


ELAKETURVAKESKUKSEN
VUOSIKERTON/US

1 991





TYCELAKETURVA VUONNA 1 99 1

ETK-jarjestelmEin m u kaisia tyoelak-
keita oli vuoden 1991 paattyessa voi-
massa 942 000 kappaletta. Elakelaitok-
set maksoivat tyontekijain eldkelakien
IEL LEL, N/EL, TaEL)ja yrittajien ela-
kelakien (|\4YEL ja YEL) mukaisina eldk-
keinA kaikkiaan 23,9 miljardia markkaa.
Kasvu oli edelltsvuodesla 2,7 miljardia
markkaa, mikA merkitsi 8,3 prosentin
reaalikasvua. J ulkisen sektorin elakkeita
maksettiin 16,1 miljardia markkaa, jo-
ten tyoelakkeet yhteensa muodostivat
40,0 miljardin markan eran. Kansaneldk-
keita maksettiin 17 B miljardia mark-
kaa. LakisaateisiA elakkeita maksettiin
kaikkraan 61 3 miljardia markkaa.

TyoelakejArjestelman maksutulo oli
27,8 miljardia markkaa ja vastuuvelka
vuoden paattyessa 129,5 miljardia
markkaa, TEL:n keskimaarainen mak-
suprosenlti oli 16 9 LEL:n 1B 2 ja TaEL:n
13,9. YEL:n vakuutusmaksu oli keski-
maarin 15 3 prosenttia ja N/YEL:n kes-
kimaarin 7,6 prosenttia tyotulosta.

Elakepolitiikan keskeisin kysymys oli
tyoelaketurvan rahoituksen varmistami-
nen pitkiilla aikavEililla. Tdma olitaustal-
la niin eldkekomitea -1990:n kuin ty6-
eleikerahastotormikunnan tyoskentelys-
sa.

Elakekomitea I990:n tehtavana oli
loy4aa keinoja, joilla varhaiselakkeiden
lukumdariin kasvua voitaisiin hillita Ta-
man ohella komitean tuli selvittaa tyo-
ja kansaneiakkeen yhteensovittamiseen
ja eliikkeiden indeksitarkistuksiin liitty-
vidi keskeisidi kysymyksiZi.

Elakekomitea 1990:n alaryhmien
tyon tuloksena syntyi laaja ehdotusko-
konaisuus, jonka tavortteena oli keski-
miiEiraisen elakkeelle siirtymisen ian ko"
rottaminen kolmella vuodella vuoteen
2020 mennessd sekd elaikkeiden
yhteensovittamisen ja indeksitarkis-
tusmenettelyn uudistamrnen. Komitean
ehdotusten kokonaisvaikutus elake- ja
palkkamenojen keskinaiseen suhtee-

Toimitusjohtaja
N,rlattiUimonen

seen olisi erittain merkittdvd. Komitea
arvioi, etta vuonna 2030 elakemenot
olisivat aikaisemmin esitettylen laskelmi-
en mukaisen 40 prosentin asemesta
noin 30 prosenttia palkkasummasta.
Komitean tavoitteista vallitsi pitkalle me-
neva yksimielisyys, mutta kaytannon
yksityiskohdista ei piiasty yksimieli-
syyteen. Tiimdrn seurauksena keske js-

ten etujZujestojen edustajat jattivat eri-
dvdt mielipiteensa mietintodn.

Kansantalouden laman syventymi-
sen myOtd yritysten toimintaedellytysten
turvaaminen on noussut ensiarvoisen
tarkedksi. Ty6elakevakuutusmaksun
alentamista perati 2,5 prosenttiyksikdl-
la vuoden 1992 alusta tayt),y tarkastel-
la tata taustaa vasten. Huolta maksuna-
lennuksesta lievrttaa se, ettd niin ikaan
paatettiin palkansaajien tyoeleikemak-
sun kayttoon ottamisesta vuoden '1993

ajaksi.
Tavoitteena on, ettd palkansaajien

ty6eliikemaksusta muodostuisi pysyva
ja etta tulevista maksujen korotustar-
peista merkittavA osa nakyisi palkan-
saajien maksuissa.

ElErketu rvakesku ksen luottovakuu-
tukselle vuosi .1991 oli erittdin raskas.
Luottovaku utuksen tasoitusvastuu pie-
neni hdlyttdviistija oli vuoden paattyes-
sa 34 prosenttia taydesta maarasta.
Vuotta aikaisemmin vastaava luku oli
54 Luottovakuutus ei selvid tilanteesta
pelkastddn maksujaan korottamalla,
vaan tarvitsee tydelErkevakuutusmak-
sun kautta kerattavia varoja toimintan-
sa tilap€iiseen tukemiseen.

Elaketurvakeskus ttiytti syksyllti 30
vuotta. lhmisen elinkaarella mitattuna
tydelakejarjestelmein keskus on tulos-
sa parhaaseen tydiktitinsa. Toimitusjoh-
tajan nak6kulmasta katsoen nain on
myos todellisuudessa. Esitiin tyotove-
reilleni lampimat kiitokset vuoden aika-
na tehdysta tuloksellisesta tyosta.
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HALLITUKSEN KERTON/US

ELAKEIU RVAKESKU KSEN TOI N/ I N NASTA

VUONNA 1991

Vuosi 1991 oli Etiiketur-
v ake sku kse n j a ty 6 e I Akej Arj e *
tel m iin 30. toi mi ntavuosi. Vue
si oli samalla hallituksen kol-
miv u oti se n toi mi ntakau d e n vi i-
meinen, javuonna 1992 halli-
tus aloitti uuden kolmivuotis-
kauden uudistuneessa ko-
koonpanossa.

ELAKETURVAKESKUKSEN
HALLINNON KULUT

Kertomusvuonna Suomen kansan-
talous ajautui lamaan, jonka kaltaista ei
tunneta taman vuosisadan ajalta. Brut-
tokansantuote laski 6,2 prosenttia edel-
lisvuodesta. Yritysten toimintaedelly-
tykset ja kannattavuus heikkenivEit jyr-
kdsti.Konkurssien lukumditrd kasvoi
6 "100:aan eli 70 prosenttia edellisestii
vuodesta.

SyvA talouslama heikensi myds Elti-
keturvakeskuksen luottovakuutuksen
vastuukykyii uhkaavasti. Ttimtin vuoksi
sekd luottovakuutustoiminnan perusltih-
tokohdat ettii toiminnan jatkamisen mah-
dollisuudet 1a tarkoituksenmukaisuus
otettiin kiireellisesti selvitettdviksi.

Vuoden 1992 helmikuun alussa hal-
litus teki sosiaali- ja terveysministeriolle
ehdotuksen lainmuutokseksi, jolla luot-
tovakuutuksen vastuukyky turvattaisiin
vuosien 1992 1a.1 993 ajaksi.

Hallitus kokoontui kertomusvuoden
aikana 17 kertaa. Hallituksen tyosken-
telyn painopiste oli ElEiketurvakeskuksen
toiminnan ohjaamisen ja valvonnan ohel-
la eliikepolitiikan piiriin kuuluvissa kysy-
myksissa.

Sosiaali- ja terveysministeriolle an-
nettiin lausunto muun muassa maa-
talousyrittiijien vakuutusmaksusta, so-
siaaliturvan tietoverkosta sosiaali- ja
terveystilastojen kehittamisestdr ja met-
stikoneyrittrijien eliiketurvasta. Tydvoima
2000 +aportista annettiin lausunto tyomi-
nisteriolle.

Eliiketurvakeskus teki sosiaali- ja
terveysministeriolle esityksen aloittavien
YEl-yrittiijien vakuutusmaksun alen-
nusjiirjestelmaiksi sekA esityksen eliik-
keiden maksatuksessa noudatettavan
viimeisen laitoksen periaatteen laajenta-
misesta julkisen puolen eldkelaitoksiin.

Tyoeltikejtirjestelman piirissii toimi

kertomusvuoden piiZittyessd 76 el2ike-
laitosta. Ne maksoivat eltikkeitti yhteen-
sii 23,9 miljardia markkaa. El|ikkeen-
saajien lukumdrduii oli vuoden paatty-
esszi 870.000. Kertomusvuoden aika-
na eliikelaitokset vastaanottivat yhteen-
sZi 108.000 uutta eliikehakemusta.
Eldkelaitosten maksutulo oli yhteensti
27,8 miljar dia m arkkaa.

Eleketurvakeskuksen varsinainen
toiminta

Eldketurvakeskuksen varsinainen
toiminta muodostuu ty6elakejarjestel-
mdn palvelutehtEivistEr. N6ritri ovat muun
muassa elaketurvan kehittiiminen, tut-
kimus., tilastointi- ja tiedotusteht€rvait, va-
kuutetun elaketurvan varmistamiseen
liittyvat valvontatehtAvat ja tydeliikejar-
jestelmtin keskusrekisterin ylliipito- ja
kehittamistyot.

Hallinnon kulut olivat kertomusvuon-
na111,2 miljoonaa markkaa. Nousu oli
edelliseen vuoteen verrattuna 7,4 pro-
senftia, N/aksetut palkat, palkkiot ja
sosiaalikulut olivat 59,7 miljoonaa mark-
kaa ja atk-kulul 22,9 miljoonaa mark-
kaa.

Kaiytt6omaisuudesta tehtiin elinkei-
noverolain enrmmdispoistoina 5,8 mil-
joonan markan suuruiset poistot. Pak-
kovakuutussaamisista sirrrettiin luot-
totappiovarauksiin 3,0 miljoonaa mark-
kaa.

Varsinaisen toiminnan menot katet-
tiin ptitiosin elakelaitoksi lta peritttivilldi
kustannusosuuksilla, jotka olivat ker-
tomusvuonna 1 18,0 miljoonaa markkaa.
Kasvu oli edelliseen vuoteen verrattuna
7,1 prosenttia. I\rluut tuototolivat 15,8
miljoonaa markkaa.
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Palkat la palkkiot
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Sosiaalikulul
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Vuonna 1901
luottovakuutuksen 147,3

miljardia markkaa. Aliiiirti kasvoi
lisestd vuodesta 28 prosenttia.

uAAnAu_A v

KUUTUKSEN

1989 1990 1991

miljoonaa markkaa, mikri on 62 pro-
senttia suurempi kuin vuonna 1990. JaL
Ieenvakuuttajien saama maksutulo oli
58,6 miljoonaa markkaa. lMaksutulon
kasvu johtui pridasiassa vakuutus-
vastuiden kasvusta ja maksutason
korotuksesta.

IMaksetut korvaukset olivat takaisin-
peritylla mdrdrrEilld vahennettyn A 232,4
miljoonaa markkaa. Korvatun mdilrdn
suuruus johtuu konkurssien erittaiin
voimakkaasta lisd;intymisestii varsinkin
vuoden loppupuoliskolla. J€illeenvakuut-
tajat sanoivat irti vakuutussopimuk-
sensa, minkti johdosta jalleenvakuu-
tussopimusten voimassaolo piitittyy

uhkaava kehitys

ongel-
mia saada

helmikuussa esitetyn

oli vuoden 1991
kasvua

vakuuksien laskenn

LUOTTOVAKUUTUKSEN
TASOITUSVASTUU

17,2
edel

s89 1990 199
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ElaketLrvakeskuksen hallituksen kokouksessa 1 9. 7 1 .1 997 olvat l4sna (etunvl vas ). johtala Lasse
Laatunen (STl0, vpj taimttusjahtala Juhani Kolehn)ainen, pl lijohtala Jukka Rantala (STM),
tutkimussihteei Kaija Kallinen (SAl9, hall.tiet.tohtori Waldemar B1hler (yntttijat).
Takaivi vas.: toiminnanjohtaja Raino Pohjanviire (run, btnitusjahtaja Altti Aurela, johtala Pekka
l'lerenheimo (LTl9, yllltiakan Oli Elo, maat. ja metsrit. llsensiaatti Keilo Hytonen (maatalousynttijat),
asiantuntijablikii Markku Toropainen (SAlj ja Elaiketurvakeskuksen toimitusjohtaja Malb Ulmonen.

Sijoitukset ELAKETURVAKESKUKSEN
SIJOITUSOIUAISUUS

Sijoitusomaisuuden maara oli vuo-
den paiiittyessa 307,3 miljoonaa mark-
kaa. Tristzi maarasta oli myonnettyjen
lainojen osuus 37,5 miljoonaa, jouk-
kovelkakirjojen maAra 256,3 miljoonaa
ja osakkeiden arvo 13,5 miljoonaa mark-
kaa.

Sijoitusomaisuudesta tilinpiiiitok-
sessa tehtyjen aryonalennusten maara
oli4,3 miljoonaa markkaa. Edellii maini-
tun sijoitusomaisuuden lisdksi rahoitus-
omaisuuteen sisliltyi lyhytaikaisia sijot-
tuksia 138,6 miljoonaa markkaa.

Henkil6st6

Eltiketurvakeskuksen palveluksessa
oli vuonna 1991 keskimatirin 384 hen-
kiloti. Vuoden paaftyessa henkilomtitirii
oli 382, kun se vuotta aikaisemmin oli
386. Lukuihin dsdpat vuoden vaihtees-
sa dritiyslomalla tai pitkdllii sairaslomal-
la olevat henkil6t.

Paikalla olevan henkiloston mii€irii oli
vuoden piiattyessa 355.

Edustajiston, hallituksen ja toimitus-
johtajan palkat ja palkkiot olivat
1.057.172markkaa. h/uut palkat ja palk-
kiot olivat 56.853.949 markkaa.

I
Velkakirjalainat

Osakkeet

JoukkoveikakirJat

Lyhytaikaisel sijoltuksel
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SEN NAN

_..",{1 i_ :::. r;iit : 1.1.-31.12.1990

Toiminnantuotot
Kustannusosuudet

'i 'l l"Jr:'
::':::l

ar. ri l - 1.130
1 10.854

Muut hallinnon kulut

-:i-i.l.f I

- -l jr. , r]'
- -- Li-,- - I : - :.:.

= 
- 4,:'1

- 42.458
- 13.950
- 47.077 - 103.485

- 5.166Poistot keyttOomaisuudesta

Muuttuotot ja kulut
Vuokratuotot
Korkotuotot
ElEikelautakunta

Korkokulut

Varaugtenmuutos
Luottotappiovaraus

--i":t l:

'10.053

2.890
- 6.964 5.979

3.182

:*- -''.ili

Tilikaudentulos 0

o()

I

Luvut markkoina.



I



10

I



31.12.1990

Vieraspdfioma

J6lleenvakuutusliikkeeste
lohtuvatvelat

Jiilleenvaku utusmaksut
It/uutvelat

Siirtovelat
Vakuutusmaksuennakot
Ennakkona saadut kustan-
nusosuudet
lvluutsiirtovelat

Vakuutustekninen vastuuvelka
Vakuutusmaksuvastuu
Korvausvastuu

Luottotappiovaraus

-.! ..1-..

5.658
46.823

43

45.494
513.916

35.652

6.780

559.410

665.761

;-":.-, 1:: i

*.. .r:''Y.-:

Luvut tuhansina markkoina.
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EN LIITTNEDOT

ERITTELY

Korot
Osingot
lrlyyntivoitot
lr/uuttuotot

Kulut
Korot
Ii/yyntitappiot
Arvonalennukset
[\luut kulut

Nettotuotto

JALLEENVAKUUTTAJIEN OSUUS
VAKU UTUSIVAKSUTU LOSTA

Kotimainen
maksut
palkkiot

I r1 ,r'

'i i:

" :: \"...,:,

. I lr rr "l '.;!

5;.:r.ll;"

1990

44.445
963

1.610
2

47.020

148
479

t.t to

'1990

18.259
- 2_.19!

+ 95.937

- 95 .865
____i

+ lz

'i aiB I

t:"l,og|11

?'r.::i

i..:t.r'rl -.j

109

t9€9?

YhteensEi 16.068

'1990

230
902

701
896

VAKUUTUSLIIKKEEN TU LOS

Vakuutusmaksutuotot
+ Sijoitustoiminnan nettotuotot
./. Korvauskulutilman

tasoitusm#rdrAn muutosta
./. Liikekulut

nmuutos
+ Sijoitusomaisu uden arvonkorotukset

Vakuutusliikkeen tulos (= kiiyttiikate)

SOLVENSSIKEHITYS

+
64
39

aL

-10

1989
1990
t a:=.'.

419.544
482.784
405. 21 0
50'1.075
a,':\ .-'(

Tasoitusvastuu o/o tdyd estd m Sdrriist2i

.7Q Q, uru
aR9vvtc
nnnoo,v
6dn
rlt':

Luvut tuhansina markkona.
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KA\TIOON/AISUUDEN

Osakkeet ja osuudet

OyTietokonepalvelu Ab

OSAKKEIDEN JA KIINTEISTOJEN

Kirjanpitoaruo

OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN ERITTELY

Lukumdtird Osakkeiden Nimellisarvo
osuus o/o

Kirjanpitoarvo

Sijoitusomaisuus
Osakkeet

Kdytttiomaisuus
Osakkeet ja osuudet
Kiinteistoosakkeet
Kiinteistoosakkeet
Kiinteistot

VASTUUT

Kiinnitykset

RAHOITUSLASKELN/A

Verotusarvo

1990

Kirjanpitoarvo Verotusarvo

17.694

399
937

92.578

17.826

Jt4
2.840

JU.IJJ

2.000

RAHAN LAHTEET

Vakuutusmaksutulo
Varsinaisen toiminnan tuotot

nettotuotto
pd?ioman muutos

RAHAN KATN'O

Maksetutkorvaukset
Liikekulut ja hallinnon kulut
Muuttuotot ja kulut (netto)*
Rahoitusomaisuuden muutos
Sijoitusomaisuuden muutos
KHytttiomaisuuden muutos

") slsiltd a jd I le e nvak u u ttaj i e n
osuudet, korkokulut
ja v*lifiomi;t verot

Luvut tuhansina markkoina.

- 19.990
114.381
68.936

165.658
- 38.847

5.717

295.855

1990

90.901
1 10.854
39.902
54.'t98

295.855

Helsrngissd 25. ptlivtinti maaliskuuta 1 992
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TI LI NTAR KASTUS KERTO NI U S

Edustajiston varsinaisessa syyskokouksessa joulukuun 1 
'1. piiiviinii 1990 valit-

semina tilintarkastajina olemme tarkastaneet Eltiketurvakeskuksen vuoden 1991
hallinnon ja tilit hyvtin tilintarkastustavan edellytt2imtissd laajuudessa. Tarkas-
tu ksesta annamme edustajistolle seuraavan lausunnon.

Valvontatarkastus

Edustajiston valitsemana valvontatarkastajana allekirjoittanut Folke Tegengren
on huolehtinut kirjanpidon jatkuvasta tarkastuksesta. Niiissii tarkastuksissa on
todettu kirjanpito hyviin kirjanpitotavan mukaiseksi, rahavarojen hoito tiismiilli-
seksi ja sisEiinen valvonta tarkoituksenmukaiseksi. Laina-asiakirjat ovat kun-
nossa sekii sijoitus- ja ktiyftoomaisuuden arvopaperit tallella.

Tilinpiiiitd,s

YhdessZi olemme tarkastaneet tilinpiiiitoksen ja sen perusteet. Tilinptiiitds,
joka kiisittiiri varsinaisen toiminnan ja luottovakuutustoiminnan tuloslaskelmat
sekfl taseen, on laadittu hyvdn kirjanpitotavan mukaisesti. Tuloslaskelmat osoit-
tavat nolla{ulosta ja tase ptrZittyy 601.099.909,63 markkaan. Tilinpiiatos ja
toimintakertomus antavat asialliset ja oikeat tiedot Eldketurvakeskuksen toimin-
nasta ja taloudesta sekdi luottovakuutuksen vakavaraisuutta uhkaavasta kehi-
tyksestd.

Hallinto

Edustajiston, hallituksen ja luottovakuutustoiminnan johtokunnan pOyttikirjoihin
olemme perehtyneet. Listiksi olemme saaneet tarpeellisiksi katsomamme sel-
vitykset,

Eldiketurvakeskusta on tarkastuksessamme saamamme ktisityksen m u kaan
hoidettu kuluneena tillvuonna asiaankuuluvalla huolellisuudella.

Esitykset

Puollamme tilin pAtit6ksen vahvistamista.
Ehdotamme hallituksen jrisenille ja toimitusjohtajalle sekd luottova-

kuutustoiminnan johtokunnan jtisenille vastuuvapauden mydntdmistii vuodelta
1 991.

Helsingissii huhtikuun 8. piiiviinii 1 992

/ iti'i;1,r l'lY''7:i, i,,r,,,

,i.:rtlr/,.,; l:t.rltiirr /i,1"/ /'
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TIETOJA
ELAKETURVAKESKUKSEN

TOIN/INNASTA

Hakemuspalvelu

Eldketurvakeskukseen saapui vuo
den aikana KansanelEikelaitoksen
paikallistoimistojen vastaanottamia
eltikehakemuksia 53 000. Ty6eliike-
laitosten vastaanottamia eltikehake-
muksia rekisterditiin 55 000. Luvuissa
ovat mukana sekdi uudet eldkeha-
kemukset ettti tydkyvytt6myyseltik-
keiden jatkohakemukset.

Ty6eltikelaitokset liihettavat van-
huuseltikeiktiii ltihestyville vakuutetuil-
leen esittiytetyt hakemuslomakkeet ja
laskel man tydeltikkeen mtitirtistti. Elii-
keturvakeskus toimitti ttitd tarkoitusta
varten eliikelaitoksille 1.6.1926 -
31.5.1927 syntyneiden vanhuuselti-
kelaskentaa varten 13 000 rekisterio-
tetta ja Vdestdrekisterikeskukselta
saadut hakijoiden osoitteet. Rekisteri-
tietojen lisiiksi osalle elEikelaitoksista
toimitettiin vanhuuseliikkeen hake-
mista varten esittiytetyt hakemuslo-
makkeet.

Eliikehakemusten ratkaisua varten
eltikelaitoksille vtilitettiin 32 000 laa-
k2irin lausu ntoa tai muuta listiselvitystii.
KansanelEikelaitoksen ilmoituksia sai-
rausvakuutuslain mukaisen ptiivti-
rahan ensisijaisuuden ptitittymisestti
Eldketurvakeskus vtilitti 31 000.

Tyoeltikelaitokset ja Kansan elEike-
laitos ltihetttivtit toisilleen ennakkoil-
moituksen hakijan tydkyvyttdmyytttr
koskevasta ratkaisustaan ennen elti-
keptititdksen antamista. Menettelyllti
pyritiitin vtiltttim titin e ri Eivtit e I dtke rat-
kaisut. Eltiketurvakeskus vtilitti 54 000
ty6kyvyttomyyseltikettti ja yksi loll istii
varhaiseldikettEi koskevaa ennakkoil-
moitusta ja vastausta niihin.

Ratkaisuesitysten erotessa elEike-
laitosten on neuvoteltava ratkaisusta.
Neuvotteluja ktiytiin 7 800 tapaukses-
sa. Eritiviksi jei 282 ratkaisua. Valta-
osa eriEivistdi ratkaisuista johtui siitti,
ettd toinen eliikelaitos my6nsi tydky-
vytt6myyseldikkeen toistaiseksi ja toi-
nen mEitirtiajaksi tai mEiiirEiaikaisten
eltikkeiden ptitittymisajat erosivat.

Ty6eldkevaku utettujen palve I u

El?iketurvakeskus palve-
lee vakuutettuja antamalla
henkil5kohtaista eldkeneu-
vontaa ja ottamalla vastaan
eldkehakemuksia. Lisiiksi
E I Aketu rv ake sku s v al v o o v a-
ku uttam i sv elvo I I i su u d e n tAyt-
tiimistii ja antaa lausuntoia,
suosituksia ja piiiitdksiii yk-
sitti)i sten v aku utettujen eli)-
keasioista.

ELAKEHAKETVUKSET

1987 1988 1989 1990 199'1

ElAketurvakeskukseen
saapuneet

Elekelaitoksiin
saapuneet

ELAKEHAKEMUKSET
ELAKELAJEITTAIN

Tyokyvyt- Yksilolli- Tyotto-
tomyys- nen var mYYS-
elake haiselAke eleke

Vanhuus- Perhe-
ja osa- elake
aikaeleke

'1991 1990

Eldkeotepalvelu

Tyontekijti voi saada tyoelZikettiitin
koskevan rekisteriotteen joko omasta
pyyn ndstEiEin tai Eltiketu rvakesku ksen
aloitteesta. Pyytamatta ote ltlhetetEi2in,
kun TEL-tyosuhde ptitittyy tai kun uusi
tydntekijil tulee ensimmiiisen kerran
tyoelakejarjestelmtin piiriin.

Vuoden aikana eldkeotteen sai Elti-
keturvakeskukselta 452 000 vakuutet-
tua. Pyynndstii annettiin 98 000 otet-
ta. Kokonaismtitirdrdrn sisiiltyviit LEL
Ty6eltikekassan ja Esiintyvien taiteili-
joiden eltikekassan tilauksesta annetut
54 000 otetta. Omilla messuosastoil-
laan Eldketurvakeskus jakoi 10 000
otetta.

lVarkkamdi2rrtiisen eltikkeen laske-
miseen eivZit rekisterissEi olevat tiedot
riitti jatkuvan tyosuhteen tai yrittiijti-
toiminnan osalta, vaan elEikkeen las-
kentaan tarvitaan eliikelaitoksista saa-
tavia listitietoja. [VarkkamZiZirtiinen ar-
vio el2ikkeestZi on mahdollista antaa
vain osalle vakuutettuja. tt/arkkamiid-
riiisen otteen sai33 000 vakuutettua.

Eltikelaitosten jakelun kautta saivat
elEikeotteen 30, 35, 40, 45,50 ja 55
vuotta ttiyttiineet tydntekijtit ja ltihes
kaikki YEL-vakuutetut. YhteensZi jaet-
tiin 170 000 otetta. Ntiistti '155 000
otetta varten Eldketurvakeskus antoi
rekisteristiitin perustiedot ja 24 000
vakuutettua varten valmiiksi muotoil-
lun otteen.

Eltiketurvaa koskevien tiedustelu-
korttien jakelukanavia tarkistettiin so-
pimalla Postin kanssa tiedustelukortti-
en esillii pittimisestii. Kortteja saa
myos vakuutusyhti6iden konttoreista
ja Kansaneltikelaitoksen paikallistoi-
mistoista.

Tydeltikeasioiden hoitoa varten
avattiin koeluontoisesti El2iketurvakes-
kuksen rekisterist€i suora pEiditeyhte-
ys 5 el?ikevakuutusyhtiOn 173 paikal-
liskonttoriin.
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Rekisterit

ElEtketurvakeskus kertiti tydeltike-
turvan keskusrekisteriin tiedot ty6nte-
kijoiden ja yrittiijien eliikkeiden karttu-
misesta ja tehdyistti eltikeratkaisuista.
Vuonna 1991 kirjattiin noin viisi miljoo-
naa rekisteritapahtumaa.

ElEikelaitoksille annettiin Eltiketur-
vakeskuksen rekisteristtr 2,3 miljoonaa
otetta, joista 300 000 annettiin eldke-
ratkaisun kiisittely2i varten. Tydsuhtei-
siin kohdistuvia eldkelaitosten pdiEite-

kyselyjti oli otteista 400 000.
ElErketurvakeskus piteiai lisiiksi re-

kisteriti TEL-elakejiirjestelyistti. Eliike-
jiirj este lyreki steri s isEiltEiti tied ot TEL-
vaku utuksen ottaneista ty6nantajista.
Vuoden lopussa rekisterissd oli
106 000 voimassa olevaa TEl-eltike-
jiirjestelytr.

Rekistereiden uudistustyo on jat-
kunut mittavana. Rekistereiden ja tie-
toliikenteen uudistusty6tti on jatkettu
tarvekartoituksilta ja suunnitteluprojek-
teilla.Erityisesti muutoksia aiheutti
IVEL-elzikeoikeuden liittiiminen TEL-
vastuunjaon ja viimeisen laitoksen pe-
riaatteen piiriin.

ANNETUT TYONTEKIJOI OTN
REKISTERIOTTEET

Iaro,n "r,o- I eyynno"ta I Elakelaitosten
jakamatmaattisesti

antamat

REKISTER ITAPAHTU MAT JA
ELAKELAITOSTEN TI ETOPYYN NOT

annetut

1987 1988 1989 1990 1991

Rekisteri-
tapahtumat

Elekelaitosten
tietopyynnOt

Rekiste16idyt lisHedut

ElEiketurvakeskuksen tehttivtind on
rekisteroidd TEL 1 1 $:n mukaiset lis€r-

edut. Vuoden aikana kiisiteltiin yli
4 600 eltiketurvan rekisterointi-ilmoi-
tusta. Ntiistti suurin osa olijo voimas-
sa oleviin listietujdrjestelyihin perhe-
eltikeuudistuksen johdosta tulleita
muutosilmoituksia. Vtihimmtiisturvan
sisiilttivii n eltikejtirjestelyi h i n rekiste-
rditiin 352 u utta lisdetujtirjestelyii.

Asiakkaiden neuvonta

ElEiketurvakeskus antaa asiakas-
neuvontaa kirjeitse, puhelimitse ja
henkil6kohtaisesti. Vuoden kuluessa
vastattiin 1 7 300 tiedustelukirjeeseen.
Kirjeensaajista B 700 oli esitttinyt yh-
teensti'1 1 900 rekisteritietojen oikeel-
lisuutta koskevaa huomautusta, jotka
ohjattii n eldkelaitoksi I le ktisitelttiviksi.

Asiakkaita ktivi 4 835 ja puhelimit-
se neuvoja kysyi noin 22200 vakuu-
tettua. Eldketurvakeskuksen 3O-vuoti-
suuden merkeissti pidettiin asiakas-
palvelu avoinna torstaisin kello 17.30
asti syyskauden. Kokeilua ei jatkettu
vuodenvaihteen jdlkeen.

Soveltamisratkaisut ja
lausunnot
vakuutusoikeudelle

Vuoden aikana annettiin sovelta-
misratkaisuja ja -lausuntoja 553
kappaletta; niiistti 64 annettiin elZike-
lautakunnalle tai vaku utusoikeudelle.

Vakuutusoikeus pyyttiti muutok-
senhakuasioissa Eldketurvakeskuk-
selta asiantuntijalausuntoja. Vuoden
aikana vakuutusoikeuteen tuli vireille
2 680 tyoeliikeasiaa koskevaa muu-
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toksenhakua, joihin Elaiketurvakeskus
antoi lausunnon yli 2 000 tapaukses-
sa.

Eltiketu rvakeskuksen yhteydessti
toimiva tyokyvyttomyysasiain neuvotte-
lukunta antoi 30 ratkalsusuositusta.

TEL-valvontaa koskevia lukuja

TEL-, YEL- ja TaEL-valvonta

Tyonantajat ovat lain mukaan vel-
volliset ottamaan TEL-vakuutuksen ja
yrittiijiit YEL-vakuutuksen. Vakuutuk-
sen ottamisen laiminlydneet ty6nan-
tajat ovat yleensEi kehotuksen saatu-
aan hoitaneet TEL-vakuutuksen kun-
toon. Jos vakuutusta ei hoideta, Eldke-
turvakeskus mtiiirtiii eltikelaitoksen ja
ottaa vakuutuksen.

YEL-valvontaa koskevia lukuja

TEL-VALVONTA

Aloitetut Kehoituk- Pakko- Tydnantaja-
jerjestamis-sesta ote- vakuutuk- tarkastukset
selvitykset tut vakuu- set

tukset

E,nno
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Eldkkeiden vastuunjako

Eltiketurvakeskus selvitti vuonna
1991 eltikelaitosten vastuuosuudet
vuoden 1990 aikana maksetuista
eltikkeistti. Vastuu njaossa mEiEirdtddn
eltikelaitoksen osuus erikseen TEL-
LEL-TaEL-eltikemenon yhteisesti vas-
tattavista osista ja erikseen YEL-elti-
kemenosta. lr/YEL:n mukaisista eldik-
keist?i vastaa [t/aatalousyritttijien elti-
kelaitos.

Yksi elZikelaitos maksaa tydeltik-
keen kokonaan, vaikka eliikettdt on
karttunut useista eri eliikelaitosten
piiriin kuuluneista tyosuhteista ja
yrittZijtitoi m i n no ista. tr/ u iden eltikelai-
tosten vastuulla olevat osuudet vtilite-
taan vastuunjaon yhteydess€i eliik-
keen maksaneelle eldkelaitokselle.
Eltikkeitti perittiin 54 eltikelaitokselta
yhteensd 221 miljoonaa markkaa. Se
maksettiin B2 eliikelaitokselle.

Vuonna 1990 maksettiin TEL-,
LEL- ja TaEL - eliikkeitti yhteensti
17 634 miljoonaa markkaa. lVtitirtis-
1A74,2 prosenttia eli 13 081 miljoo-
naa markkaa oli eldkelaitosten yhtei-
sellti vastuulla. Ttimti jakautui eri
eltikelajien kesken siten, ettd 53,7 pro'
senttia oli vanhuuseltikkeitd, 16,3 pro-
senttia tyokyvytt6myyseltikkeitei ja yk-
silollisiti varhaiselEikkeitti, 1 3,5 pro-
senttia tydttomyyseltikkeitii, 1 2,5 pro'
senttia perhe-eltikkeitti ja 4,0 prosent-
tia lisZieltikkeitti. Yhteisellti vastuulla
ovat myos osa-aikaeltikkeet, joita
maksettiin yhteensti 4,3 miljoonaa
markkaa.

Ty 6 e I iikej d rj e ste I m dn
keskuselimend Eldketurva-
keskus selvittiiii eliikelai-
tosten osuudet yhteisesti
v ast att av i sta e I iikke i std, y I I d-
pitiiii keskusrekisteril ty6-
su htei sta, y rittiijiijaksoi sta ja
e I iikej Arj e ste lyi std, tark astaa
eliikes{iiitiiSitl ja -kassoja
sekd antaa elitkelaitoksille
ohjeita ja suosituksia lakien
soveltamisesta.

ELAKETMENOJEN

VASTUUNJAKO

I Rahastoitu osa I S,an","no","n rhteisellavastuulla

IMYEL-ELAKEN/ENO

Kaikkiaan 48 eltikelaitosta oli mak-
sanut yhteisesti vastattavia eliikkeitti
vEihemmiin kuin niille mEi€irEitty vastuu-
osuus oli. Erotus 1 852 miljoonaa
markkaa perittiin niiiltii eltikelaitoksil-
ta ja maksettiin niille 40 eliikelaitok-
selle, jotka olivat maksaneet eltikkei-
ta vastuuosuuttaan enemmtin. Vas-
tuunjaon kuukausittainen ennakkosel-
vittely alensi lopullisen selvittelyn yh-
teydessEi Eldketurvakeskuksen kaut-
ta kulkeneen rahamdiirtin 1 852 mil-
joonasta 391 miljoonaan markkaan.

Vastuunjaon yhteydessti hyvitetti i n
TEL:n, LEL:n, TaEL:n, lvlEL:n ja KVTEL:n
mukaista toimintaa harjoittaville elti-
kelaitoksille myds osuudet Tyott6-
myyskassojen Keskuskassalta saa-
dusta vakuutusmaksusta, jolla kate-
taan ty6tt6myysaikojen huomioon
ottamisesta aiheutuvat kulut. Vuodel-
ta 1990 vakuutusmaksu oli 594 mil-
joonaa markkaa.

Eltikelaitokset maksoivat vuonna
1990 YEl-eliikkeitti yhteensd 1 656
miljoonaa markkaa. Vuoden 1990
YEl-eliikkeiden valtionosuus oli nol-
la markkaa.

Vuonna 1990 maksettiin IVYEL-
eltikkeitii 2 096 miljoonaa markkaa.
Valtionosuus |VYEl-eltikkeiden kus-
tannuksista oli 1 688 miljoonaa mark-
kaa.

Rintamaveteraanien varhaiseliik-
keistti aiheutuvat kustannukset valtio
korvaa eltikelaitoksille Eltiketurva-
keskuksen viilityksellti. Vuonna 1 990
tdimti erd oli 84 miljoonaa markkaa.

1986 1987 1988

Vakuutusmaksuilla rahoitettu

1989 1 990

Valtion osuus

TOIN/INTA
TYOTMKEJARJESTELIVAN

KESKUSELIN/ENA
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Eldketurvakeskus viilitti valtiolle eld-
kelaitosten palautuksena valtion lo-
pullisen korvauksen ja ennakko-
na saadun korvauksen erotuksen
128 159 markkaa.

Eldketurvakesku ksen vtilityksellti
maksettiin ennakot vuoden 1991 vas-
tuunjaosta. Kuukausittain vailitettiin
162 miljoonaa markkaa ennakkoa
suorittavilta eltikelaitoksilta ennakkoa
saaville eliikelaitoksille. Eleiketurva-
keskus vtilitti eltikelaitoksille myos rin-
tamaveteraanieltikkeiden valtionkor-
vauksen ennakkona 27 miljoonaa
markkaa ja YEL-eleikkeiden valtion-
osuuden ennakkona yhteensai 78 mil-
joonaa markkaa.

Vuoden '1991 alusta MerimieselEi-
kekassa tuli mukaan vastuunja-
kojiirjestelmaein. TEL:n vtihimmtiiselti-
keturvaa vastaavalta osalta Meri.
mieseldkelain mukaiset eldkkeet kus-
tannetaan ja otetaan vastuunjaossa
huomioon kuten TEL:n, LEL:n ja
TaEL:n mukaiset eltikkeet.

Soveltamisohjeita

Eltikelaitoksille ltihetettiin vuonna
1991 yhteensti 67 yleiskirjettii.

A-sarjana lahetettiin eltikelaitoksil-
le tiedoksi kaikki tydeltikkeitii koske-
vat hallituksen esitykset ja vahviste-
tut stiiidokset. Listiksi A-sarjassa ldr-

hetettiin ohjeita tydeliikelakien sovel-
tam isesta. Soveltamisyleiskirjeistti tiir-
keimpiti olivat tyokyvytt6myyttti, vel-
voitetyotii tyoeliiketurvassa ja kuntou-
tusta koskevat yleiskirjeet.

1986 ',1987 1988

Vakuutusmaksuilla rahoitettu

B-sarjan yleiskirjeet koskevat va-
kuutustekniikkaa ja C-sarjan ilmoitus-
liikennettii. Listiksi liihetettiin ku usi sar-
joihin kuulumatonta yleiskirjettii.

ElEiketurvakeskus ylltipittiti Valtion
tietokonekeskuksen trl t flTf U-jar1es-
telmdirn kuuluvaa ELAKETIETO{ie-
topankkia. Sen tietokantoja ovat ESOR
(soveltamis- ja ratkaisuasioiden tieto-
kanta), EYLE (yleiskirjetietokanta),
ELLA (voimassa olevien tydeltikela-
kien tietokanta) ja ENTI (ty6eltikelaki-
en entiset siiEinn6kset). Tietopankeil-
la oli oman henkilokunnan listiksi yli
sata ulkopuolista ktiytttijZia.

Eldkekassa- ja sddti6valvonta

Lakistititeistti elaikevakuutustoimin-
taa harjoittivuoden 1991 lopussa 54
eltikestititiota ja 11 elEikekassaa. Lu-
vussa ovat mukana myds stititiot, jois-
sa lopettamista koskeva ptititds on jo
tehty. Yksi uusi sEititi6 on perustettu.

Eltikestiiiti6iden ja -kassojen pliriin
kuuluu vajaat 200 000 henkiloti, jois-
ta yrittajiti on noin 4 000. Listiksi Esiin-
tyvien taiteilijoiden eldikekassa kuuluu
Eldketurvakeskuksen valvonnan piiriin.

El6keturvakeskus osallistuu sauiti-
6iden ja kassojen henkilOkunnan kou-
lutukseen.

YEL-ELAKEIVENO

1989 1990

I u",,'on o"rr.
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LUOTTOVAKUUTUS

El ?iketu rv ake sku kse n I u otto-
vakuutusta voivat yritykset
k AyttAii ty 6 e I iikel aitoksi lta
saadun lainan vakuutena. Li-
siiksi I u ottov aku utu kse I I a
tu rv ataan el iike s1?iti 6i d en ja
-kass oj e n koko el Akevastu u.

Luottovakuutus luotiin samaan ai-
kaan kuin lakisEiiiteinen ty6eltikejtirjes-
telmtimme 30 vuotta sitten. Luottova-
kuutuksen avulla osaltaan voitiin eltik+.
turvaa ryhtyti hoitamaan el2ikevakuutus-
yhtioiden listiksi myds eliikestititioissti
jaJ<assoissa. Samdla annettiin eltik+
vakuutusyhtiditii kiiytttiville yrityksille
mahdollisuus saada Eltiketurvakes-
kuksesta luottovakuutus elErkelainojen-
savakuudeksi.

Luottovakuutuksen asiakaskunta

Luottovaku utusasiakkaita on Eliike
turvakeskuksella nykyisin noin 5 500.
Pdrdiosa niistd on eri eltikelaitoksilta lai-
naa saaneita yrityksiti. Kolmasosalla asi-
akkaista on Eldketurvakeskuksen ta-
kaama lainam€i€irdi eninttidn 200 000
markkaa. Yhdellti kolmasosalla asiak-
kaista luottovakuutuksella taattu laina-
mtitirti ylitttiti miljoona markkaa. Lopul-
la kolmanneksella luottovakuutuksen
mtitirEi on kahdensadantuhannen ja
miljoonan markan viilillii. Tyypillisiii asi-
akkaita ovat siten pienet ja keskisuuret
yritykset.

Luottovakuutusasiakkaiden alueelli-
nen jakauma vastaa melko tarkoin ko-
ko maan yritysten jakaumaa. Suhtees-
sa yritysten mtidrtitin eniten asiakkaita
on kuitenkin Uudenmaan, lVikkelin ja
Oulun ltitineissti. Asiakkaiden toimialat
kattavat koko yritystoiminnan kirjon. Eri
toimialoista asiakkaiden ptitiosan muo-
dostavat kuitenkin teollisuuden ja kau-
pan aloilla toimivat yritykset.

Luottovakuutuksen p6EitehtdvEit

Luottovakuutuksen ensisijainen teh-
ttivti lakistititeisen eldkevakuutuksen
kannalta on elEikevarojen turvaaminen
ty6nantajayritysten konkursseissa. Esi-
merkkinti takavuosilta voidaan mainita
Wtirtsildi lVeriteollisuuden konkurssi, jos
ta ei koitunut vilhtiisinttiktiiin vahinkoa
tyontekijdiden eltikkeille.

Eliikelaitosten kannalta on n€thtiivis-
s€i toinen tehttivti luottovakuutukselle.
Sen tulee tukea eltikelaitosten sijoitus-
toimintaa eltikevarojen kohdistamises-
sa talouseltimtidn. Takaisinlainaus on
tunnetusti jo automaattisesti tasapuoli-
sesti kohdistuvaa, koska lainan mah-

LUOTTOVAKUUTUSTOIMINNAN KEHITYS VUOSINA 1 987 - 1 991
(milj.mk)

1987 1988 1989 1990 1991
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dollinen mtitirdi riippuu yritysten mak-
samien el2ikevakuutusmaksujen miiti-
rdstdi.

Erillisillti eltikeptititoksillii samaan ta-
sapuolisuuteen pEiEiseminen voi olla hy-
vin ty6ltistti. Arvioimalla yritysten riski-
alttiutta Eltiketurvakeskus samoin kuin
muutkin takauksen antajat toimivat elti-
kelaitosten tukena ttissti kohdistamis-
tehtEivtissd.

ELAKELAITOSryYPPI EN OSU US
LUOTTOVAKU UTU S KAN NASTA

Luottovakuutus ja talouseldmd

TalouselEimtin kannalta Eltiketurva-
keskuksen luottovakuutustoiminta on
ntihttivti osana rahoitusmarkkinoita.
Nykyinen paha lamakausi on asettanut
luottovakuutukselle kuten muillekin ra-
hoitusmarkkinoiden osapuolille poikke-
uksellisen vaikeat haasteet. Valtava kon-
kurssiaalto syo nyt kaikkien rahoittajien
vakavaraisuutta.

Ttissti tilanteessa kaikki rahoittajat
ovat tulleet myds erittdin pidiittyvtiisiksi
riskin ottajiksi. Rahamarkkinoiden ki-
ristymisen peltitiiiin kehitVvtin luottola-
maksi, joka osaltaan syventtiisi ja pit-

kitttiisi nykyistti lamakautta.
Rahalaitosten vakavaraisuus vaatii

taloudellisia resursseja. Tiissti koko-
naisuudessa Eldketurvakeskuksen luot-
tovakuutuksen tarvitsema panostus on
varsin vaatimaton. Jotta rahoitusmark-
kinat saadaan toimimaan ja luottolama
torjutuksi, tarvitaan yhteistoimintaa, tilan-
teen monipuolista tarkastelua ja kenties
uudentyyppisiii pitktiaikaisia sekti tilaptii-
sitiratkaisuja.

EEke- Vakuu-
tusyhti0t

Elake- LEL Ty6- l\ruut
saeti0t kassat elakekassa

VAKUUTUSKOHTEIDEN OSUUS
LUOTTOVAKU UTUSKANNASTA

Takaisin
lainaus

Elake-
seati6iden
ja -kassojen

Sijoitus-
lainaus

reaaliomaisuus

VAHINKOTAPAUSTEN
N/AARA

24
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Luottovakuutusvuonna 1 991

Uusia luottovakuutusasiakkaita Elti-
keturvakeskus sai tilivuonna 723, kun
niitti edellisend vuonna tuli 739. Vakuu-
tuskannan paaosa on eldikelaitosten an-
tamien lainojen sekd eliikelaitosten vas-
tuuvajausten vakuutena. Ntiiden luotto'
vakuutusten mii?irti oli 26,5 miljardia
markkaa.

EltikestiEitididen ja -kassojen reaali-
omaisuuden vakuutena oleva luottova-
kuutusten miitirii oli 1 1,0 miljardia mark-
kaa. Luottovakuutuskannasta oli jiilleen-
vakuutettu kotimaisissa vahinkovakuu-
tusyhtiOissti 3,8 miljardia markkaa.

Luottovakuutuksen maksutulo oli
1 47,3 miljoonaa markkaa. Vakuutusten
lukumdrEird listitintyi edellisestdr vuodes-
ta272 kappaleella ja oli vuoden paafty-
essti 9 5BB.

Vuoden aikana sattui 261 korvaus-
tapausta. Edellisvuonna niitii oli 1 19. Kor-
vauksina maksettiin 276,2 milloonaa
markkaa. Tilivuonna korvatuista vahin-
goista saatiin perittyti takaisin 28,7 mif
joonaa markkaa ja aikaisempina vuo.
sina koruatuista vahingoista 15,3 miljoo-
naa markkaa.

Korvaustapausten lukum ddrdtd ver-
rattuna asiakkaiden lukumdtirdrdn on
vaihdellut kymmenen viime vuoden ai-
kana 0,6 prosentista 4,7 prosenttiin.

Luottovakuutustoiminnan
johtokunta

Luottovakuutustoiminnan johtokun-
nan tehtEivdrnti on muun muassa paat-
tdidi erikoistapauksissa luottovakuutus-
maksun suuruudesta sekEi Eldketurva-
keskukselle annetun vakuuden arvos-
ta. Niin sanottuja erikoistariffointikysy-
myksiti ktisitteli johtokunta vuoden ai-
kana 63. Listiksijohtokunta kdsitteli seit-
semEin vastavakuusasiaa.
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AKUUTUKSEN
UUDET ASIAKKAAT

1987 1988 1989 1990 1991

KKAIDEN LUKUMAARA
OVASTUULUOKISSA

0,1 0,1-0,49 0,5-1,9 2,0-9,9 Yli '10 milj. mk

DEN LUKUMAANA
ERI OKORVAUSLUOKISSA

I

0,1 0,'1-0,49 0,5-1,9 2,0-9,9 Yti 10 mitj. mk





El dketu rv akeskus osal/is-
tu u ty 6 e I diketu rv an ke h ittdm i-
see n yhtei sty6 ryh m i en p uit-
feissa sekd antamalla lau-
suntoja ja tekemdtllA esityk-
si ii. El itketu rv ake sku s teke e
tilastoja, tutkimuksia, selvi-
tyksid, laskelmia ja lainopil-
I i sta p o hj atydtii p ii iitok s e n-
teon ja suunnittelun tueksi.
El!)kejiirjestelm dn keh itty-
m i std j a e I iikeu u d i stu ste n to-
te u tu m i sta s e u rataan tiiv i i sti.
U I kom ai d e n el iikejiirj e stel-
mistd kootaan erilaista ver-
tailutietoa.

Komiteat jatyiiryhmdt

Vuonna 1 991 tyoskenteli kuusi jul-
kisen toimeksiannon perusteella toi-
minutta tydryhmaii, komiteaa tai toi-
mikuntaa, jotka valmistelivat elEi-
keturvan kehittamista.

Valm istel u e li m id, joiden tyri hti n
Eldketurvakeskus osallistui:

Vuonna 1991 Eliiketurvakes-
kusta ty6llisti erityisestr eldkekomitea
1990:n ty6. Joulukuussa 19Bg asete-
tun eldkekomitean tehtdvdnai oli poh-
tia varh aiseliikejzirjestelm ien keh itt2i-
mista siten, etta ikeiantyneet tyonte-
kijiit osallistuisivat ty6eldmaain nykyis-
tti pitemptizin. Elakekomitean piti
myds valmistella toimenpide-ehdotuk-
sla eliikepolitiikan pitktin aikavdlin ke-
hittaimislinjasta. Eldkekomitea'1 990
luovutti mietintonsei sosiaali- ja ter-
veysministeriOlle joulukuussa'l 99.l.

lVietin ndssd asetettiin tavoitteeksi
keskimiiiirtlisen elEikkeellesiirtymisian
nostamista vuoteen 2020 mennessd
nykyisestZ[ noin 58 vuodesta 61 vuo-
teen. Tavoitteeseen paiastiiisiin muun
muassa kehitttimtillti nykyisiii varhais-
eltikejiirjestelmiti. Komitea esitti lukui-
sia muutoksia elEikkeen ehtoihin ja
el iikkeen m ziartiytym isee n.

Komitea esitti my6s eldkeindeksien
yhtendistEimistEi siten, ettd alle 65-vuo-
tiaiden kaikki eltlkkeet tarkistettaisiin
TEl-indeksillti ja 65 vuotta ttlytttinei-
den eldkkeet kuluttujahintaindeksillii.
lVuutoksesta aiheutuva kansanela-
kemenon lisErys rahoitettaisiin teke-
m2illii kansanelzikkeen pohjaosa eld-
keviihenteiseksi. Kom itea esittiiii, etta
sen ehdotukset tulisivat ptiErosiltaan
voimaan vuoden 1993 alusta.

Lausunnot ja esitykset

Elaketurvakeskus antoi sosiaalr- ja
terveysministeriolle lausunnot maata-
lousyritteijien vakuutusmaksutydryh-
man muistiosta, sosiaaliturva yleises-
sa tietoverkossa {y6ryhman mursti-
osta, sosiaali- ja terveystilastojen ke-
hittiimistoimikunnan mietinndstd ja
metsiikoneyrittajien eliiketurvatyoryh-
mtin muistiosta. Tydministeridlle Elii-
keturvakeskus antoi lausunnon ty6-
voima 2000 -raportista.

ElEiketurvakeskus luovutti sosiaa-
li- ja terveysministeriolle toimenpiteitii
varten viimeisen elakelaitoksen peri-
aatetta elirkkeen maksatuksessa tut-
kineen tyoryhmtin muistion. [Vuistios-
sa todetaan muun muassa, ettti peri-
aate on tarkoituksenmukaista toteut-
taa elaikkeen maksatuksessa samaan
aikaan kuin se toteutetaan pdriitoksen
antamisessa. Ty6ryhmtin mielestdr uu-
distus voidaan teknisesti toteuttaa ai-'
kaisintaan vuoden '1994 alusta.

Sosiaali- ja terveysministeriolle jat-
tErmdssEidn muistiossa Eldrketurva-
keskus esitti aloittaville YEL:n piiriin
kuuluville yritttijille uutta maksualen-
nusjiirjestelmtiti. Esityksen mukaan
aloittava alle 43-vuotias yrittrija saisi
kolmena ensimmaisenai yritteijaivuote-
naan 50 prosentin alennuksen tay-
destd maksusta. Alennuksen voisi
saada vain kerran elinaikanaan.

TYOELAKETURVAN
KEH[TAN/INEN
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Tytieldketurvan tutkimus
ja tilastointi

KevtitillZi 1992 lulkaistiin kaksi ela-
keliristym iskysymykseen liittyviiil tut-
kimusraporttia, "Tyo vai elErke" ja "Nuo-
rena elakkeelle". Tutkimusten aineisto
kerAttiin syksyllti 1990 postikyselyillA
yksil6llisen varhaiseltikkeen saajilta ja
vield tyossii olevilta iakkaiilta henklloil-
tZi. Eliike I tiistym iseen I i ittyviiti em pi i ris-
td tutkimustyotii jatkettiin edelleen Elii-
kekomitea 1990:n synnyttaman ky-
symyksenasettelun pohjalta.

Kansalaisten mielipiteitti sosiaalitur-
vasta selvitettiin haastattelututkimuk-
sella lokakuussa. Tutkimusraportti il-
mestyy vuoden 1992 alussa. Tutkimus
on tarkoitus toistaa stidnnollistn v2iletn
ja kertitii tietoa mielipideilmaston kehi-
tyksesta.

Eltiketurvakeskuksessa on kasitel-
ty ja raportoitu eltikelaitosten varhais-
kuntoutuskokeilun ensimmdisen vai-
heen tuloksia. Aineistoa tziydennettiin
vuoden loppuun asti.

Pohjoismaiden eltikejtirjestel mien
kehitystti koskeva tutkimus on jatku-
nut koko vuoden samoin kuin leski-
perheiden hyvinvointia ja natsleskien
kotitydta koskevat tutkimukset.

Tilastointi muodostuu kolmesta
osa-alueesta: sAiinnol I isestr toistuvista
tilastojulkaisuista, kertaluontotsista ti-
lastopalveluista ja tietovarastojen yllii-
pidosta ja kehittdm isestEi.

Tilastoinnin kehittiimisen alueella
El2rketurvakeskus on harjoittanut ak-
tiivista yhteistyotZi tybeliikejiirjes-
telmErn, muun sosiaalivakuutuksen ja
sosiaaliturvan piirissd sekii kansal-
lisella ettd pohjoismaisella tasolla.

Sosiaali- ja terveystilastojen ke-
hrttamistoimikunnan mietint6 valmistui
kevtitillti 1 991 . Sosiaalivakuutusta kos-
kevista kehittamisehdotuksista ajan-
kohtaisia ovat kuntoutustilastoinnin
aikaansaaminen ja elakkeensaajien
yhteistrlaston parantaminen. Eld-
keturvakeskuksen johdolla kiiynn istet-

tiin molempien kehitttimisalueiden sel-
vitysvaihe.

Pohjoismaisessa sosiaalitilastoko-
miteassa ( NOSOSKO) Eliiketu rvakes-
kus on mukana uusimassa pohjois-
maista sosiaaliturvaa koskevaa julkai-
sua. NOSOSKO:ssa kehitetty uusi
pohjoismainen sosiaalimenoluokitus
on jo otettu ktiyttoOn Suomen sosiaa-
limenotilastossa vuodelta 1 989.
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Eldkelaitostenia
tytie ! li kej d rj estel m 5 n
sidosryhmien koulutus

Koulutukseen osallistui sekEi eldke-
laitosten ettti muun sosiaaliturvan alu-
eella tyoskentelevt2i henkiloitti. Kuntou-
tusta koskevat lakiuudistukset ntikyi-
vEit erityisesti eltikelaitoksille suunna-
tuissa teemapaivissii, joihin osallistui
noin 300 toimrhenkiloEr. N/uilta osin
koulutus noudatti vakiintunutta pe-
rusrunkoa. Uusille toimihenkildille oli
peruskoulutusta ja kokeneemmille
tdryden nyskou lutusta. Eltikekustan nus-
ten tasausmenettelydr ja eliikkeiden
laskentaa opetettiin kursseilla ja tee-
mapiiivilla.

Vuotuisen ty6eltikepZliv2rn esityk-
si ss2i kZisite lti i n ty6e ltikej tlrj estel m iin
historiaa, vdiestokysymyksidr, kuntou-
tusta sekd el2ikekomitea 1990:n eh-
dotuksia. Kaikkiaan vajaat 2000 hen-
kiloii osallistui eldkelaitoksille suunnat.
tuun koulutukseen.

Kansaneldkelaitoksen ja Eliiketur-
vakeskuksen valiseen tyoeldkepalve-
lusopimukseen perustuvaa koulutus-
ta jtirjestettiin edellisvuosien tapaan
KansanelAkelartoksen toimihenkil6ille.
Kurssiyhteisty6ssil on oltu myos so-
siaalihoitajien sekli kansalaisopistojen
kanssa.

Tiedotus

Tiedotuksen vuotta leimasi perin-
teisten toimintojen ohella valmistau-
tuminen kansainvlilistymiseen ja tie-
totekniikan kehityksen hyddyntZi-
miseen viestinniin eri alueilla.

Perusesitteet ilmestyivtit molemmil-
la kotimaisilla kielillii. Uusi vakuutetun
esite Ulkomaalaisen elake Suomessa

Y hte n di se n ti edotu sai-
nei ston tu ottamin en tyd el ti-
k e I ai n s iiiid !)n n o stii j a e Mk e-
turvan toteutu misesta sekd
sen levittdminen kuuluvat
E I dketu rv ake sku ks e n te htii-
viin. Tiedotuksella ja koulu-
tuksella pyritdiin pitiimit!)n
sosiaalialan toimihenkilot,
e I €ik e s ti iiti o i d e n j a -k as s oj e n
hoitajat ja muut toimessaan
el dke asi o ita h o itav at aj an ta-
salla.

ilmestyi englannin ja suomenktelise-
nd. Kysynndrn johdosta se kiitinnettiin
myOs saksaksi ja venajiiksi.

Varhaiseliikekeskusteluun osal-
listuttiin jarjesttimZillA tiedotustilaisuus,
jossa esiteltiin Eldketurvakeskuksen
varhaiseldketutkimukset. Noin 1 30 leh-
tiartikkelia aiheesta osoitti asian olleen
mielenkiintoa herdttdva.

Oma messuosasto Eldketurvakes-
kuksella oli Kuopion, Oulun ja Tu-
run messuilla. l\/essuosallistumisten
tarkoitus on paitsi tasokkaan elake-
neuvonnan antaminen, myds nErkymt-
nen messuyleison keskuudessa ja
paikallisissa tiedotusviilineissEr. Palve-
luptiivti on neuvonta- ja tiedotustapah-
tuma, joka kertomusvuonna j{r-
jestettiin 1 5 paikkakunnalla. Neuvon-
tapalvelua jZirjestettiin myos Tampe-
reen sosiaaliturvaptiivien, muutamien
ammatillrsten keskusjarjestojen koko-
usten yhteydessa sekii Vanhusten Vii-
kolla.

TyOeltike ilmestyi viitenEi numero-
na ja Arbetspension kahtena. Naky-
vdsti palstatilaa saivat Euroopan
yhdentymiskehityksen vaikutukset
eltiketurvaan, ku ntoutusu udistus sekii
rahoituskysymykset, jotka palkansaa-
jan tyoelakemaksu nosti uudenlaisen
mielenkiinnon tasolle. Ii/ielipiteellisen
aineiston osuutta TyoelilkkeessEr on
kasvatettu tarkoituksena vahvistaa leh-
den roolia jarjestelmirn yhdyssiteena.

ElErketurvakeskus vietti 3O-vuotts-
pdivdriinsdr lokakuussa vapaamuotois-
ten tapaamisten merkeissEi. Juhlakir-
ja Tiimalasissa tydeltikkeet esitteli lehtt-
leikkein ja valokuvin tuokiokuvia Eltike-
turvakeskuksen kolmen vuosikym-
menen talpaleelta.

KOULUTUS JATIEDOTUS
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KANSAI NVALI N EN YHTEISTYC

Sosiaaliturvasopimukset

Sosiaalitu rvasopimusasioita on hoi-
dettu Elaketurvakeskuksessa jo kah-
denkymmenen vuoden ajan E aketur-
vakeskus osallistuu sopimusten val-
misteluun ja neuvotteluihin Sopimus-
maiden valilla solmrtuissa toi-
meenpanosopimuksissa Elaketurva-
keskus on nimetty tyoelakeasrorden
yhdyslaltokseksi, jonka tehtavana on
hoitaa tietolrlkenne maasta toiseen. Li-
saksi Elaketurvakeskus antaa neuvo-
ja ulkomailla tydskenteiyyn lr ttyvista
asioista kuten vakuuttamisesta, eri
maiden elaketurvasta 1a sopimusten
soveltamisesta. Elaketurvakeskus an-
taa Suomesta lahetety lle tyontek joi
le todistuksen Suomen sosiaalivakuu
tusla nsaadanndn piiriin kuulumisesta

Itiivalta

Euroopan talousaluesopimus

EFTA-maat ovat neuvotelleet EY:n
kanssa Euroopan talousalueen (ETA)
muodostamisesta. Sosiaaliturvan osai-
ta ETA-sopimus tarkoittaisr sita etta
EY- ja EFTA-maiden valille tulisi sovel-
lettavaksi monenvalista sosiaaliturva
sop musta vastaava saannOst6. Elake
turvakeskuksessa toimiva tyoryhma
on selvittanyt EY n sosiaaliturvalain
sdadantoa ja ETA-sopimuksen vaiku-
tuksia Suomen ty6elakejarjestelmaan.

SOS IAAL ITU RVASOPII\I UST]LAN N E
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Tietohallinto

Elaketurvakeskuksen tietohallinto-
strategia luo puitteet tietohallinnon ke-
hittamiselle. Tietohallinto kehitti ty6ase-
masovelluksia ja lahiverkoa.

TyoelAkejarjestelman kannalta tdr-
keEi askel saavutettiin, kun tietoliiken-
netta kehittdmaan asetettiin tietoliiken-
nekomitea, Sen tehtdviina on edistaa
organisaatioiden valista tiedonsiirtoa. Se
aloitti tyonsa kevaAlla 1a kaynnistt lou-
kon projekteja toimintavuoden aikana

Tietohallinnon keskeinen alue oli va-
krinnuttaa kaavojen hallintaa ja tietoark-
krtehtuurin kayttoti seka koordinoida
tiedonhallintaprojekte.la . Samanaikaises-
ti kaavojen rakentamisen kanssa on
kehitetty projekti- ja systeemitydmene-
telmiii. Kayttokokemuksla on hankittu
sekd suunnittelumenetelmista (SBlt/)
etta CASE-val ineista (ADW).

Atk-koulutus siirlyi toimintavuoden ar
kana paaosin omiin tiloihin, kun kevaal-
la valmistui oma koulutusluokka li/ikro-
la.

Henkilosto

Edellisena vuonna tehdyn tlmapiiri-
tutkimuksen jatkona vuoden teemaksi
valrttiin "Tehokas ja tyytyvainen henki-
lost6'. Erikseen tutkittiin tyontekijoiden
tyytyvaisyytta oman tyoterveysh uol lon
palveluihin. llmapiiritutkimuksen esiin
tuomien asioiden kasittely jatkui osas-
toilla.

Elaketurvakeskuksen tyontekiioista
lahes puolet on tyoskennelly4 yli 15 vuot-
ta Elaketurvakeskuksen palveluksessa.
Kevaalla vamistuneessa henkilosto-
suategiassa kohosi tdrkeimmaksi kehit
tamiskohteeksi kokeneiden tyontekijoi-
den tyokunnon yllapito. HenkilOston tyo-
kuntoon ja jaksamiseen kiinnitettiin huo-
miota jarjestamAlla koulutusta seka
"Tyokyky kunn iaan':pro.lektia esitteleva
teematilaisuus. Samalla kaynnistyi var-
haiskuntoutuskokeilu Elaketurvakeskuk-
c6caa

Henkiloston maara oli vuoden lopus-
sa 382, josta tilapiiisiti oli 20. Henkil6s-
tdn maarA oii hieman vahentyny't edel-
lisesta vuodesta. Paikalla olevan henki-
loston miiara oli 355 vuoden lopussa.
Vaihtuvuus olihieman kohonnut 4,7 pro-
sentrsta 4,9 prosenttitn

Liihes ennallaan olivat pysyneet nais-
ten ja miesten suhteelliset osuudet

1U87 tgBB 1989 1990 1991

[y' k'or

PAATTEIDEN JA
N/IKROJEN N/AARAT

HENKILOSTON
VAIHTUVUUS

HENKILOSTON
KOULUTUSJAKAU N/A

(76 1a 24 0/o). Henkildston keskr-ikd on
ollut 40 vuotta jo kolmen vuoden ajan,
tr/yoskdan henkil6ston koulutusja-
kautumassa ei tapahtunut mainittavaa
muutosta. Tyontekijdistd 39 prosenttia
on suorittanut korkeakoulututkinnon.

Oman henkilcikunnan koulutus

Oman henkilokunnan koulutus sisal-
si useita aihepiireja. Uusille toimi-
henkiloille jarjestettiin perus-, asiakaspal-
velu- ja elakelaskentaku rsseja.

Tyotaitoja kehitettiin koulutus- 1a est-
tystardon, asiakaspalvelun, kirjoittami-
sen ja elakeasioiden tiiydennyskursseil-
la. lt4uita aiheita olivat kuntoutus, tyo-
kyvyttdmyytta aiheuttavat sairaudet,
palkkakirjanpito ja tyooikeus

Tydntekoa tehostettiin mikrojen kdy-
t0n, ohjelmistokoulutuksen projektityos
kentelyn ja muun Atk:n kursseilla.

Johtaluusvalmen nusta jatkettiin seka
esimiehille etta asiantunttlotlle larjeste-
tyilla Johtava-kursseilla.la nirden seuran-
tapaivilla. Kurssien tavorte oli kehittaa
esimies- ja yhteistyotaitoja, avoimuutta
vuorovaikutuksessa ja muuttaa orga-
nisaatiokulttuuria tavoitteellisemmaksi.

Tavoitelohtam isen aloitusvaiheessa
pidettiin johdolle ja esimiehille tavoite-
johtamis-pdivZit ja henkilokunnalle tietois-
kut. Koko talolle ja osastoille laadittiin lii-
ke-ideat

"Ela - Toimi - Kehity'- kurssi suunni-
teltiin kauan ElAketurvakeskuksessa ol-
leille. Tyoelaman laadun kehttlamtseksi
ja yhteistyovalmiuksien ltsaamtseksi pi-
dettiln osasto- tai tyoyksikkokohtaisia
koulutuspaivia

Jokavuotisessa tyontekijoiden ia
tyonantajan yhteisessA YT-sem inaaris-
sa pohdittiin tavoitejohtamlsen kehittii-
mista ja palkkojen pisteyttuimiskokeilua.
Yhdessa lt/elan ja LEL Tyoelakekassan
kanssa jarjesteltiin asiakaspalvelun tee
mapaiva. Oman henktloston koulutus-
paivia kefui yhteensa 1757
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TITASTOTIEIOJA

YKSITYISEN SEKTORIN
TYOELAKEIMENO

YKSITYISEN SEKTORIN
KESKTMAARATSTA r<oronnrs-

rlArrrrrA 3i.12.1990

1987 1988 '1989 1990 1991 KaiKKi TEL LEL YEL MYEL

I-ronr- Irrono- Van-
huus-
eleke

Ir,, I
oma-
elake

Perhe-
elake

Yksityisen
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OSUUS

Julkisen
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OSUUS

KansanelAkkeen
OSUUSvytt6-

myys-
eleke

myys-
elake

YKSITYISEN SEKTORIN
ELAKKEELLE SIIRTYNEET

YKSITYISEN SEKTORIN
ELAKKEELLA OITVRT
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ELAKELAITCSTEN TCIN/INNASTA 1 99 1
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ryOrGKELAINsnnoAN NON N/UUToKSIA

VUONNA 1991

LAKI valtion elZikelain muuttamisesla(229/91)ja ertiitti siihen liittyviii muutoksia
(230-234te1).
Valtion elakelautakunnan perustaminen.
Lait ja asetus tulivat voimaan 1 .3. 

'1 991 .

ETK:n yleiskirj eel A 22/ 90 ja A 1 0/9 1

LAKI elakesatitidlain muuttamisesta (466i91 );
LAKI tyontekijain elakelain 1 3 a g:n muuttamisesta (467 /91).
SZiiiti6iden lisZietujen turvaavu uden parantam inen.
Lait tulivat voimaan .1.4.1 

991.
ETK:n yleiskirjeet A 2Bl90 ja A 1 1 /91

LAKI velvortetydn poikkeuksellisesta huomioonottamisesta ty6elaketurvassa
(476/s1).
Laki on volmassa 1 .7.1991-30.6.1993. Sita sovelletaan kuitenkin jo 1 .1 .1991 alkaen.
Sitai sovelletaan niihin elaketapahtumiin, jotka sattuvat lain soveltamisaikana.
ETK:n yleiskirje A 12/91

LAKltyontekijain elakelain muuttamisesla(612/91)1a muut kuntoutusuudistuksen
lainmuutokset (604-628/9 1 ).
Lait tulivat voimaan 1.1 0.1 99'1.
ETK:n yleiskirje A 17191

ASil-US luopumiseliikeasetu ksen 1 B g:n m uuttam isesta (1 1 92/ I 1)
ASETUS maatalousyritttijien eliikeasetuksen 17 ja20 g:n muuttamisesta (1 194/91)
Valtion ennakon aikataulua muutettiin.
Asetukset tulivat voimaan 1 .1 .1 992
ETK:n yleiskirj e A 221 91

LAKI yritttijien elakelain 9 $:n muuttamisesta (1436/91).
Eliikemaksualennus. Sovelletaan 1.1.1 993 alkaen.
ETK:n yleiskirje A1/92

LAKI maatalousyrittZijien elakelain muuttamisesta (1 599/91 ).
Tyotulon, vakuutusmaksun ja elaikkeen maar2rytyminen.
Laki tuli voimaan 1.1.1 992.
ETK:n yleiskirjeei A27 /91 ja A3192

LAKI tyontekijain elakelain '15 b $:n muuttamisesta (1730/91).
LAKI ertiiden tyosuhteessa olevten taiteilijoiden ja toimittajien ekikelain muuttami-
sesta(1731/91).
Virheellisen vakuuttamisen oikaisu, TEL/TaEL. Voimaan 1.1.1 992.
ETK:n yleiskirle A5192
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HALLINTOELIN/ET

EDUSTAJISTO I991
Varsinaiset idsenet Varajdsenet

Toimitusjohtaja Matti Aho

Toimitusjohtaja Pentti Kostamo

Toimitusjohtaja Kari Puro,
puheenjohtaja
Apulaisjohtaja Jarmo Heinio,
varapu heenjohtaja

T y 6 n antai i e n e d u staj at

Toimitusjohtaja Heikki Bachmann
Teollisuusneuvos Seppo Hyyppa
Toimitusjohtaja Dennis Seligson
Toimitusjohtaja Tapani Kahri
Diplomi-insin0ori Wilhelm Bruncrona
Johtaja Stig-Erik Leiponen
Toimitus.johta.la Jarmo Pellikka

T y 6 nte ki j iii n e d u staj at

Puheenjohtaja Heikki Peltonen
Puheenjohtaja Antero lvlziki
Puheenjohtaja Matti Haapakoski
Suunnittelusihteeri Timo Rautarinta
Toimin nanjohtaja Pekka Porttila
Puheenjohtaja Esa Swanllung
Varatuomari Raimo Lehtrnen

Toimitusjohtaja Olli Parola
Toimitusjohtaja Jaakko Rauramo
Hallituksen puheenlohtaja Peter Fazer
Varatoimitusjohtaja Seppo Biski
Toimitusjohta.la lvlarkus Tiitola
Johtaja Harri Koulumies
Johtaja Jarmo Sierla

Puheenjohtaja H ilkka Hakkila
Puheenjohtaja Risto Kuisma
Puheenjohtaja Heikki Pohla
Puheenjohtaja Jarl Sund
JZirjestosihteeri Antti Helenius
Sosiaalisihteerl Veikko Simpanen
Toiminnanjohtaja Alari Kujala

M aatalou sy riftei i en ed u staj at

Puheenjohtaja Heikki Haavisto
Emiint2i Terttu l\zlielikiiinen

Maanviljelijii Osmo Pietikiiinen
Emiintti Raili Puhakka

Agronomi Ola Rosendahl

M uid e n y riftiij ie n ed ustajat

Puheenjohtaja Heikki Salokan gas

Erityisavustaja
Yrittaja N/arkku

Tapani Kasso
Wuoti

Toimitusjohtaja Tapio Vasara
Varatoimitusjohtaja Tauno Jalonen

El dkev aku utu sy hti6id e n ed ustajat

Varatoimitusjohtaja Asko Tanskanen
Toimitusjohtaja Asmo Kalpala
Toimitusjohtaja Kurt Ljungman

Varatoimitusjohtaja Rauno Tienhaara
Varatoimitusjohtaja Heikki Varho
Varatoimitusjohtaja Jarkko Pajunen

Arustuskassofe n edustaja

El2ikekassanjohtaja Keijo Piskonen Toimitusjohtaja Juhani Laine

E I iike s d iiti 6i d e n ed u staj a

Dipl.ins Eelis ltzlakkonen Toiminnanjohtaja Folke Bergstrom

V aku utu sl ddketi ete e n e d ustai a

Paajohtaja, laaket. ja kir
tohtori Jorma Rantanen

Osastonjohtaja, laaket ja kir
tohtori Vesa Vaaranen

Mufi jesenet

Paajohtaja Vappu Taipale
Toimitusjohtaja Pekka Tuomisto
(22.5 1991 saakka)
Vt. toimitusjohtaja Taisto Paatsila
(23 5.1991 alkaen)

Ylijohtaja Paula Kokkonen
Varatoimitusjohtaja Taisto Paatsila
(22.5. 1991 saakka)
Hallintojohtaja Pekka Haanmdki
(23 5 1991 alkaen)

Sihteeri
Asiakaspalvelupaallikko
Tapio Karsikas

37
I



EDUSTAJISTO 1992 - 1994

Varsinaiset jdsenet Varajdsenet

Hallintojohtaja Kari T. Ahonen

Toimitusjohtaja Matti L. Aho

Kansliapii2illikko Heikki S. von Hertzen,
puheenjohtaja
Valtiosihteeri Pekka Tuomisto,
varapu heenjohtaja

T ydnantajie n edustajat

Vuorineuvos Krister Ahlstrom
Toimitusjohtaja Markku Markkola
Toimitusjohtaja Dennis Seligson
Toimitusjohtaja Tapani Kahri
Toimitusjohtaja lVlarkus Tiitola
Johtaja Stig-Erik Leiponen
Toimitusjohtaja Jarmo Pellikka

T y 6 nte ki j iii n edusta/al

Toimitusjohtaja Jukka H2irmtilii
Toimitusjohtaja Jaakko Rauramo
Konsernijohtaja Georg Ehrnrooth
Varatoimitusjohtaja Seppo Riski
Agronomi Erkki Hiidenkari
Johtaja Harri Koulumies
Johtaja Jarmo Sierla

Puheenjohtaja Lauri lhalainen
Puheenjohtaja Antero l\zliiki
Puheenjohtaja Lzlatti Haapakoski
Suunnittelusihteeri Timo Rautarinta
Toiminnanjohtaja Pekka Porttila
Puheenjohtaja Esa Swanljung
Puheenjohtaja Voitto Ranne

M aatalou sy rifteiien ed u staj at

Puheenjohtaja Heikki Haavisto
Emantii Terttu Mielikdinen
Agronomi Ola Rosendahl

M uid e n y rittiijie n edustaiat

Toimitusjohtaja Tapio Vasara
Yritteija Markku Wuoti

E I dkev ak u utu sy hti 6i d e n e d u staj at

Varatoimitusjohtaja Asko Tanskanen
Toimitusjohtaja Asmo Kalpala
Toimitus1ohtaja Kurt Lju n gman

A uustuskassoy'e n ed u staj a

Eldkekassan johtaja Keijo Piskonen

El iike s iiiiti 6i d e n ed u staj a

Johtaja lvlikko lmmonen

V a ku utu s I ii iik eti ete e n e d u staj a

Peieijohtaja, la2iket.ja kir
tohtori Jorma Rantanen

Puheenjohtaja Heikki Peltonen
Puheenjohtaja Risto Kuisma
Puheenjohtaja Heikki Pohja
ll puheenjohtaja Kalevi Vdisanen
Jdrjestosrhteeri Antti Helenius
Sosiaalisihteeri Veikko Simpanen
Toiminnanjohtaja Alari Kujala

It/aanviljelija Mauri Hurtig
Kansanedustaja Raili Puhakka
Puheenjohtaja Heikki Salokangas

Toimitusjohtaja J ukka Laulajainen
Varatoimitusjohtaja Tauno Jalonen

Varatoimitusjohta.ja Rauno Tienhaara
Varatoimitusjohtaja Heikki Varho
Varatoimitusjohtaja Jarkko Pajunen

Toimitusjohtaja Juhani Laine

Henkilostojohtaja Erkki Berglund

Osastonjohtaja, laaket.Ja kir
tohtori Vesa Vaaranen

Muut jdsenet

Ylijohta.ia Paula Kokkonen
Vt. toimitusjohtaja Taisto Paatsila

Osastopaallikk6 Aulikki Kananoja
Toimitusjohtaja Pentti Kostamo

Sihteeri
Apulaisosastopaallikko
Helena Tapio
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HALLITUS 1 991

Ylijohtqa Jukka Rantala,
puheenjohtaja
Toi m itusjohtaja Ju hani Koleh mainen,
varapu heenjohta,ja

T y 6 n a ntaj i e n e d u staj at

Johtaja Lasse Laatunen
Johtaja Pekka Merenheimo
Varatuomari Nrlauri [\4oren

Varatuomari Jukka Ahtela
Johtaja Heikki Ropponen
Varatuomari Risto Uski

T y 6nte ki j ei n e d u staj at

Johtaja Pekka Ahmavaara
As iantu ntijal 2ieik:iri
Markku Toropainen
(31.1.1991 saakka)
Sosiaalisihteeri Markku HyvEirinen
(1 .2. 1 991 alkaen)
Toiminnanjohtaja Raimo Pohjavtire

Tutkimussihteeri Kaija Kallinen

YmparistOsihteeri Markku Wallin
(31.1 .1991 saakka)
Asiantuntijalaakiiri
Ivlarkku Toropainen (1 .2.1 991 alkaen)
Sosiaalipoliittinen sihteeri
Jukka Vainio

M aatal ou sy r ittdj i e n e d u staj a

lvlaat. ja metsat. lisensiaatti
Keijo Hyvonen

Yrittiijien edustaja

Valtiot.lisensiaatti Kaarina Knuuti

Hall.tiet. tohtori Waldemar Biihler Toimitusjohtaja Veli Saarenheimo

Muut jdsenet

Toimitusjohtala Altti Aurela
Ylilaakari Olli Elo
Lainopin kandidaatti Juhani Salminen

Slhteeri
Osastopaeillikko Pentti Koivistoinen

Toimitusjohtaja Risto Kausto
Dosentti Timo Somer
Toimitusjohtaja Aarre Metso

HALLITUS 1992 - 1994

Ylijohtaja Jukka Rantala,
puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Juhani Kolehmainen,
varapuheenjohtaja

T y ii n antaj i e n e d u staj at

Johtaja Lasse Laatunen
Johtaja Pekka N4erenhermo

Varatuomari Jukka Ahtela
Sosiaalipoliittinen asiamies
lv4arkku Koponen
Varatuomari Risto UskiVaratu omari Nzlauri l\rloren

T y 6 nte ki j tii n e d u staj at

Tutkimussihteeri Kaija Kallinen
Sosiaal isihteeri ltrlarkku Toropai n en
Toiminnanjohtaja Raimo Pohjavdre

M aatalou syrittdji e n edu staja

Talousihteeri lr/atti Viitanen
Ympdrist6sihteeri Markku Wallin
Sosiaalipoliittinen sihteeri
Jukka Vainio

It/aat.ja metsat. lisensiaatti
Keijo Hyvonen

Yriftiijien edustaja

Toimitusjohtaja Veli Saarenheimo

Muut jdsenet

Toimitusjohtaja AItti Aurela
Toimitusjohtala Kari Puro
Toiminnanjohtaja Folke BergstrOm

Sihteeri
Osastopauillikk0 Pentti Koivistoinen

Valtiot.lisensiaatti Kaarina Knuutr

Toimitusjohtaja Kari Heikkil:i

Toimitusjohtaja Risto Kausto
Dosentti Timo Somer
Toimitusjohtaja Aarre I\,4etso
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TILINTARKASTAJAT

Dipl.ekonomi, KHT Folke Tegengren
Toiminnanjohtaja Tarmo Hyvdirinen
Talousptitillikk6 Arto Kuusiola
Ekonomi, KHT Jaakko Pohtio

Dipl.ekonomi, KHT Peter lngstrom
Toiminnanjohtaja ltzlika Valkonen
TalouspadllikkO Mikko Paiho
Kauppat. maisteri Jaakko Talsi

LUOTTOVAKU UTU STOI N/ I NNAN JOHTOKU NTA

Toimitusjohtaja Matti Uimonen,
puheenjohtaja
Osastop?itlllikk0 Esko Prokkola,
varapuheenjohtaja
Johtaja Yrjo Turtiainen
Osastopaiaillikko l\4arja lr4ajander

Asiantuntiiaiesenet

Varatuomari Ossian Antson
Professori Eero Artto
Varatuomari Erkki Berglund
Johtaja Lauri Koivusalo
Kauppat. maisteri Juhani Lehtola
Johtaja Antti Savolainen
Pankinjohtaja Teppo Taberman
Pankinjohtaja Bisto Wartiovaara

Sihteeri
Lakimies Jorma Hilden

YR ITIAJ I EN N EUVOTTELU KU NTA

Toimitusjohtaja lvlatti Uimonen,
puheenjohtaja
Apulaisosastopaallikk0 lVlarkku Sirvio,
varapuheenjohtaja
Liikenteenharioittaja Raimo Turku
Taksiautoilija Krister Olsson
Ravintoloitsija Kaarina Vayrynen
Toimitusjohtaja Erkki Maasalo
Kehitysjohtaja Kai lVlasalin
Lakimies Ritva Hanski-Pitkiikoski
(17.12.1991 saakka)
Jarjest6johtaja ltrlatti Riiisiinen
(18.12.1991 alkaen)
Jarjestojohtaja Jouko Kuisma
Diplomikauppias Aila Harjanne
Toimitusjohtaja Jaakko Jiirvinen
Johtaja Pertti Kajanne
Osastopaallikko Tapani Karonen
Varatoimitusjohtaja Heikki Varho
Varatoimitusjohtaja Alpo lri4ustonen
Eltikekassanjohtaja Riitta Laukkanen

Liikenteenharjoittaja Raimo Nikkanen
Projektipaallikk6 Esa Mannisenmiiki
Apteekkineuvos Matti Kannisto
Toiminnanjohtaja Paivi Liedes
Paasihteeri Olli Tarkka
Jarjestolohtaja Matti Raisanen
(17.12.1991 saakka)
Lakimies Tiina Oksala-Leino
(18.12.1991 alkaen)
Toimitusjohtaja Olli Ereikivi
Toimitusjohtaja Pekka Kautto
Johtaja Ulla Sirkeinen
Toimitusjohtaja Tapio Vasara
Toiminnanjohtaja Matti W. Kalevi
Varatoimitusjohtaja Rauno Tienhaara
Johtaja Reijo Kaivo-oja
Toiminnanjohtaja Risto Heiskanen

Sihteeri

Projektipaeillikko ttulikko Pellinen
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TI EDOTUSTOI tV I N NAN N EUVOTTELU KUNTA

Toimitusjohtaja ltzlatti Uimonen,
puheenjohtaja
Osastop2itillikkO Pirkko JEi?iskel?iinen
varap u heenjohtaja
Tiedotusjohtaja Leo Allo
OsastoptiZillikkd Kimmo Eskola

Toimitusjohtaja Antti Kyyniirdinen
Tiedotusjohtaja Kari Pekkonen
Toimituspeitillikko Antti Pullinen
Apulaisjohtaja Erkki lr4aasalo
Elakejohtaja Pentti Saarimtiki
Tiedotuspaeillikko lt/latti Siiromaa
Johtaja Pauli Toivonen

TYOKWYTIOUWSNSIAI N N EUVOTTELU KU NTA

Varatoimitusjohtaja Seppo Pietilziinen
puheenjohtaja
Osastopaaillikko lvlarjatta Siren,
varap u h e e nj o htaj a
Ylilaakari Sakari Tola
Sis2it. ja kardiologian
erikoislaakari Matti Saarinen
Lddket.lisensiaatti, neurologian
erikoisl2i2iktiri Bengt Wickstrom

Latiket.ja krr. tohtori,
keuhkosairauksien ja sisatautien
erikoisl,iakari Tapio Vdre
Psykiatrian dosenttr
l\rlartti Olkinuora
L2iiiket lisensiaatti,
yleislaaiket. ja tyoterveys-
huollon erikoisldirkdri, apulaisylilZiiik?irl
Kari Kaukinen
LA2iket ja kir. tohtori,
ortopedian ja traumatologian
dosentti Pertti Myllynen
Liiilket. lisensiaatti, yleis-
lZiZiket ja ty6terveyshuollon
erikoislddkari Hannu Suutarinen
Laiiiket. lisensiaatti,
as iant u ntij al .ieikar i

Markku Toropainen
(21.1.1992 saakka)
Tutkimussihteeri Kaija Kallinen
(22.1 .1992 alkaen)
Valtiot. lisensiaatti
Kaarina Knuuti
Tarkastaja lvlarja-Liisa Halrnen
(4.2.1992 saakka)
Ylitarkastaja Pentti Lehmijoki
(5.2.1952 alkaen)
Apulaisjohtaja Erkki Srllanpdd
Johtaja Esko Vain ionpiiii
Elakejohtaja Pentti Saarimtiki
Toimistopdallikko Helina Nieminen
(13 8.1991 saakka)
Toimistopaallikko Kaija Tolvanen
(14.8.1991 alkaen)
Johtava ylilaakari, tydlaaket.
ja tyoterveyshuollon erikois-
lddkdri Hannu Hiirk6nen

Esinelijiit
Marja Kallenautio
Pirjo Ouvinen
Pirjo Posti
Tuula Voutilainen

Osastopaallikk6 Pertti Tukia

Apulaisosastopaallikko Helena Tapio
Osastopaiillikko
Pentti Koivistoinen
Laaket. ja kir. tohtori, tyolaaket. ja
tyoterveyshuollon
erikoislaakari Vesa Vaaranen
LZidket. tohtori Jukka Kivekiis

Lti?iket. ja kir. tohtori, psykiatrian
eri koisldtiktiri Antero Leppiivu ori
Toimistopaallikko lmeli Backstrom

Laaket. lisensiaatti
Jarmo Vuorinen

Varatuomari l\rlikko NyyssOlii

Tutkimussihteeri Kaija Kallinen
(21 .1 .1992 saakka)

Tutkimusihteeri N/irja Jandrus
(22.1 .1992 alkaen)
Varatoimitusjohtaja Tauno Jalonen

Ylitarkastaja Pentti Lehmijoki
(4.2.1992 saakka)
Ylitarkastaja Anja Lyra
(5.2.1992 alkaen)
Toimitusjohtaja Juhani Laine
Osastopaiallikko Risto Binta-Jouppi
Osastopaallikko Eeva Koskensyrld
Apulaisosastopaallikkd IVarjatta
Pihlaja (1 3.8.1 991 saakka)
Ratkaisija Liisa Wennervirta
(14.8.1991 alkaen)
Elakejohtaja Veijo Jalava
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ELAKETU RVAKESKU KSEN ESI IVI I EH ET

Toimitusjohtaja
Varatoim itusjohtaja
Varatoimitusjohtaja
Hallinnollinen johtaja
Suunnittelujohtaja
Lu ottovaku utusjohtaja
Henkilostoosasto, osastoptitillikko

Koulutuspaallikk6
Henkilokunnan laiarkZ:iri

Lakiosasto, osastopaallikko
Asiakaspalvelupaallikko
Apulaisosastopaallikko

Luottovakuutusosasto, osastopiidllikko
Neuvonta- ja valvontaosasto, osastop2i2illikko

Apulaisosastopaallikk0
Apulaisosastopaeillikko

Suunnitteluosasto, osastopaallikko
Talousosasto, osastopiitillikk6

Apulaisosastopaallikko
Tiedotusosasto, osastopddllikkO

Matti Uimonen
Jouko Sirkesalo
Seppo PietilZiinen
Antero Viitanen
lvlarkku Hdnninen
YrjO Turtiainen
Seija Kausto
Marja-Liisa Punnonen
lVlatti Saarinen
Pentti Koivistoinen
Tapio Karsikas
Helena Tapio
Esko Prokkola, SHV
Heikki Poukka
llkka Savoheimo
Markku Sirvio
Antero Ahonen
lvlarja Majander
Anu Ronkainen
Pirkko JEiziskeltiinen
(1.5.1991 alkaen)
Jouni Jokisalo
Riitta-Liisa Lindstrom
Leena Lietsala
Jussi Vanamo
Martti Hiinniktiinen
Sirpa Collin
Hannu Ramberg

Yhteyspaallikko
Tietohallinto-osasto, osastopaallikko
Tilasto-osasto, osastopdiillikko
Tutkimusosasto, osastopaallikko
Vaku utustekninen osasto, osastopiidllikko

Apulaisosastopaatllikko
Apulaisosastopaallikkd

Eldkelautakunnan valmistelutoimisto,
toimistopaiaillikk6

KiinteistOpalvelutoimisto, toimistopZiiillikko
Anja Lehesniemi
Risto lsopahkala

YHTEISryONYHHII I EN JASENET VUONNA 1 992

TyOSUOJ ELUTOTN/tKU NTA KOULUTUSTOIN/IKUNTA AUTON/AATIOTYORYHN/A

Tyonantaian edustajat Ty5nantaian edustaiat Ty6nantajan edustajat

Risto lsopahkala, tyosuojelupaallikko
Seija Kausto
llkka Savoheimo

lvlarja-Liisa Punnonen, puheenjohtaja
Tapio Karsikas
Riitta-Liisa Lindstrom
Heikki Poukka

Tyontekij1iden edustajat

Riitta-Liisa Lindstr0m, puheenjohtaja
Sirpa Collin
Seija Kausto

Tyontekijoid en ed ustaj at Tydntekii1iden ed u staj at

Pirjo Koponen, tyosuojeluvaltuutettu
Lea Kokko, I varavaltuutettu
Arja Laakso, ll varavaltuutettu
Bitva Hintikka, varsinainen jasen
Bo Lundqvist, varsinainen .;asen

Ritva Hintikka
Anne Laine
Anna-Stina Sauren
Pdivi Suomi
Anna Uusitupa, sihteeri

Outi Heikkilei, sihteeri
Bo Lundqvist
lrma Vayrynen-Valtimo
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ElEikelautakunnan toiminnasta stidr-
dettiain tyontekijtiin elAkeasetuksessa
(TEA) ja eltikelautakunnan tyojtirjes-
tyksessEi.

Eliikelautakuntaan kuuluu sosiaali-
ja terveysministerion kolmeksi vuo-
deksi kerrallaan nimittiimtit 24 varsi-
naista jtisentti ja heidtin 20 henkil6-
kohtaista varamiestEi2ln. Kulumassa
ollut kolmivuotiskausi piieittyi vuoden
199'1 lopussa.

Eltikelautakunnan kiisiteltdv€it asi-
at valmistellaan kansliassa, jossa
toimintavuoden lopussa tyoskenteli
kansliaptitillikk6, toimistoptitillikk6,
kahdeksan esittelijiiti, 1 3 valmistelijaa
ja kolme valitusselvittelijati.

Vuonna 1991 eltikelautakunta rat-
kaisi entiseen tapaan muutoksenhaku-
asiat neljEissEr 6-jiisenisessii jaostossa.
Kukin jaosto ktisitteli TEL:n, LEL:n,
TaEL:n, IVYEL:n ja LUEL:n mukaisia
asioita ja kaksi jaostoista listiksi YEL:n
mukaisia asioita. Kerrallaan jaosto rat-
kaisi 15 - 60 asiaa. Jaostokokouksia
oli 179.

TEiysistuntoon eltikelautakunta ko-
koontui toimintavuoden aikana kaksi
kertaa. lVuutoksenhakuasioita ei ttiys-
istun noissa kZisitelty.

Valitusten ja ratkaisujen mddrd

Eliikelautakunnalle saapui toimin-
tavuonna valituksia 6 348, joka on suu-
rin mEiEir€iyli kymmeneen vuoteen ja
349 enemmdn kuin vuonna 1990. La-
hinnti lisiitintyivtit tydkyvyn arviointia
koskevat valitukset.

Vuonna 1991 eltikelautakunta rat-
kaisi 6 436 valitusasiaa, joka on 731
asiaa enemmErn kuin vuonna 1990.
Tiistii huolimatta ratkaisematta asioita
toimintavuoden lopussa oli 2 051, mi-
kii on enemmdin kuin edellisinEivuo-
sina.

Vuonna 1 99'1 ratkaistuista asioista
4 527 eli 70 prosenttia kaikista ratkai-
suista koski tyokyvyn arviointia. Niii-

El iikel autaku nta toi m i i it-
sendisenl ensiasteen muu-
to k s e n h aku aste e n a y k sity i-
se n sekto ri n tydel iike asi oi s-
sa. Eliikelautakunnan pdd-
tdksistii valitetaan vakuu-
tu soi ke ute e n, jo ka o n m ai n i-
tuissa asiolssa ylin muutok-
senhakuaste.

SAAPUNEET VALITUKSET JA
TEHDYT RATKAISUT

1987 1988 1989 1990 '1991

IRatt aisut luu,nr*.",

TYOKYVYTTOVYYOTru ABVI O I NTIA
KOSKEVAT RATKAISUT

vuu, E Ei muutettu I 
"rur"n, 

tr
Muut, I Ei muutettu I Muutettu tr

Palautettu

Palautettu

Helsingissti helmikuun 1 1 piiivtinti 1992

Timo Havu
Eldkelautakunnan
puheenjohtaja

Pirjo Akesson
Eldkelautakunnan
kansliaptitillikko

ELAKELAUTAKUNNAN
TOIN/INTAKERTON/US

den asioiden osuus kaikista ratkai-
suista pysyi ltihes samana kuin vuon-
na 1990. Ratkaisut jakaantuivat niin,
ettti 2 081 koski yksi16llistti varhais-
eltikettti ja2 446 perinteistii tydkyvyt-
tdmyyseltikettti.

TEL:n piiriin kuului eldkelautakun-
nan ratkaisuista 3 674 eli runsaastiyli
puolet. Asioista kuului TVYEL:n pii-
riin 1 212, YEL:n piiriin 740, LEL:n pii-
riin 640, LUEL:n piiriin 121 jaTaEL:n
piiriin 37. N/aatalousyritttijien ryhmti-
henkivakuutusasioita eliikelautakunta
ratkaisi 9 ja sukupolvenvaihdoseliikea-
sioita 56.

lVerimieseldrkeasioissa el€ikelau-
takunta toimi vuonna 1991 ensl ker-
ran muutoksenhakuasteena. NEritEi

asioita eltikelautaku nta ratkarsi yhden.

K6sittelyaika

Saapuneiden valitusten lukumtiZi-
rtin kasvu oli syynd keskimErdrrdrisen
kiisittelyajan pitenemiseen toimin-
tavuonna 4,1 kuukauteen. Tydkyvyn
arviointia koskevissa asioissa keski-
mddrErinen ktisittelyaika oli 3,7 kuu-
kautta.

Muutokset eldkelaitosten
pHHttiksiin

Vuonna 1991 eltikelautakunta
muutti muutoksenhakijan eduksi ptiti-
tdksistti 11,4 prosenttia. TtimZi on pie-
nin kirjattu muutosprosentti elEikelauta-
kunnassa. Asioita palautettiin eltikelai-
tokseen u udelleen ktisiteltiivtiksi aiem-
paa vEihemmdin eli 5,5 prosenttia.
Perinteisissdi tydkyvyn arviointia kos-
kevissa asioissa muutosprosentti oli
7,2. Palautusprosentti laski edellisvuo-
desta ja oli 3,3. Yksildllistii varhaiseldi-
kettti koskevia asioita muutettiin 8,.1

prosenttia eli entistti vdhemmdn.
Palautusprosentti laski myds ndriss-i
asioissa ja oli 3,7.

M



ELAKELAUTAKU N NAN JASEN ET

Puheenjohtajisto

Hallitusneuvos Heimer Sundberg,
puheenjohtaja
Hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen,
varapuheenjohtaja
Hallitusneuvos Lasse Sinivirta,
varapuheenjohtaja
Varatuomari Timo Havu,
varapuheenjohtaja

Asiantuntijajiisenet

Toimistop2i?illikko Seppo Virtanen
Erikoistutkija Matti Toiviainen
Liitiket.lisensiaatti Jarmo Vuorinen
Dosentti Martti Olkinuora
Dosentti Heikki Takkunen
Ltiiiket. ja kir. tohtori Pentti Ristola

Tydnantajien ed ustaiat

Varatuomari Jukka Ahtela
Oikeust.kandidaatti Johan Astrdm
Fil.maisteri Markku Koponen
Varatuomari Mikko Nyyssola

Ty5nte ki j ii i n ed u stai at

Vastaava lakimies
Jarmo Liihteenm2iki
Palkkasihteeri Pentti Keurulainen

Tutkimussihteeri Kaija Kallinen

V.s. osastonjohtaja Jukka Vainio

M a atal ou sy rittiij i e n ed u stai at

Agronomi Paavo Vuoksinen
(28.3.1991 saakka)
Maat.- ja metsat. kandidaatti
Risto Artjoki (29.3.1991 alkaen)
Valtiot. lisensiaatti Kaarina Knuuti
Agronomi Antti Huhtameiki
Varatuomari Outi Antila-Rantanen

Yrittiijien edustaiat

Lakimies Ritva Hanski-Pitkdkoski
(15.4.91 saakka)
Jarjestdjohtaja Matti Rdisdnen
(16.4.91 alkaen)
Varatuomari Risto Tuominen

Varajdsenet

Toimistopiiiillikk6 lrmeli Backstrom
Fil. kandidaatti Heikki Peltola
Laaket. lisensiaatti Paavo Poukka
Ltitiket. ja kir. tohtori Antero Leppdvuori
Leiiiket. ja kir. tohtori llkka Torstila
Lddket. lisensiaatti Juhana Sillanp2i2i
(31.1.1991 saakka)
S isiitautien e ri koisl 2i2ikdri
Raine Jussila (1.2.1991 alkaen)

Oikeust.kandidaatti Tapio Kuikko
Varatuomari Hannu Rautiainen
Varatuomari Riitta Wtirn
Oikeust.kandidaatti Timo H6ykinpuro

As i ant u n ti j a I ii 2ikiir i

lVarkku Toropainen
Sosiaalipoliittisen yksikon
lakimies Janne Metsdmiiki
Ty6tt6myyskassan johtaja
Seppo Niininen
TyOehtoasiain sihteeri
Raila Kangasperko

Agrologi Tage Ginstrdm

Agronomi Krister Salonen
Agrologi Johannes ljas
Agronomi Risto Artloki
(28.3.1991 saakka)
Agronomi Helind Suominen
(29.3.1991 alkaen)

Oikeust. kandidaatti Bitva Sjoholm
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EMKil-URVAKESKUKSEN
JULKAISUJA

Lakijulkaisuja

Tydeltikelait 1991
Arbetspensionslagarna 1 99'1

Tutkimuksia

Ralja Gould, Merui TyO val eliike

Simo eliikkeelle

Jai Kannisto sii*yneiden tyohistoria

The Central Pension lnstitute:
The employment pensions scheme of Finland. Studies 1991

Tutkimuskatsauksia

lVlarjukka Hietaniemi : Eltikkeensaajan kokonaistulotasoon vaikuttavia
tekijoitti vuonna 1 991. 21,3.1 991
Reijo Laatunen : Katsaus vuoden 1990 tydeltlketurvaan. 16.4.'199'1

Relio Laatunen : Vuoden 1991 elEikemenoennuste. 26.6.1991
Kimmo Nonmdn : Eliike- ja muun sosiaaliturvan kehittEiminen vuonna '1990.

31.'1.1991

Tilastojulkaisuja

Tyoeliikejiirjestelmdn tilastollinen vuosikirja, osat I ja ll

Tilasto Suomen eldkkeensaajrsta
Statistik 6ver pensionstagarna i Finland
(yhteistydssir Kan saneliikelartoksen kanssa)

{sarjassaSW Tilastokeskuksen kanssa)
Tilastotietoja olleista
Yksityisen aluetilasto

eliikelajien seurantatilasto (neljiinnesvuosittain)
Joustavien eltikelakien hakijatilastot (neljiinnesvuosittain)
Yksil6llisten varhaiselZikkeiden hylk€iystilasto (neljdrnnevuosittain)
5$64-vuotiaina eltikkeelle siirtyneet (neljdnnevuosittain)
Perhe-elirkeuudistuksen seurantatilastoja yksrtyisellii sektorilla (neljdrnnesvuosittain)

Esitteita

Tunne tydeldiketurvasi / Ktinn din arbetspenston
lMille eliikkeelle ? / Vilken pension ?
Tydntekijtin eltike / Arbetstagardns pension
Yrittdij2rn eltike / Fdretagarens pension
Eliiketietoa numeroina

Lehti5

Ty6eliike 1 - 5
Arbetspension 1 - 2
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ELAKE-URVAKESKU KSEN REKISTERIT

Rekisterien nimetia rekisteriasioita hoitava henkiltj

Tellervo Lehtinen

Rekisterien kdyttcitarxoitus

Bekisterien sisdltdmdt tietotyypit

la

Elttkejiirjeste lytiedot
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