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TTOELAKETURVA WONNA 7990
Matti Uimonen
toimitusjobtaja

Tyontekijoiden ja yrittiijien eli-
kelakien sekii ftrrtamaYeteraa-
nien el2kelain mukaisia elikkeitei
oli r,uoden paatryessa voimassa
925 000 kappaletta. Yhteensei yk-
sityiset tyoelekelaitokset maksoi-
vat ndiden lakien mukaisina elik-
keind2L,4 miljardia markkaa. Kas-
vu edellisvuodesta oli 2,2 miljar-
dia markkaa, miki merkitsi 5,3
prosentin reaalikasl,ua. Julkisen
sektorin elikkeitd ja merimies-
eliikkeitii maksettiin 14,5 miljar-
dia markkaa, joten tyoelakkeet
yhteensd olivat 35,0 miljardia
markkaa. Kansaneldkkeini puo-
lestaan maksettiin 75,7 miliardia
markkaa. Lakisi2teisinzi elzikkeini
maksettiin siten kaikkiaan 55,4
miljardia markkaa.

TyoelakejarjestelmAn maksu-
tulo oli 27,2 miliardia marl<kaa ia
vastuuvelka r,rroden paafiyessa
711,2 mlliardia markkaa. TEL:n
keskimddriinen maksuprosentti
oli15,9, LEL:n 78,7 jaTaEL:n74,8.
YEL:n vakuutusmaksu oli keski-
mddrin 15,2 prosentia ja MYEL:n
7,2 prosenttia.

Piftaan valmisteltu perhe-eli-
keuudistus tuli voimaan heini-
kuun alussa. Uudentyyppinen
leskenelakkeen mldrittely edel-
l1tti perhe-elzikehakemusten kd-
sittelyrutiinien uudistamista ja
Yaati erittiin suuren ly6maa-
ran elakelaitoksilta, atk-palvelu-
yriryksiltd ja Eliketurvakeskuksel-
ta. Vaikka perhe-eldkeuudistusta
lainmuutosten osalta oli valmis-
teltu pitkadn, aika uudistuksen
tekniseen toteuttamiseen jAi lyhy-
eksi. Tisti huolimatta uudistuk-
sen toimeenpanossa onnistuttiin
hyvrn, eivatka elzikehakemusten
kasittelyalat peasseet venymddn.

N1t kun perhe-eldkeuudistuk-
sen vaikutuksista on tietoia run-
saan puolen vuoden ajalta, naTt-
taa silta, etti myos eldkepoliitti-
sesti uudistus on onnistunut. Eld-
kesovituksen vaikutukset lesken-
elakkeisiin nzikyvzit todellisuudes-
sa melko tarkoin sellaisina, kuin
uudistusta valmistellut komitea
oli laskelmissaan olettanut.

Tyoelikkeiden rahoitus pit-
kalla aikavalillzi on ollut eldkepo-
liittisen keskustelun keskeisiA tee-
moja. Sosiaali- ja terveysministe-
ri6 asetti toimikunnan selvittd-
miiin tyoeldkevakuutuksen pit-
k2;n aikav dlin rahoitusp eriaatteita
seki takaisinlainauksen korkota-
soon liittyvid kysymyksi2. Niin
ikadn asia oli esillzi syksyllzi pditet-
Uessa ryoelakevakuutusmaksun
tasosta vuodeksi 1991.

Viime vuosina on jatkuvasti
kiinnitetty huomiota ns. varhaise-
likkeiden lukumiirdn voimak-
kaaseen kasr,uun. Vuonna 1990
tyottomlys- ja tyOkyvyttomyyse-
lzikkeiden yhteismaard kasvoi
vain vajaat 2000. Kehityksen
suunta on kuitenkin edelleen
huolestuttava, silli sotien jalkei
ser suuret ikdluokat lzthesryviit
ikai, jossa varhaiselikkeiden to-
dennikoisyys voimakkaasti kas-
vaa. Sosiaali- ja terveysministerid
onkin asettanut komitean, jonka
tehtavana on utkia mahdolli-
suuksia vaikuttaa varhaiselikkei-
den lukumiirdn kas'urrun. Sen
ohella tdmdfl eldkekomitea
1990:n on tyonsa toisessa vai-
heessa selvitett2vi V6- ia kansa-
nel6kkeiden yhteensovittamiseen
j a eldkkeiden indeksitarkistuksiin
Iiittyvie eliikepoliittisesti varsin
keskeisizi kysymyksizi.

Euroopan yhdentymiskehi-
ryksen vaikutuksia suomalaiseen
sosiaaliturvaan on l,uoden mit-
taan awioitu useassa yhteydessi.
Hallitus on antanut asiasta selon-
teon eduskunnalle. Sen lisAksi on
erikseen tyoryhmissd ja seminaa-
reissa selvitery Euroopan yhtei-
s6n direktiMen ja si2nnosten vai-
kutusta ryoelikejzirjestelmdn hal-
lintoon ja elaketurvamme sisil-
todn. Tyo ndiden asioiden parissa
jatkuu intensiivisend.

Vuoden 7991alkaessa tuli voi-
maan kaksi tyoelakelakien muu-
tosra. Merimieselikejirjestelmzi
liitettiin osaksi ETK-jzirjest elmia.
Taman seurauksena ns. viimeisen
elikelaitoksen periaatetta sovel-
letaan myos merimiesel2kkeisiin

ja samalla ndmd elikkeet otettiin
mukaan tyoelikkeiden kustan-
nusten tasaukseen. Toisella lain-
muutoksella lisiittiin tyosuhdetie-
tojen sitovuutta ia vakuutetulle
annettiin mahdollisuus hakea oi-
kaisua elikkeen mdaruan vaikut-
taviin tekijoihin jo ennen varsinai-
sen elikeasian vireille tuloa.

Taloudelliset kehitysn itl<ymtit
synkkenivit entisesdan moden
loppupuolella. T ima nikyi muun
muassa konkurssien lukumddrdn
kasvuna, miki koko maassa oli yli
40 prosenttia edelliseen \,,uoteen
verrattuna. Myos Elziketurvakes-
kuksen luottovakuutukselle wosi
oli raskas. Vuodelle 1990 kohdis-
tuva korvausmeno oli lihes 130
pfosenttia vakuutusmaksutulos-
ta.

YrittAjien elikelait saavuttivat
20 r,uoden iin l,uoden 1990
alussa. Merkkir,uotta iuhlisrerriin
useilla paikkakunnilla jirj estetyis-
szi tilaisuuksissa, joissa kZisiteltiin
yrittzijien elikejirjestelmien mer-
kitystii vakuutetuille.
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HALLITT]KSEN KE RTOMIJS
E LAKETURVAKE SKIJKSE N TOIMINNASTA

WONNA 1990

Vuosi 1990 oli Eliketurvakeskuk-
sen ja ryoelakejarjestelm2n 29.
toimintavuosi. Se oli samalla yrit-
tijien elikejirjestelmztn 20-vuoti-
suuden merkkiwosi. Toiminta-
r,rroden keskeisizi kysymyksii
olivat Euroopan yhdentymisen
vaikutukset suomalaiseen eldke-
turvaan, perhe-elakeuudistuksen
vormaanpano ja ryoelaketurvan
rahoitus.

Tyoelikej2irjestelmin, jonka
keskuslaitos Eliketurvakeskus on,
toimintaan osallistui 88 el2kelai-
tosta. Ne maksoivat elikkeinzi
27,4 miljar dla markkaa. Elikkeen-
saajia oli l,uoden paatryessa
825 000. Vuoden alkana eldkelai-
tokset kisittelivit 101000 elike-
hakemusta. Elikelaitosten yhtei-
nen maksutulo oli 27,2 miljardia
markkaa.

Hallituksen tyoskentelyn pai-
nopiste oli Elziketurvakeskuksen
toiminnan ohjaamisen ja valvon-
nan ohella eldkepolitiikan piiriin
kuuluvissa kysymyksissA. Halli-
tuksen kokouksissa kisiteltiin
muun muassa ryoeldketurvan ra-
hoitusta, tydelAkevakuutettuien
oikeusturvan parantamiseen liit-
tyviii hankkeita ja kuntoutustoi-
minnan uudistamista. Samaten
Ellketurvakeskuksen luottova-
kuutustoimintaan liitryvat monet
kysymykset olivat hallituksen kA-
siteltavina. Hallitus kokoontui
r,uoden aikana 21 kertaa.

Varsinaincn toiminta
Eliketurvakeskuksen varsinaisen
toiminnan tuottamat palvelut
muodostuivat pi2osin tehtivista,
j otka liittyvit elAketurvan kehitti-
miseen, vakuutetun oikeusturvan
varmistamiseen, keskusrekisterin
ylldpitdmiseen, vakuuttamisvel-
vollisuuden valvontaan seka tie-
dotus-, tilasto- ja tutkimustoimin-
taan.

Hallinnon kulut olivat yhteen-
sa 703,5 miljoonaa markkaa. Ne
kasvoivat B,B prosenttia edellises-
td vuodesta. Maksetut palkat,
palkkiot ja sosiaalikulut olivat
5 6,4 miljoonaa markkaa ja atk'krl
htt 21.,5 miljoonaa markkaa.

Kiftdomaisuudesta tehtiin
elinkeinoverolain mukaiset enim-
mAispoistot, iotka olivat 5,2 mil
joonaa markkaa. Luottotappiova-
rausta vaisinaisen toiminnan pak-
kovakuutussaamisista lisdttiin 5,0
miljoonalla markalla.

Varsinaisen toiminnan kus-
tannukset katettiin pidosin eldke-
laitoksilta perittivilld maksuilla.
Nimi kustannusosuudet elike-
laitoksilta olivat 110,3 miljoonaa
markkaa. Ne kasvoivat 7,4 pro'
senttia vuoteen 1989 verrattuna.
Muut tuotot olivat 74,7 mlljoonaa
markkaa.

rr",ixrruRvexESKUKSEN
HALLINNON KULUT

I Palkat ja palkkiot

I Sosiaalikulut

ATK-kulut

Muut hallinnon kulut
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Luottovakuutustoiminta
Eliiketurvakeskuksen luottova-
kuutuksen maksutulo wonna
1990 oli P1,0 miljoona markkaa,
mikzi on 43 prosenttia suurempi
kuin'vnonn a lg9g.Jilleenvakuut-
tajien saama maksutulo oli 16,1

miljoonaa marl<kaa. Maksutulon
kasr,,uun vaikutti osalta an 1,.7 .1990
toteutettu maksutason noin 14
prosentin korotus, mutta piiiiosin
maksutulon kasr,u johtui vakuu-
tusvastuiden kasvusta.

Tuloslaskelman mukainen
maksettujen koruausten mddrd
on taloudelliselta etumerkiltiin
poikkeuksellisesti positiivinen.
Tama johtuu siiti, etti r,rrodelle
1989 kuluksi kirjautunut suurva-
hinko saatiin tiiysimii2r?iiseni
konkurssipesdstd takaisin r,uoden
7990 aikana. Vuoden 1990 tulos il-
man edelll mainittua takaisin-
saantia on omalla vastuulla olevan
liikkeen 127 prosentin vahinko-
suhteella mitattuna huono ja tu-
lee merkits emddn vakuutusmak-
sujen korotuksia r,uonna 7997.

Luottovakuutuksen tulos si-
j oitustoimin nasta jdi pdrssikurssi-
en voimakkaan laskun ja anropa-
perisalkun nuoren iZin woksi alle
hyvakslttivdn tavoitteen , mika ai-
heutti osaltaan luottotappiova-
rauksen noin kolmen miljoonan
markan purkautumisen. Luotto-
vakuutuksen osuus luottotappio-
varauksesta oli r,uoden 1990 peet-

tyessi 2,4 milj. markkaa.
Tasoitusvastuu oli 501 miljoo-

naamarl<kaa, kun sevuoden 1989
paafiyessa oli 405 miljoonaa
marl<kaa. Thsoitusvastuun milri
oli 54 prosenttia tAydestii mddrds-
tddn.

Vuoden paattyessa luottova-
kuutuksen kokonaisvastuu oli
32,4 miljardia marl<kaa. Kasr,u
edellisesti vuodesta oli 18 pro-
senttia. Se osa vakuutuskannasta,
jota Eliketurvakeskukselle anne-
tut vastavakuudet eivit kattaneet,
oli 13,4 miljardia markkaa. Mddrd,
kasvoi edellisesti vuodesta 38
prosenttia.

Sijoitukset
Sijoitusomaisuus oli vuoden 1990
lopussa 335,4 milioonaa mark-
kaa. Tdstd, mddrdstit oli Elziketur-
vakeskuksen myontimiri lainoja
5 5,7 mrljoonaa, j oukkovelkakirj a-
lainoja 262,8 miljoonaa ja osak-
keita 17 ,B miljoonaa markkaa. Si-
joitusomaisuudesta tehtiin 5,4
mil j oonan markan arvonalennuk-
set. Taman lisiksi oli rahoitus-
omaisuudessa lyhltaikaisia sijoi-
tuksia 230,1. miljoonaa markkaa.

Henkilosto
El?iketurvakeskuksen palveluk-
sessa oli vuonna 1990 keskimii-
rin 379 henkilda, mikzi on seitse-
min henkildi enemmin kuin
edellisenii vr;onna. Vuoden lo-
pussa henkilomaara oli 385. Lu'
ktmddrdn lisiiys johtuu tilapiisen
tyovoiman kasvaneesta ka)'tosH
ja vuoden 1989 paittyessdt titfitd-
mdttit olleiden toimien poikkeuk-
sellisen suuresta mdirdstd.. Yal<t-
naisen henkildston mddra ei kas-
vanut.

Edustajiston, hallituksen ja
toimitusiohtaian palkat ia palk-
kiot olivat 1006 960 marl<kaa, ja
muut palkat ja palliJ<tot olivat
5378G 554 marl<kaa.

nAnrrunvarcsKUKSEN
SIJOITUSOMAISWS

I Velkakirjalainat

f Joukkovelkaki rlalainat

I Osakkeet

Lyhy'taikaiset siioirukset
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VARSINNSEN TOIMINNA( TTJLOSIASKELMA

7.7.-37J2.1990 7.7.-31,72.7989

Toiminnan tuotot
Kustannusosuudet
eliikelaitoksilta
Laiminlydntihyvikkeet
TEL 15 S:n mukaiset
elikejirjestelykulut

+ 110 252365,24
+ 7727 828,95

+ 102650399,80
+ 7 557 475,90

1730 305,77 2 482 347,00

+ 110 853889,02 + 101 725 528,70

Hallinnon kulut
Palkat ja palkkiot
Sosiaalikulut
Muut hallinnon kulut

42 458 769,87
13 949 889,55
47 076 572,54 - 103 48493t,90

5 t66 413,58

39 265823,49
72097 589,73
43730 543,80 95 097 057,02

4 528252,35Poistot kiiyttoomaisuudesta

Muut tuotot ja kulut
Vuokraruotot
Korkotuotot
Elikelautakunta

+ 10 053 433,50
+ 2890 375,83

6 964707 ,20 + 5 979 702,73

31.81. 645,57

5 000 000,00

+ g 404897,00
+ 2 853 978,40

5 522 395,70 + 5 546 478,70

3746 698,03

4 000 000,00

Korkokulut

Varausten muutos
Luottotappiovaraus

Tilikauden tulos + 0 t 0
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LIJ OTTO\AKT] T]TT] STO IMINNAN TT] LO S IAS KE L1UA

7.1.-37.72.7990 r.1.-37.72.1989

Vakuutusmaksutulo + 90 988 393,05 + 63 506 250,00

Luottotappiot Yakuutus-
maksusaamisista 87 043,00 105,00

Sijoitustoiminta
T[rotot
Kulut

+ 41 020 413,88
1 778 328,47 + 39 902 085,47

+53
3

578
385

378,33
194,o2 + 50 792184,37

3 297 678,00Vakuutusmaksuvastuun muutos 13747 072,00

Vakuutusliikkeen tuotot + tt7 062 363,46 + 110 400 657,37

Korvauskulut
Maksetut korvaukset
Korvausvastuun muutos

+ 79990040,51
56931488,57

- 230922099,24
36941448,\0 + 28645124.37 - 202276974,87

Vakuutusliikkeen kate + 80120 975,36 97 876 323,55

Jiilleenvakuuttajien osuus
Vakuutusmaksutulosta
Vakuutusmaksuvastuun
muutoksesta
Maksefuista korvauksista
Korvausvastuun muutoksesta

15067 550,10 10 068 845,65

+ 3 737 712,00
47 383 802,75

8839 563,00 59 753 zt3,B5

+ t 967 036,00
+ 94 077 819,88
+ 9 350 038.00 + 95 266 048,23

Oma osuus vakuutusliikkeen
katteesta + r0 957 701,57 + 3 389724,57

Liikekulut
Palkar ja palkkiot
Sosiaalikulut
Muut liikekulut

6 tgt tgt,5l
1990798,50
2707 87r,07 10 s95 867,30

5 678 077,03
7727 598,80

- 2 672 646,35 - g 958 476,78

Kefrdkate

Poistot kAyttoomaisuudesta

Liikealijndrna

Varausten muutokset
Luottotappiovaraus

Vd.littomdt verot

Tilikauden tulos

+ 7t 834,21

365 200,00

5 558 697,51

334900,00

293 365J9 6903 597,5r

+ 2 874 046,79

2 580 681,00

+ 7 980 585,57

| 076995,00

+ 0 t 0
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TASE

VASTAAVAA

37.72.1990 31..12.7989

Rahoitusomaisuus
Rahat ja pankkisaamiset
Lyhytaikaiset siioitukset
Jiilleenvakuutusliikkeest2
johruvat saamiset

Vakuutusmaksuvastuu
Korvausvastuu
Muut saamiset

1 484 537,18
230 089 147,57

r gg4 542,52
2 381. 462,58

8 033 780,00
803 378,00

4896058,00
9 642941,00

47 947 580,93 56 480 589,938 837 158,00

El2kekustannusten
tasausosuudet 3 933 575,95

t2 857 285,28Hlvikesaamiset
Siirtosaamiset

Vakuutusmaksut
Korot
Muut siirtosaamiset

74 404 377,49

6 803 273,50
22156 353,93

2 903 019,87 31862 557,30

7 993734,50
27 504261.,94

7 787 570,42 31279 506,86

Muu rahoitusomaisuus 307148,00 12 390 933,70

127 327 998,02286 979113,48

Sijoitusomaisuus
Velkakirjasaamiset

Joukkovelkaltr jalainat
Osakkeet

55 738113,14
262 802 430,30

77 826 333,27

336 367 535,71

g2 527 043,55
252 533 592,30

30 053 432,74

375 274158,00

Kdyttoomaisuus
Osakkeet ja osuudet
Kiinteist6osakkeet
Kiinteist6t
Kalusto
Muu kaftoomaisuus

374 34o,oo
2 840 072,44

30 232 930,00
I833 821,91

192 900,00

374 340,00
2 840 072,44

37 978620,00
6902 879,87

192 900,00

42 474 054,35

665751.314,54

42228752,25

538764 978,27
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VASTATTAVAA

Vieras pddoma

Jiilleenvakuutu sliikkeesti
johtuvat velat

Jilleenvakuutusmaksut
Muut velat

Siirtovelat
Vakuutusmaksuennakot
Ennakkona saadut
kustannusosuudet
Muut siirtovelat

Muut velat
Lyhytaikaiset lainat
Pitkiiaikaiset lainat
Elikekustannusten
tasausosuudet
Muut velat

Vakuutustekninen vastuuvelka
Vakuutusmaksuvastuu
Korvausvastuu

Varaukset

Luottotappiovaraus

5 557 792,80
45 823 642,00

43 785,00

tt 085 529,53
78 523 577,79

7 454977,33
802 51.2,00

247 785,34
4 280 589,57

45 494197,00
573 975 41t,30

37.12.7990

5 034745,55
52 487 434,80

55 010,00

35 652 232,42
77 293759,37
1.5 840 g2g,7g

7 974 774,00
2257 483,33

6779 859,18 4 259 531 53

559 409 608,30
31753 725,00

455 983 922,63

654 3231.34,70

11 438Lf 9,84

37.12.7989

5 034746,55

27 789 708,50

I497 188,86

488737 047,63

529 452697,64

9 312225,53

655761374,54 538764978,27
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TILINPAATOTSNN LIITETIED OT

SIJOITUSTOIMINNAN E RITTE LY 1990 7989

Tuotot
Korot
Osingot
Myyntivoitot
Muut tuotot

44 445 130,78

963 338,20
t 609 522,90

2 422,00

50 690177,03
967 197,70

7 gt7 847 ,50
3 756,00

47 020 413,88 53 578 378,33

Kulut
Korot
Myyntitappiot
Arvonalennukset
Muut kulut

148 400,00
478 500,00

5 387 970,37

154 100,00

t09 458 10
3 747 078,57

85 075,45

3 385 794,02

50 7921,84,37

7 778 328,47

Nettotuotto 39 902 085,41.

OSUUS
7990 1989

Kotimainen
maksut
palkkiot

Yhteensl

18 258 591,00
21,97 030,05

17 447 869,gg

- 7 373 024,34

10 058 845,6576051 550

VAKUUTUSLIIKKEEN TULOS 7990 7989

Vakuutusmaksutuotot
+ Sijoitustoiminnan nettotuotot
./. Korvauskulut ilman tasoitusmaaran muutosta
./. Uikekulut
Vakuutusliikkeen satunnaistulos
./ Tasoitusvastuunmuutos
+ Sijoitusomaisuuden arvonkorotukset

Vakuutusliikkeen tulos (: kalttokate)

54 230 429,95
+ 39 902 085,47
+ 2700 547,15

10 s95 867,30

52105 657,35
+ 50 792 t84,37

- 775 482 4g5,gg
9 958 476,1.8

+ 95 937 195,27

95 865 357,00

841.42 077,57
+ 77 573 380,00

+ 11834,21 5 568 597,51

SOLVENSSIKEHITYS

Tilinpii2itos Tasoitusvastuu o/o tiydesta mddtastit

7986
7987
1988
1989
1990

366 138 008,-
479 544 785,-
482783 502,-
405 270122,-
50t 075 483,-

10
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xAyTTO oMAISUUDE N oSAKKEIDEN
JA OSUUKSIEN ERITTELY

Luku-
maitra

Osakkeet ia osuudet
Oy Tietokonepalvelu Ab 170 000,00

7990
Kirjanpitoarvo Verotusarvo Kirjanpitoarvo

77

Pekka Ahmau*ara
Olli Elo
Lasse Laatunen
Raimo Pobjaurire

314 340,00
2840 072,44

30 232 930,00

399 260,00
937 320,00

92 578140,00

r990

2 000 000,00

374 340,00
2 840 072,44

31978 620,00

Verotusarvo

387 500,00
877 404,00

74 585 340,00

7989

2 000 000,00

7989

63 506 745,00
101,725 528,70

50 792 784,37
6 498797 55

208925 060,46

230922099,24
105 055 473,20
95 088 833,90
35 294 472,80
70786 457,38
3 528356,50

42,5

Osakkeiden
osuus %

Nimellis-
afvo

Kirlanpito-
arYo

170 000,00

1989

OSAKKEIDEN JA
KIINTEISTOPN
VEROTUSARVOT

Siioitusomaisuus
Osakkeet

Kdyttoomaisuus
Osakkeet ja osuudet
Kiinteist6osakkeet
Kiinteistdt

VASTUUT

Kiinnitykset

RA}IAN TAHTCNT

Vakuutusmaksutulo
Varsinaisen toiminnan tuotot
Siioitustoiminnan nettotuotto
Vieraan piiiioman muutos

RAHAN KAYTIO

Maksetut korvaukset
Liikekulut ja hallinnon kulut
Muut tuotot ia kulut (netto) ')
Rahoitusomaisuuden muutos
Sijoitusomaisuuden muutos
Keytoomaisuuden muutos

* ) sistilttiti jtilleenuakuuttajien
osuudet, korkokulut
ja udlitt1rnAt uerot

RAHOITUSLASKELMA
1990

90 901 350,05
110 853 889,02
39 902 085,47
54 t97 882,39

295 855 206,87

19 990 040,57
r74 380799,20
68936 438,29

165 657 715,46
38846 631,29

5 7L6 925,78

295 855 206,87

Hekingissri 27. pdiucinri maaliskuuta 1991

Jukka Rantala Jubani Kolebmainen

t7 826 333,27 17 694118,00 30 053 432,74 33709 758,00

208925 050,46

Altti Aurela
Markku Hyucirinen
Pekka Merenbeimo
Jubani Salminen

Matti Uimonen
Tbimitusjobtaja

'Waldemar Btibler
Keijo Hyudnen
Mauri Moren
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TI LINTARKASTIJ S KE RTO M TJ S

Edustajiston varsinaisessa syyskokouksessa joulukuun 77. paivand 7989
valitsemina tilintarkastajina olemme tarkastaneet Elaketurvakeskuksen
r,uoden 1990 hallinnon ja tilit hlvdn tilintarkastustavan edelllttamdssdlaa-
juudessa. Tarkastuksesta annamme edustajistolle seuraavan lausunnon.

Valvontatarkastus

Edustaj iston valitsemana valvonta tarkastajana allekirj oittanut Folke Te-
gengren on huolehtinut kirj anpidon j atkuv asta tarkastuksesta. Ndissi tar-
kastuksissa on todettu kirjanpito hyvzin kirjanpitotavan mukaiseksi, raha-
varojen hoito tdsmilliseksi ja sisiinen valvonta tarkoituksenmukaiseksi.
Laina-asial<rrjat ovat kunnossa sek2i sijoitus- ja kalttdomaisuuden arvopa-
perit tallella.

Titinpiitos

Yhdesszi olemme tarkastaneet tilinpiAtdksen ja sen perusteet. Tilinp2itds,
joka kasittad varsinaisen toiminnan ja luottovakuutustoiminnan tuloslas-
kelmat seki taseen, on laadittu hyvin kirjanpitotavan mukaisesti. Tuloslas-
kelmat osoittavat nolla-tulosta sen jilkeen, kun varsinaisessa toiminnassa
on tehty 5.000.000 markan luottotappiovaraus. Eliketurvakeskuksen tase
peetryy 555 .7 67.314,5 4 markkaan. Tili npizitos j a toimintakertomu s antav at
asiallis'et ja oikeat tiedot Eliketurvakeskuksen toiminnasta ja taloudesta.

Hallinto

Edustajiston, hallituksen ja luottovakuutustoiminnan iohtokunnaq poyta-
kirjoihin olemme perehtyneet. Lisziksi olemme saaneet tarpeellisiksi kat-
somamme selvitykset.

Eleiketurvakeskusta on tarkastuksessamme saamamme kdsiryksen mu-
kaan hoidettu kuluneena tili\,uonna asiaankuuluvalla huolellisuudella.

Esitykset

Puollamme tilinpiitOksen vahvistamista.
Ehdotamme hallituksen jisenille ja toimitusjohtalalle sekd luottova-

kuutustoiminnan johtokunnan jisenille vastuuvapauden myOntamista
modelta 1990.

Helsingissci bubtikuun 16. priiudnri 1991

Thrmo Hyucirinen Arto Kuusiola, HTM

Jaakko Heikkonen, KHT Folke Tbgengren, KHT
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Eliketurvakeskus
palvelee vakuutettuja antamalla
henkilokohtaista elikeneuvontaa
ja ottamalla Yasta n elakeha-
kemuksia, Lisiksi Eliketurvakes-
kus valvoo vakuuttamisvelvolli-
suuden uyttamisti ja antaa lau-
suntoja, suosituksia ja piiiltdksiii
yksittiisten vakuutettujen elake-
asioista.

Hakemuspalvclrr
Eliiketurvakeskukseen saapui luo-
den aikana Kansaneliikelaitoksen
paikallistoimistojen, pankkien ja
postitoimipaikkoj en vastaanotta-
mia eliikehakemuksia 51000. Ela-
kelaitokset ilmoittivat 50 000 itse
vastaanottamaansa elikehake-
musta. Luwissa ovat mukana se-
ka uudet elakehakemukset etta
tyolq/vyttomyyseliikkeiden jatko-
hakemukset.

Vanhuuselikkeiden ennakko-
laskelmien vdlittimisestii Kansa-
neliikelaitokselle luor,uttiin ke-
vrialla 1990. Tyoel2kelaitokset l2i-
hettavat kuitenkin edelleen van-
huuselikeikin lihestyville vakuu-
tetuilleen esidlteq/t hakemuslo-
makkeet ja laskelman tyoelik-
keen miiristii. El?iketurvakeskus
toimitti titi tarkoitusta varten ela-
kelaitoksille 1.6.1925 - 31.5.1926
slntyneiden vanhuusel2kelas-
kentaavarten 13 000 rekisteriotet-
ta ja vdestorekisterikeskukselta
saadut hakijoiden osoitteet. Ela-
kehakemusten ratkaisua varten
elikelaitoksille viilitettiin lisiksi
37 500 liZikirinlausuntoa tai
muuta lisiiselvitystii.

Kansaneliikelaitoksen ilmoi-
tuksia sairausvakuutuslain mukai-
sen piiivirahan ensisijaisuuden
paaffymisesH El2iketurvakeskus
valirri 32000.

Eri2iviii el2keratkaisuja vilt-
tiikseen tyoeliikelaitokset j a Kan-

TIETOJA
E LAKETURVAKE SKUKSE N TOIMINNASTA

TYO E LAKEVAKUUTETTUJE N PALVE LU

sanelikelaitos liihettiiviit toisil-
leen ennakkoilmoituksen ratkai-
sustaan ennen elikepiiiitdksen
antamista. Tyolqrvyttomyysela-
keni ja yksilollista varhaiselikettii
koskevia ennakkoilmoituksia ja
vastauksia niihin El2iketurvakes-
kus viilitti yhteensii 55 000. Jos
ratkaisu nfirt]'ja eroavan toisen
jiirjestelmiin ratkaisusta, laitosten
on neuvoteltava. Neuvotteluja
kaltiin 5 200 tapatksessa, joista
eriiiviksi jdi 130 ratkaisua.
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60000

40000

20000
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25000

20000

15000

xoxo.J.lin;EsrrrueeN.6 nTITTURVAKESKUKSEEN
SAAPUNEET EIAKEHAKEMUKSET

Yksilollisti varhaiselaketta
koskevien hakemusten mddrdn
lasku johtuu siiti, etti julkisten
alojen varhaiselakejiirjestelm2in
voimaantulon aiheuttama hake-
musruuhka on tasaantunut. Tyot-
tomyyselikehakemusten vihene-
minen on puolestaan johtunut vii-
me r,uosien suotuisasta tyollislys-
kehityksestii ja puheena olevan
elakkeen ikira)an palautumisesta
asteittain alkuperiiisen lain tar-
koittamaan 60luoteen,

I 1990

I 1989

Vanhuus- Osa-aika-
eldke el2ike

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

I Eldketurvakeskukseen saapuneet I Koko jarjestelmaan saapuneet
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Vuoden aikana kdsiteltiin yli 5 500
lisdturvan rekisterointi -ilmoitusta.
Niisti suurin osa oli jo voimassa
oleviin lisaeuiari estelyihin perhe-
elikeuudistuksen johdosta tullei-
ta muutosilmoituksia. Vihim-
miisturvan sisaldviin el2kejzirjes-
telyihin rekister6itiin 245 uutta li-
szietu jdrjestelyd.

ANNETUT rvoNruxrldnEN
REKISTERIOT:TEET

I ETK:n automaattisesti antamat

I Pyynniist, annetut

Elakelaitosten jakamat

I: Irikcotcpalveltr
lvontekiji voi saada tyoeliket-
tdin koskevan rekisteriotteen jo-
ko omasta pyynndst2in tai Elzike-
turvakeskuksen aloitteesa. ry,yta-
mdttd ote lihetetdin, kun tyonte-
lr:lja tulee ensimmiisen kerran
ryoelakeiarjestelmdn piiriin tai
kun TEL- ryosuhde piittly Vuo
den aikana elakeotteen sai Elzike-
turuakeskukselta 437 000 vakuu-
tettua. Plynndn perusteella an-
nettiin 90 000 otetta. Kokonais-
madraan sisiltyvzit LEL Tydelzike-
kassan ja Esiintywien taiteilijoiden
ellkekassan tilauksesta annetut
91000 otetta. Omilla messuosas-
toillaan Eliketurvakeskus jakoi
10 000 otetta.

MarkkamiArdisen elikkeen
laskemiseen eivdt Eldketurvakes-
kuksen rekisterissa olevat tiedot
riiti jatkuvan tyosuhtee n tai yritta-
jdtoiminnan osalta, vaan elakkeen
Iaskentaan tawitaan ehkelaitok-
sisra saatavia lisdtietoja. Klltdn
ndssa markkamiiriinen aruio
elikkeest2 onkin mahdollista an-
taa vain osalle vakuutettuia. Mark-
kamAdriisid kaikista otteista oli
noin 29 000.

Elzikelaitosten jakelun kautta
saivat elikeotteen 30, 35, 10, 45,
50 ja 55 \uotta alttAneet ryonte-
kliat ia ldhes kaikki \Gl-vakuute-
tut; yhteensd ndin jaettiin 135 000
otetta. Nziistd 120 000 otetta var-
ten Eldketurvakeskus antoi rekis-
teristdan perustiedot ja 15 000 va
kuutettua varten valmiiksi muo-
toillun otteen.

Otteiden ar,'ulla vakuutetut
voivat seurata rekisteritietojen oi-
keellisuutta. Huomauttamista re-
kisteritiedoistaan lovsi 6 800 hen-
kil6a. Huomautusten johdosta
tutkittiin 9 400 tyosuhdetta.

I{cliistcrit
Eldketurvakeskus kerdd tyoelzike-
tulvan keskusrekisteriin tiedot
rydntekiloiden ja yrittdjien elik-
keiden karttumisesta ja tehdvistzi
eldkeratkaisuista. Vuonna 1990
Eliketurvakeskus kirjasi noin viisi
mil j oonaa rekisteritap ahtumaa.

Elzikelaitoksista tuli tietoplyn-
tdja Eliketurvakeskukselle 2,8
miljoonaa kappaletta. Ndistzi
250 000 oli ryosuhteisiin kohdis-
tuvia eldkelaitosten piatekyselyj ii.

Elziketurvakeskus pitzizi lis2ksi
rekisteria TEL-elzikejdrjestelyistzi.
Elzikelirjestelyrekisteri sisaltaa
tiedot TEL-vakuutuksen ottaneis-
ta t.vonantaiista. Vuoden lopussa
rekisterissa oli 107 000 voimassa
olev aa -fE 

L- elake, ar j estelyd.
Rekistereihin j a rekisteripalve-

luihin tehtiin mittavia muutoksia
lainmuutosten johdosta. Erityi-
sesti muutoksia aiheuttivat perhe-
eldkeuudistus ja MEL-eldkeoikeu-
den liittziminen TEl-vastuunjaon
ja viimeisen laitoksen periaatteen
piiriin. Rekistereiden uudistusryo-
ta on viety eteenpain jatkamalla
tietotarpeiden kokonaisvaltaista
kartoitusta ja kdynnistzimilld nii-
hin perustuvia suunnitteluprojek-
teja.

Rekistereiden uudistuspro-
jekteihin ja muutosten suunnitte-
luun kdltettiin r,,uoden aikana
noin 2000 henkilotyopAivizi.

Itcki stcri)iclvt I isriccl ut
Eliketunakeskuksen tehtavana
on rekisterdida TEL 11 $:n mukai-
set lis2edut. Lisaetuien rekiste-
r6intii sditelevii lisaetujen kart-
taa muutettiin 7.7.7990 voimaan
tulleiden perhe-elikkeitzi koske-
vien lainmuutosten johdosta.
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Elziketurvakeskus antaa asiakas-
neuvontaa kirjeitse, puhelimitse
ja henkildkohtaisesti. Vuoden ku-
luessa vastattiin 17 000 tiedustelu-
kirjeeseen, asiakkaita kdyi 4 200
ja puhelimitse neuvoja kysyi noin
50 000 vakuutettua.

Sovcltanrisretlilrisut ja llrtrsurlrot
'r'ali u r.r t u soi kc rrcl cl I c
Vuoden aikana annettiin sovelta-
misratkaisuja ja -lausuntoja 389
kappaletta; ndistd 76 annettiin
elikelautakunnalle tai vakuutus-
oikeudelle.

Vakuutusoikeus pyyid muu-
toksenhakuasioissa Eliketurva-
keskuksen lausunnon. Vuoden ai-
kana Eliketurvakeskus antoi va-
kuutusoikeudelle 1953 lausun-
toa. Ndistd 317 koski paatosten
purkamista.

Elziketurvakeskuksen yhtey-
dessi toimiva tyolq/vlttomlysasi -

ain neuvottelukunta antoi 33 rat-
kaisusuositusta.

'fIl--. \'lrl-- ja'laIL-r'alvontu
'fy)nantajat ovat lain mukaan vel-
volliset oltamaan TEl-vakuutuk-
sen ja yrittdjat YEl-vakuutuksen.
Vakuutuksen ottamisen laimin-
lyoneet tydnantajat ovat yleensd
kehotuksen saat:uaan hoitaneet
TEl-vakuutuksen kuntoon. Jos
vakuutusta ei hoideta, Eliketurva-
keskus mddrdd elakelaitoksen ja
ottaa vakuutuksen.

TEl-valvontaa koskevia lukuja

Ty 6 nantajan TE L- el ziketurvan
j irj estiimisselvitykset

aloitetut 1 051
selviteqzt 708

Ty1nantaja ottanut vakuutuksen
ETK:n kehotuksesta 332 tapauk-
SCSSA

ETK ottanut tyonantaiien
pakkovakuutuksia
ia mddrdnny hyvrkkeita
1545 000 markkaa

Tydnantaiatarkastuksia
TEL-tarkastuksia
TaBL-tarkastuksia

773

369
277
98

TEL-vakuutuksen myoh?istymi-
sestd, maaratty hlvrkkei tA 83 4 000
markkaa

YEl-valvontaa koskevia lukuja

Selvitetty yrittaiiln vakuuttamis-
velvollisuus 27 68 tapauksessa.

Yrittdia ottanut kehotuksesta va-
kuutuksen 7 49 tapauksessa

ETK ottanut pakkovakuutuksen
395 tapauksessa

YEL-vapautusta
hakeneita 2 525
P2lt6ksii annettu 2 527
Vapautuksen saaneita 1930

Takaisin YEL:n piiriin
hyvzikslttiin

77
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Ty6elakejarjestel-
mdn keskuselimeni Eldketurva-
keskus seivittdA eldkelaitosten
osuudet yhteisesti vastattavista
el2kkeisti, yllapitaa keskusrekis-
teria ryosuhteista, yrittzij zij aksoista
ja eldkelarjestelyisti, tarkastaa ela-
kesditioitzi ja -kassofa sekd antaa
elzikelaitoksille ohjeita ja suosi-
tuksia lakien soveltamisesta.

E I likkci clcu vustrrutrjuk<r
Eldketurvakeskus selvitti \uonna
1990 elakelaitosten vastuuosuu-
det r,uoden 7989 alkana makse-
tuista elikkeistZi. Vastuunjaossa
maarataan elikelaitoksen osuus
erikseen TEL-LEL-TaEl-el2keme-
non yhteisesti vastattavista osista
ja erikseen YEL-elzikemenosta.

'fksi elakelaitos maksaa Ly6-
elzikkeen kokonaan, vaikka eld-
ketta onkin yleensi karttunut
useista ja eri elzikelaitosten piiriin
kuuluneista tyOsuhteista. Muiden
eldkelaitosten vastuulla olevat
osuudet vdlitetaan vastuunjaon
yhteydesszi elzikkeen maksaneelle
eldkelaitokselle.

Vuonna 1989 maksettiin TEL-,
LEL- 1a TaEl-eldkkeid yhteensa
75700 miljoonaa markkaa, mista
mdildstd 74,8 prosenttia eli
11736 miljoonaa markkaa oli eld-
kelaitosten yhteisellzi vastuulla.
Tdmd, jakautui eri elzikelajien kes-
ken siten, ettl 52,5 prosenttia oli
vanhuuselikkeiti, 15,8 prosenttia
ryolq/vlttomlyselikkeiti ja yksi-
lollisia varhaiseldkkeitd, 15,3 pro-
senrria ryorromlys elakkeite, 72,3
prosenttia perhe-elzikkeita ja 4,0
prosenrria lis;ielakkeiti. Yhteisellzi
vastuulla ovat myos osa-aikaelak-
keet, joita maksettiin vhteensd 3,2
miljoonaa markkaa.

Kaikkiaan 54 eldkelaitosta oli
maksanut yhteisesti vastattaYia
elzikkeitzi vihemmin kuin niille
mddrdtty vastuuosuus oli. Erotus
1 595 miljoonaamarkkaa perittiin
naild elakelaitoksilta ja makset-
tiin niille 42 eldkelaitokselle, jotka
olivat maksaneet elikkeiti vas-
tuuosuuttaan enemmdn.

Vastuunjaon yhteydessd hyvi-
tettiin TEL:n, LEL:n, TaEL:n,
MEL:n ja KVTEL:n mukaista toi-
mintaa harjoittaville eldkelaitok-
sille my6s osuudet Tyott6mlys-
kassojen Keskuskassalta saadusta
vakuutusmaksu sta, jolla katetaan
tyottomlysaikojen huomioon ot-
tamisesta aiheutuvat kulut. Vuo-
delta 1989 vakuutusm aks; oli 425
miljoonaa markkaa.

Elikelaitokset maksoivat
'vuonna 1989 YEL elAkkeitzi yh-
teensa 14BB miljoonaa marl<kaa.
Valtio osallistui YEl-eldkkeiden
kustannuksiin 158 miljoonalla
markalla. Eldketurvakeskus jakoi
valtion osuuden eldkelaitoksille
YEl-elikkeiden vastuunjaon yh-
teydessd.

Vuonna 1989 maksettiin MY-
El-elzikkeitd 7973 miljoonaa
markkaa. Valtion osuus NI\TL-
elzikkeiden kustanuksista oli
7 553 milioonaa mad<kaa.

Rintamaveteraanien varhaise-
lzikkeistzi aiheutuvat kustannuk-
set valtio korvaa eldkelaitoksille
Eliketurvakeskuksen vdlityksellzi.
vuonna 7989 tama erd oli 150 mil-
joonaa markkaa. El2keturvakes-
kus vdlini valtiolle elAkelaitosten
palautuksena valtion lopullisen
korvauksen ja ennakkona saadun
korvauksen erotuksen 1,7 miljoo-
naa markkaa.

Vuoden aikana maksettiin
Elaketunakeskuksen valirykselli
myos ennakot r,uoden 1990 vas-

tuunjaosta. Maksamisen yhtey-
dessi Eldketurvakeskus vilitti
elikelaitoksille rintamaveteraa
nielzikkeiden valtionkorvauksen
ennakkona 77 miljoonaa mark'
kaa. YEL- elakkei den valtionosuu s
vuodelle 1990 arvioitiin nollaksi
markaksi, joten valtionosuuden
ennakkoa ei tullut vilitettiviksi
elzikelaitoksille ollenkaan.

Srx cltarnisoh jcita
Eldkelaitoksille ldhetettiin r,uon-
na 7990 yhteensd 62 yleiskirjettii.
A- sa\ana lahetettiin eldkelaitok-
sille tiedoksi kaikki tyoelakkei0
koskevat hallituksen esirykset ja
vahvistetut s2iidokset. Lisiksi A-
sarjassa lahetettiin ohjeita tyoela-
kelakien soveltamisesta. Sovelta-
misyleiskirj eisH Urkeimpid olivat
perhe-elaketta, tyontekoa elik-
keella ollessa, eldkepalkkaan luet-
tavia ansioita, yksildllistd varhai-
seldkettd, ryOsuhdetietojen sito-
\,uutta ja palkatonta lapsenhoito-
aikaa koskevat.

B-sarjan yleiskirjeet koskevat
vakuutustekniikkaa ja C-sarian il-
moitusliikennetta. Lisdksi ldhetet-
tiin nelji sarjoihin kuulumatonta
yleiskirjetti.

ElZiketurvakeskus yllapi tddY al-
tion tietokonekeskuksen MINT-
TU-jirjestelmiiin kuuluvaa ELA-
KETlETo-tietopankkia. Sen tieto-
kantoja ovat ESOR (soveltamis- ja
ratkaisuasioiden tietokanta), EY-
LE (yleiskirjetietokanta), ELLA
(voimassa olevien tyoelzikelakien
tietokanta) ja ENTI (tyoelakelaki-
en entiset sdannokset). xailla tie-
topankeilla oli Eliketurvakeskuk-
sen oman henkildkunnan lisdksi
yli sata ulkopuoli st a kd1lrr,tajaA
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Elikekassa- ja sddtiovalvonta
Lakisiiteistd elikevakuutustoi-
mintaa harjoitti woden 1990 lo-
pussa 55 eldtkesdiri1:'Ji- ia 12 eldtke-
kassaa. Viisi s2iiiti0tZi lakkautti
TEL:n mukaisen toimintansa, ja
neljiss?i olivat lisiiksi vireilli toi-
minnan lopettamise en tdhtddvdt
toimenpiteet.

Eliikesi4tididen ja -kassojen
piiriin kuuluu noin225 000 hen-
kil6ii, joisra yrittiiji2i on noin 4 500.
Lisiiksi Esiintyvien taiteilijoiden
eliikekassa kuuluu Eliiketurvakes-
kuksen valvonnan piiriin.

Eliiketurvakeskus osallistuu
myos eri tavoin siiiitioiden jakas-
sojen henkilokunnan koulutuk-
seen.

uyEr-ilhxruENo
Mili.mk

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
1981 t982 1983 1984 1985 1.986 1987 1988 1989

I Vakuutusmaksuilla rahoitettu I Valtion osuus

ruirc<EnrN vesruuNJAKo vnr-rrAr<ruENo
Mili.mk

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0I Vanhuuseliikkeet

I'Iizotryvyttomyyseliikkeet

I Tlottomlys- ja osa-aikaeldkkeet

M Perhe-eliikkeet

f Rekisteroidyn lisiitunan mukaiset eliikkeet

l-l Rahastoitu osa

198r t982 L983 1984 1985 1986 1987 1988 L989

I Vakuutusmaksuilla rahoitettu I Valtion osuus

I

I
I
I
I
I

I
I
I
I

I

III
I
T
I

19



t-Q.[qt



- 

Eliketurvakeskuk-
sen luottovakuutusta voivat yri-
tl,kset kdtttad tyoelikelaitoksilta
saadun lainan vakuutena. Lisiksi
luottovakuutuksella :ltr:rataan ela-
keszizitiOiden ja -kassojen koko
eldkevastuu.

Uusia luottovakuutusasiakkaita
tuli tilimonna739, kun niiti edel-
liseni wonna ttli 527.
Vakuutuskannan piiosa on eld-
kelaitosten antamien lainojen se-
kzi elikelaitosten vastuuvajausten
vakuutena. N2iden luottovakuu-
tusten mddrd oli 22,3 miljardia
markkaa. Elikesiiitididen ja -kas-
sojen reaaliomaisuuden vakuute-
na oleva luottovakuutusten maara
oli 10,2 miljardia markkaa. Luot-
tovakuutuskannasta oli jzilleenva-
kuutettu kotimaisissa vahinkova-
kuutusyhtidissd 3,5 miljardia
markkaa.
Luottovakuutuksen maksutulo oli
!1,0 miljoonaa markkaa. Maksu-
tulon ja luottovakuutusvastuun
perusteella laskettu keskimziirzii-
nen luottovakuutusmaksu on
0,2P prosenttia luottovakuutus-
vastuusta.
Vakuutusten lukumd2iri lisiin-
tyi edellisesta wodesra 574:lla ja
oli r,uoden paaffyessa 9 316.

LUOTTOVAKIJT]TIJS

Kon'auksct
Vuoden aikanasattui 119 vahinko-
tapausta. Edellisvuonna niita oli
104. Korvauksina maksettiin 198,9
miljoonaa markkaa. Tili'uuonna
korvatuista vahingoista saatiin pe-
rittyi takaisin 795,6 miljoonaa
markkaa ja aikaisempina vuosina
korvatuista vahingoista 23,3 mll
joonaa markkaa.

Vahinkotapausten lukumddrd
verrattuna asiakkaiden lukumZi2-
rdin on vaihdellut kymmenen
edellisen r,uoden aikana 0,6 pro-
sentista 2,3 prosenttiin. vuonna
7990 Ama suhde oli 2,3 prosent-
tia.

Lurlttrlvaktnr t nst<li rninnar-r
johtokuntu
Luottovakuutustoiminnan johto-
kunnan tehtevdna on muun mu-
assa palfial erikoistapauksissa
luottovakuutusmaksun suuruu-
desta sekd Eliketurvakeskukselle
annetun vakuuden arvosta. Nai-
ti ns. erikoistariffointikysymyksii
kasitteli johtokunta r,uoden aika-
na 51. Lisiksi johtokunta kisitteli
kaksi vastavakuusasiaa.

LUOTTOVAKUUTUSTOIMINNAN KEHITYS WOSINA 1986 . 1990
(milj. mk)

7986 7gB7 1988 1g8g 1gg0

Vakuutusmaksut
Sijoitustoiminnan tuotot

Korvaukset
Korvausvastuun muutos
Liikekulut

Vastuuvelka vuoden
lopussa

Vahinkotapausten
lukumiidrii

53,4
46,9

5L,2
42,0

63,5
50,2

56,9
52,2

91,0
39,9

30,9
41,6
7,9

?6,1.

53,0
8,2

27,'L
51.,5
8,6

230,9

-28,5
1.0,0

_19,9
55,9
10,9

396,8 450,9 514,t 488,7 559,4

77 63 45 104 11,9

EI-AKEI-A,ITOSTYYPPIEN OSUUS
LUOTTOVAKUUTUSKANNASTA

I Elakesaatiot 44,6 "/"

I Vakuurusyhtior 36,5 "/"

' Elakekassat 16,0 "/o

ffi Tyoelikekassa 2,9 o/o

VAKUUTUSKOHTEIDEN OSUUS
LU OTTOVAKUUTUSKANNASTA

I 'tirkaisinlainaus

I Elzikesiitioiden
ja -kassojen
reaaliomaisuus

Sijoituslainaus

il Rahastovajaus

52,1"/"

37,4 0/"

77,2 70

4,9 "/"
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Elziketurvakeskus
osallistuu tvoelakeurvan kehitta-
miseen yhteistyoryhmien puit-
teissa seki antamalla lausuntoj a j a
tekemzillzi esiryksizi. Tydntekiiain
ja -vritt5jien eldketurvasta Elike-
turyakeskus tekee tilastoja, tutki-
muksia, selviryksii ja ennusteita.
Ulkomaiden eldkejzirlestelmisti
kootaan vertailutietoja.

Komitcat ja tvon'hmlit
Vuonna 1990 t.voskenteli seitse-
mdn julkisen toimeksiannon pe-
rusteella toiminutta tydryhmdd,
komiteaa tai toimikuntaa, lotka
valmistelivat eldketurvan kehit-
amisti. Valmistelun ja selvitte-
lyn ar,uksi Eliketurvakeskuksessa
tehtiin runsaasti ennusteita, esi-
merkkilaskelmia ia lainopillista
pohjatyotzi.

ValmisteIueIimi ri, j oiclcr-r tvi)hdr-r
Irkiketun'akcskus osallisttti :

elikekomitea 1990

eldkesditidtyoryhma

kuntoutusaj an toimeentuloturvaa
selvitt2inl,t toimikunta

maatalousyrittijien luopumisjir-
jestelmien ellketoimikunta

poikkeusolojen
toimeentuloturvatyoryhma

sosiaali- ja terveystilastojen
kehittamistoimikunta

ryoelakerahastotoimikunta

Lausnrrrtot ja esin'kset
Sosiaali- 1a tervevsministeriolle
Elziketurvakeskus esitti, efta val-
tioneuvoston asettama eldkeko-
mitea 1990 selvittiisi myos velvoi-
tetyollistetyj en eliketurvaa.

Eldketurvakeskus esitti so-
siaali- ja tervey56inisteridlle, et-
td uudelleen yhteensovittamisen
sziAnndksizi (TEL B a S ) muutettai-
siin.

Eldketurvakeskus esitti sosi-
aali- ia tervevsministeriolle, efta
),riftaiien elikelain mukaista toi-
mintaa harjoittavien elikelaitos-
ten kustannusosuuksien perus-
teena olevan vakuutusmaksura-
liaston mddrittelyd muutettaisiin
(\TL 10 g). Muutoksen tarkoituk-
sena on, etta eldkelaitosten keski-
niiset kustannusosuudet eivzit
riippuisi valtion osallistumisesta
kustannuksiin.

Ellketurvakeskus jdtti sosiaa-
li- ja terv'eysministeriolle esitr.,k-
sen \,6elzikekassan ja Esiinryvien
taiteilijoiden eldkekassan sijoituk-
sia koskevien vakuussainnosten
muuttamisesta.

Konkurssit,voryhman jdtta
masta muistiosta antamassaan
lausunnossa Elaketurvakeskus to-
tesi, etti tyoelakesaatavien etuoi-
keus olisi sziilyettivi ennallaan.
Lausunnon mukaan etuoikeus-
sainndsten mahdollinen tarkista-
minen pitdisi ratkaista konkurssi-
j a muun pakkoperin talainsaadan
non yhteydessd.

Eldketurvakeskus antoi lau-
sunnot kuntoutusasiain neuvotte-
lukunnan mietinndstd, kuntoutu-
sajan toimeentuloturvatoimikun-
nan mietinnostd sekd tapaturma-
vakuutuksen ja liikennevakuu-
tuksen kuntoutussdinnosten tar-
kistamista selvittineen toimikun-
nan mietinnosti.

Jirjest6jen vanhustydn toimi-
kunnan mietinnosd antamassaan
lausunnossa Eliketurvakeskus

50
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YKSTTYISEN SEKIORIN rvOElhXrnrNOT PROSENTTEINA PA-LKOISTA Jn rVOrUlOtSre
ERI TALOUSKASVWAIHTOEHDOISSA

1990 2000 20 10 2010

Perusruu Eliketurvakeskuksessa sosiaali- ia terveysministeriolle tehtn'n laskelnraan.
Y:ireuna vastaa reaaliansioiden 0.5 prosentin vuotuisu kasvua ja alareuna 2,! prosentin
ruotuista kasrua.
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viittasi aikaisempaan kanlaatsa,
jonka mukaan kotihoidon tuen
a"r-rlla vanhusta hoitavan omaisen
eliketurva voitaisiin jarjestaa
KVTEL:n puitteissa.

El2keturvakeskus lzihetti vii-
meisen laitoksen periaatetta elak-
keen maksatuksessa tutkivan ry6-
ryhmin vdliraportin sosiaali- ja
terveysministeri66n. Eldketurva-
keskus pyttad ministeriot2 kiireh-
timidn asian valmistelua niin, etta
viimeisen laitoksen periaate voi-
taisiin toteuttaa ennen r,uoden
1994 alkua.

'l r irclrikctutllru trrtki nrrrs

iu tilustointi
Vuonna 1990 julkaistiln laaja kat-
saus teollisuusmaiden elakeiar-
jestelmiin, ja tekeillzt oli toinenkin
kansainvdlisiin vertailuihin perus-
tuva tutkimus. Siind selvitetdin
Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tans-
kan elzikej drj estelmien muotoutu -

mista.
Suurin tyopanos kAltettiin

kuitenkin yksildllisii varhaiseldk-
keiti koskevan kysellrtutkimuk-
sen toteuttamiseen. Tutkimuksen
kohteena oli noin 1500 henkildi,
joista osa sai yksildllistd varhaise-
ldkett2 ja osa oli edelleen tyossa.
Alustavia tutkimustuloksia esitel-
tiin julkisuudessa jo syksylla t990.
Raportteina ne lulkaistaan kuiten-
kin vasta r,uoden 1991 puolella.

Muita meneillddn olevia hank-
keita ovat leskiperheiden h1,vin-
vointia ja naisleskien palkatonta
kotityo6 koskevat tutkimukset.
Molemmat perustuvat perhe-eld-
ketutkimusta Yafien r,rionna 1984
keratryT/n aineistoon.

Tilastointi muodostuu kol-
mesta osa-alueesta: sdannollises-
ti ruorettavista tilastojulkaisuista,
kertaluonteisesta tilastopalvelus-
ta ja tierovarasroien yllepidosra

seki kehittimisesti.
Elikekomitea on jatkanut

edelleen j oustavan elikeikzij zirj es -

telmdn kehittamisti. Ndihin tar-
peisiin on tuotettu seurantatilas-
toja jo viidettd worra.

Tilastoinnin kehittimisessd
toteutui kolme tavoitetta: uudis-
tetun perheeldkkeen seurantati-
lastointi, alueellinen ry6suhdeti-
lastointi yhteistydssd Tilastokes-
kuksen kanssa ia tyolq ytom)ry-
seldkehakemusten ratkaisutilas-
toinnin uudistaminen. Ndmd par-
antayat merkittdvisti tilastoinnin
mahdollisuuksia seurata elaketur-
van toteutumista.

Huono terveydentila

Tv(i ruumillisesti raskasu

Tvti henkisesti raskasta
tii hankalat ihmissuhteer

'lyon muutokset ja automaatio

Ty()tti)m\^/s ja sen pelko

Muu syy

0

I Naiset

YXSTYTSTUE SEKTORILLA
rvds unteesse rru vrurrAle,NA

oLLErrA'IHTA rr-iixxmNsee..Jee roHrr
VUONNA 1988
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KOULUTIJS JA TIEDOTUS

vakeskukse n ja r ahalaitosten vdli -

nen palvelusopimus katsottiin
kuitenkin loppui,uodesta yksissi
tuumin Pankkiyhdistyksen kans-
sa rauenneeksi eldkehakemuslii-
kenteen vzihiiryyden seuraukse-
na. Kurssiyhteistyossd on oltu li-
sziksi muun muassa Kuntien ela-
kevakuutuksen, sosiaalitoimisto-
jen, sairaaloiden ja terv'eyskeskus-
ten kanssa.

()utan hcnl'ilirktrnnutr kortltttus
Oman henkilokunnan tyoelake-
koulutuksen aiheita olivat elzi-
kelaskenta, perhe-elikeuudistus,
tyottomn/sturva, el2kkeiden ve-
rotus, YEl-valvonta, ryooikeus ja
eldketietopankki. Tyotaitokoulu-
tusta annettiin muun muassa lau-
suntoien laadinnasta, artikkelien
kirjoittamisesta, opastamisesta ja
kouluttamisesta, mikroien kay-
t6sU 1a projektiryoskentelystd.
Syksylli kdynnistettiin johtajuus-
valmennus Johtava-kursseilla;
pyrkimyksend on uudenaikaisen
esimiesroolin ja organisaatiokult-
tuurin kehittAminen.

TyOntekij6iden ja tyonantaian
yhteisessi YT-seminaarissa poh-
dittiin tyoelaman laatuun liitt),via
kysymyksii. Asiakaspalvelun uu-
det haasteet olivat puolestaan
esillzi asiakaspalvelun teemapii-
vAni. Perehd,r,t.vksen tehostami
seksi valmistettiin tietokonear,us-
teinen opetusohjelma, joka opas-
taa tyoeldkejdrjestelmzin ja Elake-
turvakeskuksen toiminnan lisdksi
ryoelaketieclon perusteisiin.

HgNKI I-OSTON XOUIUIUSpATVAT
erurprrRrtttruN

I Tietotekr.riikka

I Asiakaspalvelu
ja viestinti

Yhteistvi;
'13 Esinriestaidot

Muu koulutr,rs

T,oeliketietous

- 

Yhtendisen tiedo-
tusaineiston tuottaminen tyoelzi-
kelainsziidZinnosti j a eliketurvan
toteutumisesta seka tiedon levit-
Uminen kuuluvat Elaketurvakes-
kuksen tehtaviin. Tiedotus- ja
koulutustydllzi pyritidn pitafiaan
myos sosiaalialan toimihenkildt,
elzikekassojen ja -sddtididen hoi-
tajat ia muut toimessaan eldkeasi-
oita hoitavat qan tasalla.

Irkikelaitostcn ja n-dcl rikc-
j liricstcLniin si closn'hnt ict-t
kouluttrs
Tyoelzikejirjestelmdn sisiiseen,
Eldketurvakeskuksen toteutta-
maan koulutukseen osallistui
edellisr,uosien tapaan sekzi elike-
laitosten efia muun sosiaalituryan
alueilla tyoskentelevizi henkil6itd.
Perhe-eldkeuudistus nakyi varsin
mittavasti myos elikelaitosten
henkilokunnalle suunnatussa
koulutuksessa: neljddn eri tilai-
suuteen osallistui runsaat kolme
sataa henkei. Muilta osin koulu-
tus toteutettiin edellisten r,uosien
tapaan. Perus- j a tziydennyskurssi -

en lisiksi opetettiin elakekustan-
nusten tasausmenettelya, elzikkei-
den laskentaa ja rekistereihin liit-
fiizi asioita. Ty6elziketiedottajille
j rirj estettiin neuvottelup divat, joi-
den aiheena olivat kuntoutuk-
seen tulossa olevat uudistukset.
Tyoelikepriivdn teemana puoles-
taan oli maamme sosiaaliturvan
asema yhdentywissa Euroopassa.
Elzikelaitoksille suunnattuun kou-
lutukseen osallistui kaikkiaan
noin 2000 henked, missA on li-
sdystd edelliseen \uoteen verrat-
tuna noin neljannes.

Koulutusta jirjestettiin edel-
leen myos Elziketun'akeskuksen
ja Kansanelzikelaitoksen vdlisen
rydelakepalvelua koskevan sopi-
muksen perusteella. Eliketurva-
keskuksen edustaiat luennoivat
toukokuun aikana yli kahdessa-
kymmenessd perhe-elikeuuclis-
tusta kisitelleessd Kelan omilie
toimihenkil6illeen j;irjestir-nissd
koulutustilaisuudessa. Ral-ralai-
toksille jzirjestettiin lyoel:ikekou-
lutusta tuttuun tapaan. Eldketur-

Oman henkiloston koulutus-
pdivid,kerryi yhteensA 1924, eli vii-
si pziivlzi henkildi kohden.

'l'i crk r t tr s

Tiedotuksen vLlotta leimasivat
perhe el2keuudistus ia yrittdid
elzikkeiden 20-r,uotisuus. Uuden
perhe-eldkkeen tunnetuksiteke-
misessi olivat nAb,vzimpini leh-
diston juttupalvelu, mateiaali-
ja asiantuntila-apt seka sahkois-
ten tiedotusvdlineiden - erityisesti
paikallisradioiden ohj elma-apu ja

,vhteisryo. Perhe-eldkkeesa val-
mistettiin myos esite.

Yrittzijzieldkkeiden 20-r,uoti-
suus oli yhteisryotzi yrittaiaiarjes'
tdjen - painavimmin SuomenYrit-
tzijziin Keskusliiton SYKL:n - kans-
sa. Vuoden aikana pidettiin yrittzt-
jille kohdistettuia teematilaisuuk-
sia; valtakunnallinen tilaisuus Fin-
landia-talossa Helsingis sa ia maa-
kuntatilaisuuksia eri paikkakun-
nilla. NziissA tilaisuuksissa olivat
esillzi yrittijAelike yleensd ja Eu-
roopan yhdenrymisen vaikutus
suomalaiseen sosiaaliturvaan.

YEL- j uhlar,.Lrotta tuettiin myos
juttupalvelulla, Yhteisryossd yrit
tzijien jzirjestojen kanssa uusittiin
ohjekirja yrittzijien tyotulon mdd-
ridmiseksi.

Messut ovat olleet ETK:n tie-
dotuksessa mukana jo lzihes 30
vl,rotta. Messujer-r lisAksi kerto-
musvuonna pidettiin ry6elakepal-
velupiiviA 11 paikkakunnalla.
Asiakaspah,elupistettimme Hel-
singin Ita-Pasilassa markkinoitiin
erityisilld teemapiivillzi ja Ilta-Sa-
nomien liitteend julkaistulla ai-
neistolla.

Tyoelzike lehti lulkaisi teema-
numeron yrittzijzielikkeistzi ja ai-
neistoa uudistetusta perhe-elik-
keesta. Lehti kziyti ndkfvimmin
palstatilaa lakimuutoksiin, alan
tutkimuksiin ja tilastotietoihin.
Ahtarin Mini-Suomen informaa-
tio-osastoa pidettiin yllzi yhdesszi
tyomarkkinaj zirj est6 j en kanssa.

Talon tiedotusaineisto toimi-
tettiin molemmilla kotimaisilla
kielilla. Aneistoa julkaistiin myds
muilla kielilli.

)<



Sosiaalittrn'usolrimtr ksct
Sosiaaliturvasopimusasioita on
hoidettu Eliketurvakeskuksessa
io kahdenkymmenen r.,uoden
ajan. Eldketurvakeskus osallistuu
sopimusten valmisteluun ja sopi-
musneuvotteluihin seka toimii
ryoelakeasioiden yhdyslaitokse-
na sopimusmaiden valillzi. Lisziksi
ETK antaa neuvoja ulkomailla
ryoskentelyyn liittyvista asioista
kuten vakuuttamisesta, eri mai-
den eliketur\tasta ja sopimusten
soveltamisesta. Eliketurvakeskus
antaa Suomesta l2hetetyille tyon-
tekijoille todistuksen Suomen so-
siaalivakuutuslainsddd2nn6n pii-
riin kuulumisesta.

KANSNNVALINE N YHTE ISTYO

Vuonna 1990 voimassa
olevat sopimukset:
Pohjoismaat
Saksa
Iso-Britannia
Sveitsi
Itavalta

Quebec

Allekirjoitetut, voimaantuloa
odottavat sopimukset:
Kreikka
Luxemburg
Neuvostoliitto

Valmiit, allekirjoittamista
odottavat sopimukset:
Belgia
Portugali
Yhdysvallat

Neuvottelut uusien sopimusten
solmimiseksi tai voimassaolevien
uudistamiseksi:
Iso-Britannia
Saksa
Australia

li rr rr lo1-xrr.t tel ou slrl rr cso1'ri t.r.t rr s

EFTA-maat ovat neuvotelleet EYn
kanssa Euroopan talousalueen
(ETA) muodostamisesta. Sosiaali-
turyan osalta ETA-sopimus tar-
koittaisi sita, etti EY- ia EFTA-mai-
den vilille tulisi sovellettavaksi
monenvilisti sosiaaliturvasopi-
musta YastaaYa sidnndsto. Elike-
turvakeskuksessa toimiva tyoryh
mi on selvittany EYn sosiaalitur-
v alainsdddljnt1d, ia ETA- sopi muk-
sen vaikutuksia Suomen tyoeleke-
jirjestelm22n.

Kansainvdlisii kokouksia:
Sosiaalivakuutuskurssi Islannissa
Yhdyslaitosneuvottelut
Suomi/Ruotsi
Yhdyslaitosneuvottelut
Suomi/Saksa
Euroopan neuvoston jirjestim2
kokous Portugalissa
ICSW:n maailmankongressi Ma-
rokossa
Lisielikekokous Tanskassa

Espanja
I{anada,

SOSIAALITURVASOPIMUSTEN TOIMEENPANO
wosrNA 1986-tgg0

1986 t987 1988 1989 1990
Asiakaskirieitri
Asiakaspuheluja
Asiakaskiiyntejii

1.418
4400
207

7345
4500
255

7tL3
3500

1.87

44'

4500

7620

470

4085

2300

565

3680

2000

1373
4580
243

528

41r3

2284

7797
5t95
229

2092

Liihetetyn tyontekii an
todistuksia
.Sopimusmaiden eliike-. 

...laitosten selvicysplyntOj ii
Suomen elikelaitosten
selvityspyyntojn

772

5854

SOSI,AALITURVASOPIMUSTII.ANNE

f Voimassa olevat sopimukset

Allekirjoitetut, voimaantuloa odottavat sopimukset

I Allekirjoitusta odortavat sopimukset

Neuvottelut uuden sopimuksen solmimiseksi

T
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SISNNEN FIALLINTO JA HENKILOSTO

'l'ictohullinto
Vuoden aikana toteutettiin tieto-
jirlestelmitutkimus, lonka tulok-
sena syntyivdt Eidketurvzrkeskuk
sen toiminto-, tieto- ja sor.'ellus-
kaavat. Niiden arulla luotiir-r yhte-
nainen perusta tietojzirlestelmille
ia madriteltiin tietoiarjestelme-
hankkeiden toteutusjarjestys.
Muita kehittamishankkeita on <tl-

lut kiynnissA henkilotietojen, el:i-

kelaitostietojen, neuvonnan ia
rralvonnan seka luottovakuutuk-
sen alueilla. Eldketurvakeskuksen
sovellukset on pidosin hoitanut
Oy Tietokonepalvelu AB, missi
toteutettiin muun muassa perhe-
elikeuuclistuksen vaatimat mitta-
vat tietojrirycstelman muutostva)1,

8100jilr1estelmi poistettiin
kAr.tostd r,.uoden aikana, ja lZihes

kaikki tekstinkasittell, tapahtuu
nrt henkildkohtaisilla Noasemil-
Ia. Mikrojen maaraa lis:ittiin edel-
leen voimakkaasti ja niic'len kzi1.t-

tokoulutusta annettiin noin kah-
delle sadalle henkilOlle. Lihiverk-
kojen toirnintavarmuutLt on pa-
rannettu. ia vhd enenevissli ntllJ-
rin talossa on siirryth. OS,,2 poh-
iaisiin t).ozrsemiin.

ruixgtuRvex-ESKU KSEN tvt{I(sAl\'lxt' Af K-KUSI'ANNUKSET
OY TI ETO KONEPALVEI,U AB : LLE

\lilj.nrk
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HxtlOroEN, eAAttuorN 1,t MIKR(IEN ueAr,,ir

19ll I l9lJ2 l9U3 19ll+ 19it5 l9u6 i98r 1981"i 1989 1990

Pai:rttcet I\{ikroi Illenkiliit

senttiin. Ennallaan olivat ser-r si-

iaan p,vsvlleet )'1i kvmtlenen
\.Llotta palr.elleiden osuus (64 %),
keski-iki (40 r,uotta) seki naisten
ja miesten suhteelliset osuuclet
(ll ia 23%). Myos koulutusla-
kauma pysl,tteli ennallaan, eli
r-roin 40 prosenttia NdntekiloistA
on suorittanut korkeakoulutr-tt
kinnon.
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+00
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sesti muk:rna vrit)'sjohdon ko-
kouksissa. Jol-rtoryhmdn tyosken-
tehl'n he osallistuvat silloin, kun
siellzi kisitellJr.in nimenotttltrtn
henkilostoJ koskevia asioitr.

Henkiloston rni:ira oli r.uo-
clen iopussa 386, josta tilapziisi:i
wontekijoitZi oli 16. Miirissd oli
l-rienoista nousua edellisesti luo-
clestzr, mutta vaihtur,uus oli pie-
ltcr)q n\1 -.3 Prosentista 4.- prcr
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Hcnkil(rsti)
Eliketurvakeskuksessa tehtiin ke
vaalla ty6ilmapiiritutkimus. Kehi
tettavisu asioista sor.ittiin organi-
saation eri tasorlla ja parannuseh-
clotukset raportoitiin johdolle
mlrohempezi seurantaa vafien.
Ennen l-r-rodenvaihdetta paatet-
tiin kokeilla henkil6st6n osallistu-
misen liszizimisti siten, etti henki-
ldston edustajat ovat sdAnnolli
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YRI]TAIAELAKELAKIEN
KAKSI WOSIK\'MMENTA

- 

Suomessa asuvaa
yrittzijzivAestdA koskevat tyoelake-
lait yrittdjien elzikelaki YEL 1a maa-
talousvritta jien elzikelaki M\TL tu -

livat voimaan r,uoden 7970 alusta.
Ne tiydensivat r,uonna 7952 voi-
maantulleiden tyotekijziin elzike-
lain TEL ja lyhyaikaisissa tyosuh-
teissa olevien tyontekijoiden eld-
kelain LEL kanssa tyoelakejaries
telmamme jokseenkin kattavaksi.
Sittemmin sitd on pidetty tarpeel-
lisena tdydentAd vain eraiden qvo-
suhteessa olevien taiteilijoiden ja
toimittaj ien elzikelailla TaE L r,rron-
na 7985, sekzi eriilld lzihinnzi hie-
nosiziddksi katsottavilla tarken-
nuksilla.

Mikko Pellinen, VTK, LuK
Proiektipaicillikko.

Elciketuntakeskuksen
tilasto-osasto

\liksi
\ r'ift liiriclriliclai r /
Toisen maailmansodan jilkeen
yleistyi nakemys, etta elakevakuu
tuksen tuli yhdenvertaisuuden
pohjalta taata jokaiselle kansalai-
selle - siis myds yrittajdvAestolle
- tietry vehimmdistoimeentulota-
so sosiaalisten riskien varalta. Ta-
ta periaatetta toteutti Suomessa
lihinni kansanelikelaki. Sen mu-
kaisia tydlq,ry)ttom)ys - 

i a vanhuu -

selzikkeita alettiin maksaa 7940-
lurulla.

1960-lurulle tultaessa yleisek-
si tavoitteeksi hyvziksytiin eldke-
taso, jolla eldkkeensaajan kulu-
tusmahdollisuudet ja elintaso voi-
daan sdilyttzizi likimain samana
kuin ne olivat hdnen tyoaikanaan.

Tyoel:ikelakien TEL ja LEL tul-
tua voimaan oli yksiryisen sekto-
rin palkansaajien kohdalla jo peri-
aatteessa pzizisty nykyaikaan. Yrit-
tdjdvziestd si6vastoin liii siinzi vai-
heessa suurimpana ryhmzinzi ko-
konaan tyoelakeiarjestelmdn ul-
kopuolelle. Heira oli kaikkiaan

noin 700 000 - jokseenkin koi-
rrannes koko ammatissa toimi-
vasta vdestostd - joista nralta-
louden piirisszi 570 000 ja muussa
yritdiatoiminnassa noin 125 000
henked.

Yrittzijzivziestdn saaminen tyo-
ehketurvan piiriin nousi yhdeksi
keskeiseksi tavoitteeksi 60 lur,ul-
la, sille oli osoittautunul, etta van-
ha nikemys bmalla pohjalla sei-
somisesta' toimi kaltannossa ai-
nakin elikeasiassa yha haryem-
min.

Vuonna 1967 mietir-rtonsa jat-
anlr yrirrai zielzikelakef a valmisrel -

lut komitea totesi, etta yrityksen
tai sen omaisuuden tuotolla ei
useinkaan ollut todellista merki-
tystd vrittzijzin eliketurvan takaaia-
na. Erttlri5ssti tama koski maata-
louden pientilallisia sekd pienyrit-
tdjii, kdsityolaisia ja muita itsendi-
sizi ammatinharjoittajia, joiden
merkittavin piioma oli oma tyo-
kryhu ia ammattitaito - omaisuus
tai yritys ei pysrynyt turvaamaan
yrittajan toimeentuloa, jos hzin ei
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tdsuhdetta. Maatalousyrittiiillzi
suhdeluku aleni edelleen iar,uon-
na7985 M\TL:ssi oli eniziYksi va-
kuutettu vhti elakelaistd kohden.
T2lh hetkellzi suhdeluku on 0,8 eli
maataloudessa on noin B vakuu-
tettua 10 maksussa olevaa elziket-
tA kohden.

YEL-vrittijillA viest6suh de 2,5
toteutui ensimmaisen kerran
vuonna 1980, eika se ole siita
alentunut, vaan on v2lillzi noussut
ldhelle kolmeakin. Viimeisen nel-
jdn r,uoden ajan suhdeluku niy't
tizi kuitenkin pysyneen 2,5 Park-
kei11a.

l)cmografisia ntuutoksia
Yrittijzivakuutetun maatalousva-
est6n lukumaaraaleni siis 20 r,uo-
dessa alle puoleen ja on nyt noin
175 000. \El-vdest6n lukumzilra
puolestaan kztzintyi vakaan alku-
jakson jilkeen B0-lur,ulla voi-
makkaaseen kasr'uun, joka on rei-
lusti puolitoistakertaistanut YEL-
vakuutettujen lukumAardn ia on
n\rt noin 165 000. Lukumddrin
kisr,uun on vaikuttanut paitsi
vuonna 1981 toteutettu piirin laa-
jennus (ylrti6miehet), myds Elzi-
keturvakeskuksen hoitama lrritti-
jien eldkevakuuttamisen valvon-
ta, ja eritvrsesti wosikymmenen
loppupuolella yleismaailmallises-
tikin havaittu yri11i1rr6en yleinen
ja voimakas kasr,u.

Yrittzi j dvieston sukupuolii ako
on Suomessa alusta alkaen ollut
varsin tasapuolinen, eli \,rlonna
197 0 maatalousyrittijistd i okseen-
kin puolet oli naisia jaYEL yrittdii-
en joukossa joka kolmas, mikA on
varsin edistyksellistA vield nykyi-
ses sdkin y rittqarnaailmas sa.

Maatalouden emantipula hei-
jastuu Uman piivAn MYEl-lur,uis-
sa siten, etta miesten osuus on
noussut 58 prosenttiin. YEL-yrit-
tijilld naisten osuus on noussut
vajaan prosenttiyksikdn.

itse kyennl,t osallistumaan tyo-
hon.

Yri ttzijdeldketurvan tavoitteita
asettaessaan komitea lahti siita,
etta jarlestelmin tulee olla koko
,vrittiijdviestod koskeva ia tasol-
taan palkansaajavAest6on verrat-
tavissa. Yrittzijien elzikeidrjestely
tuli ndin ollen mdiritellzi pakolli-
seksi. Pakollisen elzikevakuutuk-
sen ulottamisen itseniisiin yrittd-
jiin nzihtiin myds lislzivzin heidzin
halukkuuttaan ottaa liiketoimin-
nassaan taloudellisia riskeii ia si-
ten edistdvdn myos koko yhteis-
kunnan kehitystzi.

Yrittdjzielikkeiden mitoituk-
sessa komitea - samoin kuin sen
kuul emat y rittdjdiar j est6t - totesi -

vat, etta yrittzijzin verotuksessa to-
dettavat tulot eivat useinkaan so-
vellu eldkkeen perusteeksi, vaan
elikkeen perusteena oleva ryotu-
lo tulee mddritelld, lzihinnd yrittd-
jzin tyon arvona. Periaatteessa t2-
mi tarkoittaa sellaista Palkkaa,
mikd olisi maksettava yrittdjdn
tyoti tekemaan palkaatlle ulko-
puoliselle henkildlle. Maatalous-
y r ittdidtlld tyotulon tuli si vastata si -

U tulotasoa, jolle hanen lain pii-
riin kuuluvasta toiminnastaan saa-
mansa tulon arvioidaan periaat
teessa asettuvan. Tiilldin arvioin-
nin l2htdkohtana kdYetddn pa:i-
siantoisesti maatllan pinta-alasta
muunnettua ns. maatalousmaan
hehtaarialaa.

Lakien toteuttamisessa Eldke-
turvakeskuksen tehtavaksi tuli
keskusrekisterin yllzipidon ohella
toteutumisen seuranta ja valvonta
seki tarvittavien soveltamisohiei-
den antaminen. Maatalousyrittiji-
en elikelain toteuttaminen annet-
tiin kuitenkin erityisesti tata tehta-
Yaa Yarten perustetun Maatalous-
yrittijien elikelaitoksen (Uf lq.)
hoidettavaksi.

Yrittriiicl:ikclakicn
kchitl'ksestri
Yrittdidt saivat uusien lakien myo-
ta samat etuudet kuin muut ry6-
suhde-elzikelait jo tarjosivat pal-
kansaajille ia ovat mvds jatkos-
sa kehitq,neet tasatahtia naiden
kanssa.

Pelkzistzizin maatalousl,rittqiit
koskevia erityisiariestelyia ovat
vuonna 7974voimaan tulleet luo-
pumls-
l2kkeet

ja sukupolvenvaihdose-
seki maatalousvrittdjien

tapaturmavakuutuslaki r.rrodesta
7982.

Vuonna 1985 yrittajien (YEL,
N,{\GL) vakuuttamisvelvollisuu-
den vapauttamissAanndst6d aian-
mukaistettiin ja m1,6s ns. takautu-
va Yapauttaminen tuli mahdolli-
seksi. Vuoden 1990 Pdzittl'esszi
24 000 ytlttajalld, joista 14 000
maataloudessa, oli voimassa ole-
va vapautus.

K;rtsaLls
Yri rtliili\-aiesr66rl
Yrittijzielzikelakien ensimmaisen
r,uoden paatryessa yrittdjivakuu-
tettuia oli jokseenkin puoli mil-
yoonaa ja ndistzi nelja viidestd oli
maaralous-vrittaiia. Yrittijzieldk
keiti oli r,uoden 1970 paatqvessa
maksussa vajaat B 000. N1't yrittzi-
jid on noin 340 000 ja heisti ldhes
puolet YEl-vakuutettu,a. YritB-
jzieldkkeitzi oli r,uoden 7990 pdat
ryessd maksussa jo yli 300 000 ja
nelja viidesd maksettiin maata-
lousyrittZif ille.

Kun verrataan yrittdjitryhn-rit-
tain vakuutettuien ja elakkeella
olevien suhdetta, tilanne oli eten-
kin rahoituksen osalta alussa var'
sin edullinen, eli monta vakuutet-
tua yhti elziketta kohden. Kum-
massakin yrittaiaryhmassa tuo
suhdeluku oli r,uoden 1971 lopus-
sa perati 15,4.

MaatalousyrittaiilliL suhdelu-
ku aleni nopeasti saavuttaen io
\uonna 797 5 tason 2,5, mlkd vas-
taa koko yksiryisen sektorin vaes-
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Ike
1.8-34
35-49
50-64

YEL-yrittiiiii
1970 1989

MYEL-yrittiijiii
1970 1989

o/rjak'atma
1970 1989
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+15 000
+37 000

0
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000
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o/"'vks.

+4
+2
-6

77 "/o
42 "/"
41.%

69
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5
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Toimiala
Teollisuus/kasiryo
Rakennustoimirita
Kauppa
Palvelut
Liikenne
Maa-lmetsiitalous

YEL-yrittliia
1970 1989
18 000 28 000

o/o-iakauma

1970 1989
muutos
o/o'yl<s.muutos

8 000
32000
23 000
23 000

5 000

,o
2r
2r

5

21 000
36 000
48 000
22000

5 000

+10
+13
+4
+25
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000
000
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000
000
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1

1

Yhdessi

Toimiala
Maatilatalous
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Poronhoito**

109 000 161 000 +52 000 700 % L00 0/"

MYEL-yrittnjin
l97l' 1989 muutos

389 000 180 000 -209 000
2900 21,00 - 800
1 500 1 900 + 400

NfYEt-yriffajie 397 000 181 000 -210 000
* Poronboitajat MYEL:iin uuonna 1971
" Ko. toiminta mukana MWl-kokonaisuakuutuksessa
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Iklirakcnnc ju uruutoksct
Yrittajavaeston keski-ikA on tar-
kastelujaksolla alentunut vajaat
kaksi r,riotta ja on I\4YEL:sse nlt
44,3 jaYgtssa 47,7 \1lotta. Vastaa-
va TEl-vaeston keski-ikd on 35,5
Vrlotta. Miehet ovat hieman nuo-
rempia, MYEL:ssa keskimiirin 1,4
\,,uotta, YEL:ssA vain 5 kuukautta
ja TEL:ssi noin B kuukautta.

YEL: ssi ikdrakenteen nuoren-
tuminen on johtunu t yrifieiaYiles-
tdn kasr.rrn kohdistumisesta paa-
asiassa alle 50-r.rrotiaisiin ja 50
\,,tlotta tziyttzineiden lukumidran
pysymiseen ennallaan, MYEL:ssi
nuorentuminen taas poistuman
painottumiseen iakkaampiin ikzi-

ryhmiin. Kasl,r-r- j a poistumatekii at
ovat nain peitaneet ikarakentees-
sa tapahtuvan luonnollisen van-
henemisen.

Jirinriularakennc iu
tluutol<sct
Yrirystoiminta on kasvanut eriryi-
sen voimakkaasti rakennustoi-
minnan ja palvelujen aloilla - yli
kaksinkertaiseksi - ja my6s teolli-
suuden ja kzisityon piirissii. Kau-
pankin alalla on tapahtunut luku-
md rdista kasr,rra, mutta suhteelli-
nen osuus on pienentynytperatiT
prosenttiyksikkoa. Liikenteen yri-
tystoiminta on ainoana lukumid-
riisesti v2henryn1t.

Maatalouden yritystoiminnan
kehityslinjat peittf/at jokseenkin
tiysin maatilatalouden alenevaan
kehitykseen. Maatalouden toi-
mialoista voi kuitenkin erikseen
mainita poronhoidon, jossa on ta-
pah tunu t i o p a y r ittejamaar an kas -
vua - kuten my6s maa- ja metsi-
talouteen liittf/assa YEl-toimin-
nassa.
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Yrittljlitoiminuasta
alucellise sti
Verrattaessa yrittdjdnzi toimivien
osuutta vastaavan ikiiseen vies-
toon ndhdian, etta \Tl-yrittzijien
osuus oli r,uonna 19BB 5,1 pro-
senrria ja M\El-yrirrdjien 5,9 pro-
senttia. Vahvimmat yritlajele nrt
ovat vaasan laani iaAhvenanmaa,
joissa YEL yrittzijizi on vdhintddn 7
ja M\TL.vrittdjii vdhintaan 9 pro-
senttia. Tztssd mielessd maatalous-
laaneja ovat lisiksi Mikkelin, Kuo -

pion ja Pohjois-Kar jalan laanit.
Suhteellisesti vdhiten yrittijizi

on Uudenmaan laanissa, jossa
ku mm ankin y rittajavaeston osuus
jdri alle 5 prosentin. Maatalousy-
rittaiien osuus on vastaavan mata-
lalla tasolla vain Himeen liinissd,
murra \GL yrittdjille Kymen, Poh-
jois-Karjalan, Kuopion, Keski-
Suomen ja Oulun lidneissd.

Turun 1a Porin sekd La-
pin l2dneissd yrittzijitoiminnan
osuus asettuu keskiluokkaan, eli
YEl-yrittdjid on 5 - 6,9 prosenttia
ja MYEl-yrifiAiia 5 - 8,9 prosenr-
tia v astaav asta vaestosta.

Kuntatasolla vaihtelut ovat
l2dnien sisdlld suuret ja esimerkik-
si Uudenmaan liinissd YEL-osuu-
den alhaisuuden madrdavat pit-
kald Helsinki, Espoo ja Yantaa.
Nziiden pohjois- ja itdnaapurista
ldyqry heti vahvoj a yittaiaktntia,
ldnnestd esimerkiksi Kauniainen
ja vahan kauempaa Siuntio ja In-
koo.

ItA-ldnsisuunnassa tarkastel-
len Suomi nal,ttaa ainakin YEL-
yrittaiille jakautuvan yleisilmeel-
tzizin hlvrn ldnsipainoitteiseksi -
Oulun lzidnin rannikkoseutua lu-
kuunottamatta aina Lappia
myoten.

Yrittlijicn tyotukr
ju scn kchity's
\Tl-tyotulo ei ole yhtakaavamai-
nen kuin MYEl-tyotulo. Timdn
takia kehityskin on ollut erilainen.

Maatalousyrifiaiilla ryotulo on
koko lain voimassaoloajan nous-
sut aivan alussa esiintynltu pien-
td notkahdusta lukuun ottamatta.
Vuoden 7970 keskimiardinen
\,uosityotulo oli 20 700 markkaa
ja ruoden 7989 34700 markkaa,
molemmat r,uoden 1990 TEL-in-
deksitasossa.

Yrittzijzieldkelakien alkur,uosi-
na silloin lzihell2 elzikeikzizi olleet
YEL-y1i11i1it oivalsivar eldkeidean
h1vrn, silld r,uoden 7970lopussa
voimassa olleiden yrittajivakuu-
tusten r,rrosiryotulo oli keskimzizi-
rin 81400 markkaa woden 1990
TEL-indeksitasossa, eli lzihes nelji
kertaa vastaayaa MYEl-tyotuloa
suurempi.'fEl-ryotulo aleni koko
7O-lurun ja oli alimmillaan keski-
mddrin 51700 markkaa \uonna
7979. Slita tyotulotaso on vdhitel-
len kaanrynyt nousuun ia oli
71500 markkaa ruonna 1989, n1t
kuitenkin vain reilut kaksi kertaa
M\Tl-tyotuloa korkeampi.

YEL-tydtulon notkahdus ja sit-
temmin kdanq6ipr"n uudelleen
nousuun selittl,,v paljolti eldkejdr-
jestelmzin kehitysvaivoina. Ensim-
mdisen aallon jilkeen uudet yrit-
tAj2t kokivat \Gl-vakuuttamisen
monasti vain l,limiziriisenA kus-
tannuserand, johon itse kuitenkin
saattoi vaikuttaa - kiyinnosszi
valitettavan usein elaketurvan
kannalta vaaran suuntaan.

Jzirjestelmzin kypsyessd sen
tarpeellisuus on kuitenkin alka-
nut valjeta. Tahan ovat osaltaan
vaikuttaneet Eldketurvakeskuk-
sen toimenpiteet, kuten ohjeet
).rittaian ryotulon mairaimiseksi,
tiedotustoim inta 1a myOs yrirtzijzi-
vakuutuksen valvonta, jotka kaik-
ki osaltaan ovat synnlttdneetlaa-
jempaa asiaan liitrya pohdintaa
ja keskustelua. Viime r,uosina
kiinnostus elikeaikaiseen elzi-
maan ja toimeentuloon on lisdin-
Vnyt ia sen myota myos ymmdr-
rys ia suhtautuminen eldkeva-
kuuttamiseen. Yhzi useammin se
nzihddin jo luonnollisena osana
yrityksen perustamiskustannuk-
sia ia jarkevana - kannattayana-
kin - sijoituksena tulevaisuuteen.

Mitli cclesstii
Seuraavan 20 r,uoden kuluessa
yritujaelakelakien voimaanrulo-
vaihe p2zitqry, mikd osaltaan mer-
kitsee 60 prosentin tavoitetasois-
ten yrittajaelzikkeiden yleisrymis-
ti. Ajanjakso tuo kuitenkin tulles-
saan paljon haasteita. Naista tu-
tuin on yrittijien ryotulotason
edelleen kehittaminen, jotta mah-
dollisimman moni yrittaja tulevai-
suudessa saisi ryonsd alwon mu-
kaisen elakkeen.

Eldkekustannusten nousu on
toinen ajanjakson suuria haasteita
fa tulee vaaLimaan myos yrittdjd-
vaeston osalta erityistzi pohdintaa.
Valtio on alusta alkaen osallistu-
nut MYEl-elakkeiden rahoituk-
seen varsin merkittdvdsti ja tuo
osuus on ollut kasvava - perati82
prosenttia \rronna 1989. \GL
elzikkeiden rahoitukseen valtio
tuli mukaan \uonna 1979. Suu
rimmillaan sen osuus oli 34 pro-
senttia vuonna 1984 ja kidnryi sii-
td laskuun. Vuonna 1989 valtion
osuus oli endzi 10 prosenttia ja
vlronna 1990 WL-ierjestelmin ar-
vioidaan taas rahoittavan itsensi
kokonaan. Omavaraisuuden jat-
kur,rrus on kuitenkin varsin epato-
dennikdist d ja td.md. kannattaa pi-
tzid mielessi, kun pohditaan ny-
kyista vakuutusmaksun kl,tkentiA
TEL-maksuun.

Yritystoiminnan rakenne-
muutos kansainvdlistyvassA ia sa-
malla yhdenq,,vassa maailmassa,
tekniikan ja informaatioiariestel-
mien kehitfyminen sekd monet
muut tekijdt, jotka pakottavat pie-
nenkin yrityksen'ulos paikallises-
ta kuorestaan', mullistavat io nlt
yrirysten henkistd ja taloudellista
perustaa ja panevat yrirykset arvi-
oimaan toimintamallinsa tdysin
uudelleen. Euroopan talousalu-
een asettamat odotukset ja vaati-
mukset sosiaalivakuutuksen osal-
le tulevat heijastumaan myos yrit
tajaelakevakuutukseen ja asetta-
vat ratkaistavaksi monta kysym_vs-
td - joukossa myos sen. miten
y rittajaelakelaissa oleva edell),tys
yrittajan Suomessa asumisesta jat-
kossa hoidetaan.
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TILASTOTIETOJA

YKSITYISEN SEKTORIN EI-AKEMENON
EUiKELAJIN M UKAAN L{ANEITT/{I N

JAKAUTUMINEN
WONNA 1989

W l l :25o miri mk

ffi Vanhuuseldkkeet

I ryoty"yu"-lyselikkeet

I 'Ivouomwselakkeet

Muut elikkeet

\?
o0

Q,,ot** e2
Doo

Uudenmaan lddnissd ja Ahvenanmaalla vanhuuselikemeno muodostaa yli puolet alueen eldkemenos-
tz ,a on noin kaksinkeruinen tyokryttomlyselikkeisiin nihden. Oulun, Kuopion ja Pohjois-Karialan
lddneissi ty6kylyttomlyselikkeet taas ovat suurin menoerd. Hdmeen lifinissa ryottomyyselikemeno
on poikkeuksellisen suuri.

IMl.
ffit,
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YI(S ITYISEN SEKTORIN EI"{KEMENO VUoSINA 1 98 1 - 1 990

\1rcl.mk

l5

20

ii

10 Rekisteroity lis:iturr a

Van ir u usel:rkkeet

Muut ellikkeet

1'liiittt)nrr\seldkkeer

tr'li,i)k,rrytronrlrys-
elakkeet

0
19tt1 1982 19U-3 19rli 19135 191i6 1987 19UrJ 1989 1990

-F:l I

rrkikk
+000

3s00

.3(X)0

250t)

2000

1500

1 000

)00

0

Vrronna 19tJ1 r'anlruusel:ikkeirlen osuus oli puolet elaikenreltosta. nlutta
rtonna 1990 en:i:i noin ii prosenttia. l'EL'indeksi on vuosikvntmessti
r.'1()ussr-lt kaksinkertaiseksi. eli Vuotien lgtil el:ikenter.rO Oli:i DUin 1l Dtrl-
jarriia nrarkka:r ruoden 1990 indeksitasossa. Nain tarkastellen ellikcnre
nolr reealikasvu on talkastelujuksolla ollut noin tl-l prosentti:r.

TEL., LEL-, }TI,- JA ]VftTL-EI.ITTT"IA SAA\TIEN KESKI
M^ARA]NF,N KOK( )NAISFLAKE .t I. I 2. I9tT9

Krnsaellkkeer.r

I Julkisen sektorin
OSLI US

( )suus

! \&sitvisen sektorilr

Kaikki l-EL

Ei sisrillli pe rhe e[iketta

LEL \IL MYI.]I,
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WOSIEN T981 - T99O LOPUSSA YKSITYISEN SEKTORIN ETAKKEELI"{

O LLEET EIAKEIAJ I N M UKAAN

I 000 henkilt)zi

800

700
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i00

100

300

200

100

0

*:: Vanhuusel:ike

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

1981 1982 1983 1984 1985 19U6 1987 19tt8 1989 1990

Vuosina 1986 - 1990 vanhuuseldkkeisiin sisaltlvat varhennetut vanhuus-
elakkeet ja tyailq.'ttiimlysel:ikkeisiin vksiltilliset varhaiselakkeet

! totti)myyselike

I Tvolotryttomws-
el:ike

Tarkasteluj
kertaiseksi

aksolla elikkeelll ttlevien lukumaira on kasvanut puolitoista-
. Kaslusta lihes 60 prosenttia muodostuu vanhuuselikkeistd.

WOSIEN 1981 - 1990 LOPUSSAYKSITYISEN SEKIORIN EI.AKKEELI-{

OLLEET 5' .64 - WOTIAAT EIAKEIAJIN MUKAAN

I 000 henkil(i:i

250

200

1i0
rS Vanhuusellke

100

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

i0

0 1981 1982 1983 7984 1985 1986 7987 1988 1989 1990

Vuosina 1986 - t99O vanhuuselakkeisiin sisiltrry:it varhennetut vanhuus-
elikkeet ja t)'okrnvttomtr.sellkkeisiin vksilrjlliset varhaisellkkeet.

! Ty(itt0m11'selhke

I Ty(ilsvr.tt<im11,s-
ellke

Tvottomvryseldkkeiclen lukumaard kasvoi eniten vuosikymmenen puoli-
veliin, mutta k:i:intvi siitd vahitellen laskuun. T,vol$wttomlYselikkeiden
lukumazir:i kasvoi iarkastelujakson krppupuolella eniten - Iihinn:i yksi-

lollisten varhaisellikkeiden vaikutuksesta.

*{!wr #1!# iSL-W f$i;:e
;ffiil
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VUOSINA 1981 . 1990YKSITYISEN SEKTORIN ELI\KKEELLE SIIRTYNEET
ELKELAJIN MUKAAN

1 000 henkildii
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ffi Vanhuuseldke

Sukupolvenvaihdos-
luopumis-, rinmma-
veteraanien varhais-
ja osa-aikaelike

I t6udmlyselake

I Tyokyryyttomlys-
elike198i t982 1.983 1984 198' 1986 1987 1988 1989 1990

Vuosina 1986 - 1,990 vanhuuselZikkeisiin sisiltlvit varhennerur vanhuus-
elikkeet ja tyokyvyttomlyseldkkeisiin yksilolliset varhaiseldkkeet.

Maksussa olevien vanhuuselikkeiden voimakkaasta kasr,usta huolimatta
elikkeelle siirtyminen on yleisinti muiden eliikelajien kautta, silld uusis-
ta vanhuuseldkeldisisti useampi kuin kaksi kolmesta on jo aiemmin ol-
lut eldkkeelli. Ellkkeelle siirtyminen tyokpyttomlyden kautta roreuruu
nylcyisin reilusti kolmelle viidestl, kun suhdeluku arkastelujakson alku-
puolella oli kaksi viidesre.

WOSINA 198T . 1990 YKSITYISEN SEKTORIN EI]{KKEELLE SIIRT}']\IEET
,,.64 - WOTIAAT ET"I{KELAJIN MUKAAN

1 000 henkiloi

1981 1982 1,983 1984 1985 1986 7987 1988 1989 1990

Vuosina 1986 - 1990 vanhuuselakkeisiin sisalryvar varhennerur vanhuus-
elAkkeet ja tyokyq/ttomyyseldkkeisiin yksilolliset varhaiselikkeer,

50

40

30

20

10

ffi Vanhuuseldke

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

I Tyottomlyseleke

I Tyokpyttomlys-
elike

0

Elike-etuuksien saamista koskevat lainsdddinnolliset muutokset heijas-
tuvat selvimmin ikzivdlilll 55 - 64 vuotta. Tyottomlys- ja sukupolvenvaih-
doselakkeen ikiiraja oli alennettu 55 vuoteen vuonna 1980. Rinramave-
teraanien varhaiseldkelaki tuli voimaan heindkuussa 1982. Lain piirid ja
saamisen ehtoja helpotetriin sittemmin useaan orreeseen. Varhennettu
vanhuuselike ja yksilollinen varhaiseldke liitettiin eleke-etuihin ruoden
1986 alusta ja samalla paarerriin ryottomyyselikkeen ikdraja palauttaa as-
teittain viidessa vuodessa 60 woteen. RinBmaveteraanien ikddnnltryi
ei uusia veteraanieldkkeitii kiytinnossd ole enda juurikaan myonnerry ja
elilkelajin osuus pienenee nopeasti vereraanien siirryessa vanhuuselik-
keelle. Tarkastelujakson p:irrryessa nuorimmar tyottoml.yseldkeldiset
oyat t9 javeteraanielakeldiset 60 ruotta taltdneite.
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T

WoNNA 1989 YKSITYISEN SEKTORIN TYdSUHTEESSA TAI YRITTAJANA
oLLEIDEN JA 15-64-WOTIAAN VhrSr6N IKiXAKENNE

Miehet Ika

60-64

55-r9

50-54

4r-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

Naiset

100 50 0 i50 200 250

1 000 henkilod

I Vuonna 1989 tyosuhteessa olleet Muu vaesto

20 - 44-vuotiaassa viestossi karkeasti kolme neljistd miettesta ja joka toirten nainen oli t,vosuhteessa yksi-
tyiselld sektorilla. Vanhemmissa ikdluokissa tyosuhteessa olevien osuus pienenee nopeasti ja niinpd esi-

merkiksi 60 - 64-u.rotiaista miehista alle loka neljds ja naisista alle joka kuudes oli endl tvosuhteessa,

YKSITYISEN SEKTORIN ETAKKEENSAAJIEN IKARAKENNE
WODEN 1990 LOPUSSA

Miehet Ika Naiset

80-

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

)u-)4

45-49

40-44

35-39

30-34

)<-?o

-24

50 30 10 3o i0
1 000 eldkkeensaajaa

- j. Vanhuuselake (71 90O)
sis. varh.vanhuuselakkeen saaiat

Rinmmaveteraani-, osa-aika- ja

sukupolvenvaihdoseldke (17 200)

I Tyottomyyseliike (i2 900)

Tydk)^/yttomlyselake (2 17 900)
sis. yksiloll.varh.elikkeen saalat

Elakkeensaajista kaksi viidestd on alle 65-r.uotiaiu ja heista vaiaa puolet on naisia. Heistd joka kahdeksas
saa oman eiakkeen ohella myos yksiryisen sektorin leskenelikettd. \hnhemmista eldkkeensaajista reilu
enemmisr6, ldhes kolme viidesti, on naisia ja heista joka neljis saa vastaavaa leskeneld,ketu.
Edellii kuvatun lisiksi noin 90 000 henkiloii saa yksityiseltd sektorilu pelkdstdin perhe-eldkettii.
Naisd 20 000 on lapsia ja 70 000 naisleskea jakautuu jokseenkin tasan alle ja 65 !'uotta tayttaneisiin.

l

w rydK
I
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ELAKELAITOSTEN TOIMINNASTA 7990

TEL LEL TaEL YEL N,TYEL Yhteensd

Eliikelaitoksia
Vakuutettuja*
Eliikkeitn

Myonnetyt eliikkeet

Maksutulo+
Ellkemeno
Vastuuvelka* 3L.T2

31.12.,mk&k
mk/kk

3r.r2.
3r.r2.
31.12.

mili.mk
milj.mk
,milj.mk

85
1 160 000

479 000

48 000

22 300
14 800
99 200

2619
290'

1

250 000
744 000

14 000

2 5L0
2350

11 300

1363
1.488

1

12 000
t27

7L

79
')

140

1355
1390

12
155 000
67 500

6 800

I 870
1820

520

2268
2369

1

17' 000
220 000

16 000

470
1 890

90

88
I 600 000

910 000

85 000

27 200
20900

111 000

1944
2236

Keskim. elike
Keskim. myonnetty eldke

* luuut ouat aruioita

EI-{KMIDEN LUKUMAARAT 3 1. 12

836
863

1986 1987 1988 1989 1990

Vanhuuseldkkeet

Perhe-eliikkeet

Kaikki

396 000
186 000
63 300

141 000

415 000
r95 000
55 300

r42
148 000

435 000
202 000
54 800

174
155 000

453 000
209 000
60 000

r99
161 000

472 000
218 000

52900
216

167 000

786 000 824000 857 000 883 000 910 000

MUUTOKSET EL1\KKEIDEN LUKUMAI\RISSA WONNA 1990. 1OOO KPL

tyolq/vlttomlys-
elikkeet

tyottomyys-
eldkkeet

vanhuus-
eldkkeet

perhe-
elikkeet kaikki

Eliikkeiri 31. t2. 1989
Myonnetty uusia
Muutettu vanhuuseliikkeeksi
Paettyneita

Eliikkeita 31.12. 1990

ELI\KEMENOT MII,I.MK

209
3r

-15
-7
2t8

453
15
24

_20

883
60

50
2

-8
-1

53 472

751
t2

-6
t57

-33

910

1986 1987 1988 1989 1990

Vanhuuseliikkeet
Tyokyvyttomyyseliikkeet
Tyottdmyyseliikkeet
Osa-aikaeliikkeet
Perhe-eliikkeet

Kaikki

Kai kkiin ede llci esitet tyi hin
RiVE L- ei kci L( lE L-e ki k keet.

6 0r0
3 590
1 340

6 810
4 3to
t 660

2
1 860

7 610
4 920
r 820

4
2 070

9 890
6 490
1 860

7
2 5to

7t0
560
890

5
330

8
5
I

')1 680

1,2750 14640 t6 420 18 600 20860

lukuibin sistiltTl, myos rekisteroity lisciturua. Lukuibin eiutit sisrilllt sukupoluenuaibdoselAkkeet eiucitkci
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TYOE rArE rruxsAAoNxOx MTJIJToKSET
WONNA 7990

IAKI ryonteki j ziin el2kelain muuttamis esta (9 .2.t990/ 100 ) ;

LAKI lyhytaikaisissa ryosuhteissa olevien ryontekijiin eldkelain 4 g:n muut-
tamisesta (9.2.1990 / 101);

neryksen. Yeisen ulotettiin 16 ikiluo-

saan. Nuoremmille maksetaan kolmen r,rroden elake kertasuorituksena.
Uusi perhe-elitke vastaa kuoleman aiheuttaman toimeentulon alentumista.
Tama toteutetaan ns. elzikesovituksen ar,ulla, iossa lesken oma elake tai tulo
yhteensovitetaan edunjdttzij2n elzikkeen kanssa. Eldkesovitusta ei tehdd lap-
sia huoltavalle leskelle ennenkuin nuorin lapsi on 18-,vuotias. elle 55-r,uoti-
allle ia muille kuin elzikkeella oleville leskille eldkesovitus tehdaan vasta
kuolemaa seuraavan seitsemdnnen kalenterikuukauden alusta. Kaikki van-
han lain piiriin piiiisseet paasivar myos uuden lain piiriin.
Lait tulivat voimaan 7.7.7990.
ETK:n yleiski(eet A 6/90 ja e il /90
ASETUS ryontekij ain elikeasetuksen 9 g : n muurtamises ta (23.2.1990 / 208).
Muutoksen mukaan TEL-indeksi on iulkaistava viimeistddn kaksi kuukautta
ennen sen kalenterir.rroden alkua, josta sitd sovelletaan. Aikaisemmin aika
oli puolitoista kuukautta
Asetus tuli voimaan 7.3.7990.
ETK:n yleiskirye A 7/90

LAKI luopumiselzikelain muurramises ta (27 .4,1990 / Sl Z1
Muutoksen myota luopumiseldkkeen saaia voi luovuttaa mwntiraioitusten
al aista maata'y mperistom i n isteri6lle luo hnonsuo j elualueek'si i a immau i -

kasvatushallitukselle alan opetuksen harioitusalueeksi ilman, ettd luor.utuk-
sella on vaikutuksia elzikkeeseen. Samalla lakiin tehtiin mriutokset, jotka
johtuvat laista maataloustuotannon tasapainottamisesta ja kotieldintuotan-
non ohjaamisesta erdissd tapauksissa annetun lain 13 S:n muuttamisesra.
Laki tuli voimaan 7.5.7990.
ETK:n yleiski4e A 12/90

LAKI evankelis-luterilaisen kirkon eliikelain 2 ja 7 S:n muuttamisesra
(4.5,1990/419).
KiEL muutettiin kunnallisen elakelaitoksen eldkesddnnon kanssa vhdenmu-
kaiseksi siten, etta valtion sotilaselzike ei laukaise kirkon eldkeoilieutta van-
huuselakkeen osalta. Samalla lisiittiin 7 g:ii?in saannos siira, erra kirkkohalli-
tuksen elakepiizit6kset annetaan tiedoksi tavallisella kirjeellzi eikzi endd saan-
titodistusta kevtteen.
Laki tuli voimian 1.7.7990.
ETK:n yleiskirje A 12/90

LAKI evankelis-luterilaisen kirkon perhe-elikelain muutramisesta (t5.6.
1990/523).
Lainmuutoksella toteutettiin perhe-eldkeuudistus kirkon osalta vhdenmu-
kaisesti valtion perhe-elakelakiin tehryien muurosren kanssa.
Laki tuli voimaan I.7.1990.
ETK:n yleiskirie A 17/90.
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ASETUS tvdntekiiain elikeasetuksen muuttamisesta ( 15. 5.1990 / 542) ;

ASETUS lihWaiklisissa tyosuhteissa olevien ryontekij2iin eldkeasetuksen
muuttami3es a (t5.5.1990 / 5 43) ;

es-nruJ maataiousyritialien 
-6lakeasetuksen 

muuttamisesta (15.6.1990/

)44 );
iSEtus yrittiijien elikeasetuks en 12 aja 15 $:n muuttamisesta (tS.6.tg9O/
54r.
Feihe-elakeuudistuksen iohdosta tvontekiiiin elikeasetukseen lisiittiin
sdinn6kset Wonantaian velvollisuud'esta aniaa eliikelaitokselle tietoja les-
keneldkkeen' mddr ddini1a varten. Asetukseen otettiin myos sddnnds Eldke -

turvakeskuksen mahdollisuudesta antaa eldkelaitokselle'teknisen kAlttoyh-
teyden avulla ryontekii2in pyytiimii tietoja, jotka koskevat hdnen vapaal<sr-
itinsa tai muuten hanen eldkeoikeuttaan.
kai*iin woelakeasetuksiin lisittiin sddnndkset, ioiden mukaan leskenelik-
keen saaii on velvollinen ilmoittamaan el?ikelaitbkselle solmimastaan avio-
liitosta. ottovanhemmat ovat velvollisia ilmoittamaan elZikelaitokselle lap-
senelaketta saavanlapsen ottamisesta ottolapseksi ja lapsenel2ke.isii- tai 2i-

tiouolen i?ilkeen lakklaa, ios timdn ia toisen oman vanh-emman jzilkeen lap-
senelaketta saavalle myonnetiiiin ldpseneliike toisenki n oman vanhemman
jiilkeen.
Samalla toteutettiin eriiit{ teknisii muutoksia (tyontekijiin elakeasetuksen
1ia8S).
Asetukset tulivat voimaan 7.7 .1990.
ETK:n yleiskirje A 17/90

t lKI ryontekiiiin el?ikelain 12 $:n muuttamisesta (29.6.1990/599);
I-erc lvhWaikiisissa tyosuhteiss; olevien tyontekijiiin eliikelain 9 $:n muut-
tamisdsti (29.6.1990/ 600).
Muutosten mukaan elZikeiaitosten vastuulla olevia vanhuuselikkeen rahas-
toituia osia voidaan korottaa sosiaali- ia terveysministerion vahvistamien pe-
rusteiden mukaisesti. Vastuuvelan kaivu kateitaan yhteisesti kustannettavien
eliikkeiden rahoittamiseen tarkoitetusta vastuuvelhn osasta kuten maksuien
ia rahastoien laskuperusteiden yleisistf muutoksista iohtuvat kustannukset.
tarkoituk'sen a on barantaa vanhuuselikkeiden rahastoitui en osien arvon
siiilrrmisti. Rahoitultekniikan tiivdentdminen koskee myos erdiden ryosuh-
teessa olevien taiteilijoiden ja t6imittalien eliikelain mukaisia vanhuuseldk-
keitA.
Lait tulivat voimaan 1.7.7990.
ETK:n yleiskirje A 18/90

LAKI yriftaiien eliikelain 10 $:n muuttamisesta (29.6.7990/60t1.
Yriuiiien dlakelain mukaisei etuudet ovat Uman lain mukaista toimintaa
harioittavien eliikelaitosten yhteisesti vastattai^.Jos rahastot eivdt riita, suo-
rittia valtio puuttuvan osan.'Riittiivyyttemaeretteessi ei oteta huomioon nii-
tii maksamdtta id neite vakuutusmiksuja, jotka on iatetry ulosottotoimin
Deriruviksi tai valvottu konkurssissa. fitinen 10 $:n 2 momentti iohti sii-
hen. etta vastuuosuudet maarayryivit oleellisesti eri tavoin riippuen siitd,
osaliistuiko valtio kustannuksiin vhi ei. Muutoksen mukaan edell2mainittuja
avoimia maksuia ei enid sisiillvtet2 vakuutusmaksurahastoihin vastuuo-
suuksia maaritdluessii. Tiillii tavalla eliikelaitosten kustannusosuudet on
mearety io luodesta 1979 asti, iosta alkaen valtio on ioka vuosi osallistunut
kustannuksiin. Lainmuutos ei vaikuta valtion osuuden mdArddn.
Laki tuli voimaan 1.7.7990. Sitii sovelletaan ensimmdisen kerran vuoden
1990 elakkeisiin ja muihin etuuksiin.
ETK:n yleiskirje A 18/90

IAKI maaulousyriftaiien elil<elain 6 $:n 4 momentin ia 6 f $:n 3 momentin
kumoamises ta (29 .5'1990 / 6021.
Pvkalat kumottiin tarpeettomina. Ne koskivat tyotulon miiiirittzimistii pel-
ldnvaraussopimukseri alaiselle tilalle. Pellonvarausiiiriestelmd on lakanhut
olemasta voimassa huhtikuussa 1989. Sii2innokset blivat myos ristiriidassa
L.7 .7990 voimaan tulleiden ryotulosiiinn0sten kanssa.
Laki tuli voimaan 7.7.1990.
ETK:n yleiskirje A 19/90

koskevia tietoja eliikkeen ulosmittausta varten.
Laki tuli voimaan 1.72.1990.
ETK:n yleiskirjeet A 20/90 ja,l' 27/gO
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ETK:n yleiskirjeer A 19/90, A 26/90 ja A 3S/gO

Sosiaali- ia terveysministerion PAATOS maaralouswirraiien eliikelain 10
$:ssii tarkbitetun perusprosentin. ja yrittiijien elakelain 9'S:ssii rarkoitetun
maksuprosentin vahvistamisesta (12.12.1990 / 109 4 ). N{\TL 10 S : n 1 momen-
tissa tarkoitettu perusprosentri ja YEL 9 $:n 1 momentissa taikoitettu mak-
suprosentti \,1-ronna 7991 on 16,9.
Paatos tuli voimaan 7.1..1997.
ETK:n yleiskir1e A 37/90
LAKI ryontekiiziin elzikelain soveltamisesta Suomen Pankin setelipainon
henkilokunna n ryosuhtei siin (2t.L2.I99 0 / 119 3) .

Suomen Pankin setelipainosta muodostettiin osakeyhtiO ia henkilokunta
siirtyi TEL:n piiriin vu6den 7991" alusra. Lainmuutoks'ella h6nkilOkunta siir-
rettiin TEL:n piiriin jo kunkin tyosuhreen alusta lukien. Ndin ollen se eldke-
laitos, jossa TEL:n mukainen el2keturva vakuutetaan, osallistuu yhteisesti
kustannettavien elzikkeiden rahoittamiseen samalla osuudella kuin ios hen-
kilokunta olisi kuulunut TEL:n piiriin TEL:n voimaantulosta saakka. Ilman
lainmuutosta aikaisemmin kerryhyt eldketurva olisi jziiinyt yksin osakeyhtid-
muotoisen setelipainon kustarinettavaksi.
ETK:n yleiski$eet A 30/90 ja A t/gt

sesta ajankohdasta, ei kuitenkaan takautuvasti.
ETK:n yleiskirje A 3/91

LAKI luopum i sel2kelain m u urramises ta (28.12.199 0 / 730 4 ) :

ASETUS Iuopumiselikeasetuksen muurramisesta (28.12.1990 / 1306 ).
Luopumiseliikejzirjestelmdn voimassaoloa iatkettiin kahdella vuodella, iol-
loin se koskee viimeistddn r,uonn a 7992 taplhtuvia luoDumisia. Samalla liro-
pumiselzikelakiin ia -aserukseen tehtiin m^aatilalainsziatlannon uudistukses-
ta johtuvat muutokset. Yhdenmukaisesti maatalouswittdiien sukupolven-
vaihdoselzikelain kanssa lausuntoien antaminen elakkeen'saamisen maata-
loudellisista edellytyksistd siirrettiin maataloussihteereille. Lisdksi siizinnok-
sid .muutettiin metsitykseen perustuvan luopumiselzikkeen edellltysten
osalta.
Lal<t ja asetus tulivat voimaan 1.1.7991. Niitd sovelleraan vuosina 7991-92 ta-
pahtuviin luopumisiin.
ETK:n yleishirle A 7/91
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LAKI maatalousyrittijien sukupolvenvaihdoseliikke-gslli (2q]?.1920/1317);
LAKI maatalousvritt?ii ien elakelain muuttamises ta (28.12.1990 / l3l8 ) ;

t lKI ryontekijiiin ela'kelain 8 $:n muuttamisesta (28..12.1p90- 1319)r
LAKI rintamaveteraanien varhaiselikkeesta annetunlain 4 a S:n muuttami-
sesta (28.72.7990 / 1320) ;

LAKI kansaneliikelain 26 $:n muuttamisesta (28.72.1990/1321); 
-

LAKI Nottomwsturvalain 5 Q:n muuttamisesta (28.12 .1990 / 1322);
LAKI inaatal<iusyrittalien tipaturmavakuutuslain 12 $:n muuttamisesta
(28.12.t990/732il;
ASETUS 

- 

maalal,ctisyrittzi jien sukupolvenvaihdosel2kk ees? (28.72.199 0 /
1325);
eSnfUS maatalousyrittijien eldkeasetuksen muuttamisesta (28.12.1990/

IAKI valtion ellkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosdinnoksen
muuttamisesta (28.12.1990 / 1345).
Ennen rvlrotta 1988 valtion virkamiehen oli mahdollista tehda Ly1nantaian
kanssa sooimus. ionka mukaan hiinellzi on oikeus elakkeeseen ennen eld-
keikizi ios virka lakkautetaan eik?i hinti vAlittomasti siirretd toiseen virkaan.
Jos asiinomainen palasi valtion palvelukseen, hdn sai sekii elakkeen ett,i
oalkan.
Lainmuutoksen mukaan eliikkeen maksaminen keskel'tetddn naisse ta-
pauksissa uuden pditoimisen palvelun aiaksi. Uudestrt toimesta karttuu eld-
ketta.
Laki tuli voimaanl.l.799l. Sitd sovelletaan eldkkeensaaiaan,joka voimaantu-
lon idlkeen tulee uuteen valtion palvelukseen ennen eldkeiiin saa\.'uttamista.
ETk'n yleiskirle A 7/91

IAKI merimieselikelain muuttamises ta (28.12.799 0 / t 3 4 6) ;

IAKI tyontekii ?iin elzikelain muuttamises ta (28.72,199 0 / 13 47 ) ;

IAKI lyh\,taikaisissa ryosuhteissa olevien ryontekijiin eliikelain muuttami-
r"iu (iti.tz. t99o / :r,4B\ ;

LAKI maatalousvrittai ien el2kelain muuttamises ta (28.72.199 0 / 13 49 ) ;

LAKI yrirtaiien elakelain muuttamisesta (28.72.1990 / 1350).
t-akiuirdistuksella merimieseldkekassa liitettiin TEL-, LEL- ta TaEL-eldkelai-
tosten kanssa yhteiseen vastuuniakoiiiriestelmiiiin. Kassa vastaa kuitenkin
vksin TEL:n vhhimmaisturvan ylittevasti MEL-eliikkeesta. Muutoksen iil-
keen viimeisen laitoksen periaaie koskee my6s merimieseldkekassaa. Muu-
toksenhakutie menee ela'kelautakunnan kautta Vi\KO : oon. Vakuutusmak-

eliketapahtumiin
ETK:n yleiskirjeel A t/gt
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FIALLINTOELIMET

EDL]STAJISTO

Varsinaiset.iasenet

Toimitusjohtaja Kari Puro,
puheen johtaja
Valtiot. maisteri Jarmo HeiniO,
varapuheen johtaja

ry1nantajien edustajat

Toimitusjohtaja Heikki Bachmann
Teollisuusneuvos Seppo HWPPa
Toimitusjohtaja Dennis Seligson

Varaidsenet

Toi mitus j oh titia Matti L. Aho

Toimitusjohtaia Pentti Kostamo

a Riski

Toimitusjohtxia Olli Parola
Toimitusiohtrla Jaakko Rauramo
Hallituksen puheenjohtaia
Peter Fazer

a Kahri
Bruncrona

Erik Leiponen
Jarmo Pellikka

ohtaja Asko Tanskanen
Asmo Kalpala

Toimitus a Kurt Ljungman

Au ustus k ass oje n e dust aj a

Eldkekassaniohtaja Keijo Piskonen

E lcik esari t i 6 i d e n edust aja

Dipl.ins. Eelis Makkonen

Vakuutuslcid keti et e en e d ust ai a

Pzizilohtaya. liiiiket. ja kir.
tohtori Jorma Rantanen

Muut jdsenet

P daiohtaia Vappu Taipale
Toimitusjohtaia Pekka Tuomisto

Puheenjohtaia Heikki Peltonen
( 28.11.1990 saakka)
Puheen johtaia Hilkka Hakkila
(29.1r.r990 alkaen)
Puheeniohtaia Risto Kuisma
Puheeniohtaia Heikki Pohja
Puheenjohtaia Jarl Sund
Jiiriestosihteeri Antti Helenius
Sosiaalisihteeri Veikko Si mpanen

umies

Rauno Tienhaara
Heikki Varho
Jarkko Pajunen

Johtaia
Johtaia Jarmo Sierla

Ty 6 n t e k ij ci i n e d u st aj at

Puheeniohtaja Pertti Viinanen
(28.11..1990 saakka)
Puheenjohtala Heikki Peltonen
(29.71.1990 alkaen )
Puheen johtaia tu-rtero Maki
Puheenjohtaja Matti Haapakoski
Suunnittelusihteeri Timo Rautarinta
Toiminnanjohtala eekka Porttila
Valtakunnansovittel ila Jorma Reini
(19.4.1990 saakka)
Puheen johtaja Esa Swanliung
(20.4.1990 alkaen)
Puheenjohtaja Raimo Lehtinen

M aat alo usyri tt ciji e n e dust aj at

Puheenjohtaia Heikki Haavisto
Emanri Terttu Mielikiinen
Agronomi Ola Rosendahl

Muiden yritt cijien edustajat

Toimitusjohtaja Tapani Kasso
Yrittifri Markku lfuoti

E ld keuakuut usyb ti 6id en e dust aj at

Toiminnanjohtala Alari Kuj ala

Maanvilielii:i Osmo Pietikiinen
Emanta Raili Puhakka
Kalastala Heikki Salokangas

Toimitusiohtaja Tapio Vasara
Varatoimitusjohtaia Tauno Jalonen

Varatoimitus johtaja
Varatoimitusiohtaja
Varatoimitusiobtaia

Toimitusjolrtaja Juhani Laine

Toiminnanlohtala Folke Bergstrom

Osaston j oht aja, ladkel ia lir
tohtori Vesa Vaaranen

Viiohtaja Paula Kokkonen
a

Pietiliiinen ( ,3 )

Sibteeri
As ia ka spalve I upzi 2l I i kk o
Tapio Karsikas
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Ylijohtaia Jukka Ranrala,
puheenjohtaja
Toimitusjohraia Juhani Kolehmainen,
varapuheenj ohtaia

Ty o n an t aj ie n e dust aj at

Johtaia Lasse Laatunen
Johtaia Pekka Merenheimo
Toimitus j oh taja Mauri Moren

Ty ont e kij din e dust aj at

Sihteeri Pekka Ahmavaara
Asiantuntijal2ikiiri
Markku Toropainen
G1.1.7991 saakka)
Sosiaalisihteeri Markku Hlvdrinen
(7.2.1997 alkaen)
Toiminnanjohtaja Raimo Pohjav2re

M aatalousyritt rijien e dustaja

Maat. ia metsat. lisensiaatti
Keilo Hyvonen

Yrittdjien edustaja

Hall.tiet. tohtori
Waldemar BUhler

Muut jeisenet

Toimituslohtaia Altti Aurela
Lidkintoneuvos Martti Lehtinen
(31;.7990 saakka)
Yilaakai OIli Elo
(1.8.1990 alkaen)
Lainopin kandidaatti Juhani Salminen

FIALLITIJS

Sihteeri
Osastopii2llikkd Penui Koivistoinen

Varatuomari Jukka Ahtela
J ohtaja Heikki Ropponen
Varatuomari Risto Uski

Tutkimussihteeri Kaija Kallinen

Ympdristosihteeri Markku Vallin
G7.1.7991 saakka)

alaakari

Iikko
Gt
Apulaisosaston johta ja

Jukka Vainio (t.7.7991 alkaen)

Maat. ia mebat. tohtori
Markku Nevala (31.5.1990 saakka)
Valtiot. lis. Kaarina Knuuti
(1.5.1990 alkaen)

Toimitus j oh taja Y eli Saarenheimo

Toimitusjohtaia Risto Kausto
Dosentti Timo Somer

Johtaja Erkki Berglund
(37.5.1990 saakka)
Toimitusjoh taia Aarre Metso
( 1.6.i990 alkaen)

(7.2.7997 alkaen)
B. Voipio

TILINTARKASTAJAT

Dipl.ekonomi, KHT Folke Tegengren
Toiminnan johta ja Tarmo Hlvirinen
Talouspaallikko'Arro Kuusiilla
Kauppat. maisteri, KHT
J.V. Heikkonen

Dipl.ekonomi, KHT Peter Ingstr6m
Toiminnaniohtaja Ensio Seppiili
TalouspZiillikko Mikko Paiho
Ekonomi, KHT Jaakko Pohtio
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\.RITI AJIEN N ELI\TOTTE LU I(t INTA l99O

Toimitusjohtaja Matti Uimonen,
puheenlohtaja
Apulaisosastopzizillikko Markku Sirvio,
varapuheen johtaja
Liikenteenha rioittaja Raimo Turku
Taksiautoilija I(rister Olsson
Toi m i t usj oh t aja l\aarina Krogerus
Talousneuvos Martta Lauren
Kehirysjohtaya Kai Masalin
Ekonomi Jyrki Valtanen
Jziriestoiohtala Jouko Kuisma
Toimitusjohtaja Eino Rajamziki
Vuorineuvos Paavo V. Suominen
Johtaia Pertti Kajanne
OsastonAlllikko Taoani Karonen
Varatoiinitusyohtaja' Hei kki Varho
Varatoimitusiohtaja Npo Mustonen
Toiminnan johtaja Risto Heiskanen

Sibteeri
Proiekipaellikko Mikko Pellinen

Liikenneneuvos Fritz Kuula
Hallintojohtaja Esa Mannisenmdki
Apteekkineuvos Matti l(annisto
Tbiminnanjohtaja Pziivi Liedes
PAdsihteeri C)lli Tarkka
Kauppias Eila Nurmi
Toimitusiohta ja Pirjo Gronroos
Varatoimitusiohtaja Rirva Haukkala
Iohtaia Kyosti Vesterinen
Toimitusibhtaia Tapio Vasara
Toiminnanjohtaia Matti V. Kalevi
Yhteysjohtajr Pert ti Laesr,uori
Johtala Reijo Kaivo-oja
Johtala Leo'lonttila

\RTTTAIIEN NELIVOT-I'ELLIKI,.NTA lL)91 1993

a Matti Uimonen,

Markku Sirvio,

oittaia Raimo Turku olttale Raimo Nikkanen
Pro Esa Mannisenm:iki

Matti Kannisto
a Pziivi Liedes

Pddsihteeri olli

ouko Kuisma
J:iriestojohtaja Matti Rdisdnen
Toi mitusloh t aja Olli Erzikivi
Toimitusyohtaia Pekka Kautto
Johtata Ulla Sirkeinen
Toi mitus j oh taia Tapio Vasara
Toiminnanjohtaia Matti V. Kalevi
Varatoimitusjohtaja Rauno Tienhaara
Johtaia Reilo Kaivo-oya
Toiminnan johtaja fu sto Heiskanen

Aila Harjanne
aakko Jirvinen

Johta
Karonen

Varho
Npo
Riitta

Mustonen
Laukkanen

Sibteeri
Prol ektip:i?ilikko Mikko Pellinen
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TYO IAA T.'TT O H,NrySAS Ir\I N
NE L\TOT'fE LL-I KLINTA 1990

Hallitusneuvos Heimer Sundberg,
puheenlohtaja
Varatoimitusjohtaja Seppo Pietilziinen.
varapuheenjohtaja (7.4.7990 alkaen)
Sisdtautien erikoislzizikziri
Martti Lehtinen
Sisdtautien ja kardiologian
erikoislzizikziri Matti Saarinen
Laaket. lisensiaatti, neurologian
erikoislzizikiri Bengt Y/ickstrom

Lziaket. ja kir. tohtori,
keuhkosairauksien ya sisdtautien
erikoisldAkdri Tapio Vzire
Psykiatrian dosentti
Martti Olkinuora

Lziziket. lisensiaatti,
yleisliidket. ja ryotervel's-
huollon erilioidlaakari
Kari Kaukinen
Lziziket. ja kir. tohtori. ortopedian
ja traumatologian dosentti
Pertti Myllynen
Liziket. Iisensiaatti. vleisl2ziket.
ja tyotervel shuollon erikoisl;iakari
Hannu Suutarinen
Lzi:iket. Iisensiaatti,
asiantuntijalAzikziri
Markku Toropainen
Valtiot. lisensiaatti
Kaarina Knuuti
Tarkastaja Marja-Liisa Halinen
Apulaisjohtaja Erkki SillanpAi
Ratkaisutoimen pzi:illikko
Marjatta Sir€n
Johtafa Esko Vainionpzid
Varatoimitusjohtaja
Seppo Pietiliinen
(.37.3.1990 saakka)
Elzikejohtaia Pentti Saarim;iki
(.7.4.1990 alkaen)
ToimistopAzillikko Mariaua Pihlaia
Johtave ylilziikiri, ryolAziker.
ia t)'otervevshuollon erikois-
laakari Hannu Hdrkonen

Esrtrclijci
Jaostopazilli kko erla Sankari
(3i.8.1990 saakka)
JaostopiAllikko Pirjo Posti
( i.9.1990 alkaen )

Apulaisosastop:izi I li kko
Ilkka Savoheimo
Osastopiiiillikko
Pentti Koivistoinen
Lziaket. ja kir. tohtori,
ryolaaket. ia tyoterve) shuollon
erikoislzizikziri Vesa Vaaranen
Tyoterveysopin dosentti
Sakari Tola

Laziket. ja kir. tohtori,
psykiatrian erikoislazikari
Antero Leppzir,uori

Toimistopzizillikko Irmeli Backstrom

Varatuomari Mikko Nr,vssold

Tutkimussihteeri Kaija Kallinen

Varat oimi tusjohtaia Tauno Jalonen
Ylitarkastaja Pentti Lehmijoki
Toimitusjohtaja Juhani Laine

Osastopzizillikko Pertti Tukia
Osastopiiillikko Risto RintaJouppi
ElzikeJohtaia Pentti Saarimdki
(37.3.7990 saakka)

Osastopaallikko Eeva Koskensyrya
(7.4.1990 alkaen)
Toimistopziillikko Helin:i Nieminen

Elzikejohtaja Veilo Jalava
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TYOK\lA-fTOUTrySTSL\IN
NELryOTTELT IKL]NTA 1991 1993

Liisa Halinen
kki Sillanpziz

sko Vainionpid
Pentti Saarimiki

Helinii Nieminen
Johtava ia

Esittelijri
Jaostopiiiillikko Pirjo Posti

I,LIOTTO\'AKT I L]TI'STO I\{ I N NAN
IOFITOI(LINTA 191)0

Toimitusyohtala Matti Uimonen,
puheen johtaja
Osastopiidllikko Esko Prokkola.
varapuheen johtaja
Varatoimitus johtaja Seppo Pietilziinen
(1.4.1990 - 14.8.1990)
Johtaja Yrjo Turtiainen
( 15.8.1990 alkaen )
Osastop?izillikkd Marj a Maj ander

AsiantuntUajdsenet

Varatuomari Ossian Antson
Professori Eero Artto

a Risto'Wartiovaara

Sibteeri
Lakimies Jorma Hilden

Tutkimussihteeri Kaiia Kaliinen

Varatoimitus yohtaja Tauno Jalonen

Vitarkastaja Pentti Lehmijoki
Toimitusiohtaia J uhani Laine
OsastopiiAllikko Risto RintaJouppi
Osasrobaallikkd Eeva Koskensyrid
Apulaisosastopii2llikk6 Mariatta Pihlaia
Elakejohtaia veijo Jalava

LI IOl-fCI\AIiL i,.I.L-S.I'O1N,1I N NAN
JOHTOT{LTN'IA 1991 1993

Toimitus j oht z\a Matti Uimonen,
puheeniohtaia
bsastopzizillikkO Esko Prokkola.
varapuheenjohta ja

J ohtaia Yr j o Turtiainen
Osasfop:izillikko Marja Maiander

Asiantuntijajcisenet

Varatuomari Ossian Antson
Professori Eero A-rtto
Iohraia Erkki Berglund
Varatoimitusiohta]a Lauri Koilusalo
Kauppat. maist. Juhani Lehtola
Johtaia Antti Savolainen
Pankinjohtajr Teppo Taberman
Pankinyohtaye Risto \iTartior-aara

Varatoimitusiohtaja Seppo Pietildinen.
puheenjohtaja
Osastopzidllikko Marjatta Siren.
varaouheeniohtaia
Tyoterveysopin ciosentti, ylilzidkziri
Sakari Tola
Sisat. la kardiologian
erikoislidkziri Matti Saarinen
Lddket. lisensiaatti,

neurologian erikoisliiikziri
Renst \Wickstrom
LAaliet. ja kir. tohtori, keuhkosairauksien
ja sisdtautien erikoislziiikiiri
Tapio Viire
Psykiatrian dosentti Martti Olkinuora

Leaket. lisensiaatti. vleislddketieteen
la rydtervevsh. erikoislaakari
Kari Kaukinen
Liizlket. la kir. tohtori. ortopedian ja
traumatologian dosentti Pertti Myllynen

Lziiiket. lisensiaatti,
yleiskiziket. ja tyoterveysh. erikoislziSkiri
Hannu Suutarinen
Ladket, Iisensiaatti, asiantun ti j al:iiikdri
Markku Toropainen
Valtiotieteen lisensiaatti
Kaatna Knuuti

Ldziket. la kir tohtori, ryolziriket. ja
wotervevshuoll on erikoi sldikAri
Vesa vadranen

Ll2ketieteen tohtori, apulaisylilaakari
Jukka Kivekds

Apulaisosastopaallikko
Helena Tapicr
OsastopZiillikko
Pentti Koivistoinen

Lidket. ja kir. tohtori,
psykiatrian erikoislAdkziri
Antero Leooir.uori
Toimistophhllikko Irmeli Backstrom

LiiIket. lisensiaatti,
ortopedian erikoislzizikAri
Tarmo Vuorinen
Varatuomari Mikko Nlyssolzi

Osastopzi:illikko Pertti Tukia

Sihteeri
Lakimies Jorma Hilden

a

a
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saakka)
o Aro1a,

a (4.7.7997 saakka)
Alio

o Kimmo Eskola
Tiedotuspddllikko Eeva Helena Jussila
3\.12.1990 saakka)

11 IAKETL] II\,AKE SKLIKSII N E SIMIE HI]T

TIE DOTT,ISTOIMIN NAN NE L,\OTTE LT]KI INTA

Toimitusj Matti Uimonen, Toimitusjohtaja Antti Kyyndrainen
Tiedot usyoh taia Kari Pekkonen
Toimituspddllikko enui Pul Iinen
Apulaisjohtaia Erkki Maasalo
Tiedotuspzizillikko Sakari Monronen, t 5.9.1990
Eliikejohtaja Pentti Saarimaki
]ohtala Eero Santala
30.71.7990 saakka)
Tiedotusp;izillikko Maui Sdromaa
Johtaia Pauli Toivonen

Matti Uimonen
Jouko Sirkesalo
Seppo Pietilziinen
Antero Viitanen
Markku Hdnninen
Yrjd Turtiainen
Seija Kausto
Marja-Liisa Punnonen
Pentti Koivistoinen
Tapio Karsikas
Helena Tapio
Lauri Mdkeldinen
Esko Prokkola, SHV
Heikki Poukka
Ilkka Savoheimo
Markku Sirvio
Antero Ahonen
Marja Majander
Anu Ronkainen
Yrjo Larmola (18.5.1990 saakka )

Kari Arola (4.1.1991 saakka)
Pirkko Jzi:iskelziinen ( 1.5,7991 alkaen)
Jouni Jokisalo
Riitta-Liisa Lindstrom
Leena Lietsala
Jussi Vanamo
Simo Forss
Jouko Janhunen
Martti Hdnnikziinen
Sirpa Collin
Hillevi Mannonen
Hannu Ramberg

Anja Lehesniemi
Risto Isopahkala
Matti Saarinen

a
a
a

\ihte1'sPzizillikko
Tietohallinto-osasto, osastopizillikko
Tilasto-osasto, osastopziziliikko
Tutkimusosasto. osasropaallikkO

Yhteyspzi:illikko
Eriryistutkija

Vakuutustekninen osasto. osastooziallikko
Apulaisosastopadll i kko
Apulaisosastopiizillikko
Apulaisosastopziillikko

Elzikelautakunnan valmistelutoimisto,
toimistopzizillikko

Ki inteistopalvel utoimisro, roimisropaallikko
Henkilokunnan laakari

a

Rirva Hintikka
Anne Laine
Anna-Stina Sauren
Pziivi Suomi
Marja-Liisa Punnonen, sihteeri

\TITrll sTyoRr+rn r I EN JASENET \tTONNA 1gg1

TYOSUOJELUTOIMIKUNTA KOULUTUSTOIMIKUNTA AUTOMAATIOTYORYI{MA

Tyonantajan edustajat Tyonantajan edustajat Tyonantajan edustajat
Risto -l-sopahkala, fyosuojelupzi2llikk6 {"!g{o viitanen, puheenjohtaja Riitta-Liisa Lindstrom, puheenjohtaja
Seija Kausto Heikki Poukka Seija Kausto
Ilkka Savoheimo Yrjo Turtiainen Hahnu Ramberg

Tyd nt e kij oi d en e du st ajat
Lea Kokko. ryosuojeluvaltuutertu
Arja Laakso, I varavaltuutettu
Inger Koskin en, ll v arav altuutettu
Pirjo Koponen, varsinainen jdsen
Asko Lamps ljdrvi, var sinainen jdsen

Tyontekijdidenedustajat Tyontekijoidenedustajat
Outi Heikkili
Asko Lampsilirvi
Jouko Moilanen
Pirlo Friberg, sihteeri
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El2kelautakunta toimii itseniise-
nd muutoksenhakuasteena yksi-
tyisen sektorin tyoel2keasioissa.
Muutoksenhaku on niissd asiois-
sa jirjestetty kaksiportaisesti si-
ten, etta elakelautakunnan pdi-
toksistii on valitusoikeus vakuu-
tusoikeuteen.

Elikelautakuntaan kuuluu so-
siaali- ja terveysministeridn nimit-
tamdt 24 v arcinaista jdsentd j a hei -
ddn 20 henkilokohtaista Yata-
miestiin. El2kelautakunnan toi-
minnasta sdidetain tarkemmin
elakelautakunnan ry6j irj esrykses-
si. Uusi tyojiiriestys vahvistettiin
15.10. 1990. Siin2 miaritellazin en-
simmiisti kertaa muun muassa
puheenjohtajien kokouksen ja
kansliatoimikunnan kokoonpano
ja tehtavat Elikelautakunnassa
kasitelHvat asiat valmistellaan
kansliassa, jossa tyoskenteli toi-
mintavuoden lopussa 27 toimi-
henkildd.

Elikelautakunta ratkaisee
muutoksenhakuasiat nelj2ssi
kuusijisenisessi jaostossa. Vuon-
fia 7990 jaostot kokoontuivat
kaikkiaan 181 kertaa. Kukin jaosto
kisitteli TEL:n, LEL:n, TaEL:n,
MYEL:n ja LUEL:n mukaisia asioi-
ta ja kaksi jaostoa lisiksi YEL:n
mukaisia asioita. Kerrallaan j aosto
ratkaisi viime r,rrosien tapaan 15-
50 asiaa. Tdysistuntoon elikelau-
takunta kokoontui toiminta\1ro-
den aikana neljakertaa. Muutok-
senhakuasioita ei uysistunnoissa
kzisitelty.

Valitusten ja ratkaisujen maard
Eldkelautakunnalle saapui toi-
mintar,uonna5 999 valitusta, joka
on suurin maara kymmenen vii-
meksi kuluneen nroden aikana.
Edelliseen \uoteen verrattuna va-
lituksia t:Ji 725 enemmin. Vali-
tusten lisiiinryminen johtui etu-
pziisszi tyokyr,yn arviointia, varsin-
kin yksilollistd varhaiseldkettd
koskevien valitusten kasr,usta.

E LAKE IAUTAKIJNNAN TOIMINTAKE RTOMUS

Maatalousyrittajefi ffotuloa kos-
keva 7].1990 voimaan tullut lain-
muutos ei ennakkoarvioista huo-
limatta johtanut tyotulovalitusten
sanottavam paan lisddnrymiseen.

Vuonna 1990 elZikelautakunta
ratkaisi 5 705 valitrtsasiaa, eli hie-
man enemmAn kuin r,uo nna7999 .

Valitusten lukumiirin kasvu johti
kuitenkin siihen, ettd r atkaisemat-
ta olevia asioita oli r,r-roden lopus-
sa enemmin kuin edellisini r,rro-
sina.

Kulunutta kymmenen r,rroden
periodia tarkasteltaessa l,uosi
1990 on ollut sikzili poikkeukselli-
nen, efta elakelautakuntaan sa -

pui enemmin valituksia kuin niit2
kzisiteltiin.

Vuonna 7990 ratkaistuista asi-
oista perAti 4 049 eli71 prosenttia
kaikista ratakaisuista koski tyoky-
lyn arviointia. Nama ratkaisut ia-

VAI-ITUKSET JA RATKAISUT

1981- 7982 7983 1W7%5 19% 7987 1988 19t]9 1990

I Ratkaistut I Saapuneet

rv6rvrryrrdnryvoEN ARvrorNTrA
KOSKEVAT ruffKAISUT
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E Palautettu

Helsingisszi helmikuun 72. paivana 7997
Heimer Sundberg Pirjo Akesson
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kaanruivat niin, etta 1937 koski
yksilollista varhaiselak ettd ja 2 772
perinteisti tyoknryttomlyselaket-
t2. Yksilollisti varhaiselzikettzi kos-
kevia ratkaisuja oli noin 500
enemmdn kuin vuonna 1989. Pe-
rinteistd tyolq,ry)ttomn/selikenii
koskevien ratkaisujen mdard sen
sijaan aleni jonkin Yertafi.

TEL:n piiriin kuului el2ikelau-
takunnan ratkaisuista 3 317, eli
huomattavasti yli puolet. Asioista
kuului MYEL:n piiriin 7 039,
YEL: n 677, LEL,n 530, LIIEL:n 123

ia TaEL : n piiriin 19 . Maatalousyrit-
tiij ien ryhmihenkivakuutusasioi-
ta elakelautakunta ratkaisi 74 ja
sukupolvenvaihdosel2keasioi ta
80.

Kiisittelyaika
Saapuneiden valitusten maarun
kasr,rrsta huolimatta valitusten
keskimdirdinen kisittelyaika saa-
tiin laskemaan ensimmiistd ker-
taaalle neljin kuukauden tavoite-
tason. Kiisinelyaika oli toiminta-
\,,tlonna 3,3 kuukautta.

Muutokset eldkelaitoksen
pidtoksiin
Vuonna 7990 elakelautakunta
muutti muutoksenhakijan eduksi
12,5 prosenttia tapauksista, miki
on pienin muutosprosentti yli
kymmeneen \uoteen. Asioita pa-
Iautettiin elikelaitokseen uudel-
leen kasiteltiviksi 5,9 prosenttia,
eli lAhes saman verran kuin'urron-
na 1989 . Perinteisissi tyokyi,yn ar-
viointia koskevissa asioissa muu-
tosprosentti aleni entisestaan 01-
len 8,7 ja palautusprosentti nousi
puolestaan puolella ollen 5,3. Yk-
silollisa varhaiseldketti koskevis-
sa asioissa muutosprosentti aleni
ensimmdisen kerran alle kymme-
nen ollen 9,1. Palautusprosentti
nousi myds niissd asioissa ollen
5,7.
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Pubeenjobtajisto

Hallitusneuvos Heimer Sundberg,
puheenjohtaja
Hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen,
varapuheenjohtaia
Hallitusneuvos Lasse Sinivirta,
varapuheenj ohtaia
Varatuomari Timo Hal,u,
varapuheenj ohtaja

Asiantuntijajcisenet

Toimistopziillikko Seppo Virtanen
Erikoistutkij a Matti Toiviainen

Lzi2ket. lis. Jarmo Vuorinen
Dosentti Martti Olkinuora
Dosentti Heikki Takkunen
Lzi:iket. ja kir. tohtori Pentti Ristola

Ty o n a n t aj i e n e d ust aj at

Varatuomari Jukka Ahtela
Oikeustiet. khnd. Johan Astrom
Fil. maist. Markku Koponen

Varatuomari Mikko Nyyss6li

ryonrckfidin edustajat

Yastaav a lakimies Jarmo Liihteenmziki
Palkkasihteeri Pentti Keurulainen
Tutkimussihteeri Kaif a Kallinen
Apulaisosastonlohtaia Jukka Vainio

M a a t a I o u sy r i t t cij i e n e d u st aj a t

Agronomi Paavo Vuoksinen
Valtiotiet. lis. Kaarina Knuuti
Agronomi Anui Huhmmaki
Varatuomari Outi Antila-Rantanen

Yrrttuijien edustajat

Lakimies Ritva Hanski-Pitkikoski
Varatuomari Risto Tuominen

Varajcisenet

Toimistopziillikk6 Irmeli Backstrom
Fil. maist. Yri6 Turtiainen (31.7.1990 saakka)
Fil. kand. Heikki Peltola (1.8.1990 alkaen)
Laitket. lis. Paavo Poukka
Lziziket. ja kir. tohtorr Antero Leppiivuori
Lziiiket. ia kir. tohtori llkka Torstila
Lii:iket. iis. ;uhana Sillanpzizi (31.1.1991 saakka ),
Sisdtautien erikoisliiZikiri Raine Jussila (7.2.7991 alkaen)

Oikeustiet. kand. Tapio Kuikko
Varatuomari Hannu Rautiainen
Varatuomari Tauno Nouro (31.12.1990 saakka)
Vararuomari Riiua V?rn (111991. alkaen)
Oikeustiet. kand. Timo Hoykinpuro

Oikeustiet. kand. Riwa Sioholm
Varatuomari Kai Libiick

Asiantuntijaliiiikiri Nlarkku Toropai nen
Sosiaalipoliittisen yksikon lakimies Janne Metsimdki
Tyottom),yskassan johtaja Seppo Niininen
Tyoehtoasiain sihteeri Raila I(angasperko

Agrologi Tage Ginstrom
Agronomi Krister Salonen
Agrologi Johannes Ijas
efronomi Jukka-Pekka Kataia \17 .4.1990 saakka)
Agronomi Risto Artioki (18.4.1990 alkaen)
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l'ut ki nr trslrrl'rorttc ja

Jou ko Janbunen : Elakeiar jestelmdt teollisuusmaissa.
Eliketurvakeskuksen tutkimuksia 1990: I

lirt kintrrskatsauksia

Arto Laesuuori: Katsavs elakkeensaajien tuloihin r,uodelta 1988.
10.4.t990

Reijo Laatunen: l(atsaus vuoden 1989 ryoelaketurvaan. 29.3.1990

Reijo Laatunen : Y\oden 1990 elikemenoennusre. 15.5.1990

Kirumo Norrmdn: Katsaus elike- ja muun sosiaaliturvan
kehittiimisee n 7989. 30.7.799 0

'l'i lastoir.rlkrLisLr jrr

Tyoelakejzirjestelmin tiiastollinen luosikirja, osat I ja II

Tilasto Suomen eldkkeensaajista
Statistik 6ver pensionstagatna i Finland
( yhteisty6ssd Kansaneldkelaitoksen kanssa)

Tyoelzikemenotilasto alueittain
(sarjassa SVT Sosiaaliturva, yhteistyossi Tilastokeskuksen kanssa)

Tilastotietoja yksityisen sektorin ryosuhteessa olleista

Yksiryisen sektorin alueellinen ryosuhdetilasro

Kuukausitilasto

Nel j innesvuositilasto

Joustavien elikelakien seurantatilasto (neljzinnesvuosittain)

Joustavien eliikelakien hakijatilastot ( kuukausittain)
Yksil6llisten varhaiselzikkeiden hylkiystilasto (kuukausittain)
55 - 64 -vuotiaina elzikkeelle siirryheet

Perhe-el2keuudistuksen seurantatilastoia
yksityisella sektorilla (kuukausinain)

Esittei tli

Tunne ryoelaketurvasi
Kiinn din arbetspension

Mille elzikkeelle?
Vilken pension?

Tyontekil5n el2ke
Arbetstagarens pension

Yritt?ijin elike
Foretagarens pension

Elziketietoa numeroina

TVoelikevakuutus
Aibetspensionsforsdkringen

Turvana perhe-elike
Familjens pension

( )hjckirjojrr

El?iketurvakeskuksen ohjeet yrittajan ryotulon
m22riiAmiseksi

Pensionsskyddscentralens anvisningar for
fastsullandi: av fdretagares arbetsiniomst
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I-chtiri

TvoelAke 1-5
Aibetspension 1-2

Henkildrekisterilain piiriin kuuluvat

E LAKETU RVAKE SKUKSEN REKISTE RIT

Rekistericn nimet ia rekistcriasioita hoitava hcnkil(j

Henkil1rekisteri: Tellervo Lehtinen
aLaakso

Laakso
Anneli

Vireillciolore kisteri : j Pohjola

Rekisterien kiil'ttOtarkoitus

Ty6eliiketurvan hoitaminen la sen toteuttamiseen
tdrvittavat yhteydet muihin eliikejdrjestelmiin

Rckisterien sisliltiirniit tietornpit

H enkil1tiedor (henkilorekisteri)
Ty 6sub d e ti e d o, ( tyosuhderekisteri)

TEL-, MEL-, LEL- ja TaEl-tyosuhdetiedot

IvryEL- ja YEl-toimintaa koskevat tiedot

vapautukset yrittzij ivakuutusvelvollisuudesta

tyottomlYsanrstusPiivdt

VEL-, KVTEL- ja KiEl-palvelussuhdetiedot

Suomen Pankin ia Kansanel2kelaitoksen
paaftyneet palvelussuhteet

Ruotsin el?ikepisteet

Eltikej rirj e st e lyti e d ot ( eliike j iirj estelyrekisteri )
TEL-wdnantaiatiedot
ryonahtai an selvittelytiedot
eilaketuruan sisiilt6 ryonantalituin

E ltiketi ed o t (eliikerekisteri )
woeliikeoii2itokset
tietoia kansanelzikepiizit6ksislii

Vi re i I I ti o I o ti e d o t (vie r eillitol o reki steri )

ryoelakeoikeuteen liitryvat selvittelyt

riero YEL- ja MYEl-lis2ietuien rekisteroinnisri

tiedot vireill2 olevista elzikehakemuksista

sairauspdivd rahatietoia

p varhaiseliikkeiden

tietoia tapaturmaelikkeisti ia'ptiivdrahasta

el2kelautakuntaan ja vakuutusoikeuteen tehdlt valirukset

)o




