
tbgwas.st

281800,-

+ 3643558,70

1.79464L,45

1u8927,25

30874432,88

3925368,70+
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TASE

VASI!\V/v\

Rahoitusomaisuus

Rahat ja pankkisaam iset
Jiilleenvakuutusliikkeestii
johtuvat saamiset

Vakuutusmaksuvastuu
Korvausvastuu

ElZikekustannusten
tasausosuudet
Hlvikesaamiset
Siirtosaamiset

Vakuutusmaksut
Korot
Muut siirtosaamiset

Muu rahoitusomaisuus

Sijoitusomaisuus

Velkakirjasaamiset
Osakkeet
Muu sijoitusomaisuus

I(iyttoomaisuus

Osakkeet ja osuudet
Kiinteistot
Kalusto
Muu keynoomaisuus

3r.r2.7986

3935483't,82

4722087,-

7048,&
1,3630081,17

1329241.6,30
550000,-

71.550464,93

266956130,83
4927 905,30

59344t09,55
331228r45,68

1673674,60
36932572,-

50006L6,35

446578373,56

192900.-
43799762,95

4292806,-
429281,-

3029360,50
9228429,73
1034626.07

36



VASI/ffiAVAA 31..12.1985

Vieraspflitoma

Jiilleenvakuutusli ikkeesti
iohtuvatvelat

Jilleenvakuutusmaksut
Siirtovelat

Vakuutusmaksu-
ennakot
Ennakkona saadut
kustannusosuudet
Muut siirtovelat

3631569,05

64283,-

9346514,33
172811.62 70 20691.960,03

Muutvelat

Lyhytaikaiset lainat
Pitkiiaikaiset lainat
Elikekustannusten
tasausosuudet
Muut velat

2117 030,-
84657L7,33

764871,33
4672662,38 16020221,04

Vakuutustekninen
vastuuvelka

Vakuutusmaksuvastuu
Korvausvastuu

25598255,-
371192469,55 3967907?l.55

437134474,57

Varaukset

Luonotappiovaraus 9 898.89

746578313&

Vastuut
Luowtettu ki inn itettyii
halti javelkakirjoja 2 000 000,-

Helsingissri 25. pciiurinci maaliskuuta 1987

JukkaRantala Jubani Kolebmainen

PekkaAbmauaAra
NibKomi
MarttiLebtinen
MauriMoren

AlttiAurela
Lasse Laatunen
BruunoMattila
JubaniSalminen

Markku Hyucirinen
Ukko Laurila
PekkaMerenbeimo

Matti Uirnonen
toimitusjobtaja
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TI LI NTAR KASTUSKERTOMUS

Edustajiston varsinaisessa slys-
kokouksessa joulukuun 9. pdrivij;na
1985 valitsemina tilintarkastajina
olemme suorittaneet Eliketurva-
keskuksen ruoden 1986 hallin-
non ja tilien tarkastuksen, minkji
perusteella annamme seuraavan
lausunnon.

Edustaiiston valitsemana valvonta-
tatkastaiana al le ki rf oi ttan ut Fol ke
Tegengren on huolehtinut kirjan-
pidon jatkuvasta tarkastuksesta
hyvin tilintarkastustavan edellyttZi-
missi laajuudessa. Niiiss2i tarkas-
tuksissa on todettu kirjanpito hy
vin kirf anpitotavan mukaiseksi,
rahavarojen hoito rismilliseksi ja

sisiinen valvonta tarkoituksen-
mukaiseksi. laina-asiakirf at ovat
kunnossa sekii sijoitus ja kiytto-
omaisuuden arvopaperit tallella.

Yhdessii olemme perehryneet
edustajiston, hallituksen ja luotto-
vakuutustoiminnan johtokunnan
poyakirjoihin seki tarkastaneet
hallituksen toimintakertomuksen
ia tilinpiiiitdksen. Lisiksi olemme
saaneet tarpeell iseksi katsomam-
me selvitykset.

Tilinpiitos, joka kasittii varsinai-
sen toiminnan ja luottovakuutus-
toiminnan tuloslaskelmat sek'j
taseen, on laadittu hyviin kirian-
pitotavan mukaisesti. Tuloslaskel-

mat osoittavat nolla-tulosta ja tase
pl'atryy 445.57 8.37 3,55 markkaan.

Hallituksen toimintakertomus ja
tilinpii2t6s antav t asialliset ja

oikeat tiedot Eliketurvakeskuksen
toiminnasta ja taloudesta.

Eliketurvakeskusta on tarkastuk
sessamme saamamme kdsityksen
mukaan kuluneena tili',uonna
hoidettu asiaankuuluvalla huolel-
lisuudella.

Thrkastuksemme perusteella
ehdotamme, efta tilinpiitOs vah-
vistetaan ia ett| hallitukselle
myonnetddn vastuuvapaus !1ro-
deha7985.

Helsingissri bubtikuun 14. priiutinci 1987

Tarmo Hlrucirinen Rauno Kousa
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TILASTOTIETOJA

WOSINA 19 62 - 19 86 E LAKKE E LLE SI IRTYNE IDEN LUKUMAARA

VUOSINA 1980-1986 ELAKKEELTE SIIRTYNEIDEN 55.64-VUOTIAIDEN
LUKUM]iARA ELAKELAJ IN MUKAAN

1962 63 61 55 66 61 68 69 -0 1t 12 -3 i1 16 a,- 1fl a9 80 ul 82 83 u4 85 it6
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ETAKKEET JA E LAKKEENSAAJAT VUOSTEN 1980 - 1986 LOPUSSA
ELAKELAJEITTAIN

TEL, LEL, YETJA MYEL ELAKETTA SAAVIEN
KE SKI MAARA INE N KO KO NAI SE LA KE 3 I.I2.I9 8 5, M K/ KK
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E LAKKEENSAAJ IEN IKARAKENNE VLIODE N 1986 LOPUSSA

WONNA 1985 TEL:N, LEL:N, YEL:N TAI MYEL:N MUKAISESSA
TYO SUHTEESSA OLTEET SEKA 15 - 64.VU OTIAS VAESTO
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NUMEROTTETOJA

ELAKELAITOSTEN
TOIMINNASTA 1986

Elikelaitoksia
Vakuutettuja
ElikkeitA
Myonneryt el?ikkeet
Maksutulo*
Elikemeno
Vastuuvelka*
Keskim. elike
Keskim. myonneffy elake*

' luuut ouat aruioita

101
I t40

400
56

71 575
8874

57 440
r973
2r70

1

260
r32
rc

1 160
1 547
7 220

997
r2\0

13
743
55

7
860

7 74\
290

7762
1 810

1

205
r99

79
255

7252
80

532
6t5

YFIT

703

786
98

13 900
r2754
65030

1 398
1 680

TEL LEL YEL IVTYEL

37.72., kpl
31.12., 1000 kpl
31.12., 1000 kpl

1000 kpl
milj. mk
mili. mk

31.12., milj. mk
31.12.,mk/l<k

mk/kk

ELAKKEIDEN LUKUMAARAT
3t.12.,1000 KPL

Vanhuusehkkeet

Perhe-
Kaikki

7982 1983 1984 t985 1986

322
177

23
t72
628

340
177
33

120
554

353
175
43

127
698

373
176
<)

134
735

395
186
63

T4I
786

MUUTOKSET ELAKKE IDEN LUKUMAANTSSA
WONNA T986, IOOO KPL

Elikkeiti 37.72.t985
Myonnetty uusia
Muutettu vanhuuseldkkeeksi
PaaftyneiA
El?ikkeiti 37.72.7985

ryok),ytto
myys ja

tyottomlT/s-
elakkeet

-7+ 2"1
249

vanhuus-
elakkeet

perhe-
eliikkeet

734
11

-4
t47

228
46

-18

373
27
18

-16
396

kaikki

735
78

-27
786_-\

3458
2259

248
969

6934

4046
2497

425
7 728
8 096

4677
2856

699
7298
9464

5050
3691
1 337
1676

r2754

"rt&o

ETAKEMENO MILJ. MK

Vanhuuseldkkeet
Tyolq lttdmlyse liikkeet
Tyottdmlysel2kkeet
Perhe el2kkeet
Kaikki
Kaikkiin edellci esitettyibin luhuibin sisciltl4t myds rekisterdity liscielciketurua.

1982 1983 1984 1985 1986

5257
3221

976
748t

10935
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rvogrArcEremsAAoAxxOx MIJTJToKSET 7986

ASETUS valtion elakeasetuksen 5 $:n muurramisesta (193/28.2.1986). Asetuksen muutos johtui
er2iden koulujen nimien muuttamisesta. Asetus tuli voimaan 15.3.1986.

IAKI maatalouslritra,ien el2kelain 3 S : n muurtamisesta (210 / 14.3.1986).
IAKI yriftai ien eliikelai n 2 $ : n muurram isesta (21I / 14.3.1986).

Iainmuutoksilla lisittiin L,ffEL 3 $:dzin iaYEL 2 $:22n uudet 2 momentit ja ne koskevat lrittdjien va-
kuuttamista heidiin kuolemansa jilkeen. Yritriifieliikevakuutusta ei saa ottaayriftaian kuoleman jiil-
keen, ellei MEIAtai ETK eriryisistii slystd toisin paata. tait tulir,at voimaan 1.4.1986.

IAKI ryonteki jzin elikela i n m u urtam is esra (283 / 78. 4.1986).
IAKI lyhyaikaisissa ryosuhreissa olevien ryontekijiin elikelain muurramisesta (284/18.4.1986).
ASETUS lyhyaikaisissa tyosuhteissa olevien ryontekijiiin eldkeasetuksen 13 a $:n kumoamisesta
(285/r8.4.t986).
lainmuutoksilla lisAttiin TEL:iin ja LEL:iin siAnn6kset siiti, miten menetellaan jouduttaessa oikai-
semaan jomman kumman lain mukaan jiirjestetry eldketurva toisen lain mukaiseksi.
Samalla LEL:sta poistettiin s2dnnOs, foka koskee LELTydeliikekassan ilmoitusvelvollisuutta valtio-
konttorille erdissi upauksissa. Tdh2n liim,en kumottiin mvOs LEA 13 a $.
lait ja asetus tulivat voimaan 1.5.1986.

IAKI valt i on e l2i ke lai n m u uttam i ses ta (333 / 9 .5.1986).
Vahvistettu lainmuutos merkitsee sita, efta el2keoikeus mairuitaln kustakin palvelusjaksosta erik-
seen. Menettely r,astaa valtionhallinnossa soveltuvin osin TEL:n ns. vapaakiriatekniikkaa.
lainmuutoksella toteutettiin myds TEL:n ns. ryosuhteen teknisti katkaisua vastaava menettely.
laki tuli voimaan 7.7.1987.

IAKI tyontekijdin elzkelain 11 ia 18 $:n muuttamisesta (459/13.6.1986).
IAKI maatalousy'ritti j ien elAkelain 19 $ : n muuttamisesta (460 / 13.6.1980.

IAKI yritt?ijien elzkelain 17 $:n muuttamisesta (451/13.6.1986).
TEL:n muutosten mukaan STM antaa erikeen maariykset vanhuuselikkeen laskemisesta niissi ta-
pauksissa, joissa alennettuun eliikeikdjiirjeste[yn liittyv,l elike tai m2iirdllinen lis2el2ke alkaa
muusta ajankohdasta kuin elikeiistd. Muutoket koskevat myos MYEL:aiaYBL:aviittaussdinnosten
kautta.
tait tulivat voimaan 1.7.7985, kuitenkin siten, ettd niiti sovelletaan 7.7.7986Iukien.

Sosiaali- ja terveysministeridn paatds ryoelikkeen laskemisesta erlissd tapauksissa (500/13.6.1986).
STM:n paatos liitqlr lakeihin 459-461/86. Paatos sisiilti2 myos ne vakuutusmatemaattiset kenoi-
met, joita kelttaen eliikkeen mddrAialkamisajankohdasta riippuen muutetaan.
Pliatos tulivoimaan 1.7.7986, kuitenkin siten, ettd siti sovelleuan 1.1.1986 alkaen.

IAKI kansanelilkelain muuttamisesta (594 / 8.8.1986).
IAKI perhe-elzikelain muuttamisesta (595 / 8.8.1986).
tlt<l tyontekijiin elSkelain 19 a $:n muuttamisest^ (598/8.8.7986).
LAKI merimiesel2kelain 28 b $:n muuttamisesta (599/8,8.1985).
IAKI valtion eliikelain 17 $:n muuttamisesta (600/8.8.1986).
KEL:iin lisiittiin muun muassa sdinnos, jonka mukaan KEIA:lla on oikeus tieryissi tapauksissa periii
ryoelakelaitokelta takaisin liikaa makamansa lisiiosa. Takaisinperintloikeus koskee valituksen
lohdosta takautur,asti myonnettyl ryoelaketta. Asiasta lisiittiin ryoelakelakeihin tarvittavat saann6k-
set. Viivasq,miskorkoa koskevat siiiinnokset ulotettiin myos kansanelikefdrjestelmiin. Lisiksi kan
sanel2ke- ia tyoelikelainsiZidintOOn tehtiin eriiti teknisii muutokia.
Iait tulivat voimaan 1.11.1986.

I,A,KI tyonteki jiiin el2kelain muuttamisesta (603/8.8.1986).
IAKI lyhytaikaisissa rydsuhteissa olevien ryontekiiain eliikelain muuttamisesta (504/8.8.1956).
IAKI maatalousyrittijien elakelain muuttamisesta (605 / 8.8.1986).
I"{KI yritt?i j i en elake lai n m uurram ise sr.a (606 / 8.8. 1986).
IAKI sa ira usrakuutusla i n 27 $ : n muuttamises ta (607 / 8.8.1986).
IAKI ry6ft omyystunalain 16 $ : n muuttamisesta (608/3.8. 1986).
Tyoeliikelakeihin lisittiin uusi elZkemuoto, osa-aikaelike, joka mahdollistaa asteittaisen siirtymisen
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ryostZi elzikkeelle. Osa-aikaelake korvaa ansioiden vihenn.,rnist2. Osa-aikael2ke on mahdollinen 60
ruoden i2st?i lukien. El2kkeen saaminen edellytaa siirrlmisH osa-aikatyohon.
Lait tulivat voimaan 7.7.7987.

ASETUS luopumiseliikeasetuksen muuttamisesta (628 /22.8.1986).
Luopumiselikeasetukseen tehtiin 1.8.1986 voimaan tulleen luopumisel2kelain muutoksen
(565/86) edelly'ttimat muutokset. Asetuksessa milritell2in muun muassa talousrakennusten ia
pellon kiltto m uuhun kuin maataloustuotantoon.
Asetus tuli voimaan 1.9.1986.

IAKI Sveitsin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen er2iden maaraysten hyrdkqrrnisestl
(670/30.5.1986).
laki tuli voimaan asetuksella tarkemmin siidettivini ajankohtana.
ASETUS Sveitsin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ia sen erdiden
miAriysten hyziksym i sesta an netun lai n voi maantu losu ( 67 1 / 19 .9.1986) .

Edell2 mainittu laki ja timd asetus tulivat voimaan 1.10.1986.

Sosiaali- ja terveysministeriOn pi2tos lyhyaikaisissa ryOsuhteissa olevien tyontekiiain el2kelain
10 $:n 1 momenrissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta (706/25.9.1986).
LEL 10 $:n 1 momentissa tarkoitettu maksuprosentti on ruoden 1986 ialkeen maksetuista palkoista
14 ia24 \.uotta nuoremmilla 8,1.
Paatos tuli voimaan 7.1.7987.

IAKI valtion elakelain muuttamisesta (757 /24.10.1986).
Virkamieslains22dinndn kokonaisuudistuken johdosta kumotaan muun muassa ns. nimittZmiskir-
jalaki. Tdmiin johdosta VEL:sra poistetaan nimifiamiskirfalakiin liiq^/at siannokset.
Iaki tulee voimaan 1.1.1988.

Sosiaali- ja terveysministerion PI\AII)S ryontekiiain el2keasetuksen p $:ssii tarkoitetun palkkaindek
silur.un vahvistamise sta (l AshO.t0.19s5).
Pii2toksen mukaan TEA 9 $:ssd tarkoitettu palkkaindeksiluku rmonna 1987 on 1225. Ty6eldkkeisiin
tuli 5,15 prosentin korotus.

ASETUS ryonrekiiain ellkeasetuksen 8 $ :n muurramisesta (859 / 28,t1. 1986 ).
TEA:een lisittiin siiinn0kset vapaakirjan muodostamisesta silloin, kun tyontekiia siirqry osa-aika-
eliikkeelle.
Asetus tuli voimaan 7.7.1987.

Sosiaali- ja terveysministeriOn P1\AI6S maatalousyrittiiien elakelain 10 $:ssi tarkoitetun peruspro-
sentin ia yrittif ien eliikelain 9 $:ss?i tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta (864/26.11.1986).
IvI\TL 10 $:n 1 momentissa tarkoitettu perusprosentti iaYEL9 $:n 1 momentissa tarkoitettu maksu-
prosentti vuonna 1987 on 13.

IAKI valtion elzikelain 8 ia 10 S:n muuttamisesta(964/19.72.7986).
VEL:a muutettiin siten, etta valtion el2keliirlestelm2n piirisii kunnallisen elikejirjestelmin tai erii-
den muiden julkisten el2keiiirfestelmien piiriin siirrlnyt henkilo voi saadavanhuusel2kkeen valtion
elAkejirjestelmistii samasta ajankohdasta kuin hinelle on myonnetryr,anhuuselzike kunnallisesta
tai erAistii muista julkisista eliikefdrlestelmist2. Valtion palvelukesta myonnettavi el2ke md yeyry
ns. lisdeliiketuftan mukaisena, jos henkilolle on myonneny iostakin edella urkoitetusta julkisesta
eliikejiirjestelmisti Iisiel2ketunan mukainen r,anhuus-, tydlq&yttomlys- tai ryottomyvseldke.
taki tuli voimaan 1.1.1987.

IAKI merimiesel2kelain muurramisesta (1038 / 3L72.1986).
Merimieselikelakia muutettiin siten, etta myos MEL:n mukaisesti voi saada yksilOllistzi varhaiseli-
ketta ja varhennettua vanhuuseliketEi. gmalla muutettiin myos merimiesten el2keikiii koskevia
sainnoksii siten, etti elikeian kaavamaisestamaerawmisest2 johtuvat vaarisrymar oikaistiin ja elA-
kettii koskevat saannoket saatettiin entista paremmin vastaamaan muiden yksiryisen sektorin tyo-
elzikelakien sidnnoksid.
Iaki tuli voimaan 1.71987.
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rvoE rA r<E;A RJE sTE ruA vuo s I LIJKUINA

1967 8.7. annettiin TEL Tiini pitivdndvoimassa olleista ryosuhteista alkaa ryosuhderekisteri, jonka
perusteella lasketaan ryouralta karttunut lakisiiteinen el2keturva. Tata ennen oli olemassa
vapaaehtoisia tyoel2kevakuutussopimuksia.

15.9. STM asetti ETK:n edustaiiston ia mddrrisi hallituksen puheen johtaiat. 3.70. edustajisto va
litsi ETK:n hallituksen.

5.10. Eliketunakeskus perustettiin: laitoken hallitus piti ensimmdisen kokouksensa. ETK:n
ensimmiiseksi toimituslohtalaksi valittiin filosofian maisteri Thuno Jylha.

1962 9.2. annerriin I.EL Lyhytaikaisten ryosuhteiden el2keturvaa hoitamaan perustettiin Maa-, Met-
sd-, Rakennus- ja Satamakassat. Niiden kuten ETK:nkin hallitukseen tydmarkkinaosapuolet
saivar rasavahvat edr.rstuksensa. El2kelaitoksista ellkekassojen hallinto on i2rjestetry pariteet-
tiperiaatteella, eldkesddti6iden hallituksissa tyontekii6illa on edustaiansa, ja elakevakuutus-
yhtiot ovat omaksuneet saman kiyannon. 1.7.TELia LEL tulivat voimaan.

El2keturvakeskus muutti Uudenmaankatu 20:sti I(alevankatu 6:een ia sen organisaatio vah-
visrettiin. Iaitokessa oli nelfi osastoa - lainopillinen, luottovakuutus-, vakuutusteknillinen
ja yleinen - ia kaksi toimistoa: tiedotus- ia tutkimus-.

1963 ETK:n yhteyeen perustettiin Tyokynytomlysasiain neuvottelukunta antamaan tulkintasuosi-
tuksia raikeista tyolry'"yttomyysratkaisuista. Neuvottelukunta koostui aluksi eri el2kelaitos'
ryyppien edustajista ja vakuutusliikireist2. Vuoden lopussa oli TEL:n piirissi 620 000 vakuu-
tettua, TEL elzkkeella 3 600 ryOntekiyzd.

1964 Sairausrakuutuslaki. Kunnallinen elikelaki uusi kunnallisen elakejarjestelmin TEL:n mallin
mukaiseksi. Aika, ionka kuluessa tydnantajan oli jirjestett?iva ryonteki,oilleen TEL:n mukai-
nen vakuutus, p2iitryi kesiikuun lopussa.

1965 Tyosuhteen oli ollut kestettdvd vlhintiiin kuusi kuukautta tullakseen TEL:n piiriin. Tlimd ai-
kaehto lieveni neljiiksi kuukaudeksi. ETK sopi rahalaitosten kanssa niiden toimipaikkojen
valtuuttamisesa ryoelakepalvelu la elikehakemusten vastaanottopisteiksi.

1966 Sivutoimet TEL:n piiriin. Valtion el2kelaki ja merimieselikelaki uusittiin TEL:n mallin mu-
kaan. Voimaan astui elakkeen perustana olevan palkan laskentasd:intO, fonka mukaan kunkin
fyosuhteen viimeisisti nelj2sti ruodesta otetaan kaksi ansioiltaan parasta, ja niiiden keskiar-
vo, TEL indeksillii my6nt2mishetken rahanarvon tasoon korjattuna, on se palkka, jonka mu-
kaan ty6el2ke ao. tyosuhteesta lasketaan.

1967 Tyoelekkeisiin liirettiin perhe-ellke-etuus. Elaketurvakeskus aloitti el2keotepalvelunsa.Jokai
sen vakuutetun oikeus milloin h),ransd tilau nihtiivikseen omat tyOel2ketietonsa lienee
edelleenkin ainoalaatuinen palvelumuoto maailmassa.

ETK:n tiedotus- ia tutkimustoimistot muutettiin osastoiksi. El2keturvakeskuksen toimitus-
iohraiaksi valittiin fi.losofirn mairter kkonenloimitusjohtaja TaunoJylh2n kuol
tua.

1968 Ns. Liinamaa-sopimuksen sosiaalipaketissa sovittiin ryoelakkeiden vihimmiistasosta ia ryot
tomlyden vaikuiuksen huomioon ottamisesta elikkeissii. Ehketurvakeskus lopetti kortisto-
muotoisten ryosuhdetieto,en sailFtamisen.

1969 Yeinen perhe-el2ke. \hltion perhe elake. Maaulousyrifiaiien elikelaitos perustettiin. Ty6-
ellkef irjestelmin yhteinen hakemr.rslomake otettiin kaytoon.

1970 YELia MYEL astuivat voimaan. TEL:n piirissli oli 830 000 vakuutettua, LEL:n 450 000, YEL:n
114 000, MYEL:n 392OOO. Kansanel2kelakiin liitettiin asumistukijirjestelm2.Joulukuun ns.

tlKK-sopimus aloitti sosiaalipoliittisten tulosopimusten kauden.

ETK : n yhteyteen perustetti i n yritt?i j ien neuvottelukunta.

7971 Tyoelakkeisiin liitettiin ryoftomlysel2ke-etuus. TEL:n piiriin tulevalta ryosuhteelta edellyetry
neljin kuukauden kesto lyheni yhteen. Tydel2kevakuutukseen kuulumisen alaikiraia pois-
tettiin. Tyoeliikkeisiin tuli lapsikorotus.

1972 Rintamasotilaselakelaki. Keviin kuuma "elikepommikeskustelu" eduskunnassa.
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Eliiketurvakeskuksen toimitusiohtajaksi valittiin lainopin kandidaattiJuhani Salminen

7973 Ty}elekelakien muutos, jonka mukaan ryo\-'yt6mlysel2kkeen voi myOntdl myos osittaise-
na ryOky"ylt22n heikenqmeelle mutta ryoeldmdss2 jatkavalle. TEL:n piiriin tulevalta tyosuh
teelta edellyetryvahimm2iskuukausipalkka alennettiin puoleen, mikd toi runsaasti uusia
ryosuhteita TEL-turvan piiri i n.

ETK:n rekisterit siirrettiin yleisestd osastosta vakuutusteknilliseen osastoon.

7974 Maatalouden luopumis- ja sukupolvenvaihdosel2kejirlestelmiit. Vapaaehtoinen luottamus-
roimielake.

Eliiketurvakeskuksen toimitusiohtajaksi lalittiin varatuomari Mani Uimonen.

1975 TBL-eldketti oli kunkin ryOsuhteen osalta kantunur yksi prosenEi E[ltakln tyowodelta eldk
keen perusteena olevasta palkasta. I(artuntaprosentti nostettiin puoleksitoista. TdmI merkit-
si, ettd kun tih2n asti oli periaatteessa ansainnut neljissdlqnnmenessl tyor,uo,Cessa ryoelak
keenii nely2l<ymmenta prosenttia palkasta, t?istii l2hin ansaitsi samassa ayassa kuusikymmenu
prosenttia. Vihimmiisryoel2kkeitzi (rasta viimeiset q/o\.llotensa ryoelakejirjestelmzin piirissi
olleiden eldkkeitii) korotettiin. Tyolryvyttomyysasiain neuvouelukuntaan saivat ryomarkki-
naosapuolet omat edustajansa. Neljd LEL ryoelakekassaa yhdisryiviit Tydeliikekassaksi. ETK ia
KEIA ratifioivat mm. palvelua, rekistereit1 ja tilastointia koskevan yhteistyosopimuksensa.

El2keturvakeskukseen perustetti in suunnitteluosasto.

1976 Eliketurvakeskus muutti omaan toimitaloonsalta-Pasilaan Samanaikaisesti talon organisaa-
tiota tarkistettiin muun muassa siten, ettd yleinen osasto muutettiin hallinto ja talousosas-
toksi.

7977 Tarl<tstettiin indeksi, jolla ryoeliikkeiti r,uosittainkoriataan. Aiemmasta palkkaindeksin seu-
raamisesta si irryzttiin palkka ja elinkustannusindeksin keskivil i in.

1978 ltsaanty,an ryottomlyden r,uoksi fyottomn/sel2kkeen il<arajaaalennettiin tilapiisesti. Uusia
tilapiispiiit6ksii on tehry vuosittai n.

1979 TEL el2kkeen perusteena olevan palkan laskentaa muutettiin siten, effa kunkin ty6suhteen
elakepalkka lasketaan neljistii viimeisestd ryo\,nodesta kahden ansioiltaan keskimm2isen ei-
ki parhaan perusteella. Niin lievennetiiin tilapdisten vaihtelujen vaikutusta.

Pientii lastaan kotona hoitavan tyolq/vyttomlysturvzl, joka perustuu hanen aiempaan ansio-
ryohOnsa, saadettiin olemaan voimassa kolme \uotta. Vuoden keslivd el2ketukikokeilu, sen
ail<ana maksettiin lulkisista varoista sen elake sille, loka miiiriehdot d\fi.ettyaen siirtyi elak
keelle iat6en tyopaikkansa tyollistettavalle. Kokeilu ei osoittautunut tulokselliseksi.

1980 \hnhuuseliike ryhdyttiin laskemaan io 53 vuotiaalle valmiiksi, myontimisen jouduttamisek-
si. Kansanelikejzirlestelmii ryhdyttiin uudistamaan.

198 1 Sosiaalietujen verotusta yhteniistettiin.

1982 Rintamaveteraanien varhaisel?ikelaki.

1983 Tyoelakej2rjestelma ia KEIA ryhryiv2t ennakolta ilmoittamaan toisilleen siiti, millaiseen rat-
kaisuun oltiin pi2tymassa ryokyvyttomyysel2kehakemusten suhteen. Ndin voidaan valffya
vastakkaisi lta p22toksi ltii.

1984 Pziatosprosessissa viivisryneisiin ryoel2kkeisiin ryhdytiin makamaan lykkiiinrymiskorotusta.

1985 Yriftaialle mahdollisuus saada vapautus vakuuttamisvelvollisuudesta my6s takautlrvasti, mil-
loin vapautuksen ehdot ovat aiemminkin U)'ttlneet. Vakuutettuja TEL:n piirissi 1 140 000,
LEL;n 240 000, YEL:n 135 000, MYEL:n 215 000.

1986 Yksilollinen varhaiselike, varhennettu vanhuuselike. Eriiden taiteilijoiden ia toimirrajien
eliike.

7987 Osa aikaeliike.
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HALLINTOELIMET

EDUSTAJISTO Varsinaisetiiisenet Varajiisenet

Toimitusiohtaia Matti L Aho

Toim itus johtaia Pentti Kostamo

Varatoimituslohta ja Olli Parola
Toi m it usjoh taia Jaalilrro Rauramo
Vuori neuvos Kau ko Maiiala
JohraiaSeppo Riski
Toimitusjohta ja Markus Ti itola
JohtalaJarmo Sierla

Puheenjohtaia Heikki Peltonen
Puheenjohtaja Risto Kuisma
Puheenjohtaia Heikki Pohia
Puheenlohtaja Jarl Sund
Toiminnaniohtala Pekka Portti la
Pidsihteeri Jarmo Thmmenmaa

Maanvilleliii Osmo Pietikiinen
Emanta RailiPuhakka

I Kalastala Viljo Sahlsten

To i m it u s j oh t^ia Tapio Vasar a

Jiriestoiohtaia Thuno Jalonen

Varatoimitusjohtaia Asko Thnskanen

Varatoimitus iohtaia He ikki Varho
Aktuaarijohtala Markku Vesterinen

Liiiket. ja kir. tohtori
VesaVaaranen

\Ssastopaallikko Paula Kokkonen
Varatoimituslohtaia Seppo PietilAinen

U)nb'
t/1

r'l 1 Kansliapaallikko Kari Puro

U puheeniohtaia

Ministeri Matti Puhakka
varapuheen johtala

Tydnantaiien edustajat

/ toi*irurjohtaja Reiio Kaukonen
Varatoimitusjohtala Harry Mildh
Teollisuusneuvos Yrl6 M. Lehtonen

, Toimitusiohtaja Pentti Someno
\ / Maanvilielysneuvos Erkki Paloiiirvi- ToimitusjohtajaJarmo Pellikka

Ty0ntekiiein edustajat

, Puheenjohtala Penti Viinanen
r/ Puheeniohtala Per Erik Lundh

;/ Puheeniohtaia Matti Haapakoski
II puheenlohtaja Timo Rautarinta
Toiminnanf ohtala Raimo Pohjavare

fir/ Puheeniohtaja Jorma Reini

Maatalousyrittiijien edustaiat

Heikki Haavisto
Eminti Leena Pihl
Puheenjohtaja Ola Rosendahl

I ,)^
lnr'

Muiden yrittiijien edustaiat

,4/ toirni,urlohtaja Thpani Kasso
t/ Kauppias Erkki Raitala

l,.t,ih'A Ekikevakuutusyhtididen edustajat

!)wut
1/ Yaratoimitusiohtaja Risto Kausto

(Varatoimitus johtaja tars Palmdn
31.1.7987 saakka)n'/ ToimitusiohtaiaJukka Sridnen

! Toimitusiohtaia Kurt Liungman

Avustuskassojen edustaia

V

! Liiiket. ja kir. tohtori
Jorma Rantanen

Muut jisenet

V
P AAiohtaia Yapp u ? i pal e
Vakuutusneuvos Maftti Rahnasto

JohtaiaMikko Haramo

El2ikesiiiitididen edustaia

\/ Toimitusjohtaja Juhani taine

HenkilostOiohtala Eelis Makkonen TalousiohtajaJaakko Harju

Vakuutusliiiiketieteeseen perehtynyt edustaja
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HALLITUS

TILINTARKASTAJAT

Fil. tohtori Jukka Rantala
puheenjohtaja

Toimitusiohtaia Juhani Kolehmainen
varapuheenjohtaja

T|dnantaiien edustajat

Johtaia lasse laarunen
J ohtaja Pekka Merenh e i mo
Varatuomari Mauri Moren

T|0ntekfiein edustaiat

Sosiaalisihteeri Markku Hyviirinen
Sihteeri Pekka Ahmavaara
Puheenjohtaja Nils Komi

Maatalousyrittliien edustaja

Varatuomari Bruuno Mattila

Yrittliien edustaia

JohtaiaUkko taurila

Muut jiisenet

T iikint6neuvos Maftti lehtinen
Toimitus johtaia Altti Aurela
Toimitusiohtaia Juhani Salminen

Agronomi Henrik Sumelius
Johtaia Heikki Ropponen
Varatuomari Risto Uski

Yritysdemokratiasihteeri Matti Kopperi
II puheenjohtaia Kalevi Aronen
Osastonjohtaia Iikko B. Voipio

Agronomi Keijo Hyvonen

Hall.tiet. tohtori Valdemar Buhler

Dosentti Timo Somer
Varatoimitus johtaia Thisto Paatsi la
Varatuomari Esa Mattinen

Dipl.ekonomi, KFIT Peter Ingstrom
Toiminnanjohtaia Ensio Seppiil2
Hallintopdillikko Mikko Paiho

Ekonomi, KHTJaakko Pohtio

Dipl. ekonomi, KFIT Folke Tegengren
Toiminnan johtaja ?rmo Hyvlirinen
Talousp2illikkO Arto Kuusiola
(Talouspii2illikk6 Rauno Kousa
31.72.1986 saakka)
Kauppat. maisteri, KFIT
JV Heikkonen
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rvorvwtt6vryyses rAr N NEUVOTTE LUKUNTA
Hallitusneuvos Heimer Sundberg
puheenlohtaja

JohtalaAntti Suominen
varapuheen johta ja

YR IT]AJI EN N EWOTTE LTIKUNTA
Toimitusjohtaia Matti Uimonen
puheenjohtaja

Varatoimitusf ohtaja Jouko Sirkesalo
varapuheeniohtaja

Li ikenteenha rioittaia Raimo Ti.-rrku

Taksiautoilila Krister Olsson
Toimitus johtaja Sylvi I(ikonen
Thlousneuvos Manta laurdn
lsianaiaia Ku I I ervo Kempp i nen
EkonomiJyrki Valtanen
Jlrjestojohtaja Jouko Kuisma
Kauppias Erkki Raitala
Vuorineuvos Paavo V Suom inen
JohtajaPertti Kajanne
Apulaisjohtala Timo Isotalo
Varatoimituslohtaia lauri Koirusalo
Johtaia Penti laesr,uori
Toiminnan johtaja Risto Heiskanen

tiiikint6neuvos, sisat. erikoisliiik2ri
Martti l€htinen
Sisat. ia kardiologian erikoisldiikiri
Matti Saarinen
t^iiiket. lis., neurologian erikois-
lljri,/rJAri Bengt Wickstrdm
(Yilaak iri, sisdtauriopin dosentti
Matti Kekki 31.8.7986 saakka)
Li2ket. ja kir. tohtori,
keuhkos. ia sisat. erikoisl2ikiri
TapioViire
Psykiatrian dosentti
Martti Olkinuora

Liikenneneuvos Fritz Kuula
Hall intojoht aia Esa Mannisenmiki
Apteekkineuvos Matti Kann isto
Toiminnanjohtala eaiu Liedes
Varatoi m inn aniohtaja I(ai Masal in
Kauppias Eila Nurmi
Toimitusjohtaja Pirjo Gronroos
Tirtkimuspiiil I ikko Pirio Iawa-aho
Toimitusiohtaja Rei jo Mikinen
Toi m itus joh taia Tapio Yas ra
Toiminnanlohtaja Matti V Kalevi
Johtala Alpo Mustonen
Markkinoint iiohtaia Rei jo Kaivo-oja
Elikekassaniohtaia l.eo Tonttila
(Ekonomi K. Erik Lindstrom 4.2.1987
saakka)

Toimistop2illikk6 Ilkka Savoheimo

Osasropaalli kk6 Pentti Koivistoinen

L5iiket. ia kir. tohtori, tyoliiiket.
ia ryoterveyshuollon erikoisliiikiiri
Vesa Vaaranen

Sisiitautiopin dosentti
Kimmo Luomanmiki

Liiiket. ja kir. tohtori,
psykiatrian erikoisl2Zikiiri
Antero Leppiruori
Apulaisyl i liiiikiiri,
yleislZiiket. ia tyoterveyshuollon
erikoisliiikiiri Kari Kaukinen

Liiiiket. ja kir. tohtori, sisat. ia
ryoliiaket. erikoisli?ikiiri Kai Ahlman

Tirtkimussihteeri Kai ja Kall inen
(Kassan johtaja Seppo Niininen
4.2.7987 saakka)
J2rjest0johtaja Thuno Jalonen
Tarl<astaia Penn i Le hm i j oki
Toimitusjohtaf a Juhani taine
Ratkaisupiiillikko Pertti Ttrkia

Osastopiiillikkd Risto Rinta-Jouppi
Eliikelohtaia Pentti Saarimaki
Toimistopii2llikko Helinii Nieminen
Johtava yliliiikiiri, ryold?iket. ja
tyot erveysh uol lon eri ko i slaal.orr i
Hannu Hiirkdnen

Osastopiiillikko Juhani Janft i

h2ket. la kir. tohtori,
ortopedian fa kirurgian erikoislaakAri
Olli Klossner
Hiiket. lisensiaatti, yleisl2dket.
ia tyoterveyshuollon erikoisliiiikiiri
Hannu Suutarinen

Liiiiket. I isensiaatti, asiantuntiia-
llj;itkir i Markku Toropa i n en

Valtiot. I isensiaatti llaarina Knuuti
Tarl<astaia Mar ja - Li i sa Hal i nen
Apulaisjohtaja Erkki Sillanpaa
Ratkaisutoimen peallikko
Marjatta Sirdn
Johtaja Paavo Hlvonen
Varatoimitusjohtaia Seppo Pietil2inen
Toimistopiiillikkd Marjatta Pihlaja
Eliikef ohtaia Y e ijo J alav a
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LUOTTOVAKUUTUSTO IMINNAN JOHTOKUNTA
Toimitusjohtaia Matti Uimonen
puheenjohtaja

Osastopiillikko Esko Prokkola
varapuheenjohtaja

JohtalaAntti Suominen
Osastopii?ill ikk6 Maria Majander

Asiantuntijaiisenet

Varatuomari Ossian Antson
Professori Eero Artto
Toimitusjohtaia Anssi Karkinen
Varatoimitusiohtaia lauri Koivusalo
Varatoi m itus iohtaia Si m o Kziriivii
Johtaia Antti Savolainen
Pankinjohtaja lauri Suomela

TIEDOTUSTOIMINNAN NEUVOTTELUKUNTA
Toimitusjohtaia Matti Uimonen, puheenjohtaja
Osastopi2ll ikko Yrjo larmola, varapuheen johtaja
Tiedotusiohtaia l.eo Allo
Osastopa?illikkO Kimmo Eskola
Tiedotuspii2llikko Eva HelenaJussila
Toimitusf ohtaia Antri Kyrnarziinen
Tiedotuspiiillikko Ikri Pekkonen
Tiedotusplillikko Anmi Pulli nen
Jirjest6pizlli kko Erkki Maasal<r
Tiedotuspii2ll ikko Sakari Montonen
El2keiohtaia Pentti Saarimiiki
Johtaia Eero Santala
Tiedotuspiiillikko Matt i S2r6maa
Johtaia PauliToivonen

ELA KETURVAKESKUKSEN E S IMI EHET
Toimitusjohtaja
Varatoimitusiohtaia
Hallinnollinen johtaja
Suunnittelu johtaja
Iainopillinen iohtaja
Hallinto- ia talousosasto, osastopi2llikko

Konttoripalvelutoimisto, toimistopiill i kko
tainopillinen osasto, osastopii2llikkO

apulaisosastopaallikko
Eliketoimisto, roim isropaallikk6
lausuntotoi misto, toim istopii?ill ikko
Valvontatoimisto, roimisropAallikkt)

Luottovakuutusosasto, osastopiiillikkO
apulaisosastopdiillikko

Suunnitteluosasto, osastopailli kko
Tiedotusosasto, osastopaal likko

Tiedoteroimisro, roimisrop?iallikko
Ti:tkimusosasto, osastopaallikko

apulaisosastop22l likko
yhteyspiiillikk6
eriryistutkiia

Vakuutusteknillinen osasto, osastopiillli kko
apulaisosastopii2llikkO
Ansiorekisteritoimisto, toim isropaalli kko
Elikerekisteritoimisto, toimistopiiill ikk6

Matemaattinen toimisto, toimistopd2llikk6

Matti Uimonen
Jouko Sirkesalo
AnteroViitanen
Markku Hinninen
Antti Suominen
Marja Mafander
Teppo Kontti
Pentti Koivistoinen
Tapio Karsikas
Helena Thpio
Ilkka Savoheimo
Markku Sirvio
Esko Prokkola, SFIV
Ari laine
AnteroAhonen
Yrjo larmola
Pentti tahtinen
Jussi Vanamo
Leena Lietsala
Simo Forss

JoukoJanhunen
Martti HAnnikiiinen
Heikki Poukka
Hannu Ramberg
Sirpa Collin
75.4.1987lukien
Hillevi Mannonen
18.3.19871ukien
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Henkilostdpaallikko
Kenttiipiillikk6
Koulutuspii2llikko
Kiinteistdpalvelutoimisto, toimistopaallikko
Siioitusasiaintoimisro, toimistop?i2llikk6
Elikelautakunnan valmisteluyksikko, esimies
Henkilokunnan lii?ikiri

Seija Kausto
MauriVanhatalo
Lauri Miikeliinen
Risto Isopahkala
Bi6m IQustell
Anja Lehesniemi
Matti Saarinen

E LAKETURVAKESKUKSEN S I SAISTEN
YHTEI STYORYHMI EN JASENET VUONNA 7987

TYoSUOJELT.ITOTM r KLTNTA

Tlz0nantajan edustajat

Risto Isopahkala
Seiia Kausto
Ilkka Savoheimo

Ty0ntekiiOiden edustaiat

tea Kokko
tula laakso
Inger Koskinen
JukkaVuoristo
Marja Heinonen

KOULUTUSTOIMIKI.]NTA

Tl0nantajan edustajat

AnteroViitanen
?pio Karsikas
l,eena Lietsala

Tl6ntekii6iden edustajat

Marja Heinonen
Anne laine
I rma Viiyryn en -Valt i mo
MarjanaVetyinen

Sibteeri

Marja-Liisa Punnonen

AUTOMAATIOTY6RYHMA

Tl0nantajan edustaiat

Jouko Sirkesalo
Seija lGusto
Teppo Kontti

Ty0ntekij0iden edustajat

Riitta Lindstr0m
Helena Tapio
RaijaViitanen

Sibteeri

tyosuoielup?iallikkd

tyosuoieluvaltuutettu
I varavaltuutettu
II varavaltuutettu
varsinainen jisen
varsinainen jdsen

puheenlohtala

puheenjohtaja

,2
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ELAKELAUTAKTJNNAN TOIMINTAKERTOMTJS 7986

Eliketurvakesku ksen yhteydessi
toimii itsendiseksi muutoksenha-
kuasteeksi organisoitu eliikelau-
takunta. Yksityisen sektorin ryo
elikettii koskevissa asioissa
muutoksenhaku jirjestelmi on
kaksiportainen. Ensimm2inen
muutoksenhakuaste on elikelau-
takunta ja toinen vakuutusoikeus.

Elzikelautakunta on r,uonna 1986
toiminut perinteiseen tapaansa
nelji2in 6-jaseniseen jaostoon ja-

kautuneena. Kukin jaosto on kisi-
tellyt TEL:n, LEL:n, MYEL:n ja
LUEL:n mukaisia asioita. Usiksi
kaksi jaostoista on vakiintuneen
kiytann6n mukaisesti kisitel l1t
myosYEL:n mukaisia asioita. Is-
tuntoja kukin jaosto on pianlt
keskimiiiirin kerran viikossa lu-
kuunottamatta i uhannuksesta
elokuun alkuun kest2nyti kesi-
taukoa. Yhdessii istunnossa on
kisitelty kerallaan 25 - 55 val itus-
asiaa. Kokouksia jaostoilla on
wonna 1986 ollut 181. Tiiysistun-
toon elikelautakunta kokoontui
5kertaa.

VALITUSTEN MAARA
Vuodesta 1981 alkanut muutok-
senhakujen luosittaisen maaran
aleneminen pdattyi r,uonna 1986.
Val ituksia saapui toimintawonna
5450. Edellisen kerran valituksien
mddri ruositasolla ylitti 5000
wonna 1980. Valitusten lukumli-
ri kasvoi vuodesta 1985 32,6pro-
senttia. Valitusten lukumiir2n li-
siys selittyy vuoden 1986 alussa
voimaantulleista joustavan elake-
ikiii2riestelyn elike-etuuksista
l2hinni yksi lollisesd varhais-
el2kkeesti.

Elikelautakunta ratkaisi r,,uonna
7986 4850 r,zlitusasiaa. Ndisti asi -

oista kuului TEL:n piiriin2365,

Heimer Sundberg
Ekikelautakunnan
puheenjobtaja

Hebingissei belmikuun 16. pciiueinri 1987

LEL:n piiriin 527,YEL:n piiriin
625 jaMYEL:n piiriin 7297,ioista
sukupolvenvaihdosel2keasi oista
oli 65. LUEL:n piiriin kuuluvia
asioita eliikelautakunta ratkaisi
35. ?Aiosa elakelautakunnan rat-
kaisemista asioista koski tyokyrnTn
arviointia. Naita asioita oli 2900 ia
muita asioita 1950. Yksildllista
varhaiseliketti koskevia asioita
elikelautakunta ratkaisi toiminta
vuoden ailana 1043. Vuoden
79 85 pddtty essd e likela utaku n -

nassa oli vireilla 2081 muutok-
senhakuasiaa, miki md?ird on
suurempi kuin edellisena r,uote-
na.

Valitusten lukumidrdn kasvami
nen toimintavuoden aikana on
johtanut myos valitusten keski-
m2iriisen kiisittelyajan pitenemi -

seen. Pidennys on ollut edellises-
ta vuodesta 0.6 kuukauttaiavali-
tusten keskimidrdinen kiisittely-
aika r,uonna 7985 oli 5.0 kuukaut-
ta. Tyokyvyn arviointia koskevissa
asioissa lvisittelyaika pysyi lihes
ennallaan ja oli toimintavuonna
4.3 kuukautta.

MUUTOKSET ELAKE-
LAITOSTEN PAAIOI<SIIX
Elikelautakunta muutti elakelai -

toksen piiitOstd muutoksenhaki -

jan eduksi 21.7 prosentissa ta-
pauksista. Muutosprosentti oli
hieman pienempi kuin edellisini
wosina. Lisiiksi el2kelautakunta
palautti asian 5.6 prosentissa ta-
pauksissa elikelaitokseen uudel
leen kisiteltavaksi. IQikissa tyo-
lqqm arviointia koskevissa asi-
oissa muutosprosentti oli 78.7 ia
palautusprosentti 3.7. Yksil6llisti
varhaiseliketti koskevat prosent-
tilur,ut olivat mainittuia hieman
korkeammat eli 20.4 ja 4.6.

Pirlo ikesson
Eltikelautakunnan
kansliapcicillikk6
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E LAKELAL]"TAKUNNAN IASENET

Varsinaiset jflsenet

Puhee niohtaiisto

Hallitusneuvos Heimer Sundberg,
puheenjohtala

Esittelijineuvos Erkki Ahonen,
varapuheen johtaia

Hallitusneuvos Iasse Sinivirta,
varapuheenjohtaia

Hallitusneuvos li-rulikki Haikarainen,
varapuheen johtala

Asiantuntijajiise net

Osastopiiil I i kkd Juhani Jintti
Fil. kandidaatti Kari \?ilimiiki
Lii2ket. lisensiaatti Jarmo Vuorinen
Dosentti Martti Olkinuora

Hiikint6neuvos Jussi Antila
Dosentti Heikki ?kkunen

T|0nantajien edustajat

\y'aratuomari Jukka Ahtela
oikeust. kandidaattl lohan Astrom
Varatuomari'Ihuno Nouro
Agronomi Viljo L Sirki2

T}ldntekijiiin edustaiat

Taloudenhoitaia Antti Hietanen

I&ssaniohtala Seppo Niininen
Tyosuoielusihteeri
Pentti Keurulainen
Sosiaalipoliittinen sihteeri
Jukka'%inio

Maatalou syrittfljien edustajat

Agronom i Paavo Vuoksinen
t&ltiot. lisensiaatti l{aarina Knuuti
Agronomi Leena Pohjalainen
(Agronomi Tapani r&nhala

31.7.1986 saakka)
Varatuomari Outi Antila

Yrittiiiien edustaiat

Iakimies Rina Hanski-Pitkiikoski
tainop. kandidaatti Raimo Iahtinen

Varaiiisenet

Toimistopii2llikko Seppo Virtanen
Fil. maisteri Y{6 Tirrtiainen
L.iiiiket. lisensiaatti Paavo Poukka
t^iiiiket. la kir. tohtori
Antero teppiivuori
I?iiket. lisensiaatti Paul Sandstrdm
Lii?iket. ia kir. tohtori Pentti Ristola

Oikeust. kandidaani Tapio Kuikko
\Aratuomari Hannu Rautiainen
Fil. kandidaatti Veikko Savela
lvlaat. ia memat. lisensiaatti
Patrick Flackman

Asiantunti jaliiakiiri
Markku Toropainen
Tirtkimussihteeri I(ai ja I&llinen

Tyosuoiel utoimitsi ja Jussi Koiru
Tyoehtoasiainsihteeri
Raila IQngasperko

Agrologi Tage Ginstrom
Agronomi Krister Salonen
AgrologiJohannes Ijas

lvlaat. ia mets'it. ylioppilas
Anni Huhtam?iki
(Agronomi leena Pohjalainen
37.7.1986 saakka)

Iakimies Rit\a Si6holm
\&ratuomari Kai Ubick
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lay-out ia kuvat Kristina Issakainen
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