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Tyoeliketurva vuonna 1 995

Yksityisten alojen tydeldkkeitd oli vuoden

1995 lopussa 1 042 000. Eldkkeitd makset-

tiin kaikkiaan 30,7 miljardia markkaa.

Kasvua edellisestd vuodesta oli 1,6 miljar-

dia markkaa, mikd merkitsee 4,3 prosentin

suu ruista reaalikasvua.

Ju lkisten alojen tyoeltikkeitd maksettiin

20,4 miljardia markkaa. Kaikkiaan tyo-

eldkkeitd maksettiin vuonna 1995 Suo-

messa 51,1 miljardia markkaa.

Yksityisten alojen vakuutusmaksutulo oli

30,1 miljardia markkaa, kasvua edellisesti
vuodesta 2,1 miljardia markkaa. Eldketur-

van rahoittamiseen kdytettiin myds

Tydttomyyskassojen Keskuskassan mak-

sama 3,8 miljardia markkaa, jolla peitetddn

tydeldkelisistd aiheutuvia kustannuksia.

Tyoeldkejdrjestelmdn rahastoih in karttunut

pddoma eli vastuuvelka oli vuoden 1995

pdirttyessd 172,5 miljardia markkaa, noin

12 miljardia markkaa edellisvuotta enem-

mAn.

Vuoden 1996 alussa voimaan tulleilla

lainmuutoksilla on myonteisten talousvai-

kutusten lisdksi vankat sosiaalipoliittiset
perustelut. Eldketurvan terveet perusra-

kenteet sdilyivdt leikkauksista huolimatta.

M u utokset lisdidivdt kannustimia tydntekoon
ja tydssd pysymiseen. Nyt pitkddn jatkunut

tyonteko palkitaan paremmalla eldkkeellfi

kuin varhainen tyonjdtt6. Tydeldkkeiden

rahoitus tasapainottuu, my6s pitkdlld

aikavdlilld. Vuoden 2030 tyoeldkemaksun

arvioidaan olevan 3 - 4 prosenttiyksikk6dt

matalampi kuin mitd aikaisemmin on

laskettu.

Ydinasioita suomalaisessa tyoeldkemallis-

sa on kotimaisen tuotannon ja tyollisyyden

tukeminen tydeldkelaitosten vakuutusmak-

su- ja sijoituslainojen avulla. Yleisen

korkotason mataluus.ja yritysten vakuuson-

gelmat ovat vdhentdneet tyoeldkelainojen

kysyntdd ja siksi kasvava osa sijoituksista

on suuntautunut valtion lainapapereihin.

Kehityskulkua ei valtion lainojen hyvdstd

korkotuotosta huolimatta voi pititii toivgt-

tavana.

Sijoitustoiminnan ongelmiin ollaan parhail-

laan etsimdssd ratkaisua. Siind keskeinen

tavoite turvaavuuden lisdksi on kotimaisen

yritystoiminnan vahvistaminen niin, ettd

Suomessa riittdd tyopaikkoja tyoeldkkeiden

rahoittamiseksi my6s tulevaisu udessa.

Parhaillaan on selvittelyn alaisena my6s

tydeldkeyhtioiden hallinto. Siind ratkaisun

tulee sekd turvata tydelEikeyhtioille Euroo-

pan Unionin ndkokulmaa tyydyttdvti riittdvi
itsendisyys ettd samalla sdilyttAEi ne

mielestdni kiistattomat edut, joita yhteis-

ty6lld muun vakuutussektorin kanssa on

saatu aikaan. Asiakkaan kannalta tdrked

yhteistyon saavutus on, ettd tyoeldkejdr-
jestelmdn ei ole tarvinnut investoida omaan

palveluverkostoon, vaan on voitu hyodyn-

tdA vakuutusyhtiOiden ja Kelan paikallisia

palveluja. On kaikki syy toivoa tdmdn

kdytdnndn jatkuvan.

Suomalaisen yhteiskunnan huolestuttavin

pi irre on suu rtyott6myyden taittumisen

hitaus. Se merkitsee monelle tyottdmyyden

pitkittymistti ja vajaata ty6uraa. Sindnsd
ymmdrrettdvd tavoite lisdtd nuorten

tydpaikkoja kanavoituu tarpeettoman usein

hal u ksi si i rtid i ktidintyvdt tydnte kijEit eldk'
keelle. Tyottomyyden vdhentdminen

eldkkeelle siirtymistd aientamalla on

kuiten kin vastoin eldkepoliittisia tavoitteita

my6henttid tyoeliimtistd vetdytymisen

ajankohtaa. Kokemukset aikaisemmista

vastaavista toimenpiteistd eivdt ndhddkseni

rohkaise niitd tukemaan.

Ajan ilmioihin kuuluu my6s laajeneva

harmaa talous, mihin usein liittyy sosiaa-

I ietujen vdiiri n kdyttdd tai vaku uttam isvelvol-

lisuuden laiminlyomista. LEL Tyoeldke-

kassa on tarttunut ongelmaan tehostaen

valvontaansa ja siihen liittyvdd viestintdd.

Vastaavia toimia on viritetty myds Eldketur-

vakeskuksessa. Olisi onnettomuus suoma-

laiselle yhteiskunnalle ja



tyoeldkejdrjestelmdlle, jos harmaan

talouden mittasuhteet kasvaisivat vield
nykyisestddn.

Kulunut vuosi 1995 oli tyoeldkejdrjestel-

mdssd monella tapaa suurlaman jdlkihoi-

don vuosi. Eldke-Kansan konkurssipesdn

selvittely eteni asianmukaisesti. Eldketur-
vakeskuksen Vakuutusosakeyhti6 Garan-
tian hoidossa olevan vakuutuskannan

vahinkosuhde pieneni niin merkittdvdsti,

ettd vuoden tulos muodostui positiiviseksi.

On mahdollista, ettd tdhdnastisten tappioi-

den kattamiseen riittdd vuonna 1996

tydnantajilta perittdvi 0, 3 prosent-

tiyksikkod palkoista. Eldkesddti6iden ja
-kassojen sijoitustoiminnan valvontaa

tehostettiin ja valvonta siirrettiin Eldketurva-

keskuksesta sosiaali- ja terveysminis-

teri66n.

Lamavuosiin osui myds Eldketurvakeskuk-

sen ja erdiden tyoeldkelaitosten omistaman
Tietokonepalvelun jakaminen kahteen
yhti66n, joista toinen, Octel, erikoistui
kdiyttdpalvel uihin ja toinen, Tietokonepal-

velu, suunnitteluun. Kummankin yrityksen

kdynnistyminen on sujunut tavoitteiden
mukaisesti.

Tyoeldkejdrjestel mdn toi meen panevan

hallinnon pani koetukselle eldkeuudistus

1996 voimaantulo erittdin tiukassa aikatau-
I ussa. U rakasta selviydytti i n. Tiistd parhaat

kiitokset osaaville ja venymiskykyisille

toimihenki16ille.

Esitdn parhaimmat kiitokset Eldketurvakes-

kuksen yhteistyotahoille ja hallintoelimille

hyvdsti yhteistyostd ja luottamuksesta.

Tyotovereitani kiitdn tyontdyteisestd ja

tehokkaasta ty6vuodesta.

(

Matti monen

Toimitusjohtaja



Hallituksen kertomus Eliketurvakeskuksen
toiminnasta vuonna 1995

Vuosi 1995 oli Eltiketurvakeskuksen 35.

toimintavuosi ja hallituksen kolmivuotiskau-

den ensimmdinen. Hallitus kokoontui 20

kertaa. Eldketurvakeskuksen toimintaan

antoivat selvdn leimansa Suomen liittymi-

nen Euroopan Yhteisdihin ja siitd seurannut

voimakas kansainvdlisten yhteyksien ja

erityisesti tietoliikenteen kasvu, vuoden

1 996 tyoeldkemuutosten valmistelu ja

toimeenpano sekd ty6eldkejdrjestelman

keskeisten tietopalvelujen uudistaminen.

Eldketurvaan ja sen hoitamiseen liittyvdsti

Eliketurvakeskuksen hallitus antoi lausun-

not harmaan talouden selvitysryhmdn

loppuraportista ja kansainvdlisen vero-

tuksen uudistamistyoryhmdn muistiosta.

Yhteisty6ssd tyomarkkinaosapuolten ja

tyoeldkelaitosten kanssa asetettiin tukiryh-

md selvitysty6lle, jossa kartoitetaan nykyis-

ten sddnnosten ulkopuolelle jddvien palk-

kojen mddrd6 ja kohdentumista. Vdiest6-

rekisterikeskukselle annetti in lausunto

henkilotunnuksen kehittdmisestd uudella

vuosisadalla kdytettdvdksi. Sosiaali-ja

terveysministerin asettaman selvi-

tysmiehen muistiosta Tydeldkejdrjestelmdd

koskeva selvitystehtdvti (STM 1 995:6),
joka kdsittel i laajasti tyoeltiketu rvan keskei-

siti kysymyksid, annettiin niin ikddn lausun-

to.

Tilintarkastusta koskevien mddrdysten

saattamiseksi tilintarkastuslain muutosten

mukaisiksi laadittiin asetusmuutokset

Eldketu rvakeskuksen, Maatalousyrittdjien

eldkelaitoksen, LEL Tyoeldkekassan ja

Esiintyvien taiteilijoiden eldkekassan

ohjesAtinn6istd.

Eldketurvakeskuksen toiminta koostuu

tydeldkejdrjestelmdn palvel utehtdvistd.

Nditd ovat ty6eldketurvan kehittdminen,

tutkimus-, tilastointi- ja viestintdtehtdvdt,

vakuutetun eldketurvan varmistamiseen

liittyvtrt valvontatehtdvdt sekd ty6eldke-
jdrjestelmdn tietohallinnon yllirpito- ja

kehittiimistyot. Palvelujen tuottamisen
perusteita selviteltiin hallituksen seminaa-

rissa, joka pidettiin syyskuussa.

Eldketurvakeskuksen
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Tutkimuspolitiikan ldhivuosille hallitus

vahvisti helmikuussa.

Hallinnon kulut olivat yhteensd 114,5

miljoonaa markkaa. Lisdystd edelliseen

vuoteen verrattuna oli 4,7 prosenttia.

Maksetut palkat ja sosiaalikulut olivat 66,3

miljoonaa markkaa ja ATK-kulul 22,2

miljoonaa markkaa. Vakuuttamisvelvolli-

suuden laiminlyoneiden tyonantajien

eldkejdrjestelyistd Eldketu rvakeskukselle

aiheutui kertomusvuonna 1 8,5 miljoonan

markan kulu. Vastaava mddrd edellisend

vuonna oli 16,6 miljoonaa markkaa.

Kdyttdomaisuudesta tehtiin elinkeinovero-

lain enimmdispoistoina 4,6 miljoonan

markan poistot.

Oy Tietokonepalvelu Ab:n osakkuus-
jdrjestely vietiin loppuun ja nyt osakkeista

51 % on Eldketurvakeskuksella. Eldketurva-

keskus, Tietokonepalvelu ja sen palvelui-

den muut kdyttdjiosakkaat ovat arvon-

lisdverolain mukaisesti ryhmdrekisteroity-
neet. Oy Tietokonepalvelu Ab:n tulos oli 1,6

miljoonaa markkaa tappiollinen. Kun

Eldketu rvakeskus ei harjoita I i i ketoi m i ntaa,

ei ole tarpeen tehdd konsern iti I i nptiEitdstd.

Vakuutusosakeyhtio Garantiassa Eldke-

turvakeskuksella on 48% osuus osake-
pddomasta. Timdn yhtidn tulos vuodelta

1995 on uuden vakuutuskannan osalta

noin 7 miljoonaa markkaa voitollinen.

Eldketurvakeskuksen oman toiminnan

menot katettiin el6kelaitoksilta perittdvilld

kustannusosuuksilla, joita kerdttiin 1 1 8,8

miljoonaa markkaa. Mddrii oli edelliseen

vuoteen verrattuna 4% suurempi.

Eltikelaitoksilta perittiin lisdksi 558,0

miljoonaa markkaa Garantialle luovutetun

vakuutuskannan tappioiden peittdmiseen

sekti 23,7 miljoonaa markkaa Garantian

osakkeiden maksamiseen. Kannansiir-

tovelka korkoineen lyheni ndin 218,9

miljoonaksi markaksi. Vuoden tulos luovu-

tetun kannan osalta muodostui positiivisek-

si, kun seki vakuutusmaksuvastuusta etta



korvausvastuusta varauksia vapautui.

Vaikka siirto tasoitusvastuuseen oli 34,8

miljoonaa markkaa, jdi edellisena vuonna

muodostuneen ylivahinkovelan lyhentd-

miseen 467,8 miljoonaa markkaa. Kaikki-

aan on luovutetun vakuutuskannan tappioi-

den perimaton madra tilinpddtoksessa

485,4 miljoonaa markkaa. Lisaksi Garanti-

an osakkeiden hankintahinnasta on peri-

mdttd 71,1 miljoonaa markkaa.

Henkilosto

Elaketurvakeskuksen palveluksessa oli

vuoden 1995 pA6rttyessA 328 henkilod.

Vuotta aikaisemmin heita oli 335. Lukuihin

sisdltyvdt vuoden vaihteessa ditiyslomalla

olleet henkilot. Edustajiston, hallituksen ja

toimitusjohtajan palkat ja palkkiot olivat

1 137 062 markkaa. tVuut palkat 1a palkkiot

olivat 50 801 968 markkaa.

Elaketurvakeskuksen hallitus 1995 - 97.
lstumassa vasemmalta Jouko Kuisma (varajdsen), lv4auri A/loren,

Pekka A/lerenheimo, Kaija Kallinen, Aarne Lehkonen,
Kari Puro (puheenjohtaja)ja Veikko Simpanen.

Seisomassa vasemmalta Keijo Hyvonen. Seppo tt/lattila,
Paavo Pitkdnen, Lasse Laatunen, Folke Bergstrom ia
lv4 atti U r m o n e n, E I aketu rvakes ku kse n to i m i t u sj o htaj a.

(Kuvasta puuttuvat Jussi Jarventaus ja
lVlarkku Sorvari, varapuheenjohtaja).
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Eldketurvakesku ksen tu Ioslaskelma

1 .1. - 31.12.1995 1.1. - 31 .12.1994

Varsinainen toiminta

Tuotot
Kustannusosuudet
eldkelaitoksilta
TEL 15 $:n mukaiset
elikejdrjestelykulut

Kulut
HenkilOst6kulut
Muut kulut

Muut tuotot ja kulut
Vuokratuotot
El6kelautakunta

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Korkokulut

Poistot

Varsinaisen toiminnan tulos

137.361

18.542

130.650

16.565

- 66.349
- 48.199

7.388
8.709

4.389
2.732

467.834
66.548

118.819

114.548

1.321

'1.657

4.607

62.671
46.767

114.085

109.438

934

1.O17

4.730

7.850
8.784

4.169
3.152

0o

i ,rr';''
Siirtyneen luottovakuutuskannan '.i 

,.,,

toiminta .

Kustannusosuudet
eliikelaitoksilta 557.825 445.941
Muut tuotot 179 558.0M 95 445.376

Kulut
Ylivahinkosuoja
Korkokulut
Muut rahoituskulut

i

579.560
91.207
3.452 674.219

228.843

401.286

Kannanhoidon tulos 959.290

Luvut tuhansina markkoina

o



Tase

Vastaavaa
31.12.1995 31.12.1994

Kdyttoomaisuus

Aineelliset hyddykkeet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Mu ut aineelliset hyodykkeet

23.875
8.288

344 32.507

24.899
8.361

376 33.636

Kdytt<iomaisu usarvopaperit

Osakkeet ja osuudet 127.264 127.183

Rahoitusomaisuus

Saamiset
Lainasaamisdt
Siirtosaamiset
Kustan n usosu ussaam iset

2.130
4.522
4.456 11.108

945
5.741

18.157 24.843

Rahat ja pankkisaamiset 7.634 7.468

178.513 193.130

.

o
Luvut tu han si na m arkkoi n a



Vastattavaa
31.12.1995 31.12.1994

Oma piioma

Osakerahasto

Luottovakuutuskannan alijriiimii
Edellisten tilikausien alijiimi
Tili kauden ylij€iiimtValijtiiimti

47.413

- 1.444.679
959.290

215.000
373.454

11.721
15.912

402

- 437.976

588.454

28.035

23.707

- 1.215.936
- 228.843

215.000
1.373.504

.8.647
15.200

1.751

- 1.420.972

1.588.504

25.598

Vieras p65oma

Pitkdaikainen
Lainat rahalaitoksilta
Muut pitkdaikaiset velat

Lyhytaikainen

Ostovelat
Siirtovelat
Eliikekustannusten
tasausosuudet

178.513 193.130

,-

-i 'r.l

I

Luvut tu hansi na m arkkoi n a

o



Tilinpeetdksen liitetiedot

Hen kiltistdkul ujen erittely

Palkat ja palkkiot
TEL, TaEL ja lisieldkevakuutus
Ivl u ut pakolliset sosiaalikulut
Vapaaehtoiset sosiaalikulut

49.240
9.123
5.242
2.744 66.349

1.644Luontoisedut

Poistojen erittely
%999

1.O24
3.552

31

1.607_

Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyodykkeet

Poistosuunnitelman mukaisesti on tehty
EVL:n mukaiset maksimipoistot

Kiytttiomaisuuden osakkeiden ja osuukslen erittely

Lukumddrd

Osakkeet ja osuudet

Osakkeiden
osuus 7"

Nimellisarvo KirjanPito-
aryo

OctelOy
Oy Tietokonepalvelu Ab
Vaku utusosakeyhti6 Garantia

15.000
306

28.800

15
51
48

1.500
306

28.800

3.000
1.846

118.534

Osakkeiden ja kiinteist<iien verotusarvot

Kdyttoomaisuus
1 995
Kirjanpitoarvo Verotusarvo

122.431

1 994
Kirjanpitoarvo Verotusarvo

497Osakkeet ja osuudet
Osakkeet
Kiinteist6osakkeet
Kiinteist6t

120.535
3.000
3.729

23.875
3.083

96.251

325
123.144

3.714
24.899

3.178
97.439

Oman pdioman muutos

Osakerahasto 1.1.1995
Osakerahasto 31.1 2.1 995

23.707
47.414

Lisdys 23.707

Helsingissd 27 . pttivdnd maaliskuuta 1996

Markku Sorvari

Folke Bergstrom

Kaija Kallinen

Seppo Mattila

Paavo Pitkdnen

Keijo Hyvonen

Lasse Laatunen

Pekka Merenheimo

Veikko Simpanen

Jussi Jdrventaus
Aarne Lehkonen

MauriMoren

lMatti Uimonen

Toimitusjohtaja

@

Luvut tuhansina markkoina

Kari Puro



Ti I i ntarkastuskertom us

Olemme tarkastaneet Eldketurvakeskuksen

kirjanpidon, tilinpiieitoksen ja hallinnon tili-

kaudelta 1 .1 .-31 .1 2.1 995. Hallituksen ja

toimitusjohtajan laatima ti linpEiirtds sisdltAd

toimintakertomuksen, varsinaisen toiminnan ja

luottovakuutuskannan tuloslaskelmat, taseen ja

liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen
perusteella annamme lausunnon tilinp;iritok-
sestd ja hallinnosta.

Eliiketurvakeskuksen valvontatarkastuksesta
tilikauden aikana on huolehtinut allekirjoittanut

Folke Tegengren. Olemme perehtyneet tarkas-

tuksesta annettuun 1 8.3. 1 996 pdiviittyyn

erilliseen keftomukseen. Tilintarkastus on

suoritettu hyvdn tilintarkastustavan mukaisesti.

Kirjanpitoa sek€i tilinpiitit6ksen laatimis-

periaatteita, sisdltdd ja esitttimistapaa on tiilldin
tarkastettu ri ittriviissri I aaj u udessa sen totea-

miseksi, ettei tilinpAritds sistillii olennaisia

virheitii tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa

on selvitetty hallituksen jdsenten ja toimitus-
johtajan toiminnan lainmukaisuutta tydntekijiiin
eliikelain nojalla annetun Eldketurvakeskuksen

ohjesddnndn perusteella.

Lausuntonamme esitdmme, ettd tilinpriiitos on

laadittu kirjanpitolai n sekei tili npziritoksen

laatimista koskevien muiden siiiinnosten ja

m6drdysten mukaisesti. Tilinpeatds antaa

kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja

riittdviit tiedot Elaiketurvakeskuksen toiminnan

tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilin-
pddtos voidaan vahvistaa sekd vastuuvapaus

my6ntiiEi hallituksen jisenille ja toimitusjohtajal-

le tarkastamaltamme tilikaudelta. Taseen

kertyneet alijiirimEit 485.389.450,30 markkaa
peitetiiiin ty0eliikevakuutusmaksun yhteydessei

tyonantajilta perittdvilld lisiimaksuilla TEL 13 a
ja b $:n perusteella.

Helsingissii, huhtikuun 16. pdivAnd 1996

Mikko Leppdnen, HTM

Mikko Paiho, HTM

Jaakko Pohtio, KHT

Folke Tegengren, KHT

o



Tietoja Eldketurvakeskuksen toiminnasta

Keskeiset kehittdmisalueet

Eldketurvakeskuksen toimintaa kertomus-

vuonna leimasivat lainmuutosten valmiste-

lu ja sisdiset kehityshankkeet. Eldkeuu-

distus 1996 tyollisti kymmenii etk:laisia

erityisesti loppuvuodesta. Lainvalmistelu-

toiden pddllekktiisyys sisdisten kehi-

tyshankkeiden kanssa vaatii henkil0stdltd

paljon. Tiukka taloudenpito puolestaan

vaikutti siihen, ettei lisdd henkil6st6ii
palkattu tydpaineita purkamaan. Jdlkeen-

pdin voidaan kuitenkin todeta, ettd ddrim-

mdisen kiredstd aikataulusta huolimatta

eldkeuudistuksen voimaantulo sujui

kitkatta.

Asiakas on Eldketurvakeskuksen kehittd-

misen ldhtokohta. Asiakkaiden mielipiteitEi

ja tarpeita kuultiin eri yhteyksissa ja tulok-

sia hyodynnettiin tyon ja sen organisoinnin

u udistamisessa. TyOeldkepdivdn yhteydes-

sd syksylld tehtiin yrityskuvatutkimus. Sen

tulosten mukaan Eldketurvakeskuksen

vahvuus on luotettavuudessa 1a ammatti-

taidossa. Kritiikin aihetta ldytyi joustavuu-

dessa, selkeydessd ja nykyaikaisuudessa.

Tdmd kritiikki tuli usein eldkeyhtioiden

suunnasta.

Liikeideapohjainen tavoitejohtaminen oli

neljtittd vuotta kdytossd toiminnan ohjaus-

mallina. Keskeiset kehitystavoitteet olivat

kuudella avainalueella. Niihin liittyvissd
perustoiminnoissa on valtaosa Eldketurva-

keskuksen pdivittdisestd tydstd; kuten

rekister6inti-, valvonta-, soveltamis-,

koulutus-, tutkimus-, suunnittelu-, lasken-

ta-, tilastointi- ja tiedotustehtdvdt sekd

sisdiset palvelut. Myos perustoimintoja on

kohennettu asiakaskeskeisyyden henges-

sd.

Ensimmdiselld avainalue ella " Tydeldketur-

van uskottavuud' oli tavoitteena osoittaa

selvityksilld ja laskelmilla rahoituksen

kestdvyyttdi, esittdd tyoeldkelainsddddn-

toon harkittuja muutoksia sekd tukea

tyomarkki najdrjestojen asettamia tydryh-

mid. Lisdksi tavoitteena oli valvonnan

tehostaminen ja suunnitelmat toimen-

piteistd harmaata taloutta vastaan.

Eldketurvakeskuksen
yrityskuva
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Avainalueen tavoitteet ovat kertomus-

vuoden aikana toteutuneet varsin tyydyttd-

vdsti. Tydeldketuruan kehiftdmistd suunnit-

televia ty1ryhmid on tuettu. Rahoitusasiois-

ta jdrjestettiin seminaareja sidosryhmille ja
ti ed otett i i n s u u re I I e y I e i s6 I I e. To i m e n p iteet

harmaan talouden vastustamiseksi

kdynnistyivdt.

" Tyoeldkejdrjestelmdn toimivuud' -avain-

alueella suunnitelmana oli kehittdA Eldke-

tu rvakesku ksen toimintaa eldkelaitosten

tarpeiden mukaiseksi. Lisdiksi pyrkimykse-

nd oli tukea ratkaisuja, jotka turvaavat

hajautettua hallintomal lia ja sdilyttdivdit

eldketu rvan yhtendisyyttii. Tavoittei den

suuntaista toimintaa on vuoden aikana

ollut paljon, mutta tulokset eivdt vield ndy

selvdsti esimerkiksi asiakaskyselyissd.

Tyoeldkejdrjestelmdn keskeisten tietojdr-
jestelmien uudistus on useita vuosia ollut

El6ketu rvakeskuksen toimi nnallisesti

tArkein kehittdmisalue. Kertomusvuonna
painopiste oli eldkeasiain sekd eliikejdr-
jestely- ja yhteisdtietojdrjestelmAn uudis-

tuksissa. Toiminta ndilld alueilla on suiunut
tavoitteiden mukaisesti, joskin erditt tydt

ovat viivdstyneet eldkeuudistuksen vuok-

sl.

" Kansainvdlisyyd' -alueella ensimmdisend

tavoitteena oli hoitaa kansainvdliset

yhdyslaitostehtdvdt ja niiden edellyttdmd

tietoliikenne asianmukaisesti. Toisena

tavoitteena oli seurata eldketurvan kehitys-

td EU:ssa ja kolmantena huolehtia tydeld-

keturvan toteutumisesta ty6suhteissa, joilla

on liittymdkohtia Viroon ja Vendjddn.

Toiminta on ollut tavoitteiden suuntaista,

mutta kaikkia ei ole tdysin saavutettu sen

vuoksi, ettd tehtdvdt ovat osoittautuneet
odotettua ty1lddmmiksi muun mLtassa

suuren hakemusmddrdn vuoksi.

" Sosiaalivakuutuksen kokonaisneuvonta" -

alueella tavoitteena oli parantaa neuvonta-

palvelua siten, ettd Eldketurvakeskuksessa

asioiva vakuutettu saa riittdvdt tiedot paitsi

tyoeldkkeestd myds siihen liittyvdstd



muusta sosiaalivakuutuksesla. Alueen
toteutuma on verrattain hyvd. Asiakasneu-
vojia on koulutettu ja varsinkin tydttdmyys-

turuaa koskeva neuvonta on ollut varsin

kysyttyd.

Missd

toite
" Eldketuruakeskuksen toimivuud' -alueen

tavoitteet liittyveit henkildjohtamiseen,

osastojen yhteistyohon sekd tavoitekes-

kustelujen kdymiseen. Pyrkimyksend oli

myos vdhentdd kokouksia ja keskittdd

toiminta tuloksen kannalta olennaisiin

asioihin. Resurssitarpeisiin vastataan

tavoitteen mukaan edistdimtilld tehtdvistd

toisi i n si i rtym isid. Sisdise n i I m ap i i ritutki -

muksen mukaan tavoitteellisuus on Eldke-

tu rvakeskuksessa selvdsti lisddntynyt.

Mu ilta osin, esimerkiksi kokousmddrdn

suhteen, toteutuma on melko vaatimaton.

tehhddn,

sielld

lastuja

tulloo.

Osastokohtaisista sisdisistd keh itysohjel-

mista ensimmdinen oli lakiosaston ns.

Orvokki-projekti, jonka tuloksena on

osaston toitd ja organisaatiota uudistettu ja

tehtiividi sel keytetty. Vai kutu kset u lottuvat

myds osaston ulkopuolelle. Esimerkiksi

koulutuksen organisoinnin uudistus pantiin

vireille.

Rekisteripalveluosasto kdynnisti oman

kehittrimisohjelmansa asiakaspalvel un ja

siind tarvittavan osaamisen parantamisek-

si. Tuloksena oli organisaatiomuutoksia;

osasto jaettiin kahteen palveluyksikko6n,
joista toinen on erityisasiakastiimi ja toinen

suurasiakastiimi. Lisdksi tietohallintolinjan

atk-suunnitteluvoimavarat keskitettiin
u uteen tietojdrjestelmdyksikkoon.

Syksylld alkoivat vastaavat kehityshank-

keet tutkimusosastolla ja henkildstoosas-

tolla. Edellinen pyrkii tutkimustyon laadun
parantamiseen ja sitd koskevan viestinndn

kehittdmiseen. Jdlkimmdisessd pyritiidn
kehittdmddn ja uudistamaan henkil6sto-

osaston palveluja.

@



Eldkelaitosten palvelu

Eldketurvakeskuksen ohjeistus takaa sen,

ettd ty6eldikelakeja sovelletaan yhtendises-

ti. Kaikkiaan eldkelaitoksille ldhetettiin 69

yleiskirjettti, joista viisi liittyi vuoden 1996

eldkeuudistukseen. Muut koskivat muun

muassa viivdstyskoron ja -korotuksen

muutosta, TEL-vakuutusmaksun vanhen-

tumista ja EU-sosiaaliturvasopimuksen

soveltamista sekd yrittdjien ty6tt6myyspdi-

vdrahaa.

Vakuutusoikeudelle annettiin noin 800

lausuntoa. Ty6elEikeasioiden kisittelyit ja

muutoksenhakua koskeva oikeustu rva-

uudistus tuli voimaan vuoden alusta ja sen

seu rau ksena val ittaja ltihettdd val itu ksensa

aina eldkelaitokselle. Eldkelaitos siirtdd

valituksen muutoksenhakuelimen kdsitel-

ttivdksi vain, jos se ei suostu kaikkiin

valittajan muutosvaatimu ksiin.

Tietovarastot kasvavat

Eldketurvakeskus tallettaa tietovarastoihin

eli keskusrekistereihin tiedot tydntekijoiden

tyosu hteista ja yrittdj ien yrittdijtijaksoista.

Vuonna 1 995 kirjattiin tyosuhderekisteriin

5,1 miljoonaa tyosuhdeilmoitusta, mikd.on

saman verran kuin edellisvuonna. Pientd

laskua oli tyottomyysaikailmoituksissa, joita

kertomusvuonna tuli 1,5 miljoonaa kappa-

letta.

Viimeisen laitoksen periaatteen mukaan

eldkkeen ratkaisee ja maksaa hakijan

vakuuttanut viimeisin elAkelaitos. Vuoden

1999 alusta lukien tdmd yksityisen sektorin

keskeinen periaate on tarkoitus ulottaa

valtion ja kuntien eldkejdrjestelmiin.

Periaatteen toiminta kdytdnndssd edellyt-

tdd jdrjestelmien vdlistd sanomapohjaista

tiedonsiirtomahdollisuutta. Jo muutaman

vuoden jatkunut tyoeldkejtirjestelmdn
keskustietovarastojen ja niihin liitettyjen

tietojdrjestelmien uudistaminen on vaiheis-

tettu valmistumaan ennen viimeisen lai-

toksen periaatteen laajentamisen toteutus-

ta.

Vuoden aikana tehtiin suuri osa perustyos-

YEL-eldkemeno
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td, joka mahdollistaa eldkelaitosten ja

Eldketurvakeskuksen vilisen tosiaikaisen,

sanomapohjaisen tiedonvtilityksen. Kes-

kustietovarastojen uusi tietoliikenne kdyt-

taa tata tiedonvdlitystapaa. Eldkeasioiden

hoidon uudistamishankkeessa saatiin

eldkelaitosten ktiyttodn uusi eldketapah-

tumien tietovarasto, pddteniytdt ja ns.

pikaote, jotka kuvaavat henkilon eldketilan-

teen suorasanaisesti. Kokemukset koodi-

muotoisen esityksen vaihtumisesta sanalli-

seen ovat olleet mydnteisiS.

Vastuunjako kohdistaa
ku5tannukse-

Viimeisen laitoksen periaatteen mukaan

yksi eldkelaitos maksaa koko tyoeldkkeen,

vaikka siini on my6s toisissa eldkelaitok-

sissa vaku utetu ista tydsu hteista karttu n utta

eldkettd. Ndmti muiden elikelaitosten
vastuulla olevat osuudet ja osuudet eldke-

laitosten yhteiselld vastuulla olevista

eldkemenoista kohdistetaan Eldketurva-

keskuksen vastuunjaon kautta eldkelaitok-

sille.

Kertomusvuonna suoritettiin lopullinen

vuoden 1994 vastuunjako. Sen mukaan

eldkelaitokset maksoivat vuonna 1 994

TEL-, LEL-, TaEL- ja MEl-eldkkeitd ldhes

25 miljardia markkaa. Elikelaitosten
yhteiselld vastuulla oli ndistd 72 prosenttia
ja rahastoitua 28 prosenttia.

Vuonna 1994 valtio osallistui 419 miljoonal-

la markalla YEl-eldkkeiden ja 1 986

miljoonalla markalla MYEL-eldkkeiden

kustann uksiin. YEL-eleikemenoista valtion

osuus oli 19 prosenttia ja MYEl-eleike-'
menoista 77 prosenttia.

Eldkesddtioiden ja -kassoien
valvonta muuttui

Sosiaali- ja terveysministeri6lle kuuluva

eltikesdEitioiden ja -kassojen valvontateh-

tdvei oli vuodesta 1962 ldhtien delegoitu

Eldketurvakeskukselle. Tdmd valvontavas-

tuu laajeni Eldketurvakeskuksen luottova-



kuutuksen lakkauttamisen seurauksena

vuoden 1994 alusta sridtioiden ja kassojen

sijoitustoimintaan eli eldkevastuun kattee-

seen. Vuoden 1996 alussa katevalvonta

siirtyi sosiaali- ja terveysministeri66n.

Eldketurvakeskukselle jdi TEL:n ja YEL:n

soveltamisen valvonta, jonka toteuttami-

sessa pddpaino on koulutuksessa ja

neuvonnassa.

Kertomusvuonna valvonnan ja tarkastuk-
sen piiriin kuului 46 eldkesddtidtd ja B
eldkekassaa, yhteensd 215 000 vakuu-

tettua, sekd lisdksi Esiintyvien tiiteililoiOen
eldkekassa. Valvonnan voimavarat kohdis-

tettiin erityisesti eldkelaitosten vakavarai-

suuden ja hallinnon valvontaan. Eldke-
laitoksiin on tehty 33 tarkastusta ja sen

I istiksi osal listuttu 34 til i ntarkastu kseen.
Yhteistyossd sosiaali- ja terveysministeri6n

kanssa tehtiin alkuvuodesta 1995 erityinen
tarkastus- ja selvittelykierros.

Koulutusta ja tiedotusta

Eldkelaitosten toi mihen ki l6i I le jeirjestetti i n

koulutusta edellisvuosien tapaan. Uusille
toimihenkil6ille oli peruskoulutusta ja muille

tdydennyskou lutusta. Eldkekustannusten

tasausmenettelyd, tydsuhteen yhdenjak-

soisuutta, eldkkeiden laskentaa ja ulko-
maan eldkeasioita opiskeltiin omissa
tilaisuuksissaan. Loppuvuotena pddipaino

oli vuoden 1 996 eldikeuudistuksessa.

Tyoeldkepdivdn ohjelmassa oli muiden
ajankohtaisten aiheiden lisiiksi harmaa
talous, tyoeldkejdrjestelmdn haavoittuvuus
ja suomalaisen jaksaminen. Tyoeldketie-

dottajien neuvottelupdivilld kdsiteltiin

ajan kohtaisten ai heiden I isdiksi eldketu rvan

muutossuuntauksia Eu roopassa.

Tydeldke-lehted on kehitetty entistd sel-
kedmmin koko ty6eldkejdrjestelmein yhdys-

siteeksi. Tdssd on suurena apuna ollut uusi
toimitusneuvosto, jossa eldkelaitoksilla on

edustajansa. Lehted julkaistiin viisi nume-
roa. Ruotsinkielistd Arbetspension -lehted
julkaistiin kaksi numeroa.
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Vakuutettujen palveluja

Vakuutettujen ja tydnantajien neuvonta

puhelimitse, kirjeitse tai henkildkohtaisesti

on tyomddrdlld mitattuna Eldketurvakes-

kuksen suurimpia palvelumuotoja. Kerto-

musvuoden aikana tiedustelut koskivat

erityisesti ty6ttomyyteen liittyvidi eldke-

asioita sekd vuoden 1996 elAkeuudistusta

Neuvontapuheluja tuli yli 50 000 kappa-

letta. Asiakaspalvelutoimistossa kdvi 4 000

kysyjiiii. Vakuutettuja palveltiin myds eri-

tyisilld palvelupdivilld, joita jArjestettiin 24

eri paikkakunnalla. Palvelupdivilld noin

4 000 vakuutettua sai neuvontaa ja eldke-

otteen. Eldketurvakeskuksella oli oma

messuosasto yleismessuilla Turussa,

Lopen maatalousndyttelyssd sekd Tieto-

messuilla.

Vuoden aikana vastattiin noin 14 000

asiakaskirjeeseen. Kirjeiden ymmdrret-

tdvyyteen kiinnitettiin vuoden aikana

erityistd huomiota ja toimihenkil6itd koulu-

tettiin selkeddn ilmaisuun. Palvelututki-

muksen perusteella todettiin, ettd uudistet-

tuja kirjeitd on helpompi ymmdrtdd.

Neuvontaan liittyy uutena vdlineend sdh-

koinen eldketietopankki, Elmo, joka on

tarkoitettu sekd asiakasvirkailijan ettd

tavallisen kansalaisen kdyttdon. Elmoa

tehtiin tunnetuksi vuoden aikana 28 tiedo-

tustilaisuudessa eri puolella Suomea.

Kertomusvuonna Elmosta valmistui graa-

finen versio ja se vietiin lnternet-tietoverk-

koon helmikuussa 1996.

Palvelusopimus Kelan kanssa

Eldketurvakeskuksella on palvelusopimus

Kelan kanssa. Sen mukaan Kela vastaan-

ottaa tydeldkehakemuksia ja auttaa niiden

tdyttdmisessd. Eltrketu rvakeskus kouluttaa

asiakasvirkailijoita ja toimittaa tarvittavat

esitteet ja lomakkeet.

Eldkehakemus tehdddn yhdellti lomak-

keel la tyoelikejtirjestelmdn tai Kelan

palvelupisteessd. Eldketurvakeskus vilitti
ty6eldkelaitoksille 57 000 Kelan vastaan-
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ottamaa hakemusta, joihin kuuluu valtaosa

u usista tyokyvyttdmyyselikehakem u ksista.

Tydeldkelaitoksiin tuli suoraan sama mddrd

hakemuksia, joista suurin osa koski myon-

netyn eldkkeen jatkamista. Esitdytettyjd

vanhuuseldkehakemuksia ldhetettiin

kertomusvuonna noin 11 000.

Eldkeote - valvonnan veline

Henki16kohtaisesta eldkeotteestaan vakuu-

tettu voitarkistaa, ovatko hdnen tydhistori-

ansa tiedot oikein. Ndin hdn voi valvoa,

ettd kaikki tyosuhteet ilmoitetaan tyoeldke-
jdrjestelmdn tietovarastoihin eldketu rvaa

kartuttamaan.

Vuonna 1995 eltikeotteen pyysi 85 000

vakuutettua. Pyytiimiittti ote ldhetetddn

vakuutetulle kun Eldketurvakeskuksen

rekisteriin tulee tieto tydsuhteen pddttymi-

sestd. Ensimmdistd tyosuhdettaan aloitta-

va saa eldkeotteen tervehdyksend ty6-

eldketurvan piiriin tulemisesta. Kertomus-

vuonna otteen sai pyytdimdltttiiin 330 000

vakuutettua. Mddrd on selvdsti edellisvuot-

ta suurempi.

Eldketurvakeskukselle kuuluu tydnantajien
ja yrittdjien vakuuttamisen valvonta silloin,
jos vakuutusta ei ole otettu ajallaan.

Valvontatapaukset tulevat usein selvitettd-

viksi eldkeotteiden saamisen yhteydessd.

Toimintavuonna selvitettiin yli 1 800 ty6n-

antajan vakuuttamisasia. TEL-pakkova-

kuutus jouduttiin ottamaan 732 ty6nanta-
jalle. Tdissti yhteydessd mddrdttiin tyonan-

tajien maksettavaksi vakuutusmaksuja

korotuksineen 30 miljoonaa markkaa.

Tarkastuksia tehtiin 52 1 TEltydnantajan
luokse. Esiintyvien taiteilijoiden eldkekas-

san pyynnostti tehtiin 34 tarkastusta.

Vakuutusmaksun korotusasioita, jotka

johtuivat siitd, ettd tydnantaja otti myohds-

sd vakuutuksen, kdsiteltiin 677 kappaletta.

Kertomusvuoden aikana selvitettiin myos

yli 1 900 yrittdjdn YEL:n mukainen vakuut-

tamisvelvollisuus. Eldketurvakeskus joutui

ottamaan pakkovakuutuksen 300 yrittdjdn



puolesta. Vapautus YEL:n piiriin kuulumi-

sesta mydnnettiin 1 700 yrittdjdlle.

Harmaata taloutta vastaan

Laman aikana harmaa talous eli yhteiskun-

nallisten maksujen ja velvoitteiden laimin-

ly6nti yleistyi. Eldketurvakeskus laati toi-

mintavuonna suunnitelman, miten torjua

harmaata taloutta ty6eldkejdrjestelm6ssd.

Keinoja ovat muun muassa valvontayh-

teistyd verottajan kanssa, uusien yritysten

valvonta ja eri laisten kei nottel utilanteiden
ehkdiseminen.

Tirked keino on ty6ntekijoiden aktivointi

eldketietojensa valvontaan. Syksylld

kdynnistettiin tiedotuskampanja, jossa

kokeiltiin televisiomainontaa rajoitetulla

alueella. Tulosten perusteella kampanjaa
jatketaan kevddlld 1 996. Kampanjassa

muistutetaan, ettd ty6eldke karttuu vain

ilmoitetuista tydsuhteista ja kehotetaan

vakuutettuja tarkistamaan omat eldketie-

tonsa.

YES YEL
- Yrittdjdelikkeet 25 vuotta

Korostaakseen yrittdjdvdestdn eldketu rvan

merkitystd Eldiketurvakeskus jdrjesti tie-

dotuskampanjan tunnuksenaan "YES

YEL". Kampanja alkoi yrittdjitutkimuksen
julkistamisella. Tutkimuksen mukaan
yrittdjdt jatkavat tydntekoa selvdsti muuta

vdestdi pitempAdin. Joka kolmas 64-

vuotiaista yrittAjistA jatkaa tydntekoa vielS

eldkkeelle siirryttyddn.

Kampanjan piidjuhla oli toukokuussa

Finlandiatalolla. Juhlassa esiintyi muun

muassa sosiaali- ja terveysministeri Sinik-
ka M6nkdre. Ty6ministeri Liisa Jaakonsaari
puhui Oulussa syksylld. Toinen alueellinen

tilaisu us jdrjestetti in Sei ndjoel la. E ldketu r-

vakeskus oliYES YEL teemalla mukana

Nuori Yrittdjd -messuilla ja Next Stqp -

nuorisomessuilla. Kampanjaan kuului

my6s muuta tiedottamista.
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Tyoeliketurvan kehittflminen

Tydeldketurvaa koskevassa pddtdksente-

ossa Eldketurvakeskus korostaa tyomark-

kinajdirjestojen merkitystd ja tarjoaa
asiantuntemuksensa niiden kiytt66n.
Eldketurvakeskus auttaa my6s sosiaali- ja

terveysministeri6td lainval m istel uty6ssd

tekemdlld taustaselvityksid, laskelmia ja

lainopillista valmistelutydtd.

Pddt6ksen jdlkeen on toimeenpanon

vuoro. Jotta se olisi yhtendistd hallinnol-

taan hajautetussa tydeldkejdrjestelmdssd,

tarvitaan Eldketu rvakeskuksen koordi-

nointia, tulkintaohjeita, rekiste16inti- ja

laskentaohjausta, neuvontaa ja koulutusta.

Eldketurvakeskus on ollut asiantuntijana

valmistelemassa eldkemenon kasvua

hillitsevid toimenpiteiti, jotka pohjautuvat

sosiaalimenotoimikunnan tyohdn. Valmiste-

lut jatkuivat ns. Puron tydryhmissdi ja

sopimus uudistuksesta solmittiin

18.5.1995. Koska voimaantulon aikataulu

oli 1.1.1996, jai toimeenpanon valmiste-

luille todella lyhyt aika. Lakiesitykset

eduskunnalle annettiin syyskuun lopussa ja

lait vahvistettiin joulukuun puolivdlissa. Sita

ennen ei lopullisia soveltamisohjeita voitu

antaa.

Eltikeuudistus 1 996 toimeenpano kdynnis-

tyi onnistuneesti, mutta edellytti Eldketurva-

kesku kselta ja koko tydelEikejtirjestelmdltd
joustavuutta ja venymiskykydi. Eltlketurva-

keskuksessa juristit, matemaatikot, eldke-

laskijat, atk-su u nn ittel ijat sekd kou luttajat

kantoivat pddvastuun valmisteluista.

Sosiaali- ja terveysministeridn apuna

valmisteltiin lakitekstejd ja niiden perustelu-
ja. Tieiojdrjestelmimuutokset sekd sovelta-

mis-, eldkelaskenta- ja rekisteriohjeistus

tehtiin. Uudistus aiheutti heijastusvaikutuk-

sina muutoksia muun muassa rekister6i-

tyjen lisdetujen karttaan ja vastuuvajauk-

sen kuoletusaikatauluun.

Eliikelaitosten hen ki lost6l le pyritti i n vdil ittd-

mddn tieto uudistuksen sisEilldstti niin

nopeasti kuin ty6t valmisteluryhmissd

etenivdt. Koulutusta jdrjestettiin yhteensd
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1 2 tilaisuudessa. Vuotuisilla tyoeldke-
pdivil 16 ja tydeldketiedottaj ien neuvottel u-

pdivilld uudistus oli keskeisin aihe. Vakuu-

tetuille tiedotettiin asiasta etenkin julkisen

sanan vdlitykselld ja sisdllOn lisiiksi kerrot-

tiin toimenpiteiden perusteluista. Alan

ammattilehdessd, Tydeldke-lehdessd,
julkaistiin kaikkiaan 18 artikkelia eldkeuu-

distuksesta.

Muita ty6eldkkeiden
kehityshankkeita

Eldketurvakeskus osallistui vuoden aikana

tydryhmiin tai toimikuntiin, jotka ovat

selvittdneet taiteilijoiden sosiaalista ja

taloudellista asemaa, indeksikysymystd,

tyokyvytt6myyseldkkeisiin liittyvid ongel-

mia, EU:n toimielinten ty6ntekijdiden

eldkeoikeuksien siirtoa, viimeisen laitoksen
periaatteen laajentamista julkiselle sektoril-

le, tietosuojastiEinn6ksid ja kuntoutusta.

Eldketurvakeskus antoi sosiaali- ja terveys-
ministeridlle lausunnot muun muassa

selvitysmies Tarmo Pukkilan muistiosta,
palkansaajien sukupolvenvaihdoseldk-

keestd, eldkekassojen ja -sEiEitioiden

valvonnansiirrosta ja Vammalan Seudun

Eldkekassan vastuunsiirrosta, valtiovarain-

ministeridlle harmaasta taloudesta, oikeus-

ministeri6lle hallintolainkdyttdlain sovelta-

misesta. Sosiaali- ja terveysministeriolle

tehtiin esitykset muun muassa vastuuvaja-

uksen kuolettamisesta ja YEL-lisdturvan

ottamisesta eri laitoksesta kuin perusturva.

Tutki m u kset tu kevat keh ittdm istd

Vanhustyon Keskusliiton kanssa yhteisestd

vanhusten avuntarvetta ja vapaaehtoistyo-

td selvittdvdstd tutkimuksesta valmistui

loppuraportti, jonka mukaan joka neljdis

elikeldinen on halukas auttamaan toisia

eldkeldisid liihinndi kevyemmissd askareis-

sa.

Yrittdj ien eldkkeel le si i rtym istd koskevasta

tutkimushankkeesta valmistui alkuvuodesta

raportti ja loppuvuodesta lisdkyselyn
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vdliraportti. Kevddlld julkaistiin yhteisty6-
projektina syntynyt esseekokoelma "Hyvin-

vointivaltio, eldketurva ja kansainvdlistymi-
sen haasteet" .

Hylkddvdn eldkepriaitoksen vaikutuksia

kdsiteltiin raportissa "Mitd eldkehylkdyksen
jdlkeen?". Yhteistyonai yliopistojen tutkijoi-
den kanssa julkaistiin raportti suomalaisen

eldkejdrjestelmdn kehityksestd. Euroopan
maiden sosiaaliturvaa vertailevasta tutki-
mushankkeesta julkaistiin monisteita. Osa-
aikaeldketutkimuksen osaraportti valmistui
Taloustutkimuksen osalta esseekirjan

artikkeleiden lisdksi julkaistiin moniste
"Eldketurva ja verotus" sekd lehtiartikke-
leita.

Vuoden aikana kdynnistyi hanke tutkia
tyossd pysymistEi ja tydstd poistumista.

Hankkeeseen liittyy erillisprojekteja, kuten
ty6elaimeistd poistu m isen reittejd selvittdvd
tutkimus sekd osallistuminen laajaan
pientyopaikkojen ty6eldmdd ja tyoter-
veysoloja kuvaavaan tutkimukseen. Laa-
jasti aihetta kdsittelevd seminaari jdrjestet-

tiin alkusyksyllzi.

Uuden tutkimuspoliittisen ohjelman paino-

tusalueina ovat empiirinen sosiaalitutki-
mus, sosiaaliturvan ja hyvinvoinnin vertai-
leva tutkimus sekd taloustutkimus. Tdmdn
I istiksi pa ran netaan re kiste ritietojen kdyttoEi

tutkimuksessa ja yhteistydtd muiden lai-

tosten kanssa.

Tutkimusten julkaisutoimintaa on muutettu

siten, ettd olemassa olevan tutkimuksia
-sarjan lisdksi on perustettu kaksi uutta
sarjaa: raportteja ja monisteita. Viimeksi
mainittu on julkaisukynnystd madaltava
pienilevikkinen sarja kun taas tutkimuksia
-sarjaan kelpuutetaan puolueettoman

tieteel I isen tarkastuskdsittelyn ldpi kdyneitri
toitti. Raportteja-sarja on ndiden sarjojen
vdlimuoto.
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Kansainvflliset asiat ja tilastot

Eldketurvakeskus osallistuu valtioiden

vdlisten kahdenkeskisten sosiaaliturva-

sopimusten valmisteluihin ja muihin neu-

votteluihin tydeldkejtirjestelmdn asian-

tuntijana. Kertomusvuonna aloitettiin neu-

vottelut lsraelin ja Latvian kanssa sekd
jatkettiin neuvotteluja Viron ja Australian

kanssa. ETA-sopimusta tdydentdvid lson-

Britannian, ltdvallan ja Saksan sopimuksia

viimeisteltiin.

EU:n sosiaaliturvaa koskevia sddnndksid

sovellettiin Suomessa jo ETA-sopimuksen

voimaantulosta 1 .1 .1994 alkaen. EU-

jdsenyys ei siis tuonut uutta.

Eldketurvakeskus vdlittdid ulkomailta

saapuvat eldkehakemukset tyoeldkelai-

toksille ja hankkii ulkomaan yhdyslaitoksel-

ta hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavat

lisdselvitykset. Kertomusvuonna nditd

hakemuksia saapui 4 600, mikd on noin

2 000 hakemusta enemmdn kuin edellise-

nd vuonna.

Jos Suomessa asuva henkilo jdttEiti hake-

muksensa ty6eldkejdrjestelmdn palvelupis-

teeseen, Eldketurvakeskus vtilittdd hake-

muksen ulkomaille ja vastaa ulkomaan
yhdyslaitoksen lisdtiedusteluihin. Hake-

muksia tehtiin 605. NdissEi tapauksissa

Eldketurvakeskus ldhettdd lopuksi hakijalle

eldkepddt6sten yhteenvedon ja liittdi
siihen sekd kotimaiset ettd ulkomaiset

eldkepdiEitokset. Lisdtied ustel uja vtil itetti i n

ulkomailta tai ulkomaille yhteensd 4 582.
Kaikkiaan ulkomaisten eldkehakemus-

asioiden mddrd kaksinkertaistui 13 447

asiaan. Yhteisidi eldkehakemuksia on

eniten Ruotsin kanssa.

Eldketurvakeskus antaa todistuksen siitd,

vakuutetaanko ty6ntekijd ulkomaantydn

aikana edelleen Suomen tyoeldkejArjestel-

mdssd. Jos kysymyksessd on pitempi

komennus, Eldketurvakeskus voi pyytdd

tyontekomaasta poikkeuslupaa saada

vakuuttaa tydntekijd edelleen Suomessa.

Nditd todistus- ja poikkeuslupahakemuksia

kdisiteltiin kertomusvuonna yhteensd

4 609. Todistuksia pyydettiin eniten Sak-

saan. Ulkomaisia eldkeasioita koskevia

puheluja tuli kertomusvuoden aikana

saman verran kuin vuotta aiemmin eli noin

14 000.

Kohti sdhktiistd
tietoien vdlitysti

Eldketurvakeskus on mukana kehittdmdis-

sd EU- ja ETA-maiden eldkelaitosten vdlille

nykyaikaista stihkdistd tiedonvdilitystdi,
joka tehostaisi huomattavasti asiointia

maiden vdlilld. Eldketurvakeskus sopi

Saksan kanssa sdhkdisen tietoliikenteen

aloittamisesta, aluksi tydskentelytietojen

vdlittdmisessd. Yhteyksien testaaminen

aloitettiin kertomusvuonna.

Yleistti tiedottamista EU : n sosiaaliturva-

sdinnosten vaikutuksesta eldketurvaan
jatkettiin yhdessd Kelan kanssa. Opas

"Tydkomennus ulkomaille" uusittiin. Ruot-

sinsuomalaisille jdrjestettiin BorAsissa ja

VesterAssa palvelupdivd ja sen aikana

suora yhteys rekistereihin. Neuvontaa ja

koulutusta eldkeasioissa annettiin my6s

K66penhaminassa.

Eldketuruakeskus kokoaa tietoja ulkomai-

sista eldikejdrjestelmistd ja seuraa niissd

tapahtuvia muutoksia. Kedomusvuoden

aikana julkaistiin kaksi kansiota ulkomai-

den eldketurvasta: Eldketurva Ldnsi-

Euroopassa ja Eliketurva muissa Pohjois-

maissa. Myos Euroopan ulkopuolisten

maiden eldketurvasta kerdttiin tietoa

mydhemmin julkaistavaksi.

Eldketurvakeskus osallistuu kansainvdlis-

ten jtirjestojen toimintaan, joista mai n itta-

koon kansainvdlinen sosiaaliturvajdrjest6

ISSA. Kaytinndssd yhteistyotd tehdidn
eniten Pohjoismaiden kanssa. Yhteistyon

muotoja ovat myos tapaamiset ja seminaa-

rit. Sosiaalivakuutusalan pohjoismaisten

tiedottajien seminaari jdrjestettiin Suomes-

sa Eldketurvakeskuksen ja Kelan

yhteistydnd.



Monipuolista
tietoa tilastoista

Eldketurvakeskuksen tietovarastot mahdol-

listavat monipuolisen tilastoinnin. Tilastoja
julkaistaan eldkkeistd ja eldkkeensaajista,

tydeldkelakien piirissd tydskennelleistd,

tyoeldkkeiden rahoituksesta sekd yritysten

tydelikemaksuista. Tilastoja tuotetaan

myos eldikkeelle siirtymisidstd, kuntou-

tuksesta, yksityisen sektorin tydskentely-

ajan pituudesta ja laskennallisesta eldke-
prosentista, tyokyvyttdmyyseldkkeiden

hylkdysprosentista, ETA-eldkehakemuksis-

ta sekd ulkomaille maksetuista tyoeldkkeis-
ta.

Yksityisen sektori n eldikkeistdi ju I kaistaan

ti lastoja ku u kausittai n, neljdn nesvuosittai n

ja vuosittain. Vuosittain tuotetaan myds

valtakunnallisia tilastoja eldkkeensaajista

sekd ty6eldkemenosta. Kelan kanssa

tuotettu yhteisjulkaisu Suomen eldkkeen-

saajista antaa kattavan kuvan koko eldke-

turvasta ja kokonaiseldikkeiden tasosta.

Kertomusvuonna julkaistiin ensimmdisen

kerran "Tilasto Suomen elikkeensaajista
kunnittain". Se sisdiltdtr kuntakohtaista

tietoa eldkkeensaajien lukumddristd,

vdestoosuuksista, keskieldkkeistd ja

suuruusjakaumista.

Tilastopalvelua annetaan monille erityistie-

toa tarvitseville sosiaalisektoria tutkiville ja

keh ittdivi I le organ isaatioil le sekd ty6eltlke-
lainsidddntdd uudistaville tyoryhmille.

Myos tiedotusvdlineet ovat tilastopalvelun

vakioasiakkaita. Tilastopalveluna tuotetaan

myos erillistilastoja ja -selvityksia. Nailla
py rittiEr n ttiyde nttim titin ti I astoj u I kais uj a j a

vastaamaan asiakaskohtaisiin tarpeisiin

suoraan tilastorekisterien materiaalia

hy6dyntden

Rekisterien uudistamiseen liittyy myds

eldketilastoinnin uudistaminen. Suunnit-

telutyo perustilastorekisterien tasolla

saatiin vuoden aikana laihes ptidtdkseen ja

siirryttiin ohjelmointivaiheeseen.
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Henkilosto ja sisdiset palvelut

Vuoden lopussa Eldketurvakeskuksessa

tyoskenteli 311 henkilod. Kun mukaan

otetaan eri lomilla ja vapailla olevat, on

henkil6mddre 328, seitsemdn vdhemmdn

kuin edellisvuotena. Vaihtuvuus kaksin-

kertaistui edellisvuodesta noin viiteen
prosenttiin. Tehtdvistai toisiin siirtyi 13

henkilodi ja tyokierrossa oli 6 henkilodi.

Eldketu rvakeskuksen tyontekijoille on

tyypillistd pitkdt palvelussuhteet ja korkea
peruskoulutuksen taso. Yli 200 toimihenki-

l6lld on vdhintddn 15 palvelusvuotta. Yli 40

prosentilla on korkeakoulututkinto. Henki-

l6st6n keski-ikd kasvoi vuodella ja oli

vuoden lopussa 45 vuotta. Naisia henkilos-

tosta olr // prosenttra.

Tyoterveyshuollossa kasvoi ennaltaehkdi-

sevdn toiminnan merkitys, mikd on tdrkedd
ty6ntekijoiden tydkyvyn ylldpitdmiseksi.

Toimintaan kuuluvat terveystarkastukset,

ku ntoseuranta, fysioterapeuttiset tutkimuk-

set ja konsultaatio, vajaakuntoisten seuran-

ta ja terveyskasvatus. Lddkdripalveluissa

siirryttiin ulkopuolisen lddkdriaseman

k6iytt6on. Pitkddn talossa olleille jarjestettiin

jo perinteisid ElEi-Toimi-Kehity-kursseja.

Eldketurvakeskuksen oma, tydn vaativuu-

teen perustuva palkkausjdrjestelmii vaki in-

n utetti i n ktiyttintoon. Pal kkausjdrjestel md

on sama kaikille tydehtosopimuksen
piirissd oleville.

Loppuvuodesta tehdyn ilmapiiritutkimuksen

mukaan muutosvalmius on kasvanut ja

toimihen kiloiden kokonaistyytyvdisyys

noussut. Asiantuntijoiden ja esimiesten

tyotyytyvdisyys on heikentynyt, mikd ehkd

viittaa kasvaneisiin kehitysodotuksiin esi-

merkiksi toiminnan joustavuuden suhteen.

Sisdinen koulutus

Sisdinen koulutus painottui lainmuutosten

lisdksi sosiaalivakuutuksen kokonaisneu-

vontaan ja atk-koulutukseen. Merkonomi-

tutkintoon tdhtddvain oppisopimuskoulutuk-

sen aloitti 10 henkildd.
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Asiakaskeskeisyyttd lisdttiin asiakaspalve-

lu-, esiintymistaito- ja ki rjoittamisku rsseilla.

Asiantuntijoille jdrjestetti in ajankdytt6-,

esittelijd- ja tilastoanalyysien kursseja.

Atk-kou lutus liittyi toimistojdrjestelmien

hyodyntdmiseen sekd laitteiden ja ohjel-

mistojen uusimiseen. Lisdksi koulutusta oli

projekti- ja systeemitydstd. Keskimddrin

toimihenkilot osallistuivat 6,9 pdivdd

koulutukseen, mistd atk-koulutuksen osuus

oli runsas kaksi pdiivdti.

Toi mistojdrjestelmdlld
tehokkuutta

Tiedonkulkua ja viestintdd tehostava

Toi m istoTi i m i n kdyttddnotto vieti i n piiiitdk-

seen. Samassa yhteydessd siirtyivdt

viimeisetkin OS/2 -kayttajdt Windows
-kdytt6jdrjestelmddn. Uudet kdsittely- ja

asianhallintajdrjestelmdt ol ivat testaus-

kdytdssd. Ldhiverkkojen hallittavuutta

lisdttiin tekniikalla, joka mahdollistaa

kuormituksen valvonnan ja lisdd verkon

nopeutta.

Oikeus kayttaa eldkelaskentaan Eldke-

Sammon Elena -ohjelmistoa poisti tarpeen

kehitttiti omia laskentaohjelmia. Uusina

ohjelmina otettiin ktryttoon vastu unjaon

tydasemapohjainen SAS-ohjelm isto.

Keskuskoneen kdyttOd laskenta- ja ti-
lastointitehtdvissd vdhennettiin ja siirrytti in

tyoskentelemddn mikroympdristossd.

Hallintopalveluja ovat tyollistAneet muutot
ja niihin liittyen suunnittelu- ja remonttityOt.

Toimitiloja on nyt enemmdn kuin tarpeeksi

sen jdlkeen kun Tietokonepalvelun keskus-

tietokone muutti Octelin tiloihin Helsingin

keskustaan. Konesalin tyhjennyttydi varti-

ointi organisoitiin uudelleen. Ympdrivuoro-

kautisesta valvonnasta luovuttiin ja siirryt-

tiin osin ostopalvelujen keiytt66n.

Arkistot ja varastot muutettiin kokonaan

ulkopuolisista tiloista pddtaloon. Samassa

yhteydessd aloitettiin mittava arkiston

seulonta- ja luettelointityO.



Tilastotietoja
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Eltkelaitosten toiminnasta 1 995

Eldkelaitoksia

Vakuutettuja*
Elzikkeitd

31.12

31.12
31.'.t2

TEL

60
1 000 000

566 800

LEL

1

140 000

152 600

TaEL

1

11 000

500

MEL YEL

1 11

10 000 155 000

8 200 82 000

MYEL

1

140 000

231 700

Yhteensd

64

1 350 000

1 041 700

My6nnetyt eldkkeet 53 820. 13 690 100 s84 7 567 14 693 90 500

Maksutulo.
Eldkemeno

Vastuuvelka.

milj.mk

milj.mk

31.12. milj.mk

25 650

21 900

155 100

1 400

3 170

14 300

95

10

210

270

380

1 600

2 080

2 650

1 130

650

2 540
140

30 145

30 660

172 500

Keskim. eldke 3'1.12. mk/kk

Keskim. myonnetty elake mk/kk
*luvut ovat arvioith

3 245
3 544

1 734
2 012

1 629
1 815

3 824
4 505

2 703
2 865

917
1 215

2 467

2882

Eldkkeiden lukumddrd 31 .12.

1 991 1 992 1 993 1 994 1 995

Vanhuuseldkkeet

Ty6kyvyttdmyyseldkkeet
Ty6ttdmyyseldkkeet

Osa-aikaeldkkeet
Perhe-el6kkeet
Kaikki

494 000

226 000
45 800

256

176 000
942 000

512 000

230 000

41 900

281

185 000

969 000

s30 000

232 000
41 100

328
192 000

996 000

548 000

234 000
41 300

1 280
198 000

1 022 000

565 000

233 000

37 500

1 916
204 000

1 042 000

Muutokset eldkkeiden lukumddrissd, 1000 kpl

tydkyvyttomyyseldkkeet tyottdmyyseldkkeet vanhuuseldkkeet perhe-eldkkeet kaikki

Eldkkeitii 31.12.1994
Myonnetty uusia

M uutettu vanhuuselikkeeksi
Ptrdttyneitd

Eldkkeitii 31.12.1995

234
24

-18

-6
233

41

I
-12

-1
37

548 198

14

1 022
6012

30

25 -8
204

-40
1 042565

Elikemeno, milj.mk

1 991 1 992 1 993 1 994 1 995

Vanhuuseldkkeet

Ty6 kyvyttd myyse I d kkeet

Tydttdmyysel6ikkeet

Osa-aikaeldkkeet
Perhe-eldkkeet

Kaikki

11 550
7 530

1 780

I
3 010

23 900

12 960

8 380

1 700

11

3 320

26 370

13 450

8 760

1 720

13

3 460

27 800

14 680
I 010

1 780

36

3580
29 090

15 780

I 280

1 790
64

3 740
30 660
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Kaikkiin edelld esitettyihin lukuihin sisdltyy myds rekisteroity lisdturva



Hallintoelimet

Edu isto 1995 - 1997

Varsinaiset jdsenet

Puheenjohtaja, kansliapEitillikkd Markku Lehto
Sosiaali- ja terveysministeri6
Varapuheenjohtaja, osastopaallikko Teuvo Metsdpelto
Valtiovarainmi n isterio

Tytinantajien edustajat
Toimitusjohtaja J u kka Hrirmdld, E nso-G utzeit Oy
Vuorineuvos Mikko Kivimdki, Rautaruukki Oy
Yrittdjdneuvos Markku Koskenniemi, Tammerneon Oy
Varatoimitusjohtaja Tapani Kahri, TT
Toimitusjohtaja Markus Tiitola, Maaseudun Tyonantajaliitto
Johtaja Stig-Erik Leiponen, Palvelutyonantajat
Toimitusjohtaja Jarmo Pellikka, Palvelutyonantajat

Tyontekiidin edustajat
Johtaja Raimo Kantola, SAK
Puheenjohtaja Jarmo Lrihteenmeiki, Paperiliitto
Puheenjohtaja Hilkka Hakkila, Kemianliitto
ll sihteeri Jarmo Koski, Liikealan Ammattiliitto
Taloudenhoitaja Mikko Tuominen, Suomen Merimies-Unioni
Sosiaalisihteeri Veikko Simpanen, STTK, 31.10.1 995 saakka
Puheenjohtaja Esa Swanljung, STTK, 1 .1 

.l 
.1 995 alkaen

Puheenjohtaja Voitto Ranne, Akava, 31.8.1995 saakka
Puheenjohtaja Mikko Viitasalo, Akava, 1 .9.1995 alkaen

Maatalousyrittdj ien edustajat
Johtokunnan ll puheenjohtaja Hannu Aho, MTK
Em6ntd Terttu Mielikiiinen, MTK
Kansanedustaja Ola Rosendahl,
Svenska Lantbruksproducenternas Centralforbund SLC

Muiden yrittdjien edustajat
Toimitusjohtaja Tapio Vasara, PtK, 3'l .1.1996 saakka
Toimitusjohtaja Matti Lepisto, Suomen Yrittrijait,'l .2.1 996 alkaen
Yritttijai Markku Wuoti, PeMac Consulting Ky

Eldkevakuutusyhti6iden edustajat
Varatoim itusjohtaja Asko Tanskanen, Eldke-Varma
Varatoi mitusjohtaja Alpo [t/ ustonen, Eleike-Tapiola
Toimitusjohtaja Folke Lindstrom, Verdandi

Vakuutuskassojen edustaja
Eldkekassan johtaja Keijo Piskonen, Eldkekassa Tapio

Eldkesddti6iden edustaja
Johtaja Eero Tuomainen, Postipankki Oy

Vakuutusliiiketieteen edustaja
Pdrdjohtaja Jorma Rantanen, Ty6terveyslaitos

Muut lAsenet
Kansanedustaja Paula Kokkonen,
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
Ylijohtaja Hannu Uusitalo, STAKES

Sihteeri
Apulaisosastop:irillikk6 Helena Tapio, Eldketurvakeskus

Varajdsenet

Hallintojohtaja Kari T. Ahonen, Eduskunta

Toimitusjohtaja Jussi Jdrventaus, Suomen Yrittajat

Vuorineuvos Jaakko lhamuotila, Neste Oy
Toimitusjohtaja Reino Hanhi nen, Y lT-Yhtymzi Oy
Hallituksen puheenjohtaja Antti Piippo, Elcoteq Oy
Johtaja Seppo Riski, TT
Toimitusjohtaja Esko Murto, Huiskula Oy
Johtaja Harri Koulumies, Palvelutydnantajat
Johtaja Heikki Ropponen, Palvelutyonantajat

Puheenjohtaja Heikki Peltonen, Puu- ja erityisalojen Liitto
Puheenjohtaja Kauko Lehikoinen, AKT
Puheenjohtaja Jorma Kallio, HRHL
Sihteeri Erik Lindfors, Metallityovaen Liitto
Sihteeri Erkki Ukkonen, Suomen Merimies-Unioni
P:irisihteeri Seppo Junttila, STTK
Toiminnanjohtaja Alari Kujala,
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK, 31 .8.1995 saakka
Toimitusjohtaja Markku von Hertzen,
Suomen Ekonomiliitto, 1 .9.1995 alkaen

Em:intri Ritva Kautto, MTK
Maanviljelijdr Raino Pdrkko, MTK
Puheenjohtaja Heikki Salokangas, MTK

Toimitusjohtaja Jukka Laulajainen, Valtakunnan Kauppiasliitto

Varatoi mitusjohtaja Tauno Jalonen, Suomen Yrittajat

Varatoimitusjohtaja Rauno Tienhaara, Elaike-Sampo
Aktuaarijohtaja Jaakko Tuomikoski, llmarinen
Toimitusjohtaja Johan Dahlman, Pension-Alandia

Eldkekassan toimitusjohtaja Kari Puustinen,
Bensiinikauppiaitten Eldkekassa

Sosiaalineuvos Erkki Sillanpziei,
Nokia-yhtymzin Ekikesridtio

Osastonjohtaja Vesa Vaaranen, Tyoterveyslaitos

Asessori Kaarina Buure-Hdgglund, Pddesikunta

Johtaja Aulikki Kananoja, STAKES
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Hallitus 1995 - 1997

Puheenjohtaja, toimitusjohtaja Kari Puro
llmarinen

Varapuheenjohtaja, hallitusneuvos Markku Sorvari
Sosiaali- ja terveysministeri0

Tytinantajan edustajat Varajisenet

Oikeustieteen kandidaatti Johan Astrom, TT
Sosiaalipoliittinen asiamies Markku Koponen,
Palvelutyonantajat
Varatoimitusjohtaja Risto Uski,
tvletalliteollisuuden Keskusliitto M ET

Johtaja Lasse Laatunen, TT
Johtaja Pekka Merenheimo, Palveluty6nantajat

Varatuomari Mauri Moren, Metsdteollisuus

Tyrintekijdin edustajat

Sosiaalisihteeri Markku Toropainen, SAK
31.12.1995 saakka
Tutkimussihteeri Aarne Lehkonen, SAK
1 .1.1996 alkaen

Ymparistosihteeri Markku Wallin, SAK
9.5.1995 saakka
Tutkimusihteeri Aarne Lehkonen, SAK
10.5.1995 - 31.12.1995
Lakimies Janne Metsdmiiki, SAK
1 .1 . 1 996 alkaen
Tydsuojelusihteeri Matti Huttunen, SAK
Puheenjohtaja Matti Viljanen, lnsino6riliitto

Tutkimussihteeri Kaija Kallinen, SAK
Puheenjohtaja Esa Swanljung, STTK
31.12.1995 saakka
Sosiaalisihteeri Veikko Simpanen, STTK
1 .1 .1996 alkaen

Maatalousyrittijien ed ustaja

Osastonjohtaja Keijo Hyv6nen, MTK

Yrittijien edustaja

Toimitusjohtaja Kari Heikkila, SYKL
31.12.1995 saakka
Toimitusjohtaja Jussi Jdrventaus,
Suomen Yritttijiit
1.1.1996 alkaen

Muut jisenet

Toimitusjohtaja Paavo Pitkdnen, Eldke-Varma
Yliliidktlri Seppo Mattila, Eltike-Sampo
Toiminnanjohtaja Folke Bergstrom,
Eldkesdirtioyhdistys ESY ry

Sihteeri

Jaostopiiiillikkd Kaarina Knuuti, MTK

Jdrjestdjohtaja Jouko Kuisma, K-kauppiasliitto

Toimitusjohtaja Taisto Paatsila, MELA
YlildliikEiri Kalle Varis, Eltike-Tapiola
Toim itusjohtaja Aarre Metso, LEL Tyoeliikekassa

Osastoptitillikk6 Pentti Koivistoinen,
Eldketurvakeskus

Tilintarkastajat

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

Kauppatiet. maisteri, KHT Hilkka Sulonen
Talouspddllikko Marjut Lehtikari
Kauppatiet. maisteri, HTM Arto Kuusiola
Kauppatiet. maisteri, KHT Jaakko Talsi
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Puheenjohtaja, varatoimitusjohtaja Seppo Pietikiinen
Varapuheenjohtaja, osastopaellikkO Marjatta Si16n

Jisenet

Ylildrdkdri Sakari Tola
Sisrit. ja kardiologian erikoiskirikeiri Matti Saarinen
Sisdtautien erikoiskiiikiiri Antti Sorva
Lddketieteen tohtori Jukka Kivektis
Psykiatrian dosentti Martti Olkinuora

Osastopaallikko Eeva Ahokas
27.9.1995 alkaen
Ortopedian ja traumatologian
dosentti Pertti Myllynen
Yleiskiriket. ja tyoterveyshuollon
erikoislddkdri Hannu Suutarinen
31.8.1995 saakka
Asiantuntijalddkdri Kari Kaukinen
1 .9.1995 alkaen
Tutkimussihteeri Kaija Kallinen

Valtiotieteen lisensiaatti Kaarina Knuuti
Ylitarkastaja Pentti Lehmijoki
Sosiaalineuvos Erkki Sillanpeiai
Osastopdiillikk6 Marjatta Sir6n
Johtaja Esko Vainionpdd
Eldkejohtaja Pentti Saarimdki
Toimistopiidllikkd Leena Piskonen
Johtajaylikieikdri Hannu HdrkOnen

Esittelijdt
Marja Kallenautio
Pirjo Posti

Yrittdj ien neuvottelukunta

Varajdsenet

ApulaisosastopEitrllikk6 Helena Tapio
osastopaallikk6 Pentti Koivistoinen
Lddketieteen ja kirurgian tohtori Vesa Vaaranen
Dosentti Henrik Nordman
Liidketieteen ja kirurgian tohtori,
psykiatrian erikoisliirikeiri Antero Leppdvuori
Toimistopeieillikk6 lrmeli Backstrdm

Lddketieteen tohtori Jarmo Vuorinen

Varatuomari Mikko Nyyss0ld

Tutki mussihteeri Mi rja Jan6rus 28.2.1 995 saakka
Tutkimussihteeri Aarne Lehkonen 1.3.1 995 alkaen
Varatoimitusjohtaja Tauno Jalonen
Ylitarkastaja Anja Lyra
Toimitusjohtaja Juhani Laine
Osastoprieillikk6 Pertti Tukia
Osastopaallikko Risto Rinta-Jouppi
Apulaisjohtaja Eeva Koskensyrjd
Toimistopiizillikko Helin:i Nieminen
Eldkejohtaja Veijo Jalava

Tytikyvyttomyysasiai n neuvottel u ku nta

Puheenjohtaja, toimitusjohtaja Matti Uimonen
Varapuheenjohtaja, apulaisosastoptiiillikko Markku Sirvio

Jisenet Henkiltikohtainen varamies

Liikenteenharjoittaja Raimo Turku
Taksiautoilija Krister Olsson
Asiamies Juhani Hopsu
Toimitusjohtaja Erkki Maasalo
Toiminnanjohtaja Priivi Liedes
Toiminnanjohtaja Atilla Samaletdin
Lakimies Tiina-Tuulikki Oksala-Leino
Toimitusjohtaja Jukka Laulajainen
Hallituksen puheenjohtala Antti Piippo
Toim itusjohtaja Tapio Vasara
1 0.1.1 996 saakka
Johtaja Kimmo Kemppainen
1 

'l .1 .1 996 alkaen
Toimitusjohtaja Eero Ahola
Diplomi-insino6ri Tapani Karonen
Vakuutusjohtdja Hannu Rissanen
Varatoimitusjohtaja Alpo Mustonen
Toimitusjohtaja Kari Puustinen

Sihteeri
Projektipddllikko Mikko Pellinen

Liikenteenharjoittaja Raimo Nikkanen
Projektipdrillikko Esa Mannisenmdki
Apteekkineuvos Matti Kannisto
Toimitusjohtaja Heikki Koistinen
Pddsihteeri Terhi Aaltonen
Pddsihteeri Olli Tarkka
Jdrjestojohtaja Matti Bdisdnen
Hallintotieteiden maisteri Veli Saarenheimo
Osastopiitillikko Juhani Sepptildi
Johtaja Pertti Kajanne
1 0.1 .'l 996 saakka
Tyomarkkina-asiamies Anna Maikilai
11.1.'1996 alkaen
Toimitusjohtaja Niilo Huttunen
Toiminnajohtaja lsmo Ojala
Varatoimitusjohtaja Rauno Tienhaara
Yhteysjohtaja Ralf Joutsenlahti
Toiminnanjohtaja Bisto Heiskanen
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Elilkelautakunnan toi mi ntakertomus

Eldkelautakunta toimii ensiasteen muutok-

senhakuasteena yksityisen puolen tyoel6i-

keasioissa. Eldkelautakunnan pdittdksistd

valitetaan vakuutusoikeuteen, joka on

ndissd asioissa ylin muutoksenhakuaste.

Eldkelautakunnan toimin nasta sdddettitin
tydntekijdin elAkeasetuksessa (TEA) ja

eldkelautaku nnan tydjdrjestyksessd.

Eldkelautakuntaan kuuluu pddtoiminen

puheenjohtaja, kolme varapu heenjohtajaa

sekA 20 varsinaista jtisentd ja varajdsentd.

Jisenet ja varapuheenjohtajat ovat sivu-

toimisia. Sosiaali- ja terveysministeri6

nimittAd heiddt kolmivuotiskaudeksi kerral-

laan. Eldkelautakunnan kansliassa tyds-

kenteli toimintavuoden lopussa 22 pddloi-

mista toimihenkil6d.

Muutoksenhakuasioita kEisiteltiin vuonna

1995 entiseen tapaan neljdssd kuusijdseni-

sessd jaostossa. Jaostokokouksia oli 18'1 .

Niissd ratkaistiin kerrallaan 15-60 vali-

tusasiaa.

Tdysistuntoon eldkelauthkunta kokoontui

vuonna 1995 yhden kerran ratkaisemaan

muutoksenhakuasioita. Eldkelautakunnan

hallintoasioita kdsittelevd hallintojaosto

kokoontui toimintavuonna kahdeksan

kertaa.

Valitusten ja ratkaisujen mddrd

Eldkelautakunnalle saapui vuonna 1 995

valituksia 5 516, mikd on 1 591 vdhemmdn

kuin edellisend vuotena. Valitusten vahen-

tyminen johtuu pddosin vuoden '1995

alusta voimaan tulleista tehostetusta

itseoikaisumenettelystd ja yksilollisen

varhaiseldkkeen i kdrajan nostamisesta.

Asioita oli vireilld toimintavuoden lopussa

1 295, mikd on 1 029 vdhemmAn kuin

vuonna 1994.

Vuonna 1 995 eldkelautakunta ratkaisi

6 613 valitusasiaa. Vdhennystd on742
edellisvuoteen verrattuna. Ratkaisuista

4 730 eli 72 prosenttia koski tyokyvyn

6

4

Saapuneet valitukset ja
tehdyt ratkaisut

1000 kpl

1991 1992 1993 1994 1995

I Batraisut [_l vatitut<set

Tydkyvyttomyyden arviointia
koskevat ratkaisut

1000 kpl

2

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

Valitus:Hylatty Hyvak- Palautettu
sytty tai jatetty

tutkimatta

VarsinainenI Yksilollinen
varnalsetaKe tyokyvytto-

myyseldke
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arviointia. Perinteistd tydkyvyttomyys-

eldkettii koskevia ratkaisuja annettiin 2 922
ja yksi16llistd varhaiseldkettd koskevia

ratkaisuja 1 808.

Ratkaistuista asioista 61 prosenttia kuului

TEL:n piiriin. MYEL:n ja YEL:n piiriin kuului

29 prosenttia sekd LEL:n piiriin 8 prosent-

tia. VEihiten eli 1 prosenttia oli SPVEL:n,

MEL:n ja TaEL:n piiriin kuuluvia ratkaisuja.

Uusia maatalousyrittdjien luopumistuesta

annetun lain (LUTUL) ja kasvihuone-

tuotannon ja omenanviljelyn lopettamis-

tuesta annetun lain (LOTUL) mukaisia

asioita eldkelautakunta ratkaisi kuusi.

M u utokset eldkelaitosten
pddttiksiin

Vuonna'1 995 eldkelautakunta muutti

muutoksenhakijan eduksi 9,2 prosenttia

tapauksista. Asioita palautettiin eldkelai-

tokseen uudelleen kdtsiteltdvdksi 6,7
prosenttia. Muutosprosentti tydkyvyn

arviointia koskevissa asioissa oli 6,4 ja

palautusprosentti 3,5.

Kdsittelyaika

Valilusten keskimddrdinen kdsittelyaika

vuonna 1995 oli 3,2 kuukautta. Keskimdd-

rdinen kdsittelyaika tyokyvyn arviointia

koskevissa asioissa oli 3,1 kuukautta.

Helsingissd helmikuun 12. pdivdnd 1996

Timo Havu

Puheenjohtaja

Pirjo Akesson

Kansliapddllikk6



Eldkelautakunnan jdsenet 1995 - 1997

Puheenjohtajisto

Varatuomari Tlmo Havu, puheenjohtaja
Hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen, varapuheenjohtaja
Hallitusneuvos Veikko Liuksia, varapuheenjohtaja
Varatuomari Heikki T. Htimtiliiinen, varapuheenjohtaja

Asiantuntijajisenet

Etuuspddillikko Seppo Virtanen
Apulaisosastoptiiillikko Matti Toiviainen
Laaket. ja kir. tri Jarmo Vuorinen
Dosentti Martti Olkinuora
Dosentti Heikki Takkunen
Laaket. ja kir. tri Pentti Ristola

Tytinantaj ien edustajat

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

Tydntekiiain edustajat

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

Maatalousyrittdjien edustajat

Agronomi Helind Suominen
Valtiotiet.lis. Kaarina Knuuti
Agronomi Antti Huhtam€iki
Agrologi Johannes ljas

Yrittdjien edustajat

Jarjestojohtaja Matti Rdisdnen

Varatuomari Risto Tuominen

Varajdsenet

Toimistopdiillikko lrmeli Backstrom
Fil. kand. Heikki Peltola
Ltiiiket. lis. Paavo Poukka
Lddket. ja kir. triAntero Leppdvuori
Leiriket. ja kir. tri llkka Torstila
Sisdtautien erikoisltiiikiiri Raine Jussila

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

Sosiaalisihteeri Markku Toropainen
Lakimies Janne Metsdmdki
Tyott6myyskassan johtaja Seppo Niininen
Lakimies Markku Kojo

Agronomi Jukka-Pekka Kataja
AgrologiTage Ginstr6m
Varatuomari Risto Airikkala
Agronomi Bfarne Westerlund

Varatuomari Mikael Sdderlund
18.8.1995 saakka
Varatoimitusjohtaja Tauno Jalonen
18.8.1995 alkaen
Lakimies Pirjo Koivisto
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Elilketurvakeskuksen j ul kaisuia

Tutkimuksia

Hy rkkdn e n, R ai I i: Y rilldjien eldketu rva ja sukupolvenvai hdokset-

Eldketurvakeskus. Tutkimuksia 1 995:1. Helsinki 1 995

Lundqvist, Bo - Salminen, Kari- Tuominen, Eila - Vanamo, Jussi:

Hyvinvointivaltio, eldketurva ja kansainvdlistymisen haasteet.

Eliketurvakeskus. Tutkimuksia 1 995:2. Helsinki 1 995

Forss, Simo - Karjalainen, Pirkko - Tuominen, Kristiina:

Mistd apua vanhana? Tutkimus vanhusten avuntarpeesta ja eldkeldisten

vapaaehtoisty6stii. Eldketurvakeskus. Tutkimuksia 1 995:3. Helsinki 1 995

Gould, Raija: Mild elikehylkdyksen jdlkeen?

Eldketurvakeskus. Tutkimuksia 1995:4. Helsinki 1995

Jdntti, Markus - Kangas, Olli- Ritakallio, Veli-Matti:

FROM MARGINALISM TO INSTITUTIONALISM: distributional consequences

of the transformation of the Finnish pension regime.

ElAketurvakeskus. Tutkimuksia 1 995:5. Helsinki 1 995

Raportteja

Pentikdinen, Teivo: Vdestdn ikddntyminen

Eldketurvakeskus. Raportteja 1 995:1

Monisteita

Lundqvist, Bo: Eldketurva ja verotus.

Eldketurvakeskus. Monisteita 1 995:1

Matilainen, Kalevi - Qvintus, Mauri: ELMO - eldketietoa tietoverkoissa.

Eldketurvakeskus. Monisteita 1 995:2

Nissinen, Kaija-Liisa: El5kealan hakutesauruksen evaluointi.

Eldketurvakeskus. Monisteita 1 995:3

Eldketurvakeskuksen tutkimuspoliittinen ohjelma.

ElAketurvakeskus. Monisteita 1 995:4

Niemeld, Heikki - Salminen, Kari - Vanamo, Jussi: Kriisipolitiikkaa vai uuden etsintdi?
Eldketurvakeskus. Monisteita 1 995:5

Takala, Merui: Ty6ssii ja eldkkeelld. Alustavia tietoja osa-aikaeldketutkimuksesta.

Eldketurvakeskus. Monisteita 1 995:6

Hyrkkdnen, Raili: Mikit pitdd yrittdjdn tydssd?

Yrittdjdn tydssd pysymisen ja eldkkeelle siirtymisen tarkastelua.

Eldketurvakeskus. Monisteita 1 995:7

Tutkimuskatsauksia

Laatunen, Reyb: Katsaus vuoden 1994 eldiketurvaan.

Hietaniemi, Marjukka: Eldke- ja muun sosiaaliturvan kehittdminen vuonna 1994.

Hietaniemi, Marjukka: Eldke- ja muun sosiaaliturvan kehittdminen vuoden 1995 alkupuolella.

Laatunen, Be4b: Otteita aikasarjoista.

Laatu n e n, R e ij o: Eldkemenoen n uste vuodelle 1 995.

Lindell, Christina: Eldkkeistd ulkomailla: Ajankohtaista Ruotsin eldkeuudistuksesta.

Laitinen, Sinikka: Eldketurva Ldnsi-Euroopassa (sistiltiid kolmentoista maan tiedot).
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Laiti n e n, S i n i kka: Eliketu rva mu issa Pohjoismaissa.

Laitinen, Sinikka: Eldketurva Euroopan ulkopuolella (Australia, Kanada, USA ja Uusi- Seelanti)

Tilastojulkaisuja

Kuukausitietoja yksityisen sektorin eldkkeistd

Neljdnnesvuositilasto

Tydeldkejdrjestelmdn tilastollinen vuosikirja, osat I ja ll
Yksityisen sektori n tydeldkejdrjestelmdn aluetilasto
Yritysten tyoeldkemaksut

Tydeldkemenotilasto alueittain (sarjassa SVT Sosiaaliturva,
yhteistyond Tllastokeskuksen kanssa)

Tilasto Suomen eldkkeensaajista (yhteisty6nd Kelan kanssa)
Tilasto Suomen elAkkeensaajista kunnittain (yhteisty6nd Kelan kanssa)
Taskutilasto/FickstatistiUPocket statistics

Esitteitd

Tydntekij6n eldke/Arbetstagarens pension

Yrittdjdn eldke/Foretagarens pension

Ulkomaalaisen ty6eldke Suomessa
(myos ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi, ventijiiksi ja viroksi)
M iten jEirjestdn tydntekijoi I len i lakisdtiteisen eldkevaku utuksen?
(myds ruotsiksi ja englanniksi)

ETA ja Suomen sosiaaliturva lyhyesti (myos ruotsiksija englanniksi,
yhteistyossd Kelan kanssa)

Suomen ty6eldkejdrjestelmd
(my6s ruotsi ksi, eng lan niksi, saksaksi, ranskaksi ja vendijErksi)

Eliiketietoa n umeroina
(myds ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi ja vendjdksi)
ELMO tietdd elikkeistd

Lehti6

Tyoeltike 1 - 5

Arbetspension 1 - 2

(D



Tydeldkesdid6ksid vuonna 1995

Laki tyontekijdin eltikelain muuttamisesta (390/95)
Laki lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien ty6ntekijdin eldkelain muuttamisesta (391/95)
Laki erdiden tydsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eldkelain muuttamisesta
(3e2le5)

Laki yrittdjien eldkelain muuttamisesta (393/95)
Laki maatalousyrittdjien eldkelain muuttamisesta (394/95)
Laki merimieseldkelain muuttamisesta (395/95)
Kolmansista vakuutusdirektiiveistd johtuvia muutoksia. Toimilupasddnnokset siirrettiin
vakuutusyhtidlaista TEL:iin. Myontdmisedellytykset otettiin lakiin. Valtioneuvoston vapaas-
ta harkintavallasta luovuttiin. Vakuutusyhtidn vastuuvelan laskentaperiaatteita koskevat
sddnndkset siirrettiin vakuutusyhtidlaista TEL:iin. TEL-yhtioiden ei tarvitse noudattaa
esimerkiksi direktiiveissd edellytettyd enimmdiskorkosddnn6std, vaan TEL:n laskuperuste-
korko sdilytettiin. Lisdksi voidaan tyytyd laskuperusteiden nykyiseen turvaavuustasoon.
Muu kuin TEL:n ja YEL:n mukaisen toiminnan seurauksena syntynyt ensivakuutuskanta tai
siihen suoranaisesti liittyvd jdlleenvakuutuskanta oli siirrettdvd muulle vakuutusyhtiolle
kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.
Lait tulivat voimaan 1 .4.1995.
ETK:n yleiskirjeet 456/94 ja A14195

Laki tydntekijdin eliikelain 1 $:n muuttamisesta (372195)
Laki yrittdjien eldkelain 1 $:n muuttamisesta (373/95)
Lakeja muutettiin siten, ettd ne eivdt koske urheilemista. Urheilijalle on kuitenkin jtirjestet-
tdvd u rheilemisesta eldketurva yksityisel ld vaku utu ksella.
Lait tulivat voimaan 1 .5.1995.
ETK:n yleiskirjeet AB/95 ja A18/95

LakityontekijZiin eliikelain 18 $:n muuttamisesta (621/95) Laki eldkesddtiolain 32 $:n
muuttamisesta (622195)

Laki merimieseldkelain 62 $:n muuttamisesta (623/95)
Ndissd laeissa olleet rangaistussddnn6kset korvattiin rikoslain sEidnnoksilld.
Lait tulivat voimaan 1.9.1995.
ETK:n yleiskirjeet A44193 ja 421 195

Laki tyontekijdin eltikelain muuttamisesta (1482195)
Laki lyhytaikaisissa tydsuhteissa olevien tydntekijdin eldkelain muuttamisesta (1483/95)
Laki erdiden tydsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eldkelain muuttamisesta
(1 484/e5)
Laki yrittdjien eldkelain muuttamisesta (1 485/95)
Laki maatalousyrittdjien eldkelain muuttamisesta (1486/95)
Laki tydntekijdin eldkelain 9 $:n soveltamisesta (1490/95)
Laki tyontekijirin eldkelain B $:n muuttamisesta (1 495/95)
Laki merimieseldkelain muuttamisesta (1 745195)
Laki valtion eldkelain muuttamisesta (1 671/95)
Lakivaltion perhe-eldkelain 9 ja 11 $:n muuttamisesta (1672195)

Tyoeldkeuudistus 1996. Eldkepalkan laskusddntod sekd tulevan ajan edellytystd ja karttu-
maa muutettiin. Kuntoutuksen ensisijaisuutta korostettiin ja kuntoutusetuuksia muutettiin.
Osatydkyvyttomyyseldkkeisiin otettiin ennakkopidtdsmenettely. lndeksijdrjestelmdd
muutettiin.
Lait tulivat voimaan 1 .1 .1996.
ETK:n yleiskirjeet A27195, A 31/95 ja A 43 - A 46/95
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Eldketu rvakesku ksen rekisterit

Rekisterien kiyttotarkoitus

Tyoeldketurvan hoitaminen ja sen toteuttamiseen tarvittavat yhteydet
muihin eldkejdrjestelmiin

Rekisterien nimet ja rekisteriasioita
hoitavat henkilot

Henkilorekisteri: Laila Jokinen
Tyosuhderekisteri: Arja Laakso
E lEikejEirjestelyre kiste ri : Ri itta Rah i kai nen
Vireilldolorekisteri: Anneli Pohjola
Eldketapahtumarekisteri: Anneli Pohjola

Rekisterien sisdltdmdt tietotyypit:

Henkil6tiedot (henkilorekisteri)
Ty<iskentelytiedot (tyosuhderekisteri)

TEL-, MEL-, LEL- ja TaEL-ty6suhdetiedot
MYEL- ja YEL-toimintaa koskevat tiedot
vapautukset yrittdjdvakuutusvelvollisuudesta
tyoeltikelisdpdivdt
VEL-, KVTEL- ja KiEL-palvelussuhdetiedot
Suomen Pankin ja Kansanelikelaitoksen palvelussuhteet
Ruotsin eldkepisteet
vireilldolotiedot selvittelyistd

Eldketiedot (eldketapahtumarekisteri)
ty0eldkepddtokset
ku ntoutusrahapdeitokset
tietoja kansaneldkepaieitoksistd

Eldkejdrjestelytiedot (eldkejdrjestelyrekisteri)
TEL-eliikejdrjestelytiedot tyonantajista

Virei lldolotiedot (vireilldolorekisteri)
vireilld olevat eldkehakemukset
tietoja eldkehakem u ks i i n t i ittyvistd as iaki rjoista
eldkelautakunnissa ja vakuutusoikeudessa vireilld olevat valitukset ja
niitd koskevat pddtOkset
tyokyvyttomyyselEikkeitd ja yksi16llisiei varhaiseldkkeitd koskevat
ennakkoilmoitukset ja kuittaukset
tietoja tapaturmavakuutus-, liikennevakuutus- ja sotilasvammalain
mukaisista korvau ksista
sairausvakuutuslain mukaista pdivdrahaa koskevat
ensisijaisuusai katiedot
Eldketu rvakeskuksen eri tyopisteiden selvittelytietoja
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Eliketurvakesku ksen organisaatio

1 .5.1996

L

Hallintopalvel uosasto
Anu RonkainenVaratoimitusjohtaja

Jouko Sirkesalo
Talousosasto

Lakiosasto
Pentti Koivistoinen

Varatoimitusjohtaja

Seppo Pietildinen
Neuvonta- ja valvontaosasto

Leena Lietsala

ELK:n valmistelutoimisto
vs. Maija Vuonokari

Toimitusjohtaja

Matti Uimonen

Suunnittelu-
Madti

Suunnittelujohtaja

Markku Hf,nninen

Tutkimusosasto
Mikael Forss

Tietopalveluosasto
Heikki Poukka

Tietohallintojohtaja

Juhani Karjasilta Tietohallinto-osasto
Riitta Lindstrom

Ti etoj iirj este I m €iyks i kkd

Henki l6sto- ja koulutusosasto
Seija Kausto

Viestintdosasto
Pirkko Jddskeldinen
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Tydeldkejtrjestel mfl n organ isaatio

Sosiaali- ja terveysministeri6

fXI ELAKETURVAKESKUS

Eltike-
vakuutus-

yhti6t

TEL YEL

Maatalous-
yrittdjien

eldkelaitos

MYEL

LEL
Tydeldike-

kassa

LEL

TEL

E16ke-
siiitiot

Esiintyvien
taiteilijoiden
elSkekassa

TaEL

Merimies-
eldkekassa

MELTEL YEL

Eldke-
kassat

Valtiokonttori

VEL

Kuntien
eldkevakuutus

KVTEL

Ulkoasu: bbo
Kuvitus: Topias Sunna

Valokuvat: Airi TerAvAinen
Graafit: Maija Hiltunen

Paino: Erweko

K|EL, SP, Kela

Muut
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