


ElAketu rvakeskus - Tyoelakkei den tietotalo

Avainlukuja

Ekiketurvakeskus toimii tydelriketurvan toimeenpanosta huolehtivien eleikela
ten lakisziateisenei keskuselimend. Sen tehtiivdnd on muun muassa yllEiS

vakuutettujen ja eliikkeensaajien rekistereitti, selvitttiei jiirjestelmtin yhteir
vastattavia eldkekuluja, antaa ohjeita ja suosituksia eldkelaitoksille sekzi to
kansainveilisten sosiaalivakuutusasioiden yhdyslaitoksena.

Tyoelriketurvan kehittdmiseen Eldketurvakeskus ottaaosaaosallistumallayh
tydryhmiin, antamalla lausuntoja ja tekemdlld esityksid. Eldketurvakeskul
tilastot, tutkimukset, laskelmat ja lainopillinen pohjatyo tukevat suunnittelu
ptiritoksentekoa.

Vakuutettujen palveluja ovat eldikeote, eldikeneuvonta, elAkehakemusten vEi

minen, vakuutusvelvollisuuden valvontasekdeldketurvasta jasen kehittymis
tiedottaminen.

Elaketurvakeskus toi mi i myds eleikelainojen I uottovaku utu ksen antajana. Ti
tehtdvd on tarkoitus siirtria Vakuutusosakeyhtio Garantia Oy:lle.

Eldketurvakeskuksen hallintoelimiin, edustajistoon ja hallitukseen, nimetaiein
asiantuntijoiden lisziksi tyomarkkina- ja yritttijajtirjestojti edustavia henkil
Elriketurvakeskuksen kulut katetaan tydeltikelaitoksilta peritttivilla kustanr
osuuksilla.

Eldketurvakeskuksen varsinainen toimi nta

1990 1991 1992 Muutos-
prosentti

Elakelaitosten maksamat
kustannusosuudet, Mmk +5

Vakuutuksenottajilta
perigt laiminlydnti-
hyvikkeet, Mmk 1,7 2,3 5,4 +135

Elzikelaitoksille maksetut
pakkovakuutusmaksut
Mmk

110 118 124

Hallinnon kulut, Mmk

Henkilostd 31.12.

Luofiovakuutus

Vakuutusmaksutulo, Mmk

Nettokorvauskulut, Mmk

Tasoitusvastuu, Mmk

Kokonaisvastuu, Mmk

Liikekulut, Mmk

Henkilostd 31.12.**)
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1,1

103

386

3,5

111

382

6,6

109

379

+BB

-2

-1

Muutos-
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32400
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0
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+73

+ 253

-1
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.) Korvauksia maksettiin 199 Mmk. Vuonna '1990 sattunut suurvahinko sa
kokonaan takaisinperityksi. Se ja muut takaisinsaannit ylittivdtt korvausmen
20 Mmk:lla...) Sis?iltyy Ekiketurvakeskuksen henkildstdmiitirArin.
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Tyoelaketurva vuonna 1992
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KOKONAISEMTTUCNO Yksityisten alojen ty6ntekijdiden ja yrit-
tiijien eldkkeiden lukum;idr6oli vuoden
lopussa 969 000. Tyeeldkkeitti makset-
tiin kaikkiaan 26,4 miljardia markkaa.
Kasvu edellisestti vuodesta oli 2,5 mil-
jardia markkaa, mikti merkitsee run-
saan 7 prosentin suuruista reaalikasvua.

J u I kisten alojen ty6eldkkeitii maksettiin
17,7 miljardla markkaa, joten tydeldk-
keet yhteensti ol ivat 44, 1 mi ljardia mark-
kaa. Kansaneliikkeitti maksettiin 1 8,6
miljardia markkaa. Lakisiidteisten elA-
kemenojen yhteismtiiirdi oli kaikkiaan
66,4 miljardia markkaa.

Yksityisten alojen vakuutusmaksutulo
oli22,0 miljardia markkaa. Ttihrin mdd-
riirin ei sistilly Tyott6myyskassojen
Keskuskassan 2,1 miljardin suuruista
maksua, jol la kustannetaan eltikkeiden
tydttdmyyslistit. Ty6eltikejArjestelmdn
vastuuvelka oli vuoden lopussa 137,6
miljardia markkaa.

Tyoelaikejeirjestelmdn hallinto on haja-
sijoitettu. Elakkeistei ja niiden rahoituk-
sesta vastaavat itsendiset eltike-
laitokset, kuitenkin yhteisvastuuseen ja
keskinEiiseen takaukseen sidottuina.
Tiimti hallintomalli on osoittautunut toi-
mivaksi, tehokkaaksi ja taloudelliseksi.
On paljon perusteita stiilyttad se enti-
sel lii6n mukaanlukien tyonantajan mah-
dollisuus valita useista elAkeyhtioistd
tai jarjestAtl tydntekijoiden eldketurva
saiatidssA tai kassassa.

Hallintomalllmme on suomalaisen yh-
teiskunnan kehityksen tulos ja sitii on
ehkA vaikea ymmiirttiii maissa, joissa
lakisri€iteisen sosiaalivakuutuksen toi-
meenpanoa pidetiitin julkisen vallan
tehtAvtinti. TAmA selittAnee sen, ettd
Euroopan Yhteison piirissd on ilmennyt
veiririnktisitys rinnastaa Suomen lakistiri-
teinen tydeliikevakuutus vapaaeh-
toiseen henkivakuutukseen, joka direk-
tilvien mukaan kuuluu rajojen ylitapah-
tuvan vapaan tarjonnan Piiriin.

Brysselin neuvotteluissa on nyt kiireel-
I isesti selvitetttivti tiimA vriiiri n ktisitys,
jotta suomalainen tydelakevakuutus
luettaisiin sinne, minne se kuuluukin eli
sosiaalivakuutukseen, joka Euroopan
Yhteisdssii on jtisenvaltioiden sisdi nen
asra.

Kansainviilisten asioiden ohella eltlke-
politiikan keskeisin kysymys vuonna
1992 oli eliikkeiden rahoituksen var-
mistaminen pitk6lki aikavalilldi. Rahoi-
tuskeskustelua kiirjistiid kansanta-
louttamme koettelevan laman jatkumi-
nen, joka pakottaa tarkastelemaan tu-
levaisuutta myos varsin pessimististen
olettamusten pohjalta.
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Vastapainoksi voidaan suurella mieli-
hyvdllti todeta, ettd marraskuun
tulopoliittiseen sopimukseen sisdltyi
eritttiin merkitttivti kirjaus ty6elAke-
turvasta. Tydmarkkinaosapuolet ja val-
tiovalta ilmaisivat selkeAsti halunsa pi-
t66 kiinni nykymuotoisesta tyoelake-
turvasta.

Vaikka elrikkeiden maksamiseen tarvi-
taan ennen kaikkea rahaa, eldketurva
on osa tu lonjakopolitiikkaa ja sitii kautta
myds tahdon vallan alainen asia. Tti-
mdn vuoksi tulopoliittisella ratkaisussa
julkilausutuillatahdonilmaisuillaon suuri
vaikutus tyoeldketu rvan tulevaisuuteen.

Eldkkeiden rahoituksen aineellisia
edellWksiii parantavat selkedsti ptiii-
tokset, joiden tavoitteena on keski-
mddrdisen ekikkeen alkamisidn nos-
taminen. Tulopoliittinen ratkaisu tasoitti
asiaan liittyvien uudistussuunnitelmien
etenem istdi lai nstitinndksiksi.

Tulopoliittisen ratkaisun yhteydessa
syntyi niin ikziain sopimus siitti, ettti pal-
kansaajan tyoeltikemaksusta tulee py-
syvai. Siten palkansaajat rahoituksel-
laan merkittzivEisti keventtiviit tyon-
antajamaksujen korotuspaineita. Sa-
mal la palkansaajien vaikutus tyoelAke-
turvan rahoituspziaitoksii n ja sijoitustoi-
mintaan kasvaa.

Eliiketurvakeskuksen luottovakuutuk-
selle vuosi 1992 oli ennen ndkemat
tdmrin raskas. Loputkin kolmen vuosi-
kymmenen aikana kertitystii tasoitus-
vastuusta kiiytettiin korvauksiin. Myos
jdl leenvaku uttajat joutu ivat kantamaan
kovan vastuun korvausmenosta. Tuhan-
sille Elaketurvakeskuksen asiakasyri-
tyksille vAlttAmEitontd luottovakuutusta
voitiin jatkaa vain sen avulla, ettii luotto-
vakuutusta tuetaan vuosien 1993 ja
1 994 tyoeHkevakuutusmaksun kautta.

Vaikeassa tilanteessa ElEiketurvakes-
kuksen taustavoimilla on kuitenkin ollut
kyky tarkastella asiakokonaisuuksia
nykyhetken yli tulevaisuuteen. Niinp6
suunnitelmat I uottovakuutustoimin nan
jatkuvu uden turvaamiseksi ovat edisty-
neet hyvtiii vauhtia. Syntymassti on
uusi luottovakuutusyhtio, jolle ElA-
keturvakeskuksen luottovakuutus-
kannan hoito on tarkoitus siirtiiai.

Elriketurvakeskuksen varsinaisen toi-
minnan hallintomenot olivat 5 prosenttia
pienemmAt kuin vuodelle 1992 oli bud-
jetoitu. Laman liitAnnAisilmioita on tyo-
ekikevakuutusten laiminlyontien lisatin-
tyminen. Siksi ElAketurvakeskuksen
suorittamien pakkovakuutusten mak-
sut ovat kasvaneet lEihes 90 prosenttia.
Nriin ollen Ekiketurvakeskuksen kus-
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tannusten osuus tyoelakevakuutusmak-
sussa on hallintomenojen supistuksista
huolimatta kasvamassa.

Eldketurvakeskuksen henki l6stdlle vuo-
si 1992 on ollut ty6ntAyteinen ja muu-
toksia enteilevd. Jatkossa muutoksen
vauhtituntuu vain kiihtyvtin.ia eikti ty6
tarkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi
ainakaan vdhene. Toisaalta uskoa tu le-
vaisuuteen ja ty6mme oikeutukseen
vahvistavat ne asiakkailta suoraan ja
tutkimusten kautta viilittyneet viestit,
joiden mukaan Elaketurvakeskukseen
luotetaan ja tyotZimme ansiosidonnai-
sen eldketurvan puolesta arvostetaan.

MattiUimonen
Toimitusjohtaja
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Hal ! ituksen kertomus Elaketurvakeskuksen
toiminnasta vuonna 1992

ELAKETURVAKESKUKSEN
HALLINNON KULUT

Palkat Sosiaali-
kulut

Vuosi 1992 oli Eliiketurvakeskuksen ja
tyoelakejarjestelmtin 3 1 . toimintavuosi.
Vuosi oli samalla hallltuksen kolmivuo-
tisen toimikauden ensimmAinen. Halli-
tuksen pitkaaikainen puheenjohtaja, fi-
losofian tohtori Jukka Rantala erosi syk-
sylki tehtiivtistrian ja htinen tilalleen
sosiaali- ja terveysministerio mtitirtisi
15.9 alkaen vtiliaikaisesti vt. osasto-
paeillikko Jorma Pertiltin. Hallitus
kokoontui kertomusvuoden aikana 22
kertaa.

Suomen kansantalouden edellisen€i
vuotena alkanut syvA lama jatkui kerto-
musvuotena. Bruttokansantuote laski
3,5 prosenttia edellisestii vuodesta. Yri-
tysten kannattavuus ja toimintaedelly-
tykset heikkeniveit jyrktisti ja konkurssi-
en mddrd kasvoiyli 7 000:een. Raskaat
luottotappiot heikensivdrt uhkaavasti ra-
halaitosten vakavaraisuutta.

Syvd talouslama heikensi Eleiketur-
vakeskuksen luottovakuutuksen vas-
tuukykya jo alkuvuodesta. Helmikuus-
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sa hallitus teki sosiaali- ja terveysminis-
teriolle ehdotuksen lainmuutokseksi,
jol la luottovakuutu ksen vastuukyky tur-
vattaisiin vuosien 1992 ja 1993 ajaksi.
Poikkeuslakia ehdotettiin syksyllti
muutettavaksi siten, etta korvausme-
norasitus vuosilta 1992-93 saataisiin
jaettua useammalle vuodelle. Poikke-
uslaki vahvistettiin 26.6.1992 ja sen
muutos 18.12.1992. Poikkeuslain pe-
rusteella luottovakuutuksen korvaus-
tenmaksukykyti tuetaan noin 400 mil-
joonalla markalla vuonna 1993. Vuo-
den 1994 osalta mAard on vieldi vah-
vistamatta.

Luottovaku utuksen peruslrihtdkohdat
sekd toiminnan jatkamisen mahdolli-
suudet selvitettiin kesEikuun loppuun
mennessii. Selvityksen perusteella uu-
sittiin luottovakuutuksen riskinvalinta-
ohjeet ja tehtiin periaatepAritds luotto-
vakuutustoiminnan yhti6ittAmiseksi eri l-
liseen vakuutusyhtiodn. Samassayhtey-
dessii paAtettiin purkaa luottovakuu-
tuksen pakollisuus eltikesiiatioiden ja
ekikekassojen osalta ja korvata ne eld-
kevastuiden katetta koskevilla maiarii-
yksillti.

Luottovaku utustoim i n nan yhtioitttim i nen
edistyi niin, ettti sitA koskeva tyonteki-
jain elakelain muutosesitys oli annetta-
vissa sosiaali- ja terveysministeriolle
loppuvuodesta ja katemaeirayksiti kos-
keva elrikesEiatidlain muutosesitys vuo-
den 1993 alussa.

Uutta luottovakuutusyhtiotti koskeva
osakassopimus solmittiin niin iktiiin
vuoden 1993 alussa. Eldiketurva-
keskuksen osuus perustettavan yhtion
250 miljoonan markan omasta ptiti-
omasta on toiminnan alkaessa 1 20 mil-
joonaa markkaa ja eldkelaitosten 130
miljoonaa markkaa.

TyoelAkejarjestelmdn piirissa toimi
kertomusvuoden pdttttyessii 70 eltike-
laitosta. Ne maksoivat eldkkeitA yhteen-
sA 26,4 miljardia markkaa. Elrikkeen-
saajien lukumriririi oli vuoden paattyes-
sd noin 900.000. Kertomusvuoden ai-
kana eldikelaitokset vastaanottivat yh-
teensd 1 25.000 eluikehakemusta. El€i-
kelaitosten maksutulo oli yhteensti
22,O miljar dia markkaa.

ElAketurvakeskus osal listui tyoeldkejar-
jestelmrille teirkeiden uudistuksien val-
misteluun. Ndistti keskeisimpiriovatty&
elakejtirjestelm6n rahoitusrakenteisiin
keskeisesti liittyva palkansaajien tyO-
eldkemaksu ja eltikekomitea 90:n eh-
dotukset, joiden tavoitteena on eld-
kekustannusten kasvun hillitseminen ja
keskimrieirtiisen eldkkeel lesii rtymisitin
nostaminen.

ATK.
kulut

Muut
hallinnon
kulul

Ivlilj.mk

600

500

400

300

200

100

0

ja
palkkiot

LUOTTOVAKUUTUKSEN
TASOITUSVASTUU

1988 1989 1990'r99'1 1992

III-



Hallinnon kulut olivat yhteensa 108,6 Vakuutusmaksuvastuun laskentaperus-
miljoonaa markkaa. Vdihennystti edelli- teet on uusittu vuoden 1991 tilinpaatok-
seen vuoteen verrattuna oli 2,3 pro- sestdi, mikri johtaa siihen, ettd vakuu-

Eldketurvakeskuksen
varsinainen toiminta

Eldketurvakeskuksen varsinainen toi-
minta koostuu ty6elakejtirjestelmtin
palvelutehtzivistii. Nuiita ovat eldketur-
van kehittdminen, tutkimus-, tilastointi-
ja tiedotustehteivrit, vakuutetun elake-
turvan varmistamiseen liittyvzit valvon-
tatehtdvdt seka tyoeltikejiirjestelmrin
keskusrekisterin ylltipito- ja kehittamis-
tyot.

Vuoden'1991 tilinpaatoskaytantoon
verrattu na on vaku utusmaksusaamiset
konkurssipesi lta kaiki lta osin kirjattu luot-
totappioksi, vaikkei niiden perinntistai
ole vielai luovuttu. Triltri osin vuodet
1991 ja 1 992 eiviitolevertailukelpoisia.

Sijoitustoiminnan kuluiksi on kirjattu
korvaustapausten yhteydessd haltuun
jaaneiden kiinteistoomaisuuserien ar-
vot siltd osin kuin ne ylittivrit ulkopuo-
lisen arvioitsijan helmikuussa 1993
mriririttrimrit arvot.

tusmaksutuotot muodostuvat negatii-
visiksi.

Korvausvastuuvaraukset on tehty ai-
kaisemman kriytannon mukaisesti.
H uol i matta vaku utusmaksuvastuun triy-
dentzimisestd varausten yhteismaarti
jaianee kuitenkin niukaksi, silld vuoden
vaihteen jalkeen on jo tullut tietoon
epaitavallisen runsaasti vahinkota-
pauksia.

Sijoitukset

Sijoitusomaisuuden maarii oli vuoden
pii€ittyessti 207,3 miljoonaa markkaa.
Tristti maarastd oli myonnettyjen laino-
jen osuus 21,7 miljoonaa, joukkovelka-
kirjojen mrizirzi 151,2 mlljoonaa, osak-
keiden arvo 5,5 miljoonaa ja kiin-
teistoosakkeiden arvo 28,9 miljoonaa
markkaa.

Sijoitustoiminnan tuotot olivat 52,0 mil-
joonaa markkaa ja kulut 34,0 miljoonaa
markkaa. Nettotuotto laski 18,0 miljoo-
naan markkaan edellisen vuoden 58,1
miljoonasta markasta. Luottovakuu-
tustoiminnan maksuvalmiuden tur-
vaamiseksi Elziketurvakeskus otti 1 50,0
miljoonan markan lainan kevriallri 1992.

Sijoitusomaisuudesta tilinpaatoksessa
tehtyjen arvonalen nusten maarti ol i 20,6
miljoonaa markkaa. Arvonalennukset
sistiltyvzit sijoitustoiminnan kuluihin.

Henkilosto

Eldketu rvakeskuksen palvelu ksessa ol i

vuonna 1992 keskimtitirin 381 henki-
lori. Vuoden ptitittyessti henki ldmzirirri
oli 379, kun se vuotta aikaisemmin oli
382. Lukuihin sisaltyvat vuoden vaih-
teessa iiitiyslomal la tai p itkaillai sai raslo-
malla olevht henkil6t.

Paikallaolevan henkildstdn maiirzi oli
vuoden pAattyessd 357.

Edustajiston, hallituksen ja toimitusjoh-
tajan palkat ja palkkiot olivat 1 . 100.577
markkaa. Muut palkat ja palkkiot olivat
57.190.971 markkaa.senttia. Maksetut pal

sosiaalikulut olivat 58,3
kaa ja atk-kulut olivat
markkaa.

kat, palkkiot ja
miljoonaamark-
22,3 miljoonaa

Kayttoomaisuudesta tehtiin elinkeino-
verolain enimmdispoistoina 5,7 miljoo-
nan markan suuruiset poistot. Pakko-
vakuutussaamisista siirrettiin luottotap-
piovarauksiin 1 1,5 miljoonaa markkaa.

Varsinaisen toiminnan menot katettiin
piiziosin eldikelaitoksilta peritttivi llzi kus-
tann usosu u ksi I la, jotka olivat kertomus-
vuonna 123,8 miljoonaa markkaa. Kas-
vu edelliseen vuoteen oli5,B miljoonaa
markkaa. Menojen kasvu johtui vakuu-
tusmaksuista, jotka Eldketurvakes-
kuksen on suoritettava vakuutta-
misvelvollisuuden laiminlyoneiden tydn-
antajien puolesta.

Luottovaku utustoi m i nta

Vuonna 1 992 Elriketu rvakesku ksen luot-
tovakuutuksen maksutulo oli 253,6 mil-
jonaa markkaa, josta jiil leenvakuuttaj ien
osuusoli 72,8 miljoonaamarkkaa. Mak-
setut korvaukset ilman varauksia olivat
973,0 mi ljoonaa markkaa, josta jalleen-
vakuuttajien osuus oli 125,1 miljoonaa
markkaa ja takaisinperintdnd saatiin
390,7 miljoonaa markkaa.

Vakuutusliikkeen satunnaistulos oli
1 108 miljoonaa markkaa negatiivinen.
Kun vuoden 1992 alussa olleen 335,5
miljoonan markan tasoitusvastuun pur-
kautuminen otetaan huomioon, muo-
dostui toiminnan kaytt6kale 772,9 mil
joonaa markkaa tappiolliseksi. Tappio
katetaan tyoelakemaksun yhteydessd
perittrivalla, vuonna 1 992 satidettyyn
poikkeuslakiin perustuvalla lisamaksul-
la. Trita luottovakuutuksen vaka-
varaisuuden tu rvaavaa saamista ei kui-
tenkaan ole kirjattu tuloslaskelmaan.
Tuloslaskelma ptiatyy nain ollen 764,9
miljoonan markan tappion kirjaamiseen
vuodelta 1992.
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Varsinaisen toiminnan tuloslaskelma

1.1. - 31 .12.1992 1.1. - 31.12.1991

Toiminnan tuotot
Kustannusosuudet
elttkelaitoksilta
Laiminlyontihyvikkeet
TEL 15 $:n mukaiset
e leikejArjestelyku I ut

123.825
5.381

118.045
2.332

- 3.490

116.887

- 6.604

122.602
Hallinnon kulut

Palkat ja palkkiot
Sosiaalikulut
Muut hallinnon kulut

-44.749
-13.597
-s0.233 -108.579

-M.981
-14.737
-51.470 -1 1 1.188

Poistot kdyttoomaisu udesta 5.695 - 5.799

Muut tuotot ja kulut
Vuokratuotot
Korkotuotot
ElAkelautakunta

10.126
3.805

- 7.834 6.097

10.228
3.225

- 7.371 6.082

Korkokulut 2.925 2.982

Varausten muutos
Luottotappiovaraus - 11.500 - 3.000

Tilikauden tulos 0
:

0
:

Luvut tuhansina markkoina
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Luottovaku utustoi m i n nan tu los laske I ma

1.1. - 31 .12.1992 1.1. -31.12.1991

Vakuutusmaksutulo

Luottotappiot vakuutus-
maksusaamisista

Sijoitustoiminta
Tuotot
Kulut

Vakuutusmaksuvastuun muutos

Vakuutusliikkeen tuotot

Korvauskulut
Maksetut korvaukset
Korvausvastuun muutos

Vakuutusliikkeen kate

Jdlleenvakuuttajien osuus
Vakuutusmaksutulosta
Vakuutusmaksuvastuun
muutoksesta
Maksetuista korvauksista
Korvausvastu un muutoksesta

Oma osuus vakuutusliikkeen
katteesta

Liikekulut
Palkat ja palkkiot
Sosiaalikulut
Muut liikekulut

KAyttdkate

Poistot kdyttdomaisuudesta

Li ikealijddmUliikeylijddmd

Varausten muutokset
Luottotappiovaraus

Vdlitt6m6t verot

Tilikauden alij66md

51.996
- 33.966

-582.241
-129.057

253.569

- 22.088

18.030

-344.552

- 9s.041

-711.298

62.645
- 4.538

-232.420
134.851

't47.295

1.164

58.107

- 64.977

139.261

- 97.569

- 72.758

806.339

45.461

- 58.641

35.947
332

2.128

41.692

- 20.898

7.602
125.115

706

- 760.878

- 12.070

20.794

- 7.271
- 2.194
- 2.60s

- 6.972- 2.234
- 2.796

-772.948

- 473

-773.421

10.665

2.1U

- 78r.890

- 12.W2

8.792

551

8.241

8.226

15

_j
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Tase

Vastaavaa

31.12.1992 31.12.1991

Rahoitusomaisuus
Rahat ja pankkisaamiset
Lyhytaikaiset sijoitukset
J€illeenvakuutusl iikkeestti
johtuvat saamiset

Vakuutusmaksuvastuu
Korvausvastuu
Muut saamiset

6.685
39.701

3.434
138.631

36.379
3.638

660

43.981
2.932

40.677 46.913

Hyvikesaamiset
Siirtosaamiset

29.277 17.477

Vakuutusmaksut
Korot
Muut siirtosaamiset

18.328
18.962
4.580 41.870

12.005
28.W2

3.091 43.098

Muu rahoitusomaisuus 24 100

't58.234 249.653

Sijoitusomaisuus
Velkakirjasaamiset
Joukkovel kaki rjalainat
Osakkeet
Kiinteistoosakkeet

21.676
'151.158

5.555
28.900

37.498
256.293

13.513

207.289 307.304

KAyttdomaisuus
Osakkeet ja osuudet
Kiinteisteosakkeet
Kiinteistot
Kalusto
Muu kiiyttoomaisuus

314
3.714

27.117
10.887

M4

314
3.714

28.619
11.052

444

42.476 44.143

407.999: 601.100

Luvut tuhansina markkoina
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Vastattavaa

Vieras pddoma

JAlleenvakuutusliikkeestd
johtuvat velat

Jdil leenvakuutusmaksut
Muut velat

Siirtovelat
Vakuutusmaksuennakot
Ennakkona saadut
kustannusosuudet
Muut siirtovelat

Muut velat
Lyhytaikaiset lainat
Pitkeiaikaiset lainat
Elrikekustannusten
tasausosuudet
Muut velat

Vakuutustekn inen vastuuvelka
Vakuutusmaksuvastuu
Korvausvastuu

Varaukset
Luottotappiovaraus

Tilikauden alijddm6
Luottovakuutustoiminnan
alijdiiimA

3.855

241

1.348
24.406

1s0.23s

1.280
4.879

455.O24
508.121

3.855

25.995

156.394

963.145

37.392

23.378
20.827

1.340
5.092

110.472
379.064

31.12.1991

68

37.392

44.273

7.234

31.12.1992

567
235

1.149.389

23.500

489.536

578.2135

22.665

0

601.100:

- 764.890

407.999

-9-
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Ti I inpaatoksen ! i itetiedot

Sijoitustoimi nnan erittely

1992 1991

Tuotot
Korot
Osingot
Kiinteistoosakkeiden tuotot
Myyntivoitot
Muut tuotot

44.695
217
654

6.429
1

6 1 938
,o:

2

51.996 62.645

Kulut
Korot
KiinteistObsakkeiden kulut
Myyntitappiot
Arvonalennukset
Muut kulut

12.627
237
409

20.613
80

147

Nettotuotto

33.966

18.030

19
4.266

106

4.538

58.107:

'1991

58.64'l

58.641:

Jdl leenvakuuttajien osuus
vakuutusmaksululosta

1992

Kotimainen
Maksut
Palkkiot

72.758

72.758:YhteensA

Vakuutusl iikkeen tulos

1992 1991

Vakuutusmaksutuotot
+ Sijoitustoiminnan nettotuotot
./.Korvauskulut ilman
tasoitusmdAr6n muutosta

.i.Liikekulut

- 193.431
+ 18.030

58.460
+ 58.107

- 921.017- 12.070
- 261.308
- 12.@2

Vakuutusliikkeen
satunnaistulos -1.108.488

+ 335.540

- 156.743

+165.536./.Tasoitusvastuun muutos
+ Sijoitusomaisuuden arvonkorotukset

Vakuutusliikkeen tulos (= kdytt6kate) - 772.948

Luvut tuhansina markkoina
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Kdyttoomaisuuden osakkeiden ja osuuksien erittely

Lukumtirirti Osakkeiden
osuus 7"

% taydestti mAdrristA

85,2
68,9
54,0
34,0
0,0

Nimellisarvo Kirjanpitoarvo

170 170

1991

Kirjanpitoarvo Verotusarvo

13.513 13.719

Solvenssikehitys

Osakkeet ja osuudet

Oy Tietokonepalvelu Ab

Sijoitusomaisuus
Osakkeet
KiinteistOosakkeet

KAyttdomaisuus
Osakkeet ja osuudet
Kiinteistdosakkeet
Kiinteistot

Tilinpddtds

1988
1989
1990
1991
1992

Tasoitusvastuu

482.784
405.210
501.075
335.540

0

42,5

457
2.82'.1

99.816

1992

2.0@

1992

37,1*

Osakkeiden ja ki i nteistojen verotusarvot

1992

Kirjanpitoarvo Verotusarvo

17

5.555
28.900

314
3.714

27.117

240
385

7
21

314
3.714

28.619

386
1.163

101.050

Vastuut

Kiinnitykset

Luottovakuutuksen kokonaisvastuu

Luottovakuutuksen kokonaisvastu u
vdhennettynfl vakuuksien laskennallisilla
arvoilla

1991

2.000

1991

37,5*

15,4* 17,2*

.) Luvut miljardeina markkoina Luvut tuhansina markkoina
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Rahoituslaskelma

1992 1991

Rahan lAhteet

Vakuutusmaksutulo
Varsinaisen toiminnan tuotot
Sijoitustoimin nan nettotuotto
Vieraan pdAoman muutos

231.481
122.@2
18.030
97.345

146.131
1.16.887
58.107

- 6.014

469.458 315.1 1 
.l

Rahan kayftd

Maksetut korvaukset
Liikekulut ja hallinnon kulut
Muut tuotot ja kulut (netto).
Rahoitusomaisuuden muutos
Sijoitusomaisuuden muutos
Ktiyttoomaisuuden muutos

582.241
120.648

- 46.499
- 91.418
-100.0'15

4.501

232.420
123.189

17.812
- 37.327
- 29.063

B.OBO

469.458 315.111

. 
) si siiltltii jiil leenvaku uttaj ien

osuudet, korkokulut
ja viilittomiit verot

Helsingissri 24. pbiviinii maaliskuuta 1993

AlttiAurela

Kaija Kallinen

MauriMoren

Esa Swanljung

Jorma Pertild Juhani Kolehmainen

Folke Bergstr6m Keijo Hyvonen

Lasse Laatunen Pekka Merenheimo

KariPuro VeliSaarenheimo

Markku Toropainen

MattiUimonen
Toimitusjohtaja

Luvut tuhansina markkoina
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Ti I i ntarkastuskertom us

Edustajiston varsinaisessa syyskokouksessa joulukuun 5. pdivAnd 1991 valitse-
mina tilintarkastajina olemme tarkastaneet Eliiketurvakeskuksen vuoden 1992
hallinnon jatilithyvAntilintarkastustavan edellyttdmilssAlaajuudessa.Tarkastuk-
sesta annamme edustajistolle seuraavan lausunnon.

Valvontatarkastus

Edustajiston valitsemana valvontatarkastajana allekirjoittanut Folke Tegengren
on huolehtinut kirjanpidon jatkuvasta tarkastuksesta. N6issd tarkastuksissa on
todettu kirjanpito hyvdn kirjanpitotavan mukaiseksi, rahavarojen hoito tdsm6lli-
seksi ja siStiinen valvonta tarkoituksenmukaiseksi. Laina-asiakirjat ovat kunnos-
sa sekd sijoitus- ja kdyttdbmaisuuden arvopaperit tallella.

Tilinpaatds

Yhdessdi olemme tarkastaneet tilinpdititoksen ja sen perusteet. Tilinp6dtds, joka
kdsitt66 varsinaisen toiminnan ja luottovakuutustoiminnan tuloslaskelmat sekd
taseen, on laadittu hyvdn kirjanpitotavan mukaisesti. Varsinaisen toiminnan
tuloslaskelma osoittaa nollatulosta ja luottovakuutustoiminnan tuloslaskelma
osoittaa tappiota 764.889.937,18 markkaa. Koska Eldketurvakeskuksella ei ole
omaa ptiEiomaa, on sirddetty poikkeuslaki, jonka perusteella ElAketurvakeskuk-
sen kustannuksiin vuosina 1992-1994voidaan lukea luottovakuutustoiminnasta
vuosina 1992 ja l993aiheutuvien kulujen peittAmiseentarvittavamdtir6silttiosin
kuin luottovakuutusliikkeen varat eivAt siihen riit6. Poikkeuslain perusteella
luottovakuutuksen korvaustenmaksukyky€ituetaan noin 400 miljoonalla markal-
la vuonna 1993. Vuonna 1994 kerAttAvii miizirii on vahvistamatta. Tell6in tulisi
katettavaksi vuoden 1992 kattamatta j6Anyt tappio-osuus noin 365 miljoonaa
markkaa ja vuoden 1993 todennAkdinen uusi tappio. Tilinpiiiitos ja toimin-
takertomus antavat asialliset ja oikeat tiedot El6keturvakeskuksen toiminnasta ja
taloudesta.

Hallinto

Edustajiston, hallituksen ja luottovakuutustoiminnan johtokunnan pdytdkirjoihin
olemme perehtyneet. Lisdksiolemme saaneettarpeellisiksikatsomamme selvi-
tykset.

ElAketurvakeskusta on tarkastuksessamme saamamme kAsityksen mukaan
hoidettu kuluneena tilivuonna asiaankuuluvalla huolellisuudella.

Esitykset

Puollamme tilinptititoksen vahvistamista.

Ehdotammehallituksen j&senillejatoimitusjohtajallesekdluottovakuutustoiminnan
johtokunnan jAsenille vastuuvapauden mydntdmistd vuodelta 1992.

Helsingissd huhtikuun 14. ptiiv6na 1993

MattiHellst6n Mikko Paiho, HTM

Jaakko Pohtio, KHT Folke Tegengren, KHT

-13-



Ty6elaketu rvan keh ittam i nen
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PALKANSAAJAN
rvOrlAreMAKSUN

VAI KUTUS N ETTOPALKKAAN
Nettopalkan
alenema mUkk

300

Tydelakelakien 3O-vuotisessa histori-
assa kolme merkittdvintd vi rstanpylvds-
tdi ovat: lakien voimaantulo 1.7.1962,
tydelrikkeiden tasokorotus 1.7. 1 975 ja
palkansaajan tydeldkemaksusta sopi-
minen tulopoliittisten neuvottelujen tu-
loksena 25.11.1992. TAlldin sovittiin
pysyviistti maksusta. Palkansaajilta oli
aiemmin ptititetty periCi kolmen pro-
sentin tydeliikemaksu vuonna 1 993.

Palkansaajamaksu vahvistaa ty6eltike-
jairjestelmiin rahoituspohjaa ja lisdZi
jtirjestelmrin uskottavuutta. Kun vastuu
rahoituksesta nojautuu selketisti kah-
delle taholle, voidaan entista parem-
min luottaa siihen, ettd myds suurten
ikaluokkien eldkelupaus pystytAzin
lunastamaan.

Uuden maksun mukana palkansaajien
kiinnostus tydelrikejrirjestelman kehit-
tamiseen ja rahoituskysymyksiin kas-
vaa. Eldketurvakeskus kdynnisti vuo-
den lopu lla tiedotuskampanjan palkan-
saajan tydeltikemaksusta yhteisty6ssti
tydmarkkinajtirjesto.ien kanssa. Kam-
panjasta saatu palaute ja eraat tutki-
mustulokset osoittavat, ett€l vakuutetut
ymmtirtaivat maksun vdilttiimtittomtiksi.

z Tavoitteena
s tyossdpysyminen

. Viime vuosikymmenen loppupuolen4 keskeinen elrikepoliittinen ongelma oli
keskimriiiriiisen eldkkeellesiirtymisiiin
laskeminen niinkin alas kuin 58 vuo-
teen. Eltikekomitea 90 ehdotti vuoden
1991 lopussa tyoeliiketurvan pitktin
aikavrilin kehittAmistri niin, ettii keski-
meirirtiinen elakkeellesiirtymisikti nou-
sisi muutamalla vuodella. Ttimti hillitsisi
merkittdvdsti elzikemaksujen nousupai-
neita. Komitean ehdotukset hyvaksyt-
tiin myohemmin osana marraskuun tu-
lopoliittista sopimusta.

Komitean viitoittamaan tavoitteeseen
pyritriein varhaiseltikejarjestelyjA ke-
hitteimtillti ja yhtendisttimtillii julkisen
sektorin elakejrirjestelmti yksityisen
sektorin kanssa.

Lainmuutosten yksityiskohtia yksityisen
sektorin osalta valmisteltiin Eltiketurva-
keskuksessa yhteistyossii sosiaali- ja
terveysministeriOn kanssa. Muutosten
toimeenpano vaatii paljon suunnittelua
my6s tietoliikenteessri ja rekiste-
rdinnissd.

t\/uita
keh ittAmissu un n itel mia

luun tekemdlld taustaselvityksid, lain-
opi I lista valmistelutyota, laskelmia ja tar-
joamal la sihteerityovoimaa.

Tammikuussa jtitti mietintOnsa ty6-
ekikerahastotoimikunta, joka selvitti tyo-
ekikejrirjestelmdn pitkAn aikavtilin ra-
hastointi- ja rahoitusperiaatteita.

ElAketurvakeskus antoi sosiaali- ja ter-
veysministeridlle lausunnot muun mu-
assa f inanssiryhmeikomitean, tyoeldke-
rahastotoimikunnan ja julkisuustoi-
mikunnan mietinnoistdr, vakuutusalan
ETA-tydryhmAn muistioista lja ll, van-
husten, vammaisten ja pitkiiaikaissai-
raiden kotihoidontukea selvitttineen tyo-
ryhman muistiosta sekd sosiaalivakuu-
tustoimiku ntien tehtrivistri.

Oikeusministeridlle annettiin lausunnot
yrityksen saneerausta ja etuoikeus-
j€irjestelmtin uudistamista koskevista
lainsiiddAntduudistuksista ja perusoi-
keuskomitean mietinndstri.

Tyoministeridlle annettiin lausunto ty6-
olokomitean mietinndstti ja valtiovarain-
ministeriolle priiiomatulojen verotuksen
ja yritysverotuksen kehitttimislinjoja
krisitel leen tyoryhmein mu istiosta.

ElAketurvakeskus teki sosiaali- ja ter-
veysministeriolle esityksen asetuksen
muutoksista, jotka koskevat eldkkeen
maksupaikkaa ja eliikkeen maksamis-
ta neljannesvuosittain.

Lapsenhoitoajan sosiaaliturvaa selvitti
tydryhm6, joka jtttti mietintonsti marras-
kuussa. Tydryhmei esitti muun muassa,
ettii alle vuoden ikriisen lapsen hoito-
ajalta tyoeliike miirirriytyisi nykyisen
tyottdmyysl is€in tavoin.

Eldketurvan muutoksenhakukomitean
ja viimeisen laitoksen periaatetta tutki-
neen toimikunnan tydn jatkovalmistelu
jatkui kertomusvuoden aikana, Eldke-
turvakeskuksen edustus on mukana
myds kertomusvuonna asetetuissa so-
siaalimenotoimikunnassa, elAkestititi6-
toimi kunnassa, rintamaveteraanien vdi-
himmeiiseldketoimikunnassa ja pysy-
vdisluonteisessa kansainvdlisessd so-
siaaliturvatydryhmaissZi, kuntoutusasi-
ain neuvottelukunnassa ja sosiaali- ja
terveyshuollon tutkimus- ja kehitttimis-
toimikunnassa.

Teknistti suunnittelutydta aiheuttivat
joukko pienempiii lainmuutoksia kuten
luopumiskorvauslain, uudelleen yhteen-
sovitusta koskevan ja traktoriyrittdjid
koskevan lainmuutoksen sekA alkavaa
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Bruttopalkka mUkk

TEL.MAKSUT SUHTEESSA
TEL. PALKKASUMMAAN

20

10

0
'1990 2000 20'10 2020 2030 2040

1 Perusvaihtoehlo, vuoden 1992 lainsaadanto
2 TUPO:n varhaiselaketoimenpiteet ja tyoololen

kehitteminen
3 Edellisen lisaksi palkansaajan maksun vahenta-

minen elakepalkasta ja TEL-indeksistai seke
vanhuuselakerahastointi myos ikavelille 55-64

4 Tyonantajan osuus maksusta vaihtoehdossa 3

ElAketurvakeskus osallistuu aktiivisesti yrittajari koskevan vakuutusmaksu-
tydelaketurvan kehittiimisen valmiste- alennuksen voimaantulo.
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Ansiosidonnaisen
eldketurvan
puolesta

Eliiketurvakeskus on ottanut aktiivisesti
osaa julkisuudessa kdytyyn laman
viritt€imiiein keskusteluun, jossa sAAs-
tdmisen varjolla tyoeltiketurvan peri-
aatteet ovat toistuvasti tulleet uhatuiksi.

Esimerkkinti mainittakoon valtiovarain-
ministeridn kevarillti tekemd ehciotus
eltikkeiden karttumisen pienentamises-
tri tietystei markkamzirir6stii alkaen. Tyo
eleikkeen periaatteena on kuitenkin, ettri
eldke karttuu kaikista ansiotuloista. Elii-
kekaton puuttuminen ehkriisee eltike-
jarjestelman mon imutkaistumista ja eri-
arvoisuuden kasvamista. Eldkekatto sen
sijaan johtaisi korvaavien lisAeltikejtir-
jestelyjen yleistymiseen.

58 - VUOTIAAT
VUODEN 1992 LOPUSSA

I TyOSSA I P# I il1f;, ! Muut

-15-



Tyoelaketu rvan toteutum i nen
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YKSITYISEN SEKTORIN
rIArxeeruSAAJAT KOKONAI S-

EIAxTtTT SUURUUDEN MUKAAN
VUODEN 1991 LOPUSSA

1000 henkiloa

Tydeleiketurvan toteutumista Eliiketur-
vakeskus seuraa muun muassa tilas-
toilla ja tutkimuksil la. Niistii selviriri, kuin-
ka tyoelaketurva kehittyy ja ovatko uu-
distukset toteutuneet lainstldtiijrin tar-
koittamalla tavalla.

Kansaneldkelaitoksen kanssa tuotet-
tua yhteistilastoa Suomen eldkkeen-
saajista tAydennettiin liikenne- ja tapa-
turmavakuutus- sek6 sotilasvamma-
lakien mukaisten elzikkeiden markka-
mdiirilld, jolloin noin 80 000 elAkkeen-
saajan eltike ttiydentyi paremmin todel-
lisuutta vastaavaksi.

Yhteistilastosta ilmenee, ettd kaikkiaan
1,2 miljoonaa suomalaista sai ekikettd
vuoden 1 991 lopussa. Kansaneldkkeen
saajien lukumeizird oli 1 070 000 ja
ty6eliikkeen saajien 1 015 000 henki-
loa. Neljri viidestri elakkeensaajasta
sai sekdi ty6- ettEi kansanelEikettii.
Vanhuus-, tydkwyttomyys- ja tyott6-
myyseldkkeen saajien keskimAiiriiinen
kokonaiseldke oli 4 400 markkaa kuu-
kaudessa.

Tilastokeskuksen kanssa yhteistyossri
tehtyri alueittaista tyoelziketi lastoa laa-
jennettiin. Uusia tilastoja ovat makset-
tujen tydelrikemaksujen jakautumista
tydnantajan koon ja toimialan mukaan
koskeva tilasto sekd helppolukuinen
taskutilasto.

Kuntoutusuudistus
kaynnistyi hitaasti

haiskuntoutuksen taloudellisesti kan-
nattavaksi. KeskimAdriiiset kuntou-
tuskustannukset vastasivat 1 -2 kuukau-
den eldkkeen mdtiriid.

Perhe-elakeuudistus
toteutunut
suunnitellusti

Perhe-elakeuudistus tuli voimaan vuon-
na 1990. Mieslesket saivat eltike-
oikeuden, mutta toisaalta eldkesovituk-
sella elzikkeen ma6rdd rajoitettiin. ElEi-
keturvakeskuksen seurantatilastot
osoittavat, ettA uudistus on toteutunut
suunnitelmien mukaisesti.

Vuoden '1992 lopussa ldhes viidennes
noin 200 000:sta perhe-eldkkeen saa-
jasta sai uusien stiiintojen mukaista
eleikettri. Uusista leskeneldkkeen saa-
jista viidennes oli miehi6. Miesten les-
keneltikkeet olivat eldkesovituksen
vuoksi selvdsti naisleskien eldkkeitd pie-
nempiti.

Perhe-eldkeuudistusta pohjusti Ekike-
turvakeskuksen tutkimus, jonka aineis-
tosta on tehty useita .iatkotutkimuksia.
Kertomusvuonna valmistui tutkimus,
jolla selvitettiin palkattoman kotitydn
vaikutusta naisleskien elriketurvaan ja
leskeytymisen jrilkeiseen toimeentu-
loon. Tutkimus osoitti, ett€i lasten- ja
kodinhoidosta johtuvat tyokatkot pie-
nentdvdt yhEi selvdisti naisleskien eld-
keturvaa ja huonontavat leskeysajan
toimeentuloa.

Alle2500 2500-4999 5000-9999 10000-

Kokonaiselake mUkk

L,=*., I *ets.,

TEL-TYONANTAJAN MAKSAMAT
VAKUUTUSMAKSUT

SUU RIMM ILLA TOIMIALOI LLA
VUONNA 1991
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Vuoden 1991 loppupuolella tuli voi-

ixfifll .f;,ll?B'jifflll I353]11?HH*iftl: luf t<r.{yia m i el i p ite ita
'vivtvmAan tyossti entista paremmin ia tVOelakkeesta
entistd pitemptizin. Tyokyvyttdmyys-
elrikkeen hakijan kuntoutusmahdolli-

ABCD
A Teollisuus
B Kauppa
C Palvelut liike-elamalle
D Rahoitus- ja

vakuutustoiminla

E

E
F
G

F

Muut

G

Kuljetus
Rakentami nen SUUdet tulee selvittdii ja ohjata hylktiti-

van ptititoksen saanut tarvittaessa
muiden palvelujen pariin. Tyoeltikekun-
toutus on silti edelleen harkinnanva-
raista ja ltihtdkohtaisesti ammatillista
kuntoutusta.

Uudistus tuli voimaan aikana, jolloin
tyottomyys kasvoi en ndtyksell isiin lu ke-
miin. Siksi tydeldkekuntoutuson lisdAn-
tynyt verkkaisesti. Kertomusvuonna 300
henkiloei sai yksityiseltii sektorilta kun-
toutusrahaa.

Varhaiskuntoutuksella pyritadn hyvis-
sii ajoin ehkaisemiiAn tydkyyyn mene-
tystti. Tydelaikelaitokset jtirjestiviit
varhaiskuntoutuskokei lun vuosina 1 990
ja 1991. Kokeilussa oli mukana 750
tydssd olevaa henkil6ri.

Kokeiluun liittwa 
l[1,.r. 

osoitti var-

Suomessa siirryttiAn eltikkeelle keski-
mddrin aikaisemmin kuin muissa Poh-
joismaissa. Syitei tiihiin on selvitetty
useissa Eldiketu rvakeskuksen tutkimuk-
sissa. Kertomusvuonna valmistui (yse-
lytutkimus, jossa selvitettiin erriiden Elii-
kekomitea 90: n ehdottamien tyossiipy-
symistti ed istAvien toimenpiteiden vas-
taanottoa ikriantyvien tyontekij6iden
keskuudessa. Tulokset osoittivat ehdo-
tusten herdttdneen varovaista kiinnos-
tusta.

Kertomusvuonna ju lkaistiin haastattelu-
tutkimus kansalaisten suhtautumisesta
sosiaaliturvaan ja tyoeltikkeeseen. Tu-
losten mukaan myonteinen suhtautu-
minen kasvaa selv6sti koulutus- ja tulo-
tason mukaan. Eltikkeiden tasosta kan-
salaiset olivat sita mieltti, ettti niitA pi-
triisi korottaa taivtihintEiAn s6ilyftdd en-
tisellEiAn.

I



Tyoelakelakien
merkkivuosi

Vuosi 1992 on tyoelakelakien TEL ja
LEL 30. voimassaolovuosi. Sita vietettiin
tyon ja tyoelakepalvelun merkeissdl.
Tydelakejarjestelmdn yhteisvoimin jdr-
jestettiin palvelutapahtumatvakuutetui l-
le Kuopiossa, Oulussa, Lahdessa ja
Jyvaskylassa.

Yhteisissa palvelutapahtumissa kdvi
noin 4 000 vakuutettua ja ne herdttivdt
suu rta h uom iota myos tiedotusvali neis-
sd Tapahtumien tarkoituksenaoli myos
tyoelakejarjestelman yhtenaisyyden
osoittaminen.

Tyoelake-lehti on alan ammattilehti ja
yhdysside. Tydelakelakien 30-vuo-
tisuuden lehti otti huomioon Elziketur-
vakeskuksen entisen toimitusjohtajan
Juhani Salmisen kirjoituksella "Tydelri-
kejarjestelman kolme vuosikymmentd -
tapahtumien taustoja".

VARHAISKUNTOUTUS-
KOKEILUSSA TEHDYT

KUNTOUTUSTOI tV EN PITEET

ffi
Tyopaika la
tehdyt

Muu am-
matillinen
kuntoutuskuntoutus-

toimenpiteet

Laakin- lVuu
nalliset l.i.ikinnail-
kuntoutus- linen
kurssit kuntoutus
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LUOTTOVAKU UTUKSEN UU DET
ASIAKKAAT

1988 1989 1990 1991 1992

VAKUUTUSMAKSUTULON
KEHITYS

Elriketurvakeskuksen luottovakuutuk-
selle vuosi 1992 oli raskas. Maksetut
korvaukset takaisinperitylld miiriralla
vAhennettyn6 olivat 582 miljoonaa
markkaa ja maksutulo 254 miljoonaa
markkaa. Korvausmeno nousi niin kor-
keaksi, ettti syksyllti 1992 luot-
tovakuutuksen tasoitusvastuu oli kay-
tetty loppuun.

Tasoitusvastuuta on suu n nitelmal lises-
ti kasvatettu 1970- ja 198O-luvuilla, jol-
loin Elriketurvakeskuksen luottovakuu-
tus oli varsin kannattavaa. Kaksi vuotta
sitten tasoitusvastuu oli noin viiden vuo-
den maksutulon suuruinen. Tasoitus-

VAUSVUOSINA.

Paatds luottovakuutus-
toiminnan uudistamisesta

Taloudellinen lama on osoittautunut
paljon pahemmaksi kuin mita 1980-
luvun ennusteissa osattiin varautua. Se
on tuhonnut Elriketurvakeskuksen
mahdollisuuden hoitaa nykyisella ta-
valla luottovakuutustoimintaa.

Lamaan liitt) /an konkurssiaallon vuok-
si luottovakuutuksen korvausmeno oli
jo vuonna 199'1 maksutuloa suurempi
ja tilanne vain paheni vuoden 1992
kuluessa.

Ratkaisua luottovakuutuksen on gelm iin

ryhdyttiin etsimdiein jo vuonna 1991.
Vtiliaikaisena keinona on lainmuutos,
jonka avulla tydeliikemaksuun sisdlly-
tetdiain erzi, joka on tarkoitettu luottova-
kuutustoiminnan tukemiseen. $rsyveian
ratkaisuun pyritaiain siten, ettd Eldketur-
vakeskus luopuu kokonaan luottova-
kuutustoiminnasta ja tdtd tarkoitusta
varten perustetaan oma vakuutusyhtio.

EkikesAeitioiden ja -kassojen luottova-
kuutuksen ottamispakko poistetaan ja
ndiden eldkelaitosten eldkevastuut tur-
vataan eldkevakuutuksen kattamista
koskevien uusien mddrdysten mukai-
sesti.

Yli 30 vuotta
luottovakuuttajana

Tydekikevarojen luottovakuutusta Eld-
keturvakeskus on hoitanut olemas-
saolonsa ajan eli 31 vuotta. Eltikelaitok-
siin priin luottovakuutus on turvannut
sen, ettei ty6eleikevaroja katoa yritystoi-
minnan riskeihin. Yrityksiin pain luotto-
vakuutus on eltikelainojen joustava
takausmuoto, jonka avulla elAkerahoja

_18_

on palautunut yritystoiminnan tarpei-
siln.

Luottovakuutuksella on kaksi erityyp-
pistA tehtdvriri. Yritykset kiiytttiviit I uot-
tovakuutusta tydelrikelaitokselta saa-
dun lainan vakuutena. Luottovakuutuk-
sella turvataan my6s eltikestiAtididen
ja -kassojen koko elAkevastuu.

Luottovakuutus kuuluu ty6eldkejarjes-
telmdn perusratkaisuihin. Tyonantajalla
on mahdollisuus jtirjestiiti eltiketurva
joko eldkevakuutusyhti6ssA tai el6ke-
sflritiOsszi tai -kassassa.

Luottovakuutusasiakkaita Eliiketurva-
keskuksella on 4 900. Tyypillisid asiak-
kaita ovat pienet ja keskisuuret yrityk-
set. Luottovakuutusasiakkaiden alueel-
linen jakauma vastaa melko tarkoin koko
maan yritysten jakaumaa ja toimialat
kattavat koko yritystoiminnan kirjon.
Teollisuuden ja kaupan aloilla toimivat
yritykset muodostavat asiakkaiden
enemmist6n.

[ffilll3 #,. Hj[:..,?l # %Xf, JH""-?:?: As i ak kaat P K-y r i tyks i a
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Uusien luottovakuutusten my6ntAmi-
sessii noudatettiin vuonna 1992 suurta
varovaisuutta. Se heijastui myds luotto-
vakuutuksen hakijamziiirissd, eikti uu-
sia luottovakuutusasiakkaita tullut tili-
vuonna kuin 181. Edellisendi vuonna
uusia asiakkaita tuli 723.

Vastuut ldhes
40 miljardia
markkaa

Luottovakuutuksen vakuutuskannan
pAdosa on eldkelaitosten antamien lai-
nojen sekd el€ikelaitosten vastuuvajaus-
ten vakuutena. Nriiden luottovakuutus-
ten mArirA oli26 miljardia markkaa.

EliikestiAtioiden ja -kassojen reaal iomai-
suuden vakuutena oleva luottova-
kuutusten mrirird oli yli 11 miljardia
markkaa. Yhteensd luottovakuutuksen
vastuut ovat yli 37 miljardia markkaa.

Luottovakuutuskannasta oli jtilleen-
vakuutettu kotimaisissa vahinkova-
kuutusyhtioisstiyli 3 miljardia markkaa.

Luottovakuutuksen maksutulo oli 254
miljoonaa markkaa, mikd on 73 pro-
senttia enemmdn kuin vuotta aikai-
semmin. Maksutulon kasvu johtuu pdii-
osin tariffien nostamisesta.
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Vuoden aikana sattui 412 korvausta-
pausta. Edellisvuonna niita oli 261.
Kaikkiaan vuoden 1 992 nettokoryaus-
kulut olivat 921 miljoonaa markkaa. Ti-
livuonna korvatuista vahingoista saa-
tiin perittya takaisin 356 miljoonaa
markkaa ja aikaisempina vuosina kor-
vatu ista vahi n goista 35 m iljoonaa mark-
kaa.

Luottovakuutustoiminnan johtokunta
kokoontui vuoden aikana 23 kertaa.

ELAKELAITOSTYYPPI EN OSU US
LUOTTOVAKU UTU SKAN NASTA

Elakesiiatiot

Vakuutusyhtiot

Elakekassat

Lat ryo",an"n".""

E u,,t
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Kansai nvdl i nen toiminta

lAu rrerYru ryOrurexl.lAt t

TODISTUKSET
Kansainveilisiei sosiaalivaku utusasioita
Eleiketurvakeskus on hoitanut runsaan
kahdenkymmenen vuoden ajan. LisAk-
si Elriketurvakeskus on koonnut ulko-
maisista eltikejrirjestelmista eri laista ver-
tailutietoa ja osallistunut kansainviilis-
ten jrirjest6jen toimintaan.

Euroopan talousaluetta koskeva sopi-
mus (ETA-sopimus) vaatii El6keturva-
keskukselta lisd6ntyv66 panostusta
kansainvrilisyyteen. Kertomusvuonna
osallistuttiin ETA-sopimukseen liittwi-
en sosiaalivakuutusasioiden valmiste-
luihin monin tavoin.

Sosiaaliturva-
sopimukset perustana

Tyontekijdiden liikkuminen maasta toi-
seen voi aiheuttaa sosiaaliturvassa on-
gelmia. Henki16 voijti€idti vaille sosiaa-
liturvaa tai tyonantaja voi joutua maksa-
maan maksuja kahteen maahan. Val-
tioiden vdlisten sosiaaliturvasopimus-
ten tarkoitus on yhteensovittaa maiden
sosiaaliturvajiirjestelmait siten, ettai
tyontekijei ja hiinen perheensd kuuluu
aina jomman kumman maan sosiaali-
turvan piiriin.

Suomi on vuosien kuluessa solminut
sosiaaliturvasopimuksia useiden mai-
den kanssa. Sopimuksissa Eldketurva-
keskus on nimetty tyoeleikeasioiden
yhdyslaitokseksi, joka osallistuu sopi-
musten valmisteluun, neuvotteluihin ja
tekee tulkintapaatdksia.

Yhdyslaitoksena Eldketurvakeskus an-
taa todistuksen lAhetetyille ty6ntekijdil-
le Suomen sosiaalivakuutuksen piiris-
sil pysymisestai. Tehtiiviin kuuluu myos
auttaa vakuutettuja ja vakuuttajia saa-
maan tietoa eri maiden eldke- ja sosi-
aaliturvasta, etuuksien hakemisesta,
vakuuttamisesta ja sopimusten sovel-
tamisesta.

Voimassa olevat sopimukset Suomella
on seuraavien maiden kanssa: Poh-
joismaat, Saksa, lso-Britannia, Sveitsi,
ItAvalta, Espanja, Kanada ja Quebec,
Kreikka, Luxemburg sekti Yhdysvallat.

Portugalin kanssa on allekirjoitettu so-
pimus, joka odottaa voimaantuloaan.
Pohjoismaiden, lso-Britann ian, Saksan,
Itiivallan ja Luxemburgin kanssa on
meneillridn neuvotteluja sopimusten
uudistamiseksi.

Pohjoismainen
yhteistyo tdrked

tehtdvistd on asiointia muiden Pohjois-
maiden kanssa. Myoseleiketurvan suun-
nittelun, tutkimuksen ja tilastoinnin alu-
eella Pohjoismaat antavat virikkeitii
toisilleen ja tekevdt yhteistydtA. T6rkei-
tA henkildkontakteja rakennetaan semi-
naareissa ja koulutustapahtumissa.

Elriketurvakeskus osallistui kertomus-
vuonna Pohjoismaiden ministerineuvos-
ton asettaman NORK:n kokouksiin, jois-
sa laadittiin Pohjoismaisen sosiaalitur-
vasopimuksen soveltamisohjeet. Sosi-
aaliturvasopimus tu lee voimaan saman-
aikaisesti ETA-sopimuksen kanssa.

Pohjoismainen sosiaalitilastokomitea
(NOSOSKO) julkaisi loppuvuodesta
selvityksen sosiaaliturvasta Pohjois-
maissa. Ekiketurvakeskus on osal-
listunut selvityksen tekemiseen.

Pohjoismaiden eltikejtirjestelmien ke-
hittymistri koskeva tutkimus valmistui
kertomusvuonna Eldketurvakeskuk-
sessa ja julkaistaan vriitdskirjatyonri
vuonna 1 993. Loppuvuodesta julkais-
tussa tutkielmassa "Medborgarskap
och arbetsprestation" kzisiteltiin sosi-
aaliturvan perusarvoja erityisesti Poh-
joismaiden kannalta.

Tu russa El6ketu rvakeskus jairjesti Kan-
saneldkelaitoksen kanssa Xlll Pohjois-
maisen sosiaalivakuutuskokouksen,
jonkateemaoli "Pohjoismainen sosiaa-
livakuutus ja kansainvAlinen yhteistyo".
Kokoukseen osallistui 300 asiantuntijaa.
Edellisen kerran Suomi oli isdnt6maa-
na vuonna 1972.

Kohti Euroopan
talousaluetta

Eu roopan talousaluesopimus allekirjoi-
tettiin toukokuussa 1 992. ETA-sopimus
tarkoittaa sosiaaliturvan osalta sitri, ettri
EY- ja EFTA-maiden vdlille tulee sovel-
lettavaksi monenvdlistA sosiaalitur-
vasopimusta vastaava stieinndsto, jon-
ka pdriperiaatteena on ETA-maiden
kansalaisten tasavertainen kohtelu.

Eliiketurvakeskuksessa on kertomus-
vuonna selvitetty EY: n sosiaaliturvalain-
stiAdrintoA ja ETA-sopimuksen vaiku-
tuksia Suomen ty6eldkejrirjestelmiiAn.
ETA:aan liittWien sdEtnndsten sovel-
tamisesta on annettu ohjeet, vaikka sopi-
mus ei viel6 ole voimAssa. ETA-sopi-
mus aiheuttaa myds voimassaolevien
sosiaaliturvasopimusten tarkistuksia.

Muu kansainvdlinen
toiminta

Kdytdnndssd valtaosa kansainvdlisistti Eldketurvakeskus on edustanut tydeld-
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kejarjestelmaa yhdyslaitosneuvottelu is-
sa Saksan kanssa. Kansaneldkelai-
toksen kanssa jdirjestettiin Vll Kan-
sainvdlinen sosiaalivakuutusaktuaarien
kokous Turussa sekri osallistuttiin 24.
kansainvdliseen aktuaarikokoukseen
Montrealissa.

Eldketurvakeskuksen edustajat ovat
osallistuneet my6s muihin sosiaaliva-
kuutuskokouksiin tai -seminaareihin
Ruotsissa, Saksassa, Tanskassa, Liet-
tuassa ja lrlannissa sekii Kansainvdli-
sen Sosiaaliturvajzirjeston (ISSA) vuo-
sikokoukseen Meksikon Acapulcossa.

Lyhenteet:

ETA
EY
EFTA

ISSA

NOSOSKO

Euroopan talousalue
Euroopan yhteisot
Euroopan vapaakauppa-
liitto (EFTA - European
Free Trade Association)
lnternational Social
Security Association
(Kansainveilinen sosiaali-
turvajairjesto)
Nord isk Sosialstatistisk
Komit6 (Pohjoismainen
soslaal iti lastokomitea)
Nordisk koord inerings-
grupp

NORK

21



Elakelaitosten palvel ut
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Ekiketurvakeskus kerdd jArjestelman
keskusrekisteriin tiedot tydntekijoiden
ja yrittrijien eliikkeiden karttumisesta ja
tehdyistti eltikeratkaisuista. Vuonna
1992 kirjattiin yli kuusi miljoonaa re-
kisteritapahtumaa.

Elrikelaitoksil le annetti in keskusrekiste-
rista 2,8 miljoonaa otetta. Niistii vajaat
puoli miljoonaa liittyi tydsuhteisiin ja
saman verran eldkkeiden ratkaisemi-
seen.

Elrikejeirjestelyrekisterin mukaan vuo-
den lopussa oli 103 000 voimassa ole-
vaa TEL-elaikejarjestelyei. Henki lorekis-
teriin saadaan tietoja VAest6rekisteri-
keskukselta. Tdstdi rekisteristaiveilitettiin
elaikelaitoksille muun muassa 600 000
osoitetietoa.

Elaiketurvakeskus rekisteroi myos tydn-
antajan vapaaehtoisesti jtirjestaiman I i-
sAelaketurvan. Kertomusvuoden aika-
na ktisiteltiin 7 T00lisAedun rekister6in-
ti-ilmoitusta, joista suurin osa liittyi per-
he-elAkeuudistukseen. Uusia listietu-
jarjestelyja rekisteroitiin yli 300.

Tyoelrikelaitokset saivat joulukuussa
vireilldolorekisterin katseluoikeudet.
Palvelun parantamista on my6s rekis-
tereiden kriyttdoi keuden antaminen vi i-
den tydeltikelaitoksen yhteensai 218
paikall iskonttorii n tyoeleikeasioiden hoi-
tamista varten.

Rekisteriuudistus
avainalueeksi

Eldketurvakeskuksen rekisterien uud is-
tustyd jatkui mittavana myds kertomus-
vuonna. Syksyn kuluessa uudistus nousi
yhdeksi tarkeimmista Eltiketurvakes-
kuksen toiminnan kehittdrmisen avain-
alueista. Rekisteriuudistus on vAlttdmdi-
t6n, koska muutosten tekeminen 60- ja
70-luvuilta pertiisin oleviin ohjelmiin kiiy
yha tyolaammiiksi.

Kertomusvuonna rekisteriu ud istus ete-
ni tarvekartoituksin ja suunnittelupro-
jektein. Eltikeasiain hoidon mtiArittely-
projekti val mistu i ja eltiketapahtumare-
kisterin suunnitteluprojektin valmistelut
keiynnistyivrit. Elakejarjestelyrekisteri n
suunnitteluprojekti saatiin ptiiitdkseen.
Tydsuhderekisterin uudistamisen val-
mistelutoimet kEiyn nistetti in.

Soveltamisohjeet
ja koulutus

Eltikelaitoksille lEihetettiin vuonna 1 992
yhteensti 87 yleiskirjettei. Tarkeimmtit
yleiskirjeet kasittelivtit tulevan ajan las-
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kemista, tyosuhteen yhdenjaksoisuut-
ta, traktoriyritttijien eldketurvaa, Suo-
men ja USA: n vtil istdr sosiaaliturvasopi-
musta ja palkansaajan tyoelEikemaksua
sekai ETA-sopimuksen soveltamista.

Kansaneldkelaitoksen ja tyoelEikejtirjes-
telmrin palvelusopimukseen perus-
tuvaa kou lutusta jtirjestettiin edel lisvuo-
sien tapaan Kansaneldkelaitoksen toi-
mihenkil6i lle. Kurssiyhteistydssd on oltu
myos muiden toimessaan tyoelaketie-
toa tarvitsevien tahojen kanssa.

Elaikelaitosten toimihenkil6ille jtirjestet-
tiin koulutusta edellisvuosien tapaan
seka erityisid teemapdiviti. Tyoeltike-
pdivAn esityksissa tarkasteltiin erityi-
sesti ETA:n vaikutusta ty6- ja kansan-
eldkkeisi in sekd paneelissa ansiosidon-
naisen elAketurvan tulevaisuutta.

llmoitusliikenne

Tydelaikelaitokset ja Kansaneldkelaitos
lahettavzit toisilleen Eltiketurvakes-
kuksen vailityksellei ennakkoilmoituksia
hakijoiden tyokyvytt6mn/ttti koskevista
ratkaisuaikeistaan, jotta vtiltyttaiisiin
eririviltai ratkaisuilta. Vuonna 1992 EH-
keturvakeskus vdilitti yhteensZi 65 600
ennakkoilmoitusta ja niiden vastausta.

Elakehakemuksen ratkaisua varten Eld-
keturvakeskus vailitti elAkelaitoksille
41 000 leiAkarinlausuntoa ja muuta
lisaselvitystti. Kansanel€ikelaitoksen il-
moituksia sairausvakuutuksen ensisi-
jaisuusajan pAaittymisestA vtilitettiin
29 000 kappaletta.

Vastuunjako

Elrikkeen myonttinyt eltikelaitos mak-
saa tydeliikkeen kokonaan, vaikka eki-
kettri on karttunut useista eri tyosuh-
teista ja yritttijtitoiminnoista. Elti-
keturvakeskus selvitti kertomusvuonna
84 elAkelaitoksen osuudetvuoden 1 991
elakkeistii. Vastuunjaon mukaan vuon-
na 1991 maksettiin ty6elAkkeita 20265
miljoonaa markkaa. Mearasta oli
eldkelaitosten yhteiselld vastuulla 73
prosenttia.

Yhteisesti vastattavia eltikkeitti perittiin
45 eliikelaitokselta 1 733 miljoonaa
markkaa. Summa maksettiin 39 eliike-
laitokselle, jotka olivat maksaneet eldk-
keita vastuuosuuttaan enemmtin. Tyot-
t6myyskasso.ien Keskuskassa maksoi
1,4 miljardia markkaavakuutusmaksua
tydttomyyslisien kustantamiseksi, Myos
n6mdi varat Eltiketurvakeskus v€ilitti
elzikelaitoksille.
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Eleikelaitokset maksoivat vuonna'l 991
YEl-eliikkeita 1 854 miljoonaa mark-
kaa, josta valtionosuus oli 81 miljoonaa.
MYEl-elrikkeitti maksettiin 2 312 mil-
joonaamarkkaa. Valtionosuusoli MYEL-
eldkkeiden kustannuksista '1 7'16 mil-
joonaa markkaa.

Elakesaatioiden ja
-kassojen valvonta

Eleiketurvakeskus valvoo elaikesZiiltioi-
den ja -kassojen sek€i Esiintyvien taitei-
lijoiden ekikekassan toimintaa.

Kertomusvuoden aikana TELtoimintaa
oli 54 eltikesdatidssri ja 11 elaike-
kassassa, vuoden vaihteen jalkeen 48
stiaitiossii ja 10 elakekassassa. Elzi-
kesriiitidssa tai -kassassa vaku utettu jen
miidirti vdheni noin 170 000 henkilo6n,
joista vajaat 4 000 oli yritttijiei. Eliike-
turvakeskus teki yhteensti 56 stiiitio- tai
kassatarkastusta ja osallistui henkil6-
kunnan koulutukseen.

ELAKELAITOSTEN YHTEISESTI
KUSTANTAMAT ELAKKEET

VUONNA 1991

ffi Vanhuuseltikkeet I
I [ry,]IvJig?i#,' tr
I tyottomyyselakkeet

Perhe-elakkeet

Lisaelakkeet
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Vaku utettujen palvel ut

1 000 kpl

ELAKEHAKEMUKSET
elAxemlErrrAtN

TyoelzikkeensEi karttumista vakuutet-
tu voi parhaiten valvoa Eldketurva-
keskuksen rekisteriotteen, eldkeotteen
avulla. Siitti vakuutettu voi tarkistaa
tydsuhdetietojensa tai yritttijtitoimin-
tansa paikkansapitdvyyden.

ffirimdttA eleikeote ldhetetAdn, kun
TEl-tyosuhde peiattyy. Ensimmtiisen
kerran tyoelrikejrirjestelmdn piiriin tul-
lessaan uusi tyontekijri saa rekisteri-
otteen merkkindi tydekiketurvansa al-
kamisesta.

Eldkeotteen tietosisrilt0 parani, kun
mukaan saatiin julkisen sektorin palve-
lusuhteet. MYEL-elakkeen laskennas-
sa otettiin ktiytt66n Melan lasken-
taohjelma.

Vuoden 1 992 aikana yhteensri 425 000
vakuutettua sai eldkeotteen. fliynn6s-
td annettiin 88 000 otetta, messuilla ja
palvelupriivilH B 000 otetta. Kokonais-
mArirririn sisaltyvrit myos LEL TydelA-
kekassan ja Esiintyvien taiteilijoiden ela-
kekassan tilaamat 71 000 otetta.

Elrikeotteen saivat kertomusvuonna 30,
35, 40, 45, 50 tai 55 vuotta triyttiineet
tydntekijeit ja ltihes kaikki yritteijait elzike-
laitostensa kautta. Yhteensd nziin jaet-
tiin .160 000 otetta.

Vakuuttamisen
valvonta
ja lakien tulkinta

Tyonantaja on velvollinen ottamaan TEL-
vakuutuksen ja yrittiijd YEl-vakuu-
tuksen. Eltiketurvakeskus valvoo vel-
voitteen noudattamista turvautuen tar-
vittaessa myos pakotteisiin, jotta va-
kuutetun etu ei vaarantuisi.

Eliiketurvakeskus selvitti kertomusvuo-
den aikana 1 100 tydnantajan TEL-
eldketurvan jtirjestAmisen ja aloitti
1 860 tapauksen selvittelyn. Keho-
tuksesta noin 400 tyonantajaa otti va-
kuutuksen, pakkovakuutusta ktiytettiin
350 tydnantajan kohdalla. Tydnantajat
mriarattiin maksamaan hWikkeitii yli 1 6
miljoonaa markkaa ja TEL-vakuutu ksen
myohaistymisestii yli miljoona markkaa.
TEl-tyonantajien tarkastuksia tehtiin
350 ja TaEl-tarkastuksia 1 00 tyonanta-
jan luona.

Yrittaijrin vakuuttamisvelvoll isuus selvi-
tettiin 1 770 tapauksessa. Yritttijri otti
YEl-vakuutuksen kehotuksesta 280
tapauksessa ja Eltiketurvakeskus pak-
kovakuutti 1 50 yrittdjriri. YEl-vakuutuk-
sesta haki vapautusta 2 250 yritliijiid,
vapautuksen sal 1 710 yrittrijria.
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Eltiketurvakeskus antoi tydeldkelakien
soveltamiseen liitVviti lausuntoja ja rat
kaisuja 460 kappaletta; nriistii 47 eltike-
lautakunnalle. Vakuutusoikeudessa tuli
vireille 2 BB0 tyoekikeasian muutok-
senhakua ja Eliiketurvakeskus antoi
lausunnon yli 2 000 tapaukseen.
Tyokyvyttdmyysasiain neuvottelukunta
antoi kertomusvuonna elAkeasiassa
41 ratkaisusuositusta.

Tydttdmyys lisdd
neuvonnan tarvetta

Elaketurvakeskus neuvoo asiakkaita
kirjeitse, puhelimitse ja henki16-
kohtaisesti. Vuoden kuluessa vastattiin
noin '16 000 kirjeeseen, puhelimitse
neuvoja kysyneitd oli saman verran.
Asiakaspalvelutoimistossa krivi vajaat
5 000 henkil6di. TyottomyyselAke jatydt-
tdmyysturva-asiat olivat tiedustelujen
krirjessa. Loppuvuodesta alkoi palkan-
saajan tydeltikemaksu herattAri ky-
symyksiti.

Palvelupeiivzit ovat melko uusi palve-
lumuoto. Kertomusvuonna nditd yhden
paiivrin tilaisuuksia jrirjestettiin 20 eri
paikkakunnalla. Palveluptiivilld runsaat
3 500 vakuutettua saieldkeotteen lisdk-
si neuvontaa tydeleikkeestA ja siihen
I iittyvzistei sosiaalitu rvasta.

Omalla osastollaan ElEiketurvakeskus
esiintyi Seinajoen ja Asikkalan maata-
lousnayttelyissdr, sosiaal i- ja terveysalan
messuilla, Juuret Suomessa- ja Metko-
tapahtumissa sekd perinteisesti Van-
husten viikolla. Tapahtumissa runsaat
4 000 vakuutettua sai elilkeotteen ja
neuvontaa. Lisiiksi elAkeneuvontaa
annettiin kuuden ammattiliiton tilaisuu-
dessa.

Uusia esitteitd

Perusesitteiden uusimisen liseiksi ker-
tomusvuonna tehtiin nuorille suunnattu
esite "TyoelAkkeestti turvaa my6s nuo-
rille". Toinen uusi esite oli "TydelAke
tutuksi", johon liifii tAysin tietosuojattu
eldkeotteen tilauskirje.

Suomen Yrittdjien Keskusliiton kanssa
tehtiin yhteistyossd "Yrittdjiin sosi-
aaliturva"-opas. Kelan ja sosiaali- .ia
terveysm in isteridn kanssa valmistui yh-
teinen esite kuntoutuksesta.

Tiedotusvalinei lle lAhetetti in noin 50 tie-
dotetta, joiden aihepiirit liittyiv6t muun
muassa vakuutettujen palveluun, eld-
kelakien kehittymiseen, tydeldkkeen
uskottavuuteen, luottovakuutukseen ja
palkansaajan ty6elAkemaksuun.
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Hakemuspalvelu

Eltiketurvakeskus valitti vuonna 1992
tyoelakelaitoksiin 58 000 Kansan-
eldkelaitoksen vastaanottamaa eldke-
hakemusta. Tyoelakelaitosten vas-
taanottamia hakemuksia rekister6itiin
66 600. Luvuissa ovat mukana seka
uudet eldkehakemukset etta tyokyvyt-
tomyyseHkkeiden jatkohakemukset.

TyottOmyyseldkehakemusten mzidrei yli
kaksinkertaistui vuoteen 1 99 1 verrattu-
na, mikd nakyi myos keskimdArdisen
eldkkeellesiirtymisidn nousuna ldhes 60
vuoteen vuoden lopulla. Tyottomyys-
elakkeeseen on mahdollisuus 60 vuot-
ta tayttanei lla pitkaaikaistyottomi lla.

Tyoelakelaitokset ltihettrivat vanhuus-
elakeikaa lahestyvi I le esitaytetyt elake-
hakemuslomakkeet ja laskelman
elakkeen mdarastd. Eldketurvakeskus
toimitti niihin yhteenszi 13 000 eldke-
otetta ja vaest6rekisterikesku kselta han-
kitut osoitteet.

ANNETUT TYONTEKIJOI DEN
REKISTERIOTTEET

ETK:n
automaatti-
sesti antamat

Pyynnosta
aitosten
Elake-

mat
a n netut

aka
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Sisaiset palvelut ja henkilOsto

8

llrr

HENKILOSTON VAIHTUVUUS

Arre 5 5-9 10-14 15-19 20-
Vuosia

pAArrrrorN JA MTKRoJEN
rrltAAnnr

1988 1989 1990 1991 1992

Laan"", I uir,or

taminen, rekistereitten 1Y9pl*lpr Henkilostdlla pitkat
kansainvdlinen toiminta. oroanisaation ' '-,
toimivuuden kehittdminenJa sosiaali- paMelUSSUnleel
vakuutuksen kokonaisneuvonta.

Eleiketurvakeskuksen toimintatapaa
kehitettiiin liikeideapohjaisen tavoi-
tejohtamisen suuntaan. Pyrkimyksenti
on asiakkaiden tarpeista ltihtevd tehok-
kuuden ja tuloksellisuuden kasvu.

Toiminnan kehittiimisen avainalueiksi
valittiin tydelrikejarjestelmzin luotetta-
vuuden vahvistaminen, luottovakuu-
tuksen kriisin voittaminen, vakuutta-
misvelvollisuuden valvonnan tehos-

Esimieskunnan valmiutta tavoitejohta-
miseen ja siihen olennaisesti liittyviin
tavoitekeskusteluihin kehitettiin valmen-
nustilaisuuksissa.

SyksyllEi sovittiin ensimmdistd kertaa
henkildkohtaiset tavoitteet ltihinnti esi-
mieskunnalle. Johtajuusvalmennusta
jatkettiin asiantuntijoille sovelletulla Joh-
tava-kurssilla ja aiempien kurssien
seurantapAivillii.

Vuoden teemana sisdisessd koulutuk-
sessa oli "Tunne asiakkaasi". Asia-
kaspalvelutaitoa ja -henked kehitettiin
erityisi I H teemapiiivil ld. Valvontahenki-
lokuntaa koulutettiin palvelutilanteiden
sujuvaan hoitamiseen. Kirjallista ilmai-
sua parannettiin kurssituksella sekd li-
sdttiin kouluttajien valmiuksia kehittyti
ammatissaan.

Perus-, ajankohtais- ja tdydennyskou-
lutusta annettiin runsaasti. Tyoyhteisdn
toimivuuden kehittdmiseen panostet-
tiin osasto ja tyoyksikkokohtaisella kou-
lutuksella, TyOkykya /l6pit6viZl kurs-
seja jtirjestettiin kaksi. Jokavuotisessa
YT-seminaarissa pohdittiin tydkiertoa
ja tyOn vaativuuden arvioimista.

Yhteensti sistiisi{i ja ulkoisia koulutus-
pdiviS oli 1 650 eli 4,5 p6ivSd toimihen-
kilOii kohti.

Organisaatio uudistui

KestillA Elaketurvakeskuksen organi-
saatiota kehitettiin keskeisten avainalu-
eiden tarpeita vastaavaksi. Johtajien
vastuualueita muutetti in ja osastojakoa
tzismennettiin. Kolme osastopAiillikkoti
vaihtoi keskenAAn osastoja er6' iinlaise-
na tydkiertona.

Uud istu ksessa rekisteri palveluosasto ja
suunnittelu- ja laskentaosasto perus-
tettiin vakuutusteknisen osaston ja suun-
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nitteluosaston sijalle. Suunnittelu- ja las-
kentaosaston vastuualueeksi tuli enti-
sen suunnitteluosaston ja vakuutustek-
nisen osaston matemaattisen toimiston
tehtiivtlt. Rekisteripalveluosasto vastaa
rekisteripalvelusta ja rekisterien ylldpi-
dosta. Uusi hallintopalveluosasto perus-
tettiin vastaamaan konttori- ja kiinteisto-
palveluista.

Henkil6st6n lukumEitirA on vdhennyt
hieman. Vuoden lopussa henkildston
mtiArA oli 379, josta tilapdisiti oli 16.
Paikallaolevan henkilOstdn mAtird oli
vuoden piiiittyessd 357.

Yli puolet henkilostostd on tyoskennel-
lyt Ekiketurvakeskuksessa yli 15 vuot-
ta. Keski-ikri on 41 vuotta. Henkildst6n
vaihtuvuus laski niinkin alas kuin 1,7
prosenttiin. Edellisvuotena vaihtuvuus
oli leihes 5 prosenttia.

Kokeneiden tydntekijdiden tyokunnon
ylldpito on henkil6st6strategian kes-
keinen alue. Osa pitkddn talossa ty6s-
kennelleistd on ptitissyt varhaiskuntou-
tuksen piiriin ja kunnon seurantaan.
Tydterveyshuollossa otettiin huomioon
henkildston toiveita. lkdryhmien terveys-
tarkastuksia kehitettiin ja ty6kunnon
ylldpitoon kannustettiin.

Kertomusvuonna tydehtosopimusten
piiriin kuu luville tydntekijdille laad ittiin
kirjalliset toimenkuvat sekd arvioitiin ja
koepisteytetti in heiddn ty6teht6vtinsti.
Tavoitteena on kehitttid uusi palk-
kausjArjestelmd, joka perustuu tydn
vaativuuteen.

Tietohallinto

Tietohal linnon palvelua kehitettiin tieto
palvelustrategian suuntaviivojen mu-
kaan. ElEiketurvakeskuksen tiirkeimmdt
projektit kattava projekiverkko raken-
nettiin.

Projektitydss6 on painottunut rekis-
teripalvelujen kehitttiminen, jonka tar-
peisiin valmistui systeemity6n ja me-
netelmien ohjeistus. MyOs asian-
hal linnan uudistamiseen panostettiin ja
tehtii n tarvekartoitus kuvankdsittelystA.

Tyoasemien lukum66rd kasvoi edel-
leen ja siin6 Windows-kayftOjarjestel-
mA voitti alaa. Ty6asemaympdriston ja
keskuskoneen yhteiskdytt6d kehitettiin
rakentamal la yhteistoiminnal lisia sovel-
luksia.
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Tietotekninen koulutus painottui Win-
dows-, projekti- ja systeemikoulutuk-
seen. Tietoteknistti kou lutusta annettiin
yhteensA 121 pAivdnii. Koulutukseen
osallistuneiden yhteismdeira oli 526.

Sisdiset hal I intopalvelut

Sisaisten hallintopalvelujen toimivuus
on yrityksen tuloksellisen toiminnan
edellytys. Sisiiisessii hallintopalvelus-
sa etsittiin aktiivisesti erilaisia sdds-
totapoja. Esimerkkind mainittakoon
asiakirjojen mikrof ilmaus, joka sdristriii
arkistotiloja sekri helpottaa jiilleenha-
kuja.

Eldketurvakeskuksen toimitalo on val-
mistunut vuonna 1976 ja tilojen uudis-
tamista on tehty usean vuoden ajan.
Kertomusvuonna uudistettiin muun
muassa toisen kerroksen suuri avo-
konttori. Turvallisuuskysymyksiin kiin-
nitettiin huomiota uusimalla palohEily-
tysverkostoa ja kehittrimrilki kulun-
valvontaa.

HENKILOSTON
KOULUTUSTAUSTA

Peruskoulu, kauppakoulu ym.

Ylioppilas, merkonomi tai opiskelija

Korkeakoulu

-27 -



Tilastotietoja

YKSITYISEN SEKTORIN
rvOedreMENo

xesxrruAAqlrstA
KoKoNArsEmrxgrA

31.12. 1991Mrd.mk
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Elakelaitosten toiminnasta 1992

TEL LEL TaEL MEL YEL MYEL Yhteensd

Eldkelaitoksia
Vakuutettuja*
ElAkkeitd

My0nnetyt eldkkeet

Maksutulo-
ElAkemeno
Vastuuvelka*

2.
2.
2.

31
31
31

66
950 000
513 000

17 700
18 600

121 510

3074
3 577

70
350 000
969 000

90 400

1

000
000

1

1

22020
26370

137 640

s80

210
350
560

440
840
410

80
48

1

2
13

1 613
1 907

1

000
259

97

56
4

200

500
404

1

12 000
7 990

3 639
4 155

2 613
2 883

2 300
2798

12
160 000
732C0

7 300

1 970
2270

840

1

165 000 1

226000

16 500

530
2280

't18

51 500 14300

milj.mk
milj.mk

31.12., milj.mk

31.12., mUkk
mUkk

845
065

Keskim. eldke
Keskim. my6nnetty el6ke

*luvut ovat arvioita

Eldkkeiden lukumddrti 31 .12

TyokWyttomyyse I akkeet
Tydttomyyselakkeet
Osa-aikaeldkkeet

VanhuuselAkkeet

Perhe-elAkkeet
Kaikki

1988

155 000
857 000

1989

161 000
883 000

1990

472cF,O
218 000

s2 900
216

167 000
910 000

1991

494 000
226000
45 800

256
176 000
942 000

1992

512 000
230 000

41 900
281

185 000
969 000

453 000
209 000

60 000
199

435 000
202000
64 800

174

lVuutokset elakkeiden lukumaarissd, 1000 kpl

tyokyvyttomyyseldkkeet tydttdmyyselAkkeet vanhuuseldkkeet perhe-eldkkeet kaikki

Eliikkeitti 31.1 2.1991
Myonnetty uusia
Muutettu vanhuuseldkkeeksi
Paattyneita
ElAkkeitd 31.12.1992

Eldkemeno, milj.mk

226
27

-16
-7
230

494
14
26

-22
512

176
'15

46
7

'10

1

42
-6
185

942
63

-36
969

Vanhuuseldkkeet
TyOkyvytt0myyseldkkeet
Ty6ttomyyselakkeet
Osa-aikaelAkkeet
Perhe-elAkkeet
Kaikki

1988 1989

8 710
5 660
1 890

5
2 330

18 600

1990

I 890
6 490
1 860

7
2 610

20 860

1991 1992

610
920
820

4
070
420

7
4
1

2
16

12
8
1

11
7
1

3
26

550
530
780

I
010
900

960
380
700

11
320
370

3
23

Kaikkiin edellAesitettyihin lukuihin sisdltyy myds rekisterdity lisetuNa. Lukuihin eivdtsisdllysukupolvenvaihdoseldkkeeteivdtkdRiVEL-
eikA LUEL-eldkkeet. Merimieseldkkeet ovat vuosien 1991 ja 1992luvuissa mukana.
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Hallintoelimet

Edustajisto 1992 - 1994

Varsinaiset jdsenet

KansliapAAllikk0 Heikki S. von Hertzen,
puheenjohtaja
Valtiosihteeri Pekka Tuomisto.
varapuheenjohtaja (3.9.'1992 saakka)
Osa$opaallikkO Markku Lehto,
varapuheenjohtaja (4.9.1992 alkaen)

Tyhnantaj i en edu staj at

Vuorineuvos Krister Ahlstr0m
Toimitusjohtaja Markku Markkola
Toimitusjohtaja Dennis Seligson
(k.15.2.1993)
Toimitusjohtaja Tapani Kahri
Toimitusjohtaja Markus Tiitola
Johtaja Stig-Erik Leiponen
Toimitusjohtaja Jarmo Pellikka

Tybntekiiai n e d ustaiat

Puheenjohtaja Lauri lhalainen
Puheenjohtaja Antero Mdki
Puheenjohtaja Matti Haapakoski
Suunnittelusihteeri Timo Rautarinta
Toiminnanjohtaia Pekka Porttih
Puheenjohtaja Esa Swanljung
Puheenjohtaja Voitto Ranne

Maatalousy rittdj i e n ed ustajat

Puheenjohtaja Heikki Haavisto
Emintd Terttu Mielikainen
Puheenjohtaja Ola Rosendahl

Muiden yrittdjien edustajat

Toimitusjohtaja Tapio Vasara
Yrittdjd Markku Wuoti

H dkevakuutu syhtid i de n e dustaj at

Varatoimitusjohtaia Asko Tanskanen
Toimitusjohtaja Asmo Kalpala
Toimitusjohtaja Kurt Ljungman

Avustu skassojen ed ustai a

ElAkekassan johtaja Keijo Piskonen

El dkesddtid i den ed u staja

Johtaja Mikko lmmonen

Vaku utus I ddketieteen edu staj a

Paaiohtaja Jorma Rantanen

Muu jesenet

Johtaja Paula Kokkonen
vt. toimitusjohtaja Taisto Paatsila

Sihteeri
Apulaisosastopeallikk0 Helena Tapio
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Varajdsenet

Hallintojohtaja Kari T. Ahonen

Toimitusjohtaja Matti L. Aho

Toimitusjohtaja Jukka HArmAlA
Toimitusjohtaja Jaakko Rauramo
Konsernijohtaja Georg Ehrnrooth

Varatoimitus.johtaja Seppo Riski
Puheenjohtaja Erkki Hiidenkari
Johtaja Harri Koulumies
Johtaja Jarmo Sierla

Puheenjohtaja Heikki Peltonen
Puheenjohtaja Risto Kuisma
Puheenjohtaja Heikki Pohja
ll puheenjohtaja Kalevi V6isAnen
JarjestOsihteeri Antti Helenius
Sosiaalisihteeri Veikko Simpanen
Toiminnanjohtaja Alari Kujala

Maanviljelijd Mauri Hurtig
Kansanedustaja Raili Puhakka
Puheenjohtaja Heikki Salokangas

Toimitusjohtaja Jukka Laulajainen
Varatoimitusjohtaja Tauno Jalonen

Varatoimitusjohtaja Rauno Tienhaara
Varatoimitusjohtaja Heikki Varho
Varatoimitusjohtaja Jarkko Pajunen

Toimitusjohtaja Juhani Laine

Varatuomari Erkki Berglund

Osastonjohtaja Vesa Vaaranen

Johtaja Aulikki Kananoja
Toimitusjohtaja Pentti Kostamo



Hallitus 1992- 1994

Ylijohtaja Jukka Rantala,
puheenjohtaja (1 4.9.1 992 saakka)
Vt. osastopaallikk0 Jorma PerdlA,
puheenjohtaja (15.9.1992 - 31.3.1993)
Toimitusjohtaja Juhani Kolehmainen,
varapuheenjohtaja

Ty1n antaj i en ed u stajat

Johtaja Lasse Laatunen
Johtaja Pekka Merenheimo

Varatoimitusjohtaja Mauri Moren

Ty,nteki je i n e d u stai at

Tutkimussihteeri Kaija Kallinen
Sosiaalisihteeri Markku Toropainen
Toiminnanjohtaja Raimo PohjavAre
(31.12.1992 saakka)
Puheenjohtaja Esa Swanljung
(1.1.1993 alkaen)

M aatalou sy rittdj i e n ed u staj a

Osastonjohtaja Keijo Hyv0nen

Yrittdjien edustaja

Toimitusjohtaja Veli Saarenheimo

MUU jesenet

Toimitusjohtaja Altti Aurela
Toimitusjohtaja Kari Puro
Toiminnanjohtaja Folke Bergstrdm

Sihteeri

Osastopaallikko Pentti Koivistoinen

Tilintarkastajat

Dipl.ekonomi, KHT
Folke Tegengren
Puheenjohtaja Matti Hellst6n
TalouspdAllikk0, HTM Mikko Paiho
Ekonomi, KHT Jaakko Pohtio

Osa$opaallikkO Jukka Ahtela
Sosiaalipoliittinen asiamies
Markku Koponen
Varatoimitusjohtaja Risto Uski

Taloussihteeri Matti Viitanen
Ymparist0sihteeri Markku Wallin
Sosiaalipoliittinen sihteeri
Jukka Vainio (31 .1 2.1 992 saakka)
Puheenjohtaja Matti Viljanen
(1.1.1993 alkaen)

Jaostopaal likkO Kaarina Knuuti

Toimitusjohtaja Kari Heikkil6

Toimitusjohtaja Risto Kausto
DosenttiTimo Somer
Toimitusjohtaja Aarre Metso

Dipl. ekonomi, KHT Peter lngstrOm
Toiminnanjohtaja Mika Valkonen
Kauppatiet. maisteri, HTM Arto Kuusiola
Kauppatiet. maisteri, KHT Jaakko Talsi
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Tyokyvyttomyysasiai n neuvotte I uku nta

Varatoimitusjohtaja Seppo PietilAinen,
puheenjohtaja
OsastopAdllikk0 Marjatta Sir6n,
varapuheenjohtaja

Ylil66kAri SakariTola
SisAt. ja kardiologian
erikoisldAkAri Matti Saarinen
Neurologian erikoislAdkdri
Bengt Wickstrom
Keuhkosairauksien ja sisAtautien
erikoislAAkdri Tapio Vdre
Psykiatrian dosentti
MarttiOlkinuora
Yleislaaket. ja tyoterveyshuollon
erikoisldAkdri Kari Kaukinen
Ortopedian ja traumatologian
dosentti Pertti Myllynen
YleislAdket. ja tydterveyshuollon
erikoisldAkAri Hannu Suutarinen
Tutkimussihteeri Kaija Kallinen
JaostopdAllikkO Kaarina Knuuti
Ylitarkastaja Pentti Lehmijoki
Apulaisjohtaja Erkki Sillanpdd
Johtaja Esko Vainionp6A
Eldkejohtaja Pentti SaarimAki
Toimistopaallikk0 Kaija Tolvanen
TyOlAAket. ja ty0terveyshuollon
erikoislddkdri Hannu Hdrk6nen

Osa$opaallikk0 Pertti Tukia

ApulaisosastopAdllikkO Helena Tapio

OsastopdAllikk0 Pentti Koivistoinen
Tyolaaket. ja tyoterveyshuollon
erikoisld&kdri Vesa Vaaranen

ApulaisylilAAkdri Jukka KivekAs
Psykiatrian erikoislAAkdri
Antero LeppAvuori

Toimi$opaallikko lrmeli Backstrom
Ortopedian erikoislAAkiri
Jarmo Vuorinen

Asiamies Mikko Nyyss0l6
Tutkimussihteeri Mirja Jandrus
Varatoimitusjohtaja Tauno Jalonen
Ylitarkastaja Anja Lyra
Toimitusjohtaja Juhani Laine
Osastopaallikk0 Risto Rinta-Jouppi
Apulaisjohtaja Eeva KoskensyrjA
Ratkaisija Liisa Wennervirta

Eldkejohtaja Veijo Jalava

Liikenteeharjoittaja Raimo Nikkanen
Projektip66llikk0 Esa Mannisenmaki
Apteekkineuvos Matti Kannisto
Toiminnanjohtaja PAivi Liedes
PAAsihteeri Olli Tarkka
Lakimies Tiina Oksala-Leino
Toimitusjohtaja Olli Er6kivi
Toimitusjohtaja Pekka Kautto
Johtaja Ulla Sirkeinen
Toimitusjohtaja Tapio Vasara
Puutarhaneuvos Matti w. Kalevi
Varatoimitusjohtaja Rauno Tienhaara
Johtaja Reijo Kaivooja
Toiminnanjohtaja Risto Heiskanen

Esittelijdt

Marja Kallenautio
Pirjo Ouvinen
Pirjo Posti
Tuula Voutilainen

Yrittajien neuvottel ukunta

Toimitusjohtaja Matti Uimonen,
puheeniohtaja
ApulaisosastopdAllikkO Markku SirviO,
varapuheenjohtaja
Liikenteenharjoittaja Raimo Turku
Taksiautoilija Krister Olsson
Ravintoloitsija Kaarina VAyrynen
Toimitusjohtaja Erkki Maasalo
Kehitysjohtaja Kai Masalin
Jarjest6johtaja Matti RAis6nen
Jdrjest0johtaja Jouko Kuisma
Diplomikauppias Aila Harjanne
Toimitusjohtaja Jaakko JArvinen
Johtaja Pertti Kajanne
OsastopAAllikk0 Tapani Karonen
Varatoimitusjohtaja Heikki Varho
Varatoimitusjohtaja Alpo Mustonen
ElAkekassanjohtaja Riitta Laukkanen

Sihteeri

Projektipaallikk6 Mikko Pellinen
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Luottovaku utustoi m i n nan johtoku nta

Toimituslohtaja Matti Uimonen,
puheenjohtaja
Osastopaallikk6 Esko Prokkola,
varapuheenjohtaja
Johtaia Yrj0 Turtiainen
Osastopaallikk0 Marja Majander

Asiantuntijajdsenet

Toimitusjohtaja Ossian Antson
Professori Eero Artto
Varatuomari Erkki Berglund
Varatoimitusjohtaja Lauri Koivusalo
RahoituspAAllikk6 Juhani Lehtola
Johtaja Antti Savolainen
Pankinjohtaja Teppo Taberman
Pankinjohtaja Risto Wartiovaara

Sihteeri

Lakimies Jorma Hilden

Yhteisty6ryhmien jdsenet vuonna 1 993

Tydsuojelutoimikunta Koulutustoimikunta

TyOnantajan edustajat

Risto lsopahkala, tyosuojelupAdllikko
JouniJokisalo
Seija Kausto

Tydnantajan edustajat

Tydnte ki j0 i d e n e d u st aj at Ty1ntek ij6 i d e n ed u staj at

Marja-Liisa Punnonen, puheenjohtaja
Tapio Karsikas
Riitta Lindstrom
HeikkiPoukka

Ritva Hintikka
Anne Laine
Ritva-Leena Pipatti
Anna-Stina Sauren
Anna Uusitupa, sihteeri

Pirjo Koponen, tyOsuojeluvaltuutettu
Lea Kokko, I varavaltuutettu
Arja Laakso, ll varavaltuutettu
Ritva Hintikka, varsinainen jAsen

Bo Lundqvist, varsinainen jAsen

Automaatioryhmd

Tydnantajan edustajat

Riitta Lindstr0m, puheenjohtaja
Seija Kausto
Leena Lietsala

Tydntekijdid en ed ustaj at

Outi Heikkild, sihteeri
Liisa Kotamies
Bo Lundqvist
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Elakelautakunnan toimintakertomus 1992

Kpl

SAAPUNEET VALITUKSET
JA TEHDYT RATKAISUT
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ARVIOINTIA KOSKEVAT

RATKAISUT

Eldkelautakunta on ensimmdinen muu-
toksenhakuaste yksityisen sektorin ty&
eldkeasioissa. Eldkelautakunnan pdd-
tdksiin voi hakea muutosta vakuutusoi-
keudelta, jokatoimii ylimpdnd oikeusas-
teena.

Eldkelautakuntaan kuuluu 24varsinaista
jAsentd ja heidAn 20 henkildkohtaista
varamiestA6n. Jdsenetovat siwtoimisia
ia heiddt nimitet8dn kolmivuotis-
kaudeksi kerrallaan. Uuden kolmivuo-
tiskauden alkaessa 1.1.1992 el6ke-
lautakuntaan nimitettiin kaksi uutta
varapuheenjohtajaa. Merkittdvd or-
ganisatorinen muutos toteutettiin
1.1 1.1992, jolloin eltikelautakunta sai
pAdtoimisen puheenjohtajan. Eldke-
lautakunnan kansliassa tyoskenteli
toimintavuoden lopussa 27 pdatoimis-
ta toimihenkiloa.

Muutoksenhakuasioita kdsiteltiin vuon-
na 1992 entiseen tapaan neljdssd kuu-
sijAsenisessA jaostossa. Jaostokoko-
uksia oli 183. Niissd ratkaistiin kerral-
laan 15-60 valitusasiaa.

TAysistuntoon elAkelautakunta kokoon-
tui toimintavuoden aikana kolme ker-
taa. Kahdesti hallintoasioissa ja kerran
myos valitusasioissa.

Valitusten ja
ratkaisujen mddrA

Valitusten mAArdssA jatkui noin viiden
orosentin vuotuinen kasvu. Eldkelauta-
kunnalle saapui toimintavuon na 6672
valitusta eli 324 enemmdn kuin edel-
lisen6 vuotena. LAhinnd lis6dntyivAt
luopumiseldketa ja tyok! /yn arviointia
koskevat valitukset. Ratkaisematta asi-
oita oli toimintavuoden lopussa 2116,
mikA on jonkin venan enemmdn kuin
edellisinA vuosina.

Vuonna 1992 eliikelautakunta ratkaisi
6821 valitusasiaa, mikA on 385 edellis-
vuotta enemmen. Ratkaisuista 4667 eli
lAhes 70 prosenttia koski tyOkyryn arvi-
ointia. Perinteista ty6ky\ /tt6myysel6-
kett6 koskevia ratkaisuja annettiin 247 1

ja yksildllist6 varhaiseldkettti koskevia
ratkaisuja 2196.

Ratkaistuista asioista yli puolet kuului
TEL:n piiriin. Seuraav-aksi eniten rat-
kaistiin MYEL:n jaYEL:n piiriin kuuluvia
asioita. VAhiten oli TaEL:n ja MEL:n
piiriin kuuluvia ratkaisuja.

Kdsittelyaika

Valitusten keskimddr&inen kdsittelyai-
ka on toimintavuonna pysynyt lAhes
samana kuin edellisenA vuotena eli
neljdnii kuukautena. Tydkyvyn arvioin-
tia koskevissa asioissa keskim6drAi-
nen k6sittelyaika oli v6hdn yli kolme
kuukautta.

Muutokset
eldkelaitosten
paatdksiin

Vuonna 1992 eltikelautakunta muutti
muutoksenhakijan eduksi 1 

'l 
,2 prosent-

tia tapauksista eli liihes saman verran
kuin edellisen6 vuotena. Asioita
palautettiin elEikelaitokseen uudelleen
kdsiteltivAksi 7,1 prosenttia, mikd on
aikaisempaa enemm6n. Tydkyvyn
arviontia koskevia asioita muutettiin 7, 1
prosenft ia ja palautettiin 3,9 prosenttia.

Helsingissd helmikuun 10. pdivdnd
1993
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Timo Havu
Eliikelautakunnan
puheenjohtaja

Pirjo Akesson
Eltikelautakunnan
kansliap6dllikkd
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Elake lautaku n nan jdrsenet

Puheeniohtajisto

Varatuomari Timo Havu,
puheenjohtaja
(PAAtoiminen puheenjohtaja 1 . 1 1 . 1 992 alkaen)
Hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen,
varapuheenjohtaja
Neuvotteleva virkamies Veikko Liuksia,
varapuheenjohtaja
Varatuomari Heikki T. HAmdltrinen,
varapuheenjohtaja

Asiantuntijajdsenet

Toimistopaallikko Seppo Virtanen
Apulaisosastopdallikko Matti Toiviainen
LAdket. ja kir. tri Jarmo Vuorinen
Vt. professori Martti Olkinuora
Dosentti Heikki Takkunen
Laaket. ja kir. tri Pentti Ristola

Tyhnantaj ien ed ustaj at

Varatuomari Jukka Ahtela
Oikeust. kand. Johan AstrOm
Fil. maisteri Markku Koponen
Varatuomari Mikko Nyyss0ld

Tydntekijd i n ed u stajat

Vastaava lakimies Jarmo LAhteenmtki
Palkkasihteeri Pentti Keurulainen
Tutkimussihteeri Kaija Kallinen

M aatalo u syrft Aj i en ed u stajat

Agronomi Risto Artjoki
Valtiotiet. lis. Kaarina Knuuti
Agronomi Anni HuhtamAki
Varatuomari Outi Antila-Rantanen

Yrittdjien edustajat

Jdrjestojohtaja Matti Bdisdnen
Varatuomari Risto Tuominen

Varajdsenet

Toimistopaallikko lrmeli Backstrom
Fil. kand. Heikki Peltola
LtrAket. lis. Paavo Poukka
LdAket. ja kir. triAntero Leppavuori
Ld6ket. ja kir. tri llkka Torstila
SisAtautien erikoislAdkdri Raine Jussila

Oikeust. kand. Tapio Kuikko
Varatuomari Hannu Rautiainen
Varatuomari Riitta Wdrn
Oikeust. kand. Timo H0ykinpuro

Sosiaalisihteeri Markku Toropainen
Lakimies Janne MetsdmAki
Ty0tt0myyskassan johtaja Seppo Niininen

Agronomi Krister Salonen
AgrologiTage Ginstr0m
AgrologiJohannes ljas
Agronomi Helind Suominen

Varatuomari Antti Neimala
Varatuomari Kai LibAck
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Elaketu rvakesku ksen j u I kaisuja

Tutkimuksia

R ai ja Gou I d, M e ru i Takal a, Bo Lu n d qvi st Varhaiseltikkeel le
hakeutuminen ja sen vaihtoehdot
Eldketurvakeskus. Tutkimuksia 1 992: 1

Seppo Karisalmi. Kansalaiset, sosiaaliturva ja tydeHke
Elriketurvakeskus. Tutkimuksia 1 992:2
Raili HyrkkAnen: Palkaton kotity6 leskien tyourassa ja eliiketurvassa
Eldketurvakeskus. Tutkimuksia 1 992:3
Kari Salminen, Jussi Vanamo: Medborgarskap och arbetsprestation. Kon-
f rontation eller kombination.
Pensionsskyddscentralen. Forskning ar 1992:4

Katsauksia

Kimmo Nonmdn: El6ke- ja muun sosiaaliturvan kehitttiminen
vuonna 1991.
Katsauksia 1 11992 (31. 1.1 992)
Reijo Laatunen: Katsaus vuoden 1 991 eliiketurvaan.
Katsauksia 21 1992 ( 1 3.4. 1 992)
Reijo Laatunen: Vuoden 1 992 eltikemenoennuste.
Katsauksia 31 1 992 (24.6.1992)

Tilastoiulkaisuia

-

Tyoelakejdrjestelmdn tilastollinen vuosikirja, osat I ja I I

Tilasto Suomen eldkkeensaajista
(yhteisty6ss6 Kansanel6kelaitoksen kanssa)
Taskutilasto
Pocket statistics
Tyoeldkemenotilasto alueittain
(sarjassa SW Sosiaaliturva, yhteistydssii Tilastokeskuksen kanssa)
Tilastotietoja yksityisen sektorin tyOsuhteessa olleista
Yksityisen sektorin tyoeltikejtirjestelmdn aluetilasto
Kuukausitilasto
Nel jtin nesvuositi lasto
Perhe-eliikeuudistuksen seurantatilastoia yksityisellti sektorilla
Yksityisen sektorin joustavien elAkelajien seurantatilasto

Esitteita

Tydeltike tutuksi/Kiinn din arbetspension
Tyontekijdn elAke/Arbetstagarens pension
Yrittrijtin el6keiF6retagarens pension
Tyoelakkeestd turvaa myos nuorelle/Arbetspension - din framtida
trygghet
Kuntoutus on hyvd vaihtoehto (yhteistyona Sosiaali- ja
terveysministeriOn sekti Kansaneldkelaitoksen kanssa)
Ulkomaalaisen tyoelake Suomessa (myOs englanniksi, saksaksi,
vendj6ksi)
Eltiketurvakeskus - ty6el6kkeiden tietotalo (myds ruotsiksi, englanniksi)
Yrittdjdn sosiaaliturva (yhteisty6nA Suomen Yritt6jAin Keskusliiton
kanssa)
Eldketietoa numeroina (myds ruotsiksi, eng lanniksi, saksaksi,
ranskaksi)

Lehtia

Tyoeldke 1 - 5
Arbetspension 1 - 2
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El aketu rvakesku ksen rekisterit

Rekisterien kayttotarkoitus

Ty6elAketurvan hoitaminen ja sen toteuttamiseen tarvittavat yhteydet muihin
eliikejZirjestelmiin

Rekisterien nimet ja
rekisteriasioita hoitavat henkilot

Henkildrekisteri : jaostopAal likkd Tellervo Lehtinen
Tydsuhderekisteri: jaostopAtillikkO Arja Laakso
ElAkejdrjestelyrekisteri: jaostopAdllikkd Arja Laakso
VireillAolorekisteri : jaostoptidllikkd Anneli Pohjola
Eldketapahtumarekisteri: jaostopddllikk6 Anneli Pohjola

Rekisterien
sisdltdmat tietotyyp it :

Henki lOtiedot (henkildrekisteri)
Tydsuhdetiedot (tydsuhderekisteri)

TEL-, MEL-, LEL- ja TaEl-tydsuhdetiedot
MYEL- ja YEl-toimintaa koskevat tiedot
vapautukset yritttijAvakuutusvelvollisuudesta
tyottdmyysavustuspdivAt
VEL-, KWEL- ja KiEl-palvelussuhdetiedot
Suomen Pankin ja Kansaneldkelaitoksen palvelussuhteet
Ruotsin eleikepisteet
virei I lriolotiedot selvittelyistA

Eldketiedot (eldiketapahtumarekisteri)

tyOelrikepriiitOkset
kuntoutusrahapdAtdkset
tietoja kansaneldkepaetOksista

EldkejArjestelytiedot (elAkejrirjestelyrekisteri)

eltikejtirjestelytiedot ty6nantajista
tyonantajan selvittelytiedot

Vireil ldolotiedot (vireil l6olorekisteri)

vireil ld olevat el€ikehakemukset
tietoja eltikehakemuksiin liittyvistii asiakirjoista
eldikelautakunnissa ja vakuutusoikeudessa vireil16 olevat valitukset
ja niitii koskevat pditit6kset
tydkyvyttomyyselAkkeitti ja yksi16llisiii varhaisel€ikkeitti koskevat
ennakkoilmoitukset ja kuittaukset
tietoja tapaturmavakuutus-, liikennevakuutus- ja sotilasvammalain
mukaisista korvauksista
sairausvakuutuslain mukaista ptiivdrahaa koskevat
ensisijaisuusaikatiedot
Eldketurvakeskuksen eri tyOpisteiden selvittelytietoja
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Ty6elakesadrd6ksifl vuon na 1992

LAKI lyhytaikaisissa ty6su hteissa olevien tyontekijziin elzikelain
1 a $:n kumoamisesla(629192).
tRt<t tydntet<ijtiin eldkelain 8 $: n muuttamisesta (630/92).
ASETUS lyhyiaikaisissa tydsuhteissa olevien tydntekijain elakelain
1 a $:n soveltamisesta annetun asetuksen kumoamisesta (631/92).
Traktoriyrittajrit siirtyveit LEL:n piiristti MYEL:n ja YEL:n piiriin.
Voimaan 1.1.1993.
ETK:n yleiskirjeet A 20192 ja A24192

l-AKl ty6ntekijAin elakelain vdliaikaisesta muuttamisesta (563/92).
LAKI lyhytaikaisissa tydsu hteissa olevien Vdntekijiiin elakelain
1 $:n vAliaikaisesta muuttamisesta (564192).
LAKI maatalousyrittAjien eldkelain'l 0 S: n valiaikaisesta
muuttamisesta (565/92).
LAKI yrittdjien elAkelain 9 $: n vailiaikaisesta muuttamisesta (566/92).
Eldketurvakeskuksen varsi naisen toiminnan kustann usten peittiimistA

LAKI tydnteki.iziin eltikelain muuttamisesta (949/92).
LAKI lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tydntekijtii n elaikelai n
1 $:n muuttamisesta (950/92).
LAKI merimieseldkelain 27 a ja 33 $:n muuttamisesta (951/92).
LAKI maatalousyritttijien suku polvenvaihdoselzikkeesta annetu n lain
43 $:n muuttamisesla(9s2|92).
Muutoksia yhteensovitukseen, takautumisoikeuteen ja takaisinperintEiain.
Voimaan 1.1.1993.
ETK:n yleiskirjeet A 23192 ja A44192

l-AKl ty6ntekijril n elakemaksusta (1 OO4 192).
LAKI valtion elakejarjestelmAn piiriin kuuluvassa palveluksessa olevan
henkilon elrikemaksusta ( 1 005/92).
LAKI kunnallisten viranhaltijain ja tydntekijeiin el?ikelain piiriin kuuluvien
viranhaltijoiden ja tyontekij6iden eldkemaksusta (1 006/92).
Sosiaal i- la terveysmi n isterio on antanut soveltamispAAtoksen ( 1 0 1 0/92)
Voimassa 1.1.1993 - 31.12.1993.
ETK:n yleiskirjeet A 47192, A51l92ja A 59/92

varten peritttivAd TEL- ja LEl-maksun osaa voidaan keiyttati
I uottovakuutuksen maksukyvyn turvaamiseen.
Voimassa 15.7.1992 - 31.12.1993.
ETK:n yleiskirjeet A 19192 ja A25192

LAKI maatalousyritttijien luopumiskorvauksesta ( 1 330/92).
LAKI maatalousyritt6jien elAkelain 16 S:n muuttamisesta (1331/92)
LAKI tydntekijriin eleikelain B $ : n mu uttam isesla (1 332192).
LAKI kansanelaikelain 26 $:n muuttamisesta (1333/92).
LAKI ty6ttomlysturvalain 5 ja 45 $:n muuttamisesta (1334/92).
Luopumiselzikkeen tilalle uusi etuus luopumiskorvaus.
Voimassa 1.1.1993 - 31.12.1995.
ETK:n yleiskirjeet A 35192 jaA 4/93

LAKI tyontekijdin elAkelain 9 $ : n poikkeu ksel lisesta soveltamisesta
vuonna 1993 (1343/92).
LAKI ty6ntekijeiin tyoelzikemaksun huomioon ottamisesta
pdivrirahoiss a (3aal92).
Vuoden 1 993 TEl-indeksiEi sovellettaessa otetaan indeksitarkistuksia
vAhentEivAnti huomioon tydntekijAin ty6eldkemaksusta aiheutuva
1,5 prosentin alenema. TEl-indeksillii tarkistettaviin etuuksiin tehdziain
noin 0,4 prosentin korotus vuonna 1993.
Voimaan 1.1.1993.
ETK:n yleiskirjeet A 46192, A57l92ja A 5/93
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Joustavan eldkei kajarjestelmdn tarkistami nen

Elaikekomitea 1 990 ehdotti joustavan
elrikeiktijrirjestelman tarkistamista ta-
voitteenaan eltikkeellesiirtymisiAn ko-
rottaminen. Tulopoliittisessa sopimuk-
sessavuosille 1 992-1 993 sovittiin erdis-
tti ElAkekomitean ehdottamista eltike-
uudistuksista. Hallitus on antanut edus-
kunnalle esityksen joustavaa el€i-
keikeijarjestelmrizi koskevan lainsdd-
dtinnon tarkistamisesta.

Yksityisillai aloilla ja kansaneldkejtirjes-
telmAssei yksilollisen varhaiseldkkeen
alaiktiraja nostetaan 58 vuoteen. Yksi-
ldlliseen varhaisekikkeeseen lisdttiein
joustoa ja vanhempien ikaryhmien tyds-
sri jatkamista pyritaein kannustamaan.
Osa-aikaeldkkeen ikdraja alennetaan
58 vuoteen ja eliikkeen meiaraytymistti
parannetaan. Koulutus- ja kuntoutusai-
ka alkaa kartuttaa elAkettti samaan ta-
paan kuin nykyisin tyottomyysaika.

Hallitus edellyttriii, ettti vastaavat muu-
tokset toteutetaan myos julkisella puo-
lella. Niiden toteuttaminen merimieseld-
kejrirjestelmdssd selvitetdrin eri kseen.

Ennen vuotta 1940
syntyneilla entinen ikdraja

Yksilollisen varhaisekikkeen edellytyk-
send oleva 55 vuoden alaikAraja koro-
tetaan 58 vuoteen. Vuonna 1 939 tai sitei
ennen syntyneillti sEillyy kuitenkin enti-
nen 55 vuoden alaik6raja.

Yksi lol I iseen varhais-
eldkkeeseen lisAa joustoa

Yksilollisen varhaiselakkeen ennakko-
pAdtds on nykyiselltiiin voimassa kuusi
kuukautta. Teimti aika pidennetAein yh-
deksiiiin kuukauteen. Tydnantaja ja
tyontekijdi saavat sopia vielei pidemmiis-
tdkin ennakkopriditdksen voimassa-
oloajasta.

Yksilollinen varhaiseldke voidaan jeit-

tiid lepeidimiiAn ansiotydn ajaksi. Eltik-
keensaajalle sallitun ansion miiEirti stii-
lyy entiselkiiin (TEL:n piiriin kuulumisen
rajameiarii), ja jos tyoansioita on enem-
mdn, eldke maksetaan puolikkaana.
Jos ansioita on yli 60 prosenttia elrike-
palkasta, el6ke keskeytetaan, mutta ela-
keoikeus jrizi leptitimtitin. Kun ansiotyd
paeittyy, entinen elake palautetaan mak-
SUUN,

Osa-aikaeldke
edullisemmaksi

Osa-aikaekikkeen ikEiraja
nykyisestti 60 vuodesta 58

Osa-aikael6kkeen m66r66 korotetaan
50 prosenttiin kokoaikaisen tyon pal-
kan ja osa-aikaisen ty6n palkan erotuk-
sesta. Muutoksen jtllkeen osa-ai-
kaeldkkeen alaikairaja ja m6fir6 ovat
samat yksityiselki ja julkisella puolella.

Samalla parannetaan my6s osa-aika-
elzikkeelle jtirivdn vastaista eliiketur-
vaa. Eltikettd karttuu osa-aikatydstA,
kuten nykyisinkin, mutta eltikkei;seen
listitdrin vielti eliikekarttumaa osa-ai-
kaeldkkeellA olon ajalta.

Tydttomyyse I akkeesee n
tyohistoriavaatimus

Tydttomyyseltikkeen saamisen edelly-
tyksenA on viiden vuoden tyossiiolo-
vaatimus 15 viimeisen vuoden aikana,
samaan tapaan kuin osa-aikaelttk-
keessti nykyisin. Liviksi tyottdmyyseldk-
keen saamisen edellytyksenti on, ett6
el€ikkeeseen liitW ns. tuleva aika.

Tyottdmyyselaikkeen alkamisajankoh-
taa mydhennettitin nykyisestd.
Tydttdmyyseliikettei maksetaan vasta,
kun ansioon suhteutetun pAivtirahan
enimmAisaika on peaftynyt. Tdmti kos-
kee my6s peruspdivrirahan saajia.

Takuueldkepalkka
tydssd jatkaville

lktitintyneiden, 55-62 vuotiaiden tydn-
tekijdiden yli 10 vuotta jatkuneissa ty6-
suhteissa estetaan viimeisten vuosien
ansiotason alenemisen vaikutus jo
ansaittuun eldiketurvaan. Tiillainen ty6-
suhde katkaistaan teknisestija siitti las-
ketaan elAke normaalisti katkaisua
edeltdneen neljiin viimeisen vuoden
ansioiden perusteella. Jos tyOntekijan
ansiotaso viimeisind vuosina alenee,
paremmalla palkalla ansaittua eltike-
turvaa ei menetetd, vaan ttillii alentu-
neella ansiolla lasketaan vain teknisen
katkaisun jtilkeiset vuodet.

Jos kuitenkin tyontekijAn ansiot parane-
vat loppua kohden, elaike lasketaan
nykyiseen tapaan neljdin viimeisen vuo-
den ansioiden perusteella. Ndin voi-
daan sanoa, ettti teknisen katkaisun
avulla varmistetaan erddnlainen ta-
kuuelaikepalkka.

Korotettu elakkeen
karttuma yli 60 vuotiaille

Eliikettti kertyy korotetun karttumispro-
alennetaan sentin mukaan niille, jotka jaksavat olla
vuoteen. ty6ssA viela 60 vuoden tdyttdmisen jdl-
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keen. Eldkkeen karttumisprosentti ko-
rotetaan ndind vuosina 2,5 prosenttiin.
Trillti pyritriAn siihen, ettti tydssd jatkami-
nen houkuttelisi nykyistd paremmin.

lVuita tarkennuksia

Ty6ttdmyysajalta lasketaan elAkkee-
seen tyottomyyslisEi. Nyt ehdotetaan,
ettd samalla periaatteellaannetaan elA-
kettti myos tyovoimapoliittisen aikuis-
koulutuksen sekd kuntoutuksen ajalta.
N€iiden etuuksien saaminen pidentdisi
my0s tulevan ajan jrilkikarenssiaikaa.

Jos eleikkeensaajan kokeilu palata
tyoeliimdAn ep6onnistuu, htinelle my6n-
netddn entisen suuruinen eliike, jos
aikaisemman eliikkeen pAdttymisestti
ei ole uuden alkaessa kulunut vielA
kahta vuotta.

Yhteensovitusperuste olisi korkein sel-
laisen ty6suhteen elAkepalkka, jossa
on eldkkeeseen oikeuttavaa palvelusai-
kaavdhintriiin vuosi. Jollei yhttitin vtihin-
tddn vuoden kesttinyttri ty6suhdetta
olisi, yhteensovitusperuste olisi kuten
ennenkin korkein elAkkeen perusteena
oleva palkka.

TydntekijAin
eldkemaksu pysyvdksi

TEL: iin, LEL:iin jaTaEL:iin otetaan sddn-
ndkset tydntekij6iden osallistumisesta
eldketurvan kustantamiseen palkansaa-
jan eldkemaksulla. Vuonna 1993elAke-
maksun mdtirtion 3 prosenttia palkas-
ta ja tu levaisuudessa lisdksi puolet kes-
kimtiriraiisen TEL-vakuutusmaksun
muutoksesta. Eltikemaksu vdhenne-
tddin vuosittain eleikepalkasta.

Riitta Korpiluoma
El6keturvakeskuksen

lakiosaston kehityspAdllikkd
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Toimitusjohtaja
MatliUimonen

Varatoimitus-
johtaja
Jouko Sirkesalo

II Varatoi
i jor,taj,
I seppo

mitus-

Pietildinen

Lakios.
Pentti Koivistoinen

Neuvonta- ja valvontaos.
Heikki Poukka

Henkil6st6os
Seija Kausto

L Eldkelautakunnan valmistelutsto
Anja Lehesniemi

I

Suunnittelu-
johtaia
Markku HAnninen

Talousjohtaja
Yrjd Turtiainen

Tilasto-os.
Antero Ahonen

Tutkimusos.
J Vanamo

Luottovakuutusos.
Esko Prokkola

Talousos.
Marja Majander

Tiedotusos.
Pirkko Jddskeldinen

Hallintopalveluos.
Anu Ronkainen

Rekisteripalveluos
Leena Lietsala

Tietohallinto-os.
Riitta-Liisa Lindstrdm

Martti
Suunnittelu- ja laskentaos.
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