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Elal<eturval<esl<us
toimi i tyoeldkelaitosten keskus-
laitoksena

r ylldpitdmd!!d rekistereitd yksityisen
palveluksessa ja itsendisend yrittd-
jii nii kertyneistd eldkeo i keuksista;

r antamalla neuvoja ja lausuntoja;

I tiedottamalla tyoeldkkeista;
r kokoamalla eldkepiidtosten tekoa ja

eldkkeen maksamista varten tarvit-
tavat tiedoU

I selvittdmdlld eldkelaitosten keski-
ndiset kustannusosuudet;

r valvomalla eldkesddtioiden ja -kas-
sojen pddtosten lainmukaisuutta;

r turvaamalla luottovakuutuksella
eldkesddtioiden ja -kassojen eldke-
vastuut ja myontdmelle luottovakuu-
tuksia tyoeldkela itoslai nojen va -
kuudeksi;

I tutkimalla ja kehittdmdlld eldkkeitd.

$xI
Eliiketurvakeskus
on perustettu vuonna 1 961 .

Sen osoite on Opastinsilta 7,
00520 HKr 52
puh.90-1511
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Tyoel aketu rva vuonna 1979

Tyoeliikelaitokset maksoivat tyontekijdin ja
yrittiijien elakelakien mukaisina elakkeina
vuoden aikana 4,2 mtljardia markkaa. lVluita
tyoeldkkeitd maksettiin 4,1 miljardia mark-
kaa, ja kaikkiaan lakisdateiset eldkkeet muo-
dostivat 15,2:n miljardin markan menoerdn.
TEL-, LEL-, YEL- ja tVIYEL-lakien piirissil oli
eldkemeno 19 prosenttia suurempi kuin
edellisvuonna. Kasvuun vaikutti indeksitar-
kistuksen ohella muun muassa se, ettd uu-
sien tyoeliikkeiden vahimmtiisprosentti nousi
vuoden alusta 35:std 36:een.
Tammikuun alusta muuttui eliikepalkan las-
kusddnto siten, ettii eldkkeen perusteena
oleva palkka lasketaan kunkin tyosuhteen
neljiistd viimeisestd tyovuodesta ansiotasol -

taan kahden keskimmdisen vuoden ansioi-
den keskiarvona. Uudistus tahtaa siihen, ettd
eldkkeen perusteena oleva palkka entistd
tasmdllisemmin maiiraytyisi vakiintuneen an-
siotason mukaan. Kuluneen vuoden aikana
jatkettiin vuoden 1980 alusta voimaan tule-
van vanhuuseldkettd koskevan uuden las-
kentatavan tdytdntoonpanotoimia. U ud istuk-
sen tavoitteena on nopeuttaa vanhuuselSk-
keen myontdmistd siten, ettd eliike voidaan
maksaa valittomiisti hakijan tdytettyii 65
vuoden idn. Niin ikdiin muutos mahdollistaa
tyoeldkkeen mddrdn ilmoittamisen Kansan-
eldkelaitokselle hyvissa ajoin kansaneldkkeen
mddrdn laskemista varten. - Molempien uu-
distusten valmistelu ja toimeenpano ovat
ndkyvdsti leimanneet elekelaitosten tyotd.

Maaliskuun alussa voimaan tulleella sddn-
noksellS parannettiin pientd lastaan hoita-
maan jddneen didin tyokyvyttomyysturvaa.
Hdnelld sdilyy sama suoja kuin oli tyosuh-
teen kestdessS, niin kauan kuin hdnellii on
kolmea vuotta nuorempia lapsia.

JVI u ut tyoeliikelai nsaddannon mu utokset
koskivat pddasiassa tyottomyyseldkkeitii.
Tyottomyyseldkkeen alennettu ikaraja, 58
vuotta, oli edelleen voimassa koko vuoden.

Vuonna 1980 eldkkeeseen oikeutetuiksi tule-
vat vuonna 1925 tai sita ennen syntyneet
pitkiiaikaisesti tyottomdt tyonhakijat. Kokei-
luna jdrjestettiin mahdollisuus valtion tuke-
man ns. vapaaehtoisen tyottomyyseldkkeen
myontamiseen tapauksissa, joissa eldkeikdd
lahestyva tyontekije siirtyy eldkkeelle ja
tyonantaja tyollistdd 2S:ttii vuotta nuorem-
man tyottomdn tyonhakijan. Kokeilu kdyn-
nistyi 1 .7 .1979 ja jatkuu vuoden ajan.

Vuosi 1979 oli yrittdjdeldkelakien kymmenes
voimassaolovuosi. Yrittdjdvdeston mddrdn
muutoksia ndiden kymmenen vuoden aikana
kuvaa vakuutettujen mdariin vdheneminen
500 000:sta 350 000:een. Samana aikana
YEL:n mukaisia eliikkeitii on myonnetty
49 000 ja IVIYEL:n mukaisia eldkkeitd
205 000. Luvut osoittavat selvdsti, etta yrit-
tdjiieldkkeiden merkitys kuluneena kymmen-
vuotiskautena on ollut tuntuva. Eldkkeet
ovat olleet omiaan myos pehmentdmdan
vdeston rakennemuutoksen taloudellisia vai-
kutuksia.
Tyoeldkejdrjestelmdn maksutulo oli 5,5 mil-
jardia markkaa. TEL:n ja LEL:n keskimadrai-
set maksuprosentit olivat, 0,5 prosenttiyksi-
kon maksualennus ja vuoden 1978 maksu-
alennuksen kuoletus huomioon ottaen, 11,7.
YEL:n piirissa yrittdjdt maksoivat keskimadrin
10,8 prosentin vakuutusmaksua ja MYEL:n
piirissa 4,9 prosentin vakuutusmaksua.
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E I a l<etu rva !<es ku kse n
I a

tormrnta
elal<eva l<u utettujen pa lvelu

Elaketurvakeskus palvelee vakuutettu -
ja hoitamalla henkilokohtaista eldke-
neuvontaa ja ottamalla vastaan eldke-
hakemuksia. Lisaksi Eldketurvakeskus
va lv o o va k u uttam i sv e lv o I I is u u de n
tdyttdmistd ja antaa lausuntoja, paa-
toksiii ja suosituksia yksittdisten va-
k u utettuj e n e la kea s i o ista.

Eldkehakemuksia 79 000
Eldketurvakeskukselle saapui vuoden aikana
pankkien, postitoimipaikkojen ja Kansaneld-
kela itoksen pa ika I I istoi m istojen vastaa notta -
mia tyoelakehakemuksia yhteensd 35 115.
Suoraan elakelaitoksille saapui 43 465 elake-
hakem usta. Tyottomyyseldkei kii raja n a lenta -
minen 1 .1 .1980 alkaen lisasi voimakkaasti
tyottomyyselakehakemusten mdiiriid jo vuo-
den 1 979 puolella. Tyottomyyselakehake-
muksia tehtiin kaikkiaan 8119, edellisvuon-
na 3 528.

Eldketurvakeskus liittae hakemuksiin rekiste-
ritiedot tyosuhteista, yrittdjdtoiminnasta ja
aikaisemmista eldkkeistd. Tdmiin jiilkeen ha-
kemukset ohjataan pdatoksen tekevdlle eld-
kelaitokselle.

Vanhuuselakkeen hakijoiden
palvelu parani

Kdyttoon on yleisesti otettu erdiden eldkelai-
tosten jo osittain soveltama menettely, jonka
mukaan Eldketurvakeskus hankkii vanhuus-
elSkeidn tdyttdvien osoitetiedot, ja eldkelai-
toksille ldhetetddn kahdesti vuodessa henki-
lo- ja osoitetiedoilla varustetut eldkehake-
muslomakkeet ja naihin liittyviit rekisteritie-
dot. Eldkelaitokset puolestaan ldhettavat ha-
kemuslomakkeen ja laskelman elSkkeen
mddrastii hakijalle hyvissa ajoin ennen ela-
keiiin tdyttdmistd. Ensimmaiset tellaiset las-

kentaan tarvittavat tiedot toimitettiin eliike-
laitoksille elokuussa, ja ne koskivat 1 .1.-
31 .5.1915 syntyneitd,

Kirjeenvaihto, lausunnot,
pSStokset, suositukset

Vuoden aikana on vastattu yli 12 000:een
tyontekijoilte ja tyonantajilta saapuneeseen
kirjeeseen. Kirjeiden mddrdn kasvu edellisen
vuoden 10 000:sta on seurausta aloitetusta
ns. automaattisesta eldkeotepalvelusta ja sii-
hen I iittyneestd tiedotuskampanjasta.

Tyontekija n, tyonantajan tai eldkelaitoksen
hakemuksesta Eldketurvakeskus antaa pdd-
toksen tai lausunnon siitd, mitd tyoeliikelakia
kussakin tapauksessa on sovellettava. Nditd
pddtoksid ja soveltamista koskevia lausunto-
ja annettiin kaikkiaan 120.

Tyoeliikeasioissa annetuista paatoksista on
valitusoikeus eldkelautakuntaan ja edelleen
yl impiidn mu utoksen hakuasteeseen vaku utus-
oikeuteen. Tyoeldkettd koskevista vakuutus-
oikeudelle osoitetuista valituksista sekd
paatoksen purkamista koskevista hakemuk-
sista Elaketurvakeskus antaa lausunnon.
Nditd lausuntoja annettiin kaikkiaan 2 694.

Tyokyvyttomyyden miiarittelyn ohjaam iseksi
E I d ketu rvakesku ksessa to i m i i tyokyvyttomyys -
asiain neuvottelukunta, joka antaa tyoky-
vyttomyysratkaisuja koskevia suosituksia eld-
kelaitoksille ndiden pyynnosta. Pyrkimyksena
on kiiytannon yhtendistdminen periaatteelli-
sesti tdrkeissd asioissa. Neuvottelukuntaan
kuuluu elakkeiden ratkaisutoiminnan ja l6d-
ketieteen eri alueiden asiantuntijoita sekd
keskeisten tyoma rkki najdrjestojen ed ustus.
Ldhetetyt asiat kdsitellddn viikoittaisissa ko-
kouksissa. Eldkelaitoksille on annettu vuo-
den aikana 113 suositusta, jotka koskivat
pddasiallisesti tyokyvyttomyyden arviointia ja
alkamisajankohtaa.
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Vaku uttam isve lvol I isu utta
valvotaan

ElSketurvakeskuksen tehteviin kuuluu val-
voa, etta tyonantajat ja yrittdjdt tdyttdvdt
TEL:n ja YEL:n mukaisen vakuuttamisvelvol-
lisuutensa. Huomautuksen saaneet ovat
yleensd korjanneet laiminlyontinsd, mutta el-
lei ndin tapahdu, Eldketurvakeskus ottaa
asianomaisen puolesta vakuutuksen. Vakuu-
tusmaksua korotetaan laiminlyonnin vuoksi.
Nditii korotettuja vakuutusmaksuja on vuo-
den aikana mdardtty perittdvdksi yhteensd
1 692 653 markkaa.

Vakuutusmaksua korotetaan myos silloin,
kun tyonantaja on ottanut vakuutuksen va-
paaehtoisesti mutta vasta laissa sdddetyn
mdaraajan jdlkeen. Naita korotuksia on mdd-
rdtty perittdvdksi 441 640 markkaa.
La i m i n lyo ntita pa u ksia selvittelee ta rkastus _

yksikko, joka toimii paitsi Eldketurvakeskuk_
sen omasta myos eldkelaitosten aloitteesta.
Omasta aloitteesta tarkastetaan ldhinnd niitd
tyonantajia, joiden tyontekijdin vakuutus
ndyttdd olevan tdysin jdrjestdmdtta; elakelai-
tosten aloitteesta toimitaan, kun on selvitet-
tdvd, onko elSkelaitoksen asiakkaana olevan
tyona ntaja n eldkejd rjestelyissd pu utte ita. Yh -
teensd on tehty 1 628 tarkastuskdyntid.
Vakuuttamisvelvollisuus on selvitetty 346:n
konkurssin ja 282:n julkisen haasteen yhtey-
dessd. Eldketurvakeskus on valvonut saata-
viaan 37:ssd konkurssissa ja 13:n julkisen
haasteen yhteydessd.

Yrittdjdn vapauttami nen
va ku utta m isvelvo I I isu udesta
Yrittajdtoimintaa harjoittava on velvollinen
ottamaan itselleen eldkevakuutuksen elake-
vakuutusyhtiostd tai YEL:n mukaista toimin-
taa harjoittavasta eldkekassasta. lVlaaraeh-
doin voi yrittdjd saada Eldketurvakeskukselta
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tyoeliimdiin tulijoille. Tdmii palvelu saatettiin
saannolliselle kannalle edellisvuosien kokei-
luvaiheiden jalkeen. Nditii otteita lahetettiin
1 84 000.

Perhe-elakkeen hakematta jaittdneille lahetet-
tiin perhe-elakeoikeutta kdsittelevat tiedot ja
elakehakemuslomake,

Kevddlld Eldketurvakeskus pani toimeen
kampanjan, jolla tehtiin tutuksi tyoeldketur-
van tiedustelukorttia ja vakuutetuille lahetet-
tdvdd tyosuhderekisterin otetta. Velittomend
aiheena tdhdn oli Elaketurvakeskuksen aloit-
teesta lahetettavien eldkeotteiden jakel u n

saattaminen sddnnolliselle kannalle' Kam-
panjan sanomana oli: Varmista elSkkeesi, tie-
to eldkkeestd on turvallisuutta. Valineinii oli-
vat laajasti tyonantajille ja tyontekijdjdrjes-
toille jaettu juliste, usea sarja lehtiartikkeleita
sekd radio- ja televisio-ohjelmat. Erdilld
paikkakunnilla kaytettiin lisiiksi ulkomainon-
taa.

vapautuksen vaku uttam isvelvol I isu udesta.
Ehtona on, ettd yrindjdlld jo on muiden kuin
yrittdjdeldkelakien perusteella riittdva tyoeld-
keturva. Vapautus myonnetddn yleensd vii-
deksi vuodeksi kerrallaan, minka jiilkeen yrit-
tdjdn on haettava vapautusta uudelleen tai
otettava vakuutus, jos han edelleen jatkaa
yrittdjdtoimintaa. Vapautusta on haettava
vuoden kuluessa yrittdjdtoiminnan aloittami-
sesta tai aikaisemmin myonnetyn vapautus-
jakson paattymisestd, jotta vapautus voidaan
myontda alusta lukien ja jatkovapautus kes-
keytyksettd.
Vuoden aikana haki 4 137 yrindjaa Elaketur-
vakeskukselta vapautusta YEL:n ja IVIYEL:n
mukaisesta vaku uttamisvelvol I isu udesta.
Ndistd 3 140 haki vapautusta ensimmdistd,
861 toista ja 136 kolmatta kertaa. Vapautus-
pddtoksid annettiin vuoden aikana 4710.
Vapautus voitiin myontaa 3 811 yrifiajalle ja
jatkovapautus 676 yrittdjiil le.

Vapautuspdiitoksi i n kohdistuvia val ituksia
tuli vuoden aikana eldkelautakunnassa vireil-
le 74 ja vakuutusoikeudessa 14.

Automaatti nen elakeotePalvel u
ja sen tu n netuksi tekem inen
Vakuutetut tilasivat otteita tyosuhderekiste-
ristd enndtysmdisen vilkkaasti, yhteensd
152 000. Omasta aloitteestaan Eldketurva-
keskus ldhettdd otteen tyosuhteensa paatta-
neille, tyosuhteesta toiseen siirtyneille ja

Suomalainen muissa
po hjo isma issa
Vuoden aikana on Eldketurvakeskuksen re-
kisteriin viety tietoja runsaista kolmesta tu-
hannesta eldkepddtoksestd, joilla Suomen
kansalaisille on myonnetty elSkettd toisessa
pohjoismaassa. Tietojen perusteella on voitu
lahettee kehotus hakea elakettd myos Suo-
mesta, mikdli asianomainen ei ole sita jo
tehnyt.

Vastaavasti on Suomessa tehdyistd elakeha-
kemuksista saatujen havaintojen perusteella
kehotettu noin seitsemad sataa henkilod ha-
kemaan elaketta myos toisessa pohjoismaas-
sa tapahtuneen tyonteon perusteella.

B



elal<elaitosten
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Tyoeldkejdrjestelma n keskuslaitoksena
Elaketurvakeskus selvittaa eldkelaitos-
ten yhteisesti vastattavan osan eldk-
keista, ylliipitdd keskusrekisterid ja an-
taa laitoksille ohjeita ja suosituksia la-
kien soveltamisesta.

Eldkkeiden vastu u njako

Eldkelaitos, jonka piiriin vakuutettu on vii-
meksi kuulunut, maksaa TEL:n, LEL:n,
MYEL:n ja YEL:n mukaisen eldkkeen yhtend
kokonaisuutena. ElSketurvakeskus suorittaa
vuosittain vastuunjaon, jossa selvitetddn, mi-
kd osa maksetuista eldkkeistd kuuluu maksa-
van eldkelaitoksen ja mikd osa muiden eld-
kelaitosten vastuulle. Vuonna 1979 toimitet-
tiin vastuunjako vuodelta 1978.

Vuonna 1978 maksettiin tyoelekkeite yh-
teensd 3 527 miljoonaa markkaa, joista oli
2014 miljoonaa markkaa TEL- ja LEl-eldke-

laitosten yhteiselld vastuulla. IVIYEL-eldkkei-
td maksettiin 321 miljoonaa markkaa ja YEL-
eldkkeitd 328 miljoonaa markkaa. Vastuunja-
koa suoritettaessa El6keturvakeskus peri eld-
kelaitoksilta yhteense 353 miljoonaa mark-
kaa ja jakoi tdmdn mddrdn muille eldkelai-
toksille. Samassa yhteydessd jaettiin elake-
laitoksille Tyottomyyskassojen Keskuskassan
Eldketurvakeskukselle maksama vaku utus-
maksu, jolla katetaan tyottomyysaikojen
huomioonottamisesta aiheutuvat elekekulut.
Kaikkiaan eliikelaitoksille maksettiin TEL- ja
LEL-eldkkeiden vastuunjaon yhteydessd 488
miljoonaa markkaa.

Valtio osallistui vuonna 1979 ensimmaistd
kertaa YEL:n mukaisten elSkemenojen kus-
tantamiseen, koska vakuutusmaksut eivdt
endd tdysimddrdisesti kattaneet kustannuksia
Valtion maksamat ennakkomaksut olivat 132
miljoonaa markkaa, jotka jaettiin YEL-laitok-
sille vastuunjakoon liittyvien ennakkosuori-
tusten osana. Koska valtion lopullinen osuus
selvidd tilivuotta seuraavan kesdkuun aikana,
vastuunjako muutettiin selvitettijvdksi kah-
dessa osassa. Vastuu YEL:n mukaisista eldk-
keista selvitetddn kesdkuussa ja muiden la-
kien mukaisista eldkkeistd lokakuussa.

Rekistereiden hyvdksikdyttoii
keh itetaa n

Vuoden 1980 uudet tyoeliikelakien ja kan-
saneldkelain sddnnokset antavat mahdolli-
suuden siihen, ettd tyoeliike lasketaan jo en-
nen kuin vakuutettu tdyttea 65:n vuoden idn
Elokuussa annettiin tyosuhderekisteristd en-
simmdisen kerran elakelaitoksille vanhuus-
eldkkeen ennakkolaskentaa varten tiedot
puolivuotiskauden aikana 65 vuotta teytte-
vistd vakuutetuista. Lasketut elSketiedot saa-
daan Eldketurvakeskukselle ja edelleen
Ka nsa neldkela itoksel le toim itettaviksi hyvissd
ajoin ennen kunkin vakuutetun 65-vuotis-
pdivdd.
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Vuoden aikana on kasittelyvalmiuksien ylla-
pitoa ja laajentamista selvitelty Elaketurva-
keskuksen, Oy Tietokonepalvelu Ab.n ja

tyoelakela itosten yhteisissa tyoryhrn issa. Re-
kistereiden kayton kehittamista on tarkastel-
tu nimenomaisesti yksilollisen eldketurvan
hoidon kannalta.

Elakelaitosten ohjaaminen

Vuoden aikana lahetettiin elakelaitoksille yh-
teensd 42 yleiskirjetta. Niiden keskeisimpina
asioina olivat TEL-elakkeen perusteena ole-
van palkan laskusaannon muutos, vanhuus-
eldkkeeseen tulevan lykkayskorotuksen las-
kutavan muutos seka pienen lapsen hoidon
vuoksi ansiotyosta pois jaaneen didin tyoky-
vyttomyyseldketu rva n pidentam i nen.

Samoin annettiin tietoja ja menett,elyohjeita
vapaaehtoisen tyottomyyselakkeen kokeilun
toimeenpanosta seka sotilasvammalain mu-
kaisten korvausten asemasta yhteelnsovituk-

sessa. Automaattisesta rekisteriotepalvelusta,
elakeasiaki rjojen ja -tietojen sa i lyttam isestd,
tietol i i kenteesta, vastu u njaosta ja hakem us-
ten kasittelysta annettiin rriin ikaan ohjeita.

Elakekassa- ja saatiotarkastus
Vuoden aikana on suoritettu 1 15 tarkastusta
elakekassoissa ja -saatioissa. Tarkastuksissa
on elakepdatosten lainmukaisuuden valvon-
nan ohella otettu uusina asiaryhmina esille
vastu u njako yksitta isten eldkepaatosten
osa lta, tyosu hderekisteri n vapaaki rjatiedot
seka tytaryhtioiden elakejarjestelyt. Naiden
elakelaitosten toimintaan liittyvissa asioissa
on annettu yhteensd vajaa sata lausuntoa
sosiaali- ja terveysministeriolle, elakelaitok-
sille, tyonantajille ja tyontekijoille. [Vliniste-
riolle annetut lausunnot ovat koskeneet ela-
kelaitosten sdantomuutoksia ja muille anne-
tut lausunnot eldkelakien soveltamista ja yk-
sitta isten elakeratka isujen la i nm u ka isu utta.
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Luottoval<uutus

E la ketu rva kesk u kse n I u ottova k u utusta
voivat yritykset kdyttiiii tyoeldkela itok -
sesfa saadun lainan vakuutena. Lisaksi
luottovakuutuksella turvataan eldke-
siiiitioiden ja -kassojen koko elakevas-
tuu.

Vuoden 1979 alusta tuli kdyttoon uusi luot-
tovakuutuksen tariffi. Aikaisempi oli ldhes
mu uttamattomana voimassa Eldketurvakes-
kuksen toiminnan alusta ldhtien. Uudessa
tariffissa otetaan huomioon sekd yrityksen
pddomarakenne ette tulorahoituksen riittS-
vyys. Uudistuksen tarkoituksena oli mm.
tehdd Eldketurvakeskuksen luottovakuutus
entistd laajemmin soveltuvaksi eri tyyppisille
yrityksille. Vuoden kokemuksen perusteella
on ilmeistd, ettd tassa onnistuttiin, koska
harkintaa vaativien erikoistapausten luku-
maara on selvdsti vdhentynyt.

Yritysten kiinnostus luottovakuutusta koh-
taan on jatkuvasti lisddntynyt. Uusien hake-
musten mdiird kasvoi edellisvuodesta noin
kaksinkertaiseksi. Osaksi lisdys johtuu siitd,
ettd yrityksillii on puutetta reaalivakuuksista.
Useissa tapauksissa luottovakuutus voidaan
ndet antaa ilman vakuutta. Uuden tariffin
mukaan luottovakuutusmaksu mddrdytyy -kuten ennenkin - sen luottovakuutusvas-
tuun perusteella, jota vakuudet eivdt kata.
Luottovakuutusta ja sen uudistettua tariffia
on pyritty aktiivisesti tekemddn tunnetuksi
eri tiedotuskanavia kdyttaen.

Vakuutuskanta
Vuoden pdattyessii luottovakuutuksen vas-
tattavana oli 5,3 miljardia markkaa. Edellises-
td vuodesta vakuutuskanta kasvoi yli miljar-
dilla markalla eli noin 25:lla prosentilla. Se
osa vakuutuskannasta, jota Eldketurvakes-
kukselle annetut vastavakuudet eivdt kata,
oli vuoden paattyessd 2,4 miljardia markkaa.

lVddrd kasvoi edellisestd vuodesta 60:lld pro-
sentilla.

Vakuutuskannan pddosa on eldkelaitosten
antamien lainojen sekd eldkelaitosten vas-
tuuvajausten vakuutena. Naiden luottova-
kuutusten maara oli 4,2 miljardia markkaa.
Tdstd mddrdsta kattavat vastavakuudet 43
prosenttia. Luottovakuutuskannasta on jiil-
leenvakuutettu kotima isissa vahi nkovaku u -
tusyhtioissd 611 miljoonaa markkaa. Maksu-
tulon ja luottovakuutusvastuun perusteella
laskettu keskimaard i nen I uottovaku utusmaksu
on 0,8 prosenttia luottovakuutusvastuusta.
Vakuutusten lukumdiird lisddntyi edellisesta
vuodesta 894:lld kappaleella ja oli vuoden
pddttyessd 3 579.

Korva u kset
Vuoden aikana sattui 11 vahinkotapausta,
edellisend vuonna niite oli 15. Korvauksina
maksettiin vuoden aikana 0,8 miljoonaa
markkaa. Aikaisempina vuosina maksettujen
korvausten osalta saatiin perityksi vakuuksis-
ta ja lainansaajilta 1,0 miljoonaa markkaa.

S ijo itu kset
Eldketurvakeskuksen sijoitustoiminta aiheu-
tuu ldhinnd luottovakuutusliikkeesta. Luotto-
vakuutuksen vastuuvelka oli vuoden pddt-
tyessd 168,2 miljoonaa markkaa. Omalla vas-
tuulla teste oli 166,8 miljoonaa markkaa.

Vastuuvelkaa kattava sijoitusomaisuus oli
vuoden 1979 lopussa 141 miljoonaa mark-
kaa. Sijoitusomaisuus koostuu seuraavasti:
lainat 139,7 miljoonaa markkaa, obligaatiot
0,15 miljoonaa markkaa, osakkeet 1,2 mil-
joonaa markkaa.

Luottovakuutuksen vastu uvelan katteena
olevia varoja on lisdksi sidottuna Eldketurva-
keskuksen toimitaloon yhteensa 22 miljoo-
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Tyoelal<eturvan
l<ehittamtnen

naa markkaa. Rahoituslaitosten yleisesti to-
teuttamaa korkokannan korotusta vastaavasti
korotettiin lainojen korkokantaa keskimddrin
yhdelld prosenttiyksikolld joulukuun alusta
lukien.

Lu ottovaku utusto i m i n na n
jo htoku nta

Luottovakuutustoiminnan johtokunnan teh-
tdvana on muun muassa paattae erikoista-
pauksissa luottovakuutusmaksun suuruudes-
ta sekd Eldketurvakeskukselle annetun va-
kuuden arvosta. Naite ns. erikoistariffointiky-
symyksid kdsitteli johtokunta vuoden aikana
110. Lisdksi johtokunta kdsitteli 131 laina-
asiaa.

Luottovakuutustoimi n nan kehitys
vuosina 1975-1979

Vuosi 1975 1976 1977 1978 1979

Elaketurvakeskus tekee tutkimuksia ia
laatii tilastoja tyontekijoiden ja yrittii-
jien eldketurvasta ja kokoaa tietoja
myos ulkomaiden elaketurvasta. Jar-
jestelman kehittamiseen Elaketurva -
keskus osa llistu u yhteistyc)ryhm ien
puitteissa ja antamalla lausuntoja ja
tekemalla esityksia.

Lainsddddnnon muutoksia edeltavad selvitte-
ly- ja valmistelutyotd tehdddn sekd Eldketur-
vakeskuksen sisdisend tyona etta yhteistyos-
sii tyoeldkelaitosten kanssa. SelvityksiS ja
laskelmia valmistetaan myos muun muassa
sosiaali- ja terveysministerion ja tyomarkki-
najdrjestojen kdyttoon.

SAK:n aloitteesta on selvitetty tyokyvytto-
myyseliikkeiden ratkaisukdytdnnon kehitystS.
Tdtd koskeva lausunto jatettiin sosiaali- ja
terveysm i n isteri o I I e.

Tyokyvyttomyyseldkeratka isujen yhden m u -

kaisuutta ja tietojen vaihtoa tyo- ja kansan-
eliikejdrjestelmdn kesken kdsittelevdn muis-
tion pohjalta Eldketurvakeskus pddtti, ettd
tyokyvyttomyyseldkehakem usten ktisittelyd
kehitetddn siten, ettd kummallakin eldkejdr-
jestelmiillii on tyokyvyttomyystapauksissa
mahdollisimman kattavasti kaytettavissaan
samat lddketieteel I iset selvitykset.
ElSketurvakeskuksen yhteydessd toimiva yrit-
tdjien neuvottelukunta on esittdnyt yrittdjien
tyotu lon mad rdytym isperusteiden keh ittdm is -

td. Tdtd koskeva valmistelutyo on meneil-
lddn.

Vapaaehtoisen tyottomyyselakkeen kokei I u

alkoi syksylld. Kokeilun nopea aikataulu
edellytti pikaisia valmistelutoita, ja kokeilun
merkityksen selvittdminen vaatii jatkuvaa
seurantaa.
Asiantuntija-apua on annettu muun muassa
Eldkeikdkomitealle, Eldketoimikunta'l 976:lle
sekd sosiaaliturvan menokehitystd ja tavoit-

Vakuutusmaksut
Korkotuotot
Korvaukset
Korvausvastuun
lisays
Hallinto- ja
hoitokulut
Vastuuvelka
vuoden lopussa

lVlilj. mk

10,3 10,8 13,1 16,6
8,0 9,1 11,2 12,7
2,1 4,2 2,O 1,6

20,1
13,9
-0,2

13,6 13,4 17 ,8 22,3 20,6

1,4 1,9 2,2 2,6 3,1

88,8 102,3 121,3 145,3 168,2

Vah inkotapausten
lukumdard 426111511
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teiden toteuttam isma hdol I isuu ksia arvioiva I le
tyoryhmdlle. Samoin Eldketurvakeskus on
mukana taloudellisten mallien kehittamiseen
tehtaevassd selvitystyossd, jonka tavoitteena
on mitata muun muassa eldketurvan kehit-
tymisen ja kehittdmisen kansantaloudellisia
vaikutuksia.

Tutk im usto im inta
Tyokyvyttomid koskevan haastattelututki-
muksen alustavia tuloksia on vuoden ku-

luessa esitetty Tyoeliike- lehdessd. Tutkimuk-
sen tulokset tullaan julkaisemaan osaraport-
teina sitd mukaa kun niitei valmistuu. Kdsikir-
joitukset kolmeen ensimmdiseen osaraport-
tiin, joissa selostetaan tutkimuksen suoritta-
mista ja kdsitellddn muun muassa tyokyvyt-
tomien koulutus- ja ammattitaustaa, perhe-
suhteita ja asunto-oloja, saatiin pddosin val-
miiksi vuoden loppuun mennessd.

Elaketiedon tasoa koskevan tutkimuksen
haastattelut tehtiin vuodenvaihteeseen men-
nessd. Tutkimuksella pyritadn saamaan sel-
ville, miten hyvin suomalaiset tuntevat elii-
keturvan, ja se jatkaa jo vuonna 1963 aloi-
tettua tiedontasotutkimusten sarjaa.

Alkuvuodesta julkaistiin laaja katsaus eri
maissa tehdyiste vanhenemista kdsittelevistd
tutkimuksista. Valmisteilla on myos Pohjois-
maiden eldkejdrjestelmia esittelevd raportti,
joka liittyy ulkomaisia eldkejdrjestelmia kdsit-
televien tutkimusten sarjaan.

Tilastot ja katsaukset

Vuosikirja "Tilastotietoja tyoeldkkeen saajista
vuodelta 1978" ilmestyi toukokuun alussa.
Neljdnnesvuosittain on toimitettu tilasto
tyoelekkeiden lukumiiardstd ja suuruudesta,
Vuoden aikana on julkaistu kolme tyoeliike-
laitosten toimintaa vuosina 1978 )a 1979
esittelevdd katsausta sekd toimitettu sosiaali-
ja terveysm i n isteri o I le ti lasto tyoeldkej iirjes-
telmdn toiminnasta vuonna 1978.

Kuluneena vuonna on tehty runsaasti tilas-
toinnin kehittamiseen tahtaevdd suunnittelu-
tyotd. Tavoitteena on sekd vuosittaisen tilas-
tokirjan etta neljannesvuositilastojen uudis-
taminen. Tekeilld on myos selvitys mahdolli-
suudesta alueittaisten tilastojen laatimiseen
tyoe ldkejd rj estel mdsta. Ti I astoyhteistyotd
Kansaneldkelaitoksen kanssa on pyritty ke-
hittiimaidn tavoitteena aikaansaada koko
maan eldkkeensaajat ja eldkkeiden yhteis-
maarat kiisittaivait ti lastot.
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Tietoa
elal(e-

larlestelmasta
Y htend isen tiedotusa ineiston tu otta -
minen ja levittdminen tyoeldkelainsaa-
dannostd on eras Elaketurvakeskuksen
tehtavista. Tiedotus- ia koulutustoi-
mintaan kuuluu myos sosiaalialan toi-
mihenkiloiden, pankkien elakeneuvo-
jien ja muiden toimensa puolesta ela-
keasioiden kanssa kosketuksiin joutu-
vien asiantuntemuksen pitaminen ajan
tasalla.

ElSkesSdtioiden ja -kassojen toimihenkiloi-
den koulutuksessa keskeisind aiheina ovat
olleet elakkeiden laskenta ja vastuunjako,
joista on pidetty useita kursseja. Joulukuus-
sa pidetty tyoeldkepdivii kokosi kuulijakun-
naksi 450 henkiloii eri eldkelaitoksista. Luen-
noissa kdsiteltiin muun muassa eldkelakien
muutoksia, tyokyvyttomyysratkaisuja ja luot-
tovakuutusta. Kaikkiaan on eldkelaitoskoulu-
tukseen osallistunut 2 170 kurssilaista,
Rahalaitosten eldkeneuvojille jiirjestettiin 1 1 0
yhden piiiviin koulutustilaisuutta, joihin
osallistui noin kaksi tuhatta pankkitoimihen-
kiloe. Kansaneldkelaitoksen tyoelSkeneuvo-
j i I le jd rjestetti i n vi isi jatkokou I utusti la isu utta
ja kahdessakymmenessdviidessd muussa ti-
laisuudessa selvitettiin ajankohtaisia tyoelS-
keasioita.

Lijiininhallitusten kanssa yhteistyossd jdrjes-
tettiin kymmenen kaksipdivdistd peruskurssia
yhteensd kahdellesadalle sairaaloiden, ter-
veyskeskusten ja m ielenterveystoimistojen
sekd kuntien sosiaalihoitajille ja sosiaalityon-
tekijoille. Toimipaikkakohtaista koulutusta
annettiin lShinnd sairaaloissa ja mielenter-
veystoim istoissa, yhteensd vi idessakymme -

nessdneljdssd tilaisuudessa lahes 800:lle
tyontekijdlle. Opastus- ja neuvontakeyntejd
niiihin palvelupisteisiin tehtiin 650; 106 ker-
taa kaytiin palvelupisteiden - enimmdkseen
rahalaitosten - omissa jdrjestiimisse tilai-
suuksissa, joissa kdvi yli 3 000 eldkeasioista

kiinnostunutta tai omassa asiassaan neuvoa
haluavaa.

Yleisoon suuntautuvaa tiedotustoimintaa sd-
vytti kautta vuoden eldkeotepalveluun liitty-
nyt laaja tiedotuskampanja.

Omine osastoineen ElSketurvakeskus osallis-
tui Savon messuihin Kuopiossa, Pohjois-
Suomen messuihin Oulussa, Turun messui-
hin seka Helsingissd pidettyyn Tiedottavaan
ndyttelyyn vanhuksille. Laitoksen nimi oli
esilld myos Lapsen vuoden kiertdvdn valoku-
vandyttelyn yhteydessd. lVlaakunnallinen tie-
dotusti laisu us jdrjestetti i n Kouvolassa.

Eldketurvakeskuksen toimitalossa pidetti i n
seminaareja useille eri toimituksille, tyomark-
kinajdrjestojen edustajille ja sosiaalivakuu-
tusalan laitoksille sekd lisdantyvdssd mddrin
erilaisille kansalaisjarjestoille ja oppilaitoksil-
le ndiden omasta aloitteesta.
Lehdissa laajimmin julkaistut tiedotustekstit
liittyivet vanhuuselakkeen uuteen laskuta-
paan, tyottomyyseldkkeen ikdrajaan, va-
paaehtoisen tyottomyyselaikkeen kokeiluun,
heindkuun indeksitarkistukseen, vanhuus-
eldkkeen hakemiseen, kotiapulaisen tyoeld-
keturvaan, tyoeldkerekisterin tietojen tarkis-
tamiseen ja kesdtyon tuottamaan eldketur-
vaan.

Tyoeldke ja Arbetspension ilmestyivdt neljd-
nd numerona.

lGnsainva
yhtei

tnen

Merkittdvin yhteistyo tapahtuu Kansainvdli-
sen sosiaaliturvajdrjeston ISSA:n puitteissa.
Viisi ISSA:n kymmenestd pysyviistd tekni-
sestd komiteasta, joissa tehdaan sosiaalitur-
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van kehittdmiseen tdhtddvdd tutkimustyotd ja
tapahtuu merkittdvdd kokemusten vaihtoa,
piti seentomadraiset kokouksensa Helsingis-
sii. Eliiketurvakeskus oli kokousten jiirjestely-
toimikunnassa. Tahan kansainvdliseen ta-
paamiseen saapui lShes kolmesataa asian-
tuntijaa 52:sta maasta ja lukuisista jiirjestois-
t5. Muista ISSA:n kokouksista Eldketurva-
keskus oli mukana sosiaalivakuutuksen ra-
hoitusongel m ia kasitel leessd tutkim uskonfe -

renssissa, aktuaarien ja tilastotutkijain ko-
kouksessa sekd kahden pysyvdn teknisen
komitean kokouksessa.

Lisiiksi osallistuttiin luottovakuutusta kdyttd-
vien eldkejdrjestelmien edustajien toiseen ta-
paamiseen, erdisiin tietokonealan kokouksiin
sekd Sosiaalisen informaatiopalvelun !BlS:n
konferenssiin. Pohjoismaiden keskindiseen
yhteistyohon Eldketurvakeskus osallistui va-
kiintuneeseen tapaan. Laitoksen edustajat
ol ivat muka na sosiaa I itu rvasopimusneuvotte -
luissa, joita jatkettiin Saksan Liittotasavallan
ja Sveitsin kanssa.

Eri tautiryhmien osuus vuonna 1979
my d n n e t y i stii ty o kyvyttomyy se ld kke i sta

Tuki- ja liikunta-
elinten sairaudet

Verenkiertoelinten
sairaudet

Mielenterveyden
hdiriot

Kasvaimet

Hengityselinten
sairaudet

Muut

Tehdasteollisu us,
voima- ja
s6hkolaitokset

Kauppa

Kiinteisto- ja
rakennusalan
yritykset

Muut elinkeinoalat

Eri elinkeinoalojen osuus Elaketurvakeskuksen
sijoituksista 7 979

16



Eri vakuutuskohteiden osuus luottovakuutus-
kannasta 1979

I rakaisinlainaus

I j*-,::11["Ji?I 
j a - kasso -

I Rahastovajaus

I buortusrarnaus

2,7 0/o

tuhatta henkea 80 40

Tydeliiketta saavien miesten ja naisten
lukumddrii ikdluokittain 3l .l 2.1 979

Elekeseatiot

I Vakuutusyhtiot

Eliikekassat

Tyoel6kekassa

Eri eliikelaitostyyppien osuus luottovakuutus-
kannasta 1979

40

Vanhuuseldkkeet

Tyokyvyttomyys- ja
tyottomyyselSkkeet

0

13,1 0/o

t:I

65:69'': m-&t

35.:39
, 30*34

25-29

50,:84
4d-49
N-M

55 59

70-74
79

I
I

80
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60 prosentin tydeldke sekii tYci-
ja ka n sa ne ld kkee n yhte ismii d rd
tyc)tulojen mukaan 31 .1 2.1 979

@ Kansaneldke

I Tyoeliike

MYEL LEL YEL TEL

Keskityotulo
Kokonaiseliike
Tyoeliike

900
1115

540

1750
1 438
1 050

2300
1 603
1 380

3050
1 990
1802

3050
1 463
1 098

1 000 2000

2300
1328
828

3000 tyotulo mk/kk

36 prosentin tyoeldke sekd tyd-
ja ka n sa neld kkee n y hte ismiiii rii
tyotulojen mukaan 37 .12.1979

Kansaneldke

Tyoeldke

MYEL LEL YEL TEL

ffi
I

Keskityotulo 900
Kokonaiseliike 1062
Tyoeliike 324

mk/kk
3000

2000

1000
,-a
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1 000 2000 3000 tyotulo mk/kk
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Tyoelakkeen saajat vuosien 1975-
1979 lopussa, elakelajeittain

Vuosi

Luku isista vastatu ista tutkimuskyselyista
keskeisia olivat eldketurvan tasoa ja tietoko-
nejdrjestelmien kayttoa koskeneet ISSA:n
kyselyt. Talon vieraista arvovaltaisimpia oli
ISSA:n pddsihteeri, tohtori Vladimir Rys.

Henl<ilosto

I li.1i#,,ffiI}ff;J;
saaJat

Tyosuhteessa olevat ja yrittajatoimintaa
harjoittavat henkilot 37 .12.1979

rEL 1 oao ooo @l rvrve r- 25s ooo

Henkiloston mddrd oli vuoden lopussa 354.
Lisaystii edellisvuotiseen oli kahdeksan hen-
kiloe, joista neljd tilapdistd ditiyslomasijaista.
Elakelautakunnan henkilostomddrd oli vuo-
den lopussa 39.

Henkilostolle on jdrjestetty tulokas-, perus-
ja jatkokoulutuskurssien lisdksi elakkeiden
laskentakou I utusta, asiakaspalvel ukou I utusta
ja kirjallisen viestinnan koulutusta entistd
laajemmin. Koko henkilostolle tarkoitettujen
teematilaisuuksien aiheina ovat olleet rekis-
teriotepalvelun tehostaminen, psyykkinen
tyosuojelu, automaation kehityksen vaiku-
tukset, YT-lain sovellus ja henkilostobudje-
tointi. Koulutuksen mahdollisuuksia on pa-
rantanut uuden koulutustilan ja siihen liitty-
vien ryhmdtyotilojen kayttoon otto.

Tyontekija- ja tyonantajapuolen kesken toi-
mii yhteistyoryhmid, joiden kokoonpanoa on
tarkistettu yhteistoiminnassa henki lokun -

tayhdistyksen kanssa silmdlld pitden YT-lain
sovel I usta Eldketu rvakeskuksessa.

Tyoehtosopimuksessa sovitut tyoryhmat ovat
kasitelleet muun muassa sopimuksen piiriin
kuuluvien toimihenkiloiden palkkausperus-
teita, YT-lain sovellusta Elaketurvakeskuk-
sessa ja tyoaikaan liittyvia kysymyksid. LTK:n
ja VTVL:n kanssa on pddsty sopimukseen
keskeytymattomdssd kolmivuorotyossd ole-
vien siirtymisestd lyhennettyyn tyoviikkoon
vuoden 1980 alusta lukien.

Helsingissd 26. pdivdna maaliskuuta 1980

Altti Aurela Juhani Kolehmainen

75 76 77 78 79

Van huuseldkkeen
saajat

Perhe-elakkeen
saajat

Simo Elomaa
Bruuno lVlattila
P. Paaermaa
Juhani Salminen

Lauri Kaarisalo
Erkki Oinas
Erkki Pesonen
Olavi Suominen

lVlatti Uimonen
toimitusjohtaja

lVlartti Lehtinen
Lauri T. Olkinuora
Seppo Riski

henked

800

400

! r-rr- 230 ooo ! vel es ooo
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Varsinaisen toiminnan tulodaskdma
1.1-31 .12.1979

Toiminnan tuotot
Kustan nusosu udet eldkela itoksi lta
La im i n lyonti hyvikkeet
Sijoitustoiminta

Tuotot
Kulut

Hallinto- ja hoitokulut
Henkilostokulut

Palkat ja palkkiot
Matkat ja pdivdrahat
Sosiaalikulut

Toimitalon kulut
Palkat ja palkkiot
Muut hoitokulut
Poistot
Korot

Toimitalon tuotot
Toimistokulut
Tietokonekulut
TEL 15 !:n mukaiset eldkejtirjestelykulut
Poistot kalustosta
lVIuut kulut
Eldkelautakunta

Palkat ja palkkiot
Sosiaalikulut

Tilikauden tulos

+ 824154,06
1 169,73

+45 461 894,28
+ 846 616,74

1978

+q4 330 930,09
+ 824 818,90

- 8 376 784,42

- 4 063 067,01

- 8 953 592.93
280112,11

- 1 111 340,02

- 2 442 287,O9

-45 6t9 956,91
t0

+ 822984,33 + 524 207,92
+47 131 495,35 +45 679 956.91

-18 224 278,49 -1t 912 862,-

-13 486 029,56
559 452,50

- 4 178 796,43

- 1 420 438,15
- 2 534124,17
- 3 855 872,54
- 5 130 169,38

-12 940 604,24
+ 5 130 268,-

- 2 489 612,05
712 627,-

- 7 810 336,24

- 3 761 373,40
- 9 841 352,47

571 306,13
887 547,37

- 2 833 062,20

- 3 202 239,05 - 2 533 911,33

-47 131 495,35
t0



Luot[ova l<u utusto i m i n na n tu I oslasl<e I ma
1.1-31 .12.1979

Vakuutusmaksutulo
L u ottota p p i ot v a k u utu sm a ks usa a m is i sta
Sijoitustoiminta

Tuotot +14 020 810,04
Kulut 63 853,58

Vakuutusmaksuvastu un m u utos
Va ku utu s I i i kkee n tu otot
Vakuutussopimuksista aiheutuneet suoritukset

+32 315 752,56 +27 661 843,41

-20 416 492,61 -23 907 655.06

+11 899 259,95 + 3 -/54 188,41

- 8 084 989,24 670 608,12

+ 3814270,71 + 3083580.29

- 2 976 594,53 - 2 439 091,91

+20 647 294,40

+13 956 956,46

- 2 288 498,30

1978

+16 606 641,89
I 634,50

+12 798 676,08

- 1 733 840,-

Maksetut korvaukset
Takaisinperinndt
Korvausvastuun muutos

Vakuutusliikkeen kate
Ja lleenvaku uttajien osu us

Vaku utusmaksu ista
Vaku utusmaksuvastu u n mu utoksesta
Korvausvastu u n m u utoksesta

Oma osuus vaku utusliikkeen katteesta
Liikekulut

Palkat ja palkkiot
Sosiaalikulut
Korot
lVluut liikekulut

Kdyttcikate
Po istot kdytto oma i s u u desta
Liikeylijiiiimd
Varausten muutokset

Luottotappiovaraus

Veliftomet verot
Maksetut verot
Verovelka

Tilikauden tulos

+ 716 338,18 + 513 133,38

79 5M,34 + 18 650,81

636 793,84 531 784,19

0 0

- 1 503 904,31
+ 1 720 302,70
-20 632 891,-

- 2 644 068,24
+ 439 791,-
- 5 880 712,-

- 1 930 366,28
518 837,20
140148,-
387 243,05

+ 837 676,18
121 338,-

644 488,38
131 355,-

+

534113,84
102 680,-

+ +
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Tase 31 12 1979

VASTAAVAA

Rahoitusomaisuus
Rahat ja pankkisaamiset
Luottovaku utuksen id I leenvaku u -

tusl i ikkeestd johtuvat saamiset
Vakuutusmaksuvastuu
Korvausvastuu

Eldkekustannusten tasausosuudet
Muut saamiset
siirtosaamiset

Luottovakuutusmaksut
Korot
Muut siirtosaamiset

Muu rahoitusomaisuus

Sijoitusomaisuus
Sijoitussaamiset

Velkakirjasaamiset
Obligaatiot
Osakkeet

Kdyttciomaisuus
Osakkeet ja osuudet
Rakennus
Kalusto
Muut pitkdvaikutteiset menot

t 978

9 862 472,-

1 454 237,-
936 089,48

4 898 572,34

4 464 809,50

219 354,90 21 835 535,22 20 895 010,72

139 666 279,90
149 908,50

1 211 974,90 141 028163,30 114 457 796,79

764 054,04
53 130 858,-
2183 223,86

192 900,- 56 271 035,90 60 230 524,75
219 134 734,42 195 583 332,26

1322034,-
132 203,-

923 664,-
3 448 056,66

93 088,84
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VASTATTAVAA I 978

Vieras paaoma
Siirtovelat

Luottovaku utusmaksuen nakot
Luottovaku utuksen jdl leen -
vakuutusmaksut
Ennakkona saadut kustannus-
osuudet
Korot
Muut siirtovelat

152 809,-

449 622,80

9 906 875,92
757 532,89

3 393 208,03 14 660 048,64

Muut velat
Pitkaaikaiset lainat 32 452 328,83
Eldkekustannusten tasausosuudet 548 607,65
lVluut velat 1 614 055,40 34 614 991 ,88

Luottovaku utuksen vaku utus-
tekninen vastuuvelka

Vakuutusmaksuvastuu
Korvausvastuu

10 594 239,-
157 651 469,- 168 245 708,- 217 520 748,52 194 048 890,70

L u ottov a k u utu kse n va ra u kset
Luottotappiovaraus 1 613 985,90 1 534 441 ,56

219 134734,42 195 583 332,26

Vastuut
Luovutettu ki i n n itettyje
haltijavelkakirjoja
Takaukset

4 000 000,-
54 560,87

Helsingissd 26. pdivdnd maaliskuuta 1980

Altti Aurela Juhani Kolehmainen

Simo Elomaa
Bruuno lvlattila
P. Paaermaa
Juhani Salminen

Lauri Kaarisalo
Erkki Oinas
Erkki Pesonen
Olavi Suominen

Matti Uimonen
toimitusjohtaja

Martti Lehtinen
Lauri T. Olkinuora
Seppo Riski
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T i I i nta rl<astu s l<ertom u s

Edustajiston varsinaisessa syyskokouksessa marraskuun 27
piiiviinii 1 978 valitsemina tilintarkastajina olemme suoritta-
neet Eldketurvakeskuksen vuoden 1979 hallinnon ja tilien
tarkastuksen, minkd perusteella annamme seuraavan lau-
sunnon.
Ed ustaj iston va I itsema na va lvontatarkastaja na a I leki rjoitta -

nut Folke Tegengren on huolehtinut kirjanpidon jatkuvasta
tarkastuksesta hyvdn tilintarkastustavan edellyttdmdssd laa-
juudessa. N6issd tarkastuksissa on todettu kirjanpidon pe-
rustuvan hyviiksyttdviin tositteisiin, liiketapahtumat kirjan-
pitoon oikein kirjatuiksi, tilinavaus oikein suoritetuksi ja ti-
linpddtos kirjanpidosta oikein johdetuksi. Rahavarojen hoi-
to on todettu tiismiilliseksi ja sisdinen valvonta tarkoituk-
senmukaiseksi. Laina-asiakirjat ovat kunnossa sekd sijoi-
tus- ja kdyttoomaisuuden arvopaperit tallella.
Yhdessa olemme perehtyneet edustajiston, hallituksen ja
I uottovaku utustoim i n na n j ohtoku n na n poytiiki rjoi h i n sekd
tarkastaneet hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpdS-
toksen. Lisdksi olemme saaneet tarpeelliseksi katsomamme
selvitykset.
Tilinpddtos, joka kdsittdd varsinaisen toiminnan ja luotto-
vakuutustoiminnan tuloslaskelmat sekd taseen, on laadittu
hyviin kirjanpitotavan mukaisesti. Tuloslaskelmat osoittavat
nolla-tulosta ja tase pddttyy 219.134.734,42 markkaan.
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpddtos antavat asialli-
set ja oikeat tiedot Eldketurvakeskuksen toiminnasta ja ta-
loudesta.
Eldketurvakeskusta on tarkastuksessamme saamamme kdsi-
tyksen mukaan kuluneena tilivuonna hoidettu asiaankuulu-
valla huolellisuudella.
Tarkastuksemme perusteella ehdotamme, ettd tilinpdiitos
vahvistetaan ja ettd hallitukselle myonnetddn vastuuvapaus
vuodelta 1979.

Helsingissd huhtikuun 18. pdivdnd 1980

Rauno Kousa Bjarne Lindholm

Jaakko Heikkonen, KHT Folke Tegengren, KHT
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Hallintoelimet
Varsinaiset jdsenet

Pddjohtaja Erkki Sunila,
puheenjohtaja
Kaupunginjohtaja Uljas Mdkeld,
varapu heenjohtaja

Tyonantaj ien edustajat
Toimitusjohtaja Tor Stolpe
Toimitusjohtaja Heikki Bachmann
Toimitusjohtaja Pentti Somerto
Kauppaneuvos Kalervo Salo
Maanviljelysneuvos Heikki Perho
Vuorineuvos Martti Hovi

Tyontekijdin edustajat
Puheenjohtaja Pekka Oivio
Puheenjohtaja Viljo Ronkainen
Puheenjohtaja Sulo Penttild
Puheenjohtaja Lauri Vilponiemi
Sosiaalineuvos Yrjo O. Kostet
Puheenjohtaja Jorma Reini

M aatalousyrittiij ien ed ustajat
Puheenjohtaja Heikki Haavisro
Maanviljelysneuvos Toivo Hakamdki
Puheenjohtaja Ola Rosendahl

Muiden yrittdjien edustajat
Kauppias Erkki Raitala
Kauppaneuvos Aarno Pajunen

Elakevakuutusyhtioiden edustajat
Toimitusjohtaja Lars Palm6n
Toimitusjohtaja Pertti Paloheimo
Toimitusjohtaja Jukka Syrjdnen

Avustuskassojen ed ustajat
Hallinto-opin kandidaatti
Mikko Haramo

Eldkesddtioiden edustajat
Dipl.insinoori Eelis Makkonen

Muut jdsenet

Professori Martti J. Karvonen

Fil. maisteri Altti Aurela,
puheenjohtaja
Varatuomari C. G. Aminoff,
varapu heenjohtaja

Tyonantaj ien edustajat
Varatuomari Mauri Moren
Varatuomari Erkki Oinas
Dipl.insinoori Lauri Olkinuora

Tyontekijdin edustajat
Puheenjohtaja Veikko Ahtola

Sihteeri Simo Elomaa
Toiminnanjohtaja Olavi Suominen

Maatalousyrittdj ien edustajat
Varatuomari Bruuno Mattila

Yrittdjien edustajat
Hall. tiet. tohtori Waldemar Brihler

Muut jdsenet

Lddket. lis. Martti Lehtinen
Fil. tohtori Erkki Pesonen
Toimitusjohtaja Juhani Salminen

Varajasenet
Varatuomari Vilho Jdppinen

Toimitusjohtaja Pentti Kostamo

Vuorineuvos Stig Hasto
Vuorineuvos Mauri Melamies
Johtaja Tapani Kahri
Toimitusjohtaja Jarmo Pellikka
Toiminnanjohtaja Markus Tiitola
Merenkulkuneuvos Heikki Holma

Puheenjohtaja Esko Suikkanen
Puheenjohtaja Jarl Sund
Puheenjohtaja Pekka Virtanen
Puheenjohtaja Matti Haapakoski
Talousjohtaja Kalervo Tuure
Pddsihteeri Jarmo Tammenmaa

Kunnallisneuvos Reino Pirhonen
Kunnallisneuvos Lauri Heitto
Kalastaja Viljo Sahlsten

Teollisuusneuvos P. K. Juntunen
Toimitusjohtaja Tarmo Korpela

Toimitusjohtaja Kurt Ljungman
Varatoimitusjohtaja Klaus Ekholm
Fil. tohtori Viljo Keintinen

Agronomi Samuli Simula

Ekonomi Aake Lehmus

Lddket. ja kir. tohtori Turo Niemi

Agronomi Henrik Sumelius
Johtaja Pekka Merenheimo
Varatuomari Rolf Wid6n

Puheenjohtaja Martti Veirto
11 .5.'1979 saakka

Sosiaalisihteeri Lauri Kaarisalo
1 1 .5.1979 alkaen
Puheenjohtaja llmari Kosonen
Toiminnanjohtaja Pekka Porttila

Johtaja Taisto Paatsila

Pddkonsuli Pauli Paaermaa

L6ak. kontra-amiraali Esko Helske
Fil. kand. Pertti Ojantakanen
Varatuomari Aarre lVetso
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TILINTAR KASTAJAT

Ekonomi, KHT Folke Tegengren
Valtiot. maisteri Bjarne Lindholm
Talouspddllikko Rauno Kousa

Kauppat. maisteri, KHT J. V. Heikkonen

YR ITTAJ I EN N EUVOTTELU KU NTA

Toimitusjohtaja Matti Uimonen,
puheenjohtaja
Varatoimitusjohtaja Jouko Sirkesalo,
varapu heenjohtaja
Liikenteenhar.ioittaja Raimo Turku
Puheenjohtaja Veikko Valkama
Johraja Sylvi Kdkonen
Toimitusjohtaja Martta Laur6n
Asianajaja Ku I lervo Kemppi n6-n-
Johtaja Eino l. Leino t 30.11.1979
Talousneuvos Simo Pakarinen
Toimitusjohtaja Eino Kalpala
Teollisuusneuvos Paavo V. Suominen
Apulaisjohtaja Pertti Kajanne
Teollisuusneuvos Erkki Pekkinen
Varatoimitusjohtaja Klaus Ekholm
Toimitusjohtaja Lars Palm6n
Toiminnanjohtaja Olli Simoinen

Hallitusneuvos Heimer Sundberg,
puheenjohtaja

Johtaja Lauri Koivusalo,
varapu heenjohtaja
Sis6t. erikoisl66kdri Martti Lehtinen
Sisdt. ja kardiologian erikoislddkdri
Matti Saarinen
Sisdtautiopin apulaisprofessori
Matti Kekki

Sisdtautiopin dosentti Lauri Autio
Psykiatrian erikoisldakari
Esko Kdrhd

Osastopaellikko Ju hani Jdntti
Ortopedian erikoislddk6ri
Olli Klossner
Lddket. lis. Markku Toropainen
Yleisl6dketieteen erikoislSdkdri
Hannu Suutarinen
Osastopddllikko Erkki Sillanpdd
Osastopaallikko Marjatta Sir6n
Johtaja Paavo Hyvonen
Johtaja Seppo Pietildinen
Apulaisosastopiiiillikko Pentti Aaltonen
Sisdtautien erikoislddkdri
Risto Kdrdvd

TYOKYVYTTOIVIYYSASIAI N N EUVOTTELU KU NTA

Kauppat. maisteri, KHT Torsten Ekroos
Toiminnanjohtaja Ensio SeppdlS
Taloudenhoitaja Pentti Kymensalo
t 31 .7.1979
Ekonomi, KHT Jaakko Pohtio

lnsinoori Fritz Kuula
Valtiot. maisteri Arno Linnoila
Apteekkari Matti Kannisto
Kirjailija Leo Kalervo
Lainoppinut asiamies Jouko Saari
Pddsihteeri Jouko Kuisma
Toimitusjohtaja Tau no Tertgnen-
Ekonomi Pirjo Latva-ahoz-
Toimitusjohtaja Reijo Mdkinen
Lainopin kand. Raimo Lahtinen
Talousneuvos Lennart Ostberg
Apulaisjohtaja Alpo Mustonen
Johtaja Ralf Lehtonen
Ekonomi K. Erik Lindstrom

Osastop6dllikko Antti Suominen

Sisdtautien erikoislddkdri Felix Heikel

Sis6tautiopin dosentti Kimmo Luomanmdki
L66ketieteen ja kirurgian tohtori
Tapio WSre

Toimistopddllikko Esko Laitinen
LSSketieteen ja kirurgian tohtori
Vesa Vaaranen

Toimitsija Toivo Ranta

Sisdt. ja tyolddket. erikoislddkdri
Kaj Ahlman
Toimitusjohtaja Juhani Laine
Osastopddllikko Pertti Tukia
Osastopddllikko Risto Rinta-Jouppi
Johtaja Heikki Sipild
Apulaisosastopddllikko Liisa Kostian
Osastopddllikko Gunnel Liljestrand



LUOTTOVAKU UTUSTO I IVI I N NAN JOHTO KU NTA

Toimitusjohtaja Matti Uimonen,
puheenjohtaja
Osastopddllikko Esko Prokkola,
varapu heenjohtaja
Johtaja Lauri Koivusalo
Osastopddllikko Ensio Tuominen

Asiantu ntijajasenet
Varatuomari Ossian Antson
Vt. professori Eero Artto
Varatoimitusjohtaja Klaus Ekholm
Toimitusjohtaja Anssi Karkinen
Pankinjohtaja Simo Kdrdvd
Johtaja Antti Savolainen
Pankinjohtaja Lauri Suomela

TI EDOTUSTOI IVI I N NAN N EUVOTTELU KU NTA

Toimitusjohtaja Matti Uimonen. puheenjohtaja
Osastopddllikko Yrjo Larmola, varapuheenjohtaja
Tiedotuspddllikko Leo Allo
Osastopd5llikko Kimmo Eskola
Tiedotuspddllikko Heikki Helkavuori
Tiedotuspddllikko Eva-Helena Jussila
Tiedotuspddllikko Antti Kyyndrdinen
Tiedotuspddllikko Antti Pullinen
Tiedotuspddllikko Erkki Maasalo
Tiedotuspddllikko Sakari Montonen
Johtaja Eero Santala
Tiedotuspddllikko Matti Sdromaa
Johtaja Pauli Toivonen
Osastopddllikko Heimo Tuomarla

ELAKETU RVAKESKU KSEN ESI IVI I EH ET
Toimitusjohtaja
Varatoimitusjohtaja
Lainopillinen johtaja
Hallinnollinen johtaja
Su u nnittelujohtaja

Hallinto- ja talousosasto, osastopd6llikko
Tilitoimisto
Konttoripalvelutoimisto, toimistopddllikko

Lainopillinen osasto, osastopddllikko
apu la isosastopSSl I ikko
Eldketoimisto, toimistopeell ikko
Lausuntotoimisto, toimistopddllikko
valvontatoimisto, toimistopddl likko

Luottovaku utusosasto, osastopddl I ikko
apu la isosastopddl I ikko

Suunnitteluosasto, osastopddllikko
Tiedotusosasto, osastopddl I ikko

Tiedotetoimisto, toimistopeAl likko
Yhteystoimisto, toimistopeel I ikko

Tutkimusosasto, osastopeel I ikko
apu la isosastopddl I ikko
Eldketutkimustoimisto
KenttStutkimustoim isto, toimistopee ll ikko
Tilastotoimisto, toimistop6ell ikko

Vakuutusteknillinen osasto, osastopedllikko
apu laisosastopi6 I I ikko
Ansiorekisteritoim isto
Eldkerekisteritoimisto, toim istopdel I ikko
Matemaattinen toimisto, toimistopdellikko

Asiamies
Henkilostopdiillikko
Kenttepddllikko
Koulutuspddllikko
Ki inteiston isdnnoitsijd

[\4atti Uimonen
Jouko Sirkesalo
Lauri Koivusalo
Antero Viitanen
Markku H6nninen

Ensio Tuominen
Ensio Tuominen
Veli-Pekka Planting
Antti Suominen
Pentti Koivistoinen
Tapio Karsikas
llkka Savoheimo
Markku Sirvio
Esko Prokkola, SHV
Ari Laine
Antero Ahonen
Yrjo Larmola
Pentti Lahtinen
Elsi-Kaija Lindquist
Margaretha Aarnio
Jussi Vanamo
Jussi Vanamo
Simo Forss
Leena Lietsala
Martti Hdnnik6inen
Heikki Poukka
Heikki Poukka
Helena Luoma
Synnove Hesso
Matti Puranen
lVirjam Tynnild
Mauri Vanhatalo
Lauri [VdkelSinen
Risto lsopahkala



Elakelautal<unnan
toimi nta l<ertomus 1979

Valitusten maara
Eldkelautakuntaan saapui vuoden aikana
6172 valitusta. Samana aikana eldkelauta-
kunta antoi piidtoksen 6 383 valitusasiassa.
Valitusasian keskimddrdinen kasittelvaika oli
noin 7 kuukautta.

lVl u utokset elakela itosten
pddtoksiin
Valituksen johdosta eldkelautakunta muutti
elakelaitoksen paatosta valittajan eduksi 1 6,8

prosentissa tapauksista ja palautti eldkelai-
tokselle uudelleen kiisiteltiiviiksi 5,7 prosent-
tia tapauksista. Vastaavat prosenttiluvut erik-
seen tyokyvyttomyyseliiketta koskevien ta-
pausten kohdalla olivat 12,5 ja 2,3.

Helsingissii helmikuun 12. pdivdnd 1980

Heimer Sundberg Pekka lhalainen

Elakelautaku nnan jdsenet
Varsinaiset jasenet

hallitusneuvos Heimer Sundberg,
puheenjohtaja
Esittelijaneuvos Erkki Ahonen,
varapu heenjohtaja
Hallitusneuvos Lasse Sinivirta,
varapu heenjohtaja
Hallitussihteeri Tuulikki Haikarainen,
varapu heenjohtaja
Lddkintoneuvos Jussi Antila
Lddket. lis. Felix Heikel
Ld6ket. lis. Alpo Luppi
Lddket. lis. Nils Weckman
Osastopddllikko Juhani Jdntti
Fil. maisteri Anita Lundstrom

Tyonantaj ien edustajat
Varatuomari Mikko Hurmalainen
Lakit. lis. Tauno Jaatela
Varatuomari Seppo Riski
Agronomi Viljo L Sirkid

Tyontekijdi n edustajat
Taloudenhoitaja Antti Hietanen
Palkkasihteeri Esko Honkavaara
Sosiaalipoliittinen sihteeri Jukka Vainio
Toimitsija Toivo Ranta

Maatalousyrittrij ien edustajat
Agronomi Eeva Hetemdki
Agronomi Pentti Saarimdki

ronomi Kari Ventola
ronomi Paavo Vuoksinen

Yrittdjien edustajat
Toiminnanjohtaja Helge Blomqvist
Lainop. kand. Raimo Lahtinen

Varajiisenet

Lddket. lis. Heikki Takkunen
Lddket. lis. Paavo Poukka
Lddket. lis. Paul Sandstrom
L65ket. lis. Leo Jarho
Toimistopiidllikko Seppo Virtanen
Fil. maisteri Kaarlo Honka

Oikeust. kand. Johan Astrom
Oikeust. kand. Jouni Saastamoinen
Varatuomari Risto Rusama
Maat. ja metsat. lis. Patric Hackman

Asiantuntijaldtiktiri Markku Toropainen
Sosiaalisihteeri Lauri Kaarisalo
Varatuomari Raila Kangasperko
Taloudenhoitaja Martti Rauhamo

Agronomi Ake Johansson
Agronomi Tapio Punttila 1.9.1979 saakka
Agronomi Tapani Vanhala 1,9.1 979 alkaen
Agrologi Tauno Jouhtimeki
Agrologi Tage Ginstrom

Jdrjestojohtaja Kari Heikki16
Oikeustiet. kand. Jouko Saari

Ag
Ag
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Tyo e I a l<e I a i nsaada n no n
muutol<set 1979

9.2.1979
ansiotyostd lastaan kotiin hoitamaan jdaneen
d id i n tyokyvyttomyyselSketu rvaa pa ra n netti i n
siten, ettd eliiketurva tyokyvyttomyyden va-
ralta sailyy samanlaisena kuin tyosse ollessa
niin kauan kuin didilla on hoidettavanaan
kolmea vuotta nuorempi lapsi. Tyokyvytto-
myysturva sdilyy tyossdoloaikaisen veroisena
kuitenkin enintddn yhdeksan vuotta.

19.6.1979

valtioneuvosto antoi varhaiselSkekokeilu n
toimeen panemiseksi piiatoksen eldketuesta.
Sen mukaan valtio voi myontda eliiketukea
tyonantajalle, joka siirtdd ptiiitoksessd tarkoi-
tetulle varhaiselSkkeelle 63 vuotta tdyttdneen
TEL:n alaisessa tyosuhteessa olevan tyonte-
kijdn ja ottaa hdnen tilalleen tyovoimatoi-
mistosta alle 25-vuotiaan - tai erityisestd
syystd sitd vanhemman - tyottomdn. Var-
haiseliike on jarjestettdvd TEL 11 5:n mukai-
sesti rekisteroidyn vapaaehtoisen tyotto-
myyselSkkeen muodossa. Varhaiseldkekokei I u
kestija vuoden 1980 kesdkuun loppuun ja
sen aikana myonnettyihin eldkkeisiin voi-
daan tukea maksaa vuoden 1982 loppuun
asti.

14.12.1979
mu utetti i n eldkkeiden yhteensovitussdd n nos-
td siten, ettd vuosien 1939-1945 sodissa
saatuun vammaan perustuva korvaus ei
alenna tyoeldkettii.
alennettiin tyottomyyseldkkeen saamisen
edellytyksend olevaa alaikiirajaa 1 .1 .1 980 lu-
kien siten, ettd eldkkeeseen oikeutettuja ovat
myos vuonna 1925 tai sitd ennen syntyneet
pitkiia ika isesti tyottomdt tyon hakijat.
sukupolvenvai hdoseldkkeen alaikarajaa
muutettiin siten, ettd vuoden 1980 aikana
elakkeelle voivat pddstd myos 1925 tai site
ennen syntyneet maatalousyrittdjdt.

28.12.1979
alennettiin luopumiseldkkeelle pddsyn ala-
ikiirajaa naisleskilld 45 vuoteen eli samaksi
kuih aviovaimoilla. Samalla helpotettiin tuo-
tannonmu utos- tai kesannoimissopimuksen
tehneiden viljelijoiden siirtymistd luopumis-
eldkkeelle.
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Vuoden 1979 tilastotieto a
Eldkela itosten toim i n nasta

El6kelaitoksia,
Vakuutettuja 31.12.,
Eldkkeitd 31.12.,
lVlyonnetyt eldkkeet,
lVlaksutulo*),
ElSkemeno,
Vastuuvelka-) 31.12.,
Vastuuvajaus*) 31.12.,
Keskim. eldke 31.12.,
Keskim. myonnetty eldke,

-) luvut ovat arvioita

kpl
1 000 kpl
1 000 kpl
1 000 kpl
milj, mk
milj. mk
milj, mk
milj. mk
mk/kk
mk/kk

TEL
119

1 080
251
32

4 770
2 745

18 050
735
926

1 038

LEL
1

230
99
11

580
578

2740
65

485
549

YEL
13
95
36

5
290
412
75

964
948

YHT
121

MYEL
1

255
147

17
140
M6

75

257
296

533
65

5 780
4 181

20 940
800
662
748

Eliikkeiden lukumearet 31 .12.,1 000 kpl
1 976

197
166

2
62

427

Vanhuuseldkkeet
Tyokyvyttomyysel a kkeet
Tyottomyyseliikkeet
Perhe-eldkkeet
Kaikki

1975
175
157

1

53
386

1977
220
174

2
70

466

1 978
242
175

5
79

501

1979
263
175

I
87

533

lVl uutokset eldkkeiden !ukumearissd
vuonna 1 979,1 000 kP!

tyokyvytto-
myys- ja
tyottomyys
eliikkeet
180

24
-13
-8
183

Eldkkeitd 31.121978
Myonnetty uusia
lvl u utettu va n h u uselSkkeeksi
Piiiittyneitii
ElSkkeitd 31.12.1979

vanhuus-
elSkkeet
242

18
13

-10
263

perhe-
el6kkeet

79
10

kaikki
501

52

-20
533

2
87

Eldkemeno milj. mk

VanhuuselSkkeet
Tyokyvyttomyysel6 kkeet
Tyottomyyseldkkeet
Perhe-eldkkeet
Kaikki

1975
668
667

3
183

1 521

1 976
969
949

5
267

2 190

1977
1 341
1 272

10
366

2 989

1978
1 617
14/.6

21
M3

3 527

1 979
1 971
1 617

53
540

4 181

Kaikkiin edelld esitettyihin lukuihin sisdltyy myos rekisteroity lisdeldketurva.
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