


S ISALTO

3

3

4

8

10

12

13

14

14

16

17

18

20

22

24

26

27

29

30

34

35

Ajassa mukana 40 vuotta

El6ketu rvakeskuksen org nisaatio

Yksityisen eliiketu rva n vuosikym menet

Toi m itusjohtajan katsaus

Hallituksen kertomus

Tuloslaskelma

Tase

Til i npddtoksen laatimista koskevat li itetiedot

Tili npddtoksen I iitetiedot

Ti I i nta rkastuskertom u s

Henkilosto

Huomisen eldkkeitd suunnitellaan huolella

Laadukkailla palveluilla kilpailukykyd

Pa lve lut

Tilastot

ElSkelaitosten toiminnasta 2001

TyrielSkerahan kiertoku I ku

Ju lkaisut

Hallinto

ElSkelautakunnan toiminta 2001

Eliikelautakunnan jdsenet

Valokuuat: siuut 4-10 Heihhi Sauolainen, siaut l7-3j Hanne Nyhdnen



AJASSA IVI U KANA 40 VUOTTA

leketurvakeskus on rydelikejdrjestelmdn laki-

" '5.10.200i.

Tyrieleketurvan toimeenpano on hajautettu. Eldke-

turvakeskus hoitaa koko jlrjestelmdn yhteisii asioita.

Niitd ovat muun muassa tietologistiikka - rekisterit, tie-

don jakelu ja vilitys - elekkeiden uudistaminen ja ta-

loudellinen vastuunjako. Liseksi Eliketurvakeskus neu-

voo, tiedottaa, tilastoi, tutkii ja suunnittelee. Se on

ryciehkeasioissa kansainvdlinen yhdyslaitos.

Kertomusvuoden aikana toiden painopisteind olivat

lainmuutosten valmistelu ja tietohallinnon seke tieto-

teknisten valmiuksien kehittiminen. Mycis omaa orga-

nisaatiota uudistettiin.

Eldketurvakeskus oli mukana ehkeuudistusten va1-

misteluissa, joiden tavoitteena on yksinkertaistaa tyo-

eldkelakeja ja uudistaa niitl tyomarkkinajlrjestcijen so-

pimuksissaan edellyttamalld tavalla.

lytit:i oli myos tycielikelakien tietosuojasldnncisten

viimeistelyssd.

Eldketurvakeskuksen tietohallintoa ja tietoteknisie

valmiuksia on kehitetry siten, ettd ne tehosravat rydela-

kejirjestelmdn toimintaa ja luovat edellytyksiii nykyai-

kaisille palveluille.

Viimeisen laitoksen periaatetta koskeva VILMA-uu-

distus on tyrin alla. Uudistuksen myritd julkisen alan

elekelaitokset tulevat viimeisen laitoksen periaatteen

piiriin.

Ehketurvakeskuksen otepalvelu uudistui euroista-

misen yhteydessl Rekisteripalveluihin avattiin selain-

poh iai nen klvttrilii trymd.

Ty<ieliike.fi-palvelun rakentaminen alkoi. Palvelu

avataan joulukuussa 2002. Se on etusivu tycieldkelai-

tosten verkkopalveluihin. Ty<;elake. fi sisdltid avoimina

palveluina yleistd tietoa tyoehkkeistd ja tunnistusta vaa-

tivina palveluina henkik;kohtaista eliketietoa.

Omat kotisivut ovat osoitteessa www.etk.fi. Korisi-

vuun on liitetry myds tyrielikelakipalvelu. Se avattiin

uudistettuna kertomusvuoden kesdlld.
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Vuoden aikana tyosuhteessa olleet

vuonna. Myds vapaiden ammattien harjoitt:rjat saivat

oman tEl-elikelakinsa vuonna 1986.

Ty6elakejerjestelman ensimmaisen 30 vuoden ai-

kana rytrelikevaroien takaisinlainauksella rahoitettiin

merkittdvdsti suomalaisia yriryksil ja tuettiin kotimaista

ty6llisryttd. Jdrjestelmdn takuuna toiminut Eldketurva-

keskuksen luottovakuutus turvasi pienempien elakelai-

tosten rahoitusriskejd.

Nykyisin ryoeldkevarojen sijoittamisessa kiinnitetc:in

huomiota vain kunkin ryc;elakelaitoksen sijoitussalkun

tuottoon ja riskiin.

Rahoituksen varmistusta

Aina 199O-luvun alkuun tyriehketurva enimm:ikseen

parar.rtui. Pahimmillaan yli puolen miljoonan ihmisen

tyottcimyydeksi kerjistynyt lama yhdessd viestcin ikiin-
tymisen kanssa keynnistivdt kuitenkin keskustelun tu-

levista tyoeldkemaksuista.

Palkansaajat alkoivat vastata suoraan osasta tycie[dke-

kustannuksia vuoden 1993 alusta, jolloin maksu jaettiin

tyonantajien ja tyontekijoiden osuuksiin. Koko tyriela-

kejdrjestelmdn, myos julkisen puolen, elakekarttumia

pienennettiin ja ikarajoja yhdenmukaistettiin TEL:n

pohjalta.

Varsinaisesti eldkemer.roa pienensivrit TEL-elakepal-

kan miirdytyminen kunkin tytrsuhteen kymmenen vii-

meisen vuoden ansioista ja eli'ikeindeksin seki var-

haiseldkkeiden laskutavan muutoksen lisdksi erityisesri

kansanehkkeen pohjaosatr poisto. Ne kaikki toteutet-

tiin vuonna 1996.

Vaikka 1990-luku yhdistetl:in yleensd vain ehke-

leikkauksiin, joitakin turvan laajennuksiakin tehtiin.

Sen jilkeen kun pdtkltycintekijciiden elikeasia oli jar-

jestettyTaEL:iin vuonna 1997, kaikki tyri Suomessa oli

tyoeldketurvan piirissd.

Ty6elamean lisdttiin joustoa parantamaila osa-aika-

elekkeen ehtoj:r vuonna 1998.

Yksityisen sektorin tyosuhteessa olleet henkilot ja
voimassa olleet eldkkeet

Milj. henkilod/eldkettd

Voimassa olleet
elekkeet 31.12. ...''

'1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001

Haj autetun tytieliketurvan
keskuksena 40 vuotta

Useimmista eurooppalaisista maista poiketen Suomen

yksityisalojen lakisiiteisestl tycieliketurvasta rakennet-

tiin nykyaikaisesti yksityinen ja hajautettu jo 40 vuotta

sitten.

Kaikkien tyrinantajien ja yrittijien on otettava eh-

kevakuutus jostakin ty<ieldkelaitokses ta.

Tycielakejar,;estelmin kokonaisuuden hallinnan ja Iu-

kuister.r yhteisten asioiden takia keskuslaitos todettiin

vllttimlttomeksi jo ty6eldkelakia valmistelleessa ko-

miteassa 1950-luvun lopulla. Keskuslaitos sai nimek-

seen mietinnon mukaisesti Eldketurvakeskus. Toiminra

kdynnisryi 5.10.1961 saman vuoden heindkuussa sdi-

detyn tyriehkelain jdlkeen.

Omintakeinen hallinto

Vaikka Eldketurvakeskuksen toiminta pohjautuu lakiin,

laitoksen pitkalle yksityisoikeudellinen asema tavallaan

heijasraa sen esiakaskunnan monimuotoisuutta.

Etujdrjestcit liittyivdt Eldketurvakeskukseen kiir.rteds-

ti jo sen runsaan 40 vuoden takaisissa syntyvaiheissa.

Tydeleke yhdisti ensimmiisen kerran vieh 195Oluvul-
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la alituisesti riitaisia tycimarkkinaosapuolia: ry6ntekijiit

saivat eldketurvaa, mutta myos elinkeinoelimen rahoi-

tustarpeet orettiin huomioon.

Tyr;elakejarjestelmd, etenkin Elaketurvakeskus, on

pysynyr kuluneet vuosikymmenet etu.jirjestcipolitiikan

silmlterdnl. Ehketurvakeskuksen ylimmdstd hallinnos-

ta vastaavat edustajisto ja hallitus, joiden kokoonpa-

nossa tyomarkkinaosapuolilla ja valtiolla on pysprd

edustus. Samoin elakelaitosten asiantuntijoilla on mer-

kittivi osansa Eldketurvakeskuksen haliinnossa.

Nopeatempoista tytiti eliketurvan
kehittdmiseksi

Alusta ldhtien Eldketurvakeskus on neuvonut, valvonut

ja tehnyt pddtriksii asiakkaidensa tyriehkeasioissa. Nyt-

temmin kansainvilisryvdssd maailmassa tyci suuntautuu

yhd useammin maan rajojen ulkopuolelle, kun tydnte-

kijit siirtyvdt ulkomaille tai kun heille maksetaan sinne

eldkettd.

Ansiotiedot jokaisen tyrintekijln tai yrittdjln ryostd

kootaan Eleketurvakeskukser.r rekistereihin. Niistd on

kasvanut miljoonir.re tietoineen Vdest6rekisterikeskuk-

sen ja Kansaneldkelaitoksen jllkeen Suomen kolman-

neksi suurin henkilcitietokanta.

Rekisterit toimivat noin 35 vuotta periaatteessa sa-

malla tekniikalla. Ne modernisoitiin tilanteessa, jossa

tytimddrid kasvattivat myos vuositnhannen vaihtumi-

nen ja rahayksikrin muuttuminen euroksi. Tyoeldkeva-

kuutettujen palvelu ei muutosvaiheenkaan aikana hei-

kentynyt.

Ehketurvakeskuksen rooli on koko tyoeldkejlrjestel-

m:in pitkdjdnteisessl kehittdmisessi ja muutosten val-

mistelussa jatkuvasti kasvanut. Tyota tehdaan yhdessl

ElSketurvakeskuksen henkiloston luku mddrii

Henkilod

400

300

200

100

1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001

tyciehkelaitosten, viranomiristen ja muiden sidosryhmi-

en kanssa. Eldketurvakeskuksen tutkimukset ja tilastot

ovat kehittdmisen ja muutosten valmistelun tukena.

Erityisesti valmistelutehtdvissl Eliketurvakeskuksen

viranomaisasema on keentynyt palvelutehtivdksi: lain-

laatijoiden ja pidttdjien toiveisiin sek:i usein kireisiin

aikatauluihin on vastattLr.

Eleketurvakeskus siirtyi vuonna 1976 nykyisiin toi-

mitiloihinsa ItI-Pasilaan Helsingin keskustasta, Kale-

vankadulta. Tyoelaketurvastaan kiinnostuneita on vuo-

sien varrelIa palveltu erilaisissa tempauksissa, messuilla

ja muissa julkisissa tilaisuuksissa.

Peri nte i klis \Ya n ha rarj o s i aruo h kaat
pu i tteet 4 0- uuotisj uh li /le.
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TO I ]VI IT U SJ O HTAJA N

KATSAU S

uoden 200 1 aikana yksityisten alojen tyoelak-

keitl maksettiin kaikkiaan 7,05 miljardia eu-

roa. Edelliseen vuoteen verrattuna elekemeno

kasvoi 0,5 miljardia euroa. Reaalikirsvu oli 3,2 prosent-

tia.

Yksityisalojen rycielikkeiden lukumddrd oli vuoden

2001 lopussa 1 145 000 kappaletta. Lukumdlrldn si-

slltywdt niin sanotut omaehkkeet kuten vanhuuselek-

keet, tycikywyttrimyTsehkkeet ja rydttomyyselekkeet se-

ke perhe-elakkeet eli leskien ja lasten elikkeet. Uusia

elikkeitd alkoi 100 200 kappaletta.

Valtion ja kuntien ja erdiden muiden julkisten alojen

tyoeldkkeiti maksettiin yhteensd 4,55 miljardia euroa.

Kaikkiaan tyoehkkeitl maksettiin I 1,6 miljardia euroa,

mika oli 0,8 miljardia euroa enemmdn kuin edellisenri

vuonna.

Ehkkeiden rahoituksessa keskeinen osuus on tytin-

antaj ilta ja rytintekijriiltii perittivilh vakuutusmaksuilla.

Yksityisten alojen rydelikevakuutuksen maksutulo oli

8,0 miljardia euroa. Ede[iseen vuoteen verrattuna mak-

su tulo kasvoi noin seitsemilld p rosentilla. Tyrittdmyys-

vakuutusrahasto maksoi tyciehkelisien eli tyrittomyy-

den ajalta kertyvdn rydeldketurvan rahoituksee n 0,25

miljardia euroa. Valtio osallistui maatalousyrittdjien ia

muiden yrittdjien elekkeiden kustantamiseen 0,40 mil-

jardilla eurolla.

Yksityisen sektorin vastuuvelka vuoden 2001 lopus-

sa oli 50,7 miljardia euroa. Nousua edellisvuodesta oli

4,5 miljardia euroa. Sijoitustoiminnan tuotot jeivdt vai-

keiden olosuhteiden vuoksi vaatimattomiksi.

Tycielekejarjestelmimme teyttee tana vuonna 40

vuotta. Jdrjestelmd on syntymdstddn hhtien ehnyt voi-

makl<aasti ajan mukana. Joskus kuulluista plinvastaisis-

ta viitteistl huolimatta se on osoittautunur iousravaksi

ja kehiryskykyiseksi.

Joustavuus ja muuntumiskykyisyys kirkastuvat, kun

Suomen tycieldkej:irjestelmdd verrataan muiden maiden

ensimmdisen pilarin ansioelikejdrjestelmiin. Toisaalta

Suomessa muutokset eivdt ole olleet niin dkkin:iisid, et-

tii niistd olisi aiheutunut kohtuutonta haittaa nykyisille

ja tuleville eldkkeensaa.j ille.

Markkinoi[a tapahtuvat muutokset eivlt heiluttele
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ry<iehkkeitdmme samalla tavoin kuin on mahdollista

maksupohjaisissa ja yksikillisiin tileihin perustuvissa

malleissa. Suomen ryoeliikejiirjestelmd on vakaalla poh-

jalla eike se kohtele elakkeensaajia sattumanvaraisesti.

My<iskldn yksittdisten palkansaajien ei tarvitse uhrata

kohtuuttomasti energiaansa eleketurvasta huolehtimi-

seen, vaan he voivat keskitryi oman varsinaisen ammat-

titaitonsa hy6dyntdmiseen.

Tyrimarkkinajdrjestrit sopivat marraskuussa 2001

merkittlvlstd yksiryisen sektorin tycieleke.iarjestelmin

uudistuksesta. Uudistuksen tavoitteet ovat korkealla.

Niiden tarkoitus on pidentdd tyrissloloaikaa, hillitd kus-

tannuspai neita ja yksi nkertaistaa toimeenpanoa.

Sopimuksessa on lukuisia yksiryiskohtia, joista on

vield sovittava. Yksityiskohdista on marraskuun jllkeen

neuvoteltu ja suuresta osasta asioita onkin jo p?iiisry yk-

simielisyyteen. Samanaikaisesti uudistuksen lakiteknis-

td. toimeenpanoa on valmisteltu vauhdilla.

Ehkepalkan pysyvd mllr[ytyminen jiii ryrimarkki-

najdrjestcijen sopimuksessa jatkoneuvottelujen varaan,

vaikka uuden elakepalkan erdistl keskeisistd periaatteis-

ta sovittiinkin. Jos muuta ei sovita, eldke lasketaan vuo-

sina 2005-2011 kahdella tavalla, .ia ehkkeensaajalle

parempi lopputulos valitaan.

Kahden elekepalkan viliaikainen klyttri on viestin-

ndllisesti vaikeaa ja tietojirjestelmien rakentamisessa

raskasta. Siksi onkin eritrdin toivottavaa, etti uudesta

eldkepalkan mllrdytymisestd voitaisiin sopia sellaisessa

aikataulussa, ettei kaksinkertaiseen laskentaan joudut-

taisi.

Eldketurvakeskus on tyrielakejarjestelmin koko ole-

massaolon ajan ollut keskeisesti mukana jirjestelmdn

toimeenpanossa ja suunnittelussa. Elaketurvakeskusta

arvostetaan ennen muuta puolueettomana asiantunti.ja-

na,

Tdnd kevdind aloitetaan Elaketurvakeskuksen stra-

tegian uudistaminen. Sen yhteydessd nykyiset osastra-

tegiat ajantasaistetaan. Tavoitteena on, etta hallitus hy-

vdksyisi uuden strategian vuoden loppupuolella.

2001

ffi zooo

Strategiapohdinnoissa Elaketurvakeskuksen asema

tycieldkejlrjestelmdssl on keskeinen asia. Sidosryhmien

kanssa on mietittdvl, millaisen roolin ne haluavat Eld.-

keturvakeskuksen ottavan .jdrjestelmdn suunnittelussa

ja toimeenpanossa.

Llhivuosien aikana elekkeelle siirtywien mukana jdr-

jestelmdstd jee pois paljon sellaista tietotaitoa, joka on

vaikeasti korvattavissa. Keskeinen kysymys onkin, mi-

ten Eldketurvakeskuksen ja ehka koko tydelikejarjestel-

mdn resurssit varmistetaan tulevaisuudessa.

Edeltejiini Matti Uimonen toimi Eleketurvakeskuk-

sen toimitusjohtajana vuodesta 1974 lahtien. Hdnen

toimitusjohtaja-aikanaan Eleketurvakeskus on ollut kes-

keisesti mukana tyrieldkejirjestelmin kehittdmisessd.

Eleketurvakeskuksen organisaatio on toimintakykyinen

ja hywissi kunnossa. Esitin Matille parhaat kiitokseni

pitklsti ja hienosta tydrupeamasta. Tlstd on hywd jat-

kaa.

Ko ko na iselii kem en o

Mrd. euroa
8

7

6
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4

3

2

1

Yksityinen
se kto ri

Ju I ki nen
sektori
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el5 kkeet
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Eltiketuruaheskuhsen hallitus kokouksessaan 6.2.2002. Kuuassa istumassa uasemmalta Sinihka NriLrsaari,
Wikho Simpanen, Kaarina Knuuti, hallituksen puheenjohtaja Kari Puro, Markhu Soruari, Kaija Kallinen ja
Risto Suominen. Seisomassa uasemmalta Johan Asfiim, Jussi Kallio, Markku Koponen, ELiketuruakeshuksen

toimitusjohtaja Jubha Rantala, Folke Bergstri)m ja Eija Kaipainen-Perttula.

HALLITUKSEN

KE RTO IVI U S

uosi 2001 oli Eldketurvakeskuksen 41. rci-

mintavuosi ja ensimmlinen hallituksen kol-
' mivuotiskaudesta.

Hallitus kokoontui 13 kertaa. Se kesitteli ry<iehke-

turvan sisiltrid koskevien muutosehdotusten ja Elake-

turvakeskuksen toiminnan .johtamiseen liittywien asioi-

den lisdksi Eleketurvakeskuksen euro-suunnitelmaa seke

ryrieliikejiirjestelmdn yhteistd vakuutettujen sehkciista

palvelua, Ty<ieliike.fi -hanketta. Erillisia merkittlvid ky-

symyksid olivat vastaus sosiaali- ja terveysministericin

kyselyyn EU:n eldkeyhteistyristl seka hallintolakia kos-

keva lausunto.

Hallitus valist 4.6.2001 Ehketurvakeskuksen toi-

mitusjohtajaksi filosofian tohtori Jukka Rantalan. Hdn

aloitti toimitusjohtajana 1.12.2001.

Aikataulultaan pakottava Eleketurvakeskuksen tie-

tojdrjestelmien muutos ajoittui vuoden 2002 alkuun,

jolloin euro otettiin kdyttcirin tycielikejlrjestelmin il-

moitusliikenteessd ja ehkepddtriksissl. Thrvittavat tieto-

jirjestelmien muutostycit tehtiin rycielikejdrjestelmdssd

pidosin vuoden 2001 aikana. Euro-muutokset onnis-

tuivat hliririittl.

Vuonna 200 I Eleketurvakeskuksen tietojirjestelmiin

ja tiedontuotantoon liitrlwe uusi ja laaja tehtivdalue

on ollut verkkopalvelujen kehittlminen. Vakuutetuille

suunnatun Tyr;elake.fi-palvelun avoin osuus on Eld-
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keturvakeskuksen vastuulla. Se my<is tehdaan pdiosin

Eldketurvakeskuksessa. Tunnistamista vaativan palvelun

ensimmlisen vaiheen tekninen ja toiminnallinen suun-

nittelu saatiin pditrikseen vuoden 2001 lopussa.

Hallinnon kulut olivat yhteensi 34,0 miljoonaa eu-

roa. Lisdystd edelliseen vuoteen verrattuna oli seitsemdn

prosenttia. Henkilijstokulut olivat vapaaehtoiset kulut

mukaan luettuna 15,8 miljoonaa euroa. Niihin sisilty-

v1t ehkelautakunnan kulut.

Kiyttriomaisuudesta tehtiin elinkeinoverolain mu-

kaiset enimmiispoistot ja liseksi poistettiin kokonaan

vanha katurakennustyci. Yhteensd poistot olivat 0,9

miljoonaa euroa. Kdyttoomaisuus, jonka taloudellinen

kdyttciaika on alle kolme vuotta, kirjattiin kuluksi.

Lainmuutoksen seurauksena Ehketurvakeskuksen

kirjanpidossa on siirrytty soveltuvin osin noudattamaan

kirjanpitolakia ja -asetusta. Hallitus pddtti, ettd vuoden

2001 tuloslaskelma pddryy edelleen nollatulokseen, jol-

loin tuottoihin merkitlln vain sen suuruinen mddrd

kuin nollatuloksen saavuttamiseen tarvitaan. Eldketur-

vakeskuksen toiminnan menot katettiin pdd.asiassa eld-

kelaitoksilta perittdvilh kustannusosuuksilla, joista toi-

minnan kulujen kattamiseen kdytettiin 31,4 miljoonaa

euroa.

Eldketurvakeskus palautti ehkelaitoksille Vakuutus-

osakeyhtiri Garantiaan siirtyneen luottovakuutuskan-

nan aikaisempien vuosien tuloksen perusteella 18,3

miljoonaa euroa. Garantialle siirryneen luottovakuutus-

kannan tulos oli mytis kertomusvuonna positiivinen.

Siksi Garantialla oli palautettavaa Eliketurvakeskuksel-

le vuoden vaihteessa 18,8 miljoonaa euroa.

ElSketurvakeskuksen hallinnon kulut

Mill. euroa

14

12

10

I
6

4

2

Palkat ja Henkilo- Ulkopuoliset
palkkiot sivukulut palvelut

2001

I zooo

Muut
kulut

Eliikelaitoksille palautettavia luottovakuutuskustan-

nusosuuksia oli vuoden vaihteessa yhteensd 18,8 mil-

joonaa euroa. Siitd palautetaan vuoden 2002 aikana ela-

kelaitoksille noin 18,7 miljoonaa euroa.

Eldketurvakeskus maksoi vdlittomii veroja 0,8 mil-

joonaa euroa.

Vuoden 200 I pddttyessd Eldketurvakeskuksen palve-

luksessa oli 345 henkil,iiii. Maere oli neljd enemmdn

kuin vuotta aikaisemmin. Lukuihin sisllrfvit vuoden

vaihteessa iitiyslomalla ja muilla vapailla olleet henki-

kit. Edustajistolle, hallitukselle ja johtajistolle maksetut

palkat ja palkkiot olivat 541 580 euroa. Muut maksetut

palkat ja palkkiot olivat 10 291 962 euroa. Lukuun

sisdlrywlt eldkelautakunnasta vain valmistelutoimiston

henkilostcille maksetut palkat.

11



TU LOS LAS KE LTVIA

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot
KUSTAN N USOSU UdEt

Muut tuotot

Vastuunjako
Tuotot

Kulut

Siirto seuraavalle kaudelle

Kulut
Ulkopuoliset palvelut

Henkilostokulut
Palkat ja palkkiot

Eldkekulut
Henkilosivukulut

Poistot

Toiminnan muut kulut

Tulos ennen rahoituseriii ja veroja

Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista
Korkotuotot
Korkokulut

Tulos ennen veroja

Tuloverot

Muut velittomdt verot

Kannanhoidon tulos

31 377

1 586

1.1.2001-31.12.2001

32 963

-34 977

1.1.2000-31.1 2.2000

29 011
1 783 30 860

1 284 889
-1 285 356

467

1 141 133

-1 141 099
-34 00

-12 690

-11 497

-2 522
-782

-931

-6 555

-11 397

-11 058
-2 306

-820
-152

-6 017 -32 350

1 672

1 226
47

-2 014

2 851

1 397

1 106

-79

-1 490

2 424

-485

-352 €37
-391
Fn) -934

934437

00

0

Varsinaisen toiminnan tulos

SIIRTYNEEN LUOTTOVAKU UTUSKANNAN TOIM INTA

Tuotot
Ylivahin kosuoja
Korkotuotot

Kulut
Palautettavat luottovakuutuskustannusosuudet

Kertyneen yl itteen selvittely
Suoritu kset Garantialta
Suoritukset varsinaiselta toiminnalta
Palautukset eliikelaitoksille
Palautukset Garantialle

17 903 14 145

6317 903

-17 903

0

14 208

-14 208

18 312

-1A 312

21 011

2 418
-t3 3|

-118

00

t2

I uvut tu ha ns i na euroi na



TAS E

VASTAAVAA 31.12.2001 31.12.2000

Pysyvdt vastaavat
Aineelliset hyodykkeet

Rakennukset ja rakennelmat

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset hyodykkeet
Keskeneriiiset hankinnat

Osakkeet ja osuudet
Osakkeet ja osuudet

3 408
2 005

47
219 5 679

21 198

3 542
1 565

46
21 5 184

21 198

Vaihtuvat vastaavat
Saamiset

Lainasaamiset
Ylivahinkosuoja Garantialta

Siirtosaamiset
Vastuunjaon tasausosuudet

110

18 846
1 806

27,s

143

19 256
1 423

Rahat 1a pankkisaamiset

21 037

13 614

20 822

13 767

60 971

VASTATTAVAA 31.12.2001 31.12.2000

Oma pddoma
Muut rahastot

Sidottu rahasto

Edellisten tilikausien tulos
Tilikauden tulos

19 936
o
0

o 936
0

019 936 19 936

Vieras pd6oma
Pitkdaikainen

Luottovaku utuskustan n usosu usvel ka

Lyhytaikainen

Ostovelat
Muut velat

Siirtovelat
Vastuunjaon tasausosuudet
Kusta n n usosu usvel ka

Luottova ku utuskusta nn usosuusvelka

185 1 394

3 907 3 197

1 '135' 764
24A5 2400

201

15219 15217
18,661 41 407 17 862 39 641

luvut tu han sina eu roi na
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TI LI N PAATO KSEN LAATI tVI I STA

KOSKEVAT LIITETIEDOT

ydntekijein eldkelain l2 $:n muuttamisesta ja

14 b S:n lisiyksestl annetun lain voimaan-

tulon takia tuloslaskelma- ja tasekaavoja on

muutettu kirjanpitolain ja -asetuksen mukaisiksi vuo-

den 2000 tilinpditciksessl. Yleisen perustililuettelon

valmistuttua vuonna 2001 on tilikarttaa tarkennettu.

trkennuksen yhteydessd Elaketurvakeskuksen lakisii-

teiseen toimintaan kohdistuvat ulkopuoliset palvelut eli

alihankintakulut siirrettiin "Toiminnan muista kuluis-

ta"'Ulkopuolisiin palveluihin" vastaamaan tarkennet-

tua tilikarttaa.

Edellisen tilikauden vertailuluvut on korjattu vastaa-

maan nykyistd tilikarttaa ja tuloslaskelmakaavaa.

Kdyttciomaisuudessa jatketaan suunnitelman mukai-

sia poistoja, jotka Elaketurvakeskuksessa ovat yhtenevdt

EVL:n enimmlismenojllnnrispoistojen kanssa. Lisdksi

on poistettu vanha katurakennustyri kokonaisuudes-

saan kadun korjaust<iiden alettua vuonna 2001. Alle

kolmen vuoden taloudellisen pitoajan omaava kdyttci-

omaisuus on hankintatilikauden kuluna.

TI LI N PAATO KSEN LI ITETI EDOT
2001 2000

880

364

539

MUUT TUOTOT

Vuokratuotot
Palvelun myynti
N4uut tuotot

Muut tuotot yhteensd

HENKILOSTOKULUT
Johtajiston palkat ja palkkiot

Hallintoelinten palkat ja palkkiot

Keskimiiardinen henkiloluku, Eldketurvakeskus
Keskima6rdinen henkiloluku, Eldkelautakunta

Hen kilostoku lut

Elakelautakunnan osuus henkilostokuluista

POISTOT

Poistosuunnitelman mukaisesti on tehty
EVL:n mukaiset mak simipoistot.
Tdmdn lisdksi poistettu kokonaisuudessaan
vanha katurakennustyo, joka poistetaan

kadun korjaustoiden alettua v. 2001.

Suoraan kuluksi on kirjattu alle 3 vuoden

taloudellisen pitoalan omaava kayttoomaisuus.

Poistot rakennuksista ja rakennelmista

Poistot kalustosta

Poistot yhteense

a1a

409

304

1 586

an1

14 BO1

767

345

9

14 184

199

1 783

230

522

438

104

453

91

263
668

752

14

931

I uvut tu han si na e u roi na



RAHOITUSTUOTOT JA KULUT
Osinkotuotot

Om istusyhteysyrityksi ltd

Muilta
Korkotuotot

Muilta
Korkokulut

Muille

Rahoitustuotot ja kulut yhteensii

rAvrroouetsuus

Kirjanpitoarvo 1.1.2001

Lisdykset

Viihennykset
Poistot

Kirjanpitoarvo 31.12.2001

Kirjanpitoarvo 1. 1.2000

Lisdykset
Vdhennykset

Poistot

Kirjanpitoarvo 31.12.2000

Keskeneriiiset tyot
Henkilohissien perusparannus

SAAMISET
Yli vuoden kuluttua erddntyvdt lainasaamiset

Vastuunjaon tasausosuuden saaminen

Siirtosaamiset
Alv-saaminen ryhmdltd

Arvioitu osuus el5kehakemuskuluista
Arvioitu korvaus terveydenhoitomenoista
Muut siirtosaamiset

Siirtosaamiset yhteensii

,2 851

Osakkeet ja

osuudet
21 198

2000

1 396

1

1 106

-79

2 424

Muut
aineelliset
hyodykkeet

46
,l

2001

672

Rakennukset ja

rakennelmat

3 542
129

-263

Koneet ja

kalusto

1 565
1 137

_29

-668

3 408

3 434
338

-230

21 198

21 198

2 005

1 5t4
548
-35

-522

4l

4b

3 542

219

21 198

18 661

185

1 565

Vakuutusosake-

yhtio Garantia

28 800

48

48

19 936
4t 455
-4 012

46

111

-201

365

555

99

404

1 423

Octel OyOSAKEOMISTUS

Lukumddrd

Omistusosuus %

Osuus ddnistd %

Kirjanpitoarvo, euroa
Oma piiiioma, euroa
Tilikauden tulos, euroa

PALAUTETTAVAT LUOTTOVAKU UTUSKUSTANNUSOSU UDET

Palautettavat luottova ku utuskustan nusosuudet
yhteensd

SIIRTOVELAT

Lomapalkkavelka sos. kuluineen
Muut siirtovelat

Siirtovelat yhteensii

758

757
98

193

TKPTieto Oy

330
22

33
372

5 791

2 055

15 000
14

14

505

3 119

-16

1B 846

?367
118

2 485

2 1SO

211

2 401

luvut tuhansina euroina
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VASTUUT
Korvausvastuu luottovakuutusosakeyhtio

Garantialle luovutetusta luottovakuutuskannasta

Kiinnitys vuokraoikeuteen ja rakennukseen

Verovastuu

Helsingissii 27. pdivdnd maaliskuuta 2002

Eija Kaipainen-Perttu la

Kaarina Knuuti

Seppo Mattila

Risto Suominen

Helsingissa 10 pdivdnd huhtikuuta 2002

Tilintarkastajien Oy - Ernst &Young

KHT-yhteiso

FolkeTegengren, KHT

2001

Tilintarkastusrengas Oy

HTtr4-yhteiso

Tom A. Turja, KHT

468

387

33

147

TI L I NTAR KASTU S KE RTO tVI U S

Jukka Rantala

Toimitusjohtaja

Iemme tarkastaneet Ehketurvakeskuksen

t; kirjanpidon, tilinpidtoksen ja hallinnon
iir: :' tilikaudelta l.l.-31.12.2001. Hallituksen

ja toimitusjohtajan laatima tilinpdittis sislltdl toi-

mintakertomuksen, varsinaisen toiminnan ja luottova-

kuutustoiminnan tuloslaskelmat, taseen ja liitetiedot.

Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lau-

sunnon tilinpddtciksestd ja hallinnosta.

Ehketurvakeskuksen valvontatarkastuksesta tilikau-

den aikana on huolehtinut Tilintarkastajien Oy - Ernst

& Young. Olemme perehryneet tarkastuksesta annet-

ttun 14.3.2002 peivnryyn erilliseen kertomukseen.

Tilintarkastus on suoritettu hlvln tilintarkastustavan

mukaisesti. Kirjanpitoa seka dlinpeatriksen laatimispe-

riaatteita, sisdltcid ja esittdmistapaa on tdllciin tarkastet-

Markku Sorvari

Kaija Kallinen

Markku Koponen

Sinikka Niiiitsaari

tu riittdvdssi laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpee-

tcis sisllli olennaisia virheitd tai puutteita. Hallinnon

tarkastuksessa on selvitetry hallituksen jdsenten ja toi-

mitusj ohtaj an toiminnan lainmukaisuutta tydehkelain-

sdddlnnrin perusteella.

Lausuntonamme esitdmme, ettd tilinpddtcis on laa-

dittu kirjanpitolain sekl tilinpddtoksen laatimista kos-

kevien muiden sdinncisten ja mdirdysten mukaisesti.

Tilinp:iiitcis antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla

oikeat ja riittivlt tiedot Ehketurvakeskuksen toimin-

nan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpiltos

voidaan vahvistaa seka vastuuvapaus mycintld hallituk-

sen jdsenille ja toimitus.johtajalle tarkastamaltamme tili-

kaudelta.

Kari Puro

Folke Bergstrom

Jussi Kallio

Lasse Laatunen

Veikko Simpanen

PKF Finland Oy

KHT-yhteiso

Jaakko Pohtio, KHT
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HENKILOSTO
leketurvakeskuksen henkilostc;lle on tJypillis-

td korkea peruskoulutus, pitkrit palveluajar ja

naisvaltaisuus. Naisten osuus on 79 proser-rt-

tia. Korkeakoulu- tai yliopistotutkinto on 44 prosentil-

la henkilcisttistii.

Keski-ike on 46 vuotta ja vaihtuvuus 4,9 pro..,lt-

ti:r. Osaelikkeilla on 25 henkiloe, joista enemmisto on

os a-:rikael.{keleisia.

Henkilciston mridri oli kertomusvuoden lopussa 345

henkel, josta midrdaikaisia oli yhdeksin. Kesdharjoit-

telijat mukaarr lukien uusia ryontekijciita palkattiin 43.

Koulutus

Tyr;ntekijnt opiskelivat elake- ja sosiaalivakuutuksen li-

slksi asiakaspalvelu:r, esimies-, ryhmityci- ja koulutus-

taitoja, kielil, verkkokirjoittan.rista, tietotekniikkaa ja

projektityciti. Koulutuspriivid oli keskimriirin 8,7 p:ii-

vaa tyontekl,aa koh(len.

Asiantuntijavalmenr.rusohjelma piittyi ja yhdeksrin

valmennettavaa vakinaistettiin asiantuntijatehtiiviin.

Ohjelman tavoitteena on taata asiantuntemuksen jatku-

Hf N f tloSfOf U LUT*) (tuhatra euroa)

vuus Eliketurvakeskuksessa. Sukupolven vaihtumiseen

on varauduttu myris henkilcistosuunnitelmissa, osaa-

miskartoituksissa ja esim ieskoulutuksessa.

Hywinvointi ja tyokyky

Tyonteki j 6iden rycikykye on seurattlr -lyciterveyslaitok-

sen tycikykyindeksilla jo vuosia. Vuosina 1998 - 2001

tyokykyindeksi tehtiin 272 tyontekijllle. TLtkituista

131:llai oli erinomainen, 98:lla hyvri ja 42:lla kohta-

lainen tyokyky. Ikednrymisesta huolimatta henkilijston

tyokyky on hywd.

Kuntoremonttikursseille ja terveystrefleille osallistui

26 henke:i. Varhaiser.r vaiheen kuntoutusta on jlrjestet-

ty jo viiter.ri vlronna. Yksilo- ja ryhmdkuntoutukseen

osallistui yhteensl 45 tyontekije:i.

lyky-ohjelmaar.r kuuluivat myos amrnatillisen osaa-

miser.r vahvistaminen, etlryrikokeilut, plihdeongelmien

ennaltaehkdisy ja liikuntainnostuksen yll:ipitdminen.

Tehdyn ilmapiiritutkimuksen tulokset olivat varsin

rnytinteisid. Kehittlmisti vaarivar asirt painorruivar ryo-

ryhmien toimivuuteen ja esimies-alaiskeskusteluihin.

. muut henkilostokulut
- lakisaateinen
- vapaaehtoinen

*) sisiiltziti el6kelautakunnan kulut

3 271

5BB

. palkat ilman sosiaalikuluja

. koulutus

. tyoterveys

. sairauspaivet ilman sosiaaiikulula

10 959
388
118

?11
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HUOTVI ISEN ELAKKEITA

SU U NN ITELLAAN H UOLELLA

' 
laketurvakeskuksen tilastot, tutkimus ja en-

nusteet ovat perusta, jolla voidaan arvioida

elekepolitiikan tavoitteiden toteutumista. Eikd

vain arvioida, vaan mycis suunnitella, kehittdd ja esittdl

vaihtoehtoja.

Suuret iklluokat jddvdt el:ikkeelle runsaan kymme-

nen vuoden kuluessa. Tyoikaisten, alle 55-vuotiaiden,

ydinjoukko supistuu parinkymmenen vuoden aikana

liihes 300 000 henkil<;lla. Nykyisin suomalaiset jidvlt

elekkeelle 57 -60 vuoden idssi. Viime vuosikymmeni-

nd elinikl on pidenrynyt, ja elinidn pidenryminen on

kokonaisuudessaan jatkanut elakeaikaa. Ehkemenot ja

-maksut ovat nousu-uralla vuoteen 2030 saakka, jonka

j:ilkeen nousu taittuu, ja elakkeiden bruttokansantuo-

teosuus laskee.

Elaketurvakeskuksen pitkln aikavllin ennustelaskel-

missa tulevaisuutta on hahmoteltu mycis erilaisilla vaih-

toehtoisilla laskelmilla. Pitkin aikavllin ennusteet eivdt

synny halusta esiintyi ennustajaeukkona. Elikepoliitti-

set ratkaisut tulevat voimaan asteittain ja vaikuttavat

tlysimldriisesti usein vasta vuosikymmenten kuluttua.

Pitkdn aikavllin ennusteilla voidaan arvioida tarvetta

korjaaviin toimiin ennen kuin on liian myohaistd.

Ennusteen antamaa kuvaa eldkemenojen noususta

18



on pidetty huolestuttavana. Vaihtoehtolaskelmat o.soit-

ravat muun muassa sen, erra elakerahastojen tuoron

parantaminen ja keskirnldrlisen elakkeellesiirtymisidn

nostaminen vrihent:iisivdt huomattavasti ellkemenoien

bruttokansantuoteosuuden ja elikemaksujen nousua.

Vuonna 1999 tehdyn pitkdn aikavdlin ennustelas-

kelman uudistaminen on kdynnissri.

Ennusteita eri tarpeisiin

Pitkdn aikavdlin mallin rir.rnalla kdytcissd on myos ly-

hyen tihtiimen malleja. Niilla tehdaan ennusteita lihi-
vuosille eldkelaitosten ja valtion kusrannusenr.rakoiden

ja elikemaksujer.r mridritystl varren. Pitkrin ja iyhyen

aikavrilin ennusteiden v:iliin on jaanyt 3-20 vuoden

katvealue, jota varten tarvitaan ennusteita muun muas-

sa eldkekassojen .ja -sddticiiden klyttcicin. Mycis monet

muut yhteiscit tarvitsevat oman toiminransa pohjirksi

keskipitkan aikavilin ennusreira. Ehketurvakeskukses-

sa tehdlln tydtd myris ndiden ennusteiden kehittlmi-

seksi.

Ennusteet eivit syr.rny kristallipalloor.r katsomalla.

Tarvitaan matematiikkaan, rilasroriereeseen ja taloustie-

reeseen nojautuvaa tyotd sekd eldkejdrjestelmln sywll-

listd osaamista. Muita ennusteita, erityisesti viestcien-

nusteita ja taloudellista kehitystd koskevia skenaarioite,

kdytetddn elake-ennusteiden rakennuspuina.

Tilastointi tietoyhteiskunnan perusta

Toinen oleellinen ero kristallipallon ja ennusteiden vl-
lilll on siir-ri, ettd ennustaminen perusruu vankkaan ti-

lastotietoon ja sen pohjalle rakenruvaan tutkimukseen.

Eliketurvakeskuksen ennusteiden pohjana ovar moner

Suomessa ylldpidettevat tilastot, mutta omien rekiste-

reiden ja niihin perustuvien tilastojen merkitys on en-

r-rusteiden laadulle ratkaiseva. Kun suunnittelun tarpei-

siin rakennettujen tilastorietokantojen uudistaminen

valmistuu, ennusteiden l:ihtc;kohdat paranev2lr.

Ehketurvakeskuksen asema ehkejirjestelmdn tilas-

tonpitdjdnd on vahvistumassa. Hallir.rnollisia t:rrpeita

varten rakennettujen perusrekistereiden uusiminen joh-

ti tilastosovellusten peruskor.jaukseen, joka on nyt teh-

ty. Niinpa vuodesta 2002 alkaen tilastoja voidaan tuot-

taa tarvittavirssa laajuudessa.

Tilastotuotannossa ajankohraista on siihktiisten pal-

veluiden ja uusien tilastosovellusten kehittiminen vas-

taamaan aikaisempaa paremmin kdyttljien vaatimuksia.

Kansainvdlinen tilastoyhteisryci, erityisesti Euroopan

unionin kanssa, on entista merkittdvlmpdd. filasrojcn

eris kehityssuunta on rehda nykyisti pidemm.llle muo-

kattuja tilastoja isoja taulukkokokoelmia sisdlrlvien ti-

lastoj ulkaisujen sijaan.

Tirtkimus menestyvan toiminnan tae

Elikej:irjestelmd on merkittivl ja kasvava osa yhteis-

kuntaa ja kansantaloutta. Ehkettd sai vuonna 2001

noin 1,3 miljoonaa suomalaista. Irlikkeet olivat 11 pro-

senttia bruttokansanruomeesta ja tyoeidkemaksut 23

prosenttia palkoista. Ndin merkitrlvd toinrinta ei selvia

ilman systemaartista turkimus- ja kehittimistyritri.

Yksityisten alojen tyoelakejdr.jestelmin keskuslaitok-

sena Eleketurvakeskus on ehketurvan tutkimuksen ja

kehittdmisen luonnollinen koti. Ehketurvakeskus tar-

joaa tutkimukselle ja kehittimiselle kiintedn yhteyden

eldkejirjestelmddn, sen tietovarastoihin ja asiantunti joi -

hin. Se on tasse tycissd or-rnistumisen v:ilttlmitrin edel-

lytys.

Ehketurvakeskuksen hall i tus hlwriksyi kevaella 200 0

tutkimusohjelman, jossa keskeisiksi tutkimusongel mik-

si on asetettu elaketurvan kansairrvdlinen vertailu, var-

hainen poistuminen ryoeldn.rdstl, tyossl jaksamisen,

tycikyr.yn ja yritysten tyciolosuhteiner.r merkitys elakeha-

kuisuuteen seki kansantalouden ja eldketurvan vuoro-

vaikutus.

Eldketurvaan ollaan paraikaa tekemlss:i ehkd suurin-

ta remonttia sitten 1970-luvun. Eleketurvakeskuksen

tlirkeinti tehtdvdnd on tukea muutosta muun muassa

tilastoihin, tutkimukseen ja suunnitteluun perustuvalla

asian tuntemuksella.

Hannu Uusitalo

Tut k i mu k s esta, ti la sto is ta j a suunnitte lus ta
utistltttuA johtaja
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LAAD U KKAI LLA PALVE LU I LLA

KILPAILUKYKYA

eljdkymmentivuotias tyoeldkejlrjestelmd on

keskeinen osa suomalaisen yhteiskunr-ran

kivijalkaa. Sen perusrakenteet ovat keste-

neet ne yhteiskunnalliset muutokset ja talouskehityk-

sen vaihtelut, jotka koettelivat Suomea 1900-luvun

loppupuoliskolla.

Muutos maatalousvaltaisesta Euroopan syrjikulrnas-

ta teknologiamaiden cturiviin ja osaksi Euroopan unio-

n i:r on muuttanut tycielikej Irj estelmln to i n.rin tay mpri-

rist6I ratkaisevasti.

Tyoelakejarjestelmln alkuaikoja sdrytti poliittinen

taistelu vdhimmriisturv:rn ia ansioturvan suhteesta. Vi-

himmdisturvasta tinkimetti suomalaisessa ellkeratkai-

slrssa on saavutettu sekl kulutustason slilyttiv:tn ettl

kattavan ansiot rrrvan ravoit teet.

lyrimarkkinoiden tarpeet on kytketty julkiseen eli-

keturvaan poikkeuksellisen kattavasti. Samalla kun on

sdilytetty seke tyoehketurvan wdsuhdekohtaisuus ettl

hajautettu hallinto, ar-rsiosidonnainen turva on ulotettu

koko palkkatuloon. Ndin on luotu edellyrykset tehok-

kaaseen vakuutettujen palveluun, jossa katt:rva ennak-

koneuvonta ja elikehakemukset voidaan keskittdd yh-

teen palvelukanavaan. Kun viimeisen laitoksen periaate

Iaajentuu vuoden 2004 irlusta myos julkiselle puolelle,

vakuutettu saa yhden ty6eltikkeen riippumatta siitri, on-

ko hln tyciskennellyt yksityiselll sektorilla, kunnan tai

valtion palveluksessa.

mddn. Vakuutetuille uusien kanavien kautta suunnatut

yksikilliset palvelut ovat avainasemassa. Tarkeimmiksi

paiveluksi nousee tieto ansiritusta elikkeestl. Vuotuisen

tiedon tarve k:rsvaa ja vakuutettujen omalle tydehke-

maksulle vaaditaan katetta mytis palveluien muodossa.

'leke illa oleva laaja tyrieldkeuudistus merkitsee huo-

martavaa edisrysaskelta, kun sovitetaan etuudet ja las-

kentatekniikka erilaistuviin tyouriir.r. Yksityisen ja jul-

kisen sektorin yhdenmukaisuus olisi tdrked sdilyttdl

myos tycieldkeuudistuksessa, jotta yhtendinen palvelu-

kyky voidaan turvata. Vakuutetuille todellista lisdarvoa

tuovien uusien vcrkkopalveluiden kehittlminen yhteis-

tycissii takaa tyoeLikeidrjestelmln menestyksen.

Vuoden 2002 lopussa avattava Tyoeleke.fi-palvelu

on askel kohti uutta maailmaa, iossa aloite on asiakkaal-

la. Muutos kir.jeitse annetusta palvelusta ja puhelinpal-

velusta on kiytinnossl vakuutetulle varsin vihiiinen.

Verkkopalveluun kohdistuvat odotukset ovat kuitenkin

suurer. Niitd verrataan muihin yksik;llista eldmenhal-

lintaa lisdlviin verkkopalveluihin, esimerkiksi pankki-

ja fi nanssipalvelui hin. Tyoelakejarjestelmln yhtendinen

tunnistustekniikka on ratkaiseva askel vakuutetun uu-

siin palve|-rihin.

Nopeus ja luotettavuus Yalttia

Tytielikeuudistukseen I i ittlwe vanh uuseldkeidn j ousto-

mahdollisuus ja kannustinkarttuma lisiidv:it elikkeelle

siirrymistd harkitsevan palvelutarvetta. Silloin on kyet-

tlvd vastaamaan. mink:i suuruisen ehkkeen voi saada

eri tilanteissa. Vuosi-ilmoitusten ia verrattain hitaan

tyosuhderekisteriliikenteen varassa toimiva tvoeldkejdr-

jestelml e i aina kykene tlyrtamedn luotettavuus- ja no-

peusvaatimuksia. Onnistr.rneet verkkopalvelut edellyt-

tdvlt siten laajempaa muutosta toimintatapoihin.

Hyvinvoinnin kasvu ja finanssisektorir.r kehitys ovat

muuttaneet mycis nopeasti tyireldkkeen asemaa. Tyriela-

Verkkopalvelu avainasemassa

Suomen rahoitusmarkkinoiden vapautuminen 1980-lu-

vun lopuss:r ja erityisesti viir.r.reaikainen pankki- ia va-

kuutussektorin yhdenryminen ovat aloittaneet kehi-

ryksen, jossa julkinen eliketurva joutuu uudenlaiseet.r

kilpailutilanteeseen.

Tdssd tilar.rteessa yksilollistlwien elemdnurien vaati-

mukset on kyettdvl sovittamaan lakisddteiseen jirjestel-
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ke on osa hywinvointivaltion turvaverkkoa. Pitkeaikai-

sena etuutena sille on aina voitu laskea mycis rahamdd-

riinen arvo, jota voidaan verrara muihin pitkaaikaisen

siistimisen muotoihin.

Tema piirre vain korostuu, kun kansalaiselle mark-

kinoidaan yksildllisia eldkkeita tai pitkaaikaissllstdmi-

sen tuotteita. Jdlkimmdisten markkinoinnissa saadaan

kuluttajaan vetoavaa lisdarvoa niihin liiteryista eldmyk-

sistd ja tarinoista. Lakisilteinen jdrjestelmd voi kilpailla

vain nopeudella ja luotettavuudella.

Nopeat ja luotettavat palvelut lisddvdt myris talou-

den tehokkuutta. Yksikillisesti ridtdl6idyt finanssituot-

teet vastaavat monessa tilanteessa kansalaisen tarpeeseen

saada tdydennyste eleketurvaansa. Oikeiden pidt6sren

tekeminen edellyttid kuitenkin tietoa lakisddteisen eld-

keturvan tasosta. Ty6elakeierjestelmin velvollisuus on

antaa tdtd palvelua.

Tycielakeuudistuksen suunnittelussa on nostettu esiin

eliketurvan riippumattomuus ryduran jaksottumisesta:

elakkeen tulisi samoilla ansioilla olla sama siiti riippu-

matta, onko ansiot saatu yhdessd tai useammassa ryd-

suhteessa. Sama vaatimus on asetettava my<is palveluil-

le. Nykyisin yhdessl ryrisuhteessa ryciskennelleen on

helppo saada tieto ansaitsemastaan eleketurvasta. Muil-

le on turvattava sama mahdollisuus. Vakuutetun nd-

kcikulmasta ryrielekejarjestelmdn tulee olla yhtendinen

hajautetusta hallintotavasta huolimatta.

Bo Lundquist

Tieto ha llin nosta j a y le is ha llinno sta uas tAAua j o h taj a
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PALVELUT

KOTIMAAN PALVELUT

. Elakeotteita vakuutetuille

. . EIakeotteitaTEL-laitosten otepalveluun
. Eldkelaskelmia vakuutetuille

, . Neuvontakirjeitd vakuutetuille
. Neuvontapuheluja
. Asiakaskdyntejd
. Tyos u hdese I vitte lyj 5

. lnternetneuvonta

522 300

93 100

1 900

13 300

61 500

3 700

I 200

1 300

ASIAKASKOULUTUS

Eliikelaitoskou lutus
. Koulutustilaisuuksia 47
. Osallistujia 2070
. Koulutuspiiivie 1949

Koulutusaiheita olivat muun muassa tyoeldkkeiden

perusteet, tyottomyysturva, osa-aikaeldke, elakkeen

laskenta, vastuunjako, vakuutuskausitodistukset, tyo-

suhteen sitovuutta koskevat asiat, otepalvelun uu-

distaminen sekd tyo- ja toimintakyvyn arvioiminen.

Eldkekuntouttajille jirjestettiin opintomatka Brys-

seliin.

Kelan koulutus
. Koulutustilaisuuksia 36
. Osallistujia 840
o Koulutusptiivie 888

Koulutusta jdrjestettiin kaksipdivdisind peruskurssei-

na, teemapiiivine, kuntoutusseminaareina ja vakuu-

tuspiirikohtaisina kursseina.

Muiden yhteisojen koulutus
. Koulutustilaisuuksia 31

. Osallistujia 770
o Koulutuspdivie 587

Kohderyhmind olivat tyovoimatoimistojen sekii tyo-

voimavoima- ja elinkeinokeskusten henkilokunta,

sairaaloiden sosiaalityontekijat ja Tampereen yliopis-

ton vakuutustutkinnon opiskelijat. Koulutuksessa kd-

siteltiin vakuuttamista, eldke-etuja, tyoeliikekuntou-

tusta ja tyoelekelakien muutoksia.

ULKOMAAN PALVELUT

. Eldkehakemuksia ulkomaille

. Elakehakemusten liitetietoja
o Neuvontakirjeitii
. Neuvontapuheluja
. Rekisteroityjd ulkomaisia

eldkepddtoksid
o Vakuutuskausitodistuksia
r Takautuvien eldke-erien maksaminen
r U lkomaantyon vakuuttamisratkaisuja
r U lkomaisten sosiaaliturvatodistusten

rekisterointej6
. EY-virkamiesten elakesiirtohakemuksia

VALVONTA

o TEL-valvonnat
- pakkovakuutuksia

o YEL-valvonnat

- pakkovakuutuksia

. Kdsitellyt YEL-vapautushakemukset

4 t00
10 700

1 600

30 500

14 200

I 400

600

5 100

700

300

t 700

500

3 000

800

500

REKISTERIT

Eliiketurvakeskuksen rekisterien kdyttotarkoitus on tyoeliiketurvan hoitaminen ja sen toteuttamiseen tarvittavat
yhteydet muihin eldkejdrjestelmiin.

Tdrkeimmdt rekisterit ja niiden tietosisiillot:

. Henkilorekisteri: henkilo- ja osoitetiedot

.Tyosuhderekisteri: TEL-, MEL-, LEL- ja TaEL-tyosuhdetiedot, MYEL- ja YEL-toimintaa koskevat tiedot, vapau-

tukset yrittSjdvakuutusvelvollisuudesta, tyoeldkelisdpdivdt, VEL-, KWEL- ja KiEL-palvelussuhdetiedot, Suomen

Pankin ja Kansaneliikelaitoksen palvelussuhteet

o El6kerekisteri: tyoelSkepddtokset, kuntoutusrahapaiitokset ja tietoja kansaneliikepiiStoksistd

. E lSkejd rjestelyrekisteri: TE L -tyonantajien elekevakuutukset

. Hakemusrekisteri: vireilld olevat ja pdetetyt elSkehakemukset

oAsianhallintarekisteri: Eliiketurvakeskuksen eri tyopisteiden selvittelytietoja, tietoja eliikehakemukseen liittyvista

asiakirjoista, eliikelautakunnissa ja vakuutusoikeudessa vireillii olevat valitukset ja niitii koskevat paatokset, tietoja

tapaturma- ja liikennevakuutuksen sekd sotilasvammalain mukaisista korvauksista
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TILASTOT

Eliikemeno ja koko sosiaalimeno prosentteina
bruttoka nsa ntu otteesta

/o

35

30

25

20

15

10

5

1991 r996 2001*) 2006*) 2011*)

Elekemenon osuus

I Koko sosiaalimenon osuus

Yksityisen sektorin maksutulo prosentteina
palkkasu mmasta

Yksityisen sektorin eliikemeno prosentteina
palkkasummasta

5

1976 1981 1986 1991 1996 2001 +)

TEL -. LEL - ja TaEL -vastuuvelka prosentteina
vastaavasta palkkasu mmasta

%

20

15

10

o//o/o

25

20

15

10

5

150

125

100

75

50

25

1976 1981 1986 1991 1996 2001 *)

*) arvio

1976 198',t 1986 1991 1996 2001 *)
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Yksityisen sektorin piiriin kuuluneet tyoikdiset
vuoden lopussa

Henkilod

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

1991 92 93 94 95 96 97 98 99 2000

I Tyosuhde31.12.

E Ei tyosuhdetta eike elekette 31.12.

ElSke 31.12.

Yksityiselld sektori lla vuosittai n alkaneet eldkkeet

Yksityisen sektorin eldkkeet vuoden lopussa

El6kkeitd

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

-!t I
-Mffiffi

1992 93 94 95 96 97 98 99 2000 01

I Vanhuuseliike r$uuh'E Osa-aikaeldke

I Ty<ikyvyttomyyseliike I Maataloudenerityiseliike

Tyottomyyseldke Perhe-eldke

Keskimiid rdinen eliike yksityiselld sektorilla
vuoden 2000 lopussa

E u roalkk

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

TEL MEL LEL TaEL YEL

I Yksityisen sektorin osuus

I Jrlki"en sektorin osuus

KELAn elakkeen osuus

Ei sis5ll6 perhe-eldkkeitd

MYEL Kaikki

Elakkeite

80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

1992 93 94 95 96 97 98 99 2000 01

I VanhuuselSke l,*ll* Osa-aikael6ke

I lyotyvyttomyyseldke I Maataloudenerityiseliike

Tyottomyyseleke Perhe-eliike

Vahuuseliikkeissd mukana vain suoraan vanhuuselSkkeend
alkaneet, ei ns. jatkoelSkkeitd.
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E LAKE LAITOSTE N TO ItVI IN NASTA 2OO1

Elrikelaitoksia

Vakuutettuja

Eltikkeiti

?1.12.

31.12.

TEL

50

1 200 000

665 000

66 500

6 790

5 149

46 153

653

LEL

1

160 000

153 200

13 000

444

669

3 725

363

1998

605 300

211 300

47 500

4 900

218 000

1 087 000

'I

50 000

1 900

740

B1

7

118

354

1999

618 800

206 800

50 700

I 500

221 800

1 107 700

10

160 000

94 900

B 140

469

599

137

528

2001

646 600

199 000

56 700

16 700

225 800

1 144BOO

2001

4 066

1 532

550

97

800

7 045

1

100 000

221 100

11 090

122

539

22

202

FA

1 600 000

1 144 800

100 170

7 957

7 045

50 667

5tt

TaEL MEL YEL MYEL Yhteensd

1

7 000

8 500

680

51

82

452

806

Myonnefft ekikkeet, kpl

Makzutulo, mili. euroa

Eldkemeno, milj. euroa

Vastuwelka g1.12..rnili.euroa

Keskim. el6ke 31.12,, eurodkk

Eldkkeiden lukumddrd 31.12.

Vanhuusel6kkeet

Ty6kWynomyyselakkeet

Ty6ttdmy14s€Hkkeet

Osa-aikaelSkkeet

Ferhe-eldkkeet

Kaikki

Eldkemeno, miljoonaa euroa

Vanhuusel6kkeet

TyokWWdmWse16kkeet

Iydttrimwseldkkeet

Osa-aikaeEkkeet

Ferhe-elilkkeet

Kaikki

1997

594 200

218 000

42900

2 800

214 500

1 072 400

2000

632 200

201 100

53 000

13 500

224100

1 125 500

1997

3 039

1 560

348

17

683

5 647

1998

3 238

1 543

404

23

704

5 91'1

1999

3 455

1 525

458

48

732

6 218

2000

3 699

1 508

503

t3

758

6 541

Kaikkiin ylli) esitettyihin lukuihin sisekyy myiis rekisterdity liseturva. Maksutulo ja vastuuvelka ovat arvioita.
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TYO E LAKE RAHAN KIE RTO KU LKU

YKSITYINEN SEKTOR!

Ho ,ry in,

Eltkkeet

Rahasto
50,7

muut
4,2

Tytintekiiar
1,6
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JULKAISUT

TUTKIMUKSET

EilaTuominen (toim.)

Muuttuva tyo 1a elaketurva.
Elaketurvakeskus. Tutkimuksia 2001

RAPORTIT

Anu Polvinen
Stokastisen ennusteen kdytto julkisen talouden kehityksen
arviornnissa. Elaketurva keskus. Raportteja. 2001'.23

Tiina Mdkinen
Elekelaisten tulonmuodostus yhdeksassa OECD-maassa
vuonna 1995. ElSketurvakeskus. Raportteja. 2001 :24

Lauri Leppik, Christina Lindell
Neighbours look at each other. Estonian and Finnish
Pension Systems. Eld keturvakeskus. Raportteja. 2001 :25

Simo Forss, Seppo Karisalmi, PirjoTuuli
Tyoyhteiso, jaksaminen ja eldkeajatukset
Tyossapysymiseen li ittyvan tutkimusprojektin loppuraportt .

Eliikelurvakeskus Baportteja. 2001 :26

Eila Tuominen
\ohon vai eldkkeelle? lkdantyvien tyottomien kokemuksia
vuosikymmenen taitteen tyomarkkinoilta.
Elaketu rvakeskus. Raportteja. 2001..21

IVION ISTEET

MerviTakala
Yritykset ja osa-aikaeldke.
Eldketurvakeskus. Monisteita. 2001 :33

MerviTakala
Ennakkotietoja vuoden 2001 osa aikaeleketutkimuksesta
Eld keturvakeskus. l\4onisteita. 2oO1 :34

Anu Polvinen
Osa-aikae{dkelaisten tyo ja tulot. Kuvaus rekisteriaineistojen
valossa. Eldketurvakeskus. lvlonisteita. 2001 :35

Raija Gould
Elakeajatukset. Katsaus ai heeseen lilttyviin
tutkimustuloksiin. Elaketurvakeskus. N,4onlsteita. 2001 :36

KATSAUKSET

Aila Ahonen, Rolf Storsjo
Eldke- ja muun sosiaaliturvan kehittaminen.
Eldketurvakeskus. Katsauksia. 2O0l :1

Katsaus vuoden 1 999 vastuunjakoon.
Elaketurvakeskus. Katsauksia. 200'1 :2

Eliikkeistd ulkomailla. Saksassa virerlla oleva elakeuudistus.
Eldketurvakeskus. Katsauksia. 2001.3

lsmo Risku
Eliikerahastolen suuruutta kuvaavia tunnuslukuja.
Elaketurvakeskus. Katsauksia. 2001 :4

Mika Vidlund
Eldkkeistii ulkomailla lso-Britannian elakeuudistus
ElSketurvakeskus. Katsauksia. 200'1 :5

Marja Klviniemi
Eldketurva Suomessa vuonna 2000. Elaketurvakeskus.
Katsauksia. 2001:6

Marja Kiviniemi
Eldkemenoennuste vuodelle 200'1. Eldketurvakeskus.
Katsauksia. 200'1 :7

TILASTOJ U LKAISUT

Kuukausitietoja yksityisen sektorin elekkeistd

Neljannesvuositietoja yksityisen sektorin eldkkeistd

Tyoeldkej6rjestelman tiiastollinen vuosikirja, osa ll

Yritysten tyoelakemaksut

Suomen tyoeliikkeensaajat (yhdessa Kuntien
elakevakuutuksen ja Valtiokonttorin kanssa)

Tilasto Suomen elakkeensaajista (yhdessd Kelan kanssa)

Tilasto Suomen elakkeensaaiista kunnittain
(yhdessd Kelan kanssa)

Taskutilasto / Fickstatistik / Pocket statistics

MUUT TILASTOT

I ilastotietoja tyosuhteessa ol,e sta

Tyoeld kejdrlestel man kuntoutustilasto

Tyoeld kelaitosten itseoikaisutilasto

Tyokyvyttomyyseldkkeiden ratkaisutilasto

MUUT JULKAISUT

Elaketurva Ldnsi-Euroopassa. ltavalta
Eldketurvakeskus Kasikirjat

ESITTEET

Tyontekijdn eleke/Arbetstagarens pension/
The Employee's pension

Yrittdlan elake/Foretagarens pension/
The Self-Employed Person's pension

Tyonantaja ja tyoeldkevakuutus/Arbetsgivaren och
arbetspensionsforsd kringen/Private Employer and
Earnings-related Pension lnsurance

Ulkomaalaisen tyoelSke Suomessa (suomen, ruotsin
englannin, saksan, viron ja vendjdn kielelld)

Eld keturvakeskus kouluttaa. Koulutusohjelma keviit
ja syksy 2001

LEH DET

Tyoeldke 1 - 5

Arbetspension 1-2

Korvamerkki 1-2

Lisaetu 1-4
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HALLINTO
EDUSTAJISTO

Varsinaiset jdsenet

Kansliapddllikko lVarkku Lehto, puheenjohtaja

Tyomarkkinajohtaja Teuvo N/etsapelto, varapuheenjohtaja

Tyonantajain edustajat

Vuorineuvos Jyrki Juusela, Outokumpu Oy1

Vuorineuvos lVikko Kivimiiki, Rautaruukki Oy

Johtaja Seppo Riski,

Teollisuuden ja Tyonantajain Keskusliitto TT

Toimitusjohtaja Veli-lVatti Rekola, lVaaseudun Tyonantajaliitto

Johtaja Harri Koulumies, Palvelutyonantajat

Johtaja Heikki Ropponen, Palvelutyonantajat

Henkilostojohtala Patrik Palmgren, Silja Line Oy

Tyontekijdi n edustajat

Johtaja Pekka Ahmavaara,

Suomen Ammattiliittojen Keskusjiirjesto SAK

Puheenjohtaja Jarmo Lehteenmdki, Paperiliitto

Puheenjohtaja Timo Vallittu, Kemianliitto

Hallintosihteeri Marja Puuska, Palvel ualojen ammattii iitto PAIVI

Taloudenhoitaja lVikko Tuominen, Suomen lVlerimies-Unionr

Puheenjohtaja I\4ikko lVdenpdd, Toimihenkilokeskusjdrjesto STTK

Puheenlohtala Risto Piekka, AKAVA

Maatalousyrittejien edustajat

Kansanedustaja Hannu Aho,

lvlaa- la metsdtaloustuottajarn Keskusliitto IVTK

Emdnta Terttu Mielikdinen,

Maa- ja metsataloustuottajain Keskusliitto IVTK

Puheenjohtaja Holger Falck, Svenska Lantbruksproducenternas

Centralforbund SLC

Henkilokohtaiset varajasenet

Hallintojohtaja Kar T Ahonen

Johtaja Risto Suominen

Toimituslohtaja Juha Bantanen, Ahlstrom Oyj

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Pentti, Lemminkainen Oy

Osastopdallikko Risto Alanko,

Teollisuuden ja Tyonantajain Keskusliitto TT

Toimltusjohtaja Esko lVurto, Huiskula Oy

Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen, Palvelutyonantajat

Johtaja Kauko Rautiainen, Palvelutyonantajat

Johtaja Christian Gronvall, Silja Line Oy

Puheenjohtaja Kalevi Vanhala, Puu- ja erityisalojen liitto

Li ittosihteeri Matti Veh kaoja,

Auto- ja Kuljetusalan Tyontekijaliitto AKT

Puheenjohtaja Jorma Kallio, Palvelualojen ammatti li itto PANzI

Liiton sihteeri Erik Lindfors, Vletallityovaen Liitto

Tyottomyyskassan johtala Tarja Va lli nheimo,

Suomen Elintarviketyoldisten Liitto SEL

Padsi hteeri Seppo Junttila, Toim ihen kilokeskusjiirjesto STTK

Toimitusjohtaja lVarkku von Hertzen, Suomen Ekonomiliitto

Emanta Anne Kylmaniemi,

Ivlaa- ja m etsdta loustuotta ja i n Kesku sl i itto IVTK

Maanviljelild Kyosti Harju,

Maa- ja metsetaloustuottajain Keskusliitto IVTK

Ammattikalastaja Heikki Salokangas,

Suomen Ammattrl alasrajaliitto

Muiden yrittdjien edustajat

YrittSld tVlarkku Wuoti, PelVac Consulting Ky

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Pehkonen, Otto Pehkonen Oy

Eliikevakuutusyhtioiden edustajat

Ylimatemaatikko Taisto Lassila, Varma-Sampo

Toimitusjohtala Tom Liljestrom, Eld ke-Tapiola, 1 5.5.2001 saakka

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Laine, Eliike-Tapiola, 1 5.5.2001 alkaen

Toimitusjohtaja Folke Lindstrom, Eldkevakuutusosakeyhtlo Veritas

Vaku utuskassojen ed ustaja

Toimitusjohtaja Keijo Piskonen, ElSkekassaTapio

Eldkesdiitioiden edustaja

Toimitusjohtaja lVatti Soljanlahti, Suomen Postin Eliikesddtio

Vakuutuslddketieteen edustaja

Pdiijohtaja Jorma Rantanen, Tyoterveyslaitos

Lainopillinen asiamies Risto Tuominen, Suomen Yrittajat

Toimitusjohtaja Tiina Oksala-Leino, Erikoiskaupan Liitto

Toimitusjohtaja Lasse Heinio, Eldke-Fennia

Varatoimitusjohtaja Jaakko Tuomikoski, llmarinen

Toimitusjohtaja Eila Blomqvist, Pensions-Alandia

Toimitusjohtaja Kari Puustrnen, Bensiinikauppiaitten Elakekassa

Johtaja Harri lVattila, ABB Oy
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Osastonjohtaja Kaj Husman, Tyoterveyslaitos



Muut jdsenet

Ylijohtaja Eila Uotila, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus

JohtajaTellervo Kling, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja

kehittiimiskeskus STAKES

Sihteeri

Osastopiidllikk o Helena Tapio, Elaketurvakeskus

HALLITUS
Varsinaiset jiisenet

Puheenjohtala, toimitusjohtala Kari Puro, llmarinen

Varapuheenjohtaja, hallitusneuvos lVarkku Sorvari,

Sosiaali- ja terveysministerio

Tyonantaj,ain edustajat

Johtaja Lasse Laatunen,

Teollisuuden ya Tyonantajain Keskusliitto TT

Johtaja Markku Koponen, Palvelutyonantajat

Johtaja Jussi Kallio, lVetalliteollisuuden Keskusliitto MET

Tyontekij6i n edustajat

Sosiaalipolrittinen sihteeri Aarne Lehkonen,

Suomen Ammattiliittojen Keskusjdrjesto SAK, + 24.4.2001

Sosiaalipoliittinen sihteerj Sinikka Nddtsaari,

Suomen Ammattiliittojen Keskusjdrjesto SAK, 14.5.2001 lukien

Sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen,

Suomen Ammatti liittojen Keskusjdrjesto SAK

Sosiaalisihteeri Veikko Simpanen,

Toimihenkilokeskusjdrjesto STTK

Maata lousyrittiijien edustaja

Johtaja Kaarina Knuuti,

lr4aa- ja metsdtaloustuottajain Keskusliitto MTK

YrittSjien edustaja

Johtala Risto Suominen, SuomenYritteijdt

Muut jdsenet

Toimitusjohtaja Esko Kivisaari, Varma-Sampo, 31.12.2001 saakka

Osastopaellikko Eija Kaipainen-Perttula, Varma-Sampo,
'1.1.2002 alkaen

Ylilddkdri Seppo lVattila, ElSke-Fennia

Toiminnanjohtaja Folke Bergstrom, ElSkesadtioyhdistys ESY

Si hteeri

Osastopddllikko Helena Tapio, Elaketurvakeskus

TILINTARKASTAJAT
Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young

Tilintarkastusrengas Oy / PKF Finland Oy 31.'12.2001 saakka

Apulaispddllikko Erkki Blom,

Terveyde n h uol lon oi keustu rva keskus

JohtajaTerhi Lonnfors, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja

kehittuimiskeskus STAKES

Henkil<ikohtaiset va rajesenet

Oikeustieteen kandidaatti Johan Astrom,

Teol lisuuden ja Tyonantajain Keskusliitto TT

Sosiaalipoliittinen asiamies Vesa Rantahalvari

Pa lve I utyona ntalat

Varatuomari Hannu Rautiainen,

Teollisuuden 1a Tyonantajain Keskusliitto TT

Lakimies Janne I\/letsemeki,

Suomen Ammatti liittojen Keskusjdrjesto SAK

Ekonomisti lsmo Luimula,

Suomen Ammattiliittojen Keskusjdrjesto SAK

Puheenjohtaja Matti Viljanen, lnsinooriliitto lL

Jaostopiidllikko llkka Ojala,

l\4aa- ja metsetaloustuottajain Keskusliitto MTK

Kehityspaallikko Kari Bjorklov, Suomen Yrittejet

Toimitusjohtaja Taisto Paatsila,

Maatalousyrifiajien eldkelaitos IVELA

Ylilaakari Timo Helske, Tapiola

Toimituslohtaja Lauri Koivusalo, LE L Tyoeld kekassa
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TYOKYVYTToTUYYSASIaN NEUVOTTELU KU NTA

Puheenjohtaja, varatoimitusjohtaja Seppo Pietilainen

Varapuheenlohtaja, osastopeallikko Pertti Tukia

Jiisenet

Ortopedian ja traumatologian dosentti Pertti lt4yllynen

Sisdtautien ja kardiologian erikoisladkari lVatti Saarinen

Lakimies Nzlarkku Kojo

Sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen

Asiamies RiittaTyolaidrvi 8 8.2001 saakka

Asiamies lrma Pahlman 8.8.200i a kaen

Asiamies Jukka Karhu 28.3.2001 saakka

Asiamies Vesa Rantahalvari 28.3 2001 alkaen

Laiiketieteen lisensiaatti Kari Kaukinen

Toimitusjohtaja Jaakko Pajula

Johtaja Kaarina Knuuti

Ylilaakdri Sakari Tola

YlilddkSriTimo Aro

Osastopiiiil li kko Pertti Tukia

Toimitusiohtaia IVatti Soljanlahti

E'dkejohlaja Esko Vainionpaa

Eldkevakuutusjohtaja Pentti Saarimaki

Yksikonjohtaja lVarjatta Pihlaja

Johtajaylilddkdri Hannu Hatkonen

Ylilddkdri Antti Huunan-Seppdla

Ylitarkastaja Pentti Lehmijoki

Sihteerit / Esittelijet

Jaostosihteeri Marja Kallenautio, jaostosihteeri lVarja Rantala

YRITTAJI EN N EUVOTTELU KU NTA

Puheenjohtaja, toimitusjohtaia Matti Uimonen, 30.11.2001 saakka

Toimitusjohtaja Jukka Rantala, 1.12.2001 alkaen

Varapuheenjohtaja, lakiasiainpiidllikko lVarkku Sirvio

Jdsenet

Var atuornari lVarkus Aimiilii

Toimitusjohtaja Ensio Bomo

Kehityspiidllil.ko Kari Blort lov

Osastopddllikko Tapani Karonen

Asiamies Juhani Hopsu

Toimitusjohtaja Tilna Oksala-Leino

Toiminnanjohtala Tarsto Eronen

Toiminnanlohtaja Jouni Korhonen

Toiminnanjohtaja Piiivi Liedes

Toiminnanjohtaja lVatti Poyry

Liikenteenharjoittaja Seppo Makkonen

Taksiautoilija Krister Olsson

Vakuutusjohtala Hannu Rissanen

Johtaja Hannu Tarvonen

Toimituslohtaja Kari Puustinen

Sihteeri

Osastopiiiillikko Mikko Pellinen

Hen ki lokohta iset va rajiisenet

Dosentti Jukka Kivekas

Laaketieteen ja kirurgian tohtori, psykiatrian erikoisladkari

Antero Leppavuori

Johtava lakimies Katriina Vierula

Sosiaalipoliittinen sihteeri Sinikka Naatsaari

Johtaja lVatti Leppa16 '14.2 2001 saakka

Yksikonjohtaja Leila Kostiainen , 14.2.2001 alkae.l

Asiamies Riitta WSrn

Varatuomari lVikko Nyyssolii

Apulaisiohtaia Pasi Moisio

Jaostopiiiillikko llkka Ojala

Yliladkari Seppo Mattlla

OsastopiiSllikko Anne Koivula

Ratkaisuasrantuntiia lvlarjatta Siren

Apulaisosastopdallikko lVarja-Liisa Saloranta

Osastopeallikko Timo lVustonen

Apulaisjohtaja Eeva Koskensyrjd

Tarkastaja Tuija Korkkula

Eliikejohtaja P6ivi von Plato

Etuuspdiillikko Marja-Leena Sepp6ld

Ylitarkastaja Anla Lyra

Henki lokohtaiset varajiisenet

Johtaja Heikki Pitkdnen

Toimitusjohtaja Aulis Laaksonen

ormrtLrslohtala Kauko Agren

Toiminnanlohtaja lsmo Ojala

Apteekkari lVarcus O li

Toiminnanlohtaja Lea Herttua

Toimitusjohtaja llkka Liukkonen

Toimitusjohtala Sakari Yli-Rahko

Padsihteeri Terhi Aaltonen

Paasihteeri lr4arkku Ylonen

Toimitusjohtaja Aino Hanninen

Toimitusjol"taja Heil, kr Kadrrainen

Yksikonjohtaja Kurt Lagerbohm

Johtaja Jukka Vainio

Toimitusjohtala Kari Joutsa
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E LAKE LAUTAKU N NAN TO ItVI INTA 2OO1

lakelautakunta on elakelaitoksista riippuma-

ton, ensimmdinen muutoksenhakuaste yksi ryi-

sen puolen tycieldkeasioissa. Sosiaali- ja ter-

veysministeriri nimittdd sen jdsenet. Elakelautakunnan

pddtciksiin haetaan muutosta vakuutusoikeudelta, joka

on rydelakeasioiden ylin oikeusaste.

Ehkelautakuntaan kuuluu piltoiminen puheenjoh-

taja, kolme varapuheenjohtajaa seki 20 varsinaista jd-

senta ia heidan henkikjkohtaiset varajlsenensd. Jlsenet

ja varapuheenjohtajat ovat sivutoimisia ja heiddt nimi-

tetddn kolmivuotiskaudeksi kerrallaan.

Jisenet ovat roimikauden aikana erottamattomia. He

toimivat tuomarinvastuulla. Elakelautakunnan kanslias-

sa rydskenteli toimir.rtavuoden lopussa 20 pdltoimista

toimihenkilcid.

Elekelautakunnar.r kanslian palkkakustannukset.ia jd-

senten palkkiokustannukset olivat vuonna 200 1 yhteen-

sa 602 208 euroa. Muut kustannukset, jotka sisdltdvdt

muun muassa valmistelutoimiston ja toimistotiloille las-

kettavat kustannukset, olivat yhteensd 839 648 euroa.

Yhden valitusasian keskimdlrdinen hinta oli 408 euroa.

Menettelyd koskevat sddnntikset

Muutoksenhausta siddetldn ry6ntekijdin eldkelaissa. Ele-

kelautakunnan toiminnasta sdldetldn ryrintekijlin eh-

keasetuksessa ja sosiaali- ja terveysministeririn vahvista-

massa elakelautakunnan rycijiirjesryksessd. Valitusasian

kasittelyssd ehkelautakunta soveltaa hallintolainkdyttti-

lakia.

Nelje kuusijesenistd jaostoa kasitteli muutoksenha-

kuasioita vuonna 200 I entiseen tapaan. Jaostokokouksia

oli 124. Niiss1 ratkaistiin kerrallaan 1360 valitusasiaa.

Elekelautakunta ei kokoontunut taysistuntoon toi-

mintavuoden aikana. Sen hallintoasioita kdsittelevd hal-

lir.rtojaosto kokoontui viisi kertaa.

Kehittlminen

Paetristen perusteluja on parannettu. Lisaiksi piltriksen

rakennetta on selkeytetry ja pidtriksissd olevaa informaa-

tiota on lisdtry. Ellkelautakunta on luonut hyvdt valmiu-

det hallintolainkdyttrilain 37 S:n mukaisen suullisen ka-

sittelyn jirjestdmiselle. Toimintavuonna ei kuitenkaan

ole ollut asioita, joissa suullinen kuuleminen olisi ollut

tarpeen asian selvittlmiseksi.

Elakelautakunta on julkaissur 270 merkittivid pII-

t6staen toukokuussa 2001 avatussa oikeuskdytlntritieto-

kannassa, joka on osa Eldketurvakeskuksen Internetissi

olevaa ry<ieldkelakipalvelua (www.ryoelakelai t. etk. fi ).

Elekelautakunnassa otettiin toimintavuoden alusta

kdyttririn uusi palkkausjirjestel md, j ossa yhtenl tekij en:i

on henkikikohtainen tycisuoritus.
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Muutosprosentit tyokyvyn arvioinnissa

1997 1998 1999 2000 2001

Va rsi nai nen tyokyvyttomyyselii ke

I Yksilollinen varhaiselSke

Valitukset j a ratkaisut

Eldkelautakunnalle saapui toimintavuon na 3 929 valitus-

ta, mikd on 56 enemmdn kuin vuonna 2000. Asioita oli

vireilh vuoden 2001 lopussa 1533 eli 395 enemmdn kuin

edeflisend vuonna.

Toimintavuonna elekelautakunta ratkaisi 3 532 valt-

tusa;iaa, mikd on 434 edellisvuotta vhhemmdn. Tytiky-

ryn arviointia koskevia ratkaisuja oh270l eli 76 prosent-

tia. Perinteisil rytilgryttcimyyselikevalituksia ratkaistiin

2 412 eli 252 vahemman kuin edellisend vuonna. Yksi-

killiste varhaiselikettd koskevia ratkaisuja annettiin 289,

mikd on 58 edellisvuotta vlhemmin.
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Ratkaisuista noin kaksi kolmasosaa liitryi TEL:iin ja

yli neljlnnes MYEL:iin ja YEL:iin. Loput ratkaisuista oli-

vat LEL:iin, MEL:iin, TaEL:iin ja luopumisjlrjestelmiin

liitryvie asioita.

Toimintavuonna valitusten keskimd.drdinen kesittely-

aika pidenryi edellisvuodesta 0,5 kuukaudella. Kasittely-

aika oli sekd kaikissa asioissa ette q/dLy\yn arviointia kos-

kevissa asioissa 4,4 kuukautta.

Vuonna 2001 eldkelautakunta muurri muutoksen-

haki.jan eduksi 8,4 prosenttia tapauksista. Asioita pa-

lautettiin eldkelaitokseen uudelleen kasiteltivlksi 5,8

prosenttia. TyOkywyn arviointia koskevista asioista eld-

kelautakunta muutti 8,2 prosenttia ja palautti 5,4 pro-

senttia.

Helsingissd helmikuun 25. pelnnn 2002

Timo Hauu

Puheenjohtaja

Pirjo Ahesson

Kansliapdrillikki)

E LAKE LAUTAKU N NAN JAS E N ET

Pu heenjohtajisto

Varatuomari Timo Havu, puheenjohtaja, varapuheenjohtajat apulaisosastopddllikkoTuulikki Haikarainen,

hallitusneuvos Veikko Liuksia, varatuomari Heikki T Hamalainen

Asia ntu ntijajasenet Va rajiisenet
Lakimies Ulla lViettinen Oikeustieteen kandidaatti Jukka Laukkanen

Apulaisosastopeallikko lVatti Toiviainen Filosofian kandidaatti Heikki Peltola

Lddketieteen ja kirurgian tohtori Jarmo Vuorinen 28.2.2001 saakka Ortopedian ja traumatologian dosentti Aarne Kivioja 28 2.2001 saakka

Ortopedian ja traumatologran dosentti Aarne Kiviola '1.3.2001 alkaen Kirurgian ja ortopedran erikoislddkdri Sari Salminen 1.3 2001 alkaen

Psykiatrian erikoisldakan Anna Savela Lddketieteen ja kirurgian tohtori Antero Leppavuori

Dosentti HeikkiTakkunen Dosentti llkkaTorstila

Laaketieteen ja kirurgian tohtori Pentti Ristola Sisdtautien erikoislddkdri Raine Jussila

Tyonantajain edustajat
Varatuomari IVarkus Aimdld

Oikeustieteen kandidaatti Johan Astrom

Hallintotieteen maisteri Vesa Rantahalvari

Varatuomari lVikko Nyyssold

Tyontekijdi n ed ustajat

Palkkasihteeri Jouko Ahonen

Tyoehtotoim tsila Vuokko Vaananen

Sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen

Sosiaalisihteeri Veikko Simpanen

Maata lousyrittiij ien edustajat
O,keustieteen lisensiaatri lll ka Ojala

Agronomi llpo lVattila

lVaataious- ja metsatreteiden maisteri Simo Tiainen

Oikeustieteen maisteri IVaire Lumiaho'18.12.2001 saakka

AgronomiVirpi Siitonen 19.12 2001 alkaen

Yrittdjien edustajat
Toimitusjohtaja Tiina Oksala-Leino

Lainopillinen asiamies Risto Tuominen

Diplomi-insinoori Rauno Toivonen

Varatuomari Hannu Rautiainen

Varatuoman Riitta Warn

Oikeustieteen kandidaatti Timo Hoykinpuro

Sosiaalipoliittinen sihteeri Sinikka Nddtsaari

Lakimies Janne lVetsamaki

Tyottomyyskassan johtaja Seppo Niininen

Lakimies lVarkku Kojo

Varatuomari Risto Airikkala

lVaatalous- ja metsdtieteiden maisteri Anne Penttila 12.9.2001 saakka

Tutkija Juha Lappalainen 13.9.2001 alkaen

Toiminnanjohtaja Tage Ginstrom

Yksikonjohtaja Pekka Kdhkonen

Johtala Tauno Jalonen

35



+C
VLJOTTA

TYCTELAKE

Etiiketurvakeskus
PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Kirjurinkatu 3, Helsinl. r

00065 Eldketurvakeskus

Puhelin (09) 1511

Faksi (09) 148 1112

www.etk.f i


