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Tydntekijiin ja yrittajien elakela-
kien seka rintamaveteraanien var-
haiseldkelain mukaisia eldkkeitd
oli vuoden pddttyessd voimassa
902 000. Yhteensa tyoeldkelai-
tokset maksoivat niiden elikela-
kien mukaisina eldkkeini 79,1

miljardia markkaa. Kasvu edellis-
vuodesta oli 2,1 miljardia mark-
kaa, mika merkitsi 5,3 prosentin
suuruista reaalikasvua. Julkisen
sektorin eldkkeitd ja merimiese-
ldkkeitd maksetriin 12,B miljardia
markkaa, joten tyoel2kkeet yh-
teensi muodostivat 37,9 mil)ar-
din markan erin. Kansaneldkkee-
na maksettiin 15,7 miljardia
markkaa. Lakisdlteisind elikkei-
na maksettiin maassa kaikkiaan
50,3 miljardia markkaa.

Tyoeldkejdrjestelmin maksu-
tulo oli 22,1 mrljardiamarkkaa, ja
vastuuvelka oli vuoden pdittyes-
sa95,9 miljardia markkaa. TEL:n
keskimaariinen maksuprosentti
oli 14,9, LEL:n 15,9 1a ThEL:n
13,5. YEL:n vakuutusmaksu oli
keskimlirin 13,1 prosentin ja
MYEL:n keskimiirin 5,1 prosen-
tin suuruinen.

Vuoden huomattavin elike-
lainsiidinnon muutos tapahtui
vuoden lopulla, kun eduskunta
kisitteli esityksen perhe-eldke-
lainsiidannon uudistukseksi.
Uudistuksen tavoitteena on saat-
taa lesket edunsaajina tasavertai-
seen asemaan sukupuolesta riip-
pumatta, kohdisua lesken elike
nykyistd tismallisemmin ja pa-
tantaa lapsiperheiden eliketur-
vaa. Uudistus saatetaan voimaan
vuoden 1990 puolivllistd. Sen
Aydntoonpanon valmistelu on

TYOETAKETURVA VUONNA L989

leimannut voimakkaasti vuoden
1989 roiminraa.

Vuoden alkana valmistuneet
komiteoiden, toimikuntien ja
tyoryhmien mietinnot tahtaavat
elikekdytdnnon selkeyttdmiseen
ja siten oikeusturvan lisiamiseen.
Eliketurvan muutoksenhakuko-
mitea ehdotti vakuutusoikeutta
kaikkien elikeasioiden, myos jul-
kisten alojen, yhteiseksi ylim-
miksi muutoksenhakuasteeksi.
Elikelaitosten itseoikaisun mah-
dollisuuksia laajennettaisiin. Vii-
meisen laitoksen periaatetta tut-
kinut toimikunta ehdotti, ettA
ellkehakemuksen kisittelisi ja
elikkeen myontdisi koko tyouran
alalta tyontekijin viimeinen eld-
kelaitos siiti riippumatta, siirtyy-
k6 hdn elikkeelle yksityiseltd vai
julkiselta alalta. El2kelaitosten
keskindistd ennakkoilmoitus- ja
neuvottelumenettelyi tulee ke-
hitde joustavammaksi, ia tydky-
vyttomyyden aikainen toimeen-
tuloturvan ja kuntoutuksen tarve
tulee ottaa entista tarkemmin
huomioon.

Toteutettu verouudistus mer-
kitsi elikke ensaajan kannalta sita,
etta veron osuus elikkeesti pie-
neni jokaisessa tuloluokassa.
Elikkeensa ajan asemaan vaiku tti
myos tydeldkkeiden saitiminen
ulosottokelpoisiksi: eldketulon
lainsuojan menetystd vastasi se
etu, etta elikkeensaajan luotto-
kelpoisuus tuli samanlaiseksi
kuin muun vdeston.

Periaatteellisesti merkitsevia
ovat tyottdmyysellkkeiden ra-
hoitusta koskevat lainmuutokset,
joilla keskisuuri ja suuri tyonan-

taja saatettiin suoraan kustannus-
vastuuseen osasta tyontekijinsd
tyottomyyselaketta.

Tyoelikekannan kehityksessi
huomattava oli yksilollisten var-
haiselikkeiden maaran kasvu.
Osa siitd oli julkisen puolen jous-
taYan eldkeikijirjestelmin voi-
maantulon heijastusta. Julkisilta
aloilta siirtyi eldkkeelle vdkei, jol-
le ryhdyttiin maksamaan myos
yksityisen puolen eldkettd aiem-
man tydsuhteen perusteella. Eli-
kekannassa tapahtui my6s vahe-
nemistd, lihinni tyottdmyyseldk-
keiden maarussa, ja tamin seu-
rauksena 55-59-vuotiaitten elik-
keensaajien lukumiird vaheni
noin 6 000:11a. 55-64-vuotiaitren
el2kkeensaajien yhteismiird py-
syi entisellian, joten varhaiselle
elikkeelle siirtyneiden lukumii-
rdn kasvu osui 50-64-vuotiaitten
ikdryhmddn.

Kansainvilisen el2keyhteis-
tyon saavutuksia olivat Kreikan ja
Luxemburgin kanssa tehdyt, voi-
maan astuneet sosiaaliturvasopi-
mukset.

Elinkeinoelamassa koettiin
vuoden alkana suuria konkursse-
ja. Ne vaikuttivat myos luottova-
kuutuksen kehitykseen ja tekivdt
vuodesta luottovakuutuksen his-
torian raskaimman.

Matti Uimonen
toimitusjobtaia
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HALLITUKSEN KERTOMUS ELAKETT]RVAKESKUKSEN
TOIMINNASTA VUONNA 1989

Vuosi 1989 oli Eliketurvakeskuk-
sen ja tyoelikejdrjestelmdn 28.
toimintavuosi. Toimintavuoden
keskeisii kysymyksii olivat per-
he-elikeuudistus, julkisen puo-
len joustavan elikeikijirjestel-
min voimaanpano ja elikejirjes-
telmien keskiniiseen tydnjakoon
liittyvdt asiat.

Tyoeldkej2rjestelmin, jonka
keskuslaitos Eliketurvakeskus
on, toimintaan osallistui 92 ela-
kelaitosu. Ne maksoivat eldkkei-
na 19,1, miljardia markkaa. Elik-
keensaajia oli vuoden pdittyessd
820 000. Vuoden aikana elikelai-
tokset kisittelivit 105 000 eldke-
hakemusta. Elikelaitosten yhtei-
nen maksutulo oli 22,1 miljardia
markkaa.

Elaketurvakeskus toimii tyo-
el2kejirjestelman edellyttimien
keskitettyj en palveluj e n paaasial-
lisena tuottaiana ja jdrjestelmin
eliketurvaan liittyvdn toiminnan
koordinoijana. Olennaisimmat
palvelut ovat asiantuntiiatehdvet
elaketurvan kehittamisessa, va-
kuutetun oikeusturvan varmista-
miseen tahtadvd, neuvonta, ohjei-
denanto ja koulutus seka keskus-
rekisterin yllipirJminen, vakuut-
tamisvelvollisuuden valvonta,
luottovakuutus-, tiedotus-, tilas-
to- ja tutkimustoiminta.

Hallituksen tyoskentelyn pai-
nopiste oli Eliketurvakeskuksen
toiminnan ohjaamisen ja valvon-
nan ohella elikepolitiikan piiriin
kuuluvissa kysymyksissa. Laajo-
jen elikepoliittisten asioiden li-
saksi huomiota kiinnitettiin tyo-
el2kelainsiddinnon tekniseen
kehittdmiseen, vakuutusmaksu-
perusteisiin, luottovakuutustoi-
mintaan ja tyoelikelakien sovel-
tamisohjeisiin. Hallitus kokoon-
tui vuoden aikana kaksikymmen-
ta kertae.

Varsinainen toiminta

Hallinnon kulut kasvoivat 5,3
prosenttia ja olivat yhteensl 95,1
miljoonaa markkaa. Palkkoja,
palkkioita ja sosiaalikuluja oli
hallinnon kuluista 51,4 milioonaa
markkaa ja AlK-kuluja 2O,l mll-
joonaa markkaa.

Poistot tehtiin elinkeinovero-
lain sallimien enimmiismdirien
suuruisina. Varsinaisen toimin-
nan pakkovakuutussaamisista
tehtiin 4,0 miljoonan markan
suuruinen luottotappiovaraus.

Varsinaisen toiminan kustan-
nukset katettiin piiosin elikelai-
toksilta perittdvilli maksuilla. Nd-
mi kustannusosuudet elikelai-
toksilta olivat 102,7 miljoonaa
markkaa, miki oli 8 prosenttia
enemmin kuin edelliseni vuon-
na. Muut tuotot olivat 13,8 mil-
joonaa markkaa. Ne kasvoivat
17,1 prosenttia vuoteen 1988 ver-
rattuna.

Lu ottovakuutustoiminta

Vuosi 1989 oli El2keturvakeskuk-
sen luottovakuutukselle poik-
keuksellisen raskas vahinkovuo-
si. Ensimmdisen kerran Eliketur-
vakeskuksen luottovakuutustoi-
minnan historiassa my6s jilleen-
vakuuttajat joutuivat mdksamaan
osan korvauksisa. Maksettujen
korvausten maara oli 230,9 mil-
joonaa markkaa, josta jilleenva-
kuuttajien osuus oli 94,O miljoo-
naa markkaa. Luottotappiova-
rausta purettiin 8,0 miljoonaa
markkaa ja tasoitusvastuu piene-
ni 77,6 miljoonalla markalla.
Maksutulo oli 63,5 miljoonaa
markkaa, josta jilleenvakuutta-
jien osuus oli 10,1 miljoonaa
markkaa. Luottovakuutuksen
maksua on korvausmenon kas-
vun vuoksi jonkin verran koro-

tettava vuonna 1 990. Tasoitusvas-
tuu on kuitenkin pysynyt suh-
teellisen hyvdlll tasolla ja on tilin-
piit6ksessi 58,9 prosenttia tay-
destd mddristi.

Vuoden piittyessi luottova-
kuutuksen kokonaisvastuu oli
27,5 miljardia markkaa. Edellises-
ta vuodesta vakuutuskanta kasvoi
4,0 miljardilla markalla eli 16,8
prosenttia. Se osa vakuutuskan-
nasta, jota Eliketurvakeskukselle
annetut vastavakuudet eivat kat-
taneet, oli vuoden 1989 pidttyes-
sa 9,7 miljardia markkaa. Maara
kasvoi edellisesti vuodesta 14,2
prosenttia.

Sifoitukset

Sijoitusomaisuus oli vuoden
1989 lopussa 375,2 miljoonaa
markkaa. Tasta maaristd oli Eli-
keturvakeskuksen myontdmid
lainoja )2,5 mlljoonaa, joukko-
velkakirjala inoia 2 52,5 milj oonaa
ja osakkeita 30,1 miljoonaamark-
kaa. Sijoitusomaisuudesta tehtiin
3,1 miljoonan markan arvonalen-
nukset.

Henkilosto

Eliketurvakeskuksen palveluk-
sessa oli vuonna 1989 keskimid-
in 372 henkil6i, miki on seitse-
man henkildi vihemmin kuin
edelliseni vuonna. Vuoden lo-
pussa henkil6miiri oli 373.
Edusujiston, hallituksen ja toimi-
tusjohtajan palkat ja palkkiot oli-
vat93l798 markkaa, ja muut pal-
kat ia palkkiot olivat 49114 25O
markkaa.
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VARSINAISEN TOIMINNAN TULOSLASKELMA

7.1.-31.12.t989

+ 102 650 399,80
+ | 557 475,90

1.1.-3r.12.1988

+ 95 002 799,29
+ t 433 807,48

Toiminnan tuotot
Kustznnusosuudet
ellkelaitoksila
Laiminlyontihyvikkeet
TEL 15 S:n mukaiset
el2kejirjestelykulut

Hallinnon kulut
Palllo.t ja palkkiot
Sosiaalikulut
Muut hallinnon kulut

Poistot klyttoomaisuudesta

Muut tuotot ia kulut
Vuokratuotot
Korkotuotot
Elikelauukuna
Muut kulut

Korkokulut

varausten muutos
Luottoappiovaraus

Tilikauden tulos

39 268 823,49
t2 097 689,73
43 730 543,80

+ 9 404 897,00
+ 2 853 978,40

6 622 396,70

2 482 347,OO 3 043 854,93

+ tot 725 528,70 + 93 392 751,84

95 097 057,02

35 742 256,75
11 071 797,23
42 580 719,39 89 394 773,37

4 528 252,35 4 442 240,29

+ 8 400 142,20
+ t 955 938,80

6 777 125,23
+ 5 645 478,70 - 300,00 + 4 178 655,77

3 746 698,03 3 734 393,95

4 000 000,00

t 0 t 0
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LUOTTOVAKUUTUSTOIMINNAN TULOSTASKELMA

Vakuutusmaksutulo

Luottotappiot
vakuutusmaksusaamisista

Siioitustoiminta
Tllotot
Kulut

Vakuutusmaksuvastuun muutos

Vakuutusliikkeen tuotot

Korvauskulut
Maksetut korvaukset
Korvausvastuun muutos

7.1.-37.12.1989

+ 63 506250,00

105,00

+ 53 578 378,33
3 386194,02 + 50 tgz 184,31

3 297 678,00

+ I 10 400 651,31

- 230 922 099,24
+ 28 645 124,37 202 276 974,87

t.7.-3t.12.1988

+ 55 9t0 894,OO

87 325,OO

52 872160,99
630 zoo 75 + 52 241960,24

1746 404,oo

+ 107 319 125,24

27 069 827,34
6t 469 971,40

+

88 539 798,74

Vakuutusliikkeen kate

Jilleenvakuuttaii€n osuus
Vakuutusmaksutulosa
Vakuutusmaksuvastuun
muutoksesta
Maksetuista korvauksista
Korvausvastuun muutoksesta

91 876 323,55

10 068 845,65

+ 1957 035,00
+ 94 017 819,88
+ 9 350 038,00 + 95 256 048,23 55 224,OO 6 451443,05

+ t8 779 326,50

5 858 064,05

538155,00

Oma osuus vakuutusliikkeen
katteesta

Liikekulut
Pallrol ja palkkiot
Sosiaalikulut
Muut liikekulut

+ 3 389 724,67

9 958 416,18

+ t2 327 883,45

5 618 071,03
7 727 598,80
2 572 646,35

5 030 296,74
7 556 552,9O
2 047 769,13 8 534 618,77

Kdyttrikate

Poistot kiyttoomaisuudesta

Liikealij iim i, I yljjnnmit

varaustefi muutokset
Luottoappiovaraus

Velittomet verot

Tilikauden tulos

5 558 6gr,5t

334 900,OO

+ 3 593 264,68

373 200,O0

+ 3 320 064,68

1, 685 t5r,68

16349t3,OO

+

0t0+

5 903 597,57

7 980 585,51

7 076 gg5,o0
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TASE

VASTAAVAA

Rahoitusomaisuus
Rahat ia pankkisaamiset

Jdlleenvakuutusliikkeesti
johtuvat saamiset

Vakuutusmaksuvastuu
Korvausvastuu
Muut saamiset

Eliikekusannusten tasausosuudet

Hyvikesaamiset
Siirtosaamiset

Vakuutusmaksut
Korot
Muut siirtosaamiset

Muu rahoitusomaisuus

Sijoitusomaisuus
Velkakirjasaamiset

Joukkovelkak irlalarnat
Osakkeet

Keyftdomaisuus
Osakkeet ja osuudet
Kiinteistoosakkeet
Kiinteistot
Kalusto
Muu kiyttoomaisuus

4 895 068,00
9 642 941.,OO

4194t 580,93

7 993 734,50
2t 50426t,94
t 781. 5t0,42

3r.12.1989

4 375 005,30

56 4SO 589,93

3 933 676,95

t2 s6t 285,28

31279 505,85

t2 390 933 70

121321998,02

92 627 043,56
252 533 692,30
30 053 432,14

375 214 168,00

3r4 340,0o
2 840 072,44

31 978 620,OO

5 902 8t9,81
t92 900,00

42 228752,25

538 754 918,27

2 929 032,00
292 903,00

3 582 t45,50
2t 86t 497,36

2106273,47

3t.12.t988

39 255 840,95

3 221935,OO

t4 513 581,94

27 549 9t6,33

476 3Lt
85 027 585,22

L49 731951,02
262 978134,95
33 290 539,41

446 aOO 625,38

3t4 r40,oo
2 840 072,44

33 883 421,OO

6332 804,6
t92 900,oo

43 553 538,10

5?4 Dr ?48JO
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Vieras piioma

Jdlleenvakuutusliikkeesti
johtuvat velat

Jiilleenvakuutusmaksut

Siirtovelat
Vakuutusmaksue nnakot
Ennakkona saadut
kusannusosuudet
Muut siirtovelat

Muut velat
Lyhyaikaiset laiant
Pitklaikaiset lainat
Eldkekusannusten
tasaosuudet
Muut velat

Vakuutustekninen vastuuvelka
Vakuutusmaksuvastuu
Korvausvastuu

Varaukset

Luottotappiovaraus

VASTAITAVAA

3t.12.1989

5 034 746,65

55 010,00

tl293 759,37
15 840 929,19 27 189 708,50

| 974 774,OO

2 257 483,33

4 259 531,53 I49L t88,85

31753 725,OO

456 983 922,63 488 737 047,63

529 452 69t,54

9 3t2 225,63

538 764 918,27

3t.12.1988

3 5tt 754,to

59 692,00

t3 770 096,38
13 tL9 303,47 26 g4g 091,85

2 tL7 030,OO
4 231, 657,33

5 955 993,80
4 348 914,48 16 653 595,6r

28 455 447,OO

485 629 O47,OO 5r4 084 494,00

561 298 935,56

t3 292 813,t4

574 sgL 748,70
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TILINPIiATOKSEN LIITETIED OT

SIJOITUSTOIMINNAN ERITTELY 1989 1988

Thotot
Korot
Osingot
Myyntivoitot
Muu tuotot

50 690 177,O3

967 197,70
| 917 847,60

3 156,00

47 446137,53
823 540,70

4 597 t78,66
5 310,00

53 578 378,33 52 872160,99

Kulut
Korot
Myyntitappiot
Arvonalennukset
Muut kulut

154 100,00 150 200,00
t5 405,00

4to 209,65
44 386,70

3 147 018,57
85 075,45

Nettotuotto

3 386 794,02

50192 t84,31

630 200,75

52 24t 960,24

JALLEENVAKUUTTAJIEN oSUUS
VAKUUTUSMAKSUTULOSTA 1989 1988

Kotimainen
maksut
palkkiot

Yhteensl

tt 441 85g,gg
| 373 024,34

6 656 8gt,oo
798 826,95

l0 068 845,55 5 858 054,05

VAKUUTUSLIIKKEEN TULOS 1989 1988

Vakuutusmaksutuotot
+ Sijoitustoiminnan nettotuotot
.1. Korvauskulut ilman tasoitusmiiren muutosa
.1. Liikekulut

Vakuutusliikkeen satunnaistulos
.1. Thsoitusvastuunmuutos
+ Sijoitusomaisuuden aryonkorotukset

Vakuutusliikkeen tulos ( = kiiyttokate)

52 tO6 657,35
+ 50 192 184,31

- 176 482 496,99
9 958 416,t8

48 680 945,95
+ 52 24t 960,24

25 355 705,74
8 534 678,77

84142 071,57
+ 77 573 380,-

+ 65 932 581,58
6j 239 317,-

6 568 591,5r + 3 693 264,68

SOLVENSSIKEHITYS

Tilinpiitos Thsoitusvastuu %" r)ydesrA mddristi

r985
1986
1987
1988
r989

323 868 858,-
356 138 008,-
4tg 544185,-
482 783 502,-
405 210 t22,-

78,6
76,3
79,3
85,2
68,9
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xivrrooprArsuuDEN oSAKKEIDEN
JA OSUUKSIEN ERITTELY

Luku-
mitdrit

Osakkeiden
osuus "Z

Nimellis-
arvo

Kirjanpito-
arvo

Osakkeet ia osuudet
Oy Tietokonepalvelu Ab 77 42,5 170 000,00 170 000,00

OSAKKEIDEN JA KIINTEISTOJEN
VEROTUSARVOT

r989 1988
Kirjanpitoarvo Verotusarvo Kirjanpitoarvo Verotusarvo

Sijoitusomaisuus
Osakkeet 30 053 432,14 33 709 758,OO 33 2gO 539,47 3g O24 485,OO

Kdyttoomaisuus
Osakkeet ja osuudet
Kiinteistoosakkeet
Kiinteistot

314 340,O0
2 840 072,44

31978 620,00

387 500,00
817 404,OO

74 585 340,OO

314 340,00
2 840 072,44

33 883 427,OO

382 000,00
747 4g4,OO

7t 594 280,00

VASTUUT

Kiinnitykset

1989 1988

2 000 000,00 2 000 000,00

RAHOITUSLASKELMA

RAHAN LAHTEET 1989 1988

Vakuutusmaksutulo
Varsinaisen toiminnan tuotot
Siioitustoiminnan nettotuotto
Vieraan plloman muutos

53 505 745,00
tot 725 528,70
50192184,31

55 823 55g,OO

93 392 751,84
52 241 950,24
6 950 ggo,t t6 498 797 55

208 925 060,46 209 409 t6t,t9
RAHAN XAYTTd

Maksetut korvaukset
Liikekulut ja hallinnon kulut
Muut tuotot ja kulut (netto) *)

Rahoitusomaisuuden muutos
Sijoitusomaisuuden muutos
Kdyttoomaisuuden muutos

230 922 099,24
LO5 055 473,20
g5 088 833,90
36 294 412,80
70 786 457,38
3 528 366,50

27 059 827,34
98 029 392,t4

7 542 094,23
9 239 t82,97

53 t58 449,75
4 270 275,36

208 925 060,45 209 409 157,79
* 
) sisiltii jllleenvakuuttajien

osuudet, korkokulut ja
vilittomit verot

Helsingissci 28. pdiuAnd maaliskuuta 1990

Jukka Rantala Jubani Kolebmainen

Pekka Abmauaara
Keijo Hyurinen
Pekka Merenbeimo
Jubani Salminen

Altti Aurela
Lasse Laatunen
Mauri Moren
Markku Toropainen

'W'aldemar Bilbler
Martti Lebtinen
Raimo Pobjaucire

Matti Uimonen
toirnitusjobtaja
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Edustajiston varsinaisessa syyskokouksessa joulukuun 12. pdivdnit
1988 valitsemina tilintarkastajina olemme tarkastaneet Eliketurvakes-
kuksen vuoden 1989 hallinnon ja tilit hyvin tilintarkastustavan edel-
lytrimdss2 laajuudessa. Thrkastuksesta annamme edustajistolle seuraa-
van lausunnon.

Valvontatarkastus

Edustaj iston valitsemana valvontatarlastajana allekirj oittanut Folke
Tegengren on huolehtinut kirjanpidon jatkuvasta tarkastuksesa. Nlis-
sd tarkastuksissa on todettu kirjanpito hyvin kirjanpitotavan mukai-
seksi, rahavarojen hoito tdsmilliseksi ja sisiinen valvona tarkoituk-
senmukaiseksi. Laina-asiakirjat ovat kunnossa sekd sijoitus- ja kiytto-
omaisuuden arvopaperit allella.

Tilinpidtos

Yhdessi olemme tarkastaneet tilinpiit6ksen ja sen perusteet. Tilin-
piitos, joka kisittdi varsinaisen toiminnan ja luottovakuutustoimin-
nan tuloslaskelmat seki taseen, on laadittu hyvdn kirjanpitotavan mu-
kaisesti. Tuloslaskelmat osoittavat nolla-tulosa sen jilkeen, kun varsi-
naisessa toiminnassa on tehty 4.000.000 markan luottoappiovaraus.
Eliketurvakeskuksen tase paattyy 538.764.918,27 markkaan. Tilin-
piitos ja toimintakertomus antavat asialliset ja oikeat tiedot Eliketur-
vakeskuksen toiminnasta ja taloudesta.

Hdlinto
Edustajiston, hallituksen ja luottovakuutustoiminnan johtokunnan
p6ytikirjoihin olemme perehtyneet. Lisaksi olemme saaneet tarpeel-
lisiksi katsomamme selvitykset.

Eldketurvakeskusta on tarkastuksessamme saamamme kdsityksen
mukaan hoidettu kuluneena tilivuonna asiaankuuluvalla huolellisuu-
della.

Esitykset

Puollamme tilinpiitdksen vahvistamista.
Ehdotamme hallituksen jisenille ja toimitusjohtaialle sekd luottova-

kuutustoiminnan johtokunnan jisenille vastuuvapauden myontdmis-
ri vuodelta 1989.

Helsingissci bubtikuun 17. pdiudnri 199O

Tarmo Hyucirinen Arto Kuusiola, HTM

Jaakko Heikkonen, KHT Folke Tbgengren, KHT
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TIETOJA ELAKETIIRVAKESKUKSEN TOIMINNASTA
TYO E LAKEVAKU UT ETTUJEN PALVE LU

El2keturvakeskus palvelee vakuutettuja hoiumalla henkilokohtaista
elzikeneuvont^a ja ottamalla vastaan elikehakemuksia. Lisdksi Elike-
turvakeskus valvoo vakuuttamisvelvollisuuden tayttdmista ia antaa
lausuntoia, suosituksia ja pidtdksil yksittaisten vakuutettujen elake-
asioisu.

Hakemuspalvelu

Ellketurvakeskukseen saapui
vuoden aikana Kansanellkelai-
toksen paikallistoimistoien,
pankkien ja postitoimipaikkojen
vastaanottamia elikehakemuksia
51 OOO. Elikelaitokset ilmoittivat
51 000 itse vastaanottamaansa
elikehakemusta. Luvut kdsittivit
seki uudet eldkehakemukset etta
tyokyvyttomyyselikkeiden jat-
kohakemukset.

Eliketurvakeskus toimitti eli-
kelaitoksille 1,6.1921-31.5.1925
syntyneiden vanhuuselakelas-
kentaa varten 13 500 rekisteri-
otetta ja viestorekisterikeskuk-
selta saadut hakijoiden osoitteet.
Kansanel2kelaitoksen ilmoituksia
sairausvakuutuslain mukaisen
pdivarahan ensisijaisuuden piit-
tymisesta Ellketurvakeskus vilit-
ti 32 000. Tyokyvytt6myyselike-
hakemusten ratkaisua varten se
vdlitti elikelaitoksille 33 900 laa-
karinlausuntoa ia muuta lisdsel-
vitysta.

Eriavien el'ikeratkaisujen eh-
kdisemiseksi tyoelikelaitokset ja

Kansanelikelaitos ldhettdvat toi-
silleen ennakkoilmoituksen rat-
kaisustaan ennen elikepidtoksen
antamista. Tyokyvyttdmyyseli-
ketta ja yksilollisri varhaiseldket-
ta koskevia ennakkoilmoituksia
ja vasuuksia niihin Eliketurva-
keskus vdlitti yhteensa 58 000.
Jos ratkaisu nayttaa eroavan toi-
sen jlrjestelmin ratkaisusta, lai-
tosten on neuvoteltava. Neuvot-
teluja oli 6 200 tapauksesta, ja
erilviksi jii noin 200 ratkaisua.

Kltikiss:r vtrricle tt ltiklttlt tchtlr is-
sli t'llikchltlicnt Ltksisslt t tl i

29 500

suosastoillaan Eldketurvakeskus
jakoi 9 000 otetta.

Markkamilriisen elikkeen
laskemiseen eivit Eliketurvakes-
kuksen rekisterissi olevat tiedot
riita, vaan el2kkeen laskentaan
tarvitaan ellkelaitoksista saatavia
lisdtietoja. Kiytdnn6ssi markka-
miariinen arvio elikkeesta on
mahdollista antaa vain osalle va-
kuutettuja. Markkamddrdisia ot-
teita oli llhes 29 000.

Elikelaitoste n otejakelun
kautta saivat )0,35, 40, 45,50 ja
55 vuotta tayttdneet vakuutetut
elakeotteen: yhteensd jaettiin
80 000 orerra. Niistd 64 OOO:aa

otetta varten Eliketurvakeskus
antoi rekisteristCan perustiedot ia
19 OOO:aa vakuutettua varten val-
miiksi muotoillun otteen.

Otteiden avulla vakuutetut
voivat seurata rekisteritietojen oi-
keellisuutta. Huomauttamista re-
kisteritiedoistaan loysi 7 000
henkiloi. Huomautuksen ioh-
dosta tutkittaviksi tuli 9 700 tyo-
suhdetta.

Rekisterit

Elaketurvakeskus keraa tyoelake-
turvan keskusrekisteriin tiedot
tydntekijoiden ja yritrijien elik-
keiden karttumisesta ja tehdyisui
elikeratkaisuista. Vuonna 1989
Eliketurvakeskus vastaanotti
noin kuusi miljoonaa rekisteroin-
ti-ilmoitusta.

Elikelaitoksista tuli tietopyyn-
toja Eldketurvakeskukselle 7,7
milfoonaa. Niistd oli 250 000
ty6suhteisiin kohdistuvia elike-

uutta ty6kyvyttomyys-
elakehakemusta (edellis-
vuonna 30 000),
(B 700) yksil6llistd var-
haiseldkehakemusta,
(5 500) tyottdmyyseli-
kehakemusta,
(13 800) perhe-ellkeha-
kemusta,
(15 500) vanhuuselike-
hakemusta ja
(7 7) osa-alkae ldkehake -
mustz.

24 500

3 500

13 600

16 000

2tt

Yksilollistd varhaiselaketti
koskevien hakemusten voimakas
kasvu johtuu julkisten alojen var-
haiseldkejirjestelmdn voimaantu-
losta. Tyottdmyyseldkehakemus-
ten vdheneminen johtuu elike-
lkaraian palautumisesta korkeam-
maksi ia tyollisyystilanteen para-
nemisesta.

Elikeotepalvelu

Ty6ntekiji voi saada otteen joko
omast2 pyynnostd:in tai Elaketur-
vakeskuksen aloitteesta. Pyytd-
matta otteen saa, kun TEL-tyo-
suhde paattyy tai kun uusi ty6n-
tekiji tulee ensimmiisen kerran
tydelikejirjestelmdn piiriin. Vuo-
den aikana elikeotteen sai Eldke-
rurvakeskukselta 374 000 vakuu-
tettua. Pyynndn perusteella an-
nettiin 115 000 otetta. Kokonais-
lukuun sisdltyvdt LEL Tydeldke-
kassan vllittimdstd tilauksesta an-
netut 25 000 otetu. Omilla mes-
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laitosten pditekyselyji.
Eliketurvakeskus pitdl lisiksi

rekisteria TEL-eldkejirj estelyisri.
Eldkejdrjestelyrekisteri sisiltdd
tiedot TEL-vakuutuksen otta-
neista ty6nantajista. Vuoden lo-
pussa rekisterissa oli 106 000 voi-
massa olevaa TEl-elikejdrjeste-
lyi^.

Rekistereiden uudistamisen
pohjaksi tehtiin laaja tietourpei-
den kartoitus. Sen perusteella uu-
distetaan ldhivuosina kaikki kes-
kusrekisterin osat. My6s perhe-
elikeuudistuksen toimeenpano
edellytti runsasta rekisteriteknis-
tzi suunnittelua.

KO_KO JARJESTELMAAN Je
ELAKETURVAKESKUKSEEN

SAAPUNEET ELAKEHAKEMUKSET

Rekisteroidyt lisiedut

Eliketurvakeskuksen tehtivani
on rekister6ida TEL 11 Q:n mu-
kaiset lisdedut. Vuoden alkana
kisiteltiin yli 1 J00 lisdturvan re-
kister6inti-ilmoitusta. Niistd suu-
rin osa oli jo voimassa oleviin
lisietujirjestelyihin tulleita
muutosilmoituksia. Vlhimmlis-
turvan sisaltdviin eldkejirjestelyi-
hin rekisteroitiin 330 uutta lisae-
tujlrjestelyi.

Asiakkaiden neuvonta

Eliketurvakeskus antaa asiakas-
neuvontaa kirjeitse, puhelimitse
ja henkilokohtaisesti. Vuoden
kuluessa vastattiin 14 000 tiedus-
telukirjeeseen, asiakkaita kdvi
3 600 ja puhelimitse neuvoja ky-
syi 40 000 asiakasta.

Soveltamisratkaisut ja lausunnot
vakuutusoikeudelle

Vuoden aikana annettiin sovelta-
misratkaisuja ja -lausuntoia 319.
Soveltamisasioista annettiin ele-
kelautakunnalle ia vakuutusoi-
keudelle 53 lausuntoa.

Vakuutusoikeus pyytdi muu-
toksenhakuasioissa 

- 
E'leketurva-

keskuksen lausunnon. Vuoden
aikana El2keturvakeskus antoi va-
kuutusoikeudelle 2 779 lausun-
toa. Niisu 340 koski paatosten
purkamista.

Elaketurvakeskuksen yhtey-
dessa toimiva ty6kyvyttomyys-
asiain neuvottelukunta antoi 33
ratkaisusuositusta.

1'hl--. \'Iit-- ia'lhlrl--r'alvonta
Tyonantajat ovat lain mukaan vel-
volliset ottamaan TEl-vakuu tuk-
sen ja ytittaiat YEl-vakuutuksen.
Vakuutuksen ottamisen laimin-
lyoneet tyonantaiat ovat yleensi
kehotuksen saatuaan hoitaneet
TEl-vakuutuksen kuntoon. Jos
vakuutusta ei hoideta, Eldketur-
vakeskus maaraa elikelaitoksen
ja ottaa vakuutuksen.

TEl-valvontaa koskevia lukuja
Tyonantaj an TEL-eliketurvan
j irj estdmisselvitykset

aloitetut 1035
selvitetyt 853

ETK ottanut tydnantajien
pakkovakuutuksia 85
ja maarannyt hyvikkeitd
| 542 OOO marklaa

Ty )nantaja ottanut vakuutuksen
ETK:n kehotuksesta 358
tapauksessa

Tydnantajatarkastuksia yht. 532
TEl-tarkastuksia 422
tEl-tarkastuksia 110

TEL-vakuutuksen my6h2stymi-
sesm maeratty hyvikkeiri
754 OOO markkaa

Y lrl.-r'alvontaa koskevie lukuja
Selvitetty y rittaian vakuuttamis-

velvollisuus 547 tapauksessa
Yrittaia ottanut kehotuksesta

vakuutuksen 181 tapauksessa
ETK ottanut pakkovakuutuksen

52 tapauksessa

YEl-vapautusta hakeneita 2 523
Piitoksid annefiu 2 510
Vapautuksen saaneita 1 BB3
Takaisin YEL:n piiriin

hyviksyttiin 202
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ANNETUT OTTEET

Tyontekijciin rekisteriotteet jaettuina
pylnnost6i annettuibin, ETK:n auto-
maattisesti antamiin ja elcikelaitosten
ETK : n rekis teri tietoj a byucik si
kciyttcien antamiin

ETK:n automaattisesti antamat

Pyynnosta annetut

Elikelaitosten jakamat

1988

Koko jirjcstclmi:in
saapuneet

1989
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Tyoeldkejirjestelmdn keskuselimeni Eldketurvakeskus selvittii elike-
laitosten osuudet yhteisesti vastattavista eldkkeista, yllapitaa keskusre-
kisterii tyosuhteista, yrittajajaksoista ia elakejarlestelyista, tarkastaa
elikesiitiditd ja -kassoja sekl antaa elakelaitoksille ohjeita ja suosituk-
sia lakien soveltamisesta.

Ellkkeiden Yastuunjako

Elaketurvakeskus selvitti vuonna
1989 eldkelaitosten vastuuosuu-
det vuoden 19BB aikana makse-
tuista ellkkeisri. Vastuunjaossa
maarataan eldkelaitoksen osuus
yhteisesti vastattavista elakeme-
noisu.

Yksi eldkelaitos maksaa tyo-
elikkeen kokonaan, vaikka eld-
ketta yleensd on karttunut useista
ja eri elikelaitosten piiriin kuulu-
neista tyosuhteista. Vastuunjaon
yhteydessd valitetaan muiden eli-
kelaitosten vastuulla olevat osuu-
det elikkeen maksaneelle elike-
laitokselle.

Vuonna 1988 TEL-, LEL- ja
ThEL-eldkkeitd maksettiin yh-
teensi 13 Bl9 miljoonaa mark-
kaa, mistd maarasa 75,1 prosent-
tia eli 10 384 miljoonaa markkaa
oli elikelaitosten yhteiselld vas-
tuulla. Viimeksi mainittu summa
jakautui eri eldkelajien kesken si-
ten, etta
51,6 prosenttia oli vanhuus-
elikkeita,
15.5 prosenttia ty6kyvyttdmyys-
elikkeitd ja yksilollisi2
varhaiselakkeiu,
16,6 prosenttia tydtt6myys-
elakkeiti,
12,2 prosenttia perhe-el2kkeiri ja
4,1 prosenttia lisielikkeitd.

Yhteiselld vastuulla ovat myds
osa-aikaelikkeet, joita maksettiin
yhteensd 2, 5 miljoonaa markkaa.

Kaikkiaan 57 elakelaitosta oli
maksanut yhteisesti vastattavia
elikkeitd vdhemmin kuin niiden
lopullinen osuus olisi edellytti-
nyt. Erotus I 424 miljoonaa
markkaa perittiin ndilti eldkelai-
toksilta ja maksettiin niille 43 ela-
kelaitokselle, jotka olivat maksa-
neet elikkeiti vastuuosuuttaan
enemmin.

Vastuunjaon yhteydessi hyvi-
tettiin elikelaitoksille myos osuu-
det Tyottomyyskassojen keskus-
kassalta saadusta vakuutusmak-
susta. jolla katetaan tyottomyys-
aikojen huomioon ottamisesta ai-
heutuvat kulut. Vuodelta 1988
vakuutusmaksu oli 449 miljoo-
naa markkaa.

Elikelaitokset maksoivat
vuonna 1988 YEl-elikkeiri yh-
teensi 1323 mllioonaa markkaa.
Valtio osallistui YEl-elikkeiden
kustannuksiin 244 miljoonalla
markalla. Eliketurvakeskus vdlitti
valtiolle el2kelaitosten palautuk-
sena valtion lopullisen osuuden
ja elikelaitosten saaman ennakon
erotuksen 34 miljoonaa mark-
kaa. Vuonna 1988 maksettiin
MYEl-elikkeitd 1 711 miljoonaa
markkaa. Valtion osuus MYEL-
eldkkeiden kusunnuksista oli
I 423 miljoonaa markkaa.

Rintamaveteraanien varhais-
elikkeisti aiheutuvat kustannuk-
set valtio koruaa elikelaitoksille
Eliketurvakeskuksen vdlityksel-
la. Vuonna 1988 tdmi era oli2O9
miljoonaa markkaa. Elaketurva-
keskus valitti valtiolle elikelaitos-
ten palautuksena valtion lopulli-
sen korvauksen ja ennakkona
saadun korvauksen erotuksen
0,P miljoonaa markkaa.

Vuoden arkana maksettiin Eli-
keturvakeskuksen vdlitykselli
my6s ennakot vuoden 1989 vas-
tuunjaosta. Maksamisen yhtey-
dess'i Eliketurvakeskus vdlitti
elikelaitoksille YEL-eldkkeiden
valtionosuuden ennakkona 142
miljoonaa markkaa ja rintamave-
teraanielikkeiden valtionkor-
vauksen ennakkona 138 miljoo-
naa markkaa.
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Soveltamisohjeita

Elikelaitoksille llhetettiin vuo-
den aikana yhteensl 45 yleiskir-
jettd. A-sarjana ldhetettiin eldke-
laitoksille tiedoksi kaikki tyoelik-
keiri koskevat hallituksen esityk-
set ia vahvistetut sllddkset. Li
siksi A-sarjassa lihetettiin ohjeita
tyoelikelakien sovelamisesta.
SoveltamisyleiskirjeistJi tdrkeim-
pii olivat tulevan ajan pall<l<aa,

elikkeen ulosmitaamisa, tyotto-
myyseldketti ja osa-aikaellketri
koskevat.

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

Eliketurvakeskuksen ylliipirli-
mit tietopankir ESoR (sovela-
mis- ja ratkaisuasioiden tietokan-
ta) ja EYLE (yleiskirjetietokanta)
siirrettiin helmikuussa Valtion
tietokonekeskuksen MINTTU-
jirjestelmiin. Siirron myoti kaik-
ki halukkaat ovat piisseet tieto-
pankkien kiiyttiijiksi. Vuoden ai
kana tietopankkeja on kiyttdnyt

MYEL-ELAKEMENO 1980- T988

1980 1981 1982 t983 1984 1985 1986 1987 1988

rc vakuutusmaksuilla rahoitettu

llK laltion osuus

ETK:n oman henkilokunnan li-
sdksi noin saa ulkopuolisa kiyt-
tajiryhmna. Joulukuussa liitettiin
MlNTTu-iarjestelmiin uusi laki-
tietokana ELLA, joka sislltii voi-
massa olevan tyoelikelainsii-
dinn6n sellaisena kuin se on
Tiroeliikelait-kir j assa.

Eldkekassa- ja sliticivalvona

Lakisilteisti ellkevakuutustoi-
mintaa harioitl€,a 70 ellkesiitiotd
ja 12 eldkel<assaa. Uusia sditi6i(i
on perustettu kaksi ja kuusi on
lakkauttanut toiminansa.

Eldkesiitioiden ja -kassojen
piiriin kuuluu noin225 000 hen-
kiloa, joisa yrittiiid, on noin
5 000, Luvuissa ei ole mukana
Esiintyvien taiteilijoiden elike-
kassa, joka myos kuuluu Elike-
turvakeskuksen valvonnan pii-
riin.

Thrkastusten yhteydessi Elii-
keturvakeskus on kouluttanut ja
neuvonut seatioiden ja kassojen
henkilokuntaa,

t
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LUOTTOVAKUUTUS

Eliketurvakeskuksen luottovakuutusta voivat yritykset kayttaa tyoeli-
kelaitoksilta saadun lainan vakuutena. Lisdksi luottovakuutuksella tur-
yataan elikesiltioiden ja -kassojen koko elikevastuu.

Uusia luottovaKuutusasiaKKaita LUOTTOVAKUUTUSTOIMINNAN KEHITYS vUoSINA 1985_1989
tuli tilivuonna 208, kun niitd
edellisena vuonna :uli 94.

Vakuutuskannan paaosa on
elikelaitosten antamien lainojen
seki eldkelaitosten vastuuvaiaus-
ten vakuutena. Niiden luottova-
kuutusten maara oli 18,3 miljar-
dia markkaa. Elikesidti6iden ja

1985 1986 rg87 1988 r9B9

-kassojen reaaliomaisuuden va- lopussa 353,7 395,8 450,9 5t4,t 488,7

Vuosi

Vakuutusmaksut
Sijoitustoiminnan tuotot
Korvaukset
Korvausvastuun muutos
Liikekulut
Vastuuvelka vuoden

49,3
39,5
1)<

-o I
7,5

5r,2
42,O
30,9
47,6
7,9

53,4
45,9
25,1
53,O
8,2

56,9 63,5
52,2 50,2
27,7 230,9
6r,5 - 28,5
8,6 1o,o

kuutena oleva luottovakuutusten
maara oh 9,2 miljardia markkaa.
Luottovakuutuskannasta oli iel

Vahinkotapausten
lukumiiri 92 77 53 45 tO4

leenvakuutettu kotimaisissa va-
hinkovakuuturyt.,tioiril'"^"3 Zle Korvaukset Luottovakuutustoiminnan

miljoonaa markkaa. vuoden aikanasattui 104 vahin- johtokunta

Luottovakuutuksen maksutu- kotapausta. Edellisvuonna niitd Luottovakuutustoiminnan johto-
lo oli 53,5 mllioonaa markkaa. oli 45. Korvauksina maksettiin kunnan tehtivind on muun
Maksutulon ja luottovakuutus- 230,9 miljoonaa markkaa. Osa muassa pdattitit erikoistapauksis-
vastuun perusteella laskettu kes- tasta maarasta saadaan perityksi sa luottovakuutusmaksun suu-
kimdiriinen luottovakuutusmak- vastavakuuksista ja lainansaajil- ruudesta seki Eldketurvakeskuk-
su on 0,21 prosenttia luottova- ta. Vahinkotapausten lukumiird selle annetun vakuuden arvosta.
kuutusvastuusta. verrattuna asiakkaiden lukumi2- Naita ns. erikoistariffointikysy-

Vakuutusten lukumidrd li- ruan on vaihdellut kymmenen myksii kisitteli johtokunta vuo-
siintyi edellisestd vuodesta edellisen vuoden aikana 0,5 pro- den aikana 77 . Lisaksi johtokun-
294:lla ja oli vuoden paattyessa sentista 2,2 prosenttiin. Vuon- ta kisitteli kaksi sijoitusasiaa.
8 542. na 1989 tdmi suhde oli 2,1 pro-

senttia.
ELAKELAITOSTYYPPIEN OSUUS VAKUUTUSKOHTEIDEN OSUUS
LUOTTOVAKUUTUSKANNASTA LUOTTOVAKUUTUSKANNASTA

VUONNA 1989 VUONNA 1989
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Komiteat ja tyoryhmit

Vuonna 1989 tyoskenteli kYm-
menen julkisen toimeksiannon
perusteella toiminutta tlrorYh-
mii, komiteaa tai toimikuntaa,
jotka kdsittelivit ellketurvan ke-
hittdmistd. Suurin osa valmiste-
luelimisui oli sosiaali- ia terveys-
ministerion asettamia. Valmiste-
luelinten avuksi Elaketurvakes-
kuksessa tehtiin runsaasti ennus-
teita, esimerkkilaskelmia ja lain-
opillista pohfatvori.

Tyoryhmii, joiden tyohon
Eliketurvakeskus osallistui :

ellkekomitea 1987

ennakkoilmoitus- ia neuvottelu-
menettelyl kehitt'Jnyt tydryhme

eliketurvan muutoksen-
hakukomitea

ansioeldke jdrjestelmin viimeisen
laitoksen periaatetta tutkinut
toimikunta

tyollisyyslain vaikutuksia
selvitunyt tyoryhme

maatalousyrituij ien luopumis-
jdrjestelmien elaketoimikunta

eldkesd:itiotyorvhml

kuntoutusaj an toimeentulo-
turvaa selvittivl toimikuntz

varhaiselike j drj estelmii kehittdv'j
komitea (elikekomitea 90)

sosiaali- ja terveystilastrlien
kehituimistoimikunta

Lausunnot ja esitykset

Sosiaali- ia terveysministeriolle
jdtrimdsslin esityksessa Eldke-
turvakeskus ehdotti tyosuhdetie-
tojen selvittamissaannosten tar-
kentamista muun muassa siten,
etta rekisteritiedoilla olisi nykyis-
tzi suurempi sitovuus.

Eliketurvakeskus esitti sosiaa-
li- ja terveysministeriolle myos ai-
heettomasti maksetun elikkeen
kuitt2amissaann6sten selventd-
mista.

TYOELAKETURVAN KEHIT]AMINEN

Tyoeliketurvan kehittamiseen Eliketurvakeskus osallistuu yhteistyo-
ryhmien puitteissa seki antamalla lausuntoia ja tekemdlli esityksid.
Tyontekijiin ja yrittijien elaketurvasta Elaketurvakeskus tekee tilasto-
ja, tutkimuksia, selvityksi) ja ennusteita. Ulkomaiden elikejirjestel-
mista kootaan vertailutietoja.

El2kekomit ea 19 87 : n kev aallA

iattamasa mietinnosti antamas-
saan lausunnossa Eliketurvakes-
kus totesi, etti ehdotetut muu-
tokset puolisoiden elikkeisiin ja

asumistukeen ovat toteuttamis-
kelpoisia. Elikkeiden tarkistus-
menettelykysymyksessi Eldke-
turvakeskus korosti, etti tyoelik-
keiden ja kansanellkkeiden in-
deksitarkistusjirjestelmien erot
perustuvat naiden elikkeiden
erilaisiin tavoitteisiin. Elaketurva-
keskuksen mielestd ellkkeiden
kalleusluokituksesta voidaan Iuo-
pua vasta sen !2lkeen, kun kal-
leuserojen huomioon ottamises-
ta on yleisesti luovuttu.

Eliketurvan muutoksenhaku-
komitean tekemii ehdotuksia Pi-
dettiin Eliketurvakeskuksen lau-
sunnossa tarpeellisina valittaian
oikeusturvan parantamiseksi. Ke-
hittimistyotd tulisi kuitenkin jat-
kaa muun muassa ensimmdisten
muutoksenhakuasteiden organi-
satoriseksi kehittamiseksi seka
muutoksenhaussa noudatetta-
vien menettelyperiaatteiden kir-
jaamiseksi lainsdidantoon.

Lausunnossaan ansioel akejar -
jestelmin viimeisen laitoksen pe-
riaatetta tutkineen toimikunnan
mietinnosti Elaketurvakeskus
yhtyi toimikunnan esityksiin,
mutta esitti eriiden yksityiskoh-
tien tarkempaa muotoilua.

Tyokyvyttdmyyselikeratkai-
sujen ennakkoilmoitus- ia neu-
vottelumenettelyn kehittimistd
selvitelleen tyoryhmin muistios-
ta Eldketurvakeskus totesi, etta
menettely on toiminut hyvin.
Lausunnossaan Elaketurvakeskus
esitti muutamia lisiselvitysta vaa-
tivia kohteita.

Avustuskassalakitoimikunnan
mietinto6n sislltyvidn lakiehdo-
tukseen Elaketurvakeskus suh-
tautui myonteisesti. Toimikun-
nan mietinto kisittelee kuitenkin
niin laajaa asiakokonaisuutta, etti
erai6 kohtia olisi ennen lain sIi-
tdmisti vieli tarkennettava.

Toimeentulotukityoryhmln

Elaketurvakeskus totesi esitri-
neen kehittelykelpoisia korjaus-
ehdotuksia moniin kaytdnndssd
esiintyviin ensisijaisen vihim-
mdisturvan katkeamistilanteisiin.
Ty6ryhmin tasokorotusehdotuk-
set ovat kuitenkin Ellketurvakes-
kuksen mielesta perustelematto-
mia 1a johtavat vihimmaistur-
vaan kaytettavissa olevien varo-

ien t2rkoitustaan vastaamatto-
maan ja tehottomaan kdyttdon.
Etuuksien tarkistusmenettelyj en
yhteniisdmiseen ei my6skiln
nihdi olevan sosiaalipoliittisia
perusteita.

Lausunnossa, joka annettiin
sosiaalihuoltolain muuttamista ia
perhehoita jalain saatamista kos-
kevasta hallituksen esitysluon-
noksesta, Eliketurvakeskus totesi
erillisen perhehoita ialain tarkoi
tuksenmukaiseksi ratkaisuksi.
Talla tavalla myos perhehoitajien
eldketurva on jirjestetdvissa il-
man, ettd vaadittaisiin tyo- tai vir-
kasuhdetta kuntaan. Eliketurva-
keskuksen mielesti olisi tosin sel-
keampia, jos kunnan ja hoitalan
vilinen oikeussuhde katsottaisiin
tyosuhteeksi, johon muun muas-
sa tydelekelainsiidinto tulisi so-
vellettavaksi ilman erityisjirjeste-
tvia.

Tyoeliketurvan tutkimus
!a tilastointi

Perhe-elikkeiti koskevan tutki-
muksen aineistoa on edelleen
analysoitu. Muita meneilliin ole-
via toita ovat pohjoismaisten eli-
kejirjestelmien kehitysui ja ylei-
son suhtautumista sosiaalitur-
vaan koskevat tutkimukset. Suu-
rin tyopanos on kdytetty varhais-
ra elikkeelle siirtymista koskevan
tutkimusprojektin suunnitte-
luun. Tutkimusraportteia Ja kat-
sauksia on valmistunut nelji.

Tilastoinnissa on sidnnollises-
ti julkaistavien tilastojen lisiksi
niin ikdin runsasta huomiota
kohdistettu eldkeikdkiytdnndn
seurantzan.
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KOULUTUS JA TIEDOTUS

Yhtenaisen tiedotusaineiston tuottaminen tydelikelainsiiddnnosui ja
eliketurvan toteutumisesta seka tiedon levittiminen kuuluvat Eldke-
turvakeskuksen tehtiviin. Tiedotus- ja koulutustydlld pyritaan pita-
mi2n my6s sosiaalialan toimihenkildt, eldkekassojen ja -si2tioiden
hoitajat ja muut toimessaan elakeasioita hoitavat ajan tasalla.

Ellkelaitosten ja
tyoeldkejlrjestelmln
sidosryhmien koulutus

Tydeldkeidrjestelmdn sisdiseen.
Elaketurvakeskuksen toteutta-
maan koulutukseen osallistuu
eldkelaitosten henkil6stdn lisdksi
myos sosiaaliturvan muilla alueil-
la ty6skentelevii. Ohjelmassa
ovat peruskurssien lisdksi kurssit
ajankohtaisista kysymyksistd seka
toistuvat erikoiskurssit muun
m uassa ellkkeiden rahoituksesta.
vastuunjaosta, luotlSvakuutuk-
sesta ja rekistereistd. Ty6eldketie-
dottajille jdrjestetldn oma tilai-
suutensa. Kokoavan koulutusti-
laisuuden Tyoehkeplivdn yleis6d
oli lihes 900 osanottajaa, muihin
jdrjestelmln sisdisiin kursseihin
osallistui I 600 kuulijaa.

Koulutusu jdrjestetddn my6s
sekd Ellketurvakeskuksen ja Kan-
sanelakelaitoksen tekemdn sopi-
muksen etta rahalaitosten ia Eld-
keturvakeskuksen sopimuksen
perusteella. Pankeissa on osallis-
tuttu myos asiakkaiden elakeneu-
vontatilaisuuksiin. Yleisotilai-
suuksissa voimakkain mielen-
kiinto kohdistui edullisuusvertai-
luihin ja verotukseen. Kurssiyh-
teistyossa on oltu myos sosiaali-
hallituksen, liininhallitusten,
kuntien ja vakuutusyhtioiden
kanssa. Kuulijoita on niilla kurs-
seilla ollut kaksi tuhatta.

t.ukr-rje tr Ocllikejlirjestclnuin
sickrsryhnrien koulutukscsta

Kansaneldkelaitokselle
tiydennyskursseja 5

perus- ja jatkokursseja 2
toimipaikkakoulutuspiivil I 3

Pankeille
1 pdivdn tilaisuuksia 28
2 paivan tilaisuuksia 16

3 pdivan tilaisuuksia 1

Sosiaalihoiujille ym. 2I
Kansalaisopistoille 10

Vakuutusyhtidille 2

Sosiaalihallitukselle 1

Ruotsin suomalaisille
(kolmen plivdn kiertue) 1

Oman henkilokunnan koulutus

Henkil6ston tyoeldkekoulutuk-
sen aiheita olivat elakelaskenta,
elakeaikainen tyoskentely, tyo-
suhteen yhdenjaksoisuus, sai-
rausvakuutuksen paivaraha, ty dt-
tdmyysturva ja eldkkeiden ulos-
mittaus. Tyotaitokoulutukseen
kuuluivat muun muassa esitys- ja
ilmaisutaidon ja kirjeenvaihdon
ja muistioiden laadinnan kurssit.
Neljinnes koulutuksesta liittyi
tietotekniikkaan.

Voimakkaasti koulutusu s1-
vytti organisaationmuutos, ionka
toteuttamiseksi koulutettiin tyon-
opastaiia ja perehdyttdjid. Asia-
kaspalvelun teemapaivdn aiheena
oli ihminen viestinnin vilineeni.
Koko henkilostdn teemapiiva pi-
dettiin otsikolla 'Jaksaminen ke-
hittyvdssl tyoyhteisossi". Esi-
mieskoulutuksen yhteydessa
osallistuttiin valtakunnalliseen
projektiin nimelri "Ihminen,
tydpaikan tarkein voimavara".

Oman henkiloston koulutus-
plivid kertyi 2 088, henkildl
kohden 5,5.

Tiedotus

Tiedottamisen pdaaiheita ovat ol-
leet jousuvan eldkeikijirjestel-
min toteutuminen ja perhe-eli-
keuudistus. Niisti on tiedotettu
sekd laajoin artikkelijakeluin etta
lehtikohtaisin yksituiisartikke-
lein, tarioamalla materiaalia,
haastateltavia ja esitelmoitsijditd
radioille ja televisioille, jdrjestd-
mdlld tilaisuuksia lehdist6lle ja
jlrjestoille seka esitelmointiklyn-
nein. Talon tiedotusaineisto toi-
mitetaan my6s ruotsiksi. Aineis-
toa julkaistaan myos englanniksi.

Kenttikouluttaj ien ja tiedotta-
jien yhteistydni kokeiltiin uutta
palvelutapaa, alueellisia palvelu-
paivia, joita tuettiin lehti- ja ra-
diotiedotuksella ja jossa tarjona
oli elakeneuvontza ja suorasaan-
tista tietoa. Palvelutilaisuuteen
liittyvdni julkaistiin Turun Sano-
missa elakeliite.

Tyoelike-lehden keskeisaihei-
ta ovat olleet tyokyvyttdmyyden
syyt, tydmarkkinajirjestojen e12-

kekannanotot, hallituksen elike-
politiikka, joustavat elakelat ia
perhe-elikkeet; Arbetspension-
lehti on vdlittdnyt tietoa samoista
kysymyksista Skandinaviaan.

Koulutusaineiston tuotannon
koordinoimiseen on kiinnitetty
huomiota. Ahtarin Mini-Suomen
inforpaatio-osasto uusittiin toi-
mivammaksi yhdessi tyomarkki-
nakeskusjdrj est6jen kanssa.

Eldketurvakeskus messuilla ja
ellkepalvelutilaisuuksissa
Lappeenrannan palvelu paivat
27.-28.4.
Lahden messut 28.7. -6.8.Huolenpito-messut Vaasassa
7.-9.9.
Vanhusten viikko Helsingissa
30.9. -8.10.Finanssimessut Helsingissa
5.-7.10.
TLrun palvelupdiva 7.11.
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KANSAINVALINEN YHTEI STYO

Pohjoismaiset kokoukset
Lisieldkekokous Ruotsissa
Sosiaalivakuutuskurssi Suomessa
18. pohjoismainen tilastokokous
Suomessa

(samalla pohjoismaisen
tilastoyhteistyon satavuotis-
juhla;
siinndllinen pohjoismainen
tilastoyhteistyo aloitettiin
Kristianiassa 1889)

NoTdDATA-tie totekniikkakokous
Tirnskassa

lnternational Social Security
Association'in (ISSA) kokoukset
XXIII yleiskokous Itdvallassa
Tirtkimuskokous Israelissa
(aiheena hyvin vanhojen
ihmisten ongelmat)
Muut kokoukset
IBlS-kokous Ialiassa

Tietoja suomen tyoeldkkeistd ja
koko sosiaaliturvastzr on vdlitetty
ISSA:lle, muille kansainvilisille
iirjestoille ja ulkomaisille ellke-
laitoksille.

Sosiaaliturvasopimukset

Vuonna 1989 voimassa olevat
sopimukset:
Pohjoismaat
Saksan liittoasavala
Iso-Briannia
Sveitsi
Itivalta
Espanja
\{anada
Quebec

Allekirjoitetut, voimaantuloa
odottavat sopimukset:
Kreikka
Luxemburg

Neuvottelut uusien sopimusten
solmimiseksi tai voimassaolevien
uudisamiseksi:
Belgia
Iso-Britannia
Neuvostoliitto
Portugali
Yhdysvallat

ELAKETURVAKESKUKSEN MAKSAMAT ATK-KUSTANNUKS ET
OY TIETOKONEPALVELU AB :LLE
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Sopimusten toimeenpxno

ulkomaisten elikelaitosten
tiedusreluja ia
selvityspyyntojd

suomalaisten elakelaitosten
tiedusteluja ja
selvityspyyntojd

asiakaskirjeiti
asiakaspuheluja
asiakaskiynteji
lihetetyn ty6ntekijin

todistuksia

4 t13

528

Sosiaaliturvasopimuksissa
maarataan tyosuhteen perusteel-
la tuleva sosiaaliturva hoidetta-
vaksi yksinomaan ty6ntekomaas-
sa. Lyhyelle tyokomennukselle
toiseen sopimusmaahan lihetet-
ty kuuluu kuitenkin edelleen ko-
timaansa sosiaalivakuutukseen.

Sosiaaliturvasopimuksista on
pidetty vakuutetuille tiedotusti-
laisuuksia Norjassa, Ruotsissa,
Thnskassa ja Saksan liittotasaval-
lassa. Goteborgin vakuutuskas-
san henkilokunnalle on pidetty
koulutustilaisuus. Tukholman va-
kuutuskassan toimihenkilot ja
Ruotsin vakuutuskassojen pdilli-
k6t ovat vierailleet Eliketurva-
keskuksessa.

2 284
| 373
4 680

243

SISAINEN HALLINTO
JA HENKITOSTO

Tietohallinto

Oy Tietokonepalvelu Ab hoitaa
piiosin Eliketurvakeskuksen so-
vellukset. Vuoden aikana perus-
tettiin useita tietojirjestelmien
kehitdmishankkeita. Tietohallin-
to-osasto koordinoi eri miiritte-
lyprojektien tyota. NaiU ovat
luottovakuutuksen ja maksulii-
kenteen, ansainta- ja henkilotie-
tojen, neuvonta- ja valvontatoi-
minnan seka ulkomaisten toimin-
tojen projektit.

Vuoden piittyessi oli Ellke-
turvakeskuksen kdytdssi 130
henkil6kohtaista mikrotietoko-
netta, ioista useimmat oli kytket-
ty lihiverkkoon. Verkkojen avul-
la voidaan ty6asemien kiyttiiille
taatA kattavat palvelut ja hoitaa
yhteydet Tietokonepalvelun kes-
kustietokoneeseen. Mikrotieto-
koneita hankittiin lisii lihes vii-
sikymmenta, ja ensimmiisri ker-
taa pdatteiden maaru vdhe ni edel-
lisvuodesta.

Viestintaohj elman kiytt6 kas-
voi: vuoden aikana lihetettiin
40 000 ja otettiin Yasta n 60 000
sanomaa. Vuoden aikana laajen-
nettiin viestinriyhteyksii my6s
Eliketurvakeskuksen ulkopuo-
lelle useisiin vakuutuslaitoksiin.

Henkilosto

Henkilost6n vahvuus oli vuoden
lopussa 373; naistA tilapiisii oli
12 . Yastaavat luvut edellisvuoden
lopussa olivat 371 ja 7. Vaihtu-
vuusprosentti on noussut vuo-
desta 1983 ldhtien ja oli nyt 7,3;
edellisvuonna 6,6. Nousua voita-
neen pitai seurauksena parantu-
neesta tyollisyystilanteesta.

64 prosenttia henkildisrj on
ollut talon palveluksessa yli kym-
menen vuotta. Keski-ikd nousi
edellisesrj vuodesta yhdelli vuo-
della; se on nyt 40 vuotta. Naisia
oli 77 prosenttia. Merkittdvd on
korkeakoulututkinnon suorita-
neiden osuus, llhes 40 prosent-
tta.
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LATNOPTLLTNEN JOHTAJA ANTTr SUOMTNEN 1942-1989

Eliketurvakeskuksen lainopillinen johtaja Antti Suominen kuoli
2 4 .12 1989 ankaraan sairauteen.

Antti Suominen syntyi 3.2.1942 Helsingissl. Hin valmistui oikeustie-
teen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta 1966 ia ekonomiksi Helsin-
gin Kauppakorkeakouhsta l97I ja sai varatuomarin arvon 1972. Hdn
toimi Kansa-yhtidissi jaostoplillikkdni 1966-73, puolustusministe-
rin poliittisena sihteerina 1972 ja sosiaali- ja terveysministerin poliitti-
sena sihteerind 1973-1975. Eldketurvakeskuksen palvelukseen hln
tuli eliketoimiston toimistopiillikdksi 1973. Hdnet nimitettiin lain-
opillisen osaston piillikdksi 1974 ja lainopilliseksi johtajaksi 1980.
Hin oli myos tarkastuslautakunnan jdsen, tydkyvyttdmyysasiain neu-
vottelukunnan varapuheenjohtaja seki LEL Tyoelikekassan hallituk-
sen varapuheenjohtaja ja toimi jisenend useissa valtionkomiteoissa.

Antti Suominen tunnettiin hyvdna ja tyotelidand. asiantuntijana. Ya-
kuutetun oikeusturvan kysymykset olivat jatkuvasti hinen mielen-
kiintonsa kohde. Esimieheni Antti Suominen oli joviaali ja pidetty, ja
hinelld oli runsaasti henkildkohtaisia ystdvii.
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NirroruLMIA nrArnt LIRvAKE s KUKS E N
LT]OTTOVAKUUTUSTOIMINTAAN

Luottovakuutusosaston
pniillikko

FM Esko Prokola, SHV

Eldketurvakeskuksen luottovakuutus turvaa elakkeid,
tukee elakevaroj en kohdisamistz, rikasaa riskirahoitusa,

pitdi akausprovisiot kohtuullisella tasolla.

ErArrtuRveN NArorurlte

'Wlrtsilin Meriteollisuuden kon-
kurssissa tyoelakeierjestelmim-
me ndytti voimansa: konkurssista
ei koitunut vihiisinrikian vahin-
koa ty6ntekijoiden elikkeille.
Elikesditioyrityksen konkurssin
mahdollisuus oli otettu huomi-
oon jo jariestelmdd luotaessa.
Konkurssi, jonka syyllisii etsi-
tdin edelleen, oli kuin Eliketur-
vakeskuksen luottovakuutuksen
mainospala. Luottovakuutus
riytti siini perimmiisen tarkoi-
tuksensa, elikkeiden turvaami-
sen yrityksiin liittyvilti riskiltd.

RAHOITUKSEN KOHDISTAJAN
NAKOKULMA

Toinen luottovakuutuksen tehtd-
va on tukea elikelaitoksia elike-
varoj en oikeassa kohdistamisessa
sij oitustoiminnassaan.

Thkaisinlainauksen sanotaan
joskus olevan kohdistamatonta.
Tamdkanta on yksisilmiinen: se-

hin on automaattisesti kohdistu-
vaa, koska lainan mahdollinen

maara riippuu yrityksen maksa-
mien eldkevakuutusmaksujen
maarasta. On hyvin tyolisti koh-
distaa erillisilli lainapiitdksilli
rahoitusta eri puolille maata, eri
toimialoille ja eri kokoisille yri-
tyksille yhtd tasapuolisesti kuin
ukaisinlainauksella. Thkauksen
antajan arvio yrityksen luottokel-
poisuudesta toimii siten lainan-
antaian apuna rahoituksen koh-
distamisessa eri yrityksille.

Thkaisinlainauksen automaat-
tisuus ja sen halpuus ovat hieman
harhaisia kisityksii: automaatti-
suus tdssi merkitsee siti, ettd lai-
nan kiyttdtarkoitus ei ratkaise lai-
nan mydntdmista. Sen edullisuut-
ta vahentaa mm. yrityksen runsas
velkaantuminen. Thkauksena
usein kiytetyn Ellketurvakes-
kuksen luottovakuutuksen mak-
su riippuu yrityksen riskialttiu-
desu.

TUOTANNON NAKOKULMA

Luottovakuu tus ta ligy ttavalla y r i-
tysmaailmalla on oma nik6kul-
mansa luottovakuutukseen.
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Luottovakuutus tukee tuotan-
toon suuntzutunuttz luovuutta:
se antaa yrityksille mahdollisuu-
den saada rahaa silloinkin, kun
muut rahahanat tuntuvat mene-
van kiinni. Rahoituskeinojen tu-
lee olla monipuolisia. Kaikkien ei
pidd tuomita yritysta saman kaa-
van mukaan. Luottovakuutuksen
tehtdvi on tassa auttaa kansanta-
loutta terveeseen suuntaan rikas-
tamalla riskirahoituksen moni-
puolisuutta.

MITEN NYT NAEMME
TULEVAISUUTEMME

Elaketurvan varmuuden saavut-
tamiseksi uriffin tulee olla terve
ja luottovakuutuksen vakavarai-
nen. Tirore raskas vahinkovuosi
ei ole asemaamme heikentinyt.
Luottovakuutuksen vakavarai-
suus on varsin hyva. Luottova-
kuutuksen tulee myos olla katta-
va. Turon kaltaisia eldkemenetyk-
sii ei voida sietdd.

Kohdistamistavoite saavute-
taan, jos luottovakuutus pysty-
taan myontamaan yhti helposti
kaukana syrjdseudulla olevalle
yritykselle kuin rintamaiden rik-
kaille teollisuuslaitoksille. Luor-
tovakuutuksen mydnumisme-
nettelyn tulee olla nopea ja jous-
tava, Sen tulee olla riippumaton
rahoittajatahon tuottzvuusvaati-
muksesta. Rahamarkkinoiden
muuttuessa luottovakuutuksen
tehtava riskirahoituksen kohdis-
tajana on yhd sdilynyt ja jopa tu-
lossa korostetusti esille.

Vakuutuksen muotoon puettu
takaus on luonnollinen riskin-
kantaja. Thriffin ja riskin arvioin-
nin kehittdminen ovar tdll6in
avainasemassa. Kiivaaseen mark-
kinointiin suuren vakuutuskan-
nan toivossa ei edelleenkain ole
erityistd syyta. Toiminumme tu-

lee kuitenkin olla riitdvasri run-
nettua, jotta yritykset tieuvit
kayttaa meiti hyvdkseen.

Aikoinaan luottovakuutus
alensi takauksen hintatasoa, nyt
siri alentamassa on kansainvdli-
nen kilpailu. Koska Aman kilpai-
lun vaikutus ei ylli kaikenkokoi-
siin yrityksiin, Elaketurvakeskuk-
sen luottovakuutusta tarvitaan
edelleen hintatasoa alentamaan
tai ainakin kurissa pitdmiin. Pel-
kdlli olemassaolollaankin Elike-
turvakeskuksen luottovakuutus
voi tdlli tavalla valkotaa ukaus-
ten hintatasoon.

L U OTTOVA KU U T U STARI F F I N
KEHITTYMINEN

Eldketurvakeskuksen Iuottova-
kuutuksen tariffi on ainutlaatui-
nen: maksu on suhteutettu laina-
maaran lisdksi konkurssiriskiin.
Vakuudet voivat alentaa maksua.
Maksu maaraytyy useimmiten
perustariffin mukaisesti. Vain
muutamaa prosenttia kaikista ta-
riffointitapauksista joudutaan
harkitsemaan. Vahinkovakuutus-
yhtioiden luottovakuutuksen ta-
riffi on taas ollut perinteiseti l1-
hes samanlainen kuin pankkita-
kauksen uriffi, jossa maksu ei sa-
nottavasti riipu riskisti.

Historiamme ensimmiiselle
tariffille oli hyvin vihdn esikuvia
saatavissa. Kehitysty6 oli silloin
ikdin kuin hiihtdmisri umpihan-
gessa. Puutteistaan huolimatu ta-
riffi pysyi voimassa 15 vuotta ja
vahinkosuhde pysyi koko ajan
hyvlnd.

Toinen tariffi perustui profes-
sori Aatto Prihtin konkurssin en-
nustamista kislttelevassd vaitos-
kirjassaan esitamaan menetel-
midn. Prihtin kayttamaa yrityk-
sen tilinpaatostietojen perusreel-
la laskettavaa konkurssiuhkaa

kuvaavaa tunnuslukua ryhdyttiin
pian kayttamaan yleisestikin
eraana keinona yrityksen luotto-
kelpoisuuden arvioinnissa.

Nykyinen tariffi tuli voimaan
vuonna 1987. Sen kehittlminen
perustui Ellketurvakeskuksen
omasta aineistosta tehtyyn tutki-
mukseen. Tahan tariffiin sisllty-
vd konkurssiuhkaa kuvaava uusi
tunnusluku on sittemmin esiinty-
nyt muidenkin rahoittajien kdyt-
timdssa tunnuslukuvalikoimassa.

Jos hakija tayttaa tietyt vdljdt
vaatimukset, Elaketurvakeskuk-
sen on pakko antaa luottovakuu-
tus ilman Eldketurvakeskukselle
annettua vakuuttakin. Tasta seu-
raa, ettA vakuutusmaksu ei voi ol-
la riskistd riippumaton tasamak-
su. Siksi myos tariffin terveytd
on jatkuvasti seurattava. ?lous-
elamin entisd nopeampi muut-
tuminen pakottaa myos nopei-
siin muutoksiin luottovakuutus-
tariffissa.

LUOTTOVAKUUTUKSEN
SYNTYSYYT

Jo ennen tyoeldkejdrjestelmin
perustamista useat yritykset oli-
vat jarjestaneer ryontekijoilleen
ellketurvan ellkesaatiossd tai
-kassassa. Eldkesiltidssi timd oli
tapahtunut siten, ettd yritys oli
luvannut tyontekijoilleen tietyn
eliketurvan ja periaatteessa lu-
pautunut avustamaan sddti6tddn
niin paljon, ettd se kykenee mak-
samaan luvatut elikkeet.

Yritys saattaa kuitenkin siirtdd
varoja melko vapaasti sditiol-
leen. Se voi maksaa elakevakuu-
tusmaksua .rastpavan maaran io-
ko suoraan rahana tai antaa saa-
tiolleen velkakirjan. Eldkesiitios-
si voi olla myos vaikkapa vain ti-
lapiisestikin ns. vastuuvajausta,
kun yrityksen sditiolleen maksa-

.t)
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ma kannatusmaksu ei kokonaan
riiti kattamaan elakevastuun kas-
vua.

Jos yritys joutuu taloudellisiin
vaikeuksiin, siitd usein seuraa vai-
keuksia myos saatiolle. Vastuuva-

lausta ei saatio voi velkoa yrityk-
selta, koska ei ole olemassa mi-
tidn velkakirjaa. Maksukyvytto-
miltd yritykselt2 velkojenkin pe-
riminen on huonoa. Siitiolle
kertyneestd reaaliomaisuudesta-
kin saattaa aiheutua siitiolle tap-
pioita. Omaisuus on ndet tavalli-
sesti niin kiintedsti yrityksen toi-
mintaan liittyvaa, ettd silli on tay-
si arvo vain niin kauan kuin yri-
tys on toiminnassa.

Kun tyoellkejdrjestelmidm-
me ryhdyttiin toteuttamaan mm.
elikesidti6issi, epivarmuusteki-
jat piti poistaa. Eliketurvakes-
kuksen tehtdviksi tuli silloin eld-
kesditi6iden ja -kassojen takaa-
minen luottovakuutuksella. Li-
saksi elikevakuu tusyhti 6ita kay t
tiville yrityksille annettiin mah-
dollisuus kayttAa Elaketurvakes-
kuksen luottovakuutusta elike-
lainojensa vakuutena.

TOIMIALAN LAAJENTUMINEN

Tydntekijiin elakelaissa ia eraissa
muissa siihen llheisesti liittyvissi
laeissa mdlritelldin Ellketurva-
keskuksen luottovakuutuksen
toimiala. Tdmdn vuoksi Suomes-
sa on elikelaitoksia, joiden
myontdmii lainoja ei voida
ETK:n luottovakuutuksella taata.
T1llaisia toimintapiirimme ulko-
puolella olevia elikelaitoks ia ovat
olleet mm. Kuntien el2kevakuu-
tus ja Merimieselikekassa. Viime
heindkuun alusta tuli voimaan
lainmuutos, jonka mukaan toi-
mintapiiriimme liitettiin edelld
mainitut kaksi ellkelaitosta.

Viime aikoina on ollut esilli

Eldketurvakeskuksen luottova-
kuutuksen laajentaminen kisitta-
main myos sellaiset elikesiatiot,
jotka hoitavat vapaaehtoista lisi-
elaketurvaa. Nykyisin ei enid pi-
detd sopivana elakelupausten
varmuuden riippumista tyonan-
tajayrityksen menestyksestd.
\Vartsilin Meriteollisuuden ja Ti:-
ron konkurssit ellkkeensaajien
kannalta tyystin erilaisine loppu-
tuloksineen ovat kuin kouluesi-
merkkejd, jotka ovat osaltaan
kiihdyttdneet kehitystydtd.

LU OTTOVAKUU TU SAS IAKKAAT

Luottovakuutusasiakkaita Elike-
turvakeskuksella on ldhes viisitu-
hatta. Paiosan asiakkaistamme
muodostavat eri elikelaitoksilta
lainaa saaneet yritykset. Kolmas-
osalla asiakkaistamme Elaketur-
vakeskukse n takaama lainamaar a

on enintidn 200 000 markkaa ia
my6s kolmasosalla asiakkaista lai-
namaara ylittdd miljoona mark-
kaa. Lopulla kolmanneksella asi-
akkaisu lainamaara on siis kah-
densadantuhannen ja milioonan
markan valllla. Paaosa asiakkais-
tamme koostuu siten pienistd ja

keskisuurista yrityksisti.
Luottovakuutusasiakkaiden

al ue ellinen jakauma Y astaa melko
tarkoin koko maan yritysten ja-
karmaa. Suhteessa yritysten miI-
rian eniten asiakkaiu on Uuden-
maan, Mikkelin ja Oulun lidneis-
ta, vdhiten taas asiakkaita on Ah-
venanmaan ja Pohjois-Karjalan
l)ineistd. Asiakkaiden toimialat
kattavat koko yrityseldmin kir-
jon. Luottovakutuksenottaia voi
olla jokainen, jolle tyoelikeva-
roista voidaan myontaa laina.
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TII/.STOTIETOJA

YKSITYISEN SEKTORIN ELAKEMENON JAKAUTUMINEN
ELAKELAJTN MUKAAN rAANntrtAlN vuoNNA 1988

HBHT

M

w

H

I

:250 mili,mk

Vanhuuselikemeno

TyokyvyttOmyyselikemeno

Tlottdmyyselike meno

Rintamaveteraanien varhais-,
sukupolvenvaihdos-, luopumis-,
ia perhe-elikemeno

c

a

Uudenmaan liiinissi ja Ahvenan-
maalla vanhuuselikemeno muodos-
taa yli puolet alueen kokonaiselike-
menosta ja on yli kaksinkerainen
tyokyvyttomyyselikkeisiin nihden.
Oulun, Kuopion ja Pohiois-Karjalan
lllneissi tyokyvyttomyyselikkeet
taas ovat suurin menoeri. Himeen
lllnissi tyottdmyyselikemeno on
poikkeuksellisen suuri. , d t

o 7-a

WMh'

E€r

TEL-, LEL-, yEt-JA MYEL-ELAKETTA Se.MrN
KESKIMAARAINEN KOKONAISETAKE 31.12,1988

mk/kk
3 500

ru5

I
W

Kansanelikkeen
osuus

Julkisen sektorin
osuus

3 000

Yksityisen sektorin
osuus

2 500

2 000

I 500

I 000

500

0
Tloeliiketri saavien kokonaisellkkeesri kansaneli-
ke muodostaa tillii hetkellii noin kolmanneksen.
Tloelikkeen suurentuessa kansaneldkkeen osuus
pienenee - ia pdinvastoin.

rsikki TEr

Ei sisiilli perhe-elzikkeid

LEL YEL IvtYEL
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WOSIEN 1981_1989 LOPUSSA YKSITYISEN SEKTORJN
ELAKKEELLA oLLEET ELAKETAJIN MI]KAAN

l00O henkildii
800

700
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100

0
1981 t982 1983 1984 1985 t9% 1987 1988 1989

Vuosina 1986-1989 vanhuuseldkkeisiin sisiltyvit varhennetut
vanhuuselikkeet ia tydlq.vytt6myyselzikkeisiin yksilOlliset rarhais-
elikkeet

Thrkastelujaksolla etikkeelli olevien lukumiijiri on l<asvanut puo-
litoisakertaiseksi. I(aswsta liihes 6O prosenttia muodostuu n-
huusetikkeisti.

VI.JOSIEN 1981_1989 LOPUSSA YKSITYISEN SEKTORIN
Ed\KKEELLA OLLEET 55-64-WOTTAAT ELAKETAITN MUKAAN
1 000 henkiloi

1981 1982 1983 1984 1985 t9t36 t987 1988 1989

Vuosina 1986-1989 rzanhuuseliikkeisiin sisiltyvit varhennetut
vanhuuselikkeet ja tyokyvytdmyyselikkeisiin yksilOlliset rzrhais-
eliikkeet

Alle 65-vuotiaina elikkeelli olevien lukumiiiirin kasvu painottuu
yli 80-prosenttisesti ik&,ili[e 5544-vuota,. thrkastelujaksolla
tyottOmyyseliikkeiden lukumijiri on kasvanut eniten, joskin kasvu
on kii:intynyt laskuun parin viime vuoden ail<ao^.
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VanhuuseEke

e+ Sukupolvenvaihdos-,
luopumis-, rinama-
veteraanien rarhais-
ja osa-aikaeliike

mm Tyon6mlyselike

ffi Tydkyvyttomypelike

VanhuuseEke

ss Sukupolvenvaihdos-,
luopumis-, rinama-
veteraanien varhais-
ja osa-aikaelike

G TfOnomypelike

re Tiz6kyvyttdmyyselike
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VUOSINA 198T-1989 YKSITYISEN SEKTORIN
EL]iKKEELLE SIIRTYNEET ELAKEIAJIN MUKAAN

1000 henkilol
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Vanhuuseldke

W Sukupolvenvaihdos-,
luopumis-, rintama-
veteraanien larhais-
ja osa-aikaeldke

ffi Tlottomyyseldke

@ TyokyvyttomyyselCke

Vanhuuselike

ffi Sukupolvenvaihdos-,
luopumis-, rinama-
veteraanien varhais-
ja osa-aikaelike

r Tyottomyyseldke

Wfl Tyokyvyttomyyselike

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Vuosirra 1986-1989 vanhuuseldkkeisiin sisdltlvdt varhennetut
vanhuuseldkkeet ja tyokyvyttomyryseldkkeisiin yksilolliset varhais-
eldkkeet

Maksuissa olevien vanhuuselikkeiden voimakkaasa kasvusta huo-
limata eldkkeelle siirtyminen on yleisintd muiden eldkelajien kaut-
a, sile uusisa vanhuuseldkeldisisri kaksi kolmesa on lo aiemmin
ollut eldkkeelli. Elikkeelle siirtyminen tyokyvyttomyyden kautta
toteutuu nykyisin kolmelle viidesti, kun suhdeluku arkastelujak-
son alkupuolella oli kaksi viidesri.

YTIOSINA 1931-1989 YKSITYISEN SEKTORIN ELAKKEELLE
SIIRTYNEET 5 5_64-YUOTIAAT ELAKELAJIN MUKAAN

1000 henkiloi

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Vuosina 1986-1989 lanhuuseldkkeisiin sisiiltyv.it varhennetut
vanhuuselikkeet ia tyok)'vyttomyysel2kkeisiin yksilOlliset varhais-
eldkkeet

E1dke-eruuksien saamista koskevat lains?iadiinndlliset muutokset
heiiastuvat selvimmin ikiivelile 55-44-vuota. Tyottomyys- ja su-
kupolvenvaihdoseldkkeen ikiraja alennettiin 55 vuoteen ammi-
kuula 1980. Rinamaveteraanien varhaisetikelaki tuli voimaan hei-
nikuussa 1982. Lairr piirii ja saamisen ehtola parannettiin sittem-
min useaan otteeseen. Varhennettu vanhuuseldke ia yksilOllinen
varhaiselike liitettiin elike-etuihin vuoden 1985 alusa ia samalla
pdetettiin tyottomyyselikkeen ikiraja palautaa asteitain viidessd
vuodessa 60 lrroteen. Rinamaveteraanien ikJjnnytty;i ei uusia ve-
teraaniehkkeiri kiytrinnossii ole enii juurikaan mydnneny ja eldke-
lajin osuus pienenee nopeasti veteraanien siiftyessa vanhuuselik-
keelle. Tarkastelujakson pdittyessi nuorimmat tyottomy5rselikelii-
set ovat 58- ja veteraanielikeldiset 50-1'uotiaia.
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VUONNA 1988 YKSITYISEN SEKTORIN TYOSUHTEESSA OLLEIDEN
J A L5-64-VUOTTAAN VAESTON IKARAKENNS

Miehet Iki Naiset

250 200 150 100 50 0 150 200 250

1000 henkilod
ffi Vuonna 1988 tyosuhteessa olleet

. Muu vdesto

2o-45-vuotiaassa vdestossi karkeasti kolme neljistd miehestd !a joka toinen nainen oli tyosuhtees-
sa yksityiselli sektorilla. Vanhemmissa ikdluokissa tyosuhteessa olevien osuus pienenee nopeasti
ja niinpd esimerkiksi 60-64-vuotiaista miehisti vain !oka neliis ja naisista 

f oka kuudes oli enid tyo-
suhteessa.

YKSITYISEN SEKTORIN ELAKKEENSAAJIEN IKiRAKENNE
VUODEN 1989 LOPUSSA

Miehet

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

t5-19

Ikl
80-
75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54
45-49

40-44

35-39

30-34
25-29

-24

0 50 100

90 807060 5040 3020 10 0

ffi vanhuuselake (453 400)
sis. varh.vanhuuseldkkeen saaiat

rintamaveteraarti-, osa-atlic- ja
sukupolvenvaihdoselike 09 100)

Naiset

0102030405060708090
I 000 henkildi

tyotdmyysellke (60 000)

. :,,.'!.--= tyokyvyttom)rysehke (209 lO0)
sis. yksiloll.varh.elikkeen saaiat

Elikkeensaajista kaksi viidesrj on alle 65-vuotiaita ja heistd vajaa puolet on naisia. Heisti joka kah-
deksas saa oman elikkeen ohella myos yksityisen sektorin leskenelikettd. Vanhemmista elikkeen-
saaiisa reilu enemmisto, hhes kolme viidestC, on naisia ja heisti ioka nellis saavasta v a leskenld-
ketri.

Edelld kuvatun lisiksi noin 90 000 henkiloii saa yksityiselti sektorila pellcistiin perhe-eliketti.
Niisrj 20 000 on lapsia ia 70 000 naisleskei jakautuu jokseenkin tasan alle ia 55 vtotta teytdnei-
siin.
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ELAKELAITOSTEN TOIMINNASTA

TEL LEL YEL MYEL YHT.

Eldkelaitoksia
Vakuutettuja'
Eldkkeitl
Myonnetyt elikkeet
Maksutulo*
Elikemeno
Vastuuvelka*
Keskim. eldke
Keskim. myonnetty elike
* lulrrt ovat arvioita

31.12.,
31.12.,
31.12.,

1000
1000
1000

mili
mili
mili

kpl
kpt
kpl
kpl
mk
mk
mk

90
r 150

461
45

18 055
13 147
85 6t5

2 422
2 558

I
240
142

14
2 too
2 120
9 720
1 260
t 421

t2
150
64

7
t 455
t 619

345
2 120
2 206

I
180
2t6
t6

380
| 711

90
11'

801

93

883
83

22 050
t8 597
95 855
t 792
2 otg

31.12.,
31.12., mk/kk

mk/kk

ET"/iKKEIDEN LUKUMAARAT 37.12., 1OOO KpI

1985 1986 1987 1988 1989

Vanhuuselikkeet
Ty6kyr,yttomyyseldkkeet
Tyottomyyseldkkeet
Perhe-el2kkeet
Kaikki

373
176

52
r34
735

396
186
53

141
786

4t5
r95
6

148
824

435
202

65
155
857

453
209
60

161
883

MUUTOKSET ELAKKETDEN LUKUMAARTSSA WONNA 1989, 1000 kpl

tyokyryttomyyys-
la tyottomlys-

eldkkeet
vanhuus-
eldkkeet

perhe-
eldkkeet keikki

Eldkkeiti 31.12.1988
Myonnetty uusia
Muutettu vanhuuselikkeeksi
Pdimyneitd
Eldkkeiti 31.12.1989

267
32

-20
-10
269

435
18
20

-20
453

155
l2

857
62

-36
883

-6l6l

ELAKEMENO MILJ.MK

1985 t986 1987 1988 1989

Vanhuuseldkkeet
Tyokyr.yttomyyselikkeet
Ty6ttdmlyselikkeet
Perhe-elikkeet
Osa-aikaelikkeet
Kaikki

5 257
3 221

976
I 481

to 935

6 050
3 69r
| 337
t 676

t2 754

6 807
4 309
t 659
l 861

')

t4 638

7 614
4 923
I 815
2 065

4
16 420

I 713
5 658
I 891
2 330

5

t8 597

Kaikkiin edelki esitettyibin lukuibin sisri@ty myds rekiswcjiry lisdeldketurua, samoin TaEl-ekikelaitoksen tiedot.
Lukuibin eiurlt sivilly sukupoluenuaibdosekikheet eiucitkri RiVEL- eikci LUEl-ekikkeet.
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TYOE LAKE LAINSAADANNON
MUUTOKSET

LAKI valtion eldkelain 2 ja 10 $:n muuttamisesta (13.1.1989121).
VEL:a muutettiin siten, etteivat valtion palvelukseen ulkomailla otetut tyonteki-
jit saa saman palveluksen perusteella elikettd kahdesta eri elikejirjestelmasu
toisistaan riippumatta.
VEL 2 $:id muutettiin siten, etta myos kuukautta lyhyemmit palvelussuhteet oi-
keuttavat tietyin edellytyksin eldketurvaan. Vahintaan kolmena perittiisena ka-
lenterikuukautena olleet lyhyet, alle kuukauden iatkuneet palvelussuhteet yh-
distetaan VEL:a sovellettaessa samaksi palvelussuhteeksi vastaavasti kuin TEL 1

$:n silnn6sten mukaan. Samalla VEL:sta poistettiin silnnos, jonka mukaan ne,
joilla on vihintdidn 20 tunnin sainnollinen tyoaika viikossa, kuuluvat tyoansi-
oista riippumatta lain piiriin.
Laki tuli voimaan 1.3.1989.
ETK:n yleiskirje A 6/89

LAKI valtion el2kelain muuttamisesta (3.2.1989 1103);

I-AKI eriisti valtion varoista suoritettavista elikkeistd annetun lain 2 $:n muutta-
misesta (3.2.1989 I 106) i
LAKI kunnalLsten viranhaltriain ia tyontekiiiin eldkelain muuttamisesta
(3 2.1989t11o).
Joustavat eldkeidt toteutettiin julkisella sektorilla lihes samansisaltoisini kuin
yksityisellikin sektorilla. Merkittave poikkeus on mm. osa-aikaelikkeen ja var-
hennetun vanhuuselakkeen iklraja, joka julkisella puolella on 58 vuotta. Yksi-
lollisti varhaiselikettd koskevan VEL 9 c $:n 2 momentissa siinnelliin eriitd sel-
laisia tekijoiti, jotka julkisen sektorin erityisluonteen vuoksi olisi lisiksi ote ttava
huomioon yksilollistd varhaiseldketta my6nnettiesse.
Lait tulivat voimaan 1.7.1989.
ETK:n yleiskirje A 6/89

ASETUS valtiokonttorin varhaiseldkelautakunnasta (10.3.1989 1227).
Asetus perustuu valtion eldkelain 3 S:n 3 momenttiln.
Varhaiselakelautakunnan tehUvana on seurata valtion varhaiseldkejirjestelman
toimeenpanoa, tehda esityksii jdrjestelmin kehittimiseksi ja antaa t2rpeen mu-
kaan yleisohieita VEL 9 c $:ssd tarkoitettuien tyoolosuhteiden arvioimisesu seka
antaa yksitdistapauksissa lausuntoja siitd, tiyttaako hakija yksilollisen varhais-
elikkeen saamisen edellytykset. Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kahdek-
san muum jasend, joista neljd maarataan valtion virkamiesten ja tyontekijiin
edustavimpien keskusi2rjestoien ehdottamista henkiloisti.
Asetus tuli voimaan 1.7.1989.
ETK;n yleiskirje A 9/89

LAKI kunnallisten viranhaltijain ia tyontekijiin el2kelain 8 $:n muuttamisesta
(1o .3 .1989 l25o).
KVTEL:a muutettiin siten, etta kunnallisen elikelaitoksen pddtokseen muissa
kuin elaketta koskevissa asioissa haetaan muutosta laaninoikeudelta.
Laki tuli voimaan 1.1L1989.
ETK:n yleiskirje A 9/89

V?I.!io.l el2kelain 10 $:n 5 momentin nojalla on annettu valtiovarainministerion
PAATOS ulkomailta tulevan eliketti vastaavafl etuuden vahentamisesta jakerta-
suorituksena maksettavan ylimidrdisen elakkeen suuruuden maerittemista kos-
kevista laskentaperusteista (-. ).1989 I 2 3 4).
Paat6std sovelletaan 1.3.1989 lukien.
ETK:n yleiskirje A 9/89

ASETUS luopumisel:ikeasetuksen muuttamisesta (28.4.1989 1361).
Muutetun 3 S:n mukaan luovutettaessa maata lisaalueeksi harkitaan maan sijain-
nin tarkoituksenmukaisuus samoin perustein kuin myonnettiessd maatila-ase-
tuksen mukaista lisimaanostolainaa. Lisdksi erditi rakennuksen ja maan kiyton
rajoituksia lievennettiin.
Asetus tuli voimaan 1.5.1989.
ETK;n yleiskirje A 21/B9

LAKI tyontekiiiin elakelain 12 $:n muuttamisesta (26.5.19891475);
LAKI lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekijdin elikelain 9 $:n muuttami-
sest^ (25. 5 .1989 I 47 6).
Uusien seannosten mukaan elikelaitoksen vastuulle jdi puolet sellaisen tyotto-
myyselakkeen maarAsti, iossa TEL:n mukaan on elikkeeseen oikeuttavana otet-
tu huomioon eldkeikidn iiljelli oleva aika vihintiin viisi vuotta kestineen tyo-
suhteen perusteella. Taysitehoisesta LEL-elikkeesta jia Tyoelakekassan vastuulle
l0 prosenttia. Tyottomyyselikkeet, joissa tuleva aika on myonnetty alle viisi
vuotta jatkuneen TEL-tyosuhteen perusteella, TaEL-elikkeet seki puhtaat vapaa-
kirjaelikkeet jiti:dt elakelaitosten yhteiselle vastuulle.
Lait tulivat voimaan 1.7.1989.
ETK:n yleiskirje A 1B/89
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LAKI valtion elikelain 5 ja 7 $:n muurumisesta (16.5.19891563).

Joustavan eldkeiin toteuduttua heinikuun alusta 1989 lukien valtion ellkeldries-
telmessa eldkkeelle siirtyvdlle henkilolle on voitava laskea elikkeen markkamid-
ra nykyist, tarkemmin etukiteen. Tlmin vuoksi muutettiin elikkeen perusteena
olevan palkan laskentasldntoe siten, etti palveluksen paettymisvuotta ei oteta
huomioon, jos palvelus on jatkunut useamman kuin neliin kalenterivuoden ai-
kana. Lisiksi elikeaikaa koskevan erivapauden myontdminen siirrettiin valtio-
neuvostolta valtiovarainministeriolle.
Laki tuli voimaan 1.7.1989.
ETK:n yleiskirje A 19/89

LAKI evankelis-lurerilaisen kirkon elikelain muutumisesta (16.6.19891551).
KiEL:a muutettiin kirkolliskokouksen pditdksen mukaisesti siten, etui kirkon
eldkejirjestelmessa toteutettiin yksilollinen varhaiselike, varhennettu vanhuus-
eldke ja osa-aikaelake saman sisaltoisini kuin ne toteutettiin valtion ja kunnan
eldkejirjestelmissd. Uudistuksen yhteydessa poistettiin kirkon elikeasetuksen 1

S:n siseldmet erityiset eldkeidt. Tietojenantovelvollisuutta koskevaa KiEL lO
S:aa muutettiin siten, etta siihen lisrttiin maininta yksitvisestd tyonantajasta.
Laki tuli voimaan 1.7.1989.
ETK:n yleiskirje A 19/89

LAKI tyontekijdin eldkelain muuttamisesta (10.6.1989/605);
LAKI lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekijdin eldkelain 4 a $:n muutta-
misesra (3o .5.1989 I 606).
Julkisen sektorin joustavien elikemuotojen voimaantulon vuoksi yksityisen
sektorin lakeja tarkistettiin siten, ettei yksityisen sektorin yksilollisessi varhaise-
likkeessd tarvitse olla ns. tulevan ajan edellytysti, mikdli tydntekijille myonne-
tiin yksilollinen varhaiselake myohemmin julkisen ty6- tai virkasuhteen perus-
teella. My6s osa-aikaeldketta koskevia si:innoksii dsmennettiin niid tilanteit2
varten, joissa osa-aikaelike myonnet2an myos iulkisen puolen eldkelakien mu-
kaan.
Tyokyvyttomyyselikkeen alkamisajankohta muuttui niissd tapauksissa, joissa
sairauspiiviraha suorittaminen lakkaa sen vuoksi, ettl ty6ntekiielle myonnetaln
muun lain mukainen vanhuuseldke. Elakkeen maksaminen alkaa ensisiiaisuusai-
kaa noudattamatta samasta ajankohdasta, jona muun lain kuin TEL:n mukainen
vanhuuselake alkaa.
Lisatyn TEL 13 a $:n mukaan Eliketurvakeskus voi antaa siioitusluottovakuutuk-
sen kaytetUvaksi myos Kuntien elikevakuutuksen ,a merimiesellkekassan siioi-
tusten ja saamisten vakuutena.
Muutokset tulivat voimaan 1.7.1989.
ETK:n yleiskirje A 20/89

LAKI kunnallisten viranhaltiiain ia tyontekiiiin elikelain 12 a $:n muuttamisesta
(8.9.1989t8o5).
Muutos on osa virkarikoslainslidinnon kokonaisuudistusta. Uudessa, 1.1.1990
voimaan tulevassa rikoslain 40 luvun 5 $:ssa on salassapitorikosten rangaistus-
sidnnos, joka koskee mm. kunnallisia viranhaltiioita, luottamushenkiloiti ja
tyontekijoitd. Taman muutoksen johdosta tarpeettomaksi jldnyt kunnallsten vi-
ranhaltijain ja tyOntekijein elikelain 12 a $:n 2 momentti muutettiin viitmukseksi
rikoslain 40 luvun 5 $:idn.
Laki tuli voimaan 1.1.1990.
ETK:n yleiskirje A 27/89

Sosiaali- ja terveysministerion PAATOS tyontekijiin elikeasetuksen ! $:ssi tar-
koitetun palkkaindeksiluvun vahvistamisesta (25.1O.1989 1942).

Peatoksen mukaan tyontekijiin elikeasetukse n 9 S:ssa tarkoitettu palkkaindeksi-
luku vuonna 1990 on 1481. Tyoelakkeisiin tuli 6,78 %":n korotus.
ETK:n yleiskirje A 26/89

Sosiaali- ia tervcysminisrerion PAATOS hakemukseen. lolla on pyyderty vahvis-
tusta muutoksille tyontekij:iin elikelain mukaisen perusvakuutuksen erityispe-
rusteisiin (1 5. 1 1. 1989; paatosta ei ole julkaistu sddd6skokoelmassa).
TEL:n v2himmiisturvan mukainen vakuutusmaksu on alle 24- vuotiaiden osalta
l).3 prosenttia palkoista. Vuoden 1990 aikana 24 vuona tavttevien ia sita van-
hempien osalta vakuutusmaksu on pientyonantailltl 17,2 Prosenttia ia suur-
tvonantaiilta 14.5 - 23,3 prosenttia.
ETK:n yleiskirje A Jl/89

Sosiaali- la rerveysministerion PAI$OS hakemukseen. jolla on pyydetrv vahvis-
tamaan eraiden tydsuhteessa olevien taiteilijoide n ia toimitmiie n elikelain 7 $:n
1 momentin mukainen vakuutusmaksuprosentti (24.11.1989; peatostd ei ole jul-
kaistu siddoskokoelmassa).
/Jle24-vuotiaiden osalta ThEl-vakuutusmaksu vuonna 1989 on 13,3 prosenttiz
ja vuoden 7990 arkana24 vuotta dyttavien ja siti vanhempien osalta 15,0 pro-
senttia.
ETK:n yleiskirje A 33/89
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Sosiaali- ja terveysministerion PAIhOS lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyon-
tekijein elikelain 10 $:n 1 momentissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistami-
sesta (28. 11.1989 n060).
LEL 10 $:n 1 momentissa tarkoitettu maksuprosentti on vuoden 1989 iilkeen
maksetuista palkoista alle 24-vuotiaiden osalta 13,3 ja vuoden 1989 aikana 24
vuotta teyttavien ja siti vanhempien osalta 19,0.
ETK;n yleiskirje A 33/89

Sosiaali- ja terveysministerion PAATOS maatalousyrittdjien elikeiain 10 S:ssa tar-
koitetun perusprosentin ia yrittaiien elikelain 9 S:ssa tarkoitetun maksuprosen-
tin vahvistamisesta (13.12.1989 11137).

MYEL 10 $:n 1 momentissa tarkoitettu perusprosentti jaYEL9 S:n 1 momentissa
tarkoitettu maksuprosentti vuonna 1990 on 16,9.
ETK:n yleiskirje A JJ/89

LAKI tydnteki jiin elikelain 17 $ :n muuttamisesta (29.12.1989 11304);
LAKI merimieselikelain 64 $:n muuttamisesta (29.12.198911305).
Vuoden 1990 alusta poistuneen eldkkeiden ulosmittauskiellon vuoksi tehty lain-
muutos velvoittaa el)kelaitoksen ja eliketurvakeskuksen yksitfiistapauksissa
ulosottoviranomaisen pyynnosti ilmoittamaan maksamansa el2kkeen rfi dnn
seki tiedossaan olevat muut laitokset, iotka maksavat el2kkeensaaialle toimeen-
tuloetuuksia. TEL:n sainnos koskee viittaussiannosten kautta myos LEL:a,
YEL:a, MYEL:a, LUF-L:a ia TaEL:a.
Lait tulivat voimaan 1.1.1990.
ETK:n yleiskirje A l/90

LAKI merimieseldkelain muuttamisesta (29.12.1989 11309).
Lailla muutetaan merimieselikelain siannoksii, .jotka koskevat merimiesel2ke-
kassan hallitusta ja valtuuskuntaa. Hallituksen nimitde vastaisuudessa meri-
mieseldkekassan valtuuskunta. Muutoksen yhteydesse tarkistettiin myos halli-
tuksen toimintatapoja, tehtavie ia nimenkirjoitusoikeutta seke ulotettiin vakuu-
tusyhti6iden omistusoikeuden rajoitusta koskevat saannokset koskemaan myos
merimieselikekassaa.
Laki tuli voimaan 1,1.1990.
ETK:n yleiskirje A 1/90

LAKI valtion elakerahastosta (29.12.1989 11372).
Elikerahastolla on tarkoitus keratavaroiava.staisia elikekustannuksia varten ja ta-
sata elikemenoia. Valtion virastot ia laitokset suorittavat rahastoon syntyvin eld-
kevastuun suuruisen elikemaksun. Vuotuiset elikemenot suoritetaan kokonaan
kunkin tulo- ja menoarvion sisaldmisd varoista. Jotta naihin elikemaksuihin
voitaisiin kuitenkin kdyttzit my6s elekerahaston varoja, rahaston varoista voi-
daan vuosittain siirtdi elikkeiden maksuun mddrd,iokavast^aenintAat314 valri-
on palvelukseen perustuvista elikkeisti aiheutuvista menoista.
Laki tuli voimaan 1.1.1990.
ETK:n yleiskirje A 1/90

LAKI maatalousyrittij ien eiikelain muuttamisesta (29 .12.19 89 I 1312).
Lailla muutetaan maatalousyritteian tyotulon maerittamistapaa. Viljelmin tyotu-
lo maeritetian erikseen viliellyn maatalousmaan ja kasvullisen metsdmaan osalta
ja saadut tyotulot lasketaan yhteen. Ldhtokohtana kiytetian edelleen pinta-alan
mukaan laskettua tyotuloa, mutta maatalousmaan ,a MYEL-hehtaarien kesitteet
f iivdt pois keytdste. Kasvulliselle metsemaalle saedettiin oma tydtuloasteikko ja
viljellyn maatalousmaan asteikko tarkistettiin vastaama n nykytilannetta.
Vilie llyn maatalousmaan osalta maariteti n pinta-alan mukaan lasketun perus-
tyotulon ympdrille tyotulon normaalialue, jolta tyotulo on mahdollista vahvis-
taa nykyisti joustavammin. Myos metsimaan osalta saadettiin ty6tulon korotus-
ja alennusperusteet. Laki sisaltea myos poronomistaiien tyotulon meerittemiste
koskevia muutoksia.
Laki tulee voimaan 1.7.1990.
ETK:n yleiskirje A l/90
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HALLINTOELIMET

EDUSTAJISTO

Varsinaiset jcisenet

I9nsliapilllikkd Kari Puro,
puheenf ohtaja

Valtiot. maisteri Jarmo Heinifl
varapuheeniohaia

TJt dnannj i en e dus taj at

Ibimitusiohtaia Heikki Bachmann
Teollisuusneuvos Seppo Hyyppi
Toimitusiohaia Dennis Seligson
Ibimitus j oh ta ia Tapani Kahr i
Diplomi-insindori r0Tilhelm Bruncrona
J oll,taja Stig-Erik Leiponen
Toimitusiohaj a larmo Pellikka

7y ontek ij d in edus taj a t

Puheenjohtaja Pertti Viinanen
Puheenjohtaja Antero Miki
Puheenjohtaja Matti Haapakoski
II puheenjohaja Timo Rautzrina
Toiminnanjohtaj a Pekka Porttila
Valakunnansovittelija Jorma Reini
Puheenjohtaia Raimo Lehtinen

M aa ta lousyr i t k)j i en edus taj a t

Puheeniohaja Heikki Haavisto
Emlnri'Ierttu Mielikiinen
Agronomi Ola Rosendahl

M u i den y ri tttij i en e dus aj at

Toimitusi ohtaj a Tapani Kasso
Yr ittiji Markku tUfuoti

E lcikeuakuutusybtididen edustaj at

Varatoimituslohaia Asko Thnskanen
Toimitusl ohtaja Asmo Kalpala
Toimitusjohtaja Kurt Liungman

Auus tus k ass oj en e dus taj a

Elikekassanjohaja Keiio Piskonen

E kikes cicitid i den e dus aj a
Henkilost6johtaf a Eelis Makkonen

Va k u u tus ki ci k e ti e te en e du s taj a

Pddiohteja, ldiket. ja kir.
tohtori Jorma Rantanen

Muut jcisenet

Pilli ohtzja rr'appu Taipale
Toimitusiohaia Pekka Thomisto

Varajcisenet

Toimitusiohaia Matti L. Aho

Toimitusjohtaia Pentti Kostamo

Varatoimitusjohtaja Olli Parola
Toimitus j ohtaia Jaakko Rauramo
Hallituksen puheenjohtaj a Peter Fazrr
Varatoimitusjohaja Seppo Riski
Toimitusjohtaja Markus Tiitola
J ohtaja Harri Koulumies
JohajaJarmo Sierla

Puheeniohtaja Heikki Peltonen
Puheenjohaja Risto Kuisma
Puheenjohaja Heikki Pohja
PuheenjohajaJarl Sund
Jiriest6sihteeri Antti Helenius
Sosiaalisihteeri Veikko Simpanen
To iminnani oh taia }.lar i Kuiala

Maanviljelif d Osmo Pietikiinen
Emente Raili Puhakka
l{ilasaja Heikki S alokangas

Toimitusjohaia Tapio Yasara
Varatoimitusjohaja Thuno Jalonen

Varatoimitusiohaja Rauno Tienhaara
Varatoimitusjohaj a Heikki Varho
Varatoimitusiohtaja Jarkko Pajunen

Toimitusjohtaja Juhani Laine

Toiminnanjohtaia Folke Bergstrdm

Osastonjohaj a, liAket. ia
kir, tohtori Vesa Vaaranen

Osastopiidllikko Paula Kokkonen
Varatoimitusjohaia Seppo Pietihinen
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HALLITUS

Yliiohtaia Jukka Ranula,
puheenjohtaja

Toimitus j ohuja Juhani Kolehmainen,
varapuheenjohtaja

Ty o n a n taj i e n e dus taj a t
Johtaja Lasse Laatunen
J oh,rzj^ Pekka Merenheimo
Varatuomari Mauri Moren

Tyonte kij ciin edus taj at
Sihteeri Pekka Ahmavaara
Asiantuntijallik)ri
Markku Toropainen
(Sosiaalisihteeri Markku Hyvirinen
9.5.1989 saakka)

Toiminnanlohtala Raimo Pohlavire

M aa ta I o u s y r i t tcij i en e dus taj a
Maat. ia metslt. lisensiaatti
Keijo Hyvonen

Yrittcijien edustaja
Hall.tiet. tohtori
\Taldemar Btihler

Muut jcisenet

Toimitusjohuja Altti Aurela
Liikintoneuvos Martti Lehtinen
Toimitus johtaja Juhani Salminen

TILINTARKASTAJAT

Dipl.ekonomi, KHT Folke Tegengren
Toiminnanioh taia Tarmo Hyvirinen
Talouspiillikko Arto Kuusiola
Kauppat.maisteri, KHT
J. V Heikkonen

YRITTAJ I EN NEUVOTTELU KUNTA

Toimitusjohtaja Matti Uimonen,
puheenjohtaja

Apulaisosastopniillikko
varapuheeniohtala

Markku Sirvio,

Liikenteenharioittaia Raimo Turku
Taksiautoilij a Krister Olsson
Toimitus j ohta ia l{aar ina Krogerus
Thlousneuvos Martta Laur6n
Apulaistoiminnanjohtaja
Kai Masalin
Ekonomi Jyrki Valtanen
Jeriestoi ohtaia Jouko Kuisma
Toimitusjohtaja Eino Rajamiki
Vuorineuvos Paavo Y. Suominen
Johtaja Pertti Kajanne
Osastopllllikk6 Tapani Karonen
Varatoimitusjohtaja Heikki Varho
Varatoimitusjohtaja Alpo Mustonen
Toiminnanjohtaja Risto Heiskanen

Varatuomari Jukka Ahtela
Johtaia Heikki Ropponen
Varatuomari Risto Uski

Tutkimussihte eri Kaija Kallinen

Ymplrist6sihteeri Markku rVallin

Osastonjohtaja Iikko B. Voipio

Maat. ja metsat. tohtori
Markku Nevala

Toimitus johtaja Veli Saarenheimo

Toimitusjohtaja Risto Kausto
Dosentti Timo Somer
Johtaja Erkki Berglund

Dipl.ekonomi, KHT Peter Ingstrom
Toiminnanjohta, a Ensio Seppnlii
Talouspiillikko Mikko Paiho
Ekonomi, KHT Jaakko Pohtio

Liikenneneuvos Fritz Kuula
Hallintojohtaja Esa Mannisenmiki
Apteekkineuvos Matti Kannisto
Toiminnanjohtaja Pdivi Liedes
Pdisihteeri Olli Tarkka

Kauppias Eila Nurmi
Toimitusjohtaja Pirjo Gronroos
Varatoimitus johtaja Ritva Haukkala
J ohtaia Kyosti Vesterinen
Toimitusjohta ja Tapio Yasara
Toiminnanjohtaia Matti uT. I9levi
Yhteysjohuja Pertti Laesvuori
J ohtzja Reij o Kaivo-oja
Johtaja Leo Tonttila
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TYO KYVYTTOMYYSASIAIN NEUVOTTELL] KLINTA

Hallitusneuvos Heimer Sundberg,
puheenf ohtaja

Johtaia Antti Suominen, t 24.12.1989
varapuheeniohtaf a

Sisdtautien erikoisldlkari
Martti Lehtinen
Sisdtautien f a kardiologian
erikoisl2ikiri Matti Saarinen
Liiket. lisensiaatti, neurologian
erikoislidkiri Bengt Vickstrom

Apulaisosastopiiillikko Ilkka Savoheimo

Osastopilllikko Pentti Koivistoinen

LAiker. ja kir. tohtori, keuhko-
sairauksien ja sisitautien
erikoislidkari Thpio Vire
Psykiatrian dosentti
Martti Olkinuora
Lidket. lisensiaatti. yleis-
laaket. ia tyoterveyshuollon
erikoisliiklri Kari Kaukinen
Leaket. ja kir. tohtori, ortopedian
ja traumatologian dosentti
Pertti Myllynen
Liiket. lisensiaatti, yleisliiket.
j a tyoterveyshuollon erikoisliikiri
Hannu Suutarinen
Liiket. lisensiaatti, asian-
tuntiialeekeri Markku Toropainen
Valtiot. lisensiaatti Kaarita Knuuti
Tarkastaja Maria-Liisa Halinen
Apulaisjohtaja Erkki Sillanpai
Ratkaisutoimen pziiillikko Marfatta Sirdn
J ohtaia Esko Vainionpid
(Varatoimitus johtaia Paavo Hyvonen
31.5.1989 saakka)
Varatoimitusiohtaja Seppo Pietiliinen
Toimistopiillikko Marjatta Pihlaia
Johtava yliliikiri, tyolddket.
f a tyoterveyshuollon erikoisliikiri
Hannu Hirkonen

Laaket. ja kir. tohtori, tyolidket.
j a tyoterveyshuollon erikoislliklri
Vesa Vaaranen
Tyoterveysopin dosentti
Sakari Tola

Liiket. ja kir. tohtori, psykiatrian
erikoisliikiri Antero Leppdvuori
Toimistopiillikko Irmeli Backstrom

Varatuomari Mikko Nyyssoli

Tirtkimussihteeri Kaija Kallinen

Varatoimitusi ohtaja Thuno Jalonen
Tarkastaja Pentti Lehmij oki
Toimitusjohtaja Juhani Laine
Osastopidllikko Pertti Tukia
Osastopiillikko Risto Rinta-Jouppi

Elikejohtaja Pentti Saarimiki
Toimistopiillikko Helini Nieminen
Ellkejohtaja Veilo Jalava

I, U OT'I'O\A K L] U T L] S TO I N,I I N NA N .I O H TO K U N TA

Toimitus j ohta j?. Mattt Uimonen,
puheeniohtaja

Osastopiillikko Esko Prokkola,
varapuheenj ohtaj a

Johtaia Antti Suominen, t 24.12.1989
Osastopiillikko Marja Maiander

Asiantuntijajcisenet
Varatuomari Ossian Antson
Professori Eero Artto
Pankinjohtaja Teppo Thberman
Toimitusjohtaia Anssi Karkinen
Varatoimitus j ohtaja La,tr i Koivusalo
J ohtaia Antti Savolainen
Pankinjohuja Risto \Vartiovaara
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Toimitusiohuia Matti Uimonen, puheenjohtaja

Osastopiillikko Yryo Larmola, varapuheeniohtaja

Tiedotusiohtaja Leo Allo
Osastoplillikko Kimmo Eskola
Tiedotuspddllikko Eva-Helena Jussila
Toimitusjohtaia Antti Kyyniriinen
Tie dotus j ohtaja Kar i Pekkonen
Tiedotuspldllikko Antti Pullinen
Apulaisjohtaja Erkki Maasalo
Tiedotusplillikko Sakari Montonen
Elikejohtaja Pentti Saarimiki
Johtaja Eero Santala
Tiedotuspiillikko Matti Sdromaa
Johtaja Pauli Toivonen

Toimitusjohtaja
Varatoimitus johtaia
Hallinnollinen johtaia
Suunnitteluf ohtaja
Lainopillinen johtaia

Henkilostoosasto, osastopdallikko
Koulutuspidllikko

Lakiosasto, osastopiillikko
Asiakaspalvelupiillikko
Apulais osastopiiiill ikko
Koulutuspiillikko

Luottovakuutusosasto, osastoplillikko
Luottovakuutuksen tuotepaalikko

Neuvonta- ja valvontaosasto, osastopdellikko
Apulaisosastopaallikk6
Apulaisosastopiillikko

Suunnitteluosasto, osastopialhkko
Thlousosasto, osastoplillikko

Apulaisosastopiiillikko
Tiedotusosasto, osastopddllikko
Tietohallinto-osasto, osastopidllikko
Tilasto-osasto, osastopilllikko
Tutkimusosasto, osastopeellikko

Yhteyspaallikko
Erityistutkiia

Vakuutustekninen osasto, osastopiillikko
Apulaisosastopnllikko
Apulaisosastopnalikko
Apulaisosastopiiillikko

Elikelautakunnan valmistelutoimisto,
toimistopaillikko

Kiinteistopalvelutoimisto, toimistopaellikko
H enkilo ku nn an ldakj r i

Matti Uimonen
Jouko Sirkesalo
Antero Viitanen
Markku Hlnninen
Antti Suominen, t 24.12.1989

Seiia Kausto
Marla-Liisa Punnonen
Pentti Koivistoinen
Thpio Karsikas
Helena Tapio
Lauri Mikeliinen
Esko Prokkola, SHV
Ari Laine
Heikki Poukka
Ilkka Savoheimo
Markku Sirvio
Antero Ahonen
Marja Majander
Anu Ronkainen
Yrlo Larmola
Riitta-Liisa Lindstrom
Leena Lietsala
Jussi Vanamo
Simo Forss
Jouko Janhunen
Martti Hinnikdinen
Sirpa Collin
Hillevi Mannonen
Hannu Ramberg

Ania Lehesniemi
Risto Isopahkala
Matti Saarinen

r i 1'l\(.)li\ Ii\1ltr\ l\\l:^r.l:'l \l ())r\\ lr,)o

TYOSUOJELUTOIMIKUNTA

Tyonantajan edustajat
Ristolsopahkala tyosuoielupaallikko
Seija Kausto
Ilkka Savoheimo

7t onte k ij o i den edus taj a t

KOULUTUSTOIMIKUNTA

Tyonantqian edustajat
Antero Viitanen, puheenjohtaja
Tapio Karsikas
Heikki Poukka

Ty ontek ij o i den e dus taj a t
Maria Heinonen
Anne Laine
Anna-Stina Sauren
Piivi Suomi
Marja-Liisa Punnonen, sihteeri

AUTOMAATIOTYORYHMA

IJt dnantaj an e dus taj at
Riitta-Liisa Lindstrom, puheenjohtaja
Seija Kausto
Ari Laine

Tyonte k ij o i den e dus taj a t
Kirsti Hyvonen
Outi Heikkili
Asko Lampsijdrvi
Pirjo Friberg, sihteeri

Lea Kokko
Aria Laakso
Inger Koskinen
Timo Suutari
Pirio Koponen

tyosuoleluvaltuutettu
I varavaltuutettu
II varavaltuutettu
varsinainen idsen
varsinainen idsen
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Ellkelautakunta on ensimmdinen
muutoksenhakuaste yksityisen
sektorin tyoelakeasioissa. Elike-
lautakunnan piitoksiin voi hakea
muutosta vakuutusoikeudelta,
joka toimii ylimpind oikeusastee-
na. Elakelautakuntaan kuuluu 24
varsinaista jisenti ja heidin 20
henkilokohtaista varamiestiin.
Jisenet ovat sivutoimisia ja hei-
ddt nimitetdin kolmivuotiskau-
deksi kerrallaan. Uusi kolmivuo-
tiskausi alkoi 1.1. 1989. Eldkelauta-
kuntaan nimitettiin neljd uutta jI-
sentd ja varapuheenjohtaia. Ela-
kelautakunnan kansliassa ty6s-
kenteli toimintavuoden lopussa
25 toimihenkilod.

Muutoksenhakuasiat ratkais-
tiin entiseen tapaan neljdssl jaos-
tossa, jotka kokoontuivat kerran
viikossa. Jaostokokouksia oli
vuonna 1989 kaikkiaan lB2 elila-
hes saman verran kuin aikaisem-
pina vuosina. Kukin jaosto kasit-
teli TEL:n, LEL:n, ThEL:n,
MYEL:n ja LUEL:n mukaisia asi-
oita ja kaksi jaostoista lisiksi
YEL:n mukaisia asioita. Kerral-
laan jaostot ratkaisivat 15-60 vali-
tusasiaa. Tlysistuntoon elikelau-
ukunta kokoontui toimintavuo-
den aikana viisi kertaa. Tiysistun-
noissa kdsiteltiin pelkistddn hal-
linnollisia asioita.

ELAKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS

Valitusten ja ratkaisujen md;iri

Elikelautakunnalle saapui toi-
mintavuonna 527 4 valitusta. Vali-
tuksia tuli 339 vihemman kuin
edelliseni vuonna, jolloin vali-
tusten lukumiird jo kdlntyi las-
kuun. Ratkaisematta oli toiminta-
vuoden alussa 1819 muutoksen-
hakuasiaa ja lopussa enaa 1556
asiaa. Vireilld olevien muutok-
senhakuasioiden maAra on ndin
saatu lasketuksi yksil6llisen var-
haiseldkkeen voimaantuloa edel-
tineelle tasolle.

Vuonna 1989 eldkelautakunta
ratkaisi 5594 valitusasiaa. Niistd
ratkaisuista J6t8 eli 64 prosenttia
kaikista ratkaisuista koski tyoky-
vyn arviointia. Elikelautakunta
ratkaisi 1432 ykstl)llistd varhais-
eldketti koskevaa asiaa ja 2185
perinteisti tyokyvyttomyysasiaa.
Yksilollistd varhaiselaketta koske-
via ratkaisuja oli 308 enemmin
kuin vuonna 1988. Perinteisten
tydkyvyttdmyyselakeratkaisu j en
maara sen sijaan pysyi edellisen
vuoden tasolla. Merkittavd vi-
hentyminen tapahtui luopumis-
ellkeratkaisuissa, joiu annettiin
yli puolet vahemman kuin vuon-
na 1988.

TEL:n piiriin kuului ratkai-
suista 3015 eli yli puolet kaikista
ratkaistuista asioista. Asioista
kuului MYEL:n piiriin 7142,
YEL:n piiriin 578, LEL,n piiriin
549,LUEL:npiiriin 278 ja ThEL:n
piiriin 28. Maatalousyritt^diien
ryhmihenkivakuutus tuli voi-
maan 1.7.1989 ja naita asioita ela-
kelautakunta ratkaisi 6.

Kisittelyaika

Valitusten keskimddriinen kasit-
telyaika on toimintavuonna pysy-
nyt entisellaan eli,(,17 kuukaute-
na. Kisittelyajassa eldkelautakun-
ta on lihell2 tavoitetasoaan.

Muutokset
elikelaitosten piltoksiin

Vuonna l9B9 elikelautakunta
muutti muutoksenhakij an eduksi
15,2 prosenttia tapauksista eli en-
tistd vlhemmin. Asioita palautet-
tiin el2kelaitokseen uudelleen ka-
siteltivlksi 6,5 prosenttia eli vi-
hdn aikaisempaa enemmin. Pe-
rinteisissa tyokyvyn arviointia
koskevissa asioissa muutospro-
sentti oli alentunut 13,0 prosen-
tista 9,8 prosenttiin ja palautus-
prosentti noussut 1,7 prosentista
2,6 prosenttiin. Yksilollisti var-
haiseldkettd koskevissa asioissa
muutosprosentti oli alentunut
15, 1 prosentista \2,2 prosenttiin.
Palautusprosentti oli myos niissa
asioissa noussut edellisesta vuo-
desu ollen nyt 4,5 prosenttia.

Helsingissci belmikuun 15. pciiucinci 1990

Heimer Sundberg
Elakelautakunnan

pubeenjobtala

Pirjo Akesson
Elcikelautakunnan
kansliapcicillikko
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ELAKELAUTAKUNNAN JASENET

Pubeenjobtqjisto
Hallitusneuvos Heimer Sundberg, puheenjohtaja
Hallitusneuvos lirulikki Haikarainen
Hallitusneuvos Lasse Sinivira
Varatuomari Timo Havu

Asiantuntijajdsenet
Toimistopidllikko Seppo Virtanen
Erikoistutkija Matti Toiviainen
Liiket. lisensiaatti Jarmo Vuorinen
Dosentti Martti Olkinuora
Dosentti Heikki Thkkunen
Laaket. ja kir. tohtori Pentti Ristola

TJtdnantaj ien edustaj at
Varatuomari Jukka Ahtela
Oikeust. kan-didaatti ;ohan Astrom
Fil.maisteri Markku Koponen
Varatuomari Mikko Nyyssoli

TT)ontekij ciin edus aj at
Yestaava lakimies Jarmo Ldhteenmiki
Palkkasihteeri Pentti Keurulainen

Tutkimussihteeri l9ija IQllinen
Vs. osastonjohtaja Jukka Vainio

M a a ta lo us y r i ttcij i en e dus taj a t
Agronomi Paavo Vuoksinen
Valtiot. lisensiaatti Kaarina Knuuti
Agronomi Antti Huhtamiki
(Agronomi Leena Pohjalainen 3 1.10.1989 saakka)
Varatuomari Outi Antila-Rantanen
(Agronomi Antti Huhtamdki
31.10.1989 saakka)

Yritil)jien edusajat
Lakimies Ritva Hanski-Pitkikoski
Varatuomari Risto Tuominen
(Oikeust. yo Antti Hannula
31.10.1989 saakka)

Varajcisenet
Toimistoplillikko Irmeli Backstrom
Fil. maisteri YrjO lirrtiainen
Lddket. lisensiaatti Paavo Poukka
Lilket. ia kir. tohtori Antero Leppdvuori
L dkel ja kir. tohtori Ilkka Torstila
Laaket. lisensiaatti Juhana Sillanpii

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

Asiantuntijalddkiri Markku Toropainen
Sosiaalipoliiittisen yksikon lakimies
Janne Metsdmiki
Tlottomyyskassan iohaja Seppo Niininen
Tyoehtoasiain sihteeri Raila Kangasperko

Agrologi Tage Ginstrdm
Agronomi Krister Salonen
AgrologiJohannes Iias

Agronomi Jukka-Pekka Kataja

Oikeust.kandidaatti Ritva Sj6holm
Varatuomari Kai Libick
(Oikeust.kandidaatti Leena Siirala
31.7.1989 saakka)
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ELAKETURVAKESKUKSEN JULKAISI-IA VUONNA 1989

Laki jLrlkuisrr ju:
Tyoelikelait 1989
Arbetspensionslagarna 1989
LEL:n soveltamisala
KAPL:s tillimpningsomride
S osiaaliturvasopimuskansio (monikielinen)

lirtkinrusntportteja i1t klrtsxuksilt:
Jari Kannisto, T debkkeitd kartuttaneiden tyossioloaika yksityiselld
sektorilla sekd heidin osuutensa tyoikaisesri viestostd.
Eliketurvakeskuksen tutkimuksia 1989 :l
Kimmo Norrmdn, Yksil6llisen varhaiseldkkeen ennakkopddt6ksen saa-
neet ia tyonteon jatkaminen.
Eliketurvakeskuksen tutkimuksia 1989:2
Simo Forss, Eldkkeelle siirtymisen syita ja seurauksia.
Katsaus elikkeelle siirtymiseen liittyvdin kirjallisuuteen.
Eldketurvakeskuksen tutkimuksia 1989:3
Arto Laesuuori, Katsaus elikkeensaajien tuloihin vuodelta 1987.
17.3.1989
Reijo Laatltnen, Katsaus vuoden 19BB tyoelaketurvaan.
13.4.1989
Re ij o Laatunen, Elakemenoennuste vuodelle 1989.
Karsaus 15.5.1989
Arto Laesuuori - Bo Lundquist, TBL-LBl-tyontekijoiden ansiokehitys
1954-1984. Karsaus 29 .11.1989

Jouko JanbLtnen, Elikkeisti ulkomailla. (Kahdeksan katsausta)

Iilustojulliuisrrju:
Tydelikejdrjestelmdn tilastollinen vuosikirja
Osat I ja II Tilasto Suomen elikkeensaajista
(yhteistyossi Kansanelikelaitoksen kanssa)
Statistik over pensionstagarna i Finland
Ty6eldkemenotilas to alueittain
(sarjassa SVT Sosiaaliturva, yhteistydssd Tilastokeskuksen kanssa)
Tilastotietoja tydsuhteessa olleista
Kuukausitilasto (kuukausittain)
Neljinnesvuositilasto (neljlnnesvuosittain)
Rintamaveteraanitilasto (neljinnesvuosittain)
Joustavien ellkelakien seurantatilasto (neljd.nnesvuosiuain)

Joustavien elakelakien hakijatilastot (kuukausittain)
Yksilollisten varhaiselikkeiden hylkiystilasto (kuukausittain)
55-64-vuotiaina eldkkeelle siirtyneet (kuukausittain)

I:s il tcitli:
Tunne tydelakerurvasi
I(jnn din arbetspension

Mille eldkkeelle?
Vilken pension?

Tyontekijin eldke
Arbetstagarens pension

Yrirriian elake
Foretagarens pension

Eliketietoa numeroina

l.chtiri:
Ty6eldke 1-5
Arbetspension 7-2

Tyoelikevakuutus
Arbetspensionsfdrsdkringen
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ELI{KETT]RVAKESKUKSEN REKISTERIT

Rckistcrien ninret ja rckisteriasioitu hoitava henkili)

Henkilorekisteri : jaostopiillikk6 Tellervo Lehtinen
Tlosubderekisteri : jaostopiillikko Arja Laakso
E I dkerek is ter i : jaostopaallikko Anneli Pohj ola
Elrikej cirj estelyrekisteri : jaostopaallikkd Arja Laakso
Vireillciolorekisteri : iaostopeallikkd Anneli Pohjola

Ilckistericn kilvtt(itarkoi tus

Tydeliketurvan hoitaminen ja sen toteuttamiseen
tarv ittavat yhteydet muihin elike j irj es telmiin

Ilckistericn sis;iltlirnlit ticton'r'pi t

H enk i lot ie dol (henkilorekisteri)
TJt os ub det ie dot (ty osuhderekisteri)

TEL-, LEL- ia TaEL-tyosuhdetiedot

MYEL- ja YEl-toimintaa koskevat tiedot

vapautuksetyrittijixakuutusvelvollisuudesa

ty6ttdmyysavustuspiivat

VEL-, KVTEL- ia KiEl-palvelussuhdetiedot

Suomen Pankin ja Kansanellkelaitoksen
paattyneet palvelussuhteet

MEL-palvelusvuodet

Ruotsin elikepisteet

E I ciket ie dor (eldkerekisteri)
eliketietoj a kansanelikepllt6ksisri

tyoeliketiedot

E I cik ej cirj e s te ly t i e dot (ellke j lrj estelyrekisteri)
tyonanajatiedot

tyonantzi an selvittelytiedot

Vi re i I I cio I ot i e do t (v ireilliolorekisteri)
selvittelyt

YEL- ja MYEl-lisiedut

elikehakemukset

ensisijaisuusaikailmoitukset

tydkyvyttomyys- ja yksildllisen varhaiselikkeen
ennakkoilmoitukset

vih j e tie do t tapa tu rmae likkeis rj ja p div drahasta

tutkimusilmoitukset

vireilli olevat valitukset elikelautakunnassa ja
vakuutusoikeudessa
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