


Elaketu rvakeskus - Tyoelakkeiden tietotalo

Avainlukuja

Eldketurvakeskus toimii tyOelAketurvan toimeenpanosta huolehtivien
elAkelaitosten lakisddteisenA keskuselimenA. Sen tehtav6nA on muun muassa
yll6pitdA vakuutettujen ja el6kkeensaajien rekistereit6, selvittAd jArjestelmdn
yhteisesti vastattavia eldkekuluja, antaa ohjeita ja suosituksia eltikelaitoksille
sek6 toimia kansainvAlisten sosiaalivakuutusasioiden yhdyslaitoksena.

Tydeldketu rvan keh itttim iseen ElAketu rvakeskus ottaa osaa osal listumal la
yhteistyoryhmiin, antamalla lausuntoja ja tekemdllti esityksiti. Eldketurvakes-
kuksen tilastot, tutkimukset, laskelmat ja lainopillinen pohjaty6 tukevat suun-
nittelua ja pddt6ksentekoa.

Vakuutettujen palvelua ovat eldkeote, eldkeneuvonta, eldkehakemusten
vAlittAminen, vakuutusvelvollisuuden valvonta sekti eliiketurvasta ja sen
kehittymisestd tiedottaminen.

Eliiketurvakeskus toimi kertomusvuonna viela ekikelainojen luottovakuutuk-
sen antajana. TAmd tehtAvA siirtyi VakuutusosakeyhtiO Garantialle.

Eldketurvakeskuksen hallintoelimiin, edustajistoon ja hallitukseen, nimetAdin
alan asiantuntijoiden lisdiksi ty6markkina- ja yrittajdjdrjestojA edustavia hen-
kiloite. Eltiketurvakeskuksen kulut katetaan tydeliikelaitoksilta perittrivil16
kustannusosuuksilla.

Elaketu rvakeskuksen varsi nainen toimi nta

1991 1992 1993 Muutos-
prosentti

Elaikelaitosten maksamat
kustannusosuudet, Mmk

Hallinnon kulut, Mmk

Maksetut palkat,
palkkiot ja
sosiaalikulut, Mmk

ATK-kulut, Mmk

Henkilost6 3'l .12.')
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.) Vuoden 1993 luvussa eivtit ole mukana Vakuutusosakeyhtio Garantiaan
siirtyneet henkilot.
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Yksityinen Julkinen
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KoKoNArsElAreurruo Yksityisten alojen ty6el6kkeiden luku-
m{idrA oli vuoden lopussa 996 000.
TyOelAkkeitd maksettiin kaikkiaan 27,8
miljardia markkaa. Kasvu edellisvuo-
desta oli 1,4 miljardia markkaa, mikd
merkitsee 3,2 prosentin suuruista re-
aalikasvua. Vuotta aikaisemmin kas-
vuluvut olivat 2,5 miljardia ja 7 pro-
senttia. Kasvun pienentyminen joh-
tuu suurelta osin vuoden 1993 indek-
sitarkistuksen poisjAdmisestA.

Julkisten alojen tydelAkkeitd makset-
tiin 18,5 miljardia markkaa, joten kaik-
kiaan ty6elakkeitd maksettiin vuonna
1993 Suomessa 46,3 miljardia mark-
kaa. Kun viel6 kansanelAkkeet ja muut
lakisdAteiset eldkkeet otetaan huo-
mioon, kohoaa eldkkeiden yhteismtid-
r5 68,8 miljardiin markkaan.

Yksityisten alojen vakuutusmaksutulo
oli 25,2 miljardia markkaa. Ty6tt6-
myyskassojen Keskuskassa maksoi
eltikkeiden tydtt6myyslisistA 2, 1 mil-
jardia markkaa. Vastuuvelka eli ra-
hastoihin karttunut pdiZioma oli.vuo-
den pdAttyessd 149,3 miljardia mark-
kaa.

Taloudellinen lama jatkui kolmatta
vuotta. TydtAvailla olevien mddrd kas-
voi lukemiin, jollaisia ei missZitln ole
osattu ennakoida. Yhtii jyrkasti lisiiEin-
tyivAt ty6tt6myydest6 aiheutuneet
kustannukset. Myds ty0el5kejdrjes-
telmAlle ty0tt6myys on aiheuttanut
sekd suoraan ettA vdlillisesti kielteisiti
seuraamuksia, joista osa on kanavoi-
tunut vaatimuksiin vdhenttiti tydelti-
kemenoja eldke-etuuksia leikkaamal-
la. Niinp6.iulkinen keskustelu elAkkei-
den rahoituksesta on ollut ennen nd-
kem€itt6mtin vilkasta ja ajoittain kdrke-
vAA.

Lamavuosiin on osunut joukko ty6el5-
keturvan muutoksia. NAistd keskeisiA
ovat vakuutettujen maksuosuuden
pysyvA toteuttaminen, julkishallinnon
tydelAkkeiden muuttaminen tasoltaan
yksityisalojen mukaiseksi ja toimen-
piteet keskim6Ardisen el6kkeelle siir-
tymisidn nostamiseksi. NdmA muu-
tokset olivat lamaa edeltdneen, vuo-
sia kestdneen suunnittelun tulosta.

Toteutettujen muutosten syvdllisyys
on kuitenkin .iAAnyt vtihtiiselle huomi-
olle. Julkishallinnon el6keturvan
muuntuminen yksityisalojen tasolle
merkitsee paitsi eldkemenojen stids-
tdjEi tulevaisuudessa myds kansalais-
ten tasa-arvoistumista. Yksityisilla
aloilla tydskenteleville on ajoittain ollut
vaikea perustella valtion ja kuntien

virkamiesten ja ty6ntekijOiden parem-
paa eliiketurvaa kuin mihin he itse
ovat oikeutettuja.

Eritttiin merkitttivii ja kauaskantoinen
on tydeltikkeiden rahoitustavan muu-
tos. Kun palkansaajat omal la maksul-
laan kustantavat osan tydeldketu rvas-
taan, alenee tydnantajan osuus. Tule-
vaisuudessa ty6nantajan osuus pie-
nenee asteittain kahteen kolmannek-
seen ty6elAkemaksusta.

Kevtitillti ETA-neuvotteluissa syntyi
mydnteinen ratkaisu siitii, ettti ty6elti-
kevakuutus ei kuulu EY:n henkiva-
kuutusdirektiivien ja vapaan tarjon-
nan pii riin. TyoelAkevakuutus I uetaan
sosiaalivakuutukseen ja jii6 seliaise-
na direktiivien ulkopuolelle. Ratkaisu
edellytti, ettti tydeltikeyhtididen va-
paamuotoinen ja lakisdtiteinen vakuu-
tus erotetaan selkedsti toisistaan. Jat-
kossa ulkomaiset vakuutusyhti6t voi-
vat harjoittaa Suomessa tydeliikeva-
kuutusta sosiaali- ja terveysministeri-
6n luvalla perustamalla tdnne oman
toimipisteen, joka toimii samoilla eh-
doil la kuin kotimaiset tydel€ikevakuut-
tajat.

Ty6eltikemaksujen alennuksilla on
vuosina 1991 - 1994 helpotettu elin-
keinoeltimAn vaikeuksia jatuettu Suo-
men hintakilpailukykyA. Vuoden 1 994
maksukorotuspaine siirrettiin eteen-
pdiin vuodella kolmen keinon avulla.
Vuonna 1 994 ei toteutettu TEL-|ndek-
sitarkistuksia. Perhe-eldkkeiden ra-
hastointi lopetettiin ja osa rahastosta
kaiytetti€in vuoden 1994 elEikkeisiin.
Lisiiksi toteutettiin kahden prosent
tiyksikon suuruinen vastuuvajaus,.ioka
suunnitelmien mukaan katetaan vuo-
den 1997 loppuun menness6.

Vastaaviin toimenpiteisiin ei enAti ole
mahdollisuuksia. Toisaalta tuntuu
mahdottomalta, ettd vuoden 1995
vakuutusmaksua korotettaisiin vi idel ki
prosenttiyksikdl la. KAytAn nossd ttimii
merkitsee, ettEi vuodelle 1995 aikai-
semmilta vuosilta kasautunut nousu-
paine on kohdennettava pitemmdlle
aikajtinteelle, ehki koko90-luvun lop-
pupuolelle. Tdmd vaatii jdlleen kerran,
ettii sopimusosapuolet lOytavrit yh-
teisen ratkaisun.

Lokakuussa syntyi Vakuutusosake-
yhtiO Garantia, joka ottaa hoitaak-
seen Eliiketurvakeskuksen luottova-
kuutustoiminnan. Kannansiirtoon liit-
tyvAt sopimukset on hyvaksytty mo-
lempien laitosten hallintoelimissti ja
odottavat sosiaali- ja terveysminis-
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terion lopullista hyvtiksymistzi. Ei ole
syyta olettaa, etta hyvriksymisen tielle
tulisi joitakin esteittr.

Vuotta 1994 edeltaineeseen aikaan
koh d istuvat I uottovakuutuksen tapplot
ovat 1 ,2 miljardia markkaa. Voimassa
olevan lain mukaan ndmd tappiot on
peitettavri vuoden 1995 loppuun men-
ness5 perittavilla maksuilla. Lakia jou-
duttaneen muuttamaan ja maksuai-
kataulua pidentamadn.

Vaikeat ajat ovat koskettaneet myos
Eleiketurvakeskuksen arkea. Lisaan-
tynyt tyomaara on jouduttu tekemadn
supistuvalla henkilokunnalla. Meneil-
laan ovat laajat rekisteriuudistukset,
joihin tosiasiassa olisi tarvittu lisrire-
sursseja. Samaan aikaan on sattunut
paljon lainmuutoksia, joiden viemi-
nen vanhentuneisiin rekistereihin on
ollut erittriin tyoleistri. Vaihtoehtoja ei
kuitenkaan ole, koska kehittamistydn
aikana on entinen toiminta koko ajan
pidettdva kriynnissa.

Vuoden aikana koko henkilosto on
kiitettavalla tavalla ollut mukana hal-
lintoku lulen szidstotalkoissa ja olemme
saaneet siina hyvia tuloksia aikaan.
Talouden tiukkuudesta huolimatta
mistaan olennaisesta ei kuitenkaan
ole tarvinnut tinkia ja raskaimmilta
ratkaisuilta ollaan saastytty. Olemme
voineet myos iloksemme monin ta-
voin kokea sen, ettd tydtdmme pal-
kansaajren ja yrittAjien tyoeldketurvan
puolesta arvostetaan.

Esitrin parhaimmat ki itokset EI6ketur-
vakeskuksen eri yhteistyotahoille ja
hall intoel imil le hyvastzi yhteistyosta ja
luottamuksesta. Tydtovereitani kiitan
loustavuudesta ja tehokkaasta tyos-
kentelystd.

MattiUimonen
Toimitusjohtaja
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Hal I ituksen kertomus Elaketurvakeskuksen
toiminnasta vuonna 1 993
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LUOTTOVAKUUTUKSEN ..

VAHINKOTAPAUSTEN MAARA

1989 1990 1991 1992 1993

Vuosi 1993 oli Eldketurvakeskuksen
hallituksen kolmivuotiskauden kes-
kimmdinen. Sosiaali- ja terveysmin is-
teri6n osastopadllikk6 Jorma Pertila
toimi hallituksen puheenjohtajana ko-
ko vuoden ajan ministeridn antamien
lyhytaikaisten m6dirdysten nojalla.
Hallitus kokoontui kertomusvuoden
aikana 21 kerlaa.Vuoden 1 994 alusta
hallituksen puheenjohtajaksi on ni-
metty toimitusjohtaja Kari Puro.

Kansantalouden lama syveni edelleen
kertomusvuonna, mutta kokonaistuo-
tannon muutoksella mitaten olennai-
sesti hitaammin kuin kahtena edelli-
senA vuonna. Kertomusvuoden lo-
pulla saatiin jo merkkejil tuotannon
kaantvmisestd nousuun. Kaikkiaan
bruttcikansantuote kuitenkin laski
edellisest€i vuodesta 2,6 prosenttia.
Tyollisten lukumdEirA vdheni 6 pro-
senttia ja kansantalouden palkka-
summa laski nimellisesti 7 prosenttia
eli enemmAn kuin kahtena edellisend
lamavuonna yhteensA.

Laman jatkuminen on nostanut sosi-
aalimenojen bruttokansantuoteosuu-
den enndtyksellisen korkeaksi eli 38
prosentiksi. Osasyynd nousuun on
muiden sosiaalimeno.ien, erityisesti
ty6ttdmyysturvamenojen eltikkeitfi
nopeampi kasvu. Tdmd on aiheuttanut
kriittistti keskustelua myos elAke-
turvan rahoitusmahdollisuuksista.
Koko kansantalouden kannalta sindn-
sA my6nteinen nimelliskoron alentu:
minen aiheuttaa tyoeldikevakuutus-
maksuun korotuspainetta.

Hallituksen toiminnassa vuoden ai-
kana piititeemoina olivat vuoden 1 994
lainmuutosten toimeen pano-ohjeet ja
kansainveiliset asiat, erityisesti liihe-
tetyn ty6ntekijiin kysymykset sekti
luottovakuutuksen jdrjestelyt.

Luottovakuutustoim intaa harjoitettiin
vuonna 1992 annettujen poikkeus-
lakien perusteella. Vuonna 1992 laa-
d itut periaatepiititokset toteutetti in el i

Eltiketu rvakeskuksen I uottovaku utus-
kanta siirrettiin perustettuun, yksin-
omaan I uottovaku utusta harjoittavaan
Vakuutusosakeyhtid Garantiaan, jon-
ka osakkaana Eldrketurvakeskus on.

Vakuutusosakeyhti6 Garantia sai val-
tioneuvostolta toimi luvan luottovakuu-
tusliikkeen harjoittamiseen elokuussa
ja yhti6 perustettiin lokakuussa 1993.

Elriketurvakeskuksen vakuutuskan-
nan luovuttamisesta sovittiin Eltiketur-
vakeskuksen edustajistossa ja Va-
ku utusosakeyhtio Garantian yhti6ko-
kouksessa joulukuussa 1993. Kan-
nansiirron mahdollistava laki tuli voi-
maan'1.1.1994. Valvovan viranomai-
sen takautuva hyvAksyntd kannan luo-
vuttamisel le on odotettavissa maalis-
huhtikuussa vuonna 1994.

Lain mukaan Eldketurvakeskus takaa
Vakuutusosakeyhti6 Garantiaan siir-
tyvdlle vakuutuskannalle ylivahin-
kosuojan vuoden 2005 loppuun saak-
ka. Ylivahinkosuoja rahoitetaan ty6n-
antaji lta peritttivAl lti tyOelAkemaksun
lisAllti.

Kun muutoksen yhteydessd eltike-
sdiiti6iden ja -kassojen luottovakuut-
tamispakko poistettiin, jouduttiin ka-
tevalvonta jerjestamaan uudelleen.
ElEiketurvakeskus on esitttinyt minis-
teriOlle, ettA katteiden valvonta ensi
tilassa siirretriiin sosiaali- ja terveys-
m inisteridss€i hoidettavaksi.
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Eldketurvakeskuksen
varsinainen toiminta

Ekiketu rvakeskuksen varsinai nen toi-
minta koostuu tydeleikejzirjestelmAn
palvelutehtdvista. Ntiitti ovat eldke-
turvan kehittaminen, tutkimus-, tilas-
tointi- ja tiedotustehtAviit, vakuutetun
eldketurvan varmistamiseen liittyviit
va lvo n tatehtdivAt sekA tyde ltikejarjes-
telmdn keskusrekisterin ylltipito- ja
kehittamistyot.

Hallinnon kulut olivat yhteensri 106,4
miljoonaa markkaa. Vahennystaiedel-
liseen vuoteen verrattuna oli 2,0 pro-
senttia. Maksetut palkat ja sosiaali-
kulut olivat 59,5 miljoonaa markkaa ja
atk-kulut olivat 20,6 miljoonaa mark-
kaa.

Kdyttdomaisuudesta tehti in el inkeino-
verolain enimmtiispoistoina 4,7 mil
joonan markan suuruiset poistot.

Varsinaisen toiminnan menot katettiin
pziaosin elakelaitoksilta peritttivillEi
kustannusosuuksilla, jotka olivat ker-
tomusvuonna 122,6 miljoonaa mark-
kaa. Maara on edelliseen vuoteen
verrattuna 1 ,2 miljoonaamarkkaa pie-
nempr.

Kertomusvuonna mu utetti in ki rjaamis-
tapaa niiden vakuutusmaksujen osal-
ta, jotka Elaketurvakeskus suorittaa
vakuuttamisvelvollisuuden laiminly6-
neiden tydnantajien puolesta. Tasees-
sa ollut saatava tydnantajilta ja sitA
vastaava luottotappiovaraus puretti in.

Luottovaku utu stoi m i nta

Vuonna 1993 Elaketurvakeskuksen
I uottovaku utu ksen maksutu lo oli 252,0
miljoonaa markkaa, josta jeilleen-
vakuuttajien osuus oli 37,3 miljoonaa
markkaa.

Maksetut korvaukset takaisinsaan-
neilla vrihennettynd olivat ilman kor-
vausvastuun muutosta 531,4 miljoo-
naa markkaa. Tastri jrilleenvaku uttaji-
en osuus oli 34,5 miljoonaa markkaa.

Tu loslaskelman mukainen ktiyttdkate
oli 849,8 miljoonaa markkaa tappi-
ollinen.

Tilikauden aikana saatiin eltikelaitok-
silta vuosien 1992-1993 tappioiden
peittamiseksi 399,1 miljoonaa mark-
kaa. Tilikauden tulos oli neiin ollen

poistojen ja verojen jailkeen 450,9
miljoonaa markkaa alijtidimdiinen.
Kaikkiaan taseellevuosilta 1 992-1 993
kertyneen al ijaieimain miizirii ol i 1 .21 5,8
miljoonaa markkaa, joka mydhempina
vuosina peitettitln tyoeltikevaku utus-
maksun yhteydessti tyonantajilta
perittrivil ki listimaksu i I la.

Luottotappioiden kirjaamista vakuu-
tusmaksusaamisista on vuodesta
1992 muutettu siten, ettd tappioiksi
on kirjattu kaikki ennen 1 .1 1 .1993
velotut ja eriitintyneet vakuutusmak-
sut, jotka ovat tilinpAdtoshetkella ol-
leet maksamatta. Ktiytanto noudat-
taa viranomaismtiiiriiyksid saamisten
varovaisesta kirjaamisesta ja on
sopusoinnussa muuttuneen elinkei-
noverolain kanssa.

Vastuuvelan laskentaperusteita ei ole
vuoden 1992 tilinpa6itdksestd muu-
tettu.

Henkil6sto

Eldketu rvakeskuksen palveluksessa
oli vuonna 1993 keskimriarin 360
hen kil6a. Vuoden priiittyessd henki 16-

meidirdi oli 340, kun se vuotta aiemmin
oli 379. Lukuihin siseiltyvEit vuoden
vaihteessa tiitiyslomalla tai pitkrilki
sairaslomalla olleet henkil6t. Vakuu-
tusosakeyhtio Garantiaan siulyi 22
henkilori. Paikalla olevan henkildstdn
mtiarA olivuoden pdtittyessd 328.

Edustajiston, hallituksen ja toimitus-
johtajan palkat ja palkkiot olivat
1.090.762 markkaa. Muut palkat ja
palkkiot olivat 56.324.029 markkaa.
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Varsi naisen toiminnan tu loslaskelma

1.1. - 31.12.1993 1.1. -31.12.1992

Toiminnan tuotot
Kustannusosuudet
eliikelaitoksilta
TEL 15 $:n mukaiset
eltikejdrjestelykulut

Hallinnon kulut
Palkat ja palkkiot
Sosiaalikulut
Muut hallinnon kulut

Poistot kdyttOomaisuudesta

Muut tuotot ja kulut
Vuokratuotot
Korkotuotot
Eldikelautakunta

Korkokulut

Varausten muutos
Luottotappiovaraus

Tilikauden tulos

Luv ut tu h ansi n a markkoi na

-,14.300
-15.228
- 46.895

9.153
3.798- 8.693

122.633

- 36.509

86.124

-106.423

4.689

4.258

2.770

23.500

- M.749
- 13.597
- 50.233

10.126
3.805- 7.BU

123.825

- 1.223

122.ffiz

-108.579

- 5.695

6.097

2.925

- 11.500

0
:

0
:
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Luottovaku utustoi m i n nan tu loslaskel ma

Vakuutusmaksutulo

Luottotappiot vakuutus-
maksusaamisista

Sijoitustoiminta
Tuotot
Kulut

Vaku utusmaksuvastuun muutos

Vaku utusliikkeen tuotot

Korvauskulut
Maksetut korvaukset
Korvausvastuun muutos

Vakuutusliikkeen kate

Jrilleenvakuuttajien osuus
Vakuutusmaksutulosta
Vakuutusmaksuvastuun
muutoksesta
Maksetuista korvauksista
Korvausvastuun muutoksesta

Oma osuus vakuutusliikkeen
katteesta

Liikekulut
Palkat ja palkkiot
Sosiaalikulut
It/uut liikekulut

K6ytt6kate

Poistot kAyttdomaisu udesta

LiikealijAAmA

Muut tuotot
Kustan nusosu udet eltikelaitoksi lta

Varausten muutokset
Luottotappiovaraus

Viilittdmiit verot

1.1. - 31.12.1993

252.026

27.480

1.1. - 31.12.1992

253.569

22.088

45.092
- 20.465

-531.383
-554.343

24.627

7.183

256.356

- 1.085.726

5't.996
- 33.966

- 582.241
- 129.057

18.030

- 344.552

- 95.041

- 711.298

829.370

7.487

- 806.339

- 37.287

34.477
34.487
29.790

72.758

7.602
125.'115

706

6.029
2.O92
4.845

- 836.857

'12.966

45.461

- 760.878

7.271
2.194
2,605 12.070

- 772.948

- 473

773.421

10.665

2.134

764,890

Luvut tuh an si n a markkoi na

- 849.823

850.272

399.145

181

449

7
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Tase

Vastaavaa

Rahoitusomaisuus
Rahat ja pankkisaamiset
Lyhytai kaiset sijoitu kset
JAI leenvakuutusl i ikkeest6
johtuvat saamiset

Vakuutusmaksuvastuu
Korvausvastuu
Muut saamiset

Hyvikesaamiset
Siirtosaamiset

Vakuutusmaksut
Korot
Kustannusosuudet
varsinainen toiminta
Kustannusosuudet
I uottovaku utustoimi nta

Saaminen TKK:lta
Velka eltikelaitoksille

Muut siirtosaamiset

Muu rahoitusomaisuus

Sijoitusomaisuus
Velkakirjasaamiset
Joukkovelkaki rjalainat
Osakkeet
Kiinteistdbsakkeet
Muu sijoitusomaisuus

Sijoitustodistukset

Kdyttdomaisuus
Osakkeet ja osuudet
KiinteistOosakkeet
Kiinteistot
Kalusto
Muu ktiyttoornaisuus

31.12.1993 31.12.1992

10./As
4.201

1.902
33.427
3.385

1.910
184.(11

118.705
3.714

2s.978
9.331

444

36.379
3,638

660

18.328
18.962

4.580

6.685
39.701

40.667

29.277

41.870

158.234

38.714

27.701

18

252.774

10.419
30.805

8.310

13.000

62.534

4.846

49.800
49.800

8.169

24

158.',,72

207.289

21.676
151.158

5.555
28.900

314
3.714

27.117
10.887

444

42.476

407.999473.480

B

Luvut tu han si na markkoi na



Vastattavaa

Vieras pA6oma

Jdl leenvakuutusl iikkeestd
johtuvat velat

JAI leenvakuutusmaksut
Muut velat

Siirtovelat
Vakuutusmaksuennakot
Ennakkona saadut
kustannusosuudet
Muut siirtovelat

Muut velat
Lyhytaikaiset lainat
Eltikekustannusten
tasausosuudet
Muut velat

Vakuutustekninen vastuuvelka
Vakuutusmaksuvastuu
Korvausvastuu

Varaukset
Luottotappiovaraus

Luottovakuutustoiminnan tu los
Edellisen tilikauden alijaiiimii
Tilikauden alijddm6

31.12.1993 31.12.1992

1.663

26.683

1s0.000

661

447.842
1.062.464

1.663

26.686

150.661

1.s10.306

3.855

241

1.348
24.406

150.235

1.280
4.879

455.O24
508.121

3.855

25.995

156.394

3

- 764.890
- 450.946

1.689.316

- 1.215.836

473.480

963.145

1.149.389

23.500

- 764.890

407.999

Luvut tuhansina markkoina
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Ti I inpaatoksen liitetiedot

Sijoitustoiminnan erittely

Tuotot
Korot
Osingot
Kiinteistdosakkeiden tuotot
Myyntivoitot
Muut tuotot

Kulut
Korot
Kiinteistoosakkeiden kulut
Myyntitappiot
Arvonalennukset
Muut kulut

Nettotuotto

Jdl leenvakuuttajien osuus
vakuutusmaksutulosta

Kotimainen
Maksut
Palkkiot

YhteensA

1993

30.216
194

2.030
12.651

1

45.092

16.332
453
540

3.071
69

20.465

24.627

1993

37.287

3?.2W

1992

44.695
217
654

6.429
1

51.996

12.627
237
409

20.613
BO

33.966

18.030

1992

72.758

72.758

10
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Kayttoomaisuuden osakkeiden ja osuuksien erittely

LukumdzirA Osakkeiden
osuus 7"

Osakkeet ja osuudet

Oy Tietokonepalvelu
Vakuutusosakeyhtio

Nimellisarvo

170
28.800

Kirjanpitoarvo

170
118.391

2.821
99.816

Osakkeiden ja kiinteistojen verotusarvot

1993

Kirjanpitoarvo Verotusarvo

Sijoitusomaisuus
Osakkeet
Kiinteist6osakkeet 8.310 8.873

1992

Kirjanpitoarvo Verotusarvo

7.240
21.385

457

Ab
Garantia

17
28.800

314
118.391

3.714
25.977

42,5
48

5
28

555
900

314
Kdyttoomaisuus

Osakkeet ja osuudet
Osakkeet
Kiinteist6osakkeet
Kiinteistdt

700

3.129
98.627

1993

1993

32,5*

3.714
27.117

Vastuut

Kiinnitykset

Luottovakuutuksen kokonaisvastuu

Luottovakuutuksen kokonaisvastuu
vdhennettynd vakuuksien laskennall isilla
arvoilla

1992

2.000

1992

37,1.

12,4* 15,4*

*) Luvut miljardeina markkoina Luvut tuhansina markkoina
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Rahoituslaskelma

1993 1992

Rahan ldhteet

Vakuutusmaksutulo
Varsinaisen toiminnan tuotot
Sijoitustoiminnan nettotuotto
Luottovakuutuksen
kustannusosuudet
Vieraan pdrAoman muutos

224.546
86.124
24.628

231.481
122.602

18.030

399.145
- 7.234 97.345

727.209 469.458

Rahan ke$O

Maksetut korvaukset
Liikekulut ja hallinnon kulut
Muut tuotot ja kulut (netto)*
Rahoitusomaisuuden muutos
Sijoitusomaisuuden muutos
Kaiyttoomaisu uden mu utos

531.383
119.388

5.819
94.540

- 1M.755
120.834

582.241
120.648

- 46.499
- 91.418
-100.015

4.501

727.209 469.458

.) sisaltAa jalleenvakuuttajien
osuudet, korkokulut
ja vAlittomdt verot

Helsingissri 23. ptiiviinEi maaliskuuta 1994

KariPuro Juhani Kolehmainen

Folke Bergstrom Keijo Hyvdnen

Lasse Laatunen Pekka Merenheimo

VeliSaarenheimo Timo Somer

Markku Toropainen

AlttiAurela

Kaija Kallinen

MauriMoren

Esa Swanljung

MattiUimonen
Toimitusjohtaja

12

Luvut tuhansina markkoina



Ti I i ntarkastu s ke rtom u s

Edustajiston varsinaisessa syyskokouksessa joulukuun 1 4 paivA-
na 1992 valitsemina tilintarkastajina olemme tarkastaneet Elake-
turvakeskuksen vuoden 1993 hallinnon ja tilit hyvan tilintarkastus-
tavan edellyttamassd laajuudessa. Tarkastuksesta annamme
edustajistolle seuraavan lausunnon.

Valvontatarkastus

Edustajiston val itsemana valvontatarkastajana al leki rjoittanut
Folke Tegengren on huolehtinut kirjanpidon jatkuvasta tarkastuk-
sesta. NdissA tarkastuksissa on todettu kirjanpito hyvdn kirjanpito-
tavan mukaiseksi, rahavarojen hoito tasmdlliseksi ja sisainen
valvonta tarkoituksenmukaiseksi. Laina-asiakirjat ovat kunnossa
seka sijoitus- ja kayttoomaisuuden arvopaperit tallella. Eldketurva-
keskusta on hoidettu kuluvana tilivuonna asiaan kuuluvalla huolel-
lisuudella.

Tilinpaatos

Yhdessa olemme tarkastaneet tilinpAatdksen ja sen perusteet.
TilinpAAtds, joka kAsittdA varsinaisen toiminnan ja luottovakuutus-
toiminnan tuloslaskelmat sekd taseen, on laadittu hyvan kirjanpi-
totavan mukaisesti. Varsinaisen toiminnan tu loslaskelma osoittaa
nollatulosta ja luottovakuutustoiminnan tuloslaskelma osoittaa
tappiota 450.945.692,04 markkaa. Taseen kertyneet alijaamat
1 .21 5.835.629,22 markkaa peitetddn tyoeldkevakuutusmaksun
yhteydessA tyonantajilta perittdvilld lisdmaksuilla TEL 13 a $:n
perusteella.

Hallinto

Edustajiston, hall ituksen ja I uottovakuutustoiminnan johtokunnan
poytAkirjoihin olemme perehtyneet. Lisaksi olemme saaneet
tarpeellisiksi katsomamme selvitykset.

Esitykset

Puollamme tilinpaatoksen vahvistamista.

Ehdotamme hallituksen jAsenille ja toimitusjohtajalle sekA luotto-
vakuutustoimin nan johtoku nnan jdsenil le vastuuvapauden myon-
tAmistA vuodelta'1 993.

HelsingissA huhtikuun 12. paivAna 1994

tr/ikko Leppdnen, HTM Ir/ikko Paiho, HTlt/

Jaakko Pohtio, KHT Folke Tegengren, KHT
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Tyoelaketu rvan keh ittdm i nen
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SOSIAALIMENOT JA ELAKEMENOT
PROSE NTTE I NA KANSANTUOTTEESTA

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

-Kaikki 
sosiaalimenot - - - Elakemenot

s8-VUOTIAAT VUOSIEN 1 992
JA 1993 LOPUSSA

Sosiaali- ja terveysministeri6n aset-
tama sosiaalimenotoimikunta julkisti
keviitill€i vAlimietinndn, jossa oli las-
kelmia sosiaalimenojen kehityksestii
vuoteen 2030 saakka sekd vaihtoeh-
toisia mal leja tyOeltikemenoja vdhen-
tiivistti toimenpiteistti. Toimikunta on
kertomusvuonna tyol listeinyt Eliiketur-
vakeskusta monin tavoin, koska suuri
osa toimikunnan laskelmista ja taus-
taselvityksistd on tehty Eldketu rvakes-
kuksessa. Tulosten aikaansaamista
edesauttoi laajamittaisten ennuste-
mallien valmistuminen.

Sosiaalimenotoimikunnan mallit kos-
kivat yksi16llisen varhaiselSkkeen
ikrirajan nostoa 60 vuoteen, tydtt6-
myyselAkkeen poistamista, TEL-in-
deksin muuttamista hintaindeksiksi,
tulevan ajan rajoittamista esimerkiksi
60 ikrivuoteen, TEl-eliikepalkan
muuttamista tydsuhteen keskipalkak-
si, tavoitetason laskemista 50 pro-
senttiin palkasta ja kansanelZikkeen
pohjaosan muuttamista eldikeveihen-
teiseksi.

Esitetyt laskelmat ovat osaltaan ol-
leet ktiynnistdmdssd vilkasta julkista
keskustelua rahoituksen ja ty6elilke-
rahastojen ri ittdvyydestd sekd eltike-
leikkausten tarpeesta. Tdhiin keskus-
teluun myds Eldketurvakeskus on otta-
nut osaa. Viestinntissddn Eldketurva-
keskus on korostanut rahoitusratkai-
sujen pitktijdnteisyyttti ja eldkelu paus-
ten velvoittavuutta. Yhteistyo ja yh-
teisymmdrrys tydmarkki najArjestdjen
vAlilld on ElAketurvakeskuksen mie-
lestii ainoa tapa tyOe ltikejEirjeste lmrin
kehitttimisess6 sekA hyvinii ettti huo-
noina aikoina.

Koko elake
viimeisestd laitoksesta

Viimeisen laitoksen periaatteen mu-
kaan eldkkeen mydntdri ja maksaa
eltikelaitos, joka on viimeisenA hoita-
nut elAkkeenhakijan tydeliikevakuu-
tusta. Yksityisen puolen eliikkeitti pe-
riaate on aina koskenut, mutta julkisten
alojen eltikelaitokset toimivat eri I I isesti
myOntden ja maksaen kukin omat e-
liikkeensd.

Periaatteen ulottamista koko ansio-
elrikejrirjestelmddn on valmisteltu pit-
kti6n. Kertomusvuoden syksyllA e-
Itikelaitosten kesken tehtiin periaate-
p6rit0s pyrkimyksestti ulottaa viimei-
sen laitoksen periaate myds julkiselle
sektorille. Hankkeen toteutuessa en-
nen muuta eldkkeenhakijan palvelu
paranee.

Viimeisen laitoksen periaatteen to-
teuttaminen on merkittdivei haaste
my6s koko tydelakejarjestelmEin tie-
tohallinnolle. Sen kehittamisen suun-
taviivoista on sovittu siten, ettii jat-
kossakin Elaketu rvakeskukseen kes-
kitetarin jarjestelmrin yhteiset tietova-
rastot ja tietoliikennepalvelut. Kehi-
tyksen painopiste on tietoliikenteessd
ja tosiaikaisissa suorakyselyissa, jotka
Eldketurvakeskuksen kautta ohjau-
tuvat automaattisesti sinne, missdi tar-
vittava tieto on.

Edel ld olevat periaateptiiit6kset sisril-
tyivdt syyskuussa valmistuneeseen
koko tyoel rikejiirjestel mtin tietohal I i n-
tostrategiaan. Siteioli luomassa myds
ju lkisten eliikelaitosten edustajia. Tyo-
tZi jatketaan edel leen tietohal I intotyo-
ryhmdnri.

N/uita
keh ittAmissu u nn itelmia

Eltiketurvakeskus osallistuu aktiivi-
sesti tyoeltiketu rvan keh ittdm iseen te-
kemtillii taustaselvityksiri ja -laskel-
mia, lainopillista valmistelutydtri ja tar-
joamalla asiantuntijapalveluita sekei
sihteerityovoimaa.

Sosiaali- ja terveysministeri6ssd val-
misteltiin sosiaaliturvan muutoksen-
hakujarjestelmiin kehittrimrstd muun
muassa mahdoll istamal la paiitoksen
oikaisu valituksen yhteydessri. Oi-
keusministeri6ssri selvitetririn julkisen
sektorin ekikevalitusten siirtaimistd
korkeimmasta hallinto-oikeudesta
vakuutusoikeuteen.

Rintamaveteraan ien viih immtiiseki-
ketoimikunnan mietinnon ehdotukset
toteutunevat maan taloudellisen tilan-
teen parantuessa kuten myds lapsen-
hoitoajalta karttuvan eldketurvan yh-
teniiistAminen eri tydelrikelaeissa.

Eldketurvakeskus antoi sosiaali- ja
terveysministeri6lle lausunnot muun
muassa eldikestititioiden ja -kassojen
katemririrtiyks ista I uottovaku utuspa-
kon poistuttua sekzi sAati6iden ja kas-
sojen valvonnan jiirjestrimisestri ja
Suomen sosiaaliturvalainsditlddinnon
alueellisen soveltamisalan yhteniiis-
t6misestti. Valtiovarainministeri6lle
annettiin lausunto ehdotuksesta ti-
lastolaiksi.

Helmikuussa tehtiin sosiaali- ja ter-
veysministeriOlle esitys lainmuutok-
seksi, joka koski ElAketu rvakesku ksen
hallituksen puheenjohtajan nimittd-
mista. Sosiaali- ja terveysministeri6l-
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le tehtiin esitys YEL:n ja MYEL:n muut-
tam isesta yrityksen velkasaneeraus-
laista ja yksityishenkilon velkajzirjes-
telylaista aiheutuvien muutostarpei-
den johdosta.

Elziketu rvakeskuksen edustus oli ker-
tomusvuonna ekikeseititid-, sosiaal i-
meno- sekd maatalousyrittzijien elri-
kevaku uttam isen yksinkertaistamista
pohtivissa tydryhmissri, kansainvrili-
sessd sosiaal itu rvatydryhmdssri sekei
kuntoutusasiain neuvottelukunnassa
ja sosiaali- ja terveyshuollon tutkimus-
ja kehittamistoiminnan neuvottelukun-
nassa.

KAI KKI TYOELAKETTA SRRVNT
31.12.1992

(1 037 000 henkildri)

Vain
yksityisen
sektorin
elake

Seka yksi-
tyisen- eta
julkisen sek-
torin elake

Vain
julkisen
sektorin
elake

Huippumoderni japanilainen Sankyo-kello 1970-
luvulta. Kellossa on ns. lentoasemanaytt6. '15
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Ty6el aketu rvan toteutu m i nen

YKSITYISEN SEKTORIN
rlAxxrEusAAJAT KoKoNAls-

TUTXEEru SUURUUDEN MUKAAN
VUODEN 1992 LOPUSSA
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Tv6elAketurvan toteutumista Eldke-
tdrvakeskus seuraa muun muassa ti-
lastoilla ja tutkimuksilla. Niiden avulla
saadaan tietoa siit6, kuinka tydeldke-
turva kehittyy ja toteutuvatko uudis-
tukset lainsAAt6jAn tarkoittamalla ta-
valla.

Viime vuosikymmenen loppupuolel la
havahduttiin sen tosiasian eteen, ettd
keskim66rdinen eldkkeellesiirtymisikd
oli oainunut niin alas kuin 58 vuoteen.
Eldkkeellesiirtymisidn nostaminen
ndhtiin vdlttdmAtt0mdksi elAkekustan-
nusten oit6miseksi kurissa ldhitu-
levaisuutJessa, jolloin suuret ikdluokat
alkavat siirtyA eldkkeel le. Eldkekomi-
tea 90 valmisteli uudistuksia ja niiden
tAyttintddnpanosta sovittiin tulopoliit-
tisissa sopimuksissa. Uudistukset to-
teutettiin vuoden 1994 alussa. ElAke-
turvakeskusta muutokset tydllistiv6t
kertomusvuonna lainsdAddnndn so-
veltamisohjeiden sekd rekisterikAy-
tdnt6jen tarkistusten vuoksi.

Uudistuksessa yksi16llisen varhais-
eliikkeen ik6raja nostettiin 58 vuo-
teen. Osa-aikaeldkkeen iktiraja lasket-
tiin 58 vuoteen ja yli 60-vuotiaina
tvdtdtin iatkavilletoteutettiin korotettu
(arttuma. Lis6ksi tyottdmyyseltlkkeen
saamisehtoihin lisdttiin tydhistoria-
edellytys ja vaatimus 500 pAivtin tydt-
tdmyyspdiv6rahasta sekA ehto ns. tu-
levasta ajasta. Palkansaajan tydelA-
kemaksusta tuli pysyv6.

Elakkeel le siirtymistd
tutkitaan

Elziketu rvakesku ksen tutkimustoimi n-
ta oainottui kertomusvuonna el6ke-
Itiidtymisen ja eliikejdrjestelmien kehi-
tyksen seurantaan, mutta my6s var-
haiskuntoutusta ja leskiperheiden olo-
suhteita tutkittiin. Rekisteriotteiden
luettavuutta, ymmArrett6vyyttti ja vas-
taanottoa selvitettiin ja saatiin alus-
taviatietoja, joiden mukaan vakuutetut
ymmdrtdvlif kohtalaisen hyvin saami-
aan rekisteriotteita.

Leskiperheiden hyvinvointia koske-
van tutkimussarjan viimeinen erillis-
tutkimus valmistui ja ju lkaistiin vAit6s-
kirjatydndi vuoden 1 994 puolella. Sel-
vitys naisten ja miesten eroista tydky-
vyttomyyseltikkeiden hyl kdyspA6tdk-
sen saajina julkaistiin sosiaali- ja ter-
veysministeri0n asiantuntijatydryh-
mAn raportissa.

Eltiketurvakeskuksen uusi tutkimus-
ohjelma on laadittu vuosille 1993 - 95.
Pako elAkkeelle on yksi keskeisistA
el6kejArjestelmdA rasittavista ongel-

mista nyt ja todennAk0isesti my6s
tulevaisuudessa. TdtA ilmiOtd koske-
vaa tutkimusty6tA on tehty tahan asti
eri elAkekomiteoiden tarpeisiin. Jat-
kossa on tarkoitus saada kokonais-
valtaisempi kdsitys ilmi6stii.

Kansainv6linen kehitys vaatii ulko-
maisten sosiaaliturva- ja elAkejdrjes-
telmien tutkimisty6td. Pohjoismaisten
eldkejArjestel m ien keh itystA kdsitelti in
vditdskirjatydssd "Pension Schemes
in the Making. A Comparative Study
of the Scandinavian Countries". Jdr-
jestelmien tulevaisuuden ndkymist6
julkaistiin tutkimus "Pensionssyste-
men i Norden - totalreform eller steg-
vis f6rnyelse".

Vuonna 1 991 julkaistiin vertaileva tut-
kimus varhaiselAkeldisistti ja saman-
iktiisistd tydssiikAyvistd. Tutkittujen
vaiheita seurattiin kertomusvuonna
tehdyl16 uusintakyselyllA. Sen tulosten
mukaan ldhel16 50 vuoden ik6d ty6s-
sdolevat ovat selv6nA enemmistdnd,
mutta iktitintymisen mukana siirtymi-
nen elAkelAisten tai tydttdmien jouk-
koon kasvaa.

Erityisesti oma ndkemys terveyden-
tilasta ennakoi vahvasti mydhempiti
ty0el6mdn vaiheita. Terveytensd hy-
v6ksi kokeneet pysyviit tyossA, vaik-
ka huoli nuorten ty6ttdmyydestii kas-
vaa.

Elakkeel lesi i rtymisika
noussut

ElEikkeelle siirtyminen on viime vuo-
sina uusien tyOttomyyseldkkeiden li-
saantyessa painottun ut 60 i kdvuoden
tuntumaan. Kokonaisuudessaan 55-
64-vuotiaiden elAkkeensaajien osuus
vakuutetuista pysyi vuonna 1993 en-
nallaan eli noin 51 prosentissa.

Eltikkeelle siirtyneiden elekeprosentti
on yhd selvAsti alle tavoitetason. Tyds-
td eliikkeelle siirtyneiden palkansaa-
jien elAkeprosentti oli keskimdtirin 50
ja yrittiijien runsas 40, Palkansaajista
hoin t 5 prosenttia on saavuttanui 60
prosentin tavoitetason. Tdmd ilmenee
sosiaalimenotoimikunnan kdyttoon
tuotetusta ti lastoselvityksestEi.

Ti lastoraportteja ja julkaisuja tuotetti in
edellisvuoden laajuudessa. Vakiintu-
neiden tilastoju lkaisujen painoasujen
uudistamista jatkettiin. Tilastoja ja
tutkimuksia esiteltiin muun muassa
Tieto 93 messutapahtumassa, elAke-
foorumilla ja tydeldkep6ivillA. Yh-
teisty6ss€i KansanelAkelaitoksen
kanssa kdynnistettiin hanke kunta-

55-59 60-64 55-59
Varsinaiset tvokvwtto- Yksil6lliset
myyseltikkedt ' elakkeet
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60-64 lka
varhais-
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kohtaisen tilaston tuottamiseksi Suo-
men elzikkeensaajista. Samoin
ETA:aan liittyvien tilastointitarpeiden
selvitystyo kaynnistettiin.

Tyoelake-lehti on alan ammattilehti ja
yhdysside. Kirjoitukset kasittelivat
tutkimuksia ja selvityksizi, lakien sovel-
tam isratkaisuja ja suosituksia, meneil-
laan olevia kehityshankkeita seka
entista enemmdn alan vaikuttajahen-
kiloiden kannanottoja ajankohtaisiin
kysymyksiin. Viimeksi mainituista
laaja-alaisin oli Elaketu rvakeskuksen
hallituksen entisen puheenjohtajan,
ElAke-Kansan toimitusjohtaja Altti
Aurelan artikkeli: "Tydelake - tyollri
ansaittu vai valheella varastettu".

VUONNA 1990 YKSITYISEN
SEKTORIN ELAKKEELLE SIIRTY-

NEIDEN ELAKEKERTYIVA

Jr- -4

3

o
a

t 6l18rI

II25

a

ll
I

I

i9
't,s o

ffi-zs:," Illlso-+s r. [-lso-sg s. ! oo r.

Saksalainen lsgus-kellokorttikello, ioka oli kaytosse
Valmetin Helsingin telakalla. Kelloa on valmidtettu
1930 - SO-luvuilla.



Luottovakuutus
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LUOTTOVAKUUTUKSEN UUDET
ASIAKKAAT

I-

1989 1990 1991 1992 1993

VAKUUTUSMAKSUTULO

Eltiketu rvakeskuksen I uottovakuutuk-
selle vuosi 1993 oli edellisvuoden ta-
paan erittiiin raskas. Maksetut kor-
vaukset ilman korvausvastuun muu-
tosta olivat 53'l miljoonaa markkaa.ia
maksutulo 252 miljoonaa markkaa.
Vakuutusliikkeen satunnaistulos oli
850 miljoonaa markkaa tappiollinen.

Edellisvuonna 1 992 tehdyn periaate-
ptidtdksen mukaan Elaketurvakes-
kuksen luottovakuutustoimintaa ryh-
dyttiin kertomusvuoden aikana pur-
kamaan siten, ettA luottovakuutus-
kanta siirrettiin yksinomaan luottova-
kuutustoimintaa harjoittavaan erilli-
seen vakuutusyhtidOn, jonka osak-
kaaksi my6s Eldketurvakeskus tuli.

Vakuutusosakeyhtio
Garantialle toimilupa

Vakuutusosakeyhti6 Garantia sai val-
tioneuvostolta toimiluvan kertomus-
vuoden elokuussa ja yhtio perustettiin
lokakuussa 1993. Elaketurvakes-
kuksen vakuutuskannan luovuttami-
sesta sovittiin Eliiketurvakeskuksen
edustajistossa ja Vakuutusosakeyhtio
Garantian yhtidkokouksessa kerto-
musvuoden joulukuussa. Kannansiir-
ron mahdollistava laki tuli voimaan
1.1.1994.

Tiiysin irti luottovakuutuksen taloudel-
lisista seu raamuksista El6keturvakes-
kus ei kannan luovuttamisella pddse,
vaan Vaku utusosakeyhti6 Garantiaan
sii rtyvti vakuutuskanta turvataan vuo-
den 2005 loppuun asti. TAma rahoite-
taan tydnantajilta perittavalla tyoelZi-
kevakuutusmaksun listillei,

Eldkes6atioiden ja -kassojen luotto-
vaku utuspakon poistaminen vaati to-
teutuakseen lainmuutoksia niin tydn-
tekijoiden elAkelakiin kuin eltikestiA-
tiolaki in. Neiiden el6kelaitosten eldke-
sitoumus turvataan jatkossa eliike-
vastuun kattamista koskevien uusien
m€irirdiysten mukaisesti, ei entiti Ela-
keturvakesku ksen I uottovakuutuksel-
la.

Luottovaku utu stoi m i nta
El drketu rvakesku ksessa

Elaketurvakeskus on hoitanut luotto-
vakuutusta perustamisestaan ldhtien
eli 32 vuotta. Luottovakuutus kuului
osana ty6eltikejarjestelm€in perus-
ratkaisuihin, joka antoi ty6nantajille
mahd ol I i su u d en jtirjestdiA tydntekijdi-
den eldketurva vaihtoehtoisesti elAke-
vakuutusyhtiossri tai eliikesiiati6ssai
tai -kassassa.

El6kelaitoksiin pZiin luottovakuutus tur-
vasi sen, ettrity6eltikevarojaei kadon-
nut yritystoiminnan riskeihin. Yrityksille
luottovakuutus ol i eluikelainojen jous-
tava takausmuoto, jonka avulla elti-
kerahoja palautui yritystoiminnan tar-
peisiin. Luottovakuutuksella oli kaksi
tehtiivtidi. Yritykset kayttivtit luottova-
kuutusta tyoeldikelaitokselta saadun
lainan vakuutena. Luottovakuutuk-
sella turvattiin myds eltikestlaitioiden
ja -kassojen koko eltikevastuu.

Luottovakuutuksen tasoitusvastuuta
kasvatettiin suunnitelmallisesti 1 970-
ja 1 980-luvuilla, jolloin Eldketurvakes-
kuksen luottovakuutus oli varsin kan-
nattavaa. Tasoitusvastuun tarkoitus
oli turvata luottovakuutuksen maksu-
kyky pahoina korvausvuosina. Tiimti
varautuminen ei kuitenkaan riitttinyt.

Luottovakuutustoiminta ajautui 90-
luvun alussa syviin vaikeuksiin, joiden
johdosta syksyllii 1991 alettiin tutkia
toiminnan jatkamisen edellytyksia.
On gelmal lista eri vaihtoehtojen selvit-
telvssti oli se, etta elakesiiatioiden
oshlta luottovakuutus oli pakollista,
mikii on ollut vdlttaimatontti pienten
elakelaitosten kuulumiselle tydeltike-
jarjestelman piiriin.

Asiakkaat pk-yrityks i A

Luottovaku utusasiakkaita Eldketu rva-
keskuksella oli kertomusvuoden ptiSt-
tyessd 4 225. Tyypillisiii asiakkaita
ovat pienet ja keskisuuret yritykset,
.ioiden alueellinen jakautuma vastaa
melko tarkoin koko maan yritystoi-
minnan jakaumaa. Toimialat kattavat
koko yritystoiminnan kirjon, mutta teol-
lisuuden ja kaupan alat muodostavat
asiakkaiden enemmiston.

Vakuutusten mAdrti vtihentyi kerto-
musvuonna 1 238 kappaleella ja oli
vuoden pdiittyessti 7 1 00. Uusien luot-
tovakuutusten my6ntAminen lopetet-
tiin leihes kokonaan ja uusia asiakkaita
tuli koko vuoden aikana vain 98.

Vastuut 32
miljardia markkaa

Luottovakuutuksen vakuutuskannan
pdidiosa oli kertomusvuonna eltikelai-
tosten antamien lainojen sekii eltike-
laitosten vastu uvajausten vaku utena.
Ndiden luottovakuutusten mAiirti oli
2'l miljardia markkaa.

Elaikesdiditioiden ja -kassojen reaali-
omaisuuden vakuutena oleva luotto-
vakuutusten mEitirA oliyli 1 1 miljardia
markkaa. Yhteensei luottovakuutuk-
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sen vastuut veiheniviit kertomusvuo-
den aikana 37 miljardista markasta
32 miljardiin markkaan.

Kertomusvuoden korvaustapausten
maeirii nousi 453 kappaleeseen, kun
edellisvuonna niitai oli 412. Kaikkiaan
vuoden 1 993 nettokorvausku lut koho-
sivat 1 021 miljoonaan markkaan. Tili-
vuonna maksetuista vahingoista saa-
tiin perittya takaisin 121 miljoonaa
markkaa.

Luottovakuutustoiminnan johtokunta
kokoontui viimeisend toimintavuote-
naan .lB 

kertaa.

ELAKELAITOSTYYPPI EN OSUUS
LU OTTOVA K U UTU S KAN N ASTA
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KansainvAlisi6 sosiaalivakuutusasioi-
ta ElAketurvakeskus on hoitanut run-
saan neljdnnesvuosisadan ajan. ElA-
keturvakeskus on koonnut ulkomai-
sista elAkejArjestelmistA erilaista ver-
tailutietoa ja osallistunut kansainvd-
listen jdrjestdjen toimintaan.

Euroopan talousaluetta koskeva sopi-
mus (ETA-sopimus) astui voimaan
1.1.1994. Ttih6n sopimukseen liitty-
vissii asiakirjoissa Eltiketurvakeskus
on nimetty tyOeliikeasioiden yhdys-
laitokseksi eli ktisittelevdksi laitok-
seksi. Yhdyslaitoksena Eltiketurva-
keskus osallistuu sopimusten valmis-
teluihin ja neuvotteluihin, tekee tul-
ki ntaodiEit6ksiti sekA selvittEiti toisten
maid'en vastaavien laitosten kanssa
eri ETA-maissa tydskennelleen va-
kuutetun eleikeasiat.

ETA-sopimuksen voimaantulo on
edellytt6nyt Eltiketurvakeskukselta
runsaasti valmistelutyot6. Perehtymis-
ta on vaatinut EY:n oikeuskdytdnt6 ja
pAdt0ksentekotapa sosiaal ivaku utu k-
sessa. Ktiyttinndn ohjeet ty6el6kelai-
toksille eldikkeiden vastaanottami-
seen, kdsittelyyn, laskentaan ja tieto-
liikenteeseen liittyvistd asioista on jul-
kaistu "ETA: n soveltaminen" -kansio-
na, jota taydennetadn jatkuvasti. Va-
kuuietuille tiedottaminen hoidetaan
pddosin yhteistydnA Kelan ja sosi-
aali- ja terveysministeriOn kanssa.
Yhtei6tydnA tehty uusi esite "ETA ja
Suomeh sosiaaliturva lyhyesti" julkais-
tiin vuoden lopussa.

It/uutoksia
sosiaaliturva-
sopimuksiin

sopimuksissa Elaketurvakeskus on
ollut ty6eltikeasioiden yhdyslaitos. Yh-
dyslaitoksena Eltiketurvakeskus an-
taa tod istuksen ltihetyil le tyontekijoil le
Suomen sosiaalivakuutuksen piirissA
pysymisestti. Tehtiiviin kuuluu myds
auttaa vaku utettuja ja vaku uttajia saa-
maan tietoa eri maiden eliike- ja sosi-
aaliturvasta, etuuksien hakemisesta,
vakuuttamisesta .ia sopimusten so-
veltamisesta.

Voimassa olevat sopimukset Suomel-
laon seuraavien maiden kanssa: Poh-
joismaat, Saksa, lso-Britannia, Sveitsi,
Iteivalta, Espanja, Kanada, Kreikka,
Luxemburg .ia Yhdysvallat. Osaa
sopimuksista ei ole uusittu, mahdolli-
sesti uusiminen tapahtuu noottien
vaihdolla. Saksan, ltdvallan, lso-Bri-
tannian ja Luxemburgin uudet sopi-
mukset ovat eduskunnan hyvtiksy-
mistti vaille valmiit.

Portugalin ja Belgian kanssa Suomi
oli jo neuvotellut kahdenvtiliset sopi-
mukset, mutta niitd ei vahvistettu ETAn
vuoksi. Australian kanssa sopimus
on neuvoteltu valmiiksi. Uuden See-
lannin kanssa on kAyty alustavia neu-
votteluja. Viron ja Latvian kanssa on
aloitettu neuvottelut sosiaaliturvaso-
pimusten solmimisesta.

Suomen kannalta tarkea Pohjoismai-
nen uusi sosiaaliturvasopimus astuu
voimaan samanaikaisesti ETA-sopi-
muksen kanssa. Muiden ETA-maiden
kanssa on neuvotteluja jatkettu sosi-
aaliturvasopimusten uudistamiseksi
ETA-sopimuksen mukaiseksi.

Pohjoismainen
yhteistyo

Kdytrinndssd valtaosa kansainvAlisis-
tatbhtavista on asiointia muiden Poh-
joismaiden kanssa. My6s eltiketur-
Van suunnittelun, tutkimuksen ja tilas-
toinnin alueella Pohjoismaat antavat
virikkeitii toisilleen ja tekeviit yhteis-
tyotA. TArkeitii henkilokontakteja ra-
(ennetaan seminaareissa ja lioulu-
tustapahtumissa.

Eliiketu rvakesku s osal I istui kertom us-
vuonna Pohioismaiden ministerineu-
voston asettaman NORK:n kokouk-
siin, joissa laadittiin Pohjoismaisen
sosia'aliturvasopimuksen soveltamis-
ohjeet. Eldketurvakeskus osallistui
myos Pohjoismaiden sisdiseen ty6-
eltikekokoukseen, lakimiesten, sosio-
logien ja tiedottajien kokouksiin sekA
sosiaal ivakuutusku rssil le.
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Suomion vuosien kuluessa solminut tdfkgd
sosiaaliturvasopimuksia useiden
maiden kanssa. Valtioiden vdlisten
sosiaaliturvasopimusten tarkoitus on
ollut yhteensovittaa kahden sopimus-
maan sosiaal iturvajiirjestelmdt siten,
ettd tydntekijd ja hdnen perheensd
kuuluu aina jomman kumman maan
sosiaaliturvan Piiriin.

ETA-sopimuksen voimaantulo muut-
taa Suomen ja ETA-maiden sosiaa-
liturvan ensisi iaisesti monenvAliseksi.
PdAoeriaattetina on ETA-maiden kan-
salaisten tasavertainen kohtelu. EY-
lainsdtidAnt0 korvaa oman sovel-
tamisalansa osalta kahdenvAliset
sosiaal itu rvasop imukset. Menettelyis-
tdi on kuitenkin sovittava kaikkien ny-
kyisten sopimusmaiden kanssa.

Maiden vAlisissti kahdenkeskisissti
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Kansainvdlisen Sosiaaliturvajdrjestdn
(ISSA) kokoukseen osallistuttiin
Ruotsissa ja Ranskassa. Uutena piir-
teendi yhteistoiminnassa oli Viron
sosiaal ivaku utuslaitoksen ed ustajien
vierai lu ElAketurvakeskuksessa.

ELAKKEENSAAJAT
POHJOISMAISSA

VUONNA 1990
(5 152 000 henkilod)

!suomi

! ransta

! Ruotsi

! tstanti

Sveitsileinen Movado-rannekello 1 980-luvulta.
Vuonna 1948 suunniteltu kello on yhd tuotannossa.

! ruorla
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Elakelaitosten palvel ut

500

Milj. mk

2500

2000

1 500

1 000

0

Milj. mk

2500

2000

1 500

1 000

0

Kpl

80

I Vakuutusmaksuilla l-l valtion osuus
ranoIenu

Yrr-rlAxrvrruo

1988 1989 1990 1991 1992

vvrl-ElArrMENo

1988 1989 1990 1991 1992

ELAKESAATIOIDEN
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ElSketurvakeskus ker6ti jArjestelmdn
keskusrekisteriin tiedot tyontekijOiden
ja yrittiijien elAkkeiden karttumisesta
ja tehdyistri eliikeratkaisu ista.

Vuonna 1993 kirjattiin 5,6 miljoonaa
rekisteritapahtumaa, puoli miljoonaa
vEihemmdn kuin vuotta aikaisemmin.
Tyottdmyyteen liittyy tydsuhdeilmoi-
tusten huomattava vdhentyminen ja
tydttdmyysaikailmoitusten kasvami-
nen.

Elrikelaitoksille annettiin keskusre-
kisteristai 2,8 miljoonaa otetta. Yha
su urempi osa kyselyistd tehdiiAn suo-
raan tietokoneptiiitteel ld. Kertomus-
vuonna noin puoli miljoonaa anne-
tuista otteista oli tosiaikaisia pAAteky-
selyjai.

Suoraan ptititteelta saatiin loppuvuo-
desta alkaen tiedot julkisten alojen
Elaketurvakeskukseen rekisterOidyis-
td palvelussuhteista. Eldkeyhtioiden
paikallista tydelaikepalvelua on paran-
nettu antamalla paikalliskonttoreille
rajoitettu ptititeyhteys E I dketu rvakes-
kuksen rekistereihin. PAiiteyhteys-
paikkoja oli vuoden lopulla 37O ja
ni ista tehtyjen tiedustelujen lukumdidirii
35 000, mikd on merkittdvdsti enem-
mtin kuin vuotta aikaisemmin.

Elaikejzirjestelyrekisterin mukaan vuo-
den lopussa oli 99 000 voimassa ole-
vaa TEL-eldkejdrjestely6. Se on 4 000
vdhemmdin kuin edellisvuotena. Hen-
kilorekisteriin saadaan tietoja Vdes-
torekisteri keskukselta. TAstA rekiste-
ristti vtilitettiin eltikelaitoksille yli
400 000 osoitetietoa.

Avainalueena
rekisteriuudistus

Eldketurvakeskuksen rekistereiden
uudistustyotti jatkettiin kaikin kEiy-
tettavissa olevin voimavaroin. Uudis-
tustyon hallintaa ovat kuitenkin vai-
keuttaneet lukuisten lainmuutosten ja
ETA-voimaantulon aiheuttamat ty6-
lririt muutostydt nykyisiin rekistereihin.
Rekistereiden uudistaminen on ty6-
mdtirdltdtln ja vaativuudeltaan erit-
tdin mittava, joten kustannuskysymyk-
siin ja pitkdn aikavdlin linjavalintoihin
joudutaan kiinnitttimddn yhtl enem-
mdin huomiota.

Rekisteriuudistuksen ensimmdinen
osa-alue otettiin kdytt66n toukokuus-
sa, kun uusi henkilOtietosovellus val-
mistui. Henkilotiedot muodostavat
vailttEimEittomein ydinalueen, jonka
ympArille keskittyy valtaosa muista
rekisteriosista. Rekisteriuudistuksen

pai nopistealue on sii rtymtissdi vakuut-
tamisasioista eldkehakemusten kA-
sittelyn ja elAkeratkaisujen rekisteri-
osiin.

Soveltamisohjeet
ja koulutus

Eltikelaitoksille ldhetettiin vuonna
1993 yhteensti 91 yleiskirjettti. Tzir-
keimmdt yleiski rjeet kiisittelivtit vuo-
den 1 994 eldkeuudistusta, ETA-sopi-
muksen soveltamista, tyott6myystur-
van muutoksia ja Ekiketurvakeskuk-
sen luottovakuutuksen lopettamista.

Kansaneldkelaitoksen ja tyoelakejer-
jestelm6n palvelusopimukseen pe-
rustuvaa kou lutusta jArjestettiin edel-
lisvuosien tapaan KansanelEikelai-
toksen toimihenkil6ille. Kurssiyhteis-
tydssd on oltu myos muiden toimes-
saan tyoelAketietoa tarvitsevien taho-
jen kanssa. Eliikelaitosten toimihen-
kiloille jArjestettiin koulutusta edellis-
vuosien tapaan sekA erityisid teema-
paivid ja Tyoeltikepdivaiti laisuus.

llmoitusliikenne
ja vastuunjako

Ty6eliikelaitokset ja KansanelAkelai-
tos lahettAvtit toisi I leen ElAketu rvakes-
kuksen vtilityksel lii ennakkoi lmoituk-
sia hakijan tyokyvyttdmyyttii koske-
vista ratkaisuaikeistaan, jotta vtiltyt
t6isiin eririviltd ratkaisuilta. Vuonna
1 993 Eltiketu rvakeskus val itti yhteen-
sd 58 300 ennakkoilmoitusta ja niiden
vastausta,

Elakehakemuksen ratkaisua varten
ElAketurvakeskus vAlitti eltikelaitok-
sille 42 000 ldAkdrinlausuntoa ja muuta
lisdselvitystd. Kansaneldkelaitoksen
ilmoituksia sairausvakuutuksen ensi-
sijaisuusajan pdAttymisesttl vAlitettiin
28 000 kappaletta.

Yksi eltikelaitos maksaa tydeliikkeen
kokonaan, vaikka elAkettti on kart-
tunut useista eri ty6suhteista ja yrittti-
jaitoiminnoista. Mu iden eldkelaitosten
vastuulla olevat osuudet vdlitet6dn
vastuunjaon yhteydessd eldkkeen
maksaneelle elAkelaitokselle. Maksu-
osuuksia perittiin 43 el6kelaitokselta
271 miljoonaa markkaa ja maksettiin
74 eldkelaitokselle.

Vastuunjaon mukaan vuonna 1992
maksettiin TEL-, LEL-, TaEL- ja MEL-
elAkkeitti 22 400 miljoonaa markkaa.
MtiArtistai ol i eldkelaitosten yhteisel lti
vastuulla 73 prosenttia eli 16 300
miljoonaa markkaa.
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Yhteisesti vastattavia eleikkeitei perit-
tiin 35 elakelaitokselta 1 551 miljoonaa
markkaa. Se maksettiin 41 elake-
laitokselle, jotka olivat maksaneet
elakkeitri vastu uosu uttaan enemmdn.

Tydttomyyskassojen Keskuskassa
maksoi 2,1 miljardia markkaa vakuu-
tusmaksua tyottomyysl isien kustanta-
mrseksi vuodelta 1992. Myos namri
varat Eldketurvakeskus valitti elake-
laitoksille.

Eleikelaitokset maksoivat vuonna 1 992
YEL-elakkeilri 2 026 mi ljoonaa mark-
kaa, josta valtionosuus oli 409 mil-
joonaa. MYEL-elaikkeitai maksettiin
2 473 miljoonaa markkaa. Valtion-
osuus oli MYEl-elakkeiden kustan-
nuksista 1 919 miljoonaa markkaa.

ElAkesaati6iden
ja -kassojen valvonta

Eldketurvakeskus valvoo elakesaei-
ti6iden ja -kassojen sekd Esiintyvien
taiteilijoiden eldkekassan toimintaa.

Kertom usvuoden aikana TEL-toim in-
taa oli 48 elakesaatidssei ja 10 elake-
kassassa, vuoden vaihteen jalkeen
46 saeitiossa ja 10 elakekassassa.
Elakesaatiossa tai -kassassa vakuu-
tettujen maarti vdheni noin 150 000
henkiloon, joista vajaat 3 700 oll yrit-
tajia. Elaketurvakeskus teki yhteensd
5 1 saati6- tai kassatarkastusta ja osal-
listui henkil6kunnan koulutukseen.

TEL., LEL., TaEL- JA
M E L- KOKON AI S E LAKE t\4 ENO N
JAKAUTUMINEN VUONNA 1 992

fl Vanhuusetake ! Perhe-elake

= 
Tyokyvittdmyysetare ! Lisiiturua

! ryottomyys- 1a
osa-atkaelake

Saksalainen Kaiser-h€rattaja 1960-luvulta. Muotoilu
on heretyskellolle epdtavallinen. 23



Vaku utettujen palvel ut
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ELAKEHAKEMUKSET
elArrLn.lrtttRtrrt

Tydeltikkeensti karttumista vaku utettu
voi oarhaiten valvoa Eldketurvakes-
kuksen rekisteriotteen, eldkeotteen
avulla. Siitd vakuutettu voi tarkistaa
tydsuhdetietojensa tai yritt€ijiitoimin-
tansa paikkansapitAvyyden.

Pyyteimtitta eldkeote l6hetetEi6n, kun
TEL-tydsuhde pddttyy. Ensimmdisen
kerrah tyoeltikejdrjestelmtln piiriin
tullessaan uusi tydntekiid saa rekis-
teriotteen merkkind tydeldketu rvan al-
kamisesta.

Vuoden 1993 aikana Yhteensd
397 000 vakuutettua sai eldikeotteen.
Pwnnostd annettiin 101 000 otetta,
ioista eO OOO sistilsi markkamdArdisen'elakearvion. Omilla messuosastoilla
ia palvelupAivillti annettiin yli 12 000
btetta. Kokonaismddrtitin sisEiltyvtit
myos LEL Tydel€ikekassan ja Esiin-
tyvien taiteilijoiden eldkekassan ti-
laamat 71 000 otetta.

Eldkeotteen saivat kertomusvuonna
30, 35, 40,45,50 tai 55 vuotta tafta-
neet tyontekijat ja lahes kaikkiyrittdjdt
eltikelaitostensa kautta.

Vaku uttam isen valvonta
ja lakien tulkinta

Tv6nantaia on velvollinen ottamaan
TEL-vakuutuksen ja yrittdj6 YEL-va-
kuutuksen. Eliiketurvakeskus valvoo
velvoitteen noudattamista turrautuen
tarvittaessa myds sanktioihin, jotta
vakuutetun etu ei vaarantuisi.

Eltiketurvakeskus selvitti kertomus-
vuoden aikana 1 1 40 tyonantajan TEL-
elEiketurvan jiirjestiimisen ja aloitti
1 800 tapauksen selvittelyn. Keho-
tuksesta noin 450 ty6nantaiaa ottiva-
kuutuksen, pakkovakuutusta kiiytet-
tiin 500 tydnantajan kohdalla. Tydn-
antajat mdtirdttiin maksamaan hyUk-
keitd 16,4 miljoonaa markkaa ja TEL-
vakuutuksen myohtistymisestti yli mil-
ioona markkaa. TEL{yOnantaj ien tar-
kastuksia tehtiin 366 ja TaEL{arkas-
tuksia 60 tydnantajan luona.

Yrittdjtin vakuuttamisvelvollisuus sel-
vitettiin 1 570 tapauksessa. Yritt6jd
otti YEL-vakuutuksen kehotuksesta yli
300 tapauksessa ja Eldketurvakeskus
pakkovakuutti 170 yritteijAzi. YEL-
vakuutuksesta haki vapautusta yli
3 000 yrittdjdd, vapautuksen sai yli
2 100 yritttijaA.

ElZiketu rvakeskus antoi ty6eldkelakien
soveltamiseen liittyviai lausuntoja ja
ratkaisuja 180 kappaletta; ntiistti 28
elAkelautakunnalle. Vakuutusoikeus

ovvsi El6keturvakeskukselta lausun-
fdd z goo tydeltikeasiassa ja Eldke-
turvakeskus antoi lausunnon noin tu-
hanteen tapaukseen. TyokyvYtto-
myysasiain neuvottelukunta antoi
kertomusvuonna elAkeasiassa 2 1 rat-
kaisusuositusta.

Iyottomyys lisaa
neuvonnan tarvetta

Eldketurvakeskus neuvoo vakuutet-
tuja kirjeitse, puhelimitse ja henkilo-
kohtaisesti. Vuoden kuluessa vastat-
tiin noin 15 500 kirjeeseen. Suoraan
puhel im itse neuvoja kysyneiden miiA-
rd kasvoi noin neljiinneksen ja oli run-
sas 21 000. Asiakaspalvelutoimistos-
sa k6vi 4 500 henkildti.

Vaikeutuneen tydttdmyystilanteen
vuoksi tyottomyyseldke ja tyottdmyys-
turva-asiat olivat tiedustelujen ker-
jessti. Loppuvuodesta erityisesti eri
Varhaisel6kkeiden saantiehtojen
muutokset herdttivdt kyselyj6, samoin
Euroopan talousalueen merkitys so-
siaaliturvalle.

Neuvonnassa tavoitteena on, ettA va-
kuutettu saa riittdvAt tiedot paitsi
tyoeldkkeesta, myds siihen liittyvdstti
sosiaalivakuutuksesta. Kertomus-
vuonna yhden tai kahden paivdn pal-
velupeiietilaisuuksia jdrjestettiin 30
eri paikkakunnalla. PalvelupdivillA
7 000 vakuutettua sai eldkeotteen
kanssa neuvontaa tyoelAkkeestA ja
siihen liittyv6stti sosiaaliturvasta.
Palveluptiivi I la ktiyneiden mei6ra kak-
sinkertaistui edellisvuodesta.

JAriestelmain yhteisid palveluptiiviti
idrjbstettiin neljdllti paikkakunnalla.
irt i i'ssa oli Eldkeiu rvakeskuksen, Ty6-
eliikelaitosten Liiton ja tyoelAkelai-
tosten lisaiksi mukana Valtiokonttori ja
Kuntien eldkevakuutus. Asiakkaita
ndissA tilaisuuksissa oli noin 2 500.

Omalla osastol laan Eldketurvakeskus
esiintyi JyvAskylAn ja Tu run messuilla,
Kouvolan maatalousnAyttelyssA, Per-
hemessuilla, Tietomessuilla sekil pe-
rinteisesti Vanhusten viikolla, Tapah-
tumissa runsaat 6 000 vakuutettua
sai eldkeotteen ja neuvontaa.

ViestintA palkansaajien ty6eldkemak-
susta iatku i kertomusvuonna. Aihees-
ta painettua tiedotetta jaettiin rekis-
teriotteiden mukana noin puoli miljoo-
naa kappaletta. Sen tavoitteena oli
kertoa vakuutetuille, miksi maksu on
vdlttiimdtdn tyoeliikkeiden rahoituk-
sen turvaamiseksi.
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Hakemuspalvelu

Ekikehakemuksen tekeminen yksin-
kertaistui kertomusvuonna. TyoelEiket-
ta ja kansanelakettai voi hakea yhdella
lomakkeella. Elakkeenhakija voi valita
myds asiointipaikkansa, hakemuksen
voi jzittaiii mihin tahansa tydelaikejiir-
jestelmdn tai Kansaneltikelaitoksen
palvelupisteeseen. Yhteistyossa Kan-
saneldkelaitoksen kanssa toteutettiin
"Yksi hakemus riitttiri" -kampanja, jo-
hon kuului lehdistotiedotuksen ja julis-
tejakelun ohella 1B kertaa esitetty tie-
toisku televisiossa.

Eldketu rvakeskus vtil itti vuonna 1 993
ty6ekikelaitoksiin 66 500 Kansan-
eldkelaitoksen vastaanottamaa eleike-
hakemusta. TyoelAkelaitosten suo-
raan vastaanottamia hakemuksia re-
kisterditiin 55 000. Luvuissa ovat mu-
kana sekzi uudet eldkehakemukset
etta tyokyvyttomyyselzikkeiden jatko-
hakemukset.

Tyoelake laitokset kihettrivAt van h u us-
elakei kaa laihestyvi I le esiteiytetyt elri-
kehakemuslomakkeet ja laskelman
eldkkeen meiarastei. Elriketurvakeskus
toimitti kertomusvuoden helmikuusta
alkaen elakelaitoksille kuukaudessa
noin 1 200 elakeotetta ja vAestorekis-
terikeskukselta hankitut osoitteet.

ANN ETUT TYONTEKIJOIDEN
REKISTERIOTTEET

Pyynnoste Elekelaitosten
annetut

Harvinainen Ajan Kuningas{askukello 1920-luvulta.
Kelloja teetti New Yorkissa asunut suomalainen

ETK;n auto-
maattisesti
antamal

jakamal

kelloseppA S. Aalto.
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Sisaiset palvelut ja henkilosto

8

HENKILOSTON
VAIHTUVUUS
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Henkilod
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Asiakkaiden tarpeista lAhtevA toimin-
nan tehokkuuden ja tuloksellisuuden
parantaminen on perusajatuksena
iiikeideapohjaisessa tavoitejohta-
misessa, jota El6keturvakeskuksessa
sovellettiin toista vuotta. Kertomus-
vuoden toimintaa leimasi lisdtintynyt
kustannustietoisuus. Henkil6kunnan
sAAst6ideatalkoot tuottivat noin 400
sdtistdehdotusta, joista monet on to-
teutettu.

Toiminnan kehittdmisen avainalueita
olivat tyOeldkejiirjestelmdn luotetta-
vuuden vahvistaminen, luottovakuu-
tuksen kriisin voittaminen, vakuutta-
misvelvollisuuden valvonnan tehosta-
minen, rekistereitten uudistaminen,
kansainvdilinen toimi nta, organisaati-
on toimivuuden kehittiiminen ja sosi-
aalivakuutuksen kokonaisneuvonta.

ElAketurvakeskus on omalta osaltaan
ja yhteisty6ssd muun tydelaikejeirjes-
telmiin kanssa jatkanut sosiaali- ja
terveysministeridn kehotuksen mu-
kaista tydtti tyoeldketurvan varmista-
miseksi poikkeusoloissa. Kertomus-
vuoden aikana on selvitetty viihim-
mriistoimintatason yl ltipitEimistdi; toi-
mintavaihtoehtoja ja -mahdollisuuk-
sia sekA resursseja. Elaketu rvakeskus
osallistui myds vakuutusalan valmius-
harjoitukseen.

Koulutuksella
asiakaskeskeisyyteen

Esimiesten tavoitejohtamiskoulutus
jatkui. Erityisesti paneuduttiin tulos-
ten mittaamiseen, laatuun ja resurs-
sien tehokkaaseen ktiyttoon. Myos
asiantu ntijoita valmennetti i n tavoitteel-
liseen tydskentelyyn.

Asiakasneuvojia koulutettiin tyott6-
myysturvan, verotuksen, tapaturma-
vdkuutuksen ja kansanelAkeasioiden
opastamiseen silloin kun ndmti etuu-
det ovat kytkdksissii tyoelakeasioihin.
Asiakaskeskeisyyttti pai notetti i n paitsi
varsinaisilla asiakaspalvelukursseil-
la myOs kirjoittaja- ja kirjeenvaihdon
kursseilla.

Vuoden 1 994 tydelakeuudistuksiin ja
ETAn voimaantuloon varauduttiin kou-
luttamalla useita henkiloryhmiA sekti
perus- ett€i syventtivdn koulutuksen
avulla. Kansainvdlisissti yhteyksissii
ja asiakaspalvelussa tarvittavaa kiel i-
koulutusta lisAttiin. Vakuutustutkin non
suoritti 5 henkiloA.

kilokunnan teematilaisuuksissa kdrsi-
teltiin myonteistA ajattelua ja muutos-
ta sekti tavoitejohtamista. Vuotuinen
johdon ja henkilostdn edustajien
seminaari pohti satistotoimia.

Yhteensii sisdisiti ja ulkoisia koulu-
tuspiiiviA oli 2 255 eli 6,6 priivAA jo-
kaista toimihenkil6ti kohti.

Pitkat palvelusuhteet

Henkildston lukumiitirti on vdrhentynyt
yli kymmenellei prosentilla suurelta
osin siksi, ettd luottovakuutusosasto
itsentiistyi omaksi yhtiokseen. Vuo-
den lopussa henkilostdn mdiarii oli
340, josta tilaptiisiai 3. Paikalla olevan
henkilostdn miiiirti oli 326.

Yli 60 prosenttia henkildstdsta on
tyoskennel lyt Eldketurvakeskuksessa
vli 15 vuotta. Keski-ikti on noussut 43
vuoteen. Henkiloston vaihtuvuus on
2, 1 prosenttia jaGarantiaan siirtyneet
mukaanlukien 8,3 prosenttia.

Tydntekij6iden tydkunnon yllapito on
hbnkil6stdhallinnon keskeisid alueita.
Osa pitkeiain talossa tyoskennelleistd
on varhaiskuntoutuksen tai kuntoseu-
rannan piirissa sekri osallistunut Ela-
Toimi-Kehity -kursseille. Tydterveys-
huollossa suuntana on siirtyminen sai-
raanhoidosta ennaltaehkaisevtiAn
tydterveyshuoltoon.

Yhteistyon muodot kehittyivtit, kun
henkildston edustus Eldketurvakes-
kuksen johtoryhmtissei ja yritysjohdon
kokouksissa vahvistettiin. Uusi toimen
vaativuuden pisteyttiimiseen perus-
tuva palkkausjEirjestelmd saatiin val-
miiksi, mutta sen kiiyttdonotto siirtyi
vuoden 1994 puolelle.

Tietohallinto

Rekisteriprojektien koordinointi ja tuki
oainottuivat tietohallinnon toiminnas-
ba. Tietoliikenteen kehittdmistarpeita
selvitettiin muun muassa ETAn voi-
maantulon valmisteluissa ja ensim-
mdiset kokeilut sanomavdlitteisestd
tietojen vdlittdmisesta valmistuivat.

Kertom usVuonna Eltiketu rvakesku k-
sen oman tietojenkiisittelyjarjestel-
mrin rakenteet tAsmentyivtit ja graafi-
nen kiiyttdliittymastandardi hyvtiksyt-
tiin. Tyoasemien lukumeidrd kasvoi
edelleen ja siinA Windows-kAyttojAr-
jestelmii voitti alaa.
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Ty6yhteisdn toimivuuden kehittdmi- LAhiverkon palvelimien jatulostuksen
seen panostettiin osasto- ja tydyksik- kapasiteettia lisdittiin. Tydasemaym-
kokohtaisella koulutuksella. Koko hen- ptiristdn ja keskuskoneen yhteiskiiyt-
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toa kehitettiin rakentamalla yhteistoi-
minnallisia sovelluksia. Loppuvuo-
desta tehtiin paatos ICL:n Toimisto-
Tilmi -ohjelmiston hankkimisesta. Oh-
jelmisto tehostaa henkilokohtaisten
tyoasemien kayttdmahdollisuuksia,
tarjoaa liittyman kasittelyjarjestelmiin
ja parantaa lrihiverkkojen tietosuojaa.

Tietotekninen koulutus painottui Win-
dows-, projekti- ja systeemikoulutuk-
seen. Tietoteknistd koulutusta annet-
tiin yhteensa 495 paivand. Koulutuk-
seen osallistuneiden yhteismrieird oli
450 henkiloA.

Slsaiset hall intopalvelut

Sisdisten hal lintopalvelujen toimivuus
on yrityksen kannattavan toiminnan
edellytys. Sisaisia hallintopalveluja
tehostettiin etsimalla aktiivisesti eri-
lais ia sarist6tapoja. N i itri onkin loytynyt
muun muassa postituksessa, arkis-
toi nn issa ja puhtaanapitopalveluissa.

Elaketurvakeskuksen toimitalo on
valmlstunut vuonna 1 976. Kertomus-
vuonna remontoitiin Elaketurvakes-
kuksen ja Tietokonepalvelun tiloja noin
4000 neli6metrin verran. Varsinaisen
pdritalon ulkopuoliset osastot muut-
tivat takaisin Tietokonepalvelulta ja
luottovakuutusosastolta vapautu nei-
siin tiloihin.

Turvallisuuskysymyksiin kiinnitettiin
h uomiota kehittamal la kulunvalvontaa
ja keskittamalla ATK-verkkojen lait-
teistot niille erikseen rakennettuihin
tiloihin.

HENKILOSTON
KOULUTUSTAUSTA
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Tilastotietoja

YKSTTYTSEN SEKTORIN
TYOELAKEMENO

rrsrruAARArrurru KoKoNAts-
ELAKE 31.12.1992

Kaikki TEL LEL YEL MYEL TaEL I\ilEL
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Elakelaitosten toiminnasta 1 993

TEL LEL TaEL MEL YEL MYEL yhteensA

Eldkelaitoksia
Vakuutettuja*
Eldkkeitd

2.
2.
2.

31
31
31

60
880 000
532 000

54 700

21 000
19 700

133 240

3 135
3 638

1

170 000
150 000

1

11 000
357

1

12 000
8 000

3 680
4 212

64
250 000
996 000

94 100

25200
27 800

149 300

210
362
530

12 1

160000 160000
76 300 229000

MyonneM eldkkeet

Maksutulo-
Eldkemeno
Vastuuvelka-

milj.mk
milj.mk

31.12., milj.mk

14700

1 370
2 950

13 410

7 700

1 920
2 400

860

16 400

640
2 370

1'10

60

116 574

6
150 1

Keskim. eldke 3'1.12., mk/kk
Keskim. myOnnetty eldke mUkk
*luvut ovat arvioita

Elakkeiden lukumd tirtil 31 .1 2

6s3
962

1 479
1 214

865
1 107

2 356
2881

643
949

2
2

453 000
209 000

60 000
199

T
Vanhuuseldkkeet

dkkeet
Perhe-elAkkeet
Kaikki

1989

161 000
883 000

1990

472000
218 000
52 900

216
167 000
910 000

1991

494 000
226000
45 800

256
1 76 000
942 000

1992 1993

530 000
232ctr,O
41 100

328
192 000
996 000

512 000
230 000

41 900
281

185 000
969 000

N/uutokset elakkeiden lukumaarissd, 1000 kpl

tyokyvyttomyyselakkeet tyottomyyselakkeet vanhuuselAkkeet perhe-eldkkeet kaikki

ElakkeitA 31.12.1992
Myonnetty uusia
Muutettu vanhuuselAkkeeksi
Pdattyneitii
Elakkeittl 31 . 1 2. 1993

Eldkemeno, milj.mk

230
26

-17
-7
232

969
bb

- 39-
996

42
1

1

4

512
14
28

-24
530

185
15

-7
192

1 989 1990

I 890
6 490
1 860

7
2 610

20 860

1991 1993

13 850
8 760
1 720

13
3 460

27 800

1992

T
Vanhuusel6kkeet

-aikaeliikkeet
Perhe-eldkkeet
Kaikki

8 710
5 660
1 890

5
2 330

18 600

1'l
7
1

3
23

960
380
700

11
320
370

12
I
1

3
26

550
530
780

9
010
900

Kli\kii1t.9!ell.q .e.sitettyihin lukuihin sisdltyy myos rekisterdity tisdturva. Lukuihin eivdt sisdlly sukupolvenvaihdosetekkeet eivetke RiVEL-
eike LUEL-eEkkeet. Merimiesedkkeet ovat vuosien 1991, 1992 ja 1993 luvuissa mukana.
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Hallintoelimet

Edustajisto 1993 - 1994

Varsinaiset jdsenet

KansliapAAllikk0 Heikki S. von Hertzen,
puheenjohtaja
Osastopaallikk0 Markku Lehto,
varapuheen johtaja

Ty1nantaiien edustajat

Vuorineuvos Krister Ahlstr6m
Toimitusjohtaja Markku Markkola

Toimitusjohtaja Tapani Kahri
Toimitusjohtaja Markus Tiitola
Johtaja Stig-Erik Leiponen
Toimitusjohtaja Jarmo Pellikka

Tydntekij d i n e d u staj at

Puheenjohtaja Lauri lhalainen
Puheenjohtaja Jarmo LdhteenmAki
Puheenjohtaja Jorma Kallio
Suunnittelusihteeri Timo Rautarinta
Toiminnanjohtaja Pekka Pornila
Sosiaalisihteeri Veikko Simpanen
Puheenjohtaja Voitto Ranne

Maatalousy rittej ie n ed ustaiat

Ministeri Heikki Haavisto
Emanta Terttu Mielikainen
Puheenjohtaja Ola Rosendahl

Muiden yrittdjien edustajat

Toimitusiohtaja Tapio Vasara
YrittdjA Markku Wuoti

Eldkevakuutu syhtidi d e n edustaiat

Varatoimitusjohtaja Asko Tanskanen
Toimitusjohtaja Asmo Kalpala
Toimitusjohtaja Kurt Ljungman

Johtaja Paula Kokkonen
Toimitusjohtaja Taisto Paatsila

Sihteeri
ApulaisosastopddllikkO Helena Tapio

Varajesenet

Hallintojohtaja Kari T. Ahonen

Toimitusjohtaja Matti L. Aho

Toimitusjohtaja Jukka HArmAltr
Toimitusjohtaja Jaakko Rauramo
Konsernijohtaja Georg Ehrnrooth
Johtaja Seppo Riski
Puheenjohtaja Erkki Hiidenkari
Johtaja Harri Koulumies
Johtaja Jarmo Sierla

Puheeniohtaja Heikki Peltonen
Puheenjohtaja Risto Kuisma
Puheenjohtaja Heikki Pohja
Sihteeri Kalevi VdisAnen
Jarjestosihteeri Anti Helenius
Pddsihteeri Seppo Junttila
Toiminnanjohtaja Alari Kujala

Maanviljelijd Mauri Hurtig
Kansanedustaja Raili Puhakka
Puheenjohtaja Heikki Salokangas

Toimitusjohtaja Jukka Laulajainen
Varatoimitusjohtaja Tauno Jalonen

Varatoimitusjohtaja Rauno Tienhaara
Varatoimitusjohtaja Heikki Varho
Varatoimitusjohtaja Jarkko Pajunen

Johtaja Aulikki Kananoja
Toimitusjohtaja Pentti Kostamo

Avustuskassoje n ed ustaja

ElAkekassan johtaja Keijo Piskonen Toimitusjohtaja Juhani Laine

Hdkesddti1i den ed ustaja

Johtaja Mikko lmmonen Varatuomari Erkki Berglund

Vaku utu s I ddket i et ee n e d u st ai a

Paajohtaja Jorma Rantanen Osastonjshtaja Vesa Vaaranen

Muut jdsenet

30



Hallitus 1993 - 1994

Vt. osastopaallikkO Jorma Perdld,
puheenjohta,ja (1.1. - 31.12.1993)
Toimitusjohtaja Kari Puro,
puheenjohtaja (1.1. - 31 .12.1994)
Toimitusjohtaja Juhani Kolehmainen,
varapuheenjohtaja

Ty)nantajien edustajat

Johtaja Lasse Laatunen
Johtaja Pekka Merenheimo

Varatoimitusjohtaja Mauri Moren

Tyontekijdin edustajat

Tutkimussihteeri Kaija Kallinen
Sosiaalisihteeri Markku Toropainen
Puheenjohtaja Esa Swanljung

M aatalou syrittej ie n ed ustaja

Osastonjohtaja Keijo Hyv0nen

Yrittdjien edustaja

Toimituslohtaja Veli Saarenheimo

Muut jdsenet

Toimitusjohtaja Altti Aurela
Toimitusjohtaja Kari Puro
(puheenjohtaja 1.1.94 alkaen)
Toiminnanjohtaja Folke Bergstr0m

Sihteeri

osastopddllikko Pentti Koivistoinen

Tilintarkastajat

Dipl.ekonomi, KHT
Folke Tegengren
Toimitusjohtaja Mikko Leppdnen
TalouspdAllikk0, HTM Mikko Paiho
Ekonomi, KHT Jaakko Pohtio

OsastopAdllikk0 Johan Astr0m
Sosiaalipoliittinen asiamies
Markku Koponen
Varatoimitusjohtaja Risto Uski

Taloussihteeri Matti Viitanen
Ymparist0sihteeri Markku Wallin
Puheenjohtaja Matti Viljanen

Jaostopaallikkd Kaarina Knuuti

Toimitusjohtaja Kad Heikkild

Toimitusjohtaja Risto Kausto
Dosentti Timo Somer

Toimitusjohtaja Aarre Metso

Dipl. ekonomi, KHT Peter lngstr0m
Talousp66llikk0 Marjut Lehtikari
Kauppatiet. maisteri, HTM Arto Kuusiola
Kauppatiet. maisteri, KHT Jaakko Talsi
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Tyokyvyttdmyysasi ai n neuvottel u ku nta

Varatoimitusjohtaja Seppo Pietil6inen,
puheenjohtaja
OsastopaallikkO Marjatta Si.r6n,
varapuheenjohtaja

Osastopaallikko Pertti Tukia

Apulaisosastopdallikko Helena Tapio

Osastopaellikko Pentti Koivistoinen
Ty0lAAket. ja tyOterveyshuol lon
erikoislAdkAri Vesa Vaaranen
Dosentti Henrik Nordman
Psykiatrian erikoislAAkAri
Antero LeppAvuori

ToimistopAAllikkd I rmeli Backstrdm
Ortopedian erikoisllAkdri
Jarmo Vuorinen

Asiamies Mikko Nyyss0ld
Tutkimussihteeri Mirja Jandrus
Varatoimitusjohtaja Tauno Jalonen
Ylitarkastaja Anja Lyra
Toimitusjohtaja Juhani Laine
OsastopdAllikk6 Risto Rinta-Jouppi
Apulaisjohtaja Eeva Koskensyrj6
Esittelija Liisa wennervirta
Eldkejohtaja Veijo Jalava

Li ikenteenharioittaja Raimo Nikkanen
Projektipd6llikkd Esa MannisenmAki
Apteekkineuvos Matti Kannisto
Toimitusjohtaja Heikki Koistinen
Paasihteeri Terhi Aaltonen
Toimitusjohtaja Veli Saarenheimo
Paasihteeri Olli Tarkka
Jarjestojohtaja Matti Rdisdnen
OsastopaallikkO Juhani SeppAlA
Toimitusjohtaja Niilo Huttunen
Johtaja Pertti Kajanne
Toiminnanjohtaja lsmo Ojala
Varatoimitusjohtaja Rauno Tienhaara
Yritysjohtaja Ralf Joutsenlahti
Toiminnanjohtaja Risto Heiskanen

YlilAdkAri SakariTola
Siset. ja kardiologian
erikoislddkdri Matti Saarinen

Sis6tautien erikoislAAkdri Antti Sorva
ApulaisylilA6kAri Jukka KivekAs

Psykiatrian dosentti Martti Olkinuora

ApulaisylilAdkdri Kari Kaukinen
Ortopedian ja traumatologian
dosentti Pertti Myllynen
Yleislddket. ja tyOterveyshuollon
erikoisl6AkAri Hannu Suutarinen
Tutkimussihteeri Kaija Kallinen
JaostopaallikkO Kaarina Knuuti
Ylitarkastaja Pentti Lehmijoki
Apulaisjohtaja Erkki SillanpAd
Johtaja Esko Vainionp66
ElAkejohtaja Pentti SaarimAki
ToimistopddllikkO Kaija Tolvanen
JohtajaylilddkAri Hannu HArk0nen

EsiftelijAt

Marja Kallenautio
Pirjo Posti
Tuula Voutilainen

Yrittaj ien neuvottel uku nta

Toimitusjohtaia Matti Uimonen,
puheenjohtaja
ApulaisosastoplAllikkd Markku Sirvid,
varapuheenjohtaja
Liikenteenharjoittaja Raimo Turku
Taksiautoi lija Krister Olsson
Asiamies Juhani Hopsu
Toimitusjohtaja Erkki Maasalo
Toiminnanjohtaja Pdivi Liedes
Toimitusjohtaja Jukka Laulajainen
Toiminnanlohtaja Atilla Samaletdin
Lakimies Tiina-Tuulikki Oksala-Leino
Hallituksen puheenjohtaja Antti Piippo
Toimitusjohtaja Eero Ahola
Toimitusjohtaja Tapio Vasara
OsastopAAllikk0 Tapani Karonen
Apulaisiohtaia Hannu Rissanen
varatoimitusjohtala Alpo Mustonen
Toimitusjohtaja Kari Puustinen

Sihteeri
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Yhteistyoryhmien jasenet vuonna 1 994

Tydsuojelutoimikunta

Tydnantajan edustajat

Risto lsopahkala, tydsuojelupAdllikkO
JouniJokisalo
Seija Kausto

TyA nb k i jd i d e n e d u st aj at

Pirjo Koponen, ty0suojeluvaltuutettu
Bo Lundqvist, I varavaltuutettu
Ritva Hintikka, ll varavaltuutettu
Arja Laakso varsinainen jdsen
Mikko Pellinen, varsinainen jdsen

Koulutustoimikunta

Ty)nantajan edustajat

Marja-Liisa Punnonen, puheenjohtaja
Tapio Karsikas
Riitta-Liisa Lindstrdm
HeikkiPoukka

Ty1 nte k i j0 i d e n e d u st aj at

Ritva Hintikka
Helena Kettunen
Anne Laine
Anna-Stina Saurdn

Anna Uusitupa, sihteeri
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Elakelautakunnan toimintakertomus 1 993

Kpl

SAAPUNEET VALITUKSET
JATEHDYT RATKAISUT

Elzikelautakunta on ensimmAinen
muutoksenhakuaste yksityisen puo-
len ty6eldkeasioissa. ElSkelautakun-
nan o6At6ksiin haetaan muutosta
vakuttusoikeudelta, joka on ndissd
asioissa ylin oikeusaste.

ElEikelautakuntaan kuuluu pAAtoi-
minen puheenjohtaja ja 23 varsinaista
i6sentA ia heid6n 20 henkilOkohtaista
varaiAsilnt6An. JAsenet ovat sivu-
toimisia ja heidAt nimitet6Sn kolmivuo-
tiskaudilksi kerrallaan. ElAkelauta-
kunnan kansliassa tydskenteli toimin-
tavuoden lopussa 29 PAAtoimista
toimihenkil6A.

El€ikelautakunnan ty6skentelyst6
annettiin vuonna 1 993 uudet seann6k-
set. Marraskuun alusta voimaan
tulleissaTEA:n 19-20 b $:issAon sA6-
dettv iaostoien kokoonPanosta ja
oAAidSvaltaibuudesta sekd el6ke-
iautakunnan hallintoasioita kdsit-
te levAstA hal li ntojaostosta. SAiinnOs-
ten oerusteella elAkelautakunta laati
uudbn tv6i6riestvksen, ionka sosiaa-
li- ja terveysririnisteri6 v-ahvisti Eltike-
tu rvakeskusta kuultuaan.

Muutoksenhakuasioita kdsiteltiin
vuonna 1993 entiseen tapaan neljds-
sii kuusijdsenisessA jaostossa.
Jaostokokouksia oli 185. NiissA
ratkaistiin kerrallaan 1 5-60valitusasi-
aa.

TAvsistuntoon elAkelautakunta ko-
koontui toimintavuoden aikana kolme
kertaa hallintoasioissa.

Valitusten ja
ratkaisujen meara

aikana. Lukum6ArdssA oli I isiiystdi noin
500 edellisvuoteen verrattuna. Asioita
oli vireillS toimintavuoden lopussa
2434, mikd on noin 300 enemm6n
kuin edellisvuonna.

Vuonna 1 993 el6kelautakunta ratkaisi
7051 valitusasiaa, mik6 on 230 edellis-
vuotta enemmdn. Ratkaisuista 4753
eli entiseen tapaan lAhes 70 prosenttia
koski ty6kyvyn arviointia. Perinteistd
tvdkwvttOmwseldkettA koskevia rat-
(aisuid anneftiin 2575 ia yksildllistd
varhdiselAkettd koskevia ratkaisuja
2178.

Ratkaistuista asioista yli puolet kuului
TEL:n oiiriin. Seuraavaksi eniten rat-
kaistiiri MYEL:n ja YEL:n piiriin kuu-
luvia asioita (30 prosenttia). VAhiten
oli SPVEL:n, MEL:n ja TaEL:n Piiriin
kuuluvia ratkaisuja (1 prosentti).

Muutokset
elakelaitosten
paatoksiin

Vuonna 1 993 elAkelautakunta muutti
muutoksenhakijan eduksi 10,5 Pro-
senttia tapauksista. Asioita palautet-
tiin eldkeiaitokseen uudelleen kdsi-
teltAvdksi 7,9 prosenttia. Tydkyvyn
arviontia koskevien asioiden muu-
tosprosentti oli 7, 1 ja palautusprosent-
li 4,7.

Kasittelyaika

Valitusten keskimiidrAinen kdsittely-
aika ovsvi neliAnA kuukautena' vali-
tusm6Srdn kas'vusta huolimatta. Ty6-
kvwn arviointia koskevissa asioissa
f6s'Ximaarainen kdsittelyaika oli 3,7
kuukautta.
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Timo Havu
ElAkelautakunnan
puheenjohtaja

Pirjo Akesson
ElAkelautakunnan
kansliap66llikko
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El ake lautaku n nan jdsenet

Puheen johtajisto

Varatuomari Timo Havu,
puheenjohtaja
Hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen,
varapuheenjohtaja
Neuvotteleva virkamies Veikko Liuksia,
varapuheenjohtaja
Varatuomari Heikki T. Hamalainen,
varapuheenjohtaja

Asiantuntijajesenet Varajdsenet

Toimistopaallikko lrmeli BackstrOm
Fil. kand. Heikki Peltola
LdAket. lis. Paavo Poukka
LAdket. ja kir. triAntero LeppAvuori
Lidket. ja kir. tri llkka Torstila
Sisatautien erikoislAAkdri Raine Jussila

Toimistopaallikkd Seppo Virtanen
ApulaisosastopAAllikko Matti Toiviainen
Liidket. ja kir. triJarmo Vuorinen
Dosentti Martti Olkinuora
Dosentti Heikki Takkunen
Laaket. ja kir. tri Pentti Ristola

Ty)nantai ien edustajat

Varatuomari Jukka Ahtela
(1.9.93 saakka)
Varatuomari Markus Aimata
(1.9.93 lukien)
Oikeust. kand. Johan Astrom
Fil. maisteri Markku Koponen
Varatuomari Mikko Nyyss6lA

Oikeust. kand. Tapio Kuikko
(1.9.93 saakka)
Fil. kand. Pekka Piispanen
(1.9.93 lukien)
Varatuomari Hannu Rautiainen
Varatuomari Riitta WArn
Oikeust. kand. Timo H0ykinpuro

Tydntekijdi n ed ustajat

Puheenjohtaja Jarmo Ldhteenmdki
Palkkasihteeri Pentti Keurulainen
Tutkimussihteeri Kaija Kallinen
Vs. osastoniohtaja Jukka Vainio
(31.3.93 saakka)
Sosiaalisihteeri Veikko Simpanen
(31.3.93 lukien)

Sosiaalisihteeri Markku Toropainen
Lakimies Janne MetsAm6ki
Ty6ttOmyyskassan johtaja Seppo Niininen
Varatuomari Raila Kangasperko
(31.3.93. saakka)
Varatuomari Kai LibAck
(31.3.93 lukien)

Maatal ou syr iftej i e n ed u staj at

Agronomi Risto Artjoki
Valtiotiet. lis. Kaarina Knuuti
Agronomi Antti HuhtamAki
Varatuomari Outi Antila-Rantanen
(8.1.93 saakka)
AgrologiJohannes ljas
(8.1.93 lukien)

Agronomi Krister Salonen
AgrologiTage GinstrOm
AgrologiJohannes ljas
(8.1.93 saakka)
Varatuomari Risto Airikkala
(8.1.93lukien)
Agronomi Helind Suominen

Yrittdjien edustajat

Jdrjestojohtaia Matti Raisanen Lakimies Katariina Heiskanen
(12.8.93 saakka)
Varatuomari Mikael S0derlund
(12.3.93lukien)
Varatuomari Kai LibAck
(31.3.93 saakka)
Lakimies Pirjo Koivisto
(31.3.93lukien)

Varatuomari Risto Tuominen
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Elaketu rvakesku ksen j u I kaisuja

Tutkimuksia
Forss, Simo - Luoma-aho, Erkki - Ruuska, Tauno'. Ajoissa kuntoon.
Varhaisku ntoutu ksen kokei I u tyoe lakejtirjeste I mtissA
Eldketurvakeskus. Tutkimuksia 1993:1. Helsinki 1993
Salminen, Kan Pension Schemes in the Maklng. A Comparative
Study of the Scandinavian Countries
The Central Pension Security lnstitute. Studies 1993:2. Helsinki 1993
Kannisto, Jan Yksityisen sektorin tyourat ja elakeprosentit
vuonna 1990
Elaiketurvakeskus. Tutkimuksia 1993:3. Helsinki 1993
Karisalmi, Seppo: Ennakkotietoja rekisteriotetutkimuksesta
Elaketurvakeskus. Tutkimuksia 1993:4. Helsinki'1 993
Niemelii, Heikki- Salminen, Kari - Vanamo, Jussi:
Pensionssystemen i Norden - totalreform eller stegvis fdrnyelse
Pensionsskyddscentralen. Forskningar 1993:5. Helsinfors 1993

Tutkimuskatsau ksia
Kimmo Norrmdn: Elake- ja muun sosiaaltturvan kehittdminen 1992
Katsauksia 1/1 993 (1 9.2. 1 993)
Reijo Laatunen: Katsaus vuoden 1992 eliiketurvaan
Katsauksia 211993 (1 4.4. 1 993)
Reijo Laatunen: Vuoden 1 993 eldikemenoennuste
Katsauksia 3/1 993 (23.6. 1 993)
Sinikka Laitinen: ElakkeistA ulkomailla
Katsauksia 4i1 993 (1 6. 1 2.1 993)

Tilastoju lkaisuja
Ku u kausitietoja yksityisen sektori n e ltikkei stti
Neljdrn nesvuositl lasto
Tyoelakejarjestelman tilastollinen vuosikirja, osat I ja ll
Yksityisen sektorin tyoelakejarjestelmdin aluetilasto
Tyoeldikemenotilasto alueittain (sarjassa SVT Sosiaaliturva,
yhteisty6ssti Tilastokeskuksen kanssa)
Ti lasto Suomen elakkeensaajista
(yhteistyossdi Kansaneldkelaitoksen kanssa)
Taskutilasto / Fickstatistik / Pocket statistics
Yritysten tydeldkemaksut

EsitteitA
Tyoeltike tutuksi/Kann din arbetspension
Tyontekijtin eltike/Arbetstagarens pension
Yrittajan eliike/Foretagarens pension
Tyoelaikkeestd tu rvaa myds nuorel le/Arbetspen sion
- din framtida trygghet
Kuntoutus on hyvei vaihtoehto (yhteistyona Sosiaali- ja
terveysministerion sekti Kansanelakelaitoksen kanssa)
Ulkomaalaisen tyoeliike Suomessa (myos englanniksi,
saksaksi, venAjaksi)
ETA ja Suomen sosiaaliturva lyhyesti
(myos ruotsiksi ja englanniksi, yhtelstyossd Sosiaali-
ja terveysmrnisteri6n sekd Kansaneldkelaitoksen kanssa)
YritttijAn sosiaaliturva (yhteisty6na Suomen Yrittajtiin
Keskusliiton kanssa)
ElAketietoa numeroina (myds ruotsiksi)

Lehtia
Tydeliike 1 - 5
Arbetspension 'l - 2
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El aketu rvakesku ksen rekisterit

Rekisterien kayttdtarkoitus

Tydel iiketu rvan hoitam i nen ja sen toteuttamiseen tarvittavat yhteydet
mu ih in eliikejiirjestelmiin

Rekisterien nimet ja rekisteriasioita
hoitavat henkil6t

Henkildrekisteri : jaostopaallikkO Tel lervo Lehtinen
Tydsuhderekisteri: jaostopAdllikk6 Arja Laakso
Eliikejdirjestelyrekisteri: jaostopAAllikkd Arja Laakso
Vireilkiolorekisteri: jaostopddllikkO Anneli Pohjola
Elaketapahtumarekisteri: jaostopddllikkO Anneli Pohjola

Rekisterien sisdltdmdt tietotyypit

Henki l6tiedot (henkilorekisteri)
Tydsuhdetiedot (tydsuhderekisteri)

TEL-, MEL-, LEL- ja TaEl-tydsuhdetiedot
MYEL- ja YEL{oimintaa koskevat tiedot
vapautukset yrittdjdvakuutusvelvollisuudesta
tyottdmyysavu stu spdiivdit
VEL-, KVTEL- ja KiEl-palvelussuhdetiedot
Suomen Pankin ja Kansaneltikelaitoksen palvelussuhteet
Ruotsin eltikepisteet
virei I laolotiedot selvittelyistri

Eldketiedot (eltiketapahtumarekisteri)

tyoeliikeptiritdkset
ku ntoutu srah aptititdkset
tietoja kansaneliikeptidt6ksistd

EldkejArjestelytiedot (eldkejdrjestelyrekisteri)

e ltikejairjestelytiedot tydnantaj ista
tydnantajan selvittelytiedot

Vi rei I lAolotiedot (vireill6olorekisteri)

virei I lzi olevat eldkehakemukset
tietoja ekikehakemu ksiin I iittyvistd asiaki rjoista
eliikelautakunnissa ja vakuutusoikeudessa vireil lA olevat valitukset ja
niitri koskevat ptititokset
tydkyvyttomyyseldkkeitii ja yksilollisizi varhaisel6kkeitd koskevat
ennakkoilmoitukset ja kuittaukset
tietoja tapaturmavakuutus-, liikennevakuutus- ja sotilasvammalain
m ukaisista korvauksista
sairausvakuutuslain mukaista pAivdrahaa koskevat
ensisijaisuusaikatiedot
Eltiketurvakeskuksen eri ty6pisteiden selvittelytietoja
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LAKI tydntekijAin elAkelain muuttamisesta (q59/99).
t-Rt(t tinvtalkiisissa Wbiuhteissa olevien tyontet<ijAin elAkelain muuttamisesta (560/93) - - .

Uki 6ralOen ty6suht6essa olevien taiteilijoiden jd tolmittallen ellikelain muuttamisesta (561/93)
LAKI yritttii ien 

-elekelain 
m uuttamisesta (562/93)

tnXt inaat'alousyrittAj ien el6ke lai n mu uttam isesta (563/93)

Tvoeltikeuudistus. Yksi16llisen varhaiseldkkeen ikdraja nostettiin 58 vuoteen. Tulevan ajan edellytyksj?, ...

ehnaXXopaat6ksen sitovuusaikaa, eliikkeen alkamista jg VYgn aikaista tydskentelyd koskevia saannoksia
muulettiih. Osaefar<e voiOiin makaa tAytenA alle vuodenkin kuntoutusajatta. Aika eldkkeen myOntdmiseksi
ljniisln'ijeiuitein pltenivuoOesta xanteen vuoteen. Tydtt0myyseldkkeen laamisen edellytykseksitulitulevan
aian oltieus ia tvo'ssaoloa S vuotta viimeisestdi 15 vucidesta.-Osa-aikaelSkkeen ikdraja alennettiin
S'A uroteen.tt6'suhi6n iutomaattinen katkaisu. Karttumisprggg.llli korkeampi.69 vuglt? t?yllaryjtl{rfan-
rruus!tat<e ilnian tulevaa aikaa, Uusia etuuksia pidentdmdss6 j6lkikarenssia._El6kepalkan laskusaanto
ia vfrteensovitusperusie muuttuivat. Ty0tt6myydlisd muuttui ty6elAkelisAksi. Siihen oikeuttavien
'ei,jufiren m e1tee lisattiin. VelvoitetyoiA kosk6vat sAAnndksei siirrettiin tydelAkelakeihin.
Voimaan 1.1.1994.
ETK:n yleiskirje A 33/93

LAKI tydntekijain eltikelain muuttamisesta (979/93)
[At<i irinytairiistsia tyosuhteissa olevien tyontekijain eldkelain Tyult?mlsgsta (980/93) _ ^- ,n^.,^^\
tAkt dra'iOen tyosuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittqiien eldkelain 7 $:n muuttamisesta (981i93)
LAKI yrittdijien 

-elakelain 
9 ia 17 $:n muuttamisesta (982/93)

LAKI inaatalousyritttijien etafetain 10 ja 19 $:n muuttamisesta (983/93)
LAKI elakesaati6lain huuttamisesta (984/93)
Elriketu rvakeskuksen luottovakuutus lopetettiin.
Voimaan 1.1,1994.
ETK:n yleiskirje A 56/93

LAK I tyontekijaii n elAke lai n mu uttam isesta (1 467 193)
tAki Vnytait<iisissa ty6suhteissa olevien tyOntet<i1ain eliikelain muuttamisesta (1468/93). --._^.[Aki 6rdiOEn iyOiunf6essa olevien taiteilij5iden jd toimittajien elAkelain muuttamisesta (1469/93)
Vaku uttamineri ja elAkkeen perusteena oleva ty$ansio ulkomaanty$ssfi.
Voimaan 1.1.1994.
ETK:n yleiskirje A 7 1 193

LAKI tydntekijziin eltikelain muuttamisesta (1 544/93)
tnki iynyiiiX'iisisi iyOsuhteissa olevien tydntekUdiri elAkelain 1 ja.7 S.:n muuttamisesta (1545/93.), 

- .^,^^.
mft tyoirtekijAin e[ikelain muuttamisestd annetun lain voimaantulos6Ann6ksen muuttamisesta (1546/93)
LnXt Lyfrytaikiisissa tydsuhteissa olevien ty6{.e^kijein eldkelain muuttamisesta annetun lain
voi mahniu losdtin n6kden muuttamisesta ( 1 547193).

Ty6markkinatukipaivistA enintiian 180 piivad jatkaa jdlkikarenssiaikaa. Tydtt6myyspAivarahapdivien
t<anssi yhteensd enint€irin 500 peiivdA.'PerusSiaivarahankin saajilla, jotka ovat tAytttineet 55 vuotta
enneniuin SO0 peruspaivairahaftiiviiii tuli ttiyteen, sAilyy_oikeustul_eva_an ai[_aan,.jqs tulevan ajan 

.

oikeus oli voimdssa ehsimmAisi;n lisiipdivAn'alkaessa.-55 vuotta tdyttaneellti tyottdmAlld, jolla uusien
tvottomvvseltikesiiEinnOsten voimaan tullessa oli oikeus tydvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta
dnneturi iain mukaiseen koulutustukeen, on myds oikeus saada tyOttomyyseldke vanhojen

Tyoelakesdddoksid vuonna 1 993

sddnndsten mukaan.
Voimaan 1.1.1994.
ETK:n yleiskirje A2194
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Pal kk a ja i ndeksi elaketu rvassa

Tydelrikkeen tavoitteena on sdilyttdd
likimain entinen kulutustaso. ElAkkeen
perusteena oleva palkka kuvaa tdtd
entisen kulutustason antanutta tydtu-
loa - palkkaa taiyrittdjAn tydtuloa.

TEL-eliikkeen mallina oli alkujaan
valtion el6ke ja se m66rAytyityduran
loppupalkan mukaan. Kun ihmiset yk-
sityisaloilla yleensd vaihtavat tyopaik-
kaa ja karttunut eldketurva haluttiin
sdilyttdii koskemattomana, ei koko
tyouran loppupalkkaa pidetty hyvdnd
ratkaisuna. TEl-palkaksi valittiin ty6-
suhteen loppupalkka. Ndin elAke seu-
raa automaattisesti yksilon ansioke-
hitystzi tyosuhteen kestdessd. Selvi-
tyksOt osoittavat, ettti myos yksityis-
aloilla julkisen sektorin tapaan palkka
yleensri paranee, kun ikei karttuu. Poik-
keustilanteita on, mutta niille on luotu
TEL:ssd oma menettelynsd.

TEL:n mukainen ktiytiintd on muutama
vuosi sitten laajentunut myds julkiselle
sektorille.

LEL-aloille ei TEL-tekniikka soveltu-
nut muun muassa sen vuoksi, ettd
vakuutuksen ottaminen ja lopettami-
nen olisi ollut lyhyissd tydsuhteissa
tarpeettoman raskas. Nriille aloille
kehitettiin toinen tapa. LEL-elAkkeen
ansioperusta vastaa vakuutetun kaik-
kien indeksilki tarkistettujen tyoansi-
oiden keskim diir ii{. Myos viljel ijoiden
ja muiden yritttijien eliike mdririiytyy
LEL{yyppisesti. Tdlld haluttiin estdii
mahdollisuus keinotteluun.

Nyt lamavuosina TEl-palkkaan koh-
distunut arvostelu on kuitenkin voi-
mistunut. Virikkeenii lienee ollut mah-
dollisuus sriaistrid tydelakkeissii, jos
myos TEL:ssei siirryttdisiin LELtyyp-
piseen elaikepalkan mtiiirittelyyn. Tyo-
suhdekohtaista loppupalkkaa on kui-
tenkin moitittu joaikaisemmin sen erdi-
den ominaisuuksien vuoksi.

Tyouran pilkkoutuminen saattaa esi-
merkiksi muunnella ty6elakkeen mAii-
reiai. Liseiksi palkansaajatkin voivat
poikkeustilanteissa vaikuttaa ansioi-
hinsa ja sitti kautta eltikkeensri mdd-
riirin. NAmA ilmi6t ovat kuitenkin mer-
kityksettdmi6 sen rinnalla, mihin el6-
kepalkalla ja viime kAdessri ty6eldk-
keellA tulisi pyrkid.

Lakisaiateisessd elaketurvassa tasa-
puolisuusvaatimus on kiistaton nAko-
kohta. Palkansaajan tydelAkemaksu
on uusi tekija, joka on tuonut tasapuo-
I isuusvaatimuksen entistA nEikyviim-
miiksi. Yleinen oikeustaju ei naytii
ymmeirtaivain, jos kaksi ihmistri saa
erilaisen eldikkeen, vaikka ovat mak-

saneet maksuja saman verran. Kes-
kipal kkaa pidettidn tydsu hteen loppu-
palkkaa tasapuolisempana, ja sitd ei
mydskddn muuntele tyduran pilkkou-
tuminen.

Usein arvellaan, ettA tulevaisuudessa
tydsuhteet ovat nykyisiA lyhyempi6 ja
ansiokehitys vaihtelee.

Kansainvdlisesti tarkasteltuna keski-
palkkamenettely on ldhes sd6nt0.

Poikkeusmenettelynd kehitetystd
LEL-palkasta onkin tul lut TEL-palkan
vahva kilpailija. TEL-, VEL- ja KWEL-
aloilla asia voidaan teknisesti hoitaa
siten, ettii ty6- tai palvelussuhteen
eltike mddrdy$ tydsu hteen keskipal-
kan mukaan.

Toistaiseksi eiole ratkaistu, miten kes-
ki palkkaan I i ittyvtit eriiiit on gel mat rat-
kaistaan; niittikin on.

Valinta ndiiden kahden mallin vdlillA
tulisi miitirtiytyti sen mukaan, mitti
ominaisuuksia eliikepalkan ja viime
kAdessd tydeldkkeen tulisi tdyttdd.

Siirtyminen nykyisest6 ty6suhdekoh-
taisesta loppupalkasta keskipalkkaan
merkitsisi monilla yksil6illA hyvin huo-
mattavaa eldkkeen muutosta, yleensti
alentumista. Muutos on kuitenkin hy-
vin riippuvainen siitd, mikd olisi mal-
liin liittyvd indeksimenettely. Keski-
palkkamalli on vdhemmdn yksildlli-
nen, kun nykyistti suurempi osa ty6-
eltikkeestti koostuisi indeksitarkis-
tuksista.

lndeksiturva

Ekikkeiden tarkistusindeksi on toinen
tyoekiketason keskeinen s66telijri.
Tydelakkeissd sama indeksi hoitaa
nykyisin kolmea tehtdvdri. TEL-indek-
silla eri aikoina saadut ansiot saa-
tetaan keskenddn vertailukelpoisiksi,
sailyteteidn ansaitun elrikeoikeuden
arvo ja turvataan lisdksi maksettava-
na olevan eltikkeen arvo. Yleensd vain
viimeksi mainittu muistetaan indeksiii
tarkasteltaessa.

TEL-indeksiin kohdistuu tdlla hetkellei
lukuisia muutospaineita. Vaaditaan
muun muassa, ettdty6- ja kansaneld-
keindeksien pitriisi olla sama, indeksin
pitdisi paremmin mukautua talou-
dellisiin suhdanteisiin, palkansaajien
ty6elAkemaksun pysyvA vaikutus TEL-
indeksiin olisi ratkaistava, indeksivii-
peet pittiisi poistaa. Palkkatasoindek-
sikdiin ei kaikkien mielestA ole paras
mahdollinen.

Nykyinen ty6- ja kansanelAkkeiden
erilainen indeksi aiheutuu ndiden
el6kemuotojen erilaisista tehtdvistA ja
on siltA pohjalta edelleenkin jdrkev6ti.
KansanelAkkeissA turvataan hintojen
nousu ja ldhdetddn samalla siitd, ettd
mahdolliset tasomuutokset tehdAdn
eri pddt6ksilld. Ty6eldkkeitd ei el6-
keaikana yleensd parannella. Olen-
nainen osa tyOeldketurvaa on ollut,
ettA tydeldke ainakin jossakin mddrin
seuraa palkkatason kehitystai.

Lamavuosina TEl-indeksi on ollut
edullinen eldkeldisille. Huonoista
ajoista huolimatta palkkatasoindeksi
on noussut, kun tydttdmien tulot eivait
kuulu palkkatasoindeksiin. TEL-indek-
sin viipeellisyys johti lama-ajan ensi
vuosina korkeisiin tarkistusprosent-
teihin. Vastaavasti noususuhdan-
teessa indeksitarkistukset alimitoittu-
vat.

Kaksi vuosikymmentd sitten eli 70-
luvun alussa TEL-indeksi vinoutti eki-
ketason erityisesti ju lkisella sektoril la,
kun silloin harjoitettu solidaarinen
palkkapolitiikka hidasti palkkakeh itys-
tii julkisella sektorilla. Asia hoidettiin
vuoden 1 974 keskitetyn tupo-ratkai-
sun pohjalta. Kehitettiin ja siiridettiin
nykyinen TEL-indeksi.

Syksyn 1992 tulopoliittisessa ratkai-
sussa osapuolet sopivat, ett6 pal-
kansaajien tyoeldkemaksun toteutta-
misella ei ole tarkoitus muuttaa eldk-
keen antaman toimeentuloturvan ja
aktiiviajan toimeentuloturvan vrilistA
suhdetta. Maksu on pysyvri, mutta
pysyvtl indeksiratkaisu ei ole vield
syntynyt. Asiaa on hoidettu vuosi ker-
rallaan vuosina 1993 ja 1994.

Nykyinen tilanne johtaa muuttumat-
tomana siihen, ettd maksussa olevat
eltikkeet vinoutuvat sekEi suhteessa
tydajan toimeentulotasoon ettei alka-
viin eleikkeisiin. Molempiin vaikuttaa
palkansaajien tyoelaikemaksu py-
syviisti. Vinoutuvan kehityksen estri-
m iseksi vastaava mu utos tul isi toteut-
taa myos maksussa olevien elAkkei-
den tarkistuksiin. Samalla palkansaa-
jien mukaantulo omien elakkeittensii
rahoitukseen saisi lopullisen silauk-
sen. Se osoittaisi pririttzijille jzilleen
kerran, ettd vakuutetut tuntevat talou-
dellisen vastuunsa haluamastaan elti-
keturvasta.

Markku Htinninen
Elziketurvakeskuksen

suunnittelujohtaja
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Rekisteripalveluosasto
Leena Lietsala

Tietohallinto-osasto
Ri itta-Liisa Lindstrdm

Varatoimitusjohtaja
Jouko Sirkesalo

Toimitusjohtaja
MattiUimonen

Hallintopalvel uosasto
Anu Ronkainen

Talousosasto
Marja Majander

Lakiosasto
Pentti Koivistoinen

Neuvonta- ja valvontaosasto
Heikki Poukka

Varatoimitus-
johtaja
Seppo Pietil6inen

Henkil6st6osasto
Seija Kausto

Eldkelautakunnan valmistelutsto
Anja Lehesniemi

Suunnittelu- ja laskentaosasto
Martti Hinnikiinen

Tilasto-osasto
Antero Ahonen

Suunnittelu-
johtaja
Markku Hdnninen

Tutkimusosasto
Jussi Vanamo

ViestintAosasto
Pirkko Jddskeldinen
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konttori
Valtio-

VEL

Kuntien
eldke-
vakuutus

KVTEL

Kuvien kellot: Suomen Kellomuseo, Espoo, Tapiola


