
oo

ELAKETUMI(ESI(US
1996

Ii
i.1!*

, ,. r, tl".

i
.t,, .. . 4

t: ='l
i : 'i

r' ,i
'_- , ,r'i ... :

,l .:'l;



Eldketurvakeskuksen vuosikertomus 1 996

Sisdllvs

Tydeldketurva vuonna 1996 ... 2

4

7

8

I
9

1

Hallituksen keftomus Eldketuruakeskuksen toiminnasta vuonna 1 996
Tuloslaskelma ................

Tuloslaskelman liitetiedot

Ti I i ntarkastuskertom us 1

Tietoja Eldketu rvakeskuksen toiminnasta

Keskeiset kehittdmisalueet ...........
Eldkelaitosten palvelu

Vakuutettujen palveluja

Tyoeldketurvan kehittdminen .......
Kansainvdliset asiat ja tilastot ......

Henkilosto ja sisdiset palvelut ......

Tilastotietoja ...

Hallintoelimet

Eldkelautakunnan toimintakertomus
Elilkelautakunnan jdsenet

Eldketurvakeskuksen julkaisuja ..

Tyoeldkesdddoksid vuonna 1 996
Eldketurvakeskuksen rekisterit ...

Eldketurvakeskuksen organisaatio
Ty6eldkejtirjestelmdn organisaatio
Eldkelaitosten toiminnasta 1 996 ...



Tydeltketurva vuonna 1 996

Yksityisten alojen tyoeldkkeitd oli vuoden

1996 lopussa maksussa 1 057 000. Vuo-

den aikana eldkkeitd maksettiin 32,2 mil
jardia markkaa. Kasvua edellisestd vuo-

desta oli 1,5 miljardia markkaa, mikd mer-

kitsee 4,3 prosentin suuruista reaalikasvua.

Julkisten alojen tydeldkkeitd maksettiin

22,3 miljardia markkaa. Kaikkiaan tyoeliik-

keitd maksettiin Suomessa 54,5 miljardia

markkaa.

Yksityisten alojen vakuutusmaksutulo oli

32,4 miljardia markkaa. Maksutulo kasvoi

edellisestd vuodesta 2,3 miljardia markkaa.

Tyott6myyskassojen Keskuskassa maksoi

lisdksi tydeldkelisiin 3,6 miljardia markkaa
ja valtio ldhinnd maatalous- ja muiden

yrittdjien eldkkeisiin 2,6 miljardia markkaa.

Rahastoihin karttunut pddoma eli vastuu-

velka oli vuoden 1996 lopussa 190 miljar-

dia markkaa, noin '18 miljardia markkaa

edellisvuotta enemmdn.

Kuluneena vuonna maamme taloutta lei-

masi edelleen korkeana pysyttelevd tyot-

tdmyys ja korkea sosiaalimeno- ja veroas-

te, mutta samalla kuitenkin kohtuullisen hy-

va talouskasvu ja optimistiset talousndky-

mdt. Tyottomyys piti maamme sosiaalime-

not edelleen selvasti eurooppalaista keski-

tasoa korkeampina, noin kolmanneksessa

BKT:sta. Tyott6myys onkin paitsi veroastet-

ta nostavana myos ty6elikkeiden rahoitus-

pohjaa ja hyviiksyttdvyyttd kaventavana

lakisddteisen tyoeldketurvan uhkatekijd.

Vuoden aikana Suomen mukaantulon to-

denndkoisyys Euroopan talous- ja rahalii-

ton perustamisvaiheeseen kasvoi. Toteu-

tuessaan tdmd merkitsee mm. valuuttojen

yhtendistdmistd ja sitd kautta uusia mah-

dollisuuksia myds tyoeldkevarojen sijoitta-

miselle. Konkreettinen, kaikkia toimintoja

koskeva euron kiiyttoonoton suunnittelu

kdyn nistettii n tyoeldkejdrjestelman pi i rissd

loppuvuodesta. Talous- ja rahaliittoon ha-

keutuminen tuo kuitenkin mukanaan ennen

kaikkea uudenlaista talouden ja erityisesti
julkisen sektorin velan ja alijiidmdn yhteis-
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eurooppalaista kurinalaisuutta, joka kosket-

taa my6s tydeldikkeiden rahavirtoja.

Lama opetti kansalaiset ensin sddstdmdin
ja sittemmin stiAst6jd on erityisesti vuoden

1 996 aikana siirtynyt yksityisvakuutuksiin.

Kehitystd on myos erityisesti vauhdittanut

verovapailta tal letustileiltd vapautuneiden

sdAstojen hakeutuminen uusiin kohteisiin.

Yksilollisten henki- j'a eldkevakuutusten

maksutulo kasvoikin perdti 10 miljardiin

markkaan.

Tyoeldkejirjestelmdn perusteita I uotaava

kysymys, tydeldkevarojen hallinnointi, sai

ratkaisunsa vuoden 1996 aikana. Selvitys-

mies Louekosken esityksen pohjalta tehdyt

hallintouudistukset vahvistavat tyoeldke-

yhti6n itsen ii syyttd. Tydma rkki najdrjestojen

asema yhtion hallinnossa vahvistetaan lail-

la. Ratkaisu selkeyttdd ty6eldkkeen roolia

sosiaal ivakuutuksena.

Kuluneen vuoden toinen suuri periaateky-

symys oli loytdd keinot yritystoimintaan

kohdistuvien ty6eldkesijoitusten elvyttdmi-

seksi. Yritysten lainanotto tyrehtyi lama-

vuosina. Toisaalta eldkelaitoksilla ei oman

pddoman vdhyyden vuoksi ole ollut mah-

dollisuuksia sijoittaa riskipitoisempiin koh-

teisiin. Niinpd valtion lainoista muodostui-

kin ldhes yksinomainen sijoituskohde.

Vuodenvaihteen ratkaisujen jdlkeen eldke-

varoille voidaan hakea parempaa tuottoa

mm. osakesijoituksista, kun eldkeyhtioiden

pddomia ja sijoituksia koskevia sEiddoksidr

uudistettiin toimitusjohtaja Kari Puron ty6-

ryhmdn esityksen pohjalta.

Samalla pddtettiin irrottaa vakuutusmaksun

suora kytkentd yleisen korkotason vaihte-

I u ih i n. Ty6eldikejdrjestel mdn rahastoin n issa

kdytettdvd korkotaso alenee samalla vii-

destd kolmeen prosenttiin, mika paremmin

vastaa muuttuneita korko-olosuhteita.

Tavoitteena on myds, ettd takaisinlainauk-

sen korko voi aiempaa joustavammin seu-

rata markkinakoron vaihteluita. Onkin syytd

uskoa, ettd esteet tyoeldkevarojen tuotta-



valle sijoittamiselle vapautuneilla markki-
noilla on ndin onnistuttu poistamaan.

Eldketu rvakesku ksen I uottovakuutu ksen
tappiot ovat ndilld ndkymin jo kuittaantu-

neet eikd niillii ole endd vaikutusta vuoden
1997 maksutasoon. Edellyttden, ettei
maamme talous ldhivuosina ajaudu uuteen
kriisiin, luottovakuutuksen loppusaldo ndyt-
tAd siltEi, ettEi 37 miljardin luottovakuutus-

vastuiden alasajamiseen tarvittiin ulkopuo-
lista rahoitusta noin 1,5 miljardia markkaa.
Eldke-Kansan konkurssista aiheutuvien
tappioiden arvioimista vaikeuttavat vield
er6dt merkittdvdt epdvarmuustekijdt. Tdstd
huolimatta katsottiin tarpeelliseksi jo vuo-
delta 1997 perid 0,1 prosentin suuruinen
maksu ndiden tappioiden peittdmiseen.

Tydmarkkinajdrjestdt sopivat, ettd ns. pdt-

kdt6iden eli alle kuukauden pituisten ty6-
suhteiden eldketurva jdrjestetAdn vuoden

1998 alusta ldhtien. Toteuttaminen tulee
olemaan resursseja vaativa tehtdvd ja to-
teuttamistapaa selvitetddn edelleen. Va-

kuutusturvan laajentaminen paitsi toisi
vuosittain eldketurvan piiriin satoja tuhan-
sia uusia ty6suhteita, ennen kaikkea estdisi
tydeldkemaksun kiertdmisen ty6suhteita
jdrjestelemdlld. Tyoeliikejdirjestelmd on

myds laajoilla tiedotuskampanjoilla pyrkinyt

vdihentdmddn vakuuttamisen laiminlyontid.

Vuoden alusta astuivat voimaan erddt
ty6eldke-etujen supistukset rinnan kansan-
elSkkeen pohjaosamuutdksen kanssa.
Lisdksi eldketurvan karttumista tydttdmyys-
ajalta alennettiin viidennekselld vuoden
1997 alusta lukien.

Tehtyjen muutosten seurauksena tyOeliike-
tasoon ei ole ndkdpiirissd suurempia muu-
tostarpeita suuntaan eikd toiseen. Tehdyt
m u utokset h i I litsevdt pitkdillEi tEihtdyksellei

ratkaisevasti eldketason ja -menojen kas-
vua. Samalla ne sdilyttdvdt ja vahvistavat
ty6eldkkeen perusperiaatetta. Tyoeldkejdr-
jestelmdn rooli tuleekin lisddntymddn mm.
eldkeratkaisuissa, joista noin puolet tulee
olemaan pelkdstddn tyoekikettd koskevia.

Ty6ssdpysymiseen ja eldkkeellesiirtymisidn
my6hentdmiseen panostetaan edelleen.
Vireilld on lukuisia ikddntyvien tyontekijdi-
den ty6ssdpysymiseen liitt! /ia selvityksid.
Toisaalta eldkemuutoksilla on pyritty kan-
nustamaan tyossdipysymistd ja myohentd-

mdEin eliikkeelle sii rtymistd. Eldikkeelle si i r-

tymistd onkin viime vuosina onnistuttu hi-
dastamaan. Vuonna 1 996 laskennallinen

eldkkeellesiirtymisikd oli kohonnut vuodella
vuosikymmenen alun tasostaan. Uusia toi-
menpiteitd kuitenkin jatkuvasti tarvitaan
tdmdn keskeisen tavoitteen edistdmiseksi.

Kuluvan vuoden alusta lukien tiukennettiin
tydttomyyseldkkeen saamisen edellytyksiii.
Vastaisuudessa el6keputkeen eli tyott6-
myyspiivdrahalle tydttdmyyseldkettd odot-
tamaan on mahdollista siirtyd vasta kaksi
vuotta tAhdn astista mydhemmin eli 55

vuoden tdyttdimisen jdlkeen.

Vuoden kuluessa on selvitettdvdni ollut
my6s sellaisten ekikejflrjestelyjen kohtalo,
joissa miehilld ja naisilla on erilainen eld-
keikd. Toivottavaa olisi, ettd tdssdkin yhtey-

dessd l6ytyv#i ratkaisu tukisi ponnisteluja

eldkkeellesiirtymisidn kohottamiseksi.

Esitdn parhaimmat kiitokset Eldketurvakes-
kuksen yhteistyOtahoille ja hallintoelimille
hyvdstti yhteistyostd ja luottamuksesta.
Ty6tovereitani kiitdin menestyksellisestd
tyovuodesta.

("

Matti Uimonen

Toimitusjohtaja
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Hallituksen kertomus Eliketurvakeskuksen

toiminnasta vuonna 1996

Vuosi 1996 oli Eldketurvakeskuksen 36.

toimintavuosi ja hallituksen kolmivuotiskau-

den keskimmdinen. Hallitus kokoontui 20

kertaa.

Vuoden alussa voimaan astuneiden lain-

muutosten toimeenpano ja sen edellytttimi-

en muutosten tekeminen tietojdrjestelmiin

oli leimaa-antavaa alkuvuoden toiminnalle.

Hallitus antoi selvityksen tyoeldkejdrjestel-

mdn ratkaisukdytdnndstd tavallisissa ty6-

kyvyttomyysasioissa sosiaali- ja terveys-

ministeridlle ja yksi16llistd varhaiseldkettd

koskevista asioista eduskunnan oikeus-

asiamiehelle. Niin ikddn hallituksessa kd-

siteltiin harmaan talouden vastustamiseen
ja tyontekijdin eldkelain mukaisen vakuut-

tamisvelvollisuuden valvontaan liittyvid

asiakokonaisuuksia. Yhteiseen eurovaluut-

taan mahdollisesti tapahtuvan siirtymisen

ede I lyttdmdit val m i stel ut tydeldkejiirjeste l-

mdssd aloitettiin.

Eldketurvakeskuksen juokseva toiminta

koostuu tyoeldkejdrjestelmdn palvelutehtd-

vistd, joita esimerkiksi ovat tyoeldketurvan

kehittdminen, tutkimus-, tilastointi- ja vies-

tintitehtdvdt, vakuutetun eldketurvan var-

mistamiseen liittyvdt valvontatehtdvdt sekd

tyoeldkejdrjestelmdn tietohallinnon ylleipito-

ja kehitt?imistyot.

Hallinnon kulut olivat yhteensd '132,3 mil-

joonaa markkaa. Lisdystd edelliseen vuo-

teen verrattuna oli 7,3 prosenttia. Makse-

tut palkat ja sosiaalikulut olivat 74,7 milioo-

naa markkaa ja ATK-kulul27 ,6 miljoonaa

markkaa. Kuluihin sistiltyvdt eldkelauta-

kunnan kulut.

Eldketu rvakesku ksen ti linpiiEit6ksen tu los-

laskelma - ja tasekaavat on uusittu. Uusis-

sa kaavoissa ei ndyteti eldkelautakuntaa

erikseen. Tuloslaskelmassa on esitetty vas-

tuunjaon tuotot ja kulut.

Vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyoneiden

tydnantajien eldkejirjestelyistri Eldketu rva-

keskukselle aiheutui kertomusvuonna 1 7,9

miljoonan markan kulu. Vastaava mddrd

edellisend vuonna oli 1.8,5 miljoonaa mark-

kaa.

Vuoden 1997 alusta lukien pakkovakuutus-

ten ja myohdstyneend otettujen vakuutus-

ten perintd siirtyy eldkelaitoksille. Eldketur-

vakeskuksen kuluista ndmd maksut jAdvdt

pois. Kuitenkin ennen 1.1 .1997 tehtyjen

pakkovakuutusten kulut ovat vastaisuudes-

sakin Eldketurvakeskuksen hoitokuluja.

Kdyttoomaisuudesta tehtiin elinkeinovero-

lain enimmdispoistoina 4,9 miljoonan mar-

kan poistot. Aikaisemmasta kdytdnndstd

poiketen pienhankinnat, alle 5 000 mk,

kirjattiin kuluiksi.

Eldketurvakeskuksen toiminnan menot

pddasiassa katettiin eldkelaitoksilta perittd-

villd kustannusosuuksilla, joita TEL 15 $:n
mukaiset eliikejdrjestelykulut mukaan luet-

tuna kerdttiin 147,8 miljoonaa markkaa.

Mtiiird oli edelliseen vuoteen verrattuna 7,6

7" suurempi.

Eldkelaitoksilta perittiin lisdiksi 386,2 mil-
joonaa markkaa Garantialle luovutetun

vakuutuskannan tappioiden peittdmiseen

sekd 23,7 miljoonaa markkaa Garantian

osakkeiden maksamiseen.

Ennen vuotta 1994 syntyneisiin luottova-

kuutustappioihin perustuva kannansiirtovel-

ka, joka vuoden 1995 pddttyessd oli 485,4

miljoonaa markkaa, on tullut kokonaan

maksetuksi Garantialle. Eliketurvakeskuk-

selta Garantialle siirtyneen vakuutuskan-

nan tulos vuodelta 1996 muodostui positii-

viseksi ja vuoden 1993 jdlkeen syntyneiden

luottovakuutustappioiden peittdmiseen yli-

vah i n kosuojaksi e lake I aito ksi lta pe rittyjai

varoja oli vuodenvaihteessa kdyttdmdttd

81,4 miljoonaa markkaa. Tdstd summasta

tulee kuitenkin vdhennettdvdksi vuosiin

1997 ja tgga fofrOistuva Garantian osak-

keiden hankintameno 47,4 miljoonaa

markkaa.

Garantialle oli vuoden 1996 pdiiittyessd

maksettu ylivahinkosuojaa varten 38,6



miljoonaa markkaa yli vahinkomenon. Td-

md summa vdhennettynd 4,6 miljoonalla

markalla, jotka menevdt luottovakuutustoi-

minnan osuutena Eldketurvakeskuksen

ottaman lainan hoitokuluihin, on palautetta-

vissa ty6eldkevakuutusmaksua maksaville

tyonantajille.

Oy Tietokonepalvelu Ab:n tulos oli 0,8 milj.

markkaa ylijddmtiinen. Eldketurvakeskus

omistaa 51 % Tietokonepalvelun osake-
pddomasta, mutta kun Eldketurvakeskus ei

harjoita liiketoimintaa, ei ole tarpeen tehdd

konsern itilinpddtostd.

Eldketurvakeskuksen palveluksessa oli

vuoden 1996 pddttyessd 326 henkil6d.

Vuotta aikaisemmin heitfi oli 328. Lukuihin

sisdltyvdt vuoden vaihteessa ditiyslomalla
ja muilla vapailla olleet henkil6t. Edustajis-

ton, hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja
palkkiot olivat 1 209 806,57 markkaa. Muut
palkat ja palkkiot olivat 50 995 784,9'1

markkaa.

Eleikekassojen ja -sddtioden talousvalvonta

siirtyi vuoden 1996 alusta kokonaisuudes-

saan sosiaali- ja terveysministeri6lle ja

Eldketu rvakeskuksen valvontaorganisaati-

oon tehtiin tdstd johtuneet muutokset.

Eldketurvakeskuksen pitkdaikainen varatoi-

mitusjohtaja fil. maisteri Jouko Sirkesalo
siirtyi joulukuussa eldkkeelle. Tietohallin-

nosta vastannut johtaja diplomi-insin6ori

Juhani Karjasilta erosi Eldketurvakesku-

sen palveluksesta ja siirtyi Oy Tietokone-
palvelu Ab:n toimitusjohtajaksi. Uudeksi
tietohallinnosta ja taloushallinnosta

vastaavaksi johtajaksi kutsuttiin diplomi-
insinoori Kari Nieminen.

r'f'

El1keturvakeskuksen hallitus. Kuva on otettu hallituksen kokouksen
yhteydessd 1 3.2.1 997, jossa puhetta johti varapuheenjohtaja

Markku Sorvari, kuvassa isturnassa edessd oikealla. A/luut istumassa
olevat ovat Kaija Kallinen ja Matti Uimonen, Eldketurvakeskuksen

toi m itu sjohtaj a. H ei ddn takanaan vasem malta I u kie n seisomassa Pekka
A/lerenheimo, Alauri Atloren la Lasse Laatunen. Kolmannessa rivissd

vasemmalta Aarne Lehkonen, Paavo Pitkdnen, Keijo Hyv5nen ja Folke
Bergstrom ja takarivissd Seppo lVlattila, Kimmo Kemppainen (varajiisen)

ja Veikko Simpanen. (Kuvasta puuttuvat hallituksen puheenjohtaja
Kari Puroia Jussl Jdrventaus.)
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Tuloslaskelma

1.1. - 31.12.1995

75.046
48.211

137.361

18.542
7.388

7 489.592
- 7 491.047

1.455

4.389
2.732

126.207

123.257

1.657

4.607

0

Rahoitustuotot ia -kulut
Korkotuotot
Korkokulut

Poistot

Varsinaisen toiminnan tulos

Tuotot
Kustannusosuudet eldkelaitoksilta
Ylivahinkosuoja
Muut tuotot

Kulut
Korkokulut
Palautettavat
luottovaku utuskustann usosu udet

Kannanhoidon tulos

3.787
2.150 1.637

57932i5'r,

93,936

Siirtyneen luottovakuutuskannan toiminta

386.195
193.130

dir-.,,&-!r""' ' " ""

557.825
467.834

179 1 025.838

66.548

66.548

959.290

'' --g:te<

12.511

81.425

o

485.389

Luvut tuhansina markkoina



Tase

Vastaavaa
31 .12.1996 31 .1 2. 1 995

Muu omaisuus

Aineelliset hyodykkeet
Rakennukset ja rakennelmat
Osakkeet ja osuudet
Koneet ja kalusto
M uut aineelliset hy6dykkeet

, :r

Rahat ja pankkisaamiset 184.554

23:t175
27.264
8.288

u4

Saamiset
Lainasaamiset
Siirtosaamiset
Ku stan n usosuussaamiset
Yl ivahinkosuoja Garantialta

1.895
6.423

2.130
4.522
4.456

38.552 46.870 11.10B

231.424 178.513

Vastattavaa

Oma pddoma

Osakerahasto
Edellisten tilikausien tulos

Varsinainen toiminta
Luottovakuutuskanta

Tilikauden tulos ,

Varsinainen toiminta
Luottovakuutuskanta

71.120 47.413

0
- 1.444.679

0
48s.389

0 0
959.29048s.389 71.120 437.976

Vieras pddoma

Pitkdaikainen
Palautettavat
luottovaku utuskustann usosuudet
lr/uut pitkdaikaiset velat

81,426
588.454

Lyhytaikainen
Ostovelat
Siirtovelat
Vastu unjaon tasausosu udet
Varsinaisen toiminnan palau-
tettavat kustannusosuudet
Muut lyhytaikaiset velat

12.615
16.722
13.860

11.721
15.912

402

81
3s.600 160.304 616.489

@

Luvut tuhansina markkoina

231.424 178.5'13



Tuloslaskelman liitetiedot

Henkil6st6kulut

Kirjanpitoarvo 1.1
Lisdykset
Vdhennykset
Poistot

Kirjanpitoarvo 31 .12.

Kirjanpitoarvo 1.1
Lisdykset
Vihennykset
Poistot

Kirjanpitoarvo 31.12.

Rakennukset ja rakennelmat
Osakkeet ja osuudet
Osakkeet

55.487
11.549
7.711

23.87s
380

1.090

23.165

Rakennukset ja
rakennelmat

1996 1 995

I

t,"

Palkat ja palkkiot
ElAkekulut i,,

Muut henkildsivukulut

55.819
10.348
8.879 75.046

Luontoisedu

Eldkelautakunnan osuus henkilost6kuluista

Poistot
Poistosuunnitelman mukaisesti on tehty EVL:n mukaiset

Alle 5.000,- pienhankinnat on kirjattu kuluihin.

Rakennukset
ja
rakennelmat

Osakkeet ja
osuudet

Osakkeet ja
osuudet

Koneet ja
kalusto

1.644

8.743

Muut
aineelliset
hy<idykkeet

344

31

313

Muut

aineelliset

hyodykkeet

375

31

1996

,264

:

271

Koneet ja
kalusto

8.288
4.714

378
3.787

8.361
3.817

338
3.552

1

1 995

24.899 127.183
B1

1.024

23.875 127.264 8.288 344

Taseen liitetiedot
Kiintedn omaisuuden ja osakkeiden verotusarvot

1996

Kirjanpitoarvo Verotusarvo

1 995

Kirjanpitoarvo Verotusarvo

23.165
124.269

3.000

95.063
128.749

2.850

23.875
124.264

3.000

96.251
125.515

Luvut tuhansina markkoina
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Saamiset 1996

Yli vuoden kuluttua erddntyvdt lainasaamiset 1.566

Osakeomistus

LukumddrA

1995

=..,

Omistusosuus ja
osuus ddnistd %
Kirjanpitoarvo
Oma pddoma
Tilikauden tulog ;

Oman paeoman

Osakerahasto
Osakerahasto

Lisdys

Pitkdaikaiset velat

Palautettavat I uottovakuutuskustannusosuudet,

josta siirretddn osakerahastoon vuosina 1997 ja 1998 yhteensdi

4.i

rl'"9Fi'. :' t.,' I .\.",'.
rjl
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Ti I i ntarkastu s kertom us

Olemme tarkastaneet Eldketurvakeskuk-

sen kirjanpidon
tilikaudelta 1.1.

, tilinpiit6ksen ja hallinnon
-31.12.1996. ja

laati

luottovakuutustoiminnan tuloslaskel-
mat, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme

tarkastuksen perusteella annamme lausun-

non tilinpdiitoksestd ja hallinnosta.

Eldketurvakeskuksen valvontatarkastuk:,
sesta tilikauden aikana on huolehtinut Ti-

lintarkastajien Oy * Ernst & Young. Olem-
me perehtyneet tarkastuksesta annettuun
24.3.1 997 pdivtittyyn erilliseen kertomuk-
seen. Tilintarkastus on suoritettu hyvdn ti-
lintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa

sekd tilinpddtoksen laatimisperiaatteita, si-
sdiltod ja esittdmistapaa on till6in tarkastet-
tu riittdvdssd laajuudessa sen toteamiseksi,
ettei tilinpddtos sisAl16 olennaisia virheitd
tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on

selvitetty hallituksen jdsenten ja toimi-
tusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta ty6n-
tekijdin eldkelain nojalla annetun Eldketur-
vakeskuksen ohjesddnnon perusteella.

Lausuntonamme esitdmme, ettd tilinpddt6s
on laadittu kirjanpitolain sekei tilinpddtdksen
laatimista koskevien muiden sdAnnosten ja

mddrAysten mukaisesti. Tilinpddtos antaa
kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja

riittdvdt tiedot Eldketurvakeskuksen toi-
minnan tuloksesta ja taloudellisesta ase-
masta.Tilinpdat6s voidaan vahvistaa sekd
vastuuvapaus my6ntdd hallituksen jeisenille

ja toimitusjohtajal le tarkastamaltamme
tilikaudelta.

Helsingissd, huhtikuun 2. pdivdnii 1997

Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young

Folke Tegengren, KHT

Arthur Andersen Kihlman Oy

Jaakko Pohtio, KHT

Tilintarkastusrengas Oy

HTIV-yhteiso

Arto Kuusiola, KHT
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Tietoja Eldketurvakeskuksen toiminnasta

Keskeiset kehittdmisalueet

Tydeldkejdrjestelmdssd 90-luvulla tutuksi

tullut tahti tyoeldketurvan kehittdmiseksi
jatkui myos kertomusvuonna 1996. Vtloden

vaihteessa voimaan tulleen eldkeuudistuk-

sen toimeenpano ja sen vaatimat tietojdr-.
jestelmdmuutokset, henkildstdn koulutus ja

asiakasneuvonta tydllistivat Elaketu rvakes-

kuksen toimihenkil6itd erityisesti alkuvuo-

desta.

Kertomusvuoden loppupuolella hyvin

monet ETK:laiset olivat tekemdssd erilaisia

selvityksid, laskelmia ja luonnoksia. Niitd

tarvittiin vuoden alussa 1997 toteutettujen

eiakeyhti6iden hallinnon ja sijoitustoimin-

nan uudistusten suunnittelussa ja toimeen-

panossa.

Asiakas on Eldketurvakeskuksen toiminto-
jen kehittdmisen ldht6kohta. Siksi kerto-

musvuonna eri osastoilla toteutettujen ja

kdynnistyneiden sisdisten kehitysohjelmien

tavoitteena oli asiakaspalvelun ja siind

tarvittavan osaamisen parantaminen.

Tyoeliikepdivin yhteydessd tehtiin yritys-

kuvatutkimus, jonka mukaan Eldketurva-

keskus on luotettava ja ammattitaitoinen.

Myonteisend vastaajat kokivat sen, etta

Eldketurvakeskus oli entistd ndkyvdmmin

esi I lti tydeldkejEirjestel mdn puhemiehend.

Tutkimuksen mukaan yrityskuva kirkastuu

entisestddn, kun toimintaan saadaan lisdd
joustavuutta, selkeyttd ja nykyaikaisuutta.

Eldketurvakeskuksen oma kotisivu aukesi

internetissd lokakuussa ja Elmo-eldketieto-

pankki loytyi sieltd jo aikaisemmin.

Eldketu rvakeskuksen kehitystavoitteet

olivat kuudella avainalueella.

Tyoeldkkeen uskottavuus ia kestdvyys -

avainalueella pyrittiin asetettujen tavoittei-

den mukaisesti saamaan suuri yleiso va-

kuuttuneeksi siitii, ettd tyoeldketurvan pe-

rusteet kestivdt laman ylija kestdvdt tule-

vaisuudessakin. Vakuutetuille pyrittiin

osoittamaan my6s, ettd yhteisymmdrryk-

sessd tyomarkkinajdrjestdjen kanssa

Eldketurvakeskuksen
yrityskuva
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toteutetut eldkeuudistukset ja tyonteon
jatkaminen pitempEitrn varmistavat eldke-

turvan rahoituksen tulevina vuosina.

Tyoel dkej ii rj e ste I m dn palve I utu otan n o n

toimivu us: Eliketurvakeskuksen toimintaa

ty6eldkejdrjestel mdn asiakaspalvel u ketj u is-

sa on pyritty tehostamaan. Erityistd huo-

miota on kiinnitetty tyonjakoon ja ketjujen

suoristamiseen. Ndin toimimalla haetaan

ratkaisuja, jotka turvaavat hajautetun hal-

I i ntomal I i n tu levaisu uden ja tyoeliiketu rvan

yhtendisyyden.

Tyde I dkej drj este I m d n y hte i ste n ti etova ras-

tojen ja -jdrjestelmien uudistamisen
painopiste oli eldkepddtbshankkeen ohella

hakemusliikenteen ja VILMA-palvelujen

(viimeisen laitoksen periaatteen laajentami-

nen julkiselle sektorille) kehittdmisessd.

Tyonantaja- ja elEikejd rjestelytietojen re kis-

teri saatiin kdyttOon maaliskuussa. Vuoden

ai kana laajen netti i n s uo rasi i rto-otetietojen

sanomapohjaista vdlitystd Eldketu rvakes-

kuksen ja eldkelaitosten vdlilli.

Ty6el dke u udistu s 1 996: Tavoitteena oli

uudistuksen kitkaton toimeenpano ja tie-

donvdlitys kansalaisille. Tehokas yhteistyo

eldkelaitosten kanssa varmisti sen, ettd

uudistuksia koskevat ohjeet, koulutus,

tietojdrjestelmien muutokset ja viestintd

saatiin hoidettua hyvin ja joustavasti.

Kansainvdlisessd toiminnassa yhdyslaitos-

tehtdvdt ja niiden edellyttdmd tietoliiken-

teen kehittdminen olivat etusijalla. Eldketur-

van kansainvdlisen kehityksen seuranta ja

ulkomaantyossd olevien eldketurvan toteu-

tuminen ovat tyollisthneet Eldketurvakes-

kuksen toimihenkil6ita. Kertomusvuoden

aikana Eldketurvakeskus on osallistunut

Kelan kanssa EU:n kdynnistdmdAn tieto-
jen kdisittelyprojektii n

Tavoitteel I i ne n tyd nte ko: Keh itysajatu kset

tdlla alueella liittyvdt henkil6johtamiseen,

osastojen toimintaan, toiden organisointiin
ja osastojen vdliseen yhteistydhon sekd

henkil6ston muutosvalmiuksiin. Osastokoh-



taisia kehitysohjelmia jatkettiin kolmella
osastolla: henkil6st6, neuvonta- ja valvon-

ta- sekd tutkimusosastoilla.
Aika

Henkilostdosasto on sittemmin muuttunut
henkil6st6- ja koulutusosastoksi. Sen ke-

hitysohjelma tuotti uudistuksia ty6h6notto-
ja koUlutuspalveluihin sekd Eldketurva-
keskuksen henkildst6di kosk6vaan tyky-
toimintaan.

vanhin,

avaruus

Neuvonta- ja valvontaosaston ty6 on kes-
ken. Se pyrkii kehitysohjelmansa avulla
asiakasneuvonnan parantamiseen, yh-

teisty6n tehostamiseen ja vakuuttamisvel-

vollisuuden valvonnan tiivistdmiseen.

suunll.

(r i)

Tutkimusosastolla kehitysohjelman tulok-
set voidaan kiteyttdd seuraavasti: pro-
jektiorganisaatiot, tutkimusty6n parempi

laatu sekd tutkimusten raportointija tutki-
musten tiedottaminen tehokkaaksi.

Kertomusvuoden alussa laki- ja tietopal-
veluosastot oli organisoitu uudelleen. Ty6-
eldkekoulutuksen suunnittelu ja toteutus
keskitettiin henkil6sto- ja koulutusosas-

toon. Hallintopalvelu- ja talousosastot
yhdistettiin hallinto-osastoksi.



Eldkelaitosten palvelu

Eldkelaitosten kanssa yhdessdi tehty

ohjeistus takaa sen, ettd tydeltikelakeja

sovelletaan yhtendisesti. Tdhdn tarvittavia

yleiskirjeitd laadittiin kaikkiaan 79. Ne si-

sdlsivdt soveltamisohjeita, tietoja lainmuu-

toksista sekd ohjeita rekisteri-ilmoituksista.

Vuodelta 1993 oleva laaja ETA-soveltamis-

yleiskirje uusittiin kokonaan. Muut ohjeet

koskivat muun muassa osa-aikaeldkettd,

TaEL-eldkkeen laskentaa, vuorotteluva-

paan ja osa-aikalisdn vaikutusta eldke-

turvaan, ty6ttdmyysturvalain muutosten

vaikutusta tyottdmyyseldkkeeseen sekd

pakkovakuuttamista ja vakuutusmaksun

korottamista TEL-vakuutuksen laiminly6nti-
ja viivdstymistapauksissa.

Vakuutusoikeudelle annettiin vajaat 400

lausuntoa pddasiassa lainopillisista valituk-

sista ja purkuhakemuksista. Nykykiiytdn-
non mukaan valittaja ldhettdd valituksensa

pddtdksen antaneelle eldkelaitokselle.

Eldkelaitos siirtdd valituksen muutoksenha-

kuelimen kdsiteltdvdksivain, jos se ei

suostu kaikkiin valittajan muutosvaatimuk-

siin.

Milioonia ilmoituksia
tietovarastoihin

Eldketu rvakeskus tallettaa tietovarastoihin

- keskusrekistereihin - tiedot tyontekij6iden

ty6suhteista ja yritttijien yritttijtijaksoista.

Nditd rekisterivientejd tehtiin vuonna 1996

saman verran kuin edellisend vuonnakin eli

5,1 miljoonaa ilmoitusta. Tydttdmyysaikoja
ja muita tydelEikelisddn vaikuttavia etuuksia

koskevia ilmoituksia oli 1,5 miljoonaa.

Tyoeldkejdrjestel man yhteisiin tietovaras-

toi h i n I i itettyjd tietoj€irjestel mid u ud istetti i n

heti vuoden alkupuolella siten, ettd kdyt-

t66n otetti i n u usi tyonant aja- ia eldkejdrjes-

telytietojen rekisteri. Tietovarastojen ja -

jdrjestelmien kehittdmisen painopiste oli

ketomusvuonna eldkepddtoshankkeessa
ja eldkkeiden hakemusliikenteen kehit-

tdmisessd.

Kertomusvuoden aikana laajennettiin

TEL-LEL-TaEL-MEL-
eldkemeno vuonna 1995
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suorasiirto-otepalvelujen sanomapohjaista

vdlitystir Eldketu rvakeskuksen ja eldkelai-

tosten vdlilld. Myos tietoliikennettd Kelan

kanssa kehitettiin sanomapohjaiseksi.

Ty0suhderekisteriin on tehtdvd vuosituhan-

nen vaihtumisen takia muutoksia ja uudis-

tuksia. Ndiden suunnittelu kdynnistyi. Eld-

keturvakeskus on osallistunut my6s ty6eld-

kejtrrjestelmdn yhteisen eldkelaskentaso-

velluksen kehittdmiseen.

Vastuunjako

Viimeisen laitoksen periaatteen mukaan

yksi eltikelaitos maksaa koko ty6eldkkeen,

vaikka siind on myos toisissa eldkelaitok-

sissa vaku utetu ista tydsu hteista karttu neita

eldkkeitd. Ntimd muiden eldkelaitosten

vastuulla olevat osuudet ja osuudet eliike-
laitosten yhteiselld vastuulla olevista eld-

kemenoista kohdistetaan Eldketurvakes-

kuksen vastuunjaon kautta eldkelaitoksille.

Kertomusvuonna tehtiin lopullinen vuoden

1995 vastuunjako. Sen mukaan eldkelai-

tokset maksoivat vuonna 1995 TEL-, LEL-,

TaEL- ja MEL-eltikkeitd noin 26 miljardia

markkaa. Eldkelaitosten yhteiselld vastuul-

la oli ndistd 72 prosenttia ja rahastoitua 28

prosenttia.

Vuonna 1995 valtio osallistui 366 miljoonal-

la markalla YEL-eldkkeiden ja 2 045 miljoo-

nalla markalla MYEL-eldkkeiden kustan-

nuksiin. YEL-eldkemenoista valtion osuus

oli 16 prosenttia ja MYEl-eliikemenoista
77 prosenttia.

Eldkesddtioiden ja
-kassojen valvonta

Eldkesddtididen ja -kassojen katteen

valvonta siirtyi kertomusvuoden alussa

sosiaali- ja terveysministeridon. Eldketur-

vakeskukselle jdiTEL:n ja YEL:n valvonta.

Jatkossa Eldketurvakeskuksen tarkastuk-

sissa painotetaan valvonnan ohella neu-

vontaa ja koulutusta. Kertomusvuonna

valvonnan piiriin kuului 43 eltikesddtiOtti ja



8 eldkekassaa. Niiden piiriin kuului noin
1 80 000 vakuutettua. Eldketurvakeskus

valvoo myos Esiintyvien taiteilijoiden eldke-
kassaa. Tarkastuksia tehtiin vuoden aikana
35 sddti66n ja kassaan.

Uusi kou ksikk<i

Eldkeuudistus 1 996 hallitsi ElAketurvakes-
kuksen sisdistd ja ulkoista koulutusta ker-
tomusvuoden alkupuoliskolla. Aiheesta
jirjestettiin useita koulutuspdivid. Ndiden
lisdksi pidettiin laskenta-, vastuunjako- ja

tyokyvyn arviointikursseja sekd useita
ajankohtaistilaisuuksia esimerkiksi tydtto-
myysturvalain muutosten vaikutuksesta
eldketurvaan. Kelan toimihenkildille jdrjes-

tettiin muun muassa peruskursseja ja

alueellisia teemapdivid.

Eldketurvakeskuksen koulutuspalvelut
organisoitiin uudelleen elokuun alusta,
jolloin uusi koulutusyksikkd aloitti toimin-
tansa. Koulutusyksikko tekijo ennen varsi-
naisen tydnsd alkua asiakkaille koulutusky-
selyn uudistaen ja monipuolistaen kurs-
siohjelmiaan sen perusteella. Samalla se
lisdsi ajankohtaisten teematilaisuuksien
tarjontaa. Kevddn'97 koulutustilaisuuksista
julkaistiin ensimmdistd kertaa esite.

Ty6eleikepdivi lld kdsitelti in ty6eldkejrirjes-
telmdn sijoitustoimintaa, jdrjestelmdn tule-
vaisuutta eurooppalaisesta ndkdkulmasta
ja Euroopan Unionin tulevaisuudenndky-
m id. Ty6eliiketiedottaj ien neuvotte I u pdivi I ld
puitiin hallintoa ja tydeldkeyhtioiden sijoi-
tustoimintaa koskevia uudistussuunnitelmia
sekd mietittiin viestinndn sdhkdistdr tulevai-
suutta.

Tyoeldke-lehti ilmestyi kertomusvuonna
viisi kertaa. Ruotsinkielistd Arbetspension-
lehted julkaistiin kaksi numeroa.

Tallessa

ke

eletty.

(Tyrvdntd)
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Vakuutettujen palveluja

Vakuutettujen ja ty6nantajien neuvonta

puhelimitse, kirjeitse tai henkildkohtaisesti

on tydmddrdlld mitattuna Eldketurvakes-

kuksen suurimpia palvelumuotoja. Kerto-

rnusvuoden aikana tiedustelut koskivat

erityisesti ty6ttdmyyteen li ittyvid eldkeasioi-

ta' 
(

Neuvontapuheluja tuli yli 55 000 kappalet-

ta. Asiakaspalvelutoimistossa kdvi 3 700

kysyjiiii. Vakuutettuja palveltiin myos eri-

tyisilld palvelupdivilld, joita jdrjestettiin 27

eri paikkakunnalla. Palvelupdivilld sai noin

5 000 henkildd neuvontaa ja eldkeotteen.

Eldketurvakeskuksella oli oma messuosas-

to viisillEi messuilla. Lisiksi osallistuttiin

Vanhusten viikon ja Pasila piivdn tapahtu-

miin.

Vuoden aikana vastattiin noin '15 000

asiakaski rjeeseen. Kirjeiden ymmdrret-

tdvyyteen kiinnitettiin vuoden aikana eri-

tyistd huomiota ja toimihenkil6itd koulu-

tettiin selkeddn ilmaisuun. Palvelututkimuk-

sen perusteella todettiin, ettd uudistetut

kirjeet olivat helppotajuisempia kuin aikai-

semmin.

Neuvonnan apuna on myds tietoverkossa

toimiva eldketietopankki, Elmo. Se on tar-

koitettu sekd asiakasneuvojien ettd taval lis-

ten kansalaisten kdyttdon. Elmo vietiin

internetiin helmikuussa 1 996. Eldketurva-

keskuksen kotisivu avattiin internetissd

syksylld.

Palvelusopimus Kelan kanssa

Eldketurvakeskuksella on Kelan kanssa

palvelusopimus, jonka mukaan Kelan

pai kal I istoi m istot ottavat vastaan tydeltike-

hakemuksia ja auttavat vakuutettuja niiden

tdyttdmisessA. Eldketurvakeskus kouluttaa

Kelan asiakasvirkailijoita ja toimittaa tarvit-

tavat esitteet ja lomakkeet.

Eldkehakemus tehddAn yhdelld lomakkeel-

la tyoelEikejdrjestelmdn tai Kelan palvelu-

pisteessd. Kela toimitti tyoeltikelaitoksille
noin 7 4 000 vastaanottamaansa eldkeha-

kemusta. Esitiiytettyjii vanhuuseldkehake-

muksia vakuutetuille ldhetettiin kertomus-

vuonna noin 12 000.

Eldkeote - valvonnan veline

Henkil6kohtaisesta eldkeotteestaan vakuu-

tettu voi tarkistaa, ovatko hdnen tyohistori-

ansa tiedot oikein. Ndin hdn voi valvoa,

onko kaikki tyosuhteet ilmoitettu tydeltlke-
jdrjestelmdn tietovarastoihin eldketu rvaa

kartuttamaan.

Vuonna 1996 elEikeotteen sai 5220O0

vakuutettua. Asiakkaan omasta pyynndstdi

sen sai 91 400 vakuutettua ja pyytdmEitti

yli 230 000 vakuutettua. Eldketurvakeskus

ldhettdid otteen automaattisesti ai na silloi n,

kun rekisteriin tulee tieto tyosuhteen pddt-

tymisestd. Ensimmdistd tyosuhdettaan

aloittava saa eldkeotteen tervehdyksend

ty6eldketurvan piiriin tulemisesta. Kerto-

musvuonna nditd otteita liihetettiin 47 OOO.

Eldkelaitoksensa pyynn6std otteen sai

150 400 vakuutettua.

Eldketurvakeskukselle kuuluu tydnantajien
ja yrittdjien vakuuttamisen valvonta silloin,

kun vakuutusta ei ole otettu ajallaan. Val-

vontatapau kset tu levat usei n selvitettdvdksi

eldkeotteiden saamisen yhteydessd.

Kertomusvuonna selvitettiin yli 1 800 tyon-

antajan vakuuttamisasia. TEL-pakkova-

kuutus jouduttiin ottamaan 750 tydnantajal-

le. Tdssd yhteydessd mdtirtitti i n tydantaj ien

maksettavaksi vakuutusmaksuja korotuksi-

neen 29 miljoonaa markkaa. Tarkastuksia

tehtiin noin 450 TEL- ja TaEL-tyonantajien

luokse.

Vakuutusmaksujen korotusasioita, jotka

johtuivat siitA, ettd tyonantaja otti vakuutuk-

sen myohissti, kdsiteltiin 900 kappaletta.

Kertomusvuoden aikana selvitettiin myos

yli 1 500 yrittdjdn YEL:n mukainen vakuut-

tamisvelvollisuus. Vapautus YEL:n piiriin

kuulumisesta mydnnettiin 1 650 yritttijdlle.



Harmaata taloutta vastaan

ElAketurvakeskus kampanjoi harmaata
taloutta - pimedtd tydtti ja vakuutusvelvolli-

suuden laiminlydntejd - vastaan muun
muassa yhteiskunnallisella televisiomai-
nonnalla. Mainonnan sanoma oli, etti
ty6eldke kasvaa vain ilmoitetuista ty6suh-
tdista ja etta tyontekijin tulee aktivoitua itse
valvomaan,' etti eldketurva on kunnossa.

Eldketuruakeskus osallistui my6s verohalli-

tuksen kdynnistdmiin laajaan tiedotus-
kampanjaan harmaata taloutta vastaan.
Yhteisty6 verottajan kanssa sai muutoinkin
uusia muotoja, kun esimerkiksi valvonta-
tietojen vaihtoon saatiin tarvittavat sdEid6k-

set. Uusien yritysten valvontaa tehostettiin.

Eliketurvakeskus teki kertomusvuonna

elikelakeihin muutosesityksid, joilla esi-
merkiksi lisdttiin tyontekijin omaa niytt6-
velvollisuutta puuttuvan ty6su hteen rekiste-
roinnissd ja lyhennetddn TEL- ja YEL-
vakuutusten jdrjestdmisaikoja. Uudistus-
esitysten taustalla olivat harmaan talouden
haitat. Lainmuutokset tulivat voimaan
1.1.1977.
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Tyoeldketurvan kehittdminen

Eldketurvakeskus korostaa perinteistd

kolmikantayhteistyoti tyoeldketurvan ke-

hittdmisessd ja tarjoaa siind asiantunte-

muksensa sidosryhmiensti kdytt66n.

ElEiketurvakeskuksella on valmiudet uudis-

tusten edeliyttamien tutkimusten, tausta-

selvitysten ja laskelmien tekemiseen sekd

lainopilliseen valmisteluty6hOn.

Eldketurvakeskus on tehnyt kertomusvuon-

na lukuisia selvityksid, laskelmia ja raport-

teja. N i itd kdytetti in ptidt6ksenteon tukena,

kun vuoden 1997 vaihteessa tydeldkejdr-
jestelmdn hallintoa, ty6elikevarojen

omistusta sekd niiden sijoitustoiminnan

edellytyksid ja periaatteita uudistettiin.

Eldketurvakeskus on asiantuntijana lyhyi-

den ty6suhteiden, niin sanottujen pdtkdtoi-

den, eldketurvan jdrjestdmisessd. Eliketur-
vakeskuksen johdolla toimivassa tydryh-

missd pohditaan lyhyiden tydsuhteiden

vakuuttamisen teknistd toteutusta ja val-

mistellaan tarvittavia sddddksid, joita kos-

kevien ratkaisujen on mdird olla valmiina

31.5.1997.

Eldketurvakeskus osallistui vuoden aikana

tydryhmiin tai toimikuntiin, jotka ovat selvi-

telleet eldketurvan tasa-arvoistamiseen liit-

tyvid sdinndksid ja tekniikkaa, EU:n toimi-

elinten ty6ntekijdiden eldkeoikeuksien siir-

toa, tyokyvyttdmyyselikkeeseen liittyvid

ongelmia - kuten esimerkiksi eldkelakien

tyokyvyttdmyysmddritelmien erilaisuutta -,
ku ntoutusta ja tydkykyii yl ldpitEivdA toi m i n-

taa.

Eldketurvakeskus on osallistunut lisdksi

muun muassa yrittdjdelEikkeiden vakuutus-

maksujen peiintddn liittyvien ongelmien ja

Kansan vakuutuskannan siifioon liittyvien

vastuiden ja varojen hoitoa kdsitelleiden

tyoryhmien tyohdn. Aivan kertomusvuoden

lopulla Eldketurvakeskukseen perustettin

tydryhmi, jonka tehttivAnd on koordinoida,

seurata ja tehdA ehdotuksia mahdollisen

eurorahan edellyttdmistd toimenpiteistd

tyoe I ii kej drj este I m dssd.

Eldketurvakeskuksen edustajia on myos

monissa pysyvissd tydryhmissd ja neuvot-

telukunnissa. Niitd ovat muun muassa

tulkintatydryhmd, vapaakirjatyoryhmd ja

vastuunjakotydryhmd seki KASO eli

kansainvdlisen sosiaaliturvan ty6ryhmd.

Tdmd tydryh.md keskustelee sosiaalitur-

vasopimuksista ja EU:ssa vireillEi olevista

sosiaal itu rva-asioista.

Esityksid ja lausuntoja

Eldketurvakeskus on sosiaali- ja terveysmi-

nisterion apuna valmistellut lakiteksteja ja

niiden perusteluja viimeisen laitoksen pe-

riaatteen laajentamisesta julkiselle sektoril-

le (VILMA). Niiin ikddn on tehty lakien

muutosesityksid, joissa esitettiin muun

muassa tyOsuhteen selvittelyvelvollisuus-

ajan lyhentdmistd sekd ty6eliikejdrjes-

telmAn ja veroviranomaisten tietojen vaih-

toa koskevien sdddosten muuttamista.

Sosiaali- ja terveysministeri6lle tehtiin

kertomusvuonna esitykset tyoeldkelisdn ja

vastuunjaon perusteiden muuttamisesta

sekEi TEL-pakkovakuutuksen eldkejdrjes-

telykulujen siirtdmisestd eldkevakuutusyhti-

6iden vastattavaksi ja perittdvtiksi. Lisdksi

Eldketurvakeskus on tehnyt ministeri6lle

ehdotuksia tietosuojaa koskevista lainmuu-

tostarpeista ja TEL:n mukaisen palkka-

kdsitteen tarkennuksesta.

Lausuntoja Eldketurvakeskus on antanut

sosiaali- ja terveysministeri6lle esimerkiksi

miesten ja naisten tasa-arvoisesta kohte-

lusta ammatillisissa jdrjestelmissd

(ns. Barberin tapaus) sekd eldkkeiden ja

ansiotulojen yhteensovittamisesta. Vam-

malan seudun eldkekassan valvonnasta

tehtiin ministeriolle selvitys.

Tutkimukset
tukevat kehittdmistd

Kertomusvuoden aikana Eldketurvakes-

kuksen tutkimuksen painopiste on siirtynyt

yhd enemmdn tyoeltimdn' ja sosiaaliturvan

tulevaisuuden tutkimiseen.



Tutkimukset on entistd useammin organi-

soitu projekteiksi. Yhdessd projektissa

tutkitaan tyossd pysymisen yhteyksid

tydpaikan tyoilmapiiriin ja organisaatioon.

Varhaiseldketutkimusta jatkettiin selvittd-
mdlld tydssd poisjddmistd ja osa-aikaeldk-
keitd. Muissa projekteissa on tutkittu
yritteij ien eldkeasenteita ja eldketu rvan

yhteyksid ns. epeityypilliseen tydhdn.

Ty6n alla on myds taloutta kdsittelevd tut-

kimus, jota tehddrin yhteistyossd Elinkeino-

eldmiin tutkimuslaitoksen ETLAn kanssa.
Lisdksi on tehty kansainviilisid vertailuja

EU-maiden eldkejdrjestelmistd.

Kevddlld kdynnistyi uusi, sddnndllisesti
kokoontuva tutkijaseminaari, jossa sekd
Eldketurvakeskuksen omat ettd ulkopuoli-
set tutkijat ovat luennoineet. Syksylla 1996
jdrjestettiin teemalla "Kohti kannustavaa

sosiaaliturvaa"-seminaari, jossa tohtori

Stefan Fdlster esitteli kehittdmddnsd

kansalaistil i-mallia.

Eldketu rvakeskuksen tutkimusosaston
julkaisusarjoissa ilmestyi vuoden aikana
yhteensd 18 julkaisua. Niistei viisi oli laa-
jempia tutkimusraportteja. Tutkimusosas-

ton julkaisusarjoja on kolme: tutkimukset,

raportit ja monisteet. Moniste-sarja on ma-

talahkon julkaisukynnyksen omaava pieni-

Ievikkinen sarja. Tutkimuksia-sarjaan kel-
puutetaan puolueettoman tieteellisen tar-
kastu s kds ittelyn ltipi keiyne itri to itd. Raport-

teja-sarja on ndiden valimuoto.
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Kansainvdliset asiat ja tilastot

Eldketurvakeskus osallistuu valtioiden vd-

listen kahdenkeskisten sosiaalitu rvasopi-

musten valmisteluihin ja muihin neuvotte-

lu ihin ty6eldkejdrjestelmdn asiantuntijana.

Kertomusvuonna saatettiin pdit6kseen
neuvottelut lsraelin ja Viron kanssa. Neu-

votteluja jatkettiin Latvian ja Australian

kanssa. Sveitsin sopimusta ryhdyttiin kor-

jaamaan ajan tasalle. Uudeksi sopimus-

kumppaniksi saatiin Chile, jonka kanssa

neuvoteltiin ldhinnd eldkkeitti ja vakuutus-

sidnt6jd koskeva sopimus. ETA-sopimusta

tdydentivdt lson-Britannian, ltdvallan ja

Saksan sopimukset jdivdt odottamaan voi-

maantuloa, kuten muutkin edelld mainitut

sopimukset.

Eldketu rvakeskus vdlittdEi ulkomailta saa-

puvat eldkehakemukset tydeldkelaitoksille
ja hankkii ulkomaan yhdyslaitokselta tar-

vittavat lisdselvitykset. Kertomusvuonna

nditd hakemuksia saapui 4 324, mikd on

noin 300 hakemusta vdhemmdn kuin

edellisend vuonna.

Jos Suomessa asuva henkilo jEitttid ulko-

mailla ansaittua eldkettd koskevan hake-

muksen ty6eldkejdrjestelmdn palvelupis-

teeseen, Eldketurvakeskus vdlittdd hake-

muksen eteenpdin ja vastaa ulkomaan
yhdyslaitoksen lisdtiedusteluihin. Prosessin

lopuksi Eldketurvakeskus laatii hakijalle

eldkepdiEitdsten yhteenvedon ja liittdd sii-

hen sekd kotimaiset ettd ulkomaiset elAke-

pdtitokset. Tdllaisia hakemuksia tehtiin

kertomusvuonna yli 600 ja lisdtiedusteluja

vAlitettiin ulkomailta tai ulkomaille yhteensa

ldhes 6 000. Kaikkiaan ulkomaisten eldke-

hakemusasioiden mddrd nousi 14 633

asiaan. Yhteisid eldkehakemuksia on eni-

ten Ruotsin kanssa.

Eldketurvakeskus antaa todistuksen siitd,

vakuutetaanko tydntekijtr ulkomaantyon

aikana edelleen Suomen tyoeldikejdrjestel-

mdssd. Jos kysymyksessd on komennus,

Eldketurvakeskus voi pyytdd ty6nteko-

maasta poikkeuslupaa saada vakuuttad

tyontekijd edelleen Suomessa. Nditd

todistus- ja poikkeuslupahakemuksia
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kdsiteltiin kertomusvuonna yhteensa 3 596.

Todistuksia pyydettiin eniten Saksaan

(945). Seuraavina olivat Norja (460) ja USA

(380). Ulkomaisia eldke- ja vakuuttamisasi-

oita koskevia puheluja tuli kertomusvuoden

aikana noin 16 000.

Tekn i i kkaa tietojen vil itykseen

Eldketurvakeskus on asiantuntijana EU:n

komission alaisen hallintotoimikunnan

asettamassa TESS-ty6ryhmdssd. Tyoryh-

mdn tehtdvind on kehittdd EU:n jdsenvalti-

oiden sosiaalisektoreiden vdlistd tietojen-

kdsittelyd ja -viilitystd.

Kertomusvuoden aikana Eldketurvakeskus

on yhdessd Kelan kanssa osallistunut

muun muassa TESS:n kehitysprojektiin,
jossa on haettu ratkaisuja vanhuuseldkkei-

den hakemus- ja pddtbstietojen sdhkoi-

seen vdlitykseen. Tavoitteena on loytAEi

ratkaisuja, jotka nopeuttavat hakemusten

keisittelyd ja sopivat kotimaisten eldkkeiden

kdsittelyautomatiikkaan. Eldketu rvakeskus

on osallistunut my6s EU:n SPACE-tutki-

mukseen, jossa on selvitetty maasta toi-

seen muuttavan kansalaisen tietojen vdlit-

tdmistd.

Marraskuusta 1 996 alkaen Eldketurvakes-

kus on ottanut koneellisesti vastaan

henki16- ja tydsuhdetietoja Saksasta. Niin

ikddn kertomusvuoden lopulla kdynnistyi-

vdt Suomen ja Ruotsin vdliset neuvottelut

maiden vdlisistd sdhk6postiyhteyksistd.

YleistEi tiedottamista EU : n sosiaaliturva-

sdinnosten vaikutuksista eldketurvaan
jatkettiin Kelan kanssa. Opas "Tyokomen-

nus ulkomaille" saatettiin ajan tasalle. K6o-

penhaminassa jdrjestettiin palvelupdivd ja

sen aikana suora yhteys rekisteriin. Sosi-

aalivakuutuskonferenssi pidettiin Stavan-

gerissa.

Eldketurvakeskus osallistuu kansainvdlis-

ten jdrjest6jen toimintaan, joista mainitta-

koon kansainvdlinen sosiaaliturvajdrjestd

ISSA. Kdytdnnossd yhteistyotd tehdddn



eniten Pohjoismaiden kanssa. Yhteistyo

tiivistyi kertomusvuonna Baltian maiden ja

erityisesti Viron kanssa - tyoeldketurvan
tieto-taidolla oli kysyntdd myos Ukrainassa.

Moni puol ista tietoa tilastoista

Eldketu rvakeskus tuottaa rekistereistdan

tilastotietoa eri tarkoituksiin ja myds julkai-

see monia tilastoja. Niitd julkaistaan eldk-
keistd, elakkeensaajista ja eldkemenoista
jopa kunnittain, tydeldkelakien piirissd

tydskennelleistd, tyoeldkkeiden rahoituk-
sesta seka yritysten tyoeldkemaksuista.

Tilastoja tuotetaan myos kuntoutuksesta,

ty6kyvyttomyyseldkkeiden hylkdyksistd,

ETA-eldkehakemuksista ja ulkomaille
maksetuista eldkkeistd.

Kertomusvuonna tuotettiin ensimmaisen
kerran tilasto eldkelaitosten itseoikaisuista

sekd tietoja ETA-eldkkeistd. Vuoden aikana
valmistui katsaus ekikejdrjestelmia koske-
vista kansainvdlisistd tilastojulkaisuista.
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle ja

sosiaali- ja terveysministeri6lle tehtiin eld-

kehakemuksia koskenut hylkdysselvitys.

Yksityisen sektorin eldkkeistd julkaistaan

tilastoja kuukausittain, neljannesvuosittain
ja vuosittain. Kelan kanssa tehdddn vuosit-
tain yhteisjulkaisut Suomen eldkkeensaa-
jista, jotka antavat kattavan kuvan koko
eldketurvasta ja kokonaiseldkkeiden

tasosta.

Ti lastorekisteri n u udistamista elaketietojen
osalta jatkettiin ja kertomusvuonna kdyn-
nistyi Kelan kanssa selvitys yhteisen

tilasto- ja tutkimusrekisterin perustami-

sesta.
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Henkilosto ja sisfliset palvelut

Eldketuruakeskuksessa oli t6isstl vuoden

lopussa 308 henkildd. Kun mukaan otetaan

eri lomilla ja vapailla olevat, oli henkil6mdd-

rd 326, mikd on kaksi vdhemmdn kuin

edellisvuotena. Osa-aikaeldkkeilld oli kym-

menen henkil66. Vaihtuvuusprosentti koho-

si kertomusvuonna viidestd kahdeksaan.

Tehtdivistd toiseen siirtyi 13 henkil6d ja

tyokierrossa oli kolme henkiloi.

Eldketurvakeskuksen ty6ntekij6ille ovat

tyypillisiEi pitkdt palvelussuhteet ja korkea

peruskoulutus. Yli 200 tydntekijdlld on pal-

velusvuosia vdhintdEin 15. Yli 40 prosentilla

on korkeakoulututkinto. Henkiloston keski-

ikd oli vuoden lopussa 45 vuotta. Naisia

henkildstostd oli 77 prosenttia.

Ty6terveyshuollon toiminta painottui kerto-

musvuonna terveyden kokonaisvaltaiseen

edistdmiseen ja tyokykyti ylldpitdvddn toi-

mintaan. Erityistd huomiota kiinnitettiin tyo-

ympdristdn ja -yhteisdn kehittdmiseen.

Tydterveysaseman toimesta jdrjestettiin

erilaisia teematilaisuuksia; muun muassa

naisille naisten sairauksista ja miehille

miesten.

Tyoterveyshuolto huolehti terveystarkas-

tu ksista, tydkykyyn I iittyvisti tutki m u ksista,

tyoliikunnasta ja tydterveyshuollollisesti
painotetusta sairaanhoidosta. ETK:laiset

ktivivdt ty6terveyshoitajan vastaanotolla

kertomusvuoden aikana keskimddrin 4,5

ke rtaa ja tyoterveysltitikdri n vastaanotol la

kaksi kertaa.

Hen ki l6st6kou I utu ksessa
kolme painopistettd

Henkildstokoulutuksessa oli kolme paino-

pistealuetta: eldke- ja sosiaalivakuutus,

tyoyhteisdn kehittdminen sekd viestintd ja

kielet.

Tehtdvien muuttumisen ja uusiin tehtdviin

siirtymisen vuoksi jdrjestettiin kertomus-

vuonna eldkeasioiden peruskursseja sekd

eldkelaskenta- ja kielikursseja. Kursseja
jirjestettiin myos lakimu utoksista, tyott6-
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myysturvan vaikutuksista eldketurvaan ja

E U-asioista. Asiakastaitoja h iotti i n "Parem-

man palvelun"-ptrivilld sekd erilaisilla

kirjoittamis- ja koulutuskursseilla. Kielikurs-

seja jdrjestettiin englannista, ruotsista,

saksasta ja ranskasta.

Pitkddn ty6eldmdssd olleille jdrjestettiin

kdytinnoksi tulleen tavan mukaan Eld-

Toimi-Kehity-kursseja. Kursseille on tdhdn

mennessd osallistunut 140 henkil6d ja

jatkokursseille 65 henkilOd. Esimiehid ja

tiimivetdjid koulutettiin tiimitydhdn ja uuden-

laiseen johtamiseen "Mistd tiimity6ssd on

kysymys"-teemati laisu u ksissa.

Merkonomitutkintoon tdhtddivd oppisopi-

muskoulutus jatkui ja opiskelijat saivat
joulukuussa lopputydnsd valmiiksi. Loppu-

t6iden aiheet liittyivdt poikkeuksetta Eldke-

turvakeskuksen toimintaan.

Keskimddrin toimihenkil6t osallistuivat

seitsemisen pdivdd koulutukseen, mistd

atk-koulutuksen osuus oli kaksi pitivdii.

Toimistojdrjestelmd
tehokdytto6n

Suuri osa Eldketurvakeskuksen toimistoru-

tiineista hoidetaan sdhkoisessd toimisto-
jdrjestelmdssd. Kertomusvuonna Toimisto-

Tiimiin piivitettiin uusi ohjelmaversio. Koko

Eldketurvakeskuksessa otettiin kdyttodn

avoin sdhk6inen kalenteri, joka palvelee

ajanhallintaa, informaatiota ja kokousjdrjes-

telljti. Ti i m iarkiston ja sdh kdposti n kdyttoi
lisdttiin ja Tiimipostiin liitettiin internetin

kautta kulkeva sdhkoposti. ToimistoTii min

piirissd on myds Eldkelautakunta.

ToimistoTiimin kdytdst6 tehtiin erityinen

kysely. Miltei kaikki vastaajat kertoivat

kdytttivdnsd pdivitttii n Ti i mi n postia, kalen-

teria ja ilmoitustaulua. Arkiston kdyttd oli

vdhdisempdd.

Toimintavuonna arvioitiin kdytossd olevat

vakio-ohjelmat ja testattiin uusia. Ohjelmi-



en kaftajatuki siirrettiin osastojen omille
ktiytttijiitu ki hen ki l6il le.

Atk-koulutusta pidettiin kertomusvuoden

aikana yli sata kurssia. Koulutuspdivid

kertyi yhteensi yli 600 ja kurssilaisia oli

noin 500.

Hallintopalvelulla oli kertomusvuonna suu-
ret urakat toimitilojen sisdisissd saneerauk-

sissa ja toimipisteiden muutoissa. Toimisto-

tilojen saneeraukset ja toimipisteiden muut-

toaalto kiynnistyivdit Tietokonepalvelun

kayft 0- ja su u n nittel utoi mi ntojen jdrjestely-

jen seurauksena.

Eldketurvakeskuksen taloushallinnon kir-
janpito-ohjelmisto uusittiin kertomusvuoden

aikana.
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Hallintoelimet

Edustajisto 1995 - 1997

Varsinaiset jiisenet

Puheenjohtaja, kansliapddllikkd Markku Lehto
Sosiaali- ja terveysministerio
Varapu heenjohtaja, osastopaalli kkd Teuvo Metsdpelto
Valtiovarainmin isterio

Tytinantaiien edustajat
Toimitusjohtaja Jukka HtirmEilti, Enso Oy
Vuorineuvos Mikko Kivimtiki, Rautaruukki Oy
Yrittzijaineuvos Markku Koskenn iemi, Tammerneon Oy,
31 .12.1996 saakka
Toimitusjohtaja Timo Fredrikson, A. Fredrikson Oy,
1 . 1 .1 997 alkaen
Varatoimitusjohtaja Tapani Kahri, TT
.Toi mitusjohtaja Markus Tiitola, Maaseudun Ty6nantajal i itto
Johtaja Stig-Erik Leiponen, Palvelutydnantajat
Toimitusjohtaja Jarmo Pellikka, Palvelutyonantajat

Tytintekijdin edustajat
Toimitusjohtaja Raimo Kantola, Tyoturvallisuuskeskus,
3.12.1996 saakka
Johtaja Pekka Ahmavaara, SAK, 4.1 2.1 996 alkaen
Puheenjohtaja Jarmo Ldhteenmaiki, Paperiliitto
Puheenjohtaja Hilkka Hakkila, Kemianliitto, 7.10.1 996 saakka
Puheenjohtaja Timo Vallittu, Kemianliitto, 8.10.1996 alkaen
ll sihteeri Jarmo Koski, Liikealan Ammattiliitto
Taloudenhoitaja Mikko Tuominen, Suomen Merimies-Unioni
Puheenjohtaja Esa Swanljung, STTK
Puheenjohtaja Mikko Viitasalo, Akava

Maatalousyrittdjien edustajat
Johtokunnan ll puheenjohtaja Hannu Aho, MTK
Emanta Terttu Mielikiiinen, MTK
Kansanedustaja Ola Rosendahl,
Svenska Lantbruksproducenternas Centralforbund SLC

Muiden yrittdjien edustalat
Toi mitusjohtaja lt/atti l-episto,Viipu ri n Leipii Oy
Yrittdjri Markku Wuoti, PeMac Consulting Ky

Elikevaku utusyhtiriiden edustajat
Varatoi mitusjohtaja Asko Tanskanen, Eldke-Varma
Varatoimitusjohtaja Alpo Mustonen, Eldke-Tapiola
Toimitusjohtaja Folke Lindstrom, Verdandi

Vakuutuskassojen edustala
Eldkekassan johtaja Keijo Piskonen, Eldkekassa Tapio

Eldkesddti<iiden edustaja
Johtaja Eero Tuomainen, Postipankki Oy

Vakuutuslddketieteen edustaja
Paajohtaja Jorma Rantanen, Ty0terveyslaitos

Muut jdsenet
Kansanedustaja Paula Kokkonen,
Terveydenhuollon oikeustu rvakeskus
Ylijohtaja Hannu Uusitalo, STAKES

Sihteeri
ApulaisosastopEiiillikko Helena Tapio, Eldketurvakeskus

Varajdsenet

Hallintojohtaja Kari T. Ahonen, Eduskunta

Toimitusjohtaja Jussi Jdrventaus, Suomen Yritteijeit

Vuorineuvos Jaakko lhamuotila, Neste Oy
Toi mitusjohtaja Reino Hanhi nen, YIT-Yhtymti Oy
Hallituksen puheenjohtaja Antti Piippo, Elcoteq Oy

Johtaja Seppo Riski, TT
Toimitusjohtaja Esko Murto, Huiskula Oy
Johtaja Harri Koulumies, Palvelutyonantajat
Johtaja Heikki Ropponen, Palvelutyonantajat

Puheenjohtaja Heikki Peltonen, Puu- ja erityisalojen Liitto

Sihteeri Erik Lindfors, Metallityoveien Liitto
Sihteeri Erkki Ukkonen, Suomen Merimies-Unioni
Pdrisihteeri Seppo Junttila, STTK
Toimitusjohtaja Markku von Hertzen,
Suomen Ekonomiliitto

EmEintd Ritva Kautto, MTK
Maanviljelijii Beino Parkko, MTK
Puheenjohtaja Heikki Salokangas, MTK

Puheenjohtaja
Puheenjohtaja

ohtaja
ohtaja

Kauko Lehikoinen, AKT
Jorma Kallio, HRHL

Jukka Laulajainen, llmatieteen laitos
Tauno Jalonen, Suomen Yrittdjdt

J
J

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

Eldkekassan toimitusjohtaja Kari Puustinen,
Bensiinikauppiaitten Eldkekassa

Sosiaalineuvos Erkki Sillanptiri,
Nokia-yhtymain Ekikesridtio

Osastonjohtaja Vesa Vaaranen, Tyoterveyslaitos

Asessori Kaarina Buure-Hdgglund, Pdriesikunta

Johtaja Aulikki Kananoja, STAKES
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Hallitus 1995 - 1997

Puheenjohtaja, toimitusjohtaja Kari Puro
llmarinen

Varapuheenjohtaja, hallitusneuvos Markku Sorvari
Sosiaali- ja terveysministeri6

Tyrinantajan edustajat

Johtaja Lasse Laatunen, TT
Johtaja Pekka Merenheimo, Palvelutyonantajat
Varatuomari Mauri Mor6n, Metsdteollisuus

Varajdsenet

Oikeustieteen kandidaatti Johan Astrom, TT
Johtaja Markku Koponen, Palveluty6nantajat
Varatoirhitusjohtaja Risto Uski,
Metalliteollisuuden Keskusliitto MET

Ty6ntekiidin edustajat

Sosiaalipoliittinen sihteeri Aarne Lehkonen, SAK
Sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen, SAK
Sosiaalisihteeri Veikko Simpanen, STTK

Maatalousyrittdjien edustaia

Osastonjohtaja Keijo Hyvonen, MTK

Yrittijien edustaja

Toimitusjohtaja J ussi Jdrventaus,
Suomen Yrittiiidt

Lakimies Janne MetsAmtiki, SAK
Tyosuojelusihteeri Matti Huttunen, SAK
Puheenjohtaja Matti Viljanen, I nsin66riliitto

Jaostopiitillikko Kaarina Knuuti, MTK

Jiirjest6johtaja Jouko Kuisma, Kesko Oy, 10.5.1996
saakka
Johtaja Kimmo Kemppainen, Suomen YrittEijAt,
11 .5.1996 alkaen

Muut jisenet

Toi mitusjohtaja Paavo Pitkiinen, E liike-Varma
YlilddkAri Seppo Mattila, Eldke-Sampo
Toiminnanjohtaja Folke Bergstrdm,
EltikesdiEiti6yhdistys ESY ry

Toimitusjohtaja Taisto Paatsila, M ELA
Yliltidktiri Kalle Varis, Eltike-Tapiola
Toimitusjohtaja Aarre Metso, LEL Tydeltikekassa,
31 .1 2.1 996 saakka
Toimitusjohtaja Lau ri Koivusalo, LEL Tyoeliikekassa,
1 .1 .'1997 alkaen

Sihteeri

OsastopiiEilli kko Pentti Koivistoinen,
El6keturvakeskus

Tilintarkastaiat

Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young
Arthur Andersen Kihlman Oy
Tilintarkastusrengas Oy
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Puheenjohtaja, varatoimitusjohtaja Seppo Pietikiinen
Varapuheenjohtaja, asiantu ntija Marjatta Si16n

Jdsenet

Ylilddkriri Sakari Tola
Sisait. ja kardiologian erikoisliirikeiri Matti Saarinen
Sisdtautien erikoislddkiiri Antti Sorva, 1 0.4.1 996
saakka
YlilEiiikdri Timo Aro, 11 .4.1996 alkaen
Lriiiketieteen tohtori Jukka Kivekds
Psykiatrian dosentti Martti Olkinuora

OsastopdEillikko Eeva Ahokas

Ortopedian ja traumatologian
dosentti Pertti Myllynen
Asiantuntijalzidkdri Kari Kaukinen
Sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen
Valtiotieteen lisensiaatti Kaarina Knuuti

Ylitarkastaja Pentti Lehmijoki
Sosiaalineuvos Erkki Sillanpdti
Asiantuntija Marjatta Sir6n
Johtaja Esko Vainionpdd
Eldkejohtaja Pentti Saarimdki
Toimistoptiiillikkd Leena Piskonen
Johtajaylildrikdri Hannu Hdrkdnen

Esittelijdt
Marja Kallenautio
Pirjo Posti, 14.5.1996 saakka
Marja Rantala, 15.5.1996 alkaen

Yrittdj ien neuvottel u ku nta

Varajisenet

Apulaisosastopddllikkd Helena Tapio
Osastopaellikkd Pentti Koivistoinen
Lddketieteen ja kirurgian tohtori Vesa Vaaranen

Dosentti Henrik Nordman
Ltiaiketieteen ja kirurgian tohtori,
psykiatrian erikoisl6rikriri Antero Leppdvuori
Toimistopddllikko lrmeli Backstrom, 28.2.1 996 saakka
Etuuspddllikko Tuovi Tschernij, 29.2.1 996 alkaen
Liitiketieteen tohtori Jarmo Vuorinen

Varatuomari Mikko Nyyss6lir
Sosiaalipoliittinen sihteeri Aarne Lehkonen
Johtaja Tauno Jalonen, 10.1 .1996 saakka
Johtaja Kimmo Kemppainen, 11.1.1996 alkaen
Ylitarkastaja Anja Lyra
Toimitusjohtaja Juhani Laine
Osastopiiiill i kk6 Pertti Tu kia
Osastopaallikkd Risto Rinta-Jouppi
Apulaisjohtaja Eeva Koskensyrjd
Toimistopddllikkd Helinii Nieminen
Elrikejohtaja Veijo Jalava

Tyrikyvyttrimyysasiai n neuvottel u ku nta

Puheenjohtaja, toimitusjohtaja Matti Uimonen
Varapuheenjohtaja, apulaisosastopdtillikkd Markku Sirvio

Jdsenet

Liikenteenharjoittaja Raimo Turku
Taksiautoilija Krister Olsson
Asiamies Juhani Hopsu
Valtiotieteen maisteri Erkki Maasalo
Toiminnanjohtaja Piiivi Liedes
Toiminnanjohtaja Atilla Samaletdin
Toimitusjohtaja Tiina-Tuulikki Oksala-Leino
Johtaja Jukka Laulajainen
Hallituksen puheenjohtaja Antti Piippo
Johtaja Kimmo Kemppainen
Toimitusjohtaja Eero Ahola
OsastopiiEll I ikk6 Tapan i Karonen
Vakuutusjohtaja Hannu Rissanen
Varatoimitusjohtaja Alpo Mustonen
Toimitusjohtaja Kari Puustinen

Sihteeri
Projektipaiiillikkd Mikko Pellinen

Henkiltlkohtainen varamies

Liikenteenharjoittaja Raimo Nikkanen
Projektipeirillikkd Esa Mannisenmdki
Apteekkineuvos Matti Kannisto (kuollut 21.1 0.1 996)
Toimitusjohtaja Heikki Koistinen
Pddsihteeri Terhi Aaltonen
Varatuomari Olli Tarkka
Johtaja Matti Reiiseinen
Toimitusjohtaja Veli Saarenheimo
Osastopddllikkd Juhani Seppdld
Tyomarkkina-asiamies Anna MEikildi
Toimitusjohtaja Niilo Huttunen
Toiminnanjohtaja lsmo Ojala
Varatoimitusjohtaja Bauno Tienhaara
Yhteysjohtaja Ralf Joutsenlahti
Toiminnanjohtaja Risto Heiskanen
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Elflkelautakunnan toimintakertomus

Elikelautakunta on ensimmiinen muutok-

senhakuaste yksityisen puolen tyoeldke-

asioissa. Eldkelautakunnan pidt6ksiin hae-

taan muutosta vakuutusoikeudelta, joka on

ndissd asioissa ylin oikeusaste.

Eldkelautakunnan toiminnasta sddidetddn

tyontekijdin eldkeasetuksessa (TEA) ja

eldkelautaku nnan ty6jdrjestyksessd, jonka

sosiaali- ja terveysministerio on vahvista-

nut.

Eldkelautakuntaan kuuluu pddtoiminen

puheenjohta ja ja 23 varsinaista jdsentd ja

heiddn 20 henkildkohtaista varajdsentddn

Jdsenet ovat sivutoimisia ja heiddt nimite-

tddn kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Eld-

kelautakunnan kansliassa ty6skenteli toi-

mintavuoden lopussa 26 pddtoimista

toimihenkil0d.

Muutoksenhakuasioita kiisiteltiin vuonna

1996 entiseen tapaan neljdssdi kuusijdseni-

sessd jaostossa. Jaostokokouksia oli 179.

Niissd ratkaistiin kerrallaan '15 - 60 valitus-

asiaa.

Tdysistuntoon ratkaisemaan muutoksenha-

kuasioita eldkelautakunta ei toimintavuo-

den aikana kokoontunut. Eldkelautakunnan

hall intoasioita kdsittelevd hall intojaosto

kokoontui vuonna 1996 yhdeksdn kertaa.

Valitusten ja ratkaisujen mddrd

Eldkelautakunnalle saapui toimintavuonna

4966 valitusta. Vdhennystd edellisvuoteen

verrattuna on 550 eli 10 prosenttia. Asioita

oli vireilld toimintavuoden lopussa 1441 ,

mik5 on 146 enemmdn kuin edellisvuonna.

Vuonna 1996 eldkelautakunta ratkaisi 4885

valitusasiaa, mikd on 1728 edellisvuotta

vAhemmdn. Ratkaisuista 3151 eli 65 pro-

senttia koski tyokyvyn arviointia. Ndiden

ratkaisujen osuus oli vdhentynyt edellis-

vuodesta 7 prosenttia. Perinteista tyoky-

vytt6myyseldkettdr koskevia ratkaisuja an-

nettiin 2269 ja yksilollistd varhaiseldkettd

koskevia ratkaisuja 882.

Ratkaistuista asioista yli puolet kuului

TEL:n piiriin. Seuraavaksi eniten ratkaibtiin

MYEL:n ja YEL:n piiriin kuuluvia asioita (30

prosenttia). Luopumisjtirjestelmien mukai-

sia ratkaisuja oli 3 prosenttia. Vdhiten

ratkaistiin MEL:n ja TaEL:n piiriin kuuluvia

ratkaisuja (vajaa 1 prosentti).

M u utokset eldkelaitosten
pddtoksiin

Vuonna 1 996 elikelautakunta muutti

muutoksenhakijan eduksi tapauksista 8,0

prosenttia, mikd on edellisvuotta vdhem-

mdn ja missd ndkyy vuoden 1995 alusta

voimaantulleen tehostetun itseoikaisun

vaikutus koko painollaan. Asioita palautet-

tiin eldkelaitokseen uudelleen kEisiteltdvdk-

si 5,8 prosenttia. Tyokyvyn arviointia kos-

kevien asioiden muutosprosentti oli 7,4 ja

palautusprosentti 4,2.

Kdsittelyaika

Valitusten keskimddrdinen kisittelyaika
vuonna 1996 oli3,5 kuukautta. Tyokyvyn

arviointia koskevissa asioissa keskimdA-

rdinen kdsittelyaika oli 3,2 kuukautta.

Helsingissd helmikuun 6 pdivdndi 1997

Timo Havu

Puheenjohtaja

Pirjo Akesson

Kansliapddllikkd



Elilkelautakunnan jdsenet 1995 - 1997

Puheenjohtajisto

Varatuomari Timo Havu, puheenjohtaja
Apulaisosastopiitillikko, hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen, varapuheenjohtaja
Hallitusneuvos Veikko Liuksia, varapuheenjohtaja
Varatuomari Heikki T. Htimtikiinen, varapu heenjohtaja

Asiantuntijaidsenet

Etuuspeieillikko Seppo Virtanen

Apulaisosastopdtillikko Matti Toiviainen
Lidket. ja kir. tri Jarmo Vuorinen
Dosentti Martti Olkinuora
Dosentti Heikki Takkunen
Lddket. ja kir. tri Pentti Ristola

Tytinantajien edustajat

Varatuomari Markus Aimatri
Oikeust. kand. Johan Astrom
Johtaja Markku Koponen
Varatuomari Mikko Nyyss6ld

Tytintekijdin edustajat

Palkkasihteeri Veikko Ahvonen
Ty6ehtosihteeri Seppo Juutilainen
Sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen
Sosiaalisihteeri Veikko Simpanen

Maatalousyrittdj ien edustajat

Agronomi Helind Suominen 20.6.1996 saakka
Varatuomari Risto Airikkala 29.7.1 996 alkaen
15.12.1996 saakka
Ekonomi Sirpa-Liisa Venesjrirvi
16.12.1996 alkaen
Valtiotiet.lis. Kaarina Knuuti
Agronomi Antti Huhtamdki

Agrologi Johannes ljas

Yrittijien edustajat

Jdrjestojohtaja Matti Rdisdnen
Varatuomari Risto Tuominen

Varajdsenet

Toimistopiiiillikkd lrmeli Backstrom 't .9.1996 saakka
Oikeustiet. kand. Jukka Laukkanen 2.9.'1996 lukien
Fil. kand. Heikki Peltola
Liiiiket. lis. Paavo Poukka
Ldiiket. ja kir. triAntero Leppdvuori
Dosentti llkka Torstila
Sisdtautien erikoislddkiiri Raine Jussila

Fil. kand. Pekka Piispanen
Varatuopari Hannu Rautiainen
Varatuoniari Ri itta Wiirn
Oikeust. kand. Timo Hdykinpuro

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

Agronomi Jukka-Pekka Kataja 15.12.1996 saakka

Varatuomari Risto Airikkala 1 6.12.1996 alkaen

Agrologi Tage Ginstrom
Varatuomari Risto Airikkala 28.7 .1 996 saakka
Maa- ja metsdlaloustieteiden maisteri Risto Artjoki
29.7.1996 alkaen
Agronomi Bjarne Westerlund

Varatoimitusjohtaja Tauno Jalonen
Lakimies Pirjo Koivisto

@



Eltketu rvakesku ksen j u I kaisuia

Tutkimuksia

Niemeld, Heikki - Satminen, Kari - Vanamo, Jussi: Yhdenmukaistuva vai erilaistuva sosiaaliturva?

Sosiaaliturvan muotoutuminen Alankomaissa, Ranskassa ja Tanskassa.

Eliketurvakeskus. Tutkimuksia 1996:1 . Helsinki 1996

Niemeld, Heikki- Saari, Juho - Satminen, Kar; Sosiaalipolitiikan teoreettisia ldhtdkohtia.

Sosiaalitaloudellinen ndkdkulma.

Eldketurvakeskus. Tutkimuksia 1 996:2. Helsinki 1 996

Forss, Simo - Karisalmi, Seppo: Ndkokohtia ty6ssdpysymisen problematiikasta.

Yritykseen, tydhdn ja yksilodn liittyvien tekijoiden yhteyksistd tydsstipysymiseen.

Eldketurvakeskus. Raportteja 1 996:2

Tu o m i ne n, E i I a: EpAtyypi I linen ty6 ja tydeldikevaku utus.

Epdityypillinen ty6 viimeaikaisten tutkimusten ja eldketurvan karttumista koskevien sddnnosten valossa.

Eldketurvakeskus. Raportteja 1 996:3

Laesvuori, Arto - Tuominen, Eila: Tydeltikevakuutuksen ulkopuolelle jddvd palkkaty6. Tutkimus TEL:n

ja julkisen sektorin eldkelakien ulkopuolelle jddvien tydsuhteiden yleisyydestdi ja palkkojen mddrdstd'

Eldiketurvakeskus. Raportteja 1 996:4

Monisteita

Takal a, M e rui : Ty6ssti ja eldkkeel ld. Al ustaMa tietoja osa-aikaeldketutki m u ksesta.

Eldketurvakeskus. Monisteita 1 996:6

Hyrkkdnen, Raitt Mikd pitiiti yrittnjiin tydssd? Yrittajien tyossA pysymisen ja elikkeelle siirtymisen tarkastelua.

Eldketurvakeskus. Monisteita 1 996:7

Lundqvist, 8o: Tyott6myys ja tydeltike.

Eldketurvakeskus. Monisteita 1 996:8

Nissinen, Kaija-Liisa: Tiedon hakijat online-tietokantojen peruskdyttdjind'

Eldketurvakeskus. Monisteita'l 996:9

Nyman, Heidi- Gould, Raija:Tydkyvyttomyyseldkkeiden hylkiiykset vuosina 1990 - 1995.

Eldketurvakeskus. Monisteita 1 996:1 0

Korpela, Timo - Klaavo, Tapio - Lundqvist, Bo: Tydeldkemenot vuosina 1995 - 2040.

Eldketuruakeskus. Monisteita 1 996:1 1

Takala, Mervi: Parttime pension as an incentive to longer participation in the labour market.

Eldketurvakeskus. Monisteita 1 996:1 2

Forss, Simo - Karisatmi, Seppo: Tydssdipysymisprojekti. Tutkimus ikddntyvien tydsuhteessa olevien

ty6ssdpysymisen problematiikasta.

Eldketurvakeskus. Monisteita 1 996:1 3

Nyman, Heidi - Gould, Raija: Disability pension refusals over the years 1990 - 1995.

Eldketurvakeskus. Monisteita 1 996:1 4

Niemeld, Heikki - Salminen, Kari - Vanamo, Jussi: Modernisaatio Euroopan reuna-alueilla. Tausta-aineistoa

Edpanjan ja Suomen taloudellisista ja sosiaalisista rakenteista maiden sosiaaliturvan vertailua varten.

Eldketurvakeskus. Monisteita 1 996:1 5

Hdrkdnen, Katja - Lampsiidrvi, Asko: TEL-maksuhalukkuus vuonna 20'10.

Eldketurvakeskus. Monisteita 1 996:1 6
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Katsauksia

Laatunen, Reijo: Kalsaus vuoden 1995 eldketurvaan.

Hietaniemi, Marjukka - Seppdld, Marja-Leena: Eldke- ja muun sosiaaliturvan kehitt6minen

Laatu n en, R eijo: Y uoden 1 996 eldkemenoenn uste

Laitinen, Sinikka: Eldketurva muissa maissa

Hietaniemi, Marjukka (toim.):Tydeldkkeen laskentaopas

Saarnio, Leena: ElAkejEirjestelmid koskevat kansainvdliset tilastojulkaisut

Tilastojulkaisuja

Kuukausitietoja yksityisen sektorin eldikkeistd

Neljdnnesvuositilasto

Tydeltikejrirjeste I mdn tilastoll i nen vuosiki rja, osat I ja I I

Yritysten tydeldkemaksut

Ti lasto Suomen eldikkeensaaj ista (yhteisty6ni Kelan kanssa)
Tilasto Suomen eldkkeensaajista kunnittain (yhteistyond Kelan kanssa)

Taskuti lasto/Fickstatisti UPocket statistics

Esitteitd

Tyontekijdn eldke/Arbetstagarens pension

Yrittdjdn eldke/Fdretagarens pension

Miten jdrjestdn tydntekijdilleni lakisddteisen eldkevakuutuksen?
(myds ruotsiksi ja englanniksi)

Eldketurvakeskuksen ohjeet yrittdjdn typtulosta
Eldketurvakeskus kouluttaa

Ty0komennus ulkomaille
Takaisin Suomeen - viimeistddn eldkeidssd

Ty6 kunnosta kiinni

Lehtid

Tyoeldke 'l - 5

Arbetspension 1 - 2.
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Ty6elikesdtdoksiil vuonna 1 996

Laki Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (520/96)

Maakunnalle palautettiin sen tyosuhteisen henkilostdn eldketurvaa koskeva lainsddddn-

t6valta, jonka Korkein oikeus katsoi siirtyneen valtakunnalle, kun uusi itsehallintolakituli

voimaan 1.1.1993. Yksityisten, maakunnan tukemien laitosten, jotka tarjoavat sosiaalipal-

veluja kunnille ja kuntayhtymille, palveluksessa oleviin henkil6ihin sovelletaan TEL:a, jos

heiddt on otettu palvelukseen 1.1.1994 jilkeen. Tdtd ennen palkatut kuuluvat maakunnan
qldkejdrjestelmddn.

Laki tulee voimaan 1 .1 .1997.

ETK:n yleiskirjeet A25196 ja A27196

Laki tydntekijdin eldkelain muuttamisesta (1167/96)

Laki tydntekijdin eldkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosddnndksen muuttami-

sesta (1168/96)

Laki merimieseldkelain muuttamisesta (1 1 69/96)

Laki merimieseldkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosddnndksen muuttamises-

ta (1170/96)

Laki erdiden ty6suhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien elikelain 1 $:n muuttamises-

ta (1171/96)

Laki lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tydntekijdin eldkelain 7 $ :n muuttamisesta

(1172t96)

Laki maatalousyrittdjien eldkelain 8 k $:n muuttamisesta (1173/96)

Lakiyritttijien eldkelain 7 a $:n muuttamisesta (1174196)

Lakivaltion eldkelain 10 a $:n muuttamisesta (1175/96)

Lakivaltion eldkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosddnndksen muuttamisesta

(1 1 76196)

Tydeldkelistid pienennettiin 80 prosenttiin aikaisemmasta. Eldkepalkan laskentasddntod

muutettiin. Tydsuhdetietojen selvittdmisaikaa lyhennettiin 10 vuodesta 5 vuoteen. Sdddet-

tiin oikeus luovuttaa valvontatietoja veroviranomaisille. TaEL tehtiin laivassa tyoskentelevi-

en esiintyvien taiteilijoiden ensisijaiseksityoeltikelaiksi. Sdddettiin ETK:n toimivallasta

kansainvdlisissd asioissa. LisEiksi tehtiin teknisluontoisia muutoksia.

Lait tulivat voimaan 1 .1 .1997.

ETK:n yleiskirjeet A 43/96, A49/96, A2197 ja A4197

Laki valtion eldkelain 5 ja 8 $:n muuttamisesta (1180/96)

Lakiin lisdttiin erikoisupseerin ja sotilaspapin virat sotilaseldkeoikeutta kartuttaviksi viroiksi

Laki tuli voimaan 1 .1 .1997.

ETK:n yleiskirje ABl97

Laki tydntekijdin eltikelain muuttamisesta (1 293/96)

Laki lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekijdin eldkelain muuttamisesta ('1294196)

Laki merimieseldkelain 3 a $:n muuttamisesta (1295/96)

Laki vakuutuskassalain 79 $:n muuttamisesta (1296/96)

Laki eldkestititidlain 43 $:n muuttamisesta (1297196)

Muutokset liittyivdt vakuutusyhti6lain muutoksiin. Eldkelaitosten vakavaraisuussddnnokset

uudistettiin.

Lait tulivat voimaan 1.1 .1997. Vastuuvelan mddrittelyd koskeva muutos tuli voimaan

31 .'12.1996.

ETK:n yleiskirjeet A 51/96 ja A1197
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Eldketu rvakesku ksen rekisterit

Rekisterien kdyttdtarkoitus

Tydeldketurvan hoitaminen ja sen toteuttamiseen tarvittavat yhteydet
muihin elEikejiirjestelmiin

Rekisterien nimet ja rekisteriasioita
hoitavat henkil6t

Henki16rekisteri: Laila Jokinen
Tydsuhderekisteri: Arja Laakso
ElEikejdirjestelyrekisteri : Ri itta Rah i kainen
Vireilldolorekisteri: Anneli Pohjola
Eliiketapahtumarekisteri: Anneli Pohjola

Rekisterien sisfr ltdmdt tietotyypit:

Henkilritiedot (henkilorekisteri)
Tyriskentelytiedot (tydsu hde rekisteri)

TEL-, MEL-, LEL- ja TaEltydsuhdetiedot
MYEL- ja YELtoimintaa koskevat tiedot
vapautukset yrittdjdvakuutusvelvollisuudesta
ty6eldikelisdpdivdt
VEL-, KVTEL- ja KiEL-palvelussuhdetiedot
Suomen Pankin ja Kansaneldkelaitoksen palvelussuhteet
Ruotsin eldkepisteet
vi reilldolotiedot selvittelyistd

Eldketiedot (eltiketapahtu marekisteri)
ty6eldkepddtokset
ku ntoutusrahapiidtdkset
tietoja kansaneldkepddtdksistd

Eldkejfr rjestelytiedot (eldkejdrjestelyrekiste ri)
TE L-eldkejdrjestelytiedot tydnantaj ista

Vireilldolotiedot (vireilldolorekisteri)
vireillEi olevat eldkehakemukset
tietoja eldkehakemuksiin liittyvistd asiakirjoista
eldkelautakunnissa ja vakuutusoikeudessa vireilld olevat valitukset ja
niitd koskevat pddtokset
tydkyvytt6myyseldkkeitd ja.yksil6llisiri varhaiseldkkeitd koskevat
ennakkoilmoitukset ja kuittaukset
tietoja tapaturmavakuutus-, liikennevakuutus- ja sotilasvammalain
mukaisista korvauksista
sairausvakuutuslain mukaista pdivdrahaa koskevat
ensisijaisuusaikatiedot
Eldketurvakeskuksen eri tyopisteiden selvittelytietoja
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Eldketu rvakesku ksen organ isaatio

LAKIOSASTO
Pentti Koivistoinen

Toimitusjohtaia

Matti Uimonen

NEUVONTA- JA VALVONTAOSASTO
Leena Lietsala

Varatoimitusjohtaja

Seppo Pietildinen

ELK:N VALMISTELUTOIMISTO
Maija Vuonokari

SUU N N ITTELU- JA LASKENTAOSASTO
Mafiti Hdnnikdinen

TILASTO-OSASTO
Antero Ahonen

Suunnittelujohtaja

Markku Hdnninen

TUTKIMUSOSASTO
Mikael Forss

HALLINTO-OSASTO
Anu Ronkainen

TIETOHALLINTO-OSASTO
Riitta Lindstr6m

Johtaja

Kari Nieminen
TIETOPALVELUOSASTO

Heikki Poukka

TI ETOJARJ ESTELMAYKSI KKO
KariNieminen

HENKLOSTO- .IN KOULUTUSOSASTO
Seija Kausto

VIESINTAOSASTO
Pirkko Jtidskeliiinen
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Tyoeldkejdrjestel mdn organ isaatio

Sosiaali- ja terveysministeri6

TXT ELAKETURVAKESKUS

i

i\\

Eldke-
vakuutus-

yhtiot

Maatalous-
yrittdjien

eldkelaitos

LEL
Ty6eliike-

kassa

TEL YEL MYEL LEL

Eldke-
kassat

I

Eldke-
sddti6t

Esiintyvien
taiteilijoiden
eldkekassa

Merimies-
eldkekassa

TEL YEL TEL TaEL IUEL

Valtiokonttori Kuntien
eldkevakuutus

Muut

K|EL, SP, Kela
VEL KVTEL
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Elfrkelaitosten toiminnasta 1 996

Eldkelaitoksia

Vakuutettuja*

EldkkeitEi

31 .1 2.

31.12.
31.'t2.

TEL

58

1 000 000

580 200

LEL

1

140 000
152700

TaEL

1

12 000

600

MEL
'l

10 000

I 200

YEL

11

150 000
84 000

MYEL

1

130 000

231 600

Yhteensd

62

1 350 000

1 057 300

My6nnetyt elikkeet 53 080 13 010 120 580 7'190 13 660 87 630

Maksutulo*

Eldkemeno

Vastuuvelka*

milj.mk

milj.mk

31.12. milj.mk

27 600
23 080

170 470

1 630

3 290

16 470

90

12

360

290
390

1 770

2 060

2785
1 070

760

2645
130

32 430

32210
1 90 260

Keskim. eldke 31.12. mk/kk

Keskim. my6nnetty eldke mUkk
*luvut ovat arvioita

3 340
3 675

1 799

2 115

1 731

1 888

3 946

4 613

2763
2 981

955
1 292

2 553

3 020

Eldkkeiden lukumfr dril 31.12.

1 992 1 993 1994 1 995 1 996

Vanhuuseldkkeet

Ty6kyvytt6 myyse ld kkeet

Ty6ttdmyyseldkkeet

Osa-aikaeldkkeet
Perhe-elAkkeet

Kaikki

512 000

230 000

41 900
281

185 000

969 000

530 000

232000
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

580 000

226 000
40 500

2 3sO

210 000

1 057 000

Muutokset eldkkeiden lukumddrissi, 1000 kpl

ty6kyvytt6myyseldkkeet tydttdmyyseldkkeet vanhuuseldkkeet perhe-eldkkeet kaikki

Eldkkeitd 31 .1 2.1 995

Myonnetty uusia

Muutettu vanhuuseldkkeeksi

Pddttyneitd

Eldkkeitd 31.12.1996

233
20

-21

-6
226

37
11

-7

-'1
40

565

12

29
-26
580

204
14

1. O42

57

-8
210

-42
1 057

Eldkemeno, milj.mk

1 992 1 993 1 994 1 995 1 996

Vanhuuseldkkeet

Tyd kyvyttd myyse I dkkeet

Tyottdmyyseldkkeet

Osa-aikaeldkkeet
Perhe-eldkkeet

Kaikki

12 960

8 380

1 700

11

3 320

26 370

13 450

B 760

1 720
13

3 460

27 800

14 680
I 010

1 780

36

3 580

29 090

15 780

9 280

1 790

64

3 740
30 660

16 940

I 440

1 840

84

3 910

32210
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Kaikkiin edelld esitettyihin lukuihin sisdltyy my6s rekister6ity lisdturva
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