
2

ELI\4O
-eldketietoa

tietoverkossa



ELMO HANKE
e laketietoa tietoverko issa

,.)N
E Ptrc

Tyo- ja
kansaneldke,
verotus

Hakemisesta
pddtokseenElaikkeen

maiiirdein
vaikuEtavat reki j;it

9 vaihtoehtoa
siirtyii
elikkeelle

KesS.kuussa 1995

Kalevi MaLilainen
Mauri Qvintus

Kysymdlld
eteenpdin

El.vakuuttaminen
ja vak.maksujen

oito
Syventdvid
ietoa

Postilaatikko

Eldkkeelld
oltaessa
huomioitavaa eldkelaitokses

masta

rkka selv
Tietoa
EImon
kdytosti Eldkeuutis



I1

.) 2

2
z
3
5
6

8

8

3

ELMO-HAI{KE

S i s51 Iys 1ue t te 1o
ELMO KAYTANNON TOIMISSA

RAPORTIN JA HANKKEEN KWAUKSET

Raport.in kuvaus
Mihin aineist.oon raport.ti perustuu
Kuvaus ELMO :n toimintaympAristostd
Tutkimuksen keskeiset ongelmat
ELMO:n rakent.amisen mal1i

HISTORIALLINEN TAUSTA TELMOSTA ELMOON

3.1 MistA yleinen t.ietoverkko TELMO
on lAhtoisin
Miten tietoverkot eri maissa ovaL
kehittyneet
TELMO-peruspalvelut
Sosiaaliturva yleisessA tietoverkossa
ElSketurvakeskuksen lausunto
elAket ietopankin rakentamisesta

3.2

ELAKETIEDOTTAMINEN .JA -NEWONTA

NykykAytAnt.o el5ket iedottamisessaja -neuvonnassa
Mihin nykyk;iytilnto elAketiedottamisessaja -neuvonnassa perustuu
Millainen on uusi elAketiedottamisen malIi

2.L
2.2
2.3
2.4
2.5

3
+
5

5.1
o.z
6.3

SIVTJ

8
10
11

11

t2

t2

l4
L4

15

15

16
t7
17
L7
2t
23
23

23
23
24
24
26
27
27

3
3
3

4

4.A

4.2

4.3

5

6

ELMO-HANKKEEN TAVOTTE

KATSAUS ELMON RAKENTAM]SEEN

Rakentamisen suunnittelu
Tyoskent e lymene t e lmAt
SisAlIon rakentaminen

Valikot
Tekstin kirjoitus
Koek5yt t.o
ELMO: n loppuosan kirj oit.taminen
Loppuvalikoiden ja tekstien
vieminen ELMO:on

5.10
5.11

6.3.6 Loppuhionta, viitteet ja hakusanat
Tekni-nen t.oteutus
Aikat.aulut
ELMO:n markkinointi
SeuranLaryhm5
Verkostoituminen tyoskentelyn aikana
SisAllon tuottamisen ja teknisen
toteutuksen v5l-isi5 ongelmia
Tekemisen hyodyt ja haitat
Pohdiskelua aikataulusta ja tyom;i5ristA

6.3
5.3
6.3
6.3
6.3

1
2
3
4
5

6.4
6.5
6.6
6.7
5.8
6.9

28
28
2q



7 KOEKAYTTO

7.4

7.5

30

30
3r
32
33
34
34
35
35
36
36
35
37
37
37

38

3B
39
39
39
39
39
40
40

4L

-/ .a
1)
1.3

KoekAyton suunnittelu
Koekaiyton toteutus
KoekAytost.S saatuja tuloksia

ELMO:n hyodyt koekAyton aikana
Koet.ut haitac
Huomioit.a t.ekstin sisillostA
Tekniikka koekAyttAj ien kannal-ta

Johtop;i;itoks id koekAytos tA
,Joht.opdAtoksid kokonai suudesta
ELMO:n kAyttotilanteet ja -tavat
Keskeiset ongelmat
Joht.otaso mukaan ELMO: on
MikA oli koekAyton merkitys

Koekiiyton evddt lopullista ELMO:a varten

ARVTO ELMON HYODYISTA JA KUSTANNUKSISTA

8.1 HyotyjA elAkeneuvonnassa, neuvoj il-Ie
ja asiakkaille
Mite Eldketurvakeskus hyotyy
Kouluttajan oma hyoty
Siirtovaikutuksia ELMO : a t.ehtAessd
Kustannukset

Rakentamis- j a yllApitokustannukset
TyomAird
KAyttokustannukset

ELMON TULEVAISUUS

Vuodenvaihteen L994 / a995 pdivit.ys
,Jatkuva ylldpito
ELMO:n kehittely
Tulevaisuuden neikymiA ELMO: ssa

7 .3.t
7 .3.2
7 .3.3
7.3.4

7 .4.\
7 .4.2
7 .4.3
7.4.4
7.4.5

B

8.2
8.3.
8.4
8.5

8.5.1
8.s.2
8.5.3

9

9.1
9.2
9.3
9.4

4t
4L
42
42

10 LOPPIIYHTEENVETO 43

I,AHTEET

EkoIa, .f . & Vaherva, T. L976. Aj-kusuisopetusopas. Helsinki: Tammi

Engestrom, Y. 1-984. Orientointi Opetuksessa. Valtion
julkaisusarja, nro B 29.

koulut.uskeskus ,

Grohn Terttu - Jussila Juhani L992. Laadullisia
lutuksen tutkimuksessa. Helsinki : Yliopistopaino

Idhestymistapoja kou-

Koirikivi Vesa-Matti 20.L
sinki : KT-tietokeskus.

L994. Ohje tekstitiedon muokkaamiseksi Hel-

Koirikivi Vesa-Matti L2.4.L994. Tikka-Perusteet luentomoniste. HeIsin-
ki: KT-tieLokeskus.



Kosunen I. L994. Tyoel5kepalvelun tAydennyskurssit yht.eistyokoulutuk-
sena Kelal1e. Helsingin Yliopiston Lahden tiydennyskoulutuskeskus. PD-
hanke.

Nenonen H. 1995. Tiet.overkko vauhdittaa
optio r/95, 58 - 73.

Iiiketoimintaa . Kauppalehti

Sosiaal-iturva yleisessA
TyoryhmAmuistio 1991 : 3 .

tietoverkossa. Sosiaali-
Helsinki.

ja terveysministerio.

Sosiaaliturva yleisessd tietoverkossa II. Sosiaal-i- ja terveysministe-
rio. Tyoryhmdmuistio a992:20 . Hels j-nki .

SAhkoinen asiointi hallinnossa
Helsinki 31 - 5.1993 .

Loppuraportti liikenneminist eriolle .

Telemedia opas 1994. Helsinki: S5vl4paino.

Tietoverkon kehit.tAminen .

ta. Helsinki ]-992.
Liikenneministerion raportti TeImo-hankkees-

Viinikka, J. - Ahola H.
luvalikoima. Raport.ti .

1991. Telmo Kuusamoon, Kuusamon yleinen palve-

11. LI ITTEET

Iiite 1
Iiite 2
liite 3
liite 4
liite 5
liite 6
Iiite 7
Iiite B

liite 9

Toimintasuunnitelma 15. 9. 1993
Hankesuunnitelma 2 .L0. 1993
Vali-kkorakenne
ELMO-esite
ELMO:n kiyttoohjeet
KoekAyttosuunnitelma
Analyysitaulukko
Hankeperusteinen opet.ussuunnit.e lma
ELMO :n rakentamisessa kAytetty lAhdeaineisto



1

l ELMo xayrAruudN ToTMrssA
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I
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r_H " Saako mi Suomi e l-Ake? ,,

Tdmdn kysymyksen esitti suomalaisen naisengr-assa asuva Ieski eldkeneuvontaan.
kiinalainen Bel -

onpas kiinarainen juttu. Miten servitamme asian? olisiko apuakirjoista, ohjeista, puhelimista tai kaverista?
KysymyksessA on perhe-el-dkkeen maksamisesta Suomesta toiseenEU-maahan puorisorre, joka ei ore EU-maan kansalainen.
Miten ELMO-eldketietopankki osaa auttaavoidaan etsiA sieltd kahdella tavall_a:t.a tai hakusanoilla.

asiassa? Vastausta
valikkorakenteen kaut -

Elmon tietosivuilca loytyy vastaus:,'perhe-elike maksetaansopimusmaast.a toiseen eaunsaajalle hAnen kansalaisuudestaanriippumat,ta, jos edunjettaja ori- sopimusvaltion kansarainen. ,,

(Ede11a on selvitetty sopimukserla tarkoitet.tavan EU-sopimus-ta)
"NiinpA eein. suomalaisen edunjatEajAn kiinalaiselle leskelleperhe-e1H.ke maksetaan Belgiaan.,r llain vastaa ELMO 3 minuutis-sa.
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2 RAPORTIN JA HANKKEEN KUVAUKSET

2.4 RAPORTIN KIJVAUS

TAmd on raport.ti ElMO-hankkeesta, joka toteutettiin ElAket.ur-
vakeskuksessa 1.9.1993 - 9.11 .l-994. Siin5 koulutt.aja Mauri
Qvintus sai t.ehtAvdksi kouluttaja Kalevi Matilaisen avustuk-
sella rakentaa elAkeasioita koskevan tiet.opankj-n sAhkoiseen
KT-t.ieLokeskuksen yllApit.Am5dn tietoverkkoon. Tarkoituksena
o1i, etti ELMO-hanke liittyy elAkkeiden osalta sosiaal-iturvaa
koskevaan Iaaj empaan tietoverkkokokonaisuuteen.
ol-emme aluksi kiinnittAneet huomion siihen, miten ELMO liit-
tyy yleisiin t.iet.overkkoihin, ja mistd ELMO on saanut alkun-
sa. Sitten selvittelemme eliikeviestinndn nykytilaa ja sen
ongelmia. Sen jAlkeen esittelemme nAist5 lahtokohdista m5Ari-
t.eltyd ELMO: n Lavoitetta.
ELMO:n rakentamisLa koskevassa kat.sauksessa selostamme sisAl-
Ion suunnittelu- ja kehittelyvaiheen. KerLaamme myos rakenLa-
misessa esiintyneitd ongelmia ja niiden ratkaisuja. Lisiksi
esittelemme mukana olIeet henkilot ja tahot sekA niiden vai-
kutukset ELMO: n kehit.tymiseen.

Lopullisen ELMO:n muotoon vaikutti merkittAvAsti ELMO:n koe-
kAytto. Siksi olemme laajasti kuvanneet koek5yt.on suunnit.te-
lua, toteut.usta ja arviointia. Lopuksi arvioimme ELMO:n hyo-
t.yja eri intressiryhmien kannalta sekd luomme silmAyksen EL-
MO:n tulevaisuuteen.
Yht.eist.yoLe ELMO:n rakentamisessa on tehty teknisten kysymys-
ten osalta El-Aketurvakeskuksen tietohallint.o-osaston, KT-Tie-
tokeskuksen ja TELE:n kanssa. SisAl-lon osalta yhteistyokump-
paneina ovat olleet KELA, LEL Tyoeldkekassa, muut tyoelSke-
laitokset ja sosiaal-i- ja terveysministerio.

2.2 MIHIN ATNEISTOON RAPORTTI PERUSTW

SisA}lon rakentaminen ja koekiytto ovat hankkee5l-.ydin. Raken-
tamis- ja koekdyttokokemusten perusteella olemme tutkineet ja
selvittdneet ELMO:n kAyttokelpoisuutta ja k;iyttAjAystdvAlli-
syyttd rakennustyon aikana kertyneen aineisLon perusteella.
K5ytetyn aineiston perusmateriaalia ovat suunnitelmat., jotka
ovat vieneet t.yoLa j AntevAsti eteenpdin. Hankkeen edet.essd
synt.yi paljon raportteja, muisLioit.a, seuranLaryhmAn poyt.a-
kirjoja ja KT-Tietokeskuksen, sosiaali- ja terveysministerion
ja TELE:n kanssa t.ehtyja sopimuksia, jot.ka antoivat rajat
hankkeen sisAllol-te ja mAdrittel-ivAt aikataulun t.yon etenemi-
selle. Ne ovat myos raportin perusmateriaalia. Raportin li-
sdmateriaalina olemme kdyttdneet TElMo-hankkeesta ja SOSTER-
tietoverkoista saaLua aineistoa ja KT-Tietokeskuksen
rakennusaikaisia ohjeita. Kustannuksia on kAsit.elty KT-Tieto-
keskuksen ja TELE:n maLeriaalien sekA omien selvittelyjen
pohj alta .
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2.3 KWAUS ELMON TOIMTNTAYMPARISTdSTA

Kootessamme ELMO:a jouduimme tekemislin tietoverkonrakenta-
jien ja heid5n ohjelmiensa asett.amien vaatimusten kanssa.
Monimutkaiset eliikesai5nnokset ja -jerjestelmdt sovitimme yh-
Leen palvelemaan asiakkaita. El5kemaailmasta pyrimme antamaan
yksinkertaisen ja ymmdrretLeven kuvan tiet.overkon kAyttaj iI-
1e. ELMO-hanke on kokonaisuus, joka tarjoaa el5ketietoa kan-
salaisilIe, eI&keneuvojille ja on apuvAline myos koulutukses-
sa.

KAAVIO 1. ELMON TOIMINTAYMPARISTO

1. VERKKOMAA]LMA

SMAAILMA

********************************************
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
* 3 . xAvrrAorEN l4iu\rl,tv1;\****************** **************************

1. Verkkomaailma

Rakensimme Sosiaali- ja terveysministerion aloitteesta t.AmAn
eliiketietopankin osaksi sosiaaliturvan tietoverkkoa kdytt5en
apuna KT-Tietokeskuksen konekantaa ja palveluympdristoS. EL-
MO:a voidaan kAyttAA joko TElE-sammon t.ai suoraan KT-Tieto-
keskuksen yhteyksien kaut.t.a.

4. ELMO
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2 . Eldkevakuutusmaailma

Hajallaan oleva elakevakuutustieto on nyt koottu helposti
ajantasalla pidettdvd5n elAketiet.opankkiin. ELMO-tietopankis-
ta toyLyy tietoa kansaneldkkeest5, Yksityisisti ja julkisista
tyoelSkkeisLd.
ELMO sis5ltiA perustiet.oja, syvenLaivai5 tietoutta ja ajankoh-
taista elAkeasiaa. KAyttAjien kommentit, kyselyt sekd esit-
teiden ettd hakemusten tilaukset kuuluvat ELMO:n interak-
tiiviseen toimintaan.
3. KayttAjAn maaiIma

ELMO tuo asiointi- ja el-iiket.ietopalvelut kansalaisLen, yri-
tysten, elAkelaitosten ja yhteisojen k5ytt.oon. KAytttijAt tar-
vit.sevat nAitA palveluja sekA henkj-Iokohtaisten et.tA tyo-
asioiden hoitoon.
4. ELMO

ELMO on aina ajantasalla oleva tietopankki elSkeasioiden ko-
konaisneuvontaan. Myos yksityinen kansalainen voi etsiS vas-
tauksia elikeongelmiinsa ELMO:n avulla.
ELMO:a voidaan kAyttAA hyv;iksi kouluissa, kokemusLemme mukaan
kurssimuotoisessa aikuiskoulutuksessa sekA itseopiskelussa.
Monimuoto-opetuksessa ELMO: lla on k;i.sityksemme mukaan myos
kAytto5. TAmA kannattaa ottaa huomioon uudist.aessamme elAke-
koulutusta.



tr

2.4

ELMO- I-rankkeen keskeisiks i
der, yhrn.i , sisal Ion laa j uus
ten sisaltoe.

l'ut,kimuksen kesker set_ ongelrnat-

ongelmiks;i nousj tietopar-ikin kohja miten Lekniikka paJ-veIee parh.ri

lasensrmme ELEdelld mainittujen ongelmien karroi[Lamiseksi
MO-hankkeen seuraavasti :

KAAVIO 2
S ISALTO

LAhdemateriaa I i
B

MikA on
sisdllon taso?

3
Kenelle sisdlto
on tarkoitet.tu? 2

CS tyyha aMita tuottaja
5 4

AS hyotyy ELIvIO': g!a,Mite asi-a

I

?

1 en
- rakenne

- hakusanat
.- vi itteet
palvelevat

ELMO-HANKE

A

- Tiedonvalirrajer
- Asiakasneuwojat
- Yksit.yiset. kansalaiset.

C ASIAKAS

t iet.overkkoihin'?
Mit.en E
muihin

mo liirtyy
6

ol-
Miten menen

7

Eld keturvakeskus
viest intAosasto

- jarjestelmAn
- ylI;ipir.o

t ietohal I into - osasto
- tietoliikenneyhteydet
- tekninen toimivuus

ohjausryhmd toimiija tukiryhmAnA

Iuont.i

tausta-

D TUOTTAJA

F MUUT YHTtrTDET

Sosiaal iturvaa
yleisessa
tietoverkossa
TELE - SA]VIPO
Infotel8

M I et n Se ].tv

elaamaan?
toiminta saadaan

t0Miten yhteistoiminta
kitkattomaksi ?

saadaan
9 hceens ivuus?

JArj estelmien

KT- tietokeskus
- Primas-Media

E TEKNI IKKA
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ELMO- hankkeseen vaikuttavat
kirjaimil-la A - F.

tekijat kaaviossa merkitsimme

Tekijoiden vdli115 olevat ongelmat numeroimme 1 - 10

Kun tarkastelemme ongelmien kAsittelyi
Lamme t.Ahin jAsentelyyn.

raportissamme, viit-

2.5 ELMON RAKENTAMISEN MALLI

El-;iketiedot ovat hajallaan eri ldhteissA. ElAketurvakeskus
rakensi KT-Tietokeskuksen teknisellA avustuksella asiakkaiden
kAyttoon yksinkertaisen el5ketietopankin, josta ajantasaiset.,
kaikkia elAkkeitei koskevat tiedot ovat nopeasti saatavilla.
KAAVIO 3

ASIAKAS
Saa nopeasti ja
varmasti vastauksen
eldkeasiaan

TAVOlTE

TUOTTAJA
ElSket.urvakeskus
Yksinkertainen
sovellutus

RAKENTA.]A
KT- t.ietokeskus

Saihkoisen
tietoverkon
avulla

TEL TAEL MYEL YELLEL

VEL KlEL KVTEL SPVE KEL

LAIITOTASO
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yhteistyossd KT-Tietokeskuksen kanssa muutettiin eldkelakien
pdiikohdat tietopankin vaI ikkorakenteeksi, joka on kdyttii jiin
helposti ymmdrrettdvissd. ValikoIIa on tietyt rajat, mutta
sisdltod voidaan helposti muuttaa uusien haasteiden mukaan.

Pddvalikon ja alavalikoiden otsikot pyrittiin saamaan kuvaa-
vaksi, jotta kiiyttaij i11e synt)ry heti kiisitys tekstin sisAI-
Iostii.
Ensimmdinen paavalikko oIi vatmis jo syksyllii 1993' Siihen
tuli hankeen Ioppuun mennessti varsin paljon muutoksia.

KUVA 1.

PAAVALIKKO 30.9 . 1993

K'r"T/',r r K KA
10.9. r99l

IlLMO KansaIai sen eIAkr:L ut vc)
t)aav.r I i kko

Kokonaiselake
Tarkisca elake
Tyokpryc t omyys e Ia ke sa i ra u s
Perhe -eldke kuolema
TYotromyyselake cyoCon
VanhuuselSke ika
Kuntou E us
Elikkeen hakeminen
ElEkemaksuc - cyonantaja tyoncekija
Palvelup is tee c
Uutiset
Es imerki r.
Post ilaat ikko
Kommentit koekAycoscA
Keskus te Iu foorumi

1

2
l
q
C)
6
1
o

9
IO
I1
t2
I3
rz{
r5

To:-minto
(o)pasca (AS) ioinci (T)akaisin (H)ae (L)operus (Y) IIap. (A) Lkuun

Koko rakentamisen ajan kiiytiin keskustelua Siita, miten paa-
valikko ja koko valikkorakenne saadaan toimivaksi ja asia-
kasystiiv5f f iseksi. Koska silhkdinen tietoverkko on uusi tieto-
kanava, hyviikiitin valikkorakenne ei yksin tuo tiedon kiyttii-
jia. Uuden tietopankin tunnetuksi tekemisessa markkinointion-
gelmat nousivat keskeisiksi .

millaisia muutoksia on slrytii
Huomattavia muutoksia tehti in
tekstin Iaajuuteen ja mark-

Koekdyt6n jtilkeen tarkasteltiin,
ja mahdotlista vield toteuttaa-
saatujen kokemusten Perusteella
kinointi in.
Syntynyt eliiketietoverkko on vasta haasteidensa alussa'
tavuudellaan se pyst)ry kuitenkin vastaamaan niihin.

Jous-
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3 HISTORIALLTNEN TAUSTA TELMOSTA ELMOON

3.L MrsrA yLETNEN TTETovERKKo rELMo oN lagrorsrn:

Tietoverkkojen kehj-tt5misestA liikenneministerio on julkais-
sut kevdAllA 1-992 raportin nimel-I5 "Tietoverkon kehittAmi-
nenr'. Se on yhEeenveto yleisen tietoverkon kehittAmisvaiheen
aikana l-aadituista selvityksistS, kokeiluista ja monien osa-
projektien tuloksista. Tarkastelu TELMO-hankeesta perustuu
tdhin raporttiin, jot.en tiedot ovat osittain jo vanhoja.

Tietotekniikan kehitt.dmiskeskus yy. teki l-iikenneministerion
toimeksiannosta vuonna 1988 esitutkimuksen, jonka tavoit.teena
o1i laatia organisointi- ja toimintapaehdotus yleisen tieto-
verkon aikaansaamiseksi. 50 tahoa perustivat. sil1oin TELMO-
hankkeen (=telemaatt.iset monipalvelut. ) .

Hankkeen t.avoitteena on ollut edistiiii kaikille avoinLen tie-
toverkkopalvelujen kehittSmisen ja kAyton edelIyt.yksi5. Kes-
keisen5 nAkemyksen5 on o1lut, ettA mikAAn palveluntuot.taja ei
saa yksin aikaan riittavan suurLa hankett.a eikd pysty lisAai-
mAdn ideansa t.unnettavuutta. TEI,MO-hanke on ndhtAvd kata-
Iysaat.torina kehityksen taikinassa. Se pyrkii luomaan yleisen
tietoverkon, joka on tarkoitett.u kaikille kansalaisille ja
yrityksille (Tietoverkon kehittAminen s. 7) .

3.2 MITEN TIETOVERKOT ERI MAISSA OVAT KEHITTYNEET ?

Tarkastellessamme tietoverkkojen kehitystA eri maissa, valit-
simme esimerkkimaiksi Ranskan, RuoLsj-n, USA:n ja Suomen.
Ranskaa esittelemme sen vuoksi, et.t,[ se on ollut esikuva mo-
ni11e muilIe maille tietoverkojen rakentamisessa. Ruotsia
tarkastelemme naapurimaana ja USA:sta olemme ottaneet timAn
laajan maan yhden jarjestelmAn esjmerkiksi. Lopuksi kAymme
Iapi oman maamme tietoverkkoja.
RANSKASSA Minitel-palvelujen taustalla on visio uudenlaisesta
Ranskasta. Visio luotiin 1970-luvun puolivAIiss5. Ranskan
ylin poliitt.inen johto presidentLia iryoten toim-i-sen luojana
ja edistfljAnA. Hankeen tavoitteena ol-i ulottaa Minitel- pal-
velu jokaiseen kotiin. Peatteitd Ranskassa oIi vuoden 1991
lopussa 5.OO0.O0O kpI. Suuri patitteiden maard johtuu siita,
ett5 niitA jaettiin ilmaiseksi kansalaisille vaihtoehtona
painetulle puhelinluettelolle .

Kansalaisten sAhkoposti- otettiin kAyttoon Ranskassa vuonna
1990. Muut. palvelut ovat p55asiassa tietojen hakemista eri
lAhteistA, erilaisten tilausten ja varausten tekoa tai pelien
kAyttoS. Tietopankkipalvelujen kflytto on kasvussa. Minitel-
palvelujen valikoima on nykyAAn lAhes 17.000 paIveIua. Ongel-
mana kuitenkin on, et.tA kansalaiset kAyttAvtit vain 2-3 jo
oppimaansa ja hyvAksymAdnsA palvelua.
Ranska on edelleen yleisen tietoverkkotoiminnan johtava maa,
jonka kehitystA tulee seurata. Erityisen arvokasta on koke-
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mustieto
18)

erilaisista palveluista. (Tietoverkon kehittdminen s

RuorsrN kaupallista tietoverkkotoimintaa ohjaa TereGuide,jonka tavoitejuristus kuuruu seuraavasti : "Tavoitteena ontarjota ruotsaraisitre kotitalouksilre hyOtyparveluja, jotka
helpottavat arkipiiivdn eliimdd. "
Tata visiota pyritiiiin toteuttamaan kehitttimiilld rajattu jouk-
ko hyvin korkearaatuisia parveluja, joiden ktiyttd on turvar-lista ja vaivatonta.
usA:ssa Prodigy-palve]u levittiiii monipuorista tietoparveruakotitarouksiin. Prodigy- verkko vaatii j€isenyyden ja se onkaupallinen. Mikrotietokone on vdlttiimtitdn ttissii jiirjestel-
miss5. Kiiytt6liittymii on korkeatasoinen ja helppokiiytt6inen.
Tyypirrisiii kriyttaijid ovat normaarit perheet, vanhukset,opiskelijat ja pankki- ja tietopalveluja kilytttimdiin tottuneethenkir6t. Prodigyn parveruvalikoiman pddosa on siihk6mark-kinoita ja pankkipalveluja. parvelujen tuottajia on liihes
200.

Suureen maahan mahtuu toki valtava miiiirii kaikenlaistaverkkotoimintaa, joten Progidy ei ole ainoa merkittiiviiverkkopalvelu Yhdysvarloissa. saman laajuisia verkkojaliihes L0 kappaletta.
Tietoverkkojen tilanne Suonessa

tieto-
tieto-
loytyy

Kaupallisten tietoverkkopalvelujen kiiyttdtunnusten miiiir5 Suo-messa oli 17.000 kpl elokuussa 1991.(Tietoverkon kehitttiminens.32) vaikka tunnusten mdiird kasvaa reijtihdysmd.isesti, voryy-min kasvu on jaitinyt hyvin vtihiiiseksi, mikd tarkoittaa siti,ettii monen kdytteijan tarve on erittiiin satunnaista.
Suomessa kaupaltisia tietoverkkopalveluja tuottavat HelsinginPuherinyhdistyksen kehitteimd rnfoter ja Telen Teresampo.Infotel - j eir j estelmiissii kiiyttii j Ssopimuksen teko j iiii kdyttai j ainja tuottajan vSliseksi asiaksi.
Telesampo sisilrttiii myos palveruhakemiston, jossa og kiiytossEnoin 180 palverua. Parverut ovat laajuudertaan ja tasortaanerilaisia. samasta palvelusta voi orra olemassa sekd avoinettii surjettu versio. Palveluja tarjotaan yrityksirre ja ko-titalouksille.
Internet
Maailmanlaajuinen, Suomessakin yleiseen tietoisuuteen noussutrnternet. on kansainv5rinen tietoverkko, jota kdytetiidn kou-lumaairmassa ja yrityksissti h1ruin paljon. se on epdkaupalli-nen tietoverkko, jossa my6s viestien liihettaiminen ja keskus-telut ovat erittiiin yleisiii. rnternetin etuina ovat harvatkiiyttdkustannukset. Siinii maksetaan ainoastaan tietoliiken-nekuluista.
Hannu Kuukkanen helsinkil5isestii mainostoimisto Hast Pasanenvormara oy:stii kertoo optio-rehden numerossa L/9s sivurla 7L,
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etta yreisen arvion mukaan rnternetiti ktiyttea 20-30 miljoonaihmistii. Verkko kasvaa niin nopeasti, etti kaikki maailmanihmiset voisivat liittyii siihen vuonna 2001. Marraskuun 1o-pussa 1994 Internetissd oli 70.000 konetta Suomessa. Kuu-kausittain rnternetiin turevien koneiden maidrd kasvaa suo-
messa noin kymmenelld tuhannella.
Internetin kiiytossd ovat yleisid sanat "netkeskustelut" ja
"koukut". Tiissii verkossa interaktiivinen toiminta on siisviety erittiiin pitkiille. rnternetissti siis myyddiin, tarjotaanja keskustellaan. Yliopistomaailmassa erilaisia tieteellisiiijulkaisuja jaetaan jo Internetverkon kautta.
Konsurttijohtaja Karevi Kiirpijoki Mecrastorin Tietoliiken-teestd toteaa optio-rehden numerossa l/95, ettd liittymiii rn-ternetiin tulee niin paljon, ettd palvelujen tuottajien onpakosti turtava mukaan. Myds jurkinen sektori on arkanut tar-jota palve).ujaan Internetin kautta.
3.3 TELMO-PERUSPALVELUT

TElMO-peruspalveluja ovat stihk6postit, siihkdisettelot ja stihkomarkkinat. My6s maksatuspalvelu onlun Iuonteinen.
puhel inluet-
peruspalve-

S&hk6postln pdiitavoitteena on keskin6isen yhteystoimivuuden
parantaminen, standardien kehittiiminen, parverujen laadun ko-
hottaminen ja siihk6postipalvelujen tunnettavuuden lisd6minen.
Sdhk6lnen puheltnluettelo on nyt 100 %:sti kiiytdssii. Kaikkienalueiden tiedot ovat yhteisessii tietokannassa, joten haun voiulottaa mihin osaan Suomea tahansa.
Esimerkkinii sShkomarkkinapalverusta on tuotteen tiraaminenkotiin kaupasta tai postimllmnistii. siihk6markkinoirra voioIla kaupan myos tietoa ja palvelua, joten raja asiointi- ja
tietopalveluihin on hiimSrd.

Asiointiparve).uja ovat pankki- ja maksamisparverut, aikatau-lupalvelut, matkaparvelut ja jurkisen harrinnon asiointi.
My6s ndm6 voidaan lukea peruspalveluihin.
Opetusministerio on laatinut omalta osaltaan laajan telemaat-tisen kurttuuriparvelujen kehittiimisohjelman vuoden 1990 ke-
viieil Iii. Merkittiivinti kehittiimiskohteina pidetti in kansal 1 isentaitovarannon, monimuoto-opetuksen ja sekti kirjastojen tieto-palvelun kehittdmist5. (Tietoverkon kehittiiminen s.62)
Kouruttajina meitii kiinnostaa, miten tietoverkkoja ture-vaisuudessa kiiytetiiin hyvdksi koulutuksessa. Em.raportti ker-too kuinka yleissivisttiviiii ja ammati IIista tiiydennyskoulutus-ta hakevat kansalaiset voivat edullisesti kaiyttiiti tietoverk-koja itseopiskerussa. My6s me ndemme, ett;i ElMo-tietoverkostatulee erittiiin hy6dyllinen koulutuksen apuvdline.
useimmissa ltinsimaissa on todettu tai ainakin suunnitertuyleisten tietoverkkojen kehitt5mistii. EU:ssa erilaiset tieto-verkkohankkeet ovat keskeisiii yhdentymisen keinoja. Onhantietoverkko paitsi kansalrinen myos kansainvdrinen "hermo-
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verkko", mika on modernin yhteiskunnan
strukt.uuri. (Tietoverkon kehittdminen s

vAlttAmAton infra-
s)

3.4 SOSIAALITURVA YLEISESSA TIETOVERKOSSA

Sosiaali- ja terveysministerio aset.t.L 23.7 .L990 tyoryhmin,jonka tehtAvdnii ol-i kartoittaa yleiseen tietoverkkoon kehi-
tet.t5vid sosiaali- ja terveysministerion hallinnonalan tieto-kanta-, asj-oi-nti-, neuvonta- ym. mahdoll-isia palveluja seki
tehd5 niit5 koskevia ehdotuksia. Kartoituksessa tuli kiinnit-
taa huomiota erj- kAyttAjAryhmien tarpeisiin sekA mahdollisenjarjestelmAn ylldpitoon ja organisointiin.
Tyoryhmd on tehnyt kaksi muistiota: sosiaali- ja terveys-
ministerio t.yoryhmAmuistiot 1991:3 ja L992:20. Keskeisin5
lahtokohtina oIi s€, ett5 tiet.overkossa tulee nAky5 sekA
tuottajan ett5 kdytt.Ajdn ndkokulma. Erityisen tdrkedksi nou-
sivat kysymykset tietojArjestelmien jdsentiimisesti kansalais-
ten helpost.i miellett&viksi palvelukokonaisuuksiksi sekA sAh-
koisten palvelujen tuottajien vastuualueiden mAAritte1y.
Tuottajan n5kokulma t.ulee esiin sit.en, ettA kukin t.uot.taja
tuottaa tietoverkkoon ja yllApitea vain oman vastuualueensa.
TaIIe taataan se , ett5 t.ieto on laadukasta ja on ajantasall-a.
Muistioiden mukaan kayttAjAlle tietoverkosta tulee muodostua
yht.enAinen kokonaisuus, jossa tiedon ja palvelujen etsiminenjoko valikoiden t.ai hakusanojen avulla on mahdollisimman
helppoa ja yhten5ist.ii.
Muistioihin kirjattujen sosiaaliLurvan tj-edotus- ja asiointi-
palvelujen verkolle annett.ujen suositusten mukaan kansalais-
ten tulee jeisentdd sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuuk-
sia entistd paremmin. Verkon tulee helpottaa ja yhteniiistA5
sosiaaliturvaan liittyvien tietojen etsimistd ja asiointipal-
velujen kdyttoA. Lj-sAksi sen tul-ee parantaa ja nopeuttaa so-
siaaliturvan asiakaspalvelua kokonaispalvelun suunLaan siten,
ettii yhden luukun periaat.e toteutuisi. Palvelujen tulee Ii-
sAksi oIla kAyttajAlle maksuttomia. (Sosiaaliturva yleisess5
Lietoverkossa, TyoryhmAmuistio 1992:20 s. 5)

3.5 ELAKETURVAKESKUSEN LAUSUNTo ELAKETIEToPANKIN RAKEN-
TAI{TSESTA

ElSketurvakeskus antoi lausunnon 4. 6.1,991, sosiaaliturvan
yleisestd tiet.overkosta ja Eldketurvakeskuksen liittymisestA
sosiaaliLurvan tietopankkiin. Lausunnossa kannateLtiin tie-
dot.t.amisen kehittEimistd myos tiet.overkkojen avulla ja suosi-
teltiin hankkeen pikaista kAynnist.Amist.S. Eliiketurvakeskus
o1i valmis tuottamaan ja yllapitamAAn erikseen sovittavan
osuutensa tietoverkon asiasisAllostd.
ElAket.urvakeskus esitti harkit.tavaksi asteit.taista eLenemis-
mallia. Ensin tietoverkkoa kAytett.Sisiin tiedon hakuun. SenjAlkeen tulisivat postilaatikkotyyppiset kyselyt. ViimeisenA
vaiheena pAAst.Aisiin tietosuojaongelmien ratkettua henkilo-
koht.aiseen asiointipalveluun .
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KayttdjAyst;ivdtlisyyden tulisi nikyd seka LeknisessA toteu-
tuksessa etta tietopankin si-sillossa. "KAytfdidystAvillisyy-
den toteut-umisesta riippuu koko jiirjestel.mAn kdyttoarvo kan-
salaispalvelun par:antamisessa", totesi Elaketurvakeskus Iau-
sunnossaan.

4 ELAKETIEDOTTA]VIINEN JA -NEWONTA

4.L NYKYK]iYTANTO ELAKETIEDOTTA]VIISESSA JA -NEWONNASSA

Jokaisella etdkelaitoksella ja keskusorganisaatiolla on omat
tiedoEus- ja neuvontaorganisaationsa. TAmi on tietysti ymmJrr-
rettdvA5, i.,rt otetaan huomioon elAkelaitosten kilpailutilanne
vakuutusten hankkimisessa. LakisAAteisten etuuksien tiedotta-
misessa ja neuvonnassa on jokaisella laitoksella erillinen
strategii ja materiaali. TlmA ei kuitenkaan tunnu jirkevAltA'
Koska on kyse lakisad.teisisLs eduista, ei niissS voi oIIa
eroavaisuuksia.

Yhteistoi.minta- 3a jirkeistAmisyrityksid on jo cght'y. Esi-
merkkinA mainittikoon Eldketurvakeskuksen ja ElAke-Sammon
yhdess6 t.oimit.Lamat esit.teet, joissa vain kansilehti on mo-
iemmilla oma. Myos ElSket.urvakeskus ja KELA ovat julkaisseeL
jonkin verran yirteista tiedotusmateriaalia esim. tilastojen
ja EU/ETA-asioiden tiimoilta.
Jokaisen laitoksen uusiessa vuosittain etuusesiLteensd on
kyse suurista kustannuksista. Kun muutoksia ja.muul-akin tie-
dotettavaa tulee lisAksi ympairi vuoden, esite ja "IennAkkiar-
meijan,t ajan tasalla pitaminen on raskassoutuista ja hidasta'

Myos neuvontarintamalla on virinnyt yhteisyrityksia. El5ke-
turvakeskus, Kuntien ElS.kevakuutul, Lel fyOel-Skekassa ja VaI-
tiokqnt.tori ovat joidenkin vuosien ajan kouluttaneet yhteis-
Lyossd KELA,n virkailijoita kokonaisneuvonnan parantamisek-
si. (Irja Kosusen PD-hanke 1994)
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KAAVIO 4

Kaavio yhteistyosta el:ikeviestinndssa ja -neuvonnassa
******************
*Elaketurvakeskus *
******************t,rl-u. ti***********Ir*Valt.i6kont
******|I***

llt/,***********
*Kuntien El***********

4

*t1 **********/,
evakuutus*'

tr

*******
*KELA *
*******
,/A/\
*************

t;
*i1***
tori *
JJ***
it
il

//-/

v /7
*******************
*LEL Tyoeldkekassa********************

*ElAke-Sampo*
*************

***********
* flmarinen************

***************
*Eldke-TapioIa*
***************

*************
*ElAke-Varma*
*************

**************
*ElSkesAetiot *
**************

*************
*Eldkekassat*
*************

tiedot.tamisessaja sen suuntaa koul-utuksessa

//
,'t

,//

/r, ,17
/.r' ,,
/t

********** //

//
/i/

**********************
*Maatalousyrittdj ien **e1Akelaitos ***********************

********************
*Merimie s e1 aikekas sa *********************

**********
*Verdandi*
**********

*************
*Liv-Alandia*
*************

- viiva tarkoittaa
= viiva tarkoit.taa
ja neuvonnassa

yht.eistyotd
yhteistyotd

ELMO t.uo mahdollisuuksia tiiviiseen yhteistyohon niin elake-viestinnAssA kuin neuvonnassakin. nn;i5 ei vSlttdmdttA tarvit.ajokaisen laitoksen omia esitteita. Ndin neuvopta yhtendistyy
ELMO : on pohjautuvaksi.
Kun eldkelaitoksen virkailija jouLuu neuvomaan asiakasta te-
mAn yksilollisessA ja ainuLkertaisessa asiassa, virkailijallaon yleensd tarkat t.iedot oman l-aitoksensa asioista. tiedotsiis koskevat yhden erakelain alaisia asioita- Nykyisin hen-kilo on kuitenkin hyvin usein toiminut. tyoelAmd.rra- aikana mo-
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nen eri elAkelain piirissA ja lisAksi jokainen kuuluu kansan-
elAkelain piiriin. Sita paitsi el-dkeasioita sivuavaL hyvin
ldheisesti monet muutkin sosiaaliturvan a1at. Kokonaisuudesta
tAssd maassa vain harvalla on riitt6vSsti tietoja. RiitLaven
selvityksen antaminen tAssA ja nyt voi oIla hankalaa.

4.2 MIHIN NYKYKAYTANTo ELAKETIEDOTTA]VIISESSA,JA -NET-IVON-
NASSA PERUSTW?

NykykaytAnnossd on ilmeisest.i kysymys historiallisesta perin-
teestA. 60-Iuvu11a elAkejilrjest.elmdn ollessa nuori rahaa tuli
paljon "sisAAn". EISkeIait.okset pArjAsiwait loistavasti omil-
Iaan. Ei t.arvinnut miettiA, mist5 saadaan rahat toimintaan ja
mitkti toiminnot ovat jArkevia. Pikemminkin mietitLiin, mihin
rahat voisi parhaiten ja tuoLLavimmin sijoittaa, ja miten
Iaitos tai organisaatio saisi itsensd nAyttdvimmin esiLle.
Kuten edeIIA todettiin, kilpailu vakuutusten hankkimisesta
nykyisess;i hajasijoitetussa jdrjestelmdssA on ymm5rrettAvAil.
Siin5 jokaisen kilpailevan elAkelaitoksen tiedotus ja mark-
kinointi ovat. avainasemassa.
Mitalin t.oj-nen puoli on, etLA ihmisille t.arjottavat. etuudet.
joita varLen koko elaikejirjest.elmA on perust.etLu, oD "unoh-
det.tu" tai se on enemmAn tai viihemmAn uhrattu vakuutusten
hankkimiselle.
E}Akelaitokset. ovat halunneet ilmeisesti pitAd El6keturvakes-
kuksen keskuslaitosroolia matalana. Kuit.enkin on toisaalta
huomat.Lu, ettA kun ElAketurvakeskus pitaia tiedotus- tai neu-
vontatilaisuuksia eri paikkakunnilla, oD yleisomenestys taaL-
tu. El-Aketurvakeskust.a pidetdAn puolueettomana ja luotettavaa
tietoa tarjoavana laitoksena. Koska ElAketurvakeskuksella ei
ol-e vakuuttamisen kanssa kovinkaan paljon tekemist.A, se kiI-
pailee vain lakisiAteisist5 etuuksista annettavan tiedon ta-
solIa. Siinti Eldketurvakeskus on onnistunut .

4.3 MIKA ON UUSI EI,AKETIEDOTTAMISEN MALLI?

EdellA mainituilla perusteilla olemme pA5tyneet siihen, ettA
on il-meisesti jArkevHd eriyt.t,dti eldkevakuuttamiseen liittyvAt
tehtAvAt. Hoitakoon jokainen laitos vakuuttamisen ja siihen
IiittyvAn markkinoinnin parhaaksi katsomallaan travalla. Yh-
tendistet&3in eduista tiedottaminen ja neuvonta. KeskiteLaan
t.iedotteet yhdeksi tyoel5kejarjestelmin ja mahdollisuuksien
mukaan koko elAkejirjestelmAn tiedotteiksi.
Eliketurvakeskus ja KELA sopisivat tiih;in l-uontevasti. Eldke-
neuvonnassa myos ETT:1I5 (Eltiketiedotustoimist.o) on oma tyo-
markkinajarjest.oihin suuntautuva roolinsa. ElAkepoliittista
tiedotusta hoitalsi kuten nytkin Tyoel5kelaitosten liitto
(TELA) .

Myos elAkelaitokset joutuvat neuvomaan el6ke-eLuusasioissa
vastatessaan laitoksiin tulleisiin t.iedusteluihin.
Tiedotuksessa ja ennenkaikkea neuvonnassa olisi apua el5ke-
tietopankista. Kukaan ei pysty eniS muistamaan kaikkea eISk-
keisiin liittyuAA tietoa varsinkaan koko elflkesektorilta ja
siihen lSheisesti liittyvilt5 sosiaaliturvan aloilta.
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Kun nyt eldkeasioissa tulee ongelma, johon itse ei osaa vas-
tata, oD tapana ottaa esiIle esitteitA tai ohjekirjoja. Jos
asia ei niistA seIviA, soitetaan yhteen tai useampaan paik-
kaa. ELMO tuo apua t5llaiseen t.iedonhankint.aan. Nopeasti ja
vaivattomasti s5hkoistA elAketietopankkia apuna k5ytt.Sen on-
gelmat voidaan selvittitA kokonaisvalt.aisesti.
Muutosten tullessa ELMO on pAivitettiviss& vd.lit.tomAsti. Se
on aina saatavilla, ja tiedot ovat ajantasalla. ElSkeuutiset.
ovat oivallinen kanava tiedon nopeaan vAlitt.Smiseen.

ELMO:n valttina on myos interaktiivisuus. KaytLAjd voi jattea
ELMO:on kommentteja, kysymyksi5 ja esite- ja lomaketilauksia.
NaiLe mahdollisuuksia ei esitteillii oIe. Kunhan sAhkoinen
henkilotunnistamisongelma on ratkaistu, ELMO:on saadaan ken-
ties hakemuksen tdyttAmis- ja omien elAketietojen tilaamis-
mahdol- 1i suudet .

ELMO-HANKKEEN TAVOITE

Tavoitt.eena on yksinkertainen sAhkotietoverkkosovellus, jota
kaiyttAisivAt tiedonvAlittajet, asiakasneuvojat ja yksityiset.
kansalaiset.
JArjestelmAn avull-a heid5n pit.Sisi saada vastaukset e15-
keasioihinsa liittyviin ongeLmiin nopeasti, selke6sti ja
ajantasaisesti. TAmA vAhent5isi henkilokohtaista neuvontatar-
vetta, vapaut.taisi voimavaroja elAkelaitosten muihin toimin-
toihin, antaisi kriyttajille varman ja turvallisen kuvan elA-
kejArjestelmistA ja karsisi kokonaisuudessaan yleisen neuvon-
nan lis5ystarvetta.
Erilaisissa yhteyksissA, ffi.R. ELMO:n kdyttoopastuksen aikana
ja messuesittelyiss;i on tullut esille, ettA tietoverkkoja ei
osata kAyt.tAA. Varsinkin vanhemmilla henki1oil15 on heikko
kAyttokokemus ja kynnys kAyttSa tietokoneita korkea. Toi-
saalta juuri heille ELMO:11-a olisi k5yttoA. Nuoret osaavat,
uskalt.avat ja Iiikkuvat paljon tietoverkoissa. Miten heiddt
saadaan kAytt5jiksi?
Edelleen olemme omakoht.aisest.i todenneeL, ett;i varsinkin pit-
kie tekst.ejA on kuvaruudulta vaikeaa ja yksitoikh.oista 1ukea.
TAh&n saadaan ELMO:n uudesta Windows-versiosta parannusta mm.
kuvituksen avul1a. Kuvitukseen ja muuhun ulkoiseen ilmeeseen
on panostet.tava.

Vaikka Suomessa on jo varsin kattava tietoverkkojen maailma,
eri ldhteistA on k;iynyt ilmi, ettA yleisest.j- ottaen verkoja
kAytetA5n vAhAn. Toisin sanoen vaikka meiIIA on paljon k5yt-
t.Ajdtunnuksia, tunnusten ja todellisen kdyt.on v51i11A on ris-
tiriitaa.
Tietoverkkojen k5ytto maksaa. Kustannusten johdosta virkaili-
joi11e asetetaan kAyttorajoituksia. Tdm;in olemme itse t.oden-
neeL ELMO:n koek5yton aikana. ELMO:n markkinoinnissa varsin-
kin paAt.tejille on Luotava esilIe kAyton hyodyt ja niistA
syntyvdt rahalliset sA&stot" ELMO:n kdyt.to kotimikrolla on
viel5 suhteel-Iisen kallista. Jatkossa on kilpailutettava Te-
1ed ja fnfotelia kustannusLen alentamiseksi. Edelleen ELMO:n
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rakenne on tehtavd helppokSytLoiseksi niin, ettA
helppo ja nopea liikkua. Silloin kustannuksetkin

ELMO: ssa on
alenevat.

5

Kun ELMO:a rakennettiin, edel]A mainitut seikat
mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon.

pyrit t. i in

KATSAUS ELMON RAKENTAMISEEN

6. ]. RAKENTAMISEN SUUNNITTELU

Kun ELMO:n rakentamista suunniteltiin, oli lehtokohtana, ettA
sisdllon on oltava ymm5rrettAvA5 ja kAyttejille helppota-
juist.a. LakitekstiA ja eldkeammattitermejd tuli v;ilttAA. Ha-
jallaan oleva elAket.ieto piti koota yht.een harmoniseksi koko-
naisuudeksi. Yksilon elAmAntilanteen mukainen ndkokulma o1i
otettava huomioon t.ietopankin sisAltoe rakennetLaessa.

Todenn5koisesti em. syistii paadyttiin meihin kouluttajiin,
jotka tyoss6mme joudumme jatkuvast.i tekemisiin kansalaisten
todellisten elAketilanteiden kanssa elAkepalvelupAivilla.
Niita on vuosittain n. 30 paikkakunnalla. Kouluttajina jou-
dumme myos miettimAAn monimutkaisen elAketiedon yksinkertais-
tamlsta ja sen perillemenoa kouluttaessamme tiedonvAlittej ia,
joita ovaL esim. KELA:n toimj-henkilot.
ElAketurvakeskuksen viest.intSpAAIlikko Pirkko Jdiiskeldinen
valitsi koul-uttaja Mauri Qvintuksen vetAmdAn ElMO-hanketta
elokuussa 1993. Tiedottaja Mauri Vanhatalo oIi jo tehnyt.
alustavaa kokeiluluontoista valmistelutyot5 IAhinnS sen sel-
vitt5miseksi, onko Ei,MO tarkoituksenmukaista toteuttaa KT-
Tietokeskuksen Tikka-ohj e1maI1a .

Ensimmdinen ElMO-hankkeen yleissuunnitelma tehtiin 2 .9.L993
osastopAallikolle. TdmA suunnitelma o1i varsin yleisluontoi-
nen ja tehtiin suuren tietdmiittomyyden vallassa. Suunnitel--
massa hahmoteltiin eri t.yovaihei-t.a ja niihin kuluvaa ajan-
k5yttoA. Tarkennettu ELMO-hankkeen t.oimintasuunnitelma va1-
mistui 15.9.1993 Siina maiAriteltiin varsin tarkasti eri tyo-
vaiheet ja niiden vaaLima aika. (Iiite 1)

Varsinainen hankesuunniLelma val-mist.ui 2 .1-0.1993 . SiinA se] -
vit.eltiin hankkeen kesLoa, ja siihen sisSltyi tyom5Ardarvio
henkilotyopAivistA. SiinA mzidriteltiin vastuut ja hankkeen
tavoite, selvitettiin hankkeesta saatavat hyodyt ja hankkeen
organisaatiot. Suunnitel-man mukaan hankkeen tuLi olla valmis
31. s .]-994. (1iite 2)

Tulevan tyon hahmottaminen o1i vaikeaa. Millaiseen kehikkoon
tiedot tulisi rakennetaan, millaisilIa vAlineilId ja minkA-
laisena tieto tulisi viedd kiytettAviiiin Tikka-jarjestelm5An?
Niin Eldket.urvakeskuksen oman tiet.ohallinnon kuin KT-Tieto-
keskuksenkin kanssa yhteistyo ol-i kankeaa. Puhuimme eri ka*
sitteilla. JAlkiviisaana voimme todeta, ettd hanke olisi oI-
Lut hWA aloittaa tutustumalla eriLaisiin ti-etojdrjest.elmiin
ja varsinkin nj-iden rakenteisiin.



TyoskenLerimme varsinkin arussa pitkarti yrityksen ja ereh-dyksen kautta. Ei olrut oikeastaan mit;idn-pohJaa, *itta pon-nistaa. Tutustuimme ylimarkaisesti Kuusamon K;irris-Telmoprojekcin sisiltoon, kun orisi pitdnyc ottaa yhteyttd sisdl-lon kirjoittaj iin j a servittdd, mitd vaikeuksia rreitra ori_oIlut proj ekt ia t.ot.eutt.aessaan.
MiLa pidemmarle tyossa edettiin, sita helpommin parat arkoi-vat loksahdella paikalleen ja varmuus tyon oikeasta suunnastavahvistui. saimme aikaan ElMo-hankkeesti jdsennerlyn mal-Iin. (ks. s. s)

Tyoskent.elimme koko hankkeen ajan varsi-n paljon ,'aivoriihi',
periaatteen mukaisesti. Kannettava mikro oli- Xaytoss5 milloinautomatkoilla, mil-Ioin tyomatkayopynisten yhteydessi hotelli-huoneessa. Ndin esij-nturevaL ajatutcset ELMo:sta saatiin hetikirjatt.ua. Teimme muistioita tekemit.tomistd toista ja niidenaikatauluista ja pohdimme uusia ideoita seuraavaan seuranta-ryhmdn kokoukseen. Tekemat.tomien toiden varsin tiheA Iistaa-minen oli hfva tyon edistymisen kannalta.
Tyg.t _pyrimme jakamaan molemmir]e tekijoille tasapuorisesti.
Vaihdoimme -tyomme t.ulokset toisen kommentoitavakLi, ja senjailkeen yhdessA sovimme asioiden lopullisesta tot.euttamises-ta. Tata meneLe1m5d. kdytimme alusta loppuun, myos silroin,kun mukaan sis&I1on kirjoittamiseen tuli kolmai kouruttajaBarbro Lirlgvist 1.5.1994 rukien. Tyoskentelytapa Loimi [ry-v1n.
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6.2 TYOS KENTE LYMENETELMAT

5.3 S ISALLON RAKENTAIVIINEN

6 .3 .1_ VALIKOT

Aloitimme tyoskentelyn rakentamalra pidvarikon. Ensimmainenehdotus paitivalikoksi tehtiin 24.g. 1993. KT-TietokeskuksenTikka-ohjelmaan se vietiin 30.9.1993 (ks. sivu 7) . Ensimmdi-nen ja lopulrinen pdavarikko eivaL muist.uta kovin parjon toi-siaan. Nykyisessd pd5valikossa on t2 eri kohtaa.
KUVA 2.

Primas-Media ELMo Kansalaisen elAketurva
17 - 3 . 1995 ELMo-etAkec ieropankin piaval ikko

1 TieLoa ELMO: n k5yrostA
2 Tyoeld.ke, kansanelike ja verorus
3 9 vaihtoehtoa siirtyi eldkkeelie
4 I-{akemisesta paatokseen

EIAkkeen maArAAn vaikur_ravar reki jit
omasta eI;ikelaitoksesca tarl-.ka selviLl,g
SyventdvA;i t ietoa
EIAkkeeIIA oltaessa otettava huomioon
EldkevakuuLt-aminen I a vakuutusmaksu jen hor r.-.c>Vastauksia yleisimpi in elikekysymyksi in

I I EIAkeuut iset
L2 ELMO:n postilaatikko

Toimi n to
(o)pasta (T)akaisin (H)ae (L)operus (y) IIAp. (A) Ikuur-r

5

6

1

B

9

IO
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Alkuperiiisessd piitival ikossa oI i 16 eri kohtaa. Lopul l inen va-
tikko eroaa ensimmdisestd versiosta varsinkin sanallisessa
ilmaisussaan. Myos sanontaa on tarkennettu.

TAULUKKO 1. MITEN PAAVALIKKO MUUTTUI TYON KESTAESSA

ALKUPERAINEN PAAVA-
LIKKO

LOPULLISEN Pf,.AVALIKON
VASTAAVA KOHTA

KOMMENTIT

1. Kokonaiseltike 2. Tyoeliike, kansan-
eliike, verotus

"Tyoeldke, kansaneld-
ke ja verotus" ktisit-
tea samat asiat kuin
alkuperiiisen val ikon
"kokonaiseliike" aIle
oli suunniteltu. Lo-
pullinen teksti antaa
asiasisdll6stii tar-
kemman kuvan

2. Tarkista eldke 10.
piiin

KYsymiiI lii eteen- Alkuperiiisen val ikon
"Tarkista e15ke" -
kohtaa ei samanlaise-
na loydy lopullisesta
valikosta. Se on ha-jonnut kohtiin "EIak-
keen m55r5" ja "Kysy-miillti eteenpdin".
Kohdassa "KysymiilI5.
eteenpdin" on tuotu
esiin asiakkaiden
yleisimmdt kysymyk-
set.

3. TydkWyttomyysels-
ke - sairaus
4. Perhe-eldke - kuo-
lema
5. Tyott6myyseldke
tydton
6. VanhuuselSke - ika
7. Kuntoutus

3. 9 vaihtoehtoa
siirtyii elSkkeelle

"EIdke-etuudet", jot-
ka alkuperdisessd
valikossa olivat eri-
telty jokainen omaksi
valikkokohdakseen, on
yhdistetty otsakkeenu9 vaihtoa iSiirtytielSkkeelIe" aIIe,
joka on otsakkeena
kuvaavampi ja yksin-
kertaisempi.

8. Eliikkeen hakeminen 4. Hakemisesta pae-
tdkseen

Alkuperiiisen val ikon
kohta "El5kkeen hake-
minen" on laajennettu
koskemaan hakemisen
lisiiksi my6s eliike-
piiiitoksi in I i ittyvi ii
asioita, koska asiat
1 i ittl,viit ki inteiist i
toi s i insa.
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9. Eldkemaksut
tyonantaja - tyonte-kij a
10. PalveJ-upisteet

9. ElAkevakuuttaminen
ja vakuutusmaksujen
hoi to

" E1akevakuutusmaksutja palvelupisteet',
olivat omana valikko-
naan. Toteutuneessa
versiossa ko. tiedot
on yhdisteEty valik-
koon "El-Akevakuut.ta-
minen ja vakuutusmak-
sujen hoito,,, jossa
kohdassa esitellSSn
myos el-Akelaitokset,
koska vakuutusten
hoito kuuluu elAke-
laitoksi1le.

11. Uutiset 11. Eldkeuutiset "Uutiset " olivat
alunperin omana va-
likkonaan, nyt ne
ovat osa valikosta
"E1Akeuutiset". TAten
tehddAn rajaus ja
tarkennus vain eld-
keuutisiin.

]-2. Esimerkit. 10.
pAin

KysymSlId eteen- AIun perin ajateltiin
tehdd yksi valikolli-
nen esimerkkejA e15k-
keiden mAdristd. Ny-
kyisess6 valikossa
esimerkit sisAltyvAt
kohtaan "Kysymd1ldeteenpdin", josta
kayttajA loytAa hou-
kut.t.elevammin yIe is iA
kysymyksi5 ja esi-
merkkej d .

EsimerkkejA on viety
myos asiakohtiin eri
valikoihln.

I3. Postilaatikko
L4. Kommentit koek5y-
tost d
15 . Keskust.el-ufoorumi

12 - Postilaatikko AlkuperAiset "Posti-laatikko", "Kommentit
koekAytost.A" ja'rKes-
kust.eluf oorumi " onyhdistetty otsakkeen
"Postilaatikko" al-Ie
int erakt. i ivi seks i
osuudeksi. Postilaa-
tikko on riitdvdn
kuvaava sana kaikille
em. toiminnoille.
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Huomattavaa on, ettA alunperin ELMO:oon ei suunniteltu min-
kA5nlaista eldkkeiden mAdri5 ja niiden l-askemista selvittele-
vA5 osuutta.
Niin pAdvalikon kuin alavalikkojenkin
alusta saakka mahdollisimman pitkelle
ja kansanomaisuuteen.

otsikoinnissa pyritti in
sisAIlon kuvaavuuteen

Marraskuun 1opuI1a (1993) paavalikko ja alavalikot olivat
valmiit. (Iiite 3 )

PAd.vaIikko

PdAvalikko voidaan jakaa seitsemAAn osaan.
Koht.a 1 pitae sisAllAdn ELMO:n yleiskuvauksen:
Edelleen 1 kohdasta loytyy ELMO:n hakusanasto.
750 hakusanaa-

Kohdat 7
tietoa.

mikA ELMO on?
Siina on noin

Kohdat 2 - 6 ovat varsinaisia elAkeasioiden perustiet.oja kd-
sitteleviA asioita. Niite osuuksia voitaisiin kutsua vaikka
ELMO-puun juuriksi.
Kohta kaksi "Tyoe15ke, kansanel-Ake ja verotus" kertoo, kuka
kuuluu minkin tyoeldkelain piiriin ja miIlA edellytyksillA
sekd selvitetdAn kansanelAkelain piiriin kuuluminen. ElAkkeen
veroLuksesta kasitelltiain yleispiirt.eet sek5 esitet5iin tauluk-
kojen avulla eri kuntaryhmissA (r tai II) ja perheluokissa
(yksinainen, puolisotilanne) mika on kAt.eenjS5vdn kokonaise-
lSkkeen (tyoelAke + ke1) m5Ar5, kun tyoel5ke on t.ietyn suu-
ruinen.
Kohdassa kolme , "9 vaiht.oehtoa siirtyA eI&kkeelle", selvitel-
lAAn eri elAkevaiht.oehtojen saanLiedellytyksiii ja niihin
liittyviS erityiskysymyksi5. TaissA kohdassa esitetAfln m.m.
s€, miten ja mi11A edellytyksillA henkil-o voi saada van-
huuseldkkeen ja mitA elAkelakikohtaisia eroja on olemassa.
Samasta kohdasta loytyy myos ikAluokittainen taul-ukko, josta
selvi5A se, millaisia elAkkeitA eri ikiiisenA voi saada. Tau-
Iukosta nAkyy esimerkiksi, ettii tyokyiryttomyyselAkkeen voi
saada 14-vuotiaana ja t.yottomyyselAkkeen 50-vuotiaana.
Kohdassa neljA "Hakemisesta pAAtokseen" esitetAin hyvinkin
tarkasti, miten ja millai lomakkeilla eri elAkkeibii haetaan,
ja mitA silloin on otettava huomioon. Myos jokai-sen hakemus-
lomakkeen sisAlto kziydaAn 15pi. PeatoksistA esitell66n eri
lait.osten p5At.okset, ja mitA pAdtoksen saajan kannattaa niis-
tA tarkastaa.
Miten Lyo- ja kansanel&ke tarkkaan ottaen lasketaan, ja mitka
seikat vaikuttavat eri elSkkeiden m6Ariin, selviAii kohdassa
viisi "Eldkkeen mAArdAn vaikuttavat tekijaL". Myos elAkkeiden
yht.eensovitus katsotaan mSSrAAn vaikuttaviin tekijoihin-
Kohdassa kuusi "Omasta el5kelaitoksesta tarkka selvitys",
korostetaan henkilon oman (tyoantalan/yrittAjan) elAkelaitok-
sen keskeistd roolia tarkkojen tietojen antajana kaikissa
elAmAnvaiheissa: tyossii ollessa, elSkettA haeLtaessa ja el-5k-
keel-Id oltaessa.

8 sisAltdvdt. asiantuntijoille tarkoitettua e15ke-
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Varsinkin kohdassa seitsemdn menn5An er5iltA kohdin todellayksityiskohtaisiin tietoihin. Otsikkona on " Slrvent5vAd tie-
toa'r . Esimerkiksi elAkkeiden laskennan erityiskysymykset,
el5kkeen maksamisen poikkeukset ja elAkelakien soveltamiskdy-
tAnto ovat t.Amdn kohdan sisdltoni. Edelleen ko. kohdasta Ioy-tyvAt. elAkeslangisanaston suomennokset .

Kun eIAke muut.tuu toiseksi, esim. kun tyokyvyton ttiyttid van-
huuselAkeiAn j a tyokyvyttomyyseldke muuttuu vanhuusel-Akkeeksi
samoin kuj-n eliikeaikaisen tyon vaikutusta elAkkeen mdArdnselvitellAAn kohdassa kahdeksan " El5kkeelld oltaessa huomi-
oitavaa" .

Kohdassa yhdeks5n, "Elakevakuutaminen ja vakuutusmaksujen
hoito", esitrdytyvat eldkelaitokset. Annoimme laitoksille
raamit, mutt.a silti jokainen tyoel&kel-aj-tos ja Kansaneldke-
laitos ovaL esittAytyneet hyvin eri tavoin. LAhinnA kysymys
on laitosten organisaat.ioiden ja yht.eystietojen esittelystS.
Jotkut ovat selvitt5neeL koko laitoksensa hoidossa olevan so-
siaalj-vakuut.uksen. NAin on menetellyt esim. Maata-
lousyritt.Ajien elAkelaitos. Myos julkiset elAkelaitokser,
Kuntien ElAkevakuutus ja Valtiokonttori, ovat selvitelleet.
omia erityispiirteitdAn.
Ko. kohdassa on myos esitelty elSkevakuutt.amisen yleisiA pe-
riaatteita, vakuutusmaksujen muodost.umista ja niiden hoiLoa.
Kohtaan klrmmenen "Kysymuilld eteenpdin,' on koottu yleisimm6t
kent511ai kohtaamamme kysymykset ja vastaukset niihin. Tarkoi-
t.us o1i, ettA kysyjA loytaa suoran vastauksen omiin ongel-
miinsa.
EsimekkeinA kysymyksistA ja vast.auksista voidaan mainita:
"OIen tyoton, - miten toime6ntuloni j arjestyy?,, (asia selvite-
LAdn tyon pAattymisestd elAkkeelle siirtymiseen saakka kaik-kine vAlivaiheineen eri ikAisill5, jarjestdytyneillA ja jAr-
jestAytym5ttomillA henkiloilla sekd yrittAjille),,'Mil1oin
saan kansanelSkkeen"? (kerrotaan tilanteet, mi1loin henkilo
saa kanselAkettA)

Kohtaa yksitoisLa seuraamall-a pysyy elaikeasioista ajantasal-1a. SieItA IoytyvaL "EIAkeuutiset't. Ne kertovat, mit.A Iain-valmist.elutyotA elAkeasioitten parissa t.ehdAAn ja mitA ajan-kohtaista eldkerintamalla tapahtuu.
Kohdassa kaksitoista on ELMO:n interaktiivinen osuus. TAnnevoi jatLea kommentt.eja, esittAA kysymyksi;i ja tilata esitema-teriaal-ia ja hakemuksia. "ELMO:n postilaatikkoa" katsoLaanviikoittain ja tarvittaessa kommentoidaan t.ai vasLataan esi-tett.yihln kysymyksiin sekd I;ihetetddn titattua materiaalia.

6.3 .2 TEKSTIN KIRJOITUS

,.foulukuussa 1993 pS6simme tekst.in kirjoittamiseen.
Osaprojektiksi muotout.ui pAAvalikon neljA ensimmAist5 asia-
kohtaa (kohdat 2 - 5) : tyo- ja kansanelAke sekai verotus, 9
vaihtoehtoa siirtyd eIAkkeelle, hakemisesta pAdtokseen ja
el5kkeen mAArAAn vaikuttavat tekijAt. Osaprojektin tulos oli
tarkoitettu kevAAn 1994 koekAyton materiaaliksi.
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Tekstin kirjoitEaminen jaettiin KaIevi MaLiIat sen ja Maurr i
Qvintuksen kesken ennalt-a arvioiden puoj j ksi

SisiIlon tason mdarittely ei tuotLanut va rkeuksia. Kosl'l;r rnr-'i
dAt oli valittu projektin toLeut-ta j iksi, l"ratsoitnnt,:, r:t t .i !'.orr
]utuksessamme kdytett-y sisAI Ion t,aso s;o1ri i hyvt rr lllyo:; lil,t.1O. rr

sisallon tieLoperusteeksi .

Esimerkki ELMO : r-r tekstisisAllosLA
KWA 3.

Frimas-Media EI,,MO Kansal.aj-sen elakeLt.trv't
1?.1.1995 YleisLa eliket-ul-vast'cl
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqcl(lcl(l(r(-l(l( loi

KokonaiselAket-uIoon vaikuLtaa
ja verotus.

3 Lekijaa; Lyoelakc:, k.itts;'trrelakt:

* Tyoelike mAdrAytyy tyosuhueiden ja niiden aikar-r;r s.1;-1Lu ]err
ansioiden perusLeeIIa. NAin Cyoelike ant-aa herrl'.i ldIlt. r'li'ii"
keelIS ansioihin suhteutetun elaketurvan.

Tyohistoria
palvelussuhteet

*

ke
tyy

YEL TEL
*

TAEL 'f YOEl,AKI.]VEL
t *

KartEunut el5.ke mk 1000 500 1000 500 1000 mk/kk

* Kansaneldke huolehtii vd.himmAiselAketurvasta. Sen niaaraAr-t

vaikuttaa olennaisesCi henkilon muut elakkeeC la elAmant-iIan-
Eeesta johCuvac IisAt. Kun muiden elAkkeiden mAarA kasvaa,
kansanelAke pienenee.

Elikkeen verotuksessa otetaan huomioon fyoelike, kansanejA-
ja muut veronalaiset tuIot. Veron pidAtysprosentLi miAray-
niiden tulojen perusteella.

ESIMERKKI KOKONAISELAKKEEN MUODOSTU}4ISESTA

KokonaiselAke 4039

i.

*.

*
t

*

*

Ve ro

Kansane IAke

3000 mk *

* 450 *

Z "6 "< Z Z "6 "6'i Z Z "<"< Z "6 "< "< Z > N El"tO E LA K Il' j 
" 

t) 9 t'l K

**
r039

*

*
TyoeIAke
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Edellisen tekstikohdan hakusanoina ovat ansioelAke ja ko-
konaiselSke.

6.3.3 KOEKAYTTO

Saatuamme osaprojektin valmiiksi, p5Asimme aloittamaan koe-
kd,yton L.4.L994. Koekdyton ol-i tarkoit.us kestAA kaksi kuu-
kautta. Se kestj- kuitenkin er5issA paikoissa neljA kuukautta
t.eknisistd alkuhankaluuksj-st.a johtuen.

KoekAyttopaikoiksi valit.tiin eri alojen toimipisteitA: KELA,
yksi tyoelAkelaitos, sairaaloita, t.yovoimatoimistoja, sosiaa-
litoimist.oja ja Tampereen Yliopist.on vakuut.usopin opetusjaos-
to.
Raportti koektiytosti ant.oi miettimistd ELMOn jatko1le. (ks.
kohta 7, koekAytto)

6.3.4 ELMON LOPPUOSAN KIR,JOITTAMINEN

,IaIje11A olevien valikkojen tekstien kirjoittaminen alkoi
huhtikuun lopulIa 1994. fatlloin projektiin t.uli mukaan myos
kolmas kouluttaja Barbro Lillgvist, koska katsoimme, ett.A
emme ehtisi kaksin saada ELMO:a valmiiksi. Toisaalta Barbron
tehtava oli myos toimia asiasisillon tarkistajana.
Lopputekstit olivatkin vaikeampia kuin perusasioita kAsitte-
l-eviit alkutekst.it. Sisallot saatiin valmiiksi heinAkuussa
1-994 .

6.3 .5 LOPPWALIKOIDEN 'JA TEKSTTEN VIEMINEN EI,MOON

Vaikka sisAlto o1i valmis, sen hiominen, tarkistaminen, olko-
luku ja syot.tokunLoon saattaminen veivAt ennakoitua enemman
aikaa. Materiaali oIi syottovalmis Tikka-palvelupaikkaan KT-
Tietokeskuksen koneelle vasta 9.9.1994. Mita ennemmAn tekstiA
Iuimme, sitA enemmAn halusimme tehd;i siihen hienositAtoa.
Tekstien syottokuntoon saattaminen kAsitti jokaisen tiedoston
alkuun anneLtavat perustiedot: mm. kuvaruudun numeron, otsi-
kon, ja hakusanat. Tiedost.on lopetust.iedot o1i rnyos kirjoi-
tettava erikseen kuhunkin tiedostoon. SisAll-on syotto tar-
koitti sen vj-emistd KT-Tietokeskuksen silloiseen Tikka ohjel-
mapaikkaan.

6.3.5 LOPPUHTONTA, VTTTTEET JA HAKUSANAT

Kun sj-sAlto o1i ELMO:ssa, alkoi loppuhionta. Sen aikana rivi-
t.imme tekstin, tarkistimme sivutuksen ja tarkistimme tietojen
oikeellisuuden. Hankalaksi loppuhionnan teki se, ettd emme
voineet tyoskennellS tutul-La wP-tekstinkAsittelyohjelmalla,
vaan tyostimme t.ekstin Tikka-ohjelman omalla ns. Tikkakirjoi-
tukse1la. Siinii toiminnot ovaL hitaita ja jaykkia. Jokaisen
asian (445) ja kuvaruudun (l- 183) lApikAyminen veikin ylIAttS-
vAsti aikaa. Hakusanojen ja viitteiden luomiseen ja t.arkis-
tamj-seen kului pari viikkoa.
TAssA vaiheessa totesimme, ettA hakusanaston tekeminen aivan
alkuvaiheessa, syksyllA 1993, oli o11ut. turhaa tyota. Jokai-
seen tekstisivuun saatt.oi anLaa tunnisLet.ietojen kirjoitus-
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vaiheessa omat
kusanastoon.

hakusanat, jotka meniviit automaattisesti ha-

6.4 TEKNINEN TOTEUTUS

Fyysisesti ELMO on KT-Tietokeskuksen Primas-Media -ohjelma-paikassa entisessd Tikassa.
Me Ioimme valikkorakenteen, kirjoitimme tekstit, annoimme
hakusanat ja viitteet.
Teksti kirjoitettiin ensin wP-muodossa. Korjattu ja stilisoi-tu teksti muutettiin sitten ascii-muotoon ja lShetettiin Ie-vykkeelle KT-Tietokeskukseen. Siel16 se eriiajolatauksellasy6tettiin ao. koneeseen. Eriajossa oIi ongelmia. Kaikki tar-vittavat tunnistetiedot eivtit oIleet aina kohdallaan. Parinpaikkailun j5lkeen niin osaprojektin kuin loppujen tekstien-kin vieminen koneeseen onnistui.
Aivan viime vaiheessa kdvimme vielii taipi linkitykset Sosiaa-liturvantietopankin eri valikkokohdista ELMOON. Linkityksettarkastettiin my6s TELE:n kanssa. K5ytiinnossa linkitysten
teknisen toteutuksen suoritti KT-Tietokeskus.
Linkitys tarkoittaa p8risyti Sosiaaliturvan-tietopankin val i-tuista kohdista suoraan ELMO:on. Sosiaaliturvan-tietopankki
on yksi TeleSammon palveluvalikoista.
ELMO:a voidaan katsella joko KT-Tietokeskuksen Palveluverkonkautta (yhteisOllii on suorat linjayhteydet KT-Tietokeskuk-
seen) tai yleisestti TeleSammon tietoverkosta modeemilla va-rustelulla mikrolla.
6.5 AIKATAULUT

Alkuperaiisen hankesuunnitelman mukaan ELMO:n olisi pittinyt
o1la valmis 31.5.L994- Va1mis se kuitenkin oIi vasta
9. 11. .L994.
Sosiaali- ja terveysministerio vaati nopeaa aikataulua ja
osaprojektin liittamistii Soster-valikkoon, mutta Eldketurva-
keskuksessa katsottiin, ettii puolivalmista tyotii ei julkais-
ta- Vasta kun tuote on tiiysin valmis ja testattu, se otetaanyleiseen kdyttOon.
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TAULUKKO 2. RAKENTAMISAIKATAULU

Tyovaihe Syntynyt ja kiiytetty materiaali
1 .9. 1993

L.L2.

1 . L994
osaprojektin viimeistely ja Tik-
kaan vienti -seurantaryhmdn poyteiki r j o j a

- koekiiyt tosuunn i te Ima

I .3. 1994

1 .1994

perustan ja rakenteen luominen -toimintasuunnitelma
-KT-Tietokeskuksen pro jekt i suun-
nitelma
-hankesuunnitelma
-useita papereita "ajatuksia ja
pohdintoja ELMO:sta" omina tuo-
toksina
-neuvottelumuistioita SOSTER-t ie-
topankkineuvotteluista ja neuvot-
teluista KT-Tietokeskuksen
kanssa
-seurantaryhmdn p6ytrik i r j o j a
-raportti TELMO-hankkeesta
-ty6ryhmdmui stiot : Sosi aal i turvayleisissd tietoverkoissa
-loppuraportti : Siihkoinen asioin-ti hallinnossa

sis€il16n kirjoitus -piitival ikon vi iden ensimmdi sen
kohdan sistilt6
-seurantaryhmiin poytrik i r j o j a
-sistil lon IShdeaineisto

koekiiytt6 -kyselylomakkeet
-selvitys koekiiyton demosta
-analyysitaulukko ELMO',n koekdy-
t6stii
-yhteenveto analyys i taulukosta
-puhel inhaastattelu jen poyttiki jat
-seurantaryhmdn pdytelki r jo j a
-selvitys ELMO:n kiiyttdkustannuk-
sista
-TELMO Kuusamoon

sisdllon kirjoitus ja markkinoin-
nin suunnitelu -valikkojen 5 - L2 tekstisisiilto

-ldhdemateriaal i
-seuranta hmdn tiki r at



viimeistely, markkinointi alkaa - seurantaryhmein poytAkirj oj a
-ELMO:n kdytto koulutuksessa
suunnitelma
- ELMO- esite
-ELMO-k;iyttoohj e
-ELMO:n jatkon markkinointisuun-
nitelma
-kutsukirj eet tiedotustulaisuu-
teen
-kirjoitelmia ELMO:sta eri ta-
hoiIle

F t ust a].suus ar ssa 9.11 .L994I t

rvoptiL,littA

Projekt.iin kd.ytett.yjA henkilotyopAivid o1i yhteens5 26G,joista Mauri Qvintuksen osuus o1i 15I ja Kalevi Matilaisen
r15 peiivA;i.

EnsimmAisen alustavan suunnitelman mukaan hankkeeseen ol-i
mdArd kulua 97 htp. Hankesuunnitelmassa arvioitiin kAyt.etEa-vdksi ajaksi 190 hLp.

Sis;il1on kirjoitus vei suunnilleen arvioidun ajan, mutta sen
tarkistamiseen ja syott.okuntoon saattamiseen kului arvioitua
enemmdn aikaa.
Lopputarkastus kuvaruutu kuvaruudulta ennen kAyttoonott.oa veinoin kuukauden, jota aikaa ei o1t.u osattu ennakoida.
Ongelmat tekniikan kanssa venyttiv5t valmistumisaikaa ainakin
kuukaudella.(rs. kohta 6.9)

5.5 ELMON MARKKINO]NTI

Markkinoinnin suunnittelu ja valmistelu aloitettiin
1994. ElAketurvakeskuksen viest.int.dosaston tied;fta

elokuussa
jat suun-nittelivat markkinoinnin, ElMO-esit.teen (Iiite 4)

t.oohjeet ja valmistelivat julkistamistilaisuuden. sekA kdyt-

ELMO julkistettiin 9. 11 .L994 ndytt&vdssd tiedotustilaisuudes-sa hotelli Marskissa. Paikarle oli kutsutt.u n. r50 eri tiedo-
t.usvAlineiden edustajaa. Kutsun otti vastaan n. 70 tiedotta-jaa, joista n. 30 oIi elAkelait.osten tiedotusvAkeA..lulkistamistilaisuutta esitertiin myos TV r:ri sdrndrr ilIan
pdduutisissa.
ELMO:oon tutustumista helpottamaan ja sen kAyttokynnystd
alentamaan laaditt.iin yhteistyossA TeleSammon ja KT-Tietokes-
kuksen kanssa kdyttoohjeet esimerkkej_neen (Iiite 5) .

to

7 .9 .l-994
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6.7 SEURANTARYHMA

ELMo:n rakennustyot5 ohjaavaan ja valvovaan seurantaryhmian
kuul-uivat seuraavat henkilot :

El5ket.urvakeskuksesta: Pirkko Jaaskeriinen (Liedotuspaar-
Iikko)pj ., Riitta Ahovaara (tietotekniikkaexpertti), TapioKarsikas (asiakaspalvelupaellikko), urla Lindstrom (tiedot-
taj a)

KELA:lta: Hilkka Nakari (tiedottaja)
LEL Tyoel-dkekassalta: Anita HeIlgr6n (tiedotustoimittaja)
SeurantaryhmA kokoontui 9 kertaa.
seurantaryhman rool-i oli lShinna ohjaava ja ajastava. Arussa
ryhmAn tuki oli suureksi hyodyksi, kun valikkorakenne sai
oman muotonsa. Sen jAlkeen tunt.ui, ett.A ryhmAltd lopahti in-t.o. Saimme tehdA asioita varsin omin pti.in ja hyvinkin it.se-niiisesti sisAltoon liittyvea tyotA. uutta int.oa seurantaryh-
malta loytyi, kun arettiin puhua ELMO:n markkinoinnista. Ryh-
mart.5 ja erailt;i sen jaseniltd olisi odott.anut varsinkin si-sAllon suhteen paljon enemmdn annet.tavaa.
seurant.aryhma o1i erAdnlainen "piiskuri,' . Kokouksissa sovitutasiat oli oltava varmiina seuraavaan t.apaamiseen. Nain pysyt-tiin hyvin aikataulussa.
seurantaryhmA;in kuuluva Riitta Ahovaara vast.asi Eldketurva-
keskuksen puolelta ELMO:n tietotekniikkaan liittyvistA asi-
oi-sta.
6.8 VERKOSTOITUMINEN TYOSKENTELYN AIKANA

Tyoskent.ely toi luonnol-lisesti t.ullessaan erdAnlaj-sen verkos-
ton.
Yht.eys Eld.keturvakeskuksen Tietohallinto-osasLoon ol-i aivanruonnollinen. sierla varsinkin Riit.ta Ahovaara oIi se henki-Io, jonka kanssa jouduimme paljon tyoskentelemAdn. Toki yh-teyksid ori orlut ennenkin, mutta nyt yhteydet kiinteytyivdt.ja konkretisoit.uj-vat yhteisen uuden ponnistuksep_.myota. yh-
teyksistd on jatkossa varmasti paljon hyotyA.
KT-Tietokeskuksesta, jonka koneissa ELMO toimii, opimme tun-
t.emaan useita ihmisiti. He antoivat paljon uutta tietoa tieto-tekniikan ihmeellisestai maail-masta ja ovat. varmasti jatkossa
erittain kayt.tokelpoisia yhteisryokumppaneita ja rukihenkj--loite Leknisiss5 sovellutuksissa. Meille tutuksi tuli varsin-kin systeemisuunnitt.el-ija vesa-Matti Koirikivi, joka toimi
yhdyshenkilonAmme j a kouluttaj anamme .

TELE:n kanssa yhteistyo rajoittui lahinna markkinointiin.silti se paanavauksena siihen suunLaan varmasti osoitt.aut.uuhyodylliseksi, kun ELMO:n sovellutuksia kehitet5dn.
Yhteistyo elSkelaiEost.en kanssa pelasi hyvin. Laitokset. avus-t.ivat auliisti sisdllon kirjoitt.amisessa tekemrill-d esittelytitsestdan. Yhteistyota kannattaa jat.kaa esim. tieLojen yllEi-
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pidossa. Jatkossa hyodyllisiA yhteyshenkiloit.A l-aitoksista
loytyy monia.

Koek5yton aikana kAvimme useassa eri paikassa esittelemdssA
ELMO:a. Saimme monia uusia tuttavuuksia, joista voi olla jat-
kossa hyotyA. Esimerkiksi yhteistyo Kuusamon Koj-llis-Telmon
vet5jAn Heidi Aholan kanssa oIi varsin antoisaa.

Ei sovi myoskS5n unohtaa hankkeen ohjaajaa, erityistutkija
Antti Kauppia, joka useassa vaiheessa antoi arvokkaita neu-
voja hankkeen menestykselliseen eteenpiin viemiseen. Mej-ll5
oIi useita palavereita, joissa hanketta Ant.i1le esitelimme.
Saamamme vinkit avasivaL aina uusia ndkokulmia.

5.9 SISALLON TUOTTAMISEN JA TEKNISEN TOTEUTUKSEN VALISIA
ONGEL,MIA

Kuten edeIIS jo todett.iin, yhteist.yo tekniikan asiantunti-
joiden kanssa ei ollut ongelmatonta.
ATK-ihmiset eldvAt omassa maaiLmassaan. He olettavat toisten,
asiasta tietAm5ttomien, ymm5rtd.v5n yhdellA selvittelyllA vai-
keita teknisiA asioita. Kun jouduimme kysymAAn samaa asiaa
useaan kert.aan, nAyttivat ATK-laiset tuskastuneilta. Kou1u-
tuksellist.a taitoa ainakaan hankkeessa kohtaamil-lamme ATK-
ihmisiltA ei Iiiemmiilti o1Iut. Tdmtin saatoimme todeta ottaes-
samme osaa ATK-koulut.ukseen. Kirjalliset ATK-ohjeet olivat
kirjoitettu asiat jo osaaville lisAohjeeksi.
JSlkiviisaana voimme sanoa, etti tekninen osuus olisi pitAnyt
irrottaa heti alussa omaksi kokonaisuudekseen t.ieEohallinto-
osastolle ja jattae meid€in tehtAvAksemme vain asiasisAllon
luominen. Ilmeisesti koko tehtAvdA ei olisi pit5nyt ot.taa
vastaan ennenkuin erottelu ol-isi Lehty. Monilta hankaluuksis-
t.a olisi silloin vdltytty.
Toisaalta opimme kyI1a paljon Lietotekniikasta, mutt.a kenties
vAdr5n asian yhteydessA. Tietotekninen opiskelu hidasti huo-
mattavasti varsinaista tyoskentelyii .

6.10 TEKEMISEN HYODYT JA HAITAT

HYOTYJA

Me rakentajat pddsimme kurkistamaan sellaiseen tietotekniikan
maailmaan, johon ei ilmeisesti muut.en olisi koskaan o1lut
mahdollisuutta. Se hyodyt.taa varmasti varsinaisessa tyossA
eteen tulevien tietoteknisten asioiden ja ongelmien ymmdrt.A-
misessd ja ratkaisemisessa.
,Jouduimme kertaamaan perusteellisesti elSkeasioiden perus-
tiedot ja ottamaan selvAA aivan uusj-sta, meille ennen tunte-
mattomista esim. vakuuttamiseen ja elskelainoihin Iiittyvista
asioista. Luulimme osaavamme enemm5n kuin todellisuudessa
osasimmekaan. Tietojen tarkistaminen oIi systemaattista. Tut-
tujen asioiden katsominen uudesta ndkokulmasta oli varsin
mielenkiintoista. Omassa koulut.us- ja neuvontatyossd uusi
n5kokulma ja uudet tiedot ovat varsin hyodyllisiai. Saimme
tuoreita evaiitai sosiaalivakuutusasioiden kokonaisneuvonLaan.
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Solmimme paljon uusia kontakteja ihmisiin, joihin emme muuten
olisi tutustuneet. Kontaktit ovat il-meisen hyodyllisia ELMO:n
j atkokehittelyn kannalta .

Tiivis parityoskentely oli antoisaa. Vaikkakin normaalin tyon
puitteissa olemme tehneet yhteistyotA jo vuokausia, ndin tii-
vis ja pitkAkestoinen tyoskentely yhdess;i toi toisesta esille
uusia ulottuvuuksia, joihin loyhempi yhteistyo ei anna mah-
dollisuuksia tutustua.
Tyotoverit suhtautuivat ymm5rt5vAisesti jatkuvaan painiske-
luumme ELMO:n rakentamisessa. Rutiinityot jaiv5t suureLta
osin kahden muun tyotoverin harteille. ELMO:n rakentaminen
t.oi esil-le kouluttajien mahtavan yhteishengen, venymis- ja
j oustamiskyvyn.

Tekemittomien toiden listaamisista o1i paljon hyotyA. Lis-
t.austekniikkaa kannattaa kiiyttA5 normaal-issakin tyossA, yksi-
tyiseld.mAssAAn t.ai opiskelussaan.

Itse alkaa oIIa liian urautunuL, Antti Kaupin ajatukset ava-
sivat aina uusia ikkunoita: asioita voidaan tarkastella mo-
nelIa tava1la. Oman koulut.ustyon suunnittelua varten on tu-
levaisuudessa kerdt.tAvii n5kemyksia useilt.a eri tahoilta, myos
sellaisilta jotka eivAt asiasisAllosta tai koulutusteknii-
koista mitiidn ymmirrd. Poikkeavat nAkemykset antavat ajatte-
Iemisen aihet.ta ja vievdt asiaa eteenpAin.

HATTTOJA

Lihdimme liikkeel-Ie ilman minkAAnlaista valmistautumista.
Olisi pitanyt tarkkaan perehtyA tietotekniikkaan ja tieto-
pankkien sisAltoihin sekd konsultuoida muiden tietopankkien
rakentajien kanssa.

Hakusanojen pohdiskelu alkuvaiheessa oIi aivan turhaa. Niin
meitA tosin neuvottiin tekemAAn, mutt.a hakusanat saattoi teh-
de tekstj-n rakentelun yhteydessS. Silloin ne kumpusivat luon-
nollisesta ympAristostiisn. Aikaa meni alussa varsin paljon
hukkaan.

Totesimme, ettd t.ietotekniset yhteydet tdssA maassa ovat epe
varmoja. Jos halutaan olla varmoja yht.eyksien toimivuudesta,
on ne varmistettava moneen kertaan. YhteyksissA on turhan
monta solmukohtaa, jotka voivat pett.iiA.

5.11 POHDISKELUA AIKATAULUSTA JA TYOMAARISTA

Ammattilaiset, lAhinnfl KT-Tietokeskus, antoivat ymmArt$A,
etti hanke toteutet.aan nopeasti. Se veisi joitakin kuukausia,
korkeintaan puoli vuotta. Niinpii Mauri Qvintuksella oIi al-ku-
vaiheessa kdsitys nopeasta, noin puoli vuotta kestAvAstA pro-
jektista. Myos minisLerio kiireht.i saadakseen omaan Soster-
t.ietopankkiinsa "Iihaa luiden ympdrille" .

.los mei115 olisi ennen aloitusta ollut nykyiset tietomme tie-
totekniikasta ja tietopankkien rakenteesta, olisi puoli vuot-
t.a ELMO:n rakentamiseen riittAnyt.
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ELMOn rakent.amisen rinnall-a pyrimme parhaamme mukaan tekemddn
myos normaalia koulutus- ja neuvontatyotAmme. Taydellinen
keskittyminen ELMO:n rakentamiseen olisi nopeuttanut valmis-
tusaikataulua. Toisaalta pitki poissaolo normaalj-sta tyostA
olisi o1Iut ongel-mallista. OIisi ollut vaikeaa saada tilal-
lemme uudet kouluttajat ja neuvojat, ja me olisimme itse
" jAAneet ammattitaidossamme j5lkeen" . Tyorutiiniin mukaan
pAAseminen olisi vienyt oman aikansa.
ELMO:n tekeminen oto-tyonA oIi tyonantajan, osastopd.Allikon
mAArAys, jota on pidett5vd hyvdnA ratkaisuna kaikille.
KOEK7iYTTO

Koekiyton tarkoituksena o1i selvittdA
ongelmakysymyksiA asiakkaan kannalta .

seuraavat kysymykset. raportin sivulta
hankkeemme keskeisiA
Keskeisiksi nousivat
5:

1 Mika on sisAllon taso?
3 Miten rakenne ja hakusanat palvelevat hanketta?
4 Mita asiakas hyotyy ELMO:sta?
5 Miten ELMO liittyy muj-hin tietoverkkoihin?
7 Miten asiakas valitsee oikean tietoverkon?
1O Miten tekniset, jarjestelmat sopivat yhteen?

Naihin kysymyksiin pyrimme koekiyton aikana saamaan vastauk-
sia. LisAksi pyrimme koekAyton avul]a loytAmfldn ne hyodyt,
joita ElMO-tieloverkko antaa kaytt.Ajiilleen. KoekAyton tarkoi-
Luksena oli paikallistaa myos suurimmat ongelmat ja tekniikan
pahimmat puulteet. Naita koekdytosti saatuja arvokkaita koke-
muksia kiytimme hyvaksi lopullista El,MO-tietoverkkoa rakenLa-
essamme.
KoekAyton avulIa saimme se1vi1le, miten Elmoa tullaan k5ytta-
ma5n , )a ketkii siti kdyttivat. Tekstin sis5llon tasoon saa-
toimme-koekAyton jAlkeen ottaa paremmin kantaa. KoekAyton ai-
kana paljastuivat kaikki ne tekniset ongelmat, jotka vaikeut-
tavat tietoverkon kAyttoA. KoekAytto osoitLi myos, mi-ten t5r-
keAA on uuden viestintAvAl-ineen markkinointi.
7 .L. KOEKJiYTON SWNNITTELU

Toimintasuunnitelmassa l-5. 9. 1993 otettiin yleiseSti kantaa
koekdyttopaikoihin. Ne olivat ldhinnA El5ket.urvakeskuksen
kouluttaj ien yhteistyot.ahoj a.

Seurantaryhmin poyt.Akirjassa 19. l- .1994 todetaan, ettA koek5y-
Lon suunnittelu hoidetaan tammikuussa 7994, valmistelut teh-
dAAn helmikuussa ja koekAytto Loteutetaan l-4.3. - 31.5.L994.
KoekAyton suunnitelma tehtiin 2L.2.L994. SiinA m.m. vahvis-
tettiin koek5yttopaikat. ja esitettiin eri toimenpiteiden yk-
sityiskohtaiset aikataulut. (Iiite 6)

KOEKAYTON SISALLON VAT,TIUTA

Koekdytto aiottiin ensin tot.eut.taa ainoastaan vanhuuselak-
keistA. Aineisto todettiin Iiian suppeaksi. Mukaan otettij-n
myos tyottomyysel&ke, mutta vielAkin aineisto katsottiin lii-
an vAhSiseksl. Lopulta pAAdyttiin suorittamaan koekiytto 5
ensimmaisen valikon perusteella. Ne sisiltivAt elAkeasioiden
perustietoja. NAin slimme riittAvAn laajan koekAyttomateri-
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aalin. Sen perusteella k5ytt5jille syntyi myos kuva lopulli-
sesta ELMOsta ja siitd, miten sitd voidaan k5yttaa hyodyksi.
PSSsimme kokeilemaan ELMO:a todellisessa tilanteessa ja kaiyt-
tajat saattoivat hyodyntaA jo tekstin sis5ltod omassa tyosl
sdAn.

KOEzuiYTTOPATXTO.:EN VALINTA

Koekdyttopaikoiksi val-ittiin t.ulevia kAyttaij i5 metko laaj alta
alueelt.a, jotta saataisiin kuva siit;i, miLen eri paikoissa
kdytetdAn tietoverkkoa. Seuraavat paikat. olivat koekAytteji-
nd:

KansanelAkelaitos, pdaikonttorin sisdinen puhelinneuvonta
KansanelSkelait.os, JyviiskylSn paikallistoimisto
Kansaneldkelaitos, Kotkan paikallistoimist.o
KansanelSkel-aitos, Kuusamon paikallistoimist.o
Kuntj-en elSkevakuutus, asiakaspalvelu
Eldke-Sampo, asiakaspalvelu
HYKS, Meilahti, sosiaalihoitajat
Tampereen YIj-opisto, vakuutustutkinto
Kuusamon kunt.a,' sosiaalitoimisto, terveyskeskus, kirjasto, ja
tyovoimat.oimisto ( Koi ] I is -TeImo k5ytossA )

Kotkan kaupunki,' sosiaalit.oimisto, terveyskeskus, keskus-
sairaala, kirjasto, t.yovoimatoimisto. Kotkasta on suorat yh-
teydet KT- tietokeskukseen.
7.2 KOEKAYTON TOTEUTUS

Ennen koekAyton alkua pidimme esittelytilaisuuden ELMO:sta
jokaisessa koekAyt.topaikassa. Kun esittelimme ELMO:a, ker-
roimme ensin lyhyesti tietoverkkojen historiasta. PdApaino
esittelytilaisuuksissa o1i ELMO:n rakenteen ja sisAllon sel--
vittelyssA. Annoimme myos kuvan siita, kenelle ELMO on tar-
koitet.t.u. KuuIi j at t.iedustel-ivat usein ELMO: n aikataulustaja kustannuksista. Lopuksi kysyimme arviota ELMO:n k5yttomah-
dollisuuksista tyopaikoilla ja sovimme jatkotoimenpiteistA.
Koekdyton markkinoinnissa pyrimme korostamaan kAytLdjille si-
sAllon kokonaisuutta. TAhdensimme, mita kSyttAjdn kannalta
hyviS asioita ELMO:sta loytyy, ja miten he voivat ndit.5 tie-
toja hyvAksi k;iyttAA asiakaspalvelussa. Esittely oIi samall-a
mot. ivoint it i laisuus .

Myohemmin haastattelemalla puhelimitse Eiedustelimme, kuinka
ELMO:a on kAytetty ja mitai havaintoja kiyton aikana on nous-
sut. esiin. Koekdyt.on IopuI1a kyselylomakl<eelIa pyysimme ar-
vioita ELMO:n toiminnasta. Lopuksi pidimme helsinkilAisten
koekdyttAjien kanssa palaverin, jossa kirjasimme heid5n koke-
muksensa ELMO:sLa. Ndistd kaikista kokemuksist.a rakensimme
analyysitaulukon (1iite 7) , jonka perusteella olemme tehneet
johtopAatoksiS koekAytostS.

Koekdyton analyysit.aulukon avulla seurasimme koekAyttajia ja
heidAn kAyttom5driiiSn sekd koekdyttAjien kokemuksia ELMO:n
hyodystA, haitoista, sisSllostd ja t.ekniikan toimimisesta.
Loppuun liitimme omat huomiomme vasLauksista.
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Anallrysitaulukon kokosimme selvityksistS, joita olimme saa-
neet koulutustilaisuuksista, puhelinhaastatteluista, kysely-
lomakkeista ja koekiiytt5jien kanssa pidetyist6 palavereista.
7.3 KOEKAYTOSTA SAATUJA TULOKSIA

MITA ANALYYSITAULUKOSTA KERTOO KOEKAYTTAJISTA JA KAYTTOMAA-
RISTA

OIemme analyysitaulukon avulla tehneet selvityksen sitii, Ri-
ten koekeiyttd onnistui ja miten koektiytt6m5iiriit vaihtelivat.

TAULUKKO 3

TAULUKKO ELMO:n KOEKIYTON !fi.f,RlSTf, JA KIYTTOAJOISTA

KOEKAYT-
TAJAT

KOEKAYTT^IJA-
MAARA

KAYTETTY AIKA

KPL Kiiytti
kpI

huhtikuu toukokuu kesiikuu

Kela
kaikki

1L 7 7 tuntia
30 min

5 tuntia L2 tuntia
36 min

-Kelapiiiikont-
tori

2 2 Ei ole voitu
eritel 16

-KeIatiedotus
I

-Ke1a Jy-
vtiskylii

4 2 Ei ole voitu
eri tel I ii

-KeIa
Kotka

2 2 Ei ole voitu
eriteIIS

-KeIa
Kuusamo

2 1 Ei ole voitu
eritellii

HYKS,
Meilahti,
sosiaali-
hoitaj at

10 3 2 tuntia 38 minuuttia 38 minuut-
ti.a

Kuntien
Eldkeva-
kuutus,
asiakas-palvelu

2 2 57 min 2 tuntia
30 min

1 tunti
19 min

Tampereen
Y1 iopi sto
vakuu-
tusiaosto

3 t 9 minuuttia



KOTKA
KT- t ieto-
keskuksen
verkko

4 0 Selvitysta ei saatu

KUUSAMO
KoiI is -
TeImo

3 3 Ei voitu
t ilastoida

TeIeSampo Ei t.ietoa Ei ole sel-
vitetty

55 min

Yleiso-
messut,
Ulvila

20 20 10 tunt.ia
Messut 3
pAivAA

B tuntia
I minuut.t ia

Selvityksest5 ilmenee, ett5 koekdytto epAonnistui t.Aysin Ke-
lan tiedotuksen, Tampereen Yliopiston ja Kotkan kaupungin
kanssa. Kelan tiedotust.oimisto val-itteli tyokiireit5.. Tampe-
reen Yliopiston kanssa ei saatu verkkoyht.eyksid toimimaan ja
yhteydet Kotkaan toimivat vasLa kesAkuussa.

Parhaiten koekAytto onnistu Kelan paikallistoimistoissa.
KAyttoaikoja ei o1e voitu eritel15, koska Kela kAytt.i omaa
linjaansa, ja kaikki kaytto ndkyy yhteiskdyttond..
KoekAyt.tAjisti ainoastaan 64 ? kAytti ELMO:a. .los kAyttAjistA
vield. vdhennetd5n yleisomessujen aikainen koekdytto, fliin ai-
noast.aan aIle puolet. koek;iyttAjistei tut.ust.ui ELMO:on. Kiin-
nosLus koekdyttoon oli siis kokonaisuudessaan vAhAistS.
Tilanne koekAyton aikana toimipisteissA
Harvinaisen paljon erilaisia ongelmia il-meni eri koekdytt.o-
paikoissa. Ne hAiritsivit huomat.tavasti koekAytlomahdolli-
suuksia.
Kelassa yleisend hAiriotekijAnA oIi koneiden tunnusten vaih-
to. Lis5ksi ,fyvaskylSn ja Vaajakosken toimistoissa oIi samaan
aikaan meneillA toinen ATK-kokeilu. Monet koekdyttajaL valit-
telivat tyopaineitaan. Myos lomat ja muut t.yoaikaan liittyvAtjarjestelyt haittasivat koek5yt.toA. Tekniset syyt ja tieto-
katkokset varsinkin Kotkassa h6iritsivAt huomattavast.i koe-
kiiyttoai. Myos puhelinyhteyksien ep5varmuus KT-t.ietokeskuksen
keskustieLokoneeseen vaikeutt.i koko ajan koekiytto;i.
7.3.L ELMO:N HYODYT KOEKAYTON AIKANA

Kelan paikallistoimistot. ndkivdt hyotynA sen, etLa asiakkai-
den kanssa voitiin paneutua erityiskysymyksiin ja etsiA rat-
kaisuja ongelmiin yhdessd, jolloin molemmat osapuolet saivat
varmistuksen tietoihinsa. Hyodyksi Kel-an paikallistoimistot
katsoivat myos sen, ettA ELMO:a voitiin kAyttAei toimipaikka-

JJ
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koulutuksessa. Paikall-istoimistojen virkailijoiden mielestd
ELMO on eldkkeiden nykyaikainen tietovarasLo.
HYKS:ssA koet.tiin, ettA potilaiden ongelmiin voitiin ELMO:sta
etsiS apua. Ajant.asalla olevat tiedot. nAhtiin hyotyne.

Kunt.ien eldkevakuutuksessa pidettiin hyotynd sitA, ettA
dot p5ivitetAAn nopeasti ajantasalle. ELMO:n tiedoista
taisi o1Ia hyotya kuntien eldkeasiamiehille, jotka oman
sA ohella joutuvat perehtymdAn el-Akeasioihin.

tie -
saat -
tyon-

Tampereen YliopisLon vakuutustutkinnon opiskelijoiden mieles-
ta Ei,MO:n etu on se, ett5 opiskelijat voiwat varmistaa tieto-
jaan nykyaikaisen t.ietojdrjestelm&n avull-a. Oppilaat eivat
kuitenkaan olleet kiinnostuneita tutustumaan ELMO:on. Joh-
tuneeko ttimA ELMO:n puuttumisesta kurssivaatimuksista, yh-
t.eysongelmist.a vai tenttikaudest.a.

Ammattiyhdistyksen edustaja ntiki ELMO:ssa hyvAn ajantasalla
olevan Lietokanavan, josta nopeasLi voidaan varmistaa ja-
seniston tarvitsemia eldketietoja.
Asj-antuntijoiden opastamana yleison kdytossA messuilla ELMO
todettiin nopeaksi ja helposti kAytettdvAksi tietokanavaksi.

ELMO:n hyotynAkokohdat katsottiin vAhAisiksi sairaaloissa,
sosiaaliloimistoissa ja tyovoimatoimistoissa. Myos yleisistA
infopisteistA ei ole saaLu minkAAnlaisia kokemuksia, mik5
osoiltanee, ettei sellaisissa pisteissA vielA pitkaan aikaan
ELMO:a tul1a kAyttAmdAn.

Yhtseenvetona hy6dyist6 voidaan todeta, ettA el&kkeiden eri-
tyiskysymyksiin ELMO:sLa voidaan nopeasti etsiA ratkaisuja.
SLMO sopii myos oman toimen ohella elAkeasioissa ty6skentele-
vill-e. Ajantasalla olevat tiedot. nousivat myos selviksi hyo-
d.yksi. Hirvinaisen paljon on toimipisteit.d, joissa ELMO ei
kAytetd.
7 .3.2 KOETUT HAITAT

Monissa paikoissa todettiin, ettei ELMO:n kdytto*onnistu pu-
helinpalvelussa. Ilmeisesti hankaluutena oIi usean t.oiminnon
pitiiminen auki pAAtteellA yht5aikaa. Myos asiakaspalveluti-
lanteissa ELMO:a pidettiin hitaana ja hakusanoilla Iiikkumis-
ta hankalana.

.Tos elSkeasioista
vAh5iseksi. Myos
kiinnostuttu.

ei o1e perustietoja, kAyLto niiytt5A jAaivtin
yleisoinfopisteissd elAketiedoist.a ei oltu

Tampereen yliopisto kaipasi mukaan ETK:n yleiskirjeistA Iy-
hennelmiA.

Kiiyttokustannuksia monet. pitivAt suurina. ELMOA ei voida
kayttdA, kun ktiyttoon ei ole varattu varoja.
Yhteenvetona haitoieta voidaan todet.a, eLtA niitA loytyy
tekstin sis5l1ostA. Tekstit eiv5t o1e tarkoiLettu yleisopal-
velupisteisiin. Hakusanatoiminnat. osoittautuivat. hankaliksi



j a hakutoiminnot
paljon. Haittoja
ELMO-versiossa.

?trJJ

hitaiksi. TeknisiA vaikeuksia oli ylldttdvAn
olemme pyrkineet vdhentimddn lopullisessa

7 .3.3 HUOMIOITA TEKSTIN SISALLOSTA

Yleisest.i on t.odettava, ettd sis5ll-on suhteen saadut vastauk-
seL ovaL monessa asiassa ristiriitaisia. Esimerkiksi valikko-
rakennetta Tampereen yliopisto vakuutust.utkinnon opettajat
pitivit hyv;inA, mutta Kuusamon yleispalvelupiste vaati raken-
neLta lyhyemmdksi.

Tarkkaa tiet.oa t.arvitsevat Kelan pAAkonttori, Tampereen YIi-
opisto, HYKS ja Kunt.ien eldkevakuutuksen asiakaspalvelijat
pitivAt tekstin tasoa liian yleisenii. Normaaliin asiakaspal-
veluun Kelan paikallisLoimistoissa tekstin taso tunt.ui sopi-
valta.
HyvAksi havaittuina kohtina tekst.in sisSllossA pidettiin yh-
Leensovitusta, eIdkepAAtoksiA, osa-aikaelAket.t.A, esimerkkejA
ja kokonaiselAketaulukoita. Tietoa sen sijaan kaivattiin var-
hennusprosenteista, tyottomyydestA ja esimerkkejA pyydettiin
hiomaan.

Tekstin kansanomaisuus ja sen ajankohtaisuus koettiin hyvAk-
si. Tekstistd. Ioytyi sekai asiavirheitd ett;i kirjoitusvir-
heita.
Yhtseenvetona tekstin sis5lL6ets5 voidaan todeta, ett5 koekAyt-
ttijien havainnot olivat melko ristiriitaisia. Kysymykseen
"MikA on sisAllon taso?rr ei saaLu koekAytostA perustelt.ua
vastausta. Sisiitlon oikea taso jiiAnee aina hieman avoimeksi
kysymykseksi.

7 .3.4 TEKNI IKKA KOEzuIYTTA.TTSN KANNALTA

YleensA koekdyttijien mielesti Tikka-ohjelmaa o1i helppo
kaytt5a. Muutamat totesivat, ettA ohjelma on hiQ4s. Kuusamos-
td, jossa on vastaava Tikka-ohjema t.oiminut jo 2 vuotta, to-
dettiin, ettA ELMO:ssa on nopea Iiikkua.
Asiakaspalvelutilanteisiin ELMO osoittautuj- Iiian hitaaksi.
Yht.eyden luonti kestAA liian kauan. Huomautuksia t.uli myos
siitA, ettei ELMo-ohjelmaa voi pit.AA jatkuvasti pAaIIa.
Vaikka tAm5 olisikin ollut mahdollista, huomautettiin siita,
ettA ohjelma putoaa liian nopeasti pois pAalta. Myos kustan-
nukset v5hensivit huomatt.avasti ohjelman aukioloaikaa.
Tikka-ohjelman sisAisissA toiminnoissa eniten vaikeuksia iI-
meni hakusanojen kaytossA. TdmAn vuoksi olemme }opulliseen
versioon IiiLLaneet hakusanaluettelon, mik5 on huomattavasti
helpot.tanut hakusanojen kAyt.toa.

Tikka-ohjelmaan menon hankaluutta moit.it.tiin yleisesti.
Yhteyden saantiin tiittyi monia ongelmia. Jos puhelinyhteydet
eivit toimineet. modeemj-n avu11a, sYY saattoi otla puhelinlin-
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joissa, puhelinkeskuksissa, kAyttAjiin vajaavaisissa tiedoissa
tai katkoksia ei pystytty selvittAm5dn. Myos Tikka-ohjelmassa
esiintyi paljon kAyttohdirioita. Kirjoittautuminen sisdrin
Tikka-ohjelmaan eri koneilta vaati tarkkaa merkkien tunt.emis-
ta. Tikka ohjelma saattoi oll-a useita p5iviA pois kdytostA.
Ruuhka-aikoina ohjelma putosi pois p551tA tai ohjelmaan ei
p5;issyt sisA5n. Myos Lunnusten vaihtuminen kesken koekAyton
aiheutti paljon ongelmia koektiyttotoiminnassa.
Yhteenvetona tekniikasta voidaan todeta, ettA koekAyton aika-
na ilmeni erilaisia ongelmia Tikka-ohjelmayhteyksissA. Ne
kirjattiin ja niistA on paljon opit.tu. Mita suorempi linja
kAyttAjalla on Tikka- ohjelmaan, sit5 varmemmin yhteydenotot
onnistuvat.
7.4 JoHToPAArors rA roezuivtostA

7.4.L JOHTOPAATOKS IA KOKONAI SWDESTA

Koek5ytton mAdrist6 tehty yhteenveto paljasti, ettd ELMO:n
koekAytto ja kAyttomAAr5t. jAiveit. vAhAisiksi. Syyn5 oli ilmei-
sesti s€, etteivat sAhkoiset tietoverkot ole vield yleisessA
kAytossd. MyoskAtin kAytAnnon tyotA helpottavia tekijoita ei-
vAt koekdyttajat huomanneet.

TeknisiA ongelmia ilmeni tietoverkkojen k5ytossA runsaasti.
Tekniset. ongelmat liittyvAt linjayhteyksiin, kdytettyyn Tik-
ka-ohjelmaan ja k5yttajaohjeiden puutteisiin. HelppokAyttoi-
syyden vaatimus ei sj-is vielA o1e toteutunut.
Kun uut.ta maksullista t.uot.etta pyritAAn saamaan kii.yL.t.oon, oll
panostettava paljon markkinointiin ja koulutukseen. VAhAisin
resurssein ei kannata l5hteA liikkeelle. RiitLamaton mark-
kinoinnin ja koulutuksen suunnittelu vaikeut.ti selvAsti koe-
k5yt.on onnistumista.
ELMO:n lopullisessa kAynnistAmisvaiheessa otettiin huomioon,
ett.5 ELMO:n kAyt.to vaatii hyv5t ohjeet. NiissA edetiiAn esi-
merkein ja osoitetaan, miten asiat voidaan ELMO:n avulla par-
haiten rat.kaista. Eri kAyttAjAryhmille suunniteltiin omakoh-
taisia esimerkkeja.
7.4.2 ELMO : N I(AYTTOTILANTEET .1A -TAVAT

Koekdyttajat ldhinnii tutustuivat ja katselivat, ELMO:a. Pa1ve-
lutilanteisiin piiAstiin ainoastaan Kuusamon ja JyvAskylAn
Kelan paikallistoimistoissa ja Ulvilan maatalousndyttelyissS.
Ennen kuin t.iihAn pAdstAdn, se vaatii kAyttAjelte elAkeasioi-
den osaamista ja s5hkoisen tietoverkon hallintaa. T51t5 po-
j alta on loydeLLAvissd ELMO: n syv5kaiyt.te j at .

Koulutustilanteissa ELMO osoittautui hyvAksi keinoksi eri-
t.yistiedon etsimiseen. Se myos nAytt.i koulutettaville, mistA
tietoa voi etsj-A. ELMO:n kAytt.oA koulutustilanteisiin on ke-
hitettAvA.
Kansalaiset eiv5t loyttineet vastauksia elSkeasioihinsa tieLo-
verkosta. Yleiseen kAytt.oon ELMO: sta tAytyy tehd5 kerryempi
versio, jossa korostuvat valikot "9 vaihtoehtoa e1d.kkeeI1e",
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"Hakemisesta pdAtokseen,', "Omasta elAkelaitoksesta tarkkaselvitys" ja',Vastauksia yleisimpiin elAkekysymyksiin,' . Myosmuista osa-alueista kannattaa tiivistSd lyhyempi6 tietoisku-ja.
7 .4.3 KESKEISET ONGELIVIAT

Keskeisend ongelmana on se, miten ELMO saadaan toimj-maan Lyo-vdlineenA, joka tuo apua tiedollisiin ristiriitoihin j" prlrantaa ja nopeuttaa elSkeasioiden selvittelyA.
Ratkaisua ongermiin haettaessa on kiinnitettavi huomiota si-salron avainalueisin. on loydettava teknisia ratkaisuja oh-j elman nopeaan kdytet.tdvyyt.een. K5yttai j i1Ie ELMO: sta pit5aitulla systemaattinen apuv5line ohjekirjasen tapaan.
7.4.4 .]OHTOTASO MUKAAN ELMOON

Jotta ELMO:n kAytto Iis5Sntyisi ja siihen sijoitetut varat.
saataisiin takaisin, ELMO:n kAyttoonotosta pAattAjAt on saa-
tava vakuuttuneiksi hankkeen hyodyllisyydesta ja kAyttokus-
tannusten palautumisesta tuott.avuutena. KoekAyton perust.eell-a
on t.ehLeva toimenpideohjelma ELMO:n rahoituksesta, tekniikas-
ta ja hyodyist5.
7 .4.5 MII(A OLI KOEKAYTON MERKITYS

Koekayton avulra sai-mme selvj-1Ie, miten Elmoa turraan kaytta-
mAdn ja ketk5 sitai k5ytt.AvAt. Tekstin sisAllon tasoon saa-
toimme koekAyt.on j;ilkeen ottaa paremmin kantaa. KoekAyton ai-
kana paljast.uivat kaikki tekniset ongelmat, jotka vaikeutta-
vat tietoverkon kAyttoA. Koek5ytto osoitti myos, miLen tAr-
keA;i on uuden viestintAvAl-ineen markkinointi.
KoekAyt.on jAlkeen emme saaneet tarkkaa kuvaa tekstin sisAllontasosta, mutt.a meille selvisi, ettd teksLi on kirjoitettu
asiakaspalvelua varten. SisAlt.o on siis LalIe hetkellA tar-
koitettu el5keneuvojille. El5keneuvoja saa omiin el5ket.ie-
toihinsa varmistusta ja tukea, mutta kansalainen tarvitseetulkitsijan. Omin avuin Elmon teksti ei h5nelle aukene.

Koekdyton t.ekniset ongelmat saimme kartoitettua m-elko hyvin.
Lopullisessa ELMO:ssa olemme pystyneet nAitai ongelmia kartta-
maan ja varmistamaan paremman kdyttovarmuuden. Teknisiinvaikeuksiin liittyviai kysymyksi5 tul-ee nyt paljon vAhemmAn,
vaikka kAyt.taijiimdArdt ovat kasvaneet..

Markkinoinnin tArkeys selvisi meille vasta koekAyton aikana.
Jouduimme k&ytt5maidn huomattavasti enemman omia ja muiden re-
sursseja ELMO:n markkinointiin ja sen suunnitteluun, mutta ne
satsaukset eiv5t ole menneeL hukkaan.

KoekAyt.on aikana tiedostimme konkreetLisesti, miten hankalaa
ihmisiA on perehdyttea uuteen tiedonhankint.amenetelmAAn.

7.5 KOEKAYTON EVAAT LOPULLISTA ELMOA VARTEN

Koska koekdytto o1i osoittanut tekstin sopivan vain elAkeneu-
vojil1e, aloimme suunnitella kansalaisille sopivampaa tekstin
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sisdltod. Myos KansaelAkelaitos seurasi koekAyttod ja teki
sen jAlkeen Kelan muista etuuksista kansalaisille sisAllol-
tidn helppotajuisen version samaan Tikka-pohjaiseen tietover-
koon.

KoekAyton paljasLamat yhteysongelmat. tyoelAkej arjestelmAssA
on ratkastu siten, ettA ELMO-tietopankki otetaan omaksi yksi-
koksi tyoelskejarjestelmAAn. Niin kaikille tyoeldkelaitoksil-
1e turvataan varmat yht.eydet. Yhteisen ison kAytLajAmAirAn
perusteella myos kustannukset alenevat.

Markkinointi ja opastuksen suunittelu lopullisessa versiossa
tehtiin todella huo1lel1isesti. ELMO:sta teht.iin oma esite
(Iiite+) ja kayttoopas (1iite 5) . Lisdksi olemme koekAyton pe-
rusteella suunnitelteet noin 2 tunnnin ElMO-esittelyti-
lasuuden. Naite tilaisuuksia pidetAAn vuoden 1995 aikana noin
30. LisAksi olemme koekAyton pohjalta suunitelleet uudent.yyp-
pisen elAkeasioiden peruskurssin (1iite 8) . SiinA ELMO on mu-
kana lehi- ja et.AkouluLuksessa.

ARVIO ELMON HYODYISTA ':A KUSTANNUKSISTA

Tietoverkkopalvelujen kehittflmisen perimmAisenA syynd on
usein toiminnan rationalisointi. Hyoty saadaan esimerkiksi
poistamalla tuottajien ja kuluttajien veilikAsiA. Hyotya saa-
daan myos yhdist.Amella aikaisemmin irrallaan hoidettuja teh-
tAviA.ltielorerkon kehittAminen s.76) Tietoverkot mahdoll-is-
tavat erilaisten palvelujen yhdistAmisen toimivaksi palvelu-
kokonaisuudeks i .

Tietoverkkojen ldhivuosien suurimmat kasvunAkymat liittyvAt
toimintoihin, jotka ovat suhteellisen t.ietopitoisia ja joiden
tuottaminen palveluhenkiloston avul1a on liian kal-Iis-
ta. (Tietoverkon kehittdminen s.77)

Tietoverkkojen kAyttajiksi tuLee vuosittain arvioiden mukaan
ainakin 50. O0O uutta l<ansalaist.a. (Ti-etoverkon kehittAminen s
7e)

Paikka- ja aikariippumattomuuden saavuttaminen kaikissa toi-
minnoissa vie vielA kymmeniS vuosia. Avoin tietOrTerkko no-
peuttaa n5iden hyotyjen saamista ratkaisevasti.
NiimS yleiset hyotynakokohdat sopivat myos hyvin ELMQ:on ja
nAkyvAt hywin sen tavoitteissa. Kun arvioimme ELMO:sta saata-
via hyotyja, ne perustuvat haastattel-uihin, Saatuun palaut-
teeseen Ji esittelytilaisuuksissa tehtyihin omiin huomioihin.
TausLaf Ii on tietysti Lavoitteet, joista on liihdet.ty, f d nii-
den perusteella on teht.y loppupiflt.elmiA, joissa todeLaan
pAdstyn tavoitteisiin.

HYOTYJA ELAKENEWONNASSA, NEWO.TILLE JA ASIAKKAILLE8.1

Kaikki elSkeneuvontaan liittpat sirpaleet on koottu yhteen,
joten ELMO:sta IoytAA kokonaisuuden nopeasti ja ajantasal-1a
olevin tiedoin. ]os tarkkaa vastausta ei 1oydy, voi tehdd ky
selyn ELMO:n postilaatikkoon ja siten saa koko asiaan vas-
tauksen.
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Asiakaspalvelijalla on nyt tietopankki, josta hdn 1oyt55 no-
peasti ajantasalla olevia, muistista unohtunei-ta }ukuja ja
prosentteja. HAn loyt:i5 vastaukset myos omaa spesiaalialaansa
ISheisesti Iiittyiriin kysymyksiin. Kokonaistietimys paranee.
Myos asiakkaiden kanssa yhdessd voidaan varmistaa tiedot.
Silloin molemmat samalla varmisLuvat asian oikeellisuudesta.

Tekstin sisAlt.o on pyritty kirjoitLamaan niin, etLa kuka ta-
hansa )rmmartae sen. NAin asiakas esimerkiksi Front Office,
palvelupisteissd, kirjastoissa ja Kelan paikallistoimistojen
palvelupaatteil-lA voi tutkia elSkeasioita omalta kannal-taan.
Hdn voi myos lflhettAA kysymyksidiAn ELMO:n postilaatikkoon
rat.kottavaksi. Asiakas saa yhdessd neuvontapisteessA omaan
asiaansa kokonaisvaltaisen vastauksen, joten hdneltA sA5styy
paljon aikaa ja vaivaa.

8.2 MITA ELAKETURVAKESKUS HYOTYY?

Pitkalle aikavd.Iilla oletetaan puhelimitse ja kirjeitse ta-
pahtuvien tiedustelumdArien vtihenevSn. ELMO:n maLeriaalia
voidaan kAyttAA esitteissA, tekstejA voidaan hyodyntdS kir-
jeenvaihdoisa ja mat.eriaalia saada koulutukseen. ELMO-hank-
keesta saamamme kokemus tulevien Lietoverkkojen rakentamista
ja kehit.tely$ varLen on suureksi hyodyksi. Nyt on jo meneil-
1aa., selvitlely mitA muita ELMO:n kaltaisia palveluja voidaan
tuottaa kaikille elAkelait.oksilIe.
8.3 KOULUTTAJAN OMA HYOTY

Olemme joutuneet katsomaan eri nAkokulmasta elAkeasioita.
Ensikerlaa olemme perehtyneet syvellisesti laajaan elAketie-
touteen ja muodostaneet siti itsellemme kokonaiskuvan. Kou-
luttajille ELMO:sta loytyy paljon muistitietoutta ja se on
tapa varmistaa eldkeasioit.a.
Perustietojen koulutuksessa ELMO on hyvd apu. Samalla uusia
neuvojia voidaan koulut.taa elEiketietopankin k5yt.toon. NAin he
oppivat uuden tietolAhteen k5yt.snnon tyovSlineeksi.
ELMO:n avull-a saattaa koulutusjakso Iyhentyd ja siten saavu*
tamme sAAst.oji koulutuskustannuksissa. Olemme elfkeasioiden
peruskurssin suunnittelussa ottaneen ELMO:n huomioon ja teh-
neet mall-iksi Hankeperusteisen opetussuunnitelman. (Liite B)
Ajatus ELMO:sta kouluttajien apuviilineenA on kirkastunut vas-
ta hankkeen aikana. Tete emme ottaneet edes huomioon, kun
j Asensimme EI,MO-hankett.a .

8.4 SIIRTOVAIKUTUKSIA ELMOA TEHTAESSA

Vuoden t.yoskentely ElMO-hankkeen parj-ssa on opettanut meidAt
suunnitelmalliseen tyoskentelyLapaan. Myos aikataulujen te-
keminen on pakotLanut viemAAn hankett.a jAntevSsti eteenpAin.

Kiinnostuksemme eriLaisiin tietoverkkoihin on kasvanut.
Ol-emme perehtyneet tietotekniikkaan ja sen kieleen uudella
tavalla. Tyokokemus aivan erilaj-sista teht.AvistA on avartanut
omaa ajattLlutapaa. OIemme opetellet markkinointia ja esit-
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tekoa. Myos radio- ja lehdistoyhteyksien tdrkeydestfl
saaneet uuden kdsityksen.

8.5 KUSTANNUKSET

8 .5.1 RAKENTAMIS- JA YLLAPITOKUSTANNUKSET

Kun rakenLamiseen meni yhteensd 256 henkilotyopAiv;i5 ja El;i-
ket.urvakeskuksessa hanketyopiiivan kustannuksiksi lasket.aan n.
2 500 mk, saadaan rakennuskustannuksiksi yhteensi 665 000 mk.

Koko rakentamisen ajan Leimme myos osan tavallisesLa tyostAm-
me. Varsinaisen tyon ammatt.itaito ei pdAssyt ruosLumaan. Uut-
ta t.ietoa, taitoa ja kokemusta tuli paljon enemm5n kuin nor-
maalissa tyossA. Saimme uusia merkiLtavia ihmissuhteita ver-
kost.a, josta on vastaisuudessa hyotyA, jne. NAiden kaikkien
rahallista merkitystA on vaikea arvioida.
Yll5pitoon on arvioit.u menevin tainai vuonna B5 henkilotyopai-
vAA. Kul-uvana vuonna satsataan runsaasti ELMO:n markkinoin-
tiin. Jatkossa ELMO:oon on arvioitu kaytettdvAn vuosittain n.
40 henkil-otyop5ivaa.

ELMO:sta ElAketurvakeskus joutuu maksamaan KT-Tietokeskuksel-
Ie joka kuukausi tietyn summa. K6ytettiinpA ELMO:a miten pal-
jon hyvAnsA Eltiketurvakeskus ei siitA rahallisest.i hyody.

8.s.2 TYO}4'U\zu\

Rakentamiseen kEiytettiin yhteensA 266 henkil-otyopAivAa.
EnsimmAisen alustavan suunnitelman mukaan arvelimme hankkee-
seen menevdn 97 htp. Hankesuunnitelmassa arvioitiin kAyt.etta-
vAksi ajaksi 190 htp.
Sisiillon kirjoittaminen vei suunnilleen arvj-oidun ajan, mutLa
sen tarkistaminen ja syottokunLoon laitto vei..rit arvioitua
enemmdn aikaa. Lopputarkastus kuvaruutu kuvaruudulLa ennen
kAyttoonottoa vei noin kuukauden, jot.a ei oltu osattu enna-
koida. Ongelmat. tekniikan kanssa venyt.tiv5t valmistumisaikaa
ainakin kuukaudella.
8.5.3 r,Ii,YttO TUS TANNUKS E T

Rahallisesti hyotyvatt ELMO :n kdyttdmisest5 KT-Tietokeskus
koneajasta sekA TELE ja paikallispuhelinyhdistykset, kun EL-
MO:a kdytetAAn TeleSammon kautta.
Tavallinen modeemikAyttAjA maksaa ELMO:n kAytostA noin markan
minuut.ilta. Hintaan sisiltyvAt kaj-kki kustannukset, myos pai-
ka11 ispuhelumaksu .

Mikeli kAyttAjelle on suorat yhteydet KT-Tietokeskukseen, EL-
MO:n kiiytto maksaa kymmenen pennid minuut.ilta. Sen lisdksi
tulee ELMO:n kdyttAjdtunnusmaksu 100 mk/kk ja Iinjasta muu-
tenkin menevA kuukausimaksu. Telloin kdyttdjA voi hyodynt;iA
mont.aa muutakin KT-Tietokeskuksen palvelua.
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Tel-eSammon ja Infotelverkon kilpailuttamista kannattaa harki-ta kAyttokustannusten alentamiskeinona. Ilmeisesti mahdolli-set neuvottelut kay kuitenkin sosiaali- ja terveysministerio.
Tuoko tulevaisuus risaantyvien kdyttrij ien myota myos alentu-neet hinnat, or varsin miel-enkiintoinen kysymys.

ELMON TULEVAISWS

9.L WODENVATHTEEN a994 /:-ggs pArvrTys

paivitimme ELMo:n jourun ja uudenvuoden valipaivina seka tam-
mikuun 1. viikolIa. PeiivitettaviS tiet.oja ol-ivat ldhinna in-
deksimuutosten aiheuttamat korotukset markkamaariin seka
lainmuutokset. ja uudet asiat. (esim. LUTU= Luopumisel-Ake) .
Vaikka vuodenvaihteessa pdivitett5vdt asiat on merkitty va-
likkorakennet.ta esittAvAAn monisteeseemme, oli koko tietokan-ta sivu sivulta kiiytAvA 1api. Tasan saLaan asiakohtaan jou-
dulmme t.ekem5iin muutoksia.
Korjaukset o1i tehtAvai sekA ELMO-tekstiin ettd vasLaavaan WP-
tekstiin, koska sisAlto o1i sAilytett6vA WP-tekstind raken-
netL.avaa Windows-versiota varten.
Ptiivitykset ja korjaukset. tej-mme yhteistyonA puoliksi.
9.2 .]ATKWA YLLAPITO

Vastuu yllApidosta on Mauri Qvintuksella. Lis5ksi siihenosallistuvat sekd Barbro Lillqvj-st et.tA Kalevi Matilainen.
.foka maanantai luemme ELMO:n postilaatikon. Jos osaamme,
vastaamme itse kysymyksiin. Jos emme osaa tai kysymys vaat.ii
se1vitt.e1yA, se toimitetaan ElSketurvakeskuksen Neuvonta- javalvontaosastolle, josta siihen vastataan kuten ElAketurva-
keskuksesta kirjeitse asiaa tiedusteltaessa.
Joka maanantai vastaamme ELMO:on tulleisiin komment.teihin ja
toimitamme esite- ja l-omaketilaukset El5keturvakeskuksen pos-
titukseen.
Aina lakien muutLuessa ELMO-teksti on korjattava sekA ELMO:-
oon ettA WP-tekstiin. ,foka maanantai on kiytAva lapi edelli-
sen viikon aikana tulleet El5ket.urvakeskuksen yl<;'iskirjeet. ja
tarkistettava aiheutt.aako se muutoksia ELMO:oon.

Kerran kuussa, ensimn6inen maanantaina, ElAketurvakekuksen
elakelaitostarkastaj il-ta ja asiakaspelvelupaSllikolte sek5lakimiehilta kyslrmme, ovatko he kirjoittaneet lyhennelmiSyleiskirjeistd esim. kursseja varten. Jos ovat kirjoittaneet,
katsomme, onko teksti ELMO: oon vietaivdei.

El-dkeuut.isten yIl5pit.o, valikko 1t
Ainakin kerran kuussa karsimme vanhentuneet uutiset. ElAke-
turvakeskuksen sisAltA uut.isia kokoaa tiedottaja UIla Lind-
strom ja ElSketurvakeskuksen ulkopuolelta Mauri Qvintus.
Kerran kuussa, engimn5inen maananEai, luemme LaNe- (laki- ja
neuvontaosaston yhteinen t.yoryhmA) ja KaiHo-tyoryhmdn (ul-ko-
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elAkeasioita kAsittelevA ryhm;i) poytAkirjat, )a kat-
loytyisiko niista ELMO:oon vietAvAd.

EdelIeen kerran kuukaudessa, ensimne.isen5 maanantaina, tie-
dustelemme monopolilaitosLen tiedottaj ilta mahdollisia uuti-
sia ELMO:oon. Kohteinamme ovat. Kuntien elAkevakuutus, Meri--
mieselSkekassa, Maatalousyritt5jien eIAkel-aitos, Valtiokont-
tori ja KELA.

Olemme pyytAneet ElSket.urvakeskuksen tiedottaj ia omaehtoises-
ti toimittamaan meille ELMO:n kauLta tiedotetLavaa, mahdolli-
sesti muuhunkin jakeluun menevAA materiaalia. Kyselemme vield
kuukausittain tiedottajilta, ol-isiko ELMO:oon jotain tarjot-
tavaa.
ElAkelaitoksia olemme pyytAneeL l-Ahett.5m65n omaa l-aitostaan
koskevat muutostiedot. NdmA tiedot ovat laitosten omal1a vas-
tuu11a.

9.3 ELMO:N KEHITTELY

Vastuu kehittelystA on Mauri Qvintuksella, mutLa kehittelyss5
ovat mukana myos Barbro Lillgvist, Kalevi Matilainen ja U1Ia
Lindstrom. HeidAn on jatkuvasti kirjattava omia huomioitaan
esiin tul-evista ELMO:n puuttej-sta ja virheistd. Samoin jokai-
sen Lulee kirjat.a myos omia parannusehdotuksiaan. Myos kayt-
tAjien kommentit kirjaLaan.
Nelj&nnesvuosittain on miet.it.t.Avd, mit.A muutoksia ELMO:n ra-
kenLeeseen pitAisi tehdd saatujen vinkkien ja kokemust.en pe-
rusteel-Ia. Jrirkevdt muuLosesit.ykset t.u1ee myos t.oteuttaa.
Vuonna 1995 viikoilla 12, 24, 39 ja 51 harkitsemme )a to-
teutamme mahdolliset muutokseL.

9-4 TULEVAISUUDEN NAKYMIA ELMOSSA

KevAAn 1995 aj-kana ELMO:sta rakennetaan Windows-versio, joka
mahdollistaa suorat pdivitykset omalta mikrolta ja antaa
kAyttoon graafiset. mahdollisuudet. TAmai helpottaa huomatta-
vasti ELMO:n yllApitoa ja tietosivut ja hakemistot tulevat
elAvimmiksi.
ELMO:a on esitelty paikan pAeillA useissa elAkeldttokslssa.
Kunhan yhteydet. laitoksiin ovat kunnossa, laitosesittelyjd
tulee Iisaiei. Kiinnostusta eldkelaitoksilla ainakin tuntuu
tiedust.eluista pdAtell-en olevan. Varsikin sisAl-Ion laajuus ja
eltiketiet.ojen kokonaisvaltainen kdsittely on kiinnostanut.
ELMO:n markkinointia jatketaan suunnitelmien mukaan vuonna
1-995 jdrjestdmAllA n. 30 t.ilaisuutta eri puolilla Suomea.
Tilaisuudet ovat yleensd ElAketurvakesuksen palvelupAivien
yhLeydessd pidettAvi5 tiedotustilaisuuksia .

Yleisesti vakiintunutta teknisLA sdhkoisen allekirjoituksen
varmentamismenettelyd ei vielA o1e. Kun allekirjoitusongelmat
on rat.kaistu, ELMO:ssa pd5stdiin huomattavasti nykyist.A laa-
jempaan henkilokohtaiseen palveluun. KAyttdjA voi saada hen-
kilokohtaisia rekisteriotteita ja arvioita elAkkeensA mdAris-
ta. Pitkalla tdht5imel-IA voidaan olettaa, ettA ELMO:n tekijAt
hakevat omaa elAkettAdn ELMO:n kautta.
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Allekirjoitusongelmien ratkettua myos muu interaktiivinen
toiminta kasvaa huomattavasti .

ELMO:n kEyttiijilmiiiiriin vaikuttavat oleellisesti sen kiiytt6-kustannukset. Tietoverkkojen tavoitteissahan todetaan, ett6ktiyttiij6lle ei saa aiheutua kustannuksia. Jos tiihiin piiiistiitin,
tietoverkkojen kiiytto raajenee huomattavasti . Toisaarta voi-daan todeta, ettd mitti suuremmat kustannukset, sen vdhiiisempikiiytt6 tulee olemaan.

LOPPIryHTEENVETO

Yhteenvetona tarkasteremme sitii, miten tutkimusongermat ovatturreet tydskentellm aikana esiin, ja miten niihin on hank-keen aikana vastattu. oremme yhteenvedoksi kdsitelryst6 on-germista tehneet taurukon. siinii ongermien ilmeneminen janiiden kiisittely saadaan selkeisti esiin.
TAULUKKO 4. HANKKEEN KESKEISET ONGEL},IAT JA NI IDEN RATKAISUT

10.

KESKEISET ONGELMA-
KYSYMYKSET JA MISSA NE
RAPORTISSA OVAT

MITEN NE HUOMIOITIIN LOPULLISESSA
ELMOSSA

L Mike on sisiil I on
t aso?
slrnr 35; Huomioita teks-tin sisail ldstri: " Koekdy-
t6n vastaukset ristirii-
taisia".
shru 36; ELMO:n kiiyttdti-
Ianteet ja -tavat: "Kan-salaiset eivdt loytilneet
vastauksia".

sivu 36; ELMO:n kiiyttdtilanteet ja
-tavat: "Sisiil lon tasoa ei muutettu,
mutta aloimme suunnitella kansalai-
sille sopivaa ELMO:a".

2. Kenelle isiilto ontarkoitettu?
si\^r 34; Koetut haitat:
"Jos eldkeasioista ei o1eperustietoja, kiiytto jaa
vtihtiiseksi " .slrnr 37; Mikd oti koek6y-t6n merkitys: "Teksti ontarkoitettu eltikeneuvo-
iIIe".

Koekiiyttd osoitti, ettii teksti on
sopiva eliikeneuvo j i 11e. Sita pidimme
mielessiimme lopul l ista tekstiti ki r-joittaessamme.

3. Mit rakenne ha-
kusanat, viitteetpalvelevat hanketta?
slnr 34; Yhteenveto hai-toista. "Hakusanojenkdyttd hankalaa".

sivr 38; Hyotyjii eldkeneuvonnassaneuvojille ja asiakkaille: "Kokonai-
suuden saa se1viIle nopeasti ja ajan-tasalla olevin tiedoin". Hakusanojenkiiyton helpottamiseksi hankaluuksistatietoa KT-Tietokeskukseen, jonka oh-jelmassa ELMO toimii.
Viitteitd pyrimme luomaan mahdolli-
simman paljon.
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4. Mite asiakas hyotyy
ELI0O: sta?

sivu 33: Yhteenveto hyo-
dystA: "Asiakaspalveli-joille ajantasalla olet
tiedot".
siwu 34; Koet.ut haitat :

"As iakaspalvelut i lante is -
sa ELMO on hidas".
siwu 36; Johtop5dtoksiA:
'rEi loydetty vielai kAy-
td.nnonhyotyj ii " .

sivu 35; Keskeiset ongel-
mat: "Miten ELMO:sta tYo-
v51 ine " ?

Tiedot on pideEtAvA aina ajantasalla.
ELMO :n yIlApitoa suunnit.eltaessa pai-
vitykset tdrkedll5 sijal1a.
KT-Tietokeskuksen kone, jossa ELMO
toimiin mahdollisimman tehokas. Myos
mikron, joIIa ELMO:a kAytetS5n oltava
mahdollisimman tehokas. Ei liian mo-
nimutkaisia kuvioita, jotLa eiv5t vie
liikaa koneaikaa.
ELMO:n k5yt.Snnon IAheisid asioita
esim. valikko 10 "Kysym5115 eteen-
p5in".

5. Mite tuottaja hyotyy
hankkeesta?
si'rnr 36; Keskeiset ongel-
mat: " Miten nopeuttaa
eldkeasioiden kdsitte-
1y5"?
sivu 37: "Miten johtotaso
saadaan mukaan"?

sivu 39; Mite El6keturvakeskus hyo-
tyy: "Saadaan materiaalia kirjalli-
seen ja puhelimitse tapahtuvaan neu-
vontaan.
Mietittiin, miten ELMO:n kalt.aisten
palvelujen kehitt&misessA voidaan
hyodyntda ELMO : n rakentamiskokemuk-
^.1 -ll5aa
sivu 39; Kouluttajan oma hyoty: "Kou-
lutuksen saamaL hyodyt ELMO:sta'r .

si\ru 37; ,Johtotaso mukaan ELMO:on:
".fohtotasolle annetaan toimenpideoh-
jelma ELMO:n rahoituksesta tekniikas-
ta ja hyodyist5".

6. I{iten EI'MO Tiittyy
mu ihin t i e toverkko ihin?
sivu 29; Tekemisen hait-
toja: "Ei oltu perehdytty
muihin tietopankkeihin" .

siwu 24; Teknj-nen toteutus: "Linki-
tykset Sosiaaliturvan tietopankkiin.
ELMO on osa TeleSammon suurta tieto-
verkosLoar' .

7 . Iuliten asiakas menee
oikeaan tietoverkkoon?
sivu 35; Tekniikka koe-
kayt,t.ajdn kannalta: rrEL-
MO: on menon hankaluut.t.a
moitittiin yleisesLi " .

si\ru 2 5; ELMO : n markkinointi :

dittiin ktiyttoohj eet, j oissa
tiin miten ELMO:on mennaAn".

trLaa-
kerrot -

8. Miten verkkoyhteydet
saadaan peTaamaan?
siwu 35; Tekniikka koe-
kAyttdjAn kannalta: "Oh-jelma pois p5altA useita
pAiviA. PaI jon kAytt.o-
nar-rIoatraz.

Mahdollisimman vAhdn solmukoht.ia tie-
don ja kdyttAjAn v51i11e (suorat yh-
teydet) : m.m. El6keturvakeskukseen
tulossa oma ELMO:n paikallistietokan-
td, joka kaikkien el5kelaitosten kay-
tettAvissA.
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9. Miten tuottajan ja
tekniikan yhte-t s toiminta
saadaan pelaamaan?
siwu 28; SisAllon tuotta-
misen ja teknisen toteu-
tuksen vilisid ongelmia:
"Tekninen ja asiasisdllon
tekeminen olisi pitanyt
eroLtaatt .

Pyrimme ent.istA perusteellisemmin tu-
tustumaan esille tulleisiin tietotek-
nisiin asioihin.
El-dketurvakeskukseen tulossa oma EL-
MO:n paikallistietokanta, suorat lin-jat sis5llon rakentajiin.

10. Miten eri verkkojd.r-jestelndt saadaan yhteen-
sopiviksi?
siwu 29; Tekemisen hait-
toja: "TieLotekniset yh-
teydet tAssA maassa epe-
varmoja".
sivu 34; Koekaiyton koet.ut
haitat: "TeknisiA vai-
keuksia palj on2.

Kerroimme KT-Tietokeskukselle ja TE-
LE:IIe sekd. sosiaali- ja terveysmi-
nisteriolle epdvarmoista yht.eyksistd
ja eri tietoverkkojen ero-
avaisuuksist.a -

Tej-mme linkityksi;i Soster-valikkoon.
Yhteydenpitoa KeIa : an, j ot.ta heid5n
etuutensa samoihin k5ytLojdrjestel-
miin. (Kel-a:n etuudet ovaL nyt samas-
sa KT-Tietokeskuksen koneessa kuin
ELMO)

Mielenkiintoista on lisAksi havait.a mitd uusia ongelmia tut.kimuksen
aikana nousi- esij-n ja miten niihin on puututtu. Uudet ongelmaL ja nii-
den kdsit.telyn hankkeen aikana ol-emme myoskin taulukoineet.

77. Miste. johtuu asiak-
kaiden vdhd.inen kiinnos -
tus ELMO: on?
siwu 33; Koekdyttom5drien
yht.eenvedos sa t.odetaan
kAyttomdArAn jdaineen vei-
hd.iseksi.

siwu 37; LisAsimme resursseja ELMO:n
markkinointiin.

72. Mistd johtuu asiak-
kaiden tekniset vai-
keudet?
siwu 35; Yhteenvetona
tekniikast.a, siind paljon
ongelmia
siwu 35; Tekniset. ongel-
mat liittyivat linjayh-
teyksiin, TIKKA-ohj elmaan
j a kaiyttoohj eiden puut -
teeseen.

sivu 37; KoekAyton aikana ilmenneet
tekniset ongelmat kart.oitettiin, toi-
ti on tehty, kdyttovarmuus on paran-
tunut -

sivu.37; TyoelSkejerjestelmAssA ELMO
otetaan omaksi yksikoksi, mikA paran-
taa huomattavasti kAyLtovarmuutta :

suorat linjat.
siwu 38; Tehtiin kayLtoohjeet (Liite
s)

l3.Rajoit,tavatko kustan-
nukset, kAytt6ti?
siwu 34; K5yttokustannuk-
sia pidettiin yleisesti
suurina.

siwu 40; Kdyttokustannusten pienent5-
minen on mielenkiintoinen kysymys.
Pyydettiin sosiaali- ja terveysminis-
terioLA selwittdm5Sn kustannus-
kysymystA.



74.Miten hoidetaan ELMO :n
markkinointi?
siwu 35; Koekdyton mark-
kinoinnin suunnittelu j ai
v5hdiseksi.

eirru 37; Markkinoinnin ja opastuksen
suunnittel-u tehtiin todella huol-e1-
lisesti.

75 . MitA hyotya EI'MO.'s ta
on kouTutukseen?
Onko ELMO suoraan hyodyn-
net.tAvissA omaan ja toi-
mipaikkakoulutusk5yt toon?

sivu 3 9 ; Koulut t.a j an oma hyoty : " Ra -
kensimme ELMO:on pohjautuvan koul-u-
tuspaketinr' .

ELMO:n teksti on kansanomaist.a, voi-
daan kAyt.t5a itseopiskelussa.

46

Kun tarkastel-emme ElMO-hankkeen ongelmakysymyksiA, ne liitty-
vAt erityisesti tekstin sisAltoon, ELMO:n tarjoamiin hyo-
tyihin, tekniikkaan, markkinoitiin ja kustannuksiin.
Yhteenvet.ona sis5l-lostA ja sen tasosta taulukoista selvdsti
kaivi iImi, ettA tekstin sisdlto ei ilmeisesti o1e tarkoitettu
kaikitle kansalaisille vaan eldkeasiantuntijoille, joten kan-
salaisia vart.en on tehtivA ELMO:sta oma versio. Asiantuntijat
pitivAt kokonaisuutta hyvAnA ja ajantasalla olevat tiedot
antavat luottamusta ELMO:n kdytt.oon.

Yhteenvedoissa tuli selkeAsti esiin se, ett.A suurta hyotya
ELMO:n kriytostA on el-dkelaitoksille ja heid5n asiakaspalveli-
joilIeen. Sen lisAksi, ettA tekstit ovat elAkeneuvojien kAy-
tossA, ELMO:sLa saadaan materiaalia kirjalliseen ja puhelin-
neuvontaan. Myos eLdkelait.osten koulutukseen ELMO:a voidaan
kAyttAA hyodyksi.
Hankkeen aikana ja varsinkin koekiiyton aikana esiin tuli pal-
jon teknisiA ongelmia, joj-ta on pystytty lopullisessa ver-
siossa hlnrin huomioimaan. Ndin on kdytt.ovarmuus huomattavasti
parantunut. Kiyttovarmuuden parantamiseksi on ElAketurvakes-
kukseen oma paikallistiet.okanta, miki parantaa t.yoeliikejAr-
jestelm5n ELMO-kAyttoA ja pienentAA k5yton kustannuksia.

KoekAyton vdhdiset. kAyttAjAmSArAt osoitt.ivat., ettA ELMO:n
markkinoint.iin pitAA kiinnitt5A entistA enemmAn-'huomiota,
jotta Elmo saadaan oikeaan palvelu- ja tiet.ok5yt.toon. TAmiin
vuoksi markkinoint.iin liittyvi5 toimenpiteitA on huomattavas-
ti tehostettu. Esimerkiksi henkilotyomAArAd on lisAtty, ja
olemme tehneet esitteiLa, kalvoja ja ohjeita Lukemaan mark-
kinointia. NAiden toimenpiteiden johdosta kdyt.tom5drAt ovat
huomattavasti kasvaneet .

ELMO :n k5yttoon liit.tyvet kustannuskysymykseL nousevat jatku-
vasti esiin. Niiden ratkaiseminen ei varsinaisesti kuulu EL-
MO:n sj-s51Ion rakentajille. Olemme n5j-tA kysymyksiA kuit.enkin
jatkuvasti tuoneet esiin pAeittAjille. TyoelSkel-aitokset ovat
ratkaisseet tAmAn asian omalta osaltaan sit,en, ettd ELMO on
otettu omaan yhteiseen tietokantaan kuten edellA on jo mai-
nit.tu.
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Parityoskentelyn merkitys ELMO-hankkeelle

Jos hankkeen olisi joutunut. tekemddn yksin, olisi oIlut ris-kin5, ettA hanke olisi jA5nyt kesken tai asiat olisivat. jae-
neet puolitiehen.
Toisen kanssa keskustellen ja ajatuksia vaihtaen, ideoita
esittden ja arvioit.a tehden pAAsimme vaikeina hetkin5 eteen-piiin. Kannustus ja toisen tukeminen ovat hyvat elementit pa-
rityoskentelyyn. Ainostaan kustannuksel saattavat n5in tyos-
kennellen nousta hieman korkeammiksi.

Miten syntyy huipputietopankki?
,.Tos halutaan tAydellinen tietopankki, oD sisAllon tuottajanja ohjelman tuottajan keskusteltava syvAllisesti toistensa
kanssa hankkeesta, joka toteutetaan. HeidAn on kuunneltava
toistensa n5kemyksiti ja yhdistet.tAvA voimavarat hankkeen to-
teut.tamiseen. Ndin saataisiin sisdlto ja tekniikka nivoutu-
maan mahdollisimman hyvin yhteen. Sama voidaan myos todeta
niinkin, ett.d, jos systeemisuunnittelija hallitsee myos hank-
keen sis511on tAydelli-sest.i, hAn osaa toteuttaa hankkeen
myos parhait.en.

EI-,MO on meidAn kdsityksemme eldketietopankJ-ksi
Kun arvioimme ElMO-hanketta, se on meidAn nAkemyksemme eIA-
ket.ietopankist.a. Myos muiden arvioissa saatLaa ehkA hieman
kuvast.ua meidAn nAkemyksemme. TieLoverkko on uusi ja alkuvai-
heessa, mutta opastuksella ja markkinoinnilla siitA saadaan
muutaman vuoden kul-uttua oiva apuvdline elAkeneuvontaan. Idut
on kylvetty, mutta lopputulosta on vielA vaikea nAhdA. Jous-
Lavuus on kuitenkin suuri etu, ja siihen ElMO-hankkeessa voi-
daan Iuot.taa.



ELAKETIIRVAKESKUS
LIITE 1

TOIMINTASUUNNITELMA 1

Kalevi Macilainen
Mauri Qvintus

15.9.1993

ELMO. TANKKEEN TOIMINTASWNNITELMA

I HisLoriallinen katsaus miten peiridytty siihen, etta
ETK rakentaa ELMO-hanketta

2 Perustan }uominen Tiedolli-sen perustan
luominen
- perehtyminen

TELMO/TELE-
SAIvIPO: oon

- perehtyminen
sos. turvan
t.ietopankin muihin
sekt.oreihin

- perehtyminen TIKKA-
kAyttoj Arj estelmAAn

- t.iet.otekninen
opiskelu

Henkiloverkoston
rakenLaminen
- TELE
- STM
- KT-tietokeskus
- Kuusamo
- KELA
- TEK
- ETK: TH, TI
Tekstin lihdemat eriaal in
kerAdminen
Rakenteen hahmottamihen
- valikot
- polut.
- viit.teet
- hakusanat

3 ELMO:n rakentaminen Tietotason selvittdminen
Hakusanoj en " tekeminen',
Valikkoj en rakentaminen
Ti-etoruutuj en tyostAminen
Viit.epolkuj en rakenEaminen
Korj aaminen
Testaaminen: sisdinen ja
ulkoinen

4

5

Koekdyttopai-kkoj en

ELMO:n koekdytto
kartoitus

Kurss i t
Omat palvelupAivAt



ELAKETI.IRVAKESKUS

Kalevi Matilainen
Mauri Qvintus

Koekiyton perusteella teht.Svd.t korjaukseL

Valikot.
Hakusanat.
Tietoruudut
Viitt.aukset

ElMO-hankkeen arvioint i

TOIMINTASUTINNITELMA

15.9.1993

.Tarj estelmAn palvelupAivAt
El-5ke Iait.okset
KELA
TyovoimatoimisEot
Kunnalliset kayttejat
- kirjastot
- sos. toimistot
- sairaalat
Kansalaiset

Edut
Ongelmat
KAyt tokokemukset
Parannusehdotukset.
Yhteensopivuus muuhun
sos . turvan tiet.opankkiin
Tiedon slnr-yystason
selvittely
Loppuraportti

Z

6

7

8 Uusien itujen etsiminen



ELAKETURVAKESKUS

TI/Mauri QvintusKalevi Matilainen

ELMO - ELJiKETELMON
x.liyrroouoTTol{ANKE

LIITE 2

HANKESUUNNITELMA

2.10.1993

(TELMO TELEMAATTTSET MONIPALVELUT)

1

Hankkeen ni-uri

Alkalrieaika
Paettymisaika

Hankkeen kesto
TyomA.Sriarvio

Vasbuu

Hankkeen EavoiEe

Hyodyt

Osahanke, tyottomyysel;ikettdvalmiina t.2.l-994.
EImo vietynd sosiaaliturvankiiyt.ettAvissA 1. G. i-994.

koskeva osuus on

tietopankkiin ja

TiedoEusosast o, j air j este1mAn luont i j ayllApito
Tiet.ohaI linto - osasto, t ietol i ikenneyhteydettekninen toimivuus

ELMO

1.10.1993

31.5 .L994
Osahenkkeen pdArtymisaika L.2.i-g94
8kk
190 htp ETK:n osalta
(LEL TyoelSkekassa 5(KELA ? htp)

htp)

15 - 12.1993 mennessa
valmiina. on pddvalikon oltava

Tavoitteena on yksinkert.ainen sovellus, jotakiiytt.iiisivat ti-edonvirittaj et, asiakasnelvoj atj a 
. 
yksit,yiset. kansalaiset . .l;ir j estelmAn avullaheidAn piteisi saada vastaukseleldkeasioihinsa liittyviin ongelmiin(osahankkeen osalta tyottOmyyseldkkeeseenIiittyviin ongelmiin) - ,ropeasl.i, selkeAsti j aajantasaisesti, siten, et.te se vdhentiisihenkilokohtaista neuvontatarvetta, vapauttaisivoimavaroja elAkelaitosten muihintoimintoihin, antaisi keiytLajille varfidn jaturvallisen kuvan eldkejarjeltetmistd javihentAi-si kokonaisuudessaan yleise. 16rrror.r".,tarpeen-Iisdystd, mikd on ndkyvissdeldkeuudistusten voimaan tulllssa- iggq ja1995.

la

Jairj estelmii antaa reaaliaikaisen
mahdol-lisuuden t.ietoj en piivitykseenvdlitykseen tietoa tirvilsevilie. la



ELAKETURVAKESKUS HANKESUUNNITELMA 2

TI/Mauri Qvintus
KaIevi Matilainen

2.10. r993

Ajantasaista, oikeaa, selkedA ja jAsenneltyA
tieLoa aina saatavilla.
VAhentiS elAkel-aitoksissa henkilokohtaisen
puhelin- yms. neuvonnan tarvetta.
KasiteltAvAn paperin m&iird vd.henee.
PerinteisiA esittej-te nopeamPi,
yksikertaisempi, halvempi ja joustavampi
ti-edotuskeino.

Aikat,aulu

t_.10.93 10.11 3L.L2 1,.2.94 1 5 31.5.94
/--------/

kok. hank.
testaaminen
ja koekdytto

perustan
luominen

rakenteen
luominen
osahank -

rakentam.

osahank.
testaam.

kok.hank.
toLeutus



ELAKETURVAKESKUS

KM/MQ

ELMON VALIKKORAKtrNNE

9.1.1995
l L]ITE 3

PAAVALTKKO PAA- 1O O

1

2

3

5

6

7

8

9

Tietoa ELMO: n kdytosti
Tyoeldke, kansaneldke ja verotus
9 vaihtoehtoa siirtyd eldkkeelle
Hakemisest.a pdAtokseen

Eldkkeen mAdrAdn vaikuttavat tekijAt.
Omast.a eldkelaitoksesta tarkka selvitys
SyventAvAS tietoa
EIAkkeellA oltaessa huomioitavaa
Eldkevakuuttaminen ja vakuutusmaksujen hoito
KysymAlla et.eenpAin

ElAkeuutiset
ELIVIO : n post ilaat.ikko

10.

11

t2-



ELAKETURVAKESKUS

KM/MQ

2.LO

2.11

2.1_2

2 .13

L4

2.1,5

1

3.2

ELMON VALIKKORAKENNE

31.10.1994

TIETOA ELMO:N KAYTOSTA
Mika ELMO on?
ELMO:n hakusanasto

HXW-853
UKT-097
WDV-517

TYO_ JA KANSANELAKE SEKA VEROTUS WZS-385

Yleistd eI;iketurvasta IWp-103 k 30.i,2.94
TEL:n piiriin kuuluvat IMP-871 k 29.L2.94
LELn piiriin kuuluvat COC-874 k 29.L2.94
TaEL:n piiriin kuuluvat LNR-005 k 29.12.94
YEL:n pij-riin kuuluvat yNA-888 k 29.),2.94
MYEL:n piiriin kuuluvat SFJ-BB9 k 29.t2.94
MEL:n piiriin kuuluvat WWR-072

VEL:n piiriin kuuluvat ja site lAheisesti soveltavat
TBO-411 k 29.L2.94

KVTEL:n piiriin kuuluvat NBp-710 k 29.L2.94
Kansaneldkelain piiriin kuuluvat. \IZI-349 k 30.L2.94
Eldkeverotuksen yleispiirteitei ja elAketulovAhennys

MWM-100 k 30.L2.94
Eldkeverotuksen ennakonpiddtyksestA LTU - 962

Kokonaiseldke I kuntaryhmdss5, kun tyoelAke aIle
5 O 0 0mk/kk

FDB-525 k 30.t2.94Kokonaiseldke II kuntaryhmAssd, kun tyoeldke alIe
6 0 0 Omk,/kk

RRF-392 k 30.12.94Kokonaiseldke, kun tyoelSke yli G OO0 mk/kk
ovl-706 k 30.L2.94

YHDEKSAN VAIHToETOA SIIRTYA ELAKKEELLE
ELU- 507

SAIRAUS - TYOKYVYTTOMYYSEIATN IV1ZC_345

Tyokyvyt.tomyyseldkkeen saamisen edel lyt.ykset.
KCN- 5 15

TyokyvyttomyyselAkkeen hakeminen RXA-1gB
Tyokyvyttomyyseldkkeen alkaminen DXU-714
Tyokyvyt.tomyyselAkkeen miArA BOR-073
Tyokyiryttomyyden arvioinLi XGZ-239
Tyokyvyt tomyys e 1 Akkeen eri tyi skysymyks i A

AKE-341

SAIRAUS JA TYON VAiTNNTAMINEN O SATYOKYVYTTdMYYS E LAKE
UTY-4 05

edel lytykset

2

1
2

1
1
1

1

z

3

4

5

5

7

8

9

z

Z

aZ

Z

2

z

2

2

)

2

Z

I
1

3

3

3

3.t.2
3.1.3
3.1.4
3.r.5
3.1.5

3 .2.L Osatyokyvyttomyyse I dkkeen saamisen



ELAKETURVAKESKUS

KM/MQ

J.Z.Z

3.4

3.4.1
3.4.2

3.4.5

58 WODEN IKA JA

Osa - aikaelAkkeen

Osa - aikae ISkkeen

Osa- aikaelAkkeen
Osa- aikaeldkkeen
Osa-aikaelAkkeen

IKA - VANHuUSELAKE

Vanhuuseldkkeen saamisen

VanhuuselAkkeen hakeminen

ELMON VALIKKORAKENNE

31.10.1994

XWM-605
OsatyokyvyEtomyysel-dkkeen hakeminen ja alkaminen

HNR-442Osatyokyvyttomyysel;ikkeen mdArA CSH-352
Os atyokyvyt tomyys e I Akkeen e r i tyi s kysymyks i A

ZKT-7 OB

IKA JA SAIRAUS - YKSILOLLINEN VARHAISELAKE
KNE-T47Yksirollisen varhaiseldkkeen saamisen ederrytykset
UYS-457Yksilollisen varhaiseleikkeen hakeminen
MZT-846Yksilollisen varhaiselAkkeen ratkaisun perusta
FVA-998Yksilollisen varhaiseldkkeen alkaminen
SJK- 14 1Yksiloll-isen varhaiserakkeen maard KMK-978 k 29.l-2.94YksiloIlisen varhaiseldkkeen erityiskysymyksid
sVU- 8 04

TYON VAXENTTiMINEN - OSA-AIKAELAKE
EZU-36L

saamisen edel lyt.ykset
DCZ-I1o k 29.]-2.94

hakeminen ja alkaminen
row-875

mAArA VCL-237jAlkeen alkava eld.ke
QJV-2L2erityiskysymyksiA pFe-47G

50 VUODEN TTA .IA TYOTTOMYYS - TYOTTOMYYSELAKE
CBA- 2 87Tyott.omyyseldkkeen saamisen edellytykset
QBO_ 5 95Tyott.omyysel_dkkeen hakeminen UW-402TyottomyyselAkkeen alkaminen VAN-43GTyottomyyseldkkeen mAdrA eCR-182Tyottomyyseldkkeen erityiskysymyksid VMC_ 3O4

rTA oa oMA HALU ELAKKEELLE - VARHENNETTU VANHWSELATS
AFA- 9 O7varhennetun vanhuuselakkeen saamisen ederlytykset
oHE-155 k 30 .12 .94Varhennetun vanhuuselakkeen hakeminen ja arkaminen
VNV-226Varhennus vdhentAA elAkkeen mddrAA FfW_117Varhennetun vanhuuseldkkeen eri-tyiskysymyksiA
SEU-666

3

1

2

3

4

3

3

3

J

3

3

3

3

3

3

3.2.3
3.2.4

3.3.s
3.3.5

3.4.3
3.4.4

5

5

3

3

3.5.3
3.6.4

1

3.5.2
3.s.3
3.5.4
3.5.5

1

2

6

6

6

3

3

3

3.'7.L

3-/

3.7.2

EHM.3 5 3

edel-lytykset
QFO- 24 1

j a al-kaminen
FYI-915
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KM/MQ

3.8

ELMON VALIKKORAKENNE

31.10.1994

VanhuuselAkkeen mdArd
LykAtty vanhuuselAke
VanhuuselAkkeen erityiskysymyksiS
KUOLEMA - PERHE-ELAKE

4

). t ..+
3.7.5

3.8.3
3.8.4

1

3

8.1 Perhe-elAkkeiden saamisen edellytykset

Sukupolvenva i hdo s e I Akkeen
Luopumiskorvauksen mddrdErityistd SpVE-elakkeeseen

HAKEMISESTA PAATdTSNBU

HAKEMISESTA YLEENSA

YPQ_301

UEN-587
alkaminen

PUS-285
NMP-453
perhe - el-AkkessA
svz-515 k 2.L.95
muuE hakemukset

GSr-319 k 2.1_.95
GIR_ 3 81
rLZ-219 k 2.1.95

KDL_ 95 1
mAArA ROW-355

PQQ- 1B B
ja luopumiskorvaukseen

RTE-599 k 2.L.95
xwB-s02 k

sJG-42'7

zRS-123

vl.x-074
FET-814
sQP-273 k 30.12.94

1.195
ETA-

3.8.5
3.8.7

8.2 Perhe-eldkkeiden hakeminen ja
Tyoelzikkeen perhe-eldkkeen mdArA
Lesken t.ulojen vaikuLus tyoel5kkeen

3.8.5 Kuoleman johdosta huomioon otettavat
Perhe - elAkkeen erityi-skysymyksiA
Yleisen perhe-eI;ikkeen miArd

3.9

3.9.1
o,)

o2

3.9.4 Sukupolvenva i hdose 1 Akke en
alkaminen

3

3

SUKUPOLVENVAIHDOSELAKE JA I,UOPUMISKORVAUS
EJM- 58 5

Sukupolvenvaihdosel-dkkeen saamisen edel_ Iytykset.
GHF-920 k 2.7.95

Luopumiskorvauksen saamisen edellytykset
DSP-4s0 k 2.1-.9s

SukupolvenvaihdoselSkkeen j a luopumiskorvauksen
hakeminen

POU-OB9
ja luopumiskorvauksen

3.9.5
3.9.6
3.9.7
3.9.8 LuopumisLuki

3.10 ELAKEVAIHToEHDoT ERI rrAnyuurssA PNL-19? k 2.1.95

I

4.2

4

4

4.1.1
4.1.2
4.r.3
4.L.4

4.1.5
4.L.6

4.2.L
4 .2.2

Yhden hakemuksen periaate LDD-136
MissA hakemuksen voi tehdA ZBH-oSjMiten hakemusta voidaan t.AydentA6 BDA-821Tyo- ja toisaalta kansanel-AkettA koskevat
erityiskysymykset

LHN- 55 2
Hakemuksen kulku elzikelaitoksiin RAS-708 k 2
ElAkkeen hakeminen Ruotsista ja muista EU- sekdmaista oNe-o6r
TYOKY\TYTTOMYYSELAKEITAKEMUS - T- Iomakkeella

FWU- 715
MiLa tyokyvyttomyyselAketti haetaan KSN-542
Mita ennen tyokyvyt.tomyyseldrkehakemusta
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KM/MQ

4.2.3

4.2.4

ELMON VALIKKORAKENNE

24.2.1994

xzQ- 906
Tdrkedd tyokyvyt tomyyse I dkehakemukses sa

QUN- 719
Yksilollisessd varhaiselikehakemuksessa huomioon
otettavaa

GXU- B4 6
ZPE-694

TYOTTOMYYSELAKEHAKEMUS - TT-LOMAKKEELLA
LBZ_277

Tyot.tomyyseldkkeen hakemisajankohta yEN-353
Mita ennen tyot.tomyyseldkkeen hakemista

oRL-207
Tyottomyyseldkehakemuksessa huomioon oLettavaa

YRX-593 k 2
Tyot.tomyyseldkehakemuksen liitt.eet HTB- 941

5

4.3.1
+.3-Z

4.2.5 Tyokyvyttomyyshakemusten I i itteet
4.3

4.3.3
4.3.4

4.4

4.4.a
4.4.2
4.4.3

4.5

4.5.1
4.5.2

4.5. 3

4.6

4.6.A
4.6.2
4.5.3
4.6.4
4.6.s

4.7

4.8

4.9

1.95

OSA-AIKAELAKKEEN HAKEMTNEN - OE-LOMAKKEEI,LA
EWX-4 96Toimenpiteet ennen osa-aikaelAkkeen hakemista
ROK- 157Osa-aikaeldkkeen hakemisessa huomioon otettavaa
NNC-893

Osa-aikaeldkehakemuksen Iiitteet ZTX-223

VANHWSELAKEHAKEMUS - V-LOMAKKEELLA iDZ-'7i 8

V-lomakkee1la haett.avat vanhuuseldkkeet
OAJ-BB2varhennettua vanhuuseraketta haettaessa huomioon

otet.t.avaa
xPB-086 k 2.1,.95VanhuuselSkehakemusten liitteet yNy-d14

PERHE-ELAKE}AKEMUS _ P- JA PL-LOMAKKEILLA
ATZ-436Lesken ja lapsen perhe-elAkkeen hakeminen
BNV- 84 1Lesken perhe-erakettd haet.t.aessa huomioon otettavaa
MUW- 94 9Lapsen perhe-erdkettd haettaessa huomioon otettavaa
oDG- 585Varmista onko kaikki etuudet kuoleman johdosta haet.tu
GKZ-7 69Perhe-eldkehakemusten liit.t.eet. RXS-22G

SUKUPOLVENVAIHDOSELAKE - SP-LOMAKKEELLA
PLX-8OB

LUOPLIMISKORVAUS _ LK-LOMAKKEELLA GKD-759

KANSANELATXEEI.J LISIEN HAKEMINEN VpQ_150
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6

4.9.1
4.9.2
4.9.3
4.9.4
4.9.5
4.9.6

1

1

5

5

5

5 .L.2
5.1.3
5.t.4
5. 1.5
5.1. 5

5

5

5.2.L
5.2.2
5.2.3

Lapsikorotuksen hakeminen
Hoitotukien hakeminen
Rintamal isien hakeminen

Puolisol isien hakeminen
Asumistuen hakeminen
Uusi hakemus olosuhteiden

YEB-B84 k 3.1. 9s
soF-255
GOY-159

cwB-281
KYQ- 882

muuttuessa HAS-505

4.10.1
4.10 pAArorsesrA yLEENSA EDB-750

Yhdestd hakemuksesta useita peiitoksia
PLY- 52 8ElAkelaitoksilIa erilaiset pAAtokset VKN-825

PAdtoksessd ohjeet muutoksenhakuun XNL-4G9 k 3.1.95

YKSITYISEN ALAN TYOELAKEPAATOSTNN TARKISTAMINEN
oJM- 027

PAAIOTSSN TARKISTAMINEN KUNTIEN JA VALT]oN ELAKKEISSA
wHD- 008

KANSANELAXEPAATOKSEN TARKISTAMINEN IFM-258

ELAKKEEN MAARNAN VAIKUTTAVAT TEK].JAT G,JA_ 165

TEL-ELAKKEEN MAARAYTYMINEN AUK-609

5.1.7

TEL-eIAkkeen m5drAytymisen yleisperiaatteita
FWZ - 850Palveluajan laskeminen TEL:ss5 DMU-7OOTEl,-palveluajasta karttuva eldke JGB-05OTEl-elAkepalkka ZZV-1OO k 30.L2.94TEl-tyoelAkelisA MXG-405 k 2.1.95

TEL-varhennusvdhennys, lykk5yskorotus ja lapsikorotus
wJY-455 k 2.1.95Indeksin vaikutus elSkkeen laskentaan
XPV-799 k 2:L.95Esimerkki fEl-el-Akkeen laskemisesLa BeF-939 k 2.1.95

LEL-ELAKKEEN Yi!;ffiYlYMINEN ZJL-460

1.8

4.to.2
4.10.3

4.11

4.t2
4 .13

Lel-eld.kkeen miArd
LEL- tyoeldkel isd
LEL - varhennusvdhennys,

5.2.4 EsimerkkejA LEL-eldkkeen

EIE-491 k 2.1.95
AJX-053 k 2.1.9s

IykkAyskorotus ja lapsikorot.us
wIC-598 k 2.a.95

IaskemisesLa
VAF- 109

1

2

5.3.1
5.3.2

5.3

5.4

TAEL - ELAKKEEN Pi!;1i16Y1YM INEN

TaeI-eldkkeen mAArA
TaEL-Iaskentaan esimerkki
YEL- JA MYEL-ELAKKEEN 1,11L1i16Y1YMINEN

TNE-151

YXL-349 k 2.1.95
RRC- 13 7

BUN- 3 95



ELAKETURVAKESKUS

KM/MQ

ELMON VALIKKORAKENNE

24.2.l-994

YEL- ja MYEL-elikkeiden miArdytyminen
LSW-350Yrittajaieraikkeiden varhennusvahennys BFB -944 k 3. 1. 95Yritt5j ien tyoeldkel-isd VRC-GOOYrittaijaelakkeiden lapsikorotus EpH-521Yrittej ien osatyokyryttomyyseldkkeen mAdr5
YZA-355Esimerkki YEL-el-Akkeen laskemisesta yWF-710

Esemerkki MYEL-eldkkeen Iaskemisesta MRp-919

MEL-ELAKKEEN MAARAYTYMINEN STo_244

95
95

'7

5.4.1

5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5 k 3.1.9s

5.4.6
5.4.7

5.5.1

k
k

3.1
3.t

5.5.2
5.5.3

5.5

5.5.4

5.6

5.5.1

6.2

6.3

5.6.4

5.5.s
5.6.6

9
10

5.6.11

5.6.1_2

5.7

MEL-el5kkeen mAdrdytymisestd yleensd SyO-459
MEL:n palveluaika ja karttumj.nen WKp-341
ElAkkeen perusteena oleva palkka MEL:ssa

YNR- 902Esimerkki MEL-elAkkeen mAdrristA OGE-064

JULKISEN ALAN ELAKKEIDEN }TiIJiRTIYTYMINEN
GWG- 3 63Julkisen aran el-dkkeen madrdytymisen yleisperiaatteita
sQx-433Palveluajan laskeminen julkisella alall-a
ZCP-489Julkisen puolen elSkkeen karttuminen uudelletyontekij alIe
IWE-593Julisen puolen eldkkeen karttuminen vanhalletyontekij AlIe
TNU- 584

'Jul-kisen alan eldkkeen perusteena oleva palkka
R,JD- 03 7Palvel-ussuhteista ja palkoista 1askettu e1Ake
sYw- 78 1Esimerkki VEL-eldkkeen laskemisesta BMG-476Esimerkki KVTEL-elAkkeen laskemisesta
VBC- 54 5Esj-merkki KiEL-elAkkeen laskemisesta eOH-940Poikkeamia TEL:n, VEL:n ja KVTEL:n laskennassa
GUB_ 54 9Elakkeen karttumiseen turevat jurkisen aran muutokset

1995
BQC-574 k 3.1.9sEsimerkkejA julkisist.a karttumasta eUL-705

YHTEENSOVITUKSEN VAIKUTUS TYOELAKKEEN MAARAAN
RVK-805YleistA yhteensovit.uksesta UeF-g02PeruselAkkeet joita yhteensovitetaan RpW_731Ensi-sijaiset elAkkeet yhteensovituksessa
RSR- 557Yhteensovitusperusteen valinta LFH-004YhLeensovit.usrajan Iaskeminen FOR-4BGYlite yhteensovituksessa CEF-8GBMiLe eroja yhteensovituksessa on NyG_092

5

5

5 .6 .'7
5.5.8

5.6
5.5

5.'7 .1,
5.7.2
5.7.3

5.7 .4
5 .7.5
5.'7 .6
5.7.'7

k 3.1
k 3.r
k 3.1
k 3.1

.95

.95

.95

.95
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KANSANELAXTCSN] JA YLEISEN PERHE_ELAKKEEN P1q,qi,RT\YTYMINEN
IXY-3OBPohjaosa sce-570 k 3.1.95LisAosan mAdrd ja siihen vaikuttavat tetci3at
TCr_559 k 3.r.95ulkomairla asumisen vaikut.us kansanelakkeen mdaridn
FNC_489 k 3.1.95Muiden kansaneldkkeen risien miidra TEo-023 k 3.1.95ElAkkeensaajien asumistuen md5rd ELC_093 kElakkeensaaj an asumiskustannukset asumistukeen
FIP-4BO KEsimerkki kansaneldkkeen asumist.uen madrastd

B

5.8.1
5.8.2

5.8.4
5.8.5
5.8.5

5.8
5.8
5.8

7.3.7'7.3.2
7.3.3
7.3.4
'7.3.5

7.3.6
7.3.7
7.3.8
1.3.9

NOD- 000Yleisen perhe-eldkkeen (pEL) mddrd FUG_385Hautausavustuksen mdird GpG_712Kansanelakerai-tos tarkistaa eraketta JCS-502

OMASTA ELAKELAI TOKSESTA TARKKA SELVITYS
cJo_727

k
k
k

3.r
3.1
3.1

.95

.95

.95

5

5.1
5.2
5.3

LDC-230
IIN-807

maksamisesta
MGA- 83 2

7

7

SWENTAVAA TIETOA WZ_1-7g
RAJANKAYNTIA ELAKELAKI EN SoVELTAMI SESSA

URD-352

VAPAUTTAIvI TNEN VAKWTTAM I SVELVOLL I SWDE STA
FHP-250

LASKENTAAN LI ITTWIA ERITYISPI IRTEITA
vapaakirjaelake $fii-l??Tul-eva aika ZFt_235 k 3..1 . 95TEL-tyosuhteen automaattinen kat.kaisu

zcN_ 23 3Tyosuhteen t.eknj-nen katkaisu XLe_413Erdkepalkan harkinnanvarainen tarkist.a*i.,..,
RMD- 758Rajoit.ussddnnoksen sovelt.aminen BDE_ 920TEL-palkka alIe 5 kk jatkuneista tyosuhteista

ryoskenreryn padr.ryminen l-omauruk=""*u?;fi1i*ElAkkeen myontAminen entisin perustein
QMU- 95 sTyoerdkerisdan oikeuttavat ja tul-evaa aikaa jatkavat

et uudet. ZvH_37 9Tarkennuksia yhteensovitusperusteeseen
PGC- 2 78osa-aikaerakkeen mdara ja sen jdrkeinen vanhuuselike
DTQ-62-7 k 3.1.9s

1

27

7.3 .10

7.3 .11

7.3.t2
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ELAKKEEN I\4AKSAMISEEN LI ITTYVIA

Eldkkeen maksaminen muulle kuin
itselle
El-dkkeen takautuva maksaminen
Eldkkeen ulosmittaaminen
ElAkkeen maksaminen ulkomaille
Vi ivAstyskorotus

POlKKEUKSIA
DQT-715

elAkkeensaaj a1le
UTI-251 k 3.1.9s
xAP-293
rsQ- 94 4
HGN- 178
LIF-611

4.1.95

9

'7a)
'1 .4.3
7.4.4
7 .4.5

'7 .4 .7

1.5

k
k 3.r
k 3.1

95
95

'7 .5

ELAKKEET MUISTA MAISTA KNF-595 K 3.1.95
ELMOSSA XAYTETIYA IASPNTUATERTAALIA BXY-274 K 3.1.95
ELAKKE]sI]N LIITTwIA xAsrrrnrrA DSA-498

AMMATILLISEN ELAKEIAN VALINTAOIKEUS GIW-587 KA

7.7

7.8

B

8.1

8.2

8.3

v

9.1.5

1.6

L.7

1.8

ELAKKEELLA OLTAESSA oTETTAVA HUoMIooN
QFQ- 70s

ELAKKEEN MUUTTI.]MINEN TOTSEKSI SOF-753

TYONTEON VAIKUTUS ELAKKEEN MAKSAMISEEN
NKV-543 k

ELAKKEEN TAKAISTNPERINTA JDY-419

9.1
9.1.1
9 .L.2
9.1.3
9.1.4

ELAKEVAKWTTAMINEN JA VAKWTUSMAKSU.]EN HOITO
TYP- 975

Eldkevakuuttaminen ja vakuutusmaksut MXK-905Yleist.A elAkevakuuttamisesta cWE-745ElAkevakuutusmaksujen hoitaminen SGR-G58 kTyoeldkevakuutusmaksut vuonna Lg94 CUZ-527 kMista keskimddrin vuoden 1,994 TEl-maksu muodostrru
YMY-699 kEl5kkeista aiheuLuvat kust.annukset tyonantajalIe
HAJ- 63 OEsimerkkej A elAkekustannuksista tyonantaj a1le
xTF-233 kVakuutusmaksuj en vAhentdminen verotuksessa
szJ_485Tyoeldkelainat yZF_6gG k

LEL Tyoeldkekassa ja LEl-wakuuttaminen
LEL jarjestelmd eHE-3G3

9

9

9

9.2
9 .2.L
9.2.2
9 .2.2.1
9.2.2 -L
9 .2.2.L
9.2.2.L
9.2.2.1
9.2.2 -L

Vakuuttaminen
Kuka maksaa LEl-maksun

. IKuka maksaa LEL-maksun

.2LEL- tyoalat

. 3Tarkennuksia LEL-tyoaloihin

.4Omakotirakentaja

. SOmakotirakentaj an muistilista

FKN- B3 B
DI.IV-895
TKD-8TO
HGJ- 15 B
TGD-272
PMP-290
VUJ- 192
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9.2.3 La inat
LEL- lainat
LEL- lainahakemukset
LEL-lainojen korot
Tutkimus
LEL- tutkimustoimint a
Julkaisuj a tutkimuksista

9.2.s LEL-tilastot
Kuntoutus
LEL - kun t.otus t o i min t a
Kunt.outusraha

Palvelut
LEL- asiakaspalvelu
LEL- t iedotus
LEL- esitt.eet
Eldkerekisteriotteen j akelu

9.4.4

EIdke - Sampo
Yleiskuva ElAke -Sammosta
Eldke-Sampo sujuva vakuuttaja
Tyoeldke j arj estelmAn kehit.ystyo
EIdke -Sammon yhteystietoj a

El5ke-TapioIa
Yleiskuva Eldke -Tapiolasta
El-dke-Tapiolan palvelut
EISke-Tapiolan tiedotus
EIAke-Tapiolan Iainat
Eldke-TapioIan organisaat.io
Eldke - Tapiolan palveluverkosto
E15ke-Varma

WHG- B5 7
GJW-857
UTK-203
KDr-203

LKT-516
ovK-223
MNM_ 82 7

UDU- 70 5

XWZ-l.7 B

UTQ-247
uTw-451

PLQ-190
xQN- s78
vwP- 574
xcJ -296

LEL-tyontekijoille
BSH-672
PEH-4 3 B
NGZ-332
zwL-374

CMD_805
RLY-474
ABZ-566

TGT-331

UDW-484
Kansasta

sDH-857
zLQ-723
FPP-321 k
ITS-411

yht.eystiedot
THP-995

wu -197
QST-553
MUL- 14 3

ElAke -sammossa
JZQ-992
QZL-444

FUF-255
EQG- s 9s
oER- 94 0
CKZ-230
Ylvlz-37 0 k
SVX-682
szc-189

9.2.3.3
9.2.3.L
9.2.3.2

9.2.4
9.2.4.L
9.2.4.2

9.2.6.1
9.2.6.2
9.2.6

9
9
9
9
9

2.7
2.7 .t
2.7 .2
2.7.3
2.7 .4

9.2 -7 .5
9.2.7 .6
9.2.7 .'7

Audi t.orion vuokraaminen
LEL-vuokra-asunnot
Tdrkeitd osoitt.eita
Lomake- ja esitetilaukset
LEL- t.i1 ityslomakkeiden t.ilaus
Esi Let i laukset.

9.2.9 LEL-uutisia
ElAke-Kansa
Yleiskuva elSkevakuutusosakeyhtio
EIaike - Kansan vakuutuspalvelut
Lainat EIeike-Kansasta
Eldke-Kansan osoitetiedot
E1dke-Kansan organisaatj-o ja

9.2.8
9.2.8.1
9.2.9.2

9.3
9.3.1_

9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3

9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5

9.5
9.5.r
9.s.2
9.5.3
9.5.4
9.5.s
9.5.5
9.6 BEH-554
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Yleistietoa ElAke-Varmasta XIy-943
Eldke-Varman palvelupisteet XMJ-g57Vakuuttaminen ja siihen liiftywA palvelu

PHP-308Lainat ElAke-Varmasta MLI-712 kEldke-Varman neuvontapalvelut CFB-753
El-dke-Varman julkaisut. UEQ-55GElAke-Varman osoite- ja yhteystiedot ZiZ-AAe

Ilmarinen FyX-946Tutust.u f lmariseen IRy- f 61Ifmarisen palveluverkosto AIIJ--122Ilmarisen vakuutuspalvelut LTR-520TEl-vakuutuspalvelut. FZO-}44YEl-vakuutuspalvelut VRZ_904LisAvakuutuspalvelut. pXD-386
EldkesAAt.ioiden hoitopalvelut URy-125Henkilostorahastoon Iiitt.ivAt palvelut yKZ_257
Ilmarisen e1Ake palvelut DeA-813E1;ikkeiden hakeminen ja hakemusten kdsitt.ely

HCJ- 23 9Ilmarisen kunt.outuspalvelut Jyy-153flmarisen eldkeneuvont,a VGJ-920
Muu elAkkeisiin Iiittyvai palvelu Ilmarisessa

FOQ-502Lainat Ilmarisest.a AyT-251flmarisen asiakastiedotteet ja -tilaisuudet
GFL-235flmarisen esiLteet YFV-5G6Ilmarisen osoite- ja yhteystiedot yXV-231

Verdandi UIV-151
Verdand j- -yhtiot. NDS - 95GVerdandin vakavaraisuus ja luotet.tavuus

Qrv_434Verdandi-yhtiot 1ukuina (rgg:) DVp_146 kTEL ja YEL Verdandissa MCA-247Pal-veluverkosto j a yhteist.yoyhtiot Verdansissa
ovc_ 950Vakuuttaminen ja siihen liittyvAt palvelut.
AUX_ 843Vapaaehtoiset vakuutukset Verdandissa
csz-97 4Vardandin organisaatio ja johto Iye_204Vakuutusten kAsittely ja yhteydet Verdindissa
uoY- 5 02Verdandin osoite- ja yhteyst.ietodot AHR_805Verdandin aluekonttorit. XWU_280

MaatalousyrittA j ien elAkel_aitos TDG_s73MELA:n hoitamat ja maksamat etuudet NVO_177MYEl-vakuutus HDH_392Maatalousyrittdjien tyoeldkevakuut.us _ MYEL
NAQ_537MYEl-vakuuttaminen HMO_882

MYEL : n mukainen vakuuttamisvel-vollisuus

11

9.6.1

9.5.1
9.5.2
9.6.3

9.6.4
9.6.5
9.5.6

9.7.3.5
9.7.4
9.7 .4.1

9.8
9.8.1
9.8.2

9.8.3
9.8.4
9.8.5

9.8.8
9.8.9

9.8
9.8

9.7
9.7.L
9.7.2
9.7.3
9.7.3.L
9.7.3.2
9.7 .3.3
9.7.3.4

9.7 .4.2
9.7 .4 -3
9.7.4.4
9.7.5
9.7.6

9.7 .7
9.7 .8

9

9 8.7

.10

.11

9.9
9.9.1
9.9.2
9.9.2-t
9.9.2.2
qq)?
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FAU-245 kMite MYEl-vakuutus maksaa OYE-GO7 kMYEL-tyotulon mAAriytyminen EEJ-784Maatal-ousyrittAjien tapaturmavakuutus - MATA
DVQ-519MATA-jdrjestelmA JeB-419Mita korvauksia MATA:sta SFX-339Mita MATA maksaa cZB-5}7MElA-sairauspAivdraha NES-290Mita MELA-sairauspAivAraha korvaa OWX-959

Mit.en MELA-sairauspdivArahaa haetaan VAZ- 903Maatal-ousyrittiij ien ryhmdhenkivakuutus
TSE- 143Luopumisjdrjest.elmist.d yleensd TMN-7Gl

MELA:n kuntotus HNR-479
MELA:n asiamiehet BBI-G71
MELA:n pdAkonttorin asiakaspalvelu IEB-2G7Arviot MELA:n etuuksien m5drAst.A IVT-719
MELA:n esitteet EIO-785
MELA:n tiedotus EKC-837
MELA:n tilastot JNT-520
MELA: n tyoturvallisuustyo SyJ- 111
MELA:n hallinto WSL-2OB
MELA:n osoite ja yht.eyst.ietoja TMJ-999

Merimiesel5kekassa ja Kirkon keskusrahasto
CLTI - B 04Eldkesddtioiden ja -kassojen osoitteet
QPS- 7B 0

72

9.9.2.4
9.9.2.5
9.9.3
9.9.3.1
9.9.3.2
9.9.3.3
9.9.4
9.9.4.L
9.9.4.2
9.9.s
v.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9

9.10

9.11

9.1_2
9.1,2.r
9 .12 .2
9.a2.3

9.L2.
9.L2.
9.]-2.
9.L2.
9.]-2.
9 .t2 -

9.12.
9.L2.7
9.L2.8
9.L2.9

9.t2.10
9.t2.LL
9.L2.t2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
6

Kuntien elAkevakuutus
KVTEL- j arj estelmd
Kuntien elSkevakuutus
Kunt ien elaikevakuutuksen

KVTEL - vakuutusmak sut.
YIeist.A KVTEL-maksuista
KVTEL-maksun mdArA
KVTEL-maksuj en tilitys
KVTEL - eI dkevas t.uurahas to
Kunt ien eldkevakuutuksen
Kuntien eldkevakuutuksen
Kunt ien elSkevakuutuksen
Kuntien el-dkevakuutuksen

Kuntien elAkevakuutuksen
Kuntien elAkevakuutuksen
Kunt ien el-dkevakuutuksen

Kuntien eldkevakuutuksen

MOQ-190
xJx-269
RRW- 515

j dsenyhteisot
QFK-4 s 9
PZL-7 98
AMr-330 k
xsx-802 k
DNZ- 73 0
NRU_379

lainat RKW-3G9
tutkimus ja tilastointi

YMB-384 k
kuntoutustoiminta

wR- 19 7
reki steriot.epalvelu

CTA-4 81
asiakaspalvelu

NRM- 54 3
tiedotus ja koulutus

SKU-697
esitteirA ja julkaisuja

LYZ-275
yht eystiedot

zBw_ 1B 8
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9 .13 .2
9.13.3
9.L3.4
9.13.5
9.13.5
9.l-3.'7

9.13 . B
9.13.9

9.13.10

9.13.11

9.13.14

9 .]-4.t
9 .1-4.2
9.14.3
9.L4.4
9 .1,4.5
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Valtiokont[ori /vK-ElAkkeet KLB-993Valtiokonttorin Eldkkeet-yksikko ZHp--t06VEL-jArjesteImAn piiriin kuul-uvat DGB-928Valtion eldkerahasto GFT-797KenestA VEL-maksut makset.aan eHe-21fVEl-maksun mddrd BSW-451 kVEl-maksun t.ilittdminen VXO-110Valtiokonttorin Eldkkeet-yksikko palvelee
TVB-201VEl-eldkkeen maksaminen UJU-144valtiokonttorin Elakkeet -yksikon kuntoutust.oiminta
uEx- 94 8valtiokonttorin Eldkkeet-yksikon koulut.us ja t.iedotus
HYI _ 915valEiokonttorin ElSkkeet-yksikon tietojarjestermdt
YWP-8529.13.12 valtikonttorin tilastointi, tutkimus ja suunnitteru
I\4VD-534 k9.13.13 organisaat io
VEN-474

osoite- ja
MXZ-465

9 .L4

I

Valt.iokonttorin ElAkkeet -yksikon
Va] tiokonLtorin Et:ikkeet -yksikonyhteystiedot

Kansaneldkelaitos ja paikallistoimistot
TKO- 2 05Kaikkien Kela XJy-103

Kel-an hoitamat. etuudet FUZ-965Kelan asiakaspalvelu RDZ-143Kelan organisaatio WOC-744Kelan osoite- ja yhteystietoja yML-G35

ElSket urvakeskus
Eldket.urvakeskus - Tyoeldkkeiden

BPM-534
tietotalo

9.15
9.15

9.15.
9.15.
9.15.
9.15.
9.15.
9.15.
9.15.
9.15.
9.15.
9.15.
9.15.
9.15.
9.15.
9.15.
9 .15.
9.15.

Z

2.7
2.1
2.1
2.L
2.7
2.2
,2
2.4
2.5
2

4
5
5
7
o

Eliketurvakeskuksen palvelut
Vakuutettujen palvelu

. lAs iakaspalvelupi st.e

.2PalvelupAivait ja koulutus

. 3Kirj allinen neuvonta

. 4Hakemuspalvelu
Tyonantajien ja yrittAjien palveluEl5kelaitost.en palvelu
Rekis Leripalvelu
Viranomaispalvelu
Tarkastustoiminta ja valvontaTilastoint.i- ja tutkimustoimint.a
Kansainv5linen toiminta
Eldketurvakeskuksen esitteet
ElAketurvakeskuksen organisaat io
Yhteyst iedot

CQJ- 5 11
EKN- 74 7
INF-4 O5
xsR-272
ooE-394
wxv-3 98
LKO-239
MFN-338
xvs-853 k
RAR_ 8 74
HSN-4 7O
GJU- 925
QS,J- 2 95
vDH-212
IQS _4 58
KBK-731
QPO-495

JKL- g 00

LSK-505

9 .16 TELA, ETT ja muuL jairjestot

10 KYSYMALLA srssi{pAru
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Mika on elakkeeni m:idrd? IVL- 854Eldkkeen mdArdn selvittdmiseksi tarvitaan
QLK-195EsimerkkejA eldkkeiden mAdristd ZAZ--\62TEL-t.yoklnryttomyyselAke + KEL RKe- 921TEL-yksiloflinen varhaiseldke + KEL DHV-942TEl-tyottomyysel_dke + KEL ETp-263TEl-vanhuuseldke + KEL TWe_387TEl-osa-aikaeldke VXX_990TEl-perhe-eldke + pEL NRR-330LEL-tyokyvyLtomyyselAke + KEL KFe-9G9KVTEL-yksilol1inen varhaisel5ke + KEL
oQY- 2 14VEl-vanhuuseldke HMG_748VEl-varhennettu vanhuuseldke NNI-509

L4

10. 1
10.1.1

k 4. 1.9510.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
r0.
10.

10.1.2.9
10.1 .2 -70

70 .2

10.2.1

to .2 .2

L0 .2 .2 .7

lo .2 .2 .2

70 .2 .2 .3

L0 .2 .2 .4

70 .2.2.5
10 .3

10 .4

10.5

10.6

10.7

10. B

10.9

10.10. 1
10. r0.2
10.10.3
10.10.4
10. r0.5
10.10.6

4.1
4.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1

L
k
k
k
k
k
k

1.2
7.2.7
7.2.2
t.2.3
7.2.4
7.2.5
1.2.6
7.2.7
L.2.8

.95

.95

.95
oq.

.95

.95
otr

k s.1
k s.1

95
95

Kun ol-en tyoton, miten toimeentuloni jarjestyy?
ITB-549OIen tyoton ja... kysymyksia tyotomdlle
JFI - 578Olen tyoLon ja... vastauksia tyottomdn kysymyksii
EXV-224Tyont.ekijd, tyottomyyskassan jAsen, yli 53 v 1 kk
zNA-719 k 5.1Tyontekijd, tyot.tomyyskassan jisen, alle 53 v 1 k
FIAH-443 k 5.1Tyont.ekijA, ei tyottomyyskassan jAsen, y1i 53 v 1
APP-437 k 5.1Tyontekijd, ei tyottomyyskassan jrisen, aIIe 53 v
BMM-405 k 5.1TyoLon yrittajA AUZ_306 k 5.1

n

oc
k
.95
kk

.195
1kk
.95
.95

95
95
95

Mikd on tyotLomyyden vaikutus eldkkeeseen?
MXG-969 k 5.1.95Rekisteriotteelta puutt.u tyosuhteita, miksi?
oKV-837 k 5.r.95MistA tulosta yrittAj;ieldke l-asketaan?
IWB-535saako kansaneldkettd ennen G5-vuoden taytteimist.a?
LLW-621 k s.1.95Saako kaikista toistd elAkkeen samaan aikaan?
csY-440 k 5.1.95Miten ja mistd elAkkettA haetaan? KEM_234

OIen sairas, miksi en saa tyokpryttomyyselAkettA?
GJX_898

10 ' 10 olen elAkkeel1A, mi-ten tulot vaikut.tavat el-;ikkeeseeni?
Tyokyvytt.omyyselAke
Yksilollinen varhaiselAke
Osa-aikaelAke
Tyottomyyseldke
VanhuuselAke
Sukupolvenvaihdoseldke j a

wE-963
FPL_424
BWG- 150
KQZ-87s
IER-4OB
zQC-641

luopumiskorvaus
wvI-333

k 5.r
k 5.1
k 5.1

k 5.1.9s
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10.11 Milloin ja miten pA;isee varhaiseldkkeelte?
zPw-9s8 k 5Huonompi palkkaisen tyon vaj-kutus el5kkeeseen?
CTA- 704Muutoksia julkiseen elikkeeseen 1.1.1 995?
POX-310

1.9510.12

10.13

11 ELAKEWT I SET
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ELMO
tietdd

eldkkeistd



Jokaisen perusoikeuksiin kuuluu
saada tietoa omista sosiaalisista

oikeuksistaan ja velvollisuuk-
sistaan. Eldke lienee tdrkein

sosiaaliturvan muoto: toimeen-
tulo on siitd riippuvainen

keskimddrin 20 vuoden ajan.
Jotta eldketilit aikanaan

tdsmdisivdt, tietoa karttumisesta,
elSkkeen vaihtoehdoista ja hake-
misesta ei kenenkddn kannata
sivuuttaa. ElSketietrijand Elmo

on ehdoton.



HelppokdYttoistd
kokonaisPalvelua
Elmo on ElSketurvakeskuksen
yhdessii Kansane[6kelaitoksen
(Kela) ja LEL TYoeldkekassan
(LEL) kanssa YlldPitdmd
eliiketietopankki. Nimi tulee sa-
nasta elskemoniPalvelu, mika
kuvaa hyvin Elmolle asetettua ta-
voitetta.

Telesammon tietoverkon
terveys- ja sosiaaliturvan
valikkoon kuuluva eldketieto-
pankki on luotu perinteisten tiedo-
iustapojen tdydentdjdksi. Sen tie-
tosisdllossd ovat mukana sekd
tyoelSkkeet ettd kansaneldke'
Asiakaskeskeisyys ja hetppokdyt-
toisyys ovat olleet sen rakentajien
ldhtokohtana ja kdYttdjdt on
otettu mukaan alusta asti. Elmo
on tarkoitettu sekd asiakasPal-
velijan tietokirjaksi ettd vdhitellen
myos Mattija Maija Meikiiliiisen
kdyttoon.



Lahtokohtana
asiakkaan
eldmdntilanne
lhmisen kulloinenkin eldmdntilan-
ne mddrSd tavan, jolla tietoa
Elmosta ldhdetddn hakemaan.
Valittavana on kaksitoista selvasti
nimettyii kokonaisuutta, joiden
avulla on helppo jaljittea vastaus-
ta ongelmiin. Myos hakusanoilla
voi etsid ja loytaiS ratkaisuja
selvennystd kaipaavissa tilanteis-
sa.

Tyo- ja kansaneldke, verotus, elSk-
keen hakeminen ja sen mddrdidn
vaikuttavat seikat, elSkevakuut-
ta mi n en ja vaku utusmaksujen hoito,
eldkkeellesiirtymisen vaihtoehdot
sekd eldkelakien valmistelu ovat
esimerkkejd eldketietopan kin katta-
vasta sisillostd.



Asiantuntemus nyt
jokaisen ulottuvilla
Eliiketurvakeskuksella ja tyoeldke-
laitoksilla ei ole varsinaisesti omaa
maanlaajuista palveluverkostoa.
Siksi ne tukeutuvat vakuutus-
yhtioiden ja Kansaneldkelaitoksen
toimistojen palveluihin. Niiden
asiakaspalvelijoiden on
tyoeldketiedon ohella hallittava
monta muutakin asiakokonaisuutta
Elmo tuokin tullessaan
viimeisimmiin tiedon ja asiantun-
tevan palvelun jokaisen ulottuville.

Vain tuorein tieto
kelpaa
Tyoeldkelakeja muutetaan tiheds-
ti. Muutoksia voi tulla keskellS
vuottakin. Painettu esite on silloin
auttamatta hidas tiedonvdlittdjS.



Elmossa tieto eijouda vanhene-
maan. Sen tietosisdltod
tarkistetaan ja saatetaan ajan
tasalle jatkuvasti.

Uutisruudusta voi seurata
viimeisimpien eldkeu udistusten
valmistelua ja voimaantuloa

Kysymykset ja
materiaalitilaukset
tervetulleita
Vuoropuhelu kuuluu itsestddn
selvdnd nykyaikaisen tietoverkon
ominaisuuksiin. Kdyttdjdlle on
varattu tila tehdd lisdkysymyksid
epdselviksi jSSneistd asioista.
Tdtd Elmossa on ajateltu liittdmdt-
l5 siihen postilaatikko, jonne kayt-
tdjd voi kdtevdsti kirjoittaa kysy-
myksid asiantuntijoiden vastatta-
vaksi. Postilaatikkoon voi niin
ikddn helposti sujauttaa esiteti-
lauksen.



Ndin eldketietoa
pddsee katselemaan
Yksityiset henkilot, yritykset ja
jdrjestot voivat katsella Elmoa
yleisessii tietoverkossa TeleSam-
mon kautta, KT-Tietokeskuksen
Palveluverkon avulla sekd osana
Primas-infomedian (TIKKA) palve-
lua. Tarkat kdyttoohjeet ovat
saatavana erikseen.

Keytto maksaa TeleSammon
kautta noin markan minuutilta.
Eldketurvakeskus, Kela ja LEL
eivdt erikseen velota mitddn
palveluistaan.

Haasteellinen visio
velvoittaa
Kunnianhimoiset tulevaisu uden-
suunnitelmat siivittdvdt eldketieto-
pankin rakentajien tyotd. ElSke-
hakemuksen tekeminen
tietoverkon kautta ja elSkeotteen
tilaaminen sieltd suoraan ovat
haaveissa. Elmo eldd ja kehittyy
koko ajan.



Jatkossa Elmo palvelee myos en-
tistd enemmdn esitteiden ja muun
paperi-informaation rin nalla.

Lisdtietoa
Elmon palveluista
saa
Eldketurvakeskuksesta kouluttaja
Mauri Qvintukselta puhelinnume-
rosta (90)1511 tai sdhkoposti-
osoitteesta X.400: C=fi; A=elisa;
P=etk; $=qvintus; G=mauri.

Kdyttdjdtunnuksia voi tilata
KT-Tietokeskuksesta puhelin-
numerosta (90) 5067 2699 tai
faxilla (90) 5067 2270.
TeleSammon palveluista voi
kysellS puhelinnumerosta
9800 50030.

fxt ELAIGTURVAI(ESKUS
PENSIONSSKTDDSCENTRALEN

Tyoeld kej 5rj este I m ii n
lakisdSteinen keskuslaitos

Opastinsilta 7
PL 11, 00521 Helsinki

Puhelin (90)151 1

Fax (90) 148 1172
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E LMO-e ldketietopan ki n
kdyttoohjeet

$xt EIATeTuRVAKESI(uS
PENSIONSSKTDDSCENTRALEN

Elmo-eli ketietopa n ki n
kdyttciohjeet
ELMO on Eliketurvakeskuksen yhdessd
Kansaneliikelaitoksen ja LE L Tyoeldkekassan
kanssa ylldpitdmS, jatkuvasti pdivitettdvd
elSketietopankki. Se kuuluu TeleSammon
tietoverkon terveys- ja sosiaaliturvan valik-
koon ja sen tietosisdllossd ovat mukana sekei
tyoelikkeet ettd kansanel6ke.

ELMO:on sisddnkirjoittautuminen on kiiyt-
tdjdkohtaista. ELMO:a pddsee katselemaan
yleisessii tietoverkossa Tel eSam mon kautta,
KTtietokeskuksen Palveluverkon avulla seka
osana Primas-lnfomedian (Tikka) palvelua.

ELMO:n tietosisdllostd vastaa Eldketurva-
keskuksen kouluttaja Mauri Qvintus, puhelin
(e0) 151 1.

Kdyttoohjeet vastaavat tilannetta marras-
kuussa 1994. Myohemmin niihin saattaa tulla
joitakin muutoksia.

Yhteydenotto ELMO:on
KT-Tietokeskuksen
Palveluverkon kautta
Jos Sinulla on kiiytettdvissdsi KT-Tietokes-
kuksen Palveluverkko, voit kdyttdd sen kautta
ELMO:a. ELMO:n kdytto edellyttii lisdksi
ELMO:n kiyttdjdtunnusta.

ELMO-yhteys loytyy Palveluverkon valikossa
"KT-T|etokesku s" -valintojen (piiiival ikosta va-
linta 1) alla nimellii "lnfomedia: ELMO, Kan-
salaisen kdsikirja, Kela" valinnasta 6. Valittuasi
valinnan 6 jdrjestelmd pyytdii ELMO-kdyt-
tiijii tu n n u sta s i (l og i n ) j a sa la s an a a ( pa s sword ).



Annettuasi ndmii oikein ELMO kdynnistyy

Useimmiten KT-Tietokeskuksen sovelluksien
kriytttijait liittyvdt KTT:n jdrjestelmddn "YL-
sovellusvalinnan" kautta. Tdlloin Palveluverk-
ko kdynnistyy komennolla "PW".

Palveluverkosta saa lisdtietoa puhelinnu-
merosta (90) 5067 2368. ElMo-kdyttdjd-
tunnuksia voitilata numerosta (90)5067 2699.

Yhteydenotto ELMO:on
Primas lnfomedian (Tikka) kautta
ELMO voidaan liittid osaksitoista lnfomedia-
jdrjestelmdd (esimerkiksi kuntien omat, yri-
tysten tai muut valtakunnalliset tiedotusjdr-
jestelmdt). Tdlloin ELMO loytyy aina toimin-
nolla "Hae ELMO". Tdmin lisdksiuseimmiten
ELMO on alavalintana pdiivalikon kohdassa
"Muita valtakunnallisia tietopankkeja".

Yhteydenotto ELMO:on
yleisen tietoverkon
TeleSammon kautta
Jos Sinulla on vdhintdiin VT-1O0-tyyppinen
pddte tai mikrotietokone, jossa on tietoliiken-
neohjelma ja lisdksi koneeseesi on kytketty
modeemi, voit soittaa normaalin puhelinverkon
kautta TeleSampoon.

Soita pSdtteelldsi numeroon 929292.
Kirj oita sisiid nkirjoitta utu m isru ud u I I a val i nta 1

ja paina rivinvaihtoniippdintd (enter/return).
ELMO-palvelu loytyy "eliike- ja vakuutuspal-
velut" -valikon kautta. Voit siirtyd palveluun
myos suoraan siirtokomennolla S ELMO.
ELMO:on piiSset myos "terveys-/sosiaalitur-
va"-valikosta.

Palattuasi takaisin TeleSampoon ndet muo-
dostuneet kustannukset komennolla K. Kdyton
voit lopettaa kirjoittamalla LO. Liikennointi-
kustannukset TeleSamnton kautta ovat noin
markan minuutilta.

Lisiitietoja TeleSammosta saat numerosta
9800 50030.

Liikkuminen ELMO:ssa
Elmon pSSvalikosta loyddt'1 2 nimettyii kohtaa:
1 Tietoa ELMO:n kdytostd
2 Tyoeldke, kansanelSke ja verotus
3 Yhdeksdn vaihtoehtoa siirtyii eldkkeelle
4 Hakemisesta pddtokseen
5 Elikkeen miidr6iin vaikuttavat tekijdt
6 Omasta elSkelaitoksesta tarkka selvitys
7 Syventdvdd tietoa
8 Eldkkeellii oltaessa otettava huomioon
9 ElSkevakuuttaminen ja vakuutusmaksujen

hoito
1 0 Vastauksia yleisimpiin el6kekysymyksiin
11 Eliikeuutiset
12 Elmon postilaatikko

Tietosivun alareunassa ovat ndkyvilld komen-
not, joilla voit kulkea Elmossa. Niiti seu-
raamalla liikkuminen sielld on yksinkertaista.
Oikeasta ylAnurkasta ndet kunkin otsikon alla
olevien sivujen lukumddrdn. Seuraavaan kir-
joit u s ken ttii6 n s i i rrytd 6 n s a rka i n -n d p pd i mel I 6.

Komentojen anto
Anna haluamasi komento toiminto-riville. Ko-
mentona voi olla joko halutun alavalinnan
numero taijokin tietosivun alareunassa ndky-
vistd komennoista.



Tietosivun alareunassa ndkyvdt ne komennot,
jotka kulloinkin ovat kAytettdvissdsi. Toiminnon
hyvdksyt painamalla enter-ndppdintd. (T)akai-
sin-komennolla piidset edelliseen valikkoon.
(L)opeta-komento lopettaa ELMO:n kiyton.

Viitteet
Jos tietosivun aiheeseen liittyy muilla tietosi-
vuilla olevia tietoja, piiSset (W)iite-komennol-
la siirtymddn suoraan ohi valikkorakenteen
niiille sivuille.

Asioinnit
Elmossa on postilaatikko asiointipalveluja
varten. Sielld voit asioida palvelun tuottajan
kanssa. Mikili Sinulla on kdyttdjitunnus jiir-
jestelm65n, voit saada vastaukset asiointeihisi
jdrjestelmdn kautta. Muuten vastaukset
lihetetddn joko postitse tai faxilla.
Asiointivaihtoehdot saat esiin pidvalikon koh-
dasta 12 "Elmon postilaatikko".

Osoitehakemistot
Elmossa on osoite-ja puhelinnumerohake-
mistoja, joista loyddt eldkesddtioiden ja -kas-
sojen osoitteet ja puhelinnumerot. Hakemistot
ovat pddvalikon kohdassa 9 "El5kevakuut-
taminen ja vakuutusmaksujen hoito".

Hakemistoissa annat Hakuehto-kenttdiin ha-
luamasikohteen nimen taiosan siiti. (ET)si-
komento, joka ldytyy komentorivilti, kdyn-
nistdd haun. Mikdli hakuehto-kenttd jdtetiiiin
tdytt6mitt6, (ET)si-komento tuo esiin kaikki
vaihtoehdot.



Syventiivlii
ia

kansaneliike
verolusTietoa

Elmon 9 valhtoehtoa

elekkeelle
oltaessa Kysymilli

eteenpdlnElSkkeen
miiSriin

Eliike-
vakuuttaminen
Ja vakuutus.

Elike-

Postl-
laatikko

tarkka

Omasta
eleke-
laitoksasta

ELMO.PUU

Hakusanoilla hakeminen
Aakkosellinen hakusanasto loytyy ELMO:n
pddvalikon kohdasta 1 "Tietoa ELMO:n kdy-
tostd". Hakua voi kdyttdd missd ELMO:n koh-
dassa tahansa.

Anna toimintoriville (H)ae XXX-komento. XXX
on haluttu asiasana taiosa siitti, jolloin osasa-
nan loppuun liitetddn %-merkkikatkaisun mer-
kiksi. Jos sana katkaistaan sen alkupuolelta,
liitetdin %-merkki sanan alkuun. Esimerkkind
vaikkapa elSkesovituksesta tietoa haettaessa
%sovitus.

Jos hakusana on maeritelty usealla sanalla,
toiminto-kohdassa voit kdytt6d vain ensim-
mdistd sanaa tai osaa siitd.

Elmon komennot
Yleiset komennot: (suluissa oleva kirjain riittdd)
Komennot hyvdksyt painamalla enterie.

(L)opetus Lopettaa Elmon kdyton

p Lopettaa j6 rjeste lmdn kdyton
Kdytii tdtd, jos olet jddnyt
jumiin eik6 normaali lopetus
toimi

lxt
+++ Rauhallisesti annettuina

tavallisimmissa modeemeis-
sa purkaa linjayhteyden

EIAIGTURVAKESKUS
PENSIONSSIff DDSCENTRA LEN

Tyoel6kejdrjestetman
lakisditeinen keskuslaitos

Opastinsilta 7
PL 11, 00521 Hetsinki

Puhelin (90)1St 1

Fax (90) 148 1172

(T)akaisin

(A)lkuun

Palaa edelliseen valikkoon

Palaa miltd tahansa valikolta
tai tietosivulta Elmon pdiiva-
likkoon.



(H)ae XXX Hakee hakusanalla XXX loY-
tyvdt tietosivut ja/tai valikot

Kdytdnnon esimerkki
ELMO:n kdytostd

(O)pasta

(AS)ionti

Jiirjestelmtin kiiyton oPastus
Osa-aikaeldkkeen selvittely ELMO:n avulla
Pelkistetyt kdskytoiminnot, kun jo olet ELMO: n

piiiivalikossa:
H lvatityontil osa-aikael% ja paina enter (saat

valinnat)

Ndyttdd tietosivuun liitetYt
asiointipalvelut. Toimii vain
postilaatikossa.

(W)iite Niyttiiii tietosivuun liittyviit
viitteet, joista saat lisdd ko.
asiaan liittyvid tietoa.

1 enter (osa-aikael6kevalikko)

l enter (elikkeensaamisen edellytykset, oi-
keasta yliikulmasta selvida, ettd tekstid on
kaksi sivua)

Sivujen selaamisess a auttavat komennot:
enter (vie seuraavalle sivulle)

(SE)uraava
(ED)ellinen
(EN)simmiinen
(Vll)meinen

Selaavat Yhteen tietosivuun,
valikkoon liittWiii tietoja, mi-
kdli ne eiviit mahdu kerralla
ndyttOon

EDenter (tuo edelliselle sivulle)

Tenter (osa-aikaelilkevalikko)

3enter (oae:n mdiirii, kaksi sivua)

Wenter (saat esiin viitteet)
Postilaatikossa (asiornnissa) pdtevi)t seu-
raavat komennot l enter (ensimmiiinen viite, TEl-osa-aika-

eliikkeen m56rii)
(JA)tka

(P)alaa

Antaa seuraavan kYsYmYk-
sen
Naftae edellisen kysymYk-
sen ja vo.i muuttaa vastaus-
tasi
Keskeyttdd asioinnin ja hdvit-
tid sen
Hyvdksyy asioinnin ja lAhet-
tiiii sen palvelun tuottajalle

Tenter (tuo takaisin)

Toimintoja voit i atkaa esi merkiks/
Wenter (katsot viitettd 2)

Tenter (vie takaisin osa-aikaeldkevalikkoon)
Aenter (vie piiivalikkoon)
Lenter (lopettelee ELMO:n katselun, kun)

Kenter (vastaat kyllS)

(K)eskeytii

(H)yvdksy
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ELMO - JIiR.]ESTELMTiN KOEKAYTTO

Tavoite
Aika

Koekdytt.opaikat

ELMO-jarjestelmAn koekAyton kuvaus ja toteutus
1 - 30.3.t994

SUUNNITELMA
21,.2.1,994

LIITE 6
1

1

2

Koekdyttopaikkoja ovat :

1. Kotkan kaupunki ja siell5 sosiaalit.oimi
(1), sairaala (2) , terveyskeskus (3) KELA-
toimist.o (4) , kirjasto (5), ja tyovoimatoi-
misto (6)

2. Kuusamon kunnan KoiLlis-TElMO-verkko ja
sie1lA p5Sasiassa sosiaalitoimi (7) , sai-
raala (B), terveyskeskus (9) , KELA-toimisto(10), kirjasto (11) ja tyovoimat.oimisto
(L2)

3. HYKS joidenkin sosiaalj-hoitajien osalta
(13 )

4 . ilyvH.skyl5n KElA-toimisto (14 )
5 . Hol-Io1an sosiaal-itoimisto ( 15)
5. Tampereen Yliopiston sosiaaliturvan opetus-jaosto (16)
7. ETK:n asiakaspalvelu ja ainakin osa puhe-

linrinkiS W)
8 . El5.ke-Sampo (18 )
9. Kuntien ElSkevakuutus (19)
10. KELA:n pi5konttorin asiakaspalvelu ja KE-

LA:n omaa elAkesAAntod hoitavat (20)

Yhteydet ed. paikkoihin, 23 - 25.2

Keskusteltava KT-Tietokeskuksen ja
kanssa, onko koekdytto mahdo1listajos ei, mit.d se vaatii.

tiet.ohallinnon
ed. paikoissa,

3

4

5

Koek5ytt.o kustannusten selvittely, 11 - LB.2

Mita koekdytto maksaa ed. toimipaikoille, mitd se
maksaa ETK:1Ie. Keskustel-tava Pirkon ja talon tieto-
hall-innon kanssa.

Oma valmius koek5yttoon, 2L - 22.2

Tutustut.tava hieman tietot.ekniikkaan: millaisia
laitteit.a tarvj-taan ja mit.5 ne pitAv&t sisiilldAn.
Tavoitteena erilaisten l-aitteiden sujuva kAytto.

Asiakasanalyysi, LJ - 1-8.2

Alkuyhteydenotto ed. paikkojen esimiehiin, joiden
kanssa puhelimitse keskusteltava mist.A on kysymys,



ETK/Mauri Qvintus

10.

11.

SUUNNITELMA
2t -2 .]-994

LIITE 6
2

6

hal-ukkuudesta koek5yttoon, ketkd. ovat koektiytoss5
mukana o1evat henkilot, otamme yhteyttA heihin ja
"ilmoitettava" milloin t.ulemme kiiymdAn.

Alkuyhteydenotto koekdyttdjiin, 2l - 25.2

Puhelimella soit.ettava kaikille tuleville koekAytt.A-
ji11e ja kerrottava mistA on kysymys, sovittava
kdynt.iaika ja kerrottava materiaalista, joka heille
tuIee.

Alkuyhteystilaisuuspaikkojen varaamlnen Kotkasta, KuusamosLa,
HYKS: st5 25 .2

EtukAteismateriaalin val-mj-stamj-nen 28.2 ja ldhettdmj-nen 7. 3

Tiedott.ajien kanssa yhteistyossA teemme lyhyen, fro-
tivoivan, vArikkAAn, kauniin, ELMO:n sisdllon ko-
konaisjAsentelyA selvittAvAn ja jatkotoimista kerto-
van prosyyrin, jonka lAhet5mme koekdyttejille etukii-
teen tutustuttavaksi.

PerehdyttAmisen yhteydessA jaettavan materiaalin tekeminen,
valmis 9.3

Joku tiedottaja tekee kAyttoohjeet, Lekee esimerkin
kdytost.ai j a ongelmaratkaisun kAsikirj an . Tarran (Iy-
hennetyn kAyttoohjeen) painatus.

KoekAyttopaikkojen yhteyksien varmistaminen tulevassa koekAy-
ton harjoittelu-/nAyttotilanteessa, 7 - 30.3

Varmistettava pdiviiA kahta ennen jokaiseen paikkaan
menoa, ettA hommat pe1aa. Yhteistyot5 KT-Tietokes-
kuksen ja ETK:n tietohallinnon kanssa.

Materiaalianalyysi, 7 .3

,Joku etk-lainen toimii perehdytt5misen koehenkilond
n5yton ja materiaal-in osalta. T;i.mai henkilo voisi
oll-a esim. vahtimestari Matti Leskinen.

L2 PerehdyttAminen koekAyttoon, 10 - 31.3

PidetAAn paikkakunnitt.ain yhteinen aloitustilaisuus,
jossa kerromme ELMO:sta ja nAytAmme omilla koneilla
miten se toimii. Tilaisuus on n. L/2 - t h. kestAvA.
Tarjoamme myos kahvit.

7

8

9

A

B Menemme
Samalla

tyopaikoil-Ie ndyttdmdAn miten homma pelaa
jaamme materiaalina:

ELMO :n valikkorakenteen
kdyttoohj eet.
esimerkkej A
ongelmatilanteiden ratkaisun kdsikirj an
tarran; lyhennett.y kAyttoohj e
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l-3 Yhteydenottol-omakkeen tekeminen, 7 .3

Teemme lomakkeen, jota tarvitsemme koekdytt5jien
yhteydenotoissa (ks. seuraavaa kohtaa) .

L4 Konsultointi/yhteydenotot, L4.3 31.5

KoekAyttajaL ottavat ongelmatilanteissa ja toivotta-
vasti muutenkin yht.eytt.A Kalevi Matilaiseen ja mi-
nuun. Mei115 on valmiina lomake, johon merkitsemme
yhteydenoton aiheen ja esiin tulleet ongelmat.

15. Loppuraportti, 9 10.6

VedAmme johtopAAtokset kokeilust.a ja teemme loppura-portin.
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ELMO:N RAKENTAI.4ISESSA KAYTETTY LAHDEAINEISTo

KI RJAT

E 1 dketu rvakeskus -
Ki rjapaino Oy.

Tyoeldkelait 1994. Jyvdskyld: Gummeruksen

Eldketurvakeskus - Kansanerdkelaitos rgg4. 1993 Tilastosuomen erdkkeensaajista. Hersinki : painatuskeskus.
Lehtinen Marja-Liisa 1994. Toimeenturoturva Lgg4- vakuu_tusosakeyhtio Eliike-Sampo. Kokkola: Kp PAINO.

Pentikdinen-Koivusaro-Kammonen-Ldmsd 1993. Tyoeldke. suomenvakuutusaran kourutus ja kustannus. Jyvdskyrd: GummerusKirjapaino Oy.

LEHDET

El tiketurvakeskuksen
paino Oy.

julkaisu- Tydeliike. Helsinki : Martin-

ELAKETURVAKESKUSEN YLEI SKI RJEET

ElSkkeen maksaminen
muulIe kuin
eldkkeensaajalle A33/BBEliikkeen ulosmittaus A31/89Ty6kyvyttomyyseJ_dkkeet A23/gtVi iviistyskorotus A22 / gz
Perusteettomast i maksetun
eldkkeen takasin periminen A34/92Yhteensovitus A2g/g3Tyosuhteen automaattinen
katkaisu A3O/g3Tydelrikel isei ja
ty6tt6myyslrsd A31/93Osa-aikaeliike 1. 1. 1994
alkaen
vuoden Lgg4 A32/93
tydeldkeuudistus A33/93
Tyottdmyyseldke A4/94Vuoden 1994 ty6eldkeuudis-
tus yrittajien kannalta A2I/g4Eliikeaikai sen tyOskentelynvaikutus eliikkeenjatkumiseen AZ7 /g4Yri ttai j i en vakuuttami s_velvol 1 i suudesta
vapauttaminen A32/94
OPPAAT

Uudistettu 10.11.1993
1.10 .L992

23.6. 1993

24.6, 1993

25.6.1993

28.6. 1993

29.6.1993

17 .1.r994
14 . 3 .7994

L.6 - 7994

16.6 . L994

Tyoeldkkeen laskentaopas 1994. Helsinki :
El tiketurvakeskus -Painatuskeskus Oy.

Ilmarinen. TEL-yEL kdytdnn6ssd 1g94.



Kelan
1993.

parveluopas. Toimeenturoturva eri eliimiintiranteissa

Kuntien el-dkevakuutus.
MI KTOR.

Eliikeopas 1994. Helsinki: painotalo

Tyoeliikelaitokset, Tyoeltikeraitosten Lj.itto ja Eriiketiedo-tustoimisto. Ty6etiike ja muu sosiaarivakuutus rgg4.
Valtiokonttori Eliikkeet-yksikk6. ValtionHelsinki. eldkeopas L994-

ESITTEET

Eldketurvakeskus. Tyonteki jiin eltike Lg94 .

Eltiketurvakeskus. yrittiijiin etdke I994.
E I iikevakuutusosakeyht i 6tulo 1993.

Ilmarinen. Tyott6myysajan toimeen-

Kansaneltikelaitos. Kelan etuudet
Eroraha

piihkiniinkuoressa 1993 .

ja aikuiskoulutusl istiKoulutus- ja erorahasto.
L994.

Kuntien elSkevakuutus. Kunnallinen eldketurva 7994.

eldketurva muuttuu 1993.Kuntien eliikevakuutus. KunnaI I inen
LUENNOT JA KOULUTUSMATERIAALI

Karsikas T. & Kortesoja I. &
Vuoden L994 tyoeliikeuudistus
EI dketurvakeskus .

Pipatti R. & Seppiila M. 1993.
esimerkkejd ja soveltamisesta.

Kosunen f rja L992. Tyoeliikepalvelun
Kuntien eldkevakuutus.

tiiydennyskoulutus.

Kotamies L. & Rauhamaa E. 1993. vuoden Lg94 ty6erilkeuudis-tus, Iaskentapiiivii 27 -L0. 1993. ElEketurvakeskus.
Kotamies L & Rauhamaa E. & Ikkala A. & Lappalainen
Laskentakurss i 24 . -26 .5 . 1994 . Eliiketurvakeskus .

o. 1994.

Periilehto-virkkala Anne 14. -15.6. 1993. Eriikesiiiinndn muu-tokset. Kuntien eldkevakuutus.



PL 11, 0052,1 HELSINKI
Puh. 90-1 511 Fax 9O-1512496
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P.O.Box, FIN-00521 Helsinki, Finland,
Tel. +358-0-1511, fax +358-0-151 2496

lxl ELAIGTURVAI(ESKUS
PENSIONSSIC/DDSCENTRALEN

Eliiketurvakeskus on Suomen tyoelSke-
jd rjestelmiin la kisiiiiteinen keskuslaitos.
Sen tutkimustoiminta koostuu piidasiassa
sosiaal iturvaan ja elSkejdrjestel m ii n I iittyvistd
aiheista. Tutkimuksissa pyritdiin monipuolisesti
ottamaan huomioon sosiaalipoliittiset,
sosiologiset ja taloudelliset niikokulmat.

***

Pensionsskyddscentralen iir lagstadgat
centralorgan for arbetspensionssystemet i

Finland. Forskningsverksamheten koncentrerar
sig i huvudsak pA den sociala tryggheten och
pA de olika pensionssystemen. M6let for
forskningsprojekten dr att mAngsidigt belysa
aspekter inom socialpolitik, sociologi och ekonomi

***

fxtTHE CENTRAL
PENSION SECURIry INSNruTE

The Central Pension Security lnstitute is the
statutory central body of the Finnish
employment pension scheme. lts research
activities mainly cover the fields of social
security and pension schemes. The studies
aim to paint a comprehensive picture of the
sociopolitical, sociological and financial
aspects involved.

tssN 1238 -4984
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