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TYOEMKETURVA

TyontekijAin ja yrittalien elAkelakien
mukaisia elAkkeitd oli vuoden pAdt-
tyessA voimassa 877 000. Yhteen-
sA tyoelAkelaitokset maksoivat nAi-
den elAkelakien mukaisina elAkkei-
nA 120 miljardia markkaa. lGsvu
edellisvuodesta oli 1,8 miljardia
markkaa, mikA merkitsi 6,7 prosen-
tin suuruista reaalikasvua. Julkisen
sektorin elAkkeitA ja merimieselAk-
keitA maksettiin 11,7 miljardia mark-
kaa, joten tyoelAkkeet yhteensA
muodostivat 28,6 miljardin markan
erAn. KansanelAkkeinA maksettiin
15,0 miljardia markkaa. Lakisda-
teisind elAkkeinA maksettiin maas-
sa kaikkiaan lAhes 46 miljardia
markkaa.

TyoelAkejarjestelmAn maksutu lo
oli 18,6 miljardia markkaa, ja vas-
tuuvelka oli vuoden pAdttyessA 84
miljardia markkaa. TEL:n keski-
mAArAinen maksuprosentti oli 13,8,

LEL:n 14,0 ja TaEL:n 13,5. YEL:n
vakuutusmaksu oli keskimAdrin
12,0 prosentin ja MYEL:n keski-
maArin 5,8 prosentin suuruinen.

Vuoden 1987 lopulla luovute-
tusta perhe-elAkekomitean mietin-
noslA annettiin lausunnot kevddlld
1988. Lausunnot viittaavat siihen,
ettA komitean mietinnon perus4a-
tukset tulevat olemaan toteutuvan
uudistuksen pohjana. Perhe-elAke-
uudistus komitean esittdmdlld taval-
la toteutuessaan korjaa vanhentu-
neet elAkkeen kohdistuvuutta kos-
kevat sddnndKet yhteiskunnan ke-
hitfta vastaavalle kannalle.

Joustavan eldkeidn sddn nosten
ulottaminen julkisten alojen elAke-
jArjestelmiin oli tArked ratkaisu, joka
merkitsi periaatteellista siirtymAA

VUONNA 1988

pois ammattikuntakohtaisten elA-

keikien linjalta. Uudistus tulee julki-

sella puolella voimaan vuoden
.1989 puolivalista. Yksilollisen var-
haiseldkkeen alaikArajaksi tuli 55
vuotta, sama kuin yksityisellA puo-
lella. Varhennetun vanhuusel6k-
keen ja osa-aikaelAkkeen alaikAra-
jaksi sen sijaan tuli 58 vuotta, kaksi
vuotta yksityista puolta alempi iG.

Vuonna 1988 laajennettiin elA-

kepalkan harkinnanvarainen tarkis-
taminen koskemaan myos viimeistA
tyosuhdetta edeltAviA tyosuhteita.
Samoin uudistettiin ns. tulevan ajan
elAkepalkan ja tyotulon mAArAAmis-
tapa. AnsioelAkelakeihin saAdettiin
alaikArfla tyontekijA voi tulla elAke-
turvan piiriin aikaisintaan sinA vuon-
na, jona hAn tayttaa neljdtoista vuot-
ta. TyoelAkkeet mAArdttiin ulosotto-
kelpoisiksi samoin perustein kuin
palkkatuloa ulosmitataan.

Luopumiseldkkeita ja sukupol-
venvaihdoselAkkeita koskevien
sAdnndsten voimassaoloa jatkettiin

vuoden 1990 loppuun. Maatalous-
yrittAjien eldkelakiin lisdttiin ryhmA-
henkivakuutusta koskevat sdAn-
ndkset.

Kanadan kanssa tehty sosiaali-
turvasopimus ja Quebecin kanssa
tehty sopimusj6rjestely tulivat voi-

maan kevaAllA. Sopimukset Luxem-
burgin ja Kreikan kanssa allekirjoi-
tettiin sytayllA.

Sosiaali- ja terveYsministeridn
asettama tyoryhmA, jossa oli tYo-

markkinajArjestojen edustus, selvitti
joustavan elAkeikflarjestelmAn tA-

hdnastista toteutumista. RYhmA
kiinnitti lausunnossaan erityistA
huomiota niihin asiakirjoihin, joiden

perusteella tehdAAn pAAtos yksilolli-
sestA varhaiselAkkeestr. RyhmA
edellytti seG hakijain omten arvioi-
den selkeAmpAA esilletuontia ettA
seikkaperAisempiA tyoolojen ku-
vauksia ja lAAGrinlausuntola, mikA
puolestaan vaatii lausunnonlaatijoi-
den kouluttamista.

TyoelAkejarjestelmAn sisAinen
keh itysty6 on tAhd6n nyt asiakaspal-
velun monipuoliseen parantami-
seen. Eldkelaitokset ovat tehosta-
neet omaa koulutustaan. SyksyllA
elAkelaitokset kAynnistivAt uuden
sAAnnollisen otepalvelun, jonka
puitteissa ne lAhetlAvAt otteen 3O-,

35-, 40-, 45-, 50- ja S5-vuotiaille
asiakkailleen. Palvelu tAydentAA
ElAketurvakeskuksen jo useita vuo-
sia hoitamaa ns. automaattista ote-
palvelua, joka kohdistuu ensimmai-
seen tyosuhteeseensa tulijoihin ja
tyosu hteen pdAtlAneisi i n.

ElAketurvakeskus puolestaan
sisallytti markkamAdrdisen elAkear-
vion myos voimassaolevan tyosuh-
teen osalta niihin elAkeotteisiin, jot-

ka lAhetetAAn 30 - 63-vuotiaille,
vAhintAAn kaksi vuotta tyosuhtees-
saan tai yrittajAntyossAAn olleille va-
kuutetuille.

Asiakaspalvelun parantaminen
olitavoitteena myos siinA, kun julkis-

ten alojen elAketiedot ElAketurva-
keskuksen rekisterissd saatettiin
ajan tasalle ja niita tAydennettiin.
Tyonantajavalvontaa kehitettiin: re-

kisteriseulonnalla pyrit5An saa-
maan esille tyonantajat, jotka eivdt
ole ottaneet tyontekijdilleen TEL-va-
kuutuksia.
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TOIMINTA

rYOC MKEVAKU UTETTUJ EN PALVE LU

Eldrketurvakeskus palvelee va-
kuutettuja hoitamalla henkilo-
kohtaista elAkeneuvontaa ja ot-
tamalla vastaan elAkehakemuk-
sia. Lisiksi Eldketurvakeskus
valvoo vakuuttamisvelvollisuu-
den tayltdrmista ja antaa lausun-
toja, suosituksia ja pAatoksia yk-
sittaisten vakuutettujen elAke-
asioista.

Vastaanotetut eldkehakem u ksetHakemuspalvelu

Vanhuuseldkeit<aA lahestyvdt va-
kuutetut saavat tyoelAkelaitoksel-
taan esitAytetyn elAkehakemuksen
vanhuuseldkkeen hakemista var-
ten. Hakemuslomakkeen lisdksi ld-
hetetAAn yleensd en nakkolaskel ma
elAkkeen mAArdstA. ElAketurvakes-
kus toimitti elikelaitoksille 1.6.1923

- 31.5.1924 syntyneiden vanhuus-
eldkkeen laskentaa varten noin
14 300 rekisteriotetta ja vdestorekis-
terikeskukselta hankitut osoitteet.

Vdest6rekisterikeskus toimittaa
Eldketurvakeskukseen viikoittain
saamansa kuolinilmoitukset, jotka
vdlitetddn eldkelaitoksille elAkekan-
nan ja rekisteritietolen ajan tasalla
pilAmiseksi. Samalla seurataan per-
he-elAkkeiden hakemista. Ellei per-
he-elAkehakemusta ole tehty kuo-
linilmoituksen tullessa eldkelaitok-
seen, laitos ilmoittaa edunsaajille
perhe-eldkeoikeudesta. Kuolinil-
moituksista vdlitetAAn tarvittaessa
tietola my6s tyontekijAin ryhmdhen-
kivakuutuspoolille.

KansanelAkelaitos ilmoittaa sai-
rausvakuutuslain mukaisen pdivd-
rahan ensisrlaisuuden pAdttymis-
ajat ElAketurvakeskukselle, joka
puolestaan toimittaa tiedot edelleen
elAkelaitoksille. ElAketurvakeskus
vdlitti vuoden aikana 34 500 ensisi-
jaisuusajan pdAttymisilmoitusta ja
samassa yhteydessA rekisteritiedot
elAkkeen laskentaa varten.

ElAketurvakeskukseen saapui vuo-
den aikana KansanelAkelaitoksen
paikallistoimistolen, pankkien ja
postitoim i pai kkojen vastaanottam ia
elAkehakemuksia vajaa 47 000.
Hakemukset ja niiden ratkaisemi-
seen tarvittavat rekisteritiedot Eldke-
turvakeskus valitti padtoksen anta-
ville elAkelaitoksille.

TyokyvyttomyyselAkehakemus-
ten ratkaisua varten tarkoitettuja ldA-
Grinlausuntola ja muita lisAselvityk-
siA ElAketurvakeskus vdlitti elAkelai-
toksille 31 000.

Vuoden aikana elAkelaitokset il-

moittivat ElAketurvakeskukselle
45 500:sta itse vastaanottamastaan
elAkehakemuksesta. Luku kAsittAd
sekA uudet eldketapaukset ettA tyo-
kyvyttomyyseldkkeiden jatkohake-
mukset.

ElAkkeiden ja hakemusten
rekisterdinti

Vuoden aikana tehtiin tyoelAkejtir-
jestelmAssd 30 000 uutta tyokyvyt-
tomyyseldkehakemusta, 8 700 yk-
sil6llistd varhaiselAkehakemusta,
5 500 tyottomyyselAkehakemusta,
13 800 perhe-elAkehakemusta,
15 500 vanhuuselAkehakemusta ja
7 7 osa-ail<aelAkehakemusta. Tydtto-
myyselAkehakemusten mddrA on
vdhentynyt viime vuodesta noin
3 000 hakemuksella ja osa-aika-

elAkkeitA haettiin vain puolet vuo-
den .1987 

mAArdstA.
Eldkerekisteriin kerdtdAn tiedot

kai kista tyoelakelaitosten ratkaisu is-
ta. Vuoden aikana elAkelaitokset
antoivat rekisteriin 257 000 ilmoi-
tusta.

Tyo kyvytto myyse I 6 k ke ita
koskeva ennakkoilmoitus-
ja neuvottelumenettely

Eridvien elAkeratkaisujen ehkAise-
miseksi tyoelAkelaitokset ja Kansan-
elAkelaitos antavat toisilleen ennak-
koilmoituksen ratkaisustaan ennen
elAkepddtoksen antamista. lMil€li
toisen jArjestelman ratkaisu nayttaa
eroavan toisen jArjestelmAn ratkai-
susta, on laitosten neuvoteltava.
ElAketurvakeskus vdlitti elAkelaitok-
sille tyokyvyttomyyselAketta ja yksi-
lollistd varhaiseldkettA koskevia en-
nakkoilmoituksia ja vastauksia niihin
yhteensd 57 000. Vuoden aikana
neuvoteltiin noin 3 800 tapaukses-
ta, ja eridviksi jAi noin 150 ratkaisua.

ElAkeotepalvelu

TyontekijA voi saada otteen joko
omasta pyynnostAdn tai ElAketur-
vakeskuksen aloitteesta. Pyytamat-
ta otteen saa, kun TEL-tyosuhde
paetVy tai kun uusi tyontekijd tulee
ensimmAisen kerran tyoelakejArjes-
telmdn piiriin. Vuoden aikana elAke-
otteen sai ElAketurvakeskukselta

ELAKETURVAKESKUKSEN
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321 000 vakuutettua. Pyynnon Pe-
rusteella annettiin 107 000 otetta.
LE L Tyoelakekassan ti lau ksesta an-
nettiin 2 300 otetta ja Esiintyvien tai-

teilijoiden eldkekassan tilauksesta
23 000 otetta.

ElAkeotetta on vuoden aikana
uusittu siten, ettd arvio elAkkeen
mdArAstA voidaan ilmoittaa mark-
koina. MarkkamdArAisen elAkkeen
laskemiseen eivAt riitA ElAketurva-
keskuksen rekisterissi olevat tiedot,
vaan elAkkeen laskentaan tarvitaan
elAkelaitoksista saatavia lisAtietoja.

KAytAn nossa markkamdArAi nen ar-
vio elAkkeestA on mahdollista antaa
vain osalle vakuutettuja.

EdellisenA vuonna koeluontei-
sesti alkanut elAkelaitosten otejake-
lu toteutui lAhes tAydessA laajuu-
dessaan, kun TELtoimintaa harjoit-
tavat elAkevakuutusyhtiot, LEL Tyo-

elAkekassa ja [t/aatalousyrittajien
elAkelaitos antoivat 30, 35, 40, 45,
50 ja 55 vuotta tAyttAneille vakuute-
tuille elAkeotteet, yhteensd
80 000:lle. NAistd 70 000:AA otetta
varten ElAketurvakeskus antoi re-

kisteristAdn perustiedot ja 10 000:ta
vakuutettua varten valmiiksi muo-
toillun otteen.

Otteiden avulla vakuutetut voi-
vat seurata rekisteritietolen oikeelli-
suutta. H uomauttamista rekisteritie-
doistaan loysi 7 600 henkildA. Se
on noin kaKi prosenttia otteen saa-
neista. Huomautuksen johdosta
tutkittaviksi tuli 9 700 tyosuhdetta.

Rekisterit

ElAketurvakeskus kerAA tyoelAke-
turvan keskusrekisteriin tiedot tyon-
tekijoiden ja yrittajien elAkkeiden
karttumisesta ja tehdyistA elAkerat-

kaisuista. Vuonna 1988 ElAketurva-
keskus vastaanotti lAhes kahdek-
san miljoonaa rekisterointi-ilmoi-
tusta.

Kunnallinen elAkelaitos ja valtio-

konttori saattoivat ElAketurvakes-
kuksen rekisterissA olevat palvelus-
suhdetiedot vastaamaan omia tAY-

dennettylA rekistereitAAn. Tarkista-

minen koski kaikkiaan noin kolmea
miljoonaa palvelussuhdetta. Tieto-
jen tarkentuminen parantaa elAke-
hakemusten kAsittelya.

ElAkelaitoksista tuli tietopyyntolEt
ElAketurvakeskukselle'1,6 miljoo-
naa. Ndistd oli 210 000 tYosuhtei-
siin kohdistuvia eldkelaitosten pAd-

tekyselyjA, joihin vastauksen sai
heti, Rekisteriotteita pyydettiin 1,4

miljoonaa. Uutena otetietolen vhlit-

tAmistapana otettiin loppuvuodesta
kAyttoon linjasiirto elAkelaitosten ja

ElAketu rvakesku ksen vdl i lle.

ElAketurvakeskus PitAA lisdksi

rekisteri6 TEL-elAkejArjestelyistd.
ElAkejArjestelyrekisteri sisAltAA tie-

dot TEL-vakuutuksen ottaneista
tyonantalista. Vuoden lopussa re-

kisterissA oli 103 000 voimassa ole-
vaa TE L-eldkejArjestelyd.

Rekister6idyt lisAedut

ElAketurvakeskuKen tehtAvanA on
rekisteroidA lisAetuja TEL 11 S:n
mukaisiksi. Vuoden aikana kAsitel-

tiin 1 200 lisAturvan rekisterointi-il-
moitusta. NAistA suurin osa oli jo
voimassa oleviin lisdetujdrjestelyihin
tulleita muutosilmoituksia. VAhim-
mAistu rvan sisdltAvii n elAkejArjeste-
lyihin rekisteroitiin 273 uutta lisAetu-
jArjestelyd.

Asiakkaiden neuvonta

Eldketurvakeskus antaa asiakas-
neuvontaa kirjeitse, puhelimitse ja
henkilOkohtaisesti. Vuoden kulues-
sa vastattiin 16 000 tiedustelukirjee-
seen, asiakkaita Gvi 3 700 ja Puhe-
limitse neuvoja kysyi 32 000 asia-
kasta.

Asiakkaan kokonaistilantee-
seen kiinnitettiin entistA enemmAn
huomiota. Asiakaspalvelijoiden val-
miuksia parannettiin laajalla koulu-
tuksella, jossa otettiin huomioon
myos muiden sosiaalivakuutus-
etuulsien ja verotuksen vaikutus
tyoelAkkeisiin.

Soveltamisratkaisut
ja lausunnot
vakuutusoikeudelle

Vuoden aikana annettiin sovelta-
misratkaisuja ja -lausuntoja 388.
NAmA koskivat pAAasiassa tyosuh-
teen ja yrittAjyyden sekA TEL:n ja
LEL:n vAlistA rEanvetoa ja eldketur-
van mAArAytymistA f reelancetoistA.
Soveltamisasioista annettiin elAke-
lautakunnalle ja vakuutusoikeudelle
132 vastinetta.

Vakuutusoikeus pffia muu-
toksen hakuasioissa ElAketurvakes-
kuksen lausunnon. Vuoden aikana
ElAketurvakeskus antoi vakuutus-
oikeudelle 1 645 lausuntoa. NAistA

223 koski pAAtosten purkamista.
ElAketu rvakeskuksen yhteYdes-

sA toimiva tyokyvyttomYYsasiatn
neuvottelukunta antoi 27 ratkaisu-
suositusta.
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TEL-, YEL- ja TaEl-valvonta

Tyonantajat ovat lain mukaan vel-
volliset ottamaan TEl-vakuutuksen
ja yrittajat YE L-vaku utuksen. Vaku u-
tuksen ottamisen laiminlyoneet
tyonantajat ovat yleensd kehotuk-
sen saatuaan hoitaneet TEL-vakuu-
tuksen kuntoon. Jos vakuutusta ei
hoideta, ElAketurvakeskus mdArAd
elAkelaitoksen ja ottaa vakuutuk-
sen. ElAketurvakeskus on tAnA
vuonna joutunut jArjestAmdAn va-
kuutuksen 199 tyonantalan puoles-
ta. TAssd yhteydessd on hyvikkeitdr
(korotettuja vaku utusmaksuja) mdd-
rAlly 2 251 919 markkaa.

ElAketurvakeskus mdAraA va-
kuutusmaKun korotuksen yleensd
myos silloin, kun tyonantaja ottaa
TE L-vakuutuksen myohdstyneenA.
Vuoden aikana on korotuksia mAA-
ratty 538 tyonantajalle 669 060
markkaa.

Eldketurvakeskuksen tyonanta-
jatarkastajat ovat tarkastaneet 338
TE L-tyonantajaa. Tarkastuksista 1 1 0
on tehty yhteistyossA niiden elAke-
laitosten kanssa, joissa asianomai-
silla tyonantajilla oli TEl-vakuutus.
Tyonantajatarkastajat hoitavat myos
TaEl-tarkastukset, joita on tehty
130.

Vuoden aikana on selvitetty
2 935 yrittajAn YEL:n mukainen va-
kuuttamisvelvollisuus. Kehotuksesta
on 928 yrittajaA ottanut vakuutuk-
sen. ElAketurvakeskus on jdrjestA-
nyt mAArddmAssdAn eldkelaitok-
sessa vakuutuksen 305 yrittajan
puolesta.

YEL:n mukaisesta vakuuttamis-
velvollisuudesta on hakenut vapau-
tusta 2 732 henkildd. Hakemusten
johdosta annettiin 2 6M pAatosta.
VapautuKen sai 2 040. Takaisin
YEL:n piiriin hyvaksyttiin hakemuk-
sesta 193 yrittalAA.

Sosiaal itu rvasopi m u kset

Suomella on kahdeksan sosiaalitur-
vasopimusta. Vuoden '1988 alku-
puolella tulivat voimaan Kanadan ja
sen provinssin Quebecin kanssa
solmitut sopimukset.

Sopimusten toimeenpanossa
Eldketu rvakeskus on tyoeldkeasioi-
den yhdyslaitos. Ulkomaisten elA-
kelaitosten tiedusteluja ja selvitys-
pyyntoJa on kAsitelty vuoden aikaha
3 680. Omien tyoetdkelaitostemme
pyynndstA on selvittelyja tehty yli
2 000 tapauksessa. lGnadan sopi-
muksen voimaantulo havahdutti
150 sit<alAista suomalaista siirtolais-
ta hakemaan eldkettA aikoinaan
Suomessa tekemAstddn tyostd.

Ulkomaisissa tyokohteissa toi-
mivat suomalaisyritykset samoin
kuin yhd lukuisammin ulkomailla
tyoskentelevdt suomalaiset tyonteki-
jdt ovat kiinnostuneita ulkomaantyo-
hon liittyvAsta vakuuttamisvelvolli-
suudesta ja eldketurvasta. Puheluja
on vuoden aikana tullut 4 500.
Myos kirjeita ja asiakaskAyntelA on
ulkomaanasioissa ollut runsaasti,
yhteensd ldhes 1 600.

Sosiaaliturvasopi mu ksissa
mdArdtAdn tyosuhteen perusteella
tuleva sosiaaliturva hoidettavaksi
yksinomaan tyontekomaassa. Ly
hyelle tyokomennukselle toiseen
sopimusmaahan lAhetetty kuuluu
kuitenkin edelleen kotimaansa so-
siaalivakuutukseen. Suomen so-
siaaliturvan piiriin kuulumisesta on
ElAketurvakeskus vuoden aikana
antanut todistuksen 565 lAhetetylle
tyontekijAlle.
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KESKUSELIMENA

TyoelakejArjestelman keskuseli-
menA ElAketurvakeskus selvit-
taA eldkelaitosten osuudet yhtei-
sesti vastattavista eldkkeista, yl-
lApitAA keskusrekisteriA ty6suh-
teista, yrittajajaksoista ja eldke-
jArjestelyistA, tarkastaa elAkesAA-
tioita ja elAkekassoja sekdr antaa
elAkelaitoksille ohjeita ja suosi-
tuksia lakien soveltamisesta.

Elikkeiden vastuunjako

Elaketurvakeskus selvitti vuonna
1988 elAkelaitosten vastuuosuudet
vuoden 1987 aikana maksetuista
eldkkeistd. Vastuunjaossa maAra-
tAAn elAkelaitoksen osuus yhteisestr
vastattavista elAkemenoista. TEL-,
LEL- ja TaEl-eldkelaitokset vastaa-
vat yhdessA muun muassa elAke-
turvan indeksisidonnaisuudesta
johtuvista kustan n uksista. YE L-eldk-
keiden kustannuksista vastaavat
YEL-elikelaitokset yhdessd. IVYEL-
elAkkeistA vastaa lVaatalousyrittd-
jien elAkelaitos.

Yksi elAkelaitos maksaa tyo-
elAkkeen kokonaan, vaikka elAketlA
yleensA on karttunut useista ja eri
elAkelaitosten piiriin kuuluneista tyo-
suhteista. Vastuunjaon yhteydessd
vdlitetAAn muiden elAkelaitosten
vastuulla olevat osuudet elAkkeen
maksaneel le elAkelaitoksel le.

Vuonna 1987 TEL-, LEL- ja
TaEL-eldkkeitA maksettiin yhteensa
12 268 miljoonaa markkaa, mista
miirAstA 76,1 prosenttia eli I338
miljoonaa markkaa oli elAkelaitos-
ten yhteisellA vastuulla. TAmA ja-

kautui eri elAkelajien kesken siten,
ettA 51,0 prosenttia oli vanhuuselAk-
keitA, 15,8 prosenttia tyokyvytto-
myyselAkkeita ja yksilollisiA varhais-
eldkkeitd, 1 6,9 prosenttia tyottdmyys-
elAkkeitd, 12,2 prosenttia perhe-
elAkkeitd ja 4,1 prosenttia lisAelAk-
keitd. YhteisellA vastuulla ovat myos
osa-aikaelAkkeet, joita maksettiin
yhteensa 1,4 miljoonaa markkaa.

Kaikkiaan 58 elikelaitosta oli
maksanut yhteisesti vastattavia

YHTEISESTI KUSTANNETTAVAT TEL-, LEL. JA TAEL-

ELAKKEET VUONNA 1987

LisAelAkkeet
383 lr/mk

Perhe-eldkkeet
1 142 lVmk

Vanhuuseldkkeet
4 762 I'Amk

Tyokyvyttomyys-
elakkeet
.1 478 N/mk

Osa-aikaelakkeet
1 Mmk

Tyottomyyseliikkeet
1 572 Mmk
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elAkkertA vahemmAn kuin niiden
osuus olisi edellyttanyt. Erotus
1 275 miljoonaa markkaa perittiin
nAiltA elAkelaitoksilta ja maksettiin
niille 44 elAkelaitokselle, jotka olivat
maksaneet elAkkeitA vastuuosuut-
taan enemmdn.

Vastuunjaon yhteydess6 hyvi-
tettiin elAkelaitoksille myos osuudet
Tyottomyyskassojen keskuskassalta
saadusta vakuutusmaksusta, jolla
katetaan tyottomyysaikojen huomi-
oon ottamisesta aiheutuvat kulut.
Vuodelta 1987 vakuutusmaksu oli
427 miljoonaa markkaa.

ElAkelaitokset maksoivat vuon-
na 1987 YEl-elAkkeita yhteensA
1201 miljoonaa markkaa. Valtio
osallistui YEL-eldkkeiden kustan-
nuksiin 310 miljoonalla markalla.
ElAketurvakeskus vdlitti valtiolle elA-
kelaitosten palautuksena valtion lo-
pullisen osuuden 1a eldkelaitosten
saaman ennakon erotuksen 34 mil-
joonaa markkaa. Vuonna 1987
maksettiin MYEl-elAkkeita 1523
miljoonaa markkaa. Valtion osuus
IVYEL-elAkkeiden kustanuksista oli
1 266 miljoonaa markkaa.

Rintamaveteraanien varhais-
elAkkeistA aiheutuvat kustannukset
valtio korva? elAkelaitoksille ElAke-
turvakeskuksen vdlityksellA. Vuon-
na '1987 tdmd erd oli 249 miljoonaa
markkaa. ElAketurvakeskus vdlitti
eldkelaitoksille valtion lopullisen kor-
vauksen ja ennakkona saadun kor-
vauksen erotuksen 0,2 miljoonaa
markkaa.

Vuoden aikana maksettiin Eld-
ketu rvakesku ksen vdlityksel lA myos
ennakot vuoden 1988 vastuunjaos-
ta. lVaksamisen yhteydessA ElAke-
turvakeskus vdlitti eldkelaitoksille
YEL-elAkkeiden valtionosuuden en-
nakkona 252 miljoonaa markkaa ja
rintamaveteraanielAkkeiden valtion-
korvauksen ennakkona 192 miljoo-
naa markkaa.

Soveltamisohjeita

ElAkelaitoksille lAhetettiin vuoden ai-
kana yhteensA 47 yleiskirjettA. Yleis-
kirjeiden jakelussa toteutettiin jako
kolmeen sarjaan. Sarjaan kuulumi-
nen mdArdWy sisdllon mukaan.
Uudistuksen tarkoituksena on, etlA
kukin kirjeensaaja saa oman tyon-
sd kannalta tarpeelliset yleiskirjeet.
Samalla kirjeiden painosmAAriA voi-
tiin pienentAA.

A-sarjana lAhetetAAn elikelai-
toksille tiedoksi kaikki tyoelAkkeitr
koskevat hallituksen esitykset ja
vahvistetut sdAd6kset. Lisaksi lAhe-
tetAAn ohjeita tyoelAkelakien ja so-
siaaliturvasopimusten soveltami-
sesta.

TArkeimmdt soveltam iseen liitty-
vAt yleiskirjeet koskivat elAketurvaa
elAkejArjestelmdstA toiseen siirfi-
tAessA; yritystoiminnan muutosten
vaikutusta TEl-tyosuhteen yhden-
jaksoisuuteen; eldkkeen maksamis-
ta muulle kuin elAkkeensaa.ialle it-

selleen; henkilorekisterilain johdos-
ta uudistettuja ohjeita tyoelAkejar-
jestelmdn tietolen annosta; Suo-
men ja Kanadan seG Suomen ja
Quebecin vdlistA sosiaaliturvasopi-
musta.

B-sarjan yleiskirjeet koskevat
vakuutustekniikkaa ja C-sarjan il-

moitusliikennetta.
ElAketurvakeskuksessa on yllA-

pidetty kahta myos elAkelaitosten
kAytossa olevaa tietopankkia. Toi-

seen on viety muutoksenhakuelin-
ten ja EldketurvakeskuKen pAdt6k-
siA, eriaiheisia selostuksia, lausun-
toja ja kannanottoja. Toiseen on vie-
ty lyhennelmdt Eldketurvakeskuk-
sen vuoden 1977 jAlkeen julkaise-
mista yleiskirjeistA. Vuoden lopulla
tehtiin padtos nAiden tietokantolen
siirtAmisestA Valtion tietokonekes-
kuksen M I NTTUlarjestelmddn. Siir-
to toteutuu vuoden '1989 alkupuo-

lella ja se mahdollistaa tietopank-
kien laajemman hyvdksikdyton.

E lAkekassa- ja sAAtiovalvonta

LakisddteistA elAkevaku utustoimi n-
taa harjoittaa 77 elAkesAdtiota ja 12
elAkekassaa. Vuoden aikana yksi
sdAtio on aloittanut toimintansa ja
seitsemAn lopettanut.

ElAkesaAtioiden ja -kassojen pii-
riin kuuluu noin 240 000 henkiloA,
joista yrittajia on noin 5 000. Luvuis-
sa ei ole mukana Esiintyvien taiteili-
joiden elAkekassa, joka myos kuu-
luu Eldketurvakeskuksen valvon-
nan piiriin.

ElAkesaatioita ja -kassoja on
paitsi tarkastettu myos koulutettu ja
neuvottu. ElAkelaitokset ovat hoita-
neet elAkepddtdsten antamisen ja
muut tehtdvansd yksittdisiA puuttei-
ta ja virheitA lukuun ottamatta hyvin.
Vuoden alusta on eldkelaitoksille
annettu kirjalliset tarkastuskerto-
mukset.
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LUOTTOVAKUUTUS

ElAketurvakeskuksen luottova-
kuutusta voivat yritykset kayftaa
tyoeldrkelaitoksilta saadun lainan
vakuutena. Lisaksi luottovakuu-
tuksella turvataan elAkesaatioi-
den ja -kassojen koko elake-
vastuu.

VakuutuskantaLuottovakuutu ksen vah i n kome-
no olivuonna 1988 suhteellisesti al-
haisemmalla tasolla kuin muutama-
na aikaisempana vuonna. LAhinnA
tAmdr johtui talouselAmAn edullises-
ta kehityksestd. Osa ansiosta kui-
tenkin voidaan osoittaa vuonna
1 987 tapahtuneelle tariffin uudistuk-
selle, minkA vuoksi vakuutusmaksut
entistA paremmin noudattavat va-
kuutuksista aiheutuvan riskin vaih-
teluita. Uuteen tariffiin otettiin myos
mahdollisuus antaa alkavalle yrityk-
selle luottovakuutus, vaikka nor-
maalirn tariffointiin tarvittavia nume-
rotietola ei olisikaan vielA saatavis-
sa. NAitA vakuutuksia myonnettiin
23 kappaletta, ja niistd yksi on joh-

tanut korvaukseen.
Vakuutuskannan kasvua puo-

lestaan ilmeisesti hidastaa jonkin
verran se, etta elAkelaitosten lainat
eivdt olleet yhtA haluttuja kuin aikai-
semmin.

Vuoden lopulla aloitettiin luotto-
vakuutuksen tietojarjestelmien uusi-
misprojekti toimintolen ja tietotarpei-
den analysoinnilla. Tavoitteena on
mddritellA mahdollisesti toteutetta-
vat projektit riittAvdn tarkasti, jotta
niiden kAynnistAmispiiAtokset voi-
daan tehdA riittAvdn tarkoin talou-
dellisin perustein.

Vuoden paAttyessd luottovakuutuk-
sen vastattavana oli 23,5 miljardia
markkaa. Edellisestd vuodesta va-
kuutuskanta kasvoi 3,9 miljardilla
markalla eli 19,7 prosenttia. Se osa
vakuutuskannasta, jota ElAketurva-
keskukselle annetut vastavakuudet
eivdt kata, oli vuoden 1988 paat-
tyessA 8,5 miljardia markkaa. MAA-
ra kasvoi edellisestA vuodesta 11,5
prosentilla. Uusia luottovakuutus-
hakemuksia tuli 701 kappaletta,
kun niitA edellisenA vuonna tuli 634
kappaletta.

Vakuutuskannan pAAosa on
elAkelaitosten antamien lainojen
sekA elAkelaitosten vastuuvajausten
vakuutena. NAiden luottovakuutus-
ten mAAra oli '16,1 miljardia mark-
kaa. ElAkes6dtioiden ja -kassojen

reaaliomaisuuden vakuutena oleva
luottovakuutusten maard oli 7,4 mil
jardia markkaa. Luottovakuutus-
kannasta oli jAlleenvakuutettu koti-
maisissa vahinkovakuutusyhtioissA
1 574 miljoonaa markkaa.

Luottovakuutuksen maksutulo
oli 56,9 miljoonaa markkaa. lVaksu-
tulon ja luottovakuutusvastuun pe-
rusteella laskettu keskimAArdinen
luottovakuutusmaksu on 0,3 pro-

Luottovakuutustoi mi nnan keh itys
vuosina 1984 - 1988

Vuosi 1984 1985 1986 1987 1988

Vakuutusmaksut
Sijoitustoiminnan tuotot
Korvaukset
Korvausvastuun lisAys
Hallinto- ja hoitokulut
Vastuuvelka vuoden lopussa

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

7,3
352,7

48,3
39,5
72,5

-0,3
7,5

353,7

51,2
42,0
30,9
41,6

7,9
396,8

53,4
46,8
26,1
53,0

8,2
450,9

56,9
52,2
27,1
61,5

8,6
514,1

Vahinkotapausten
lukumAArA 83 92 77 63 45
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senttia luottovakuutusvastuusta.
Vakuutusten lukumddrA lisAAn-

tyi edellisestA vuodesta seitsemAllA
ja oli vuoden pAAttyessA I348.

Korvaukset

Vuoden aikana sattui45 vahinkota-
pausta. Edellisvuonna niitA oli 63.
Korvauksina maksettiin 27,1 mil-
joonaa markkaa. Osa tdstA mAA-

rAstA saadaan perityksi vastava-
kuuksista ja lainansaajilta. Korvaus-
ten mddrA on jonkin verran laske-
nut edellisistii vuosista. Osaksi voi
edullinen kehitys olla seurausta ta-
riffin muutoksesta. Vahinkotapaus-
ten lukumAArA verrattuna asiakkai-
den lukumddrAAn on vaihdellut
kymmenen edellisen vuoden aika-
na 0,5 prosentista 2,2 prosenttiin.
Vuonna 1988 tamti suhde oli 1,0
prosenttia.

Sijoitukset

ElAketu rvakeskuksen sijoitustoi min-
ta aiheutuu l6hinnA luottovakuutus-
liikkeestA. Sijoitusomaisuus oli vuo-
den 1988lopussa 446,0 miljoonaa
markkaa. Sijoitusomaisuus koostui
lainoista (149,7 miljoonasta mar-
kasta), osakkeista (33,3 m iljoonasta
markasta), joukkovelkakirjalainoista
(223,2 miljoonasta markasta) ja yri-

tystodistuksista (39,8 miljoonasta
markasta).

Luottovaku utustoi m i n nan
johtokunta

Luottovakuutustoiminnan johto-

kunnan tehtdvAnA on muun muas-
sa pAdttAA erikoistapauksissa luot-

tovakuutusmaksun suuruudesta
sekA ElAketurvakeskukselle anne-
tun vakuuden arvosta. NAitA ns.

erikoistariffointikysymyksiA kEtsittel i

johtokunta vuoden aikana 69. Li-

sAksi johtokunta kdsitteli kuusi sijoi-

tusasiaa.

ELINKEINOALOJEN OSUUS
ELAKETU RVAKESKU KSE N LAI NAKAN NASTA

VUONNA 1988

Muut r:':.r'

elinkeinoaht
44,4 Mmk

E LAKELAITOSTYYPPI E N OSU US
LU OTTOVA KU UT USKAN NASTA

VUONNA 1988

VAKU UTUSKOHTEI DEN OSU US
LU OTTOVAKU UTU S KA N N ASTA

VUONNA 19BB
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49,0Elakesaatiot

32,8Vakuutusyhti6t

16,4ElAkekassat

'1,8Tyoeldkekassa

56,2Takaisinlainaus

25,5US
Elakesaati0iden ia
-kassojen reaalio'maisu

14,4Sijoituslainaus

3,9Rahastovajaus
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ryOELAKETURVAN

Komiteat ja tyoryhmat

Vuonna 1988 tyoskenteli kymme-
nen julkisen toimeksiannon perus-
teella toiminutta tyoryhmAA, komi-
teaa tai toimikuntaa, jotka t<asitteli-

vdt eldketurvan kehittAmistA. Suurin
osa niist6 oli sosiaali- ja terveysmi-
nisterion asettamia.

ElAketurvakesku ksen ed ustajat
osallistuivat merkittAvdssd mdArin
seuraavien ryhmien tyohdn: julkis-
hallinnon elAkeiGkomitea, yksilolli-
sen varhaiselAkkeen toimeenpa-
noa ja ratkaisukAytAntoA selvitlAnyt
tyoryhmA, maatalousyrittajien tyotu-
lotyoryhma, eldkekomitea 1982
ennakkoilmoitus- ja neuvottelume-
nettelyd kehittdrvd tyoryhmA, elAke-
turvan muutoksenhakukomitea, an-
sioelAkelArjestelmAn viimeisen lai-
toksen periaatetta tutkiva toimikun-
ta, maatalousyrittAjien luopumisjAr-
jestelmien elAketoimikunta ja kun-
toutusajan toimeentuloturvaa selvit-
tAvd toimikunta.

Lausunnot ja esitykset

Valmisteilla olevista uudistuksista
merkittdvin on perhe-eldkkeiden
kokonaisuudistus. Asiaa runsaat
neljA vuotta valmistellut komitea jAtti

toisen osamietintonsA marraskuus-
sa 1987. ElAketurvakeskus totesi
lausunnossaan, etlli komitean rat-
kaisujen perusajatukset ovat selkei-
td ja lopputuloksena syntynyt esitys
on yleispiirteiltAAn toteutettavissa.
ElAketurvakeskuksen mielestA per-
he-elAketurvaa tulisi kehittaA tyo-
markkinajArjestojen yhteisesti hy-

KEHTTAMINEN

TyoelAketurvan kehittdmiseen
Eliketurvakeskus osallistuu yh-
teistyoryhmien puitteissa seke
antamalla lausuntoja ja tekemdl-
lA esityksia. TyontekijAin ja yritta-
j ien eliketu rvasta E ldketu rvakes-
kus tekee tilasto1a, tutkimuksia ja
selvityksiA. Ulkomaiden elAke-
jArjestel m istdr kootaan vertai I utie-
to1a.

vdksymAltA pohjalta. Lausunnossa
painotettiin myos sitA, ettA uudistus
on kAsiteltAvA kokonaisu utena.

Lapsenhoitoajan tyoeldketur-
van selvitystyoryhmdrn muistiota
Eldketurvakeskus piti periaatteessa
toteuttamiskelpoisiin malleihin kuu-
luvana. ElAketurvakeskus katsoi
kuitenkin uudistuksen jatkovalmis-
telun edellyttavAn yksityiskohtien
tAsmentamistA.

Sosiaali- )a terveysministerid
pyysi ElAketurvakeskukselta lau-
suntoa KWEL:n 3 '.n 2 momentin
muuttamisesta. ElAketurvakeskuk-
sen mukaan lainkohtaa, jossa taa-
taan eldketurvan sdilyminen palve-
lussuhteen pAAttyessd, ei pitaisi
muuttaa. Jos nykyistd menettelyd
muutetaan, olisi valmistelu tehtAvd
perusteellisesti ja siten, ettA eri elA-
kejdrjestelmien edustajat olisivat
mukana tyossA.

E ldketu rvakeskus totesi vuoden
1987 ammattitautityoryhmdn muis-
tiosta antamassaan lausunnossa,
ettA ehdotuksen toteutuessa tulevat
ammattitautitapauksissa takautuval-
le ajalle myonnettAvdt korvaukset il-

meisesti lisAAntymAdn. TdmA puo-
lestaan lisAA tarvetta toteuttaa EIA-

keturvakeskuksen aikaisemmin
esittamA sdAnnds, jonka mukaan
tyoelAkelaitokset saisivat mAArd'ti-

lanteissa regressioikeuden tyoelAk-
keen kanssa samaan aikaan takau-
tuvasti kohdistuviin sotilasvamma-,
liikenne- ja tapaturmavakuutuslain
mukaisiin korvauksiin.

ElAketurvakeskus esitti sosiaali-
ja terveysministeriolle TEL:ssa sAA-

detyn tyokyvyltomyyselAkkeen al-

kamisalankohdan muuttamista sil-
loin, kun sairauspaivdrahan maksa-
minen paaffi muun lain mukaisen
vanhuuselAkkeen alkamisen joh-
dosta.

Sosiaali- ja terveysministeriolle
jettamassaan esityksessA ElAketur-
vakeskus ehdotti, ettA TEL:n mu-
kaista luottovakuutusta voitaisiin
ka$aa myos Kunnallisen elAkelai-
toksen la lMerimieselAkekassan
saamisten vakuutena.

TyoelAketu rvan tutki m us

ElAketurvakeskuksen hallitus vah-
visti uuden tutkimusohjelman ldhi-
vuosille. Edellinen ohjelma oli vuo-
delta 1982, ja siinA edellyte\A tutki-
mushankkeet on saatu toteutetuksi,

Ohjelmaa laadittaessa otettiin
mahdollisimman laaja-alaisesti huo-
mioon tyoelAkejArjestelman eri ta-
hojen ja tyomarkkinajArjestdjen kA-

sitykset ajan kohtaisista tutki mustar-
peista. Ohjelman mukaan tutkimus-
toiminnan painopiste on ldhitulevai-
suudessa varhaiseen elAkkeelle
siirtymiseen liittyvissa ongelmissa,
mutta myos perhe-eliketurva on
edelleen keskeisesti esillA. Ulko-
maisten elAkejArjestelmien tutki-
muksessa keskiMAAn pohjoismais-
ten elAkejArjestelmien vertailuun.
Yleisdn mielipiteitA sostaaliturvasta
seurataan myos tulevaisuudessa.
EldkejdrjestelmAn taloudellista tutki-
m usta pyritdrAn tehostamaan.

Alkuvuodesta ElAketurvakes-
kus julkaisi kaksi raporttia laajasta
perhe-elAkkeitA koskevasta tutki-
musprolektista. Toisessa kAsiteltiin
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yleisesti perhe-elAkkeitA muuttuvas-
sa yhteisku n nassa. Toisessa tarkas-
teltiin leskien tyossakAyntiA ja ter-
veydentilaa. Kumpikin raportti sai
lulkisuudessa runsasta huomiota.
Tutkimusaineiston analysointia jat-
ketaan edelleen.

Esitetiedotusta koskevasta tutki-
mussarjasta julkaistiin kesdlld mo-
nisteena selvitys sosioekonomisen
taustan merkityksestA tiedotuksen
perillemenossa. Monisteena jaettiin
myos selvitys yrittAjien elAkkeelle
siirtymistd koskevasta tutkimus- ja ti-
lastotiedosta.

ElAketurvakeskus seuraa jatku-
vasti elAkejArjestelmien kehitysta
muissa maissa. Huomionarvoisista
muutoksista tiedotetaan sdAnnolli-
sesti jArjestelmdn piirissA.

Tilastot ja katsaukset

ElAketurvakeskus on yhdessd Ti-
lastokeskuksen kanssa laatinut uu-
den tyoelAkemenoa koskevan alu-
eellisen tilaston. Tilasto julkaistiin
vuoden '1986 tiedoista syyskuussa
ja vuoden 1987 tiedoista loka-
kuussa.

Vuotta 1987 koskeva TyoelAke-
jArjestelmdn tilastollisen vuosikirjan I

osa ilmestyi kesAkuussa. Tilastokir-
ja sisaltaA tietqa yksityisen sektorin
el6kkeistA. Kuukausi- ja neljdnnes-
vuositilastot on julkaistu entiseen ta-
paan.

TydelAkejArjestelmAn tilastolli-
sen vuosikirjan ll osa, jossa anne-

taan tietola yksityisen sektorin tyo-
suhteista, kokonaiselAkkeistA, rahoi-
tuksesta ja luottovakuutuksesta, il-

mestyi vuotta 1986 koskevana ke-
sAkuussa ja vuotta 1987 koskevana
joulukuussa. Vuoden 1986 julkaisu
viivdstyi, koska uudet elikelait ai-
heuttivat muutoksia tilasto-ohjel-
miin.

Joustavan elAkei k4ArjestelmAn
tilastollista seurantaa jatkettiin aja-
malla kuukausittain rekisteristA tieto-
ja alkaneista varhennetuista van-
huuselAkkeistA, yksilollisista var-
haiselAkkeistA, osa-aikaeldkkeistA
sekA muista 55 - 64-vuotiaiden al-
kaneista elAkkeistA. Yksilollisen var-
haiselAkkeen hakemuksista ja eld-
keratkaisuista on myos tehty tilasto-
ja kuukausittain.

Seurantatilastoista on neljAn-
nesvuosittain kerdtty kooste laajem-
paan jakeluun. Koosteet ovat sisAl-
tAneet myos aikasarjatietoja elAke-
jArjestelyn voimaantulosta ldhtien.

Vuotta 1986 koskeva Tilasto
Suomen elikkeensaajista julkaistiin
toukokuussa ja vastaava ruotsinkie-
linen tilasto elokuussa. Vuotta 1987
koskevat tilastot julkaistiin loka- ja
joulukuussa '1988. Vuoden 1986
julkaisujen viivdstyminen johtui var-
haiselAkeuudistuksen vaatimista
muutoksista.

ElAkejArjestelmdn keskeisistA
numerotiedoista ja lyhyen ajan en-
nusteista sekA eldketurvan kehitys-
hankkeista on julkaistu katsauksia.
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KOULUTUS JA

ErAiden
tyoe la kej Arjeste I mdrn
sidosryhmien koulutus

ElAketurvakeskuksen ja lGnsane16-
kelaitoksen tekemAn soPimuksen
mukaisesti koulutettiin seitsemAllA
perus- ja jatkokurssilla runsaat 200
KansanelAkelaitoksen toimihenki-
loA. NAiden lisAksi annettiin yhden
pAivAn toimipaikkakoulutusta 10 -
20 henkilon ryhmille ja jaettiin neu-
voja ajankohtaisissa, ty6ssA eteen
tulevissa asioissa.

Rahalaitosten ja ElAketurvakes-
kuksen sopimuksen mukaisesti jAr-

jestettiin niin iGAn yhden - kah-
den pAivAn elAkekursseja. Niihin
osallistui toista tuhatta elAkeneuvo-
jaa. Rahalaitokset jArjestivdt myos
elAkkeelle siiOville asiakkailleen
elAkeneuvontatilaisuuksia. Yleis6ti-
laisuuksissa voimakkain mielenktin-
to kohdistui edullisuusvertailuihin ja

verotukseen.
Yhteistyossd lAAninhallitusten

kanssa toimeenpantiin yhden PAi-
vdn koulutustilaisuuksia eri sosiaali-
alojen tyontekijoille, lAhinnA sosiaali-
hoitajille.

Uutena kohteena olivat tYovoi-

matoimistot, joissa koulutusaiheena
oli paitsi tyottomyyteen liittyvAt kor-
vaukset vakuutetun kokonaiselAke-
turva eri tilanteissa.

Sosiaalivakuutuksen Piirissd
tydskentelevien ruotsinkielen kAAn-

tAjien yhteistyo on vakiintunut. EIA-

keturvakeskuksen aloitteesta virin-

TIEDOTUS

YhtenAisen tiedotusaineiston
tuottaminen tyoelakelainsAA-
dAnn6std ja elaketurvan toteutu-
misesta sekd tiedon levittdminen
kuuluvat ElAketurvakeskuksen
tehtaviin. Tiedotus- ja koulutus-
tyollA pyritaAn pitamdhn mYos

sosiaalialan toimihenkil6t, eldke-
kassojen ja -sadtioiden hoitalat
ja muut toimessaan eldkeasioita
hoitavat ajan tasalla.

neessA yhteistyossA on mukana
myos Ruotsin kollegoja. KaAntqdt
kAsittelivdt omilla kursseillaan
maasta toiseen myonnettavitn eltik-
keisiin, niitd koskeviin lakeihin ja so-
pimuksiin sekA lAdketieteeseen liit-

tyvAA termrnologiaa. KAAnt4at teki-
vat aloitteen suomalais-ruotsalaisen
lAdketieteen sanaluettelon toimitta-
misesta sosiaalivakuutuksen kir-
jeenvaihdon ja julkaisutoiminnan
tarpeisiin.

Koulutus
tyoelakejarjestelmAn
prrnssa

TyoelAkeprjestel man sisdiseen kou-

lutukseen on osallistunut sekA eld-

kelaitosten vdkeA ettA muun sosiaa-

Iiturvan alueilla tyoskentelevid hen-
kiloita.

Lainuudistukset )a tekniset
muutokset ovat luoneet uusia kou-

lutustarpeita. VarhaiselAkkeiden
saantimahdollisuuksien piiriin kuu-
luvren vakuutettujen palvelun pa-

rantamiseen kiinnitettiin huomiota
jArjestdmAllA palvelun teemapAivid.
Aiheina olivat tyottomyyspiivAraha,
eroraha, sairausvakuutuksen pAivd-

raha, kansanelAke ja elAkkeiden
verotus.

TEL-elAkepalkan mAdrrAYtYmi-

sestA pidettiin omat teemapAivan-
sA. Eldkekustannusten tasausme-
nettelyA on opetettu sek5 vastuun-
jakokursseilla ettA teemapAivillA.

El6kkeiden laskentaan on Paneu-
duttu omilla kursseillaan.

TyoelAkepAivA kokosi ennAtYs-

mAArAn osanottajia, runsaasti yli

kahdeksansataa. PAivdn merkitYs
ajankohtaisten asiain kuulemistilai-
suutena ja tapaamistilaisuutena on
kasvan ut tasaisesti. Alustu ksissa G-
siteltiin joustavan elAkeiAn toteutta-
mista julkisilla aloilla, lasten asemaa

)a eltiketurvan muutosPaineita,
elAkkeiden rahoitusta elinkeinoelA-
mAn ja palkansaajien nAkokulmas-
ta sekA ammatillista kuntoutusta
tyossApysymistA edistAvAnA tekijA-

nA.

TyoelAketiedottajien pAivillA kh-

siteltiin niin ikAin julkisten alojen
elAkeikAkysymystA, eldrkeiGraloi h i n

kohdistuvaa painetta ja julkisen

keskustelun vaikutusta paineisiin ja
itse lainsAAdAntodn sekd paikallis-

radioiden asemaa tredon levittAjinA.

SAAnnollisen koulutustoiminnan
rungon muodostavat edelleen tYo-

elAkejArjestelmAn peruskurssit.
Kaikkiaan osallistui elAkelaitoskou-
lutukseen 1 800 henkilodr, kaksi-

kymmentA prosenttia enemmAn
kuin edellisvuonna.

Oman
henkil6kunnan koulutus

Oman henkilokunnan ammatillinen
koulutus oli runsasta. Syksyn koulu-
tusohjelmaan vaikuttivat talon orga-
nisaatiomuutokset.

Ti lan n ejohtam i skou I utu kse I la
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valmennettiin esimiehiA ihmisten ja
muutosten johtamiseen. Kolmessa
vuodessa on yli 60 talon johtoon ja
esimieskuntaan kuuluvaa t<aynyt
lApi kaksivaiheisen tilannejohtamis-
koulutuksen. Tilannejohtaminen oli
myos koko henkilokunnalle jArjeste-

tyn teemapAivAn aiheena.
Johdon koulutuksessa Gsitel-

tiin ElAketurvakeskuksen asemaa
eri sidosryhmien nAkokulmasta,
strateg ista johtamista, pal kkapolitiik-
kaa, perehdyttamista ja muutoksen
lApivientid.

Asiakaspalvelun koulutussar-
jassa aiheita olivat tyoskentely eli-
keaikana, varhaiselAkeratkaisut,
kansanelAke-etuudet, sairausva-
kuutuksen pdivdraha, tyottomyys-
turva, verotus seld maatalouselAk-
keen piiriin kuuluvat etuudet. Asia-
kaspalvelun teemapAivA jArjestettiin

viidettA kertaa yhdessA lVaatalous-
yrittAjien eldkelaitoksen ja LEL Tyo-
eldkekassan kanssa. Aiheina olivat
muun muassa kielenkAyton kohen-
taminen ja asiakaspalvelututkimuk-
set.

Kolmannes talon sisdisestA
koulutuksesta liittyi tietotekniikkaan.
Opeteltiin muun muassa tekstinkA-
sittelyd, memo-viestintAohjelmaa,
yhdys- ja tukihenkilon tyotr, projek-
tityota ja tietosuunnittelua.

Organisaatiomuutosta varten
valmennettiin esimiehiA ja heidAn
uusia ryhmiaan yhteistyohon. Kir-
jeenvaihdon ja kielenhuollon kurs-
seilla kehitettiin talon tekstelA ja kir-
jallista asiakaspalvelua. Ruotsin
kursseja toimeenpantiin myos
osastokohtaisina. Viikoittain ko-
koontuvissa kieliryhmissd luotiin ja
aKivoitiin kielitaitoa sekA asiakas-
palvelua etlA muita kansainvAlisiA
kontakteja varten.

Henkildston koulutuspAivid ker-
tyi yhteensA 2 162, henkiloA koh-
den lAhes kuusi pAivAA.

Tiedotus

TyoelAkejArjestelmAn juhlavuoden
tu n n u ksesta, elAkekaaresta, keh itet-
tiin yhteistyossA uusi palvelutunnus,
jolla merkittiin tyoelAkejArjestelmAn
palvelupisteet ja jota kAytetAAn
myos ki rjallista ai neistoa j ulkaistaes-
sa. ElAketurvakeskus omasta puo-
lestaan jakoi tunnuksen eri pankki-
ryhmien kAyttoon.

Juhlavuoden kampanjaan liitty-
vAt perillemenotutkimukset osoitti-
vat, etta tyoelAkkeiden ja niiden pal-
velupisteiden tuttuus kaikkiaan oli
jonkin verran lisaantynyt ja myos
yleinen Gsitys palvelun tasosta oli
parantunut. Lehdiston julkaisemaa
tyoelAkeaineistoa koskevasta tutki-
muksesta ilmeni, ettA ElAketurva-
keskuksen ldhettdrmdrt lehtiteKtit
saavat lehdissd sijaa suhteellisesti-
kin ottaen runsaasti; paitsi ettA niitA
julkaistaan uutisina, ne toimvat leh-
tien omien artikkelien pohjina. Eri
lehdissd toimeenpantu liikemerk-
kien tunnistuskilpailu sen sijaan
osoitti, ettA ElAketurvakeskuksen
merkki on maassa verraten tunte-
maton.

Eldketurvakeskuksen esitteet il-

mestyivAt ajan tasalle saatettuina.
Suomen tyoelAkkeitA kansainvdli-
sissd yhteyksissa esittelevd The
Finnish Employment Pensions
Scheme ilmestyi paitsi englanniKi
myos ranskan, ruobin, saksan ja
vendjAn kielisinA painoksina siten
laajennettuna, etta julkisten alojen
elAkejArjestelmdt oli mahdutettu
mukaan.

Erilaisten vaihtoehtojen kokeile-
miseksi eldketiedon peri llesaattam i-

sessa ElAketurvakeskus julkaisi itse-
nAisyyspAivdnd Aam u lehdessA tyo-
elAketurvaa kAsittelevdn keskiau-
keamaliitteen. Liite tuotti neljA tuhat-
ta tyoeldketurvan tied ustelua.

Omin osastoin Eldketurvakes-

kus osallistui Karjalan messuihin
Joensuussa, Pohjanmaan messui-
hin Seindjoella, Pohjois-Suomen
messuihin Kemissa, JyvaskylAn
suurmessuihin ja Vanhusten viik-
koon Helsingissd. Messupalvelua
tuettiin lehdisto- ja radiotiedottami-
sella. ElAketurvakeskuksen ote- ja
neuvontapalvelua tarjottiin koeluon-
teisesti myos Varttuneiden pAivdnd
Tampereen SdrkAnniemessd ja Si-
joittajamessuilla Espoon Otanie-
messA.

Ahterin Mini-suomen Tietota-
loon ElAketurvakeskus pysfftti yh-
dessA tyomarkkinakeskusjArjesto-
jen kanssa oman esittelyohjelman-
sa. Osastolla esitelldAn mikrotieto-
koneen avulla, milld tavoin yhteis-
kunnan palvelut, erityisesti elAke- ja
muu sosiaaliturva, tulevat vastaan
eri elAmAntilanteissa. Osastosta
muodostui yksi tt/ini-Suomen suo-
situimpia.

Tyoeldke ilmestyi viitend ja Ar-
betspension kahtena numerona.
LehteA pyritAdn jatkuvasti kehittA-
mddn alan tyovdlineenA. Kulunee-
na vuonna lehdessA julkaistiin en-
tistA enemmAn muun muassa tilas-
toaineistoa ja jdujestelmAn u lkopuo-
listen asiantuntijain taustoittavia ar-
tikkeleita.

Koti- ja ulkomaisten vakuutuslai-
tosten, virastojen ja jArjestqen
edustajia, toimittajia ja opiskelijoita
tutustui talon tyoalaan opintokAyn-
neillA. tr/uutama ryhmA tyoeldmAAn
tutustuvia pAAkaupunkiseudun lu-
kioiden oppilaita oli valinnut koh-
teekseen ElAketurvakeskuksen.
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KANSArNvAlrrurrrr
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Suomen Kanadan )a Quebecin
kanssa solmimat sosiaaliturvasopi-
mukset tulivat voimaan. Luxembur-
gin ja Kreikan kanssa neuvotellut
sopimukset allekirjoitettiin. Neuvot-
telut sopimuksista aloitettiin Alanko-
maiden ja Portugalin kanssa. Ruot-
sissa jArjestettiin suomalaisille va-
kuutetuille tiedotustilaisuus pohjois-
maisen sosiaaliturvasopimuksen
etuuksista. Suomen ja Saksan liitto-
tasavallan sopimuksen toimeenpa-
nossa havaittuja pulmia ratkottiin liit-
totasavallan elAkelaitosten vieraana.

Pohjoismainen lisAelAkekokous
pidettiin Suomessa ja sosiaaliva-
kuutuskurssi Norjassa. Eldketurva-
keskus osallistui lisdksi Tukholman
sosiaalivakuutuskokoukseen. TdmA
kokous jArjestetaAn neljdn vuoden
vdlein. Tukholman kokouKen aihei-
siin kuuluivat Suomen ja Ruotsin
ajankohtaiset perhe-eldkeuudistuk-
set.

Perhe-eldkkeiden vaatimat uu-
distukset olivat esilld myos l(ansain-
vdl isen sosiaal itu rvajArjeston I SSA: n
tutkrlakonferenssissa ltAvallassa.
Osa ISSA:n pysyvistd teknisistA ko-
miteoista piti sAdntomddrdiset ko-
kouksensa HelsingissA. Helsingis-
sd kokoontui myos aktuaarien
maailmankongressi, johon tuli
1 300 osanottajaa viidestAkymme-
neslii maasta. Eldketurvakeskus
esitteli kongressivieraille Suomen
tyoelAkejArjestelmAA useassa yh-
teydessd. lVadridissa oli tyolainsAA-
dantoA Gsitellyt kokous, jota varten
Eldketurvakeskuksessa tehtiin esi-
telmd Suomen lakisddteisistA ja va-
paamuotoisista elAkkeistA. Berliinis-
sA kokoontui maailmankonferens-
siinsa Kansainvdlinen sosiaaliturvan
neuvosto ICSW.

Ulkomaisille elAkelaitoksille ja
jArlestoille vdlitettiin tietola tyoelAk-
keistA ja koko sosiaaliturvasta. Eri
kielilla julkaistava esite saatettiin laa-
jennettuna ajan tasalle. ElAketurva-
keskuksen ulkomaisia vieraita olivat
muun muassa pohjoismaisten va-
kuutusjArjestojen norjalainen ja
tanskalainen stipendiaatti sekA Nor-
jan vakuutusyhd istyksen ed ustaja.
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ORGANISAATIO

JA HENKILOSTO

Organisaatio

Vuoden lopulla pAdtettiin mittavasta
organisaatiomuutoksesta, joka as-
tui voimaan vuoden vaihteessa.
Muutoksen tavoitteena on tehostaa
asiakaspalvelutoimintola ja keven-
tAA organ isaatioraken netta.

Suurin uudistus tapahtui asia-
kaspalveluun liittyvien neuvonta- ja
valvontatehtAvien jdrjestelyssA. Ntii-
ta varten perustettiin uusi osasto,
neuvonta- ja valvontaosasto. U uteen
osastoon siirtyi toimihenkiloitd seG
lainopilliselta ettA vakuutusteknilli-
seltA osastolta, yhteensd 85. Osas-
tosta tuli talon suurin. Neuvonta- ja
valvontaosasto jakaantuu seitse-
mAdn jaostoon, ja sen toiminta on
jarjestetty siten, ettd asiakkaan pal-
velu hoidetaan koko kAsittelyajan
samassa jaostossa. NAin vAltetAdn
asian siirtyminen kAsittelijAlta toisel-
le, nopeutetaan asian lApimenoa ja
lisdtAAn palvelun asiakaslAheisyyt-
ta.

Samanaikaisesti erdistA osasto-
jaon ulkopuolisista yksikoistA tehtiin
osastola tai ne sulautettiin muihin
osastoihin. NAin henkildstoasiain-
yksikostA tuli henkilostoosasto; tie-
toteknisestA yksikostr tehtiin tieto-
hall i nto-osasto ; tilastoyksi kostA ti las-

to-osasto.
Lainopillisen osaston nimi lyhe-

ni lakiosastoksi, siihen yhdistettiin
eldkelaitoskoulutus ja osaston sisAi-
nen toimistojako purettiin. Samoin
purettiin vakuutusteknillisen osas-
ton toimistojako, ja osaston nimi
muutettiin vakuutustekniseksi osas-
toksi. Sijoitusasiain toimisto lakkau-
tettiin ja sen tehtAvdt jaettiin luotto-
vakuutusosaston ja hallinto- ja ta-
lousosaston kesken. Viimeksi mai-
nitun nimi lyheni talousosastoksi.

Tietohallinto

ElAketurvakeskuksen tietolenkAsit-
telysovellukset hoidetaan pAAosin

Oy Tietokonepalvelu Ab:ssa. Sovel-
luksia ja laitteistola kehitettiin usets-
sa yhteistyoryhmissA, joiden toimin-
taa tietohallinto-osasto koordinoi.

Tyosuhdetietojen rekisterointiA hoi-
tavaa tiedonhallintaympAristoA ryh-
dyttiin lapikaymAAn mddrittelypro-
jektissa, jot<a trhtrA nykyisten ja
uusien tarpeiden toteuttamiseen
uusimmilla tiedonhallintamenetel-
milld.

Vuoden pAdttyessdr oli ElAketur-
vakeskuksen kAytossd 80 henkil6-
kohtaista mikrotietokonetta, joista
pAdosa oli kytketty ldhiverkoiksi.
Verkot ovat yhteydessA Tietokone-
palvelun keskuskoneeseen. Ndin
on tullut mahdolliseksi viestintAoh-
jelmiston avulla olla mikroista ia
pAdtteistA yhteydessA suureen
osaan kaikista tyoelAkejarjestel mAn
pAatteenkayttajista.

Henkil6sto

Henkiloston mAdrA vdheni edelleen
vuoden aikana. Vuoden keskimdd-
rdinen henkilovahvuus oli 379. Vuo-
den lopussa vahvuus oli 371; vd-
hennystA edelliseen vuoteen verra-
ten oli 15 henkiloA. Vaihtuvuuspro-
sentti kohosi 6,4:stA 6,6:een. Talon

sisAllA uusiin tehtAviin siifii 20 hen-
kil6A eli 5,4 prosenttia. Edellisvuon-
na vastaava luku oli 5,9 prosenttia.

Edustajiston, hallituksen ja toi-
mitusjohtajan palkat ja palkkiot oli-
vat yhteense 823 422,36 markkaa
ja muut palkat ja palkkiot yhteensd
44738 68236 markkaa.

Vuoden loppupuolella valmis-
tauduttiin tulevaan organisaatio-
muutokseen. Uusien esimiesten
valinnassa otettiin avuksi testit. Toi-
den uudelleen muotoilu ja uusien
haasteiden tarjoaminen ovat tArkei-
tA henkiloston keski-iAn kasvaessa
ja tyokokemuksen pidetessA. Hen-
kiloston keski-ikA oli 39 vuotta, ja ta-
lossa yli kymmenen vuotta palvel-
leita oli 65 prosenttia koko henkilos-
tostA.
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VARSINAISEN TOIMINNAN
TULOSLASKELIVA

1.1.-31.12.1988

Toiminnan tuotot
Kustannusosuudet
eliikelaitoksilh
Laimin lyonti hyvikkeet
TEL 15 $:n mukaiset
elakej6rjestelykulut

+ 95 002 799,29
+ 1433807,48

+ 89797 452,35
+ 1 809 312,45

3 043 854,93 1 881 769
+ 93 392 751,U + 89724 995,15

Hallinnon kulut
Palkat ja palkkiot
Sosiaalikulut
Muut hallinnon kulut

Poistot kAyttoomaisuudesta

- 35 742256,75
11 071 797,23

33 181 100,60
9734 796,63

u 644 508,44

3 983 675,11

42 580 719 39 89 394 773,37

4 442240,29
- 41728611 21

Muut tuotot ja kulut
Vuokratuotrrt
l(orkotuotot
ElAkelautakunta
[4uut kulut

Korkokulut

Tilikauden tulos

+

:
8 400 142,20
1 955 938,80
6177 125,23

300,00 + 4 178 655,77

3734 393,95

7 234 4U,AO
1 502 554,61
6 298 496,69

508.80 + 2 434 033,13

- .3530844,73
+ 0 t
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LU OTTOVAKU UTU STO I M I N NAN

TULOSLASKELMA

1 52872160,99
630 200 75

1.1.-31.12.1988 1.1.-31 .12.1987

+ 56 910 894,00 + 53 418 085,65

87 325,00 18 993,00

+ 48768211,56
+ 52 241 960,24 2 W4 257-,80 + 46 763 953,76

1 746 404,40

+ 107 319125,24

110 788.00

+ 99 052 258,41

27 069 827,34
61 469 971,40

26 053 263,87
88 539 798,74 52 966 606.05 79 01 I869.92

Vakuutusmaksutulo

Luottotappiot vaku utus-
maksusaamisista

Sijoitustoiminta
Tuotot
Kulut

Vakuutusmaksuvastuun
muutos

Vaku utusli i kkeen tuotot

Korvauskulut
Maksetut korvaukset
Korvauwastuun muutos

Vakuutusliikkeen kate

Jdlleenvaku uttajien osuus
VakuutusmaKutulosta
Vakuutusmaksuvastuun
muutoksesta
Korvauwastuun
muutoksesta

Oma osuus vakuutus-
liikkeen katteesta

Liikekulut
Pall<at ja palkkiot
Sosiaalikulut
Muut liikekulut

KAytt6kate

Poistot kAyttoomaisu udesta

Liikeylrjaiima

Varausten muutol<set
Luottotappiovaraus

Vdlittomdt verot

Tilikauden tulos

5 858 064,05

538 155,00

55 224,00 6 451 443,05

6 962 478,30

825 619,00

8'1 154,00

+ 20 032 388,49

7 869 251,30

+ 18 779 326,50

+ 12 327 883,45

8 634 61

+ 3 693 264,68

3n 204 00

+ 3 320 064,68

1 685 151 ,68

1 634 913.00

0

+ 12 163 137,19

5 030 296,74
1 556 552,90
2047 769 13

4 661 337,78
1 385 397,05

77 2 159 39 1.79 I 206 126.62

t+

+ 3 957 010,57

- 321 400,00

+ 3 635 610,57

2163762,57
1 471 848
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TASE

VASTAAVAA

Rahoitusomaisuus
Rahat ja pankkisaamiset
JAlleenvakuutusl i i kkeestA
johtuvat saamiset

Vakuutusmaksuvastuu
Korvauwastuu

Hyvikesaamiset
Siirtosaamiset

Vakuutusmaksut
Korot
Muut siirtosaamiset

Muu rahoitusomaisuus

Sijoitusomaisuus
Velkakirjasaamiset
Jou kkorrel l<aki rplai n at
Osakkeet

KAyttoomaisuus
Osakkeet ja osuudet
Kiinteistoosakkeet
Kiinteistdt
Kiinteiston keskenerdiset tyot
l(alusto
Muu kayttoomaisuus

2929 032,00
292 903,00

3 582 145,50
2'1 861 497,36
2106 273,47

31.12.'1988

39 265 840,95

3 221 935,00
14 513 591,94

27 549 916,33
476 311 00

85 027 585,22

149 731 951 ,02
262978134,95
33 290 539 41

446 000 625,38

314 340,00
2 U0 472,M

33 883 421,00

6 332 804,66
192 900 00

43 563 539,'10

574 591 7 48,70

3 467 197,00
348 127 00

3 162 239,50
14 631 M5,25

1 840 018,92

36 075 876,73

3 815 314,00
15 763 507,85

19 633 703,67
500 000.00

75788 4A2,25

213 011 905,39
155 311 704,49
14 518 566,35

3828/'2176,23

317 940,00
2UAA72,44

35 003 333,00
211 000,00

5 g3 617,59
192 900,00

44109 763,03
gaarcg 311s1

31,12.1987

26



VASTATTAVAA

Vieras pddoma
JAlleenvaku utusliikkeestA
johtuvat velat

JAlleenvaku utusmaksut

Siirtovelat
Vakuutusmaksuennakot
Ennakkona saadut
kustannusosuudet
Muut siirtovelat

Muut velat
Lyhytaikaiset lainat
PitkAaikaiset lainat
ElAkekustannusten
tasausosuudet
Muut velat

Vakuutustekninen vastuuvelka
VakuutusmaKuvastuu
Korvausrastuu

Varaukset
Luottotappiovaraus

59 692,00

13 770 096,38
13 119 303,47

2117 030,00
4 231 657,33

5 955 993,80
4 348914,48

28 455 447,00
485 629 047,0O

31.12.1988

3 61't 754,10

26 949 09'1,85

16 653 595,61

514 084 494,00

1.12.1987

5 435 123,90

32 812,00

9 388 152,40
11 290 236,29 20711200,69

2117 030,00
6 348 687,33

1 010 658,95
4 640 860,58 14117 236,86

26709 043,00
424 159 075,60 450 868 118,60

491 131 690,05

502 739 341,51

561 298 935,56

13 292 813,'14

574 591 748,70
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TI LI N PAATOKSEN LI ITETI E DOT

SIJOITUSTOI M I N NAN ERITTELY

Tuotot
Korot
Osingot
Myyntivoitot
Muut tuotot

Kulut
Korot
Myyntitappiot
Arvonalennukset
Muut kulut

Nettotuotto

JALLEENVAKU UTIP\.J I EN OSU US
VA KU UTU S TMAKS UT U LOSI-A

Kotimainen
maksut
palkkiot

Yhteensd

VAKUUTUSLIIKKEEN TULOS

Vakuutusmaksutuotot
+ Srjoitustoiminnan nettotuotot
.1. Korvauskulut ilman tasoitusmAArdn muutosta
./. Liikekulut

Vakuutusliikkeen satunnaistulos
./. Tasoituwastuun muutos
+ Sijoitusomaisuuden arvonkorotukset

Vakuutustiikkeen tulos (= kayttokate)

1984

313,0
87,5

1988

47 446131,63
823 540,70

4 597 178,66
5 310,00

52 872160,99

160 200,00
15 405,00

410 209,65
44 386,10

630 200,75

52241960,24

1988

6 656 891,00
798 826,95

5 858 0M,05

1988

48 680 945,95
+ 52241960,24

- 25 355 705,74
8 634 618 77

+ 66 932 581,68

- 63 239 317,00

+ 3 693 2U,68

1985

323,9
78,6

1987

43 474 243,A1
466 628,10

5 218 136,45
I204,00

48 768 211,56

162 600,00
918 251,25
897 528,55

25 878,00
2004 257,80

46 763 953,76

1987

7 911 907,16

- 949 428,86
6 962 4783A

1987

44 500 207,35
+ 46763 953,76

- 25 694 846,92

- B 206126.62

+ 57 363 187,57

- 53 406 177,00

+ 395701

1986

366,1
76,3

1987

419,5
78,3

SOLVENSSIKEHITYS

Vuosi

Tasoituwastuu milj. mk
o/o tAydestA mddrdstA
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xaTnOOvIAISU U DEN oSAKKEI DEN JA oSU U KSI EN ER ITTELY

Luku- Osakkeiden
mAArA osuus olo

Osakkeet ja osuudet
Oy Tietokonepalvelu Ab 17 42,5

OSAKKEIDEN JA KIINTEISTOJEN
VEROTUSARVOT

1988

Kirjanpito-
arvo

33 290 539,41 39 024 485,00 14 518 566,35 23 379 225,00
Sijoitusomaisuus

Osakkeet

Kdyttoomaisuus
Osakkeet ja osuudet
Kiinteistoosakkeet
Kiinteistot

VASTUUT

Kiinnitykset

RAHOITUSLASKELMA
RAHAN MHTTTT
Vakuutusmaksutulo
Varsinaisen toiminnan tuotot
Sijoitustoiminnan nettotuotto
Vieraan pAAoman muutos

RAHAN KA\TTO

Mat<setut korvaukset
Liikekulut ja hallinnon kulut
Muut tuotot ja kulut (netto) .)

Rahoitusomaisuuden muutos
Sijoitusomaisuuden muutos
KAyttoomaisu uden m u utos

") Sistiltaii jdlleenvakuuftajien osuudet,
korkokulut ja vdlittomdt verot

Helslngbsei 29. ptiiviinii maaliskuuta 1989

Jukka Rantala

3i4 340,00
2840 472,44

33 883 421,00

Verotus-
arvo

382 000,00
747 494,00

71 594 280,00

1987

Kirjanpito-
arvo

317 840,00
2844 072,44

35 003 333,00

Nimellis-
arvo

170 000,00

Kirjanpito-
arvo

170 000,00

Verotus-
arvo

409 500,00
662 171,00

70 403 580,00

Pekka Ahmavaara
Markku Hyvdrinen
Martti Lehtinen
Raimo Pohjavdre

AlttiAurela
Keijo Hyvonen
Pekka Merenheimo
Juhani Salminen

Matti Uimonen
toimitusjohtaja

"1988

2 000 000,00

1 988

56 823 569,00
93 392 751,84
52241960,24
6 950 880,11

209 4A9161,19

27 069827,34
98 029 392,14

7 642094,23
9 239 182,97

63 158 449,15
4 270 215,36

209 409 161 ,19

Juhani Kolehmainen

Waldemar Buhler
Lasse Laatunen
Mauri Moren

'1987

2 000 000,00

1987

53 399 092,65
89724 995,15
46763 953,76

79 140,03

189 808 901,53

26 053 263,87
92 850 635,06
10 437 910,90
4 238 985,96

51 614 030,55
4 614 075,19

189 808 901 ,53
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TI LI NTAR KASTU S KE RTOM U S

Edustajiston varsinaisessa syyskokouksessa joulukuun 9. pdrivdnA 1987 valitse-

mina tilintarkastalina olemme tarkastaneet Eldketurvakeskuksen vuoden 1988 hallin-

non ja tilit hyvan tilintarkastustavan edellyttdmdssd laajuudessa. Tarkastuksesta an-
namme edustajistolle seuraavan lausunnon.

Valvontatarkastus

Edustajiston valitsemana valvontatarkastajana allekirjoittanut Folke Tegengren on
huolehtinut kirjanpidon jatkuvasta tarkastuksesta. Naissa tarkastuksissa on todettu
kirjanpito hyvdn kirjanpitotavan mukaiseksi, rahavarojen hoito tAsmAlliseksi ja sisAi-

nen valvonta tarkoituksenmukaiseksi. Laina-asiakirjat ovat kunnossa sekA sijoitus- ja

kAyttoomaisuuden arvopaperit tallella.

Tilinpadtos

YhdessA olemme tarkastaneet tilinpAdrtoksen ja sen perusteet. Tilinpaatos, joka

kdrsittAd varsinaisen toiminnan ja luottovakuutustoiminnan tuloslaskelmat sekA ta-

seen, on laadittu hyvdn kirjanpitotavan mukaisesti. Tuloslaskelmat osoittavat nolla-

tulosta ja tase paatfyy 574.591.748,70 markkaan. Tilinpddtos ja toimintakertomus
antavat asialliset ja oikeat tiedot ElAketurvakeskuksen toiminnasta ja taloudesta.

Tilintarkastuksessa oli lSsnA sosiaali- ja terveysministeridstA vakuutusylitarkastaja
Marja-Liisa Kahola, joka tarkastettuaan erityisesti luottovakuutuksen vastuuvelkalas-
kelmia, totesi, ettei ollut havainnut aihetta muistutusten tekemiseen.

Hallinto

Edustajiston, hallituksen ja luottovakuutustoiminnan johtokunnan poytAkirjoihin

olemme perehtyneet. Lisaksi olemme saaneet tarpeelliseksi katsomamme selvityk-
set.

E lAketu rvakeskusta o n tarkastu ksessam me saamam me kAsityksen m u kaan hoi-

dettu kuluneena tilivuonna asiaankuuluvalla huolellisuudella.

Esitykset

Puollam me ti I i n pAdtoksen vahvistamista.
Ehdotamme hal I ituksen jdsen il le ja toi m itusjohtajal le sekA luottovaku utustoimin-

nan johtokunnan jAsenille vastuuvapauden myontAmistA vuodelta 1988.

HelsingissA huhtikuun 11. pAivdnA 1989

Tarmo Hyvdrinen Arto Kuusiola, HTM

Jaakko Heikkonen, KHT Folke Tegengren, KHT

31





T!LASTOTIETOJA

YKSITYISEN SEKI-ORIN ELAKEMENON JAKAUTUMINEN
ELAKELAJIN MUKAAN LAANE TAIN

VUONNA 1987

TEL-, LEL-, YEL- JA ITIYTI-TMTTNA
sAAVt EN xrsrr vnnnAl N rxt
KOKONAIST mrr 31 .12.1987

mk/kk
3.500
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2,500

2.000

1.500

1.000

500

0

a 
KansanelAkkeen

r i:[T.sektorin

tr I!;['J*nsektorin
Kaikki TEL LEL YEL MYEL

Ei sisalla perhe-elAkkeitA eikd rintamaveteraanien
varhaiselAkkeitA

mI
ffiI

VanhuuselAkemeno

Tyokyvyttomyyseldkemeno

Tyottomyyselakemeno

Rintamaveteraan ien varhais-,
sukupolvenvaihdos-, luopumis-
ja perhe-elAkemeno

0

a

Ul"t

Zl*r

I I

IIIIII r I
I I

I
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VUOSIEN 1981-1988 LOPUSSA
YKSITYISEN SEKTORIN ELAKKEELLA OLLEET

ELAKELAJIN IVUKAAN

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 19BB

Vuosina 1 986-1 988 vanhuuselAkkeisiin sisaltyvat varhennetut vanhuus-
elAkkeet ja tyokyvyttdmyyselakkeisiin yksilolliset varhaiseldkkeet

VUOSIEN 1981 -1988 LOPUSSA
YKSIryISEN SEKTORIN ELAKKEELLA OLLEET

55-64-VUOTIAAT ELAKELAJI N tVU KAAN

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 19BB

Vuosina 1 986-1 9BB vanhuuselAkkeisiin sisdltyvAt varhennetut vanhuus-
elAkkeet ja tyokyvyttdmyyselakkeisiin yksil6lliset varhaiseldkkeet

0

VanhuuselAke

Sukupolvenvaihdos-
luopumis-, rintama-
veteraanien varhars-
ja osa-aikaelAke

Ty6tt6myyseliike

TyokyvyftomyyselAke

VanhuuselAke

Sukupolvenvaihdos-,
luopumis-, rintama-
veteraanren varhais-
ja osa-aikaelAke

Tyott6myyselAke

250

200

150

100

50

U

-IIIII
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VUOSINA 1 981 -1 988 YKSIryISEN
SEKTORIN ELAKKEELLE SIIRryNEET

ELAKELAJIN N/UKAAN

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Vuosina 1 986-1 988 vanhuuselakkeisiin sisal$at varhennetut vanhuus-
elakkeet ja tydkyvyttdmyyselakkeisiin yksi16lliset varhaiselekkeet

VUOSINA 1 981 -1 988 YKSIryISEN
SEKTORIN ELAKKEELLE SIIRTYNEET

55-64-VUOTIAAT ELAKELAJIN MUKAAN

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Vuosina 1 986-1 9BB vanhuuselakkeisiin sisAltyvtit varhennetut vanhuus-
elAkkeet ja tydkyvyttdmyyselAkkeisiin yksi16lliset varhaiselikkeet

W
Iry

,'IJ-iEIIIIIT

GETffi VanhuuselAke

Sukupolvenvaihdos-,
luopumis-, rintama-
veteraanien varhais-
ja osa-aikaeliike

TyottomyyselAke

Tydkyvytt6myyseltike

VanhuuselAke

Sukupolvenvaihdos-,
luopumis-, rintama-
veteraanien varhais-
ja osa-aikaelAke

TydttomyyselAke

Tydkyvyttomyyseliike
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40

30

20
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0
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VUONNA 1987 YKSIryISEN SEKTORIN TYOSUHTEESSA OLLEIDEN
JA 1s-64-vuorAAN vnrsrOx trAnnxrNxr

Miehet Naisettka

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

250 200 150 100 50 0 0 50 100 150 200 250
'l 000 henkil6ir

Vuonna 1987 tyosuhteessa olleet

Muu vAesto

YKSIryISEN SEKTORIN ELAKKEENSAAJIEN IKARAKENNE
VUODEN 1988 LOPUSSA

Miehet lka Naiset

B0-
75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45*49

40-44

35-39

30-34

25-29

-24
9080706050403020100 0102030405060708090

1 000 elAkkeensaajaa

r-r vanhuuselake (434 700)
Ll sis. varh. vanhuuseldkkeen saajat

I !11il3[""f8f,l,l$i3 *i*& Ji *r

L,onorrr.elAke (64 8oo)

I 
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YIiL:lJ]:'.:'3!? I:3i l:31,
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ELAKELAITOSTEN TOI tV I N NASTA 1 988

Elakelaitoksia
Vakuutettuja
Elakkeitr
Myonnefft elAkkeet
Maksutulo.
ElAkemeno
Vastuuvelka.
Keskim. eldke
Keskim. myonnetty elAke

31.12.,
31.'12., 1000
31.12., 1000

1000
milj
milj.

31.12,, milj.

97kpl
kpl
kpl
kpl
mk
mk
mk

94
1 140

444
47

15 460
'11 545
75 150
2208
2249

1

250
139

14
1 605
1 908
I 630
1 154
1 131

12
157

61
6

1 180
1 431

365
1 960
2025

857
85

18 625
16 420
84 285

1 623
1 878

TEL LEL YEL MYEL YHT.

1

190
212

18
330

1 536
85

609
719

31.12., mt</kk
mk/kk

* luvut ovat arvioita

ELAKKEIDEN LUKUTVNNNAT 31,12., 1OOO KPI

1984 1985 1986 1987 1 988

435
202
65

155
857

VanhuuselAkkeet
Tyo kyvytto myyse lA k keet
TyottomyyselAkkeet
Perhe-eldkkeet
Kaikki

353
175
43

127
698

373
176
52

134
735

396
186
63

141
786

415
195
66

148
824

TVUUTOKSET ELAKKEIDEN LUKUIVAARISSA VUONNA 1988, '1OOO KPI

tyokyvyttomyys-
ja tyottomyys-

elAkkeet

261
34

-20
8

267

vanhuus-
elAkkeet

415
19
20

-19
435

perhe-
eldkkeet

148
12

5
155

kaikki

824ElAkkeita 31.121987
lr/yonnetty uusia
lV uutettu van h u useldkkeeksi
Padttyneitd
ElAkkeitA 31.12.1988

ELAKEMENO IVILJ. IVK

65

-32
857

1984 1985 1987 .1988

4 611
2 856

699
1 298

5 257
3 221

976
1 481

1986

6 050
3 691
1 337
1 676

6 807
4 309
1 659
1 861

2
14 638

7 614
4 923
1 815
2 065

4
16 420

Vanhuuseldkkeet
TyokyvyttomyyselAkkeet
TyottomyyselAkkeet
Perhe-elAkkeet
Osa-aikaelAkkeet
tGikki 9 464 10 935 12754

Kaikkiin edettii esitettyihin lukuihin sisiiltyy nry6s rekisteroity lisiieldketurva, samoin TaELeldkelaitol<sen tiedot.
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ryOELAKELAINSAADANNON
MUUTOKSET VUONNA 1988

LAKI Kanadan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen ja Quebecin kanssa so-
siaaliturvasta tehdyn sopimusjArjestelyn erdiden mddrdysten hyvdksymisestd
(98/18.12.1987).
ASETUS lGnadan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattami-
sesta seG Kanadan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen ja Quebecin kans-
sa sosiaaliturvasta tehdyn sopimusjArjestelyn erdiden midrdysten hyvdksymisestA
annetun lain voimaantulosta (99/5.2.1988).
Laki ja asetus tulivat voimaan 10.2.'1988.
ETK:n yleiskirje A 7/88

ASETUS maatalousyrittajien elAkeasetuksen 6 e $:n muuttamisesta (149/12.2.1988).
Asetus tuli voimaan 1.3.1988.
ETK:n yleiskirje A 11/88

ASETUS Quebecin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimusjArjestelyn voimaansaat-
tam isesta (222118.3.1988).
Asetus tuli voimaan 1.4.1988.
ETK:n yleiskirje A 7/88

LAKI merimieselAkelain 14 a $:n muuttamisesta (567/17.6.1988).
Lainmuutoksella turvataan tyottomAksijoutuneen, merenkulun palveluKessa olleen
henkilon oikeus siifid vanhuuselakkeelle ansaitussa alennetussa el6kei6ssa viiden
vuoden ajan viimeisen MEL:ssa tarkoitetun tyosuhteen pddttymisestA. Aikaisemmin
mdArdaika oli kolme vuotta.
Laki tuli voimaan 1.7.1988, kuitenkin siten, etlA sitA sovelletaan 1.1.1988 lukien.
ETK:n yleiskirje A 19/88

LAKI kunnallisten viranhaltijain ja tyontekijain eldkelain 3 a $:n muuttamisesta
(650/1.7.1988).
KVTEL 3 a $:n regressisAdnnostA muutettiin siten, ettA siinA mainittu tapaturmava-
kuutuslain sAAnndksiin perustuva elinkorko muutettiin tapaturmavakuutuslain sAAn-
ndksiin perustuvaksi pAivdrahaksi .la tapaturmaeldkkeeksi. Lisaksi pykalaAn lisdttiin
uusi 2 momentti, jonka mukaan 3 a $:n 1 momenttia voidaan soveltaa myos perhe-
elAkkeisiin.
Laki tuli voimaan 1.1.'1989.

ETK:n yleiskirje A 20/88

Sosiaali- ja terveysministerion pAAfOS hakemukseen, jolla on pyydetty vahvistusta
muutoksille tyontekijAin elAkelain mukaisen peruwakuutuksen erityisperusteisiin
(5.1 0.1 988; pAatosta ei ole julkaistu sAdddskokoelmassa).
TEL:n vdhimmAisturvan mukainen vakuutusmaKu on alle 24-vuotiaiden osalta 9,8
prosenttia palkoista. Vuoden 1989 aikana 24 vuolta tAyttAvien ja sita vanhempien
osalta vakuutusmaksu on pientyonantajilta 15,6 prosenttia ja suurtyonantajltal3,2 -20,4 prosenttia.
ETK:n yleiskirje A 3U88

Sosiaali- ja terveysministeridn PAATOS hakemukseen, jolla on pyydetty vahvista-
maan erdiden tyosuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien elAkelain 7 $:n 1 mo-
mentin mukainen vakuutusmaksuprosentti (10.10.1988; pAdtostA ei ole julkaistu sdA-
ddskokoelmassa).
Alle 24-vuotiaiden osalta TaEl-vakuutusmaksu vuonna 1989 on 9,8 prosenttia ja
vuoden 1989 aikana 24 vuotta tdyttAvien ja sitA vanhempien osalta 14,0 prosenttia.
ETK:n yleiskirje A 3U88
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LAKI maatalousyrittAjien eldkelain 6 a $:n muuttamisesta (870/21.10.1988).
SukupolvenvaihdoselAkejdrjestelmiin mdiirdaikaa jatkettiin siten, ettd jArjestelmdn pii-
riin tulevat ne viljelmien luovutukset, jotka tapahtuvat ennen vuotta 1991.
Laki tuli voimaan 1.'1.1989.

ETK:n yleiskirje A 2U88

Sosiaali- ja terveysministeridn PAATOS lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyonteki-
jAin elikelain 10 $:n 1 momentissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
(896/1410.1988).
LEL 10 $:n 1 momentissa tarkoitettu maksuprosentti on vuoden 1988 jdlkeen mak-
setuista palkoista alle 24-vuotiaiden osalta 9,8 ja vuoden 1989 aikana 24 vuotta tAyt-
tdvien ja sita vanhempien osalta 120. PAatos tuli voimaan 1.1.1989.
ETK:n yleiskirje A 3U88

LAKI tyontekijAin elAkelain 1 ja 7 $:n muuttamisesta (922111.11.1988);

LAKI lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekijAin elikelain 1 $:n muuttamisesta
(923/11.11.1988);
LAKI erdiden tyosuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien elAkelain 1 $:n muutta-
misesta (924n1.11.1988).
TEL:n, LEL:n ja TaEL:n 1 $:iA muutettiin siten, ettA nAiden lakien mukainen vakuutta-
misvelvollisuus alkaa sinti vuonna, kun tyontekija tayftaa '14 vuotta.
TEL 7 $ 2 momentin elAkepalkan harkinnanvaraista tarkistamista koskevia sAAnnok-
sia laajennettiin koskemaan myos muita tyosuhteita kuin tyontekijAn viimeisti tyosuh-
detta. Samalla muutettiin momentin sanamuotoa siten, etlA entinen 'olennainen'
muutos korvataan sanonnalla' merkitldvA' muutos.
Lait tulivat voimaan 1.1.1989.
ETK:n yleiskirje A 30/88

Sosiaali- ja terveysministerion PAATOS tyontekijAin elAkeasetuksen 9 $:ssA tarkoite-
tu n pal kkai ndeksil uvu n vahvistamisesta (92719.1 1 .1 988).
P6dtoksen mukaan TEA I $:ssd tarkoitettu palkkaindeksiluku vuonna 1989 on 1387.

TyoelAkkeisiin huli 7,44 prosentin korotus.
ETK:n yleiskirje B 288

LAKI tyontekijAin elAkelain 19 a $:n muuttamisesta (940/11.11.1988);

LAKI merimieselAkelain 63 $:n muuttamisesta (941/11.11.1988);

LAKI valtion perhe-eldkelain 14 $:n 1 momentin kumoamisesta (942l'11.11.1988).

Lainmuutoksilla kumotaan tyoelAkkeitA koskeva ulosmittauskielto. Ulosmittauksen ul-

kopuolelle jAAvat mm. kansanelAkelain mukaiset etuudet, paitsi milloin kyseessd on
elatusapujen perimrnen, ja yleensA mAArAttyihin tarkoituksiin myonne\ft avustukset,
tuet ja korvaukset. Viimeksi mainittuihin kuuluvat myos tyoelAkelakien nojalla suoritet-
tavat hautausavustu kset sekA ko rvau kset ku ntoutus-, lAAGri ntarkastus- ja matkakus-
tannut<.sista. ElAkkeiden ja toimeentuloetuuksien ulosmittaus toimitetaan palkan ulos-
mittausta koskevien sdAnn6sten mukaisesti.
Lait tulevat voimaan 1.1,1990.
ETK:n yleiskirje A 36/88

ASETUS elAketurvakeskuksen ohjesddnndn sisdltAvdn asetuksen 4 $:n muuttami-
sesta (992/25.11.1988).
Asetus tuli voimaan 1.12.1988.

40



Sosiaali- ja terveysministeri6n PAATOS maatalousyrittajien elAkelain 10 $:ssA tarkoite-
tun perusprosentin ja yrittajien elAkelain 9 $:ssd tarkoitetun maksuprosentin vahvista-
misesta (994/23.11.1988).
TVYEL 10 $:n 1 momentissa tarkoitettu perusprosentti ja YEL 9 $:n 1 momentissa
tarkoitettu maksuprosentti vuonna 1989 on 14,9.

PAatos tuli voimaan 1.1.1989.
ETK:n yleiskirje A 38/88.

LAKI luopumiselAkelain 2 $:n muuttamisesta (998/25.11.1988).
LuopumiselAkejArjestelmdn voimassaoloa jatkettiin kahdella vuodella siten, ettd laki
koskee ennen vuotta 1991 tapahtuvia luovutuksia.
Laki tuli voimaan 1.1.1989.
ETK:n yleiskirje A 40/88

LA K I maatal o usyrittAj ie n elAkelai n m u uttam ise sla (12221 23. 1 2. 1 988) ;

ASETUS maatalousyrittajien elAkelaitoksen ohjesAdnnon sisAltAvdn asetuksen 1 ja
1 0 $: n muuttamisesta (1223123.1 2.1988);
ASETUS maatalousyrittrjien eldkeasetuksen 1 $:n muuttamisesla(1224123.12.1988),
IVYEL:iin lisdrttiin sddnnokset maatalousyrittajien ryhmdhenkivakuutuksesta. Vakuu-
tus koskee niitd maatilatalouden harjoittajia, kalastajia, poronomistajia sekA heidAn
perheyrityksensA jAseni6, jotka ovat ottaneet N/YEL:ssA stitidettyA vdhimmdiselAke-
turvaa koskevan pakollisen vakuutuksen. RyhmAhenkivakuutuksen ehtolen tulee
olla kulloinkin voimassa olevien tyontekijAin ryhmAhenkivakuutuksen ehtolen mukai-
set.
Laki ja asetukset tulivat voimaan 1.1.1989.
ETK:n yleiskirje A 2/89

LAKI tyontekijAi n eldkelain mu uttam isesta (1 323/29.1 2.1 988) ;

LAKI lyhytaikaisissa tydsuhteissa olevien tyontekijAin elAkelain 7 $:n muuttamisesta
(1324129.12.1988);
LAKI maatalousyrittAjien elAkelain 6 c ja 8 $:n muuttamisesta (1325129.12,1988);

LAKI yrittajien elAkelain 7 $:n muuttamisesta (1326129,12.1988);

LAKI merimieseldkelain 12 ja 16 b $:n muuttamisesta (1327129.12.1988).

JAlkikarenssiajan laskusdAntoA muutettiin siten, ettA 360 pAivdn jAlkikarenssiaikaa

laskettaessa jdtetAdn tyontekijan ilmoituksen johdosta huomioon ottamatta myos sai-
rausvakuutuslain mukaiset pdivArahapAivdt ja vastaavat muun lain mukaiset kor-
vauspAivdt viimeisen kolmen vuoden ajalta ennen elAketapahtumaa. Uusien sAAn-

ndsten mukaan tuleva palvelusaika liitetAAn nyt pAAsdAntoisestivdhintAdn kuusi kuu-
kautta keslAneeseen tyosuhteeseen. lVikAlijAlkikarenssin aikana eiole yhtAdn vdhin-
tdAn kuusi kuukautta kestAnyttd tyosuhdetta, mAArdrWy se tyosuhde, johon tuleva
aika liittyy, kuten tAhAnkin asti.

lVikali tuleva aika liittyy alle kuusi kuukautta kestaneeseen tyosuhteeseen, mAArdtAdn
tulevan ajan elAkepalkka uuden TEL 7 $:n 3 momentin mukaan useamman elAketa-
pahtumaa edeltdneen tyosuhteen perusteella.
Lait tulivat voimaan 1.1.1989.
ETK:n yleiskirje A 1/89
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HALLINTOELIMET

EDUSTAJISTO 1989-1991

Varsinaiset jdsenet
Kansliapdirllikko Kari Puro,
puheenjohtaja
Valtiot. maisteri Jarmo Heini6,
varapuheenjohtala

Tyo n antaj i e n e d u staj at
Toimitusjohtaja Heikki Bachmann
Teollisuusneuvos Seppo HyyppA
Toimitusjohtaja Dennis Seligson
Toimitusjohtaja Tapani Kah ri

Diplomi-insin66ri Wilhelm Bruncrona
Johtala Stig-Erik Leiponen
Toimitusjohtaja Jarmo Pellikka

Tyd nte k ij iii n ed u staj at
Puheenjohtala Pertti Viinanen
Puheenjohtala Antero MAki
PuheenjohtEa Matti Haapakoski
ll puheenjohtaja Timo Rautarinta
Toimi n nanjohtala Pekka Porttila
Puheejohtaja Jorma Reini
Puheenjohtaja Raimo Lehtinen

M aatal o u sy r ittdj i e n ed u staj at
Puheenjohtala Heikki Haavisto
EmAntA Terttu MielikAinen
Agronomi Ola Rosendahl

M u iden y rittajien ed ustajat
Toi m itusjohtala Tapan i Kasso
Yrittala Markku Wuoti

El dkevaku utu sy hti 6i d e n ed u stajat
Varatoimitusjohtala Asko Tanskanen
Toi m itusjohtaja Asmo Kalpala
Toimitusjohtaja Kurt Ljungman

Avustuskass oj e n e d u staj a
ElAkekassanjohtala Keijo Piskonen

E I ii kes iidtti 6 i d e n e d u staj a
Henkilostdjohtala Eelis [r/akkonen

Muut jdsenet
Ptiajohtala, lddket. ja kir.

tohtori Jorma Rantanen
Piitijohtaja Vappu Taipale
Toi mitusjohtala Pekka Tuomisto

Varajdsenet
Toimitusjohtaja Matti L. Aho

Toi mitusjohtEa Pentti Kostamo

Varatoi mitusjohtaja Olli Parola
Toim itusjohtala Jaakko Rauramo
Hallituksen puheenjohtaja Peter Fazer
Varatoimitusjohtala Seppo Riski
Toimitusjohtaja lVarkus Ti itola
Johtala Harri Koulumies
JohtEa Jarmo Sierla

Puheenjohtaja Heikki Peltonen
Puheenjohtala Risto Kuisma
Puheenjohtala Heikki Pohja
Puheenjohtaja Jarl Sund
Jarjestosihteeri Antti Helenius
Sosiaalisihteeri Veikko Simpanen
Toiminnanjohtaja Alari Kujala

tt/aanviljelijA Osmo Pietikdinen
EmdntA Raili Puhakka
Kalastaya Heikki Salokangas

Toimitusjohtaja
Jiirjestdjohtaja

Tapio Vasara
Tauno Jalonen

Varatoimitusjohtaja Rauno Tienhaara
Varatoi mitusjohtala Heikki Varho
Varatoi mitusjohtala Jarkko Paju nen

Elikekassanjohtala Juhani Laine

Varatuomari Folke Bergstrdm

Osastonjohtaja, ldaket. ja
kir. tohtori Vesa Vaaranen
OsastopAdllikko Paula Kokkonen
Varatoimitusjohtaja Seppo Pietildiinen
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EDUSTAJISTO 19BB

KansliapriAllikko Kari Puro,
puheenjohtala
IVinisteri lVatti Puhakka,
varapuheenjohtEa

Tyo n a ntaj i e n e d u staj at
Toimitusjoht4a Reijo Kaukonen
Varatoimitusjohtala Harry tr/ildh
Teollisuusneuvos Yrj6 [r/. Lehtonen
Toimitusjohtala Pentti Somerto
N/aanviljelysneuvos Erkki Palojrirvi
Toimitusjohtala Jarmo Pellikka

Tyo nte kij ai n ed u staj at
Puheenjohtaja Pertti Viinanen
PuheenjohtEa Per-Erik Lundh
Puheenjohtala lVatti Haapakoski
ll puheenjohtala Timo Rautarinta
Toiminnanjohtala Pekka Porttila
Puheenjohtala Jorma Reini

M aata I o u sy r i ttdj i e n ed u staj at
Puheenjohtala Heikki Haavisto
Emdnt6 Leena Pihl
Puheenlohtala Ola Rosendahl

A/l u i d e n y rittdj ie n ed u staj at
Toimitusjohtaja Tapan i Kasso
Kauppias Erkki Raitala

El d kevaku utusy hti6 id e n ed ustaj at
Toimitusjohtaja Risto Kausto
Toimitusjohtala Asmo Kalpala
ToimitusjohtEa Kurt Ljungman

Avustuskass oj e n e d u staj a
HenkilOstolohtala tt/ikko Haramo

El akesaati 6 i d e n ed u staj a
Henkildstojohtaja Eelis lVakkonen

Muut jdsenet
Paajohtala, lAaket. ja kir
tohtori Jorma Rantanen
Paajohtaja Vappu Taipale
Toim itusjohtaja Pekka Tuom isto

Toimitusjohtala lMatti L. Aho

Toi mitusjohtala Pentti Kostamo

Varatoimituqohtala Olli Parola
Toimitusjohtala Jaakko Rauramo
Vuorineuvos Kauko lVaijala
Johtaja Seppo Riski
Diplomi-insinoori Wilhelm Bruncrona
Johtaja Jarmo Sierla

PuheenjohtEa
Puheenjohtala

Heikki Peltonen
Risto Kuisma

Puheenjohtaja Heikki Pohja
Puheenjohtala Jarl Sund
JArjestosihteeri Antti Helenius
PAdsihteeri Jarmo Tammenmaa

lVaanviljelija Osmo Pietikdinen
EmAntd Raili Puhakka
Kalastaya Viljo Sahlsten

Toimitusjohtala Tapio Vasara
JArjestojohtala Tau no Jalonen

Varatoimitusjohtala Asko Tanskanen
Varatoimitusjohtala Heikki Varho
Aktuaarilohtala Markku Vesterinen

Toimitusjohtaja Juhani Laine

Talousjohtala Jaakko Harju

Osastonlohtaja, laAket. ja kir
tohtori Vesa Vaaranen
OsastopAAllikko Paula Kokkonen
Varatoimitusjohtala Seppo Pietildinen
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HALLITUS 1989.1991

Ylijohtqa Jukka Rantala,
puheenjohtaja

Toimitusjohtala Juhani Kolehmatnen,
varapuheenlohtala

Tyd n antaj i e n e d u stai at
Johtala Lasse l-aatunen
Johtala Pekka Merenheimo
Varatuomari N/lauri lt/oren

Tyo nte kijdi n ed ustajat
Sihteeri Pekka Ahmavaara
Sosiaalisihteeri lr/arkku Hyvdrtnen
Toiminnanjohtaja Raimo Pohiavdre

M aatal o u sy r ittdi i e n e d u stai a
tr/aat. ja metsat. lisenstaatti
Keijo Hyvonen

Yrittdjien edustaja
Hall.tiet. tohtori Waldemar B0hler

Muut jdsenet
Toimitusjohtaja Altti Au rela
LAhkintoneuvos lr/artti Lehti nen
Toimitusjohtaja Juhani Salminen

HALLITUS 19BB

Ylijohtala Jukka Rantala,
puheenjohtala

Toimitusiohtaja Juhani Kolehmainen,
varapuheenjohtala

Tyd n antaj i e n e d u stai at
Johtala Lasse Laatunen
Johtaja Pekka lt/erenheimo
Varatuomari lVauri lt/oren

Tyo nte kij di n e d u staj at
Sihteeri Pekka Ahmavaara
Sosiaalisihteeri tt/arkku HyvArinen
Toiminnanjohtala Raimo Pohjavdre

M aatal o u sy rittdi i e n e d u stai a
Maat. ja metsat. lisensiaatti
Keijo Hyvonen

Yritti)jien edustaja
Toimitusjohtala Vel i Saaren heimo

Muut jdsenet
Toimitusjohtqa Altti Aurela
HAkintdneuvos tt/artti Lehtinen
Toimitusjohtala Juhani Salminen

Varatuomari Jukka Ahtela
JohtEa Heikki RopPonen
Varatuomari Risto Uski

Tutkimussihteeri Kaija Kallinen
Ympdristosihteeri lVarkku Wallin
Osastonjohtala likko B. VoiPio

lVaat. ja metsdt. tohtori
lr/arkku Nevala

Toi m itusjohtala Vel i Saaren heimo

Toi mitusjohtEa Risto Kausto
Dosentti Timo Somer
Johtala Erkki Berglund

Toim itusjohtala lt/arkus Ti itola
Johtala Heikki Ropponen
Varatuomari Risto Uski

ll puheenjohtala Kalevi Aronen
YmpAristosi hteeri lt/arkku Walli n

Osastonjohtala likko B. VoiPio

tt/aat. ja metsdt. tohtori
Markku Nevala

Hall.tiet.tohtori Waldemar Buhler

Varatoim itusjohtEa Taisto Paatsila
DosenttiTimo Somer
Varatuomari Esa lr/atti nen

45



TILINTARKASTA-JAT

Dipl.ekonomi, KHT Folke Tegengren
Toimi n nanjohtala Tarmo Hyvdrinen
Talouspddllikko Arto Kuusiola
Kauppat.maisteri, KHT
J. V. Heikkonen

YRITTAJ I EN N E UVOTTELU KU NTA

Toimitusjohtala Matti Uimonen,
puheenjohtala

Apulaisosastopaillikko Markku Sirvio,
varapuheenjohtqa

Liikenteenharjoittaja Raimo Turku
Taksiautoilija Krister Olsson
ToimitusjohtEa Kaarina Krogerus
Talousneuvos Marfta Laur6n
Apulaistoiminnanjohtaja Kai Masalin
Ekonomi Jyrki Valtanen
Jdrjestojohtaja Jouko Kuisma
Toimitusjohtala Eino RajamAki
Vuorineuvos Paavo V. Suominen
Johtaja Pertti Kajanne
OsastopAillikko Tapani Karonen
Varatoimitusjohtala Hei kki Varho
Varatoimitusjohtala Alpo Mustonen
Toiminnanjohtala Risto Heiskanen

Dipl.ekonomi, KHT Peter lngstrom
Toiminnanjohtaja Ensio SeppAlA
Hallintopaallikko Mikko Paiho
Ekonomi, KHT Jaakko Pohtio

Liikenneneuvos Fri2 Kuula
Hallintolohtqa Esa lVannisenmaki
Apteekkineuvos Matti Kannisto
Toiminnanjohtala PAivi Liedes
PdAsihteeri Olli Tarkka
Kauppias Eila Nurmi
Toimitusjohtaja Pirjo GrOnroos
Varatoimitusjohtala Ritva Haukkala
Johtaja Kyosti Vesterinen
Toim itusjohtqa Tapio Vasara
ToiminnanjohtEa lVatti W Kalevi
Yhteyslohtala Pertti Laewuori
Johtala Reijo Kaivo-oja
JohtEa Leo Tonttila

ApululaisosastopAdll ikko
llkka Savoheimo
OsastopAAllikko Pentti Koivistoinen

rVO TWVTTON/YYSASIAI N N E UVOTTE LU KU NTA

Hallitusneuvos Heimer Sundberg,
puheenjohtaja

Johtala Antti Suominen,
varapuheenjohtaja

Sisdtautien erikoislAAGri
Martti Lehtinen
Sisdtautien ja kardiologian
erikoislddkdri lVatti Saarinen
GAket. lisensiaatti, neurologian
erikoislddkdri Bengt Wickstrom

Ladket. ja kir. tohtori, keuhko-
sairauksien ja sisdtautien
eri koisldikAri Tapio VAre
Psykiatrian dosentti
MarftiOlkinuora
LAaket. lisensiaatti, yleisldAket.
ja tyoterveyshuollon erikoislAikdri
lGri Kaukinen
(Osastopdallikko Juhani JAntti
31.8.1988 saakka)

Lddket. ja kir tohtori
ja tyoterveyshuollon
Vesa Vaaranen
Tyoterveysopi n d osentti
SakariTola

Ltrdket. ja kir tohtori, psykiatrian
erikoislddkdri Antero LeppAvuori
ToimistopAallikko lrmeli Ruokonen
(Lddket. lisensiaatti, yleislAAket.
ja tyoterveyshuollon erikoislAAkdri
Kari Kaukinen 31.8.1988 saakka)

, tyolAAket.
erikoisl6dkdri
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Lddket. ja kir. tohtori, ortopedian
ja traumatologian dosentti
Pertti Myllynen
LAdket. lisensiaatti, yleisldAket.
ja tyoterveyshuollon erikoislAdkAri
Hannu Suutarinen
Lddket. lisensiaatti, asian-
tuntijalddkari Markku Toropainen
Valtiot. lisensiaatti Kaarina Knuuti
Tarkastaja Marja-Li isa Hali nen
Apulaisjohtala Erkki SillanpAd
Ratkaisutormen pAillikko Marjatta Siren
Varatoi mitusjohtaya Paavo Hyvonen
Varatoimitusjohtaja Seppo PietilAinen
Toimistopdallikkd lr/arjatta Pi hlaja
Johtava ylilddkdri, tyoliiAket.
ja tyoterveyshuollon erikoislddkdri
Hannu Hdrkonen

Varatuomari Mikko NyyssolA

Tutkimussihteeri Kaija Kallinen

Jarjestojoht4a Tau no Jalonen
Tarkastala Pentti Lehmijoki
Toimitusjohtala Juhani Laine
OsastopAdllikko Pertti Tukia
OsastopAAllikko Risto Rinta-Jouppi
Elikejohtaja Pentti Saarimdki
ToimistopdAllikko Helina Nieminen
Eldkejohtala Veijo Jalava

LU OTTOVAKU UTU STO I tV I N NA N JO HTO KU NTA

Toimitusjohtaja lr/atti Uimonen,
puheenjohtaja

OsastopdAllikko Esko Prokkola,
varapuheenjohtala

Johtaja Antti Suominen
OsastopAAlli kko Marja lt/ajander

Asiantuntqaji)senef
Varatuomari Ossian Antson
Professori Eero Artto
Pankinjohtala Teppo Taberman
(Pankinjohtala Antti Hannula
28.2.1989 saakka)
Toimitusjohtala Anssi Karkinen
Varatoimitusjohtala Lauri Koivusalo
Johtaja Antti Savolainen
Pankinjohtala Risto Wartiovaara

TI EDOTUSTOI IV I N NAN N E UVOTTE LU KU NTA

Toimitusjohtaja lVatti Uimonen,
puheenjohtala

OsastopAAllikko Yrj6 Larmola,
varapuheenjohtaja

Tiedotusjohtaja Leo Allo
Osastopddllikko Kimmo Eskola
TiedotuspAallikko Eva-Helena Jussila
Toimitusjohtaja Antti KyyndrAi nen
Tiedotusjohtaja lGri Pekkonen
TiedotuspAAllikko Antti Pullinen
Apulaisjohtala Erkki lt/aasalo
TiedotuspAAllikko Sakari N/ontonen
Eldkejohtaja Pentti Saari mdki
Johtala Eero Santala
Tiedotuspdallikk6 lVatti SArdmaa
Johtaja PauliToivonen
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ELAKETURVAKESKU KSEN ESI IV IEHET 1989

Toimitusjohtaja
Varatoimitusjohtala
Hallinnollinen johtala
Suunnittelujohtala
Lainopillinen johtala
Henkil6st6osasto, osastopaallikko

Koulutuspddllikko
Lakiosasto, osastopAAllikko

AsiakaspalvelupAdllikko
Apu laisosastopdal li kko
KoulutuspdtAllikko

Luottovakuutusosasto, osastopAAllikko
TuotepAtillikko
SijoituspAAllikko

Neuvonta- ja valvontaosasto, osastopaallikko
Ap u laisosastopdiAl I i kko
Apu laisosastopdil li kko

Suunnitteluosasto, osastopAdllikko
Talousosasto, osastopAdl I ikko

Apu laisosastopAdl li kko
Tiedotusosasto, osastopAdll ikko
Tietohall i nto-osasto, osastopddll ikko
Tilasto-osasto, osastopdtdtll i kko
Tutki m usosasto, osastopddll ikko

Yhteyspddllikkd
Erityistutkija

Vakuutustekninen osasto, osastopdAllikko
ApulaisosastopAdlli kko
Apu laisosastopZiAl li kko
Apu laisosastopAAllikko

ElAkelautakunnan valmistelutoimisto,
toimistopAAllikko

KiinteistOpalvelutoimrsto, toimistopddllikko
Henkilokunnan ldAkAri

lVatti Uimonen
Jouko Sirkesalo
Antero Viitanen
Markku HAnninen
Antti Suomtnen
Seija Kausto
lVarla-Liisa Punnonen
Pentti Koivistoinen
Tapio Karsikas
Helena Tapio
Lauri MAkelAinen
Esko Prokkola, SHV
Ari Laine
Bjorn Kaustell
Heikki Poukka
llkka Savoheimo
Markku Sirvio
Antero Ahonen
Marja Majander
Anu Ronkainen
Yrjo Larmola
Riitta-Liisa Lindstrom
Leena Lietsala
Jussi Vanamo
Simo Forss
Jouko Janhunen
Martti Hdnnikdinen
Sirpa Collin
Hillevi Mannonen
Hannu Ramberg

Anja Lehesniemi
Risto lsopahkala
N/atti Saarinen

YHTEISTYORYHTVIEN JASENET VUONNA 1989

TYOSUOJELUTOIMIKUNTA

Tydnantajan edustajat
Risto lsopahkala tyosuojelupAAllikko
Seija Kausto
llkka Savoheimo

Tyd nte k ij o i d e n ed u staj at
Lea Kokko tyosuojeluvaltuutettu
Arja Laakso I varavaltuutettu
lnger Koskinen ll varavaltuutettu
Jukka Vuoristo varsinainen jasen
KaarinaHelander varsinainen jasen

KOULUTUSTOIMIKUNTA

Tyonantajan edustajat
Antero Viitanen, puheenlohtqa
Tapio Karsikas
Heikki Poukka

Tyd nte k ij o i d e n ed u staj at
[t/arja Heinonen
Anne Laine
Anna-Stina Sauren
lrma Vdyrynen-Valtimo

AUTON/AATIOTYORYHIVA

Tyonantajan edustajat
Riitta-Liisa Lindstrdm, puheenjohtala
Seija Kausto
Ari Laine

Tyo nte k ij 6 i d e n e d u staj at
Kirsti Hyvonen
Outi Heikkilzi
Raija Viitanen

Pirjo Friberg, sihteeri
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ELAKELAUTAKUNNAN
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Eldketurvakeskuksen yhteydessa
toimiva elAkelautakunta on ensim-
mainen muutoksenhakuaste yksi-
tyisen sektori n tydelAkettA koskevis-
sa asioissa. lt/ainituissa tyoelAke-
asioissa m u utoksen hakujdrjestelmA
on kaksiportainen. ElAkelautakun-
nan pAdtoksistA valitetaan yli m pAnd
oikeusasteena toimivaan vakuutus-
oikeuteen.

ElAkelautakuntaan kuuluu so-
siaali- ja terveysministerion nimitti-
mat24 varsinaista jdsentA ja heidAn
20 henkilokohtaista varamiestaAn.
ElAkelautakunnan jasenet nimite-
tAdn kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Kulumassa ollut kolmivuotiskausi
paatyi 31.12.1988.

ElAkelautakunnan kanslian toi-
mihenkiloiden mdArA on toiminta-
vuonna ollut 25-28.

Vuonna 1988 eldkelautakun-
nan toiminta on jatkunut vakiintu-
neissa muodoissaan. N/uutoksen-
hakuasiat ratkaistiin 6-jAsenisissti
jaostoissa, jotka kokoontuivat kesA-
taukoa lukuunottamatta kerran vii-
kossa. Jaostokokouksia oli vuonna
1988 kaikkiaan '186 eli ldhes saman
verran kuin edellisenA vuonna. Ker-
rallaan jaosto on k6sitellyt 15-45 va-
litusasiaa. Tdysistuntoon elAkelauta-
kunta kokoontui toimintavuoden ai-
kana 5 kertaa. NeljAssd tAysistun-
nossa elAkelautakunta ratkaisi 6
muutoksenhakuasiaa. Ndristdr tAys-
istuntoratkaisuista 4 koski luopu-
miselAketl5 (LUEL).

Valitusten m6ard

Vuonna 1986 alkanut valitusten lu-
kumAArdn kasvu taittui vuonna

TOIMINTAKERTOMUS 1988

1988. Eldkelautakunnalle saapui
toimintavuonna 5613 valitusta. Vuo-
teen 1987 verrattuna tAmd on 267
valitusta vdhemmAn. ElAkelauta-
kunta ei tilastoi saapuneita valituk-
sia asiaryhmittAin. Voidaan kuiten-
kin todeta, ettei yksilollisld varhais-
elAkettd koskevia valituksia ole enAA
saapunut yhtA runsaasti kuin parin
edellisen vuoden aikana. Luopu-
miselAkettA koskevia valituksia on
tullut runsaasti vireille vielA vuonna
1988.

ElAkelautaku nta ratkaisi vuon na
1988 6047 valitusasiaa eli vdhem-
mAn kuin vuonna 1987. NAista rat-
kaisuista 3301 koski tyokyvyn arvi-
ointia eli enemmAn kuin puolet kai-
kista ratkaistuista asioista. Toiminta-
vuonna elAkelautakunta antoi 1124
yksilollista varhaiselAkettA koskevaa
ratkaisua. PerinteisiA tyoky\ 7tto-
myysasioita eldkelautakunta ratkaisi
2177. ltterkittAva vAhentyminen on
tapahtunut yt<silollista varhaiselAket-
td koskevien asioiden kohdalla. EIA-

kelautakunta antoi nAitA koskevia
ratkaisuja 710 vdhemmAn kuin
vuonna 1987. LuopumiseldkettA
koskevissa asioissa eldkelautakunta
antoivuonna 1988 601 ratkaisua eli
melkein kolme kertaa niin paljon
kuin vuonna .1987.

E lAkelautaku n nan ratkaisem ista
asioista kuului 2801 TEL:n piiriin eli
selvdsti eniten. Seuraavaksi eniten
elAkelautakunta ratkaisi MYEL:n
mukaisia asioita eli 1489, joista su-
kupolvenvaihdoselAke-asioita oli
93. Ratkaistuista asioista kuului
YEL:n piiriin 643 ja LUEL:n piiriin
601. Vahiten asioita kuului LEL:n
piiriin 505 sekA TaEL:n piiriin 8.

Vuoden 1988 lopussa eldkelau-
takunnassa oli vireillA 1819 muutok-
senhakuasiaa. TAmA on 120 juttua
vAhemmAn kuin edellisen vuoden
lopussa ja merkitsee, ettei eldkelau-
takunnassa ole jutturuuhkaa.

Kdrsittelyaika

Valitusten keskimAArdinen Gsittely-
aika on toimintavuonna saatu pidet-
tya lAhes entisellddn. KAsittelyaika
oli vuonna 1988 4,2 kuukautta. Ta-

voitteekseen elAkelautakunta on
asettanut 4 kuukauden keskimdd-
rdisen kAsittelyajan, mikA onkin saa-
vutettu tyokyvyn arvioi ntia koskevis-
sa asioissa.

Muutokset
eldkelaitosten paatoksi i n

Muutoksenhakijan eduksi elAkelau-
takunta muutti 121 prosenttia ta-
pauksista eli vdhemmdn kuin edelli-
senA vuonna, jolloin muutospro-
senttioli 18,7. Asioita palautettiin eld-
kelaitokseen uudel leen kAsiteltdvdk-
si aikaisempaa vdhemmAn eli 5,8
prosenttia. Perinteisissd tyokyvyn
arviointia koskevissa asioissa muu-
tosprosentti oli 13,0 ja palautuspro-
sentti 1,2 Vastaavat prosenttiluvut
yksi 16l lista varhaiseldkettA koskevis-
sa asioissa olivat tAtA korkeammat
eli 16,1 ja 3,8.

Helsrngrssri helmikuun 14. piiivanii 1989

Heimer Sundberg
Eldkelautakunnan
puheenjohtaja

Pirjo Akesson
Eldkelautakunnan
kansliapddllikk6
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ELAKELAUTAKU NNAN JASENET 1989-1991

Puheenjohtajisto
Hallitusneuvos Heimer Sundberg,
puheenjohtaja

Hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen,
varapuheenjohtaja

Hallitusneuvos Lasse Sinivirta,
varapuheenjohtala

VaratuomariTimo Havu,
varapuheenjohtaja

,\s i a n t u n t i j aj tisen e t
Toi m istoptrAll i kko Seppo Vi rtanen
Fil. kandidaatti lt/atti Toiviainen
LAdrket. lisensiaatti Jarmo Vuorinen
Dosentti lVartti Olkinuora
Dosentti Heikki Takkunen
LUraket. ja kir. tohtori Pentti Ristola

Tyd n antaj i e n e d u staj at
Varatuomari Jukka Ahtela
Oikeust. kandidaatti Johan Astr6m
Fil.maisteri N/larkku Koponen
Varatuomari lVikko Nyyssolti

Tyo nte kij tii n ed ustaj at
Vastaava lakimies Jarmo tjhteenmdki
Palkkasihteeri Pentti Keurulainen

Tutkimussihteeri Kaija Kallinen
Vs. osastonjohtaja Jukka Vainio

M aatal o u sy r ittdj i e n e d u stai at
Agronomi Paavo Vuoksinen
Valtiot. lisensiaatti Kaarina Knuuti
Agronomi Leena Pohjalainen
Varatuomari Outi Antila-Rantanen

Yrittdjien edustajat
Lakimies Ritva Hanski-Pitkdkoski
Oikeust. kandidaatti Leena Siirala

Varajdsenet
ToimistopAtillikko I rmeli Ruokonen
Fil. maisteri Yrj6 Turtiainen
Lddket. lrsensiaatti Paavo Poukka
LaAket. ja kir tohtori Antero Leppavuori
LAtiket. ja kir. tohtori llkka Torstila
LAAket. lisensiaatti Juhana SillanpAA

Oikeust. kandidaatti Tapio Kuikko
Varatuomari Hannu Rautiainen
Varatuomari Tauno Nouro
Oikeust. kandidaatti Timo Hoykinpuro

AsiantuntijaldAkdri tt/arkku Toropainen
Sosiaalipoliittisen yksikon lakimies
Janne N/etsamAki
Tyottdmyyskassan johtala Seppo Niininen
Tyoehtoasiain sihteeri Raila Kangasperko

AgrologiTage Ginstrdm
Agronomi Krister Salonen
Agrologi Johannes ljas
Agronomi Antti Huhtamtiki

Oikeust. kandidaatti Ritva Sjoholm
Varatuomart Kai Libdck
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ELAKELAUTAKUNNAN JASENET 1988

Puheenjohtajisto
Hallitusneuvos Heimer Sundberg,
puheenjohtaja

EsittelijAneuvos Erkki Ahonen,
varapuheenjohtaja

Hallitusneuvos Lasse Sinivirta,
varapuheenjohtaja

Hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen,
varapuheenjohtaja

,\siantuntijajdsenef
Toim istopAAllikko Seppo Virtanen
(Osastopddllikko Juhani Jantti
30.6.1988 saakka)
Erikoistutkija Matti Toiviainen
LAdket. lisensiaatti Jarmo Vuorinen
Dosentti Martti Olkinuora
LAAkintoneuvos Jussi Antila
Dosentti Heikki Takkunen

Tyd n antaj i e n ed u staj at
Varatuomari Jukka Ahtela
Oikeust. kandidaatti Johan AsfOm
Fil. maisteri Markku Koponen
Varatuomari Mikko NyyssolA
(Agronomi Viljo l. Sirki6
30.4.1988 saakka)

Tyo nte kij di n ed u staj at
Lakimies Jarmo LAhteenmdki
Tyottomyysl<assan jo htala
Seppo Niininen
Palkkasihteeri Pentti Keurulainen
Vs. osastonjohtaja Jukka Vainio

M aatal o u s1 rittdj ie n ed u staj at
Agronomi Paavo Vuoksinen
Valtiot. lisensiaatti Kaarina Knuuti
Agronomi Leena Pohjalainen
Varatuomari Outi Antila-Rantanen

Yntti4ien edustajat
JArjestojohtala Matti RAisdnen
Lainopin kandidaatti Raimo Lahtinen

Varajdsenet
ToimistopAAllikko lrmeli Ruokonen
(Ioimistopttdllikko Seppo Virtanen
30.6.1988 saakka)
Fil. maisteri YrjO Turtiainen
LAtiket. lisensiaatti Paavo Poukl<a
Gtiket. ja kir tohtori Antero Leppdvuori
LAdket. lisensiaatti Paul Sandstr0m
LdAket. ja kir tohtori Pentti Ristola

Oikeust. kandidaatti Tapio Kuikko
Varatuomari Hannu Rautiainen
Varatuomari Tauno Nouro
Oikeust. kandidaatti Timo Hoykinpuro
(lvlaat. ja metsdt. lisensiaatti
Patrick Hackman 30.4.1988 saakka)

AsiantuntijaliAkAri Markku Toropainen
Tutkimussihteeri lGija lGllinen

Tyosuojelutoimitsija Jussi Koivu
Tyoehtoasiainsihteeri Raila lGngasperko

Agrologi Tage Ginstrom
Agronomi Krister Salonen
Agrologi Johannes ljas
Agronomi Antti HuhtamAki

Lakimies Ritva Sjdholm
Varatuomari Kai LibAck
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