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Iyontekilo in jo yriltolien elokelokien
muko isto eloketto mokselriin vuoden
oikono 597 000 henk lolle Yhteenso
lydelokelo tokset mo ksoivot noiden
elokelokien muko sino elokkeino
5,87 miljordio morkkoo
Nimel liskosvu edel lisesto vuodesto
oll0,9l mijordio morkkoo Multo
lyoelokkeito, j ulkisen seldori n

elo kkeito jo merr mieselo kkeito,
mokselliin 5,26 miljord o morkkoo,
joten tyoelokkeet yhteenso
muodostivot I l,l3 mrljordin morkon
eron Lok sooteis no elokkeino
mokselli in moosso katkktaaa 20,22
miljordio morkkoo

Ty6elokejoqestelmon vostuuvelko ol
32,41 mt)lardro morkkoo jo moksu-
tulo 8,90 mlljordio morkkoo TEL n jo
LEL n keskimoo roiset moksuprosentrt
ollvot T3,3 (vuonno l9B2 TEL 12,4)a
LEL 12,3) YEL n vokuutusmoksu oli
keskimoorin I 1,6 prosentin jo N/YEL n

vokuutusmoksu kesklmoorrn 5,3
prosentrn suurulnen

Keskustelu elo keturvon ro hoitus-
mohdol lrsuu ksisto tu levoisu udesso
jotkui voimokkoono Keskustelu
huipentui vo tioneuvoston
pootOkseen vuoden I 982 1y0e oke-
moksusto, loto poikkeu ksel llsesti

olennettrin 0,7 prosentt yksikOl o
sosrooli jo teveysmin sieron jo
hyvoksymosto moorosto Poikkeus-
menellelyn selvillelyn yhteydesso
todetliin, etl.o sosiooli- 1o terueys-
min isterid tu lee selviltomoo n

voku utusmoksujen perusteet siten,
ello eloke-etuudet vorm sfetoon 1o

moksulen kehllys tosoitluu jo
sopeutetoon konsonto louden
kehiltomlseen

Seko per oolleellisestr elro teknisesti
huomotl.ovimmot VOelo ke
joqestelmoo koskevisto vuoden loin-

muutoksrsto li it\^/ot so irous,
vokuutusto koskev in iorieste yihtn io
rintomoveteroonren
vo rhoiselokkeen sooto m seen

Sosioo ietuuksio kehilrovon ns

SOVE-rotko isun yhteydesso
soodetliin, el1o so i ro usvokuutu ksen
poivoroho on yleenso ens sijotnen
korvo us VokWyttomyyse o kkeeseen
nohden Tosto johtuu, e11o tot41o

lyOkWy41Omyyse1 o kelro mo ksetoo n
periodleesso vosto vuoden kul ultuo
soirouspoivorohon olkomisesto
Rintomoveteroonien vorho se oke-
yorlestey ontoo sotoon
osollistunee le, r ntomosotrlos-
tunnuksen sooneelle
mohdollrsuuden silrtyo p tkoon

lotkuneesto lyonteosto e okkeelle
Elokkeen soonti edellyttoo joko
sodosso vommoutum sto tor soto-
vonkeutlo N/yos muu veteroonr,
joko on o lut p tkoon rosrltovosso
lyOsso, vor soodo elokkeen N/uilto
kurn vorkeimmin sodosso
vommoutune lto edely4etoon 58
vuoden toyltomisto, lyokyvyn
olenemrsto jo kohden vuoden
rintomopolve uorkoo Eloke-
oikeuden rotko see sos oo r- jo
terveysmr nisterion yhteydesso
tormivo loutokunto, 1o muut
elokkeen hoke.rrseer- Jo
moksomiseen 1 i illyvot tehtovot
ho too V6eloketorjestelmo
Jorlestelyn rohoilloo pooos n voltio

Hernokuun olusso voimoon iuleelo
loinmuutokse lo muutellrrn
soonnoksro srrto, misso topouksesso
osokeyhtlon toi muun yhterson
osokkoot kuuluvot lyOntekiloin e oke
loin piiriin

Kesokuusso elokeikokom teo jo11

sosiooli- 1o terveysm n steriole peri-
ootemietintOnso, josso se esrtlr

koimeo uulto e okemuotoo,
ommotr I isto vo rho rselokello,
vorhennettuo toi ykollyo vonhuus-
elokelto jo oso-o ikoelo ketto
N/in sterlo lohelf i m etrnnon iousunto-
kierroksele Lousunnossoon E oke
turvokeskus toteoo, etlo miko r

kotsotoon olevon toloudel s o
edelly4yksio ryhtyo toteullo moon
lyoeloketu nvoo koskevio loolo hkolo
uud stussuunnitelmio, elokeiko-
kysymyksen rotko su on osetettovo
ens sijolle Lousunnon mukoon on
mretinnosso esitelly tovoite elo kei ko-
koytonnon yks lO lisesto
joustovoitl.om sesto oikeo jo
torkortuksenmukoinen Seko
esitellylo elto mohdolisro uusro
voihtoehtojo hork ttoesso on
kiinnitellovo huom oto to meen
ponon ongelmrrn

Eloketurvokeskus teki sosiooli- 1o

terveysm n steriole esrlyksen ovio-
Iriton o kono korlluneiden VOe oke
oikeuksien jokomisesto ovtoeron
yhteydesso Voikko esrlys koskee
roloiteltuo henk iop rrio, se srsoltoo
periootlee lsio muutosehdotuks o
tyOelo keio i nsoodo ntoon Nl inisterro
lohelli ehdotuksen lousunto
kierrokse le

Pohjoismo nen sos ooltuwosoprmus
uustti n TyOeokkeet yhd stetoon
srten, etlo toysrtehoinen toeloke
myonnetoon vc n s rto moosto,
m sto tulevoon o koon perustuvo
eokkeen oso on suurempt Suomr
on tehnyt sosioolitunvosop muksen
Sokson litl.otosovo lon konsso
Sopimukseen s so tyvot yks lyis

kohto rset moo roykset toelokkeiden
moksomrsesto moosto totseen
Sop,musneLVo*elL' [spo^1on.
lson-Britonnion, ltovo 1on jo Svetstn
konsso ovot menerloon

Ku n t ng clto r K r r sl t i n o n rroo-e i ic 1 54 Q p e r rt t s iri oi evosso
ehdo/uksess ct kehotetl t t n cse/lo,-mccn'/ c' j..) i si t..) ;.^e I c
lulktsin pc:tkkothirt

VOrSrnOrSen v O iv Ct t SU k kOlCi /een 2 | k y 1 C n, OlCe -O, .t.5O

16AA luvullct, sen s/nnl/nseuiu cn Pohjcnrr:cc

1 7aA bvullc: c:lkoi lctmct konsonlorde lcslr elcrt [,/onel
Suomen sodcsn lolketsel l Baa luvun vctLtorsukot kuvoovot
so/oinvo/rde7 o Ty o kyvyfi o rrt t no h e I a u t u ivctt e I c t rn o c n
vorvorshordon lu,vrn
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Elokehokemuksio 66 000

Vuooen orkono scropul
Elo ketu rvo kesku ksel le po nkkien,
postiloimipoikkojen jo Konsoneloke-
loitoksen poi ko ll rstormrstolen
vostoonottomio lyoeloke-
hokemuksio yhteenso 29 213
Vostoonottomonso hokemukset
Eloketurvokeskus ohjoo pootoksen
tekevol le elokeloitokselle Somol lo
hokemuksiin lritetoon tredot hokijon
ty6suhtersto, yrrtl ojotoiminnosto jo
oikorsemmisto elokkeisto Eloke-
loitokset puolestoon ii moilrovot
vostoonottomistoon 37 000 eloke-
hokemuksesto Eloketurvo-
keskukselle, jofto myOs nomo
toydennetoon rekisterrtredorn

Vonhuuselokkeiden hokijoiden
pol',,eluo vor'ren Eloketu rvokeskus
toimitll tommikuusso jo elokuusso
elokeloitoksille I 6 l9l 6-31 5 l9l 7

syntynerden lyoel o kelto
onso rnneiden rekrsterilredot
osoilteineen Elokelo tokset lohettivot
hokijoille hokemuslomokkeen jo
ennokkoloskelmon elokkeesto toi
selvrlyksen rekrsterOrdyrsto 1y6-
suhtersto Uusro vonhuuselokkeito
vorlen noilo rekisterrolre to toimitetl iin

noin I5 000

A

Perhe-elo kkeeseen oi keutettujen
edunsooj ien polveluo jotkell i rn

edelliseno vuonno o oitetun
koytonnOn mukorsesti Eloketurvo-
keskus lohell i elo keloitoksr lie voesto
rekrsterrkeskukselto kuukoustllo in

soomienso kuol intietojen perusteello
il moituksen niisto elokelro
onsoinneisto henki lOisto, joiden
jolkeen perhe-elokello ei ollut
hoeffu Elokeloitokset puolestoon
lohetl ivot edunsooji I le kehoiuksen
hokeo perhe-eloketl.o Vuoden
oikono Eloketurvokeskus loheUi
elokeloitoksille ilmoituksen noin
I 500 hokemotlo olevosto
perhe-elokkeesto

Soirousvokuutuksen
poivorohon
ensisijo isto m iseen I i ih/vo
tietoliikenne

Soirousvokuutuksen poivorohon
muulruminen ensisloiseksi lyo-
kyvyttomyyselo kkeeseen no hden
edellytli uuden ilmo tusliikenteen
oloittomisto Tyoelokkeen
myOntovo lle elokelo rtokselle
ilmoitetoon so irousvoku utuksen
porvorohon ensrsrlo suusojon
pootlymisesto. Tomo topohtu u siten,
elro kun poivorohoo on mokselru
1 50 porvolto, Konsonelokelortoksen
poikol listoimisto lo helloo Eloketurvo-
keskukselle tosto rlmortuksen, jonko
liitteeno on lookorrntodrstus Eloke-
tu rvokeskus puolestoon li iitoo to hon
hokrjon rekisteritiedot jo lo hetl oo
ilmoituksen elokelo itokselle, jonko
rotkorstovoksi tyOkyvyltomyyseio ke-
hokemus kuuluu Norn eloke-
loitoksello jo hokemuksen vireille

tullesso yleenso on rotkoisuun
torvilrovot tiedot

Ensimmoiset ennokkor lmoitukset
ensisijo isuusojon poottymisesto
tu livot Elo keturvokeskukselle morros-
kuun puolesso volisso Vuoden
loppuun mennesso tull ilmoitukslo
3 300 Vokuutusolon lokon vuoksi ei
koneellisten ilmortusten kosittely-
ohjelmoo vortu koyttoo, voon
ilmoitukset jo vireillo oleviin
elokehokemuksi in vo litell ii n
Eloketu rvokeskuksesto elo kelo itoksil le
kosin

Elokeotepolvelu

Vokuutelrujen tr loomio otleito tyo-
suhderekrsteristo onnetliin 89 000
Elo ketu rvo kesku ksen o loi tteesto
lohetetliin lyosu hteenso
pootto nei I le, tyosu hteesto toiseen
siirtyneille 1o uusrlle lyoeloke-
vokuutetuille yhteenso 177 000
otel1o

Kun lyOntekijo soo omon
elokkeenso korttumisto kuvoovo n
rekisteriselosleen, hon voi to rkistoo,
ovolko rekisterin merkinnot oikeito
Rekisteritietojo koskevot
huomoutukset selvitetoo n Eloke-
turvokeskuksesso Noito
huomoutuksio tuli5 000
vokuutetulio, jo ne koskivot yhteenso
7 600 lyosuhdetl.o Huomoutuksen
oiheuttoneito rekisteriotteito oli 1,9
prosenttio koikislo elokeotleisto Luku
on hiemon pienempikuin kohteno
edelliseno vuonno



Asiokkoiden neuvonto,
lousunnot, pr:c1okset,
suosituksel

E oketunvokeskus polvelee toelo ke
vokuutetlulo 1o lyOnontolo henkro
kohtoisesti yle sonpolve u-
toim stossoon, klryertse jo puhelim tse
Tiedustelukile den mooro on o ut
I I 600 Kilesso osiokkoot kysyvot
poocs osso eloke-etuuksio,
elokkeenso mooroo 1o elokeollersto
puuttuvio Vosuhteito Torv lloesso
E oketurvokeskus on selv 11o ny4

kileitse myos osiokko den muisso
pohloismorsso korlluneet e oke-
oikeudet

Tyonontolo n, tOntekrjon, tseno isen
yri11olon toi e okeloitoksen
ho kemuksesto Eloketu rvo keskus

ontoo pootOksen tor ousunnon sttto,

mito toeloke okio kussokin
topouksesso on sovelelrovo Noito
pootoksio jo lousuntojo onnetl rn

vuoden o kono yhteenso 154
Nluutoksenhokue rmil e onnelliin 29
sovelto miskysymyksio koskevoo
vostinetlo

Vokuutusoi keus pyyioo Eloketu rvo-
keskukseto lousunnot ko ksto
voku utusorkeuteen tehdyrsto tyO

elokkeito koskevisto voltuks sto jo
pootOsten porstom sto koskevisto
hoker-ruksisto Vol tuks,sso on
use mm ten kyse tOkyvyn
orviornnisto to elokkeen moorosto
Pootosten porstom sto koskevrsto
hokemuksisto suurrn oso iittyy
yrflojille onnetturhin lyOtu o-
pootoksr n,lorhin ho utoon muutosto
vo itusolon 1o ku u11uo umpeer')
Ennen iousunnon ontomisto Eloke
-unrokesxus pyyroo os or-osoiseno

oievon elokelo toksen vost neen
seko honkkr tcnv l1ovot osiok rlot jo
iisoselvilykset Lousuntolo onnelt rn

vokuutuso keudelle vuoden oikono
kolkkioon I 832 topouksesto

Vo ku utlo r'n isvelvol I isu uden
volvonto
E oketu nvokesku ksen tehtovo no on
volvoc, etto lyonontolot jo yr11olot

toyttovotTEL n 1o YEL n muko sen
vokuullomrsvelvo I suutenso Vuoden
oikono on volvontoo suoritelloesso
tehly torkostuskoyntejc seko E oke-
tu rvokesku ksen omosto o lorlleesto
etlo e oke oitosten pyynnosto,
yhteenso 782 tyOnontojon luokse

Vokuultomisvelvollisuus on vuoden
oikono sevitelty 426konkarss n, 259

lulkisen hoosteen 1o 360 fuus on
yhteydesso Selv tlelyn seuroukseno
E oketurvokeskus on volvonut
sootovioon 4l konkurssisso, I l
julkisen hoosteen yhteydesso seko
kolmesso fuus osso

Tyonontojot jo yrillojot, jotko ovot
lo imrn lyOneet vo kuuttomis-
velvo I isuutenso, korloovot
use mmiten osron kehotuksen
sootuoon lVikoii no n eitcpohdu,
Eloketurvo keskus olloo voku utu ksen
osionomoisen puoesto jo mooroo
korotetun vokuutusmoksun lo mrn
lyonn n vuoksi Vuoden orkonc on
korotellujo vo ku utusmo ksulo
moo ro11y tono ntol r tc perl11ovo ksl

yhteenso 2 385 000 morkkoo YEL n
mukorsen vokuutusmoksun
korotuksrneen per r se elokeloitos,

josto vokuutus on olettu

Vokuutusmoksuc korotetoon myOs

topouks sso, Jo sso lyonontalct on
otlo nut vo ku utu ksen vo poo-
ehto sesti. mul1o vosto o sso

soodelyn mooroolon lo keen No to
korotuks o on vuoden oikono
moo ro1-ty rno ksellcrvo ksr yhteenso
723044 morkkoo

Sivutciminen yrilloji
voidocn vopoullcc
vc ku utlo m isvelvol I isu udeslo
Yrlttclo, loko hoqo ttoo YEI n p r rn

kuu uvoo to m ntoo, on vevoll nen
o*tomoon /rl ,n n--ko ser'
vokuutuksen Srvuto m se o yr11ololo
on ku tenkrn mohdolllsuus soodo
vopoulus voki,ul'orrs
velvollsuudesto

Vopoultom sen ehtono on, ello
yriltojol o on mu den 1'yoe okelokien
ku n YEt n perusteelo orkeus
ritlovoon e oketurvoon
Vopoultomisto on hoettovc E cke
turvokeskukselto, io se myOnnetoon
yleenso videks vuodeksi kerroloon
Vopoutuksen soonut yritto;o vo
myOs kesken vopo utusjokson
hokeutuo tokoisin YEL-elcketuryon
pirr rn
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Jou ukuusso topohtuneen lo n
muutoksen lohdosto N/ootolous
yrrl1o1 en e okelo tos ryhty vuoden
l9B2 olusto ukren E oketurvo
keskuksen srloslo kosrttelemoon n rto

hokemuks o, lotko koskevot
vopoutusto N,4YEL n mukorsesto
voku ullomisvelvol lrsu udesto, 1o myOs
nl rto, jotko koskevot vo po utusjo kson
keskey,llomisto 1o po uuto
NIYEL eloketurycn pirri n Eloketurvo-
keskus kosiU.elee ede leenkin poits
YEL vopoutusosiol myos ne, jotko
koskevo- so-ono' ko ises*

vopoutusto seko YEL n elto TVYEL n
r-rukorsesto voku"to.rrs
velvolrsuudesto

Vuoden orkono YEL n jo \lYEt n
muko ses-o vok,-,r-orr s-

ve vol I isuudesto vo po ullo mrsto
koskevro hokemuksic tul vrrei e
4 535 PootOksro onnetl rn 6 69,

1o sto hy koov o oL B5B Toko sin
yrrltoloelokeloin p r n hyvoksytti n
I O2 yrltloloo

Sucrnc lc isten 1'ycskentely
ulkomoillo

Konso nvolisen yhdentm sen myoto
on myOs tOntek jo den I rkkuvuus

moosto toiseen rsooniyny4 Kun

lyontekijo s rtyy lyohon kot moonso
rojojen ulkopuo el e, on torkeoo, elto
l-onen sos ool nea tu^/or-so ei se.'
johdosto he kkene Kesketnen
merkrtys on voltroden volst lo
sosioo rturvosop muksillo

Suomiol vuoden lopusso oso
puoleno kohdesso sosiooliturvo-
sopimuksesso, jo sso on my6s lyo
elokkerto koskev o mooroyks o
vuodeto 1955 olevosso pohlors

moisesso sos oo rturvcsop muksesso
jo Sokson illotosovo on konsso
solm mossoon sop muksesso,loko
tu rvo moon I l0 I9Bl

Vuoden o kono my6nnetl rn y 4 000
Suomen konso o sele lyoelokello
muisto pohlo smoistc E oketuryo
kesku ksesso ovot rekistero 1yl no
tedot myos noistc elokepootOks sto
Y i 700 henkrlOo kehotell in
hokemoon lyoelokelto to sesto
pohjorsmoosto

Eloketurvokeskuksen tehtovr n on lo
vonhostoon pohlosmo Ser Sosroo r

tu nvosoprm u ksen perustee 1o

kuulunut tod stuksen ontomlnen srto.
etlo suomolornen lyonontojo on
jorlestony4 muussc pohjo smoosso
lyoskentelevon suomo oisen ton
tekijonso toeloketu nvcn Suomen
ornsoodonnOn mukoon Tod stus on
ollut torpeen koks nkerlo sen
vokuutuksen volllom seksl

Sokson lrllotosovol on konsso
tehdyn sopimuksen vo moontulo
merk tsr tomon tehtovokenton
loojenemrsto liely sso topouksrsso
soilyy Suomesto I ittotosovo toon
lohetelly lyontek jo edel een
Suomen sos ool vokuutuksen p rr sso
TollOin Eloketurvokeskus ontoo
pyydelloesso tod stuksen s to, e11o

kyseesso on lyonteklo, jonko L lto
tosovoilosso vokuullomrsto er vordo
vootio Tod stus koskee po ts lyo
elokevokuulusto myos topotu rmo-
vokuutusto jo sorrousvokuutusto

Vuoden o kono on vc m stunut uusr
pohjo smc nen sosroo tuwosop mus,
jonko vo moontu o vuoden 

.1982

o usso muulloo clempccn
sop mukseen perustunullo lyOeloke-
koy4ontoo os 11o n merkrllovost k n
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TOITVINTA
TYOELAKELAITOSTEN
KESKUSELIIVENA

Tv o e I c: k e I o r )es/e/mon
keskusior/orsenc Eio,te/urvoke-skrrs
se/vrl/oo e /oke /oi /os /en osu,.tr- ce i
yhlerses/r vosiolicvrsic e/irxerslc.
y I I o o rlc: ct keskusrekrsl e r r ct 1 ct cn icar

I o t t o r.s t i I e oh;ei ic yc suosi iufsic,

I o k r e: n soye/tomrseslo

Elo kkeiden vostu unjo ko

Elokelo tos, jonko piiriin vokuutetlu on
viimeksi kuulunut, moksoo TEL,n,

LEL n, N/YEL n jo YEL n mukoisen
elokkeen yhteno kokonoisuuteno
Eloketunvokeskus suoritloo vuositto in
vostuunjoon, josso selviietoon, m iko

oso moksetuisto elokkeisto kuuluu
moksovon elokeloitoksen jo m ko
oso muiden elokeloitosten vostuulle
Vuonno I 98l toimitettin
vostuunjoko vuodelto I 980

Vuonno I 980 moksetursto
lyOelokkeisto, yhteenso 4 9 56
miljoonosto morkosto, 3 38 l
miljoonoo morkkoo oli
elokeloitoslen yhteisel lo vostuu llo
N/YEl-elokkeito oll moksell'u 454
milloonoo morkkoo jo YEL-elokketto
458 miljoonoo morkkoo IEL-1o

LEL-elokkeiden vostu unlokoo
suoritetloesso Eloketurvo keskus peri
elokelo itoksl lto yhteens a 460
mrljoonoo morkkoo jo jokoi tomon
mooron elokkelto vuoden orkono y r

vostuuosuutenso moksonei I e
elokelortoksrlle Somosso yhteydesso
joeli'rin elokelo toksllle
Tyoltomyyskossoj en Kesku skosso n

Eloketurvokesku ksel le moksomo
vokuutusmoksu, jol lo kotetoo n

totlOmyysoikolen
huomioonotto m sesto o i heutuvot
elokekulut Kcrikkroon e oke ottoksil e
moksetl.i n TEL- jo LEL-elokkeiden
vostuunjoon yhleydesso 596
miljoonoo morkkoo

YEL'elokkeiden vostu uunjo koon
Eloketurvokeskus peri elokelortoks lto
kuusr miljoonoo morkkoo jo mokso
elokeloitoksr le yhteenso 1 67
miljoonoo morkkoo Tohon
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moksuun sisollyi 1 6l miljoonoo
morkkoo voltion lopulliseno
osuulenovuoden l9B0
YEL-elokemenojen kustonnuksisto
Vuoden I 98l YEL-elokemenojen
ennokkono voltro suorillt 193,2
milloonoo morkkoo, joko joetliln
ennokkono elokeloitoksille vuonno
1 98t

Vuoteen l97B kohdistuvon yhden
prosent iyksikOn suu ruisen moksu-
olennuksen kuoletus topohtuu
vuosino 1979-1983 lopullisen
vostu u njo koselvityksen yhteydesso
Vuonno I978 synlynyt vostuuvojous
oli357 miljoonoo morkkoo Vuosien
)979 1o 1980 pq kkosummisto
koytelliin 0,2 prosenlrio vostuu-
vojouksen lo sille loskettovon koron
kuolettomiseen, lolloin vosfuu-
vojouksesto kuoletlu i TEL-eloke-
loitosten osolto 15,4 prosenltio
vuonno 19791a 20,6 prosenlrio
vuonno I 980 Vuoteen 1979
kohd istuvon puolen prosentin
suuruisen moksuolennuksen
kuole+us iopohtuu vuos no
l9B0-1982. Vuonna 1979 synlynyt
vostuuvojous oli 205 miloonoo
morkkoo Vuoden l9B0 polkko-
summosto koytelriin 0, 1 prosenllio
tomon vostuuvolouksen jo sille
loskettovon koron kuoletlomiseen,

lol loin vostu uvojouksesto kuoletl ui

15,9 prosenllio.

Tyokyvyttomyysosioin
neuvottelukunto

Eloketurvokeskuksesso toimivon
lyOkpatomyysosioin
neuvolrelukunnon suosttuksillo on
merkilysto tyoelokkeiden rotko su-

koytonnOn yhtenoisto misesso
Neuvotl elu kunto ontoo eloke-
loitosten pyynnosto suosituksio 1yo-

kyvyltomyyselo keho kem usten
rotkoisemiseksi silloin, kun kyseesso
on periodteellisesti merkiltovo osio
toi kun pootOksen teko on eloke-
lo itoksesso osoitloutunut voi keoksi
Antoessoon lousunnon elokkeen-
hoklon soirouden jo tyd-
kyvyttorryyO en o I ko m iso jo n

kohdosto neuvotlelu kunto somo I lo
ottoo kontoo siihen, mile eoke-
loitokselle pootOksen ontominen jo
vostuu elokkeesto kuuluu

Neuvollelukuntoon kuuiuu
elOkkerOen ;gt(gr5gte,r^nlnnor- jO

looketieteen erikorsolo;en osion
tuntijoito, keskeisten lyomo rkk no-
jo lestojen edustojot seko vuodesto
I982 lukien vostoovren yritlojo-
jorjestojen edustolot Neuvottel u-
kunnon toimikousion kolme vuotlo

Vuoden l98l o kono neuvottelu-
kunto kokoontui 32 kerloo 1o kos tlell
89 suosrtuspyyntoo Yleisto merkilysto
omoovot suositu kset ju lkotstoo n

kokoelmono kohdest vuodesso

Elo kelo itosten ohjoo r^n i nen

Elo keloitoksi I le lohetelti n yhteenso
56 yleiskirlelto, joisto useimmot
koskivot loinsoodonnon muutoksto
jo tietolilkennelto Yksitlois o o heito
olivot muiden muosso elokesootiOn
mcl lrsoonnot, yrillojon tyotulon
moo roo misohjeet, konsot nvo I set
sosiool rtur"vosoprmukset jo tyOeloke-
joqestelmon tietojen onto Eloke-
tunvokeskus on myos seuronnut
vokuutusorkeuden jo eloke-
loutokunnon rotkorsujo 1o tredoltonut
lyOelokeloltoksi le periooltee I sto
merkilysto omoovrsto pootoksrsto

Elokekosso- jo
sootiotorkostus

Vuoden lopusso o i toiminnosso l2
elokekossoo jo 89 elokesoototo
Niisso lokoisesso on vuoden oikono
suoritetl u torkostus Eilyrsto huomioto
on ki innrtelty tyollOmyyselo kke den
jo iyoltomyysl iso n myontomiseen 1o
loskemrseen Elokekossojen jo
-sootioiden toimintoon ril1yv sso

os oisso on onnetlu yhteenso 62
lousuntoo sosioo i- jo terveys-
mrnrstero lle, elokelo toks I e, lyOn-
ontojil e jo tyOntek joille
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Uusio luotl ovokuutusosrokko ito
Eloketurvokeskukse ie tuii 500 e i

suunnrlleen somo mooro kuin
edellrseno vuonno Kirislyneesto
kilpoilurtrlonteesto lohrnno johtui, etl o
somonoiko isesti menetellr i n

muutom c suurio jo vokovoro sro
I uottovo ku utusosio kko rto

Eloketu rvokeskus ei edel leenkoo n
pyrkinyt oKiiv sesti morkkinormollo
kilpo ilemoo n toisten tokool ien
konsso Tovoitteeno pidell in vo n
sito, elto luolrovokuutus tulee
yri11'ojille rillovon tunnetuksr, jotlo sito
towittoesso osotlois in koyttoo yrilys-

rohoituksen tukeno
ATK-lorjestelmoo rokentomo lo jo
lyomenetelmio kehiltomollo on
pyr11y polve utosoo porontomoon
lo kosillelyoikojo lyhentomoon
As okkoiden lukumooron voimokos
kosvu on noel selvostr hidostonut
hokemusten kositleyo
oikoisemmosto

ATK-reklster in iol etetlujen osrokos
tietojen perusteello voidoon ny4

luodo kuvorr osiokoskunnosto Nyt
tiedetoon muun muosso, etl.o keski

mooroisto enemmon on luotio
vokuutuksio Uudenmoon, lV kke in jo
Oulun oonrn yrilyksillo Lohes 40
prosenttro osrokkoisto on teo lsuus-
yrilyksio jo 20 prosenllio kouppo-,
rovitsemus- 1o mojoitusyrilyksio Kun
osiokoslukumoorio verrotoon
mcossomme eri o oillo toimivien
yrilysten kokonorslu kumooroon, koy
kuitenkrn ilmi, etl'o ylivoimo sesti

eniten luotlovokuutusto koyttovot
kuljetus iikkeet, kun toos kouppo- jo
rovitsemusli ikkeet koyttovot sito
selVosti keskimooroisto vohemmon
Toiloiset tiedot ontovot oiheen
voslo isu udesso tutkio. tun netoonko

luotlovoku utusto vielo koon koikklo llo
riittovosti1o otlooko sen torrffi oikeollo
tovolio huomoon eritoim olojen
yritysten erikorsl uonteen

Vokuutuskonto

Vuoden poo11'yesso uollo-
vokuutuksen vostollovona ol 9 2
miLjordio morkkoo Edell sesto
vuodesto vokuutusko nto kosvoi
kohdello millordillo morkollo elr 28
prosentillo Se oso vokuutus-
konnosto, joto Eloketuryo keskuksel e
onnetut vostovokuudet eivot koto,
oli vuoden pootl'yesso 4,6 miljordio
morkkoo Vlooro kosvo ede lisesto
vuodesto 23 prosentllo

Vokuutuskonnon poooso on e oke-
loitoslen ontomien loinojen seko
elokelo tosten vostu uvojousten
vokuuteno No den uolto-
vokuutusten mooro ol 7,5 milordio
morkkoo Tosto moorosto kottovot
vostovokuudet 39 prosentl"io Luolto
vokuutuskonnosto on jolleen-
vokuuletl'u kotimois sso vohrnko-
vokuutusyhtloisso 1 170 mrjoonoo
morkkoo

Luottovokuutuksen moksutulo o i

39,7 miljoonoo morkkoo lVoksu
lu lon 1o luottovoku utusvostuu n
perusteello osketlu kesk moorornen
luollovo kuutusmoksu on 0,9
prosentlio luollovokuutusvostuusto

Vokuutusten lukumooro lisoonfui
edeliisesto vuodesto I 083 lo 1o o1

vuoden pooffyesso 5879

Korvoukset

Vuoden o kono sollui 37 vohrnko-

topousto, edelliseno vuonno nrto o i

24 Korvauksino moksetl.irn vuoden
oikono 15,6 mlljoonoo morkkoo
Oso tosto moorosto soodoon
peritksi vostovokuuksisto jo lornon-
soojilto

Sijoitukset

Eloketu rvokeskuksen sijoitustoi mr nto
oiheutuu lohinno luottovokuutus-
liikkeesto Luottovokuutuksen vostuu-
velko olivuoden pooflyesso 235
miljoonoo morkkoo Cmol o
vostuullo tosto oli 233 mijoonoo
morkkoo

Vostuuvelkoo kotl-ovo slloitus-
omoisuus olivuoden l98l lopusso
2) 2,8 mtlloonoo morkkoo Siloitus-
omoisuus koostuu oinoisto (21),4
milloonoo morkkoo) 1o osokkeisto
('1,4 miloonoo morkkoo)

Luottovoku utuksen vostuuvelon
kolreeno olevio vcrojo on lisoksl

sidolruno Eloketu rvokeskuksen tor m
toloon yhteenso 23 mlljoonoo
morkkoo

Luotlovoku uiustoi nn i n no n
johtokunto

Luoltovo ku utuslor m i n non
lohtokunnon tehtovono on muun
muosso pocrltoo er ko stopouks sso
luollovokuutusmoksu n suu ru udesto
seko Eloketurvokesku ksel le onnetu n
vokuuden orvosto No to ns erikors-
to riffoi nti kysymyksio kosiltel johto-
kunto vuoden oikono 221 Lisoksi
johtokunto kosilleii I l2 loino osioc
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Elo ketu rvckeskuson kil nteosti
osoll istunut elokeikokomiteo n
tyohon jo ontonut sen kesollo
julkrstetun periootemretinnon
johdosto lousunnon soslooli- io
terveysministeriolle

Eloketurvokeskus tek sostoolt jo
terveysministerioi le esilyksen 1yo'
elokkeen jokomisesto puolrsotden
kesken ovioeron yhteydesso Joko-
menelrely koskrs ovroliiton o kono
kontu neito elokeoikeuksio 1o
pitkohkolo ovio i ltojcr

Perheiden eloketurvoo on ryhdytly
selvitl.omoon myos tutkrmollo, tulisiko
leskenelokello moksoo myOs
miehelle, onko noislesken eloke
oino torpeen 1o tuiisiko opsen
elokkeen olio nykyisto suuremp

Soirousvokuutusporvorohon ens -
siloistominen edellytl i kuluneen
vuoden oikono yks lyiskohtoisro
volmistelulo

Topoturmovokuutuslo n mukoisen
poivorohon jo 1y6e okkeen yhteen
sovitusto on selvitelly tyOryhmosso
Tomo n johdosto Eloketu ryokeskus
esit|i sosiooli 1o teveysmin sterlOlie,
etl.o poivoroho oteltoisi n yhteen-
sovituksesso h uomroon N,4uutoksen

eduskunto sittemm n hyvoksyr

hol lituksen esityksen pohjolto
TEL,n jo LEL n soveltomisen erityis-
topo usten, free lonce -tyosu hteesso
tyOskentelevien 1o turkista rhoojien,
eloketurvoo on edelieen selvitetly
Eloketurvokeskuksen ho llituksen

osetlomisso tyoryhmisso

Kul uneeno vuonno sootelrii n
pootokseen myos moofolous-
yrilloj ien topoturmovoku utuksen
kehiltely, v imeisimpono voiheeno
rohoitusjo ryestelyt Jou luku usso
onnetullo loillo mootolousyritloj ien
topcturmovokuutus onnetli in lVoo
tolousyritloj ien elokelo itoksen
hoidellovoksi

Uusio tyOryhmro on perustetlu
selvitlomoon, mrten srrrtymrnen toys -

or ko rsesto lyosto oso-oi ko iseen jo
pornvostorn tu I isi olroo elokkeesso
huomroon, elokepolkon poikkeus-
soonnOkseen I i rllyvio kysymykstct
seko koron moksomisto tokoutuv le
eloke erille

Eloketu nvoon ll illyvrsso kysymyksisso
on onnetlu osiontuntijo-opuo useille
komiteoille jo tyoryhmille Noito ovot
elokeikokomiteo jo sen rrnlomo-
veteroonrjoos, r ntomoveteroonr-
osroi n neuvolrelukunto, lyO-

kyvy4lomyyden orvioint toimrkunlo,
tyOelo kkeiden tosoo selvLllovo
eloketoimikunto jo kuntoutusrohon
mokso misto selvillovo tydryh mo

Tutkimustoiminto

Ulkomoisio elokejorleste mio
kosrttelevosso rutkrmussorjosso
julkoistiin syksy lo l98l tutkrmus
" Pohloismo iden elokejo qestelmot"
Kilosso selostetocn seko lokr

sootersto etto vopoomuotoisto
eloketurvoo vi desso pohjois-
MOOSSC

Eloketurvokeskuksen loolin tomon-
hetk nen tutkimusprojektr "Tyo

kyvyttOmot I 970-luvuilo" on
herollonyt kiinnostusto myOs ulko-
moillo Tuloksio on selostetlu ISSA n
julkoisemosso Sociol Security ond
Drsobillty -teoksesso seko inter-
notionol Sociol Security Review'sso

Eloketurvokeskus jo Konsonelo ke-
loitos tekivot yhteistyOno 1yO-

kffiomyyden o rv ointitoimiku nnolle
tutki m u ksen ty6kyvy4l omyyden
orviointi koytonnOsto loo korikunno n
keskuudesso

Vuoden lopusso volmistui lutkimus
'Voeston mielipiteet sosiooli- jo
eloketurvosla 19721a )979" ,loka
perusruu moinittuino vuosino
tehtylen tiedontosotutki m usten
hoostoteluo rnerstorl- in

Tilostot jo kotsoukset

Tilostollinen vuosikilo uudistetl iin Kiryo

ilmestyy kohdesso ososso,
Ensimmoinen oso, joko sisoltoo
tiedot tyoelokkeen sooj isto vuodelto
T 980, ilmeslyi elokuusso Toiseen
osocn kootoon tietojo tyosuhteisto
jo jorjestelmon rohoituksesto

Vuosiki rlon lisoksi tilostotietojo tyo-
elokkeisto on julkoistu myos
nellonnesvuosilroin Sosiooli- jo
terveysmin isteriol le on toimitellu
eriiyistilosto jorlestelmo n toi mrn nosto
vuonno I 980 lyOelokeloitosten
toimintoo vuosino l9B01o l98l on
kuvotlu kohdesso errlliskotsouksesso

Eloketurvokeskuksen 1o Konson-
elokelortoksen rekisteritietqen yhteis-

tilostorntro on edelleen kehitetty
Volmiiksi on sootu vuoden 1979
lopun tilonteesto elokkeensoojien
lukumoorio jo kokonorselckkeen
tosoo kuvoovot t lostoojot Lo tosten
yhternen t lostoju korsu on
suunnrtlerllo

r0
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Yhlenorsen /iedo/usoinets/on
t u olt o m i ne n 

1 
c: I ev tltct m t ne n t'/o

e/oke/ornsooConnosto on eros
E I o ket u rv o keskuksen /eh/ovtsto
Iredo/us 1o kou I uluslor m t nlocs n
kuuluu myos sosroolrctlctn tointi
hen kr I o rCe n, po n kkt e n e tct ke
rteuvolen jo murden /otmenso
v uoksi e/okeosrorden konsso
kosket u ks r t n 

1 out uw e n crs/on
Iun/ernuzSe n Q lo- lan c/o'
/oso//o

Tyoelokelorlestelmon stso sen
kOu,UrUkSen pr,rrSSO On OrnOn lO
elokekossojen jo -sootrorden
henkilokunnon lrsoksi o iut runsoosti
muito lyoelokelorjestelmon to mi-
henk loito Nollle on lole$e1ly Vo-
elokejorjestelmon perusku rsseio,

vostuunjokoku rssejo, elokkeen
loskentoku rssejo, kurssi vuoden-
voihteen loinmuutoksrsto jne Tyo-
elokepoivo prciei+tin po kkeuksellisen
juhlovsso merkeisso
FinlondioJolosso Sen ohlelmosso ol
poitsi ojonkohtorsio elokeoihe to
myos yleisio sosioo iturvon perioote-
kysymykslo

Tyoelokelo itoksl lle joqestellyi hin
koululusti oisuuksirn osol istu

yhteenso 900 henklloo

Roholo tosten elokeneuvq I e
joqestellzt kurss t ovot kymmenen
toteultomrsvuotenso ku uesso seko
loojentu neet etto monrpuol istuneet
Tovoitteeno on ontoo kokono skuvc
eri elokkeiden 1o elokkee e
sr irlymisen yhteydesso mokseltovten
rnuiden korvousten edellytyks sto jo
keskrncr isesto voi kutuksesto

Vuoclen orkono joqestellrrn roho-
lortosten konsso 98 koulutus-
tiloisuulto, jolsto I B koksi- tor kolmr-
poivorsio Csonollojio oli yhteenso
2070. Konsoneloke o toksen totmt-
henkll0rlle lo!este11 in vlist toydennys-
koulutustilolsuutto 1o moon kottovo
peruskurss Osonollojro olt 

.150

So i roo loiden, tenveyskeskusten,
mielenterveystol mistojen io ku ntten
sosiool itormistojen sosioo lilyon
tekqdille jorlestetl iin 24 koulutus-
tiloisuullo, joihin osolIislat 420
henkilOo lVuiden jolestoien jo
lortosten konsso pontin toimeen l2
koulutustiloisuullo, joihin oso lstut 400
kuuliloo Opostuskoyntejo polvelu-
pistelslin tehtiin 2Ba, 1a ponkklen
yleisotlloisuuksisso esitelmoit in I 42
kertoo, ylelsoo o i yhteenso 6 000
henkiloo

Tuloksel liset tredotuskontoKit rodion
eri to mrtuksrrn, oikokouslehdistoon 1o

sonomolel-'t,en pe'heos o,r
toimituksr rn ovot lrsoonlyneet
Tiedotuso neistoo on Ievttelly muun
mucsso eri olojen kokousten jo
koulutuspoivren volilyksello Pooes -

kunnon ovullo on loettu tietoo
koikrlle vcrusmiehrl e lr/oo-
kunnollinen liedotustilo suus
joqesteiliin Kuopiosso TyOmorkk no
keskusjoqestorl le on pidelly o1 ustus-

1o keskus+elut,lo suuksro

Omrn neuvontoososto n io rekisterl-
polveluin Eloketurvokeskus osollistui
F nn-Trovel -messuthin jo Vonhusten
v ikkoon Helsrngrsso, Pohjots-Suomen
messurhrn Cu usso, Jotkon messuih n

lmotro lo jo Lohden messuihin
Uuteno messutuolteeno ol
2O-vuotiskehilysto kuvoovo sonomc-
lehti Yleisotutkimuksen mukoon
messuosostol lo koy keskrmoororsto
runsoommin elokerkorsro jo kesk -

mooroisto vohemmon nuor mpio
lyOikoisio, suosrtuin messupotvo on
sunnuntoi - Loltoksen n m nokyt
myos vommo sten vuoden ktedovon

vo ltokunnol I isen noyttelyn
yhteydesso.

Vommo sten vuoteen liiffyvono
volmistetl rrn yhte sty6sso Noko-
vommorsten Keskuslilton konsso
uusillu nok6vommorsen 1y0-

elo ke-es te, joko toimitelti in

pistek rloitukseno, kosetltno 1o ns

mustopoinotleeno Vuoden opullo
.1otti ropoirtrnso 1yoryhmo, loko tutki
lyokyvy4lomo n 1y0honpo Iu u n

mohdoll suuksien helpottomisto
tiedoiuksen keinorn

YhteislyOsso IVornos-TV n konsso
volm stelliin tetomoinos, joko nosti

rekrsteriotepyyntojen moo ron estlys-

kertoo seuroovo lo vlikollo koksin-
kerl.oiseksl normoolrin nohden,
4 000 een, jo vielo seuroovillokin
vlikoillo otleen kysynto o r

po kkeu ksel lrsen vi lkosto

Keskeisio orlikkelinoiheito o ivot
elokeikokysymykset, TEL-YEL-rojon-

veto, sosioolietujen verotus jo yrliloio-
volvonto

Es telokelun jo morkktnoinnin
keh iltomisto vo rlen osetettiin
suunnitteluprojekt TyOeloke jo
Arbetspension il meslytvot kuuteno
numerono, jorsto numero 5 ilmeslyi
Eloketu rvokeskuksen 20-vuotis-
poivoksi l'/erkkipoivoksi julkolstiin

my6s kirjoksi kooltu 2O-vuotiskotsous
lehdrstOkeskuste uun otsikollo "Eloke-

turvokeskus keskustel un keskello"
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ERI VAKUUTUSKOHTEIDEN OSUUS
LU OTTOVAKU UTU S KAN NASTA
r 98t

ERI EIAKEIAIICSryYPPIEN OSUUS
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r 03 000 Kouppo 33,38

240000
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jo sohkOloitoksel r 16,15TEL
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I 140000
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KANSAN EIAKKEEN YHTEISTVAARA
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55-59
50-54
45 49
40-44
35-39
30-34
25-29

al

! Vonhuuseokkeet
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KANSAINVALINEN
YHIEISTYO

HENKILOSTO JA
SISAINEN
HALLINIO

Vuotto I 98l v ete11r n Yhdislyneiden
Konsokunlren jul stomono konsorn-
volrseno vommo isten vuoteno
Eloketurvokeskus osol rstu ero sr n
tomon vuoden merkersso

lolestetlyih n trlorsuuksrrn lv4m

konso nvolinen sosiooi tuvojorleslo
ISSA jolesti W enrsso 1yo-
kWy4tOmyytto kosrte leen tutkimus-
konferenss n, losso Eloketurvo
keskuksen edustojo selosti iortoksen
tekemo n VokWyttomyystutkr m u ksen
torkeimpro tuloksro

Pohjolsmo selo yhterstO o on omot
vok rntuneet muotonso Pohjo s-

moinen Voe okekokous prdeltrrn
Ruotsisso, somoin kurn pohjois
mo nen sos ooivokuutuskurss ,lorhrn
molemprn Eloketu rvokesku ksen
edustojo' osoll sr-'vo+

Eloketurvokeskus o r ede leen
mukono Suomen volton koym sso
sosiool ituwosoprmusneuvotlel uisso
Suomen jo Sokson lrrllotosovolon
vol nen sosiooliturvosopimus ostur
vo mocn lokokuusso Uusrttu poh;o s

motnen sos ool +Lr"vosoptrn-S

mooroJtrrn tu evoks vormcon
vuoden l9B2 olusso Sop mus-
neuvoltelulo lotkeli n Esponlon,
lson-Brtonnron, ltovc-r lon 1o Svertsin

konsso

Sr.rorrren toe okke sto 1o koko
SC-rsir.;o rturvosto vo te11rn t etolo po ts
ISSA le myos ukurs e mur e konso n-
volrsr le jorlestO I e io e okeloitoks I e
Userto ulkomo sro e okeos on-
tuntrlorto kovi Eloketurvokeskuksesso
tutustu mosso tyoeiokelo leste mo n
lormintoon Eloketurvokeskuksen
edustojot osol sturvot konso nvo rs tn

kokouks n,losso kostet n nopeostr
keh ftvoo tretokonetekn rkkoo seko
luoltovokuu'usto

Eloketu rvokeskuksen henkr oston
mooro, johon vuodesto I 98 l
olkoen on srsollytelly myos eloke-
loutokunnon vo mrste uyks kk6, o r

vuoden lopusso 397 Lisoysto
vuoden o kono olrtulut kymmenen
henkrloo Luvuisso ovot mukono
myos ti lopo rset tor mi henkilot
Vok no sen henkioston vo htuvuus ol
4,9 prosenttro

Yhteistoiml nto lokirn kohd isiuvio
odo-uks o puit In sert noo'rsso. josso

olivot mukono to on lohto jo
ommotlrososton tor mrkunto,
luotlomusmiehet seko lyosuoje u
voltuutetlu Yhteisestr uusiiut
henkilOstOpol it ikon perrootleet
Eloketu nvokeskuksen ho ll itus vo hvisti

vuoden vi meisesso kokouksesso

Henki lOsiokoulutuksen suu nn iltelu-
e imeno to miilo kymmenelto vuollo
koulutustoim kunto, jonko josen-
mooroo nyl yhtelstoim ntolo n
lohdosto lisotl in v idesto seitsemoon
Henkilostdlle on loqestelty tu okos-,
perus jo jotkokurssien lrsoks muun
mucsso userto kiqollsen viest nnon
kursselo, myos ruotsrks, tovortteeno
krrjeiden lok k elen selkeyttom nen
Kiinteon VOryhmon henkll6suhde-
kou utusto kokeitiin e okelouto-
kunnon volmrste ilorden jo
esillel jo den keskuudesso lVurto
koulLttusoiheito on o lut muun

Slmo E/omoo
Bruuno Alolltlct
P Pc:oermoo
Juhc:ni So/mrnen

mucsso noy'tOpootelyOskente y
Omon henkilOston kurssipo vlo ker1yl

koikkioon I 800

Edellrsen vuoden orkono o ulle
po ntu Elo keturyo keskuksen
tormintqen yhteno nen kehilysiyo
edisly vo heeseen, Josso osetetlrin

loukko tosmol rsen tehtovon
soo neito suunnitie uprojektejo
Niiden lyoskente yyn on osoi istunut
yhteenso 105 henkrloo

Tormrlo lok i nteistosso tehtl in

Suur-He srngin Csuuspcnk n vuokro-
tr oisso jo Eloketuruokeskuksen
ylersonpolvelutr oisso huomotlovo
muutoslyo Tyomoon rokennuso o
oli I 2OO nelrOmetrro, mrsto uudis-
rokentomisen el jolje lo o evon
rokennusor keuden koyttOonoton
osuus o i 200 nelometrio Tomon
rsoksi muutostO den ovu lo sootirn
entrsto t loo torkortuksen
mukoisempoon koyttoon, lol orn
tehokos tormrstotilo lsoonlyi no n 200
neli6metrrlo

Lokokuun 5 po vono Eioketurvo-
keskus vietti 20-vuotisjuh oonso, tolon
toiminnon vo doon kotsoo olkoneen
5 l0 l96l , jollo n prdellr n ortoksen
holltuksen ensrmmo nen kokous 1o

to mitusjohtojo Touno Jylho oloitt
lyonso lolon ensimmoiseno
toimrhenkrono

Helsrngrsso 31 porvono mooltskuutct 1982

Alllt Aurelo Juhoni Kolehmotnen

Louri Koorisctlo
Pekko lt4erenhermo
Erkkr Pesonen
Clc:vi Suominen

lilcslti Urmonen
loimiluslohtc:1o

ltlorlli Lehtnen
Louri T Clkinuorct
Seppo Prskr
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VARSINAISEI\
roltvl)''lNAN
ruLOSASKELIVA
r r -3r r2)9Bl

+50 5l r 080,28
+ r 386 376,75
+ 52 035.81

+ 1979 5t E.B4

+53929 0l l,68

-)7 62671),23
648908,4A

- 4927 075,62 -23202695,29

- r 903 756,22

- 3 160905,82

- 3 r4t 657,23

- 5 008 )28,06

-r32t 4447,33
+ 5 558 483,55 - 7 555 963,78

- A668112,02

- 9 386 764,60
662990,58
635 833, r 2

- 3789829,92

- 3214 803,37
8120)q,- - 40268 7

+ 0
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TUOITOVAKU t-]TUS_

IOIMIN\]AI\ TULOS_

LASKETIVA
I I -3t t21981

+22900942,83
L 01- 1rl)()/ / _/,)

- ]5 648 268,83

-26257 344,-

+39 663 889,65
856,-

+22894 065,08

- 5 328 762,-
+57 228336.73

-4'l 905 6)2,83

- 5766907,52
aa) la Azz q/ q,

22 )5),-

+15322723,90

- 6 0r 0532,52

- 2973336,80
726 67 ) ,-
245 600,-

- r 805807,31

+ 93t2 r9t,3B

- 
A7(l /1 l('l Iu /w r q t9, I

Bt4245,BA
B7 380,-

+ 3 560 776,27
r 75 030,-

+ 3385746,27

- 2 484120,47

90r 62s,80

+ 0

21



TASE 3r r 2)981

2BB3 454,-
288342,-

r 610r83,-
6 )qB 132,23

296725,22

468) 614,)7

31717q6,-
6 836 r 41,66
8240357,57

B r 05 040,45

219 354,90

2r r 350 658,93
1473929,60

764054,04
49 194117,-

r 600 393,96
192q00,-

31254304,75

2t2824588,53

5t 751 465,-
295 830 358 28
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4q 647,-

674881,68
2) 923 64r,03

662526,q3
4 492 617 ,10 27 8033)3,74

25BrB 462,83

2l Bl l,lB
2768O14,27 28 608 2BB,2B

20 401 435,-
'14 

B5B 001,- 235259 436,- 29) 671038,02

4 t59 320,26

295 830 358,28

4 000 000,-
20526,70

Helslnglsso 31 poivono moolskuulo 1982

Allli Aurelcs Juhoni Kolehmainen

Elomoo Loui Koorisolo Alorlti Lehtinen
Pekka ltrlerenheimo Louil T Clknuoro
Erkki Pesonen Seppo Riski

Clovi Suominen

f,loltilo
Pooermoo

Soimlnen

A,4otfi Uimonen
toimitusjohlojo

a)Z,)



TI LI NTAR KASIU SKE RTO tV US

Edustojston vorsinoisesso syyskokouksesso joulukuun B poivono I980
volitsemino tilintorkostojino olemme suoritloneet Eloketurvokeskuksen
vuoden I 98 I hollinnon jo t I en torkostuksen, minko perusteello
onnomme seurcovon lousunnon,

Edustojislon volitsemono volvontotorkostojono ollekirloilronut Folke
Tegen g ren on h uoleh| n ut ki rlo n pidon j otkuvosto to rkoslu ksesto hyvo n
ti I i nto rkostustovo n edel ly4to mosso 1oo1 u udesso No rsso to rkostu ksisso on
todetl u kirlonpito hyvon krrlonp totovon mu koiseksi, rohovorolen horto
tosmol liseksr jo siso rnen vo lvonto to rkoitu ksenmu korseksi Lo no-osrokt qot
ovot kunnosso seko sijortus- jo koyttoomoisuuden orvopcperit tol ello

Yhdesso olem me perehlyneet ed ustoj iston, ho I I itu ksen jo I uoltovo ku utus-
toiminnon johtokunnon pOytokiqoih n seko torkosloneet holltuksen
torminto ked omuksen jo ti I inpootdksen Liso ksi olemme sooneet
torpeelliseksr kotsomomme selvitykset

Til npootos, joko kosilloo vorsinorsen toiminnon jo luollovokuutus-
toiminnon tulosloskelmot seko toseen, on loodilru hyvon kiqonpitotovon
mukorsesti Tulosloskelmot osoittovot nollo-tulosto jo tose poofiyy
295 830 358,28 morkkoon

Hollrtuksen toimrntoker.lomus jo tilinpootos ontovot osiol iset jo orkeot
ti edot Elo ketu rvo kesku ksen toi m r n nosto jo to loudesto

Eloketurvokeskusto on torkostuksessomme soomcmme kostiyksen
mukoon kuluneeno tilivuonno hoidetlu os oonkuu uvollo huolellisuudello

To rkostu ksem me perusteel lo ehdoto m me, etlo ti I r n pootos vo hvistetoo n
jo e11o hollitukselle myOnnetoon vostuuvopous vuodelto l98l

Hels ngisso huhtrkuun 14 poivono l9B2

Rouno Kouso Blorne L ndhoim

Jookko Pohto, KHT Folke Tegengren, KHT

24



ELAKELAINSAADANNON
tVUU-IOKSEI-

il

Torkosteltoesso tyoelokeloinsoodonnon sotoo vuodelto I 98 I vo doon
esille poimio vris torsistoon erotluvoo, merkillovoo osiokokono suutto

Scrrcuspiivorchon ens slo stor-n nen tycelikkeeseen
nchden

26 6.1 981 soodeffiin lok Vontek toln elokelotn muultom sesto, lok lyhy4-

oikorsisso tyosuhteisso olev en Vontek jorn e okelorn I lo 4 0 n

muultomisesio, loki mootolousyrittojien elokelo n l9 Q n muuttomrsesto, lokt

yritl'ojien eiokelcin I 7 Q n muullom sesto 1o okt merimieselokelo n
muultomisesto Lo nmuutokset johtuivot soirousvckuutuslorn muko sen
poivorohon muutlomrsesto ens s jo seks korvouksekst lyOelokkeeseen
nohden Soirousvokuutusjorjestelmon muutoks sto o heutur tork stuksto 1yo-

e okelok en n rhin soonnoks ln, jotko koskevot tokyvy4tOmyyse okkeen
olkomrsojonkohtoo jo tomon elokkeen suhdetlo SVL n muko seen
porvorohoo n.27 1l I 98 I soodelr in vostoovot muutokset voltron e oke o n
osolto Loinmuutoksettulivotvoimoon 1.) 1982

TyCtl cr-nyyseloketu rvcn kehillinn nen

I I I 98 I tuirvot vormoon loit konsone okelo n 20 Q n, lyontekrlo n e okelotn
4 c 0 n jo vo |on elokelo n 9 o 0 n muullom sesto Lo nmuutoks llo
mohdollrstellin lyOllomyyselokkeen myOntomrnen I I l98l lukren vuonno
)9261a sito ennen synlyneille pitkoorkotsest to110mi elyontekjO le Lsoksi

TEL4cQ n 4 momentt n rsott n soonnos,lonko mukoon elokelortoksen
selvilyksen perusteello e oke vordoon lyoltomyyden lotkuesso myOntoo
myOs tokoutuvosti, kuitenkin enintoon kuuden kuukouden ololto

l3 I I l98l soodettirn okr tyOnlekiloin elokeo n 4cQ nio lok mermes
elokeloin l5 e 0 n muutlomisesto Loinmuutosten johdosto lyOlromyyseloke
suorrtetoon jo ly6vo movironomoisen todtstuksen ontom sto seuroovon
kolenterikuukouden olusto n isso topouks sso,.lorsso eloke myonnetoon
po voovustuksen enimmo smooron perusteello Lo t tulrvot vo moon
I t2 t98l

27 )) l98l soodelliin loklKEL2O Q n,TEL4c0 n, N/YEL6o Q ntoVEL9o I n
m u ulto m isesto TyolrOmyyselo kkeen ed el lytykseno olevoo o lo i ko rojo o
olennett in vuoden I 982 olusto siten, elto elokkeeseen o keutetluio ovot
vuonno )927 1c, sito ennen syntneet ptkooiko sest lyottomotlyOntekilot

27 1) I 98 I soodetliln lokr eroisto polkkeukststo voltokunno lrs sto

lyolromyyskossoisto onnelluun lok in, jollo jotketoon lydtlOmyysovustusten
500 poivon enimmoisrojon voimossooootkoo vuoden l9B2 oppuun

Teknrset rnuutokset

I 0 4 I 98 I soodeltrin lok lyontekiloin eloke o n muutlomisesto, ok lyhy4-

oiko s sso V6suhte sso o ev en lydntekijoin eloke o n io lokl mootolous-
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yritlojien e okeloin 1 7 $ n muullom sesto Lo nmuutoksrllo selvennell in m m
ovoimen yhtiOn yhtiOmiehen osemcc, mooroltiin op ntovopocn
huomioon otto m isesto seko mu utetl.i in LEL n yhteensovitussoo nnoksio
L soksi loinmuutoksi io rojoitettiln e okkeiden moksomisto ulkomor le vieroon
moon konsoloise le 1o mohdollisteltiin elokkeen moksominen soirousojon
polkon oso to lyonontojolle tomon hokemuksesto Loinmuutokset tulvot
vomoon I 7 l98l, kutenkn sten. etloTEL I3 Q oo, tEt I I Qoolo
TVYEL I 7 Q oo sovel etoon I I l9B0 ukren N/oin 11u1en o nkohtren tokoutuvo
soveliominen johtuu vuoden l9B0 olusto vo moontulleesto vokuutusyhtlo-
lorn muutoksesto

l3 I I l98l soodettl n N/YEL4 Q oon muutos,lonko mukoon sosiooli- 1o

ter"veysmi nisterrd voi moo roto o inkohdosso Elo ketu rvo keskuksel e soode\4
tehtovot kokonoon toi osoks si rrelloviks Mocto ousyrilrojlen eloke-
loitokselle (N/ElA) Norto tehtovo ovot mooto ousyriltojen vopouttom nen
N/YEL n mukoisesto vokuutlom sve vol isuudesto seko hyvoksym nen tokoisin
loin piirlin Loinmuutostul voimoon I l2 l98l

)7 .)2 ) 98 I onnettiin sosioo r- jo terveysm nrster on pootos mootolous-
yrillojien elokelorn 4 0 sso mornittujen ero den tehtovien siirlom sesto
mootolousyritlojien eloke oitokselle PootOksello sr rrelt rn Eloketurvc
keskukselto N/ELA I e tehlovot, jotko koskevot IVYEL n mukoisesto
vokuuttomrsvevo I suudesto vopoullomisto jo tokois n N/YEL n pr r rn

hyvoksymisto Pootos tuli vo mcon I I l9B2

Vokuulusrncksutcso

24 6198) sosiool 1o terveysminrsterrO vohv st oskuperusterden mukoiseksi
vuoden I 982 keskimooro iseksr TE[-vo h mmo sehtolen muko iseksi vo kuutus
moksuks 12b%po kosto LEL vokuutusmoksuks sos ooli jo terveys
m n sterro )2q.)qB) vohvistl )2,5% polko sto

I) 12.198I soodetlrln okityOntekijcin eokelorn 1o lyhfo korssso tyd
suhteisso o evien lyontek jorn elokeloln mukorsen vokuutusmoksun
voiioiko sesto o entomrsesto vuonno l9B2 Lo n mukoon TEL n jo LEL n

mukoisto vokuutusmcksuc o ennetoon vuorrno I982 vo oikoisesti 0,7
prosenltiyksiko lo Tosio orheutuvo vcstuuvolous kuoletetoon vuos nc
I 983- I 985 perrllov I o I somoksu o Lisomoksun suuruuden vohv stoo
sosioo i- jo tenveysm n ster o ku lekrn vuode le erikseen

Kun otetoon huomroon vuoden I978 vokuutusmoksun o ennuksesto
johtuvo vostuuvolouksen kuo eius 0,2 prosenllryks kkoo 1o vuoden I979
vokuutusmo ksu n o ienn u ksesto johtuvo vostu uvojo uksen kuoletus 0,3
prosenllryksrkkoo, on vuonno 1 982 per 11ivo TEL-vokuutusmoksu keskr-

moor n )2,4 % polkosto 1o LE[-vokuutusmoksu )2,37" polkosto

Uudet scs oo tuvosop r-nuksel

I B 6 I 98 I rot f oit rn Suomen jo Sokson I rllotosovo lon vo inen sosioolrturvo
sopimus Soprmustu vormoon I l0l98l

20 B I 98 I rotlfiolt rn uusr pohjorsmo nen sosioo rturvcrsopimus Sopimus tu
vormoon ) ) 1982
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ETAKEI_URVAKESKUKSEN

20VUOTIA

t59r96r

3 r0 r96r

5r0r96l
24 10 )96)

q 2 )962

1 7 1962

1962

r 963

I 965

)967

)969

r r r970
1970

197)

1973

197 4

) 7 1975

1975

)976

)977

)979

r 980

r 98l

8.7.196) TEL onnelrrin

Sosioolimrnisterio osetl i Eloketurvokeskuksen edustojiston
seko ho ll ituksen puheenjohtojot

Edustojisto volitsi hol ituksen muutlosenet

Hol I tus vol itsi toimrtusjohtojon

Cy Tietokonepolve u Ab perustetliin

LEL onnelliin

TEL jo LEL tu ivot voimoon

Eloketurvokeskukselle vohvisteiliin orgonisootio nello
osostoo, koksi toimistoo loukokuusso Eloketurvokeskus sr rlyi
pitkooikoiseen osoilleeseenso Kolevonkodun 6 een

Tyokyvyttomyysosio i n neuvollel u ku nto perustelri i n

Elo ketu rvo keskus sopi ro ho lo itosten ko nsso Voelo ke-
po lve un oloitlomisesto no iden tormipoikorsso

Perhe-elo ke tyOelo kkeisi i n Vo ku uteltujen el o keotepo vel u
o loitetti n T edotusososto I o tutki m usososto perustetti i n,

yle nen ososto jokoontui konslio- jo rekisteritoimistoon

Vo himmoise oke lyoelokkersrr n TyOelokqo qestelmon
yhteinen hokemuslomoke YELIo TVYEL soodeltrin

YEL 1o N/YEL tulivot voimoon
Tutkimusosostolle perustetliin kenlto- jo eloketutkrmus-
toimlstot
Yrittoj ien neuvotte uku nto perustelriin

Tyollomyyselo ke lyOel o kkeisi i n Lo i nopi I I i nen ososto
jo koo ntu r elo ketor m rstoksi jo vo lvontotoi m istoksi

Osoeloke tyoe okkersrrn

Luopu m iselc ke 1o sukupolvenvol hdoseloke tul ivot vo mcc rl

Iydelo kkeen ko dtu m rsprosentt nous yhdesto puo eksrtorsto

Su u n n itteluososto perustetti r n

Eloketurvokeskus muulli lto-Pcsiloo n lo uudrst
orgonisoctiotoon lornop llrse le ososto le perustettiin
lousuntotoimrsto, ylernen ososto muutellr n hollinto- 1o tolous
osostoks

UusiTEL-indeksi

Elokepolkon uusr loskusoonto

Vonhuuselokkeen uusi loskusoontO

Veteroo n elo kkeet soodell r n ly6elo kejo r1 estel mo n
hoidettoviksi
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F]ALLI NTOELI IVEI- 3I 3 ] 982

IVINISTERIJ E NIEIVI

Eloketurvokeskuksen edustoj iston
pitkoo ikoinen puheenjohtojo,
ministeriJ E Niemi, kuol
il il l98l

lVinisteri Niemi oli mukono jo Vo-
elokejoqestelmoo
koynnistetloesso Elokeiu rvo
keskuksen ed ustojislon puheen-
johtojoksi hon tuli 19621a hoii toto
tehtovoo vuoteen 1976 Hr:n toimi
Auro-yhliOiden johtokunnon
puheenjohtojono vuodesto 

.l 
952,

Suomen Vokuuiusyhdistyksen
puheenjol-tojono 1 q 62-66,
Suomen Vokuutusyhtiolden Keskus

liiton hollituksen puheenjohtolono
vuosino 1971-74 seko useisso

tolous-, kultluuri .lo urhei uelomon
Johtgtgh-arrsso Vort ovoroin
ministerino hon o i )961 -62

PA413P1A;A ERKKI SUNILA

Elo ketu nvokesku ksen edusloj iston
puheenjohtojo, poojohtojo Erkkr

Sunilo,kuoli lll l9B2

Poojohtojo Sunilo o i Eloketunvo-
keskuksen edustoj ston puheen-

iohtojono vuodesto 1976 Hon
toimi elinkeinohollituksen poo-
johtojono vuodesto 

.l973 
Tato

ennen hon olitoimrnut murrn
muosso vo tiovoro nmrn sterrosso
err tehtovisso, v4 voltokunnon-
sovilrelilono 1 967 -7 a 1a
vokinoiseno
voltokunnonsov ltel jon a ) 97 a-7 3

Edustolisto

Vorsinolsel Tcsene/
Professori Koorlo Sorkko
l9 3 l9B2 olkoen
(/orotuomori Erkki Sunilo,
puheenjohtojo, t ll I l9B2)
Konsonedusto.jo Nlotl.i Puhokko,
voropuheenjohtojo

Tyononfcjlen edus/o/ol
Vuorineuvos Asko Torkko
Toimitusjohtolo Heikki Bochmonn
Toimitusjohtojo Pentti Somerto
To mitusjohtojo Jormo Pei ikko

Agronomi Erkki Polojorvi
Voroto m tusjohtojo Voino Loss lo

Tyonfek|i r n edusfcicf
Puheenjohtojo Pekko Cv o
Puheenlohtolo V llo Ronkoinen
Puheenjohtoio Sulo Penl1i o
Puheenjohtoio Louri VilPon emi
Torminnonjohtojo Roimo Pohiovore
Puheenjohtojo Jormo Relni

Vorojisenet
Vorotuomorr Vrlho Jopp nen

Tormituslohtolo Pentti Kostomo

lr/inisleri Clovl J N;loltio
Dipl insinoorr Touno N/okinen
Johtojo lVouri lVoren
Johtojo Jormo Sierlo
Ioim nnonlohtolo N/orkus Ii tolo
-orm -usjohtolo Deter Fozer

Puheenjohtojo Esko Suikkonen
Puheenjohtolo Jorl Sund
Puheenjohtolo Pekko Viironen
Puheenjohtolo Nlotti Hoopokoski
Puheenjohtolo Nils Komi
Poosihteeri Jormo Tommenmoo

lilootc lousy r ilta j i e n edusloTol

Puheenjohlojo Herkki Hoovisto
tVoonvi je ysneuvos Toivo Hokomokt
Puheenjohtclo Clo Rosendohl

Kunno lsneuvos Lourr Hei1lo
Kunno lisneuvos Reino Prhonen
Kolostojo Viljo Sohlsten

lVuiCen yriffojien eCus/qcf
Kouppios Erkki Roitolo
Koupponeuvos Aorno Polunen
t r93 r9B2

E I o kevo ku ut usy hf i ol Cen eduslc/o/
Toimitusjohtojo Lors Polmen
Ioimitusjohtojo Pertli Po ohermo
Toimitusjohtolo .lukko Syryonen

Teollisuusneuvos P K Juntunen
Toimitusjohtojo Tormo Korpelo

Toim tuslohtojo Kurl Liungmon
Vorotoimitusjohtojo Klous Ekholm
Vorotoimituslohtojo Asko Tonskonen

Av u st u s kosso/en ed u s.f a j ot'

Johtolo Nlikko Horomo

E likesocf i oiCen edus/o7cl
Dip inslnoOr Eels lVokkonen

lVuut Tisene/
Poojohtojo Jormo Rontonen
Vokuutusneuvos lVorlli Rohnosto

To mitusjohtojo Juhoni Lorne

Ekonomi Aoke Lehmus

Osostonjohtojo Veso Vooronen
Vorotoimitusjohtojo Seppo Pletiloinen
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Hollitus

Vorslnoise/Tosene/

Ylryohtojo AlUi Aurelo,
puheenjohtgo

Vorojosenet

Toimitusjohtolo Juhoni Kolehmoinen,
voropuheenjohtojo

Tyo n o nto j ren edusloTot

Johtolo Pekko lVerenheimo
Dipl.insinOori Louri Olkinuoro
Vorotuomori Seppo Riski

Apuloisjohtojo Heikki Ropponen
Vorotuomori Rolf Wid6n
Agronomi Henrik Sumelius

Tyon'tekijoin eduslojot
Sihteeri Simo Elomoo
Sosioolisihteeri Louri Koorisolo
Fil.morsten Olovr Suomrnen

Puheenjohtojo Kolevi Aronen
Asiontuntijolookori lVorkku Toropoinen
Toiminnonjohtojo Pekko Portf ilo

Aloof a I ousy r rtloj i en ed ustojot
Vorotuomori Bruuno N/oflrilo Johtojo Tolsto Pootsilo

Yriltojien edus/o7of

Pookonsuli Pouli Pooermoo Holl tiettohtori Woldemor Buhler

liluul Tosene/
Looketlis lVorlti Lehtinen
Fil.tohtori Erkki Pesonen
Toimitusjohtojo Juhoni Solminen

Dosenlli Imo Somer
Fil kondidootti Perlti Qcrntokonen
Vorotuomori Aorre lr/etso

Tilintorkostojot
Diplekonomi KHT Folke Tegengren
Voltiot moisteri Bjorne Lindholm
Tolouspoollikko Rouno Kouso
Kouppot moisteri, KHT J V. Heikkonen

Kouppot moisteri, KHT Torsten Ekroos
Toiminnonjohtojo Ensio Seppolo
ToimistopoollikkO lVikko Poiho
Ekonomi, KHT Jookko Pohtio

30



Yrilli; en neuvcllelukuntc

Vcrslncise/Tcsener

Io mitusjohtojo N/o11i U monen,
puheenjohtojo

Vorcjosenef

Vorotormitusjohtolo Jouko S rkesolo,
voropuheenjohtolo

Li kenieenhoqollojo Roimo Turku

Puheenjohtojo Penl1r Soorinen
(Puheentohtojo Ve kko Vo komo
3l l2l9Bl sookko)
Johtojo Syivr KokOnen
Toim tuslohtolo Mor11o Louren

lnsinoOri Fritz Kuu o
Tolmrtusjohtolo Rsto Po onen
(Votrot moster Arno Lnnoio
3) )2.l98l sookko)
Apteekkor N/ol-li Konnisto
Ioim nnonjohtojo Po v L edes
(Kiqoiilo Leo Kolervo
3) l2l9Bl sookkc)

As onololo Kulervo Kempptnen
Ekonomi Jyrk Voltonen
(o ousneuvos Srmo Pokor nen
3l l2l9B1 sookko)
Kouppos llkko Voss
(Dipl koupp os Eino Henr ksson

3l l2l98l sookko)
Kouppos Erkki Roitoo
(oimituslohtojo Eino Kolpolo
3l )2.1981 sookko)
Teollisuusneuvos Poovo V Suominen
Apu olslohtolo Per.tt Kojonne

Loinopp nut osiomres Jouko Soorr
Ioimitusjohtolo Touno Terttunen

Poosihteerr .louko Kursmo

Tutkimuspoo lkko Piryo [o1vo oho

Io mitusjohtolo Re jo N,4ok nen
Lornoprn kond Rormo Lohtinen

Apuicrsjohtojo Timo lsotolo
(-eo lsuusneuvos Erkki Pekkrnen
3) )2 I 98 I sookko)
Vorotomituslohtojo Kous Ekho m
Apuloisjohtolo Pedli Loesvuor
(oimltuslohtolo Lors Po men
3) )2l98 l sookko)
Toim nnonlohtojo Rsto lerskonen

To mrnnonjohtojc tVolti W Ko evi
(olousneuvos Lennorl Cstberg
3l l2l9Bl sookko)
Johtolo A po N,4ustonen
Apu oisjohtojo Kolevi Homo ornen
(Johtolo Rolf Lehtonen
3l l2l9B1 sookko)
Ekonom K Erik Lndstrom
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Tyokyvytlonnyyscs ci n neuvotlel ukuntc

Vorsinoise/Tosenel

Hollitusneuvos Heimer Sundberg,
puheenjohtojo

Vorojosenet

Johtojo Antt Suominen,
voropuheenjohtojo

Sisot erikoislookori lVodti Lehtinen
Sisot to kordiologion erikoislookori
It/olri Soorinen

ToimistopoollikkO llkko Sovoheimo
Osostopoollikko Penf i Koivistoinen

Sisotoutiopin opulo isprofessorr
I\"4o11i Kekki

Looketieteen jo kirurgion tohtori
Topio Vore
(Sisotoutien erikoislooko ri

Felix Heikel 31.12.1981 sookko)

Sisotou|opin dosenttr Louri Autio
Psykiotrion dosentti N/ortl.i Olktnuoro
(Psykiotrion erikoislookorr
Esko Korho 31 .121 981 sookko)

Sisotoutiopin dosenlri Kimmo Luomonmoki
Psykiotrion dosenlri lVotli Hullunen

OsostopoollikkO Juhoni Jon11i

Crtopedion errkoislookor
Olli Kossner

Toimistopoollikk6 Esko Loitinen
Looketieteen jo kirurgion iohtori
Veso Vooronen

Looket lis N/orkku Toropornen Toimitsijo Seppo Niininen

0oimitsito Toivo Ronto 25 I I lg8l sookko)

Sisot. 1o lyolooket erikoislookori
Koj Ahlmon

Yleislooketieteen erikoislooko ri

Honnu Suutorinen

Osostopoollikko Erkki Sillonpoo
OsostopoollikkO N/oryotlo Siren
Johtojo Poovo HyvOnen
Johtojo Seppo Pietiloinen

Toimituqohtojo Juhoni Loine
Osostopoollikko Perlti Tukio
Osostopoollikko Risto Rinto-Jouppl
Johtojo Heikki Sipilo

Tolmistopoolllkkd fr/orjotto Pihlojo
(Apu lo isosostopooll ikko
Penlri Aoltonen 3l l2l98l sookko)
Osostopoollikko Gunnel Llljestrond
(Sisotoutien erikoislookorr
Risto Korovo 3l l2)q9l sookko)
Agronomi Penitr Soorimokr

Toimistopoollikko Heikki Kommonen
(Apuloisosostopoollikk6 Lirso Kostion
3l 12 l9B 1 sookko)
Sisotoutien erikoislookori Risto Korovo
(OsostopoollikkO Gunnel Liljestrond
3l l2 l9Bl sookko)
Jorjestopoollikko Touno Jolonen
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Luotlcvo ku utustor nn i n no n ;chtcku ntc

Toimitusjohtojo Molli Urmonen,
puheenjohtojo

Osostopooll kk6 Esko Prokkolo,
voropuheenjohtojo

Johtojo Antt Suominen
Osostopoollikko Ens o Tuominen

AsicnfuntrjoTosene/

Vorotuomori Cssion Antson
Vt professori Eero Arlro
Ioimitusjohtojo Anssi Korkinen
Johtojo Louri Korvusolo
(Vorotoimitusjohlojo Klous Ekholm 3 I

Ponkinjohtojo Simo Korovo
Joh.o;o Anttr Sovolorren
Ponkinlohtolo Lour Suomelo

l2 l98l sookko)

Tiedotustoi m i nnc n neuvotlel u kuntc

Toimitusjohtojo N/ott Uimonen, puheen;ohtojo
Osostopoollikko YqO Lormolo, voropuheenlohtojo
TiedotuspoollikkO Leo Allo
Osostopoollikko Kimmo Eskolo
Apuloisjohtojo Heikki Helkovuor
Tiedotuspoollikko Evo-He eno Jussi o
Pootoimitlojo Anttl Kyynoroinen
Tiedotuspoollikkd Antt Pulllnen
Tiedoiuspoollikkd Erkki N/ooso o
Tiedotuspoollikko Sokori ltzlontonen
Johtojo Eero Sontolo
Tiedotuspoollikko N/otl i Soromoo
Johtojo Poulr Tovonen
Osostopooil kk6 Helmo Tuomorlo
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Eliketurvokeskuksen esirn ehet

Toimituslohtolo
Vorotoimituslohtojo
Holllnnolinen lohtojo
Suunnittelulohtojo
Loinopilinen lohtolo
Holllnto jo to ousososto, osostopoo lkko

Konltoripo ve utormisto, to m stopocllikko
Loinoprllinen ososto, osostopool rkkO

opulorsosostopoo kkO

Eloketoimisto, toim stopoo likko

Lousuntotoimisto, to mistopoo likko
Voivontoto m sto, toim stopoollikko

Luotlovo kuutusososto, osostopoo I ikko
opuloisosostopoo lkko

Suunn itteluososto, osostopoo ll ikkO

Tiedotusososto, osostopool ikko
Tiedotetoim sto, toim stopoo I kko
Yhteystoi misto, toi mrstopoo I ikkO

Iutkimusososto, osostopoo I kko
opu lc isosostopool I kko
Kenllotutklmustormisto, torm stopooll kko
Tilosiotolmisto, toim siopool ikko

Vokuutusteknillinen ososto, osostopoo llkko

opu loisosostopoo il kko
Elokerekrstertormrsto, torm stopco kko
Nlotemoollrnen toim sto, toimistopooll kkO

Asromies
Henk lostopool ikkO

KenllopoollikkO
Koulutuspooll kko
Krinterston,sonnO's Jo

\,'1otl Urmonen
Jouko Srrkesolo
Antero Vitonen

N/orkku lonn nen
Anllr Suomrnen
Ensio Tuomrnen

Ve r-Pekko Plont ng
Penllr Korvistoinen

Topio Kors kos
Heeno lopio

lkko Sovohermo
Nlorkku S rvio

Esko Prokkolc, SHV

Ar Lorne
Antero Ahonen

Yqd Lormolc
Pentl' [oht nen

Elsi-Koilo I ndqu st
lVorgoretho Aorn o

Juss Vonomo
Srmo Forss

Leeno L etsolo
lv4orff Honn ko nen

lleikkr Poukko
Heleno Luomo
Synnove Hesso
l'/otl Puronen
Mrrlom Tynn lo

lVour Vonhoto o
Lourr N/okelo nen

R sto sopohko o
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EAKELAIJTAKUNNAN
TOITVINTAKET?TOIVUS
r98r

Elokeloutokunto on rotkoissut toi-
mintovuoden l98l otkono
muutoksenhokuosioito o ikoisem-
poon topoon neljosso kuusi-
josenisesso loostosso lstuntoio kul

lokin joostollo on ol ut keskimoorin
kerron viikosso lukuunollomotlo ju-

honnuksesto elokuun o kuun kesto-
nytto kesotoukoo N/uutoksenhoku-
osioito yhdesso istunnosso on kosi

telly 28-56 koppolelro

Volitusten mooro

Elokeloutoku ntoon sooput
toimintovuoden oikono 4 562 valt-
tusto Somono oikono eloke-
loutokunto ontoi pootoksen 5 650
volitusosiosso Vuoden lopusso ol
elokeloutokunnosso vireillo I 585
volilusto Tomo merkitsee noin 4
kuukouden keskimooroisto
kosilrelyoikoo

It'/ u utokset elo kelo itosten
pootOksiin

Elokeloutoku nto muulti vo lituksen
johdosto elo kelo itoksen pootOsto
voliltojon eduksi 1 8,4 prosentisso
topouksisto Lisoksi elokeloutokunto
poloutl.i elokeloitokselle uudel leen
kositeltovoksi 5,3 prosenlrio to-
pouksisto Vostoovot prosenlriluvut
lyokyvyn orvio nto koskevien to-
pousten osolto olivot I 4,0 io 3,5

Helslnglssc;
helmtkuun B poivctnct 1982

Heimer Sundberg Pirio Akesson
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E ckeloutckunnon ;oseret

Vcrsinoise/Tosenet

Puheenlohlo.listo
Ho lrtusneuvos lle mer Sundberg,
puheenjohtolo
Esillel loneuvos Erkkr Ahonen,
voropuheenlohtojo
llo itusneuvos Losse Srnrvrfo,
voropuheenjohtolo
Ho ltussrhteer Tuul kkr Ho koro nen
voropuheenjohtolo

Asiontuntijo;osenet
Look ntoneuvos Juss Antlo
Looket rs Felrx Heikel
looke' s ApoLuppr
Locket rs Nrs Weckmon
Csostopoo lkkO .luhon Jonll
Fr mo ster An to Lunostr6n-r

TyOnontojren eduslolot
Vorotuomori \likko lurmolornen

Vorotuomor rourro Nouro
(Lo*' rs o-ro Joo'e o
t 2) 6 l98l)
Cikeust kond .]ohon Astrom
Agronom V jo I Srrkro

Tyontekilo n edusto;ot
To oudenhoitolo Anl1 H etonen
Polkkosrhteer Esko Fionkovooro
Sosroo rpol 1t nen s hteeri
Jukko Vo nio
To mits jo Seppo N rn nen
(lomtsjo Tovo Ronto
12)).l98l sookko)

lVooto ousyrrllo; en edusto;ot
Agronom Eevo Hetemok
Agronom Pentl Soor mok
Agrolog Touno Jouht,mok
Agronom, Poovo Vuoks nen

Yritlojen edusto1ot
Tomtusjohtolo Ukko [our o
Lcrnop kond Ro mo Lohtrnen

Vcrojosene't

Looket 1o k r tr Heikkr Tokkunen
Lcokei is Poovo Poukko
[ooket s Pou SondstrOm
Looket ts Relo lVontere
To mrstopool kko Seppo V rlonent 'ro's-er Y'1o u- o aen
(\lotemootrkko \lorkku Koponen
I 7 l98l sookko)

Vorotuomor Ar Juhon Korhonen
Qoroluomori Anlt -.lukko Ahte c
154l9Bl sookko)
Crkeust kcnd Joun Soostomornen

Vorotuomor Rsto Rusomo
lVoot jo metsct is Polrc Hockmon

As ontunt jolookor N/orkku Toropo nen
Yrtsdem sht Mo11 Kopper
Vorotuomor [?o lo Kongosperko

-iomtsilo Kolc Kol nen

Agronom Ake Johonsson
Agroogr Topon Vonho o
Agroog .lohonnes los
Ag'olog -oge 

G,. s-'9-

.Jclestojohtojo Kor He kk o
Okeustet kond Jouko Soor

36



NUMEROTI EI-OJA
Elokeloitosten
toirninncslc I 98 I

Elokeloitoks o

Vokuutellujo
Elcrkkeitcr

Nlyonnelyt e okkeet
tVoksutu o)
Elokemeno
Vostuuvelko)
Vostuuvojous)
Kesk m eloke
Keskim myOnnelly eloke

) uvut ovot orvotc

TEL tEL YEt IVYET YHT

2
2

3
3

31 t2 il0

I r40
284

32
7 444
3 B9l

28320
tr.aA

I t6t
) 226

kp

000 kpl
000 kpl
000 kpl
m jmk

244
r09
)2

890
787

3 900
35

603
595

t3

r03
41

4
?r)tr

567
115

) 174
I l5l

aaR

r63
t6

)75
A')a

75

A L\)

364

112

t-41
LA
OZ+

B 900
5 868

32 410
624
832
560

31 )2,
31 )2,
3t )2,

mrjmk
m llmk
m llmk
ml.</kk

mWkk

Elckkeiden lukurncorct
3) )2 I OO0 kpl

Vonhuuse okkeet
TyOkWt4tOmyyselo kkeel
TyollOmyyselokkeet
Perhe-elokkeet

Ko kkr

)977 1978 1979 r9B0 t98l

224
)74

2
70

242
)75

5
79

la3
174

B

87

283
)73
t5
95

304
1 1.)

/J

IB
)42

466 50r 532 566 597

Muulckset elikke den
lukurnccnssi l98 I , 

.l 
000 kpL

Eokketo 3l l2 lg8t)
N/yonnelty uusio
NIL;L;tetlLr vonhuuselokkeeksi
Poollynerto
Elokkerto 3l l2l9Bl

lyokyvy4t6myys jo
tyoltomyyselokkeet

IBB
23

-t2
o_O

t9l

vonhuus-
elokkeet

283
20
)2

-il
304

perhe-
elokkeet

95
r0

a
- 

!-)

)02

koikkl

traJ\)

-22
tr c\-,)a /

566

Elckerne"c -rr. nak

Vcnhuuselokkeet
TyOkyvyttOmyyse okkeet
Ty0110myyse okkeet
Perhe-e okkeet

Kcrrkk

)977 t97B )979 t9B0 t98t

I 341
) 272

t0
366

) 6)7
I 446

2)
443

) 973
) 6)7

raJJ

539

2356
) 82)

)28
650

2839
246)

)77
791

2989 3527 4)BA 4957 5868

Ko kkr n ede 1o esrtelty h n Lk! h n s so lvv .rvcs 'ok s'erc fV scelokcturva

ELoketurvokeskus
Opostnsrlto 7

00520 Hesnki 52 puhelin (90) l5l I

Kuvot lVorkus Leppo
Loy-oui Kristino lssokoinen
Frencke lln K rlopoino Cy
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