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Tyoeldketurva vuonna 1997

Yksityisten alojen tyoeldkkeitd oli vuoden

1997 pidttyessd maksussa 1 072 000. Vuo-

den aikana elSkkeitd maksettiin 33,6 miljardia

markkaa. Kasvua edellisestd vuodesta oli

1,4 miljardia markkaa ja se merkitsee 3,0

prosentin suuruista reaalikasvua.

Julkisten alojen tyoeldkkeitd maksettiin 22,2

miljardia markkaa. Kaikkiaan tyoeldkkeitd

maksettiin vuonna 1997 Suomessa 55,7 mil-

jardia markkaa eli 1,2 miljardia enemmdn

kuin edellisend vuotena. Julkisten alojen

eldkemenon pieneneminen johtui siitd, ettd

edellisend vuonna eliikemeno oli ollut poik-

keuksellisen korkea Kuntien eldkevakuutuk-

sen maksaessa ldhes miljardin markan ker-

tasuoritukset.

Yksityisten alojen va ku utusmaksutu lo oli 34,4

miljardia markkaa. Maksutulo kasvoi edelli-

Kokonaiselakemeno

Mrd. mk

35

30

25

20

15

10

tII E

Yksityinen Julkinen

I rsgz ffi rsso

Kansan-
elakkeet

sesti vuodesta 2,5 miljardia markkaa. Tyot-

tomyyskassojen keskuskassa maksoi tyotto-

myyslisiin 2,9 miljardia markkaa ja valtio

lShinnd maatalous- ja muiden yrittdjien eldk-

keisiin 2,5 miljardia markkaa. Rahastoihin

karttunut piidoma elivastuuvelka oli vuoden

1997 lopussa 203 miljardia markkaa, noin

't 8 miljardia edellisvuotta enemmdn.

Kansantuotteen kasvu pysyi korkeana. Suo-

rastaan en ndtysmdisestii kansantuotteen

kasvusta huolimatta tyottomyys ei ole alen-

tunut niin nopeasti kuin yleisesti on toivottu.

Tdmd on varmaan ollut syynii siihen, ettd

ju lkisu udessa on jdlleen vaadittu tyottomyys-

I u kujen pienentdmistd eldkejirjestel mdn kei-

noin. On syytii muistuttaa, ettd eliiketurva

on epdtarkoituksenmukainen, liian raskas ja

kallis tyokalu tyottomyyden hoitoon. Eldkkei-

den pitkdn aikaviilin rahoitus tarjoaa nykyi-

selliiiinkin riittdvdsti haasteita eikd tyotto-

myyseldkemenoa todellakaan ole tarpeen

kasvattaa. Keskimiiiird isen eldkkeel lesi i rty-

misiiin nostaminen on eldketurvan ndkokul-

masta katsottuna erinomaisen tdrked asia

eikd sen toteutumista pidd vaarantaa edes

tyottomyyslukujen kaunistamiseksi.

TEL-alojen lyhyiden, alle kuukauden kestd-

vien tyosuhteiden vakuuttamisongelma saa-

tiin ratkaistuksi, joskin hallinnollisesti melko

raskaalla tavalla. Jokainen eliikemarkka poi-

mitaan talteen niin tarkasti, ettd poimimiskulut

muodostuvat korkeiksi. Niin ikddn loydettiin

ratka isu va paaehtoisten I isdel d kej 5 rj estelyjen

eldkeikien ja muiden ehtojen muuttamisessa

vakuutetun sukupuolesta riippumattomiksi.
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Rahoitustarkastusta koskevat kehittimiseh-

dotukset ovat saaneet valtavasti julkista

huomiota osakseen. Onhan kysymys koko

kansantalouden mittakaavassakin poikkeuk-

sellisen suurista markkamddristd mutta sit-

tenkin vain niiden hallinnoimisen valvonnasta.

Asia on iirimmdisen tdrked pankki- ja vakuu-

tustoiminnan tulevalle kehitykselle, mutta

ylldttdvdd on, ettd tdmd pohjimmiltaan hal-

linnollinen kysymys niin Iaajasti kiinnosti

myos suurta yleisod. Asia on myos varsin

monimutkainen. lVitd ilmeisimmin pankki- ja

vaku utustoimintaa tullaan harjoittamaan aina-

kin yhteisen katto-organisaation alla, mikii

tietenkin asettaa uusia vaatimuksia rahoitus-

tarkastukselle. Samalla on kuitenkin muis-

tettava, ettd vakuutustoiminta niin maksutu-

lolla kuin vastuuvelallakin mitattuna on pdd-

osin lakisiiteisten vakuutusten hoitamista.

Eldkevakuutuksen puolella tdhdn toimintaan

osallistuvat mycis muun tyyppiset eliikelai-

tokset kui n vain vaku utusyhtiot. ElSkevakuut-

tajia tdytyisi valvoa samalla tavoin eldkelai-

tosm uodosta riippumatta.

Rahoitustarkastuksen selvitysmies ei ilmoi-

tuksensa mukaan malttanut olla puuttumatta

eliiketurvan sisdltoon. Tdmd malttamatto-

muus sai osakseen ldhes yhtd paljon huo-

miota kuin hdnen varsinainen mietintonsd.

Tyoeldkesijoitusten tuottoprosentteja tutkitti in

ja arvosteltiin sivuuttaen kokonaan tyoeldke-

jdrjestelmdn ldhtokohdat. Nykyisen tyoeld-

kejirjestelmdmme synnyn aikoihin ja pitkdlle

sen toiminnan ensimmdisinii vuosikymmeni-

nd eldketurvan suurin haaste oli inflaatio ja

sen seurausten tasapuolinen hoitaminen.

Takaisinlainaus toimi tissii tilanteessa hie-

nona mekanismina, jolla tietoisesti annettiin

vakuutuksenottajille edullisia lainoja sitd vas-

taan, ettii sama vakuutuksenottajien piiri

maksoi saamansa edun takaisin korkeampien

vakuutusmaksujen muodossa.

Keskustelu tyoeliiketu rvan tu levaisuudesta

on muutenkin kiynyt vilkkaana. Useissa pu-

heenvuoroissa on kaupattu lakisddteisen

eldketurvan tason radikaalia alentamista ja

elSkkeiden hoitamista vapaaehtoista tietii.

Jos todella tdlloin ajatellaan tdysin vapaaeh-

toisia, yksilon oman piiiitoksen perusteella

otettavia eliikevakuutuksia, on hyvd mieltdd

elSkehyodykkeen erityispiirre. Vapaaehtoisen

eldkkeen enimmdkseen ostavat vain henkilot,

joille se todellisuudessa ei ole vdlttdmdton.

Vapaaehtoisia vakuutuksia onnistutaan myy-

miiiin niille henkiloille, joille muutoinkin kertyy

sddstojd. Tiukan paikan tullen he voisivat

eldd ndillS sddstoillddnkin sen jdlkeen kun

aktiiviajan tyot on tehty. Palkansaajien valta-

osalle vapaaehtoisesta eldkejdrjestelmdsti

ei ole vanhuuden saati sitten tydkyvyttomyy-

den turvaksi. Tilanne on samanlainen monen

yrittdjdnkin kohdalla.

Tyoeldketurvalle luotettavuus on elinehto.

Jos ty6ssii olevat menettiiviit uskonsa siihen,

ettd he aikanaan saavat tyoeliikkeen, he ei-

vtit hal ua yl ldpitdd tyoelSketu rvaa. Menettd-

essddn vakuutettujen tuen elSkejdrjestelmd

vuosien saatossa rapautuu. T6mdn vuoksi

puheisiin, joissa v6itetddn, ettii emme selviii

tulevaisuuden el6kemenoista, on suhtaudut-

tava hyvin vakavasti.

E
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Tulevaisuudesta voi olla tdysin varma vasta

sen jdlkeen, kun sen on elti-

nyt. Silloin sitii tosin kutsutaan

menneisyydeksi. Tdstd huo-

limatta meidtin on kyettdvii ta-

kaamaan varma, luotettava

eldketurva vuosikymmeniksi

eteenpiiin. Suomessa meilld

on poikkeuksellisen hyvdt

edellytykset tiissd onnistu-

miseen. Eliiketurvamme naut-

tii laajaa poliittista kannatusta,

tyomarkki najdrjestot toimivat

eldketurvan takuumiehind ja oleellisia muu-

toksia jdrjestelmddn on lihes poikkeuksetta

tehty vain jdrjestojen yhteisilld pddtoksilld.

Lamavuodet osoittivat konkreettisesti, etti
vaikeitakin pddtoksid pystytddn tekemiiiin.

Eldkerahastomme pdrjddvit turvaavuudessa

valtaosalle muiden maiden eliikerahastoja.

Ansaittu tyoeldke nauttii jo tyontekijdn tyos-

siioloaikanakin perustuslain takaamaa omai-

suuden suojaa.

ElSketu rvan tdytdntoonpanosta vastaavien

olisi entistd tehokkaammin osattava kertoa

su u rel le yleisol le eldkejdrjestel miim me va h-

vuuksista. Tdhdn asiaan tdytyy varmasti tu-

levaisuudessa kiinnittdd kasvavaa huomiota.

Toisaalta on selviiii, ettd katsoessamme

vuosikymmenid eteenpdin on varauduttava

sellaisii n tilanteisi in, ettii el5keturvan sisdltod

joudutaan muuttamaan, ehkd jopa tasoa

alentamaankin. Ndissd mahdollisissa muu-

toksissa on yksi asia ylitse muiden: tyovuo-

sien ja tyoansion mukaan muutoshetkeen

mennessd karttunutta eldkettd

ei saa loukata. Perustuslakikin

takaa sen suojan, mutta siihen

ei pitdisi puuttua edes vai-

keutetussa lainsddddntojdr-

jestyksessd. Kun tdtd ansait-

tua elSkettii pidetddn koske-

mattomana, tietdd jokainen

vakuutettu, ettd hiinen kan-

nattaa olla mukana tissd jdr-

jestelmdssd. Elikkeen kart-

tumissdiinnot voivat tulevai-

suudessa muuttua, mutta mikd siihen men-

nessd on tienattu, se pysyy.

Vuoden 1997 pddttyessd voimme sittenkin

katsoa luottavaisina tulevaisuuteen. Eldke-

jdrjestelmdmme perusta on terveelld pohjalla.

Esitiin parhai m mat ki itokset E lii ketu rva kes-

kuksen yhteistyokumppaneille ja hallintoeli-

mille hyvdstd yhteistyostd ja tuesta pddtty-

neen vuoden aikana. Tyotovereitani kiitdn

menestyksekkddstd tyovuodesta.

r

Matti Uimonen

toimitusjohtaja
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Vuosi 1997 oli Eldketurvakeskuksen 37.

toimintavuosi ja hallituksen kolmivuotiskau-

den viimeinen. Hallitus kokoontui 16 kertaa.

Elii ketu rvakesku ksen toi m iston tyoskentelyn

ohjaamisen lisdksi hallituksen toiminnassa

on erityisesti ollut esilld lausuntojen antami-

nen tyoeldkevakuutuksen uusista maksupe-

rusteista, eldkelaitosten hallintoa ja sijoitus-

toimintaa koskevista uudistussuunnitelmista

sekd pankki- ja vakuutusvalvonnan organi-

soi ntia koskevasta selvityksestS.

El6keturvakeskuksen j uokseva toiminta koos-

tu u tyoe ld kej6 rjestel mdn pa lve I utehtiivi std.

Niitd ovat tyoeldkejdrjestelmdn seuranta ja

kehittdminen, tyoeldkesddnnoston sovelta-

misen ohjaus ja koulutus sekd neuvonta ja

viestintd. Lisdksi Elaketurvakeskus hoitaa

tyoeldkejdrjestelmdn yhteistd tietologistiikkaa,

vakuutetun eldketurvan varmistamiseen

Eleketurvakeskuksen
halilnnon kulut
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liittyvid valvontatehtdvid sekd jakaa elake-

laitosten vdliset yhteiset kustannukset.

Hallinnon kulut olivat yhteensd 141,4 miljoo-

naa markkaa. Lisdystd edelliseen vuoteen

verrattuna oli 7 prosenttia. Maksetut palkat

ja sosiaalikulut olivat 75,9 miljoonaa markkaa

ja ATK-kulut 36,7 miljoonaa markkaa. Kului-

hin sisdltyivdt Eldkelautakunnan kulut.

Vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyoneiden

tyona ntaj ien eld kejdrjestelyistd El d ketu rva-

keskukselle aiheutui kertomusvuonna 7,0

miljoonan markan kulu. Vastaava mddra

edellisend vuonna oli 17,9 miljoonaa mark-

kaa. Vuoden 1997 alusta lukien pakkovakuu-

tusten ja myohdstyneend otettujen vakuutus-

ten peri ntd si i rtyi eldkelaitoksi I le. Eldketu rva-

keskuksen kuluista ndmi maksut jdivdt pois.

Kuitenkin ennen 1.1.1997 tehtyjen pakkova-

kuutusten kulut ovat edelleen Eldketurvakes-

kuksen hoitokuluja.

Kdyttoomaisu udesta tehtii n el inkeinoverolai n

mukaisina enimmdispoistoina 5 miljoonan

markan poistot. Alle 10 000 markan pienhan-

kinnat kirjattiin kuluiksi.

Eldketurvakeskuksen toiminnan menot ka-

tettiin pddasiassa eldkelaitoksilta perittdvilld

kustannusosuuksilla, joita TEL 15 $:n mukai-

set eldkejdrjestelykulut mukaan luettuna

keriittiin 166,3 miljoonaa markkaa, josta

kdytettiin toiminnan kulujen kattamiseen

147,1 miljoonaa markkaa ja siirrettiin ylime-

nevd osa palautettavien varsinaisen toimin-

nan kustannusosuuksien tilille.

5
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Eldketu rvakesku kselta Garantial le si irtyneen

luottovakuutuskannan tulos oli positiivinen.

Sen johdosta Garantialla oli palautettavaa

Eldketurvakeskukselle vuoden vaihteessa

1 62,3 miljoonaa markkaa.

Eldkelaitoksi lle palautettavia luottova ku utus-

kustannusosuuksia oli vuoden vaihteessa

217,1 miljoonaa markkaa. Tiimd summa

sisdltdd vuoteen 1998 kohdistuvan Garantian

osakkeiden hankintamenon 23,7 miljoonaa

markkaa.

Garantian Eliiketurvakeskukselle vuoden

1996 tuloksen perusteella palauttamaa yli-

vahinkosuojaa ei ole vield palautettu eliike-

laitoksille, vaan se on kdytetty Eldketurva-

keskuksen varsinaiseen toimintaan. Sille on

laskettu perustekoron mukaista korkoa, joka

on veloitettu varsinaiselta toiminnalta ja hy-

vitetty luottovakuutustoiminnalle. Vuoden

lopussa tdmd erii oli

kaikkiaan 31,1 miljoo-

naa markkaa. Muut ul-

kopuoliset velat 35,6

miljoonaa markkaa

maksettiin pois.

Oy Tietokonepalvelu

Ab:n omistus muuttui

sen johdosta, ettd yh-

tion tekemiissa suun-

natussa osakeannissa sen osakkaaksi tuli

TT Tieto Oy. Eldketurvakeskuksen osuus

yhtion osakepddomasta laski 51 prosentista

22 prosenttiin. AanimiSrdstd Eldketurvakes-

kuksella on 33 prosenttia.

Eldketurvakeskus maksoi vdlittomiS veroja

0,6 miljoonaa markkaa vuotta 1997 edeltd-

neen toiminnan perusteella. Vuoden 1997

osalta varaudutaan 1,2 miljoonan markan

vdlittomiin veroihin.

Eliiketurvakeskuksen palveluksessa oli vuo-

den 1997 pddttyess6 326 henkilod, joka oli

sama mddrii kuin vuotta aikaisemmin. Lukui-

hin sisdltyvdt vuoden vaihteessa iiitiyslomalla

ja muilla vapailla olleet henkilot. Edustajiston,

hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palk-

kiot olivat 1 207 524 markkaa. Muut palkat

ja palkkiot olivat 52 057 129 markkaa.

El dketu rvake sku kse n h al I itu s kokouksessa

1 8.3. 1 998. Kuvassa isfumassa vasemmalla

Kaija Kallinen, Kari Puro, hallituksen pu-

heenjohtaja ja Kaarina

Knuuti. Seisomassa va-

semmalta Seppo Mat-

tila, Matti Uimonen,

Eldketurvakeskuksen

toimitu sjohtaj a, F ol ke

Bergstr6m, Markku

Sorvari, varapuheen-

johtaja, Alarkku Ko-

ponen, Mauri Mor6n,

Veikko Simpanen ja

Aarne Lehkonen. (Kuva: Aila Terdvdinen)



Varsinainen toiminta
Tuotot

Kustannusosuudet eldkelaitoksilta

TEL 1 5$:n mukaiset eldkejdrjestelykulut

Muut tuotot

Kulut
Henkilostokulut

Muut kulut

Vastuuniako
Tuotot

Kulut

Siirto seuraavalle kaudelle

Rahoitustuotot ia -kulut
Korkotuotot

Korkokulut

Poistot
Vdlitt6mSt verot
Varsinaisen toiminnan tulos

Si i rtyneen I uottovakuutus-
kannan toiminta
Tuotot

Kustannusosuudet eldkelaitoksilta

Ylivahinkosuoja

Korkotuotot

Kulut
Korkokulut

Palautettavat luottovakuutuskustannus-
osuudet

Kannanhoidon tulos

Luvut tuhansia markkoja

Tun[,esIaske[moa

147.091'.

- 6.993'

5.371

145.469

- 75.857

- 65.514 - 141.371

7.742.125

- 7.754.016

11.891

5.590

- 4.049 1.54',t ,

- 5.001

- 638

0

- 4.712

162.318

1.834 159 .440

159.440

0

1.1 .-31 .12.1997 '- 1.1 .-31 .12.1996

147.817

- 17.947 '

_ 5.659

135.529

- 74.747

- 57.511 - 132.258

7.916.605

- 7.903.267

:1-3-.33!

3.787

- 2.150 1.637

- 4.908

386.1 95

1 93.1 30

- 12.511

- 81.425

______o

579.325

-_9_3.e3_0

485.389

v



Tasm
Vastaavaa
Muu omaisuus

Aineelliset hyodykkeet

Rakennukset ja rakennelmat

Osakkeet ja osuudet

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset hyodykkeet

Rahat ja pankkisaamiset

Saamiset
Lainasaamiset

Siirtosaamiset

Ylivahinkosuoja Garantialta

31.12.1997 31.12.1996

22.229

126.761

9.160

282

30.588 189 o20

23.165

127.269

8.837

313

24.970 1 84. 554

1.566

7.414

162.31_8 171.298

360_318

1.895

6.423

38.5s2 40,.820

231424
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Vastattavaa
Oma pidoma

Osakerahasto

Edellisten tilikausien tulos

Varsinainen toiminta

Luottovakuutuskanta

Tilikauden tulos

Varsinainen toiminta

Luottovakuutuskanta

Vieras pdioma
Pitkiiaikainen

Palautettavat luottovakuutus-
kustannusosuudet

Lyhytaikainen

Ostovelat

Siirtovelat

Vastuunjaon tasausosuudet

Palautettavat varsinaisen toiminnan
kustannusosuudet

Palautettavat I uottova ku utus-
kustannusosuudet

Muut lyhytaikaiset velat

94.827 71.120

0

0

0

485 .389

0 0

0 94.827 485.389 71.120

117.159 81.426

15.588

14.097

2.672

12.615

16.722

13.860

15.975 81

265.49'.1

300-318

100-304

231.424
Luvut tuhansia markkoja

100.000

3s.600



Henkil6sttikulut
Palkat ja palkkiot

Eldkekulut

Muut henkilosivukulut

Luontoisedut

Eldkelautakunnan osuus
henkilostokuluista

Poistot
Poistosuunnitelman mukaisesti on tehty
EVL:n mukaiset maksimipoistot.

Alle 10.000 mk pienhankinnat,
yhteensd 491.000 mk, on kirjattu kuluihin.

Kirjanpitoarvo {.1.1 997
Lisdykset

Vdhennykset

Poistot

Kirjanpitoarvo 31.12.{ 997

Kirianpitoarvo 1.1.{ 996
Lisdykset

Vdhennykset

Poistot

Kirjanpitoarvo 3{.{ 2.1 996

Luvut tuhansia markkoja

fiaskeImoam
Innteftf,ed@ft

9971 996

7.614

56.928

10.892

8037

55.487

11.549

7.71175.857

1 .610

7.562

Rakennukset Osakkeet Koneetja
ja rakennel- ja osuudet kalusto
mat

74.747

1.580

Muut
aineelliset
hyodykkeet

23.165

107

-:1-.044
22.228

127.269

404

- 912

126.761

8.837

4.441

- 192

- 3.926

9.160

8.288

4.714

- 378

- 3.787

8.837

33

-31

-31

3

282

34423.875

380

127.264

5

23.165 127.269 13

I
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Kiintein omaisuuden ja
osakkeiden verotusarvot

Rakennukset ja rakennelmat

Osakkeet ja osuudet

Saamiset
Yli vuoden kuluttua erddntyvat lainasaamiset

Kirjan-
pitoarvo
22.228

126.761

1997

Vero-
tusarvo
93.874

136.999

Kirjan-
pitoarvo
23.165

127.269

1.5661.236

1 996

Vero-
tusarvo
95.063

131 .599

15.000

15

15.

3.000

18.092

- 4.087

Osakeomistus {997

Lukumiiiird

Omistusosuus o/o

Osuus ddnistd %

Kirjanpitoarvo

Oma piiiioma

Tilikauden tulos

Oman pidoman muutos
Osakerahaslo 31 .12.1997

Osakerahasto 1 .1 .1997

Lisiiys

Palautettavat luotto-
vakuutuskustannusosuudet
Palautetaan vuonna 1998

Palautetaan vuoden 1998 jdlkeen

Oy Tieto-
kone-
palvelu Ab

330

22

33

2.212

19.998

30

Vakuutus-
osakeyhtio
Garantia
28.800

48

ctelo Oy

48

1 18.534

267.727

4.488{@

94.827

4.12!
23.707

100.000

117,159

217.159

Siirrettitin osakerahastoon vuonna 1 998 23.706.765,60 mk
Varsinaiseen toimintaan on kdytetty palautettavista luottovakuutuskustannusosuuksista
31.134.492,22 mk, johon sisdltyvd korko 1.834.619,17 mk on kirjattu varsinaisen toiminnan
korkokuluihin ja siirtyneen luottovakuutuskannan toiminnan korkotuottoihin.

Vastuut
Verovastuu 1.200

Helsingissd 18. pdivdnd maaliskuuta 1998

Kari Puro Markku Sorvari
Folke Bergstrom Keijo Hyvonen Jussi Jdrventaus

Kaija Kallinen Markku Koponen Lasse Laatunen
Aarne Lehkonen Seppo Mattila Mauri Mor6n
Paavo Pitkdnen Veikko SimPanen

Matti Uimonen
Toimitusjohtaja

Luvut tuhansia markkoja



Olemme tarkastaneet Eldketurvakeskuksen

kirjanpidon, tilinpddtoksen ja hallinnon tili-

kaudelta 1.1. - 31.12.1997. Hallituksen ja

toimitusjohtajan laatima tilinpddtos sisdltdd

toimintakertomuksen, varsinaisen toiminnan

ja luottovakuutustoiminnan tuloslaskelmat,

taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkas-

tuksen perusteella annamme lausunnon ti-

linpddtoksestd ja hallinnosta.

Eliiketurvakeskuksen valvontatarkastuksesta

tilikauden aikana on huolehtinut Tilintarkas-

tajien Oy - Ernst & Young. Olemme perehty-

neet tarkastuksesta annettuun 1 1 .3.1998

pdivdttyyn eri I I iseen kertomu kseen. Ti li ntar-

kastus on suoritettu hyviin tilintarkastusta-

van mukaisesti. Kirjanpitoa sekii tilinpddtok-

sen laatimisperiaatteita, sisdltod ja esittdmis-

tapaa on tdlloin tarkastettu riittdvdssd laajuu-

dessa sen toteamiseksi, ettei tilinpdStos si-

siillii olennaisia virheitd tai puutteita. Hallin-

non tarkastuksessa on selvitetty hallituksen

jdsenten ja toimitusjohtajan toiminnan lainmu-

kaisuutta tyontekijdin eliikelai n nojalla anne-

tun Eliiketurvakeskuksen ohjesiiiinnon pe-

rusteella.

Lausuntonamme esitdmme, ettd tilinpddt6s

on laadittu kirjanpitolain sekii tilinpddtoksen

laatimista koskevien muiden sS6nnosten ja

mSSriysten mukaisesti. Tilinpidtos antaa

kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja

riittdvit tiedot Eldketurvakeskuksen toimin-

nan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Tn[ilmGerkasftrrc=
kemfromnrfls

Tilinpi5tos voidaan vahvistaa sek6 vastuu-

vapaus myontii hallituksen jdsenille ja toimi-

tusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsingissd, huhtikuun 7. pdivdnd 1998

Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young
KHT-yhteiso

Folke Tegengren, KHT

Arthur Andersen Kihlman Oy
KHT-yhteiso

Jaakko Pohtio, KHT

Til intarkastusrengas Oy
HTM-yhteiso

Arto Kuusiola, KHT

4fr



Hail[nmtoe[fimet
Muiden yrittiijien edustajat/
varai6senet
Toimitusjohtaja Matti Lepistofohfaja Jukka

Laulajainen, yrittdjd Markku Wuotiljohtaja

Tauno Jalonen

Eliikevakuutusyhti6iden edustaiatl
varajrilsenet
Varatoi m itusjohtaja Asko Tansk anenl va ra-

toimitu sjohtaja Ra u no Tie nh aa ra, varatoimi-

tusjohtaja Alpo Mustonenl aktuaarijohtaja

Jaakko Tuomikoski, toimitusjohtaja Folke

Lindstrom/foimitusjohtaja Johan Dahlman

Vakuutuskassojen edustaja/
varajisen
Toi m itusjohtaja Keijo Piskonen/fo i m it u sj oh -

taja Kari Puustinen

Eliikes*iiiti6i den edustaj a/va raj dsen
Johtaja Eero Tuomainenl a p u I ai sjohtaj a Erkki

Sillanpdi)

Vakuutuslidketieteen edustaja/
varajisen
Pddjohtaja Jorma Rantanen/o sastonjohtaja

Vesa Vaaranen, 1.3.1997 saakka

Muut jdsenetivarajdsenet
Kansanedustaja Paula Kokkonen/asessori

Kaarina Buure-Hdgglund, ylijohtaja Hannu

U usitalofoh taj a Au I i kki Kan anoj a

Sihteeri
Osastopddllikko Helena Tapio
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Edustajisto 1995-1997
Varsinaiset jisenet/varajisenet
Kansliapiiillikko Markku Lehto, puheenjoh-

tajalhallintojohtaja Kari T. Ahonen, osas-

topddllikko Teuvo Metsdpelto, varapuheen-

johtajal to i m itu sjo htaj a J u ssi J d rve nta u s

Tyiina ntaj ien edust aiatl v araiSsenet
Toimitusjohtaja Jukka Hdrmdlal vuorineuvos

Jaakko lhamuotila, vuorineuvos Mikko Kivi-

mdki I to i m itu sjohtaj a Re i no H a n h i n e n, Ioimi-

tusjohtaja Timo Fredriksonl hallituksen pu-

heenjohtaja Antti Piippo, varatoimitusjohtaja

Tapani Kahriljohtaja Seppo Rlski, toimitus-

johtaja Markus T iitolal toi m itu sjohtaj a Esko

Murto, johtaja Stig-Erik Leiponen, 1 .5.1997

saakka I j o htaj a H a rri Ko u I u m i e s, toi m itu sjo h-

taja Jarmo Pellikkaljohtaja Heikki Ropponen

Tytintekijfr i n ed ust aiall v ar aidse net
Johtaja Pekka Ahmavaara I puheenjohtaja

Heikki Peltonen, puheenjohtaja Jarmo Liih-

teenmiiki/pu h e e njo htaj a Ka u ko Le h i koi n e n,

pu heenjohtaja Timo Val littu/puh ee njo htai a

Jorma Kallio,ll sihteeri Jarmo Koski/srhteed

Erik Lindfors, taloudenhoitaja Mikko Tuomi-

nenl sihteeri Erkki Ukkonen, puheenjohtaja

Esa Swanljungl pddsihteeri Seppo Junttila,

pu heenjohtaj a M i kko Vi itasa lo/foim itu sj o htaj a

Markku von Hertzen

Maatalousyrittiij ien edustajat/
varajisenet
Johtokunnan ll puheenjohtaja Hannu Aho/

emdntd Ritva Kautto. emdntd Terttu Mielikdi-

nenl m aanvilje I ij d Re i no Pa rkko, kansanedus-

taja Ola Rosendahl/ amm attikal astai a Hei kki

Salokangas



Hallitus 1995-1997
Puheenjohtaja, toimitusjohtaja Kari Puro,

llmarinen, varapuheenjohtaja, hallitusneuvos

Markku Sorvari, Sosiaali- ja terveysministerio

Tytinantaian edustajatlvarajtisenet
Johtaja Lasse Laatunen, IT loikeustieteen

kandidaattiJohan Astrom, TT, johtaja Pekka

Merenheimo, Palvelutyonantajat I johtaja

Ml a rkku Kopo n e n, P a I ve I utyd n a ntaj at, v ar a-

tuomari Mauri Mor6n, Metsdteollisuus/vara-

toi m itu sj o htaj a Ri sto U s ki, M eta I I ite ol I i s u u d e n

Keskusliitto AIET

Tytintekijd i n ed ust aiatl v ar aiiisenet
Sosiaalipoliittinen sihteeri Aarne Lehkonen,

SAK|lakimies Janne Metsdmdki, SAK, sosi-

aalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen, SAI(fyd-

suojelusihteeri Matti Huttunen, SAK, sosiaa-

lisihteeri Veikko Simpanen, STTK puheenjoh-

taja Arlatti Viljanen, lnsin66riliitto lL

Maatalousyrittiijien edustaia/
varajdsen
Osastonjohtaja Keijo Hyvonen, MTKfaos-

topdtdllikko Kaarina Knuuti, tlTK

Yrittiiien edustaja/varaj:isen
Toimitusjohtaja Jussi Jiirventaus, Suomen

Y rittdjdtljohtaja Kimmo Kemppai nen, Suo-

men Yritti)jdt

Muut jdsenet/varajdsenet
Toimitusjohtaja Paavo Pitkdnen, Eldke-

V armaltoimitusjohtaja Taisto Paatsila, Maa-

talousyrittdjien eldkelaitos MELA, ylilddkdri

Seppo Matti la, El5 ke-Sam p ol yl i I dt dkdri Kal I e

Varis, Tapiola 30.4.1997 saakka, ylilddkdri

Haililnrnfto@ililmm@t :

Timo Helske, Tapiola, 1.5.1997 alkaen,toi-

minnanjohtaja Folke Bergstrom, Eldkesdd-

tioyhd i stys ESY I to i m itu sj o htaj a La u ri Ko i v u -

salo, LEL Ty6eldkekassa

Sihteeri
Osastopddllikko Pentti Koivistoinen, Eldke-

turvakeskus 30.1 1.1997 saakka, osasto-
pdiillikko Helena Tapio, Eldketurvakeskus

1.12.1997 alkaen

Tilintarkastajat
Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young, Arthur

Andersen Kihlman Oy, Tilintarkastusrengas

Oy

Edustajisto 1998-2000
Varsinaiset jdsenet/varaj6senet
Kansliapidllikko Markku Lehto, puheenjoh-

talal h a I I i ntoj o htaj a Ka ri T. Ah o n e n, tyom a rk-

kinajohtaja Teuvo Metsdpelto, varapuheen-

johtajal j o htaj a Ri sto S u o m i n e n

Tyiinantajien edustaiat/varaidsenet
Toimitusjohtaja J u kka Hdrmdldl vuori ne uvo s

Jaakko lhamuotila, vuorineuvos Mikko Kivi-

makil h al I itu kse n p u hee njohtaj a H e ikki Pe nt-

fr, toimitusjohtaja Timo Fred ri kson/f oi m itu s-

johtaj a Pe kka S ai rane n, varatoimitusjohtaja

Tapani Kahriljohtaja Seppo Risk1 toimitus-
johtaja Markus f iilolal to i m itu sjohtaj a E sko

M u rto, johtaja Harri Koulum iesl johtaja Eeva-

Liisa lnkeroinen, johtaja Heikki Ropponen/
johtaja Kauko Rautiainen

Tytintekijiin edustajat/varaifr senet
Johtaja Pekka Ahmavaara I puheenjohtaja

{3
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Kalevi Vanhala, puheenjohtaja Jarmo Ldh-

teenmiiki/pu heenjohtaja Kau ko Lehi koi ne n,

puheenjohtaja Timo Vallittu/puh eeniohtai a

Jorma Kallio, hallintosihteeri Marja Puuska/

sihteeri Erik Lindfors, taloudenhoitaja Mikko

Tuomi nen/p u heenjohtaj a Rrtva Savfsc he n ko,

pu h eenjo htaja Esa Swa n lj ungl p d d si hteeri Sep-

po Junttila, puheenjohtaja Mikko Viitasalo/

toimitu sjohtaja Markku von Hertzen

Maatalousyrittiiiien edustaiat/
varaiiisenet
Johtokunnan ll puheenjohtaja Hannu Aho/

emdntd Ritva Kautto, emdntd Terttu Mielikdi-

nenl maanviljelijd Reino Parkko, kansanedus-

taja Ola Rosendahl/ amm attikal astaia H eikki

Salokangas

Muiden yrittiijien edustajat/
varajdsenet
Toi m itusjohtaj a Matti Lepisto/folm itu si ohtai a

Matti Peltola, yrittdjd Markku Wuotiliohtaia

Tauno Jalonen

ElSkevakuutusyhtitiiden edustaiat/
varajisenet
Ylimatemaati kko Taisto Lassila/fllo sofi an

maisteri SHV Lasse Heini6, toimitusjohtaja

Tom Liljestroml aktuaarijohtaia Jaakko Tuo-

mikoski, toimitusjohtaja Folke Lindstrom/

toi mitu sjohtaj a J oh an D ah I m an

Vakuutuskassojen edustaia/
varajdsen
Toi m itusjohtaja Keijo Piskon e n/fo i m itu si o h -

taja Kari Puustinen

Eldkesddtitiiden edustaja/vara!*sen
Johtaja Eero Tuom ainenl h e n ki I 6st6iohtai a

Johan Weckstrdm

Vakuutus!Sdketieteen edustaia/
varai6sen
Pdiijohtaja Jorma Rantanen/o sastonjohtai a

Kaj Husman

Muut jdsenet/varajisenet
Johtaja Aila Lind/asessorl Kaarina Buure-

Hdgglund 11 .2.1998 saakka, lainsddddnt1-

neuvos Anna-Riitta Wallin 11.2.1998 ldhtien,

ylijohtaja Hannu Uusitalo{ohtaia Aulikki Ka-

nanoja

Sihteeri
Osastopddllikko Helena Tapio

Hallitus 1998-2000
Puheenjohtaja, toimitusjohtaja Kari Puro,

llmarinen, varapuheenjohtaja, hallitusneuvos

Markku Sorvari, Sosiaal i- ja terveysministerio

Tytinantaian ed ustajat/varajiisenet
Johtaja Lasse Laatunen, fTloikeustieteen

kandidaatti Johan Astrom, ff, johtaja Markku

Koponen, Palvelutyon anlajatl oi ke u stietee n

kandidaatti Jukka Karhu, Palveluty6nantaiat,

varatuomari Mauri Mor6n, Metsiiteollisuus/

johtaja Jussi Kallio, Metalliteollisuuden Kes-

kusliitto AtIET

Tytintekijd in edustaiat/varajdsenet
Sosiaalipoliittinen sihteeri Aarne Lehkonen,

SAK1lakimies Janne Metsdmdki, SAK, sosi-

aalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen, SAK/

ekonomisti lsmo Luimula, SAK, sosiaalisih-

teeri Veikko Simpanen, STTl(puheeniohtaia

Matti Viljanen, lnsin61riliitto lL



Maatalousyrittdjien edustaja/
varajisen
Osastonjohtaja Keijo Hyvonen, MTKfaos-

topdtdllikkd Kaarina Knuuti, MTK

Yrittiij ien edustaja/varai6sen
Toimitusjohtaja Jussi Jdrventaus, Suomen

Y rittdjdUjohtaja Ki m mo Ke m ppai ne n, Suome n

Yrittiijdt

Muut jisenet/varajisenet
Toimitusjohtaja Paavo Pitkdnen, Eldke-Var-

mal to i m itu sjohtaj a T ai sto P aatsi I a, M ELA,

ylilddkdri Seppo Mattila, Eldke-Sampo/y/i-

ldi)kdri Timo H el ske, Tapiol a, toimin nanjoh-

taja Folke Bergstrom, ElSkesddtioyhdistys

ESY ltoimitusjohtaja Lauri Koivusalo, LEL

Tydeldkekassa

Sihteeri
Osastopddllikko Helena Tapio, Eliiketurva-

keskus

Tilintarkastaiat
Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young, Arthur

Andersen Kihlman Oy, Tilintarkastusrengas

Oy

Tyo kyvytttimyysas ia i n
neuvottelukunta
1.1 .-30.6.1997
Puheenjohtaja, varatoimitusjohtaja Seppo

PietilSinen, varapuheenjohtaja, asiantuntija

Marjatta Sir6n

Jisenet/varajdsenet
Yl i ldd kd ri Sa ka ri T olal y h te y s p i) t) I I i kko Arj a

Sankari, sisdt. ja kardiologian erikoislddkdri

Haililnrilft@@ilnmn@t
Matti Saarinen/osasfopd eilikkd Pentti Koivis-

toinen, ylilddkdri Timo Aro//Sdketieteen ja
kirurgian tohtori Vesa Vaaranen, lddketieteen

tohtori J u kka Kiv ekdsl ty6 I d d keti ete e n e ri ko i s-

lddkdri Markku Vanhanen, dosentti Martti

Ol ki n uora// d d keti ete e n j a ki ru rg i a n to hto ri,

p sy ki atri a n e ri ko i sl d it kdt ri Ante ro Le p p dv u o ri,

osastopdd I I i kko Eeva Ahokasiefu u s p dt d I I i kkd

Tuovi Tschern4, ortopedian ja traumatologian

dosentti Pertti Myllynenl lddketieteen tohtori

Jarmo Vuorinen, asiantuntijalddkdri Kari Kau-

kinen I v a rat u o m a ri ttl i k ko N yy s sd I d, sosi aa I i-

poliittinen sihteeri Kaija Kallinen/sosiaa-

lipoliittinen sihteeri Sinikka Nddfsaad, jaos-

to p d d I I i k ko Ka a ri n a Knuuti I j dt rj e st o p d d I I i k k 6

Kari Bjorklov, ylitarkastaja Pentti Lehmijo-

kil ylitarkastaja Anja Lyra, toimitusjohtaja

Matti Solja nlahtil a p u laisosasfop edl I i kkd

Al a rj a- Li i sa S al o ra nta, asiantu ntija M arjatta

Si 16n/osasfo p dd I I i kk6 Pe rtti T u ki a, eldkejoh-

taja Esko Vainionpdd I osastopi)dllikkcj Rlsfo

Rinta-J ou ppl, eliikevakuutusjohtaja Pentti

Saari mdki/a p u I ai sj ohtaj a Eeva Ko ske n sy rj d,

toi m istopdiil I i kko Kaija Tolvanen/fo i m i sto-

pddlli kk6 H e I i n i) N ie m i ne n, johtajaylildikdri

Han n u Hdrkonen/va ratoi m itu sjo htaj a Ve ijo

Jalava

$ihteeritlesittel ijdt
Marja Kallenautio, Marja Rantala

Tyci kyvytto myysas i a i n
neuvottelu ku nta
1.7.1997- 31.12.1999
Puheenjohtaja, varatoimitusjohtaja Seppo

Pietiliiinen, varapuheenjohtaja, asiantuntija

Marjatta Sir6n
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Jdsenetlvaraiisenet
Ortopedian ja traumatologian dosentti Pertti

Myl lynen//dEi keti etee n to hto ri J u kka Ki ve kd s,

sisdtautien ja kardiologian erikoislSikdri

Matti Saarinen/dosenfti Martti Olkinuora

31 .12.1997 saakka, lddketieteen ia kirurgian

tohtori, psykiatrian erikoislddkdri Antero

Leppdvuori, 1.1.1 998 alkaen, lakimies Mark-

ku Kojoljohtava lakimies Katriina Vierula,

sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen/

so si a a I i pol i itti n e n s i hte e ri S i n i kka N ii dts a a ri,

asiamies Riitta Tyoldj drvil lakimies Atlatti Lep-

pdld, asiamies Jukka Karhuliohtaia Markku

Koponen, asiantuntijalddkdri Kari Kaukinen/

v a ratuo m a ri Ml i k ko N yy s sdl d, toi m itu sjohtaj a

Ha n n u N o rdqvist/7d rj e std p dt iil I i kkd Ka ri Bi 6 rk-

/6v, jaostopaalli kko Kaarina Knuutil iohtai a

Keijo Hyvonen, ylilddkdri Sakari Tolalyli-

lddkdri Seppo Mattila, ylilddkdri Timo Aro/

osa stop d dll i kk6 Si n i Kivi h u hta, asiantuntija

lr/ a rjatta S i r6n/osasf o p d dt I I i kkd P e rtti T u ki a,

toimitusjohtaja Matti Soljanlahti/apulais-

osastopddllikk6 Marja-Liisa Saloranta, eld-

kejohtaj a Esko Va i n ion piiS/osasf o p dt itl I i kko

Risto Rinta-Jouppi 31.12.1997 saakka, osas-

topddllikko Timo Mustonen 1.1.1998 alkaen,

elSkevakuutusjohtaja Pentti Saarimdki/

apulaisjohtaja Eeva Koskensyrjd, toimisto-

pEi ti I I i kko Ka ija Tolva nen I to i m i sto p d d I I i kk6

Helind Nieminen, johtajaylildakdri Hannu

Hdrkonen/varatoi mitu sjohtaj a Ve ijo J al ava,

osastopddl li kko Eeva Ahokas/efuu spd dl I i kkd

Seppo Virtanen, ylitarkastaja Pentti Lehmi-

jokil ylita rkastaj a Anj a Lyra

Sihteerit/esittel ijiit
Marja Kallenautio, Marja Rantala

Yrittdj ien neuvottel uku nta
1997-1999
Puheenjohtaja, toimitusjohtaja Matti Uimo-

nen, varapuheenjohtaja, apulaisosastopdSl-

likko Markku Sirvio

Jdsenet/varajdsenet
Liikenteenharjoittaja Raimo Nikkanen/fol-

m itu sjohtaj a Aino Hd nni nen, taksiautoilija

Krister Olsson/tolm itusjohtaja Heikki Kddridi-

nen, asiamies Juhani Hopsu/apfeekkari hlar-

cus Olli, toiminnanjohtaja Jouni Korhonen/

to i m itu sj ohtaj a S a ka ri Yl i -Ra h ko, toi m i n na n-

johtaja Pdivi Liedes I pdtiisihteeri Terhi Aalto-

nen, toiminnanjohtaja Atilla Samaletdin/

pd dsihtee ri M a rkku Yl6 n e n, toimitusjohtaja

Ti i n a O ksa la -Leino I to i m itu sj o htai a Le a H e rt-

tu a, johlaja Matti Rdisd nenl toi m itu sjo htai a

llkka Liukkonen, toimitusjohtaja Kirsti Paasi-

ka I I io/osasfo p it d I I i kkd J u h a n i Seppd/d, toi m i-

tusjohtaja Ensio Romo ltoimitusiohtaia Heikki

Tirkkonen, toimitusjohtaja Heimo Potinka-

ral toi mitu sjohtaj a Au I i s La a ksonen, osasto-

pddllikko Tapani Karonen/folmi nnaniohtaja

lsmo Ojala, vakuutusjohtaja Hannu Rissa-

nenl v a rato i m itu sjohtai a Al po M u sto ne n,

yhteysjohtaja Rauno f ienharal m arkki noi nti-

johtaja Esa Lomma, toimitusjohtaja Kari

Puusti nen/f oim itu sjohtaj a Ka ri Jo utsa

Sihteeri
Projektipddllikko Mikko Pellinen
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Eliiketurvakeskuksen kehittdmistavoitteet

olivat vuonna 1997 neljdlld avainalueella.

Luotta mus ty6elSketurvaan

- avainalueen tavoitteena oli, ettd suuri yleiso

uskoisi tyoeliiketurvan perusteiden kestdvdn

tulevaisuudessakin. El6keturvakeskuksen

edustajat ovat jul kisuudessa osoittaneet, ettd

tehtyjen muutosten ansiosta tyoeldketurva

on entistii vakaammalla pohjalla ja tarvetta

suuriin jdrjestelmdn muutoksiin ei ole. Elii-

keturvakeskus ei kuitenkaan ole ainoa - eikd

edes tdrkein - vaikuttaja yleison mielipiteisiin,

jotka osoittavat kasvavaa epdluottamusta

tyoeltiketurvaan ja sen tulevaisuuteen. Luot-

tamuksen palauttamiseksi on piiiitetty muun

Ostetut ATK-palvelut

Mil.l.mk

40

30

20

10

1993 1994 1995 1996 1997

I xayuo ffi Suunnittelu

muassa lisdtii vakuutetuille suunnattavaa

informaatiota.

Lainmuutosvalmiuden parantaminen

- tavoitteen mukaan yhteydenpitoa sosiaali-

ja terveysmin isterioon, tyoma rkkinaosapuol i in

ja muihin sidosryhmiin on lisiitty, jotta tieto

lain m u utostarpeista vd littyisi kitkattomasti

Eltiketurvakeskukseen. Tdmdn tavoitteen

mukaisesti valmisteltiin lyhyiden tyosuhteiden

vakuuttamista varsin pitkdlle jo ennen lain

hyvdksymistd, mikd selvdsti kevensi vuoden-

vaihteen tyotaakkaa.

Tietojiiriestelrnien uudistam inen

on Eliketu rvakeskuksen tiirkein uud istushan-

ke, joka kertomusvuonna pddosin eteni ase-

tettujen tavoitteiden m u kaisesti. Eliikehake-

mus- ja eldkepditosten rekisteroinnin uudis-

tamisessa on meneilliidn kdyttoonoton tes-

tausvaihe. Kokonaisuudistuksessa seuraava

suuri hankekokonaisuus on tyosuhteiden

rekisterointien uudistaminen tavoitteenaan

kdyttodnotto vuosituhannen vaihteessa. Myos

tilastoinnin vaatimien palvelujen uusiminen

uuden tekniikan mukaiseksi on kiiynnissd.

Palvelutoiminnan kehittdm inen

on edennyt kahdella tasolla. Toisella, yleiselld

tasolla, on uusittu palvelustrategia siihen

liittyvine laajoine asiakashaastatteluineen.

Toisena tasona ovat olleet osastokohtaiset

4V
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kehitysohjelmat. Tietojdrjestelmien uusim isen

vaatima resurssitarve on otettu huomioon

siten, ettii muualla piddttdydytddn ldhes ko-

konaan sellaisista uudistuksista, jotka edel-

lyttdisivdt liih ivuosi na m u utoksia tietoj drj es-

telmiin.

Tietolog istiikka

Tyoeldkejdrjestelmdn tietologistisel la proses-

silla tarkoitetaan liihinnd eliikeasian kdsitte-

lyssd tarvittavan siihkoisessii muodossa ole-

van tiedon vdlittdmistd ja varastointia. Tieto-

logistiset palveluketjut ovat varsin monipol-

visia, tietoja kdsitellddn useissa eri organi-

saatioissa ja monissa eri vaiheissa. Eldke-

turvakeskus uudistaa tietojiirjestelmiddn ja

kehittdd omia palveluketjujaan, jotta koko

tyoelSkejdrjestelmdn palvelutasoa saataisiin

kohotettua ja kustannustehokkuutta paran-

nettua. Kehittdminen tapahtuu tiiviissd yh-

llmoituksia tyosuhde-
rekisteriin vuonna .l 997
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teistyossd elakelaitosten kanssa. Tietoliiken-

teen ja tietovarastojen toi m i ntatapojen keh it-

tdmisessii Eliiketurvakeskuksella on tavoit-

teena turvata tietojen hdirioton saatavuus

kaikille eliikelaitoksille. Nditd peruspalveluja

tdydentivdt yksittdisen elSkelaitoksen tarvit-

semat rditdloidyt palvelut, joista sovitaan

erikseen.

Tyoeldkelaitokset, Kela ja muutamat muut

yhteistyotahot toi m ittavat E ldketu rva kesku k-

selle tarvittavat tiedot tietovarastoissa sdily-

tettdvdksi. Elikelaitosten yhteistyon lisddn-

tyessii Eliiketurvakesku ksel le on si irtymdssd

tehtdviS, jotka palvelevat myos julkisen sek-

torin elakelaitoksia. Tietovarastoihin tallen-

netaan myos sellaisia tietoja, joita tarvitaan

muiden palvelujen kuten tilastojen tuottami-

SESSA.

Tyosuhteiden ja yrittdjdjaksojen tietovaras-

toihin tehtiin kertomusvuonna noin 5,3 mil-

joonaa rekisterivientiS. Tyottomyysaikoja ja

mu ita tyoeldkel istitin vai kuttavia i lmoituksia

oli 1,5 miljoonaa. Eldketapahtumarekisteriin

tehtiin 300 000 ilmoitusta ja eldkehakemus-

rekisteriin 100 000 ilmoitusta.

Tietovarastojen tyosuhde- ja yrittdjdtietoja

tarvittiin tyoeliikeasian hoitamista varten 3,5

miljoonaa kertaa. Muih in tarkoituksiin tietoja

annettiin laissa sdddetyilld perusteilla 43 000

tapauksessa. E16kehakemuksia ja eliiketa-

pahtumia koskevia tietoja rekistereista kay-

tettiin 336 000 kertaa.
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Eldkehakemusten ja -pddtosten sekd asian-

hall in nan rekisteroin nin uudistamisessa edet-

tiin yleisesti ottaen suunnitelmien mukaisesti

ja eldkelaitoksille pidettiin niistd useita tiedo-

tustilaisuuksia. Eldkehakemuksen koneelli-

sen piiiittelyn ja ohjauksen mahdollistava

tekniikka ja monet muut asiakokonaisuuteen

liittyvdt osiot ovat keskeisiltd osiltaan ldhes

valmiina ja tavoitteena on niiden kdyttoonot-

taminen syksylld 1998. Samanaikaisesti on

kuitenkin jouduttu valmistelemaan vanhan

tekn iikan m ukaisten toim intojen sd ilyttdm istd

uuden tekniikan kanssa rinnakkain.

Rekisteriotepalvelun uudistaminen on kdyn-

n istetty kertom usvuoden aikana selvittdmdl ld

aluksi hankkeen kokonaislaajuutta. Otepal-

velun kokonaisuuteen vaikuttavat samanai-

kaisesti yhteisen eldkkeenlaskentaohjelman

valmistuminen ja kdyttoonotto, viimeisen

laitoksen periaatteen toteutuminen ja euron

TyottOmyyselakkeelle siirtyneet
vastaavasta 60 - 64-vuotiaasta

vakuutetusta vaestosta
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mahdollinen kdyttoonotto. Tdstd muodostuu

niin paljon resursseja vaativa kokonaisuus,

ettd sen tekniseen toteutukseen tarvittava

tyopanos on kdytettdvissd vasta vuosituhan-

nen vaihteen jdlkeen.

Tyoeldketurvan
kehittdminen

Tutkimukset

TyoelSkejdrjestelmdn kehittdmisti tuettiin

tieteellisilld tutkimuksilla ja selvityksilld.

Ne kohdistuivat vuonna 1997 varhaisen tyo-

eldmdstd poistumisen syiden tutkimiseen,

eldke- ja muun sosiaaliturvan taloudellisen

kestdvyyden analyysiin sekd sosiaaliturva-
jdrjestelmien perustutkimukseen. Ndiden

aihealueiden lisiiksi tutkittiin eldkejdrjestel-

mdn toimivuutta muuttuvissa yhteiskunnalli-

sissa olosuhteissa.

Tutkim usyhteistyoti ha rjoitettii n yl iopistojen,

Kelan ja ETLA:n kanssa. Tutkimusosaston

omissa sarjoissa ilmestyi 12 julkaisua.

"Eldkepolitiikka 2000-luvuIle" on tyoeldkejdr-

jestelmdn ja sen sidosryhmien yhdessd te-

kemd juhlajulkaisu. Sen tekeminen oli kunni-

anosoitus tyoel d kejdrjestel md n ra kentajal le

ja kehittdjdlle professori Teivo Pentikdiselle

hdnen tdyttdessddn 80 vuotta.

49
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Tilastointi

Kansaneliikkeen muuttuminen kokonaan

tyoeldkevdhenteiseksi on I isiin nyt tyoeldke-

jdrjestelmdn merkitystd tilastoinnissa ja tut-

kimuksissa. Kertomusvuonna tehtiin Kuntien

ElSkevakuutuksen ja Valtiokonttorin kanssa

uusi tilastojulkaisu tyoeldkkeen saajista.

Rekisterien uusimisen vaatimaa tilastorekis-

terien uudistamista jatkettiin lShimpdnd ta-

voitteena turvata eliiketilastojen saatavuus

lokakuussa 1998 kiyttoon otettavasta eldke-

rekisteristti.

Kehittdmistyohon panostamisesta huolimatta

julkaistujen tilastojen mddrii, laajuus ja laatu

kyettiin pitdmddn edellisvuoden tasolla. Si-

siiltomuutoksia aiheuttivat kuntoutustuki ja

tyokyvyttomyyden syiden ti lastoi nn i n laajen-

taminen. Uutta tietoa julkaistiin EU/ETA-

TyOelakkeelle vuonna
1997 siirtyneet

.1000 henkiloa
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eldkkeisti ja ulkomaille maksetuista eldkkeis-

tii. Tilastoselvityksid tehtiin muun muassa

eldkkeelle siirtymisen myohentymisestii ja

tyokyvyttomyyseld keratkaisu ista.

Lai nsdiddn ntin m uutosten
valm istelu

Eldketurvakeskus on sosiaali- ja terveysmi-

nisterion apuna valmistellut lakitekstejd ja

niiden perusteluja viimeisen laitoksen peri-

aatteen laajentamiseksi j ulkisel le sektorille.

Valmisteluissa on ollut myos osa-aikaelSk-

keen ikiirajan alentaminen 58 vuodesta 56

vuoteen. TEL:n mukaista palkkakdsitettd

koskevat lainsiiiiddnnon muutosvalmistelut

kytketddn mahdollisesti laajempaan kokonai-

suuteen, jossa pyritddn yhteniistdmddn eri

vaku utusjdrjestel m ien palkkakdsitettd. Yhte-

ndisyyteen pyritddn myos tyokyvyttomyyden

m dd rittelyssd eri sosiaal itu rvajd rj estel m issii.

Yrittdjyys ja yrittdjien eldkeasiat olivat moni-

puolisen selvittelyn kohteena. Niissd tavoit-

teena oli toisaalta yksinkertaistaa pienyritys-

ten sosiaaliturva-asioiden hoitoa ja toisaalta

poistaa yrittdjdn oman lakisddteisen elSke-

turvan maksujen perintdiin liittyvid ongelmia.

Tyoeldkemaksun taso ja kustannusvastuun

kohdentumisen merkitys ikddntyvien tyonte-

kijoiden tyollistdmisessd on ollut selvittelyissii

esilld, mutta selkeitti perusteluja nykyisen

kdytdnnon muuttamiseksi ei ole esitetty.
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Vanhuuseliikkeen varhennus- ja lykkiysker-

toimiin valmistellaan muutoksia, jotka johtuvat

osittain perustekoron alentumisesta vuoden

1 997 alussa. Eldketurvakeskuksen sisiiises-

sd alustavassa selvittelyssd ovat olleet muun

muassa tyosuhteen sisiitin jddvien palkatto-

mien jaksojen eliiketurva sekd euroon siirty-

misen vaikutukset tyoelSkesddnnoksiin.

Lakien soveltaminen

Soveltamisohieet

Yhdessd eliikelaitosten kanssa tehty ohjeis-

tus takaa sen, ettii tyoe16kelakeja sovelletaan

yhtendisesti. Merkitykseltiidn laaja-alaisin

ohjeistamistyo kertomusvuotena koski lyhyi-

den eli alle TEL:n karenssirajojen jddvien

tyosuhteiden vakuuttamista 1.1.1998 alkaen.

H uoli matta lyhyestd valmisteluajasta pddtos-

ten ja niiden voimaantulon vdlilld, ohjeistus

Alle TEL:n karenssirajojen j€ianeissa ryo-
suhteissa olleet vuonna 1 995 karttumatta

jiiiineen eltikkeen suuruuden mukaan
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saatiin valmiiksi ajoissa. Joulukuussa valmis-

tuivat myos ilmoitusliikenteen vaatimat tek-

niset ohjeistukset.

LisdelSkkeiden tasa-arvoistamisen sovelta-

misohjeet valmistuivat samaan aikaan kuin

niitd koskeva laki tuli voimaan elijoulukuussa

1997. Ohjeet koskevat tilanteita, joissa tyon-

a ntaja n I isdeldkejd rjestelyissd on eri laisia

etuuksia miehille ja naisille. Yrittdjdeldkkei-

den vakuutusten hoidon tehostamiseksi la-

keja muutettiin 1 .1 .1998 siten, ettS maksujen

laiminlyonti tietyissd tilanteissa viihentdd

eldkkeen mtitirdd.

Koulutus

Uuden koulutusyksikon ensimmiiisend koko-

naisena toimintavuotena erityisesti ulkoinen

koulutus tehostui huomattavasti. Koulutus-

tarjonnan mdirdd lisdttiin, tiedottamista pa-

rannettiin, ohjelmia ja menetelmid kehitettiin.

ElSketurvakeskuksessa pidettiin 75 kurssia,

joiden aiheita olivat eldkkeen laskenta, sosi-

aaliturvasopimukset, EU-eldkkeet ja ulkomai-

set elSkeasiat, tyoelSkekuntoutus ja tyokyvyn

arviointi sekd julkisen sektorin eldketurva.

Loppuvuoden koulutusta hallitsi lyhyiden tyo-

suhteiden vakuuttaminen. Eldketurvakeskuk-

sen ulkopuolella pidetyista 110 kurssista val-

taosa oli Kelan toimihenkiloiden koulutusta.

Uudistettu Tyoeldkepdivd pidettiin marras-

kuussa. Pdivilli esiintynyt pddministeri Paavo

24
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Lipponen korosti pohjoismaisen sosiaalipo-

litiikan mallin olevan osa eurooppalaisuutta,

jota kohti Euroopan Unionin tulevien uusien

jiisenmaiden tulee ponnistella. Unionin laa-

jenemisneuvotteluissa pitdisi pddministerin

mukaan pitdd keskipisteessd myos sosiaali-

nen ja inhimillinen ulottuvuus.

Kansai nviil i nen yhteistyti

Ulkomaille pdin Eldketurvakeskus edustaa

monissa yhteyksissd koko tyoeldkejirjestel-

mdd. Tdmd ndkyy paitsi sosiaaliturvaa kos-

kevissa neuvotteluissa myos tyontekijoiden

kansainviiliseen liikkuvuuteen liittyvissa teh-

tdvissd. Eldketurvakeskus antaa esimerkiksi

ulkomail le ldhetettdville tyontekijdlle todis-

tuksen, jonka perusteella tdmd sdilyy Suo-

men sosiaaliturvan piirissd. Kaikkiaan liihe-

tetyn ty6ntekijdn todistuksia annettiin 4 400

kappaletta, joista eniten, noin kuudesosa,

Annetut lahetetyn tyontekijan
todistukset keskeisimmissa

matssa
Lkm
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liittyi Saksassa tehtiivdin tyohon. Eldke-

hakemusasioita kdsiteltiin 16 000 kappalet-

ta, yhteisid hakemuksia oli eniten Ruotsin

kanssa.

Eliiketurvakeskus osallistui aktiivisesti Eu-

roopan Unionissa vireilld olevaan hankkee-

seen, jonka tarkoitus on tietotekniikkaa

kdyttdmdll6 nopeuttaa etuushakemusten

kdsittelyS. Hankkeiden etenemistd hidasta-

vat muun muassa tietojen suojaus ja eri

maiden kdytdntojen yhteensovittaminen.

Pisimmdlld yhteistyo on Saksan kanssa,

josta ldhetetddn sdhkoisessd muodossa

henkilo- ja tyosuhdetietoja Eliketurvakes-

kukselle.

Sosiaaliturvasopimusten muutoksia koske-

via neuvotteluja kdytiin Saksan, ltiivallan,

lso-Britannian, Sveitsin, Australian, Que-

beckin, Chilen ja Latvian kanssa. Viron

kanssa tehty sosiaaliturvasopimus tuli voi-

maan syksylld 1997. lsraelin kanssa tehty

sopimus tullee voimaan vuonna 1998, kuten

myos lso-Britannian, Saksan ja Kanadan

kanssa sovitut muutokset.

Elii ketu rva keskus j atkoi kiintedtd yhtei styotd

eri maiden sosiaalivakuutuslaitosten ja alan

jdrjestojen kanssa, joista mainittakoon so-

siaaliturvajdrjesto ISSA, The lnternational

Social Security Association.
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Tyrieldkelaitosten
kustannusten jako

TyoelSkejdrjestelmdn yksityisel ld sektorilla

noudatetaan niin sanottua viimeisen laitoksen

periaatetta. Sen mukaan eldkkeen myontdnyt

eliikelaitos maksaa vakuutetun koko eliik-

keen myos siltii osin kuin eldke on kaikkien

eliikelaitosten yhteiselld vastuulla tai muun

eldkela itoksen vastu ul la. Eldketu rvakeskuk-

sessa tehdddn vuosittain yhteiselld vastuulla

olevien eldkkeiden kustannusten jako elike-

laitosten kesken ja samalla selvitetidn eld-

kelaitosten toistensa puolesta maksamat

eldkkeenosat.

Kertomusvuonna tehtiin vuoden 1996 lopul-

linen vastuunjako, jonka mukaan yksityisen

sektorin tyontekijoiden eldkkeitd maksettiin

noin 27,5 miljardia markkaa. Eldkelaitosten

YEL-elakemeno
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yhteisellS vastuulla tistd oli 19,7 miljardia

markkaa. Tydttomyyskassojen keskuskassan

kautta rahaa tuli eldkemenojen kattamiseen

3,0 miljardla markkaa. Valtio osallistui yrittd-

jien elSkkeiden kustannuksiin yhteensd 2,0

miljardilla markalla. YEL-elSkemenoista val-

tion osuus on 16 prosenttia ja MYEL-eldke-

menoista 69 prosenttia.

Vaku uttam isvelvo! I is u uden
valvonta

Eldketurvakeskus valvoo, ettd tyonantajat ja

yrittdjdt ottavat lakisddteisen eldkevakuutuk-

sen. Valvontatapaukset tulevat usein selvi-

tettdvd ksi otepalvel u n yhteydessii. Kertom us-

vuonna selvitettiin 1 700 tyonantajan vakuut-

tamisasia. Pakkovakuutuksia jouduttiin otta-

maan lihes 500 tyonantajalle. Tyonantaja-

tarkastuksissa havaittiin rekistereistd puuttu-

van noin 4 000 tyosuhdetta. Yrittdjien vakuut-

tamisen valvonnan piirissii oli noin 5 000

yrittdj6S.

Eliiketu rvakeskus valvoo eldkelaitoksista

eldkesddtioiden ja -kassojen toimintaa lakien

soveltamisen osalta. Valvonnassa pdiipaino

on neuvonnalla ja opastuksella. Tarkastus-

kdyntejd tehtiin 24 sddtioon tai kassaan.

Eldkesddtioiden ja -kassojen katteen valvonta

on siirtynyt sosiaali- ja terveysministerioon

vuoden 1996 alusta.

%
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Tyoeldkeneuvonta ja
viestintii

Neuvonta

Vakuutettujen palvelu perustuu paitsi lakiin

myos siihen, ettd vakuutetut pitdvdt Eldke-

turvakeskusta asiantuntevana, puolueetto-

mana ja luotettavana tietoltihteend tyoeldke-

asioissa. Vakuutettujen ja tyonantajien neu-

vonta henkilokohtaisesti, kirjeitse tai puheli-

mitse on tyomddrdllS mitattuna Eldketurva-

keskuksen suurimpia palvelumuotoja. Niitd

ovat viime vuosina kdyttdneet erityisesti

ikddntyvdt tyottomdt.

Neuvontapuheluja puhuttiin ldhes 40 000.

Yli 15 000 kirjeeseen vastattiin keskimiidrii-

sen vastausajan ollessa kaksi viikkoa. Va-

kuutettuja palveltiin myos palvelupdivilld ja

neuvontatilaisuuksissa, joita jdrjestettiin eri

Tyontekijoiden
rekisteriotteet

1000 kpl

3s0

300

250

200

150

100

50

IGrere

Automaatti- Pyynnosta
sesti annetut annetut

Elakelaitosten
lahettamat
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puolilla maata. Kaikkiaan henkilokohtaisessa

palvelutilanteessa elSkeneuvontaa annettiin

10 000 vakuutetulle. Lisdksi eri messutapah-

tumissa kdvi yhteensd 5 000 asiakasta.

Hen kilokohta i n en eldkeote on Elii keturvakes-

kuksen tdrkein tuote vakuutetuille. Otteesta

vakuutettu voi tarkistaa, ovatko hdnen tyo-

historiansa tiedot oikein ja onko tyosuhteet

vakuutettu ja rekisteroity asianmukaisesti.

Vuonna 1997 eldkeotteen sai yli puoli miljoo-

naa vakuutettua. Omasta pyynnostii sen sai

94 000 vakuutettua ja pyytdmdtte 320 000

vakuutettua. Loput otteet ldhtivdt eldkelai-

toksista.

Harmaan talouden vastainen kampanja jatkui

yhteistyossd verottajan, Liikealan ammatti-

liiton ja Hotelli- ja Ravintolahenkilokunnan

Liiton kanssa. Liittojen jdsenet saivat eliike-

otteen ja hei lle jdrjestettiin neuvontatilaisuu k-

sia kaikkiaan kuudella paikkakunnalla.

Viestinti

Eldketurvakeskuksella on lnternetissd laaja

tietomateriaali, jota kehitetddn entistti hel-

pommaksi kdyttdd. Perinteisten viestintdvd-

lineiden suosioon ei lnternet ole toistaiseksi

vaikuttanut, vaan painettu esite ja tiedote

ovat edelleen eniten kdytossd. Esitteiden

tekemisessii on yleistymdssd toimintatapa,

jossa tyoelSkeyhtiot kdyttdvdt Eldketurvakes-

kuksessa tehtyjd esitteitd vaihtamalla niihin

omat kantensa. Esitteet ja tiedotteet tehdddn

molemmilla kotimaisilla kielilld. Kansainviilis-
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tymisen mukana englannin merkitys palvelun

ja painotuotteiden kielena on selviisti lisiidn-

tynyt.

TyoelSkejdrjestelmdn ainoa ammattilehti,

Tyoeldke-lehti, ilmestyi viitenii suomenkieli-

send ja kahtena ruotsinkielisend numerona.

Kertomusvuonna lehdessd on lisiitty tyoeld-

kejiirjestel mdn sijoitustoimi ntaa ja kansanta-

loudel I ista merkitystii kiisittelevdd a ineistoa.

Henkiltistti

Eliiketurvakeskuksen palveluksessa oli vuo-

den lopussa 326 henkilod. Osa-aikaeldk-

keelld oli kymmenen henkilod, vuorotteluva-

paalla neljd ja tyokierrossa kaksi henkiloti.

Vaihtuvuusprosentti laski kahdeksasta viiteen.

E ld ketu rvakesku ksen tyontekijoi I le ovat tyy-

pillisid pitkdt palvelussuhteet ja korkea pe-

ruskoulutus. Korkeakoulu- tai yliopistotutkinto
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on 42 prosentilla henkilostoste. Yli 200 toi-

mihenkilolld on vdhintddn 15 palvelusvuotta.

Henkiloston keski-ikd on 45 vuotta eli sama

kuin vuotta aikaisemmin. M ieh id henkilostostd

on 23 prosenttia.

Tyoterveyshuollon toiminnassa pddpaino on

ennaltaehkdisevdssii tyossd ja tyokyvyn sdi-

lyttdmisessd. Tyoyhteison ja tyoympdriston

kehittdmiseksi jdrjestettiin useita teematilai-

suuksia.

Uusi koulutusyksikko on laajentanut ETK:

laisten koulutusta tarjoamalla henkilostolle

samoja kursseja kuin ulkopuolisille. Kaikkiaan

koulutuspdivid toimihenkilod kohti oli kahdek-

san, mikd on hieman enemman kuin edellise-

nd vuotena.

N
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Eldkelaitoksia

Vakuutettuja.
Eldkkeitd

Myonnetyt
elSkkeet

Maksutulo*

ElSkemeno

Vastuuvelka*

Keskim.elSke

Keskim.
myonnetty elSke
*luvut ovat arvioita

31. joulu

31. joulu

31. joulu

milj. mk

milj. mk

31. joulu
milj. mk

31. joulu
mUkk

mk/kk
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Raportteja

Tuominen, Eila.lkddnlyvdt tyottomdt ja eld-

keturva. Vertaileva selvitys palkansaaja-

vdestoon kuuluvien 45-59-vuotiaiden tyotto-

mien ja tyollisten tyourista ja eliiketurvan

karttu m isesta. Eldketu rvakeskus. Raportteja

1997:5

Salonen, Janne. Taloustieteellinen nikemys

el dkej 5 rjestel m istii. Jakojdrjestelmin ja ra-

hastoiva n eld kejd rjestel miin verta i I u tehok-

kuuden ja hyvinvoinnin kannalta. ElSketur-

vakeskus. Raportteja 1 997:6

Hyrkkdnen, Raili. Yrittdjien tyohalukkuus

elSkeaikana. El6keturvakeskus. Raportteja

1997:7

Nlsslnen, Kaija-Liisa. Eldkealan hakutesau-

rus. ElSketurvakeskus. Raportteja 1997:8

Niemeld, Heikki - Salminen, Kari - Vanamo,

Jussi. The Solidarist ldeology in the Turn-

Of-The-Century France. Eliiketurvakeskus.

Raportteja 1997:9

Monisteita

Korpela, Timo - Klaavo, Tapio - Lundqvist,

Bo. Eliikemenot ja vdestomuutokset. Selvitys

vdestomuutosten vaikutuksista elSkemenoon.

Eldketurvakeskus. Monisteita 1997 :17

Lindell, Christina. Tyoeldkemaksujen ja ra-

hastojen kehitys vuosina 1995-2040. Eldke-

turvakeskus. Monisteita 1997 :18

Forss, Mikael. EMUn vaikutuksia Suomen

eldkej drjestelmiiii n. Yleista u sta ja kysymyk-

sen asettelua keskustelun pohjaksi. Eldke-

turvakeskus. Monisteita 1 997: 1 9

Niemeld, Heikki - Salminen, Kari - Vanamo,

Jussl. Sosiaaliturva jdlkiteollistuvassa yhteis-

kunnassa. Sosiaaliturvatyyppinen historial-

lissosiologinen vertailu. Eldketurvakeskus.

Monisteita 1997 20

Gould, Raija - Takala, Mervi. Eliiketurvakes-

kuksen varhaiselSketutkimus. Selvitys tutki-

muksen nykyisestd vaiheesta. Eltiketurva-

keskus. Monisteita 1997 :21

Takala, Mlervi. Osa-aikaeldketutkimus. Kyse-

lyaineiston kuvaus. El5keturvakeskus. Mo-

nisteita 1997:22

Tuominen, E/a. Self-employment and Pen-

sion Provision for the Self-employed in Fin-

land. El6keturvakeskus. Monisteita 1997 :23

Katsa u ks ia

Hietaniemi Marjukka, Seppdld Maria-Leena,

Ovaskainen Heli. Eliike- ja muun sosiaalitur-

van kehittiiminen. Eldketurvakeskus. Kat-

sauksia 1997:1
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KAVAlyo ryh md : Laiti ne n- Ku i kka Si n i, Laa-

tu n e n Re ij o. Kansai nviil istti verta i I utietoa

eldketurvasta: Vanhuus- ja perhe-eldke-

menon kehityksestii Liinsi-Euroopan maissa

(myos englanniksi). Eldketurvakeskus. Kat-

sauksia 1997:2

Laatunen Re4o. Katsaus vuoden 1996 el5-

keturvaan. Eldketurvakeskus. Katsauksia

1997:3

Laatunen Refo. ElSkemenoennuste vuodelle

1 997. Eldketurvakeskus. Katsauksia 1997 :4

Laatunen Reryo. Jatkoa aikasarjoihin. Eldke-

turvakeskus. Katsauksia 1 997:5

Bach Jarna, Hietaniemi Arlarjukka, Seppdtldt

Marja-Leena, Ovaskainen Heli. ElSke- ja

muun sosiaaliturvan kehittdminen. Elaketur-

vakeskus. Katsauksia 1997:6

Lindell Christina. Eldkkeistd ulkomailla: Ruot-

sin osa-ai kaeldkejdrjestelmd. Eldketurvakes-

kus. Katsauksia 1997:7

KAVA-tydryhmd: Saarnio Leen a, Korpela

T i m o. Kansai nvd I i sta verta i I utietoa vaestostd :

EU-maiden vdeston kehitys 1995-2050.

Eldketurvakeskus. Katsauksia 1 997:8

Tilastojulkaisuja

Kuukausitietoja yksityisen sektorin eldkkeistd,

Neljiin nesvuositietoja yksityisen sektori n

eldkke istd, Tyoe liikej d rj este I mii n ti lastol I i nen

vuosikirja, osat I ja ll, Yksityisen sektorin

tyoetdkejdrjestelmdn al ueti lasto, Yritysten

tyoeliikemaksut, Suomen tyoeltikkeensaajat

(yhteistyond Kuntien eldkevakuutuksen ja

Valtiokonttorin kanssa), Tilasto Suomen eldk-

keensaajista ja Tilasto Suomen eldkkeensaa-

jista kunnittain (yhteistyonii Kelan kanssa),

Taskutilasto/Fickstatistik/Pocket statistics

Esitteitd

Tyontekijdn eldke/Arbetstagarens pension,

Yrittdjdn eldke/Foretagarens pension, Miten

jdrjestdn tyontekijoilleni lakisddteisen eldke-

vakuutuksen? (myos ruotsiksi ja englanniksi),

Eliiketu rvakeskus kouluttaa

Lehtid

Tyoeliike 1-5

Arbetspension 1-2

34
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Laki luopumiseldkelain muuttamisesta

(366/1997), Laki maatalousyrittdjien luopu-

miskorvauksesta annetun lain 25 $:n muut-

tamisesta (367 I 1997 ). Luopujan omistukseen

jddvdn peltomaan luovuttamisen vaihtoehtoja

lisittiin. Lait tulivat voimaan 1.6.1997. ETK:n

yleiskirje A 1811997

Laki kun nall isten viranhaltijai n ja tyontekijdi n

eldkelain muuttamisesta (404/1 997). Kunnal-

lisen eldkelaitoksen jdsenyhteisoksi voi liittyd

osakeyhtio, joka ylldpitdd ammatillista oppi-

laitosta tai ammattikorkeakoulua, jos vdhin-

tddn 90 % sen osakkeista on jdsenyhteisojen

omistuksessa. Laki tuli voimaan 1.6.1997.

ETK:n yleiskirjeet A1411997 ja A 18/1997

Laki erdiden tyosuhteessa olevien taiteilijoi-

den ja toimittajien eliikelain muuttamisesta

(1 056/1997), Laki tyontekijdin el5kelain muut-

tamisesta (1057 11997), Laki lyhytaikaisissa

tyosuhteissa olevien tyontekijdin eldkelain

muuttamisesta (1 058/1 997), Laki maatalous-

yrittdjien eliikelain muuttamisesta (1059/

1997), Laki yrittdjien eliikelain muuttamisesta

(1060/1997), Laki kuukautta lyhyempien val-

tion palvelussu hteiden elii keturvan jdrjesti-

misestd (115211997), Laki valtion eldkelain

muuttamisesta (1 153/1 997), Laki evankelis-

luterilaisen kirkon eldkelain muuttamisesta

(13721 1997), Laki valtion elSkerahastosta

annetun lain 4 ja 6 $:n muuttamisesta

(115411997). Lyhytkin palvelu tyoelike-
vakuutuksen ja eliikekarttuman piiriin. Lait

tulivat voimaan 1.1.1998. ETK:n yleiskirjeet

A 33/1997 ja A 36/1997

Laki tyoeldkevakuutusyhtioistd (354 I 1997 ),

Laki tyoelSkevakuutusyhtioistd annetun lain

muuttamisesta (640/1 997), Laki vakuutustar-

kastuksen kustantamisesta annetun lain 1

ja 4 $:n muuttamisesta (120411997), Laki

vakuutuskassalain muuttamise sla (1 3221

1997), Laki eldkesditiolain muuttamisesta

(13231 1997), Asetus tyontekijdin eldkelain

mukaista toimintaa harjoittavan eldkekassan

toi mintapddomaan luettavista eristd (1 324 I

1 997), Asetus tyontekijdin eldkelain mukaista

toimintaa harjoittavan eldkekassan vakava-

raisuusrajan laskemisesta (132511997), Ase-

tus tyontekijdin eldkelain mukaista toimintaa

ha rjoittava n eld kesddtio n to i m i nta piidomaa n

luettavista eristi (132611997), Asetus tyon-

tekijdin elSkelain mukaista toimintaa harjoit-

tavan eldkesddtion vakavaraisuusrajan las-

kem isesta (1 327 I 1 997 ). Osa tyoeldkelaitosten

vakavaraisuusvaatimusten ja sijoitustoimin-

nan uudistusta. Laki tyoelAkevakuutusyhti-

oistd tuli voimaan 1.5.1997 ja sen muutta-

mista koskeva laki 1.9.1997. Muut sdddokset

tulivat voimaan osittain 31.12.1997 ja osittain

1 .1 .1998. ETK:n yleiskirjeet A 3711997 ja A

5/1 998

Laki yrittijien eldkelain muuttamisesta
(10021 1997), Laki maatalousyrittdjien eldke-

lain muuttamisesta (1 003/1 997). Muutosten

mukaan vakuutusmaksujen laiminlyonti joh-

taa elSketurvan pienenemiseen. Lisiiksi pois-

tettiin pakkovakuutustilanteiden osalta aloit-

tavan yrittdjdn oikeus vakuutusmaksualen-

nukseen. Lait tulivat voimaan 1.1.1998.

ETK:n yleiskirjeet A2811997 ja A 35/1997
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Rekisterien kdyttotarkoitus

Tyoel6keturvan hoitaminen ja sen toteutta-

miseen tarvittavat yhteydet muihin eldkejdr-

jestelmiin.

Rekisterien nimet ja rekiste-
riasioita hoitavat henkilot

Henkilorekisteri: Tellervo Lehtinen, Tyosuh-

derekisteri : Ri itta Tanska, E ldkejd rjestelyre-

kisteri: Riitta Rahikainen, Vireilldolorekisteri:

Terttu Niinisto, Eldketapahtumarekisteri:

Terttu Niinisto

Rekisterien sisdltdmit
tietotyypit:

Henkil<itiedot
{henkiliirekisteri}

Tytiskentelytiedot
{tytisuhderekisteri}

TEL-, MEL-, LEL- ja TaEL-tyosuhdetiedot,

IVIYEL- ja YEL -toimintaa koskevat tiedot,

vapautu kset yrittdjdvakuutusvelvol lisuudesta,

tyoelikelisdpdivdt, VEL-, KVTEL- ja KiEL-

palvelussuhdetiedot, Suomen Pankin ja Kan-

sanel6kelaitoksen palvelussuhteet, Ruotsin

elii kepisteet, vi reil ldolotiedot selvittelyistii

Eliketiedot
{el *i keta pa htu ma rekisteri }

tyoeldkepddtokset, kuntoutusrahapddtokset,

tietoja kansaneldkepddtoksistd

E I fl kejii rj este lytiedot
(e l6 kej iirjeste lyre kiste ri )

TE L-el5 kejd rjestelytiedot tyonantaj ista

Vireilldolotiedot
(vireilliolorekisteri)

vireilld olevat eldkehakemukset, tietoja eld-

keha kem u kseen I i ittyvistii asiaki rjoista, elii-

kelautakunnissa ja vakuutusoikeudessa vi-

reilld olevat valitukset ja niitd koskevat

pddtokset, tyokyvyttdmyyseldkkeitd ja yksi-

lollisid varhaiselakkeitd koskevat ennakkoil-

moitukset ja kuittaukset, tietoja tapaturma-

vakuutus-, liikennevakuutus- ja sotilasvam-

malain mukaisista korvauksista, sairausva-

kuutuslain mukaista pdiviirahaa koskevat

ensisijaisu usaikatiedot, Eldketu rvakeskuksen

eri tyopisteiden selvittelytietoja

E3
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Edustajisto

Hallitus

Toimitusjohtaja
Matti Uimonen

Varatoimitusjohtaja
Seppo Pietildinen

Suunnittelujohtaia
Markku Hdnninen

Johtaja
Kari Nieminen
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Lakiosasto
Helena Tapio

Neuvonta- ja valvontaosasto
Leena Lietsala

ELK:n valmistelutoimisto
Maija Vuonokari

Suunnittelu- ja laskentaosasto
Bo Lundqvist

Tilasto-osasto
Antero Ahonen

Tutkimusosasto
Mikael Forss

Hallinto-osasto
Anu Ronkainen

Eld kejli rj este I m i osasto
Riitta Lindstrom

TietoiSrjestel mdosasto
Jorma Nieminen

Henkil6st6- ja koulutusosasto
Seija Kausto

Viestintiiosasto
Pirkko Jiiiiskeldinen
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ElSkelautakunta toimii ensimmdisenii muutok-
senhakuasteena yksityisen puolen tyoeldke-
asioissa. Eliikelautakunnan pddtoksiin haetaan
muutosta vakuutusoikeudelta, joka on ndissd
asioissa ylin oikeusaste.

Eldkelautakunnan toim innasta sSSdetiiSn tyon-
tekijdin eliikeasetuksessa (TEA) ja sosiaali- ja
terveysministerion vahvistamassa eldkelauta-
kunnan tyojdrjestyksessd.

Eldkelautakuntaan kuuluu piiiitoiminen pu-
heenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa sekd
20 varsinaista jdsentd ja heiddn 20 henkilokoh-
taista varajtisentddn. Jdsenet ja varapuheen-
johtajat ovat sivutoimisia. Sosiaali- ja terveys-
ministerio nimittdd heiddt kolmivuotiskaudeksi
kerrallaan. Eldkelautakunnan kansliassa tyos-
kenteli toimintavuoden lopussa 23 pddtoimista
toimihenkiloii.

Muutoksenhakuasioita kdsiteltiin vuonna 1997
entiseen tapaan neljiissii kuusijdsenisessd
jaostossa. Jaostokokouksia oli 176. Niissd
ratkaistiin kerrallaan 1 4-60 valitusasiaa.

Eliikelautakunnalla ei oll ut tdysistuntoja vuonna
1997. ElSkelautakunnan hallintoasioita kdsit-

Muutosprosentit
tyokyvyn arvioinnissa

15

12

I

6

e

1993 1994 1995

r [fl;itilff;,,..
elake

1996 1997

Yksilollinen
varhaiseldke

W

televa hallintojaosto kokoontui toimintavuo-
den aikana kahdeksan kertaa.

Valitukset ja ratkaisut

Eldkelautakunnalle saapui toimintavuonna
4 543 valitusta. Edellisvuoteen verrattuna
miiiirti viiheni 423lla eli noin yhdeksdlld pro-
sentilla. Asioita oli vireilld toimintavuoden lo-
pussa 1 141, mikd on 300 vdhemman kuin
edellisenii vuotena.

Vuonna 1997 eldkelautakunta ratkaisi 4 948
valitusasiaa, mikd on 63 edellisvuotta enem-
miin. Ratkaistuista asioista 3 421 eli 69 pro-
senttia koski tyokyvyn arviointia. Perinteisti
tyokyvyttomyyseldkettd koskevia ratkaisuja
annettiin 2911 eli 642 enemmiin kuin edellise-
nd vuotena. Yksi loll istd varhaiseld kettii koske-
via ratkaisuja annettiin 510, mikd on 372 edel-
lisvuotta vahemmdn.

Ratkaistuista asioista ldhes 60 prosenttia liittyi
TEL:iin. Seuraavaksi eniten eli 29 prosenttia
oli MYEL:iin ja YEL:iin kuuluvia asioita. Luopu-
misjiirjestelmien mukaisia ratkaisuja oli vajaat
3 prosenttia. Vdhiten ratkaistiin tVIEL:n ja
TaEL:n piiriin kuuluvia asioita (alle '1 prosenttia).

Valitusten keskimddrdinen kdsittelyaika vuon-
na 1997 oli3,3 kuukautta. Tyokyvyn arviointia
koskevissa asioissa keskimddrdinen kdsittely-
aika oli 3,1 kuukautta.

M u utokset eldkelaitosten
pddttiksiin

Vuonna 1 997 eldkelautakunta muutti muutok-
senhakijan eduksi tapauksista 8,3 prosenttia
(-96: 8,0). Asioita palautettiin eldkelaitokseen
uudelleen kdsiteltdvdksi 5,6 prosenttia. Tyoky-
vyn arviointia koskevien asioiden muutospro-
sentti oli 8,6 (-96: 7,$ ja palautusprosentti 4,9.

Helsingissd helmikuun 12. pdivdnd 1998
Timo Havu

Puheenjohtaja

E5

Pirjo Akesson
Kansliapddllikko
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1 997

Puheenjohtajisto
Varatuomari Timo Havu, puheenjohtaja, apulais-
osastopddllikko, hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen,

varapuheenjohtaja, hallitusneuvos Veikko Liuksia,

varapuheenjohtaja, varatuomari Heikki T. Hdmdldi-

nen, varapuheenjohtaja

Asiantuntijajisenetlvarajisenet
Etu uspddllikko Seppo Virtanen/otke u stiet. kan d.

Jukka Laukkanen, apulaisosastopddllikko Matti

Toiviainen/fr7.kand. Heikki Peltola, ld6ket. ja kir.tri

Jarmo Vuorinenl liidket.lis. Paavo Poukka, dosentti

Martti Olkinuorallddket. ja kir. tri Antero Leppdvuoi,
dosentti Heikki Takkunenldosentti llkka Torstila,
lddket. ja kir. tri Pentti Ristola/sl*itautien erikoisldd-

kiiri Raine JussrTa

Ty6nantajien edustajat/varajff senet
Varatuomari Markus Aimebl fil. ka nd. Pe kka P i i spa-

nen, oikeust. kand. Johan Astrom/varatuomari Han-

nu Rautiainen, johtaja Markku Koponenlvaratuomari
Riitta Wtirn, varatuomari Mikko Nyyssoldl oikeust.

kand. Timo Hdykinpuro

Tytintekijiin edustajat/varajiisenet
Palkkasihteeri Veikko Ahvonen/sosiaalisihteeri
Markku Toropainen, tyoehtosihteeri Seppo Juutilai-
nen I I a ki m i e s J a n n e Al ets 6mdki, sosiaal i pol i itti nen

sihteeri Kaija Kallinenltylttdmyyskassan johtaja
Seppo Niininen, sosiaalisihteeri Veikko Simpa-
nenl I a ki m i e s Arl a rkku Kojo

Maatalousyrittiijien edustajatlvarajiisenet
Ekonom i Si rpa-Li isa Venesjdrvi/va ratuo m a ri Ri sto

Airikkala, valtiotiet.lis. Kaarina Knuulil agrologi Tage

Ginstrom, agronomi Antti Huhtamdkilmaa- ja metsd-

taloustieteiden maisteri Risto Artjoki, agrologi
Johannes ljasl agronomi Bj a rne Westerl und

Yrittiijien edustajat/varaiSsenet
Jdrjestojohtaja Matti Rdisdnen 1 5.1.1997 saakka,
toimitusjohtaja Tiina Oksala-Leino 1 6. 1 . 1 997 alkaenl

varatoimitusjohtaja Tauno Jalonen, varatuomari
Risto Tuomin enl lakimies Pirjo Koivisto

f [ffikeIautakunmmeril
nes@m@t

1998-2000

Puheeniohtajisto
Varatuomari Timo Havu, puheenjohtaja, apulais-
osastopddllikko, hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen,

varapuheenjohtaja, hallitusneuvos Veikko Liuksia,

varapuheenjohtaja, varatuomari Heikki T. Hdmdldi-

nen, varapuheenjohtaja

Asiantuntijajisenetlvarajdsenet
Lakimies, varatuomari Ulla Miettinenloikeustiet.
kand. Jukka Laukkanen, apulaisosastopddllikko
Matti Toiviainenlfil.kand. Heikki Peltola, lddket. ja

kir.tri Jarmo Vuorinen//ddket. ja kir.tri, ortopedian
erik.ldiik. Jan-Magnus Bjorkenheim, psykiatrian
erikoislddkdri Anna Savelalliiiiket. ja kir. tri Antero
Le pp iivuori, dosentti Heikki Takkun enl do se ntti I I kka

Torstila,lddket. ja kir. tri Pentti Ristolalsisdtautien
eri koi slii1kdri Rai ne J u ssil a

Tydnantajien edustaiat/varajisenet
Varatuomari Markus i\tmelebiptomi-insinoori Rauno
Toivo ne n, oikeust. kand. Johan Aslroml varatuom a ri
Hannu Rautiainen, oikeust. kand. Jukka Kar-
hulvaratuomari Riitta Wdrn, varatuomari Mikko
Nyyssoldiorkeust. kand. Timo Hdykinpuro

Ty6ntekiiii in edustajat/varajisenet
Palkkasihteeri Vei kko Ahvonen/sos i aal i pol iitti ne n

si htee ri Si n i kka N ii iitsaa ri, tyoehtotoim itsija Vuokko

Y aandnen I I a ki m i e s J a n n e Arl etsit m i) ki, sosiaal i po-

I iittinen sihteeri Kaija Kalline n I tyott,6 myy skassan
johtaja Seppo Niininen, sosiaalisihteeri Veikko
Simpanen/lakim ies M arkku Kojo

Maatalousyrittiijien edustajat/
varajisenet
Oikeust. kand. Sirpa-Liisa Venesjdrvil va ratuom ari
Ri sto A i ri kk a I a, va ltiotiet. I i s. Ka a ri n a Knuulil ag ro I og i
Tage Ginstrdm, agronomi Antti Huhtamdkilmaa- ia
m etsdta lou sti ete id e n m a i ste ri Ri sto Arlioki, agrologi

Johannes ljasl agronom i Bj a rne Westerl und

Yrittiijien edustajat/varajisenet
Toimitusjohtaja Tiina Oksala-Leino I yksi k6niohtaia

Pekka Kdhkdnen, varatuomari Risto Tuomi-
nenljohtaja Tauno Jalonen


