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Toimitus johtajan ka tsaus

Matti Uimonen

Tytieliketurva vuonna 1998

Yksityisten alojen tyoel6kkeitd oli

vuoden 1998 lopussa maksussa
1086 OOO. Vuoden aikana eldk-

keitd maksettiin 35,0 miljardia
markkaa. Kasvua edellisestd vuo-

desta oli 1,4 miljardia markkaa,
mikd merkitsee 2,9 prosentin

suuruista reaalikasvua.

Julkisten alojen tycieldkkeitd
maksettiin 23,0 miljardia mark-

kaa. Kaikkiaan tyoeldkkeitd mak-

settiin vuonna 1998 Suomessa
yhteens6 58,0 miljardia markkaa

eli 2,3 miljardia enemmdn kuin

edellisend vuotena.

Yksityisten alojen vakuutus-
maksutulo oli 38,1 miljardia

markkaa. Maksutulo kasvoi edel-

lisestd vuodesta 4,5 miljardia
markkaa. Tydttomyyskassojen

keskuskassa maksoi tyoelSkeli-

siin 3,0 miljardia markkaa ja
valtio yrittdjdelSkkeisiin 2,4 mil
jardia markkaa. Rahastoihin kart-

tunut pddoma eli vastuuvelka oli

vuoden 1998 lopussa 218 mil-
jardia markkaa eli noin 15 miljar-

dia edellisvuotta enemmdn.
EdellS olevia lukuja tarkastel-

taessa voisi helposti kuvitella,

ettd eldkeasioitten puolesta

maassa rauha ja eldkeldisilld

hyvd tahto. Julkisesta keskuste-

lusta ja erityisesti lehtien yleison-

osastojen ki rjoituksista vdl ittyvd

kuva on kuitenkin tyystin toinen.

Hiukkasen dramatisoiden voi sa-

noa, ettd harvoin jos koskaan on

julkisuudessa tormdnnyt yht5

su ureen mddrddn tyytymdttomid

eldkeldisid kuin nyt.

Tietenkin kevddn 1999 edus-

kuntavaalit ovat kirvoittaneet kes-

kustelua elSkkeist6 ja niin tdysin
varauksetta pit6dkin. Kuitenkin

ndyttdd siltd, ettd el6keldisten tyy-

tymdttomyyden ki rvoittaj ina ovat
selvdsti olleet kaksi merkittdvdd

el6kepoliittista ratkaisua - taitettu
indeksi ja kansaneldkkeen poh-

jaosaa koskevat muutokset.

lndeksi on kiistatta yksi eldke-

turvan suurista kysymyksistd. ln-

deksiturvan puuttuminen tai jopa

sen harkinnanvaraisuus saattaa
johtaa eldkeldiset tdysin sietd-
mdttomddn tilanteeseen. Tdstd

loytyy vakuuttavia esi merkkejd



.,'::

tdmdn p6iv6n Euroopasta ja td-

mdn vuosisadan Suomestakin.

Toisaalta liian tehokas lakiin

kytketty indeksisidonnaisuus voi

muodostua eldketurvan kustan-

nuksia ajatel len ylimitoitetuksi ja

ennemmin tai myohemmin johtaa

aktiivipolven kapinaan eldkeldisi6

vastaan.

Hyv6, kest6vd ja kohtuullinen

indeksiturva lciytyy jostain vdli-

maastosta. Tyciel dkkeet sidotti in

alunperin palkkaindeksiin. Sidok-

sen ideologista perustaa voidaan

hyvin puolustella. Palkan mukaan

mddrdtty eldke muuttuu eldke-

aikanakin yleisen palkkatason

mukaisesti. Lisdksi valintaan

vaikutti se, ettd tyoeldkkeiden

alkuperdinen taso oli hyvin vaati-

maton. Sen vuoksi tdllaista - ehkS

yl ikorostettuakin - indeksiturvaa
pidettiin oikeutettuna.

Tultaessa 1970-luvulle palkka-

indeksiin liittyvdt ongelmat rupesi-

vat yhd selvemmin ndkymddn eld-

keturvassa. Perusteellisen komi-

teatyon tuloksena pddtettiin siir-

tyd indeksiin, jota vuosien mittaan

ruvettiin kutsumaan TEL-indeksik-

si. Tdmdn muutoksen mukaan

niin eldkkeet kuin elSkettd myon-

nettdessd myos aikaisempien

vuosien tyoansiot alettiin korjata

indeksilld, jota laskettaessa otet-

tiin huomioon puolet elinkustan-

nusten ja puolet palkkatason

vuosittaisesta muutoksesta.

U uteen i ndeksijdrjestel meen

siirryttiin vuonna t97 7 . Siirtymi-

nen uuteen indeksiin oli monelle

indeksikeskustelUalle niin oivalli-

Kokonaiselikemeno
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nen opetus, ettd se kannattaa
palauttaa mieleen. Uuteen indek-

sijdrjestelmddn siirtymisen taus-

talla oli monia tekijoitd, mutta

hyvin keskeisend oli saada aikaan

sddstojd tulevissa eldkekustan-

nuksissa. Kuitenkin tapahtui niin,

ettd ensimmdisend soveltamis-

vuotena uusi puoliv6li-indeksi

korottikin eldkkeitd enemmdn

kuin vanha palkkaindeksi olisi

korottanut. Reaalipalkat olivat

edellisen vuoden aikana pienen-

tyneet. lndeksiaseen kaksiterdi-

syytt6 ei nytkddn juuri kukaan

ndytd julkisessa keskustelussa

muistavan.

Nykyiseen kahden indeksin jdr-

jestelm6dn siirryttiin vuoden

1996 alusta. Kansantaloutem-

me syriksyi tdm6n vuosi-

kymmenen alussa ennen-

ndkemdttomddn lamaan
ja sosiaalimenojen

osuus kansan-

tuotteesta nousi
kahdessa vuodessa

raketin lailla sellaisiin

lukemiin, joissa sen aikai-

semmin tdydelld vakavuudella ja

parhaalla tiet6myksel ld tehtyjen

laskelmien mukaan olisi pitdnyt

olla vasta 2010-luvulla.

Elettiin kriisivuosia ja eldkejdr-
jestelmdn tulevaisuudestakin

vallitsi suuri huoli. Tdytyi loytdd

ratkaisuja, jotka vdlittomdsti pie-

nentdisivdt elSkekustan nusten

nousupaineita ja sen lisdksi pit-

kdlld aikavdlilld merkittdvdsti hi-

dastaisivat elSkemenon kasvua.

Tyomarkki najdrjestot yhdessd

tyciel dkejdiestelmdn edustaj ien

kanssa pddtyivdt esittdmddn laa-

jaa lainmuutosta, jonka voimaan-

tulon myotd siirryttiin nykyiseen

i ndeksij6rjestel mddn ja merkittd-

vdsti leikattiin vastaisuudessa

myon nettdvie n tyrikyvyttomyys-

eldkkeiden tasoa.

Tdl ld hetkelld vanhuuseldke-

ldisten mielid kuohuttavat myos

1990-luvun alkupuolen indeksi-

turvaa kaltoin kohdelleet poik-

keusj6rjestelyt. Ndiden, lama-

vuosien puristuksessa

tehtyjen

35



poikkeusjdrjestelyiden mu isto ei

varmasti ole mieluisa. OIisi kui-

tenkin toivottavaa, etta tuo muis-

to haalenisi ja antaisi tilaa indek-

si kysymyksen rauhalliselle tar-

kastelulle. Tdlloin voisi olettaa,

ettd enemmdn voittaisi alaa ndke-

mys, jonka mukaan indeksrldrles-

telmdmme sittenkin kohtelee

verrattain tasapuol isesti erilaisia

elSkeldisid ja toimii tdrkednd lenk-

kind siind ketjussa, jolla varmiste-

taan tycieldketurvan vahvaa tule-

vaisuutta.

Kansaneldkkeen pohjaosasta

ei Eldketurvakeskuksen horison-

tista katsottuna ole yhtd helppo

esittdd varmoja mielipiteitd kuin

indeksikysymyksesta.

Eldkepolitiikan linjakkuutta aja-

tellen voidaan hyvin perustella,

ettd kansaneldkkeen liukumdked,
jonka mukaan kansaneldke piene-

nee tyoeldkkeen kasvaessa, jat-

kettiin lattiaan saakka eli tyoeldk-

keen ylittdessd noin viisi ja puoli

tuhatta markkaa kuukaudessa
kansanelakkeen pohjaosa pois-

tuu. Toisaalta on todettava, ettd

Eliikemenon ia koko sosiaali-
menon osuus brutto-

kansantuotteesta

tyonjaosta kuin eldketurvan tasos-

ta. Lisaksi muutokset suuntaan

tai toiseen ovat teknisesti tavat-

toman tydlditd toimeenpanna.

Tdmdn vuoksi olisi toivottavaa,

ettei pohjaosakysymysta avattaisi

kokonaisuudessaan uudelleen.

Toinen asia on, ettd osalta niita

eldkkeensaajia, jotka olivat jo

eldkkeelld pohjaosan leikkauksen

al kaessa, pohjaosaa vastaava

mddrd otetaan eldketurvasta jo

toistamiseen. Tdltd osin tehtyjd

ratkaisuja on vaikea pitdvdsti

puolustaa.

Eldketurvakeskuksen ndkokul-

masta katsoen vuosi 1998 oli

tydntdyteinen. Esitdn parhaat

ki itokset Eldketurvakeskuksen
yhteistycikumppaneille, asiakkai I le

ja hallintoelimien jdsenille hyvdstd

yhteistyostd pddttyneen vuoden

aikana. Tyotovereitani ki itdn

menestyksekkddstd tyovuodesta.
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kansaneldkejdrjestelmdn ja tyd-

eldkejdrjestelmdn yhteistyo eldke-

ratkaisuissa pelasi joustavasti ja

moitteettomasti ei ke ainakaan

tyoeldkejdryestelmdn nakoku lmas-

ta katsottuna hakemusten rinnak-

kaisesta kdsittelystd oll ut haittaa.

Eldkepoliittinen linjanvalinta on

kuitenkin tehty. Pitkdlld aikavdlilld

tarkasteltuna kysymys on enem-

mdn eldkejdrjestelmien vdl isestd Mattl Uimonen
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Vuosi 1998 oli Eld-

keturvakeskuksen

38. toimintavuosi
ja ensimmdinen
hallituksen kolmi-

vuotlskaudesta.

Hallitus kokoontui

13 kertaa.

Eldketurvakes-

kuksen juokseva toi-

minta koostuu tyo-

eldkejdrjestelmdn
palvelutehtdvistd.

Eldketurvakeskus

Tycieldkelaitokset

siirtyvdt euron

kdyttoon ilmoitus-

liikenteen ja eldke-
pddtosten osalta

samanaikaisesti

vuoden 20O2 alus-

ta lukien.

Eldketurvakes-

kus on omassa

taloushallinnos-

saan tehnyt t6ssd
vaiheessa tarvitta-
vat eurosta johtu-

hOitaa tyoeldkejdr- Etdketurvakeskuksen hallitus kokouksessa 3.3.7999. Kuvassa istumassa vasem- vat muutokset.

jestermdn yhteistd x\:"1:i::##il:::::!:;il:*:"1:l:';ff::i,";"iir:T::;":::?":;'ff, Perustietojdrjester-

tiet6lOgistiikkaa, Va- minen, Markku Sorvari, Jussi Kaltio, Seppo Mattila, Markku Koponen, Elilketurva- mien ykSityiskOh-

kUUtetUn eldketUf_ keskuksen toimitusiohtaia Matti Uimonen ia Folke Bergstrom. Kuvasta puuttuu tainen SUUnnittelU

van varmistamiseen 
Lasse Laatunen 

ia toteutus aloite-

liittyvid valvontatehtdvid sekd ja- liittyvdt muut sovellukset otetaan taan vuoden 1999 syksylld sen

kaa eldkelaitosten yhteiset kus- kdyttocin lokakuussa 1999. Tel- jdlkeen, kun vdlttdmdttomdt en-

tannukset. Eldketurvakeskuksen loin keskeiset tietojdrjestelmdt nen vuosituhannen vaihdetta teh-

muita palvelutehtdvid ovat tyoele- ovat sellaisessa kunnossa, ettei tdvdt tyot on saatu valmiiksi.

kejdrjestelmdn seuranta ja kehit- vuosituhannen vaihtuminen aiheu- Hallinnon kulut olivat yhteensd

tdminen, tycieldkesddnnciston so- ta ongelmia. Sovellusten uusimi- 163,9 miljoonaa markkaa. Niihin

veltamisen ohjaus ja koulutus se- nen on edennyt suunnitelmien sisdltyvdt Eldkelautakunnan kulut.

k6 neuvonta ja viestintd. mukaisesti. Lisdksi kaikki muut- Lis6ystd edelliseen vuoteen ver-

Eldketurvakeskuksen keskei- kin tietojdrjestelmdt tullaan tes- rattuna oli 1-6 prosenttia. Kasvun

send avainalueena oli tietoj6rjes- taamaan ja varmistamaan niiden aiheutti erityisesti atk-kulujen nou-

telmien uusiminen. Uudistusten toimintakelpoisuus vuosituhannen su edellisen vuoden 36,7 miljoo-

yhteydessd tietojen vdlitys eldke- vaihteessa. Erityisesti tietojdrjes- nasta markasta 53,3 miljoonaan

laitosten kanssa muuttuu siten, telmien testausta on edelleen pal- markkaan. Maksetut palkat ja so-

ettd kaikki ElSketurvakeskuksen jon tekemdttd. Kun kysymys on siaalikulut olivat 79,9 miljoonaa

kanssa yhteistyciverkostossa toi- ennen ndkemdttcimdn suuresta markkaa.

mivat organisaatiot tekevdt kokonaisuudesta, vield ei voida Vakuuttamisvelvollisuuden lai-

samanaikaisesti hucjmattavia tdydellS varmuudella tietdd, ettei minlycineiden tyonantajien elSke-

muutoksia omiin tietojdrjestel- joitakin sujuvan toiminnan hdirioitd jdrjestelyistd Eldketurvakeskuk-

miinsS. ElSkehakemusten ja eld- ilmenisi. selle aiheutui kertomusvuonna

kepddtcisten kdsittelyyn liittyvdt Eldketurvakeskus on tehnyt endd 0,6 miljoonan markan kulu.

uudet tietojdrjestelmdt otettiin on- yleissuunnitelman euroon siirtymi- Laiminlydntihyvikkeet 1,1 miljoo-

nistuneesti kdyttcion marraskuus- seste. Sen mukaisesti tehdddn naa markkaa olivat jo tdtd suu-

sa. Tyosuhdejdrjestelmd ja siihen yhteistyotd eldkelaitosten kanssa. remmat. Edellisend vuonna nSistd

Eleketurvakeskus 7



vield aiheutui 7,0 miljoonan mar-

kan kulu. Ndmd kulut ovat siirty-
neet eldkelaitosten suoraan kus-

tannettaviksi.

Kdyttciomaisu udesta tehti i n

elinkeinoverolain mukaisina enim-

mdispoistoina 4,9 miljoonan mar-

kan poistot. Alle 10.000 markan
pienhankinnat kirjattiin kuluiksi.

Eldketurvakeskuksen toimin-
nan menot katettiin pddasiassa

eldkelaitoksilta perittdvilld

kustannusosuuksi I la, joita kerdt-

tiin 175,9 miljoonaa markkaa. Sii-

td kdytettiin toiminnan kulujen kat-

tamiseen 758,7 miljoonaa mark-

kaa ja ylijddvd osa siirrettiin pa-

lautettavien varsinaisen toimin-
nan kustannusosuuksien tilille.

Eldketurvakeskus palautti eld-

kelaitoksille Vakuutusosakeyhtio

Garantiaan siirtyneen luottova-

kuutuskannan vuoden 1997 tulok-
sen perusteella 98,2 miljoonaa
markkaa. Garantialle siirtyneen
luottovakuutuskannan tulos oli

myos kertomusvuonna positiivi-

nen. Sen johdosta Garantialla oli
palautettavaa Eldketu rvakesku k-

selle vuoden vaihteessa 21,7,8

Eliketurvakeskuksen
hallinnon kulut

kustannusosuuksia oli siten vuo-

den vaihteessa yhteensd 244,6
miljoonaa markkaa. Siitd tullaan
vuoden 1999 aikana palauttamaan

eldkelaitoksille noin 190 miljoo-

naa markkaa.

Eldketurvakeskuksen osuus
Octel Oy:n osakepddomasta laski
15 prosentisla 1"3,7 prosenttiin

sen johdosta, ettd Octelin teke-
mdssd suunnatussa osakeannis-

sa sen osakkaaksi tuli Keskindi-

nen vakuutusyhtici Eldke-Fennia.

Eldketurvakeskus maksoi
vdlittomid veroja 1,9 miljoonaa

markkaa. Lisdksi vuoden 1998
osalta varaudutaan 1,0 miljoonan
markan vdlittomiin veroihin.

Eldketurvakeskuksen palve-

luksessa oli vuoden 1998 pddt-

tyessd 327 henkilod, mikd oli yksi

enemmdn kuin vuotta aikaisem-
min. Lukuihin sisdltyvdt vuoden-

vaihteessa ditiyslomalla ja muilla
vapailla olleet henkildt. Edusta-
jiston, hallituksen ja toimitusjoh-

tajan palkat ja palkkiot olivat
L.242.827 markkaa. Muut palkat
ja palkkiot olivat 54.581,.847
markkaa.
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miljoonaa markkaa.

Garantian Eldketurvakeskuk-

selle vuoden 1996 tuloksen pe-

rusteella palauttamaa erdd ei ole
vield maksettu eldkelaitoksille,
vaan on kdytetty Eldketurvakes-

kuksen varsinaiseen toimintaan.
Sille on laskettu perustekoron

mukaista korkoa, joka on veloitet-

tu varsinaiselta toiminnalta ja hy-

vitetty luottovakuutustoiminnal le.

Vuoden lopussa tdmd erd oli 32,8
mi ljoonaa markkaa. Eldkelaitoksil-

le palautettavia luottovakuutus-

N4uut
kulut



Tuloslaskelma

Tuotot

Kustannusosuudet eldkelaitoksi lta
Laiminlyontihyvikkeet
TEL 15$:n mukaiset elSkejdrjestelykulut
Muut tuotot

Kulut

Henkilostokulut
Muut kulut

Yastuuniako

Tuotot
Kulut
Siirto seuraavalle kaudelle

Rahoitustuotot ia -kulut

Korkotuotot
Korkokulut

Poistot

Vilitttim6t verot

Varsinaisen toiminnan tulos

L58.724
1,.L34

-588 546
6.545

165.815

-79.9L1,
-84.OL1_ -L63.922

L47.O91,
1.32t
-8.3t4 -6.993

5.377
745.469

-75.857
-65.514 -L47.37L

8.095.773
4.095.403

-370

6.754
-1.851

7.742.725
-7.754.016

11.891

5.590
4.O494.903

4.923

-7.873

t.541,

-5.001

-638

oo

Tuotot

Kustannusosuudet eldkelaitoksi lta
Ylivahinkosuoja
Korkotuotot

Xulut

Palautettavat luottovaku utuskustannu sosu udet

Kertyneen ylitteen selvittely

Suoritukset Garantialta
Palautukset el6kelaitoksille

Kannanhoidon tulos

Luvut tu h an s i a m a rkkoj a

1,47.706
1.7t2

98.223
-98.223

t49.4L8

-1,49.418

4.7t2
762.3L8

1.834 L59.440

-L59.440

o0

El6ketutvakeskus I



Tase

Muu omaisuus

Aineelliset hyodykkeet
Rakennukset ja rakennelmat
Osakkeetja osuudet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyddykkeet

Rahat ja pankkisaamiset

Saamiset

Lainasaamiset
Siirtosaamiset
Yl ivah inkosuoja Garantialta

21.3L2
126.599

9.098
25t

58.676

1,.236
5.313

21,1".801.

215.936

218.350

22.229
]-26.76t

9.160
282

30.588

1.566
7.474

162.318

189.020

L71.298
434.246 360.318

Oma piioma

Osakerahasto
Edellisten tilikausien tulos
Tilikauden tulos

Yieras pi*oma

Pitkdaikainen
Pa I autettavat I uottovaku utuskustann usosu udet

Lyhytaikainen
Ostovelat
Siirtovelat
Vastu unjaon tasausosuudet
Pal autettavat varsinaisen toi m innan kustan nusosuudet
Pa I autettavat I uottovaku utuskustann usosu udet

Luvut tuh a n s i a m arkkoj a

7
0
0

94.82118.534
o
o

54.647

17.O89
15.801
3.181

35.034
190.000

118.534

375.752

1,L7.759

15.588
1,4.O97

2.672
15.975

100.ooo

94.427

265.497
360.318434.286

'fQ rtaketutvakeskus
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Palkat ja palkkiot

Eldkekulut
Muut henkilrisivukulut
Luontoisedut
Elekelautakunnan osuus henkilostrikuluista

F*ist*€

Poistosuunnitelman mukaisesti on tehty
EVL:n mukaiset maksimipoistot.

Alle 10.000 mk pienhankinnat, yhteensd

496.41,5 mk, on kirjattu kuluihin.

Kirlampitoarv* 1,i.1998
Lisdykset
Vdhennykset
Poistot

Kirjanpite*rvo 31.12.1S98

$(fr rianBitcarvo 1.1.1997
Lisdykset
Vdhennykset
Poistot

Kirlamgitoarvo 31.12.399?

59.698
L1,.257
8.956

Rakennukset
ja rakennelmat

79.91-1-
1,.672
7.547

Osakkeet
ja osuudet

56.928
70.892
8.037

Koneet ja

kalusto

L997

75.857
1.610
7.562

Muut
aineelliset

hyodykkeet

242

242

22.228
76

726.767

-L62
-992

21.3L2 126.599

23.765
707

]:o44
22.228

727.269
404

-9L2

L26.76L

9.160
4.526

-688
-3.899
9.099

8.837
4.441,

-L92
-3.926
9,160

-31

251,

313

-31

Eleketurvakeslrs't'l

Luvut tuhansia markkoja
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Kirjanpitoarvo

Rakennukset ja rakennelmat 27.372
Osakkeet ja osuudet 726.599

*=*=E=*€

Yli vuoden kuluttua erddntyvdt lainasaamiset 1.044

ffimmfue*s:=E=tac= l 9&

1998

Verotusarvo

95.511
139.594

Ki4anpitoarvo

1997

Verotusarvo

22.228
726.767

93.874
136.999

1,.236

TKP Tieto Oy Vakuutusosake
yhtid Garantia

Octel Oy

Lukumddrd
Omistusosuus %

Osuus ddnistd %
Kirjanpitoarvo
Oma pddoma

Tilikauden tulos

330
22
33

2.212
28.91-7
8.919

28.800
48
48

tL8.534
278.599

LO.872

1-5.OOO

73,7
L3,7

3.OOO

27.232
7.741,
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Osakerahasto 31.12.1998
Osakerahasto 1-.1. 1998
Lisdys

118.534
94.827
23.707
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Palautetaan vuonna 1999
Palautetaan vuoden 1999 jdlkeen

190.OOO

54.648
244.648

Varsinaiseen toimintaan on kdytetty palautettavista luottovakuutuskustannusosuuksista 32.846.889,29 mk,
johon sisdltyvd korko t.772.397,O7 mk on kirjattu varsinaisen toiminnan korkokuluihin ja siirtyneen luotto-
vakuutuskannan toiminnan korkotuottoihin.
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Verovastuu 1.035

Helsingissd L7 . pdivdnd maaliskuuta 1-999 Kari Puro
Folke Bergstrdm
Kaarina Knuuti
Aarne Lehkonen
Veikko Simpanen

Kaija Kallinen
Markku Koponen
Seppo Mattila

Markku Sorvari
Jussi Kallio
Lasse Laatunen
Paavo Pitkdnen
Risto Suominen

Luvut tuhansi a markkoja
Matti Uimonen
Toimitusjohtaja

jl rtaketutvakeskus
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Olemme tarkastaneet Eldketurva-

keskuksen kirjanpidon, tilinpdd-

toksen ja hallinnon tilikaudelta
1-.1-.-31-.72.L998. H al I itu ksen ja

toimitusjohtajan laatima tilinpdd-

tos sisdlt6S toimintakertomuksen,

varsinaisen toiminnan ja luottova-

kuutustoiminnan tuloslaskelmat,
taseen ja liitetiedot. Suorittamam-

me tarkastuksen perusteella an-

namme lausunnon tilinpddtokses-

td ja hallinnosta.

Eldketurvakeskuksen valvon-

tatarkastuksesta tilikauden aika-

na on huolehtinut Tilintarkastajien

Oy - Ernst & Young. Olemme pe-

Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young

KHT-yhteisri

Folke Tegengren, KHT

rehtyneet tarkastu ksesta an net-

tuun 1-2.3.1999 pdivdttWn erilli-

seen kertomukseen. Tilintarkas-

tus on suoritettu hyvdn tilintarkas-

tustavan mukaisesti. Kirjanpitoa

sekd tilinpddtoksen laatimisperi-

aatteita, sisdltrjd ja esitt6mista-
paa on tdlloin tarkastettu riittd-

vdssd laajuudessa sen toteami-

seksi, ettei tilinpddt<is sisdlld
olennaisia virheitd tai puutteita.

Hallinnon tarkastuksessa on

selvitetty hal I itu ksen jdsenten
ja toimitusjohtajan toiminnan

lai n mu kaisuutta tyontekUdin

eldkelain nojalla annetun Eldke-

Helsingissd, huhtikuun 7. pdivdnd 1999

Arthur Andersen Oy

KHT-yhteiso

Jaakko Pohtio, KHT

turvakeskuksen ohjesddnncjn
perusteella.

Lausuntonamme esitdmme,

ettd tilinp6dtos on laadittu kirjan-

pitolain sekd tilinpddtcjksen laati-

mista koskevien muiden sddn-

ncirsten ja mddrdysten mukaisesti.

Ti linpddtos antaa kirjanpitolaissa

tarkoitetulla tavalla oikeat ja riitt6-

vdt tiedot Eldketurvakeskuksen

toiminnan tuloksesta ja taloudelli-

sesta asemasta. Tilinpddttis voi-

daan vahvistaa sekd vastuuva-

paus myontdd hallituksen jdsenil-

le ja toimitusjohtajal le tarkasta-

maltamme tilikaudelta.

Tilintarkastusrengas Oy

HTM-yhteiso

Arto Kuusiola, KHT



EDUSTAJTSTO 1998 - 2000

Kansliapddllikko Markku Lehto,
puheenjohtaja

Tyomarkkinajohtaja Teuvo Metsdpelto,
varapuheenjohtaja

Vuorineuvos Jukka HdrmdlS, Enso Oyj

Vuorineuvos Mikko Kivimdki, Rautaruukki Oy

Toimitusjohtaja Timo Fredrikson, A. Fredrikson Oy

Varatoimitusjohtaja Tapan i Kahri, Teol lisuuden ja Tyonantajain
Keskusliitto TT, 3.12.1998 saakka
Johtaja Seppo Riski, Teollisuuden ja Tyonantajain Keskusliitto
TT, 3.12.1998 lukien
Toimitusjohtaja [Vlarkus Tiitola, Maaseudun Tyonantajali itto
Johtaja Harri Koulumies, Palvelutyonantajat
Johtaja Heikki Ropponen, Palvelutyonantajat

Johtaja Pekka Ahmavaara, Suomen Ammattiliittojen
Keskusjdrjesto SAK

Puheenjohtaja Jarmo Ldhteenmdki, Paperi I i itto

Puheenjohtaja Timo Vallittu, Kemianliitto

Hal lintosihteeri Marja Puuska, Li ikealan Ammattil iitto
Taloudenhoitaja Mikko Tuominen, Suomen Merimies-Unioni

Puheenlohtaja Esa Swanlj ung, Toi m i henki lokeskusjdrjesto STTK

Puheenjohtaja Mikko Viitasalo, Akava

Johtokunnan ll puheenjohtaja Hannu Aho,
Maa- ja metsdtaloustuottajain Keskusliitto MTK

Emdnt6 Terttu Mielikeinen,
Maa- ja metsetaloustuottajain Keskusliitto MTK
Kansanedustaja Ola Rosendahl.
Svenska Lantbruksproducenternas Centralforbund SLC
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Toimitusjohtaja Matti Lepisto, Viipurin Leipd Oy

Yrittdjei Markku Wuoti, PeMac Consulting Ky

Ylimatemaatikko Taisto Lassila, Varma-Sampo
To i m itusjohtaj a Tom Li ljestrom, El dke-Ta pio la

Toimitusjohtaja Folke Lindstrom, Verdandi
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Toimitusjohtaja Keijo Piskonen, Eliikekassa Tapio

Pankinjohtaja Eero Tuomainen, Leonia Oyj

Hallintojohtaja Kari T. Ahonen

Johtaja Risto Suominen

Vuorineuvos Jaakko lhamuotila, Fortum Oyj

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Pentti, Lemminkdinen Oy

Toimitusjohtaja Pekka Sairanen, Metsdpuu Oy

Johtaja Seppo Riski, Teollisuuden ja Tyonantajain
Keskusliitto TT, 3.12.1998 saakka
Osastopddl I ikkcj Risto Alanko, Teoll isuuden ja Tyonantajain
Keskusliitto If , Y,.12.1998 lukien
Toimitusjohtaja Esko Murto, Huiskula Oy

Johtaja Eeva-Li isa I nkeroinen, Palvelutyonantajat
Johtaja Kauko Rautiainen, Palvelutyonantajat

Puheenjohtaja Kalevi Vanhala, Puu- ja erityisalojen Liitto

Puheenjohtaja Kauko Lehikoinen, Auto- ja Kuljetusalan
Tyontekijdliitto AKT

Puheenjohtaja Jorma Kall io, Hotel I i- ja Ravintolahenki lo-

kunnan Liitto HRHL

Sihteeri Erik Lindfors, Metallityovden Liitto
Puheenjohtaja Ritva Savtschenko, Suomen Elintarvike-
tyoldisten Liitto SEL

Pddsi hteeri Seppo J untti la, Toimi henki lokeskusjdrjesto STTK

Toimitusjohtaja Markku von Hertzen, Suomen Ekonomiliitto

Emdntd Ritva Kautto,
Maa- ja metsataloustuottajain Keskusliitto MTK

Maanviljelijd Reino Parkko,

Maa- ja metsdtaloustuottajain Keskusliitto MTK

Ammattikalastaja Heikki Salokangas,
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL

Toimitusjohtaja Matti Peltola, Koneyrittdjien Liitto
Johtaja Tauno Jalonen, Suomen Yrittrijeit

Filosofian maisteri SHV Lasse Heinio, Eldke-Fennia

Varatoimitusjohtaja Jaakko Tuomi koski, I lmari nen

Toimitusjohtaja Johan Dah lman, Aland ia-bolagen

Toimitusjohtaja Kari Puustinen, Bensi inikauppiaitten Eldkekassa

Henkilostojohtaja Johan Weckstrom, Helsingin Puhelin Oyj, kuol-

lut 9.8.1998, johtaja Harri Mattila, ABB Oy, 2.11.1998 lukien



.:
Pddjohtaja Jorma Rantanen, Tyoterveyslaitos
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Ylijohtaja Aila Lind, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus

Ylijohtaja Hannu Uusitalo,
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittdmiskeskus STAKES
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Osastop6dllikko Helena Tapio, ElSketurvakeskus

HALLTTUS 1998 - 2000
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Puheenjohtaja, toimitusjohtaja Kari Puro, llmarinen
Varapuheenjohtaja, hallitusneuvos Markku Sorvari,
Sosiaali- ja terveysministerio
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Johtaja Lasse Laatunen,
Teollisuuden ja Tyonantajain Keskusliitto TT

.Johtaja Markku Koponen, Palvelutyonantajat
Varatuomari Mauri Mor6n, Metsiiteollisuus, 1.10.1-998 saakka

Johtaja Jussi Kallio, Metalliteollisuuden keskus-
liitto MET, 1.10.1998 lukien
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Sosiaalipoliittinen sihteeri Aarne Lehkonen,
Suomen Ammattil iittojen Keskusjdrjesto SAK

Sosiaal ipoliittinen sihteeri Kaija Kal linen,
Suomen Ammattil iittojen Keskusjdrjesto SAK

Sosiaalisihteeri Veikko Simpanen, Toimihenkilokeskusjdrjesto STTK
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Osastonjohtaj a Keijo Hyvonen, Maa- j a metsataloustuottaj ai n

Keskusliitto l\4TK, 1.6.1998 saakka, johtaja Kaarina Knuuti,
Maa- ja metsataloustuottajain Keskusliitto MTK, 1.6.1998 lukien
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Toi m itusjohtaja J u ssi J6rventaus, S uomen Yrittrij rit, 1. 6. 1998
saakka, toimitusjohtaja Risto Suominen, Suomen Yrittaijait,

1.6.1998 lukien
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Toimitusjohtaja Paavo Pitkdnen, Varma-Sampo

Ylilaieikairi Seppo Mattila, Eldke-Fennia

Toi m i n nanjohtaja Fo I ke Be rgstrom, El dkesSdtioyhd istys ESY

a=t..a, -:::
OsastopdSllikko Helena Tapio, Eldketurvakeskus
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Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young

Arthur Andersen Oy

Tilintarkastusrengas Oy

Osastonjohtaja Kaj H usman, Tyriterveysl aitos

Asessori Kaari na Buure-Hegglund, Pddesikunta,

1-1.2.799a saakka, lainsddddntcineuvos Anna-Riitta Wallin,

Oikeusministerici, 11.2.1998 lukien
Johtaja Aulikki Kananoja,
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittdmiskeskus STAKES
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Oikeustieteen kandidaatti Johan Astrom,
Teol lisuuden ja Tycinantajain Keskusliitto TT

Oikeustieteen kandidaatti Jukka Karhu, Palvelutyonantajat

Johtaja Jussi Kallio, Metalliteollisuuden Keskusliitto MET,

1.10.1998 saakka, varatuomari Hannu Rautiainen,
Teoll isuuden ja Tyonantajain Keskusl iitto, 1.10. 1998 lukien

Lakimies Janne Metsiimdki,
Suomen Ammatti li ittojen Keskusjdrjestci SAK

Ekonomisti lsmo Luimula,
Suomen Ammattili ittojen Keskusjdrjesto SAK

Puheenjohtaja Matti Viljanen, lnsinooriliitto lL

Johtaja Kaarina Knuuti, Maa ja metsdtaloustuottajain Keskusliitto
MTK, 1.6.1998 saakka, jaostopaidllikko Antti Huhtamdki, Maa- ja

metsetaloustuottajain Keskusl i itto MTK, 1.6. 1998 I u kien

Johtaja Kimmo Kemppainen, Suomen Yrittdjdt, 1.6.1998
saakka, j rirjest<jpiiiil I i kko Kari Bjorklov, Suomen Yrittdjdt,

7.6. - 9.12.7998, jerjestopeiillikkd Kari Pankka, Suomen
Yrittdjdt, 9.12.1998 lukien

Toimitusjohtaja Taisto Paatsila, Maatalousyrittdjien eldkelaitos
MELA

Ylileieikairi Timo Helske, Tapiola

Toi m itusjohtaj a Lau ri Koivu sa lo, LEL Tydeliike kassa
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TY6KYVYTI6MYYSASIAIN NEUVoITELUKUNIA
1.7.L997 - 31.12.1999

Pu heenjohtaja, va rato i m itusjohtaja Seppo Pieti I d i nen
Varapu hee njohtaj a, asi antu ntija M arjatta S i re n

Ortopedian ja traumatologian dosentti Pertti Myllynen

Sisdtautien ja kardiologian erikoislddkdri Matti Saarinen

Lakimies Markku Kojo

Sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen
Asiamies Riitta Tyoldjdrvi
Asiamies Jukka Karhu

Asiantuntijalddkdri Kari Kaukinen
Toimitusjohtaja H annu Nordqvist 7. 10. 1998 saakka
Toim itusjohtaja .Jaakko Pajula 7. 10. 1998 lukien
.lohtaja Kaarina Knuuti

Yliliidkdri Sakari Tola

Ylilddkdri Timo Aro

Asiantuntija Marjatta Sir6n
Toimitusjohtaja Matti Soljanlahti
Elakejohtaja Esko Vainionpdd
Eldkevakuutusjohtaja Pentti Saarimdki
Toimistopddllikko Kaija Tolvanen

Johtajaylildakdri Hannu Hiirkonen

Osastopdellikko Eeva Ahokas

Ylitarkastaja Pentti Lehmijoki

Marja Kallenautio, MarJa Rantala

YRITTAJIEN NEUVOTTELUKUNTA 1997-1999

Puheenjohtaja, toim itusjohtaja Matti Uimonen
Varapuheenjohtaja, lakiasiainpeiril likko Markku Si rvio
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Liikenteenharjoittaja Raimo Nikkanen
Taksiautoilija Krister Olsson
Asiamies Juhani Hopsu

Toiminnanjohtaja Jouni Korhonen
Toiminnanjohtaja P6ivi Liedes
Toiminnanjohtaja Atilla Samaletdin
Toimitusjohtaja Tiina Oksala-Leino
.Johtaja Matti Raisdnen
Toimitusjohtaja Kirsti Paasikallio
Toimitusjohtaja Ensio Romo

Toimitusjohtaja Heimo Potinkara
Osastopddllikko Tapani Karonen
Vakuutusjohtaja Hannu Rissanen
VaratoimitusJohtaja Rauno Tienhaara 19.8. 1998 saakka
Johtaja Hannu Tarvonen 19.8.1998 lukien
Toimitusjohtaja Kari Puustinen

,:'
Osastopddllikko Mikko Pellinen

Ldiiketieteen tohtori Jukka Kivekds
Lddketieteen ja kirurgian tohtori, psykiatrian erikoisl6dkdri
Antero Leppdvuori
Johtava lakimies Katriina Vierula
Sosiaali poli ittinen si hteeri Sini kka Niidtsaari
Asiamies Matti Leppdld
Johtaja Markku Koponen 9.9.1998 saakka
Asiamies Riitta W6rn 9.9.1998 lukien
Varatuomari Mikko Nyyssold

Jiiryestopeellikko Kari Bjorklov 7.10.1998 saakka
Apulaisjohtaja Pasi Moisio 7.10.1998 lukien
Johtaja Keijo Hyvcinen 8.4.1998 saakka

-Jaostopdiil likko Antti H uhtamdki 8.4. 1998 I ukien
Ylilddkdri Seppo Mattila
Osastopddllikko Sini Kivihuhta 9.9.1998 saakka
Kehittamispddllikko Anne Koivula 9.9.1998 lukien
Osastopddllikko Pertti Tukia

Apu I a isosastopeiei I I i kko M arj a-Li isa Sa I oranta
Osastop6dllikko Timo Mustonen
Apu laisjohtaja Eeva Koskensyrjd
Toimistopddllikko Helind Nieminen
Varatoimitus1ohtaja Veijo Jalava 3.3. 1999 saakka
Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kann isto 3.3. 1999 lu kien

Etuuspddllikko Seppo Virtanen 13.1.1999 saakka
Etuuspddll ikko Marja-Leena Seppdld 13. 1. 1999 | ukien
Ylitarkastaja Anja Lyra

: ::.'

Toimitusjohtaja Aino Hdnninen
Toimitusjohtaja Heikki Ktidriiiinen
Apteekkari Marcus Olli

Toimitusjohtaja Sakari Yli-Rahko

Pddsihteeri Terhi Aaltonen
Pddsihteeri Markku Ylonen
Toimitusjohtaja Lea Herttua
Toimitusjohtaja llkka Liukkonen
Osastopddllikko Juhani Seppdld
Toim itusjohtaja Heikki Tirkkonen
Toimitusjohtaja Aulis Laaksonen
Toiminnanjohtaja lsmo Ojala

Varatoimitus1ohtaja Al po Mustonen
Markkinointijohtaja Esa Lomma 19.8.1998 saakka
Johtaja Jukka Vainio 19.8.1998 lukien
Toimitusjohtaja Kari Joutsa

'f$ rt;ketutvakeskus
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Suomessa jokainen henkilo voi

luottaa siihen, ettd saa eldke-

etunsa oikean suuruisena ja oike-

aan aikaan. Se edellyttdd mittavia

tietojdrjestel mid ja tietovarastoja

eldkelaitoksissa ja Eldketurva-

keskuksessa sekd tehokasta ja

turval I ista tietojen vdl ittdm istd

monien muidenkin laitosten ja

organisaatioiden kanssa. Eldke-

turvakeskus on tdssd verkostos-

sa sille lakisddteisesti kuuluvan

tehtdvdn mukaisesti yksityisten

alojen tyoelSkelaitosten keskus-

elin, joka tekee kdytdnnon tieto-

yhteistyotd kaikkien tyoeldkelai-

tosten ja niiden yhteistycikump-

panien kanssa ja toimii niiden

solmupisteend.

Suomen tyoeldkejdrjestelmd

on rakentunut laajaksi yhteistyci-

verkostoksi. Tytieldkkeitd hoitaa

58 yksityisen sektorin tycjel6kelai-

tosta ja viisi julkisen sektorin eld-

kelaitosta. Suomen EU-jdsenyyden

ja e16iden valtioiden kanssa sol-

mittujen sosiaaliturvasopimusten

mycitd yhteistyo linkittyy ulkomai-

siin eldkelaitoksiin. Eldkkeitd s55-

dellddn lukuisilla eri laeilla. Tyo-

eldkkeet ja niiden perustana ole-

vat henkiloiden tyosuhdetiedot

vaikuttavat mycis muihin sosiaali-

turvan etuuksiin.

Tycieldkejdrjestelmdstd on

hajautetusta hallinnosta huolimat-

ta pyritty rakentamaan vakuute-

tulle mahdollisimman helppokdyt-

toinen. Yksityisen sektorin tyoeld-

kelaitokset noudattavat vii meisen

laitoksen periaatetta. Tdllciin se

eldkelaitos, jossa henkilci on vii-

meksi ollut vakuutettuna, tekee

hdntS koskevan eldkepddtoksen
ja maksaa koko eldkkeen riippu-

matta siitd, missd el6kelaitok-
sissa hdnen aikaisemmat tyo-

suhteensa ovat vakuutettu ina.

Yhteistyo toimii joustavasti kaik-

kien osapuolten vdlillS ilman,

ettd eldkkeen hakijaa tarvitsee
vaivata eldkeasioiden k6sittelyn

aikana.

Elikkeen hakeminen

Tydeldkkeensaajia on 1,1 miljoo-

naa ja vakuutettuja 2,5 miljoonaa.

Vakuutetut voivat hakea sekd tyo-

ettd kansaneldkettd yhtdaikaises-

ti jdttdmdl ld eldkehakemuksen
joko tyrieldkelaitoksen palvelupis-

teeseen tai Kansaneldkelaitoksen

toimistoon. Tyoeldkehakemuksia

tehdddn vuosittain 120 000 kap
paletta: yksityisten ja julkisten

alojen tyoeldkelaitoksissa 30 000

kappaletta ja Kansaneldkelaitok-

sen toimipisteissd 70 000 kap-

paletta. Ulkomailta tulee 5 000

hakemusta. Kotimaisen hake-

muksen vastaanottaja selvittdd
Eldketurvakeskuksen rekiste-

reistd oikean kdsittelevdn elSke-

laitoksen ja ohjaa hakemuksen

sinne. Eldkelaitos rekistercii ha-

kemuksen ja vdlittdd siita tiedon

Eldketurvakeskukselle, joka
jakaa asiakirjat edelleen muille

kesittelyyn osallistuville eldke-

laitoksille.
Ulkomailla asuvien henkil<iiden

eldkehakemusten mddrd on kan-

sainvdlistymisen seurauksena

Elikepalveluia

Neuvorrtapalveluia
. Elaikeotteita vakuutetuille

, Eldkelaskelmia vakuutetuille

. Neuvontakirjeite vakuutetuille

. Neuvontapuheluja

. Asiakaskeynbje

. Tyosuhdeselvittelyjd
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620 000

5 000
75 000

56 000

4 200

77 000

Vateutu.valyorrta
. TEL-vakuutuksia valvonnassa

- pakkovakuutuksia

. Y EL-vaku utu ksi a valvon nass a

- pakkovakuutuksia

. YEL-vakuuttamista koskevat

v a p a utta m i s h a ke m u ks e t

7 203

366

5 697

802

5 000

3 300

2 976

. EEke h ake muksi a ulkom a ilta

. El aike h ake m uksi a ulkom a i I le

. Lehebtyn tyontekijen bdistuksia 4 320

\

kasvamassa. Hakemukset ohjau-

tuvat u I komaisesta kdsittelevdstd

laitoksesta yhdyslaitoksena toimi-

valle Kansanel6kelaitoksel Ie ja

edelleen Eldketurvakeskukselle
ja tyoeldkelaitoksille. Vastaavasti

kun Suomessa asuvat hakevat
joko tyoeldkettd tai muuta laki-

s6dteistd eldkettd ulkomailla

oleskelunsa perusteella, Eldke-

turvakeskus jakaa kdsittelev6nd

laitoksena hakemukset ulkomai-

siin yhdyseldkelaitoksiin.

Elaketurvakesxus ff



Elikekisittely

Eldkehakemus kdsitellddn yleen-

sd samanaikaisesti tyoeldkelai-
toksissa ja Kansaneldkelaitokses-

sa. Eldkkeen mddrddmistd ja las-

kentaa varten tyoelakelaitokset
tarvitsevat ldhes kaikkia Elake-

turvakeskuksen tietovarastoihin
kerdttyjd tietoja, erityisesti tietoja
aikaisemmista tydsuhteista ja

muista eldkkeen mddrdan vaikut-
tavista tekijoistd. Eldketurvakes-
kus on kerdnnyt kaikki tarvittavat
tiedot, jolloin elakelaitos voi ky-

selld ne samalla kertaa yhdestd
paikasta.

Vastaavasti Kansaneldkelaitos

tarvitsee jo hetl eldkehakemuk-
sen saatuaan tiedon siitd, onko
eldkkeen hakija todenndkoisesti
oikeutettu kansaneldkkeeseen.

Se pyytdd arviota tyoeldkkeen
suuruudesta. Mikdli tycieldke ndyt-

tad olevan niin suuri, ettei se oi-

keuta lainkaan kansaneldkkee-
seen, voi Kansaneldkelaitos jdt-

tdd turhan ja hallinnollisesti ras-

kaan eldkepddtciskdsittelyn teke-

mdttd. Usein eldkehakemusta kui-

tenkin kdsitellddn sekd tyoeldke-
laitoksissa ettd Kansaneldkelai-
toksessa. Tyrikyvyttomyysel dkeha-

kemuksissa ennen pddtoksen il-

moittamista vakuutetulle molem-
pien osapuolten tekemie alusta-
via pddtciksid verrataan toisiinsa
sen varmistamiseksi, etteivdt
pddtcjkset perusteetta ole ristirii-
taisia. Tdmdkin tapahtuu vaihta-
malla koneellisesti tietoja osa-
puolten kesken.

Rekisterilukuja

. Tyosuhde- ja muita ansaintatietoja

se kd t i etoj a yr ittdj etoi m i n n a sta

tydsuhderekisterisse, milj. kpl n. 1O0

. I I moituksia tyosuhde reki steri in

kertomusvuonna, milj. kpl

. Henkilorekisterissd, milj. henkilod 5,8

. Ebkerekisterissd, milj. henkilod 7,8

koskevia tietoja tarvitaan perhe-

eldkkeen laskemisessa.

Tietorekisterit

Eldketurvakeskuksessa tiedot va-

rastoidaan useisiin tietokantoihin,
joista tdrkeimmdt ovat tyosuhde-
rekisteri ja eldkerekisteri. Tyosuh-

derekisterissd ovat yksityisen

sektorin vakuutettujen tyosuhde-
tiedot, jotka muodostavat perus-

tan tyoeldkkeiden laskentaa var-

ten. Julkisen sektorin eldkevakuu-
tus I aitokset varastoivat vastaavat
tiedot omista vakuutetuistaan.

Ne I lmoittavat Eldketurvakeskuk-

sen tyosuhderekisteriin vain va-

kuutettujensa eldkehakemuksen
ohj aamiseen tarvittavat tyrisken-
telytiedot. Vuosien mittaan rekis-
teroityjd tyosuhteita ja muita

ansaintatietoja on kertynyt 1OO

mi ljoonaa kappaletta. Eldkerekis-

terissd on kaikki sekd yksityisen

ettd julkisen sektorin eldkehake-
muksia ja eldkepddtciksid koske-

vat tiedot.
Edelld mainittujen rekisterei-

den tukena olevassa henkilorekis-

terissd on perustiedot 5,8 miljoo-

nasta henkilostd. Tietoja on kai-

kista yli 14-vuotiaista suomalai-

sista ja niistd ulkomaalaisista,
jotka ovat tehneet Suomessa va-

kuutettua tycitS. Perustietoja s6ily-

tetddn vield kauan henkiloiden
kuoleman jdlkeen.

Tietoja kerdtddn tietovarastoi-
hin useista eri ldhteistd. Perus-

osa tiedoista tulee tyrieldkelaitok-
sista. Yksityisalojen eldkelaitok-

6,4

Kansaneldkelaitos tarvitsee
I is6ksi tiedon mycinnetyn tyoeldk-
keen suuruudesta, koska se vai-

kuttaa mycinnettdvdn kansaneldk-

keen suuruuteen.

Eldkelaitos on hakemuksen

kdsittelyn aikana useaan ottee-
seen koneellisesti yhteydessd

Eldketurvakeskuksen tietovaras-

toihin, ja nSin kaikki osapuolet
pystWdt koko ajan seuraamaan
asian etenemistd. Laitokset kir-
jaavat tekemdnsd eldkepddtdkset
lopuksi myos Eldketurvakeskuk-

sen tietovarastoon.

Eldkkeen saajan elinoloissa

tapahtuvat muutokset voivat vai-

kuttaa maksettavaan eldkkeeseen.

Esimerkiksi muutokset tycin teos-

sa ja tydkyvyttdmyyden asteessa
vaikuttavat eldkkeeseen. Eldke-

laitosten kannalta tdrkeitd ovat
myos kuolintiedot. Perhesuhteita

l$ rtaketurvakeskus



set ilmoittavat alkaneet ja pddtty-

neet tyosuhteet sekd muun muas-

sa eldkepalkkatiedot ja ansaitun

eldkkeen m6drdn. Samoin tiedot
yrittdjdtoi mi n nasta tu levat Eldke-

turvakesku ksen tietovarastoi h in.

Yksityisten alojen eldkelaitokset
ilmoittavat rekisteriin myos tyon-

antajien kanssa tekemdnsd tyo-

eldkesopimukset. Julkisen puolen

tycieldkelaitokset i I moittavat tyon-

tekijoiden alkaneet ja pddttyneet

tyosuhteet valtionhallinnolta, kun-

nilta tai kirkol lisilta yhteisoiltd

saamiensa tietojen perusteella.

Kaikki tyoeldkelaitokset ilmoitta-

vat niille tulleet el6kehakemukset
ja tehdyt eldkepddtcikset.

Kansanel6kelaitos ilmoittaa

tietovarastoon vastaanottamansa

eldkehakemukset ja tekemdnsd

kansanelSkepddtokset. Lisdksi se

antaa tietoja, jotka osaltaan vai-

kuttavat esi merki ksi tyoeldkkeen

alkamisaikaan ja tyoeldkelisdn

suuruuteen. Samoista syistd

Eldketurvakeskus saa tietoja
mycis monilta muilta sosiaalitur-

vaa hoitavilta tahoilta. Nditd ovat

mm. Koulutus- ja erorahasto, ta-

paturma- ja liikennevakuutusyhtiot

seke tydttomyyskassat. Tyoeldke-

lisdn suuruuteen vaikuttavat esi-

merkiksi ansiosidonnaiset tyott<i-

myyspdivdrahat ja ammatill iseen

aiku iskou I utukseen mycinnetyt

korvaukset, kuntoutuskorvaukset

sekd tapaturma- ja liikennevakuu-

tusyhticiiden maksamat ansion-

menetyskorvaukset. Myos tyoeld-

kevalituksia kdsittelevdt oikeus-

asteet toimittavat valitusten vireil-

ldolotiedot ja pddtdstiedot Eldke-

turvakesku ksen tietovarastoihi n.

Jokainen eldkeoikeutta kartut-

tava tyosuhdetieto on vakuutetun

kannalta merkittdvd. On tdrkedd,

ettd kaikki tiedot saadaan kerd-

tyksi oikein ja kohdistetuksi kiis-

tattomasti oikeille henkiloille.

Henkiloiden oikea tunnistaminen
jopa kaikissa lyhytaikaisissa pdt-

kdtyosuhteissakin on vaativa teh-

t6vd. Henkilotunnuskaan ei yksin

aina riitd varmistamaan tiedon

oikeaa rekisterditymistd. Esimer-

kiksi kaikilla ulkomaalaisilla ei

aina ole lainkaan suomalaista

henkilotunnusta.

Eldketurvakeskus saa V6es-

torekisterikeskukselta nopeasti

kai kki henki lotietoja koskevat

muutokset. Vakuutettujen osoite-

tietoja tarvitsevat sekd Eldketur-

vakeskus ettd eldkelaitokset.

Eldketurvakeskuksen perustie-

tojdrjestel mdt toi mivat erd6nlaise-

na eldkejdrjestelmdn hermokes-

kuksena. Tietoja tulee monilta eri

tahoilta ja eri syistd. Talletetut

tiedot ovat tarpeellisia yhdelle tai

useammalle osapuolelle. Saami-

ensa tietojen perusteella Eldke-

turvakeskus ldhettdd usein auto-

maattisesti viestin asianomaiselle

tyoeldkelaitoksel le mahdollisia

toimenpiteitd varten.

Tietopalvelut

Vakuutetut saavat tyoeldkel aitok-

silta tai Eldketurvakeskukselta

tyoeldkeotteen. Otteessa on arvio

tulevasta tyoelSkkeestd ja luettelo

Eliketurvakeskuksen rekisterit

Rekisterten keyfi iitarl<oltu s
Tyoeliiketurvan hoitaminen ja sen toteut-

tamiseen tarvittavat yhteydet muihin

eEkejdrjestelmiin.

Rekistofien nimet ta rckidert&'jolta
hoitavat henkiliit
. Henkildrekisteri: Laila Jokinen

. Tyosuhderekisteri: Tellervo Lehtinen

. Eldkejerjestelyrekisteri: Riitta Rahikainen

. Asianhallintarekisteri: Terttu Niinisto

. Eldkerekisteri: Terttu Niinisto

Rekisteden sl sd,ftemet fi etowptt
. H enki I oti edot ( henki loreki steri )
. Tyoskentelttiedot (tyosuhderekisteri)

T EL-, M EL-, LEL- j a TaEL-tyosuhdetiedot,

MYEL- ja YEL-toimintaa koskevat tiedot,

v a pa utu k set yr ittdj ev aku utu sve lvo I I i s u u-

desta, Aoeldkelisdp,iiveL VEL-, KWEL-

j a Ki EL-palvel u ssu hdetiedot, S uomen

Panki n j a Kansane bke I a itoksen palv*

lussuhteet, Ruotsin eldkepisteet ia
vi r e i I Eo I oti e d ot s e I vitte ly std

. El dketiedot (e I dkereki ste ri )

Tyo e Eke pd eb k set, k u nto utu srah a p e *
tokset j a tietoja kansane ldkepedbksi sE

. Et dkejdrje stewiedot (eliikej drje stely

rekisteri)

T E L-e h kej d rj e ste lyti e d ot tyo n a ntaj i sta
. Virei I bolotiedot (a sianh al I intare ki steri )

Vteilld olevat edkehakemukset, tietoja

eldkehakemukseen liiftWiste asiakiriois-

b, ehkelautakunnissa ja vakuutusoikeu-

dessa vireilld olevat valitukset ia niitd

koskevat pddtokset, tyokyffiomwse I dk-

keifi ja yksilollisie varhaiseldkkeite kos-

kevat ennakkoilmoitukset ja kuittaukset,

tietoja tapaturma- ja liikennevakuutuk-

sen sekd sotilasvammalain mukaisista

kor vau ksi sta, sairausvaku utusl ai n m u-

kaista peivdrahaa koskevat ensisijaisuus-

aikatiedot, Elaketurvakeskuksen eri

tyopisteiden

El6ketutvakes*rs'l$
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tyrisuhteista sekd yrittdjdtoimin-

nasta. Vakuutettu voi siitd tarkas-

taa, ettd kaikki tyoeldkeoikeutta

kartuttavat tyosuhteet on oikein

rekisteroity. Havaitut puutteet

auttavat Eldketurvakeskusta ja

tyrieldkelaitoksia valvomaan va-

kuuttamisvelvol lisuuden noudat-

tamista. Eldketurvakeskuksen

omat rekisterit ja yhteistyo mui-

den rekisterinpit6jien kanssa

varmistavat, ett6 tyosuhteet kar-

tuttavat oikein eldkettd ja ettd

eldkkeen maksaminen perustuu

oikeisiin tietoihin.
Eldketurvakesku ksen tieto-

varastoissa olevia tyoeleketietoja

tarvitsevat monet erityisesti so-

siaaliturvan toimeenpanoon osal-

listuvat tahot. Tiedot on kerdtty

ensi sijassa tyoeldkeasioiden

kdsittelyd varten, joten niiden

luovuttamiselle muihin tarkoituk-

siin on aina oltava laillinen perus-

te. Useissa laeissa tdllaisia eri-

tyissddnnciksid onkin. Niiden pe-

rusteella erikseen mddriteltyjd

tietoja saavat Kansaneldkelaitok-

sen lisdksi mm. tapaturmavakuu-

tusyhtirit, Koulutus- ja erorahasto,

kuntien sosiaaliviranomaiset ja

erityistapauksissa muutkin viran-

omaiset.

Eldketurvakeskuksen tietova-

rastoihin kerdttyjd tietoja kdyte-

tddn niin ikddn tyoelSketilastoinnin
perustietoina. Ti I astoyhteistyti toi-

mii myds Kansaneldkelaitoksen

kanssa. Eri eldkejdrjestelmien

vdlisen hyvdn yhteistycin tulokse-

na Suomessa on poikkeukselli-

sen tdsmdlliset ja kattavat kaik-

kia el6keasioita kuvaavat tilasto-
tiedot. Tiedot muodostavat perus-

materiaalin sekd El6keturvakes-

kuksessa ettd monissa muissa

laitoksissa teht6v6lle sosiaali- ja

talouspol iittisel le tutki mustyol le.

Clearingl-keskus

ElSketurvakeskus toimi i yksityisen

sektori n tyoeldkelaitosten vdl is-

ten vaku utusvastu iden selvittely-

keskuksena. Viimeisen laitoksen
periaate sekd se, ettd huomatta-

va osa eldkekustannuksista on

yhteisesti eldkelaitosten vastuulla

edellyttdvdt, ettd kunkin eldkelai-

toksen osuudet maksettavista

eldkkeistd selvitetddn erikseen.

Ndiden selvitysten perusteella

Eldketurvakeskus velottaa tai

hyvittdd eldkel aitoksia.

tietoiiriestelmit

Eldkejdrjestel mdn tietologisti i kka

asettaa sitd hoitavi I le tietojdrjes-

telmille melkoiset vaatimukset.

Tietojdrjestelmid uusitaan koko

ajan siten, ettd kaikki kdsittely on

ldhiaikoina mahdol lista tehdd

ajantasaisesti. Tietoliikenne eri

osapuolten vdlilld muuttuu sano-

mamuotoiseksi. Kaikki verkostos-

sa mukana olevat kumppanit jou-

tuvat tdssd yhteydessd muutta-

maan omia tietojerjestelmiddn,
jotta tietol iikenneyhteistyo toi misi

kitkattomasti. Tietojdrjestel mdt

on suunniteltu niin, ettd tietojen

vdlitys eldkelaitosten ja Eldketur-

vakeskuksen vdlilld tapahtuu pdd-

asiassa tietojdrjestelm ien vdl ise-

nd kommunikointina. Eldketurva-

keskuksel le il moitettavat tiedot

tulevat pd6asiassa samalla, kun

eldkelaitoksessa tiedot sytitetddn
ja kdsitellS6n niiden omissa tieto-
jdrjestelmissd.

Koulutuspalveluja

E eko,'ito3/roututua
. tilaisuuksia
. osallistujia
. koulutuspdivie

Kotan koulatus
. tilaisuuksia
. osallistujia
. koulutuspdivie

52

2 198
2 344

77

7 777

7 762

liluut yhtots6t
(mm. tyiiyoim* la roslaalthaUinto)
. tilaisuuksia 29
. osallistujia 778
. koulutuspdivid 438

a3_
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Eleketurvakeskuksen
GrgaGisaatiG

Edustaiisto

Hallitus

Toimitusfohtaja
Matti Uimonen

Tletola henkil6sttisti

Henkilostdn meara

Naisia/miehia

Keski-ikd

Palveluvuodet

Vaihtuvuus %

Tydkykyindeksi

Sairauspoissaolot %

327

255/72

46,3

!7,7
5

42,2

3,3Varatoimitusjohtaja
Seppo Pietil6inen Lakiosaeto

Helena Tapio

Suunnitteluiohtaia
Markku Hdnninen

Johtaja
Kari Nieminen

Neuvonta- ia valvontaosasto
Leena Lietsala

ELK:n valmistelutoimisto
Maija Vuonokari

Suunnittelu- ja laskentaosasto
Bo Lundqvist

Tilasto-osasto
Mikko Pellinen

Tutkimusosasto
Mikael Forss

Hallintaosasto
Anu Ronkainen

Elikejiriestelmiosasto
Riitta Lindstrrim

Tietoiiriestelmiosasto
Jorma Nieminen

Henki ltistti. ia kou lutusosasto
Seija Kausto

Viestintiosasto
Pirkko Jddskeldinen

Tuloslaskelma (Mmk)

Hallinnon kulut 163.9

- palkat ilman sos.kuluja 56.9

- koulutus 2.7

- tyoterveys 0.8
- sairauspaivet ilman sos.kuluja 1.3

- muut henkildstdkulut 18.5

. Eaketur vake skukse n h e n ki I 6 s-

t6ile on Wpillisd korkea perus-

koulutus ja pifuil palvelussuhteet.

Korkeakoulu tai yliopi stotutkinto

on 43 prosentilla henkildstoste.
. Henkilosto on osallistunut erilaisiin

keh itte m i s- j a ko u I utu sti la i su uksi i n

kou I utu spe ivej a k a u m a n m u kaan

seuraavasti:

37 % atk-koulutusta

26 % eakevakuutusta

76 % tyoyhteisdn kehiftemisd
74 % kielitaitoa.

. Koulutuspdivid oli keskimddrin 8,9
peivde EfK:bista kohden.

. Henkil6st6n tyol<ykyd yilepitdved

to i m i ntaa tote utetaa n om a n

Tyky-su u n n ite I m a n m u ka an.

U utena AoWn ylldpitomuotona

a I o itetti i n ku ntore m ontit

Peurungan kuntoutumis- j a

liikuntakeskuksessa-

ll f taketurva keskus
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YKSEYINEN SEKTORI

:':,ll

fytinantqiat
27,L

Hoitokulut ym.
1,5

Tytintekiiit
7,9

35,0

t4,L

f yii(ttimyyskassamaksu
3,0

Valtio
2,4

7,L

Yritt{jit
3,1

\
79,4

t
V

Elikkeet
35

Rahasto
274

Etaketurvakeseus fJ

Luvut miljardia markkaa

Sijoitukset



eTilastoti
tytieleke

I
ieriestelmeste

t o a

%

Yksityisen sektorin maksutulo
prosenttelna palkkasummasta

1973 1978 1983 1988 1993 1998
arvlo

TEb, LEL- ja TaEl<ahastot
prosertteina vastaavasta

palkkasummasta

7973 t97A 1983 198a 1993 1998
arvro

Yksitylsen sektorin elikemeno
prosentteina palkkasummasta

20,0

%

%

1]973 1974 1943 19Aa 1993 1998
arvto

fytiglikelaitosten siJoltuskanta

Mrd.mk

1993 1994 1995 1996 1997 1998

I Lih;,

a# Osakkeet-: ia vaihto
velkakirja
lainat

r iJis:t"

Joukkc
velkakirja
lainat

I jT'll:l'Jl;1"
osakkeet

Markkina
raha
sUoitukset

Sisdlt6d elekevakuutusyhti6iden, LEL Ty6el6kekassan
sek6 Merimiesel6kekassan sijoituskannan.

lQ ttaketurvakeskus



Yksityisen sektorin tytisuhteessa
vuoden lopussa olleet

1000 henkildd

1500

r200

900

600

50

Yksityisen sektorin
elikkeelle siirtyneet

1000 henkilda

60-64 65

Keskimiiriinen kokonaiselike
vuoden 1997 lopussa

Mk/kk

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

Kaikki TEL LEL YEL |\4YEL TaEL MEL

40

30

20

10

88 89 90 91 92 93

lkd tilastointivuoden lopussa:

I,34 I 3s,44

94 95 96 97

45-54 55-64

89 90 91 92 93

lke eldkkeen alkaessa:

94 95 96 97 98
arvio

I-54 I 55-5e

Yksityiselli sektorilla alkaneet
tytilryvytttimyyselikkeet

1OOO elekettd

30

89 90 91 92 93 94 95 96

Tyokyvyttdmyyden aiheuttanut sairaus:

f U',"J31 I XiJ&t '.'x liil;li
den elinten elinten
h6iri6 sairaus sairaus

97 98
arvio

Muu
sairaus rli;lyJ,;'" &Slir Kelan*" elekkeen

OSUUS OSUUS
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Eldkelaitoksia

Vakuutettuja

Eldkkeitd

Myonnetyt

eldkkeet lkm

Maksutulo

milj.mk

Eldkemeno

milj.mk

Vastuuvelka

milj.mk

Keskim. eldke

mk/kk

TEL

55
1100000
608500

7

150000
152900

10

155000
87700

1,

115000
227800

63
1450000
1086000

LEL TaEL MEL YEL MYEL YHTEENSA

37.72
31-.72

31,.72

t
25000

770

1,

7000
8300

37.L2. 795220 18640 520 2790 930

3L.L2. 3503 L91,L 7823 5754 2865

51500 12000 200

32250 2L90 290

25275 3495 1-6

550 7000 12000 83250

285 2320 755 38090

478 3005 2820 35030

L25 217625

7032 2773

Eldkkeiden lukumddrd 37.L2

Vanhuuseldkkeet

Tyokyvyttomyyse I 5 kkeet

Tyrittomyyseldkkeet

Osa-aikaelSkkeet

Perhe-eldkkeet

Kaikki

Eldkemeno, milj.mk

Vanhuuseldkkeet

Tyo kyvytto myyse I 6 kkeet

Tyottcimyyseldkkeet

Osa-aikaeldkkeet

Perhe-eldkkeet

Kaikki

L994 1995 1996 7997 1998

548000
234000
41300

L280
198000

lo22000

14680
9010
L780

36
3580

29090

565000
233000
37500

1916
204000

1042000

580000
226000
39600

2347
210000

1057000

594000
218000

42900
2796

215000
1072000

605300
277200

47500
4870

277000
1086000

L994 1995 1996 t997 1998

15780
9280
7790

64
3740

30660

16940
9440
1840

84
3910

322LO

18070
9280
2070

100
4060

33580

L9220
9080
2390

732
42tO

35030

Kaikkiin edelld esitettyihin lukuihin sisdltyy mycis rekisteroity lisdturva. Kaikki v. 1998 luvut ovat arvioita

l$ ttaketutvakeskus



ffii fl*,,mM#$B=E=
:a .er T :; I

Raportit

Christina Lindell.

Pensions are not the solution to
the unemployment problem Analy-

sis of the suggested introduction
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Eldkelautakunta toimii ensimmdi-

send muutoksenhakuasteena yk-

sityisen puolen tyoeldkeasioissa.

ElSkelautakunnan pddtciksiin hae
taan muutosta vakuutusoikeudel-

ta, joka on ndissd asioissa ylin

oikeusaste.

Eldkelautakunnan toiminnasta
sdddetdan tydntekijdin elSkease-

tuksessa (TEA) ja Sosiaali- ja ter-

veysmi nisterion vahvistamassa

eldkelautakunnan tyojerjestyksessd.

Eldkelautakuntaan kuuluu pdd-

toiminen puheenjohtaja, kolme

varapuheenjohtajaa sekd 20 var-

sinaista jdsentd ja heiddn 20
henki lrikohtaista varajdsentddn.

Jdsenet ja varapuheenjohtajat

ovat sivutoimisia. Sosiaali- ja ter-

veysmi nisterici n imittdd heiddt

kolmivuotiskaudeksi kerrallaan.

Eldkelautakunnan kansliassa

tyoskenteli toimintavuoden lopus-

sa 23 pddtoimista toimihenkilde.

Muutoksenhakuasioita kdsitel-

tiin vuonna 1998 entiseen tapaan

neljdssd kuusijdsenisessd jaos-

tossa. Jaostokokouksia oli 175.
Niissd ratkaistiin kerrallaan 14 -

6O valitusasiaa.

Eldkelautakunnalla oli yksi

tdysistunto vuonna 1998. Lauta-

kunnan hallintoasioita kasittelevd

hallintojaosto kokoontui toiminta-

vuoden aikana seitsem6n kertaa.

Valitukset ia ratkaisut

Elakelautakunnalle saapui toimin-

tavuonna 4 307 valitusta. Edellis-

vuoteen verrattuna mddrd vdheni

236:lla eli noin viidelld prosentilla

il uutosprosentit tytilryvyn
arvioinnlssa

%

1994 1995 1996 1997 1998

Vrrsinainen , r Yksil6llinen
tydkyvyttd- varhaiseleke
myyseldke

Asioita oli vireilld toimintavuoden

lopussa 941, mikd on 200 vd-

hemmdn kuin edellisen6 vuotena.

Vuonna 1998 eldkelautakunta

ratkaisi 45O2 valitusasiaa, mikd

on 446 edellisvuotta vdhemmdn.

Ratkaistuista asioista 3 522 eli 78
prosenttia koski tydkyvyn arvioin-

tia. Peri nteistd tyokyvyttomyyselS-

kettd koskevia ratkaisuja annet-

tiin 3 058 eli L47 enemmdn kuin

edellisen6 vuotena. Yksilollistd
varhaiseldkettd koskevia ratkai-

suja annettiin 464, mikd on 46
edellisvuotta vdhemmdn.

Ratkaistuista asioista 57 pro-

senttia liittyi TEL:iin. Seuraavaksi

eniten eli 29 prosenttia ratkais-

tiin MYEL:iin ja YEL:iin kuuluvia

asioita. Luopu misjdrjestelmien

mukaisia ratkaisuja oli 2 prosent-

tia. Vdhiten ratkaistiin MEL:n ja

TaEL:n piiriin kuuluvia asioita, joita

oli alle yhden prosentin.

Toimintavuonna valitusten kes-

kimddrdinen kdsittelyaika kaikis-

sa asioissa oli 3,3 kuukautta ja

tyokyvyn arviointia koskevissa

asioissa 3,1 kuukautta. Kdsitte-

lyajat ovat samat kuin edellisend

vuotena.

Muutokset elikelaitosten
piitiiksiin

Vuonna 1998 eldkelautakunta

muutti muutoksenhakijan eduksi

melkein joka kymmenennen (9,0

prosenttia, -97: 8,3) pddtoksen.

Asioita palautettiin eldkelaitok-

seen uudelleen kdsiteltdvdksi 5,0
prosenttia. Tyokyvyn arviointia

koskevien asioiden muutospro-

sentti oli 8,5 (-97: 8,6) ja palau-

tusprosentti 5,3.

Helsingissd helmikuun

23. pdivdnd 1999

Timo Havu

Puheenjohtaja

Pirjo Akesson

Kansliapddllikko
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Lakimies Ulla Miettinen
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Liiiiketieteen ja kirurgian tohtori Jarmo Vuorinen
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Dosentti Heikki Takkunen
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Agronomi Antti Huhtamaki
Agrologi Johannes ljds

Toimitusjohtaja Tiina Oksala-Leino
Varatuomari Risto Tuominen
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Filosofian kandidaatti Heikki Peltola
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Jan-Magnus Bjorkenheim
Ldaketieteen ja kirurgian tohtori Antero Leppdvuori
Dosentti llkka Torstila
Sisiitautien erikoislddk6ri Raine Jussila

Diplomi-insinoori Rauno Toivonen

Varatuomari Hannu Rautiainen
Varatuomari Riitta Wdrn

Oikeustieteen kandidaatti Timo Hoykinpuro

Sosiaalipoli ittinen sihteeri Sin ikka Nddtsaari
Lakimies Janne Metsdmdki
Tyottomyyskassan johtaja Seppo Niininen
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Varatuomari Risto Airikkala

Agrologi Tage Ginstrom
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Yksikonjohtaja Pekka K6hkdnen
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