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TIIVISTELMA

Tiissii katsauksessa tarkastellaan lZihinnii yksityisen sektorin eliikelakien (TEL, LEL, MEL,
TaEL, YEL ja MYEL) mukaista toimintaa wonna 2004.Maatalouden luopumisjiirjestelmi-

en mukaiset eliikkeet eiviit ole mukana katsauksen tilastoissa, ellei niistii ole erikseen mai-

nintaa kyseisessii kohdassa. Tiirkeimpiii tilastosuureita on mycis verrattu edellisen vuoden

vastaaviin tietoihin, jotka on merkitty sulkuihin.
Yksityisen sektorin el2ikemeno vuonna 2004 oli 8,3 miljardia euroa. Se kasvoi edellises-

tii vuodesta 4,4 prosenttia eli selviisti enemmdn kuin vain indeksikorotusten verran. Koko

lakisiilteinen elZikemeno oli tarkasteluvuonna noin l7 miljardia euroa. Vuoteen 2003 verrat-

tuna kasvu oli 3,4 prosenttia. Kaikkiaan eldkemenon kasru oli kuitenkin hitaampaa kuin

bruttokansantuotteen kasvu, joten eliikemenon osuus bruttokansantuotteesta pieneni. Koko

lakis2liiteisen eldkemenon osuus markkinahintaisesta bruttokansantuotteesta oli 11,4 pro-

senttia vuonna 2004, kun se edellisend vuonna oli I1,5 prosenttia.

Huomattavin el2ikelajikohtainen muutos tarkasteluvuoden aikana oli osa-aikaeliikkeiden

mii2iriin kiiiintyminen laskuun. Niiden lukumi2irii viiheni edellisestii vuodesta 11,5 prosent-

tia. Alkaneiden osa-aikaeliikkeiden mii2irii laski periiti 59,3 prosenttia. Tiimii johtui piiiiosin

vuoden 2003 alusta voimaan tulleesta lainmuutoksesta, jonka perusteella osa-aikaeliikkeen

alaikiiraja nostettiin 56 ikiivuodesta 58 vuoteen.

Merkittiivin vuoden 2004 alusta voimaan tullut el2ikelakimuutos oli viimeist2i eliikelai-

tosta koskevien s[iinnosten (VILMA) ulottaminen koskemaan myiis julkista sektoria. Tii-
miin katsauksen tilastoissa ovat mukana mycis julkisen sektorin maksamat yksityisen puolen

eliikkeet. Vuonna 2004 julkisen sektorin eliikelaitokset maksoivat yli 6 000:ta yksityisen

sektorin eliikettii, joiden yhteismiiiirii oli noin 42 miljoonaa euroa.
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Yksityisen sektorin eliiketurva vuonna 2004

1 Elikelakien muutoksista

Vuoden 2004 alusta julkinen sektori tuli mukaan viimeisen laitoksen periaatteen ptinrn.

TiimZin periaatteen mukaan viimeinen elZikelaitos hoitaa p2i?isii?inttiisesti eliikkeen maksami-

sen, jos henkil<i on tyoskennellyt viihintii2in kahden eliikejiirjestelmiin piirissii. Ktiytiinn<in

ulkopuolelle jiiiviit kuitenkin Ahvenanmaan maakunnan hallitus, Suomen Pankki ja orto-

doksinen kirkko.
Kuntoutusta koskevat siilinncikset muuttuivat myos vuoden 2004 alusta. Uuden lainsiiii-

dlnnon tavoitteena on ehkiiistii ty<ikyvyttrimyyttii tai ainakin mydhent?iii sen alkamista am-

matillisen kuntoutuksen awlla. Henkilon kuntoutusmahdollisuudet on nyt aina tutkittava ja
tycintekijiillii on tarvittaessa oikeus saada tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta

ennen tycikyvyttcimyyseliikkeen myontiimistii. Kuntoutuja voi myds saada tietyin edellytyk-

sin osakuntoutusrahaa, joka on puolet kuntoutusrahan miiiiriistii.

Vuoden 2005 alusta voimaan tullut ty<ieliikelakiuudistus hyviiksyttiin kokonaisuudes-

saan eduskunnassa vuoden 2004 aikana. Uudistuksella pyritiiiin luomaan mycis edellytykset

yksityisten alojen tyoel2ikelakien yhdistiimiselle ja yksinkertaistamiselle. Tycintekijiiin el2i-

kelaki (TEL), lyhytaikaisissa tycisuhteissa olevien ty<intekijSin eliikelaki (LEL) sekA taiteili-
joiden ja eriiiden eritysryhmiin kuuluvien tyontekijZiin eliikelaki (TaEL) yhdistetiiiin yhdeksi

tycintekijiin el?ikelaiksi (TyEL). TyEL tulee voimaan vuoden 2007 alusta. Asiaa koskeva

hallituksen esitys on annettu eduskunnalle huhtikuuss a 2005.

ELAKETURVAKESKUKSENKATSAUKSIA 9



2 Yksityisen sektorin eldkkeiden lukumddrd

Vuoden 2004 lopussa yksityisen sektorin eliikkeitii oli maksettavana kaikkiaan I 198 200
(1 184 800). Niiistii perhe-eliikkeita oli noin 231 100 (229 600). Eliikkeiden mii2irii kasvoi

l,l prosenttia (1,5 7o) vuodesta 2003. Nopeimmin kasvoi vanhuuseliikkeiden lukumiiiirii,
joita oli voimassa vuoden lopussa yhteens2i yli 697 300.

Taulukko l. Yksityisen sektorin elcikkeiden lukumririrci 3l .12.2004 ekikelajin ja viimei-
sen laitoksen mukaan.

Vanhuuseliikkeistii noin 54 800 oli varhennettuna alkanutta ja niiden miiiirii kasvoi yli 5

prosenttia edellisestii vuodesta. Varhennettuja vanhuuseliikkeit2i alkoi kuitenkin noin l1
prosenttia edellisvuotta viihemmiin. Etenkin 6l-62-vuotiaana alkaneiden eliikkeiden luku-
miiiirii viiheni selv2isti vuoteen 2003 verrattuna. Varhennettua vanhuuseliiketta ei muuteta
jiilkikiiteen vanhuuseliikkeeksi, joten se jiiii pysyviisti pienemmtiksi kuin tavallinen van-

huuseltike. Niiin ollen varhennettujen eliikkeiden lukumiitirii ei viihene samaa tahtia kuin
varhennettuna alkaneiden eliikkeiden mii.iirii.

Tycikyvytt<imyyseliikkeiden kokonaislukumiiiirii oli vuoden 2004 lopussa lihes sama

kuin edellisend vuonna. Niit?i oli yhteensii noin 196 200, joista vajaa I I 100 oli yksil<illistii
varhaiseliikettii. Yksilollisten varhaisel2ikkeiden m2iiirii laski llihes 30 prosenttia edellisestii

vuodesta, koska etuuden saajien miiiiriiii rajoiteuiin syntymiivuotta koskevalla siiiinnoksellZi
vuonna 2003. Vuoden 1943 jiilkeen syntyneillii ei ole eniiii oikeutta yksilcilliseen var-
haiseldkkeeseen.

Kuntoutustukien ja toistaiseksi mycinnettyjen tycikyvyttomyyseliikkeiden miiiirli kasvoi.

Kuntoutustukia oli vuoden 2004 lopussa voimassa liihes 14 800 eli noin 8 prosenttia

enemmdn kuin vuonna 2003. Tyrikyvyttiimyyseliikkeistii noin 87 prosenttia mycinnettiin

toistaiseksi. Toistaiseksi mycinnettyjii tyokyvyttdmyyseliikkeitii alkoi 4,9 prosenttia edellis-
vuotta enemmdn.
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Yksityisen sektorin eliiketurva wonna 2004

Tyottomyysellikkeiden lukumiiiirii laski noin 5 prosenttia vuodesta 2003. Vuoden 2004

lopussa oli voimassa kaikkiaan noin 51 900 tyottomyyseliikettii.
Osa-aikaeliikkeiden miiiirii v2iheni edellisest?i vuodesta 11,5 prosenttia. Alkaneiden osa-

aikaeliikkeiden miiiirii laski periiti 59,3 prosenttia Tiim2i johtui vuoden 2003 alusta voimaan

tulleesta lainmuutoksesta, jonka perusteella osa-aikaeliikkeen ikiiraja nostettiin 56 wodesta

58 ikiivuoteen vuoden 1946 jiilkeen syntyneillii. Tiiten uusien ikiiluokkien ei ollut eniiii

mahdollista jiitidii osa-aikaeliikkeelle vuosina 2003 ja 2004. Vuonna 2002 alkoi kaikkiaan

10 200 ja 2003 vielii noin 5 600 osa-aikaeliiketta, mutta vuonna 2004 alkaneiden osa-

aikaeliikkeiden miiiirii laski jo 2 3o0:aan.

Perhe-eliikkeiden lukumitiirii kasvoi alle prosentin vuosivauhtia, kun vielii kymmenen

vuotta aikaisemmin kasvu oli noin 3 prosenttia vuodessa.

ELAKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 1 1



Yksityisen sektorin eliiketurva vuonna 2004

3 Yksityisen sektorin elakkeensaajien lukumddrd

Yksityisen sektorin el?ikettii sai yhteensii noin I 057 200 eliikkeensaajaa vuoden 20041o-
pussa. Luku sisiiltiiii noin 34 000 eliikkeensaajaa, jotka saivat maatalouden luopumisel2ike-
j iirjestelmien mukaista eliikett[.

Eliikkeensaajien henkikimiiiirii on pienempi kuin maksettujen eliikkeiden lukumiiiirii, sil-
Iii yksi henkiki voi saada samanaikaisesti kahta eri eliikettii. On hyvin yleistii, ettii perhe-

eliikkeensaaja saa mycis omaan tyduraan perustuvaa el2ikettii, esimerkiksi vanhuuseliikettii.

Omaa eliikettii sai kaikkiaan vuoden 2004 lopussa noin 974300 henkilciii ja perhe-eliikettti

noin 241000 henkildii.
Tyoeliikkeensaajia oli vuoden 2004 lopussa yhteensii yli 1,2 miljoonaa. Yksityiseltii sek-

torilta eliikettii sai noin 86 prosenttia kaikista tyoeliikkeensaajista ja julkiselta sektorilta
noin 42 prosenttia. Sekii yksityisen ettii julkisen sektorin tydeliiketta sai kaikkiaan noin 27

prosenttia eliikkeensaaj ista.

12 ELAKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA



sen sektorin eliiketurva vuonna 2004

4 Eldkkeiden indeksitarkistukset

Vuonna 2004 ty<intekijoiden ansiot tarkistettiin eliikettii miiiiriittiiessii tyoikiiisen TEL-
indeksillii. Tata indeksiii kiiytettiin myris alle 65-vuotiaiden eliikkeiden tarkistamiseen. Ty<i-

ikiiisen indeksi miiiir2iytyi puoliksi palkkojen ja puoliksi kuluttajahintojen ruosimuutosten
perusteella. Eliikeikiiisen indeksiii kiiytettiin 65 vuotta tiiyttiineiden eliikkeiden tarkistami-
seen. Siihen vaikutti ansioiden muutos 20 prosenttia ja hintojen muutos 80 prosenttia. Kan-
saneliikkeet on sidottu kulunajahintojen muutoksiin.

Taulukko 2. TEL-indeksit ja kansanelcikeindeksi vuosina 2002-2004

Tytiikdisen
indeksi l,Sut"ttos ?i

ElSkeikdisen
indeksi li(**t*s 9,i

Kansanel6ke-
indeksi Mut"rtos Y,i

2002
2003
2004

2054
21 03
2151

4,ds

't968

2002
2028

d.Y,j

-{ ridl

1333
1349
1357

Indeksikorotukset ovat pienentyneet tarkastelujaksolla. Kansaneliikeindeksin vuotuiset

muutokset ovat jii2ineet huomattavasti alle TEl-indeksien muutosten, koska kansaneliikein-
deksi mii2iriiytyy vain kuluttajahintojen kehityksen perusteella. Kuluttajahintojen muutos

vuodesta 2003 vuoteen 2004 oli erityisen matala. Tahiin vaikutti etenkin alkoholiveron
laskeminen maali skuuss a 2004.

Vuoden 2005 alusta eliikeikiiisen indeksin nimi muuttui tyciel:ikeindeksiksi ja lisiiksi
otettiin kiyttcirin ns. palkkakerroin, jolla tarkistetaan eliikkeen perusteena olevat ansiot.

Palkkakertoimeen vaikuttaa ansioiden muutos 80 prosenttia ja hintojen muutos 20 prosent-

tia. Kansanel2ikeindeksin miiiiriiytyminen siiilyi ennallaan.

ELAKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 13



5 Yksityisen sektorin eldkemeno

Yksityisen sektorin tyoeliikkeitii maksettiin vuonna 2004 noin 8 331 miljoonaa euroa (7 978

miljoonaa euroa). Rekistertiidyn lisiiturvan osuus tdstd oli 188 miljoonaa euroa (186 mil-
joonaa euroa). Eliikemeno kasvoi 4,4 prosenttia (5,6 7o). Kasvu hidastui verrattuna edelli-

siin vuosiin ja se johtui piiiiasiassa pienemmisti indeksikorotuksista ja eliikkeiden lukumiiii-

rdn kasvun hidastumisesta, erityisesti osa-aikaeliikkeiden, yksilcillisten varhaiseliikkeiden ja

tydttdmyyseliikkeiden miitirtin laskusta. Indeksikorotukset ja eliikkeiden lukumiiiiriin kasvu

nostivat eldkemenoa noin 2,8 prosenttia. Loput kasvusta aiheutui mm. uusien eliikkeiden

korkeammasta tasosta verrattuna eliikekannasta poistuneiden eliikkeiden tasoon.

Taulukko 3. Yksityisen sektorin eliikemeno vuonna 2004 elcikelajin ja viimeisen laitok-
sen mukaan, miljoonaa euroe.

TEL LEL MEL TAEL YEL MYEL
fulriuts$ s4

YHT ?8fi3I.S4

Perusturua

Vanhuuseldke

Tyokyvyttomyyseldke

Osa-aikaeldke

TyottomyyselAke

Perhe-elAke

Perusturva yhteense

Liseturua

Yhteense 2004

Yhteensd ?*03

3 645,8

1158,8
123,7

474,3

566,3

5 968,9

180,4

6 149,3

387,9

192,8

1,7

65,0

103,0

750,4

0,5

750,9

725.$

59,2

22,7

1,7

1,4

10,5

95,5

0,0
95,5
*{o

7,3
6,2

0

5,4

0,8

19,7

0,3
20,0
! i-J

431 ,9

143,5

30,4
8,8

93,9
708,5

6,2

714,7
crxl s

435,6
75,4

1,6
't 1,6

76,1

600,4
o,4

600,8
3SI.3

4 967,7

1 599,4

159,1

566,5

850,7

8 143,5

187,8

8 331,3
/ vt s.J

t-u

-;,J

1.6

Vanhuuseliikkeiden lukumZiiir2i nousi samaa tahtia kuin vuonna 2003. Kaikkiaan vanhuus-

eld,kemeno (listiturva mukaan luettuna) kasvoi 7,2 prosenttia. Pelkiin perusturvan osalta

kasvu oli 7,4 prosenttia.

Koko ty<ikyvyttdmyyseldkemeno kasvoi vain noin prosentin verran vuodesta 2003.

Tyokyvyttcimyyseliikkeistd, 147 ,4 miljoonaa euroa ( 180,3 miljoonaa euroa) maksettiin yksi-

lcillisinii varhaiseliikkeinii. Tiimii eldkemeno pieneni edellisestii vuodesta 18,2 prosenttia ja

se johtui pzi?iasiassa siitii, enii yksilollisiii varhaiseliikkeitii mycinnetiiiin eniiii vain 1943 ja

sitd ennen syntyneille.
Tydttomyysellikkeitii maksettiin 3,3 prosenttia edellistii vuotta viihemmiin. Tydttdmyys-

eliike tulee el2ikelajina poistumaan, koska tydttdmyyseliikeoikeus enZi2i vain 1949 ja sita

ennen syntyneillii. Vuonna 2004 lJd,llia. ei viel2i ollut vaikutusta tydttomyysel2ikemenoon.

14 ELAKETURVAKESKUKSENKATSAUKSIA
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Yksityisen sektorin eliiketurva vuonna 2004

Osa-aikaeliikkeiden miiiirii kiiiintyi laskuun vuonna 2004 ja niitii maksettiin kaikkiaan 6,2

prosenttia edellistti vuotta viihemmiin.

Perhe-eltikemeno kasvoi alle 3 prosenttia. Kasvu hidastuu edelleen, sillii leskien ja alle
1S-wotiaiden miiiirii vdhenee tasaisesti. Lisiiksi el2ikkeiden tason kasvaessa ns. el2ikesovitus

leikkaa yhii useampaa leskeneliikettii.

ELAKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA I5



6 Yksityisen sektorin eldkkeiden keskimddrd ia
eldkkeensaajan kokonaiseldke

Taulukko 4, Yksityisen sektorin keskimricirriinen elcike ekikelajin ja viimeisen laitoksen
mukaan 3 I . I 2.2004, euroa"/kk.

TEL LEL MEL TAEL YEL MYEL KAiKKi

VanhuuselAke
Varh. vanhuuseldke
Ty6kyvyttomyyseldke
Yksil6llinen varhaiselike
Osa-aikaeldke
Tydtt6myyselake
Perhe-eldke

445
260
454
641
478
717
218

749
869
735

1 0'14
575
934
410

1 055
984
896

1 317
838

1 169
550

362
454
296
394

659
697
694
838
561
700
317

255
224
414
463
372
555
126

572
181

608
759
657
924
569
882
307

Keskimtiiirin 699 402 924 361 579 238 569

Taulukon 4 keskimiiiiriiiset eliikkeet sisiiltiiviit ainoastaan yksityisen sektorin perusturvan

mukaisen eliikkeen m2itiriin, jossa ei ole mukana rekisterciityjii eikii vapaamuotoisia lisii-
elzikkeitii.

Elzikkeensaajan kokonaiselZike koostuu kaikkien eliikelakien, mycis julkisen sektorin

eliikelakien mukaisista eliikkeistii sekii mahdollisesta kansaneliikkeestii ja SOLITA-
eliikkeen osasta. SOllTA-eliikkeet sisiiltiiviit sotilasvamma-, liikenne- ja tapaturmalain

mukaiset eliikkeet. El2ikkeensaajan keskimiiiiriiinen kokonaiseliike on liihes kaksinkertainen

taulukossa 4 esitettyyn eliikkeen keskimiiiirii2in (569 euroa/kk) verrattuna.

Yksityiseltii sektorilta omaa eliikettd saavien keskimii2iriiinen kokonaiseliike vuoden

2004 lopussa oli I 082 euroa kuukaudessa. Taulukossa 5 on esitetty erikseen miesten ja
naisten keskimiiiiriiiset kokonaiseliikkeet. Osa-aikael2ikettd saavia ei ole otettu mukaan tau-

lukon lukuihin.

Taulukko 5. Yksityiseltii sektorilta omaa elcikettci saavien keskimritirriinen kokonaiselcike
3 1 . I 2.2004, euroa"/kk.

Miehet Naiset Kaikki
Keskimddrdi nen kokonaiseldke
- tyoeldkkeen osuus (ykst. + julk.)
- Kelan el6kkeen osuus
- SOLITA-eliikkeen osuus
El6kkeensaaiien lukumdird

1 242
1 079

128
34

444 900

942
723
201

18
507 700

1 082
889
167
26

952 600

16 EI-ATETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA
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Yksityisen sektorin eliiketurva vuonna 2004

7 Vakuutusmaksun taso, maksutulo ja eldkevarat
yksityisel !a sektori I la

Keskimiiiiriiinen TEL- maksuprosentti ja tytintekij?in maksuosuus s2iilyiviit ennallaan vuon-

na20O4. Tyontekijiin maksuosuus sisiiltyy TEL-, LEL- ja TaEL -maksuihin. MEL- maksus-

ta maksaa puolet tyonajaja ja puolet ty<intekijii. MEL- maksuprosentti ei muuttunut vuonna

2004. LEL:n, TaEL:n ja MYEL:n mukaiset keskimiiiiriiiset maksuprosentit nousivat hie-

man. Keskimtiiiriiisen YEL- maksuprosentin arvioidaan laskevan vuonna 2004.

Taulukko 6. Keskimririrciinen vakuutusmaksu prosentteina palkoista tai tydtuloista vuo-
sina 2002-2004.

TEL LEL MEL TAEL YEL MYEL TyoNtEKiid
2002
2003

2004

21,1
21,4

21,4

21,8
22,2

22,4

20,0
21,0

21,0

17,3
17,8

18,6

19,5
20,1

19,8

10,5
10,7

10,8

4,4
4,6

4,6

YEL- maksuprosentti ja MYEL- perusprosentti olivat 21,4 Vo tyotulosta, eli siis samat kuin

keskimiiiiriiinen TEL- maksu. Keskimiiiir?iinen YEL- maksu on pienempi kuin tiiysi maksu,

koska aloittava yrittiijii saa vakuutusmaksuunsa alennuksen 48 kuukauden ajalta. Alennus

on75 Vo tiiydestii maksusta. MYEL- maksu on porrastettu tydtulon suuruuden mukaan.

Vakuutusmaksutulo, joka sisiiltiiii mycis lisiiturvan oli vuonna 2004 arviolta 9 miljardia
euroa (8,5 miljardia euroa). Maksutuloon ei sisiilly valtion osuutta yrittzijiieliikkeistii eikii
tydtt6myysvakuutusrahaston maksamaa vakuutusmaksua. Ty<ieliikelaitosten eliikevarat

vuoden 2004 lopussa olivat noin 64 miljardia euroa.

Laskuperustekorko nousi 4 prosentista 4,5 prosenttiin heti vuoden 20O4 alusta ja edel-

leen 5 prosenttiin 1.7.200,4 alkaen.

ELAKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 17



Yksityisen sektorin eliiketurva vuonna 2004

8 Koko lakisddteinen eldkemeno

Eliikelaitokset maksoivat lakisititeisinii eliikkeind wonna 2004 yhteensii noin 17,1 miljardia
euroa. Kokonaiseldkemeno kasvoi 3,4 prosenttia edellisestd vuodesta. Koko lakisiiiiteisen
eliikemenon osuus bruttokansantuotteesta oli 11,4 prosenttia eli se laski hieman vuodesta

2003. Lasku johtui eliikemenon bruttokansantuotetta hitaammasta kasvusta.

Taulukossa 7 on esitetty vuosien 2N2-2004 kokonaiseliikemenot jaoteltuna eri elZikejiir-
jestelmien mukaan. Siihen on otettu mukaan yksityisen sektorin eliikkeiden lisiiksi maata-

louden erityselZikkeet, julkisen sektorin tycieliikkeet, sotilasvamma-, liikenne- ja tapaturma-

vakuutuslain mukaiset eliikkeet sekii kan saneliikkeet.

Maatalouden erityisel2ikkeet sisiiltiiviit luopumis- ja sukupolvenvaihdoseliikkeet sekii

luopumiskorvaukset ja - tuet. Julkisen sektorin tyoel2ikkeet koostuvat valtion, kuntien, kir-
kon, Suomen Pankin, Ahvenanmaan maakunnan hallituksen ja kansaneliikelaitoksen toimi-
henkilcielflkkeistii.

Taulukko 7. lnkisriciteinen elcikemeno vuosina 2002-2004, miljoonaa euroa

2002 2003
{r4riutss %

2004" 2*CI31-CI4

Yksityisen sektorin tyoelakkeet
Maatalouden erityiseliikkeet
Julkisen sektorin ty6elEikkeet
Sotilasvamma-, liikenne- ja tapaturma-
vakuutuslain mukaiset eliikkeet
Kansaneldkkeet
Yhteensd
Osuus BKT:stii. %

7 556
164

4 859

500
2792

15 871
11,3

7 978
160

5 104

511

2766
16 519

11,5

8 331

152
5 339

514
2738

17 074
11.4

4,4
-f, {1

dh

U 
'{?

- Vuoden 2004 luvut ovat osittain ennakkotietoia
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Eliiketurvakeskuksen ajankohtaiskatsaukset vuonna 2005

U2m.5
2t2N5
3t2005

Ellike- ja muun sosiaaliturvan kehittiiminen - tyriryhmiikatsaus

Uudet EU-maat j a rahastoeliikej fi estelmien maihinnousu

Yksityisen sektorin eliiketurva vuonna 2004
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00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Tfn 010 751 1 Fax (09) 148 1 172

Finnish Centre for Pensions

FI.OOO65 ELAKETURVAKESKUS

Finland

Tel. +358 10 7511
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