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TYOELAKETURVA VUONNA
1982

Ty6ntekijdin eldkelait TEL ja LEL
ovat olleet voimassa 20 vuotta.
Kahdenkymmenen vuoden kehi-
tys on merklnnyt paitsity6elake-
turvan piirissd olevien mddrdn
huomattavaa automaattista kas-
vua myds uusien etuuksien tuloa
lainsddddnt66n ja eldkkeiden ta-
son kohoamista. Perhe-eldketur-
va liitettiin tydeldkkeisiin 1 967,
yrittdjien eldketurva tuli voimaan
'1 970, ty6tt6myyseldke liitettiin
etuuksiin 1 97 1 ja osatydkyvyttd-
myyseldke 1973.

Tydntekijiii n ja yritttijien eldkela-
kien mukaista eldkettd makset-
tiin vuoden pddttyessd 625 000
henkil6l le. Yhteensd tydeltikelai-
tokset maksoivat ndiden eldkela-
kien mukaisina eldkkeinii 6,93
miljardia markkaa. N imel liskas-
vu edellisvuodesta oli 1,07 mil-
jardia markkaa. Muita tydeldk-
keitd, julkisen sektorin elakkeitd
ja merimieseldkkeitd, maksettiin
6,07 miljardia markkaa, joten
ty6eldkkeet yhteensd muodosti-
vat 13 miljardin markan erdn.
Lakisd€rteisind eldkkeind mak-
settiin maassa kaikkiaan 23,13
miljardia markkaa.

Tydekikejdrjestelmdn vastu uvel-
ka oli 38,6 miljardia markkaa ja
maksutulo 9,25 miljardia mark-
kaa. TEL:n ja LEL:n keskimddrAi-
set maksuprosentit olivat 12,4 ja
12,3, kun oli otettava huomioon
vuosien 1978 ja 1979 maksun
alentamisesta aiheutuvat kuole-
tukset. YEL:n vakuutusmaksu oli
keskimddrin 11,1 prosentin ja
MYEL: n keskimddrin 5,2 prosen-
tin suuruinen.
4

Taloudellinen lama on johtanut
koko teollistuneessa maai lmas-
sa lisddntyvddn keskusteluun
sosiaal itu rvan rahoitustavoi sta.
Suomessa rahoituskysymykset
ovat olleet esilld usean vuoden
ajan, mikd on johtanut myos
maksuperusteiden muutoksiin.
Ne ovat koskeneet myds ty6eld-
kemaksua, kuten kulunut vuosi-
kin osoittaa. Soslaali- ja terveys-
ministeri6 asetti vuoden alussa
tyoeldkemaksutydryhmtin selvit-
tdmddn nykyisen lainsddddnndn
pohjalta ty6eldkemaksun vahvis-
tamismenettelyd ja maksun pe-
rustemallin kehittdmismahdolli-
suuksia. Tydn paatavoitteena on
varmistaa vakuutettujen edut pit-
kalla tahtaykselld. Tydryhmd sai
lisatehtdvdkseen selvittdd mah-
dollisuudet alentaa nuorten hen-
kil6iden osalta perittdvdd mak-
sua. Ty6ryhmd katsoi, ettd nuo-
rista henkil6ista perittdvd maksu
voidaan porrastaa noin puoleen
keski mddrdisestd tasosta. Vuo-
den 1983 talousarvion kdsittelyn
ja my6hemmin tehdyn devalvaa-
tioratkaisun yhteydessd toteutet-
tiin TEl-maksun alennukset, jot-
ka olivat yhteismddrdltddn 0,7
prosenttiyksikk6zi. TEL: n perus-
tekorkoa korotettiin 1 .1 .1 983 lah-
tien 8,5 prosentista 9,5 prosent-
tiin.

Kevddlld jdtti mietintdnsa sosiaa-
li- ja terveysministeri6n asettama
tydkyvyttdmyyden arvioi ntitoi m i-
kunta. Sen ehdotuksista keskei-
sia oli suositus siitd, ettd tyoeld-
kelaitos ja Kansaneldkelaitos
tydkyvyttdmyys pddtostd teh d es-
sddn ennakolta ilmoittaisivat toi-

silleen tuloksesta, johon ovat
paatymdssd, ja kan nanottojen
muodostuessa eridviksi neuvot-
telisivat yhteiseen tulokseen
pddsyn mahdollisuuksista. Me-
nettelyn kdytEinndl I isia yksityis-
kohtia on suunniteltu osapuolten
yhteistydna. tt/yos muut toimi-
kunnan ehdotukset ovat toteutu-
massa tai on jo toteutettu.

Ri ntamaveteraan ien varhaiseld-
kelaki tuli voimaan heintikuun
alusta. Eldkeoikeuden ratkaisee
sosiaali- ja terveysministeri6n
yhteydessd toimiva lautakunta,
jossa ovat edustettuina valtio,
veteraanijdrjestdt ja eldkeasian-
tuntemus. Varhaiseldkkeen kdy-
tdnn6n hoitaminen on sdddetty
ty6eldkelaitosten tehtdvdksi.
Eldkkeet ja muut jdrjestelmdn
toimeen panosta johtuvat kustan-
nukset maksetaan valtion va-
roista.

Varhaiseldkejairjestelmd ei kaikin
osin ole tziytt€rnyt siihen asetettu-
ja toiveita, vaan eldkkeen saami-
sen erddt edellytykset on katsot-
tu liian tiukoiksi, Vuoden viimei-
send pdivdnd voimaan tulleet
lai nmuutokset ovat vdljentdneet
ehtoja.

Maati latalouden harjoittajien ty6-
tulo jaetaan uuden lainmuutok-
sen mukaan siind suhteessa,
jossa he ottavat osaa yhteisen
viljelmdnsd tyohdn. Yhteisestd
tydtulosta tulee kummallekin kol-
mannes, ja viimeinen kolmannes
jaetaan tasan, ellei muuhun ja-
koon ole perusteltua syyta.



ELAKETU RVAKES KU KSEN TO I ]VI I NTA
TYOELAKE-
VAKUUTETTUJEN
PALVELU

E I dketu rvakesku s p alve I ee va-
ku utettu ja hoitam al I a h en ki lo-
kohtaista eldkeneuvontaa ja ot-
tam al I a v astaan el dkeh ake-
m u ksi a. Li sdks i E I iiketu rvake s-

Eldkehakemusten
tietoliikenne

Vuoden aikana saapui Eldketur-
vakeskukselle pankkien, posti-
toimipaikkojen ja Kansaneldke-
laitoksen pai kal I istoimistojen
vastaanottamia tydeldkehake-
muksia yhteensd 33 000. Hake-
mukset ja muut asiakirjat Elake-
turvakeskus ohjaa pddtdksen te-
kevdlle eldkelaitokselle. Samalla
hakemuksiin liitetddn tiedot haki-
jan tyosuhteista, yrittdjdtoimin-
nasta ja aikaisemmista eldk-
keistA.

Eldkelaitosten suoraan vastaan-
ottamat hakem u kset tdyden ne-
tddn tarvittaessa Eldketu rvakes-
kuksen rekisteritiedoin. Tdyden-
nystd varten eldkelaitokset il-
moittivat 39 000 hakemuksesta.
Vuoden eldkehakemusliikentee-
seen sisdltyy yhteensd 8 900 rin-
tamam iesten varhaiseldkehake-
musta. Naista ldhes 7 000 tehtiin
huhti-kesdkuussa.

Vanhuuselaikkeiden hakemus-
palvelu alkaa siitti, ettd Eldketur-
vakeskus toimittaa eldkelaitoksil-
le etukdteen seuraavalla puoli-
vuotiskaudella 65 vuotta tdytta-
vien tydeldkettd ansainneiden
rekisteritiedot osoitteineen. Eld-
kelaitos lahettad hakijalle eldke-
hakemuslomakkeen ja ennakko-
laskelman eldkkeestd tai selvi-
tyksen rekiste16idyistd tydsu h-
teista. Helmikuussa ja elokuussa
Eldketurvakeskus antoi uusia
1 .7 .1982-30.6.1983 alkavia van-
huuseldkkeitd varten yhteensd
noin 15 000 rekisteriotetta.

ku s valvoo vaku uttam i sve lvol I i -
suuden ttiytti)mistd ja antaa
lausuntoja, pddtoksid ja suosi-
tu ksi a yks ittdi ste n vaku utettu -
jen eldkeasioista.

Vakiintuneen kdyt6nn6n mukai-
sesti El6keturvakeskus ldhetti
eldkelaitoksi I le vaestorekisteri-
keskukselta kuukausittain saa-
miensa kuolintietojen perusteel-
la ilmoituksen niistd tyoeldketta
ansainneista henki l6istd, joiden
jrilkeen perhe-eldkettd ei ollut
haettu. Elzikelaitokset puoles-
taan ldhettivdt edunsaajille ke-
hotuksen hakea perhe-eldkettd.
Vuoden aikana Eldketurvakes-
kus antoitiedon noin 1 400 ha-
kematta olevasta perhe-eldk-
keestd.

Sai rausvaku utu ksen pdiv6-
rahan ensisijaisuuteen
liittyvd tietolii kenne

Sai rausvakuutu ksen pdivdrahan
ensisijaisu us tyokyvyttdmyys-
eldkkeeseen niihden edel lyttaEi
i lmoitusl i i ken nettii tydeldke- ja
sai rausvaku utusjdrjestel mien
vdli lla. Tyoeldkkeen myontdvdlle
eldkelaitoksel le i lmoitetaan sai-
rausvaku utuksen pdivdrahan
ensisijaisuusajan pddttymisestd.
Kun pdivdrahaa on maksettu
1 50 paivdltd, Kansaneldkelaitok-
sen paikallistoimisto lahettad
Eldketurvakeskukselle i lmoituk-
sen, jonka liltteend on lddkdrinto-
distus. Eldketurvakeskus puo-
lestaan liiilaa ilmoitukseen pdi-
vdrahansaajan rekisteritiedot ja
lahettaai i lmoitu ksen eldkelaitok-
selle, jonka ratkaistavaksi eldke-
hakemus kuuluu. Ndin eldkelai-
toksella jo hakemuksen vireille
tullessa yleensd on ratkaisuun
tarvittavat tiedot. Vuoden aikana
Eldketurvakeskus vailitti 25 000

ensisijaisuusajan pddttym isi l-
moitusta.

Uusi kdytdntd aloitettiin vuoden
alusta, ja se on toiminut alkuvai-
keu ksien jdl keen moitteetto-
masti.

Eldkeotepalvelu

Vaku utettujen ti laam ia otteita
tyosu hderekisteristd annetti in
1 30 000. Eldketurvakeskuksen
aloitteesta ldhetetti i n tydsuh-
teensa ptitittdnei I le, tydsu htees-
ta toiseen siirtyneille ja uusille
tyoeldkevaku utetu i I le yhteensd
232 000 otetta.

Rintamaveteraan ien varhais-
eldkkeelle sii rtymista harkitse-
vien otepyyntdja voitiin tunnistaa
noin 2 000 Naihin pyyntoihin
vastatti i n I i ittamal la tavanomai-
seen koneellisesti muodostet-
tuun otteeseen kirje, jossa an-
nettiin ohjeita varhaiseldkkeen
hakemiseksi.

Kun tydntekija saa oman eliik-
keensd karttumista kuvaavan ot-
teen, hdn voitarkistaa, ovatko
rekisterin merkinndt oikeita. Re-
kisteritietoja koskevat h uomau-
tukset selvitetddn Eldketurva-
kesku ksessa. Ntiitri h uomautu k-
sia tuli 6 100 vakuutetulta, ja ne
koskivat yhteensd B 600 ty6suh-
detta. Huomautuksen aiheutta-
neita otteita oli 1,7 prosenttia
kai kista eldkeotteista.
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KALLIOA/IAALAUKSIA

Kal I i o m aal au ksi s s a e s r I ntyy v at n
harvoin jokin laajempi kokonainen
tapahtuma.

On mahdolltsta, ella nam) maa
laukset kuvaavat tyob, eldmad esi-
h i stor i al I i se I I a aj al I a.

Kuitenkin nrrn kauan kuin tlettya
kuva-aihetta on l)ydetty yksi tai
kaksi kappaletta, on sen tarkoitusta
m ah d otonta t ds m al I r se st i m aar i -

tella.

Pc:h jois-Norja

Asiakkaiden neuvonta,
lausunnot, pddtdkset,
suositukset

Elaketurvakeskus palvelee tyo-
eldkevaku utettuja ja tyonantajia
henki l6kohtaisestl yleis6n palve-
lutoimistossaan, kirjeitse ja pu-
helimitse. Tiedusteluki rjeiden
mddra on ollut 12 200. Kirjeis-
sddn asiakkaat kysyvtit paa-
asiassa eliike-etuuksia, eldkkei-
den mddrda ja elakeotteesta
puuttuvia tydsuhteita. Eldketur-
vakeskus on tarvittaessa selvit-
tdnyt kirjeitse myds asiakkaiden
muissa maissa karttuneet eld-
keoikeudet.

Tydnantajan, tyontekijdn, itse-
nAisen yrittajan tai eldkelaitok-
sen hakemuksesta El6keturva-
keskus antaa pddtoksen tai lau-
sunnon siitd, mitd tyoelakelakia
kussakin tapauksessa on sovel-
lettava. Naita pddtoksid ja lau-
suntoja annettiin vuoden aikana
yhteensd 576. lMdara oli edelli-
sena vuonna 154. Kasvu johtuu
pddasiassa annetuista f reelan-
ce-ty6ntekij6itei koskevi sta pdd-
tOksistd. lVuutoksenhakuelimi I le
annettiin 1 0B soveltamiskysy-
myksid koskevaa vasti netta.

Lausunnot
vakuutusoikeudelle

Vakuutusoikeus on tyoeldke-
asioissa ylin muutoksenhaku-
elin. TyoelSkelakien voimaantu-
losta ldhtien vakuutusoikeus on
pyytanyt Eldketu rvakesku kselta
lausunnot kaikista sinne tehdyis-
ta tyoeldkkeitd koskevista vali-
tuksista ja priatosten poistamista
koskevista hakemuksista. Vali-
tuksissa on useimmiten kyse
tyokyvyn arvioinnista. Pddtdsten
poistamista koskevista hake-
muksista suurin osa liittyy yritt€r-
ji I le annettuihin tyotu lopaiatdk-
siin, joihin halutaan muutosta va-
litusajan jo kuluttua umpeen.

Rintamaveteraanien varhaisela-
kehakemukset kdsittelee var-
haiseldkelautakunta Varhaiseld-
kelautakunnan pddtdkseen hae-
taan muutosta suoraan vakuu-
tusoikeudelta silloin, kun pddt6s

koskee oikeutta eldkkeeseen,
esimerkiksi rintamapalvelusai-
kaa, tyon rasittavuutta tai tyoky-
kyd. ti/yos ndistd rintamavete-
raanien tekemistd valituksista
vakuutusoikeus on pyytdnyt Ela-
keturvakeskuksen lausunnon.

Ennen lausunnon antamlsta va-
kuutusoikeudel le Eldketurvakes-
kus pyytdd asianosaisena ole-
van eldkelaitoksen vastineen se-
kd hankkii tarvittavat asiakirjat ja
I isdselvitykset. Tydkyvyttdmyy-
den arviointia koskevista valituk-
sista Eldketurvakeskus yleensd
pyytdd erikoislddkdrin (kardiolo-
gian, keuhkosairauksien, orto-
pedian, psykiatrian tai sisdtau-
tien spesialistin) lausunnon.

Vuoden aikana Eldketurvakes-
kus antoi vakuutusoikeudelle
kaikkiaan 2 1 48 lausuntoa. Nais-
ta 1 506 koskity6eldkevalituksia,
325 pazitdsten poistam ishake-
muksia 1a 317 rintamaveteraa-
nien varhaiseldkeasiassa tehtyjd
valituksia.

Vaku uttamisvelvol I isu uden
valvonta

Eldketu rvakesku ksen tehtdvdnd
on valvoa, ettd tyonantajat ja
yrittajait tdyttdvdt TEL:n ja YEL:n
mukaisen vakuuttamisvelvol I i-
suutensa.

Eldketu rvakesku ksessa aloitet-
tiin huhtikuussa 1982 jatkuva
atk-tekniikkaan perustuva YEL-
valvonta. Tdmdn ns. systemaat-
tisen YEL-valvonnan avulla tar-
kistetaan jeirjestelmdllisesti yrit-
tdjien eldkevakuutuksen ottamis-
ta. Vuoden aikana Eldketurva-
keskuksessa selvitettiin '10 305
yrittaijdn vaku uttam isvelvol I i-
suus. Yrittdjdt ovat yleensd ke-
hotuksen saatuaan ottaneet va-
paaehtoisesti vakuutuksen. Eld-
keturvakeskus joutui kuitenkin
ottamaan pakkovaku utu ksen
714 yrittajalle.

TEL: n mukaista vakuuttamisvel-
vol I isuutta valvottaessa tarkas-
tuskdyntejd on tehty 715 ty6nan-
tajan luokse. Osa ndistd tarkas-
tuksista on tehty Eldketurvakes-
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kuksen omasta, osa eldkelaitos-
ten aloitteesta.

Vakuuttamisvelvol I isuus on sel-
vitetty 488 konkurssin, 2621ull<-
sen haasteen ja 283 fuusion
yhteydessd. Eldketu rvakeskus
on valvonut saataviaan 42kon-
kurssin, 12 julkisen haasteen ja
kahden fuusion yhteydessd.

Jos tydnantajat eivdt kehotuk-
sesta huolimatta tee vapaaehtoi-
sesti vakuutusta, Eldketurvakes-
kus ottaa vakuutuksen tydnanta-
jan kustannuksella ja samalla
m66rdd vakuutusmaksun koro-
tettavaksi laiminlydnnin vuoksi.
Vuoden aikana on nditd korotet-
tuja vaku utusmaksuja mddrdtty
perittdvdksi tydnantaj i lta yhteen-
sa 1 422 000 markkaa.

TyOnantajalta mddrdtddn perittd-
vdksi vakuutusmaksun korotus
myds silloin, kun tydnantaja on
ottanut vapaaehtoisesti vaku u-
tuksen mutta on tehnyt sen vasta
laissa sdddetyn md€irdiajan jtil-
keen. Vuoden aikana mddrdttiin
nditd korotuksia maksettavi ksi
yhteensd 686 000 markkaa.

Sivutoiminen yrittdjd
voidaan vapauttaa
vakuuttamis-
velvollisuudesta

Yrittdjd, joka harjoittaa YEL:n pii-
riin kuuluvaa toimintaa, on vel-
vollinen ottamaan YEL:n mukai-
sen vakuutuksen. Sivutoimisel la
yrittajal lti on kuitenkin mahdol li-
suus saada vapautus vakuutta-
misvelvollisuudesta.

Vapauttamisen ehtona on, ettd
yrittAjal lii on muiden ty6eltikela-
kien kuin YEL:n perusteella oi-
keus riittdvAdn eldketurvaan. Va-
pauttamista on haettava Eldke-
turvakeskukselta, ja se my6nne-
tddn yleensd viideksi vuodeksi
kerrallaan. Eldketurvakeskus voi
hakem uksesta hyvdksyd vapau-
tuksen saaneen yrittajain kesken
vapautusjakson takaisin YEL-
eliiketurvan piiriin.

Vuoden alusta voimaan tulleen
lainmuutoksen johdosta sii rtyi

8

It/YEL-vapautushakemusten kd-
sittely [t/aatalousyrlttajien el dke-
laitokselle. Vuoden 1981 puolel-
la vireille tulleiden MYEL-vapau-
tushakemusten kasittelyn on vie-
ld hoitanut Eldketurvakeskus. Se
kdsittelee myds vastaisuudessa
niiden yritt€ijien hakemukset, jot-
ka samanaikaisesti hakevat va-
pautusta sekd YEL:n ettd
TVYEL: n mukaisesta vakuutta-
misvelvollisuudesta.

Vuoden aikana YEL:n ja MYEL:n
mu kaisesta vaku uttam isvelvol I i-
suudesta vapauttamista haki
Eldketu rvakeskuksella 2 247
yritttijaii. Pdtrtdksia an netti i n

2 559, joista hylkarivia 444.f a-
kaisin eldketurvan piiriin hyvrik-
syttiin 59 yritttij€iai.

Suomal ai sten tyoskentely
ulkomailla

Vuoden alussa tuli voimaan uusi
pohjoismainen soslaalitu rvaso-
pimus. Se sisdlsi uusia sddnnok-
sid my6s tydeleikkeiden osalta.
Suomen kansalainen voi nyt
saada oikeuden eldkkeeseen
muusta pohjoismaasta lyhyenkin
tyoskentelyn perusteella. Sopi-
muksen nojalla voidaan myos
Suomen tydeldkevaku utuskau-
det laskea mukaan, jos tyosken-
telyaika toisessa pohjoismaassa
ei riitri siihen, ettd sielld eldkeoi-
keuden syntymisen edellytykse-
nd oleva odotusaika tdyttyisi.
Vastaava periaate sisdltyy myds
Suomen ja Saksan liittotasaval-
lan vdliseen sopimukseen, joka
on toinen voimassa olevista so-
siaal itu rvasopimu ksistamme.

Vakuutuskaudet vahvistaa toi-
sen sopimusvaltion pyynnostd
Eldketurvakeskus, joka toimii so-
siaal itu rvasopi musten edel lyttti-
mdnd yhdyselimend tydeldkeva-
kuutuksen osalta. Sosiaaliturva-
sopi mukset ovatkin laajentaneet
Eldketurvakeskuksen ulkomai-
siin eldkeasioihin liittyviS toimin-
toja merkittdvdsti, Saksan liittota-
savallan kanssa tehty sopimus
tuli syyskuussa olleeksi vuoden
voimassa. Sen toimeenpanoon
liittyva tietoliikenne on ollut odo-
tettua vilkkaampaa.

Kun tydntekijd ldhtee suomalai-
sen ty6nantajan ldhettdmdnd toi-
seen pohjoismaahan tai Saksan
liittotasavaltaan, tarvitaan todis-
tus siitd, ettd hdnelld on voimas-
sa oleva Suomen lakien mukaan
jdrjestetty sosiaal itu rva. Tod istus
on tarpeen, jotta sosiaalivakuu-
tusmaksuja ei perittdisi myds
vastaanottajamaassa. Eldketu r-
vakeskus huolehtii ndiden todis-
tusten ki rjoittamisesta.

Eldketurvakeskus huolehtii siitd,
ettA hakematta ei jdisi eldikkeitti,
joihin ty6ntekijdlld sosiaaliturva-
sopimusten perusteella on oi-
keus. Vuoden aikana kehotettiin
yli900 henkil6€t hakemaan ty6-
eldkettd toisesta pohjoismaasta,
Noin 3 800 Suomen kansalaisel-
le on vuoden aikana mydnnetty
tydel€iketta muista pohjois-
maista.



TO!IVIINTA TYO-
ELAKELAITOSTEN
KESKUSELIlVIENA

Ty o e I i)kej il rj e ste I m dn ke s ku s I ai -
toksen a El dketu rvake s ku s se lvit-
tdti el dkel aitosten osu u d et yhte i -

sesti vastattavi sta eldkkei std, yl-
I dp itt)ti kesku s reki ste ri d j a antaa
laitoksi I le ohjeita ja suosituksi a
I akien sove ltam i sesta.

Elakkeiden vastu u njako

TydelEikkeiden rahoitus on jdr-
jestetty siten, ettd osaan eldke-
kustannu ksista varaudutaan etu-
kdteisella rahastoinni I la. Tdltd
osin eldkkeestd on vastuussa
rahastoinnin suorittanut eldkelai-
tos. Se osa el6kekustannuksista,
johon ei ole varauduttu rahas-
toinnilla, muun muassa elakkei-
den indeksisidonnaisuudesta
johtuvat kustannukset, rahoite-
taan vuosittain sitd mukaa kuin
eldkkeitd maksetaan, Tdltd osin
eldkekustann uksista vastaavat
eldkelaitokset yhteisesti, Eldke-
tu rvakeskus selvittdd vuosittai n
eldkelaitosten vastuuosu udet
eldkkeistd. Vuonna 1982 toimi-
tettiin vastuu njako vuodelta
1981.

TEL-, LEL-, YEL- ja MYEL-eldk-
keitd maksettiin vuonna 1981
yhteensd 5 866 miljoonaa mark-
kaa, mistd mddrdstd 3 532 mil-
joonaa markkaa oli TEL- ja LEL-
eldkelaitosten yhteisel ld vastuul-
la ja 536 miljoonaa markkaa
YEL-elakelaitosten yhteisel ld
vastuulla.

TEL- ja LEL-elakkeiden vastuun-
jakoa suoritettaessa Eldketu rva-
keskus peri eldkelaitoksilta yh-
teensd 557 miljoonaa markkaa
ja jakoi tdmdn mddrdn elakkeita
vuoden aikana yli vastuuosuu-
tensa maksaneille elakelaitoksi l-
le. Kun eldkelaitosten vuoden
1981 aikana suorlttamat vas-
tuunjaon ennakot otettiin huomi-
oon, jdi Eldketurvakeskuksen vd-
litettriviksi lopullisen vastuunjaon
yhteydessd vastu u njaon suori-
tuksia 69 miljoonaa markkaa.

Vastu unjaon yhteydessd eldke-
laitoksille jaettiin myds Tydtt6-
myyskassojen Keskuskassan
Eldketu rvakeskuksel le maksama
vakuutusmaksu, jolla katetaan
tyottdmyysaikojen huomioon ot-
tamisesta aiheutuvat eldkeku lut.
Kaikkiaan TEL- ja LEL-eldikelai-
toksille maksettiin vastuunjaon
yhteydess e 7 22 m i ljoonaa
markkaa.

YEL-elakkei nd eldkelaitokset
maksoivat vuonna 1981 yhteen-
sd 538 miljoonaa markkaa. Tds-
td mddrdstd valtion kustannus-
osuus oli 181 miljoonaa mark-
kaa, minkd Eldketurvakeskus
maksoi eldkelaitoksi I le YEL-elak-
keiden vastuunjaon yhteydessd.

Vastuu njaon yhteydessd suori-
tettiin my6s vuosina 1978 ja
1 979 syntyneiden lakisddteisten
vastuuvajausten kuoletusten sel-
vitys. Vuonna 1978 syntynyt vas-
tuuvajaus oli 357 miljoonaa
markkaa. Tastti mddrdstd vuon-
na 1981 kuolettui 25,9 prosent-
tia, minkti jdlkeen vastuuvajaus-
ta jai jdljelle 177 miljoonaa mark-
kaa. Vuonna 1 979 vastuuvajaus-
ta syntyi 205 miljoonaa markkaa,
ja tEistti mSSrdstd 20,2 prosenttia
kuolettui vuonna '1981 . Tdtd vas-
tuuvajausta jai jiiljelle 137 miljoo-
naa markkaa.

Vuoden 1982 aikana maksettiin
vastuunjaon ennakot vuoden
1982 eldkkeistd. Niiden yhtey-
dessd Eldketurvakeskus vdlitti
eldkelaitoksi I le YEL-elakkeiden
valtion osuuden ennakkona
199,7 miljoonaa markkaa. Hei-
niikuun alusta alkoivaltion kor-
vausten ennakoiden maksami-
nen ri ntamaveteraan ien varhais-
eldkelain mukaisista el€ikkeista.
Eldketu rvakeskus vail itti valtion
korvauksen ennakkoina vuoden
1 982 ri ntamaveteraan ieleikkeistd
eldkelaitoksille 1 6,5 miljoonaa
markkaa.

Eldkelaitosten ohjaam i nen

Eldkelaitoksille liihetettiin yh-
teensd 57 yleiskirjettd, joista
useimmat koskivat lainsddddn-
non muutoksia ja vakuutusmak-

suja. Yksittdisid aiheita olivat
muiden muassa pohjoismainen
sosiaal itu rvasopimus, tapatu r-
makorvausten h uomioon ottami-
nen tydeldkkeissd sekd rintama-
veteraanien varhaiselzikkeet.
Eldketurvakeskus on myds seu-
rannut vakuutusoikeuden ja eld-
kelautakunnan ratkaisuja ja tie-
dottanut tyoeliikelaitoksi I le peri-
aatteel I ista merkitystd omaavista
p€ititdksistd.

Tydkyvytt6myysasiain
neuvottelukunta

Vuosi 1982 oli Eldketurvakes-
kuksen yhteydessd toimivan ty6-
kyvyttdmyysasiai n neuvottel u-
kunnan 20. toimintavuosi. Neu-
vottelukunta on yhteistydelin,
joka pyrki i tydeldkejdrjestelmdn
ratkaisukdytdn n6n yhdenmu-
kaistamiseen. Neuvottelukun-
taan kuuluu eldkkeiden ratkaisu-
toiminnan ja ltieiketieteen erikois-
alojen asiantuntijoita, Keskeisten
tyomarkki najdrjestdjen samoi n
kuin vuoden alusta maatalous-
yrittdjien ja muiden yrittdjien kes-
kusjdrjestdjen ed ustajat ovat
mukana. Neuvottelukunnan
asettaa Eldketu rvakeskus kol-
meksi vuodeksi kerrallaan. Tata
nykyti siihen kuuluu puheenjoh-
taja ja varapuheenjohtaja sekd
kuusitoista muuta jdsentd, joista
kahdeksan on laakeireitzi.

Neuvottelu kunta antaa suositu k-
si a tydkyvyttdmyyse liikettei kos-
kevista periaatteel I isista asioista
sekd tulkinta- ja rajatapauksista.
Ratkaisusuosituksia voivat pyy-
tdd seka yksityisen ja julkisen
sektori n tydeldkelaitokset ettd
Eldketurvakeskus. Vuoden alus-
ta voimaan tulleen ohjesdrintd-
muutoksen mukaan suositusta
voivat pyytri€i my6s tydeldkkeitai
kdsittelevdt mu utoksenhakuel i-
met ja viranomaiset.

Vuoden aikana neuvottelukunta
ktisittel i 67 suosituspyyntoa.
Useimmiten on tiedusteltu, onko
eldkkeen hakijaa pidettiiva ty6-
kyvytt6mand ja mistd lukien. An-
taessaan lausunnon hakijan sai-
rauden ja tydkyvyttomyyden al-
kamisajan kohdasta neuvottel u-
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kunta samalla ottaa kantaa sii-
hen, mille eldkelaitokselle pdd-
tdksen antaminen ja vastuu eldk-
keestd kuuluu. Neuvottelukunta
antaa asiassa ainoastaan suosi-
tuksen eikd tee lopullista ptiatds-
tii. Sekd eldkelaitokset ettd muu-
toksen hakuasteet ovat mi ltei
poikkeu ksetta noudattaneet rat-
kaisuissaan neuvottelukunnan
suosituksia.

Eldkekassa- ja
sddti6tarkastus

Vuoden aikana oli toiminnassa
12 eldkekassaa ja 89 elakestia-
ti6t5, jotka hoitavat TEL:n mu-
kaista eltiketurvaa. Kassoista vii-
sion hoitanut myds YEL-eltike-
turvaa. Siititi6ista ja kassoista
75:ssd on vuoden aikana suori-
tettu tarkastus. Erttyistd huomio-
ta on kiinnitetty kysymyksiin, jot-
ka aiheutuvat sai rausvakuutuk-
sen pdivdrahan muuttumisesta
ensisijaiseksi tydkyvyttomyys-
eldkkeeseen ndhden. Eldkekas-
sojen ja -stiiiti6iden toimintaan
liittyviss€i asioissa on annettu yh-
teensii 1 13 lausuntoa sosiaali- ja
terveysministeri6l le, eldkelaitok-
sille, tydnantajille ja tyonteki-
joille.

Rintamavete raan ien
varhaiseldke

Tietoliikenteen luominen, rekis-
teritietojen toimittaminen ja uu-
sien tietojen taltioiminen, neu-
vontaty6 sekd valtion varojen vd-
I ittdmi nen jdrjestel miin kustanta-
miseksi ovat merkinneet Eliike-
tu rvakeskuksel le u usia tehtrivia.
Eliiketurvakeskus on huolehtinut
eldkekassojen ja -saati6iden
puolesta eldkehakemusten esit-
telystd varhaiseldkelautaku n nal-
le, milloin ndmA ovat sitd pyyta-
neet.

Varhaiseldkelautakunnal le on
vuoden aikana saapunut 8 31 0
hakemusta, joista 5 821on joh-
tan ut mydnteiseen en nakkopati-
tokseen. Hakemuksia on eri pe-
rustein hyldtty 2 268. Tdrkeim-
mait hylkeiamisen syyt ovat olleet
kahden vuoden rintamapalve-
lusajan puuttuminen, se, ettei
rintamaveteraani I la ole ol lut
ty6ntekoa olennaisesti haittaa-
vaa sairautta, sekd se, ettei tydtti
ole voitu katsoa lain tarkoittamal-
la tavalla rasittavaksi. Osa hake-
muksista on kdsittelemdttd. Kun
myds tydn jdttdimisjdrjestelyt vie-
vdt aikansa, maksettavina oli
vuodenvaihteessa 2 530 ela-
kettai.

LUOTTO-
VAKUUTUS

E I tiket u rv ake s k u ks e n I u ottov a-
ku ut u sta vo i v at y r ity kset kttytt t)?)

tyde I dke I aitokse lta saad u n I ai -
nan vakuutena. Lisdksi luottova-
ku utu kse I I a tu rvataan e I dke sdd-
tioiden ja -kassojen koko eldke-
vastuu.

Pankkitakausten tarjonta I istidn-
tyi vuoden aikana merkittdvdsti.
Tdstti h uol i matta I uottovakuutus-
asiakkaiden mddrd kasvoi
550:lld eli suunnilleen samalla
maaralld kuin edellisend vuon-
na. Kasvu oli 20 prosenttia.

Asiakasprofiili

Luottovakuutuksen 3 255 asiak-
kaasta oli neljdnnekselld vakuu-
tusmddrd enintddn 100 000
markkaa. Neljainneksel ld asiak-
kaista vakuutusmiitira yl itti mi l-
joonan markan. Koska luottova-
kuutusmiidrii on myos useassa
tapauksessa yrityksen eldkelai-
nojen koko mddrd, se osoittaa,
ettd asiakaskunnan pddosa ker-
tyy pienistd ja keskisuurista yri-
tyksista.

Luottovakuutusasiakkaista ol i 36
prosenttia teollisuuden ja 20
prosenttia kaupan ja majoitus- ja
ravitsemustoi m i n nan pi i ristti.
Asiakkaista oli osakeyhti6ita 66
p rosenttia, kommand i ittlyhti6itd

RINTAMAVETERAANIEN VARHAISELAKKEEN LIIKKEELLELAHTO
VUONNA 1982

! rasittetyssa

ff Hyratyt hakemukset

I 5,H?[:",]'fli,'3L'.",1,. 
",,.

.#$i ntmneet etrikkeet

1.1 1.4 1.5

Eduskunta- Toimeenpanon
kAsittely valmistelu
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Hakemusten yhteismtidrti

1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 31.12

Lain voimaantulo

Lkm 14 prosenttia.
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Ldhes 90 prosenttia asiakkaista
keskittyi viiden lddnin alueelle:
Uudenmaan l6dni 44 prosenttia,
Turun ja Porin ltidni 14 prosent-
tia, Hdmeen lddni '14 prosenttia
Vaasan lddni 6 prosenttia ja Ou-
lun lddni 6 prosenttia. Tdmd ei
paljon poikkea maan kaikkien
yritysten jakaumasta. Suhteessa
yritysten mddrhdn eniten asiak-
kaita oli Uudenmaan, Mikkelin ja
Oulun lddneissd ja vdhiten taas
Ahvenanmaan ja Pohjois-Karja-
lan lddneissa.



Luottovakuutuksen
vastuukyvyn tutkimus

Vahinkovakuutusyhti6iden vaka-
varaisuutta tutkinut sosiaali- ja
terveysministeri6n asettama ty6-
ryhmd antoi raporttinsa vuonna
1981 . Tutkimuksen tuloksiin no-
jaten Elaketurvakeskuksen oma
u lkopuolisi I la asiantuntijoi I la tay-
dennetty ty6ryhmd tutkl kulu-
neen vuoden lopulla ETK:n luot-
tovaku utustoi m i n nan vakavarai-
suusvaatimuksia, Tutkimukses-
sa havaittiin muun muassa, ettd
ministeri6n asettamat vakavarai-
suusvaatimukset ovat ohjanneet
I uottovaku utusta terveeseen
suuntaan, Tutkimuksen perus-
teella laadittiin uudet tasoitus-
vastuun perusteet, jotka sosiaa-
li- ja terveysministeri6 on vahvis-
tanut jo vuoden 1982 tilinpaatos-
td koskeviksi. Uusiin perusteisiin
ei tullut merkittdvia periaatteelli-
sia muutoksia.

Vakuutuskanta

Vuoden pddttyessd luottovakuu-
tuksen vastattavana oli 1 1,0 mil-
jardia markkaa. Edellisestd vuo-
desta vakuutuskanta kasvoi 1,8
miljardilla markalla eli 20 pro-
senttia. Se osa vakuutuskannas-
ta, jota Eldketu rvakeskukselle
annetut vastavakuudet eivdt ka-
ta, oli vuoden pddttyessd 5,4
miljardia markkaa. lVaara kasvoi
edellisestd vuodesta 17 pro-
senttia.

0, B prosenttia I uottovakuutus-
vastuusta.

Vakuutusten lukumdarai lisaantyi
edel I isestd vuodesta 7 41'.lld 1a
olivuoden pddttyessd 6 620.

Korvaukset

Vuoden aikana sattui 42vahin-
kotapausta, edellisend vuonna
niitd oli 37. Korvauksina makset-
tiin vuoden aikana 6,5 miljoonaa
markkaa. Osa tdstd mddrdstd
saadaan perityksi vastavakuuk-
sista ja lainansaaji lta.

Sijoitukset

Eliiketu rvakesku ksen sijoitustoi-
minta aiheutuu kihinnei luottova-
kuutusliikkeestd. Luottovakuu-
tuksen vastuuvelka oli vuoden
pddttyessd 282 miljoonaa mark-
kaa. Omalla vastuulla tdstd oli
277 miljoonaa markkaa.

Vastu uvel kaa kattava sijoitus-
omaisuus oli vuoden 1982 lo-
pussa 263,2 miljoonaa markkaa.
Sijoitusomaisuus koostuu lai-
noista (261,7 miljoonaa mark-
kaa)ja osakkeista (1,5 miljoonaa
markkaa).

Luottovaku utu ksen vastu uvelan
katteena olevia varoja on lisdksi
sidottuna Eldketu rvakeskuksen
toimitaloon yhteensd 25 miljoo-
naa markkaa.

Luottovaku utustoim i nnan
johtokunta

Luottovakuutustoi m innan johto-
kunnan tehtdvdnd on muun
m u assa p€itittiidi e ri ko istapau k-
sissa I uottovaku utusmaksu n
suuruudesta sekd Eldketurva-
keskukselle annetun vakuuden
arvosta. Nait€i ns. erikoistariffoin-
ti kysymyksia kdsittel i johtoku nta
vuoden aikana 342. Lisdksi joh-
tokunta kasitteli 1 43 laina-asiaa.

Vakuutuskannan pddosa on eld-
kelaitosten antamien lainojen se-
kd eldkelaitosten vastuuvajaus-
ten vakuutena. Ndiden luottova-
kuutusten mddrd oli 9,0 miljardia
markkaa. Eldkesadtioiden ja
-kassojen reaaliomaisuuden va-
kuutena oli 2,0 miljardia mark-
kaa. Luottovakuutuskannasta on
jdl leenvakuutettu kotimaisissa
vahinkovakuutusyhtidissd 1 7 45
miljoonaa markkaa.

LUOTTOVAKUUTUSTOI ]\4 I N NAN KEH ITYS
VUOSINA 1978-1e82 (lVilj mk)

Vuosi 1978 1979 1980 1981 1982

Luottovakuutuksen maksutulo oli
42,0 miljoonaa markkaa. [t/aksu-
tulon ja luottovakuutusvastuun
perusteella laskettu keskimdd-
rdinen luottovakuutusmaksu on

Vakuutusmaksut
Korkotuotot
Korvaukset
Korvausvastuun lisays
Hallinto- ja holtokulut
Vastuuvelka vuoden
lopussa 145,3 168,2 203,7 235,3 291,7

16,6
12,7

20,1
13,9

-0,2
20,6

3,1

29,1
19,0
3,5

30,9
4,1

39,7
22,5
15,6
26,3
5,8

42
26

6
45

6

1,6
22,3

2,6

0
8
5
8
6

Vahinkotapausten
lukumddrd 15 '11 24 37 42
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TYOELAKE-
TURVAN
KEH ITTAIVIINEN

El iiketu rv ake s ku s te ke e e s ity k-
siti ja antaa lausuntoja tyoeldke-
turvan kehittdmi seksi. Tdssd
tyossii se on yhteistoiminnassa
tyoel dke I aitoste n, sosi aal i - j a te r-
veysmi n i ste rion j a tyom arkki n a-
jdrjest1je n kan s s a. E I dketu rva-
keskus tekee myos tyontekijoi-
den ja yrittiijien eldketurvaa kos-
kevia tilastoja, tutkimuksia ja sel-
vityksid sekd kokoaa tietoja ulko-
m ai de n sosi aal itu rv asta.

Eldketu rvakeskus esitti sosiaal i-
ja terveysministeriolle, ettd ta-
kautuvasti maksettavi I le eltike-
erille ryhdyttaisiin maksamaan
korkoa. Koron suuruus vastaisi
voi massa olevaa perustekorkoa
Ndi n eldkkeensaajal le korvattai-
siin viivytyksen aiheuttama kor-
kotappio. Esitys perustuu alku-
vuodesta valmistu neeseen tyo-
ryhmdn muistioon.

Esitys ei johtanut lainmuutok-
seen. Vuoden lopussa annettu
yleinen korkolaki ei kuitenkaan
koske eldkkeitii. Ed uskunta
edellytti, ettd eldkkeitd koskevat
sddnn6kset olisi saatu voimaan
samanaikaisesti. Sosiaali- ja ter-
veysministerio aloittikin uusien
stitintdjen valmistelun. Ne tdh-
tditivdt korkolain mukaiseen kor-
keampaan (16 prosentin) kor-
koon. Muutosesityksen antami-
nen on lykkddntynyt yli vuoden-
vaihteen.

Freelance-tydsu hteissa olevien
henki l6iden tyoeldketu rvassa on
merkittdvid puutteita. Asiaa on
tutkinut Eldketu rvakeskuksen
hal I itu ksen asettama tydryhmd,
joka on esittdnyt parannusperi-
aatteet sisdltdvdn vdl i raportin.
Asian kdsittely on edelleen
kesken.

TEL:n ja LEL:n soveltamispiirien
tulkinnoista erdissd eritytsta-
pauksissa valmistui tydryhman
muistio. Elaketu rvakeskuksen
12

hallitus hyviiksyi siind olevat tul-
kintojen muutokset ja tdsmen-
nykset.

Uudet tyoryhmdt on asetettu sel-
vittdmddn korjausmenettelyd ta-
pauksissa, joissa vakuutus ei ole
ollut oikean lain mukainen, tutki-
maan TEL:n piiriin kuulumisen
vdhimmdisedellytyksid ja valmis-
telemaan hal I i ntomenettelylain
vaatimia muutoksia tydelakela-
keihin.

Ty6ryhmdssd on jatkettu sen sel-
vitttimistd, miten siirtyminen sa-
massa ty6su hteessa tdysiaikai-
sesta ty6std osa-aikaiseen ei
hei kentdisi tyoelaketu rvaa. Tu r-
kistarhaajien eldketurva on edel-
leen selviteltdvdnd.

U lkomaantydkom itea jditti valtio-
neuvostol le m ieti ntonsd
20.1 2.1982. Kom itean tehtdvdnd
oli selvittdd ulkomaisissa tydkoh-
teissa tydskentelevien suoma-
laisten oikeusturvaa, tyosuhde-
ja sosiaaliturvaa, tyosuojelua,
verotusta sekd tydsuhteen ehtoi-
hin liittyvia kysymyksid ja tehda
ehdotuksia ndissd suhteissa to-
dettujen ongelmien ratkaisemi-
seksi. Tzihdn tyohon liittyen Ela-
ketu rvakeskus asetti vuoden
1981 lopulla tyoryhmdn selvittA-
mddn ulkomai I la tyoskentelevien
suomalaisten eldkepalkkaan liit-
tyvi€i kysymyksia. Tydryhmdn
muistio luovutettiin komitealle ja
otettiin huomioon komitean ty6s-
sA. Tdmdn lisdksi komitea kuuli
tyoryhmdn puheenjohtajaa
asiantuntijana.

Sosiaal i- ja terveysmi n isterion
asettamil le komiteoille, toimikun-
nille ja tyoryhmille on annettu
sihteerityovoimaa ja mu uta
asiantuntija-apua. Naita yhteis-
tydryhmiS ovat eldkei kdkomitea,
ku ntoutusrahatoimikunta, sosi-
aal itu rvamaksutoi mi ku nta, tydt-
tdmyystu rvatoi mi kunta, tyokyvyt-

tdmyyden arviointitoimikunta se-
kii vanhenem ista kdsittelevdn
YK: n maailmankonferenssin
Suomen toimikunta.

Eldketu rvakeskus seu raa yhteis-
kunnassa tapahtuvista muutok-
sista mahdollisesti aiheutuvia
tydeldketu rvan korjaustarpeita.
TAllaisia valmistelutoitd on ol lut
vireilld perhe-eldketurvan tarkoi-
tuksenmukaisuutta koskeva sel-
vitys, vaku utettujen yksi lokohtai-
sia TEL- ja LEL-ansioiden kehi-
tystd selvittdnyt tutkimus sekd
TEL-karenssisddn ndsten kor-
jaustarpeiden ja -mahdol lisuuk-
sien selvittely.

Tutkimustoiminta

Toukokuussa 1 982 Eldketurva-
keskuksen hallitus vahvisti uu-
den tutkimusohjelman ldhivuosi l-
le. Tutkimusohjelma on perus-
teel lisen valmistelutydn tulos.
Sen sisdll6std on kdyty laajoja
keskustel uja ty6markki najdrjes-
tojen, Tydeldkelaitosten Liiton ja
eri tutkimuslaitosten edustalien
kanssa.

Uuden tutkimusohjelman mu-
kaan ldhivuosina pyritddn muun
muassa lisddmddn kansantalou-
dellisen tutkimuksen osuutta
Eldketu rvakeskuksen tutki mus-
profiilissa.

Tyokyvytt6m id kdsittelevdstd tut-
kimussarjasta julkaistiin kesdllti
kaksi raporttia. Toisessa kdsitel-
tiin tydkyvyttdmyyden ja tydtto-
myyden vdlisi€i yhteyksid ja toi-
sessa tydkyvyttomyyse ldkettd
hakeneiden ansiotu loja.

Ndiden lisdksi Eldketurvakeskus
on julkaissut tutkimuksen "Van-
huuseldkkeelle siirtyminen ja hy-
vinvointi", joka on sosiaaligeron-
tologinen tutkimus hyvinvoinnin
osatekijdistd ja eltikevalmenn uk-



sen merkityksestd vanhuuseldk-
keel le sii rtymisen yhteydessa

Kuluneena vuonna on myds tut-
kittu ulkomaiden perhe-elakejdr-
jestelmid.

Tilastot ja katsaukset

Ty6eldkejdrjestel mdn ti lastol I i-
sen vuoslkirjan ensimmdinen
osa ilmestyi,elokuussa. Kirja si-
saltaia ti lastotietoja tydel akkeen
saajista vuodelta 1981. Kirjan
toinen osa, johon kootaan tietoja
jairjestel man rahoitu ksesta ja
tyosuhteista, julkaistaan my6-
hemmin.

Ti lastotietoja tydelaikkeistd on
julkaistu myds neljdnnesvuosit-
tain. Tyoeldkelaitosten toimintaa
vuosina 1981 ja 1982 on kuvattu
kahdessa eri I liskatsauksessa.

Eldketurvakeskuksen ja Kansan-
eldkelaitoksen rekisteritietojen
yhteistilastointia on edelleen jat-
kettu Eldkkeensaajien Iukumdd-
rid ja kokonaiseldkkeen tasoa
kuvaavat tilastot vuodelta 1981
on saatu valmiiksi. Yhteinen ti-
lastojulkaisu on tekeilld.

Poh jois-Norya

-...
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TIETOA TYOELAKE-
JARJ ESTELTVIASTA

Yhten iii sen ti e dotu sai n ei ston
tuottaminen ja levittdminen tyo-
e I dkel ai n sddd dn nosta o n e rds
E I dket u rv ake s ku kse n te htdv i st d.

Ti edotu s- j a kou I utu stoi m i ntaan
kuuluu myos sosiaalialan toimi-
henkiloiden, pankkien eldkeneu-
vojien ja muiden toimensa vuok-
si eldkeasioiden kanssa koske-
tu ksi i n joutuvi e n asi antu nte m u k-
sen pitdminen ajan tasalla.

Tydeldkejdrjestel mdn si sdisi i n

koulutustilaisuuksiin on osallistu-
nut paitsi eldkekassojen, -sdd-
tioiden ja -vakuutusyhti6iden toi-
mihenkil6itd myds muita Eldke-
turvakeskusta lErhel la olevi I la toi-
mialoilla ty6skentelevid.

Tyoeltikepdivdn aiheita olivat tdl-
ld kertaa Suomen vanhuspolitiik-
ka, eldkkeellevalmennus, rinta-
maveteraan ien varhai seldkkeet,
tyokyvyttomyyden arvioi nti, yrit-
tdjien valvonta ja elakkeiden ve-
rotus.

Jdrjestelmdn sisdisiin kou lutusti-
laisuuksiin on vuoden aikana
osallistunut yhteensd 850 kurssi-
laista. Jatkuvasti ttirkeita aiheita
ovat eldkkeiden laskenta, vas-
tuunjako, tyokyvytt6myyden ar-
viointi, eldkeptidtokset, tietol i i-
kenne ja lainmuutokset.

Jdrjestelmdn ulkoisen koulutuk-
sen piiriin kuuluvat Eldketurva-
kesku ksen valtuuttamat tydeld-
kehakemusten viralliset vastaan-
ottopisteet eli ldhes 4 500 raha-
laitosten konttoria ja postitoimi-
paikkaa sekd 400 Kansaneldke-
laitoksen paikallis- ja sivutoimis-
toa. Lisdksi koulutusta on suun-
nattu sairaaloiden, terveyskes-
14

kusten, mielenterveystoimistojen
sekd kuntien sosiaal itoimistojen
sosiaalihoitaji I le ja sosiaal ivi rkai-
lijoille

Vuoden aikana jtirjestettiin raha-
laitosten kanssa 146 koulutusti-
laisuutta, joista 20 oli kaksi- tai
kolmipdivdisia. Naihin osallistui
2 940toimihenkilod Kansaneld-
kelaitoksen toimihenki lol I le jdr-
jestettlin kolme tdydennyskou lu-
tustilaisuutta ja yksi koko maan
kattava peruskurssi.

Muiden laitosten ja jarjestojen
toimihenkil6iden kursseilla oli
yhteensii 750 henki l6a.

Opastus- ja neuvontakayntejzi
palvelupisteisiin tehtiin 1 20.
Pankkien yleisdti laisuuksissa
esitelmoitiin yhteensa 9 100 kuu-
lijalle.

Kenttdkou I utu ksen yhteydessd
selvitettiin erdiden Eldketurva-
keskuksen esitejakelussaan
kdyttdm ien kanavien kayttdkel-
poisuutta. Selvityksen piiriin
otettiin 48 paikkakuntaa eri puo-
lilta Suomea. Tutkittuja kohteita
jokaisella pai kkakunnal la olivat
tydvoimatoimistot, apteekit, ter-
veyskeskukset, hautaustoimis-
tot, kirjastot ja kirkkoherranviras-
tot. Tulokset auttavat seka jake-
lukohteiden ettd aineiston valin-
nassa.

Tiedotustoimi ntaa sdvyttivdt
tydeldkelakien 20-vuotiskeh ityk-
sen tarkastelu ja yrittdjdvalvonta
Tietoa vdlittivait paivd- ja paikal-
lislehtien rinnalla sosiaali- ja ty6-
markkinalehdet sekd useat viik-
kolehdet. Radion ajankohtais-,

sosiaali- ja aikuisopetustoimitus-
ten kanssa tehtiin yhteistyotai.

Ajankohtaisista asioista puh utti i n
kauppaoppi laitosten ja Tampe-
reen yliopiston opiskelijoille, toi-
mituksille ja toimittajaryhmille se-
kd myos muille ammatillisille ryh-
mille, ldhinnd yrittajille. Tiedon
vdlittdmisessd ovat olleet apuna
muiden muassa kauppa- ja teol-
I isuusministerio, tyovoimaminis-
teri6 la ulkoasiainministerio.
Ruotsiin on aineistoa toimitettu
edustuston, maan omien viran-
omaisten, ku lttuurijdrjestdjen ja
ty6markki najairjestdjen kdytt66n
sekd Ruotsin radion suomenkie-
lisille toimituksille ja suomenkieli-
sille lehdille.

Alueelliset ti laisuudet jarjestettiin
Lahdessa ja Joensuussa. [\/es-
suosasto oli Vaasassa, Lap-
peen rannassa, Tam pereel la,
Rovaniemella 1a Helsingissa
(Vanhusten viikko).

Perusesitesarja uusittiin raken-
teeltaan. Muutama kohdejake-
luesite valmistui. Esitejakelun
suuntaamista kehitettiin my6s
yhteistydssa tyOeldkel aitosten
kanssa. Radion aikuisopetuk-
seen toimitetun sarjan pohjalta
valmistui opetuskasettl vihkoi-
neen.

Tydeltike ja Arbetspension il-
mestyivdt viitend numerona, jois-
ta numero 5. julkaistiin tyonteki-
jain ekikelakien 2O-vuotisuuden
merkeissd tydkyvyttdmyyden ar-
viointia kdsittelevdnd eri koisn u-
merona ja jaettiin myds maan
ladkdrikunnalle.



TILASTOTIETOJA
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TYOSUHTEESSA OLEVAT
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TYoELAKKEEN (60 %) JA
KANSANELAKKEEN YHTEISMAARA
KESKIMAARAISTEN TYOTULOJEN
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TYOELAKETTA SAAVIEN MIESTEN JA NAISTEN LUKUMAARA
IKALUOKITTAI N 31 .12,1982
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TYOELAKKEEN SAAJAT
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KANSAI NVALI N EN YHTEISTYO

Merkittdvd osa eliikevakuutu k-
sen kansainvdl isestd yhteistyos-
td tapahtuu Kansainvdlisen sosi-
aaliturvajdrjestdn ISSA:n puit-
teissa. Eldketu rvakeskus osal lis-
tui erdisiin ISSA:n jarjestamiin
kokouksiin, joista keskeisid ol ivat
viiden pysyvdn teknisen komi-
tean kokoukset Hampurissa ja
Pariisissa sekd tietokoneteknii-
kan kehittaimistd koskenut ko-
kous Luxemburgissa.

Lisdksi Eldketu rvakeskus osal lis-
tui Kansainvtilisen sosiaal ihuol-
lon neuvoston ICSW:n 21. sosi-
aalipolitiikan maai lmankonfe-
renssiin Brightonissa Englannis-
sa. Pohjoismaisia yhteistyoko-
kouksia on ollut useita, Tanskalla
oli tdmdnkertaisen tydeldkeko-

kouksen ja sosiaalivakuutus-
kurssin isdnnyys.

Eldketurvan rahoitus on nouse-
massa etualalle kokemusten
vaihdossa eldkelaitosten kes-
ken. Konkreettinen esimerkki
tastii oli ltalian sosiaalivakuutus-
laitoksen Roomassa j€irjestama
kansainvdlinen konferenssi, jos-
sa pohdittiin teol lisuusmaiden
ekikejarjestel m ien vai keutu n utta
taloutta.

Uusittu pohjoismainen sosiaali-
turvasopimus tuli voimaan vuo-
den alussa. Saksan liittotasaval-
lan kanssa edellisend vuonna
solmittu sosiaalitu rvasopimus on
osoittautun ut merkittdvdmmdksi
kuin sopimusta tehtdessd osat-

tiin odottaa. Saksalaiset sopija-
puolet vierai livat Eldketu rvakes-
kuksessa tutustumassa sopi-
muksen soveltamisessa Suo-
messa esiintyviin pulmitn. lson-
Britannian kanssa allekirjoitetun
sopimuksen ktiyttodnottoa val-
misteltiin vuoden aikana.

Suomen tydeldkkeist€r ja yleensd
koko sosiaal itu rvasta valitetti in
tietoja ISSA: lle, muil le jdrjestoille
ja elakelaitoksi I le. Eldketurva-
keskuksessa laadittiin kertomus
Kansai nviil isen tydjarjeston
ILO:n vanhuus- ja tydkyvyttO-
myysetuuksia sekd leskien ja or-
pojen etuuksia koskevan yleis-
sopimuksen toteutumisesta Suo-
messa kaksivuotiskautena
1 980-82.

Ryhmdesimiehet ja toimistopddl-
likot osallistuivat esimiestaidon
pdiville, jotka jarjestettiin Johta-
mistaidon opiston kanssa, Myds
palosuojelu oli ndkyvdisti esilldr.

Yhteistoiminta henkilostdn kans-
sa jatkui aikaisempina vuosina
muotoutuneissa ja hyviksi koe-
tuissa puitteissa. Merkittdivimpiii
yhteistoimintaryhmid ovat edel-
leen tyosuojelutoimikunta, koulu-
tustoi m i ku nta ja automaatioryh-
md. Ndriden lisdksi on pidetty
yhteisiri keskustel uti laisu u ksia
ajankohtai sista asioista Eldketu r-
vakeskuksen Henki l6kuntayh-
distyksen ja johdon edustajien
kesken.

HENKILOSTO JA SISAINEN HALLINTO

Eldketurvakeskuksen henkil6s-
t6n mddrd oli vuoden lopussa
398. Luvussa ovat mukana myds
tilapdiset toimihenkil6t, joita oli
27 . V akinainen henki losto kasvoi
edelllsvuodesta yhdelld, ja sen
vaihtuvuus oli 4,5 prosenttia.

Edellisvuonna aloitettuja sisdis-
ten toimintojen kehittdmisprojek-
teja jatkettiin. Naihin kuuluu mm
suunnittelu-, seu ranta- ja ohjaus-
jdrjestelmad valmisteleva pro-
jekti. Tulevan jdrjestelmdn tarkoi-
tuksena on kehittyneen lasken-
tatoimen avulla tuottaa johtami-
sessa ja toiden suunnittelussa
tarvittavaa tietoa. Konttorlauto-
maation uutena kehitysvaiheena
otettiin konekirjoittamossa ke-

vdail la khyttodn teksti n kdsittely-
laitteisto.

Henkil6stdkoulutuksen suunnit-
telun ja toteuttamisen helpotta-
miseksi perustettiin kou lutustoi-
mikunnan esityksestd osastoille
koulutuksen suunnitteluryhmdt.
Vuoden lopulla keskitettiin hen-
ki l6stdasiain hoitaminen siten,
ettd oman henkiloston koulutus-
ta koskevat asiat siirrettiin henki-
lost6yksikk66n.

Henkil6st6n kurssipdivia oli kaik-
kiaan noin 1 800. Vakiokurssien
lisdksi pidettiin kurssit talon ty6-
hdn perehdyttaji I le. Ki rjoittaja-
koulutusta moni puolistetti i n ja
kou I uttajaval men nus aloitetti i n.

Helsingissd 30. piiiviinii maaliskuuta 1983

AlttiAurela Juhani Kolehmainen

Waldemar B0hler
Nils Komi
Pekka lvlerenheimo
Seppo Riski

Simo Elomaa
lVlartti Lehtinen
Lauri T. Olkinuora
Juhani Salminen

Matti Uimonen
toimitusjohtaja

Lauri Kaarisalo
Bruuno hlattila
Erkki Pesonen
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VARSI NAISEN TOI tVI I N NAN
TULOSLASKELIVIA 1 1 -3 1 12.1982

- 19 885 303,-
7'19 1 19,57

- 5 462 483,17

- 2 089 224,36

- 3 363 754,92

- 2797 574,62

- 4712338,52

-12982 888,42
+ 6 119 012,25

- 3 186 157,08
816 286,-

+54 975 923,16
+ 'r 128 610,33

+ 2 194 599 89

+58 299 133,38

-26 066 905,74

- 6 843 876,17

- 6 098 601,60

- I694 358,75
788 746,23
669 000,14

- 4 135 201,67

- 4402443,08
+ 0
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LLiO T Tii',iAi,."Ll r- i I LiSTO I MI l N NAtd
TULil*1ii.,,,u;:x,F-| il,.,14 1 i --:',-l 12 1982

1 981

Vakuutusmaksutulo
Luottotappiot vakuutus
Sijoitustoiminta

luotot
Kulut

maksusaamisista
+42 032 988,65 +39 663 889,65:* 856,-

+22894 065,08

-",,? 328762,-
+57 228 336,73

*4't 905 612,93

+15 322 723,90

- 6 010 532,52

+ 9 312 191,38

+26 809 814,73

Vakuutusmaksuvastuun muutos
Vakuutusliikkeen tuotot
Vakuutussopimuksista aiheutuneet suoritukset

Maksetut korvaukset
Korvausvastuun muutos

Vakuutusliikkeen kate
Jdlleenvakuuttajien osuus

Vakuutusmaksuista
Vakuutusmaksuvastuun muutoksesta
Korvausvastuun muutoksesta

Oma osuus vakuutusliikkeen katteesta
Liikekulut

Palkat ja palkkiot
Sosiaalikulut
Korot
Muut liikekulut

Kiiyttokate
Poistot kdiyttoomaisu udesta
LilKeyllJaama
Varausten muutokset

Luottotappiovaraus
Vdlittdmdt verot

Maksetut verot
Verovelka

Tilikauden tulos

27 417 40 +26 782 397,33

615 059

+68 200 326.98

- 6 485 139 58

-45 797 541,- -52 282 680 58

+ 15 917 646,40

- 8 519 500,88
+ 1353516,-
+ 135 357,- - 7 030627 BB

+ B 887 018,52

- 3 101 78499
822 833,-
233 960,-

* 2 451 505,29 * 6 61 0 083,28 - 5 751 4'15,1 1

+ 2276935,24
160 780,-

+ 2116 155,24

- 1 131 808,59

+ 3 560 776,27
1 75 030

+ 3 385 746,27

* 2 4841?A,47

+

917 186,65

67 160 984 346,65 901 625,80
+ 0

)\



TASE 31 12 1982

4 236 970,-
423 699, .

3111 357,20
7 897 728,33

392 928,69

7 873 012,64

4 660 669,-
609 738,33

7 964 200,71

11 402 014,22

214 478,05 32 724 1 12,95

261 741 79A,70
1 476 609 B0 263 218 400,50

767 6A4,44
46162 703,-

'1 689 2'16,98
1 92 900 48 812 424 02

344 754 937,47
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T I L I NTAR KASTU S KE RTO tVI U S

Ed ustajiston varsinaisessa syyskokou ksessa jou I ukuun'1 0. paiivdnei 1 98 1

valitsemina tilintarkastajina olemme suorittaneet Eldketurvakeskuksen vuo-
den 1982 hallinnon ja tilien tarkastuksen, minkd perusteella annamme
seuraavan lausunnon:

Edustajiston valitsemana valvontatarkastajana allekirjoittanut Folke Te-
gengren on huolehtinut kirjanpidon jatkuvasta tarkastuksesta hyvtin tilintar-
kastustavan edellytttimdssti laajuudessa. Ndissd tarkastuksissa on todettu
kirjanpito hyvdn kirjanpitotavan mukaiseksi, rahavarojen hoito tdsmdlliseksi
ja sisdinen valvonta tarkoituksenmukaiseksi. Laina-asiakirjat ovat kunnossa
sekd sijoitus- ja kdyttOomaisuuden arvopaperit tallella.

Yhdessd olemme perehtyneet edustajiston, hallituksen ja luottovakuutustoi-
minnan johtokunnan pdyttikirjoihin sekd tarkastaneet hallituksen toiminta-
kertomuksen ja ti I in pddt6ksen. Lisdksi olemme saaneet tarpeel I iseksi
katsomamme selvitykset.

Tilinptiat6s, joka kasittdA varsinaisen toiminnan ja luottovakuutustoiminnan
tuloslaskelmat sekd taseen, on laadittu hyvdn kirjanpitotavan mukaisesti.
Tuloslaskelmat osoittavat nolla-tulosta ja tase pai€ittyy 344 754 937,47
markkaan.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpatitds antavat asialliset ja oikeat tiedot
Eldketu rvakeskuksen toi m i nnasta ja taloudesta.

Tilintarkastuksessa oli ldsnd fil.lis. Jukka Rantala sosiaali- ja terveysministe-
ri6st5, joka tarkastettuaan erityisesti luottovakuutuksen vastuuvelkalaskel-
mia totesi, ettei ollut havainnut aihetta muistutusten tekoon.

Eldketurvakeskusta on tarkastuksessamme saamamme kiisityksen mu-
kaan kuluneena tilivuonna hoidettu asiaankuuluvalla huolellisuudel la.

Tarkastuksemme perusteel la ehdotamme, ettii ti I i n pddt6s vahvistetaan ja
ettd hallitukselle mydnnetddn vastuuvapaus vuodelta 1982.

Helsingissd huhtikuun 19. pdivana 1983

Rauno Kousa

Jaakko Heikkonen, KHT

Bjarne Lindholm

Folke Tegengren, KHT
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HALLINTOELIIVI ET

EDUSTAJISTO 31 3 1983

Varsinaiset jdsenet
Tyotuomioistuimen presidentti
Kaarlo Sarkko,
puheenjohtaja
Kansanedustaja Matti Puhakka,
varapuheenjohtaja

Tydn antaj i e n e d u staj at
Vuorineuvos Asko Tarkka
Vuorineuvos Reino Salonen
Teollisuusneuvos YrjO M Lehtonen
Toimitusjohtaja Pentti Somerto
Maanviljelysneuvos Erkki PalojArvi
Toimitusjohtaja Jarmo Pellikka

Tyontekijiii n ed u stajat
Puheenjohtaja Pertti Viinanen
Puheenjohtaja Sulo Penttild
Puheenjohtaja Matti Haapakoski
Puheenjohtaja Timo Rautarinta
Toiminnanjohtaja Raimo Pohjavdre
Puheenjohtaja Jorma Reini

M aatal o u sy ritttij i e n e d u staj at
Puheenjohtaja Heikki Haavisto
Maanviljelysneuvos Reino Pirhonen
Puheenjohtala Ola Rosendahl

Muiden yrittdjien edustajat
Kauppias Heikki Tuominen
Kauppias Erkki Raitala

El dkev aku utu sy ht i oi d e n ed u st aj at
Toimitusjohtaja Lars Palm6n
Toimitusjohtaja Pertti Paloheimo
Toimitusjohtaja Kurt Ljungman

Av u stu s kassoje n e d u staj a
Johtaja Mikko Haramo

Eldkesddtioiden ed ustaja
Henkilostdjohtaja Eelis Makkonen

Vakuutuslddketieteeseen perehtynyt edustaja
Lddketieteen ja kirurgian tohtori
Jorma Rantanen

Muut jdsenet
Pddjohtaja Margit Eskman
Vakuutusneuvos Martti Rahnasto
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Varajasenet
Toimituslohtaja Matti L. Aho

Toimitusjohtaja Pentti Kostamo

Vuorineuvos Fred rik Castr6n
Toimitusjohtaja Peter Fazer
Toimitusjohtaja Keijo Karmo
Johtaja Mauri Moren
Toimitusjohtaja Markus Tiitola
Johtaja Jarmo Sierla

Puheenjohtaja Esko Suikkanen
Puheenjohtaja Risto Kuisma
Puheenjohtaja Ari Kekkinen
Puheenjohtaja Jarl Sund
Toiminnanjohtaja Pekka Porttila
Pddsihteeri Jarmo Tammenmaa

Maanviljelijd Osmo Pietikdinen
Emdntd Raili Puhakka
Kalastaja Viljo Sahlsten

Toimitusjohtaja Tarmo Korpela
Teollisuusneuvos P.K. Juntunen

Varatoimitusjohtaja Asko Tanskanen
Varatoimitusjohtala Heikki Varho
Filosof ian lisensiaatti
Markku Vesterinen

Toimitusjohtaja Juhani Laine

Talousjohtaja Jaakko Harju

Lddketieteen ja kirurgian tohtori
Vesa Vaaranen

Osastopiiiillikkd Paula Kokkonen
Varatoimitusjohtaja Seppo Pietildinen



EDUSTAJISTO 31 .1 21982

Varsinaiset jdsenet
Professori Kaarlo Sarkko,
puheenjohtaja
Kansanedustaja Matti Puhakka,
varapuheen johtaja

Tyon antaj i e n ed u stajat
Vuorineuvos Asko Tarkka
Toimitusjohtaja Heikki Bachmann
Toimitusjohtaja Pentti Somerto
Toimitusjohtaja Jarmo Pellikka
Agronomi Erkki Palojdrvi
Varatoimitusjohtaja Viiino Lassila

Tydnteki jtiin ed ustajat
Puheenjohtala Pekka Oivio
Puheenjohtaja Viljo Ronkainen
Puheenjohtaja Sulo Penttila
Puheenjohtaja Lauri Vilponiemi
Toiminnanjohtaja Raimo Pohjavtire
Puheenjohtaja Jorma Reini

M aatalou sy ri ttiij i e n ed u staj at
Puheenjohtaja Heikki Haavisto
Maanviljelysneuvos Toivo Hakamdki
Puheenjohtaja Ola Rosendahl

hrl u i d e n y ritti)j i e n ed u staj at
Kauppias Erkki Raitala

El iikevaku utu syhtio i d e n ed u stajat
Toimitusjohtaja Lars Palm6n
Toimitusjohtaja Pertti Paloheimo
Toimitusjohtaja Jukka Syrjdnen

Avu stu skas soje n ed u staj a
Johtaja Mikko Haramo

El dke sddti oi d en ed u staj a
Dipl.insino6ri Eelis lVakkonen

Muut jdsenet
Piiiijohtaja Jorma Flantanen
Vakuutusneuvos Martti Rahnasto

Varajdsenet
Varatuomari Vilho Jtippinen

Toimitusjohtaja Pentti Kostamo

Ministeri Olavi J. Mattila
Dipl.insin66ri Tauno Mdkinen
Johtaja Mauri Moren
Johtaja Jarmo Sierla
Toimitusjohtaja Markus Tiitola
Toimitusjohtaja Peter Fazer

Puheenjohtaja Esko Suikkanen
Puheenjohtaja Jarl Sund
Puheenjohtaja Pekka Virtanen
Puheenjohtaja lVatti Haapakoski
Puheenjohtaja Nils Komi
PiiAsihteeri Jarmo Tammenmaa

Kunnallisneuvos Lauri Heitto
Kunnallisneuvos Reino Pirhonen
Kalastaja Viljo Sahlsten

Teollisuusneuvos P.K. Juntunen
Toimitusjohtaja Tarmo Korpela

Toimitusjohtaja Kurt Ljungman
Varatoimitusjohtaja Klaus Ekholm
Varatoimitusjohtaja Asko Tanskanen

Toimitusjohtaja Juhani Laine

Ekonomi Aake Lehmus

Osastonjohtaja Vesa Vaaranen
Varatoimitusjohtala Seppo Pietiliiinen
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HALLITUS 31 3 1983

Varsinaiset jAsenet
Ylijohtaja Altti Aurela,
puheenjohtaja

Varajdsenet

Toimitusjohtaja Juhani Kolehmainen,
varapuheenjohtaja

Tyon antaj i e n e d u stajat
Varatuomari Seppo Riski
Johtaja Pekka Merenheimo
Dipl.insinoori Lauri Olkinuora

Tydntekijtii n ed ustajat
Sosiaalisihteeri Lauri Kaarisalo
Sihteeri Simo Elomaa
Puheenjohtaja Nils Komi

Agronomi Henrik Sumelius
Apulaisjohtaja Heikki Ropponen
Varatuomari Rolf Widen

Yritysdemokratiasihteeri Matti Kopperi
Puheenjohtaja Kalevi Aronen
Osastonjohtaja likko B. Voipio

M aatal o u sy rittdj i e n ed u staj a
Varatuomari Bruuno Mattila Agronomi Pentti SaarimAki

Yrittajien edustaja
Hall.tiet.tohtori Waldemar BUhler Toimitusjohtaja Ukko Laurila

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

Dosentti Timo Somer
Johtaja Taisto Paatsila
Varatuomari Esa Mattinen

HALLITUS 3.1 
.1 21982

Varsinaiset jdsenet
Ylijohtaja Altti Aurela,
puheenjohtaja

Varajdsenet

Toimitusjohtaja Juhani Kolehmainen,
varapuheenjohtaja

Tyon antaj i e n e d u staj at
Johtaja Pekka Merenheimo
Dipl.insin66ri Lauri Olkinuora
Varatuomari Seppo Riski

Tyonteki j di n e d u staj at
Sihteeri Simo Elomaa
Sosiaalisihteeri Lauri Kaarisalo
Fil.maisteri Olavi Suominen

Apulaisjohtaja Heikki Ropponen
Varatuomari Rolf Widen
Agronomi Henrik Sumelius

Puheenjohtaja Kalevi Aronen
AsiantuntijaltiAkAri Markku Toropainen
Toiminnanjohtala Pekka Porttila

M aatalou sy rittdj i e n e d u staj a
Varatuomari Bruuno Mattila Johtaja Taisto Paatsila

Yrittdjien edustaja
Pddkonsuli Pauli Paaermaa Hall.tiet.tohtori Waldemar BUhler

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

Dosentti Timo Somer
Fil.kandidaatti Pertti Ojantakanen
Varatuomari Aarre Metso
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TILINTARKASTAJAT
Varsinaiset jdsenet

Dipl.ekonomi, KHT Folke Tegengren
Valtiot.maisteri Blarne Lindholm
Talouspddll ikko Rauno Kousa
Kauppat maisteri, KHT J.V. Heikkonen

Varajdsenet

Kauppat.maisteri, KHT Torsten Ekroos
Toiminnanlohtaja Ensio Seppdld
Toimistopddllikko Mikko Paiho
Ekonomi, KHT Jaakko Pohtio

YRITTAJ I EN NEUVOTTELU KUNTA

Toimitusjohtaja Matti Uimonen,
puheenjohtala

Varatoimitusjohtaja Jouko Sirkesalo,
varapuheenjohtaja

Liikenteenharjoittaja Raimo Turku
Puheenjohtaja Pentti Saarinen
Johtaja Sylvi Kdkonen
Toimitusjohtaja Martta Lau16n
Asianajaja Kullervo Kemppinen
Ekonomi Jyrki Valtanen
Kauppias llkka Vass
Kauppias Erkki Raitala
Teollisuusneuvos Paavo V. Suominen
Apulaisjohtaja Pertti Kajanne
Apulaisjohtaja Timo lsotalo
Varatuomari Klaus Ekholm
Johtaja Pertti Laesvuori
Toiminnanjohtaja Risto Heiskanen

lnsinoori Fritz Kuula
Toimitusjohtaja Risto Palonen
Apteekkari Matti Kannisto
Toiminnanjohtaja Piiivi Liedes
Lainoppinut asiamies Jouko Saari
Toimitusjohtla Tauno Terttunen
Pii€isihteeri Jouko Kuisma
TutkimuspAdllikk6 Pirjo Latva-aho
Toimitusjohtaja Reijo Mdkinen
Lainopin kand. Raimo Lahtinen
Toiminnanjohtaja Matti W. Kalevi
Johtaja Alpo Mustonen
Johtaja Kalevi HdmdlAinen
Ekonomi K. Erik Lindstrom

TYOKYVYTTOTVYYSASIAI N NEUVOTTELUKU NTA

Hallitusneuvos Heimer Sundberg,
puheenjohtaja

Johtaja Antti Suominen,
varapuheenjohtaja

Sisdt. erikoislddkeiri Martti Lehtinen
Sisdrt. ja kardiologian erikoislddkdri
lVatti Saarinen
Sisdtautioprn apulaisprofessori
lVatti Kekki
Sisdtautiopin professori Lauri Autio
Psykiatrian dosentti lr/artti Olkinuora
Osastopdtillikk6 Juhani JEintti
Ortopedian erikoislddkdri
Olli Klossner
Lddket.lis. It/arkku Toropainen
Yleislaaiketieteen eri koisldrdikdiri
Hannu Suutarinen
Osastopddllikko Erkki Sillanpti€i
Osastopddllikk6 Marjatta Sir6n
Johtaja Paavo Hyv6nen
Varatoimituslohtala Seppo Pietildinen
Toimistopddllikk6 Marjatta Pihlaja
OsastopAdllikko Gunnel Liljestrand
Agronomi Pentti Saarimdki

Toimistopddllikkd llkka Savoheimo
OsastopZiZillikk6 Pentti Koivistoinen

Lddketieteen ja kirurgian tohtori
Tapio Vdre
Sisdtautiopin dosentti Kimmo Luomanmdki
Psykiatrian dosentti Matti Huttunen
Toimistopddllikkd Esko Laitinen
Lddketieteen ja kirurgian tohtori
Vesa Vaaranen
Toimitsija Seppo Niininen
Sisdrt. ja tydlziaket. erikoislddkdri
Kaj Ahlman
Toimitusjohtaja Juhani Laine
Osastopddllikk6 Pertti Tukia
Osastopddllikko Risto Rinta-Jouppi
Johtaja Heikki Sipilri
Toimistopddllikkd Heikki Kammonen
Ylilaakari Risto Kdrdvd
Jtirjestopddllikko Tauno Jalonen

33



LUOTTOVAKU UTUSTOI N/ I N NAN JOHTOKU NTA

Toimitusjohtala Matti Uimonen,
puheenlohtaja

Osastopddllikko Esko Prokkola,
varapuheen johtaja

Johtala Antti Suominen
Osastopddllikkd Marja-Terttu Majander
(Osastop€itillikkd Ensio Tuominen 31.12.1982 saakka)

Asiantuntijajiisenet
Varatuomari Ossian Antson
Vt. professori Eero Artto
Toimitusjohtaja Anssi Karkinen
Varatoimitusjohtaja Laun Koivusalo
Pankinjohtaja Simo Kdrdvd
Johtaja Antti Savolainen
Pankinjohtaja Lauri Suomela

TIEDOTUSTO IIVI IN NAN N EUVOTTELU KU NTA

Toimitusjohtaja lt/atti Uimonen, puheenjohtaja
Osastopaallikko Yrlo Larmola, varapuheenjohtaja
TiedotuspAdllikkd Leo Allo
Osastoptidllikko Kimmo Eskola
Apulaisjohtala Kauko Toivonen
(Apulaisjohtaja Heikki Helkavuori 30.1 1 .1982 saakka)
Tiedotuspdrdl likkd Eva-Helena Jussila
Pdrdrtoimittaja Antti Kyyndrdinen
Tiedotuspddllikkd Antti Pulltnen
Tiedotuspddrllikkd Erkki Maasalo
Tiedotuspdiillikko Sakari Montonen
Johtaja Eero Santala
Tiedotuspddrllikk6 Matti Sar6maa
Johtaja Pauli Toivonen
Agronomi Pentti Saarimdki
(lVaat. ja metsdt.kand. Heimo Tuomarla 7.2.1983 saakka)
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ELAKETURVAKESKU KSEN ESI tVI I EHET

Toimitusjohtaja
Varatoimitusjohtaja
Hallinnollinen johtaja
Suunnittelu johtaja
Lainopillinen johtaja

Hallinto- 1a talousosasto, osastopaarllikko
Konttori palvel utoi m isto, toi mistopdrdrl I i kk6

Lainopillinen osasto, osastopddllikko
apulaisosastopdtttl likk6
Eldketoimisto, toimistopaallikkd
Lausuntotoimisto, toimistopddl likko
Valvontatoimisto, toimistopaiallikk6

Luottovaku utusosasto, osastopdtil I i kko
apul aisosastopEiiil I i kkd

Suunnitteluosasto, osastopdzill ikk6
Tiedotusosasto, osastopaallikko

Tiedotetoimisto, toimistopdrdl likko
Yhteystoimisto, toimistopaallikko

Tutkrmusosasto, osastopaallikko
apulalsosastopdi€il I i kkd
yhteyspEiiillikko
erityistutkija

Vakuutusteknillinen osasto, osastopAaillikko
apu laisosastopAail I ikk6
Ansiorekisteritoi m isto, toi mistop€i€il I i kkd
Eldkerekisteritoimisto, toimistopddllikk6
Matemaatti nen toi mi sto, toi m istop€i€il I i kko

Kenttdpdrillikkd
Koulutusptiiillikko
Kiinteist6palvelutoimisto, toimistopdallikkd
Sijoitusasiai ntoi m isto, toi mistopiiEil I i kk6

N/arja-Terttu Majander
Veli-Pekka Planting
Pentti Koivistoinen
Tapio Karsikas
Helena Tapio
llkka Savoheimo
Markku Sirvi6
Esko Prokkola, SHV
Ari Laine
Antero Ahonen
Yrjo Larmola
Pentti Lahtinen
Elsi-Kaija Lindquist
Jussi Vanamo
Leena Lietsala
Simo Forss
Jouko Janhunen
Martti Hdnnikdinen
Heikki Poukka
Veijo Naumanen
Helena Luoma
Synnove Hesso
Mauri Vanhatalo
Lauri Mdkeldinen
Risto lsopahkala
Jorma Ruuhinen

Matti Uimonen
Jouko Sirkesalo
Antero Viitanen
Markku Hanninen
Antti Suominen

ELAKELAUTAKU N NAN
TOITVI INTAKERTOIVI US
.1 982
Eldketu rvakesku ksen yhteydes-
sd toimii itsendiseksi muutok-
senhakuelimeksi organisoitu
eldkelautakunta. Eldkelautakun-
ta on toimintavuoden 1982 aika-
na ratkaissut muutoksenhaku-
asioita ensimmaisena valitusas-
teena edelleen neljdssd kuusijd-
senisessa jaostossa. lstuntoja
on kullakin jaostolla ollut keski-
mddrin kerran viikossa lukuunot-
tamatta juhannuksesta elokuun
toisel le viikolle kestdnyttd kesd-
taukoa.

Valitusten maara

Eldkelautakuntaan saapui toi-
mintavuoden aikana edellisvuo-
tista vastaava maara valituksia
eli4 600 kappaletta. Samana
aikana eldkelautakunta ratkaisi
4 6ll valitusasiaa. Vuoden lo-
pussa eldkelautakunnassa oli vi-
reilla 1 611 valitusta. Toiminta-
vuoden aikana valitusasian kes-
kimddrdinen kdsittelyaika oli
noin 5,2 kuukautta.

lV u utokset elAkelaitosten
phhtoksiin

Eldkelautakunta muutti valituk-
sen johdosta elakelaitoksen
pddtdstd valittajan eduksi 22,1
prosentissa tapauksista. Lisdksi
eliikelautakunta palautti eldke-
laitokseen u utta ktisittelyd varten
5,8 prosenttia tapauksista. Ty6-
kyvyn arviointia koskevien ta-
pausten osalta vastaavat pro-
senttiluvut olivat 17 ,9 1a 4,6.

Helsingissd
helmikuun 7. pitivdnd 1983

Heimer Sundberg Atlarja Tanila
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ELAKELAUTAKU NNAN JASENET

Varsinaiset jasenet Varajasenet

Puheen johtajisto
Hallitusneuvos Heimer Sundberg,
puheenjohtaja

Esittelijaneuvos Erkki Ahonen,
varapuheen johtaja

Hallitusneuvos Lasse Sinivirta,
varapuheen johtaja

Vanhempi hallitussihteeri Tuulikki Harkarainen
varapuheen johtaja

Asiantuntijajdsenet
Osastopdr-rllikk6 Juhani Jdrntti
Erityisasiantuntila J ukka Rantala
(Fil.maisteri Anita Lundstrdm
31.12.82 saakka)
L€i€rket.lis. Felix Heikel
Lddket.lis. Alpo Luppi
Lddkintoneuvos Jussi Antila

Toimistopddllikko Seppo Virtanen
Fil maisteri Yrjo Turtiainen

Dosentti Heikki Takkunen
(Lddket.lis. Nils Weckman
31.5.82 saakka)

Laaket.lis. Paavo Poukka
Lddket.lis. Paul SandstrOm
Professori Kari Penttinen
(Dosentti Heikki Takkunen
31 .5.82 saakka)
Lddket.lis. Pentti Ristola
(LdiEiket lis. Reijo Mantere
31 .5.82 saakka)

Tyonantajien edustaja
Varatuomari Mikko Hu

t
rmalainen Oikeust.kand. Tapio Kuikko

(Varatuomari Ari Juhani Korhonen
3.2.83 saakka)
Varatuomari Risto Rusama
Apulaisjohtaja Jouni Saastamoinen
N/aat. ja metsat.lis. Patrick Hackman

Oikeust.kand. Johan Astrom
Varatuomari Tauno Nouro
Agronomi Viljo l. Sirki€i

Tydnteki j tii n ed u staj at
Taloudenhoitaja Antti Hietanen
Toimitsija Seppo Niinrnen
Tydsuojelusihteeri Penttr Keurulainen
(Palkkasihteeri Esko Honkavaara
31.12.82 saakka)
Sosiaalipoliittinen sihteeri
Jukka Vainio

Asiantuntijaltiiikdri lt/arkku Toropainen
Toimitsija Kaija Kallinen
Tydsuolelutoimitsija Jussi Koivu
(Yritysdemokratrasihteeri N/atti Kopperi
31.12.82 saakka)
Varatuomari Raila Kangasperko

M aatalo u sy ri ttAj i e n ed u staj at
Agronomi Paavo Vuoksinen
Agronomr Eeva Hetemdki
Osastopddrllikko Tauno Jouhtimziki
Agronomr Pentti Saarimdki

Yrittdjien edustalat
Jdirjest6lakimies Pi rjo Gr6nroos
(Toimitusjohtaja Ukko Laurila
31.12.82 saakka)
Lainopin kand. Raimo Lahtinen

Agrologi Tage Ginstrom
Agronomi Ake Johansson
Agrologi Johannes ljas
Agrologi Tapani Vanhala

Varatoimitusjohtaja Kari Heikkild
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NU]VI EROTIETOJA

Eldkelaitosten
toiminnasta 1982 TEL LEL YEL MYEL YHT

Eldkelaitoksia 31.12., kpl

kpl
kpl
kpl
mk
mk
mk
mk

k/kk
Idkk

109 1 13 '1 111

Vakuutettuja
Elakkeitd
Myonnetyt eldkkeet
[t/aksululo *

Eldkemeno
Vastuuvelka*
Vastuuvajaus*
Keskim. eldke
Keskim. mydnnetty eldke
* Luvut ovat arvioita

3
3

1 2
2

,1 000
,1 000
1 000

milj

1 130
299

33
7 640
4 595

33 760
745

1 317
1 400

240
113

12
900
917

4 600
55

687
741

115
43

5
520
675
115

230
170

16
190
747

75

1 625
66

9 250
6 934

38 550
800
948

1 029

31.12.,
31.12.,
31.12.,

milj.
milj.
milj.

m
m

1 328
1 277

375
426

Elakkeiden lukumdardt
31 .12., 1 000 kpl 1978 '1979 1980 1981 1982

Vanhuuseldkkeet
Tydkyvyttdmyyse I dkkeet
Tydttomyyseldkkeet
Perhe-eldkkeet

242
175

5
79

263
174

B

87

283
173

15
95

303
174

1B
104

322
169
23

111

Kaikki 501 532 566 599 625

l\/uutokset eldkkeiden luku-
mAdrissd vuonna 1982, 1 000 kpl tydkyvyttdmyys- ja

tydttdmyyseldkkeet
vanhuus-
eldkkeet

perhe-
eldkkeet kaikki

Eldkkeitd 31 .1 2.1981
Mydnnetty uusia
Muutettu vanhuuseldkkeeksi
Pdattyneitri
Eldkkeitd 31.12.1982

192
25

- 15

- 10
192

303
17
15

- '13

322

104
11

599
53

-4 *27
625111

Eldkemeno milj. mk

Vanhuuseldkkeet

1978 1979 1980 1981 1982

T et
1 617
1 446

21
443

1 973
1 617

53
539

2 356
1 821

128
650

2 845
2 062

170
791

3 458
2 259

248
969

6 934

Perhe-eldkkeet

Kaikki

Kaikkiin edelldi esitettyihin lukuihin sisAltyy myos rekisteroity lisAelAketurva.

Frenckellin Kirjapaino
Lay-out Kristina lssakainen

3527 4 184 4957 5 869
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TYO ELAKELA I NSAAOAN NO N N/ U UTO KSET

Rintamamiesten
v arh ai s e I dke j d r j e ste I y

7. 1. 1 982 siiiidettiin laki rintama-
vete raa n i e n v ar h a i se I dkke e std
sekd erditd siihen liittyvi?) lakeja.
R iV E-l ai n m ukaan tyokyvytt)-
myyse I dkkeen s uu ru i sen va r-
haiseldkkeen voivat saada so-
tainval id it, joi de n soti I asvamm a-
I ain mu kai nen tyokyvyttdmyy s-
aste on viihintdiin 30 %. Muiden
ri ntam aveteraan i e n koh d al I a
el iikke e I I e p iiiisy n ed e I lytyks et
ovat 58 vuoden ikd ja muut
laissa mddrdtyt ehdot. Lainmuu-
tos tuli voimaan 1.7.1982. Tyo-
el dkel akeja m u utetti i n s ite n, ettd
jos ri ntamavete raan i myohe m-
min saa oikeuden joko tydkyvyt-
tdmyys- tai van h u usel akkee-
seen, elAkkeeseen oikeuttavak-
si ajaksi luetaan myos se aika,
jonka rintamaveteraani on saa-
nut varhaiseldkettd.

1 9.3. 1 982 annetti i n asetukset
ri ntamavete raan i en varh ai sel dk-
keestd ja ri nt am avete raan ien
v a r h ai s e I dke I aut a ku n n ast a.

28.5. 1 982 sdddettiin laki rinta-
mavete raan i en varh ai se I iik-
keestd annetun lain 12 $:n
mu uttam i sesta. Lai n mu kaan
R iV E- I ai n toi meen panosta ai-
heutuvat ku stann u kset s uo rite-
taan valtion varoista. Tastd sdit-
dettiin tarkemmin 4.6.1982 an-
netu I I a asetu kse I I a ri ntamavete-
raan i n varh ai sel dkkeestd an ne-
tun asetuksen 11 $:n muuttami-
sesla.

30.12.1982 sdddettiin lait rinta-
m avete raan i en v arh ai sel dk-
keestii annetun lain muuttamr-
sesta ja TEL 11 $:n muuttami-
sesta. RiVE-lain muutoksella lie-
ve nnetti i n el dkkee n saam i se n
ehtoja ja laki saatettiin koske-
maan myos vuosien 1 939-1945
sotii n osal I istuneita naisi a. Lai n
sddn ndksi d tarki stetti i n myds s i l -

td osin kuin on kysymys varhais-
el dkkeen maksam i se sta osa-
el dkkeen saajal I e j a tyOn antaj an
m ah dol I i su u d esta suorittaa v ar-
h ai se I akett ii saav a I I e r t ntam av e-
te raan i I le vap aaehtoi si a I i sdetu-
ja. Lainmuutokset tulivat vor-
maan vo i m aantu losddn nokses-
sd tarkemmin mainituin poik-
keuksin 31 .1 2. 1 982

Tyotto myy se I dket u rv a n
kehittdminen

1 4.5. 1 982 sdadettiin laki meri-
mieseldkelain 15 e $:n muutta-
mi sesta. Lai n m u utokse I I a al en-
netti i n tydttdmyy s e I dkke e n e d e I -

lytyksend oleva alaikaraja myds
me r i m i e s e I a ke j d rj e ste I m d s s d
samaksi kuin muissa tyoeldke-

laeissa. Laki tuli voimaan
1.6 1982, kuitenkin siten, et6
s i t i) sove I I ett i i n taan n e ht i v ast i
1.1.1982|ukien.

4. 6. 1 982 s?)t)d etti i n I aki v altion
el dkel ai n m u uttam i sesta. Lai n-
m uutoksen johd osta tydtt6-
myyseltike suoritetaan jo tyovoi-
mavi ranom ai sen tod i stuksen
antami sta se u raavan ku u kau -
den alusta niissd tapauksissa,
joissa eliike myonnetddn pdivd-
avu stuksen en i mmdi s mdd rdn
perusteella. Laki tuli voimaan
1.7.1982.

3.12 1982 saddettiin lakierdistd
poikkeuksi sta valtaku n nal I i si sta
tydtto myy s kassolsfa a n n ett u u n
lakiin, jolla jatketttiin ty1ttomyys-
avustusten 500 pdivdn enim-
mdi saj an voi m assaoloai kaa
vuoden 1983 loppuun.

14.12.1982 sdddettiin lait kan-
saneldkelain 20 $:n, ty1ntekijain
elAkelain 4 c $:n, maatalousyrit-
tajien elakelain 6 a $.n. meri-
mieseldkelain 15 e $:n ja valtion
eldkelain 9 a $:n muuttamisesta.
Tydtto myy s e I dkkee n e d e I I yty k -

senii olevaa alaikdrajaa alennet-
tiin vuoden 1983 alusta siten,
ettd e I dkkeeseen oi keutettu j a
ovat vuonna 1928 ja sitd ennen
sy nty n eet p itk d a i k a i s e st i ty 6ttO -

mitt tyOntekijdt.

Vakuutusmaksutaso

1 5.7. 1 982 antoi valtioneuvosto
plidtoksen e rdi de n v aku utu s-
m aksujen al entam i se sta vu on na
1 978 aiheutuvan vastuuvajauk-
sen kuol ettam i sesta. P iidtOkse n
mukaan el dkevaku ut u s m aks u n
alentamisesta vuonna 1978 ai-
he utu nee n vastu uvajaukse n
ku o I ett a m i s e sta j iit et da n v u o-
den 1983 kuoletus perimiittii.

28.7.1982 sosiaali- ja terveysmi-
nisterio antoi pddtokset TEL.n ja
LEL : n mu kai sten vaku utu smak-
su jen ale ntam i sesta v uonn a
1 97 8 ai h eu tu van vastu uvajau k-
sen kuolettami sesta. Pdiitokset
perustuivat 1 5. 7. 1 982 annet-
tuun valtioneuvoston pddtok-
seen.

28.7.1982 sosiaali- ja terveysmi-
nisteri6 antoi pddtdkset TEL.n
vdh i m m di sehtojen m u kai sen v a-
ku utukse'n v aku utu s maksu n j a
LE L : n m u kai sen vaku utusmak-
sun aleniamisesta vuonna 1982.
Vuonna 1 982 TEL- ja LEL-va-
ku u tu sm aks u i st a jdtett i i n pe r i -

matta miidra, joka vastaa 0,7
prosenttta kyseisten lakien alai-
si sta palkoi sta. Vastu uvajau k-
s e n ku ol ettam i s eks i el dke I aito k-
set perivdt vuosina 1983-1985
maksua, jonka suuruus on
STM:n kullekin vuodelle erik-

seen vahvi stam a p rose ntti mdd-
rd kunkin vuoden palkkasum-
masta. Pi)i)tosten mukaan mai-
nittu a maksu a vastu uvaj au ksen
kuolettamiseksi ei peritd vuodel-
ta 1983.

8.1 2.1 982 sosiaali- ja terveysmi-
nisteri6 antoi piiiitdksen MYEL:n
perusprosentin ja YEL:n mak-
su p rosenti n vahvi stam i se sta.
Mainitut prosentit vuonna 1983
ovat 1 1.1.

1 4. 1 2. 1 982 sitiidettrin laki LEL:n
mu uttam i sesta. Lai n mu utoksel I a
m ah dol I i stetti i n LEL : n v aku utu s-
maks u p rose nti n vahv i stam i n en
pi enem mdks i n i i d en tyonteki jd i -

den palkoista, jotka kysymyk-
ses sd olevan kal ente rivuod en
pdiittyessit ovat 24 vuotta nuo-
rempia. Laki tuli voimaan
1 .1 .1 983.

30. 1 2. 1 982 sosiaail- ja terveys-
ministeri6 antoi pddtdksen LEL
10 $:n 1 momentissatarkoitetun
maksu p rosent i n v ahvi st am i ses-
ta. LEL-v aku utusm aks ut v u odel -

le 1983 ovat alle 24-vuotiaille
6 % ja 24-vuotiaille sekii siti)
vanhemmille 12,3 % maksetuis-
ta palkoista.

Maatalousyrittajien
tyotulo

3.12 1982 sdddetiiin lakimaata-
lousyrittiijien eldkelain 6 ja I S.n
m uuttam i sesta. Lai I I a m u utetti i n
MY EL : n sddn noksi d m aat i I ata-
louden harjoittajien tyotulon ja-
kautu m i sesta sam al I a vi I j el mal I i)
tydske ntel evi en he n ki I oi d en
kesken. Tyotulo jaetaan maatrla-
talou d en h arjoittaj i en kesken s i i -

nd suhteessa kuin he ottavat
osaa ty)hdn. Aviop u ol i soi d e n
y hte i s est d tydt u I ost a kat s otaan
ku mmal I eki n pu o I i sol le ku u I uvan
yksi kolmasosa ja loput jaetaan
heidttn keskensd siten kuin he
yhtei ses sd h akem u kses s aan
ovat esittdneet tai, jollei hake-
musta ole tehty, kummallekin
tasan. Erityises6 syystd voi-
daan edelld mainitun tydtulon
jakautu mi n e n vahv i staa to i si n-
ki n. Li sdksi korotetti i n m aati I ata-
louden ty1tu I on mdd r itte lyss d
h uom ioon otett avaa s u u ri nta
maatal ou s m aan hehtaari mdd-
rdii koskeva raja 62 hehtaariksi.
Laki tuli voimaan 1. 1. 1 983.

Tyoeldkkeiden
vdhimmdisprosentin
korottaminen

17.12.1982 sdddettiin lait TEL
5 a $:n, LEL 5 $:n, MYEL 22 $:n
jaYEL 19 $:n muuttamisesta.
TEL:n sekd muiden yksityisen

sektori n tyoel dkel akien m ukai s-
ten el dkkei d en vdh i m mdi smiid-
rdprosenttia korotettiin 37 pro-
sentista 38 %:iin niissd tapauk-
slssa, Tblssa eldketapahtuma on
sattunut 1 .1 .1 983 tai sen jdl-
keen.

Tekniset
muutokset

25. 1 .1 982 seedettiin laki TEL I
ja 8 a $:n muuttamisesta. Lain-
m u utoksen j dl keen tapatu rma-
vakuutu sl ai n m ukai nen p divdra-
ha otetaan huomioon tydeltak-
kei den yhtee n sovitu ksessa, La-
ki tuli voimaan 1 .4.1 982.

5.2.1982 sit?)dettiin lait KEL:n,
PEL'n, TEL I S:n, sektt MYEL
6 c ja 6 d $:n muuttamrsesta.
Kansanel dkeu u d i stu kse n joh-
dosta jouduttiin TEL.n yhteenso-
v itu ssadn nostoon te ke mddn
tekn i s i d tarki stu ksi a. M u utokset
johtu ivat pe ru sos an n i men
muuttamisesta pohjaosaksi se-
ka PEL:n muutoksesta, jolla
poi stetti i n ku ntaryh m itys I apse n-
el iikkeestd. Samoi n tarki stetti i n
s u ku po I v e nv a i h d o se I d kett d kos-
kevia sddnnoksia erdilta osin.
Lainmuutokset tulivat erdin poik-
keuksin ja rajoituksin voimaan
1.1.1983.

23. 1 2. 1 982 sttZ)detti i n lait VEL. n
ja VPEL 7 $:n muuttamisesta.
Lake i h i n tehti i n kan sane I dkeu u -

d i stu kse sta johtuvat tekn i set
mu u tokset. Lai n m u utokset tu I i -

vat voimaan 1 .1 .1 983.

23. 1 2. 1 982 sdttdetyl ld lail la
VEL:n muuttamisesta oli tarkoi-
tuksena selkeytti)d ja nopeuttaa
valti on el dketu rvan toi mee n pa-
noa. Valtion palveluksesta jo en-
ne n el dkkee I le si i rtym i stddn
e ron ne i den tyonteki joi d en LEL : n
ja VEL:n mukainen rinnakkainen
j a I i saetuj a tuottam aton el dkejdr-
jestely poistettiin. Samoin muu-
tettiin LEL:n alaisissa valtion
toi ssd olevi en tydnteki jdi d en
kaksi n ke rtai sen el dketu rvan es-
tdm i seksi sildd etyn vdhe nnys-
osan laskutapaa. Laki tulivoi-
maan 1.1.1983.
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