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Tyoeloketurvo vuonno I 978
Eloketurvokeskuksen toiminlo

Tyoelo kevo kuutettu ien po lvelu
Elokehokemuksio 67 000

Lousuntoio, pootoksio io

suosituksio 3 000 vokuutetun osiosso
Vo kuuttomisvelvol lisuutto vo lvotoo n
Yrittoion vopouttominen
vo ku utto m isvelvol isu udesto
Rekisteriotte ito tyonte ki ioi le myos pyyto motto
Elokkeen hokemotlo iottoneille
tiedotetti in elo keoi keudeslo
Mu isso poh ioismo isso tyoskentelevon
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suomoloisen eloketurvo
Tyoelokeloitosten keskusel
Elokkeiden vostuunioko
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Elaketurvakeskus

:

toimi i tyoelo kelo itosten keskusloitokseno
yllopitomollo rekistereito yksityisen
polveluksesso io itsenoiseno
yritto io no kertyneisto

-

-

elokeoikeuksisto;
ontomollo neuvoio
io lousuntoio;

tiedotto mo lo tyoelo kkeisto ;
kokoomollo elokepootosten tekoo
io elokkeen moksomisto vorten
torvittovot tiedot;
selvittomo lo elA kelo itosten
keskinoiset kusto n n usosuudet;
volvomollo elokesootioiden
io -kossoien pootosten
loinmukoisuutto;
tutkimollo 1o kehittamAlla
elokkeito.
I

I

-

Eloketurvokeskus
on perustettu vuonno 1961.
Sen osoite on Opostinsilto 7,
00520 HKt 52
puh.90-151
1

Tyoehketu rva vuon na 1978
Tyoelo
.l978 kelo itokset mo ksoivot vuoden
oikono tyontekiioin io yrittoiien
elokelokien mukoisino elokkeino yhteenso 3,52 millordio morkkoo. Mooro
oli l8 prosenttio suurempi kuin edelliseno vuoteno. Kosvu oiheutuivuoden
olusso suoritetusto noin viiden prosentin
indeksitorkistuksesto io elokkeensooiien
lukumooron kosvusto. Vuoden oikono
nousl tyoelokkeensooiien lukumooro yli

puolen milioonon.
Moon toloudellisen tilonteen porontomiseen tohtoovot elvytysohielmot io
erityisesti tyol isyystilo nteen vo ikeus
ovot vuod en 1978 oikono voikuttoneet
myos tyoelokkeisiin io niito koskevoon
loinsoodontoon.
Tyoelo keio riestelmon moksutuloon
voikuttivot edellisen vuoden oikono tehdvt elwtysrotkoisut koikkioon niin, etto
moksuiulo oleni edellisesto vuodesto
noin 400 milioonollo morkollo. Moksutulo oli perusturvon osolto 4 330 milioo.l30
noo morkkoo io lisoturvon osolto
milioonoo morkkoo. TEL-moksuprosenttioli 10, LEL-moksuprosentti 11 io
yrittoiien elokelokien mukoinen perusprosentti I 2. Moksuolennukset iohtivot
vostuuvoloukseen, ioko soodettiin kuoksi vuosino 1979 -83. Myos
letettovo .l979
osolto kustonnus- io hinvuoden
keventomiseksi
soodettiin
to ooineiden
loillo uudelleen olennusto moksuun 0,5
orosenttivksikkoA.
Loki toloudellisen kehityksen turvoomisesto siirsi elokkeiden heinokuun ennokkotorkistuksen topohtumoon vosto
elo kkeito vuodenvo ihteesso to rkistettoesso. Tyottomyyselo kkeitten moo ro
nousi huomottovosti, kun siihen oikeuttovo ikoroio volioikoisesti olennettiin 58
vuoteen. Muutos, ioko perustui elokei kokomiteon osomietintoon, on voimosso vuoden 1978 puolivolisto seuroovon
vuoden loppuun. Sukupolvenvoihdoselokkeito koskevoo ikoroioo muutettiin
niin ikoon.
Eloketurvokeskuksen tekemo esitys
lomoutuksen oiolto moksettuien tyottomyysovustuspoivien otto misesto h uomioon eloketto loskettoesso toteutui
I

'

huhtikuusso onnetusso loisso, ioko somo llo to rkensi muutoinkin tyottomyyslison loskemissoodoksio.
Kun tvoelokkeen torkoitus on tullo
polkon liioon elokkeelle siirryttoesso, on
iorkeoto, etto elokehokemuksen kosittely topohtuu nopeosti. Vo nhuuselakkeiden osolto tosso io nyt onnistutoon
vorsin yleisesti niin, etto eloke voidoon
myontoo sen kuukouden oikono, lolloin
henkilo toyttoo 65 vuotto. Heinokuusso
onnettuien, pooosiosso konsonelokeioriestelmoo koskevien loinmuutosten
vhievdesso loskentotekniikkoo muutetiiin sit"n, etto vonhuuseloke voidoon
loskeo volmiiksi io sen kolenterivuoden
pootyttyo, iolloin henkilo on toyttonyt 63
tulevot voimoon
vuotto. Muutokset
.l980
olusto.
vuoden
Eloketoimikunto 197 6 oh osomietinnossoon esittonyt TEL-elakkeen perusteeno olevon polkon loskemistopoon
muutosto. Toto koskevo loki onnettiin
ioulu kuusso. Pol kkoo loskettoesso tyobuhteen neliosto viimeisesto vuodesto
volitoon kedkionsioiltoon koksi keskimmoisto vuotto. Muutoksen torkoitukseno
on moorittoo tyosuhteen poottymisen
loheiswdesso vo kilntunut pol kkotoso
oikoisempoo tosmollisemmin. Muutos
tulee voimoon osteittoin nelion vuoden
kuluesso.
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Eldketuryokeskus polvelee vokuulel- toksen poistomisto koskevosto hoketuio hoitomollo henkil6kohtoisto elti- muksesto onnettiin 441 lousuntoo.
ke'neuvontoo io ottomollo vosloon
Jos syntyy eposelvyytto tyoelokeloeldkehokemukiio. Lisdksi Eltketur- kien
soveltomisesto, Eloketurvokeskus
vokeskus onloo lousuntolo, ptitit6ksiti
tyontekilon, tyonontoion toi eloontoo
vokuuleltuio suosituksio vksiftiislen
hokemuksesto pootoksen
eltikeosioiito.
keloitoksen
ien
siito, tuleeko topouksesso soveltoo
tyoelokeloinsoodontoo io mito lokio.
Elokehokemuksio 67 000
Eloketurvokeskukseen soopui vuoden
oikono 3435 I elokehokemusto ponkeisto, postitoimipoikoisto io Konsonelokeloitoksen poikollistoimistoisto. Suoroon
elokeloitoksiin soopvi 32834 elokehokemusto.
Eloketurvokeskuksesso hokemuksiin
i itetoo n rekisteritiedot tyosu hteisto, yrittoiotoiminnosto io oikoisemmisto elAkkeisto. Vokuutettu on soottonut kuuluo
myos iulkisen puolen elokelokien piiriin.
Talloin hokemus toimitetoon Voltiokonttorin, Kunnollisen elokeloitoksen toi
muun osionomoisen elokeloitoksen kositeltovoksi.
Yleisolle Eloketurvokeskus ontoo neuvoio io ohieito seko kirieitse io yleisluonteisisso kysymyksisso puhelimitse etto
toimitolossoon siioitsevosso osiokosI

Tolloisio rotkoisuio tehtiin yhteenso 150.
Tyokyvyttomyyskoytonnon ohioomiseksi Eloketurvokeskuksesso toimii tyokyvyttomyysosioin neuvottelukunto, ioko ontoo suosituksio elokeloitosten
pyynnosto. Neuvottelukunnosso ovot
ed ustettu no tyoelo keloitokset seko keskeiset tyontekiioiden io tyonontoiien
keskusioriestot. Neuvottelukunto kokoontuu viikoittoin. Vuoden
.l62oikono se
on ontonut elokeloitoksille
rotkoisusuositusto. Voltooso suosituksisto koskee tyokyvyn orviointio toi tyokyvyttomyyden ol komisoion kohtoo.
i

Vo ku utto m isvelvollisu utto

volvotoon

E lo ketu rvo keskus vo lvoo, etto tyononto lokohto isesti.
Yleison konsso koyty kirieenvoihto on iot io yrittoiot toyttovot TEL:n io YEL:n
kosittonyt
l0 000 kirietto. Kirieet mukoisen vokuuttomisvelvollisuutenso.
koskivot elokkeiden soomisedellytyksio Velvollisuuden loiminlyoneet tyonontoio moorio, elokkeen hokemisto seko iot io yrittoiot ovot yleenso kehotuksen
tyosuhteito, ioiden tyontekiiot kotsoivot sootuoon korionneet loiminlyontinso.

po lvel usso hen

kl

yli

puuttuvon Eloketurvokeskuksen iyo- Jos noin ei ole topohtunut, osionomoi-

suhderekisteristo.

Lousuntoio, pootoksio io
suosituksio 3 000
vokuutetun osiosso

sen tyonontoion toiyrittoion puolesto on
otettu vokuutus elokevokuutusyhtiosto
somollo moorotty vokuutusmoksu
korotettovoksi loiminlyonnin vuoksi.
Vuoden oikono on noito korotettuio
vokuutusmoksuio moorotty perittovoksi
yhteenso 1 467 675 morkkoo.
Vuoden oikono on torkostuskoynteio
tehty 2143 tyonontoion luokse. Toiminto on looientunut siten, etto torkostuksio
on tehty myos elokeloitosten oloitteesto
selloisten tyonontoiien luokse, iotko
ovot pu utteel isesti io riestoneei tyontekiioidenso eloketurvon.

io

'

Tyoelokeosioisso onnetuisto rotkoisuisto voidoon volittoo elokeloutokuntoon
io sen rotkoisuisto edelleen vokuutusoikeuteen, ioko toimii ylimpono volitusosteeno. Vokuutusoikeuteen tehdvisto volituksisto ontoo Eloketurvokes[us
lou.l978
sunnon. Vuonno
onnettiin vokuutusoikeudelle koikkioon 2406 lousunTyonontoiolto moorotoon perittovoktoo. Enin oso niisto koskielokeloutokun- si vokuutusmoksun korotus myos silloin,
non pootoksisto tehtyio volituksio. Poo- kun tyonontoio on ottonut vokuutuksen
I

'

vopooehtoisesti mutto on tehnyt sen
loisso soodetyn moorooion lolkeen.
Vuoden oikono moorottiin noito korotuksio moksettovoksi yhteenso 5lB 06.l

riotteet 86000:lle

TEL-tyosuhdettoon
voihtoneelle toi ensimmoisto kertoo
tyoelokeioriestelmon piiriin tulleelle.
Vuoden oikono onnettiin lisoksi l38 000
rekisteriotetto lohinno LEl-oloien tyonmorkkoo.
Vokuuttomisvelvollisuus on selvitetty tekiloille yhteistyosso Tyoelokekosson
390 konkurssin io 278 iulkisen hoosteen io osionomoisten ommottilorlestoien
yhteydesso. Eloketurvokeskus on vol- ko nrro.
vonut sootovioon 45 konkursisso io 4
Kokeilun perusteello ryhdytoon lohethoosteesso.
tomoon
outomoottisesti rekisteriotteet
iulkisesso
tyosu hteenso pootto neil le, tyosu hteesto
toiseen siirtyneille seko tyoelomoon
tuliioille.
Yritto n vo po uttominen

io

vo ku utto m isvelvol isu udesto
I

Eloketurvokeskus voi hokemuksesto
vopouttoo yrittoion ottomosto yrittoiien
elokelokien mukoisto vokuutusto, ios
honen eloketurvonso on io muiden
tyoelokelokien perusteello riittovo. Tolloin kysymyksesso on useimmiten sivutoiminen yrittoio. Vopoutus myonnetoon
viideksi vuodeksi kerrolloon, ionko ojon
kuluttuo vopoutettu yrittoio voi hokeo
vopoutuksen iotkomisto. Uusio vopoutushokemuksio tuli vuoden oikono 3483,
io vopoutuksen iotkomisto koskevio
hokemuksio soopui 766. Yuonno 1978
onnettiin pootos 4803 yrittoiolle; noisto
3982 soi vopoutuksen. Yrittoioelokelokien voimoontulosto lohtien on vopoutettu vo ku utto m isvelvol lisu ude sto 17 024
yrittoioo io noisto toistomiseen 4447
yrittoioo.
Hokemuksesto voi Eloketurvokeskus
hyvoksyo vopoutetun yrittoion tokoisin
lokien oiiriin. Tohon mennesso on lokien
voimoontulosto lukien hyvoksytty tokoisin lokien piiriin 164 yrittoioo.

Elakkeen hokemotto
iotto nei le tiedotettii n
bla keoikeudesto
I

Perhe-elokkeen hokemotto iottoneille
Eloketurvokeskus lohetti perhe-elokeoikeutto koskevot tiedot io elokehokemuslomokkeen. Kirie lohetettiin omien
rekisterien perusteello niille vuosino
1974-1976 kuolleiden yli nelion sodon
henkilon leskille io lopsille, ioillo mohdollisesti oli oikeus perhe-elokkeeseen
mutto iotko eivot olleet eloketto hokeneet. Vuoden oikono iotkettiin myos

elokemohdollisuudesto tiedottomisto

vonhuuselokkeenso hokemotto iottoneille. Vuorosso olivot nyt vuosino l90B1909 syntyneet vokuutetut. Heisto lohes

tuhonnello rekisteritietoien mukoon

noytti olevon oikeus elokkeeseen.
Vonhuuselokkeiden osolto hokemottomuus iohtui osittoin tyonteon iotkomisesto. Kirieisto noin B0 prosenttio iohti
hokemuksen tekoon. Vonhuuselokkeisso elokkeen myohoisempi olkominen ei
oiheuto menetysto, kosko elokkeeseen
Re kiste riotte ito tyonteki joi I le
tulee lykkoyskorotus. Kosko perhemyos pyytomotto
elokkeen hokemuksen myohostymisesto soottoo seuroto edun menetysto,
Vuodesto 1966 ldhtien on Eloketurvo- kehitetoon hokemottomuuden volvonkeskus ontonut tyontekiioille pyynnosto toon koytonto, ionko mukoisesti elokerekisteriotteito. Noin vokuutettu on voi- loitos riittovon oioisso ilmoittoo elaknut torkistoo rekisteritietoienso toden- keen mo hdollisu udesto.
mukoisuuden io somollo soonut tletoo
omosto eloketurvostoon. Noito rekisteriotteito lohetettiin vuoden oikono en- N/uisso pohioismoisso
simmoisto kertoo enemmon kuin soto
lohetettiin pyynnosto tvoskentelevo n suomo lo isen
tuhotto. Otteito
.l04
vhteenso
000 vokuutetulle. Vuoden

6ikono iotkettiin myos vuonno 1977

kokeilunluonteisesti oloitettuo ns. outomoottisto rekisteriotepolveluo, rekisteriotteiden lohettomisto ilmon osionomoisen pyyntoo, voestorekisterin osoitteito koyttoen. Noin lohetettiin rekiste-

"lok"tr.o

Pohioismoiden kesken tehdyn sosiooliturvosooimuksen mukoisesti on vuoden
I 978 oikono Eloketurvokeskuksesso re-

kisteroity noin kolme tuhotto muisso
pohioismoisso tehtyo Suornen konso-

loisto koskevoo elokepootosto. Sootuio
tietoio koyttoen on osionomoisille ilmoitettu mohdollisuudesto hokeo eloketto
Suomesto. Vostoovosti on polveltu noin
kuutto sotoo Suomesso eloketto hokenutto, los osiokirioisto on koynyt ilmi,
etto osionomoinen on tyoskennellyt
toisesso poh ioismoosso.

tn
Eltiketurvokeskuksen tehttiviin kuuluu tvii,eltikeloitosten vhteisesti kus-

tonto'mien moksuerien- selvilttiminen.
Toinen keskeinen nehrtivti on vokuuletuille io w6eltikeloiroksille tietoo ontovon' yhfreisen tydeltikerekislerin ylItipito. lttinin Iiitiyy useito tytimuoioio, ioillo Eltikerurvokeskus polvelee
iyiieltikeloitoksio.
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Eloketurvokeskuksen rekisterit

TEL:n, LEL:n, MYEL:n io YEL:n mukoisen
elokkeen moksoo yhteno kokonoisuuteno se elokeloitos, ionko piiriin vokuutettu on viimeksi kuulunut. Elokkeiden
vostuunioon yhteydesso Eloketurvokeskus selvittoo, miko oso elokkeesto
kuuluu moksovon elokeloitoksen io miko oso muiden elokeloitosten vostuulle.
Vuonno 1978 toimitettiin elokkeiden
vostuunioko vuodelto 1977 .
Tyoelokkeino moksettiin vuonn o 1977
yhteenso 2989 milloonoo morkkoo.
Tosto moorosto 2016 milioonoo morkkoo oli elokeloitosten yhteisello vostuullo. Vostuunioon selvittelyn yhteydesso
Eloketurvokeskus peri seitsemoltokymmenelto elokeloitokselto yhteenso 316
milioonoo morkkoo
iokoi tomon
mooron edelleen kuudellekymmenelle
elokeloitokselle.

Tyosuhderekisterii n koottovo n tyohistorion ovullo soodoon elokeoikeutto koskevot tiedot nopeosti esille toimitettoviksi elokeloitokselle. Eloketopohtumo- io
vireilloolorekisterin ovullo volitetoon
elokehokemuksio
elokepootoksio
koskevot tiedot eri elokelokien oloisille
loitoksille, myos iulkisen hollinnon elakkeito hoitoville. Elokeioriestelyrekisteristo puolestoon koy ilmi se elokeloitos,
iosso tyonontoio on ioriestonyt tyontekiioidenso TEL:n mukoisen eloketurvon.
Elokeio riestelyrekisterin ovullo Eloketurvokeskus suorittoo myos tyonontolien
vo ku utto m isvelvol isuuden vo lvontoo.
Vuoden oi ko no elo keio riestelyrekisterio ryhdyttiin hoitomoon ATK:n ovullo.
Noin luovuttiin viimeisen suuren, noin
puoli milioonoo korttio kosittoneen kortiston koytosta. Vostoovot toimet hoide-

Elokkeiden
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toon toistoiseksi seka ATK-rekisterin etto
siito muodostettuien mikrofilmien ovu lo.
Vuonno 1979 ioriestelmoon liitetoon
noyttopootteet, vostoovoon topoon
kuin ne io ovot koytosso eloketopohtumo- io vireilloolorekistereito hoidettoesI

so.

Vuoden 1979 tyoelokkeiden vohimmoisprosentin korotus heiiostui Eloketurvokeskuksen io elokeloitosten voliseen tietoliikenteeseen. Eloketurvokeskus ontoi elokeloitoksille korotuksen
loskemisto vorten yli 100 000 elokkeensooion rekisteritiedot. Eloketurvokeskukielto soomienso io omien rekisteri-

tietoienso perusteello

elokeloitokset ryqrr:,
loskivot korotuksen noin 380 000 elokkeeseen io ilmoittivot elokkeiden uudet
moorot Eloketurvokeskukselle. Tiedot
volitettiin myos Konsonelo keloitoksel le.
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Yleiskirieet
*

.l978

Vuoden
oikono Eloketurvokeskus
lohetti tyoelokeloitoksille yhteenso 41
yleiskirietto. Keskeiseno osiono yleiskirieisso olivot tyoelokelokien muutokset.
Huomottovimpio niisto olivot konsonelokeloinsoodonnon
.l980uudistomisen yhteydesso vuoden
olusto voimoon
tu[evot tyoelokeloinsoodonnon torkistukset seko tyottomyyslison korttumiseen io tyottomyyselokkeen soomiseen
liitpot muutokset. Yleiskirieillo onnettiin
tietolo io ohieito muutosten voikutuksisto elokeloitosten tyohon.
Ensi kertoo on Eloketurvokeskus ontonut ohieet yrittoiien tyotulon mooroomiseksi; oikoisemmin on osiosto onnettu
suosituksio. LEL:n soveltomisoloo kosittelevot ohieet on uusittu. Molempien
ohieiden volmistumisesto io sisollosto
tiedotettiin yleiskirieillo. Somoin lohetettiin elokeloitoksille tiedoksi hollituksen
eduskunnolle ontomot esitykset tyoelo kkeito koskeviksi loinmuutoksiksl.
Ohieito elo keloitoksille onnettiin myos
tietoliikennetto, vostuunlokoo io hokem usten kasittelya vo rten.

Elokekosso- io
sootioto rkostus
Elokekossoien io -sootioiden rekisteroimisto io volvontoo koskevot tehtovot
kuuluvot voltioneuvoston pootoksen
noiollo Eloketurvokeskuksen tyooloon.
Eloketu rvokeskus huolehtii volvonnosto
seko soomonso osiokirio-oineiston perusteello etto torkostusten ovullo. Vuo-
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den oikono tehtiin yhdeksonkymmentonelio torkostusto. Eloketurvokeskukselle
onnettuio tietoio verrotoon torkostusten
yhteydesso kirionpitoon io muihin osioklrloihin. Seko elokepootoksien loillisuus
etto loskelmien virheettomyys torkostetoon. Olennoisto on torkostusten yhteydesso oionkohtoisten elokekysymysten
selvittominen io elokekosson lo -sootion
toimihenkiloiden esiin tuomien ongelmien kosittely.
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Eltikefuruokeskuksen luotlovokuuluslo voivit yritykset kaiytrtiai tyiielti-

keloitoksesto soodun loinon vokuuteno. Listiksi luoltovokuutuksello turvqloon eldkestitiri6iden io -kossoien koko eltikevostuu.
Luottovokuutuksesto perittovo moksu
on loskettu Eloketurvokeskuksen luottovokuutustoiminnon olusto lohtien lahinno osiokosyrityksen pooomorokenteen
perusteello. Moksun loskeminen on ollut
kehitystyon kohteeno. Edustoiisto vohvisti uudet vokuutusmoksuien loskuperusteet kokou ksessoon 4.5.

teiden soveltomisohleet

197 B. Perus-

volmistuivot

kosvoi 0,8 miliordillo morkollo. Se oso
vokuutuskonnosto, ioto Eloketurvokeskukselle onnetut vostovokuudet
-l,5 eivot
koto, oli vuoden poottyesso
miliormorkkoo.
dio
lr4ooro kosvoi edellisesto
vuodesto lohes kolmonneksello. Vokuutusten lukumooro lisoontyi edellisesto
vuodesto 262koppoleello io oli vuoden
poottyesso 2 685. Vokuutuskonnon
poooso on elokeloitosten ontomien
loinoien seko elokeloitosten vostuuvoiousten vokuuteno. Noiden luottovoiousten mooro oli3,3 miliordio morkkoo.
Tosto moorosto kottovot vostovokuudet
54 prosenttio. Luottovokuutuskonnosto
on iolleenvokuutettu kotimoisisso vohinkovokuutusyhtioisso 281 milioonoo
morkkoo. lr/oksutulon io luottovokuutusvostuun perusteello loskettu keskimooroinen luottovokuutusmoksu on 0,4
p rosenttio uottovo ku utusvostu usto.
I

hollituksen kokouksesso l5.l I .1978.

Hollitus pootti, etto uusi moksun moorittomistekniikko tulee koyttoon vuoden
1979 olusto lukien. Uusisso vokuutus-

Korvo

u

kset

moksuisso otetoon huomioon seko Vuoden oikono sottui l5 vohinkotopooomorokenne etto tulorohoituksen pousto, edelliseno vuonno niito oli I l.
riittovyys. Tomon muutoksen iolkeen Korvouksino moksettiin vuoden oikono

Elo ketu rvo kesku ksen uottovo kuutu ksen 1,6 milioonoo morkkoo.
uskotoon soveltuvon entisto looiemmin
eri tyyppisille yrityksille.
Siioitu kset
Useisso topouksisso luottovokuutus
voidoon ontoo ilmon vokuutto. Tosto
syysto kiinnostus luottovokuutusto koh- Elo ketu rvo kesku ksen siioitustoiminto oitoon on selvostilisoontynyt, sillo nykyisin heutuu lohinno luottovokuutusliikkeesfo.
vostuuvelko oli vuo.l45,3
yrityksillo on puutetto reoolivokuuksisto. Luottovo kuutuksen
den poottyesso
milioonoo mork-l38,4
koo. Omollo vostuullo tosto oli
Vo ku utusko nto
milioonoo morkkoo.
Vostuuvelkoo kottovo siioitusomoiLisoontynyt kiinnostus Eloketurvokes- suus oli vuoden 1978 lopusso 114,5
kuksen luottovokuutusto kohtoon nokyy mllioonoo morkkoo. Siioitusomoisuus
vokuutuskonnon kehityksesso. Vuoden koostuu seuroovosti: loinot 113 milioopoottyesso luottovokuutuksen vostotto- noo.morkkoo, obligootiot 0,2 milioonoo
vono oli 4,3 miliordio morkkoo. morkkoo, osokkeet 1,3 milioonoo morkI

Edellisesto vuodesto vokuutuskonto

koo.

Luottovokuutuksen vostuuvelon kotteeno olevio voroio on lisoksi sidottuno
Eloketurvokeskuksen toimitoloon yh-

teenso 23 milioonoo morkkoo. Rohoitusloitosten vleisesti toteuttomoo
korkokonnon olennusto vostoovosti
olennettiin pitkooikoisisto loinoisto
perittovoo korkoo yhdello prosenttiyksikollo kesokuun olusto lukien.

t

Luottovo ku utustoim
iohtoku nto

in no n

Luottovokuutustoiminnon iohtokunnon
tehtovono on muun muosso poottoo
erikoistopouksisso luottovokuutusmoksun suuruudesto seko Eloketurvokeskukselle onnetun vokuuden orvosto.

Noito ns.

erikoistoriffointikysymyksio
kositteli iohtokunto vuoden oikono 20.l.
Lisoksi lohtokunto kasitteli l38 loinoosloo.

Numerotietoio
luottovo kuutu ksesto
Luottovokuutuksen tuotto, kulut io vos-

tuuvelko milioonino morkkoino

seko
vohinkolen
lukumooron voihtelu vuosi-l978
na 1974olivot seuroovot:
1974
Vuosi
9,2
Vokuutusmoksut
6,8
Korkotuotot
2,5
Korvoukset
10,7
Korvousvorous
l,l
Hollinto- io hoitokulut
74,6
lopusso
vuoden
Vostuuvelko
12
Vo hinkotopousten lu kumoo ro

1975
10,3
8,0
2,1
13,6
1,4
BB,B

4

1976 1977

1978

l0,B l3,l 16,6
9,1 11 ,2 12,7
4,2 2,0 1,6
13,4 17,8 22,3
1,9 2,2 2,6
102,3 121,3 145,3
15
26 il

Tutkimus ja suunniuelu
Eltiketurwokeskus lootii tilostoio ty6n- distomiseen liittyvoo selvittely-

volmis-

io
tekiitiiden io yritttiiien eltiketurryqslo telutuoto
Elaketurvokestehdoon
seka
,
- --.
io rdkee sidi k-oskeiio tutkimuksio. Se
proiekteino etto toi.

kokooo tietoio mv6s ulkomoiden eltiketurwosto. iiiri6srelmiin kehintimiseen Eltiketuryokeskus osollistuu mm.
ontomollo lousuntoio lo tekemtllti esityksiti tytieliikelokien piiriin kuuluvien ryhhien eltikelurvoo koskevisso
osioisso.

Tyoelo ketu rvo n kehittominen

kuksen sisoisino
mittomollo mm. sosiooll- 1o terveysministeriolle, tyomorkkinoosopuolille io
elokeioriestelmon kehittomlsto vorten

osetetu i le tyoryh m i le selvityksio, ti lostotietoio io loskelmio.
Tyoryhmon puitteisso on selvitetty
tyokyvyttomyyselo kerotko isu ien yhdenmukoisuutto jo tietoien voihtoo tyo- io
kqnsonelokeioriestelmon volillo. VonI

I

Muuttuvo loinsoodonto vootii yhteistyo- huuselokkeen uuteen loskentotopoon
to poitsi tyoelokeloitosten myos iulkisen liittyva loskentotekniikon io tietoliikensektorin elokeloitosten io konsoneloke- teen suunnittelu on sootu pootokseen.
Yrittoiien neuvottelukunto kokoontui
loitoksen konsso. Loinsoodonnon uu-

desto tehtiin tilostollinen selvitys hylkoysprosentin kosvuun liit\rvista seikoisto. Selvitys oli perustono lousun-

nolle, ionko Eloketurvokeskus ontoi
sosiooli- io terveysministeriolle. Vuoden
loppuun mennesso volmistui koksi tilostol isto selvitysto tyokyvyttomyyselo kkeiden lukumooron io tyokyvyttomyyselo kekustonnusten kosvusto.
Tyokyvyttomien osemoo kosittelevon
hoostottelututkimuksen oineiston onolysointi o loitettiin syksyl lo.
Pohioismoiden neuvoston lulkoisusoriosso "Nordisko utredningor" iulkoistiin elokuusso kirio "Fortids- och
involidpension i Norden", ioko on pohioismoisen tutkiloryhmon yhteistyon
tulos. Kirioon on koottu tietoio tyokyvyttomyyselokkeiden kehityksesto io
lukumooristo seko niito koskevosto
loinsoodonnosto, tutkimuksesto io kiriollisuudesto neliosso pohioismoosso.
Soriosso "Eloketurvokeskuksen tutkimusososton selvityksio" iulkoistiin
I

viisi kertoo. Alkuvuoden keskeisimmoksi
osioksi tuli yrittoioin tyotulon mooroomisperusteiden uudistominen. Uusitut
perusteet poikkeovot oikoisemmisto lohinno siino, etto ne ovot kottovompio io
velvoittovompio. Loppuvuodesto selvitettiin ovointen io kommondiittiyhtioiden
yhtiomiesten eloketurvoon liittyvio tulkintokysymyksio. Neuvottelukunto esitti
konnonottonoon, etto ovoimen yhtion
yhtiomiesto toi muun yhtymon osokosto,
ioko on vostuusso yhtymon sitoumuksisto, ei pideto tyosuhteesso olevono.
Konnonottoo seurosivot ponnet, ioisso
korostettiin vo kuutusmo ksun TEL-sidonnoisuutto io toysimooroisto vohennysoikeutto verotuksesso.
Perheenemontien eloketurvoo selvittelevo tyoryhmo on iotkonut tyotoon.
Sen vorsinoiseno tehtovono on ollut
selvittoo lostenhoidosto iohtuvon tyosto
pois ioomisen voikutusto eloketurvoon.
Tyon volmistuttuo tolto osin vuoden
1977 lopusso tyoryhmo soi iotkotehtovokseen selvittoo teknisio mohdollisuuksio iokoo ovioliiton oikono korttunut
tyoeloke ovioeron yhteydesso puolisoiden kesken. Tyo volmistunee vuoden
1979 olkupuolello.
.l978
Vuoden
oikono osetettu tyoryhmo on selvittonyt yhteensovitusperusteen mooroomisto topouksesso, iosso
LEL-tyosso ollut henkilo on somonoikoisesti ollut muun tyoelokeloin oloisesso
tyosso toi soonut tolloiseen tyosuhteeseen perustuvoo eloketto.

f utkim ustoim into

elokuusso tutkimus ylioppiloskokeloiden eloketurvon tuntemuksesto. Tutkimusoineistono olivot vuoden 1976
ylioppiloskirioitusten reoolikokeen vostoukset Suomen elokeioriestelmoo koskeneeseen kysymykseen.

Eloketiedon tosoo koskevon uuden

tutkimuksen suunnittelu oloitettiin
vuoden lopullo, io sen hoostottelut
tulloon suorittomoon kevoollo 1979.

Tutkimus on iotkoo io vuonno 1963
oloitetulle tiedontosotutkimusten soriolle.

Tilostot io kotsoukset
Eloketurvokeskus toimittoo nelionnesvuositilostoo tyoelokkeiden lukumoorosto io suuruudesto. Vuosittoin iulkoistoon kokoelmot TEL- io LEL-toiminnosto seka YEL- io MYEL-toiminnosto. Vuosi ki rio "Tilostotietoio tyoelo kkeen
sooiisto vuodelto 1977" volmistui toukokuun lopullo. Alkuvuodesto toimitet-

tiin ennokkotietoihin perustuvo "KotTyokyvyttomyyselokekysymys eri noko- sous tyoeloketuryoon vuonno 1977".
konnoilto on edelleen ollut keskeisello Kesollo iulkoistiin eroito tyoeloketursiiollo tutkimustoiminnosso. Alkuvuo- voon liittyvio ennusteito vuodelle 1978.

Eri elinkeinooloien osuus

E16kerr.rrvokeskirksen

siloilukslslo 1978
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Tehdosteollisuus,
voimo- io sohkoloitokset
Kiinteistot io rokennusolon yritykset
fv{uut glinkeinoolot

46,4%

&%

20,4%
10,9 "/"

22,3%

Kouppo

40 "/"

20%

40

o/"

20%
Eri vokuutuskohteiden

osuus Yokuutuskonnqsto 1978

I
Tokoisinloinous
I
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57,8%
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Kosvoimet
Tuki- 1o liikunloelinten soiroudel
Hengityselinten soiroudet

Verenkiertoelinten soiroudel
Mielenterveyden hoiriot
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54,1%

Elokesootiot
Vokuutusvhtiot

D,9%

Elokekosdot

15,1%

Tydeldkekosso

0,9%

tuhotto henkeo

Tytieliikkeen sooiot

Yuosien 1974- 1978 lopusso,

eltikeloieitloin

r

Vonhuuselokkeen soo jot
Tyokyvyttomyys- io
tyottomyyselokkeen sooiol
Perhe-elokkeen sooiot

r200

800

400

Vuosi

74

75 76 77

78

h yrittlildtoimintoo
horloiilovot henklldr 3 l: I 2. I 97E loeinoin

Ty6suhleesso olevot

E
E
i-----r

TEL
LEL

MYEL
YEL

r

065 000
230 000
260 000
95 000

Ty6eliikefiti soovaen mieslen io noislen lukumtitirt iktiluokinoin 31.12.1978

I
I

Vonhuuselokkeet
Tyokyvyttomyys- io tyottomyyselokkeet

I

miehet

noiset

80-8r
75-79
70-74
6s-69

60-u
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29

-24
80

tuhotto henkeo

40

0

l

tuhotto henkeo

40

80

mk/kk

60 plosentln tvtleltike sekii sen io konsonildkkeen yhteismtidrti tytirulcipn
mukoon 3l.lr.l97a

E
I

Tyotulo
Tyoelokkeen io konsonelokkeen yhteismooro

r----r

TYoeloke

2000

r000

MYEL

Keskityotulo
Kokonorseloke
Tyoeloke
r

l03t
480

LEL

YEL

TEL

550
t3 i4
930

22@

2700

1495
1320

r600

I

1775

tyotulo
mk/kk

2000

000

800

MYEL

LEL

YEL

keski-

keski-

keski-

keski-

tulo

tulo

tulo

tulo

TEL

mk/kk

35 prosentin tytleltike sekii sen lo kon-

sonioltikkeen yhteismlidrti ly6tuloien
mukoon 31.t2.t978

I

I
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I lvolulo
Tyoelokkeen jo konsonelokkeen yhteismooro
TYoeloke

2000

r000

Keskityotulo
Kokonoiseloke
Tyoeloke
1

2000

000

TEL

MYEL

LEL

YEL

keski-

keski-

keski-

keski

tulo

tulo

tulo

tulo

tyotulo
mk/kk

MYEL

LEt

YEL

TEt

800
98r

r550

22m

2700

1047

1234

1321

280

543

770

945

l-ietoa
tyoela kej ary estel m hstil
Yhtentiisen tiedotusoineiston volmis-

--.'s\

lominen tyiieltikeloinsdtidtinn6stti io
tv6eltikekVsvmvksistd sekt sen levit-

Elokeloitosten toimihenkiloiden koulutuksesso on kositelty vostuunlokoo, elokepootoksio io muito tyoeloketuryoon
llittyvio kysymyksio. Vuosittoin ioriestettov'on tyoelokepoivon esitelmio voimoontulevisto tyoelokelokien muutoksisto oli kuulemosso 450 henkiloa.
Eloketurvokeskuksen kenttokoulutuksen piiriin kuuluvot tyoelokeioriestelmon
polvelupisteisto roholoitokset, postitoimipoikot io Konsonelokeloitoksen poikollistoimistot. Noisso polvelupisteisso
tvoelokepolveluo hoitoville toimihenkiloille Ela'keturvokeskus ioriestoo soonnollisesti koulutustiloisuuksio. Kouluttoiot koyvot myos toimipoikoisso neuvomosso.
Lisoksi kursseio on ioriestetty soirooloiden, terveyskeskusten io kuntien

sosioolitoimistoien sosioolihoitoiille io
muille sosioo lityontekiioil le. Looninhollitusten konsso ryhdyttiin vuonno 1977
looneittoin pitomoon lohinno soirooloiden io mielenterveystoimistoien sosioolihoitoiille koksipoivoisio kursseio. Vuonno 1978 sootiin ensimmoinen koko
moon kottovo kurssikierros suoritetuksi.
Kursseio pon kkitoimihenkilaille iories-

tettiin yhdeksonkymmento; osonottoiio
oli lahes koksi tuhotto. Konsonelokeloitoksen toimihenkiloiden ensimmoinen
iotkokoulutuskierros suoritettiin lopouun. Vuosino 1975-1978 on seko

jretrt- etto

iotkokurssin koynyt noin viisi
sotoo virkoiliioo io toiset viisi sotoo ovot
soo neet peruskou lutu ksen.
Toimipoikkokohtoisio neuvonto koynteio on tehty 7.l0. Vorsinoisen koulutustvon ohello on osollistuttu eri neuvontoIisteiden iorlestomiin elokkeelle siirtyvien io elokeloisten neuvontotiloisuuksiin, yhteenso seitsemoonkymmeneen
tiloisuuteen, ioisso on koynyt yli koksi
tuhotto kuuliioo.

a

a
N

t8minen on e-rai f tdketurvo keskuksen
lehtiiyistai. Tiedolus- io koulutustoimintoon kuuluu mytis sosiooliolon
toimihenkll6iden, ponkkien eltikeneuvoiien io muiden- toimenso puolesto
eltikeosioiden konsso kosketuksiin
ioutuvien osionlunlemuksen piriimihen olon tosollo.

Kou lutus

I

*

Tiedotus
Porin vuoden touon iolkeen koynnis-

tettiin seminoorikierros oluerodioiden
toimituksille lo olueelliselle lehdistolle
yhteistyosso Tyoelokeloitosten Liiton
konsso. Ensimmoiset tiloisuudet pidettiin
Vooson, Seinoioen, Kokkolon, Oulun,
Koioonin, Tompereen io Porin tolousolueiden toimittoiille. Eloketurvokeskuksesso ouolestoon ovot vieroilleet tiedotus- io koulutustiloisuuksisso eri oppiloitosten, sosiooliolon ioriestoien io lehdentoimitusten edustoiot. Eduskunnon
sosioolivoliokunnolle ioriestettiin tiedotustiloisuus. Yleinen tiedotustiloisuus ioriestettiin yrittoiien uusien tyotulo-ohieiden volmistumisen iohdosto kesokuusso.
Looiimmon levikin sooneet lehtitekstit
ovot l'iittyneet tyokyvyttomyyselokkeen
myontomisen perusteisiin, perhe-elokkeen hokemottomuuden selvitykseen,
kotiopuloisen io kesotyontekilan tyoelAketurvoon seko yrittoion tyotulon mooroomiseen.
Vokuutettuio vorten volmistetun perustiedotusoineiston iokelusso on pyritty
vostoo notto iot tovoittomoon entisto torkemmin kohderyhmo kerrolloon. Vosto
tyoelomoon tulleito nuorio on tovoitettu
verovirostoien, ommottioppiloitosten io
voruskuntien vAlityksellA; tyokyvyttomyyselokkeen torvitsiioito mm. opteekkien, terveyskeskusten, tyoterveysosemien io sosioolihoitoiien koutto; perheelo kkeen to rvitsiioito houtoustoimistolen
io kirkkoherronvirostoien ovullo; tyottomyyseloke-esitetto ovot iokoneet tyovoimotoimistot io ulkomooloiselle Suomesso tyoskentelevolle torkoitettuo esitetto possitoimistot; tyonontoiien esitetto ovot levittoneet tyonontoio- io yrittoioioriestot.
Rodiolle io televisiolle tehtyien ohlelmien oionkohtoisio oiheito olivot tyot-

ft

tomyyseloke io yrittoion tyotulon mooroytyminen. Eloketurvokeskus osollistui

Henkilosto

elo kkeelle vo lmentomlsto kositelleen te-

Eloketurvokeskuksen henkilostomooro
oli vuoden lopusso 346. Lisoysto oliyksi
henkilo. Voihtuvuus oli 3,5 7o. Elokeloutokunnon henkilostomooro oli vuoden
lopusso 39. Lisoysto oli koksi henkiloo.
Henkilostolle ioriestettiin vuode n 1978
o ikono tiedotussopimuksen torkoittomo
tiedotustiloisuus, iosso selvitettiin mm.
tulevon yhteistoimintoloin pookohtio.
Eloketurvokeskuksesso toimivisto yhteistyoryhmisto moinittokoon YD-toimikunto, tyosuoielutoimikunto, henkilokunnon ruokoiluo kosittelevo rovintolo-

levisio-ohielmosorion volmisteluun io
toteuttomiseen. Omon eloketurvon torkistomisto koskevot rodio-ohielmot io
lehtikirloitukset ovot osoltoon voikuttoneet siihen, etto henkilokohtoisten rekisteriotepyyntoien mooro ylitti io lokokuun

lopusso oikoisemmot vuotuiset moorot.
Omine osostoineen Elo keturvo keskus
osollistui Tompereen messuihin, Kookkois-Suomen messuihin lmotrollo, Pohion moo n messuihin Pieto rsoo resso seko
Vonhusten viikkoon Helsingisso.

toimikunto, virkistystoimikunto

seko
koulutustoimintoo
suunnittelevo koulutustoimikunto.
Henkilokunnon vohoinen voihtuvuus
on tehnyt mohdolliseksi koulutuksesso
keskittya entisto enemmon uusio oihepiireio sisoltovoon toydennys- io iotko-

omon henkiloston

Kansainvtrlinen

yhteistyo

Sosioolivokuutuksen konsoinvolisis- koulutukseen,
ioto on ioriestetty mm.
to yhteistyolAriestoisto keskeisimmon, kiriollisen viestinnon,
kokoustekniikon,
Konsoinvolisen sosiooliturvoiorjeston osio kospolvelun, esimieskoulutuksen
io
ISSA:n, toimintoon Eloketurvokeskus tyopoikon
ihmissuhdekysymysten oloilosollistui lohettomalla ioriestolle run- to. Koulutustiloisuuksiin
on osollistunut
soosti tiedotusoineistoo tyoelokeiories- .l320

henkiloo, io koulutuspoivio henkitelmon kehityksesto io vostoomollo luloa
kohden oli keskimoorin lohes nel1a.
kuisiin tutkimuskyselyihin. Euroopon
neuvoston iosenmoilleen ioriestomosso,
Euroopon sosioolivokuutussopimusto
kosittelevosso kongressisso Eloketurvokeskus oli mukono.
Eloketurvokeskus oli mukono Konsoinvolisen sosioolihuollon neuvoston
ICSW: n 50-vuotiskongressisso seko Sosiooliturvon informootiopolvelun lBlS:n
kokouksesso. Tietokoneolollo oli muutomio konsoinvolisio topoomisio. Ruotsin, Sokson Liittotosovollon io Yhdysvoltoin luottovokuutuksen horioittoiien
konsso pidettiin ensi kertoo yhteinen
kokous.
Pohioismoisello sosiooliturvon yhteistyollo on io vokiintuneet muotonso.
Tyokyvyttomyystutkimuksen yhteistyokokoukset pidettiin Koopenhominosso
Helsingisso. Eloketurvokeskuksen
edustoiot ovot olleet mukono sosiooliturvosopimusneuvotteluisso, ioito iotkettiin Englonnin, Sokson Liittotosovollon io Sveitsin konsso.
Eloketurvokeskuksen kutsumono vieroili loitoksesso orvovoltoinen neuvostoliittoloinen voltuuskunto, ioto iohti sosiooliosioin voroministeri. Koynti oli vostovieroilu Eloketurvokeskuksen edustoiien Neuvostoliittoon tekemoon vieroiluun. Muisto ulkomoisisto vieroisto moinittokoon Kuwoitin sosioolivokuutusloitoksen voltuuskunto.
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Helsingisso 28 poivono mooliskuuto 1979
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Varsinaisen toiminnan tuloslaskelma
1.1.-3-1.12.1978

1977
+44 330 930,09

+42327 556,31

824 818,90

576 504,50

+
+

I

000 322,71

476114.79

+

+

524207.92
+45 679 956,91

98 038 06

+42 806 022,75

Hollinto- io hoitokulut
Henkilostokulut
Polkot io polkkiot ......

Motkot io poivorohol
Sosioolikulul .............
Toimitolon kulut
Polkot io polkkiot
Muut hoitokulut ..
Poistot
Korot ..................

Toimitolon tuotot
Toimistokulut .............,..
Tietokonekulut...............
TEL 1 5$:n mukoiset elokeioriestelykulut

931,52
-12 463229,24
487

-

4 961 701.24

-

I 345 392,40

2776360,23
4299 418,25
5 490265.64
911 436,52
-13
+ 5 534 65? lO

Poistot kolustosto

Muut kulut.
Elokeloutokunto
Polkol io polkkiot
Sosiooliturvomoksu

Tilikouden tulos

-

2341381,33
192

530.-

-17

912862,- -14 780 560,19

- 48376784,42
067,01
- 8 063
953 592,93
- 28A 112,11
117 340,02
- 2I 442297,09
-

-

9 416 586,78
3 053 432,41
9 356 412,09
183 629,22
1 420 596,07
2 401 339,07

- 219346693
- 2533911.33
679 956,91
806 022,75
-42
-45
+0
r0

Luottovaku utustoi m

i

n

nan tu los laskel m a

1.1.-31.12.1978

1977
Vokuutusmoksutulo
Luottoto ppiot vo ku utusmo ksusoomisisto
Siioitustoiminto

tuotot
Kulut ..........

+

+ 12

83]

716,73
33 040,65

Vokuutusmoksuvostuun muutos ....
Vo ku utusl iikkeen tuotot
Vo ku utussopi m u ksisto o i heutu neet suo ritu kset
Moksetut korvoukset
Korvousvostuun muutos

Vokuutusliikkeen kote .
Jol leenvokuutto iien osuus
Vokuutusmoksuisto
Vo ku utusmoksuvostuun mu utoksesto
Korvousvostuun muutokseslo ..........

-

+12798 676,08

-

1733

+27 661

840,-

843,47

+ 13

l4l 440,89
14 704,45

+ I 0 685

07

4,73

1170644.95
+22 641 166,22

-

1 612 631,06

-22295024.-

-?3

889 040

Omo osuus vokuutusliikkeen kotteesto

-

907 455 06

-19 849 266,54

+ 3754188,41 + 2791 899,68

487,12
-+ | 764
204839, -

+

l6 606 641 ,89
I634,50

A70 AOR 1)

+

3 083

873 993.08

580,29 +

I 917 906,60

Liikekulut
Polkol io polkkiot
Sosioolikulut .................

Korot.........
Muut liikekulut ..............

-

1 532343,36

470

542,-

45 533,
290 673.55
I

-

Koyttokote
isu ud esto
koyttoomo
Poistot
r..l
1......
1......
Lr keylr ;oomo/o
loomo
Vorousten muutokset
r

2 439 091,91
+ 644 488,38
+

Ir

+

Luottotoppiovorous ........

?

-

r3r 355.5r3 r33,38
18

302,r

r

89 395,5

r

r55 730,245125,51

650,81 +

432923,06

Volittomot verot

Moksetut verot ........,.,.....
Verovelko

Tilikouden tulos ......

397 104,19
r34 680,-

531784.19

+

0

187 797,55

+

0

Tase

Y. 12. 1978

VASTAAVAA

1977

Rohoitusomoisuus
Rohol io ponkkisoomiset .........
Luottovo kuutuksen io leenvoku utuslii kkeesto

4 770 596,57

I

iohtuvot soomisel

Vokuutusmoksuvostuu
Korvousvostuu .............
Elo kekuslonnusten tosousosu udet ..............
Muut soomiset .............

882243,6012915,-

Siirtosoomiset

U5 494,-

Luottovokuutusmoksut

1

Jol leenvokuutusmo ksut

508 4l 1,87
2 606 676,53

Korot.........
Muut siirtosoomiset
Muu rohoitusomoisuus
Siioitusomo isu us

6 895 i58,159 616,67
3 866 572,96

41399,22

5 001 981,62

201084.90

20 895

010,72

19 465 429,24

112962033,84
237 548,05
1258214.90

114 457

796,79

92 463 239,59

60 230

524,75

Siioitussoomiset

Velkokiriosoomiset

Oblioooliot
Oso[keet

Koyttoomoisuus
Osokkeet io osuudet
Rokennus

Kolusto
Muut pitkovoikutteiset menot .......

764 054,04
56 538 494,2 735 086,71

192900,-

Dl_w_3322h

64 906 060 21
176 834 728,03

1977

VASTATTAVAA

Vieros pooomo
Siirtovelot
Luottovokuutusmoksuennokol .........

40902,-

lleenvo kuutusmo ksut
Ennokkono soodut kustonnusosuudel .......

Luottovo kuutu ksen

io

Korot .........
Muut siirtovelot ............
Muutvelot
Pitkooikoiset loinot
f to ke[rsto nnusten i;;;;;;t'
Muu velot

35778,83

6 8t I 931,06
780 447,43

2990701

..
..
.

89

l0 659 761,21

35 769 261,83

l

738 585,03
556 963,93

38 064 810',79

Luotlovo kuutu ksen vo kuutustekn inen

vostuuvelko
Vokuutusmoksuvostuu
Korvousvostuu .............

..

8 305 740,70
137

0r8 578,-

14s 324 3t 8.70

194048890,70

Luottovo kuutu ksen vo ro u kset
Luottotoppiovorous

1 534

441,56

195583332,26
Vostuut
Luovutettu kiinnitettyio ho

Tokouksel

lti

lovel ko kirlolo

4 000

000,-

54 560,87

Vorousten muutokset
Vorouksel 1.1.1978

1 646039,37

-ttoto ppiouo io, f.."n rah';;;y; . :
Muiden vorousten vohennys kirlottu
f

l8 650,81

siioitustoiminnon tuoltoihin .............

92946,-

Voroukset 31 .12.1978 ...

I I 5g6,gt
-l1 534
441,56

Helsingisso 28 poivono mooliskuuto

AlttiAurelo
Veikko Ahtolo

MorttiLehtinen

ErkkiOinos
JuhoniSolminen

.l979

C. G. Aminoff

Woldemor Buhler
Bruuno Mottilo
LouriT. Olkinuoro
OloviSuominen
MottiUimonen
toimitusiohtoio

175 tgg 699,66

Simo Eomoo
M. Moren
Erkki Pesonen

1 646038,37

176834728,03

Ti

I

i

ntarkastus kertomu s

Ed usto liston vo rsi no isesso syyskokou ksesso iou u ku u n 1 2
po ivo no 1 977 v olitsemi no til i nto rkosto ii .l978
no olem me suorithollinnon io
ioneet Eloketurvokeskuksen vuoden
I

tilien torkostuksen, minko perusteello onnomme seuroovon lousunnon.
Ed usto iiston vo itsemo no vo lvontoto rkosto io no o leki rioittonut Folke Tegengren on huolehtinut kirionpidon
iotkuvosto torkostuksesto. Noisso hyvon tilintorkostustovon looiuisisso torkostuksisso on todettu kirlonpidon
perustuvon hyvoksyttoviin tositteisiin, liiketopohtumot
ki rionpitoon oikein ki riotu iksi, ti linovous oikein suoritetu ksi
io tilinpootos kirionpidosto oikein iohdetuksi. Rohovoroien hoito on todettu tosmolliseksi io sisoinen volvonto
torkoituksenmukoiseksi. Loino-osiokiriot ovot kunnosso
seko siloitus- io koyttoomoisuuden orvopoperit tollello.
Yhdesso olemme perehtyneet edustoiiston, hollituksen
io luottovokuutustoiminnon iohtokunnon poytokirioihin
seko hollituksen toimintokertomukseen io torkostoneet
tilinpootoksen. Lisoksi olemme sooneet torpeelliseksi
kotsomo m me selvitykset.
Tilinpootos, ioko kosittoo vorsinoisen toiminnon io
luottovokuutustoiminnon tulosloskelmot seko toseen, on
lood ittu hyvo n ki rio npitotovo n m u ko isesti. Tu losloskel mot
osoittovot nollo-tulosto io tose poottyy 195 583 332,26
morkkoon.
Hollituksen toimintokertomus io tilinpootos ontovot
osio iset io oi keot tiedot Eloketu rvo keskuksen toiminnosto io toloudesto.
Tilintorkostuksesso oli losno sosiooli- io terveysministerion vokuutusososton ylitorkostoio Jookko Nymon, ioko
to rkostettuoo n erityisesti uottovo ku utu ksen vostu uvel ko loskelmio totesi ettei ollut hovoinnut oihetto muistutusten
tekoon.
Eloketurvokeskusto on torkostuksessomme soomomme kosityksen mukoon kuluneeno tilivuonno hoidettu
osioonkuuluvollo huolellisuudello.
Torkostuksemme perusteello ehdotomme, etto tilinpootos vohvistetoon io etto hollitukselle myonnetoon
vostuuvo pous vuodeha 1 97 B.
I

I

II

I

Helsingisso huhtikuun 18 poivono 1979
Rouno Kouso

Biorne Lindholm

Jookko Heikkonen, KHT

Folke Tegengren, KHT

Hallintoelimet

EDUSTAJ ISTO
Vorsinoiset iosenet

Voroiosenet

Pooiohtoio Erkki Sunilo,
puheeniohtoio

Yliiohtoio Vilho Joppinen

Koupunginiohtoio Ulios Mokelo,

Toimitusiohto jo Pentti Kostomo

voropu heen iohto io

Tyonontoiien edustoiot
Toimitusiohtoio Tor Stolpe
Toimilusiohtoio Heikki Bochmonn
Toimitusiohtoio Pentii Somerto
Koupponeuvos Kolervo Solo
Agronomi Heikki Perho
Vuorineuvos Mortti Hovi

Vuorineuvos Stig Hosto
Vuorineuvos Mouri Melomies
Johtoio Toooni Kohri
Toimiiusiohtolo Jormo Pellikko
Toiminnoniohtoio Morkus Tiitolo
Merenkulkuneuvos Heikki Holmo

Tyonteki io n edustoiol
i

Puheeniohioio Pekko Oivio
Puheeniohloio Vilio Ronkoinen
Puheeniohtoio Sulo Penttilo
Puheeniohtoio Louri Vilponiemi
Sosioolineuvos Yrio O. Kostet
Puheen johto jo Jormo Reini

Puheeniohtoio Esko Suikkonen
Puheeniohtoio Jorl Sund
Puheeniohtoio Pekko Virtonen
Puheeniohtoio Motti Hoopokoski
Tolousiohtoio Kolervo Tuure
Poosihteeri Jormo Tommenmoo

Mooto lousyritto iien edusto iot
Puheeniohtoio Heikki Hoovisto
Moonvilielysneuvos Toivo Hokomoki
Puheeniohtoio Olo Rosendohl

Kunnollisneuvos Reino Pirhonen
Kunnollisneuvos Louri Heitto
Kolostoio Vilio Sohlsten

Muiden yrittolien edustoiot
Kouppios Erkki Roitolo
Koupponeuvos Aorno Poiunen
Elo

Teollisuusneuvos P. K. Juntunen
Toimitusiohtoio Tormo Korpelo

kevokuutusyhtioiden edustoiot

Toimitus johtoio Lors Polm6n
Toimitusiohtoio Pertti Poloheimo

Toimitusiohtoio Jukko Syrionen

Toimitusiohtoio Kurt Liungmon
Vo rotoim itusiohto io Klous Ekholm
Vo roloimitusiohlo io Vilio Keinonen

Avustuskossoien ed usto iot
Hollinto-opin kondidootti
Mikko Horomo
Elo

Johtolo Somuli Simulo

kesoolioiden edusto iot

Dipl.insinoori Eelis Mokkonen

Ekonomi Aoke Lehmus

Muut iosenet
Professori Mortti J. Korvonen

Looket. io kir. tohtori Turo Niemi

HALLITUS
Fil. moisteri Altti Aurelo,
puheeniohlo jo
Voroluomori C. G. Aminoff,
voropuheeniohto io

Tyononloiien edustoiot
Vorotuomori Mouri Moren
Vorotuomori Erkki Oinos
Dipl. insinoori Louri Olkinuoro

Aoronomi Henrik Sumelius
Jolrtolo Pekko Merenheimo
Vorotuomori Rolf Widen

Tyontekiio in edusto iot
Puheeniohtolo Veikko Ahtolo
Sihteeri Simo Elomoo
Toiminnoiohto jo Olovi Suominen

Puheeniohtoio Mortti Veirlo
Puheeniohtoio llmori Kosonen
Toiminnoniohtoio Rognor Honsson
4.5.1978 sookko
Toiminnoniohtoio Pekko Porttilo
4.5. 1978 olkoen

Mooto lousyritto iien edusto iot
Vorotuomori Bruuno Mottilo

Johtoio Toisto Pootsilo

Yrittoiien edusloiot
Voltiol. moisteri Vilio Terho

Pookonsuli Pouli Pooermoo

3,l.5.1978 sookko
Holl.tiet. tohtori Woldemor Btihler
I .6.I978 olkoen

Muut iosenet
Fil.

Looket.lis. Mortti Lehtinen
tohtori Erkki Pesonen

Locik. kontro-omirooli Esko Helske
Fil. kond. Pertti Oiontokonen

Toimitusiohtoio Juhoni Solminen

Vorotuomori Aorre Metso

TILINTARKASTAJAT
Kouppot. moisteri, KHT Torsten Ekroos
Toiminnoniohtoio Ensio Seppolo
Toloudenhoitoio Pentli Kymensolo

Ekonomi, KHT Folke Tegengren
Voltiot. moisteri Biorne Lindholm
To louspoollikko, metsonhoito io
Rouno Kouso
Kouppot. moisteri, KHT J. V. Heikkonen

Ekonomi, KHT Motti l. Kouppinen

YRITTAJ I EN N EUVOTTELU KU NTA
Toimitus johtoio Motli Uimonen,

puheeniohtoio
Vorotoimitusiohtoio Jouko Sirkesolo,
voro puheeniohto io
Liikenteenhorioittoio Roimo Turku
Puheeniohtoio Veikko Volkomo
Johtolo Sylvi Kokonen
Puheeniohtoio Kosti Heikkinen
Hommoslookori Olovi Heikinheimo
Ekonomi Simo Pokorinen
Johto;o Eino l. Leino

lnsinoori Frih Kuulo
Voltiot. moisteri Arno Linnoilo
Apteekkori Motti Konnisto
Kirioiliio Lossi Nummi
Asionoioio Kullervo Kemppinen
Toimilusiohloio Touno Terttunen
Poosihteeri Jormo Siro 29.3. 1978 sookko
Poosihteeri Jouko Kuismo 1.4.1978 olkoen
Ekonomi Erkki E. Sorso

Toiminnoniohtoio Leo Homoloinen
Teollisuusneuvos Poovo V. Suominen
Apuloisiohtoio Pertti Koionne
Teollisuusneuvos Erkki Pekkinen
Vorotoimitusiohtolo Klous Ekholm
Toimitusjohtoio Lors Polm6n
Toiminnon johtoio Olli Simoinen

Toimitusiohtoio Reiio Mokinen
Loinopin kond. Roimo Lohtinen
Tolousneuvos Touno Niinivirto
Johtoio Leo Solomoo
Johtolo Juhoni Kolehmoinen
Ekonomi K. Erik Lindstrom

ryOKYVYTI-OMYYSASIAIN
NEUVOTTELUKUNTA
Hollitusneuvos Heimer Sundberg,

puheeniohtoio
Johtoio Louri Koivusolo,
voropuheeniohtoio
Sisot. erikoislookori Mortti Lehtinen
Sisot. io kordiologion erikoislookori
Motti Soorinen

Kirurqion erikoislookori Mortti Gylling

Ososlopoollikko Antti Suominen'
Sisotoutien erikoislookori Felix Heikel

Sisotoutiopin opuloisprof essori

Motti Kekki
Siscitoutiopin dosentti Louri Autio
Hermo- io mielit. erikoislookori
Reino Huttunen
Osostopoollikko Juhoni Jontti

Sisotoutiopin dosentti Kimmo Luomonmoki
Toimistopoollikko Esko Loitinen

Ortopedion erikoislookori

Olli Klossner
Toimitsiio Toivo Ronto
Sisot. ;o'tyolooket. erikoislookori
Koi Ahlmon
Toimitusiohtoio Juhoni Loine
Osostopoollikko Pertti Tukio
Osostopoollikko Risto Rinto-Jouppi
Johtoio Heikki Sipilo

Lookel. lis. Morkku Toroooinen
Yleislookeiieteen erikoislookori
Honnu Suutorinen
Toiminnoniohtoio Olli Simoinen

Osostopoollikko Morjotto Si16n
Johtolo Poovo Hyvonen
Johtolo Seppo Pietiloinen
Ososfopoollikko Jyrki Jooskeloinen
Sisoloulien erikoislookori
Risto Korovo

OTTOVAKU UTU STO
NAN JOHTOKUNTA
LU

Toimitusiohto jo Motti Uimonen,

puheeniohtoio
Osostopoollikko Esko Prokkolo,
voropuheeniohtoio
Johtolo Louri Koivusolo

Asiontuntiioiosenet
Vorotuomori Ossion Antson
Professori Eero Artto
Vorotoimitusiohtoio Klous Ekholm
Toimitusiohto jo Corl-Olof Hom6n
Toimitusiohtoio Anssi Korkinen
Ponkiniohtoio Simo Korovo

Apuloisosostopoollikko Pentti Aoltonen
Osostopoollikko Gunnel Liliestrond

I

NA

I

N-

TI

EDOTUSTOIMI NNAN NEUVOTTELUKU NTA

Toimitusiohtoio Motti Uimonen, puheeniohtoio
Osostopoollikko Yrlo Lormolo, voropuheeniohto jo
Tiedoluspoollikko Leo Allo
Osostopoollikko Kimmo Eskolo
Tiedotuspoollikko
Tiedotuspoollikko
Tiedotuspciollikko
Tiedotuspoollikko

Heikki Helkovuori
Eevo-Heleno Jussilo
Antti Kyyno roinen
Antti Pullinen

Tiedotuspoollikko Erkki Moosolo
Tiedotuspoollikko Sokori Montonen
Johtoio Eero Sontolo
Tiedotuspoollikko Motti Soromoo
Johtoio Pouli Toivonen
Ososiopoollikko Heimo Tuomorlo

E

LAKETU RVAKESKU KSEN

Toimitusiohtoio
Vo rotoimilusiohlo io
Loinopillinen iohtoio
Hollinnollinen iohtoio
Suunnittelu johtoio

ESIIV1 I EH ET

Motti Uimonen
Jouko Sirkesolo
Louri Koivusolo
Antero Viilonen
Morkku Honninen

Hollinto- io tolousososlo, osostopoollikko EnsioTuominen

Tilitoimisto

Ensio Tuominen

Kontloripolvelutoimisto, toimistopoollikkoveli-Pekko Ploniing
Loinopillinenososlo,ososfopoollikko AnttiSuominen

oouloisosostoooollikko

Pentti Koivistoinen

Eloketoimisto,'toimistopoollikko

Topio Korsikos
Lousuntotoimisto,toimistopoollikko llkkoSovoheimo
Volvontotoimisto,toimistopoollikko MorkkuSirvio
Luottovokuuiusososto,osostopoollikko EskoProkkolo,SHV
Ari Loine
opuloisososlopoollikko
Morkku Honninen
Suunnitteluososto
Antero Ahonen
opuloisosostopciollikko
Yrio Lormolo
Tiedotusososto, osostopoollikko
Tiedoteloimisto, toimislopoollikko Pentti Lohtinen

toimistopoollikko Elsi-Koiio Lindquisl
osostopoollikko Morgoretho Aornio
opuloisosostopddllikk6
Jussi Vonomo
Eloketutkimustoimisto
Jussi Vonomo
Kenttotutkimusloimisto, toimistopoollikko Simo Forss
Tilostotoimisto, toimistopoollikko Leeno Lietsolo
Vokuutusteknillinen ososto, osostopoollikkoMortti Honnikoinen
Heikki Poukko
opuloisosostopddllikk6
Heikki Poukko
Ansiorekisleritoimislo
Yhleystoimisto,
Tutkimusososto,

Elokerekisteritoimisto, toimistopoollikko Heleno Luomo
Motemoottinen toimisto, loimistopooll. Synnove Hesso
Asiomies
Motti Puronen
Henkilostopoollikko
Miriom Tynnilo
Kenttopoollikko
Mouri Vonhotolo
Louri Mokeloinen
Koulutuspoollikko

Elakelzutaku n nan toimi ntakertomu s 1978
Eltiketuryokeskuksen yhteydessti toi-

mii itsentiiseksi luomioistuimeksi or-

gonisoitu eltikeloutokunto. Se on enkset
elo kelo itosten
iimmdinen muutoksenhokuelin ty6e- M.. u..uto
. .. I
..
Itikenti koskevisso osioisso. Eldkelou- pootoksiln
lokunnon ptitir6ksestti voi voliltoo vokuutusoikeuteen, ioko on ty6eltikeVolituksen iohdosto elokeloutokunto
itiriestelmtin ylin oikeusosle.
muutti elokeloitoksen pootosto volitto-

Volitusten mooro
Elokeloutokuntoon soopuneitten .l970
voli-

tusten moorosso vorsinkin vuoden

iolkeen topohtunut iotkuvo kosvu pysohtyi vuonno 1978. Vireille tulleitten

ion eduksi 15,4 prosentisso topouksisto
seko poloutti elokeloitokselle uudelleen
kositeltovoksi 6,6 prosenttio topouksisto.
Vostoovot prosenttil uvut eri kseen tyokyvyttomyyseloketto koskevien topousten kohdollo olivot 1 1,0 io 5,8.

volitusten mooro oli 6 63.|. Elokeloutokunto kositteli somono oikono 6 5]5
volitusto. Vuoden 1978 lopusso oli
vireillo 3 507 volitusto, miko merkitsee Helsingisso helmikuun 13. poivono 1979
noin 6 kuukouden keskimooroisto kosittelyoikoo.
Heimer Sundberg
Pekko lholoinen

ELAKELAUTAKUN

NAN JASEN

ET

Voroiosenet

Vorsinoisel iosenet
Hollitusneuvos Heimer Sundberg,
puheeniohtoio
Esitteliioneuvos Erkki Ahonen,
voropuheeniohto jo
Hollitusneuvos Losse Sinivirto,
vo ropuheen iohto io

Hollitussihleeri Tuulikkl Hoikoroinen,
voropuheeniohio jo
Lookintoneuvos Jussi Antilo
Looket. lis. Felix Heikel
Looket. lis. Alpo Luppi
Lookel. lis. Nils Weckmon
Osostopoollikko Juhoni Joniti
Fil. moisleri Anito Lundstrom

Looket. lis. Heikki Tokkunen
Looket. lis. Poovo Poukko
Looket. lis. Poul Sondskom
Looket. lis. Leo Jorho
Toimistopoollikko Seppo Virtonen
Fil. moisteri Koorlo Honko

Tyononto iien edustoiot
Vorotuomori Mikko Hurmoloinen
Loklt. lis. Touno Jootelo
Vorotuomori Seppo Riski
Agronomi Vilio I Sirkio

Oikeusl. kond. Johon Askom
Oikeust. kond. Jouni Soostomoinen

Vorotuomori Risto Rusomo
Moot. io melsot. lis. Potric Hockmon

Tyonteki io in ed usto iot
Toloudenhoitoio Antli Hietonen
Polkkosihteeri Esko Honkovooro
Sos. poliitt. sihleeri Motti Koukoronlo
3 I .5. I 978 sookko
Volt. kond. Jukko Voinio
i .6.1978 olkoen
Toimitsijo Toivo Ronto

Mooto lousyritto iien

ed usto

Asiontuntiiolookori Morkku Toropoinen
Sosioolisihteeri Louri Koorisolo
Asiomies Mouri Woenerberg
31 .5. 1978 sookko
Vorotuomori Roilo Kongosperko
L6. 1978 olkoen
Toloudenhoitoio Mortti Rouhomo

iot

Agronomi Eevo Hetemoki
Agronomi Pentti Soorimoki

Agronomi Kori Ventolo
Agronomi Poovo Vuoksinen

Agronomi Ake Johonsson
Agronomi Topio Puntlilo
Agrologi Touno Jouhtimoki
Agrologi Toge Ginstrom

Yrittoiien edustoiot
Toiminnoniohto jo Helge Blomqvist

Hovioik. ouskuli. Heikki Berglund
23.7. I 978 sookko
Joriestoiohtoio Kori Heikkilo

Loinop. kond. Roimo Lohtinen

24.7.1978o|koen
Oikeusliet. kond. Jouko Soori

Tyoelakelai n sfl1dtrn non

muutoket 1978

27.1.1978
onnettiin osetuksesso yksityiskohtoiset
soonnokset siito, miten voltio suorittoo
osuutenso

14.

YEL: n

rohoituksesto.

4. 1978

to rken nettiin tyottomyysliso n loskusoon-

too io soodettiin tyottomyysovustuspoivot otettovoksi oikoisempoo kottovommin huomioon, muun muosso lomoutuslto, elo ketto ko rtuttovino.

o io

muutettiin perhe-elokkeen olkomisoionkohdon soonnokset vostoomoon loin- 28.7 1978
.
soodonnosso omoksuttuo yleisperioo- edello sonotun muutoksen yhteydesso
tetto.
torkistettiin lokien piiriin kuulumisto, yhteensovitusto io elokekustonnusten iotehtiin mohdolliseksi moksoo oivon pie- koo koskevio tyoelokelokien soonnoknet tyoelokkeet (.l0 mk toi vohemmon sio. Noiden muutosten voimoontulokuukoudesso) kertosuoritukseno ilmon oionkohtoon .l..l..l980.
hokllolto sootovoo erityisto lupoo.

7.6. 1978
olennettiin tyottomyyselokkeen ehtono
olevo ikoroio 60 vuodesto 58 vuoteen
1 .7 . 1978_31 .12..l979 voliseksi oioksi.

1

.12. 1978

onnettiin loki TEL:n io LEL:n vokuutusmoksun volioikoisesto olentomisesto
vuonno 1979, iolloin keskimooroinen
TEL-moksu, oikoisempi moksunolennuksen kuoletus huomioon ottoen, on
I 1,7 prosenttio polkoisto io LEL-moksu
niin ikoon 1 1,7 prosenttio sen oloisisto

sukupolvenvoihdoselokkeen ikoroio 60
vuotto olennettiin 58 vuoteen vuosien
polkoisto.
197*1980 oioksi.

28.7.1978

r 5.

onnettiin konsonelokeloin uudistomisto
koskevot soonnokset, minko yhteydesso muutettiin myos tyontekiioito io yrittoiio koskevien elokelokien vonhuuselokeloskento siten, etto eloke voidoon
loskeo volmiiksi heti sen kolenterivuo-

onnettiin loki TEl-elokkeen perusteeno
olevon oolkon loskusoonnon muuttomisesto. Sen mukoon elokkeen perusteeno olevo polkko on neliosto viimeisesto

12. 1978

ko lenterivuodesto vo ittu |en, o nsiotosolI

toon kohden

keskimmoisen vuoden
kuukoutto kohpootyttyo,
polkkoien
oikono
osionkeskimooro
den
ionko
den.
omoinen on toyttonyt 63 vuoden ion.

Vuod en 1978 ti lastoti eto a

Elo kelo itosten

toiminnosto

Elokeloitoksio,
kpl
Vokuutettuio 31.12., 1000
kpl
Elokkeitd 31.12., .l000 kpl
lrzlyonnetyt elokkeet, 1000 kpl
Moksutulo*),
mill.mk
Elokemeno,
mili.mk

LEL

TEL

YHT.

126

r

235

502

t3 5 17
475 270 r30
503 346 371
2350 r r0 70
45
427 858 224
475 897 258

33
3 58s
2 30r

Vostuuvelko*) , 3l ..l2., mlll.mk 15300
Vostuu voious, 31.12., mili.mk
555
Keskim. eloke 3l . 12.,
mk/kk
8r8
Keskim. myonnetty eloke mk/kk
967

*)

YEL MYEL

I 13
230 95 260
96 3s r38

124
r 065

6B

4 460
3 521
7 830

600
582
687

luvut ovot orvioito

Elakkeiden lukumoorot
3l . I 2., 1000 kpl
1975
175

1976

1977

r50

197

220

146

t57

166
2
62

174

1978
242
176

2
70

79

1974

Vonhuuselokkeet
Tyo kyvyttomyyselo

k

keet

Tyotlomyyselokkeet
Perhe-elokkeet

I

1

46

53

(

343 386 427 466

Koikki

502

lr4uutokset elokkeiden lukumoo risso
vuonno I 978,1 000 kpl
tyokyvyttomyys- lo

tyottomyyselok- vonhuusElokkeito 31.12.1977
lvlyonnetty uusio
Muutettu vonhuuselokkeeksi
Poottyneito
Elokkeito 31.12.1978

keet
176
26
-12

elokkeet
220

perheelokkeet

koikki

70

466

ll

19

56

12

-9

-9

t8t

242

-20

2
79

s02

Elokemeno mili.mk
1975
668

1976
969

667
J

949

2

JE

t0

20

127

r83

267

366

443

088

1521

2190

2989

3521

1974

Vonhuuselokkeet
Tyokyvyttomyyselokkeet
Tyottomyyselokkeet
Perhe-elokkeet
Koikki

456
s03

r

1977

I 341
1

Koikkiin edello esitettyihin lukuihin sisoltyy myos rekisteroity lisoeloketurvo.

272

t97B
612

1

I 446

