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TYOELAKETUR\A

VUONNA I9B3
Tydntekijain ja yrittajien el6ke-
lakien mukaista eldkettd mak-
settiin vuoden pddttyessd
684 000 henki16lle Yhteensd
ty6eldke laitokset maksoivat
ndiden elakelakien mukaisina
eldkkeind 8,10 miljardia mark-
kaa. Nlmelliskasvu edellisvuo-
desta oli 1 ,16 miljardia mark-
kaa. lVuita tydeldkkeitd, julkisen
sektorin elakkeita ja merimies-
eldkkeita, maksettiin 7,0'1 mil-
jardia markkaa, joten tydeldk-
keet yhteensa muodostivat
15,1 1 miljardin markan erdn.
Kansaneldkemeno kasvoi ar-
violta 1,77 miljardia markkaa.
Lakisddteisi nd elakkei na mak-
settiin maassa kaikkiaan 27 ,3
miljardia markkaa

Tydelakejdrjestelmdn vastu u-
velka oli 43,9 miljardia markkaa
ja maksutulo 9,3 miljardia
markkaa. TEL:n ja LEL:n keski-
madrdiset maksu prosentit oli-
vat 1 1 ,1 ja 1 1 ,2. YEL:n vakuu-
tusmaksu oli keskimaarin 9,8
prosentin ja TVYEL:n keskimda-
rin 4,6 prosentin suuruinen.

Vuoden elakepol i ittista keskus-
telua ovat hallinneet kysymyk-
set elaketu rvan toteutumisen
kansantaloudel I isista edel lytyk-
sistd, eldkeidn yksil6llisyydes-
ta, tydttdmyyse ldkkeestd tydtto-
myysturvan osana ja perhe-elA-
ketu rvan uudistamisesta.

Sosiaali- ja terveysministerio oli
vuonna I982 asettanut tyoryh-
mAn, jonka tehtdvdnd oli laatia
tydel akevaku utu smaksujen
mddradmistd varten peruste-
malli, joka pitkaksi ajaksivar-
mistaisi eldke-etuudet, tasoit-
taisi maksukehitystd ja sopeut-
taisi sen kansantalouden vaati-
muksiin. Ty6ryhman mukaan
eldketurvan kustannuskehityk-

sen tarkastelun tulee ulottua
riittdvdn pitkalle, ainakin 20
vuotta eteenpdin. Jos talld aika-
val i I la TEL-LEL-pal kkasumman
reaalinen kasvu on vuosittain
keskimddrin 1 -2,5 prosenttia,
tasauseldkemenon rahoituksen
turvaaminen edel lyttaa tyoryh-
mdn mukaan vuotuista 0,3-0,5
prosenttiyksik6n suuruista ta-
sausmaksun kasvua tasausra-
haston tason sallimin poikkeuk-
sin. Tdmdn trendin tarkistamis-
tarve on tyoryhman mukaan
maaraajoi n tutkittava toteutu-
neen talous- ja eldkemenokehr-
tyksen perusteella.

Eldkeikakom itean ai kaisem pi
periaatemietinto ol i kdsittdnyt
ehdotukset ammati I liseksi var-
haiseldkkeeksi, varhennetuksi
tai lykatyksi elakkeeksi seka
osa-ai kaeldkkeeksi. Tdmdn
pohjalta komitealle oli annettu
laad ittavaksi yksityiskohtai nen
esitys. Komitea saattoi esityk-
sensd hallituksen ehdotuksen
muotoon.

Tydl lisyysti lanteen lohdosta
tydttdmyyselAkkeen ikaraja oli
tilapdisesti alennettuna 55 vuo-
teen ja mdarattiin vuodeksi
1984 alennettavaksi siten, ettd
vuonna 19291a sitd ennen syn-
tyneet pitkaaikaisesti tyottomat
ovat oikeutettuja eldkkeeseen.
Tyott6myyselakkeistd koituvan
maksurasituksen tarkistamisen
mahdol I isuuksia nykyistd tyon-
antajakohtaisemmaksi selvitet-
tiin.

Tydttomyystu rvan kokonaisu u-
distus on ollut vuoden aikana
esilld. Osin tdman vuoksi on
kiinnitetty voimakasta huomiota
myds tydttdmyyse ldkkeisi i n.
Tyottomyyse I dkkee n ikar alaa
koskevan alennuksen voimas-

saoloa jatkettiin siten, etta alen-
nus koski vuonna 1928 ja sitd
ennen syntyneitd pitkdaikaises-
ti tydttdmiri henkiloita Vuoden
pddttyessd tydttomyyseldkkeen
saajia oli arviolta 32 000 Vuon-
na 1983 mydnnettiin 12 000
uutta tydtt6myyseldkettd, ja
niistd 60 prosenttia koski alle
60 vuoden ikdisia Tydttdmyys-
elake jatkuu, ellei vakuutettu
saa uutta tyotai joko omatoimi-
sesti tai tyovoimavi ranomaisten
toimesta. Tyovoimahal li nto on
esittdnyt muutoksia tyon tarjon-
taan tyottdmyyselakkeel ld ole-
ville, mika kaytdnn6ssd merkit-
sisi ty6voimavi ranomaisten ak-
tiivisuuden vahenemista. Nain
ol len ty6voi mahal linnon esittd-
ma muutos ei ole oikean suun-
tainen.

Kevadl la aloitettu tyokyvytt6-
myyselakeratkaisujen en nak-
koi lmoitusmenettely on johtanut
hyvi i n tu loksi i n. Tyokyvytto-
myyseldkepaatdsta tehdes-
sdan tydel6kelaitos ja Kansan-
eldkelaitos i lmoittavat toisi I leen,
mihin tulokseen ovat pddty-
mdssa, ja kannanottojen ero-
tessa neuvottelevat yhtenai-
seen ratkaisuun padsemiseksi.

Rintamaveteraan ien elakelaki
muuttui tammikuun ja heind-
kuun alussa. Rintamapalveluk-
sen kestolle asetettu edellytys
lieveni yhdeksi vuodeksi
Osaeldkelaiset ja naisveteraa-
nit tulivat lain piiriin. Varhais-
elakkeen saamisen edellytys-
ten lieventyminen ei aiheuttanut
odotettua kasvua eldkehake-
musten mddradn. Varhaiseld-
kelautakunnalle saapui 4 216
elakehakemusta. Vuoden lo-
pussa oli maksettavina 6 629
el6ketta
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El dketu rv ake sku s palve I ee v a-
ku utettuja hoitam al I a h en ki I 6-
kohtaista eldkeneuvontaa ja ot-
tam al I a v astaan e I ake h ake-
muksia. Lisdksi Eldketurvakes-
ku s v alvoo v aku uttam i sve lvo I I i -

suuden tdyttdmistti ja antaa
lausuntoja, suosituksia ja pdd-
to ks i dt y ks itt di ste n v a k u utett u -
jen eldkeasioista.

Hokemuspolvelu

Vanhuuseldkkeen hakemista
varten elakelaitokset lahettdvat
ty6elakettd ansain neel le muu-
tamaa kuukautta ennen 65 vuo-
den ian tdyttamistd hakemuslo-
makkeen. [t/ukana ldhetetddn
ennakkolaskelma eldkkeestd
tai selvitys rekisteroidyistd tyo-
suhteista.

Tdtd palvelua varten Elaketur-
vakeskus toimittaa elakelaitok-
sille etukAteen seuraavan puo-
livuotiskauden aikana 65 vuotta
tdyttdvien tyoelakettd ansai n-
neiden rekisteritiedot. Niihin on
I i itetty vdestoreki steri kesku k-
sesta hankitut osoitteet ja virka-
tod istustiedot seka eldkelaitos-
ten pyynndsta myds esitaytetty
elakehakemuslomake. Tammi-
kuussa ja elokuussa Eliiketur-
vakeskus antoi yhteensti
13 400 rekisteriotetta vanhuus-
eldkkeen laskentaa varten.

El lei Elaketurvakeskukseen ole
tullut tietoa perhe-eldkkeen ha-
kemisesta siihen mennessd,
kun vdest6rekisterikeskukselta
saadaan tieto tyoeldkkeeseen
oikeutetun kuolemasta, Eldke-
turvakeskus i lmoittaa perhe-
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elakeoikeudesta eldkelaitoksel-
le Eldkelaitokset puolestaan
kehottavat saam iensa tietojen
perusteella edunsaajia hake-
maan perhe-elakettd, Vuoden
alkana Eldketu rvakeskus i lmoit-
ti eldkelaitoksi I le kahdestatu-
hannesta hakematta olevasta
perhe-eldkkeestd.

Suoraan vakuutetu i lta vastaan-
ottami i nsa eldkehakemu ksiin
eldkelaitokset hankkivat Eldke-
turvakeskukselta rekisteritie-
dot, ellei niita jo aikaisemmin
ole hakemuspalvelun yhtey-
dessii eldkelaitoksi I le toimitet-
tu, Vuoden aikana elakelaitok-
set i lmoittivat Eldketurvakes-
kukselle 26 000:sta uuden eld-
ketapauksen johdosta tehdystd
elAkehakemuksesta.

Elakepaatdksen tekoon ja elak-
keiden maksamiseen vai kutta-
vat liitteet, kuten lAdkdrinlau-
sunnot, eldkehakemuksen yh-
teyteen tarkoitetut selvitykset ja
ty6ttdmyysel dkkeen jatkotod is-
tukset, kulkevat yleensd Elake-
tu rvakeskuksen kautta eldkelai-
toksille. Edella mainittuja ilmoi-
tuksia vdlitettiin vuoden aikana
1 00 000.

TyO kr44fito myys rotko i s uj e n
vertoilu

TyOelake- ja kansaneldkejarjes-
telmdn eridvien tyokyvytt6-
myysratkaisujen ehkdisemisek-
si otettiin kayttdon eldkeratkai-
sujen ennakkoi lmoltusmenette-
ly, Sen mukaan ratkaisunsa en-
sin tehnyt elakelaitos ilmoittaa
kan nanottonsa Eldketu rvakes-
kuksen valityksella toisen ela-
kejarjestelmdn eldkelaitoksel le.
Jos tdmd pddtyy samaan rat-
kaisuun, se ldhettdd vastauk-
sen ennakkoi lmoitukseen. Vas-
ta tdmdn jalkeen elakepdatdk-
set voidaan antaa. Jos ratkai-
suista nayttad tulevan eridvdt,
toinen myontdisi, toinen hylkai-
si, elakelaitokset neuvottelevat
ratkaisusta.

Kun sairausvakuutuslain mu-
kaista pdivdrahaa on maksettu
1 50 paivaltA, Kansanel6kelai-
toksen paikallistoimisto vahvis-
taa paivdrahan ensisijaisuus-
ajan, ilmoittaa siitd vakuutetulle
ja ldhettaa talle kehotuksen ha-
kea tyoelakelakien mukaista
tyokyvytt6myysel dkettd Samal-
la ensisijaisuusajan vahvistami-
sesta lahetetdan ilmoitus Elake-
tu rvakeskuksel le. Elaketu rva-
keskuksesta i lmoltus yhdessd
rekisteritietojen kanssa vdlite-
tdan eldkelaitokselle Ndin eld-
kelaitoksella yleensd on 1o ha-
kemuksen vireille tullessa sen
ratkaisem i seksi tarvittavat ty6-
suhde- ja eldketiedot sekd lad-
kdrinlausunnot. Vuoden aikana
Eldketurvakeskus valitti 28 000
ensisijaisuusajan pdattymisi l-

moitusta.

Vostoonotetut
elokehokemukset

Eldketurvakeskukseen saapu i

vuoden aikana pankkien, posti-
toimi paikkojen ja Kansaneldke-
laitoksen paikal listoimistojen
vastaanottam ia elakehakemu k-
sia 37 000. Hakemukset ja nii-
hin liitetyt rekisteritiedot Eldke-
turvakeskus vdlittaa padtoksen
tekeville elakelaitoksi I le



I lmoitusmenettelyn edellytta-
mdt tietokonesovel lutukset ja
tietoliikenteen vaatimat ohjeet
eldkelaitoksil le valmistuivat
vuoden alkupuolella, joten me-
nettely voitii n Kansaneldkelai-
toksen kanssa sovitun aikatau-
lun mukaisesti aloittaa huhti-
kuun alussa. Vuoden aikana
annettiin 17 000 ennakkoilmoi-
tusta.

En nakkoi I moitusmenettelystd
vuoden aikana saadut koke-
mukset ovat osoittaneet menet-
telyn tdyttdneen sille asetetut
odotukset. Eroavien ratkaisujen
mddrd on menettelyn piiriin
kuu luneissa ratkaisu issa jddnyt
muutamaan kymmeneen.

Elokeotepolvelu

Tydsuhderekisteristd annettiin
vakuutettujen ti laamina
1 01 000 otetta Eldketurvakes-
kuksen aloitteesta ldhetettlin
TEL-tydsuhteensa pdattanei I le
ja uusi I le ty6eldkevakuutetui I le
yhteensd 151 000 otetta Yh-
teistyossd LEL TyOelakekassan
kanssa pantiin toimeen LEL-
vakuutetuil le suunnattu oteja-
kelu. Ote ldhetettiin 102 000:lle
LEL:n piirissd olevalle.

Otepalvelun tuloksena ja myos
muista syistd saadaan tydsuh-
derekisterin merkintdjen oikeel-
lisuutta koskevia huomautuksia
ja kyselyja. Naita tuli yhteensd
6 200 tydntekijzilta ja ne koski-
vat yhteensd 9 200 ty6suh-
detta.

Rekisterid koskeva h uomautus
kdynn istdd Eldketu rvakesku k-
sessa tietojen tarkastuksen.
Asia annetaan selvitettdvdksi
sille eldkelaitokselle, jonka hoi-
dossa kyseisen ty6suhteen eld-
kevakuutus on, taijos ty6nanta-
jalla ei ole vakuutusta, Eldketur-
vakeskukselle.

Asiokkoiden neuvonto,
soveltomisrotkoisut,
soveltomislousunnot

Eldketu rvakeskus palvelee
tyde ldkevaku utettuja ja tyonan-
tajia henkil6kohtaisesti yleisdn-
palvelutoimistossaan, ki rjeitse
ja puhelimitse. Tiedustelukirjei-
den mdard on ollut 10 500.
Asiakaskdyntejd on vuoden ai-
kana ollut 3 000, ja puhelimitse
neuvoja on kysynyt ldhes
30 000 asiakasta. Tiedustelut
koskevat pddasiassa eldkeot-
teesta puuttuvia tyosuhteita,
eldke-etuuksia ja eldkkeen
mddrdd. Elaketurvakeskus on
selvittanyt tarvittaessa ki rjeitse
myds asiakkaiden muissa
maissa karttuneet elakeoi-
keudet.

Kirjeenvaihdon nopeuttamisek-
si ja palvelun parantamiseksi
on siirrytty kdyttdmddn tekstin-
kasittelylaitteistoa itse kirjeen-
vaihtopisteissa.

Ty6ntekijein, tyonantajan, itse-
ndisen yrittajein tai eldkelaitok-
sen hakemuksesta Eldketurva-
keskus antaa kaikkia asianosai-
sia kuultuaan paritdksen tai lau-
sunnon siitd, mitd ty6eldkelakia
kussakin tapauksessa on so-
vellettava. Paatoksiri ja lausun-
toja annettiin vuoden aikana
yhteensd 654 Ekiketurvakes-
kus teki soveltamisasioista
24 valitusta vakuutusoi keuteen.
Suuri osa soveltamisasioista
koski erilaisia f reelance-ty6nte-
kij6ita, ldhinna nayttelijoita ja
muusikoita.

Lousunnot
vokuutusoikeudelle

Vakuutusoi keus on tyoeldke-
asioissa ylin muutoksenhaku-
elin. Vakuutusoikeus pyytdai
Elaketurvakeskukselta lausun-
not kaikista sinne tehdyista ty6-
elakkeitd koskeivista vdl itut<sis-
ta, Valituksissa on useimmiten

kyse tyokyvyn arvioinnista. Va-
llttaja vaatii joko osaeldkkeen
tai tdyden eldkkeen mydntd-
mistd tai mydnnetyn tyokyvyttd-
myyseldkkeen al kamisajan koh-
dan muuttamista aikaisem-
maksi. Monet tyokyvyn arvioin-
tia koskevat asiat tulevat va-
ku utusoi keuteen kasiteltdvi ksi
ja siten myds Eldketurvakes-
kukseen lausunnolle useam-
man kuin yhden kerran. Tdmd
johtuu siita, ettd valittala hyl-
kddvdn pddtoksen saatuaan
hankki i I isdselvitystii tervey-
dentilastaan ja saattaa eldke-
asiansa uudelleen vireille.

Rintamaveteraanien varhais-
eldkelautakunnan padtdkseen
haetaan muutosta suoraan va-
kuutusoikeudelta silloin, kun
pddtds koskee oikeutta eldk-
keeseen, esim. tydn rasitta-
vuutta. tVyds ndistd rintamave-
teraanien tekemistd val ituksista
vakuutusoikeus on pyytdnyt
Eldketurvakeskukselta lau-
sunnon.

Vuoden aikana Eldketurvakes-
kus antoi vakuutusoikeudel le
yhteensd 2 1 36 lausuntoa,
Ndistd 1 2BB koskitydeldkevali-
tuksia, 423 paallsten poista-
mishakemuksia 1a 425 rintama-
veteraan ien varhaiseldkeasias-
sa tehtyjd valituksia

Vo ku utto m isvelvol I isu uden
volvonto

Eldketu rvakeskuksen tehtdva-
nd on valvoa tyonantajien ja
yrittajien TEL:n ja YEL:n mukai-
sen vakuuttamisvelvoll isuuden
tdyttaimista. Vuonna 1982 aloi-
tettua systemaatti sta YEL-val-
vontaa jatkettiin edelleen ja
TEL-valvon nan tehostam isen
suunnittelu aloitettiin vuoden
loppupuolella.

TEL: n mukaista vakuuttamis-
velvol lisuutta valvotti in mm.
suorittamal la 554 tydnantajatar-
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kastuskdyntia. Osa ndistd tar-
kastu ksista tehtiin Eldketu rva-
keskuksen omasta aloitteesta,
osa eldkelaitosten pyynnostd,

Vakuuttamlsvelvol I isuus selvi-
tettiin 584 konkurssin, 231 julki-
sen haasteen 1a294 fuusion
yhteydessd. Elaketu rvakeskus
valvoi saataviaan 31 konkurs-
sin, kuuden julkisen haasteen
ja yhden fuusion yhteydessd.

Jos ty6nantajat eivat kehotuk-
sesta huolimatta tee vakuutusta
vapaaehtoisesti, Elaketu rva-
keskus ottaa vakuutuksen tyon-
antajan kustannuksella ja mad-
rad samal la vakuutusmaksun
korotettavaksi laimi n lyOnnin
vuoksi.

Vuoden aikana naitd korotettuja
vakuutusmaksuja madrdtti in
perittdviksi tyOnantaji lta yhteen-
sa 4 571 000 markkaa,

Vakuutusmaksun korotus mad-
rdtadn perittavaksi tyonantajal-
ta my6s silloin, kun ty6nantaja
on ottanut vakuutuksen vapaa-
ehtoisesti, mutta tehnyt sen
vasta laissa sdadetyn maara-
ajan jalkeen. Ndita korotuksia
maarattiin vuoden aikana mak-
settaviksi yhteensd 876 000
markkaa.

YEL-valvonnassa selvitetti i n
5 459 henkil6n YEL:n mukainen
vakuuttamisvelvollisuus Keho-
tuksen saatuaan otti 3 098 yrit-
tdjaa vakuutuksen vapaaehtoi-
sesti. Eldketurvakeskus joutui
ottamaan pakkovakuutuksen
625 yrittrijeille.

YEL:n mukoisesto
vokuuttomis-
velvollisuudesto
vopouttominen

YEL-vakuutus on pakollinen
kaikille, jotka harjoittavat yrittai-
jien elakelain piiriin kuuluvaa
toimintaa. Sivutoimisesti yrittd-

jatoimintaa harjoittavalla on kui-
tenkin mahdollisuus saada va-
pautus vakuuttamisvelvol I isuu-
desta.

Vuoden aikana YEL-vapautus-
hakemuksia on tullut vireille
1 894. Vapautuspdatoksid on
vastaavana aikana an nettu
1 682 ja takaisin YEL:n piiriin on
hyvaksytty 7 2 y rillajdtt Vuoden
aikana valitti 35 yrittdjad el6ke-
lautakuntaan ja 14 edelleen va-
kuutusoikeuteen joko kieltei-
sestd padtoksestd tai siita, ettei
vapautus ol lut taannehtiva.

Helmikuussa 1 983 Eldketurva-
keskuksen hallitus asetti ty6-
ryhmdn selvittdmdan, onko
YEL:n ja IVYEL:n mukaisesta
vakuuttamisvelvol I isuudesta
vapauttamrsen perusteita ja ny-
kyista soveltamiskaytantda syy-
td muuttaa.

Suomolo isten ty6skentely
ulkomoillo

Tyoeldkevakuutuksen osalta
Eldketu rvakeskus toimi i yhdys-
elimena Suomen ja niiden val-
tioiden valilla, joiden kanssa
Suomi on solminut sosiaalitur-
vasopimuksen. Voimassa ole-
vat sopimukset Suomella on
pohjoismaiden ja Saksan liitto-
tasavallan kanssa. Vuoden ai-
kana on valmistauduttu lson-
Britannian ja Pohjois-l rlannin
yhdistyneen kuningaskunnan
kanssa tehdyn sopimuksen toi-
meenpanoon. Sopimus tulee
voimaan vuoden 1984 helmi-
kuun alusta. Elaketurvakeskus
on osallistunut myds uusien so-
siaaliturvasopimusten valmiste-
lutydhdn. Neuvottelut ovat kes-
ken ltdvallan, Sveitsin ja Espan-
jan kanssa.

Sosiaal itu rvasopimuksen mu-
kaan sopimusmaiden kansalai-
set ovat kummassakin maassa
samanarvoisessa asemassa
sosiaaliturvan suhteen. Sopi-

muksiin sisdltyvat mm. eldke-,
sairaus-, tydttomyys- ja tapatur-
maturva seka ditiysavustus-,
kansanterveys- ja terveyspal-
veluetuudet Ulkomailla ty6ta
tekevdn eldketu rva maaraiytyy
sen sopimusmaan lainsadddn-
nOn perusteella, jossa tyotd
tehdadn. Nain my6s siind ta-
pauksessa, ettd ty6ntekija on
suomalaisen tydnantajan pal-
veluksessa ulkomailla

Jos toisessa valtiossa on eld-
keoikeuden syntymisen edel ly-
tyksena tietyn odOtusajan tdyt-
tyminen, voidaan tdhan aikaan
sosiaal itu rvasopi muksen nojal-
la lukea myos Suomen tyoeld-
kevakuutuskausia. Vakuutus-
kausien siirtdmisen mydtci yha
useammat suomalaiset ovat
saaneen oi keuden tydelakkee-
seen myds ulkomailla tyosken-
telynsd perusteella.

Sopimusten toimeenpanoon
I i ittyvia tehtdvia Eldketu rvakes-
kuksella on mm. Suomen sosi-
aal iturvan voimassaoloa koske-
van todistuksen antaminen ul-
komaille enintddn vuodeksi ld-
hetettaval le ty6ntekijdlle, va-
kuutuskausien vahvistami nen,
eldkehakemusten vdl ittdmi nen
ja kirjeenvaihto Tiedon sopi-
muksista levitessd on yhtey-
denottoja yha enemman tullut
myos vakuutetuilta ja ty6nanta-
jilta.

Sopimusvaltioiden laitoksilta on
vuoden aikana saapunut 2 10O
selvityspyyntdd ja tiedustel ua.
Ldhetetyn tyontekijan todistuk-
sia on pyydetty 450. Yli tuhan-
nessa kuluneena vuonna teh-
dyssd Suomen tydelSkettd kos-
kevassa hakemuksessa on ol-
lut aihetta ryhtya toimiin myos
ulkomaisen eldkeoikeuden sel-
vittamiseksi. Pohjoismaista -
leihinnd Ruotsista ja Norjasta -
haki eldketta 332 henkil6a ja
Saksan liittotasavallasta I B.
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TOIlMINTA

TOcNKELAITOSTEN KESKUST U UTNA

TyOe I 6tkej drj e ste I m dn kes ku s -

I aitoks e n a E I dket u rv ake s ku s
se lv ittAd e I iike I aitoste n o s u u d et
y hte i sesti vastattav i st a e I dk-
kei std, y I I dp i tttd ke sku s re ki ste -

rid ja antaa laitoksille ohieita ia
suosituksia I akien soveltami-
sesla.

Elokkeiden vostuunjoko
vuodelto 1982

Eldketu rvakeskus selvittdd vuo-
sittain eldkelaitosten vastuu-
osuudet edel lisen kalenterivuo-
den aikana maksetuista eldk-
keistd. Vastuunjaossa mddrd-
tddn eldkelaitoksen osuus yh-
teisesti kustannettavista eldke-
menoista, joita ovat muun
muassa elAketurvan indeksisi-
donnaisuudesta johtuvat kus-
tann ukset. tr4 u ista eldkekustan-
nuksista on vastuussa se eld-
kelaitos, jossa eldkettd kartutta-
neen ty6suhteen eldketurva oli
jdrjestetty lVyos tdltd osin on
tarpeellista selvittdd el6kelai-
tosten vastuut, silld tydeldk-
keen maksaa yksi eldkelaitos
silloinkin, kun eldkettd on kart-
tunut useista ja eri eldkelaitos-
ten piiriin kuuluneista ty6suh-
teista.

Yhteisesti kustannettavlsta
TEL:n ja LEL:n mukaisista eldk-
keistd vastaavat TEL- ja LEL-
el6kelaitokset yhdessii. Vuon-
na 1982 TEL- ja LEl-elaikkeitd
maksettiin yhteensa 5 652 mil-
joonaa markkaa, mistd mddrds-

td 76 prosenttia oli yhteisesti
kustannettavaa. Kaikkiaan 61
eldkelaitosta oli maksanut yh-
teisesti kustannettavia eldkkei-
td vdhemmdn kuin niiden vas-
tuuosuus olisi edellyttdnyt. Ero-
tus 632 miljoonaa markkaa pe-
rittiin ndiltd eldkelaitoksi lta ja
maksettiin niille 50 eldkelaitok-
selle, jotka olivat maksaneet
eldkkeitd vastu uosuuttaan
enemmdn.

Vastuunjaon yhteydessd hyvi-
tettiin eldkelaitoksil le myos
osuudet Ty6tt6myyskassojen
keskuskassalta saad usta va-
kuutusmaksusta, jolla katetaan
tydttomyysai kojen h uom ioon
ottamisesta aiheutuvat kulut.
Vuodelta 1 982 vakuutusmaksu
oli227 miljoonaa markkaa suo-
ritusajankohtaan 1 .6..1983 kor-
koutettuna.

Vastuunjaon yhteydessd suori-
tettiin myds vuosina 1978 ja
1 979 muodostuneiden lakisdd-
teisten vastuuvajausten kuole-
tusten selvitys. Vastuuvajauk-
set on kuoletettu kunkin eldke-
laitoksen osalta samassa suh-
teessa vuosina 1979- 1982.
Vuonna 1 978 muodostunutta
vastuuvajausta oli kuoletusten
jrilkeen jaljella 28 miljoonaa
markkaa. Vuonna 1979 synty-
neen vastuuvajauksen kuolet-
tamisesta oli kertynyt ylitettd 47
miljoonaa markkaa. Ndmd erdt
otettiin huomioon vuoden '1982

vastuunjakoselvityksen yhtey-
dessii

I



Eldkelaitokset maksoivat vuon-
na 1982 YEL-eldkkeitd yhteen-
sd 639 miljoonaa markkaa. Val-
tio osallistui yhteisesti kustan-
nettavien YEL-eldkkeiden kus-
tannuksiin 133 miljoonalla mar-
kalla. Elaketurvakeskus hyvitti
valtion osuuden YEL-eldkkei-
den vastuunjaon selvittelyn yh-
teydessii eldkelaitoksi I le.

Vuonna 1982 maksettiin MYEL-
elaikkeita 643 miljoonaa mark-
kaa. Tdstd valtio suoritti suo-
raan [t/aatalousyrittdjien el6ke-
laitokselle 579 miljoonaa mark-
kaa. Vastuunjaon yhteydessd
Maatalousyrittdjien eldkelaitos
peri maksamiensa TEL:n,
LEL:n ja YEL:n mukaisten eldk-
keiden kustannuksia 138 mil-
joonaa markkaa. Muut eldkelai-
tokset puolestaan perivdt Maa-
talousyrittdj ien ekikelaitokselta
maksamistaan MYEL-eldkkeis-
td 37 miljoonaa markkaa.

Ri ntamaveteraan ien varhais-
el6kelain mukaisia eldkkeitd on
suoritettu 1.7.1982 alkaen. Ndi-
den eldkkeiden kustannukset
valtio suorittaa eldkelaitoksille
Eldketu rvakeskuksen vzil ityk-
selld. Vuoden 1982 osalta Eki-
ketu rvakes ku ksen vril ittaim ai

summa oli 18 miljoonaa
markkaa.

Vuoden 1983 aikana maksettiin
vastuunjaon ennakot vuoden
1983 elakkeistd. Niiden yhtey-
dessd Eldketu rvakeskus vail itti
elakelaitoksil le YEL-elakkeiden

valtion osuuden ennakkona
200 miljoonaa markkaa ja vete-
raanieldkkeiden valtion kor-
vauksen ennakkoina 94 miljoo-
naa markkaa.

Elokelo itosten ohjoo m inen

Elakelaitoksi I le ldhetettiin yh-
teensd 39 yleiskirjettd, joista
useimmat koskivat lainsddddn-
ndn muutoksia. Yksittaiisiti ai-
heita olivat muun muassa eld-
kepalkan harkinnanvarainen
tarkistami nen, ty6kyvyttdmyys-
ratkaisujen ennakkoi lmoitus-
menettely ja YEl-tydtulon mdd-
rittdm isohjeet. Eldketu rvakes-
kus on myds tiedottanut eldke-
laitoksille vakuutusoikeuden ja
el6kelautakun nan periaatteel I i-
sesti merkityksel lisistd ratkai-
suista.

Ty6lqqfttOmy /sosioin
neuvottelukunto

Tyokyvyttdmyysasiai n neuvot-
telukunta on yhteisty6elin, joka
pyrki i tyoeldkejairjestel mdn rat-
kaisukaytannon yhdenmukais-
tamiseen. Neuvottelukuntaan
kuuluu eldkkeiden ratkaisutoi-
minnan ja ldziketieteen erikois-
alojen asiantuntijoita ja siihen
kuu luvat keskeisten tydmarkki-
najdrjestojen samoin kuin maa-
talousyrittdjien ja muiden yrittd-
jien keskusjdrjestdjen edusta-
jat. Neuvottelukunnan ohje-
sdiantdd muutettiin vuoden ai-

kana siten, ettd neuvottelukun-
taan kuuluu myds edustaja tyo-
voimaministeri6std.

Vuoden aikana neuvottelukunta
kdsitteli 73 suosituspyyntda.
Useimmiten on tiedusteltu, on-
ko eldkkeenhakijaa pidettavd
ty6kyvyttdmdnd ja mistd lukien.
Antaessaan lausunnon hakijan
sal rauden ja tydkyvyttomyyden
al kamisajan kohdasta neuvotte-
lukunta samalla ottaa kantaa
siihen, mille eldkelaitokselle
pddtdksen antaminen ja vastuu
eldkkeestd kuuluu. Neuvottelu-
kunta antaa asiassa ainoastaan
suosituksen eikd tee lopullista
pddtostzi.

Elokekosso- jo
sdotiOtorkostus

Vuoden aikana on tarkastettu
jokainen TEL:n taiYEL:n mu-
kaista toimintaa harjolttava eld-
kekassa ja eldkesddti6. Elake-
kassoja on 12ja eldikesdatioita
85. Tarkastuksilla on kiinnitetty
erityistd huomiota kansaneld-
ke- ja tydeldkejarjestelmdn vdli-
seen en nakkoi I moitusmenette-
lyyn sekd rintamaveteraan ien
varhaiseldkelain mukaisiin
eldkkeisiin. Eldkekassojen ja
-sdeiti6iden toimintaan I i ittyvis-
sii asioissa on annettu yhteen-
sd 73 lausuntoa sosiaali- ja
terveysministeriol le, eldkelai-
toksille, tydnantajille ja tydnteki-
joille.

I



LUOIOVAKUUTUS

E I dketu rv ake s ku kse n I u ottov a-
kuutusta voivat yritykset kdyt-
tiiii tyo e I dke I aito k s e lta s aad u n
lainan vakuutena. Lisiiksi luot-
tovaku utu kse I I a tu rvataan e I d-
kesdiiti)iden ja -kassoien koko
eldkevastuu.

Rahalaitosten kilpailu takaus-
asiakkaista kiristyi vuoden aika-
na entisestddn. Tdmdn seu-
rauksena erddt suuret yritykset
ovat lakan neet kayttdmdstd
Eldketu rvakeskusta tydelake lai-
nojensa takaajana. N/yds uu-
sien luottovakuutushakemus-
ten mddra vdhenijonkin verran
edellisestA vuodesta. Luottova-
kuutushakemuksia tuli tilivuon-
na 909 kappaletta, kun niitd
edellisend vuonna tuli '1 

1 14
kappaletta.

Asiokosprofiili

Luottovakuutuksen 3 795
asiakkaasta oli nelj€inneksel lti
vakuutusmddrd enintddn
100 000 markkaa. Neljdnnek-
selld asiakkaista vakuutusmda-
ra ylitti miljoonan markan. Kos-
ka luottovakuutusmddrd on
useassa tapau ksessa yrityksen
eldkelainojen koko mdard, se
osoittaa, ettd asiakaskunnan
pddosa kertyy pienistd ja keski-
suurista yrityksistd.

Luottovaku utusasiakkaista ol i

34 prosenttia teollisuuden ja 20
prosenttia kaupan ja majoitus-
ja ravitsemustoiminnan pii ristd.
Asiakkaista oli osakeyhti6ita 65
prosenttia, kommand i ittiyhti6itzi
oli 

.14 prosenttia.
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Ldhes 90 prosenttia asiakkaista
keskittyi viiden lddnin alueelle:
Uudenmaan lddni 46 prosent-
tia, Turun ja Porin ldani 12
prosenttia, Hdmeen laani 13
prosenttia, Vaasan laani 6 pro-
senttia ja Oulun latini 6 prosent-
tia. Tdma ei paljon poikkea
maan kaikkien yritysten jakau-
masta. Suhteessa yritysten
mddradn eniten asiakkaita oli
Uudenmaan, lVikkelin ja Oulun
lddneissd ja vdhiten taas Ahve-
nanmaan ja Pohjois-Karjalan
lddneissd

Luottovokuutuksen
OMOVOSTUU

Suurin ilman vastavakuutta
I uottovaku utettava I ai namdari
yhta yrltystd kohti riipPuu siitd,
kuinka suurl on ETK:n omavas-
tuu ja kuinka paljon vastuusta
voidaan veilittdd jdl leenvakuut-
tajille. Vuoden lopulla Eldketur-
vakeskuksen hallitus padtti ko-
rottaa omavastuun B1 miljoo-
naan markkaan. Edellisen ker-
ran omavastuuta korotettiin
vuoden 1980 alusta lukien, jol-
loin sen mddrdksi vahvistettiin
60 miljoona markkaa Nyt teh-
dyn korotuksen jdlkeen elivuo-
den 1984 alusta lukien suurin
yhtd asiakasta kohti luottova-
kuutuksen vastuu I le otettava
lainamdiird ilman vastavakuut-
ta on 160 miljoonaa markkaa,
kun myds jdl leenvakuuttaiien
osuus otetaan huomioon.

Vokuufuskonto

Vakuutuskannan pdtiosa on
eldkelaitosten antamien laino-
jen sekd eldkelaitosten vastuu-
vajausten vakuutena, Ndiden
luottovakuutusten mddrd oli 9,8
miljardia markkaa, Elakesda-
ti6iden ja -kassojen reaaliomai-
suuden vakuutena oleva luotto-
vakuutusten mddrd oli 2,6 mil-
jardia markkaa. Luottovakuu-
tuskannasta on jdl leenvakuu-
tettu kotimaisissa vahinkova-
kuutusyhtidissd 1 589 miljoo-
naa markkaa.

Luottovakuutuksen maksutulo
oli 43,5 miljoonaa markkaa.
Maksutulon 1a luottovakuutus-
vastuun perusteel la laskettu
keski mddrtii nen I uottovaku u-
tusmaksu on 0,8 prosenttia
I uottovaku utusvastu usta.

Vakuutusten lukumddrd I isdan-
tyi edellisestd vuodesta 493:lla
ja oli vuoden pddttyessa 7 1 13

Korvoukset

Vuoden aikana sattui 52 vahin-
kotapausta, edel lisend vuonna
niitd oli 42. Korvauksina mak-
settiin vuoden aikana 17,6 mil-
joonaa markkaa. Osa tdstd
mddrdsta saadaan perityksi
vastavakuuksista ja lainansaa-
jilta.

SUoitukset

Eldketu rvakesku ksen sijoitus-
toiminta aiheutuu ldhinna luot-
tovakuutus I i i kkeesta. Luottova-
kuutuksen vastuuvelka oli vuo-
den pdattyessd 322,1 miljoo-
naa markkaa. Omalla vastuulla
tdstd oli 318,2 miljoonaa
markkaa.

Vastu uvel kaa kattava sijoitus-
omaisuus oli vuoden 1983 lo-
pussa 316,3 miljoonaa mark-
kaa. Sijoitusomaisuus koostuu
lainoista (289 miljoonasta mar-
kasta)ja osakkeista (1 ,9 miljoo-
nasta markasta) sekd ElAketur-
vakeskuksen toimitaloon sido-
tuista varoista (25,4 miljoonasta
markasta).

Luottovo ku utustoi m i n no n
johtokunto

Luottovakuutustoimi nnan johto-
kunnan tehtdvdnd on muun
muassa paattAd erikoistaPauk-
sissa luottovakuutusmaksun
suu ruudesta seka Eldketu rva-
keskuksel le annetun vakuuden
arvosta. Naita ns. erikoistarif-
fointikysymyksiEi kdsitteli johto-
kunta vuoden aikana 575. Li-
sdksi johtokunta kasitteli '142

laina-asiaa.

LUOTIOVAKUUTUSTOIMINNAN KEHWS VUOSINA I 979-'I 983

Vuosi 1979 1980 1981 1982 1983Vuoden pddttyessd luottova-
kuutuksen vastattavana oli 12,4
miljardia markkaa EdellisestA
vuodesta vakuutuskanta kasvoi
1 ,4 mlljardilla markalla eli 13
prosenttia. Se osa vakuutus-
kannasta, jota Elaketurvakes-
kukselle annetut vastavakuudet
eivdt kata, olivuoden padttyes-
sa 6 miljardia markkaa. tt/ddrd
kasvoi edellisestd vuodesta 1 

.1

prosenttia.
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Vakuutusmaksut
Korkotuotot
Korvaukset
Korvausvastuun lisdys
Hallinto- ja hoitokulut
Vastuuvelka vuoden lopussa

20,1
13,9

-0,2
20,6

3,1
168,2

29,1
19,0
3,5

30,9
4,1

203,7

tVilj.mk
39,7 42,0
22,5 26,8
15,6 6,5
26,3 45,8
5,8 6,6

235,3 281,7

43,5
31,4
17,6
40,4

7,1
322,1

Vahinkotapausten lukumddrd 11 24 37 42 52



H&n oli kaikissa laivoissa tuttu
oli niissd kuin kotonaan,

hdn oli seilannut tyynet
ja tuuliset veet, niin kuin

mres Konsanaan. . .



El dketu rvakesku s tekee e s itYk-
sid ja antaa lausuntoia tyoeld-
ketu rvan kehittdmiseksi. Tiissd
tyossd se on yhteistoiminnassa
eldkelaitosten, sosiaali- ia ter-
veysm i ni ste ri6n ia tyom arkki n a-
jdrjestojen kanssa. Eldketu rva-
keskus tekee myds tYontekiioi-
den ja yrittdjien eldketurvaa
koskev i a ti I astoia, tutki m u ks i a
ja selvityksid sekii kokoaa tieto-
ja u I kom ai d en sosi aal itu rvasta.

Eldketurvakeskus esittl sosiaa-
li- ja terveysministeri6lle, ettd
vuonna 1 983 voimaantullutta
hal I i ntomenettelylaki a vastaa-
vat menettelytapasAdn nOkset
lisdttaisiin ty6eldkelakeihin.
Ndin edistettdisii n vakuutettu-
jen oikeusturvaa, parannettai-
siin palvelua ja yhtendistettdi-
siin elAkelaitosten kdytantd€i.

Lai nmu utosehdotukset menet-
telystd tapauksissa, joissa va-
kuutus todetaan jdlkeen Pdin
vZiiirdn lain mukaan tehdYksi,
on kdsitelty ty6ryhmdn muistion
perusteel la Eldketu rvakesku k-
sen hallituksessa. Oikaisume-
nettelyssii eldkelaitokset voi si-
vat kziyttdd vastuunsiirtoa ja
sii rtdii vakuutusmaksuja laitok-
sesta toiseen taannehtivan ajan
osalta.

Eri tyoryhmien selvitysten koh-
teina ovat olleet freelance-tYo-
suhteissa olevien eldketurvan
puutteiden korjaaminen, tu rkis-
tarhaajien eldketu rvan jarjestd-
minen vaihtoehtoisesti YEL: n ja
MYEL:n mukaan sekd tYott6-
myyseldkkeiden rahoitustavan
muuttamisen tarve.

rvOTNKEIU RVAN KEH [IAN/ I N EN

Sosiaali- jaterveysministeri6n kij6iden tyopaikkojen tdyttdmi-
asettamilie komiteoille, toimi- sestii. Tutkimusaineisto kerdt-
kunnille ja tydryhmille on annet- tiin rekisteritietoja lukuun otta-
tu sihteerity-$voimaa ja muuta matta puhelinhaastatteluilla,
asiantuntija-apua. Naita yhteis- mikd osoittautui pienehkOn tut-
ty6ryhmiiovat perhe-eldkeko- kimusmaterlaalin saamiseen
mitea, eldkeikdkomitea, tydeld- erittdin onnistuneeksi menette-
kemaksutydryhmd,freelance- lytavaksl.
ty6ryhmd, kuntoutusrahatoimi-
(unfa, osa-aikatyon sosiaalitur- Ty$kyvyttflmid kdsittelevdn tut-
vaa selvittAvd toimikunta, yrittd- kimussarjan kaksi viimeistd

1di n sosiaal itu rvatoimi ku nta, ri n- osaraporttia ju I kaisti i n kesal I d.

tamaveteraaniasiain eliiketur- Toisessa kdsiteltiin eldketta ha-

vajaosto, tyottomyysturvatoimi- keneiden ty6ssdkdyntid elak-
Xuhta ja ikadntymistd kdsittele- keen hakemisen jalkeen ja toi-
vdn YK:n maailmankonferens- sessa heiddn terveydentilaan-
sin Suomen toimikunta. sa. Sarjan loppuraporttl, jossa

esitetddn koko Projektin Yh-
Eldketurvakeskus pyrkii my6s teenveto ja johtopddtokset, on
varautumaanyhteiskunnalli- valmisteilla'
sesta kehityksestd mahdolli-
sesti aiheuiuviin ty6eldketurvan Kesdlld ilmestyi my6s tutkimus
korjaustarpeisiin. Kuluneena TEL-jaLEL-tyontekij6idenan-
vuonna valmistelutyot ovat liit- sioiden kehityksestii tyouran ai-
tyneet perhe-eldkkeisiin, tyflttfi- kana. Tutkimus antaa uutta tie-
riryyselaffeisiin, indeksikysy- toa mm. aktiiviaikaisten ansioi-
mykseen, osa-aikatyfltd teke- den indeksiturvan tarkastelulle.
vien tydeldketurvaan ja erilai-
siin eldkkeiden tasoon liittyviin Uusista tutkimuksista tdrkein on
kysymyksiin. Tydssd on pyritty tutkimus leskeytymisen vaiku-
ehtl-staenemmdn hyfldyntd- tuksistaperheentaloudelliseen
mdtin rekisteripohjaisia tiedos- ja sosiaaliseen hyvinvointiin.
toja Sen suunnittelu kdynnistettiin,

Tutkimuksella PYritddn mm.
palvelemaan kuluneen vuoden

Tutkimustoiminto huhtikuussa asetetun perhe-

Elziketurvakeskuksen tutkimus- 
eldkekomitean tarpeita'

toiminta on edennyt pddasias- perhe-eldkkeitd on tutkittu
sa vuonna 1982 vahvistetun mv6s ulkomaiden osalta. Tou-
tutkimusohjelman,mddrittele kokuussajulkaistiinselvitys
milla linjoilla. Alankohtaista sel- miesten oikeudesta leskeneldk-
vitystydtd on tarpeen mukaan keeseen sekd leskeneldkkeen
lehty my6s ohjelman ulkopuo- mddrdytymisperustelsta ja ke-lella' hittami'spyrkimyksista eriissd

Kevdat I d j u I kai sti i n tutki m u.s_ I, *llr"Jai 
si ssa e I dkejdrjeste I -

tamaveteraan ien varhaiseldK-
keelle siirtyneiden TEL-tYonte-
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Tilostotjo kotsoukset

Vuotta 1982 koskevan ty6ela-
kejarjestelmdn ti lastol lisen vuo-
sikirjan ensimmdinen osa il-
mestyi kesdkuussa ja toinen
osa vuoden vaihteessa. Osa I

sisaltda tietoja yksityisen sekto-
rin tyoelakkeistd. Osa llsisaltaa
tietoja yksityiselta tai jul kiselta
sektori lta tyoelakettd saavien
kokonaiseldketurvasta, yksityi-
sella sektorilla tyosuhteessa tai
yrittzijand toim ivista henki loistd
sekd yksityisen sektorin tydela-
kelakien mukaisen toiminnan
rahoituksesta Vuosikirjan toi-
nen osa, joka nyt ilmestyi en-
simmaistd kertaa, sisdltad tie-
dot myos vuodelta 1981 .

Elokuussa julkaistiin Eldketur-
vakeskuksen ja Kansanelake-
laitoksen rekisteritietoi hi n pe-
rustuva ensi mmdinen yhteisti-
lasto. Se koskee vuotta 1981 .

Vuoden 1 982 yhteislulkaisu
tuotettiin vuoden 1983 lopussa,
Samoihin aikoihin ilmestyi myos
vuotta 1981 koskeva ruotsin ja
englannin kielinen painos,

Ti lastotietoja tyoelakelakien
TEL:n, LEL:n, YEL:n ja IVYEL:n
mukaisista elakkeistd on jul-
kaistu myos neljannesvuosit-
tain. Tyoelakelaitosten toimi n-
taa on kuvattu kahdessa erillis-
katsau ksessa, tyoe ldketu rvan
kuvauksessa vuodelt a 1 982 1a
ennusteessa vuodelle 1 983.

Ja lehtori koulussa opettaa. . .

Hdn pdivdlla aljaaja matikkaa jauhaa



Y hte n di se n ti e dotu sai ne i ston
tuottam i ne n j a I ev ittiim i nen
tyoe I dkel ai n sddd 6n nostd ku u -

I u u El i)ketu rv ake sku ksen tehtd-
viin. Tiedotus- ja koulutustoi-
m i n n al I a py ritddn pitdm dtin
myos sosi aal i al an toi m i h en ki I ot,
pankkien eldkeneuvoiat ia muut
toi me n sa vu oksi e I dke asio ita
hoitavat ajan tasalla.

Vuoden koulutusaiheita ovat ol-
leet tyoeldkelakien muutos-
asiat, vastuunjako, eldkkeiden
laskenta sekd ty6kyvytt6myys-
ja tietoliikennekysymykset,
Ty6eldkepdivilld, joihin osallis-
tui enndtysmddrd eli noin kuusi-
sataa henkil6d, kdsiteltiin ajan-
kohtaislna aiheina tyokyvytt6-
myysratkaisujen ennakkoi lmoi-
tusmenette lyii, ty6eldkkei den
rahoituskysymyksia, sosiaali-
turvan kansai nvdlisid vi rtauk-
sia, hal lintomenettelylakia ja
ETK:n rekisteripalvelujen uu-
distamista.

Uutena kurssina olivat mm. eld-
kesatitioiden ja -kassojen kir-
janpito- ja ti I i n padtdspdivat, jot-
ka keriisivdt heti runsaasti osal-
listujia. lVyds eldkesdati6iden
hallituksiin vuoden alusta vali-
tuille uusille jdsenille on jdrjes-
tetty perusluonteista ty6elake-
koulutusta. Jdrjestelmdn sisdi-
siin koulutustilaisuuksiin on
vuoden aikana osallistunut Yh-
teensd noin 970 henkil6d.

Jdrjestelmiin u lkoisen kou lutuk-
sen piiriin kuuluvat Eldketurva-
keskuksen valtu uttamat tydelS-
kehakemusten viral liset vas-
taanottopisteet eli ldhes 4 500

l6

TIEDOTUS JA KOULUTUS

rahalaitosten konttoria ja posti-
toimipaikkaa sekd 400 Kansan-
eldkelaitoksen paikallis- ja sivu-
toimistoa. Lisdksi koulutusta on
suunnattu sairaaloiden, ter-
veyskeskusten, mielenterveYs-
toimistolen sekd kuntien sosi-
aalitoimistojen sosiaalihoitaji I le
ja sosiaalivi rkai lijoi I le

Vuoden aikana jdrjestettiin ra-
halaitosten kanssa yhteistYos-
sti 1 14 koulutustilaisuutta.
Kursseille osallistui 2100 toimi-
henki l6a. Kansaneldkelaitok-
sen toimihenki l6i I le jarjestetti i n

yksi tdydennyskoulutusti laisuus
ja kaksi koko maan kattavaa
yhdistettyti perus- ja jatkokurs-
sia. Muilla KansanelAkelaitok-
sen kursseilla tai toimipaikoilla
koul uttajat kavivdt luennoimas-
sa 26 kertaa.

tr/uiden laitosten ja jdrjestdjen
toimihenkiloiden kursseja oli
16. Kaikkiaan eri kursseille
osallistui lahes 3 000 henkilod.
Opastus- ja neuvontakaYntejd
palvelupisteisiin tehtiin 376.
Pankkien jdrjestdmissd yleisdti-
laisuuksissa esitelmoitiin 233
kertaa, yhteensZi 9 670 kuuli-
jalle.

Vuoden keskustelukysymyksis-
td keskeisid olivat eldkeikdkY-
symys, yritt€ijien eliikevakuu-
tuksen valvonta ja tydttdmYYs-
eldke. Ajankohtaisaineistoa ja
taustatietoa toimitettiin lehdis-
tdlle ja radiolle suunnilleen vii-
koittain. lVyos aikakauslehdis-
sdr tyoekiketieto on saanut va-
kiintuneen jalansijan. Lehtien ja
tietotoim istojen ed ustajat ovat

osal I istuneet alustettuihin kes-
kusteluihin. Tiedottajavieraita
on kdynyt mm. Ruotsin sosiaali-
ministeri6std ja sosiaalihal I ituk-
sesta.

Alkavien tydnantajien ja yrittd-
jien ulottuville tietoa on viety
paitsi keskusjdrjestojen myos
kauppa- ja teollisuusministe-
ri6n valityksel ld. Oppi laitoksista
on eniten yhteistydta ollut Hel-
singin ja Tampereen yliopisto-
jen sekd eri kauppaoppilaitos-
ten kanssa.

TV 2:lle Eldketurvakeskus tuotti
loppusyksyksi tietoiskun, jonka
aiheena oli ty6suhderekisterin
tietojen tarkistamisen merkitys.
Tietoiskun valmisti Fi I mi-Jatta
Oy.

Tydeldke ja Arbetspension il-
mestyivdt viitena numerona uu-
dessa, entistd suuremmassa
koossa ja runsaammin vdrein.
Perusesitteiden lisdiksi toimitet-
tiin tydnantajan velvol I isuuksia
kokoavasti esitteleva esite
TyOelakevaku utus ja ty6nanta-
jan muut sosiaal ivakuutukset.
Rintamaveteraanien varhais-
eldkkeestd tehtiin esite.

Oman osastonsa Eldketurva-
keskus pystytti Kevdtmessuille
Helsi ngin messukeskukseen,
Kuopion messuille, Jatkzin kult-
tuuri pdiville Pietarsaareen,
Pohjois-Suomen messuille Ou-
luun, Turun messuille ja Helsln-
gin Jugend-saliin Vanhusten
viikolle.
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Vuonna 19B2TEL:n, LEL:n, YEL:n tai WEL:n mukaisissa Vdsuhteissa olleet

seka 1 6 - 64-vuotias vaesto 31 12,1982

Miehet Naiset

200 150

Tuhatta henkil6ti

100 50 50 100 150 200

tka

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

16-19

n

VAest6
Tilastovuonna
tyOsuhteessa olleet

Tyoelakelakien TEL [EL,YEL ja VI/EL piiriin kuuluneet alle 65-vuotiaat henkilot

31,12,1982

Miehet
1 380 500

Naiset
1 162 000

TyOsuhde vuoden
1982 aikana,
mutta ei 31 .12.

Ty6suhde ennen
vuotta 1982

Eliikkeellti
31j2j982

14%

ElY:ii!ffi,
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Tyoelaketta saavien rniesten p naisten ukurnaara ikaluokittain 31 12'1983
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Merkittdvi n yhtei stydtapahtuma
oli Genevessd pidetty Kansain-
vdlisen sosiaalitu rvajarjest6n
ISSA:n 21 yleiskokous.

Muista ISSA:n kokouksista mai-
nittakoon Euroopan al ueel li-
seen toimintaan kuulunut, ty6-
elakejarjestelmien keh itysta ka-
sitellyt kokous K66penhami-
nassa sekd vanhusten ja ty6ky-
vytt6mien pitkaai kaishoitoa ka-
sitel lyt kokous Oslossa.

Pohjoismaiden yhteistydh6n liit-
tyvd lisaeldkekokous 1a sosiaa-
livakuutuskurssi pidettiin Nor-
jassa. Eldketu rvakeskuksen
ed ustajat osal listuivat myds
erdislin Kansai nviil isen sosiaa-
lihuollon neuvoston ICSW:n se-
kd tietokonealan kokou ksiin.

KANSAI NVALI N EN YHTEISIYO

Sosiaal itu rvaso p i m u sneuvotte-
lujen tahti tiivistyi vuoden aika-
na. Neuvotteluja kaytiin Espan-
jan, ltdvallan ja Ranskan kans-
sa. Uutena maana tuli mukaan
Kanada. lson-Britannian kans-
sa tehty sopimus meni edus-
kunnan hyvaksyttaivdksi syksyl-
la 1 983. Sosiaaliturvaneuvotte-
luja valmisteleva tyoryhma tutki
Suomen mahdollisuudet rati-
f ioida Kansai nviilisen tyojdrjes-
tdn ILO:n yleissopimus (n:o
157) ja suositus (n:o '167), joilla
tullaan sddtelemdan valtioiden
kahden- ja monenkeskisten so-
siaal itu rvasopimusten sisaltod.

Eldketu rvakeskus toimi isdntd-
na Helsingissa pidetyssii luot-
tovakuutuskokouksessa. Siihen
osal I istui asiantuntijoita Ruot-

sista, Saksan liittotasavallasta,
Yhdysvalloista ja Suomesta, joi-
hin on perustettu eldketurvaan
liittyvd luottovakuutus ldhinnd
tydnantajan maksu kyvyttdmyy-
den varalta. Llsdksi mukana
olivat edustajat Japanista ja
Kanadasta, joihin suunnltellaan
luottovakuutusta.

Suomen tyoelakejarjestelmdn
ja koko sosiaaliturvan kehitYk-
sestii vdlitettiin tletoja ulkomai-
den eldkelaitoksi I le ja jdrjestoi l-

le. Eldketurvakeskuksen ul ko-
maisista vieraista mainittakoon
Neuvostoliiton keskusammatti-
lliton delegaatio, joka neljdn
suomalalsen tyontekijdkeskus-
liiton vieraana tutustui mYos
tydelakejdrjestel mdn toimin-
taan.

HENKILOSTO JA SISAINEN HALLINTO

Eldketu rvakeskuksen henki los-
ton madrd oli vuoden lopussa
tilapdiset mukaan luettuina
392. Vuoden 1982 pddttyessa
henkilostod oli 398. Vdhennys
on 1,5 prosenttia. Vakinaisen
henkilOstdn vaihtuvuus oli 3,2
prosenttla. Edellisend vuonna
vastaava prosenttimddrd oli
4,5.

Sisdisten toimi ntojen yhtendi-
nen kehittdmistyd edistyi uu-
teen vaiheeseen. Osastot laati-

vat mtiiiriim uotoi set toi m i nta-
suunnitelmat vuodelle 1 984.

Henkil6ston koulutuspaivid ker-
tyi 1 370. Henkil6kunta osallis-
tui ulkopuoliseen koulutukseen
enemmdn kuin edellisend
vuonna. Erityisesti ATK-tietoa
haettiin ulkopuolisilta kursseil-
ta. Toimistoautomaatio on tullut
kdytt66n entistd laajemmalti
Niinpa oli syytd valita syksyn
teemati laisuuksien aiheeksi
"Toimistoautomaation vaikutuk-

set ihmiseen 1a tyohdn". Koulu-
tusta annettiin keskimadrin 3,5
paivaa henkil6d kohden.

Kevaal la jdrjestettii n YT-lain
mukaista yhteistoimintaa kdsit-
televdt teemati laisuudet koko
henkil6kunnalle. Tilaisuuksissa
tutustuttiin lain sisdlto6n ja yh-
tei stoi m i ntakdytdnt66n. Syksyl-
la jatkoivat johdon ja henkil6s-
t6n edustajat yhteisten asioi-
den kdsittelyd YT-seminaa-
rissa.

Helsingissd 28. pdivi)nd maaliskuuta 1984

Altti Aurela Juhani Kolehmarnen

Waldemar B0hler

Nils Komi

Pekka ltrlerenheimo

Seppo Biski

Simo Elomaa

Martti Lehtinen

Lauri T. Olkinuora

Juhani Salminen

Matti Uimonen

toimitusjohtaja

Lauri Kaarisalo

Bruuno Mattila

Erkki Pesonen
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\I\RSI NAISEN TOI ]VI I N NAN
TULOSLASKELTVIA I,I.-3I ,12. I9B3

- 22197 977,91
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5 781 992,05

a7B 070,73
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531 1 19,-
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4 027 A06,52
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z
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849 854,-

+ 0
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LU OTTO\I\KU UTUSTO I IVI I N NAN
TULOSLASKELIVIA I.I.-3I ,12, I9B3
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- 39 639 345,30 - 57 273 454,27

+ 16 926 618.34

7 023 028,32
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176 310,-
+ 1 829 085,19

798 2gB,B4
1 030 786,35
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TASE 3l ,12, l9B3

...t..

3 862 665,-

5 266,64
11 474 941,33

3 511 514;*

-jllgl;

3 603 367,70
I 798 881,32

455 A57,12

3772623,53

13 857 306,14

650 000,- 33 622 802,64

787 604,A4
43 541 484,-

2 703 685,06
192 900,* 47 205 673,10

371 682 353,07
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SeppaHiski

MattiUimonetn
toimitusjohtaja
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TI L I NTAR KASTUS KE RTO IVI US

Edustajiston varsinaisessa syyskokouksessa joulukuun
14. pdivdnEt 1982 valitsemina tilintarkastajina olemme
suorittaneet Eliiketurvakeskuksen vuoden 1 983 hallinnon
ja tilien tarkastuksen, minkd perusteella annamme seuraa-
van lausunnon.

Ed ustajiston val itsemana valvontatarkastajana al leki rjoitta-
nut Folke Tegengren on huolehtinut kirjanpidon jatkuvasta
tarkastuksesta hyvtin tilintarkastustavan edellyttdmdssii
laajuudessa. Ndissii tarkastuksissa on todettu kirjanpito
hyvdn kirjanpitotavan mukaiseksi, rahavarojen hoito tds-
mdllrseksi ja sisdinen valvonta tarkoituksenmukaiseksi.
Laina-asiakirjat ovat kunnossa sekd sijoitus- ja kayttoomai-
suuden arvopaperit tallella.

Yhdessd olemme perehtyneet edustajiston, hallituksen ja
luottovakuutustoiminnan johtokunnan poytdkirjoihin sekd
tarkastaneet hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpaa-
toksen. Lis€iksi olemme saaneet tarpeelliseksi katsomam-
me selvitykset.

Tilinpddtos, joka kdsittdd varsinaisen toiminnan ja luotto-
vakuutustoiminnan tuloslaskelmat sekd taseen, on laadittu
hyvdn kirjapitotavan mukaisesti. Tuloslaskelmat osoittavat
nolla-tulosta ja tase paattyy 371 682 353,07 markkaan.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpaatos antavat asialli-
set ja oikeat tiedot Eldketurvakeskuksen toiminnasta ja
taloudesta.

Eliiketurvakeskusta on tarkastuksessamme saamamme
kdsityksen mukaan kuluneena tilivuonna hoidettu asiaan-
kuuluvalla huolellisuudella.

Tarkastuksemme perusteella ehdotamme, ettd tilinpddtos
vahvistetaan ja ettii hallitukselle myonnetddn vastuuva-
paus vuodelta 1983.

Helsingissd huhtikuun 16. pdivdnd 1984

Rauno Kousa Bjarne Lindholm

Jaakko Heikkonen, KHT Folke Tegengren, KHT
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Kaksi vanhaa tukkijaitkaa.
Lyyssin ptiallti pihkanuttu
Tyotei tehty on - ja paljon.



TYO E LAKE LAI N SAAOAN N O N

IVIUUTOKSET

LAKI luopumiseldkelain 7 $:n muuttamisesta (80/21 1 1983).
Lainmuutoksella tasmennettiin tilan pirstomisen kasitetta ja sen

vaikutusta luopumiseldkkeen saamiseen.
Laki tulivoimaan 1 21983.
LAK I kansaneldkelai n mu uttamisest a (99 I 21. 1 1 983).
LAKI tyontekijain elilkelain 19 a $:n muuttamisesta(101121.1 1983).
LAKI valtion eldkelain 1 7 $:n muuttamisesta (102121.1 .1983)
LAKI merimieseldkelain muuttamisesta (103121.1 1 983).
LAKI valtakunnallisista tyottomyyskassoista annetun lain muuttami-

sesta (104/21 1.1983).
LAKI tyollisyyslain 27 b $:n muuttamisesta (1 05121 1.1983)
Tyoelakelakeihin ja kansanelakelakiin lisiittiin sdannOkset eldkkeen

maksamisesta niissa tapauksissa, joissa henkilo saa myos tyottomyyskor-
vausta tai tyottOmyyskassan maksamaa pdivdavustusta. Jos eliikettii
maksetaan takautuvasti samalta alalta, jolta on maksettu tyottomyyskor-
vausta tai pdivdavustusta, eliikelaitoksen on suoritettava takautuvasti
maksettava eliike tyovoimatoimikunnalle tai tyott6myyskassalle edellyt-
taen, etta ndmii ilmoittavat asiasta eldkelaitokselle vdhintddn kaksi viikkoa
ennen eldkkeen maksupdivdd. Lainmuutokset tulivat voimaan 1 .2 1983.

LAKI maatalousyrittajien eldkelain 6 a $:n muuttamisesta (106/
21 1 1983).

Lainmuutos koski sukupolvenvaihdoselaketta, ja se vastasi sisiillol-
tAan edellti mainittua LUEL 7 $:n muutosta. Laki tuli voimaan 1 2 1983

ASETUS eliiketurvakeskuksen ohjesdilnnon sisaltavdn asetuksen 5

$:n muuttamisesta (1 07/21 .1 1983).
Asetuksen muutos merkitsi sitil, ettii ETK:n edustajistolle kuulunut

padtosvalta kiintean omaisuuden myymisestd seka kiinnittiimisestii siirret-
tiin ETK:n hallitukselle. Asetus tuli voimaan 1 .2.I983.

LAKI evankelis-luterilaisen kirkon eldkelain muuttamisesta (1 12l
28.1.1983)

LAKI evankelis-luterilaisen ki rkon perhe-eldkelain muuttamisesta
(113t28.1.1983).

Evankelis-luterilaisen kirkon eldkelain soveltamisalaa on laajennettu
koskemaan mm. ldhetystydtii tekevia henkiloitii, mikali tasta sovitaan
kirkkohallituksen kanssa. TyOkyvyttomyyden estdmiseksi tai tyo- ia ansio-
kyvyn parantamiseksi voidaan lain piiriin kuuluvalle henki16lle antaa
laakintahuoltoa, koulutusta ja tyohuoltoa.

Kirkon perhe-eldkelakiin on tehty vastaavat soveltamisalan laajen-
nukset kuin edell6 on mainittu. Llsaksi laista poistettiin saAnnos, ettei
kertasuoritusta makseta leskelle, joka solmii uuden avioliiton. Lainmuutok-
set tulevat voimaan I .1 .I984.

LAKI tyontekijdin elakelain 8 S:n muuttamisesta (235/4.3.1983).
LAKI merimieseldkelain muuttamisesta (23614 3.1983). TEL:n ]a

M EL: n yhteensovitussiidnndksiii muutetti i n siten, ettd lr/ EL: n mu kaiset
elSkkeet luetaan peruseliikkeisiin. NZiin ollen MEL-eliikkeiden yhteensovi-
tuksessa noudatetaan TEL:n peruselaikkeitii koskevia saEintota.
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Lisaksi l\4EL:n soveltamisalaa koskeviin sdannoksiin 1a vapaakirjan
perusteella suoritettavaa elaketta koskeviin sadnnoksiin tehtiin erditd
tarkennuksia. Lainmuutokset tulivat voimaan 1 4 1 983

ASETUS tyontekijiiin elakeasetuksen 8 $:n muuttamisesta (388/
1s 4.1983).

Asetuksen muutos merkitsi sita, ettd tyontekijalla on oikeus saada
lisaetuja vastaavan vapaaki rjan perusteella vanhuuselaketta, kun hanelle
myOnnetaan rintamaveteraanien varhaiseldkkeestd annetun lain mukainen
eldke. Asetus tuli voimaan 1 .5.1983 kultenkin siten, etta sita sovelletaan
1 .7 1982 lukien

Sosiaali- ja terveysministerron PAATOS tyontekijain eldkelain
9 $:n 2 momentin mukaisen ennakon perusteesta vuonna 1983 (4171
27 4.1983).

Ennakon perusteeksi vahvistettiin 371915, mikd nosti tydelakkeita
4,04 prosenttia heinAkuun alusta lukien.

Sosiaali- ja terveysministerion PAATOS perusteista, joiden mukaan
tyontekijain elSkelain 19 b $:ssa, lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien
tyontekijain eldkelain 1 $:ssa, maatalousyrittajien elakelain 19 $:ssa ja
yrittajien eldkelain 17 $:ssa saadetty kertasuoritus lasketaan (487l
26 5 1983) Pridtos tuli voimaan I 7 1983

Sosiaali- ja terveysminrsterion PAATOS tyontekijain elakelain vahlm-
mdisehtojen mukaisen vakuutuksen vakuutusmaksun alentamisesta vuon-
na 1982 aiheutuvan vastuuvajauksen kuolettamisesta vuonna 1984 (7391
31 8 1983)

Sosiaali- ja terveysministeri6n PAATOS lyhytaikaisissa tyosuhteissa
olevien tyontekllain eldkelain mukaisen vakuutusmaksun alentamisesta
vuonna 1982 aiheutuvan vastuuvajauksen kuolettamisesta vuonna 1984
(7 40131 8.1 983)

Sosiaali- ja terveysministerro on TEL:n ja LEL:n mukaisen vakuutus-
maksun valiaikaisesta alentamisesta vuonna 1982 1 1 paivdnd joulukuuta
I981 annetun lain (867/81 ) nojalla paattanyt, etta STIV:n paatoksissa
(1085/81) ja (1086/81) tarkoitettu prosenttimdara vuodelle I984 on 0,4
Paatokset tulivat voimaan 1 10.1983.

Sosiaali- ja terveysministerion PAATOS tyonteki jain eliikeasetuksen
9 $:ssa tarkoitetun palkkaindeksiluvun vahvistamisesta (809126 10 1983)

Palkkaindeksiluku vuonna 1984 on 1006 ja se nosti tyoelakkeita 5.67
prosenttia Nousu edellrsestd vuodesta on 9,95 prosenttia.

LAKI eraista poikkeuksista valtakunnallisista tyottomyyskassoista
annettuun lakiin (926/9 12.1983)

Tyottomyysavustuksen 500 paivan enimmdisralan voimassaoloa
jatkettiin vuoden 1984 loppuun.

Laki tuli voimaan 1 1 1984
Sosiaali- ja terveysministeri6n PAATOS TEL: ssa, LEL:ssa, ltlYEL:ssa,

YEL:ssa ja l\4EL:ssa tarkoitetun viivastymiskoron maaraamisesta (936/
7.12 1983)

Ulosottoteitse perttavan vakuutusmaksun viivdstymiskoron enim-
maismadra on 15,5 prosenttia 1 .1 1984 lukien.

LAKI kansanelakelain 20 $:n muuttamisesta (953/16 12 1983)
LAKI tyontekijain elakelain 4 c $:n muuttamisesta (954/16 12 1983)
LAKI maatalousyrittajien eldkelain 6 a $:n muuttamisesta (955/

1 6.1 2.1 e83)
LAKI merimieselakelain 15 e $:n muuttamisesta (956/16.12 1983)
LAKI valtion eldkelain 9 a $:n muuttamisesta (957/16 12.1983)
Tyottomyyseldkkeen edellytyksend oleva alaikaraja aleni vuoden

1984 alusta yhdella vuodella siten, ettd eldkkeeseen oikeutettuja ovat
vuonna 1929 1a sita ennen syntyneet pitkaaikaisesti tyOttomat tyonhakijat.

Sellaisella vuonna 1929 tai sitA ennen syntyneelld maatalousyrittajal-
la loka pysyvasti lopettaa maatalouden harjoittamisen, on oikeus saada
sukupolvenvaihdoselakett6.

Vastaava oikeus on myos sellaisella vuonna 1930-1933 syntyneella
naispuolisella maatalousyrittajal la jonka aviopuolisokin on oikeutettu
sukupolvenvaihdoseldkkeeseen, kurtenkin siten, etta eldketta ei makseta
ajalta ennen 55 vuoden idn tAyttamistd.

Lainmuutokset tulivat voimaan 1 1 1984
Sosiaali- ja terveysminrsteri6n PAAToS N/IYEL 1O $:ssd tarkoitetun

perusprosentin ja YEL 9 $:ssa tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
(1089/21 12 1983).

N/YEL 1O $:n 1 momentissa tarkoitettu perusprosentti ja YEL
9 $:n 1 momentissa tarkoitettu maksuprosentti vuonna 1984 on 10,7.

LAKI tyontekijdin el6kelain 9 $:n 2 momentin kumoamisesta (1 120/
29 12 1e83).

Laki tuli voimaan 1 .1 .1 984 VoimaantulosdAnnoksen mukaan vuoden
1984 heinakuun alusta lukien maksettavia elAkkeitd korotetaan kuitenkin
sosiaali- ja terveysministerion maaraamalla tavalla ennakkona 16 prosen-
tilla siita korotuksesta, joka arvion mukaan aiheutuu seuraavan vuoden
TEL 9 $:n 1 momentin mukaisesta palkkaindeksiluvun muutoksesta.

TEL 9 $:n 2 momentin kumoaminen aiheutti vastaavat muutokset
my6s merimieseldkelakiin, tapaturmavakuutuslakiin, lakiin eraiden liiken-
nevahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon ja sotilasvammalakiin.
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Varsinaiset jdsenet
Ty0tuomioistuimen presidentti
Kaarlo Sarkko,
puheenjohtaja, t 28.7. 1 983

Ministeri Matti Puhakka,
varapuheenjohtaja

Tyon antajien ed u stajat
Vuorineuvos Asko Tarkka
Vuorineuvos Reino Salonen
Teollisuusneuvos Yrlo M Lehtonen
Toimitusjohtaja Pentti Somerto
Maanvil jelysneuvos Erkki Paloidrvi
Toimituslohtaja Jarmo Pel I i kka

Tyonteki j iii n ed u stajat
Puheenlohtaja Pertti Viinanen
Puheenjohtaja Per-Erik Lundh
(Puheenlohtaja Sulo Penttilii
7.3.1984 saakka)
Puheenjohtaja Matti Haapakoski
Puheenjohtaja Timo Rautarinta
Toiminnanjohtaja Baimo Pohjavdre
Puheenjohtala Jorma Reini

M aatal ou syritEji e n ed u stajat
Puheenjohtaja Heikki Haavisto
Maanviljelysneuvos Reino Pirhonen
Puheenlohtaja Ola Rosendahl

M ui d en y r ittiiji en ed u st ajat
Kauppias Heikki Tuominen
Kauppias Erkki Raitala

El dkev ak u u t u syh t i oi d e n e d u st a i at
Toimitusjohtala Lars Palm6n
Hallituksen puheenjohtaja
Pertti Paloheimo
Toimitusjohtaja
Kurt Ljungman

Avustu skassojen ed ustaja
Johtaja Mikko Haramo

E I dke s iidti o i d e n ed u staj a

Henkilostojohtaia Eelis Makkonen

V aku ut u s M dket i ete e se e n
perehtynyt edustaja
Ldtiketieteen ja kiru rgian tohtori
Jorma Rantanen

Muut jdsenet
Paiijohtaja Margit Eskman
Vakuutusneuvos Martti Rahnasto

Varajdsenet
Toimitusjohtaja Matti L" Aho

Toimitusjohtala Pentti Kostamo

Vuorineuvos Fredrik Cast16n
Toimitusjohtaja Peter Fazer
Toi mitusjohtaja Kei jo Karmo
Johtaja Mauri Moren
Toimitusjohtaja Markus Tiitola
Johtaja Jarmo Sierla

PRESIDENTTI
Kaarlo Sarkko

Tydtuomioistuimen
presidentti, Eldketu rva-
keskuksen edustajis-
ton puheenlohtaja
Kaarlo Sarkko kuoli
vaikean sairauden jal-
keen 28.7.1983.

Kaarlo Sarkko vditteli
oikeustieteen tohtoriksi
Helsingissii 1969.
Hdn oli Helsingin yli-
opiston tyooikeuden
apulaisprofessori ja vt,
professori vuodesta
1 971, henkilOkohtainen
yl i mddrdinen p rofesso-
ri vuodesta .1975.

Valtakun nan sovittel ila-
na Kaarlo Sarkko oli
1973-75. Ty6tuomio-
istuimessa hdn toimi
vuodesta '1969,

presidenttind vuodesta
1982. Eldketurvakes-
kuksen edustajiston
puheenlohtajaksi hd-
net kutsuttiin
19.3.1982.

HALLI ELIIVIET

EDUSTAJISTO

Puheenjohtaja
Puheen johtaja

Esko Suikkanen
Risto Kulsma

Puheenjohtaja Ari Kekkinen
Puheenjohtaja Jarl Sund
Toiminnanjohtaja Pekka Porttiia
PAiisihteeri Jarmo Tammenmaa

Maanvilieliiii Osmo Pietikdinen
Em6ntd Raili Puhakka
Kalastala Viljo Sahlsten

Toimitusjohtaja Tarmo Korpela
Teollisuusneuvos P. K. Juntunen

Varatoimi
Varatoimi

tusjohtaja
tusjohtala

Asko Tanskanen
Heikki Varho

Fi losof ian lisensiaatti
Markku Vesterinen

Toimitusjohtaja Juhani Laine

Talousjohtaja Jaakko Harju

Liidketieteen ja kirurg ian tohtori
Vesa Vaaranen

OsastopaallikkO Paula Kokkonen
Varatoimitusiohtaja Seppo Pietildinen
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TYO KYVYTTO TVIYYSAS I AI N NEUVOTTELUKUNTA

Hallitusneuvos Heimer Sundberg,
puheenjohtaja

Johtaja Antti Suominen,
varapuheenjohtaja

Sisiit. erikoisliitikEiri Martti Lehtinen
Sisdt. 1a kardiologian erikoisltiiikdri
Matti Saarinen
Sisiitautiopin apulaisprof essori
MattiKekki
Sisdtautiopin professori Lauri Autio
Psykiatrian dosentti Martti Olkinuora
osastopaallikk6 Juhani Jiintti
Ortoped ian eri koisl tiSktiri
Olli Klossner
Ltitiket. lis. Markku Toropainen
Yleisl;iriketieteen erikoisl6dkdri
Hannu Suutarinen
Osastop6iallikkd Erkki Sil lanpaa
Osastopaiallikko Marjatta Si ren
Johtaja Paavo Hyvdnen
Varatoimitusjohtaja Seppo Pietilainen
Toimistop6allikko Marjatta Pihlaja
Osastopiiallikko Gunnel Liljestrand
Agronomi Pentti Saarimliki

ToimitusjohtaJa lvlatti Uimonen,
puheenjohtaja

Osastopaallikko Esko Prokkola,
varapuheen johtaja

Johtaja Antti Suominen
OsastopA?illi kko Marja-Terttu Maiander

Asiantuntijajdsenet
Varatuomari Ossian Antson
Vt. professori Eero Artto
Toimitusjohtaja Anssi Karkinen
Varatoimitusjohtaja Lauri Koivusalo
Varatoimitusjohtaja Si mo Kiirilvii
Johtaja Antti Savolainen
Pankinjohtala Lauri Suomela

Toimistopiiiillikkd I lkka Savoheimo
Osastopiitil likk6 Pentti Koivistoinen

Lddketieteen ja kirurgian tohtori
Tapio Vare
Sisatautiopin dosentti Kimmo Luomanmaki
Psykiatrian dosentti Matti Huttunen
Toimistopaallikko Esko Laiti nen
Laaketieteen ja kirurgian tohtori
Vesa Vaaranen
Toimitsija Seppo Niininen
Sisat. ja tyolaaket. erikoisltiiikiiri
KajAhlman
Toimitusjohtaja Juhani Laine
Ratkaisupiitill i kk6 Pertti Tukia
Osastopaallikko Risto R inta-Jouppi
Johtaja Heikki Sipilei
Toimistop6AllikkO Heikki Kammonen
Ylilddkarr Risto Kdrdvd
Jiiryestdpdtillikk6 Tau no Jalonen

LUOTTOVAKU UTUSTOI tV I N NAN JOHTOKU NTA

IVI N NAN NEUVOTTELUKUNTA

Toimituslohtaja tt/atti U imonen, puheenjohtaja
Osastopziall ikko Yrlo Larmola, varapuheenjohtaja
Apulaisjohtala Leo Allo
Osastopiiiill ikk6 Kimmo Eskola
Tiedotusptiallikko Eva-Helena Jussila
Piiritoimittaja Antti Kyyniirdinen
TiedotuspZitillikko Antti Pul linen
TiedotuspAAllikk6 Erkki Maasalo
Tiedotuspdiillikk6 Sakari IVlontonen
Agronomi Pentti Saarimaki
Johtaja Eero Santala
Tiedotuspiiiillikko lvlatti siir6maa
Apulaisjohtaja Kauko Toivonen
Johtaja PauliToivonen
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Antti Suominen

Ari Laine
Antero Ahonen
YrjO Larmola
Pentti Lahtinen
Elsi-Kaija Lindquist
Jussi Vanamo
Leena Lietsala
Simo Forss
Jouko Janhunen
lVlartti Hdnnikdinen
Heikki Poukka
Veijo Naumanen
Helena Luoma
Synnove Hesso
It/auri Vanhatalo
Lauri Miikel6iinen
Risto lsopahkala
Bjorn Kaustell
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Eldketu rvakesku ksen yhtey-
dessd toimiva eldkelautakunta
on ensimmdinen muutoksenha-
kuaste yksityisen sektorin ty6-
elakettd koskevissa asioissa.
El dkelautaku n nan paatoksistri
on muutoksenhakuoikeus va-
kuutusoikeuteen.

Vuosi 1983 oli eldkelautakun-
nan 21. toimintavuosi. Eldke-
lautakunta, jonka varsinaisten
jdsenten lukumddra on 24,Ioi-
mi entiseen tapaan neljdnd
jaostona Jaostoissa krisiteltiin
tydntekijriin eldkelain (TEL), ly-
hytaikaisissa tyosuhteissa ole-
vien tydntekijeii n eldkelain (LEL)
ja maatalousyrittdjien eldkelain
(IVYEL) mukaisia asioita. Lisdk-
si kahdessa jaostossa kdsitel-
tiin yrittajien eldkelain (YEL)
mukaisia asioita. Eldkelauta-
kunnalla oli jaostokokouksia toi-
mintavuoden aikana 180, Ela-
kelautakunta kokoontui tdysis-
tuntoon 3 kertaa.

Eldkelautakuntaan perustettiin
vuonna 1 983 kansliatoimikunta
Sen tehtdvdnd on eldkelauta-
kunnan esittelijoiden tolmen-
hoitosopimukseen liittyvien
asioiden valmisteleminen tdys-
istunnolle.

ELAKELAUTAKUNNAN

TOIIVIINTAKERTO]VIUS

t9B3
Volitusten mooro

Eldkelautaku nta kaisittel i vuon-
na '1983 valitusasioita 4 631
kappaletta Valituksia saapui
eldkelautakuntaan toimi ntavuo-
den aikana 4 484. Vuoden.1983 

lopussa oli eldkelautakun-
nassa virellld 1 5BB valitusasi-
aa. Tdmd merkitsee sitd, ettei
eldkelautakunnassa ole juttu-
ruuhkaa.

Kosittelyoiko

Valitusasian keskimdardi nen
kaisittelyaika oli toimintavuoden
aikana 5,1 kuukautta. Tavoit-
teekseen eldkelautakunta on
asettanut 4 kuukautta.

Muutokset elokeloitosten
pootoksiin

Valituksen johdosta eldkelauta-
kunta muutti valittajan eduksi
eldkelaitoksen pddto std 23,2
prosentissa tapauksista. Lisdk-
si eldkelautakunta palautti 5,3
prosenttia tapauksista eldkelai-
tokseen uudel leen kdsiteltavdk-
si. Vastaavat prosenttiluvut tyo-
kyvyttomyyden arvioi ntia kos-
kevissa asioissa olivat 17,2 ja
4,6.

Helsingissii helmikuun 7. ptiivand 1984

Heimer Sundberg
Eliikelautakunnan
puheenjohtaja

Pirjo Akesson

Eldkelautakunnan
kansliapaallikko
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ELAKELAUTAKUNNAN

JASENET

Varsinaiset jiisenet

Puheen johtajisto
Hallitusneuvos Heimer Sundberg,
puheenjohtaja

Esitteli jiineuvos Erkki Ahonen,
varapuheen johtaja

Hallitusneuvos Lasse Sinivirta,
varapuheenjohtaja

Vanhempi hallitussihteeri Tuulikki Haikarainen,
varapuheenjohtaja

Asiantuntijajiisenet
Osastopaallikko Juhani Jantti
Erityisasiantuntija Jukka Rantala
LAtiket lis. Felix Heikel
Liiiiket. lis. Alpo Luppi
Liidkint0neuvos Jussi Antila
Dosentti Heikki Takkunen

Tydn antaji en ed u staiat
Varatuomari Mikko Hurmalainen
Oikeust, kand. Johan Astr6m
Varatuomari Tauno Nouro
Agronomi Viljo l. Sirkia

Tydnteki jdi n ed u stajat
Taloudenhoitaja Antti Hietanen
Toimitsija Seppo Niininen
Tyosuojelusihteeri Pentti Keurulainen
Sosiaalipoliittinen sihteeri
Jukka Vainio

M aatal ou sy rittei i e n e d u stai at
Agronomi Paavo Vuoksinen
Agronomi Eeva Hetemtiki
Agronomi Tapani Vanhala
(OsastoptiAl likk6 Tauno Jouhtimaki
12.1.1984 saakka)
Agronomi Pentti Saarimdki

Yritttijien edustajat
Jtirjest6lakimies Pi rio G ronroos
Lainopin kand. Raimo Lahtinen

Varajdsenet

Toimistopiiiilli kko Seppo Vi rtanen
Fil.maisteri Yrjo Turtiainen
LAAket. lis. Paavo Poukka
Lddket lis. Paul Sandstrom
Professori Kari Penttinen
LaErket. lis. Pentti Ristola

Oikeust. kand. Tapio Kuikko
Varatuomari Risto Rusama
Apulaisjohtala Jouni Saastamoinen
Maat. Ja metsat, lis. Patrick Hackman

Asiantuntijaliiirktiri Markku Toropai nen
Toimitsija Kaija Kallinen
Tyosuojelutoimitsija Jussi Koivu
Tyoehtoasiainsihteeri Raila Kangasperko

Agrologi Tqge Ginstrom
Agronomi Ake Johansson t 25 1 1 1983
AgrologiJohannes ljas

Varatuomari Outi Antila
(Agronomi Tapani Vanhala
1 2.1 .1 984 saakka)

Varatoimitusjohtaja Kari Heikkilzi
Oikeust. kand. Jouko Saari

38



NUIVIEROTIETOJA

Eldkelaitosten
toiminnasta 1983

Eldkelaitoksia

Vakuutettuja
Eldkkeitd
MyOnnetyt eldkkeet
lVaksutulo.
Eldkemeno
Vastuuvelka.
Vastuuvajaus.
Keskim. elake
Keskim mydnnetty eldke
. Luvut ovat arvioita

TEL LEL YEL IVYEL YHT

31.12., kpl 105 1 13

125
46

5
580
767
145

1 447
1 433

1 107

1

1

3
3

31.12
31.12
31.12

1 000 kpl
1 000 kpl
1 000 kpl

milj.mk
milj.mk
milj.mk
milj.mk
mk/kk
mk/kk

1 130
323

41
7 660
5 422

38 500
770

1 470
1 686

240
118

13
910

1 048
5 200

60
757
B4B

664
75

I 335
8 096

43 915
830

1 060
1 263

2
2

225
177

16
185
859

70

415
483

Elakkeiden lukumddrdt
31 .12., 1 000 kpl

Vanhuuselakkeet
Tydkyvyttomyyse I dkkeet
Tyottomyyseldkkeet
Perhe-eldkkeet

Kaikki

1979 1980 1981 1982 1983

264
177

8
BB

283
176

14
97

303
174

1B
104

322
171
23

112

340
171
33

120

537 570 599 628 664

[V uutokset eldkkeiden I uku-
mddrissd vuonna 1983, 1 000 kpl

Elakkeitd 31.12.1982
tVyonnetty uusia
N/ uutettu vanhuuseldkkeeksi
Pdattyneitd
Elrikkeita 31 12.1983

tyokyvytt6myys- ja
tydttomyyseldkkeet

194
32

- 13
9

204

vanhuus-
elAkkeet

322

perhe-
elakkeet kaikki

628
61

-25
664

1

1

1

B

3
3

340

112
11

3
120

Eldkemeno milj.mk

Vanhuuseldkkeet
Tydkyvyttomyyse I dkkeet
Tyottdmyyseldkkeet
Perhe-eldkkeet

Kaikki

1979 1980 1981 1982 1983

1 973
1 617

53
539

2 356
1 821

128
650

2 845
2 062

170
791

3 458
2 259

248
969

4 046
2 497

425
1 128

4 184 4957 5 869 6 934 B 096
Kaikkiin edelld esitettyihin lukuihin sisi)ltyy my1s rekisterdity lisiieliiketurva
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Lay-out Kri sti n a I ssakai nen
Kuvat Markus Leppo s. 6, 1 1, 13, 29
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