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Avainlukuja

ElSketurvakesku ksen varsinainen toiminta

1992 1 993

El6kelaitosten maksamat
kustannusosuudet, Mmk

Hallinnon kulut, Mmk

Maksetut palkat, palkkiot
ja sosiaalikulut, Mmk

ATK-kulut, Mmk

Henkilosto 31.12.

123,8

108,6

58,3

22,3

379

122,6

106,4

59,5

20,6

340

1994

130,7

109,4

62,7

21,4

335

Muutos-
prosentti

+6

+3

+5

+4

-1
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Tyoeldketurua vuonna 1994
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Yksityisten aloien tyoe16kkeiden luku-
mddrd olivuoden lopussa 1022000.
Nditi tyoeldkkeitd maksettiin kaikki-
aan 29,1 miljardia markkaa. Kasvu
edellisvuodesta oli 1,3 miljardia mark-
kaa, mikii merkitsee 3,5 prosentin
suuruista reaalikasvua.

Julkisten alojen tyoelikkeitii makset
tiin 19,4 miljardia, joten kaikkiaan tyo-
eldkkeitd maksettiin vuonna 1994
Suomessa 48,5 miljardia markkaa.

Yksityisten alojen vakuutusmaksutu-
lo oli 28,0 miljardia markkaa, kun se
vuotta aikaisemmin oli 25,2 miljardia
markkaa. Edelld sanotun lisdksi Tyot-
tomyyskassojen Keskuskassa mak-
soi 3,8 miljardia markkaa tyottomyys-
lisistd aiheutuvien kustannusten peit-
tiimiseen. Tyoeldkejdrjestelmiin vas-
tuuvelka eli rahastoihin karttunut pdii-
oma olivuoden pddttyessd '159,7 mil-
jardia markkaa.

Edellii olevat luvut osoittavat, ettd tyo-
eliiketurva on kuluneiden kolmen vuo-
sikymmenen aikana kasvanut olen-
naiseksi osaksi maamme kansanta-
loutta. Samalla tyoeldketurva on yksi
keskeisid kansantalouden muuttujia,
joka - ja se muistettakoon - niin hyvds-
sd kuin pahassakin on muovaamas-
sa kansantalouden kehitystd.

Tyoeliikevakuutusmaksut pienentd-
vdt vdistiimiitti tyossd olevan vdes-
ton kulutusmahdollisuuksia. Vakuu-
tusmaksut otetaan niin ikddn huomi-
oon maamme veroastetta laskettaes-
sa, halusimmepa sitii tai emme. ltse
asiassa vain noin puolet maksuista pi-
tdisi lukea veroasteeseen - silloin kan-
sai nviil iset vertail ut ol isivat kestiiviim-
mdlld pohjalla.

Toisaalta on painokkaasti korostetta-
va, ettd yli miljoona tyoeldkkeensaa-
jaa ovat myos kansantaloutta va-
kauttava tekijd. Heiddn kulutuksensa
ja tulevaisuudessa myos yhii voimak-
kaammin palvelutarpeittensa tyydyt-
tiiminen ylldpitdd tasaista kysyntdd ja
luo tyopaikkoja.

Jo kansantaloudelliselta kannalta kat-
sottuna olisi kohtalokasta tehdd dkki-
niiisiii eliikkeitd huonontavia ja siten
eldkkeensaajien kulutusta pienentd-
vid muutoksia. Selviii on, ettd tdllai-
set muutokset olisivat asian moraa-
lista puolta ajatellen kestdmdttomiS.

Tdmdn vuoksi ihmetyttid, ettd niin
sanotussa sukupolvikeskustelussa il-
meisen vakavissaan esitetddn, ettii
lakisiiiiteisestd tyoeliketurvasta I uo-
puminen keventdisi nuorten ikdluok-
kien taakkaa.

Kysymyksessd on tdydellinen ndko-
harha. Tuollainen muutos johtaisi sii-
hen, ettd nykyiset nuoret ikdluokat jou-
tuisivat lShes nykyisen suuruisilla va-
kuutusmaksuilla kustantamaan elik-
keet jo eltikkeelld oleville ja samanai-
kaisesti stidstdmddn itselleen eld-
keturvan. Tdlloin heidiin taakkansa
todella muodostuisi kestdmdttomdn
raskaaksi.

Eliiketurvaa on kehitettdvd pitkdjdn-
teisesti. Vuonna 1994 Puron Voryh-
missd on valmisteltu tyoeliiketurvaan
muutoksia, jotka merkitsevdt tuntuvia
helpotuksia tyoeldkevakuutusmak-
sun korotuspaineisiin. EsillS olevista
asioista erityisesti indeksikysymys on
tiirkeii, vaikea ja jopa filosofisesti
haastava.

Sellaiseen valtavaan ja pysyvdksi tar-
koitettuun mekanismiin, mikd tyoelii-
kejdrjestelmd on, pitiisi sisdltyd te-
kuoita, jotka automaattisesti itse kor-
jaavat titi mekanismia. Taitavasti to-
teutettu eldkkeiden indeksisidonnai-
suus on tiillainen jdrjestelmdd itses-
tiidn korjaava tekijd. Tiimdnkin vuok-
si uudistukseen kannattaa todella pa-
neutua perusteellisesti.

TEL-palkan laskentasddnto johtaa
sattumanvaraisten lopputulosten li-
siidntymiseen, kun tyosuhteet muo-
dostuvat huomattavasti aikaisempaa
epiivakaammiksi. Tih6nkin kysymyk-
seen pitdisi loytyd sekd tyonantajia
ettd tyontekijoita tyydyttavd ratka isu.

Vuoden 1 993 p6ittyessd Eldketurva-
keskus lopetti luottovakuutustoimin-
tansa. Vastuu olemassa olevan va-
kuutuskannan hoidosta ja sen alas-
ajamisesta vuoden 2005 loppuun
menness6 on vastuunsiirtopimuksin
siirretty Vakuutusosakeyhtio Garan-
tialle. Eltiketurvakeskus on kuitenkin
vastuussa siitd osasta luottovakuu-
tuksen korvausmenoa, johon Garan-
tian vakuutusmaksutuotot eivdt riitd.
Tdmiin summan Eldketurvakeskus
on oikeutettu perimdiin tyoeldkeva-
kuutusmaksuja maksavilta tyonanta-
jilta.

Yksityinen
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Julkinen Kansan-
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Yritysten maksuvaikeudet jatkuivat
pahoina vuonna 1994. Niinpd Garan-
tian korvauskulu oli 875 miljoonaa
markkaa. Se ylitti selvdsti vakuutus-
maksutulon. Vaikka tyoeldkemaksu-
jen kautta vuoden aikana perittiin luot-
tovakuutusta varten 445 miljoonaa
markkaa, ElSketurvakeskuksen vas-
tuulla oleva, tyoelSkemaksuja rasitta-
va mddrd kasvoivuoden 1993 lopun
1 216 miljoonasta 1 421 miljoonaan
markkaan.

Toimintansa alusta ldhtien Eldketur-
vakeskus on ostanut padosan tarvit-
semistaan atk-palveluista Oy Tie-
tokonepalvelu Ab:ltd. Yhtion kayttaja-
kunta oli vuosien mittaan supistunut
ja yhtion kilpailukyky oli huonontumas-
sa uhkaavasti. Tdmdn vuoksi yhtion
osakkaat kdviviit vuoden 1994 aika-
na tiiviitd neuvotteluja atk-yhteistyon
laajentamisesta.

Monivaiheisten neuvottelujen jdlkeen
pdddyttiin siihen, ettd Oy Tietokone-
palvelu Ab ja tyoeldkejdrjestelmdn toi-
nen keskeinen atk-yhtio, Eliikesys-
teemi Oy luopuivat kdyttotoiminnas-
taan. Ne jatkavat toimintaansa atk-
suunnitteluyhtioind. Yhtioiden kayfto-
toiminnan jatkajaksi perustettiin Octel
Oy-niminen yhtio, jonka kdyttdjiksi
tulivat yhtd lukuunottamatta yhtioiden
aikaisemmat asiakkaat. Ndin atktoi-
minnalle saatiin kilpailukykyd toimin-
taa keskittden ja merkittdvasti sanee-
raten. Tdmd johti vdistdmiittii irti-
sanomisiin atk-yhtioissii.

Luottovakuutuksen erottamisen myo-
tii Eliiketurvakeskuksen toimialue on
kaventunut ja henkiloston mddrd on
pienentynyt. Pienentyneelld henkilo-
kunnalla on tyotd suomalaisten tyo-
eldketurvan parhaaksi jatkettu ja, us-
kaltaisin sanoa, entistii terhakammin.

Esitdn parhaimmat kiitokset Eldketur-
vakeskuksen yhteistyotahoille ja hal-
lintoelimille hyvdstd yhteistyostd ja
luottamuksesta. Tyotovereitani kiitdn
menestyksellisestd tyovuodesta.

MattiUimon
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Hallituksen kertomus Eldketurvakeskuksen
toiminnasta vuonna 1994
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Vuosi 1 994 oli Eldketurvakeskuksen
hallituksen kolmivuotiskauden vii-
meinen. Hallituksen puheenjohtajana
oli tdmdn vuoden ajan toimitusjohtaja
Kari Puro sosiaali- ja terveysminis-
terion 22.12.1993 tekemdn pddtok-
sen mukaisesti. Hallitus kokoontui
kertomusvuoden aikana 18 kertaa.

ElSketurvakeskuksen luottovakuutus-
kanta siirrettiin vuoden alussa Vakuu-
tusosakeyhtio Garantialle. Tdmdn
mu utoksen aiheuttamia toimen piteitd
kdsiteltiin kertomusvuonna vield useis-
sa hallituksen kokouksissa. Muita tee-
moja olivat mm. ehdotus eliikesdS-
tiolaiksi, vakuutusyhtiolainsddddnnon
muuttaminen kolmannen henkiva-
kuutusdirektiivin johdosta, tyonan-
tajan sosiaaliturvamaksu ja tyotto-
myyseldke. Pahan lamakauden tuo-
mat ongelmat, mm. sosiaalimenojen
korkea osuus bruttokansantuotteesta
aiheuttivat edelleen myos julkisuu-
dessa vilkasta keskustelua eldketur-
van rahoitusmahdollisuuksista.

Kertomusvuonna piidtettiin yhdistiS
Oy Eldkesysteemi Ab:n ja Oy Tieto-
konepalvelu Ab:n kdyttotoiminnot.
Tdssd tarkoituksessa perustettiin uusi
osakeyhtio, joka sittemmin sai nimen
Octel Oy. Suunnittelupalveluja jdi hoi-
tamaan Oy'lietokonepalvelu Ab, jon-
ka osakas Eldketurvakeskus edelleen
myos on.

Eldketurvakeskuksen toiminta koos-
tuu tyoel6kejdrjestelmdn palveluteh-
tdvistd. Nditd ovat tyoeldketurvan ke-
hittdminen, tutkimus-, tilastointi- ja
tiedotustehtdvdt, vakuutetun eldketur-
van varmistamiseen liittyvat valvon-
tatehtdvdt sekd tyoeld kejdrjestel mdn

keskusrekisterien ylldpito- ja kehittd-
mistyot.

Hallinnon kulut olivat yhteensd 109,4
miljoonaa markkaa. LisAystd edelli-
seen vuoteen verrattuna oli 2,8 pro-
senttia. Maksetut palkatja sosiaaliku-
lut olivat 62,7 miljoonaa markkaa ja
atk-kulut olivat 21,4 miljoonaa mark-
kaa. Vakuuttamisvelvollisuuden lai-
minlyoneiden tyonantajien eldkejdr-
jestelyistd aiheutui Eldketurvakeskuk-
selle kertomusvuonna 1 6,6 miljoonan
markan suuruinen kulu. Edellisen
vuoden vastaava mddrd oli 13,0 mil-
joonaa markkaa.

Kdyttoomaisuudesta tehtiin el inkeino-
verolain enimmdispoistoina 4,7 mil-
joonan markan suuruiset poistot.

Toiminnan menot katettiin eldkelaitok-
silta perittdvilld kustannusosuuksilla,
joista 114,0 miljoonaa markkaa kerdt-
tiin Eldketurvakeskuksen omaa toi-
mintaa varten. M65rd oli edelliseen
vuoteen verrattuna 4,5 miljoonaa
markkaa pienempi. Lisdksi eldkelai-
toksilta perittiin 445,3 miljoonaa mark-
kaa Garantialle luovutetun vakuutus-
kannan tappioiden peittdmiseen sekd
Garantian osakkeiden maksamiseen
23,7 miljoonaa markkaa. Koska td-
miin vakuutuskannan kulut olivat ker-
tomusvuonn a 67 4,2 miljoonaa mark-
kaa, oli luovutetun kannan alijdimd
tilikaudelta 228,8 milloonaa markkaa.
Luovutetun vakuutuskannan tappioi-
den perimdton mdiird on tilinpddtok-
sessi yhteensd 1 445 miljoonaa
markkaa. Lisdksi Garantian osakkei-
den hankintahinnasta on perimdttd
94,8 miljoonaa markkaa.

Palkat Sosiaali- Atk-
1a kulut kulut
palkkiot

I tss+ I rsge

Muut
hallinnon
kulut

400

300

Eldketurvakeskuksen
henkil6st6

1990 1991 1992 1993 1994
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Henkilosto

Eltiketurvakeskuksen palveluksessa
oli vuoden 1994 pddttyessd 335 hen-
kilod. Vuotta aikaisemmin heitd oli
340. Lukuihin sisdltyvdt vuoden vaih-
teessa Sitiyslomalla olleet henkilot.
Edustajiston, hallituksen ja toimi-
tusjohtajan palkat ja palkkiot olivat
1 078 988 markkaa. Muut Palkat ja
palkkiot olivat 51 867 253 markkaa.

Eliiketurvakeskuksen haltitus 1995 - 97. lstumassa vasemmalta Markku
sorvari (varapuheenjohtaja), Kari Puro (puheeniohtaja), Kaiia Kallinen ia Matti
tJ i m o n e n, Et d ketu rv a ke s ku kse n to i m itu si o htaj a. Ta ka n a v a se m m a lta Seppo
Mattila, Pekka Merenheimo, Folke Bergstrdm, Lasse Laatunen, Keiio Hyv6-
nen, Mauri htloren, Kari Heikkild ia Paavo Pitkdnen. (Kuvasta puuttuvat Esa
Swanljung ja Markku ToroPainen)

5



Varsinaisen toiminnan tuloslaskelma

1.1. - 31.',12.1994 1 .1 . - 31 .12.1993

Toiminnan tuotot

Kustannusosuudet
eliikelaitoksilta
TEL 15 $:n mukaiset
el6kejdrjestelykulut

Hallinnon kulut

Palkat ja palkkiot
Sosiaalikulut
Muut hallinnon kulut

Poistot kiytttiomaisu udesta

Muut tuotot ja kulut

Vuokratuotot
Korkotuotot
ElSkelautakunta

Korkokulut

Varausten muutos

Luottotappiovaraus

Tilikauden tulos

- 46.311
- 16.357
- 46.770

130.650

- 16.565
114.085

- 109.438

- 4.730

3.235

- 3.152

- 44.300
- 15.228
- 46.895

9.1 53
3.798
8.693

122.633

r 36.509
86.124

- 106.423

4.689

4.258

2.770

23.500

7.850
4.169

- 8.784

00
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Luottova ku utustoi m in nan tu loslaskel ma

Vakuutusmaksutulo

Luottotappiot vaku utus-
maksusaamisista

Sijoitustoiminta
Tuotot
Kulut

Vakuutusmaksuvastuun muutos
Kannansiirron osuus

Vakuutusliikkeen tuotot

Korvauskulut
Maksetut korvaukset
Korvausvastuun muutos

Kannansiirron osuus

Vakuutusliikkeen kate

Jdlleenvakuuttajien osuus
Vakuutusmaksutulosta
Vakuutusmaksuvastuun
muutoksesta

Kannansiirron osuus
Makseft u ista korvau ksista
Korvausvastuun muutoksesta

Kannansiirron osuus

Oma osuus vakuutusliikkeen katteesta

Liikekulut
Palkat ja palkkiot
Sosiaalikulut
Muut liikekulut

Kdyttokate

Poistot k6ytttiomaisu udesta

Liikealijddmd

Muut tuotot
Kustannusosuudet
eldkelaitoksilta
Muut tuotot

Muut kulut
Ylivahinkosuoja
Korkokulut
Muut rahoituskulut

Vllitt6miit verot

447.841
447.841

1.062.464
- 1.062.464

1.902
1.902

33.427
33.427

445.341
35

579.560
91..207

3.452

445.376

674.21.9

1.1. - 31.12.1994 1.1. - 31 .12.1993

252.026

27.480

45.092
- 20.465 24.627

7.183

256.356

- 531.383
- 554.343

- 1.085.726

829.370

37.287

34.477

34.487
29.790

7.487

836.857

12.966

849.823

449

850.272

399.1 45

181

450.946

029
092
845

6
2
4
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Tilikauden alijddmi - 228.843
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Tase

Vastaavaa
31.12.',1994 31.12.1993

Rahoitusomaisuus
Rahat ja pankkisaamiset
Lyhytaikaiset sijoitukset
Jdlleenvakuutusliikkeesta
johtuvat saamiset

Vakuutusmaksuvastuu
Korvausvastuu
Muut saamiset

677
6.791

1 .910
184.431

1.902
33.427
3.385 38.714

Siirtosaamiset
Vakuutusmaksut
Korot
Kustannusosuudet varsinainen
toiminta
Kustannusosuudet luotto-
vakuutustoim inta

Saaminen TKK:lta
Vel ka eldkelaitoksille

Muut siirtosaamiset

44
10.485
4.201

18.157 4.846

5.697 23.898

945

49.800
49.800

8.1 69 27.701

_l!
252.774

Muu rahoitusomaisuus

32.311

Sijoitusomaisuus
Velkakirjasaamiset
Jou kkovelkakirjalainat
Kiinteistoosakkeet
Muu sijoitusomaisuus

Sijoitustodistukset

10.419
30.805
8.310

13.000

62.534

Kiiytttiomaisuus
Osakkeet ja osuudet
Kiinteistoosakkeet
Kiinteistot
Kalusto
Muu kdyttoomaisuus

123.469
3.714

24.899
8.361

376

'118.705

3.714
25.978

9.331
444

160.819 158.172

473.480193.130
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Vastattavaa

Vieras pdiioma
Jiil leenvakuutusliikkeesta
johtuvat velat

Jal leenvakuutusmaksut

Siirtovelat
Vakuutusmaksuennakot
Muut siirtovelat

Muut velat
Lyhytaikaiset lainat
Pitkiiaikaiset lainat
Elakekustann usten
tasausosuudet

Vakuutustekninen vastuuvelka
Vakuutusmaksuvastuu
Korvausvastuu

Oma piiiioma
Osakerahasto
Luottovakuutustoiminnan tulos
Edellisten tilikausien alijddmd
Tilikauden alijddmd

3',1.12.1.994 31 .1 2.1 993

1.663

3
26.683 26.686

150.000

661 150.661

447.842
1.062.464 '1 .510.306

1 .689.316

764.890
450.946 - 1 .215.836

473.480

23.847

1.588.504

1.751

23.707

- 1.215.836
- 228.843

23.847

1.590.255

1.614.102

1.420.972

193.130

Luvut tuhansina markkoin a
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Til in paatoksen I i itetiedot

Kdyttoomaisuuden osakkeiden ja osuuksien erittely

Lukumtiiird

15.000
241

28.800

325
123.144

3.7',|4
24.899

Osakkeiden
osuus %

497

3.178
97.439

1.500
241

28.800

314
118.391

3.714
25.977

700

3.129
98.627

Nimellisarvo Kirjanpitoarvo

Osakkeiden ja kiinteistojen verotusarvot

Kdytt6omaisuus

1994 I 993

Kirjanpitoarvo Verotusarvo Kirjanpitoarvo Verotusarvo

Osakkeetja osuudet
Octel Oy
Oy Tietokonepalvelu Ab
Vakuutusosakeyhtio Garantia

Osakkeet ja osuudet
Osakkeet
Kiinteistoosakkeet
Kiinteistot

Folke Bergstrom

Kaija Kallinen

Pekka Merenheimo

Esa Swanljung

15
40,2
48

3.000
1.780

118.534

Helsingissd 29. pdivdnd maaliskuuta 1995

Kari Puro

Kari Heikkild

Lasse Laatunen

Mauri Moren

Markku Toropainen

Keijo Hyvonen

Seppo Mattila

Paavo Pitkdnen

Matti Uimonen
Toimitusjohtaja
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Ti I i nta rkastu ske rtom u s

Edustajiston kevdtkokoukselle

OIemme tarkastaneet ElSketurvakeskuksen kirjanpidon, tilinpdd-
toksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1 . - 31.12.1994. Hallituksen ja
toimitusjohtajan laatima tilinpddtos sisdltdd toimintakertomuksen,
varsinaisen toiminnan ja luottovakuutustoiminnan tuloslaskelmat,
taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella an-
namme lausunnon tilinpddtoksestd ja hallinnosta.

Eliiketu rva kesku ksen valvontatarkastu ksesta til ikauden aikana on
huolehtin ut al lekirjoittan ut Folke Tegeng ren. Olemme perehtyneet
tarkastuksesta annettuu n 24.3.1995 pdivdttyyn erilliseen kertomuk-
seen. Til i ntarkastus on suoritettu hyvd n ti li ntarkastustavan mukai-
sesti. Kirjanpitoa seki tilinpddtoksen laatimisperiaatteita, sisdltod
ja esittdmistapaa on tdlloin tarkastettu riittdvdssii laajuudessa sen
toteamiseksi, ettei tilinp65tos sisdlld olennaisia virheitti tai puuttei-
ta. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jdsenten ja
toimitusjohtajan toimi n nan lainmu kaisuutta tyontekijdin eliikelain
nojalla annetu n Eldketu rvakeskuksen ohjesiidnnon perusteel la.

Lausu ntonamme esitdmme, ettii tilin pddtos on laadittu kirjanpitolain
sekd tilinpiiiitoksen laatimista koskevien muiden siiiinnosten ja
mddriiysten mukaisesti. Tilinpddtos antaa kirjanpitolaissa tarkoi-
tetulla tavalla oikeat ja riittdvdt tiedot Eldketurvakeskuksen toi-
minnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpddtos voidaan
vahvistaa sekd vastuuvapaus myontdd hallituksen jdsenille ja toi-
mitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Taseen kertyneet ali-
jddmdt 1 .444.67 9.229,33 markkaa peitetddn tyoeldkevakuutusmak-
sun yhteydessii tyonantajilta perittiivillii lisdmaksuilla TEL 13 a g:n
perusteella.

Helsingissii, huhtikuun 11. pdivdnd 1995

Mikko Leppdnen, HTM Mikko Paiho, HTM

Jaakko Pohtio, KHT Folke Tegengren, KHT
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Eldketurvakeskuksen toiminnan ke-
hiftdmiselle vuonna 1994 oli leimaa
antavaa asiakkaiden odotusten ja
tarpeiden kuuleminen. Erityisesti eld-
kelaitosten mielipiteitd kartoitettiin
kyselyilld ja haastatteluilla. Mielipitei-
td El6keturvakeskuksen tehtdvistd ja
roolista tyoelikejirjestelmissi kuul-
tiin myds elSkelaitosten johdon ta-
paamisten yhteydessd. Niimd tapaa-
miset jatkuvat vuonna 1995. El5ke-
laitosten ndkemykset ovatkin entis-
td enemmiin vaikuttaneet vuoden ai-
kana tehtyihin ratkaisuihin.

Toinen vuodelle tyypillinen piine oli
kustannustietoisuus ja toiminnan te-
hostaminen siten, eftd hyodynnetddn
uutta tekniikkaa, uudistetaan toimin-
tatapoja ja arvioidaan kriittisesti yk-
sittdisten palvelujen todellista tarvetta
ja kustannuksia. Erityisesti sisdisis-
sii palveluissa saatiin ndin toimimal-
la aikaan tuntuvia sdistojd.

Avainalueet
ohjaavat toimintaa

Liikeideapohjainen tavoitejohtami-
nen oli kiytossd kolmatta vuotta toi-
minnan ohjausmallina. Kehittiimisen
tavoitteet olivat seitsemdlld avainalu-
eella. Niihin liittyvissd perustoimin-
noissa on valtaosa Eliiketurvakes-
kuksessa tehtdvdstd pdivittiisestd
tyostd. Niiitd ovat muun muassa mo-
net rekisterointi-, valvonta-, sovelta-
mis-, neuvonta-, tutkimus-, suunnit-
telu-, laskenta-, tilastointi- ja tiedo-
tustehtdvdt. Myos perustoimintoja on
kertomusvuonna kehitetty asiakas-
keskeisyyden ja kustannustietoisuu-
den hengessd.

Avainalueet ja niiden tavoitteet vuo-
delle 1994 olivat:

1. Tydeldketurvan uskoftavuus. Ta-
voitteena on vahvistaa tydeldkejdr-
jestelmdn uskoftavuufta ja vaikuftaa
siihen, ettd vaikeiden ldhivuosien
m ahdol I i set el dkel e ikka ukset te h-
ditdn jtirkytti)mdftd uskoa peruslu-
pauksen pitdtvyyteen. Lrsiiksl seura-
taan palkan saaj ie n tydel dke maksu n
toi meen panoa j a vai kutuksi a kan sa-
I a i ste n m iel i pite i si i n.

Se lvitetiiiin keskersten el dkel aitoste n
johdon odotu kset El dketu ru akesku k-
se n te htdvdstd tydel dkejd rje stel mds-
sd. Se/vlfefddn jdrjestelmdssd viin-
neiden yhteisten palvelujen tarue ja
niiden perusteella suunnataan ja ke-
hitetddn toimintaa. Lisdksi tuetaan rat-
kaisuja, jotka turvaavat tydeldke-
jiirjestelmdn hallinnon stiilymistd ha-
jauteftuna.

3. Rekrsfenuudisfus. Tavoifteena on
viedd eteenpdin vakuutettujen an-
sai ntatietoje n j a eliiketietojen keh iftd-
mishankkeita sekd lisi)ti) yhteistydtii
e I d ke I a ito ste n ti etoj ti rj e ste I m i e n ka n s-
sa synergiaetujen saamiseksi ia ko-
kon ai sku stan n u ste n sddsfdmiseksr.

4. Kansainvdlisyys. Varmistetaan,
ettd ETA-sopi m uksen toteutu s etenee
osaltamme aikataulussa ia ettii yh-
dyslaitostehtdvdt hoidetaan hyvin.
Seurataan EY:n sosiaalilainsddddn-
n6n kehiftymi std i a tiivi stetddn yhtei s-
tyoti) STM:n ja TEIA:n kanssa EY:n
j a ETA: n tydel d keiii riestel m dn hal I in-
nolle aiheuftamien ongelmien ratkai-
semlseksr. Jatketaan yhteistydsuhtei-
den rakentamista Veniijdn ia Baltian
maiden kanssa.

5. Vaku uttami svelvol I i su ude n valvon -
ta. Valvontaa tehostetaan vuoden
1 994 loppuun mennessd. Tavoiftee-
na on, eftei eldketuruaa mene huk-
kaan laiminlyontien vuoksi enemmdn
kuin vuonna 1992.

6. Eldketuruakeskuksen toimivuus.
Toi mi nta so pe uteta an m u uftuvi i n olo-
suhteisiin ja henkildresurssrt kiiyte-
tddn tehokkaasti erityisesti avainalu-
eiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tavoitejohta m i se n keh iftdmi std j atke-
taan ja tuetaan virinneen kehitysha-
lun hyddyntiimistd niin, ettd vuoden
1994 loppuun mennessd jokainen
toimihenkil1 on aktiivisesti siind mu-
ka n a. Toi m i n n an asi akasl dhtdisyyttd
korostetaan. Hallintomenoja pienen-
netddn 5 %o vuodesta 1993.

7. Sosiaalivakuutuksen kokonaisneu-
vonta. Neuvontapalvelua paranne-
taan vuoden 1995 loppuun mennes-
sd slten, eft?i Eldketuruakeskukses-
sa aslolva vakuutettu saa riiftdvdttie-
dot paitsi tybeltikkeestd my6s siihen
I iiftyvtist€t sosiaal ivaku utu kse sta.

tka
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tolla kdynnistettiin Orvokki-niminen
kehittdmisohjelma. Se tahtaa palve-
lun parantamiseen kehittdmdlld tyon-
suunnittelua ja tyonjakoa sekii painot-
tamalla koko palveluketjun samanai-
kaista keh ittdm istii. Asiakasviesti n niin
nykyaikaistaminen kuuluu Orvokin ta-
voitteisiin.

Asiantuntijarooli
tyoeldketurvan
kehittdmisessd

Tyoeldketurvan kehittrimisessd Eld-
keturvakeskus korostaa tyomarkki-
najdrjestojen keskeistd merkitystd.
Eliiketurvakeskuksella on kehittami-
sessd tdrked asiantuntrlarooli. Ennen
kuin tyomarkkinaosapuolten sopimat
lainmuutokset ovat valmiit esitettdvak-
si eduskunnalle tarvitaan monipuolista
tyoeldkekysymysten asiantuntemus-
ta; taustaselvityksid, laskelmia ja lai-
nopillista valmistelutyotii. Nditii teke-
mdlld Eldketurvakeskus auttaa myos
sosiaali- ja terveysministeriota sen
lainvalmistelutehtdvdssd.

Vuosi 1994 oli eldkepolitiikan ndyttS-
molld erdiinlainen vdlivuosi. Sosiaali-
menotoimikunnan esittdmid, eldke-
menoja kaventavia ehdotuksia val-
misteltiin tarkemmin niin sanotuissa
Puron tyoryhmissii. Merkittdvd osa
niiden selvityksistd, laskelmista ja
ennusteista on Elaketurvakeskukses-
sa tehtyjd tai sen tilastoihin perustu-
via. Eldketurvakeskuksessa on sel-
vitelty erityisesti indeksikysymystd,
tyottomyysajan vaikutusta tyoeldke-
turvaan, eldkepalkkaa, tulevan ajan
sddnnoksid, TEL:n karenssisadnnok-
sid ja vastaavia ulkomaisia eliikejiir-
jestelmid.

Eliiketurvakeskus antoi sosiaali- ja
terveysministeriolle lausunnot muun
muassa sosiaalimenotoimikunnan,
eldkesddtiotoimikunnan ja MYEL-va-
kuutuksen yksinkertaistamistyoryh-
mdn mietinnoistS, vakuutusyhtiolain-
sdddiinnon ETA-tyoryhmdn muistiois-

ta, tyonantajan sosiaal ivakuutusmak-
sujen kehittiimistd koskevasta rapor-
tista, TEL:n vuoden 1995 vakuutus-
maksutasosta seka palkansaajien ja

yrittdjien sukupolvenvaihdoselaketta
koskeneesta eduskunta-aloitteesta.

Eldketurvakeskus osallistui vuoden
aikana tyoryhmiin tai toimikuntiin,

;* ] ) ) * *

,l i\
-\.

*

i',' :.1 ;'i{,

E \
"l

I

i

i;i
1.ll
!l1:

Valtioneuvoston linnan kello. Kellomestari Jaakko Juhonpoika Ala-Konnin (Konni)
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Ostettujen atk-palvelujen
kustannukset

jotka selvittivdt eldketurvan muutok-
senhaun uudistusta, viimeisen laitok-
sen periaatteen laajentamista, tieto-
suojasadnnoksid, rintamaveteraanien
viihimmdiseldkettd, maatalousyrittii-
jien vakuuttamisen yksinkertaistamis-
ta, elSkesddtiokysymyksiii, kansain-
vdlisii sosiaaliturvakysymyksid, kun-
toutusta, sosiaali- ja terveyshuollon
tutkimusta ja kehittdmistd sekd taitei-
lijoiden sosiaalis-taloudellista ase-
maa.

Hajautettu hallinto
- yhtendinen
toimeenpano

Eliiketurvakeskuksen tehtdviin tyo-
eldkejdrjestelmdn keskuksena kuuluu
huolehtia siitd, ettd tyoeldkelakeja so-
velletaan yhtendisesti eri eldkelaitok-
sissa. Tiitd tarkoitusta palvelevat vuo-
den neljd soveltamisyleiskirjettd, jot-
ka valmisteltiin yhteistyossd eldkelai-
tosten kanssa. Kaikkiaan elSkelaitok-
sille liihetettiin 75 yleiskirjettd, joista
tdrkeimmdt kdsittelivdt oikeusturva-
uudistusta, tyottomyyselSkettd, eldk-
keen maksamista ulkomaille, tyossd-
oloa eldkkeellii oltaessa, luottovakuu-
tusta sekd indeksimuutoksia.

Erillisend kansiona julkaistiin ohjeet
tyoeldkeasioiden kiisittelystii ja muu-
toksenhausta '1 .1 .1995 voimaan tul-
leen oikeusturvauudistuksen johdos-
ta. Eldkelaitosten mahdollisuudet it-
seoikaisuun kasvoivat, mikd viihen-
tiid valituksia muutoksenhakuelimiin.
Kertom usvuonna vakuutusoikeudel-
le annettiin lausuntoja sama mddrd
kuin edellisendvuotena, elinoin 1 000.
Vakuutusoikeudesta tuli 1 .1 . 1 995 ylin
muutoksenhakuelin myos julkisen
sektorin el6keasioissa. Kun liihes ko-
ko sosiaalivakuutuksessa ylin muu-
toksenhakuelin on vakuutusoikeus,
yhtendistyy oikeuskdytdnto ja vakuu-
tetun oikeusturva kasvaa.

Tyoe I d kej 6 rj este I m ii n
keskusrekisterit kasvavat

Eldketurvakeskus tallettaa vuosi vuo-
delta kasvaviin keskusrekistereihinsd
tiedot tyontekijoiden ja yrittdjien eldk-
keiden karttumisesta, eldkeratkaisuis-
ta ja eliikevakuutuksen sijaintilaitok-
sesta. Osa tiedoista, erddt eldkehis-

toriatiedot, ovat ainutkertaisia ja sijait-
sevat vain Eldketurvakeskuksen re-
kistereissd. Piiiiosa tiedoista on myos
eliikelaitosten omissa tiedostoissa.

Vuonna 1 994 kirjattiin tyosuhderekis-
teriin 5,2 miljoonaa tyosuhdeilmoitus-
ta, jonkin verranvdhemmdn kuin edel-
lisend vuotena. Tyoeldkelisdd varten
tehtyjen 1,6 miljoonan tyottomyyspdi-
viiilmoituksen miidrd on edelleen kor-
kea, rnutta laskenut edellisvuodesta.

Eliikelakien muutokset - tyoeldkelisd,
aloittavan yrittdj6n maksualennus,
osa-aikaeldkkeen ikdraja, automaat-
tinen katkaisu, ETA-sopimus - aihe-
uttivat runsaasti lisdtyotd rekisteroin-
nin suunnittelussa, mutta ongelmista
huolimatta rekisterointijdrjestelmd
pystyttiin pitdmddn ajan tasalla.

ElSkelaitoksille annettiin 2,4 miljoonaa
rekisteriotetta tyosuhderekisteristii.
Eldkejdrjestelyrekisteriin tuli 97 000
ilmoitusta. El6kerekisteriin talletettiin
320 000 eldketapahtumailmoitusta -
eldkkeiden alkamisia, muuttumisia,
jatkumisia ja pidttymisid. Eldkelaitok-
sille vdlitettiin yli 400 000 Vdestore-
kisterikeskukselta saatua osoitetie-
toa.

Rekisteriu ud istus etenee

Rekisteriuudistus on ElSketurvakes-
kuksen toiminnallisesti tdrkein kehit-
tdmisalue. Vuoden alkupuolella eri
hankkeiden kartoituksessa havaittiin,
ettd voimavarat eivtit riitd kaikkien
osa-alueiden samanaikaiseen uudis-
tamiseen. Tyosuhderekisterin eli an-
saintatietojen jirjestelmdn kokonais-
uudistus siirrettiin my6hemmdksi. Voi-
mavarat suunnattiin elSkeasiain hoi-
don, elSkejdrjestelyjen, henkilotieto-
jen ja yhteisotietojen hoitosovellusten
uudistamiseen.

Henkilotietojen hoitosovelluksen uu-
distus on kdytossd ja siitd saadut ko-
kemukset ovat myonteiset. Eldkeasi-
ain hoidon uudistamishanke on eden-
nyt suunnitelmien mukaan. Ldhiaikoi-
na otetaan kdyttoon uudistuksen en-
simmdiset tulokset. Uudesta eldketa-
pahtumien tietovarastosta saalavat
pddteniytot ja ns. pikaote kuvaavat
henkilon eldketilanteen sanallisesti, ei
hankalia koodeja kdyttden. ElSkeasi-
oiden hoidon uudistamishanke kes-
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tdd eri vaiheineen vuoteen '1998 saak-
ka.

Viimeisen laitoksen periaatteen mu-
kaan eldkkeen maksaa ja myontdd
hakijan vakuuttanut viimeisin eldke-
laitos. Tdmd yksityisen sektorin kes-
keinen periaate ulotetaan valtion ja
kuntien eldkejdrjestelmiin vuoden
1999 alusta lukien. Toteutuakseen
hanke edellyttdd tietojdrjestelmien
vdlisid tosiaikaisia tiedonsiirtomahdol-
lisuuksia Eldketurvakeskuksen kaut
ta. Rekisteriuudistuksen avulla nama
vaatimukset tullaan tiiyttdmddn.

Vuoden aikana elakelaitokset sitoutui-
vat sanomapohjaiseen tiedonvdlityk-
seen Elaketurvakeskuksen ja eldke-
laitosten vdlilld. Sen vaatiman teknii-
kan suunnittelu jatkuu Tietoliikenne-
ryhmdssa. Tosiaikainen sanomapoh-
jainen tiedonvdlitys on jo toiminnas-
sa ETA-tietojen osalta ElSketurvakes-
kuksen ja Kansaneldkelaitoksen vd-
tiile.

Vastuunjako kohdistaa
kustannukset

Hajautetun hallintomallin toimivuuden
kulmakivid on viimeisen laitoksen pe-
riaate. Yksi elakelaitos maksaa koko
tyoelakkeen, vaikka siind on myos
toisessa elSkelaitoksessa vakuutettu-
ja tyosuhteita. Namd muiden elake-
laitosten vastuulla olevat osuudet ja
osuudet elakelaitosten yhteiselld vas-
tuulla olevista elakemenoista kohdis-
tetaan Eldketurvakesku ksen vastu u n-
jaon kautta eldkelaitoksille.

Elaketurvakeskuksen vastuunjako-
selvityksen mukaan tyontekijoiden
elakemenoista vuonna 1 993 oli jiirjes-
telmdn yhteisesti vastattavia 71 pro-
senttia ja rahastoituja eldkkeitd 29
prosenttia, mikd on 2 prosenttiyksik-
kod edellisvuotta enemman. Vastuun-
jaossa perittiin 42 eliikelaitokselta
yhteensa 290 miljoonaa markkaa ja
tdmd mddrd maksettiin 69 eldkelaitok-
selle.

Vuonna 1993 valtion osallistui 398
miljoonalla markalla YEL-eldkkeiden
ja 1 959 miljoonalla markalla MYEL-
eldkkeiden kustannuksiin. YEL-eld-
kemenoista tuki oli 19 prosenttia ja
MYEL-eldkemenoista 77 prosenttia.

Rautatieaseman kello, "Aseman kello". Asennettu paikoilleen 1922. Alunperin
vedettava punnuskello, sdhkomoottori asennettu 1932, koneisto uusittu 1980.
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ElSketurvakeskus vdlittdd tyoelikel i-
sin kustantamiseen tarvittavat mak-
sut eri eldkelaitoksille. Vuonna 1993
Tyottomyyskassojen Keskuskassa
maksoi vakuutusmaksuja yhteensd
3,8 miljardia markkaa. Edellisvuonna
summa oli2,1 miljardia markkaa.

Eldkesddtioiden ja
-kassojen valvonta
tehostui

Sosiaali- ja terveysministerio on vuo-
desta 1962 ldhtien delegoinut Eldke-
turvakeskukselle eldkesidti6iden ja -
kassojen valvonnan.

Niiden luottovakuutuspakon poistut-
tua vuoden 1993 pddttyessd valvon-
tavastuu laajeni myos s6dtioiden ja
kassojen omaisuuden katteeseen.
Uudessa tilanteessa valvontaa tehos-
tettiin ja ndin Vammalan eldkekassan
varainhoidossa tuli ilmi epdkohtia, jot-

ka vuoden loppupuolella herdttivdt
julkista huomiota. Vammalan eldke-
kassa on nyt purettavana ja sen vas-
tuut siirretiiiin Vakuutusosakeyhtio ll-
mariseen.

Sddtioiden ja kassojen lukumddrii on
edellisvuoden tasolla. Tarkastettava-
na oli 47 eldkesi5tiotd ja 10 elSke-
kassaa, joissa 177 000 tyontekijiid ja
3 800 yrittdjid oli vakuutettuna. Va-
kuutettujen lukumdird on 16 prosent-
tia kaikista TEL ja YEl-vakuutetuis-
ta. Vuoden aikana Eliiketurvakeskus
teki yhteensd 45 tarkastusta s66tioi-
hin ja kassoihin seki osallistui nii-
den henkilokunnan koulutukseen.

Vakuuttamisen
velvo!!isu us valvottavana

ElSketurvakeskus valvoo vakuutta-
misvelvollisuuden noudattamista ja

ryhtyy toimenpiteisiin, jos tyonantaja
ei ole lainkaan ottanut vakuutusta
tyontekijoilleen tai yrittdji itselleen.
Jos elAkevakuutus on otettu, valvon-
tavastuussa on vakuutusta hoitava
eldkelaitos. Puutteita vakuuttamises-
sa tulee ilmi tavallisimmin eldkeottei-
den avulla. Valvontatapauksia tulee
ElSketu rvakeskuksen selvitettdviiksi
myos konkurssien ja palkkaturva-asi-
oiden perusteella seki eldkehake-
musten yhteydessS.

Tyonantajien laiminly6nnit ovat laman
aikana lis66ntyneet ja ongelmia ndyt-
tdisi olevan erityisesti aloilla, joille on
tyypillistii tyosuhteiden lyhytaikaisuus.
Harmaa talous eiole vain rakennus-
alan ongelma.

Kertomusvuoden aikana selvitettiin yli
2 200 tyonantajan TEL-vakuuttamis-
velvollisuus. Selvitettyjen tyonantaji-
en mddrd kasvoi edellisestd vuodes-
ta yli 1 000 tapauksella. Selvittelytyo
tehtiin pddosin toimistotyonS. Tarkas-
tuskdyntien avulla saatiin tiedot ldhes
500 TEl-tyoantajasta.

Neljinnes valvotuista tyonantajista
otti TEL-vakuutuksen kehotuksesta.
Kolmannekselle Eldketurvakeskus
joutui ottamaan vakuutuksen eliike-
laitoksesta ty6nantajan kustannuksel-
la. TEL-vakuutusmaksuja korotuksi-
neen mddriittiin tyonantajien makset-
tavaksi 25 miljoonaa markkaa. Peri-
tyksi saatiin vain 2 miljoonaa mark-
kaa.

Eldkelaitosten, enimmikseen Esiin-
tyvien taiteilijoiden eldkekassan, pyyn-
tojen perusteella tarkasteftiin 56 tyon-
antajan tyontekijoiden TEL- ja TaEL-
tyosuhteet.

Yrittdjien vakuuttamisvelvollisuus sel-
vitettiin 1 300 tapauksessa. Eltiketur-
vakeskuksen kehotuksesta 300 yrit-
tdjdd otti YEL-vakuutuksen. Eldketur-
vakeskus otti vakuutuksen 170 yrit-
tdjdn puolesta.

Kansainvdlisten asiat
- kasvava tyosarka

Eldketurvakeskus kokoaa ulkomaisis-
ta eldkejdrjestelmistii erilaista vertai-
lutietoa ja osallistuu kansainvdlisten
jdrjestojen toimintaan. Tistd mainit-
takoon syksylli Helsingissii pidetty
Kansainviilisen Sosiaaliturvajdrjeston
ISSAn kokous, jonka jdrjestdmiseen
ElSketurvakeskus otti osaa. Kokouk-
sessa pohdittiin sosiaaliturvan uusia
haasteita, erityisesti ennaltaehkiise-
vdd toimintaa.

Vuoden aikana koottiin ldhinnd ETA-
maiden sosiaaliturvajdrjestelmisti ja
niiden kehityssuunnista uutta tietoa,
jonka julkaiseminen alkaa alkuvuo-
desta 1995.

1990 1991 1992 1993 1994
Arvio
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ElSketurvakeskus on perinteisesti
osallistunut valtioiden valisten kah-
denkeskisten sosiaaliturvasopimus-
ten valmisteluihin ja muihin neuvotte-
luihin tyoeldketurvan asiantuntijana.
Kertomusvuonna neuvoteltiin ETA-
sopimusta tiiydentdvistd sopimuksis-
ta ltdvallan ja Saksan kanssa. Kana-
dan ja Quebecin kanssa neuvoteltiin
voimassa olevien sopimusten uudis-
tamisesta. Viron ja Australian kanssa
jatkettiin neuvotteluja tulevista sopi-
muksista.

ETA-sopimus lisdsi
neuvonnan taruetta

Euroopan talousaluetta koskeva ETA-
sopimus astui voimaan 1 .1 .1994. Eld-
keturvakeskuksen tehtdvd on muun
muassa tehdd yhteenveto kaikista
ETA-maiden eldkepddtoksista niissa
tapauksissa, joissa hakemus on pan-
tu vireille tyoeldkejdrjestelmdn palve-
lupisteessS. Vuonna 1994 nditd ha-
kemuksia tehtiin noin 500. ETA-eld-
kehakemusten kokonaislukumSSrd
on 4 000, joista 1 500 on pantu vireil-
le toisessa ETA-maassa. Eliikkeiden
tarkistushakemuksia pantiin vireille
valaai 1 000 kappaletta.

Eldketurvakeskuksen tehtiivid lisdsi-
viit ruuhkaksi saakka ulkomaantyon
vakuuttamiseen liittyvien todistusten
antaminen, ulkomaisten eliikelaitos-
ten erilaiset selvityspyynnot sekd va-
kuutettujen ja vakuutuksenottajien
neuvonta kirjeitse ja erityisen paljon
puhelimitse.

Yleinen tiedottaminen ETA-sopimuk-
sen vaikutuksesta eldketurvaan hoi-
dettiin yhteistyossd Kelan kanssa. Op-
paasta "ETA ja Suomen sosiaaliturva
lyhyesti" otettiin uusintapainoksia. Ke-
salld valmistui yhteistyond opas "Tyo-

komennus ulkomaille", jonka kysyntd
osoittautui ennakoitua suuremmaksi.

Suomen eldkejiirjestel mad esittelevd
yleisesite tehtiin kuudella kielellS ja
jaettiin mm. ETA-maiden kasitteleviin
laitoksiin ja Suomen ldhetystoihin ul-
komailla.

Ruotsinsuomalaisten keskuudessa
ETA-sopimus on herdtt6nyt epdvar-
muutta ja epZitietoisuutta, jonka vuoksi
Eldketurvakeskus ja Kela jdrjestivdt

Elannon
perainen

pddkonttorin kello on ndyttdnyt aikaa Hdmeentiel16 vuodesta 1928. Alku-
koneisto saksalaisen Siemens-tehtaan, Strombergin korjausmerkinta 1 g52 17



Vuonna 1988 yksilollisen varhais-
eldkkeen hylkdyksen saaneet

'1988 1989 1990"1991 1992 1993

! ryossa I Sairaslomalla

E tyottorana Varhais-
elSkkeelld

Vain vuosina 1928-1933 syntyneet

kertomusvuonna usealla paikkakun-
nilla Ruotsissa neuvontatilaisuuksia.
Tukholmassa ja Goteborgissa jdrjes-
tettiin tyoministerion Finnjobb toimis-
ton ja Kelan kanssa palvelupdivdt,
joiden aikana avattiin puhelinlinjojen
kautta suora yhteys ElSketurvakes-
kuksen rekistereihin.

Eldketurvakeskus on mukana kehit-
tdmissd ETA-maiden eldkelaitosten
vdlille nykyaikaista sdhkoistd tiedon-
vdlitysti, joka huomattiavasti tehostai-
si asiointia maiden vdlillS.

Hyvinvointivaltion
eldketurva
tutkimuksen kohteena

Tutkimustoimintaa pdiitettiin kerto-
musvuoden aikana suunnata entistd
enemmdn taloudelliseen tutkimuk-
seen, jossa tyoeldkkeiden ja kansan-
talouden yhteyksid tarkastellaan tyo-
e16kejdrjestelmin ndkokulmasta. Tii-
mdn rinnalla sdilyy vahvana perintei-
nen sosiaalitieteellinen tutkimusote.
Uusi suuntaus ndkyy tutkimuspoliit-
tisessa ohjelmassa, joka valmisteltiin
kertomusvuonna.

Eldketurvakeskuksen tutkijat ovat vii-
me vuosina kehittdneet hyvinvointi-
valtion ja eldketurvan kiisitteellistii
tarkastelua tavalla, joka on herdttd-
nyt myos kansainvtilistd mielenkiin-
toa. Artikkelikirja "Hyvinvointivaltio,
eliiketurva ja kansainvdlistymisen
haasteet" esittelee muun muassa ndi-
td ajatuksia.

Edellisessd tutkimusohjelmassa pai-
notettu varhaiseldketutkimus tuotti
kertomusvuoden aikaria kolme ra-
porttia. "Tyoeldmd takanapdin" jul-
kaistiin kesdlld, esitutkimus osa-aika-
eldkkeistd syksyllS. Hylkdyspddtosten
seurantatutkimusta esittelevd artikkeli
ilmestyi kansainvdlisessii aikakaus-
kirjassa.

Vuoden aikana julkaistuihin tutkimuk-
siin kuuluu perhe-elSkeuudistusta
varten kootun leskitalousaineiston
viitoskirjatyond julkaistu loppuraportti
"Eldmdnmuutos ja muutoksen hallin-
ta". Vanhustyon Keskusliiton kanssa
yhteistyond tehtivdstd tutkimukses-
ta "Eldkeldiset voimavarana" valmis-
tui viiliraportti "ElSkeliiset ja vanhus-
ten avuntarve". Lisiksi julkaistiin ra-

portti "Tyontekijdn eldkeote ja tyoeld-
kesanoman vastaanotto".

Uutta tietoa ja
uudistuneita tilastoja

Eldketurvakeskuksen rekisterit anta-
vat mahdollisuuden tuottaa monipuo-
lisia tilastoja el5kejdrjestelmdstd tie-
toa tarvitseville. Tletoja tuotetaan mm.
eldkkeistd ja eldkkeensaajista, eldk-
keelle siirtymisidstd ja tyokyvytto-
myyseldkkeiden hylkdysprosentista,
tyoeldkelakien piirissd tyoskennelleis-
td, eldkkeiden rahoituksesta sekd yri-
tysten tyoelSkemaksuista. Uutena tie-
tona julkaistiin tietoja yksityisen sek-
torin tyoskentelyajan pituudesta ja las-
kennallisesta elSkeprosentista sekd
kuntoutuksesta. Uudet tilastot tuotet-
tiin myos ETA-hakemuksista sekd ul-
komaille maksetuista tyoeldkkeistd.
Yksityisen sektorin tyoeldkkeistd jul-
kaistaan tilastoja kuukausittain, nel-
jdnnesvuosittain ja vuosittain.

Yksityisti sektoria kdsittelevien ti-
lastojen lisdksi tehddin myos valta-
kunnallisia tilastoja e16kkeensaajista
sekd tyoeldkemenosta. Kelan kans-
sa yhteinen julkaisu antaa kansain-
vdlisesti poikkeuksellisen kattavan
kuvan koko eldketurvasta ja koko-
naiselSkkeiden tasosta.

Kertomusvuonna valmisteltiin Kelan
kanssa uusi kaikkia Suomen elSk-
keensaajia koskeva kuntakohtainen
tilasto, joka sisdltdd lukumdiirien ja
viiestoosuuksien lisiiksi tietoja myos
keskieliikkeistd ja eldkkeiden suu-
ruusjakaumista. Tilastokeskuksen
kanssa yhdessd tuotetaan tyoeldke-
menotilastoa alueittain. Tietoja eldke-
menoista julkaistaan myos katsauk-
sina. Taskutilastot sisdltdvdt tiiviissd
muodossa keskeisti tietoa eldkeasi-
oista.

Eldkeote - valvonnan
vdline

Tyoeldkkeensd karttu mista vakuutet-
tu voi parhaiten valvoa Eldketurvakes-
kuksen rekisteri- eli eldkeotteen avul-
la. Eldkeote ldhetetiidn vakuutetulle
aina kun Eliketurvakeskuksen rekis-
tereihin tulee tieto tyosuhteen paetty-
misest5. Ensimmdistd tyosuhdettaan
aloittava saa eliikeotteen tervehdyk-

Ulkomaille maksetut tyoeldkkeet
vuonna 1994
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sena tyoelaketurvan piiriin tulemises-
ta. Lisdksi elSkeotteen voi tilata tiedus-
telukortilla tai pyytiiii mukaansa kay-
dessdSn Elaketurvakeskuksen asia-
kaspalvelutoimistossa, palvelupdivil-
la tai messuosastolla.

Eldkeotteen vastaanottoa selvittava
tutkimus osoitti, etta otepalvelu on mo-
nin tavoin hyodyllistd ja tehokasta tie-
dotusta. Otteen saaminen muokkaa
vastaa nottajan suhtautu mista tyoeld-
keturvaa kohtaan myonteisemmdksi.

Vuoden 1994 aikana 220000 vakuu-
tettua sai pyytdmdttiiiin ElSketurva-
keskuksen eldkeotteen. Otteen pyysi
82 000 vakuutettua. Mddrdt ovat las-
keneet edellisvuodesta, mikii heijas-
taa tyossd olevien mddrdn vdhene-
mistd. Eldkelaitoksensa kautta saivat
eldkeotteen 30, 35, 40, 45,50 ja 55
vuotta tdyttdneet vakuutetut ja ldhes
kaikki yrittAjdt.

Eldkkeet haetaan
yhdelld lomakkeella

Elakehakemus tehdaan nykyisin yh-
delld lomakkeella tyoeldkejdrjestel-
mdn tai Kelan palvelupisteessd. Eld-
keturvakeskus viil itti tyoeldkelaitoksil-
le 67 000 Kelan vastaanottamaa ela-
kehakemusta. TyoelS kelaitosten vas-
taanottamia hakem uksia rekisteroitii n
57 000. Ndihin kuuluu noin '12 000 val-
miiksi esitiiytettyd vanhuuselakehake-
muista.

Tyoeldkelaitos ja Kela vdlittivdt toisil-
leen Eldketurvakeskuksen kautta yli
59 000 ilmoitusta tyokyvyttomyysrat-
kaisuista.

Puhelinneuvonnan
madrassa voimakas
kasvu

TyontekijoitS, yrittiijid sekd tyonanta-
jia Eldketurvakeskus neuvoo henkilo-
kohtaisesti padasiassa kirjeitse ja
puhelimitse. Vaikea tyollisyystilanne
ndkyi selvdsti asiakkaiden kyselyissS.
He tiedustelivat tyottomyyden vaiku-
tusta elaketurvaan, elSkkeelle pddse-
misen mahdollisuuksia sekd osa-ai-
kaeldkettd. Ulkomaan tyoskentely ja
ETA-sopimuksen vaikutukset eldke-
turvaan olivat kertomusvuodelle tyy-
pillisid neuvonta-aiheita.

X," .;

r.

Tuomiokirkon kello. Alkuperdinen koneisto (1 841 ) kellomestari Juho Juhonpoika Yli-
Konnln (Konni). Koneisto vaihdettu 1902, kelloon syttyi valo jalleen sodan jelkeen '1950.
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Kokonaisneuvonta on Eldketurvakes-
kuksen kehittdmisen avainalueita.
Sen tavoitteiden mukaan on koulutet-
tu toimihenkiloitd tuntemaan tyottG
myysturvaa, Kelan etuuksia sekd jul-
kisen sektorin elikkeitd. Asiakas saa
nyt El6keturvakeskuksessa asioides-
saan entistd paremmin tietoa paitsi
tyoelSkkeistd myos samaan vakuu-
tustapahtumaan perustuvista muista
sosiaalietuuksista.

Loppuvuodesta ryhdyttiin kehittd-
midn asiakaskirjeenvaihtoa tavoit-
teena parantaa kirjeiden luettavuutta
ja ymmdnettdvyytki. Vuoden aikana
vastaftiin 15 000 kirjeeseen. Puheli-
messa neuvoja kysyneiden mddrd oli
lihes 60 000. Mddrdn kolminkertais-
tuminen edellisvuodesta johtuu sekd
puhelujen tuntuvasta kasvusta ettd
tarkemmasta tilastoinnista. Asiakas-
palvelutoimistossa kdvi 4 000 asia-
kasta.

Eldketietoa yleisiin
tietoverkkoihin

Yleisissd tietoverkoissa toimiva el6-
ketietopankki, Elmo, valmistui loppu-
vuodesta ja liitettiin osaksisosiaali- ja
terveysministerion tietokantaa. El-
mosta voi kuka tahansa mikron ja mo-
deemin vdlitykselld saada ajan tasal-
la olevaa tietoa kaikista tyoelikkeis-
t5, kansaneldkkeestd sekd el6kkei-
den verotuksessa. Elmon tietosisdlto
on monikenoksinen ja laaja, koska se
on tarkoitettu sekd tavallisille vakuu-
tetuille ettd elikevirkailijoille. Kaksi-
suuntaisuus eli mahdollisuus kysy-
mysten tekoon ja esitetilauksiin kuu-
luu Elmon ominaisuuksiin. Elmon ra-
kentamiseen osallistuivat Eliketurva-
keskuksen lisdksi Kela ja LEL Tyo-
elikekassa.

Eldketurvakeskus palvelee vakuutet-
tuja myos erityisillS palvelupiivilld,
joita kertomusvuonna jdrjestettiin 21
paikkakunnalla. Muutamissa tilai-
suuksissa oli mukana valtion ja kun-
tien el6kelaitokset. PalvelupAivilld ld-
hes 5 000 vakuutettua sai elikeotteen
ja henkilokohtaista eldkeneuvontaa.
Palvelupiivdt saavat hyvdn vastiaan-
oton myds paikallisissa tiedotusvdli-
neissd. Lisiksi koko tyoelSkejdrjes-
telmdn yhteisii palvelupiivid jiiries-
tettiin neljdlli paikkakunnalla.

Eldketurvakeskuksella oli oma mes-
suosasto Ulvilassa, Kajaanissa, Jy-
vdskyldssd ja Vanhusten Mikolla. Uut-
ta oli Next Step nuorisomessut, jos-
sa Eldketurvakeskuksen osastolla
nuoria innostettiin havaitsemaan, ettd
tyoeldke on heitdkin koskeva sosiaa-
linen turvaverkko.

Loiva kampanja
osa-aikaeldkkeestd

Tiedotustoiminnassa pidettiin erityi-
sesti esilld osa-aikaeldkettd joustava-
na ja edullisena eldkemuotona. Ai-
heestia julkaistiin lukuisissa lehdissd
20 erilaista juttua, siti kdsiteltiin vii-
dessd radio-ohjelmassa ja erityises-
sd seminaarissa Lappeenrannassa
sekd muiden tapahtumien yhteydes-
sd. Muut tiedotusaiheet koskivat yleis-
ti elikepolitiikkaa sekd perinteiseen
tapaan tilasto- ja tutkimustietoa el6-
keuudistusten lisdksi.

Tyoeldkelehdestd tehtiin Jyvdskyldn
yliopistossa lukijatutkimus, jonka tu-
loksia hyodynnetidn lehted kehitet-
tdessd. Lukijat kokevat lehden hyo-
dylliseksi ammattilehdeksi, mutta toi-
vovat sitA keveimmdksi ja ihmisldhei-
semmdksi. Kertomusvuonna lehtei
julkaistiin viisi numeroa. Ruotsinkie-
listd Arbetspension -lehted ilmestyi
yksinumero.

Vuoden aikana valmistui uusi viestin-
tdstrategia, jonka tarkoituksena on
paitsi lisdtd viestinndn suunnitelmal-
lisuutta myos tuoda Eldketurvakes-
kuksen yrityskuvan kehiftdmisen yh-
teiseksi asiaksi. Viestintdstrategian
yhteydessd tehtiin Eldke - Sammos-
sa suppea yrityskuvatutkimus, joka
osoift i Eldketurvakeskuksen vahvuu-
den olevan luotettavuudessa ja asi-
antuntemuksessa. Korjattavaa olisi
joustavuudessa, nykyaikaisuudessa
ja ohjeiden ymmdnettdvyydessd.

Koulutusta
tyoeldkeasioissa

ElSkelaitosten toimihenkiloille jiirjes-
tettiin koulutusta edellisvuosien ta-
paan. Vuoden alkuun ajoittui ETA-
koulutus, loppuvuoteen oikeusturva-
uudistus. Eldketurvan kehitysndky-
mdt ja rahoitusongelmat olivat joka-

Annetut ty6ntekijdiden
rekisteriotteet

1000 kpl
300

250

200

150

100

50

III
-

annetutautomaat-
ETK:n

anlamat

Kelan kautta
tulleet hake-
mukset

ElEike-
laitosten
jakamat

Perhe-
eleke

Kaikki
hakemukset

Varsin. Yksil6l- Tydtt6- Van-
ty6kyvyt-linen myys- huus-
t6myys- varhais- eldke eleke
eleke eldke

I

20



vuotisen Tyoeldkepdivdn aiheina.
Ndiden eri koulutustilaisuuksien osan-
ottajien mddra oli 2 200, mika on
enemman kuin aikaisempina vuosina.
Eldketurvakeskuksen ulkoista koulu-
tusta onkin tarkoitus jatkossa lisdtd
entisestddn.

Kelan palvelusopimukseen perustu-
vaa koulutusta jdrjestettiin entiseen
tapaan. Kurssiyhteistyossii on oltu
myos muiden tyoelaketietoa tarvitse-
vien tahojen kanssa.

Pitkat tyosuhteet
henkilostolle tyypill isid

Vuoden lopussa Eldketurvakeskuk-
sessa tyoskenteli 319 henkiloii. Kun
mukaan otetaan erilaisilla lomilla tai
vapailla olevat, on henkilomddrd 335.
Edellisvuodesta henkilostomdiira on
viihentynyt viidel!d. Tyontekijoiden
vaihtuvuus oli 2,4 prosenttia. Saira-
uspoissaolot ovat hieman kasvaneet
ja olivat 3,6 prosenttia.

Tyontekijoiden keski-ikd oli vuoden
lopussa 44 vuotta. Tyontekijoistii oli
miehiS 24 ja naisia 76 prosenttia.

Eldketurvakesku ksen tyontekijoille on
tyypillistd pitkd palvelussuhde ja kor-
kea peruskoulutuksen taso. Yli 200
toimihenkilolld on vdhintddn 15 pal-
veluvuotta. Lahes 150 toimihenkilod
on suorittanut korkeakoulututkinnon.

Tyontekijoiden tyokunnon ylldpito on
henkilostohallinnon keskeisid alueita.
Siina ovat tdrkeitd sairauksien ennal-
ta ehkdisy, johon liittyvdt terveystar-
kastukset, kuntoseuranta, ohjaus ja
neuvonta. Jo perinteiseksi ovat tulleet
Eld-Toimi-Kehity-kurssit pitkddn talos-
sa olleille. Yhteistyoseminaarissa ka-
siteltiin tyoeliikejiirjestelmdn ja Eldke-
turvakeskuksen tulevaisuutta sekd
muutoksen kohtaamista tyopaikalla.

Tyonantajan ja tyontekijoiden yhteis-
tyond toteutettiin uusi tyotehtdvien pis-
teytys ja siihen perustuva palkkaus-
jiirjestelmd, joka on sama kaikille tyo-
ehtosopimuksen piirissa oleville.

Alkuvuodesta tehtiin henkiloston kes-
kuudessa ilmapiiritutkimus osittain sa-
moin kysymyksin kuin vuonna 1990.

Tavaratalo Stockmannin kello, "Tapaamis- tai kohtauskello". Kello nostettu paikoilleen
1965. Kellon valmistanut siihkolampuistaan tuttu lampputehdas, Airam Electric.



Henkilod

Palvelusvuodet
ElSketurva keskuksessa

Tulokset osoittivat, ettd tavoitejohta-
minen on lisdnnyt toiminnan suunni-
telmallisuutta, tavoitteellisuutta ja joh-
tamisen keskustelevuutta. Myos sisdi-
nen tiedotus on kohentunut, tiedon-
kulku koettiin runsaaksija melko avoi-
meksi.

Puutteita on sen sijaan vuorovaiku-
tuksessa osastojen vdlilld, jopa osas-
tojen sisdlld. Tyonjako koettiin paikoin
epiitasaiseksi. Epdvarmuus Eldketur-
vakeskuksen taloudesta oli kasvanut.

Sisdinen koulutus

Sisdinen koulutus painottui sosiaali-
vakuutuksen kokonaisneuvontaan,
ETA-asioihin, tyoyhteison toimivuu-
den tehostamiseen, esimiestyon ke-
hittdmiseen sekd atk-koulutukseen.
Valtakunnallisen EU-tentin suoritti 20
henkilod.

Asiakaskeskeisyyttd painotettiin paitsi
palvelukursseilla, myos muiden kurs-
sien yhteydessd. ToimistoTiimi ja
Word Perfect olivat atk-koulutuksessa
keskeisid aiheita. ElSketurvakeskuk-
sen tyontekijdt osallistuivat kertomus-
vuonna koulutukseen keskimidrin
5,8 pdivdd. Atk-koulutuksen koulutus-
pdivid oliyhteensi 476 ja muun kou-
lutuksen 1 533.

Toi m lstoj d rj este I m d I ld
tehokkuutta

Kertomusvuoden aikana otettiin vai-
heittain kiyttoon ToimistoTlimi -jdrjes-
telm6, joka tehostaa viestintdd ja tyo-
asematyoskentelyd vdhentden tarvet-
ta asiakirjojen paperimuotoiseen siir-
tiimiseen ja sdilyttdmiseen. Tlimin sai
kertomusvuoden aikana 150 toimi-
henkilod.

Eldketurvakeskuksen oman tietojen-
kdsittelyjdrjestelmiin rakenteet tds-
mentyivdtja uusia niiytto-, lomake- ja
sanomastandardeja otettiin kdyttoon.
Tydasemien lukumSdri kasvoi edel-
leen ja niiden kapasiteettia lisdttiin.
Ldhiverkon palvelimien kapasiteettia
ja tietosuojatasoa parannettiin. Kes-
kuskoneen kayttoa laskenta- ja tilas-
tointitehtdvissd vdhennettiin ja siirryt-
tiin tyoskentelemidn tyoasemilla.

Siiiistojdi sisd isissd
palveluissa

Sisdisissd hallintopalveluissa on vuosi
kulunut toimintojen rationalisoinnin ja
kustannustietoisuuden merkeissi.
Siiiistojiion saatu aikaan muun mu-
assa vahtimestari-, huolto- ja siivous-
toiminnoissa. Myos energiankulutus-
ta on vdhennetty uuden tekniikan
avulla.

ElSketurvakeskuksen toimitalo on
valmistunut vuonna 1976. Vuosia jat-
kuneen tilojen uudistamistyon lopuk-
si uudistettiin omatarvepainon ja va-
raston tilat kertomusvuonna. Alkuvuo-
desta piiiitaloon muuttivat takaisin
tutkimus- ja tilasto-osastot sekd Eld-
kelautakunta. Toimitalon turval lisuus-
tasoa nostettiin tehostamalla kulun-
valvontaa ja ottamalla kiyttoon sdh-
koinen vieraskirja.
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Tilastotietoja

Mrd.mk

Yksityisen sektorin eldkemeno Keski miiiirdinen kokonaiseliike
31.12.1993
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Muut omaetdkkeet sisdlttivdt maatalouden erityiseldkkeiden eli sukupolvenvaihdos- ja luopumiseldkkeiden
sekd luopumiskorvauksien lisdlksi rintamaveteraanien varhaiseldkkeet ia osa-aikaeldkkeet.
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Eldkelaitosten toiminnasta 1994

TEL LEL TaEL MEL YEL MYEL Yhteensd

Eldkelaitoksia
Vakuutettuja*
Eldkkeitd

31.12.
31.12.
31.12.

62
1 000 000

551 900

23 480
20 690

142 800

3 175
3 571

1

150 000
1s1 700

1

11 000
438

8
180

1

150 000
230 800

650
2 440

140

884
1 147

65
1 350 000
1 022 400

28 000
29 100

159 700

2 401
2 875

1 10
10 000 160 000
8 100 79 500

260 1 990
364 2520

1 550 1 120

Myonnetyt elikkeet

Maksutulo*
Eldkemeno
Vastuuvelka*

Keskim. etiike 31.12., mk/kk
Keskim. myonnetty eldke mk/kk

*luvut ovat arvioita

ElSkkeiden lukum ddrd 31 .12.

56771 14320 116 579 I 015 15 681 95 500

90m
m
m

m
m
m31.12

1 685
1 971

itj

itj

itj

k
k
k

1 360
3 060

13 870

1483 3746 2657
1 303 4 171 2877

Vanhuuseldkkeet
Tyokyvyttomyyseliikkeet
Tyottomyysel6kkeet
Osa-aikaeldkkeet
Perhe-eltikkeet
Kaikki

1 990

472 000
218 000

52 900
216

167 000
910 000

1 991

494 000
226 000
45 800

256
176 000
942 000

1992

512 000
230 000
41 900

281
185 000
969 000

1 993

530 000
232 000
41 100

328
192 000
996 000

1994

548 000
234 004
41 300

1 280
198 000

1 022 000

Muutokset eldkkeiden lukumddrissd, 1000 kpl

tyokyvyttomyyseldkkeet tyottomyysel6kkeet vanhuuselSkkeet perhe-eldkkeet kaikki

E16kkeitd 31.12.1993
Myonnetty uusia
Muutettu vanhuuseldkkeeksi
Pddttyneitd
Eldkkeitd 31.12.1994

Eldkemeno, milj.mk

232
25
-17
-6
234

41
12

-11
-1
41

530
13
29

-24
548

192
14 65

-39
1 022

99

-8
198

Vanhuuseliikkeet
Tyokyvyttdmyyseldkkeet
Tyottomyyseldkkeet
Osa-aikaelSkkeet
Perhe-eldkkeet
Kaikki

1 990

9 890
6 490
'1 860

7
2 610

20 860

1 991

11 550
7 530
1 780

9
3 010

23 900

1992 1 993

13 450
8 760
1 720

13
3 460

27 800

1 994

14 680
9 010
1 780

36
3 580

29 090

12 960
8 380
1 700

11

3 320
26 370

Kaikkiin edelld esitettyihin tukuihin sisilltyy myds rekisterdity lisdturva. Lukuihin eivdt sisdlly sukupolvenvaihdos-
eldkkeet eivdtkd RiVEL- eikd LUEL-ettiiieet. Merimieseldkkeet ovat vuosien 1991, 1992, 1993 ja 1994 luvuissa
mukana.
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Hallintoelimet

Edustajisto 1994

Varsinaiset jdsenet

Kansliapddllikko Heikki S. von Hertzen
puheenjohtaja
Osastopddillikko Markku Lehto,
varapuheenjohtaja

Tydn a ntaj ie n ed u stajat

Vuorineuvos Krister Ahlstrom
Toimitusjohtaja Markku Markkola

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

Tyontekijdin edu stajat

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

M a ata I o u sy rittdj i e n ed u staj at

Ministeri Heikki Haavisto
Emdntd Terttu Mielikdinen
Puheenjohtaja Ola Rosendahl

M u ide n yrittiij ie n ed u staj at

Toimitusjohtaja Tapio Vasara
Yrittdjd Markku Wuoti

El d kev a ku utu sy hti o i d e n e d u staj at

Varatoimitusjohtaja Asko Tanskanen
Toimitusjohtaja Asmo Kalpala
Toimitusjohtaja Kurt Ljungman

Avusluskass oje n ed u staja

Eliikekassan johtaja Keijo Piskonen

El iike sddti6id en ed u staj a

Johtaja Mikko lmmonen

V a ku utu sl d ii keti ete e n ed u stai a

Pddjohtaja Jorma Rantanen

Muut jdsenet

Johtaja Paula Kokkonen
Toimitusjohtaja Taisto Paatsila

Sihteeri
Apulaisosastopddllikko Helena Tapio

Varajiisenet

Hallintojohtaja Kari T. Ahonen

Toimitusjohtaja Matti L. Aho

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

Puheenjohtaja Heikki Peltonen
Puheenjohtaja Risto Kuisma
Puheenjohtaja Heikki Pohja
Sihteeri Kalevi Vdisdnen
Jdrjestosihteeri Antti 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
Varatoi mitusjohtaja Jarkko Pajunen

Toimitusjohtaja Juhani Laine

Varatuomari Erkki Berglund

Osastonjohtaja Vesa Vaaranen

Johtaja Aulikki Kananoja
Toi mitusjohtaja Pentti Kostamo
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Edustajisto 1995 - 1997

Varsinaiset jiisenet

Kansliapddllikko Markku Lehto, puheenjohtaja
Sosiaali- ja terveysministerio
Osastopddllikko Teuvo Metsdpelto, varapuheenjohtaja
Valtiovarainministerio

Tyd n a n taj i e n e d u staj at

Toimitusjohtaja Jukka Hdrmdld, Enso-Gutzeit Oy
Vuorineuvos Mikko Kivimdki, Rautaruukki Oy
Yrittdjdneuvos Markku Koskenniemi, Tammerneon Oy
Varatoimitusjohtaja Tapani Kahri, TT
Toimitusjohtaja Markus Tiitola, Maaseudun Tyonantajaliitto
Johtaja Stig-Erik Leiponen, LTK
Toimitusjohtaja Jarmo Pellikka, LTK

Tydntekij iii n ed u staj at

Johtaja Raimo Kantola, SAK
Puheenjohtaja Jarmo Ldhteenmdki, Paperiliitto
Puheenjohtaja Hilkka Hakkila, Kemianliitto
ll sihteeri Jarmo Koski, Liikealan Ammattiliitto
Taloudenhoitaja Mikko Tuominen, Suomen Merimies-Unioni
Sosiaalisihteeri Veikko Simpanen, STTK
Puheenjohtaja Voitto Ranne, Akava

M a ata I o u sy rittdj ie n e d u staj at

Johtokunnan ll puheenjohtaja Hannu Aho, MTK
EmdntS Terttu Mielikdinen, MTK
Puheenjohtaja Ola Rosendahl, SLC

M u ide n yrittiiji e n ed u stajat

Toimitusjohtaja Tapio Vasara, PTK
Yrittdjd Markku Wuoti, PeMac Consulting Ky

El ii kev a ku utu sy hti o i d e n e d u stai at

Varatoimitusjohtaja Asko Tanskanen, Eldke-Varma
Varatoimitusjohtaja Alpo Mustonen, Eldke-Tapiola
Varatoimitusjohtaja Folke Lindstrom, Verdandi

Avustuskass ojen ed u staja

Eldkekassan johtaja Keijo Piskonen, Eldkekassa Tapio

E I i) ke s ?i ii t i 6 i d e n ed u staj a

Johtaja Eero Tuomainen, Postipankki Oy

Va k u utu s I d 6 keti etee n e d u stai a

Pddjohtaja Jorma Rantanen, Tyoterveyslaitos

Muut jiisenet

Johtaja Paula Kokkonen, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
Ylijohtaja Hannu Uusitalo, STAKES

Sihteeri
Apulaisosastopidllikko Helena Tapio, El6keturvakeskus

Varajiisenet

Hallintojohtaja Kari T. Ahonen, Eduskunta

Toimitusjohtaja Jussi J6rventaus,
Suomen Vakuutusyhtioiden Keskusliitto

Vuorineuvos Jaakko lhamuotila, Neste Oy
Toimitusjohtaja Reino Hanhinen, YIT-Yhtymd Oy
Hallituksen puheenjohtaja Antti Piippo, Elcoteq Oy
Johtaja Seppo Riski, TT
Toimitusjohtaja Esko Murto, Huiskula Oy
Johtaja Harri Koulumies, LTK
Johtaja Heikki Ropponen, LTK

Puheenjohtaja Heikki Peltonen, Puu- ja erityisalojen Liitto
Puheenjohtaja Kauko Lehikoinen, AKT
Puheenjohtaja Jorma Kallio, HRHL
Sihteeri Erik Lindfors, Metallityovden Liitto
Sihteeri Erkki Ukkonen, Suomen Merimies-Unioni
Pddsihteeri SepPo Junttila, STTK
Toi minnanjohtaja Alari Kujala,Tekniikan Akateemisten
Liitto TEK

Emdntd Ritva Kautto, MTK
Maanviljelijd Raino Parkko, MTK
Puheenjohtaja Heikki Salokangas, MTK

Toimitusjohtaja J ukka Lau lajai nen, Valtaku nnan Kau ppiasliitto
Varatoimitusjohtaja Tauno Jalonen, SYKL

Varatoimitusjohtaja Rauno Tienhaara, Eldke-Sampo
Aktuaarijohtaja Jaakko Tuomikoski, llmarinen
Toimitusjohtaja Johan Dahlman, Pensions-Alandia

Toimitusjohtaja Kari Puustinen, Bensiinikauppiaitten
Eldkekassa

Apulaisjohtaja Erkki Sillanpdd, Nokia-yhtymdn Eldkesddtio

Osastonjohtaja Vesa Vaaranen, Tyoterveyslaitos

Lainsddddntojohtaja Kaarina Buure-Hdgglund, OM
Johtaja Aulikki Kananoja, STAKES
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Hallitus1994

Toimitusjohtaja Kari Puro,
puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Juhani Kolehmainen,
varapuheenjohtaja

Ty6n a ntaj i e n ed u staj at

Johtaja Lasse Laatunen
Johtaja Pekka Merenheimo

Varatoimitusjohtaja Mauri Moren

Tyd nte kij ii i n e d u staj at

Tutkimussihteeri Kaija Kallinen
Sosiaalisihteeri Markku Toropainen
Puheenjohtaja Esa Swanljung

M aatal ou sy rittiij i e n e d u staj a

Osastonjohtaja Keijo Hyvonen

Yrittdjien edustaja

Toimitusjohtaja Veli Saarenheimo

Muut jdsenet

Toimitusjohtaja Altti Aurela
Dosentti Timo Somer
Toiminnanjohtaja Folke Bergstrom

Sihteeri
Osastopddllikko Pentti Koivistoinen

Tilintarkastajat

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

Osastopddllikko Johan Astrom
Sosiaalipoliittinen asiamies
Markku Koponen
Varatoimitusjohtaja Risto Uski

Taloussihteeri Matti Viitanen
Ympdristosihteeri Markku Wallin
Puheenjohtaja Matti Viljanen

Jaostopddllikko Kaarina Knuuti

Toimitusjohtaja Kari Heikkild

Toimitusjohtaja Risto Kausto

Toimitusjohtaja Aarre Metso

Dipl. ekonomi, KHT Peter lngstrom
Talouspddllikko Marjut Lehtikari
Kauppatiet. maisteri, HTM Arto Kuusiola
Kauppatiet. maisteri, KHT Jaakko Talsi
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Hallitus 1995 - 1997

Puheenjohtaja, toimitusjohtaja Kari Puro,
llmarinen

Varapuheenjohtaja, hallitusneuvos Markku Sorvari,
Sosiaali- ja terveysministerio

Tyonantajan edustajat

Johtaja Lasse Laatunen, TT
Johtaja Pekka Merenheimo, LTK
Varatuomari Mauri Moren, Metsdteollisuus

Tydnte kij iii n ed u stajat

Sosiaalisihteeri Markku Toropainen, SAK
Tutkimussihteeri Kaija Kallinen, SAK
Puheenjohtaja Esa Swanljung, STTK

M a ata I o u sy ritttij i e n e d u staj a

Osastonjohtaja Keijo Hyvonen, MTK

Yrittdjien edustaja

Toimitusjohtaja Kari Heikkild, SYKL

Muut jiisenet

Toimitusjohtaja Paavo PitkSnen, Eldke-Varma
Ylilddkdri Seppo Mattila, Eldke-Sampo
Toiminnanjohtaja Folke Bergstrom,
E I ii kesiidtioyh d i stys

Tilintarkastajat

Diplomiekonomi, KHT Folke Tegengren
Ekonomi, HTM Mikko Leppdnen
TalouspSSllikko, HTM Mikko Paiho
Ekonomi, KHT Jaakko Pohtio

Osastopdtillikko Johan Astrom, TT
Sosiaalipoliittinen asiamies Markku Koponen, LTK
Varatoimitusjohtaja Risto Uski, MET

Ympdristosihteeri Markku Wallin, SAK
Tyosuojelusihteeri Matti Huttunen, SAK
Puheenjohtaja Matti Viljanen, lnsinooriliitto

Jaostopddllikko Kaarina Knuuti, MTK

Jdrjestojohtaja Jouko Kuisma, K-Kauppiasliitto

Toimitusjohtaja Taisto Paatsila, MELA
YlilStikdri Kalle Varis, Eldke-Tapiola
Toimitusjohtaja Aarre Metso, LEL Tyoeldkekassa

Kauppatieteiden maisteri, KHT Hilkkka Sulonen
Talouspddllikko Marjut Lehtikari
Kauppatieteiden maisteri, HTM Arto Kuusiola
Kauppatieteiden maisteri, KHT Jaakko Talsi
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Tyokyvyttomyysasia i n neuvottel u ku nta

Varatoimitusjohtaja Seppo Pietildinen,
puheenjohtaja
Osastopddllikko Marjatta Sirdn,
varapuheenjohtaja

Ylilddkdri Sakari Tola
Sisiit. ja kardiologian
erikoislddkdri Matti Saarinen
Sisdtautien erikoislddkdri Antti Sorva

Osastopddllikko Pertti Tukia

Apulaisylilddkdri Jukka Kivekds
Psykiatrian dosentti Martti Olkinuora

Apulaisylilddkdri Kari Kaukinen
Ortopedian ja traumatologian
dosentti Pertti Myllynen
Yleisliidket. ja tyoterveyshuollon
erikoislddkdri Hannu Suutarinen
Tutkimussihteeri Kaija Kallinen
Jaostopddllikko Kaarina Knuuti
Ylitarkastaja Pentti Lehmijoki
Sosiaalineuvos Erkki Sillanpdd
Johtaja Esko Vainionpdd
Eldkejohtaja Pentti Saarimdki
Toimistopddllikko Kaija Tolvanen
14.12.94 saakka
Toimistopddllikko Leena Piskonen
15.12.94 alkaen
Johtajaylilddkdri Hannu Hdrkonen

Esittelijitt
Marja Kallenautio
Pirjo Posti

Yrittdjien neuvottelukunta

Toimitusjohtaja Matti Uimonen,
puheenjohtaja
Apu laisosastopiiirllikko tr4arkku Sirvio,
varapuheenjohtaja

Liikenteenharjoittaja Raimo Turku
Taksiautoilija Krister Olsson
Asiamies Juhani Hopsu
Toimitusjohtaja Erkki [\,,laasalo
Toiminnanjohtaja Pdivi Liedes
Toimitusjohtaja Jukka Laulajainen
Toiminnanjohtaja Atilla Samaletdin
Lakimies Tiina Oksala-Leino
Hallituksen puheenjohtaja Antti Piippo
Toimitusjohtaja Eero Ahola
Toimitusjohtaja Tapio Vasara
Osastopidllikko Tapani Karonen
Apulaisjohtaja Hannu Rissanen
Varatoimitusjohtaja Alpo Mustonen
Toim itusjohta ja Kari Puustinen

Sihteeri
Projektipddllikko Mikko Pellinen

Apulaisosastopddllikko Helena Tapio
Osastopdiillikko Pentti Koivistoinen

Tyolddket. ja tyoterveyshuol lon
erikoislddkdri Vesa Vaaranen
Dosentti Henrik Nordman
Psykiatrian erikoislddkdri
Antero Leppdvuori
Toimistopddllikko lrmeli Backstrom
Ortopedian erikoislddkdri
Jarmo Vuorinen
Asiamies Mikko NyyssolS

Tutkimussihteeri Mirja Jandrus
Varatoimitusjohtaja Tauno Jalonen
Ylitarkastaja Anja Lyra
Toimitusjohtaja Juhani Laine
Osastopddllikko Risto Rinta-Jouppi
Apulaisjohtaja Eeva Koskensyrjd
Esittelijd Liisa Wennervirta
14.12.94 saakka
Toimistopddllikko Helinii Nieminen
15.12.94 alkaen
Eldkejohtaja Veijo Jalava

Liikenteenharjoittaja Raimo Nikkanen
Projektipdiillikko Esa Mannisenmdki
Apteekkineuvos Matti Kannisto
Toimitusjohtaja Heikki Koistinen
Pddsihteeri Terhi Aaltonen
Toimitusjohtaja Veli Saaren heimo
Pddsihteeri Olli Tarkka
Jdrjestojohtaja Matti Rdisdnen
Osastopddllikko Juhani Seppdld
Toimitusjohtaja Niilo Huttunen
Johtaja Pertti Kajanne
Toiminnanjohtaja lsmo Ojala
Varatoi mitusjohtaja Rauno Tienhaara
Yhteysjohtaja Ralf Joutsenlahti
Toiminnanjohtaja Risto Heiskanen
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Elakelautaku n nan toi m i ntakertom us

Saapuneet valitukset ja tehdyt
ratkaisut

Kpl

8000

6000

4000

2000

1990 1991 1992 1993 1994

f l Ratkaisut I Vatitukset

Tyokyvyttomyyden arviointia
koskevat ratkaisut

Eldkelautakunta on ensimmdinen
muutoksenhakuaste yksityisen puo-
len tyoeldkeasioissa. Elakelautakun-
nan pddtoksiin haetaan muutosta va-
kuutusoikeudelta, joka on naissa asi-
oissa ylin oikeusaste.

ElSkelautakunnan toiminnasta sdade-
tdiin tyontekijdin eldkeasetuksessa
(TEA) ja sosiaali- ja terveysministerion
vahvistamassa eldkelautakunnan tyo-
jiirjestyksessii.

Elakelautakuntaan kuuluu pddtoimi-
nen puheenjohtaja, kolme varapu-
heenjohtajaa sekii 20 varsinaista jd-
sentd ja varajasentS. Jasenet ja vara-
puheenjohtajat ovat sivutoimisia ja
heiddt nimitetaan kolmivuotiskaudeksi
kerrallaan. Eldkelautakunnan kansli-
assa tyoskenteli toimintavuoden lo-
pussa 30 pddtoimista toimihenkilod.

lVuutoksenhakuasioita kdsiteltiin
vuonna 1994 entiseen tapaan neljds-
sd kuusijdsenisessa jaostossa. Jaos-
tokokouksia oli 183. Niissa ratkaistiin
kerrallaan 1 5-60 valitusasiaa.

Tdysistuntoon elakelautakunta ko-
koontui vuonna '1994 kahdesti ratkai-
semaan muutoksenhakuasioita. Ela-
kelautakunnan hallintoasioita kdsitte-
levd hallintojaosto kokoontui toiminta-
vuonna 11 kertaa.

Valitusten ja
ratkaisujen maara

Eldkelautakunnalle saapui toiminta-
vuonna 7 107 valitusta, mika on 64
vahemman kuin vuonna 1993. Asioi-
ta oli vireilld toimintavuoden lopussa
2 324. Lukumaardssa on vahennys-
td 110 edellisvuoteen verrattuna.

Vuonna 1 994 elSkelautakunta ratkai-
si 7 355 valitusasiaa. Mddrd on suu-
rin elakclautakunnan toiminnan aika-
na. Lisdysta edellisvuoteen verrattuna
oli304. Ratkaisuista 5220 eli7l pro-
senttia koski tyokyvyn arviointia. Pe-
rinteistd tyokyvyttomyyseldkettd kos-
kevia ratkaisuja annettiin 2 725 ja
yksilollistd varhaiseldketta koskevia
ratkaisuja 2 495.

senttia). Vahiten oli SPVEL:n, MEL:n
ja TaEL:n piiriin kuuluvia ratkaisuja
(1,5 prosenttia).

N/uutokset
eld kela itosten piiiitoksi i n

Vuonna'l 994 eldkelautakunta muutti
muutoksenhakijan eduksi 1 1 prosent-
tia tapauksista. Asioita palautettiin
elakelaitokseen uudelleen kdsiteltd-
vdksi 9 prosenttia. Tyokyvyn arvioin-
tia koskevien asioiden muutospro-
sentti oli 9 ja palautusprosentti 5,2.

Kdsittelyaika

Valitusten keskimddrdinen kdsittely-
aika toimintavuonna oli nelja kuu-
kautta. Keskimddrdinen kdsittelyaika
oli sama tyokyvyn arviointia koske-
vissa asioissa ja muissa asioissa.

Kustannusten ja
asiamaarien kehitys

Elakelautakunnan jasenten palkkiot
ovat pysyneet ennallaan vuodesta
1991 . Kustannukset yhta valitusasiaa
kohden ovat oileet 1 419 markkaa
vuonna 1990, 1 336 markkaa vuon-
na 1991, 1 328 markkaa vuonna
1992, I 386 markkaa vuonna 1993
ja I 336 markkaa vuonna 1994. Vali-
tusten m55r5n kasvu alkoi vuonna
1990, jolloin valituksia oli 5 999. Vuo-
sina 1 993 -1994 valituksia oli yli
7 100. Tehostetun itseoikaisun voi-
maantulo vuoden 1995 alusta tulee
vahentamddn valitusten mddrdd. Yk-
sityistaminen tulee lisaamdan asioi-
ta, jotka kuuluvat yksityisen puolen
tyoelii kejd rJestel man m uutoksen ha u n
piiriin.

Helsingissd helmikuun B pdivdnd
1 995

Kpl
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Valitus: Hyldtty Hyvaksytty Palautettu
tai jetetty
tutkimatta

Yksilollinen
varhaiselake f Varsinainen

tyoKyvyttcmyys-
elake

Timo Havu
Puheenjohtaja

Pirjo Akesson
Kansliapdiillikko

Ratkaistuista asioista ldhes 60 pro-
senttia kuului TEL:n piiriin. Seuraa-
vaksi eniten ratkaistiin MYEL:n ja
YEL:n piiriin kuuluvia asioita (32 pro-
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Eldkelautakunnan jdsenet 1 994

Puheenjohtajisto

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

Asiantuntijajdsenet

Etuusp6Sllikko Seppo Virtanen
Apu laisosastopdiil I ikko
Matti Toiviainen
Lddket. ja kir.tri Jarmo Vuorinen
Dosentti Martti Olkinuora
Dosentti Heikki Takkunen
Lddket. ja kir. tri Pentti Ristola

Tydn antajien ed u stajat

Varatuomari Markus Aimata
Oikeust. kand. Johan Astrom
Fil. maisteri Markku Koponen
Varatuomari Mikko Nyyssold

Tydnte kij d i n ed u staj at

Puheenjohtaja Jarmo Ldhteenmiiki
Palkkasihteeri Pentti Keurulainen
1.3.94 saakka.
Tyoehtosihteeri Seppo Juutilainen
1.3.94 lukien.
Tutkimussihteeri Kaija Kallinen
Sosiaalisihteeri Veikko Simpanen

M a ata I o u sy rittdj ie n ed u staj at

Agronomi Risto Artjoki
Valtiotiet.lis. Kaarina Knuuti
Agronomi Antti Huhtamdki
Agrologi Johannes ljas

Yritttijien edustajat

Jdrjestojohtaja Matti Riiisiinen
Varatuomari Risto Tuominen

Varajdsenet

Toimistopddllikko lrmeli Backstrom

Fil. kand. Heikki Peltola
Lddket. lis. Paavo Poukka
Lddket. ja kir. tri Antero Leppdvuori
L55ket. ja kir. tri llkka Torstila
Sisdtautien erikoisltidkdri Raine Jussila

Fil. kand. Pekka Piispanen
Varatuomari Hannu Rautiainen
Varatuomari Riitta Wdrn
Oikeust. kand. Timo Hoykinpuro

Sosiaalisihteeri Markku Toropainen
Lakimies Janne Metsiimiiki

Tyottomyyskassan johtaja Seppo Niininen
Varatuomari Kai Libdck

Agronomi Krister Salonen
AgrologiTage Ginstrom
Varatuomari Risto Airikkala
Agronomi Helind Suominen

Varatuomari Mikael Soderlund
Lakimies Pirjo Koivisto
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Eldkelautakunnan jdsenet 1995 - 1997

Puheenjohtajisto

Varatuomari Timo Havu, puheenjohtaja
Hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen, varapuheenjohtaja
Neuvotteleva virkamies Veikko Liuksia, varapuheenjohtaja
Varatuomari Heikki T. Hdmdl6inen, varapuheenjohtaja

Asiantuntijajdsenet Varajiisenet

Etuuspddllikko Seppo Virtanen
Apulaisosastopddllikko
Matti Toiviainen
Lddket. ja kir.tri Jarmo Vuorinen
Dosentti Martti Olkinuora
Dosentti Heikki Takkunen
Ld6ket. ja kir. tri Pentti Ristola

Toimistop66llikko lrmeli Backstrom

Fil. kand. Heikki Peltola
Liiiiket. lis. Paavo Poukka
Lddket. ja kir. tri Antero Leppdvuori
Lddket. ja kir. tri llkka Torstila
Sisdtautien erikoislddkiiri Raine Jussila

Fil. kand. Pekka Piispanen
Varatuomari Hannu Rautiainen
Varatuomari Riitta Wdrn
Oikeust. kand. Timo Hoykinpuro

Sosiaalisihteeri lvlarkku Toropainen
Lakimies Janne Metsdmdki
Tyottomyyskassan johtaja Seppo Niininen
Lakimies Markku Kojo

Agronomi Jukka-Pekka Kataja
Agrologi Tage Ginstrom
Varatuomari Risto Airikkala
Agronomi Bjarne Westerlund

Varatuomari Mikael Soderlund
Lakimies Pirjo Koivisto

Tyon antajien ed u stajat

Varatuomari Markus Aimata
Oikeust. kand. Johan Astrom
Fil. maisteri Markku Koponen
Varatuomari Mikko NyyssolS

Tyd nte kij d i n e d u staj at

Palkkasihteeri Veikko Ahvonen
Tyoehtosihteeri Seppo Juutilainen
Tutkimussihteeri Kaija Kallinen
Sosiaalisihteeri Veikko Simpanen

M a ata I o u sy rittd)j ie n ed u staj at

Agronomi Helind Suominen
Valtiotiet.lis. Kaarina Knuuti
Agronomi Antti Huhtamdki
Agrologi Johannes ljas

Yrittiijien edustajal

Jdrjestojohtaja Matti Rdisdnen
Varatuomari Risto Tuominen
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E Idketu rua kesku ksen j u I kaisuja

Tutkimuksia
Tuominen, E/a; Eldmdnmuutos ja muutoksen hallinta.
Tutkimus leskeksi jdimisen taloudellisista, terveydellisistd ja sosiaalisista
vaikutuksista sekd leskeyteen sopeutumisesta.
Eldketurvakeskus. Tutkimuksia 1994:1. Helsinki 1994
Forss, Simo - Karjalainen, Pirkko - Tuominen, Kristiina:
Eldkeldiset ja vanhusten avuntarve. Tutkimuksen viliraportti.
Eldketurvakeskus. Tutkimuksia 1994:2. Helsinki 1994
Gould, Raija: TyoelSmd takanapdin ? Tutkimus ikddntyneiden
tyontekijoiden tyossd pysymisestd vuosina 1990 -'l 993.
Eldketurvakeskus. Tutkimuksia 1994:3. Helsinki 'l 994
Takala, Merui: Osa-aikaeldke. Katsaus osa-aikaeldkettd
koskeviin tilasto- ja tutkimustietoihin.
Eldketurvakeskus. Tutkimuksia 1994:4. Helsinki 1994
Kari sal mi, Seppo: Tyontekijdn rekisteriote ja tyoeldkesanoman vastaanotto
Eldketurvakeskus. Tutkimuksia 1994:5. Helsinki 1995

Tutkimuskatsauksia
Laatunen, Reflo: Eldke- ja muun sosiaaliturvan kehittdminen vuonna 1993
Laatunen, Reryb; Katsaus vuoden 1993 elSketurvaan.
Laatunen, Refio; Vuoden 'l 994 elSkemenoennuste.
Laitinen, Sinikka: Eldketurvassa tapahtuneita ja vireilld olevia muutoksia/
Ldnsi-Eurooppa-ll.

Tilastojulkaisuja
Kuukausitietoja yksityisen sektorin eldkkeistd
Neljdnnesvuositilasto
Tyoeldkejdrjestelmdn tilastollinen vuosikirja, osat I ja ll
Yksityisen sektorin tyoeldkejdrjestelmdn alueti lasto
Tyoeldkemenotilasto alueittain (sarjassa SVT Sosiaaliturva,
yhteistyond Tilastokeskuksen kanssa)
Tilasto Suomen elSkkeensaajista
(yhteistyond Kelan kanssa)
Taskutilasto/Fickstatistik/Pocket statistics
Esimerkkejd kokonaiseldkkeistd vuonna 1994
Yritysten tyoelSkemaksut

Esitteitii
Tyoeldke tutuksi/Kdnn din arbetspension
Tyontekijdn eldke/Arbetstagarens pension
Yrittdjdn eldke/Foretagarens pension
Kuntoutus on hyvd vaihtoehto/ Rehabilitering ett bra alternativ
(yhteistyoni Kelan kanssa)
Miten jdrjestiin tyontekijoilleni lakisddteisen eldkevakuutuksen ?
(myos ruotsiksi ja englanniksi)
ETA ja Suomen sosiaaliturva lyhyesti (myos ruotsiksi ja englanniksi,
yhteistyond Kelan kanssa)
Tyokomennus ulkomaille/ Utsdnd utomlands
(yhteistyonii Kelan kanssa)
Suomen tyoelii kejdrj este I mti ( myos ruotsi ksi,
engianniksi, saksaksi, ranskaksi, vendjdksi)
Eldketietoa numeroina (myos ruotsiksi, englanniksi,
saksaksi, ranskaksi, vendjdksi)
Tyoeldkkeen laskentaopas
ELMO tietdd eldkkeistd

Lehti6
Tyoeldke 1 - 5 (Arbetspension 1)
Lisdetu 1 - 7
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Tyoeldkesdddoksid vuonna 1994

Laki kunnallisten viranhaltijain ja tyontekijdin eliikelain 16 a $:n
muuttamisesta (51 8/94)
Kunnalliseen eldkejdrjestelmddn sisdltyvdn aikaisempien
ammattikohtaisten eldkeikien valintaoikeuden rajoittaminen
'Laki tuli voimaan 1.1.1995.
ETK:n yleiskirjeet A2Bl93 ja A35194

Laki tyontekijdin eldkelain 9 $:n poikkeuksellisesta
soveltamisesta vuonna 1995 (760/94)
TEl-indeksikorotus 1 ,5 o/o 1.1 .1995.
ETK:n yleiskirje A 39/94

Laki tyontekijdin eldkelain muuttamisesta (878/94)
Laki lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekijiin eldkelain
mu uttamisesta (879/94)
Laki merimieseliikelain muuttamisesta (880/94)
Laki yrittdjien eldkelain muuttamisesta (881/94)
Laki maatalousyrittdjien eliikelain muuttamisesta (882/94)
Laki maatalousyrittdjien sukupolvenvaihdoseldkkeestd annetun
lain 43 $:n muuttamisesta (883/94)
Laki maatalousyrittdjien luopumiskorvauksesta annetun lain 37 $:n
mu uttamisesta (884/94)
Laki luopumiseltikelain 24 $:n muuttamisesta (BB5/94)
Hallintomenettelylain periaatteiden soveltaminen yksityisen
puolen tyoeliikelakeihin ja
mu utoksenhaku-uud istus.
Lait tulivat voimaan '1 .1 .1995.
ETK:n yleiskirje A 46194

Laki kunnall isten viranhaltijai n ja tyontekijdin eliikelain
muuttamisesta (1 32411 994)
Oikeusturvauudistus kunnalliseen eldkejdrjestelmddn.
Voimaan 1.1.1995.
ETK:n yleiskirje A2195

Laki valtion eldkelain muuttamisesta (1189/1994)
Laki valtion perhe-eldkelain muuttamisesta (11 90/1 994)
Laki kunnallisten viranhaltijain ja tyontekijdin eliikelain
muuttamisesta (1 1 91/1 994)
Laki Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta (119211994)
Laki kansaneldkelain 58 a g:n muuttamisesta (1193/1994)
Vakuutusoikeus julkisen puolen eldkeasioiden ylimmiiksi
mu utoksen hakuasteeksi.
Voimaan 1.1.1995.
ETK:n yleiskirje A 1/95

E lii ketu rva kesku ksen yl eiski rjeet loytyvdt myos VTKK: n
valtakunnall isesta M inttutietopankista tietokannasta
EYLE hakusanalla esim. N:433/93.
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Eld ketu rvakesku ksen rekisterit

Rekisterien kdyttotarkoitus

Tyoelii keturvan hoitam inen ja sen toteutta miseen tarvittavat
yhteydet muihin elSkejdrjestelmiin

Rekisterien nimet ja rekisteriasioita
hoitavat henkilot

Henkilorekisteri : jaostopaallikko Tellervo Lehtinen
Tyosuhderekisteri: jaostopddllikko Arja Laakso
Eld kejd rjestelyrekisteri : jaostopdil li kko Arja Laa kso
Virei I liiolorekisteri : jaostopid I I ikko An nel i Pohjola
Eldketapahtumarekisteri : jaostopiiiillikko Anneli Pohjola

Rekisterien sisdltdmdt tietotyypit:

Henkil6tiedot (henkilorekisteri)
Tytiskentelytiedot (tyosuhderekisteri)

TEL-, MEL-, LEL- ja TaEltyosuhdetiedot
MYEL- ja YELtoimintaa koskevat tiedot
vapautukset yrittdjdvakuutusvelvollisuudesta
tyottomyyslisipdivdt
VEL-, KVTEL- ja KiEl-palvelussuhdetiedot
Suomen Pankin ja Kansaneldkelaitoksen palvelussuhteet
Ruotsin eldkepisteet
vireilliiolotiedot selvittelyistd

Eldketiedot (eldketapahtumarekisteri)

tyoeldkepidtokset
ku ntoutusrahapddtokset
tietoja kansaneldkepddtoksistd

E t 5 kej d ri este lytied ot (e I 5 kej d rj e ste lyre ki ste ri )

TE L-eldkejirjestelytiedot tyona ntajista
tyonantajan selvittelytiedot

Vi rei I lSolotiedot (vi rei I liiolorekisteri)

vireillii olevat eldkehakemukset
tietoja el6kehakemuksiin I iittyvistd asiakirjoista
eliikelautakunnissa ja vakuutusoikeudessa vireilld olevat valitukset
ja niitd koskevat pddtokset
tyokyvyttomyyseldkkeitd ja yksilollisid varhaiseldkkeitd
koskevat ennakkoilmoitukset ja kuittaukset
tietoja tapaturmavakuutus-, liikennevakuutus- ja sotilasvammalain
mukaisista korvauksista
sairausvakuutuslain mukaista piiiviirahaa
koskevat ensisijaisuusaikatiedot
Eldketurvakeskuksen eri tyopisteiden selvittelytietoja
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Eldketurvakeskuksen organisaatio ( 41ees)

Hallintopalveluosasto
Anu RonkainenVaratoimitusjohtaja

Jouko Sirkesalo
Talousosasto



Tyoeldkejdrjestel mdn organ isaatio
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