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EIAKETUR\A
VUONNA 4984

Tyontekijoin jo yrittojien elokelo-
kien mukoisto eloketto mokset-
tiin vuoden poottyesso 717 OOO
henki lol le. Yhteenso ty6eloke-
loitokset moksoivot noiden elo-
kelokien mukoisino elokkeino
9,5 miljordio morkkoo, Kosvu
edellisvuodesto oli'1,4 miljordio
morkkoo, miko merkiisi9,2 pro-
sentin reoolikosvuo. Julkisen
sektorin elokkeito jo merimies-
elokkeito moksettiin 7,7 miljor-
dio morkkoo, joten ty6elokkeet
yhteenso muodostivot 17,2 mil
jordin morkon eron. Konson-
elokkeeno moksettiin '12,0 mil-
jordio morkkoo. Lokisooteisino
elokkeino moksettiin moosso
koikkioon 34,3 miljordio mork-
koo.

Tyoelo kejorjestel mo n vostuuvel-
ko oli50,6 miljordio morkkoo jo
moksutulo'10.5 miljordio mork-
koo. TEL:n jo LEL:n keskimooroi-
set moksuprosentit olivot 11,1 jo
4'1,6, YEL:n vokuutusmoksu oli
keskimoorin 9,6 prosentin jo
IVYEL:n keskimoorin 4,4 prosen-
tin suuruinen.

Vuoden 4985 tulo- jo menoor-
vioesityksessoon hollitus esitti,
etto elokkeelle siirtymisen jous-
tovoittomisto ryhdyttoisi i n to-
teuttomoon osteittoi n vuoden
4986 olusto. Tommikuusso '1985
neuvottelusso, josso keskeiset
tyomorkki nojorjestot ol ivot
ed ustettu ino, soovutetti i n yksi-
m iel isyys u ud istusten toteutto-
mismuodoisto jo tehtiin sosiooli-
jo terveysministeridlle esitys uu-
d istu ksen toteuttom isesto. Esityk-
sen mukoon vuoden '1986 olus-
to toteutettoisiin yksilollinen vor-
hoiseloke jo vonhuuselokkeen

liu'utlominen ennen 65 vuoden
elokei koo. Kol mos joustovoitto-
misen muoto eli oso-oikoeloke
toteutettoisi in vuoden 4987
olusto. Toto ennen selvitettoisiin
oso-oikoelokkeen eroot yksityis-
kohdot. Tehty sopimus merkit-
see, etto pitkoon volmisteltu jo
ojoittoi n voi keoksi osoitto utu nut
elokeikokysymys on soonut yksi-
tyisello puolello loojosti hyvok-
sytyn rotkoisun.

Useon vuoden ojon on volmis-
teltu rotkoisujo ongelmiin, joito
on hovoittu eroiden selloisten
hen ki loryh m ien tyoeloketurvos-
so, joille lyhytkestoiset tyosuh-
teet toi oso-oikotyo ovot tyypilli-
sio. Tydsuhteiden ns. teknisesto
kotkoisusto sovittiin vuoden
'1984 iulopoliittisesso rotkoisus-
so, Sito koskevo lokitulivoi-
moon vuoden 4985 olusto.
lVuutos merkitsee, etto somon
tyosu hteen kestoesso voi hdel-
leet pitkot oso-oikoiset jq toysi-
oi koiset joksot tuottovot eri I I iset
elokeoikeudet. Sosiooli- jo ter-
veysm i n isteri6n tyoryh mosso
volmistui esitys, jonko ovullo on
mohdollisto hoitoo freelonce-
tyoto tekevien tyoeloketurvo.
Esityksen loinsoodonnollisen
volmistelun loppuvoihe on mi-
nisteriosso meneilloon. Helmi-
kuusso '1984 mietintonso jotto-
nyt tyoryhmo esitti tyosuhteiden
ns. ketjuttomisto. Ketjuttominen
torkoittoo, etto olle kuukouden
kesto neet TE L{yosu hteet ko rtut
tovot tyoeloketto, jos tyontekijo
o nsoitsee somon tyono ntojon
polveluksesso kolmen perok-
koisen kolenterikuukouden oi-
kono vohintoon TEL:n rojomoo-
ron.
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Tulopoliittisen rotkoisun yhtey-
desso pootettiin. etto tyott6-
myyselokkeen ikorojo nousee
60 vuoteen. Tomo ei kuiten-
koon toteutunut vielo vuonno
4 985, kosko tyottOmyyselo kkeen
soveltomispi irin ikorojoo muu-
tettiin '1929 syntyneisto 4930 syn-
tyneisi i n. Tyottomyyslu rvo n koko-
noisuudistuksesto oiheutunei-
den teknisten muutosten yhtey-
desso toteutefti i n korjo u ksio
ty6tt6myyselo kkeen mo kso m is-

to koskeviin soonndksiin, Helmi-
kuusto '1985 lohtien ty6ttdmYYs-
elokkeet myonnetoon toisto i-
seksi. Aikoisemmin ty6il6myys-
elo kkeet ol ivot koyto n n6sso
moorooikoisio, Ty6voimotoimis-

E I o ketu rvo keskus po lve I ee vo -
ku utettujo h oita ma I la hen ki I o-
kohloisto elokeneuvontoo jo ot-
tomo llo vostaon elokehoke-
m u ksi o. Li so ks i E loketu rvo kesku s
vo I voo va k u ufto m i sve lvo I I i s u u -

den toyttamista jo ontoo lou-
suntojo, suosituksio jo pootok-
s i o y ksitto i ste n vo k u u tell uj e n
elokeosioisto.

Hokemuspolvelu

Vonhuuselokkeelle siirtyvien
po lvel uo vo rten Eloketurvokes-
kus toimittoo koksi kertoo vuo-
desso elokeloitoksille 65 vuotto
toyttovien tydeloketto o nso i n-
neiden rekisteritiedot. Elokeloi-
tokset puolestoon lohettovot
osionomoisille esitoytetyn ho-
kemuslomokkeen jo ennokko-
loskelmon elokkeesto toi selvi-
tyksen rekister6idyisto tyosu h-
teisto muutomoo kuukoutto en-
nen elokeion toyltomisto. Vuo-
den oikono Eloketurvokeskus

tot eivot enoo onno jotkotodis-
tuksio, voon moksotuksen tork-
koi lu on ty6elokejorjestelmon
osiono. Torvittovot elokkeen
keskeytys- jo lo kkoutussoon nOk-
set sisollytetti in tydelokelokei-
hin,

Feriootteel linen uudistus oli
myos vi ivostymiskorotu ksen
mooroomi nen elokkeisiin, joito
koskevon ho kem u ksen kosittely
on kestonyt yli loisso mooritellyn
ojon, Toto torkoittovot loinmuu-
tokset tulevot voimoon 1.4.4985.

Eroito konsoinvolisio sosioolitur-
vosopimuksio on volmistei I lo.
Suomen jo lson-Britonnion voli-
nen sosiooliturvosopimus ostui

ontoi elokeloitoksille 1,6.49 19 -
31,5.1920 syntyneiden vonhuus-
elokkeen loskentoo vorten
4 5 400 rekisteriotetto.

Voest6rekisteri keskukselto soo-
tujen kuolintietojen rekisterdin-
nin yhteydesso Elokefurvokes-
kus selvittoo edunsoojien per
he-elokeoikeuden. Jos per-
he-eloketto eiole hoettu, kuole-
mo ntopo u ksesto i I moitetoo n
elokeloitokselle, Elokeloitos ot-
too edunsoojiin yhteylto jo ke-
hottoo hokemoon eloketto,
Vuoden oikono Eloketurvokes-
kus i lmoifti elokeloitoksille
2 200:sto hokemotto olevosto
perhe-elokkeesto.

Kun soirousvokuutusloin mu-
koisto poivorohoo on moksettu
450 poivolto, Konsonelokeloi-
toksen poikollistoimisto kehot
too vokuutettuo hokemoon tyo-
elokelokien mu ko isto tyokyvyt-
t6myyseloketto. Somollo poi-
kol listoimisto i lmoittoo Eloketur-
vokesku ksel le soi rousvoku utu k-

voimoon 1.2.4984.

H uomottovoo roken nem u utos-
to elokeloitosten kokonoisuu-
desso merkitsivot Auron jo Foh-
jon yhtyminen Topioloksi tom-
mikuun olusso jo Eloke-Som-
mon toiminnon oloittominen
niin ikoon tommikuun olusto lu-
kien. Elokeloitosten jo Eloketur-
vokeskuksen yhteistyon keh itto-
misesso ovot keskeisio kysymyk-
sio ol leet outomoottinen tietolii-
kenne, hollintomenettelyloin jo
tulosso olevon henkil6rekisteri-
loin huomioonottominen seko
tehostuvo tyontekijo i n vo ku utu k-
sen volvonto.

sen ensisijoisuusojon, llmoituk-
set seko rekisteritiedot
volitetoon sille elokeloitokselle
jonko rotkoistovoksi osionomoi-
nen elokehokemus kuuluu.
Noin elokeloitoksillo yleenso on
torvittovot rekisteritiedot jo ho-
kemuksen vireille tullesso. Vuo-
den oikono Eloketurvokeskus
volitti elokeloitoksille 30 200
ilmoitusto ensisijoisuusojon
poottymisesto.

Vostoonotetut
elokehokemukset

Elo keturvo kesku kseen soo pu i

vuoden oikono 37 4OO eloke-
hokemusto. Hokemuksio keskus
loitokselle lohettovot Konson-
elokeloitoksen poikollistoimis-
tot, ponkit jo postitoimipoikot.
Hokem u kset vol itetoo n Elo ketur-
vokeskuksello olevillo tiedoi I lo
toyden nettyi no elokelo itosten
rotkoistoviksi,

ELAKETUR\'\-
KESKUKSEN

TOITVI INTA

ryOENXTVNLTUUTETTUJEN
PALVELU
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Vokuutetuilto suoroon soomiin-
so elokehokemuksiin elokeloi-
tokset pyytovot Eloketurvokes-
kuksen rekisteritiedot, el lei to-
mo ole niito jo oikoisemmin ho-
kemuspolvelun yhteydesso toi-
mittonut, Vuoden oikono Eloke-
turvokeskus soi24 000 pyyntoo.

Eloketurvokeskus vol ittoo eloke-
loitoksille elokkeen rotkoisuo jo
mo kso m isto vo rten to rkoitettujo
osiokirjojo jo ilmoituksio. Vuo-
den oikono volitettiin 47 0OO
lookorinlousuntoo jo muuto
osiokirjoo jo 80 000 tydttomyys-
elo kkeen jotkotod istusto,

Tyokyvyltomyys-
rotkoisujen vertoilu

TyOelokeloitokset jo Konsonelo-
keloitos ilmoittovot toisi I leen
ty6kyvytt6myyselo kkeen myOn-
tom isto koskevisto rolkoisuis-
toon ennen pootoksen onto-
misto. Jos toisen rotkoisu olisi
hylkoovo jo toisen myonteinen,
elo kelo itokset neuvottelevot
lopputu loksesto. Tyokyvytto-
myysrotko isujo koskevot elo ke-
loitosten ennokkoilmoitukset jo
niihin onnetut vostouksel kulke-
vot Eloketurvokeskuksen koutto.
Rotko isujo koskevot neuvottel ut
koydoon suoroon elokeloitos-
ten kesken. Vuoden oikono Elo-
kelurvokeskus volitti 38 600
i I moitusto, Neuvottelujo koyti i n
'1 600 rotkoisusto, jo erioviksi
noisto )di 44.

Ennokkoilmoitus- jo neuvottel u-
menettely on ollut koytdsso
vuoden '1983 huhtikuun olusto
lohtien. Vojoon kohden vuo-
den ojolto sootujen tulosten jo
kokemusten perusteello voi-
doon kotsoo, etto osetettu to-
voite on soovutettu,

Elokeotepolvelu

Eloketurvokeskus ontoo tyosu h-
derekisteristo otteen koiki I le sito
pyytovi I le. Keskuslo itoksen
omosto oloitteesto otteen soo-
vot rekisteriin kirjotut uudet tyo-
elokevokuutetut seko ne joiden
TEl-tyosuhde on ilmoitettu poot
tyneeksi.

Pyytojo soo otfeen kohdesso -kolmesso viikosso. Tyosuhteen
poottymisen jolkeen ote tulee
runsoon vuoden kuluttuo tyo-
suhteen poottymisesto. Vuosi
odotetoon sen vuoksi, etto
mohdollinen uusi tydsuhde en-
nottoisi rekisteriin.

Tyoelo kevoku utetu i I le o n netti i n

yhteenso 33'1 000 tyOsuhdere-
kisterin otetto. Pyynnosto onnet-
tujo otteito oli98 000. Eloketur-
vo kesku ksen o loitteesto otteito
onnettiin 233 000,

Otepo lvelun ovu I lo vokuutetut
voivot seu roto tyosu hderekiste-
rin merkintojen oikeellisuutto. Si-
to koskevio huomoutuksio jo ky-
selyjo tuli6 300 tydntekijolto, Ne
koskivot yhteenso 9 600 tyOsuh-
detto.

Huomoutus koyn nistoo tietojen
torkostuksen. Eloketurvokeskus
ontoo osion selvitettovoksi sille
elokeloitokselle joko hoitoo ky-
seisen tyosuhteen elokevokuu-
tusto. Jos tyOnontojollo ei ole
elo kevo ku utusto, Elo ketu rvo kes-
kus tutkii huomoutuksen oiheel-
lisuudpn jo ryhtyy torvittoviin
korjoustoimiin.

Asiokkoiden neuvonto

Henki 16kohtoisesti Eloketurvo-
keskus polvelee tyoelokevokuu-
tettujo osio kospo lvel utoi m istos-
soon seko kirjeitse jo puhelimit-
se, Vuoden kuluesso on vostot-
tu 4'1 700 tiedustelukirjeeseen.
lVooro on edellisesto vuodesto
kosvonut yli tuhonnello. Asio-
koskoyntejo on ollut 3 000 jo
puhelimitse on neuvojo kysynyt
28 000 osiokosto.

Tiedustelut ovot pooosiosso
koskeneet elo keotteesto pu ut-
tuvio ty6suhteito, eloke-etuuk-
sio jo elokkeen mooroo. Erityi-
sesti tyottomyyselokkeen soo m i-
sen edellytykset jo tyoskentely
tydttomyyso i ko no ovot ol leet
eposelvio osioito jo oiheutto-
neet ru nsoosti kyselyito,

Soveltomisrotkoisut
jo -lousunnot

Pyydettoesso E lo ketu rvokeskus
rotkoisee sen, onko joku henki16
tyoelo kelo kien to rkoitto mosso
tyosuhteesso voi eijo mito tyo-
elokelokio honeen on sovellet-
tovo. Tollo isello pootoksel lo
moorotoon sitovosti kussokin
yksitto istopo u ksesso sovel letto-
vo loki. IVenettelyo koytetoon
lohinno tulkinnonvoroisisso to-
pouksisso. joisso holutoon sito-
vo rotkoisu. Eloketurvokeskuk-
sen pootoksesto voi volittoo
elokeloutokuntoon jo elokelou-
tokunnon pootdksesto vokuu-
tusoi keuteen. [t/ u isto tyoelo ke-
lokien soveltom iskysymyksisto
Eloketurvokeskus ontoo lousun-
tojo po itsi yksitto isto pou ksisso

myos yleisemminkin.

Soveltomisrotkoisujo jo -lousun-
tojo onnettiin vuoden oikono
443. Suuri oso soveltomisosi-
oisto koski eriloisio free-
lonce-tyontekijOito, loh in no
noyttel ijdito, muusi koito, toi m it-
tojio jo koontojio. Muito esille
tulleito ryhmio olivot provisio-
polkollo tyoskentelevot, koti-
tydntekijot, eri olojen suun nittel i-
jot seko luennointi- jo opetus-
tydto tekevot,

Lousunnot
elokeloutokunnolle
jo vokuutusoikeudelle

Elokeloutokunto, tyoelokeosioi-
den ensimmoinen muutoksen-
hokuelin, pyytoo lousunnot Elo-
ketu rvo kesku ksen pootoksisto
tehdyisto volituksisto. Asiontunti-
jolousuntojo loutokunto pyytoo
myos elo kelo itosten pootoksio
koskevisto volituksisto. Vuoden
oikono Eloketurvokeskus ontoi
elokeloutokunnolle yhteenso
350 lousuntoo.

Vokuutusoikeus, yl in muutoksen-
hokuelin, pyytoo Eloketurvokes-
kukselto lousunnot poitsi tyo-
elo kkeito myos ri nto moveteroo-
nien vorhoiselokkeito koskevis-
to volituksisto, Volituksisso on
useimmiten kyse tyokyvyn orvi-
oinnisto,

IVy6s pootosten poistomishoke-
muksisto Eloketurvokeskus on-
too lousunnot vokuutusoi keu-
delle. Kyseesso ovot pootokset,
joihin ei volitusojon umpeen ku-
lumisen vuoksi enoo ole volitto-
mollo mohdollisto soodo muu-
tosto. Vokuutusoikeus voi pois-
too pootoksen, jos se on loin-
vostoinen toi perustuu vooroon
toi puutteell iseen selvitykseen.

Vqkuutusoikeus pyrkii lyhento-
moon volitusten jo hokemusten
kosittelyo i koo, lt/yds E loketu rvo-
keskuksen on onnettovo lou-
suntonso entisto lyhyemmosso
ojosso,

Vuoden oikono Eloketurvokes-
kus ontoi vokuutusoikeudelle
2 O4O lousuntoo. Noisto 'l 440
koski tydelokevolituksio, 400
pootdksen poistomishokemuk-
sio jo 200 rintomoveteroonien
vo rhoiselokeosiosso tehtyjo vo-
lituksio.
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Vokuuttomis-
velvol I isu uden vo lvonto
jo velvollisuudesto
vopouttominen
Elo keturvo kesku ksen tehtovono
on volvoo, etto tyonontojot jo
yrittojot toyttovot TEL:n jo YEL:n
mukoisen vokuuttomisvelvol li-
suutenso. Vuonno 4983 oloitet-
tu tyonontojien tehostetun vol-
vonnon suunnittelu on sootu lo-
hes poot6kseen. Vokuutuksen
ottoneiden tyonontoj ien uudis-
tettu volvonto oloitetoon vuo-
den 4985 olkupuolello.

TEL: n mukoisto vokuuttomisvel-
vollisuutto volvottoesso on tor-
kostuskoyntejo tehty 529 tyon-
ontojon luokse. Oso noisto on
tehty Elokelurvokeskuksen
omosto, oso elokeloitosten
oloitteesto.

Vokuuttomisvelvollisuus on sel-
vitetty 659 konkurssin, 252 julki-
sen hoosteen jo 5,17 fuusion yh-
teydesso. Eloketurvokeskus on
joutunut volvomoon sootovi-
oon 53 konkurssin, kolmen julki-
sen hoosteen jo yhden fuusion
yhteydesso.

Jos tyonontojot eivot kehotuk-
sesto huolimotto tee TEL-vokuu-
tusto, E lo ketu rvo keskus ottoo
vokuutuksen tydnontojon kus-
tonnuksello jo somollo mooroo
vo ku utusmo ksun korotettovo ksi
loiminlyonnin vuoksi. Vuoden
oikono noito korotettujo vokuu-
tusmoksujo on moorotty perit-
toviksi yhteenso 3 435 000
morkkoo.

Tyonontojolto moorotoon perit-
tovoksi vokuutusmoksun korotus
myos silloin, kun hon on itse ot-
tonut vokuutuksen, mutto vo-
kuutus on tehty loisso soodetyn
mooroojon jolkeen. Vuoden oi-
kono noito korotuksio on moo-
rotty mo ksettovo ksi yhteenso
506 000 morkkoo.

Yrittojien volvonnollo on selvi-
tetfy 6 '133 henkilon YEL:n mu-
koinen vokuuttomisvelvollisuus.
Kehotuksen sootuoon on 3 673
yrittojoo otto n ut vo ku utu ksen
vo pooehtoisesti. Elo keturvokes-
kus on ottonut vokuutuksen 965
yrittojolle,

YEL: n mukoisesto vokuuftomis-
velvollisuudesto on vopoutusto
hokenut 2 ,155 henki16o. Vo-
poutuspootoksio on onnettu
1 846, noisto myontovio I 442.
Tokoisin YEL:n piiriin on hyvoksyt-
ty 90 yrittojoo.

Suomoloisten
tyoskentely
ulkomoillo

Ulkomoillo tyosso olevot suo-
mo lo iset soovot tyoskentely-
moosso somot sosiooliturvo-
etuudet kuin moon omot kon-
soloiset, jos Suomello on moon
konsso sosiooliturvosopimus.
Sopimuksiin sisoltyvot mm.
eloke-, soirous-, tyottomyys- jo
topoturmoturvo seko oitiys-
ovustus-, konsonterveys- jo ter-
veyspolveluetuudet. Sopi mus
turvoo toisesso sopimusvoltios-
so korttuneen elokkeen soomi-
sen Suomeen.

Tyoelo ke o nsoitoon tyoskentely-
moon loinsoodonndn mukoon
jo vokuutusmoksut suoritetoon
sinne. Tomo pooperioote on
koikisso Suomen solmimisso so-
sioo I iturvosopi m u ksisso.

Foikkeuksen soonndsto muo-
dostovot ns. lohetetyt tyonteki-
jot, Jos suomoloinen tyononto-
jo lohettoo tyontekijonso ulko-
moonkomennukselle toiseen
sopimusvoltioon enintoon vuo-
deksi, moksetoon sosioolivo-
kuutusmoksut tolto ojolto Suo-
meen. Tyonontojo vopoutuu
tol16in velvollisuudesto vokuut-
too tyontekijonso tyoskentely-
moosso. Eloketurvokeskus on-
too toto vorten todistuksen siito,
etto lohetetty tyontekijo kuuluu
Suomen sosioolivokuutuksen
piiriin.

Vuoden oikono on lohetetyn
tyontekijon tod istu ksio o n nettu
oiempoo huomottovosti enem-
mon, Todistusto pyydettiin 750
ty6ntekijosto, Mooron lisoonty-
minen johtunee siito, etto tieto
sosiooliturvosopimuksisto on
mennyt perille.

Yleensokin u lkomoontydskente-
lyyn liittyvon tiedon kysynto on
lisoontynyt. Vuoden oikono on
noito osioito selostettu lohes tu-
honnelle osiokkoolle kirjeitse
toi osiokkoon koydesso Eloke-
turvokeskuksesso. Sokson jo
englonnin kielinen osiokospol-
velu on loojentunut. Selvitys-
pyyntojo jo tiedustelujo sopi-
musvo ltioiden elo kelo itoksisto
on tullut runsoot koksijo puoli
tuhotto. Fohjoismoihin on elo-
kehokemuksio volitetty 36'1 jo
Sokson liittotosovoltoon jo Eng-
lontiin yhteenso 24.

7



TOI]VIINTA
IAITOSTEN
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KESKUSELIIVIENA

Tyoe I o kej o rj e ste I m o n ke s k u s I o i -

lokseno Elokelurvokeskus selvit-
too elokeloitosten osuudet yh-
te i sesf i vo stoffo v i sto e I o k ke i sto,
yl lo pitoo kesku sreki steri o ty6-
s u hte i slo, yr i ltoj oj o kso i sto j o
e I o kej o rj e ste ly i sto, to r ko slo a
elokesootioilo jo -kossojo seko
onloa elokeloitoksille ohjeifo jo
suositu ksi o I o ki en sovelto m i ses-
to.

Elokkeiden
vostuunjoko
vuodelto ',l983

E lo keturvokeskus selvittoo vuo-
sitto in elokeloitosten vostu u-
osuudet edellisen kolenterivuo-
den oikono moksetuisto elok-
keisto, Vostuunjoosso mooro-
toon kunkin elokeloitoksen
osu us yhteisesti vostottovisto
elokemenoisto. TEL- jo LEL-elok-
keiden osolto noito ovot muun
muosso eloketurvon indeksisi-
donnoisuudesto johtuvot kus-
tonnukset, Niisto vostoovot TEL-

elokeloitokset jo LEL-elo kelo itos
yhdesso. Muisto elokekuston-
nuksisto on vostuusso se eloke-
loitos. josso eloketto kortutto-
neen tyosuhteen eloketurvo oli
jorjestetty. Myos tolto osin on
torpeellisto selvittoo elokeloi-
tosten vostuut, sillo tyoelokkeen
moksoo yksi elokeloitos silloin-
kin, kun eloketto on korttunut eri
elokeloitosten piiriin kuuluneisto
tyosuhteisto.

Vuonno '1983 TEL- jo LEL-elokkei-
to moksettiin 6 635 miljoonoo
morkkoo, misto moorosto 77
prosenttio oli elokeloitosten yh-
teisello vostuullo, Tomo ero oli
morkkomooroltoon 5 '138 mil-
joonoo morkkoo jo jokoontui
erielokelojien kesken siten. etto
55 prosenttio oli vonhuuseloket-
lo, 20 prosenttio ty6kyvytt6-
myyseloketto, kohdekso n pro-
senttio tydttomyyseloketto,'l 3
prosenttio perhe-elo ketto jo
neljo prosenttio I isoeloketto.
Koikkioon 56 elokeloitosto oli
moksonut yhteisesti vostottovio
elokkeito vohemmon kuin nii-
den osuus olisi edellyttonyt, Ero-
tus 794 miljoonoo morkkoo pe-
rittiin noilto elokeloitoksilto jo
moksettiin niille 5'l elokeloitok-
selle jotko olivot moksoneet
elokkeito vostuuosuuttoon
enemmon.

Vostu u njoon yhteydesso hyvitet-
tiin elokeloitoksille myOs osuu-
det Tyottdmyys kossojen keskus-
kossolto soodusto vokuutus-
moksusto, jollo kotetoon tyott6-
myysoikojen huomioon ottomi-
sesto oiheutuvot kulut. Vuodel-
to '1983 vokuutusmoksu oli 236
miljoonoo morkkoo suoritus-
ojonkohtoo n 1.6.19 84 korkoutet-
tuno.

YEL-elqkkeito elo kelo itokset
moksoivot vuonno '1983 yhteen-
so 73'1 miljoonoo morkkoo. Vol-
tio osollistui yhteisello vostuullo
olevien YEL-elokkeiden kuston-
nuksiin 235 miljoonollo morkol-
lo. Tomon Eloketurvokeskus hy-
vitti elokeloitoksille YEL-elokkei-
den vostuunjoon selvittelyn yh-
teydesso.

MYEL-elokkeito moksettiin 736
miljoonoo morkkoo vuonno
'1983. Tosto voltio suoritti suo-
roon Mootolousyrittojien eloke-
loitokselle 7'13 miljoonoo mork-
koo. Vostu unjoon yhteydesso
Mooto lousyrittojien elo kelo itos
peri moksomienso TEL:n, LEL:n
jo YEL:n mukoisten elokkeiden
kustonnuksio 164 mi ljoonoo
morkkoo. Muut elokeloitokset
puolestoon perivot Mootolous-
yrittoj ien elokeloitokselto mo k-
somistoon MYEL'elokkeisto 44
miljoonoo morkkoo.

Rintomoveteroo nien vorhois-
elokeloin mukoisio elokkeito on
suoritettu 1.7.4982 olkoen, Noi-
den elokkeiden kustonnukset
voltio moksoo elokeloitoksille
E lo keturvokeskuksen vo lityksel-
lo. Vuoden '1983 osolto Eloke-
turvo keskuksen vo I ittomo sum-
mo oli '102 miljoonoo morkkoo.

Vuoden 4984 oikono moksettiin
somon vuoden elokkeiden vos-
tuunjoon ennokot. Niiden yhtey-
desso E loketurvokeskus vo litti
elo kelo itoksi I le YE L-elo kkeiden
voltionosuuden en nokkono 27 6
miljoonoo morkkoo jo rintomo-
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veteroon ielokkeiden voltion
korvouksen ennokkoino,l46
miljoonoo morkkoo.

Rekisterien kehitys

Tyoelokelo itokset i lmoittovot
Elo keturvokesku ksel le tiedot
tyoelo ketto ko rtuftovisto tyosu h -

teisto jo yrittojontoisto seko tie-
dot elokerotkoisuistoon. Eloke-
turvokeskus keroo i I moitukset
henki 16itto in rekisteri ksi, Tyonte-
kijokohtoisen rekisterin ohello
Eloketu rvo keskus pitoo rekiste-
rio tyonontojien TEL-elo kejorjes-
telyisto.

Vuoden olusso muutettiin Keski-
noisen Henkivokuutusyhlion Au-
ron jo Keskinolsen Elokevokuu-
tusyhtiOn Fohjon rekisteritiedot
Keski no isen Elokevokuutusyh-
ti6n Topiolon tiedoiksi, Vuoden
oikono toteutettiin myos Vokuu-
tusosokeyhtio Eloke-Sommon
perustom iseen I i ittyvot rekisteri-
muutokset,

Elokeloitokset ontoivot keskusre-
kisteriin vuoden oikono yhteen-
so 5,4 miljoonoo ilmoitusto. Re-
kisteritietopyyntojo tuli'1,8 mil-
joonoo, Eloketurvokeskus soo il-
moituksisto lohes 95 prosenttio
mogneettinouhoillo. Elokeloi-
tosten tietopyyn n6isto mog-
neettinouhoillo tulee 50-55
prosenttio.

Tou kokuusto lo htien tyosu hde-
tiedot on sootu suoroon poot-
teilto. Tomo on vuonno '1980
oloitetu n tydsuhderekisteri n uu-
distuksen ensimmoinen nokyvo
voihe. Suorosoontisen rekisterin
ovu I lo Eloketurvokeskus torjosi
messuillo volitdnto tyosuhde-
otepo lvel uo. Messu i llo otteen
soi '12 000 osiokosto.

Rekisteriu ud istu ksen pootovoit-
teeno on porontoo tietojen
sootovuutto rekisteristo jo uu-
distoo ikoontynyt jo lukuisten

loinmuutosten vuoksi voikeosti
yl lo pidettovoksi koynyt ohjel-
misto,

Elokeloitosten
ohjoominen
Elokeloitoksi lle lohetettiin vuo-
den oikono yhteenso 3'l yleis-
kirjetto, joisto useimmot koski-
vot loinsoodonn6n muutoksio,
Kirjeisto loojin jo merkittovin
koskityokyvyn orviointio jo tyo-
kyvytt6myyse lo keosi o n kositte-
lyo elokeloitoksesso. Oso kir-
jeen poinoksesto julkoistiin toy-
dennettovon konsion muodos-
so.

Eloketurvokeskus on myos tie-
dottonut elokeloitoksille vokuu-
tusoikeuden jo elokeloutokun-
non periootteel I isesti merkityk-
sellisisto rotkoisuisto.

Tyokyvyltomyysosioin
neuvottelukunto

Tyokyvyttomyysos io i n neuvotte-
lukunto on yhteistyoelin, joko
pyrkii tyoelokejorjestelmon rot-
koisukoytonnon yhdenmukois-
to m iseen tyokyvyttd myyse lo ke-
osioisso. Neuvottelukunnon
osettoo Eloketurvokeskuksen
hollitus kolmeksi vuodeksi ker-
rolloon, Kolmivuotiskousi poot-
tyi vuoden lopussso, jolloin
moorotti i n neuvottelu kunnon
kokoonpono vuosiksi 4985-
't987. Neuvottelukuntoon kuu-
luu elokkeiden rotkoisutoimin-
non jo looketieteen erikoisolo-
jen osiontuntijoito, Siihen kuulu-
vot myos keskeisten tyomorkki-
nojo rjestdjen, mooto lousyritto-
jien jo muiden yrittojien keskus-
jorjestdjen somoin kuin tyovoi-
moministeri6n edustojot.

Vuoden oikono neuvottelukun-
to kositteli 58 suosituspyyntoo,
Neuvottelu kunto ontoo osiosso

oinoostoon suosituksen eiko
tee lopullisto pootdsto,

Elokekosso- jo
sooti6torkostus

TEL:n mukoisto toimintoo hor-
joitti vuoden oikono 12 eloke-
kossoo jo 85 elokesootioto,
joisto koksi piento sootidto lo-
petti toimintonso vuoden lopus-
so. Vuoden oikono on suoritet-
tu torkostus jokoisesso moinitus-
so elokeloitoksesso. Torkostuk-
sisso on kiinnitetty huomioto
pooosiosso elo kepootosten oi-
keellisuuteen, soont6jen ojon-
mukoisuuteen jo elokevostuun
kotteeno olevien vorojen hoi-
toon. Elokekossojen jo -sooti6i-
den toimintoon liittyvisso osiois-
so on onnettu yhteenso 58 lou-
suntoo sosiooli- jo terveysminis-
teri6lle elokeloitoksille tyonon-
tojille jo tydntekijoille,
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LUOrIO
VAKUUTUS

E I o ket u r vo ke s k u ks e n I u ollovo -

kuutusto voivot yritykset koytloa
tyoe lo ke lo ito kse lto sood u n I o i -

non vokuutena. Lisoksi luotlovo
kuutuksello turvotoon eloke-
sootioiden jo -kossojen koko
elokevosluu.

Roholoitosten kilpoi lu tokous-
osiokkoisto kiristyi vuoden oiko-
no entisestoon Kiristynyt kilpoi-
lutilonne on selvosti voikutlonut
myos luottovo ku utustoi m intoon.
lVonet yritykset, joi I le I uotlovo-
kuutus olisi sinonso edullinen
tokousmuoto ovot si i rtyneet
koytlo moon pon kkitokousto
myos tydelo kelo i nojen voku ute-
no. U usien luottovokuutusten
mooro voheni jonkin verron
edelliseslo vuodesto. Tilivuon-
no tu I i luottovoku utushokemuk-
sio 784, kun niito edelliseno
vuonno tuli 909

Asiokosprofiili

Luotlovokuutuksen 4 07 7 osiok'
koosto oli neljonneksello vo-
kuutusmooro enintoon '100 000
morkkoo, Neljonneksello osiok-
koisto vokuutusmooro ylitti mil-
joonon morkon, Kosko luottovo-
kuutusmooro useosso topouk-
sesso on yrityksen elokeloino-
jen koko mooro. tomo osoittoo,
etto osiokoskunnon poooso
koostuu pienisto jo keskisuuristo
yrityksisto.

Luoftovoku utusosiokko isto ol i 33
prosenttio teollisuuden jo 20
prosenttio koupon jo mojoitus-
jo rovitsemustoiminnon piiristo.
Osokeyhti6ito oli 64 prosenttio,
kommondiittiyhtiOito 16 pro-
senttio.

Lohes 90 prosenttio osiokkoisto
keskittyi kuuden loonin olueel-
le: Uudenmoon looni45 pro-
senl'rio, Turun jo Forin looni '13
prosenttio, Homeen looni '13
prosenttio, Vooson looni kuusi
prosenttio, Oulun looni kuusi
prosenttio jo Kymen looni neljo
prosenttio. Tomo ei poljon poik-
keo moon koikkien yritysten jo-
koumosto, Suhteesso yritysten
mooroon enrten osiokkoito oli
Uudenmoon. IVikkelin jo Oulun

looneisso jo vohiten toos Ahve-
nonmoollo jo Pohjois-Korjolon
loonisso

Lu ottovo k u utu sto riff i

Toriffio muutettiin vuoden oiko-
no siten, etto vokuutusmoksun
vuotuinen voihtelu on merkitto-
vosti vo hentynyt. Luottovoku u-
tuksen moksu losketoon vuosit-
toin osiokosyrityksen tilinpoo-
tOstiedoisto tehtovon o no lyysi n
perusteello Viime vuoteen
sookko moksu perustui lohinno
tuoreimpiin tietoihin. Vluutoksen
lolkeen oikoisempi moksutoso
voikuttoo moksun muutoksio
lorruttovosti Tomo uudistus on
selvosti vohentonyt moksujen
eri koishorkin non torvetto.

Luottovokuutuksen
OMOVOSTUU

Suurin ilmon vostovokuutto luot-
tovokuutettovo loinomooro yh-
to yritysto kohti riippuu siito,
kuinko suuri on ETK:n omovos-
tuu jo kuinko poljon vostuusto
voidoon voliuoo joIleenvokuut-
tojille Vuoden '1984 olusto lu-
kien suurin yhio osiokosto kohti
luottovokuutu ksen vostu u I le
otettovo lornomooro ilmon vos-
tovokuutto on ollut'160 miljoo-
noo morkkoo, kun myds iol-
leenvo kuuttoj ien osu us otetoon
huomioon,

Vokuutuskonto

Vuoden poottyesso luottovo-
kuutuksen vostottovono oli 44,4
miljordio morkkoo, Edellisesto
vuodesto voku utusko nto kosvoi
2,0 miljordillo morkollo eli '16

prosenttio, Se oso vokuutuskon-
nosto, loto E loketu rvo keskuksel-
le onnetut vostovokuudet eivot
koto oli vuoden poottyesso 6,2
miljordio morkkoo. N/ooro kos-
voi edellisesio vuodesto viidel-
lo prosentillo.

Vokuutuskonnon poooso on
elokeloitosten ontomien loino-
jen seko elokeloitosten vostuu-
vojousten vokuuteno Noiden
I uottovo kuutusten mooro ol i

'1'1.'l miljordio morkkoo Eloke-
sootididen jo -kossojen reooli-
omorsuuden vokuuteno olevo
luottovokuutusten mooro oli 3,3
miljordio morkkoo. Luottovo-
kuutuskonnosto oli jolleenvo-
kuutettu koti moisisso voh in kovo-
kuutusyhtioisso 'l 552 miljoonoo
morkkoo.
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Luottovo ku utu ksen mo ksutu lo
oli 45,5 miljoonoo morkkoo.
lVoksutu lon jo luottovokuutus-
vostuun perusteello loskettu
keskimooroinen luottovokuutus-
moksu on 0,3 prosenttio luotto-
vokuutusvostuusto.

Vokuutusten lukumooro lisoon-
tyi edellisesto vuodesto 590:llo
jo olivuoden poottyessoT 7O3.

Korvoukset

Vuoden oikono sottui 83 vohin-
kotopousto. Edelliseno vuonno
niito oli52. Korvouksino mokset-
tiin vuoden oikono 34,0 miljoo-
noo morkkoo. Oso tosto moo-
rosto soodoon perityksi vosto-
vokuuksisto jo loinonsooji lto.

Sijoitukset

Eloketu rvokesku ksen sijoitustoi-
minto oiheutuu lohinno luotto-
vokuutusl i i kkeesto. Luottovoku u-
tuksen vostuuvelko oli vuoden
poottyesso 352,7 miljoonoo

morkkoo, Omollo vostuullo tos-
to oli348,7 miljoonoo mork-
koo.

Vostu uvel koo kottovo sijoitus-
omoisuus oli vuoden lopusso
349,5 miljoonoo morkkoo. Sijoi-
tusomoisuus koostuu loinoisto
Qq1,4 miljoonosto morkosto) jo
osokkeisto (2.0 miljoonosto
morkosto) seko Eloketurvokes-
kuksen toimitoloon sidotuisto
voroisto (26,'t miljoonosto mor-
kosto).

Luottovokuutus-
toiminnon
johtokunto

Luottovo ku utustoi m i nno n johto-
kunnon tehtovono on muun
muosso poottoo erikoistopouk-
sisso luottovokuutusmoksun suu-
ruudesto seko Elo keturvokes-
kukselle onnetun vokuuden or-
vosto. Noito ns. erikoistoriffointi-
kysymyksio kosittel i johtoku nto
vuoden oikono 434. Lisoksijoh-
tokunto kositteli 2'1 4 loino-osioo.

ryo-
ELAIGTURVAN
KEHITI'AIVINEN

E lo kelu rvo keskus keh iltoo tyon -

lekijo id en j o yrittoj i en elo ketu r-
voo onlomollo lousuntojo jo te-
kemol lo esityksio. Iosso tyosso
se on yhteistoiminnosso eloke-
lo itosten, sosioo I i - jo terveysm i -

n i sler i 6 n j o tyo m o rk ki n oj o rj esto-
jen konsso, Elokelurvokeskus
tekee tyontekijoiden jo yilffo-
j ien eloketurvosto tilostojo, tut-
kimuksio ja selvifyksio seko ko-
kooo tielojo ulkomoiden sosi-
ooliturvosto.

Eloketurvokeskuksen hollitus on
ontonut viisitoisto lousuntoo eri
ministeri6ille osioisto, jotko liitty-
vot ty6elokkeiden kehittomi-
seen toi ty6elokejorjestelmon
toimintoon.

Oso-o i kotyOn sosioo I itu rvotoi-
mikunnon mietinndsso esite-
toon kuukoutto lyhyempino
joksoino somolle tyonontojol le
tehty tyo tyoelokkeeseen oi-
keuttovoksi, kun tydskentely on
jotkunut kol men perokkoisen
kolenterikuukquden ojon siten,
etto kunokin kuukouteno polk-
ko on ollut vohintoon 690 mork-
koo, Eloketurvokeskus piti lou-
sunnossoon ehdotusto ty6elo-
kelokien soveltomispiirio sel-
keyttovono,

Eloketurvokeskus otti lousun-
nossoon my6nteisen konnon
yrittojien sosiooliturvotoimikun-
non ehdotukseen YEL-vokuutus-
moksuo koskevon olennuksen
my6ntomisesto oloittovolle yrit-
tojolle. Yrittojien elokkeisiin li it-
tyy myos Eloketurvokeskuksen
esitys yrittojon vopouttom isesto
toko utuvosti vo ku utto m isvelvol-
lisuudesto, mikoli todetoon, et
to honen eloketurvonso on
muuten ollut riittovo. Somoin on
esitetty. etto yrittoj ien vo kuutto-
m isvelvol I isuudesto vo poutto-
misto koskevoo sosiooli- jo ter-
veysministeridn pootdsto muu-
tettoisiin.

Viivostyneille eloke-eri lle ryhdy-
toon'l .4.1985 moksomoon
kuudentoisto prosentin viivosty-
miskorotusto. Eloketurvokeskuk-
sen sosiooli- jo terveysministe-

Luottovo ku utusto i m i n no n
kehitys vuosino
4980-1984

Vuosi ,1980 1981 1982 ,1983 1984

Vokuutusmoksut
Korkotuotot
Korvoukset
Korvousvostuun lisoys
Hollinto- jo hoitokulut
Vostuuvelko vuoden lopusso

Milj.mk
1 39,7 42,0 43,5 45,5
o 22,5 26,8 31,4 38,9
5 ,15,6 6,5 17,6 34,O
9 26,3 45,8 39,6 29,7,1 5,8 6,6 7,1 7,5
7 235,3 281,7 322,1 352,7

29
19
3

30,
4,

203,

Vohinkotopousten lukumooro 24 37 42 52 83
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ri6lle tekemon esityksen mu-
koon loskettoisiin vi ivostynei I le
vokuutusmoksueri I le somon
suuruinen korko,

TyOryhmotydno on oloitettu sel-
vitys siito, millo edellytyksillo re-
kisteristo puuttunut vonho ty6-
suhde kotsotoon todistetuksi.
Somo ty6ryhmo selvittoo ylei-
sello tosollo kysymysto ty6suh-
teen rekisteroinnin oikeusvoiku-
tuksisto.

Ty6suhteen ns. tekninen kotkoi-
su toteutuu vuoden 4985 olusto
lukien. Tosto esityksen volmis-
tellut tyoryhmo on ryhtynyt sel-
vittomoon lorvetto jo mohdolli-
suuksio ulottoo TEL-

elokepolkon ns. poikkeussoon-
td koskemoon myds viimeisto
tydsu hdetto edelto neito ty6-
suhteito.

Ty6ttomyystu rvon kokono isu u-
distus oiheutti muutostorpeito
my6s ty6ttdmyyselokkeen
soonnoksiin, Nomo toteutettiin
sosiooli- jo terveysministeridn
osetto mosso tyoryh mosso. To-
mon lisoksi loin yksityiskohtien,
soveltomisen jo teknisen toi-
meenponon suunnitteluo ovot
vooti neet f reelo nce-ty6ntek ijo i-
den elokelokio koskevo ehdo-
tus, tydttomyyselokkeen i korojo
seko hollintomenettelyloin so-
velto mi nen tydelokejo rjestel-
mosso.

Voltion komiteoille, toimikunnil-
le jo ty6ryhmille on onnettu sih-
teeritydvoimoo jo muuto osion-
tuntijo-opuo. Noito yhteisty6-
ryhmio ovot perhe-elokekomi-
teo, freelonce-tydryhmo ll, kun-
toutusrohotoimikunto, oso-oi-
kotyon sosioo I itu rvotoi m i kunto,
yrittoj ien sosioo I iturvotoi mi ku n-
to, rintomoveterooniosioin
neuvotteluku nnon elo keturvo-
joosto, kunnollisten elokkeiden
rohoitustoimikunto, luopumis-
jo sukupolvenvo i hdoselokejor-
jestel m ien kehittom istoim ikunto
seko tydkyvytt6myyse lo kepoo-
tosten perustelemisto selvittovo
tydryhmo,

Tutkimustoiminto

Eloketurvokeskuksen tutkimus-
toimintoo ohjoo vuonno '1982
vohvistettu lohivuosien tutki-
musohjelmo. Resurssien suun-
toojono ohjelmo on osoittoutu-
nut onnistuneeksi. Sen ulkopuo-
lelto ei suurio tutkimustorpeito
ole tullut esiin. Ohjelmosso ensi-
sijoisiksi osetetut tutkimuspro-
jektit on poosty oloittomoon
osopuilleen ennokoidun oiko-
toulun mukoisesti.

Ajonkohtoisin jo eniten resurs-
sejo vootinut tyd on vuonno
'1 984 ollut perhe-eloketutki mus.
Siino pyritoon selvittomoon les-
keytymisen voikutuksio per-
heen toloudelliseen jo sosiooli-
seen hyvinvointiin. Tutkimuksen
hoostotteluoineisto sootiin ke-
rotyksi syksyllo 4984. Alustovio
tuloksio voitiin ontoo per-
he-elokekomiteolle joulukuus-
so, Aineiston onolysointi jotkuu
edelleen.

Jo useono perokkoiseno vuo-
teno Eloketurvokeskus on jul-
koissut roporttejo loojon tyoky-
vyttdmyystutki m uksen tu loksisto.
Tomon projektin tulosten poh-
jolto on kuluneeno vuonno tut-
kittu tyokyvytt6myyden kositetto
seko tyomorkki noi lto syrjoytym i-
seen johtovoo prosessio.

YleisOn tiedontosoo miftoovien
tutkimusten sorjoon liittyy tutki-
mus elokeosioito koskevon tie-
dotuksen vostoonotoslo jo tie-
don perillemenon esteisto. Tut-
kimus toteutetoon kohden eri
tovollo looditun esitteen ovul-
lo. Pelkistyksen vuoksi tutkimuk-
sesso rojoilutoon esitemuotoi-
seen tiedolukseen. Kulunut vuo-
si on ollut tutkimuksen volmiste-
luvoihetto.

Sosiool iturvosopi musten vo lm is-
telusso torvitoon jotkuvosti tie-
tojo ulkomoisisto elokejorjestel-
misto, Niito koskevio selvityksio
on tehty koko vuoden ojon. So-
monoikoisesti on tehty erillisto
selvitysto elo ketu rvon ro hoitto-

jisto jo vokuutusmoksuperus-
teisto eri moisso.

Tilostot jo kotsoukset

Vuotto '1983 koskevo tyoeloke-
jorjestelmon tilostollisen vuosi-
kirjon loso ilmestyi kesokuusso,
loso sisoltoo tietojo ty6elokelo-
kien TEL:n, LEL:n, YEL:n jo
MYEL:n mukoisisto elokkeisto.
Suppeompoo eloketilostoo on
julkoistu myds neljonnesvuosit-
toin.

Tilostollisen vuosikirjon ll oso
volmistuivuoden lopullo. Se si-
soltoo tietojo yksityisello sekto-
rillo tydsuhteesso toi yrittojino
toimivisto henkiloisto, yksityisen
sektori n ty6elo kejorjestel mo n
rohoituksesto jo luottovokuutuk-
sesto seko yksityiselto toijulki-
selto sektorilto tydeloketto soo-
vien kokonoiseloketurvosto.
Vuotto 4983 koskevosso vuosi-
kirjosso uusino osioino ovot
muun muosso ty6elokelokien
piiriin kuuluvien tydkyvyttdmyys-
olkovuus- jo kuolleisuusluvut se-
ko tyottdmyyskosso-ovustusto
sooneiden henkiloiden luku-
moorot.

Eloketurvokeskuksen jo Kon-
sonelokeloitoksen yhteinen ti-
loslojulkoisu Tilosto Suomen
elokkeensooj isto vuodelto
4983 ilmestyi elokuusso jo vos-
toovo ruotsinkielinen poinos lo
kokuusso. Vuotto '1982 kuvoo-
vo yhteisjulkoisu Stotistik over
pensionstogorno i Finlond tuli
julkisuuteen jo olkuvuodesto.
Elokejorjestelmien keskeisio nu-
merotietojo jo lyhyen tohtoyk-
sen ennusteito on julkoistu
myos kotsouksisso. Omoo otk-
mollio koyttoen on lisoksitutkit-
tu tydelokkeiden kehitysto pit-
kollo tohtoyksello. Kolsouksio
on julkoistu my6s ulkomoiden
elokejorjestelmisto jo eloketur-
von kehityshonkkeisto.
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TIEDOTUS
JA
NEUVONTA

Y hle n o i se n ti ed otu so i n e i sto n
tuolla m i n e n tyde I o ke I o i n so o -

donnosto jo sen levitlominen
ku u I uvot E I o ketu rvo kesk u ksen
tehtoviin, Tiedotus- jo koulutus-
loi m i n no llo pyritoo n pito moon
myos sosiool io lo n toi m i hen ki lot,
ponkkien elokeneuvojot jo
muut toimenso vuoksi elokeosi-
oilo hoilovot ojon losollo.

Kursseillo jo teemotiloisuuksisso
on kositelty seko eloketurvon
ojonkohtoisoi heito etto mu ito
kiinteosti koytonnon toimiin liit-
tyvio elokekysymyksio. Eloke-
pootosten vol misteluu n osollis-
tuvi lle vi rkoi lijoi lle jorjestetyi llo
pootoskursseillo poneuduttiin
muun muosso pootdsten sisol-
lon jo ymmorrettovyyden po-
rontomiseen,

Peruskurssejo on ollut ohjelmos-
so kohdenloisio, elokevirkoili-
joille torkoitettu viikon perus-
kurssi jo ns. yhdyshenkiloille tor-
koitettu koksipoivoinen kurssi,
Ir/uito kurssioiheito ovot olleet
elokkeiden loskento, rohoitus
jo vostuunjoko.

Tyoelokepoivo pidettiin nyt Hel-
singin Messu- jo kongressikes-
kuksen uusisso kongressiti loisso
650 osonottojol le. Esityksisso
kositeltiin muun muosso loin-
muutoksio, ty6ttdmien toimeen-
tuloturvon uudistusto jo
sosiool i- jo terveysmi nisterion
roolio tyoelokejorjestel mosso,

Ty6eloketiedottojien
neuvottelu- jo kou lutuspoivii n
liittyi tollo kerloo tutustuminen
Ruotsin sosioolihollituksen tie-
dotustoi mi ntoon. Ruotsin suo-
moloisten elokekysymyksisto te-
kivot molkon oikono selkoo
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Suomoloisseurojen keskusliiton
jo su urlohetyston edustojot.

Tydelokekoul utusto on jorjestet-
ty myos muun muosso tyoter-
veyshoitoji lle, yritysten sosioo li-
poollikoille jo kouppooppiloi-
tosten oppiloille.

Eloketurvokeskuksen kentto-
koulutuksen piiriin kuuluvot ro-
holoitosten jo postin seko Kon-
sonelokeloitoksen poikollis- jo
sivutoim islojen tyoelokeneu-
vontoo hoitovot toim i henki lot,
Lisoksi koulutusto on onnettu
soirooloiden, terveyskeskusten,
m ielenterveystoim istojen seko
kuntien sosioo litoimistojen sosi-
oolihoitojille jo sosioolivirkoili-
joille,

Uuteno kurssitettovien ryhmono
otettiin koulutukseen kuntien oi-
keusoputoi mistojen oikeusovus-
tojot. Heidon kurssinso toteutet-
ti in yhteistydsso oikeusmin iste-
ri6n konsso. Poohuomio kohdis-
tetti i n ty6kyvytt6myyselo kkee-
seen jo sen my6nt6perusteisiin
seko tyoelokejorjestelmon
muutoksenhokukeinoihin. Kurs-
sejo pidettiin olueittoin kuusi
koko moosso. Osollistujio oli
145.

Koikkioon osollistui kenttokoulu-
tuskursseihin 3 200 henkiloo.
Opostus- jo neuvontokoyntejo
polvelupisteisiin tehtiin 329.
Ponkkien yleisotiloisuuksisso esi-
telmditiin 208 kertoo yhteenso
8 740 kuulijolle,

Yrittojien jo tyonontojien vol-
vonto sovytti tiedotustoimintoo.
Yrittojovolvonto nosti ju lkisen
keskustelun piiriin eroiden yrit-
tojoryhmien, lohinno toiteilijoi-
den jo yksityisten perhepoivo-
hoitojien, osemon, Myos vo-
kuutusyhti6iden muutokset oi-
heuttivol keskusteluo.

Esitekonnon rokenne uusittiin.
Etuuskohto iset esitteet poistui-
vot morkkinoilto jo korvoftiin
tydntekijon jo yrittojon esittei I lo,
joisso kutokin etuutto jo siihen
loheisesti liittyvoo muuto sosi-
ool iturvoo selostetoon entisto
yksityiskohtoisemmin. Uusittu yk-
sityisen tydelokejorjestelmon
yleisesitys julkoistiin englonnin,
ronskon, ruotsin jo sokson kieli-
sino poinoksino.

Yhteyksio tyomorkki nojo rjestOi-
hin, sonomo- jo oikokouslehdis-
t6on, rodioon jo televisioon se-
ko opistoihin jo korkeokouluihin
on hoidettu vokiintuneeseen to-
poon. Tiedotustiloisuuksio jo se-
minoorejo on pidetty tolosso
kohdellekymmenelle ryhmolle.
Lehtikohtoisio ortikkeleito on
loodittu kolmekymmento, tie-
dotteito yleisjokeluun viikoit-
toin.

Tydeloke ilmestyi viiieno nume-
rono. Arbetspension muuttui
kohdesti vuodesso ilmestyvoksi
puolivuotiskotsoukseksi, jonko
orti kkelinvolinnosso pyritoon
pitomoon silmollo Skondinovi-
on tiedontorpeito, Lehden
skondinoovisto levikkio pyrittiin
kehittomoon.

Kymmenen vuottq soonnol lise-
no tyomuotono horjoitettu mes-
supolvelu siirtyi uuteen oikoon,
kun mikrofilmit korvottiin eloke-
tietojen suorosoo ntijorjestel-
mollo. lVenetelmo seko no-
peutti etto tosmollisti polveluo.
kun henkilokohtoiset tiedot voi-
doon ontoo vokuutetulle kirjol-
lisino, Messuososto Eloketurvo-
keskuksello oli Korjolon messuil-
lo Joensuusso, Kymenlookson
messuillo Kouvolosso, Koinuun
messuillo Kojoonisso, Suomen
syysmessui I lo Jyvoskylosso jo
Vonhusten viikollo Helsingisso.



TIIASTOTIETO.JA

ERI ELAKELAITOSTYYPPI EN OSUUS
LUOTTOVAKUUTUSKANNASTA,I 984

ERI VAKUUTUSKOHTEI DEN OSUUS
LUOTTOVAKUUTUSKAN NASTA 1 984
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ERI ELINKEINOALOJEN OSUUS
ELAKETURVAKESKUKSEN SIJOITUKSISTA 1984

Teollisuus, sohk6-, koosu-
jovesihuolto 162.2Mmk
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Kouppo 48.7 Mmk

ll Kiinteist6tjo
rokennusolo 51 .1 Mmk

Muut
elinkeinoolot 29,4Mmk

TYOELAKKEET JA TYOELAxKTTT SAAJAT VUOSIEN 1980-1984 LOPUSSA ELAKELAJEITTAIN
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VUONNA 1983 TEL.:N, LEL:N, YEL:N TAI MYEL:N MUKAISISSA TYOSUHTEISSA OLLEET SEKA
1ffi4-VUOTIAS VAESTO

60-a ITMiehet Noiset

55-59

50-54

45-49

4C_44

I
J5_JY

30-34

25-29

20-24

15-19

I

Voesto I Tilostovuonno tydsuhteesso olleet

150 100 100 150 200200 50 Tuhotto henkildo 50

TYOELAKELAKIEN TEL:N, LEL:N, YEL:N JA MYEL:N PIIRIIN KUULUNEET ALLE 65-VUOTIAAT HENKILOT 31.12.1983

Miehet 1 396400 Noiset1178600

9%

157"

1 1Yo

65%

B%

24%

12%

5b7"

Ty6suhde

31.12.1983

Tyosuhde vuoden
1983 oikono.
mutto ei 31.12

Tyosuhde ennen
vuotto 1983

Elokkello

31.12.1983
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KESKMAARAIST ruL:I,I, LEL:N, YEL:N JA MYEL:N MUKAISET VANHUUS., TYOKYVYTTOMYYS- JA TYOTTOMYYS-
ELAKKEET VUOSIEN 1962_84 LOPUSSA
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TEL jo LEL

1.7.1962

! Nimellisorvot

YEL jo MYEL Osoelokkeet
1 1 1970 1,1.1973

Vuoden 1 984 indeksitososso
(Elinkust.ind. 1951 : 100)

Tosokorotus

1.7,1975

KESKMAARAISN rcT:ru, LEL:N, YEL:N JA MYEL:N MUKAISET PERHE-ELAKKEET VUOSIEN 1967_84 LOPUSSA
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VANHUUS-, TYOTTOMYYS- TAI TYOKYVYTTOMYYSELAKETTA
SAAVIEN HENKILOIDEN IKARAKENNE VUODEN 1984 LOPUSSA

Miehet Noiset

80-
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(ss2 700)
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TEL, LEL, YEL JA MYEL ELAKETTA SAAVIEN- KESKIMAANAruTN KOKONAISELAKE 31 ,12,1983, MKKK
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KANSAIN.
vAI.INEN
YHTESTyO

Elokevokuutuksen konsoinvoli-
sesto yhleistyosto h uomottovo
oso topohtuu Konsoinvolisen
sosiooliturvojorjest6n ISSA: n
puitteisso. Eloketurvokeskuksen
toimitusjohtojo toimi i ISSA: n
pohjoismoisten josen lo itosten
edustojono jorjeston ho llituk-
sesso kolmivuotiskouden '1984 -

86. Eloketurvokeskus osollistui
myos eroisiin ISSA:n osiontunti-
jokokouksiin, joisto keskeinen
oli tutkimuskonferenssi Wienis-
so,

Perhe-eloketurvoon liittyvot on-
gelmot olivot konsoinvolisen
sem inoorin kositeltovino Slesvi-
gisso. Konsoinvolisesso oktuoo-
rikonferenssisso Sydneysso oli
suomoloinen osiontuntemus
runsoon huomion kohteeno sol-
venssi kysymyksisso. Konferens-
siin Eloketurvokeskuksen edus-
tojo oli lootinut kirjoituksen tyo-
kyvyttomyyselo kkeiden keh itys-
trendeisto. Lisoksi Eloketurvo-
keskus osollistui Prohosso pidet-
tyyn tilostokonferenssiin jo Flim-
si sso Sveitsisso, jorjestettyyn
sosiool ivokuutuksen konsu lttien
kokoukseen. Konsoinvolinen
sosioolihuollon neuvosto ICSW
jorjestoo kesollo 4985 olueelli-
sen symposiumin Suomesso.
Eloketurvokeskus on osollistunut
symposi umi n jorjestelytoimi kun-
toon.
Pohjoismoisio yhteistydkokou k-
sio on ollul useito. Tonsko toimi
sosioo livokuutuskokouksen
isontono. Tonskosso pidetti in
myos pohjoismoinen konsonto-
louskokous. Pohjoismoinen ty6-
elokekokous pidettiin tollo ker-
too Suomesso, Moorionhomi-
nosso. Suomesso jorjestettiin
myos pohjoismoinen sosiooli-
vokuutuskurssi. Oslon lohello

Norjosso jorjestettiin mote-
moottisen tilostotieteen konfe-
renssi.

lson-Britonn ion konsso solmittu
sosiooliturvosopimus tuli voi-
moon helmikuusso '1984. Sopi-
mu ksen koytonto6n soveltomi-
sesso on ilmennyt voikeuksio,
joihin joudutoon vielo lohem-
min poneutumoon. Sokson liit-
totosovol lon konsso solmitun
sopimuksen seurontokokous
jorjestetti in Berl iin isso. Sopi mus-
neuvottelut ovot jotkuneet Es-
ponjon, ltovollon, Konodon jo
Sveitsin konsso.

Suomen tydelokkeisto jo koko
sosiool iturvosto volitetti in tieto-
jo ISSA:lle, muille jorjestoille jo
elokeloitoksi I le. Eloketurvokes-
kuksesso loodittiin kertomus
Krnsoinvolisen tyojorjest6n
ILO:n vonhuus- jo tydkyvyfto-
myysetuuksio seko leskien jo or-
pojen etuuksio koskevon yleis-
sopi muksen toteutumisesto
Suomesso koksivuotiskouteno
19 82- 8 4. E lo ketu rvokesku kses-
so kovi muiden muosso Kuwoi-
tin sosioo livokuutusloitoksen
delegootio. Kuwoiti loiset olivot
erityisesti kiinnostuneilo si ito,
miten u lkomooloisten eloketur-
vo on Suomesso jorjestetty.
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HALLINTO
JA
HENKLOSTO

Eloketurvokeskuksen
hollitus

Eloketurvokeskuksen holl itus ko-
koontui vuoden oikono 2l ker-
too, Hollituksen poytokirjoisso
oli yhteenso'1 82 pykoloo.

Hollituksen puheenjohtojo voih-
tui. Vuodeslo 1973 puheenjoh-
tojono loiminul filosofion mois-
teri Altti Aurelo jotti tehtovon
'1'1.5., jo honen sijoonso nimi-
tetti i n somosto ojonkohdosto
lohtien ylijohtojo Jukko Ronto-
lo.

Filosofion tohtori Erkki Pesonen,
joko on toiminut hollituksen pu-
heenjohtojono 496'l - 197 3 1o
motemootikkojoseneno'1 973-
4984, erosi hollituksen josenyy-
desto '1'1,5. Honen sijoonso
motemootikkojoseneksi siirtyi
toim itusjohtojo Altti Aurelo.

Vuoden poottyesso erosivot
hollituksen josenet sihteeri Simo
Elomoo, joko oli ollut hollituk-
sesso vuodesto 4977, jo johtojo
Seppo Riski, hollituksesso vuo-
desto '1980. Heidon sijoonso ni-
mitettiin sihteeri Pekko Ahmo-
vooro jo johtojo Losse Lootu-
nen.

Eloketurvo kesku ksen edustoj is-
ton puheenjohtojoksi edes-
menneen presidentti Koorlo
Sorkon sijoon nimitettiin '15,5.
lukien konsliopoollikkd Kori Pu-
ro.

Hen kilostd

Vuodelle '1984 oli osostoittoin
loodittu toimintosuunn itelmot
budjetteineen, joiden toteutu-
misfo seurottiin mooroojoin toi-
mintovuoden oikono. Sootujen
mydnteisten kokemusten perus-
teello keh itetti in suunnittelu-,
seuronto- jo ohjousjorjestel-
moo edelleen nimenomoon
seuronnon osolto. Jorjestelmon
poinopisteolueito olivot tovoit-
teellinen jo suunnitelmollinen
toimintojen kehitysty6 seko kus-
tonnustietoisuuden lisoomi nen
henki l6ston keskuudesso,

Eloketurvokeskuksen polveluk-
sesso oli vuoden poottyesso
392 tydntekijoo eliyhto monto
kuin edelliseno vuonno. Voki-
noisen henkil6ston voihtuvuus
oli lisoontynyl 3,2 prosentisto
5,6 prosenttiin.

Yhteistoiminto henkildston kons-
so jotkui entiseen topoon luot-

tomusmiesjorjestelmon ohello
koulutustoimikunnosso jo ty6-
suojelutoimikunnosso. Lisoksi
vuoden oikono toimi tyoehto-
sopimuksen mukoisesti perus-
tettu outomootiotydryhmo, jo-
ko seurosi outomootion kehitys-
to jo voikutuksio Eloketurvokes-
kuksesso.

Henkildst6n koulutus

Henkil6st6n kou lutuspoivio ker-
tyiyhteenso '1 403, Koiken koik-
kioon lohes 400:sto tyontekijos-
to 306 osollistuijoko sisoiseen
toi ulkopuoliseen koulutukseen,
Koulutuspoivio kertyi keskimoo-
rin 3,9 poivoo henkiloo koh-
den,

Vokiokurssien lisoksi jorjestettiin
lousuntojen kirjoittomiskurssejo,
osiokospolvelu-, kou luttojo-, kir-
joittojo- jo henki l6suhdekoulu-
tusto. Uusio kurssejo olivot mm,
osiokospolvelun otk:to kositel-
lyt teemopoivo jo vohtimestori-
kurssit. Teemoti loisuus tyopoi-
ko n m ielenterveyskysymyksisto
jorjestettiin yhdesso tyosuojelu-
toimikunnon konsso.

Helsingisso 27. poivono mooliskuuto '1985

Jukko Rontolo Juhoni Kolehmoinen

Pekko Ahmovooro Atlti Aurelo Woldemor BUhler

Louri Koorisolo Nits Komi Losse Lootunen

Mortti Lehtinen Bruuno hrlottilo Pekko Merenheimo

Louri Olkinuoro Juhoni Solminen

Motli Uimonen
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,l .4 ,-3 4,12,4984

Vokuutusmoksutulo

Luottotoppiot voku utusmoksu-
soomisisto

Sijoitustoiminto

Tuotot
Kulut

Vokuulusmoksuvoslu u n muutos

Vokuutusl i ikkeen tuolol

Korvouskulul

Moksetut korvoukset
Korvousvostuun muutos

Vokuutusliikkeen kote

Jolleenvokuutloj ien osuus

Vokuutusmoksutulosto
Vokuutusmoksuvostuun
muutoksesto
Korvousvostuun m uutoksesto

Omo osuus vokuutusl i ikkeen
kotteeslo

Liikekulut

Polkot jo polkkiot
Sosioolikulut
Muut liikekulut

Kdytl6kole

Poistot koytt6omoisu udesto

Liikeylijodmo
Vorousten muutokset

Luottotoppiovorous

Vdlitt6mdl verot

Tilikouden tulos

+45 488 142, -

+ 38 BB2 686,93
223 421,8O +38 659 265,13

987 652, -
+ 83 '159 755,13

-34043 664,44

-29 653 422,24 *63 697 086.68

+ 19 462 668,45

- 7 199 661,44

88 3.17, -
8 832, - - 7 102 542,04

+ 42 360 156,41

- 3 856 682,86
956 604,80

- 2478889 43 - 7292477,09

+ 5 067 979,32

178 900, -
+ 4 889 079,32

- 3 477 455,42

- 4 441624,20

+
+

0+
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Vostotlovoo 34,42,1984

Vieros pooomo

Jolleenvokuutusliikkeesto
johtuvot velot

Jol leenvoku utusmoksut
Siirlovelot

Vokuutusmoksuennokol
Ennokkono soodut
kustonnusosuudel
Muut siirtovelot

244 477, *

5 433 008,13
9 084 ,r00, * 14 431 585,1 3

lvluut velot

Lyhytoikoiset loinot
Pitkooikoiset loinot
Elokekustonnusten
tosousosuudet
N,4uui velot

3 067 B83. *
12799 780,83

593 895,99
2 q43 947 ,99 49 4A5 507,81

Vokuulustekninen
vostuuvelko

Vqkuutusmoksuvostuu
Korvousvostuu

2274447 4, *
329 948 30e,54 352 692 380,54

386 529 473,48

Voroukset

Luottotoppiovorous 9 566 882,8.

396 096 356,29

Vqstuul
Luovutettu ki innitettyjo
holtijovelkokirjojo 2 000 000, -

27, poivono moaliskuuta 4985Helsingisso

Jukko Rontolo Juhani Kolehmoinen

fukka Ahmovaoro
LouriKaarisolo
lvlorlti Lehtinen
LauriOlkinuora

AlfliAurela
Nits Komi
Bruuno ltloltila
JuhoniSolminen

Maltitlimonen
laimitusiohtaja

Waldemor B0hler
Lasse Laatunen
bkka lttlerenheimo

25



TI LI NTAR]GSTUS
KERTOIVI US

Ed ustoj i ston vo rsi no isesso syyskokou ksesso jou I u ku u n,l 2. po ivo-
no 4983 volitsemino tilintorkostojino olemme suorittoneet Eloke-
turvokeskuksen vuoden 4984 hollinnon jo tilien torkostuksen,
mi nko perusteello onnomme seuroovon lousunnon.
Ed ustoj iston vo I itsemo no vo lvontoto rkostojo no o I lekirjoitton ut
Folke Tegengren on huolehtinut kirjonpidon jotkuvosto torkostuk-
sesto hyvon ti I i nto rkostustovon edel lytto mosso looj u udesso.
Noisso torkostuksisso on todettu kirjonpito hyvon kirjonpitotovon
m u koiseksi, ro hovo rojen hoito tosmo I I iseksi jo sisoi nen vo lvonto
to rkoitu ksen m u ko iseksi. L:c i no-osio ki rjot ovot ku n nosso seko
sijoitus- jo koyttOomo isu uden orvopo perit to I lel lo.

Yhdesso olemme perehtyneet edustojiston, hollituksen jo luotto-
vo k u utu sto i m i n n o n jo hto k u n n o n poyto k i rjo i h i n se ko to rkosto n eet
ho I I itu ksen toi m i nto kertom uksen jo ti I i n poot6ksen. Liso ksi olem-
me sooneet to rpeel I iseksi kotsomom me selvitykset,

Tilinpootos, joko kosittoo vorsinoisen toiminnon jo luottovokuu-
tustoiminnon tulosloskelmot seko toseen, on loodittu hyvon kir-
jon pitotovo n m u ko isesti. Tu losloskelmot osoittovot nol loJu losto
jo tose poottyy 396.096.356,29 morkkoon.

Hollituksen toimintokertomus jo tilinpootos ontovot osiolliset jo
oi keot tiedot E lo keturvokesku ksen toi m i n nosto jo to loudesto.
E lo keturvo keskusto on torkostuksesso m me soo mo m me kosityk-
sen mukoon ku luneeno ti livuonno hoidettu osioonkuuluvollo
huolellisuudello.

Torkostuksemme perusteello ehdotomme, etto tilinpoot6s voh-
vistetoon jo etto hollitukselle myonnetoon vostuuvopous vuodel-
to 1984.

Helsingisso huhtikuun '16. poivono ,1985

Bjorne Lindholm Mikko tuiha HTM

Jookko Heikkonen, KHT Folke Tegengren. KHT
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EDUSTA-JISTO

Puheenjohtojo
Puheenjohtoj<:
Puheenjohtojo
Puheenjohtojo

Vorsinoiset josenet

Konsliopoollikk6 Kori Puro,
puheenjohtojq,'15.5.,1984 lukien

Ministeri Mqtti Puhokkq,
voropuheenjohtojo

{yd nantaj ien ed uslai ol

Vuorineuvos Asko Torkko
Vuorineuvos Reino Solonen
Teollisuusneuvos YrjO M Lehtonen
Toimilusjohlojo Fentti Somerto

Moonviljelysneuvos Erkki FoloJorvi
Toimitusjohtojo Jormo Fell ikko

Tydntek ijo i n ed u stojat

Rertfi
Fer-Erik
Motti
Timo Roulorint<:

Ioiminnonjohtojo l?oimo Fohjovdre
Puheenjohtojo Jormo Reini

Maatalousyriltajien edustajot E

HeikkiHoovisto
Reino Pirhonen
liosendohl

edustojot

Kouppios Heikki Tuom inen
Kouppios ErkkiRoitolo

E I o keva k u ut u sy ht i 6 I d e n ed u stojot

Voroloimitusjohtojo
Hollituksen
Ferttihloheimo
Toimitusjohtojo
Kurl Ljungmon

Avustuskossoien

Varojosenet

Toimitusjohtojo Motli L, Aho

Toi m itusjohiojc Fentli Kostomo

Vuorineuvos Fredrik Coslr6n
Toimitusjohiojo futer Fozer
Toim itusjohtojo Keijo Kormo
Johtojo Seppo Riski
(Johtojc Mouri Moren 1.9.1984 sookko)
Toimitusjohtojo Morkus Ti ilolo
Johtojo Jormo Sierlo

Esko Suikkonen
Risto Kuismo
AriKekkinen
JorlSund

Ioimin Fekko Porttilo
JormoTommenmoo

nen

Toimilusjohtojo Tormo Korpelo
Ieollisuusneuvos P K. Junlunen

Vorotoimitusjohtojo
Voroloimilusjohlojo

.Fil, llsensiootti
Morkku Vesterinen

Asko
HeikkiVcrrho
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YRIIAJ I E N N E UVOTTE LU KU NTA
,1985-4987

TILINTARKASTAJAT

Diplekonomi, KHT Folke Tegengren

Volliot. moisleri Bjorne Lindholm
Tolouspoollikko Rquno Kouso
Kouppot. moisleri, KHT J,V Heikkonen

Toi m itusjohtojo N/ofl i U imonen,
puheenjohtojo

Voroloimilusjohtojo Jouko Sirkesolo.
voropuheenjohtojo

Lii kenleen horjoittojo Roimo Turku
Toksiouloi I ijo Krister Olsson
Toimitusjohtojo Sylvi Kokonen
Tolousneuvos Mortto L]o ur6n
Asionojojo Kullervo Kemppi nen
EkonomiJyrki Voltonen
Jorjest6johtojo Jouko Kuismo
Kouppios Erkki Roitolo
Vuorineuvos Poovo V Suominen
Johtojo Ferlti Kojonne
Apuloisjohtojo Timo lsotolo
Vorotoimitusjohtojo Lou ri Koivusolo
Osostonjohtojo Fertti l-oesvuori
Toiminnonjohtojo Risto Heiskonen

Toi
pu

mitusjohtojo
heenjohtojo

MottiUimonen,

Vorotoim ilusjohtojo Jouko Sirkesolo,
voropuheenjohtojo

Li ikenleenhorjoittojo Roimo Turku
Puheenjohtojo Fentti Soori nen
Johtojo Sylvi Kok6nen
Toimitusjohtojo Mortto Lour6n
Asionojojo Kul lervo Kemppinen
EkonomiJyrki Vollonen
Kouppios llkko Voss
Kouppios Erkki Roitolo
Vuorineuvos Foovo V Suominen
Apulo isjohtojo Fertti Kojon ne
Apuloisjohtojo Timo lsololo
Vorotuomori Klous Ekholm
Johtojo Fertti Loesvuori
Toiminnonjohtojo Risto Heiskonen

Dipl. ekonomi. KHT Feter lngslrom
(Kouppot. moisteri, KHT Torsten Ekroos
31,12.4984 sookko)
Toiminnonjohtojo Ensio Seppolo
Toimistopoollikko lt/ikko Foiho
Ekonomi, KHT Jookko Fohtio

YRITTAJ I E N N E UVOTTE LU KU NTA
4984

Liikenneneuvos Frilz Kuulo
Holl intojohtojo Eso lVlonn isenmoki
Apteekkineuvos lt4otti Konnisto
Toiminnonjohtojo Foivi Liedes
Vorotoimi nnonjohtojo Koi Mosolin
Kouppios Eilo Nurmi
Jorjest6lokimies Pirjo Gronroos
Tulkimuspooll ikkd Pirjo L:ctvo-oho
Toimitusjohtojo Reijo Mokinen
Johtojo Topio Vosoro
Toiminnonjohtojo Motti W. Kolevi
Johtojo Alpo Musionen
Ivlorkkinointijohtojo Reijo Koivo-ojo
Ekonomi K. Erik Lindstrom

Liikenneneuvos Fritz Kuulo
Toimitusjohtojo Risto Polonen
Apteekkori Motti Konnislo
Toi m innonjohlojo FOivi Liedes
Loinoppinut osiomies Jouko Soori
Toim itusjohtojo Touno Terttunen
Foosihleeri Jouko Kuismo
Tutki muspoollikko Pirjo lctuo-oho
Toimitusjohtojo Reijo Mokinen
Loinop. kondidootti Roimo Lohtinen
Toiminnonjohtojo Mofti W Kolevi
Johtojo Alpo Mustonen
Johtojo Kolevi Homoloinen
Ekonomi K. Erik Lindstrom
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ryo IVIYYSASIAIN
NEUVOTTELUKUNTA
4985-4987

Hollitusneuvos Heimer Sundberg,
puheenjohtojq

Johtojo Antti Suominen,
voropuheenjohtojo

Ylilookori, sisol. erikoislookori
Mortti l",rehtinen
Sisot. jo kordiologion erikoislookori
MottiSoorinen
Y1 i loqkori, sisotouliopin dosentti
MottiKekki

Looket. jo kir. tohtori,
keuhkos. jo sisot. erikoislookori
Topio Vdre
kykiokion dosentti
MorltiOlkinuoro

Osostopoollikk6 Juhoni Jontti

Looket. jo kir. tohtori.
ortcpedion jo kirurgion erikoislookcri
OlliKlossner
Looket, lisensiootti, yleislooket.
jo tyoterveyshuollon erikoislookori
Honnu Suutorinen
l-ooket. lisensiootti.
osiontunlijolookori Morkku Toropoinen
Agronomi Fentti Soorimoki
Torkoslojo Morjo-Li iso Kovermo
Apuloisjohtojo Erkki Sillonpoo
Rotkoisuloimen poollikko
Morjotto Sir6n
Johtojo Foovo Hyvonen
Vorotoim itusjohtojo Seppo Pietilo inen
Toi m istopoo I likko Morjotto Pi hlojo
Elokejohtojq Veijo Jolovo

Toimistopooll ikk6 llkko Sovoheimo

Osostopoollikko Fentti Koivistoinen

Looket. jo kir. tohtori. tyoldokel.
jo tyoterveyshuol lon erikoislookori
Veso Vooronen
Sisotoutiopin dosentti
Kimmo Luomonmoki

l-ooket. jo kir. tohtori,
psykiotrion erikoislookori
Antero Leppovuori
Apuloisylilookori.
yteislooket. jo tyoterveyshuollon
erikoislookori Kori Koukinen

L0oket, jo kir. tohtori, sisol. jo
ty6looket. erikoislaokori Koi Ahlmon

Toimitsijo Seppo Niininen

Jorjestojohtojo Touno Jolonen
Torkoslojo Fentti Lehmijoki
Toimitusjohlqjo Juhoni L':oine
Rotkoisupoollikk6 Fartti Tuki<r

Osostopodllikko Risto Rinto-Jouppi
Johtojo HeikkiSipilo
Vs. toimistopdollikko Helino Nieminen
Johlovo yl i loo kori, tyolooket. jo tyolerveysh
erikoislookori Honnu Hork6nen

uollon



IAIN

1984

Hollilusneuvos Heimer Sundberg,
puheenjohtojo

Johtojo Antti Suominen,
voropuheenjohtojo

Ylilookori, sisot. erikoislookori
MorttiL':ehtinen
Sisot. jo kordiologicrn erikoislookori
MottiSoorinen
Ylilookori. sisotoutiopin dosentti
MottiKekki
Sisotoutiopin dosentti, professori
L.:ouri Autio
kykiotrion dosentti Mortti Olkinuoro

Osostopoo ll ikkO Juhoni Jontti
Looket. jo kir. tohlori. ortopedion
jo kirurgion erikoislookori
OlliKlossner
Looket. lisensiootti, osionluntijo-
lookori Morkku Toropoi nen
Ldoket. lisensiootti, yleislooket.
jo tyoterveyshuollon erikoislookori
Honnu Suutorinen
Osostopoollikko Erkki Sillonpoo
Osostopoollikko Morjotto Siren
Johtojo Foovo Hyvonen
Voroioimitusjohlojo Seppo Pietiloinen
Toimistopoollikko Morjotto Pihlojo
Osostopoollikk6 Gunnel Li ljeslrond

Agronomi Fentti Soorimoki
Torkosiojo Morjo-Liiso Kovermo
25.{.'1984 lukien

Toimitusjohlojo Motli U imonen.
puheenjohtojo

Ososlopoillikko Esko Prokkolo.
voropuheenjohtojo

Johtojo Antti Suominen
Osostopoollikk6 Morjo{erttu Mojonder

Asiontuntijojosenet

Vorotuomori Ossion Antson
Apu loisprofessori Eero Artto
Toimitusjohtojo Anssi Korkinen
Vorotoimitusjohtojo Louri Koivusolo
Voroloimitusjohtojo Simo Korovo
Johtojo Antti Sovoloinen
Fonkinjohtojo lLouri Suomelo

Toimislopool likk6 llkko Sovoheimo

Osostopool likkd Fentti Koivistoinen

boket. jo kir. tohtori, keuhkos. jo
sisot. erikoislookori Topio Vore
Sisotoutiopin dosentti Kimmo Luomonmoki

Biologisen psykiotrion dosentti
MottiHuttunen
Toimistopoollikk6 Esko li:itinen
Looket. jo kir. tohtori, tyolooket. jo
tyoterveyshuollon erikoislookori
Veso Vooronen
Toimitsijo Seppo Niininen

l-ooket, jo kir. tohtori,
sisot. jo tyolooket. erikoislookori
KojAhlmon
Toimitusjohtojo Juhoni Loine
Rotkoisupoollikk6 Fertti Tukio
Osostopoollikk6 Risto Rinto-Jouppi
Johtojo HeikkiSipilo
Toimistopoollikk6 Heikki Kommonen
Yli16okori. sisol. erikoislookori
Risto Korovo
JorjeslOjohfojo Touno Jo lonen
Torkoslojo Morkku Kounisto
25.'1.'1984 lukien

LU OIOVAKU UTU STO I tVI I N NAN
JOHTOKUNTA

32



TIEDOTUSTOITVIINNAN
NEUVOTTELUKUNTA

Toimitusjohto.io Motti Uimonen, puheeniohtojo
Osostopoo I I ikkO Yrj6 Lo rmolo. vo ro pu heenjohlojo
Apuloisjohtojo l"eo Allo
Osostopoollikko Kimmo Eskolo
Tiedotuspoollikko Evo-Heleno Jussilo
Fooioi mitlojo Antti Kyynoroi nen
Tiedotuspoollikkd Antti Pullinen
Tiedotuspoollikkd Erkki Moosolo
Tiedotuspool likk6 Sokori lvlonlonen
Agronomi Pentti Soorimoki
Johtojo Eero Sontolo
Tiedotuspooll ikko tVotti Soromoo
Apuloisjohtojo Kouko Toivonen
Johtojo FouliToivonen

Toimitusjohtojo
Vorotoimitusjohtojo
Hollinnollinen johtojo
Suunnittelujohtojo
L:oinopilli nen johtojo

Hollinto- jo tolousososto, ososiopooll ikko
Konttori po lvel utoimisto toi m islopoo I I i kko

L.:oinopil li nen ososlo, osostopool I ikko
opuloisososlopool likk0
Eloketoi misto toi m istopcol I ikk6
Lcusuntotoimisto toimistopool I ikko
Volvontotoi m islo toimislopooll ikko

Luottovoku utusososto, osostopoo I I i kkO
opuloisosostopoo I likk6

Suunnitteluososto osostopoollikkd
Tiedolusososto, osostoPool likk6

Tiedotetoimisto. toimistopoollikko
Yhteystoimisto toimistopoollikk6

Tutki m usososto, osostoPoo I I i kko
opuloisosostopdol likko
yhieyspoollikko
erityislutkijo

Voku utustek ni ll inen ososlo, osostopool likkd

E1AKETURVAKESKUKSEN
ESITVIIEHET

MottiUimonen
Jouko Sirkesolo
Anlero Viilonen
Morkku Honninen
AnttiSuominen

Morjo-Terttu Mojonder
Teppo Kontli
Fentli Koivistoinen
Topio Korsikos
Heleno Topio
llkko Sovoheimo
Morkku Sirvi6
Esko Prokkolo, SHV

.AriLoine
Antero Ahonen
YrjO Lcrmol<:
PenttiLohtinen
Elsi-Koijo Lindquist
Jussi Vonomo
L.:eeno Lielsqlo
Simo Forss
Jouko Jonhunen
Mortti Honnikoinen
HeikkiFoukko
Veijo Noumonen
Heleno Luomo
Synnove Hesso
MouriVonhololo
Louri
Risto
Bj6rn

Mqkeldinen
lsopohkolo
Koustelt

opuloisosostopool likko
Ansiorekisteritoimisto, toi m istopocrltikk6
Elokerekisleritoimisto. toi m istopodll ikko
Motemqottinen toimisto. toimistopoolli

Kenltopodllikkd
Koulutuspoollikko
Kiinteist6polveluloimisto. toimistopoollikk6
Sijoitusosiointoimisto, loimistopool likko

kko
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IA!NSAAoANNON
]VI UUTOI(SET

ASETUS lson-Britonnion jo Fohjois-lrlonnin Yhdistyneen Kuningoskunnon konsso tehdyn
sosioq I iturvosopi m u ksen jo ko hden sito m u uttovon poytoki rjo n voi moonsootto m ises-
tq seko niiden eroiden mooroysten hyvoksymisesto onnetun loin voimoontulosto
(51t2O.1.1984).

Sosioolilurvosopimus tuli voimoon 1.2.1984.

LAKI I uopum iselo kelq i n m u uttom isesto (9 8125.1.19 I 4).

Lo i nm u uloksel lo vorotti i n moolo loustuoto n non vo hento m issopimuksen to i pel lon ke-
sonnoimissopimuksen tehneelle moonviljelijolle mohdollisuus siirtyo luopumiselok-
keel le. Myos m uodostuvo n mooli lo n jotkom idkel poisu ussoonnOksio m uutetti i n. Lo i n-
muutoksello lisottiin myos luovutuksensoojien lukuo eroisso topouksisso. Loinmuulok-
set tulivot voimoon 1.2.1984jo niilo sovellettiin eroillo osin toqnnehlivosti.

Sosiooli- jo terveysministeri6n PAATOS tyonlekijoin elokeloin 9 g:n 2 momentin kumoo-
misesto onnetun loin 2 $:n mukoisesto ennokon perusleeslo vuonno ,1984

(364t9.5.1984).

Ennokon perusteeksi vohvistettiin '13/1006, miko noslityoelokkeito ,,|,29 prosenttio hei-
nokuun olusto lukien.

ASETUS tyontekijo i n elokeoseluksen 9 $ : n m u utto m isesto (51 3129 .6.1984).

fueluksen muulos oli tekninen jo se johtui 1.1.1984 voimoon tulleeslo loisto, jollo ku-
mottiin TEL 9 $:n 2. momentti. Moinitullo loillo poistettiin TEL:slo ennokkokorolus loin
voimoonlulosoonnoksesto lorkemmin ilmenevollo lovollo.
Aselus tuli voimoon 1.8.1984.

LAKI tyontekijo i n elo kelo in 2 jo 7 g : n m u utto m isesto (607/2 4.8.1984).

Loillo lisottiin TEL:iin soonnokset siito, etto lyontekijon siirtyesso toysioikoiseslo tyosto
oso-oikoiseen tyoh6n toi poinvosloin, tyosuhteen jolkuesso, eloke loskeloon toysioi-
koisen jo oso-oikoisen jokson osollo erikseen.

loki tuli voimoon,l.,l.,1985.

Sosiooli- jo lerveysministeri6n PAATOS tyonlekijoin elokeloin vohimmoisehtojen mukoi-
sen vokuutuksen vokuutusmoksun olentomisesto vuonno ',l982 oiheuluvon vostuuvo-
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jo u ksen kuoletto m isesto vuonno 19 85 (657 I 4,9. 19 84).

Sosiooli- jo terveysministerion PAATOS lyhyloikoisisso tyosuhteisso olevien tyontekijoin
elokeloin mukoisen vokuutusmoksun olentomiseslo vuonno 1982 oiheutuvon vostuu-
vojo u ksen kuol etto m isesto vuon no 19 85 (6581 4.9. I 984).

Sosiooli- jo terveysminislerio on TEL:n jo LEL:n mukoisen vokuulusmoksun volioikoisesto
olentomiseslo vuonno 1982 ll poivono joulukuuto ',l98'l onnetun loin (867/8'l) nojollo
poottonyt, etto STM:n pootOksisso ('1085/81) jo ('1086/81)lorkoitettu prosenttimoqro vuo-
delle '1985 on 0.3.

Footokset lulivot voimoon 1.1O.1984.

Sosiooli- jo terveysministerion PAATOS tyontekijoin elokeosetuksen 9 $:sso lorkoitetun
po I kko i ndeksi I uvu n vo hvislo m ise sto (7 57 17 .4 1.19 I 4).

Footoksen mukoon TEA 9 $:sso torkoitettu polkkoindeksiluku vuonno ',l985 on '1088.

Tyoelokkeisi i n tuli 6,7 7 prosentin korotus.

Sosiooli- jo terveysministerion PAATOS mootolousyrittojien elokeloin ',l0 $:sso torkoite-
lun peruiprosenlin jo yrittojien elokeloin 9 $:sso torkoitetun moksuprosentin vohvisto-
misesto (85115.12.1984). MYEL '10 $:n 'l momenlissq lorkoitettu perusprosenttijo YEL 9
$:n 'l momentisso torkoitettu moksuprosentti vuonno 1985 on 11,2,

Sosiooli- jo terveysministerion PAATOS lyhytoikoisisso tyosuhteisso olevien tyonlekijoin
elokeloiri ',l0 $:n 'l momentissq torkoitelun moksuprosentin vohvistqmisesto
(87 6112.12.1984).

LEL ,10 $:n ,t momentisso torkoitettu moksuprosentti on vuoden '1984 jolkeen mokse--
tuisto folkoisto ,12.3 jo vuoden '1984 poottyesso 24 vuottq nuorempien polkoisto 6,4.
Footos tuli voimoon '1.'1.'1985.

LAKI tyontekijo i n elokeloi n m u uftom isesto (938/2'1 . 12.19 84).

LAKI meri m ieselokelo i n m u uttom isestq (9 39 121.12.19 84).

Loinmuutoslen johdosto elokkeen toi muun eluuden viivostyesso elokeloitokset ovot
velvollisio mokiomoon elokkeen toi etuuden korotettuno. Korotus vostoo '16 prosentin
vi ivostyskorkoo. l-o it lu levot voi moon'l .4.'l 985.
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ELAKE-
LAUTAKUNNAN
TOITVI INTAKERTOIVI US

1984

Elokeloutokunto on rotkoissut
yksityisen tyoelokesektori n mu u-
toksenhokuosioito vuonno'1984
entiseen topoon neljosso 6-jo-
senisesso joostosso. Koikki neljo
joostoo ovot kositelleet TEL:n.
LEL:n. IVYEL:n jo LUEL:n mukoisio
osioito. Oson vuotto ovot koikki
joostot joutu neet kosittelemoon
myos YEL:n mukoisio osioito noi-
den lisoontyneen lukumooron
vuoksi. Normoolisti elokelouto-
ku nnosso YEL-osioito kositl'elee
koksijoostoo

Elokeloutokunnon joostojen ko-
koonponoo on pyritty yhden-
m ukoisen rotko isu koytonndn
luomiseksi voihtomoon vuosit-
toin Joostojen kokoonponoo
voihdettiin myds vuoden 1984
olusto lukien Elokeloutokunnol-
lo oli joostokokouksio toiminto-
vuoden oikono '180. Yhdesso
joostoistunnosso kositeltiin muu-
toksenhokuosioito kerro I loon
26-39 ko ppoletto Elo kelo uto-
kunto kokoontui vuonno '1984
toysistuntoon 2 kertoo. Toysis-
tunnosso ei ollut esillo muutok-
senhokuosioito.

Volitusten mooro
Elokeloutokuntoon soopu i

vuonno '1984 volitusosioito 42'16
koppoletto. Soopuneiden voli-
tusosioiden lukumooro oli vo-
hentynyt edel lisesto vuodesto

6 prosentlio. Toimintovuoden oi-
kono elokeloutokunto rotkoisi
462'1 muutoksenhokuosioo eli
lohes somon verron kuin edelli-
seno vuonno, Vuoden '1984 lo-
pusso elokeloutokunnosso oli
vireillo '1378 volitusto, joten jut
turuuhkoo eiole.

Kosittelyoiko

[r/ uutoksen hokuosio n keski-
mooroinen kosittelyoiko vuon-
no '1984 oli 4,5 kuukoutto. Ty6-
kyvyn orviointio koskevisso osi-
oisso kosittelyoiko oli 4,2kuu-
koutto. Kosittelyojosso eloke-
loutokunto on poossyt lohelle
4 kuu kouden tovoitettoon

[Vuutokset eloke-
loitosten pootdksiin

Elokeloutokunto muutti eloke-
lo itoksen rotkoisuo muutoksen-
hokijon eduksi '1088 topoukses-
so. lVluutosprosenlri oli 23,5. Li-
soksi elokeloutokunto poloutli
osion elokeloitokseen 204 to-
po uksesso, jol loin po loutettujo
osioito oli4,4 prosenttio Eloke-
loutokunto ontoi toimintovuo-
den oikono tyOkyvyn orviointio
koskevio rotkoisujo 2305 kop-
poletto. Noisto muutettiin muu-
toksenhokijon eduksi '18.'l pro-
senttio jo poloutetliin elokeloi-
tokselle 3 'l prosenttio,

4-QF

?_.

Helsingisso helmikuun 12. poivono '1985

Heimer Sundberg
Elokeloutokunnon

puheenjohtojo

Pirjo Akesson
Elokeloutokunnon
konsliopoollikko
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EIAKELAUTAKUNNAN
JASENET

Vorsinoiset josenef

Puheenjohtojisto

Hollilusneuvos Heimer Sundberg,
puheenjohtojo

Esittelijoneuvos Erkki Ahonen,
voropuheenjohlojo

Hollitusneuvos Losse Sinivirto,
voropuheenjohtojo

Vonhempi hol I itussihteeri Tuul ikki Hoikoroi nen.
voropuheenjohtojo

Asiontuntijojosenel

Osostopoollikko Juhoni Jontti
Vt. motemootikko Kori Volimoki
(Erityisosiontuntijo Jukko Ronlolo
27.4.1984 sookko)
Looket. lisensiqotti Felix Heikel
Looket. lisensiootti Alpo Luppi
Lookintoneuvos Jussi Anti lo
Dosentti Heikki Tokkunen

Vorojosenet

Toim istopoollikk6 Seppo Virtonen
Fil. moisleri YrjO Turtioinen

L':odket. lisensiootti Foovo Foukko
Looket. lisensiootti Foul Sondstrdm
Professori Kori Fenttinen
L':ooket. lisensiootti Fentti Rislolo

Tyo no ntoj i e n ed u stojol

Voroluomori Jukko Ahtelo
(Voroluomori Mikko Hurmoloinen
3.10.'1984 sookko)
Oikeust.kondidootti Johon fulrom
Voroluomori Touno Nouro
Agronomi Viljo l, Sirkio

Oikeust. kondidootti Topio Kuikko

Vorotuomori Risto Rusomo
Apuloisjohtojo Joun i Soostomoinen
Moot. jo metsot. lisensiootti
Fotrick Hockmon

Tyo ntek ijo i n ed u stojot

Toloudenhoilojo Antti Hietonen
Toimitsijo Seppo Niininen
TyOsuojelusihteeri Fentti Keuruloi nen
Sosioolipoliittinen sihleeri
Jukko Voinio

tuiontuntijolookori Morkku Toropoinen
Toimitsijo Koijo Kollinen
Tyosuojelutoimitsijo Jussi Koivu
Tyoehloosioinsi hleeri Roi lo Kongosperko

M ooto lo u sy riltoj i en ed ustoj ot

Agronomi Foovo Vuoksinen
Agronomi Eevo Hetemoki
Agronomi Toponi Vonholo
Agronomi Fentti Soorimoki

AgrologiToge Ginslr6m
Agronomi Krister Solonen '19.6,'1984 lukien
AgrologiJohonnes ljos
Voroluomori Outi Antilo

Yriltojien eduslojot

Jorjestolokimies Pirjo Gronroos
Loinop kondidootti Roimo Lohlinen

Voroloimitusjohtojo Kori Heikki lo
Oikeust. kondidootti Jouko Soori
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NUIVIEROTIETO.JA

Elokeloitosten
toiminnosto 't984

Elokeloitoksio
Vokuutettujo
Elokkeito
Myonnetyt elokkeet
Moksutulo'
Elokemeno
Vostuuvelko'
Vostuuvojous'
Keskim. eloke
Keskim, myonnetty eloke

' luvut ovol oruioito

31.42.,
31.12,,
34.42.,

1

4

kpl
'1000 kpl
4000 kpl
'1000 kpl
milj. mk
milj. mk
milj,r mk
milj. mk

mk/kk
mk/kk

TEL

405
.t 430

345
40

I 580
6 417

44 530
470

,t 605
,l 858

LEL

1

240
122

12
1 040
,t ,t95

5 860
25

823
971

YEL

43
130
48

5
630
876
,t55

MYEL

1

220
.183

,15

205
976

75

YHT.

107

698
72

,10 455
9 464

50 620
495

1 161
1 410

3
3
3

2
2
2

1

1

I 543
543

451
536

Elokkeiden lukumoorot
34,12., ,1000 kpl

Vonhuuselokkeet
Tyokyvytto myyse I o kkeet
Tyottomyyselokkeet
Ferhe-elokkeet
Koikki

,t980 1981 1982 ,1983 1984

283
176

14
97

570

303
174

48
104
599

322
171
23

112
628

340
171
33

120
664

3s3
175
43

127
698

Muutokset elokkeiden lukumoorisso
vuonno 4984, ,t000 kpl

Elokkeito 31.12.1983
Myonnetty uusio
Muutettu vonhuuselokkeeksi
Foottyneito
Elokkeito 31.12.ti984

tyokyvytto-
myys- jo

tyottomyys-
elokkeet

204
34

-14
-9218

vonhuus-
elokkeet

340
16
11

-143s3

perhe-
elokkeet

120
ril

-4
127

koikki

664

698

61

-27

Elokemeno milj. mk

Vonhuuselokkeet
Tyokyvytto myyse lo kkeet
Tyottomyyselokkeet
Ferhe-elokkeet
Koikki

,1980 1981 1982 ,t983 1984

2 356
1821

128
650

4957

2 845
2062

170
791

5 869

4046
2 497

425
I ti28

8 096

4 611
2 856

699
1 298
I 464

3 458
2259

248
969

6934

Koikkiin edello esiteltyihin lukuihin sisolfyy myos rekister1ity lisoeloketurvo.
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Loy-oul ja kuvot Krislino lssokoinen
F. G, Ldnnberg Oy
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