


Eliiketurvakeskus lyhyesti
Eliketurvakeskus (ETK) on tyoellketurvan kehittdmi-
sen ja toimeenpanon lakisidteinen yhteisty6elin, asian-

tuntija ja yhteisten palvelujen tuottala.
Asiakl<aita ovat tyoeldkelaitol<set, sosiaaliturvan ja

-vakuutul<sen hoitajat ja viranonraiset, pditoksentel<i-
jdt, tutl<imus- ja koulutusinstituuriot, vakuutetut ja va-

l<uutuksenottaiat selcd tiedotusva I ineet. Elil<eturvakes-
kus on kansainvdlinen yhdyslaitos; se valittad ull<omail-

le Suomessa jdtetyt eldkehal<emul<set ja vastaa tiedus-
teluihin.

ETK toimii luotettavan, oikeudenmul<aisen ja te-
hokkaasti jarjestetyn tyoeldl<eturvan puolesta. Vuosi

2006 oli Eliketu rval<eskuksen 45. toimintavuosi.

ETK tuottaa
. tutkimuksia, tilastoja ja taustaselvityl<sid tyoelil<etur-

van arviointia, kehittdmistd ja uudistusten seurantaa
varten

. suunnittelu-, koulutus- ja viestincdpalveluja sel<a tul<ee

myos sdadosten valmistelua

. eldketurvan toimeenpanoon liittyvii palveluja, l<uten

tietologisti ikl<aa, vastuunjalco- ja al<tuaar-ipalvelu ja

. laki-, ulkomaan- ja neuvontapalveluja sel<a valvoo tyo-
elaketu rvan toteutumista.





To irnitu sj oht aj a;tr k ats au s

Liketurvakeskuksen perustamisphivini on totut-
tu pitzimddn Eldketurvakeskukscn ensimmd.isen
hallituksen ensimmriisen kokouksen ajankohtaa
19.10.1961. Timdn perusteella Eldketurvakeskus
juhlisti 45-r,uotisuuttaan viime luodcn lokakuussa
sidosryhmille.iiirj estetyll:i vastaanotolla.

Historiallisen kokcmuksen opettamana yksityi-
sen sektorin tyoeldketurva haluttiin alusta ldhtien
rakentaa yksityisen toimeenpanon varaan. Ratkai-
su o[ siitikin syys&i luonteva, ettd tyoeldke on yksi-
tyiseen tycisuhteeseen liitryva pakkaan rinnastuva
etuus. Toimeenpano perustettiin pidosin olemassa

olleescen rakenteeseen, vakuutusyhtiot, elakesead-

ot jzr -kassat, mutta myds uusia eldkelaitoksia pe-
rustcttiin.

Hajautetun toimeenpanon perusideasta seu-

raa, ettii suora asiakassuhde vakuutuksenottajaan
tai vakuutettuun on asiakkaan oman elzi.kelaitok-

sen vastuulla. Toisaalta vakuutetun asioinnin hel-
pottamiseksi haluttiin saada aikaan ns. yhden luu-
kun periaate. Nykymaailmassa tiit:i kai pitd.isi s:r-

noa portaaliksi: koko tyrieldkkeensi saadakseen va-
kuutetun tarvitsee asioida vain yhden cldkelaitok-

sen kanssa; j:irjestelmzi huolehtikoon omana taus-
tatydniin eri eldkelaitoksissa vakuutettrljen elii.ke-
palojen kokoamisesta ja oikeista kustannusvastuis-
ta. Idea oli syntyessidn erittdin moderni ja vieliikin
maailmalla ainutlaatuinerr.

Yhden luukun periaate ei kiytdnndssd voi toi-
mia ilman koordinoivaa elinti. Tlllaiseksi perus-
tettiin Eldketurvakeskus. Tyosuhteiden rekisterriin-
nin ja vastuunjaon lisziksi El:iketurvakeskuksen
tehuiviksi tulivat myris eliiketurvan kehittd.minen ja
tutkimus, vakuuttamisen valvonta, eldkeneuvonta,
lakien tulkintaja ohjeistus seki tiedotus. Nditd teh-
tdvizi Ellketurvakeskus hoitaa edelleen, vain teke-
misen tavat ovat muuttuneet.

Eldketurvakeskusta koskeva oma laki astui voi-
maan vuoden 2007 alusta. Tdtd ennen ELiketur-
vakeskuksesta oli sdddetty osana ny'tjo kuopattua
tytintekijain eldkelakia TEL:i:i. Lain sdd.timisen
yhteydessd niihtiin tarvetta seMttdd Eld.keturva-
keskuksen juridista asemaa: tulisiko Eliketurvakes-
kuksen asemaa tai tehtdvia siirtid Lihemmeiksi val-
tionhallintoa tai rahoitustapaa muuttaa.

Sosiaali-.ja terveysministeririn ascttamzr sclvi-

tyshenkilo jzitti raporttinsa ministeriolle viime vuo-
den elokuussa. Raportin johtopidtos oli, ett:i Eli-
keturvakeskuksen nykyistd juridista ascmaa ei pe-
rustuslain nikrjkulmasta ole tarvetta muuttaa. Joh-
topddtcis ei olc yll;itys, silld El:iketurvakeskuksen
julkiset tchtiiviit ovat pdiosin eldkelaitoksia palve-
levia ja avustavia. Julkista tehtdv:in hoitoahan on
nimenomaan eld"kkeistd ja muista oikeuksista ja
velvollisuuksista pdd:ttdminen, miti Eliketurvakes-
kuksessa on huomattavasti vdhemmin kuin eldke-
laitoksissa.
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H allituk s e n to irnint akertornus

uosi 2006 oli El:ikcturvakcskuksen 46. toir.ninta-
vuosi.ia viimeincn hallituksen kolmivuotisk:rtrdcs-
ta. Hallitus kokoontui 12 ke rtaa.

Kuluneen vuoden aikana Ellketurvakeskuksel-
le on laadittu uusi vuosien 2007 201I toimintaa
linjaava palvelujen kehittimiseen painottuva stra-
tesia. Edellisen stratesian painopisteet olivat ell-
keuudistustcn onnistuneessa toimecnpanossa. Hal-
Iitus hlwziksyi uuden stratesian lokakuussa 2006.

El;iketurvakeskuksen vuoden 2006 kcskcisct
vaikuttavuuden ja palvelukpyn tavoitteet liittyivit
vuodcn 2007 TyEl-uudistukscn toirncenpanon
onnistunrisccn. Tyticlrikc jrirjestelm:in pcrintcincrr
Eliikcturwakcskukst:n keskusrckistcricn kiivtttitin
pcrustuva toimintatap:r uudistcttiin. Arck Ot':n vl-
liipitiinrii yhtcincn ansairrtajiirjcstclnrii konaa El:i-
kcturwakcskukscn tyiisuhteidcn kcskusrckistcrin.
Uudistus nrahdollistaa tyiicl:ik{:irjcstclrniin an-
saint:rtictojcn tallcntamiscn vain kcrtaallcen yhtci-
sccn jiirjcstclmiiin. Suunnitcllut tydt szratiin yhdes-
sl Arekin.j:r" elii.kelaitostcn kanss:r tehdyksi ja Ele-
kcturvakeskuksen tyosuhdcrckistcrin tiedot kon-
vertoitiin uuteen ansaintajrirjestclmlzin vuoden-
vaihtecssa. Ellkelaitokset siirtdvdt omat tietonsa
uuteen jiirjestelmdin keszilli 2007.

Elikeuudistuksen vaikutuksia el:ikkeellc siirtv-
misiin on seurattu tiiviisti. Havainnot ovat vahvis-
taneet luottamusta el:ikeuudistuksen pitkin aika-
viilin tavoitteiden loleutumisecn.

Vuoden 2006 aikana on valnristcltu Elzikctur-
vakeskuksen rahoitukscn siirt:imistl osittain kcs-
kusrekistereisti eluikelaitoksille anncttaviin ticto-
jirjestelm:ipalveluihin perustuvaksi. Rckistcripal-
veluiden laskutus alkoi onnistuneesti r,uoden 2007
alussa. Sen arvioidaan tuottavan noin viidennekscrr
r,.uodcn 2007 toiminnan rahoittamiseen tarvittavis-
ta tuloista. Vuodcn aikana valmisteltiin myos suun-
nitelmia julkisen sektorin el;ikelaitosten tiiviimrnis-
t:i mukaantulosta Eldketurvakcskuksen toimintaan
vuodcn 2008 alusta.

El:ikcturv:rkcskuksen toimintaympziristtin ke-
hirvsn:ikynrzit ovat vakzrat. Eliikeuudistusten v:rati-
nricn nruutostcn onnistunut ldpivicnti itnt:ur stra-
tcsian nrukaiscsti nrurhdollisuudcn siirtiiii toinrin-
nzrn painopistcttii asiztkkaiclcn palvclujcn J)irrzrnta-
rnist:cn. Tirn:i muutos.ja mahdollint:n.julkiscn sck-

torin muk:rantukr vithvistavat Elzikcturvltkcskukst'n
Ascmir:l tycicLikctoimial;rlla.

Tiivis uudistustahti.ja lis:iiintyncct teht:iviit ovat
vaatincct El2ikcturuakeskuksen hcnkilorcsurssicn j a

ostettavir:n tictojzirjestelmien rakentamis- j:r kiytti-
palveluidcn kustannusten kasvua. Eldketurvakcs-
kuksen kulut olivat 55,9 miljoonaa euroa. Lisiystri
edclliseen \,noteen oli 17 proscnttia. Ellketurvakes-
kuksen henkilostcikulut olivat vapaaehtoiset kulut
mukaan Iuettuna 21,2 miljoonaa euroa. Ulkopuoli-
sia palvelqja ostettiin 26, I miljoonalla eurolla.

El;iketurvakeskuksen toiminnan menot katettiin

r,'icl:i vuonna 2006 pei:iasiassa tyriclzikcmaksuun sr-

silgwrill:i kustannusosuudella. Tristri kdytettiin toi-
rninnan kulujcn kattamiseen 51,1 miljoonaa euroa.
Kiytoomaisuudcsta tehtiin elinkeinoverolain mu-
kaiset enimmziispoistot 1,1 miljoonaa euroa. Al-
le kolmen r,uoden taloudellisen pitoajan omaava
kdytoomaisuus kirjattiin kuluiksi.

Ekiketurvakeskuksen palveluksessa oli vuoden
2006 p;izittyess:i 425 hcnkilciri. Mziiir:i oli yhtzi pie-
ncmpi kuin vuotta aikaisemmin. Lukuihin sis:ilty-
v;it vuodcr.t vaihteessir" ditiyslomalla ja muilla va-
pailla ollcet hcnkiltit. Vuonna 2006 henkilotycir.uo-
sien mzi:ir:i oli 383, mikii oli kahdcksan t:nemmin
kuin edclliscnii vuonna.

Edustajistollc, h:rllitukscllc sckii toimitusjohta-

.jallc.ja h:incn sijzriscllccn maksctut palkzrt.ja palkki-
ot oliv:r.t 408 733 t:unra.

El:ikcturv:rkcskukscn ylivahinkosuoia Vakuu-
tusosakcyhtio Garantizrllc siirretyn kannan osal-

ta priiittyi hclmikuussa 2006 allckirjoitcttuun lop-
puselvityksccn. El:iketurvakeskuksclla ei ollut endd
omistajaintrcssi:i Gar:rntiass:r. Koko omistus myy-
tiin joulukuussa 2006 clikclaitostcn muodostamal-
le ostajaryhmd"llc.ia sidottu rahasto purettiin. Van-
hojcn vastuiden osalta Eld:keturvakcskuksclla oli
palautettavaa elzikelaitoksille 0,4 miljoonael euroa.
Elikelaitoksille palautcttavia luottovakuutuskus-
tannusosuuksia oli r,r.rodenvaihtcessa yhteensii 26,0
miljoonaa euroa.
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Tyo eliikelait uudistuivat

uoden 2007 alusta tuli voimaan uusi tyirnterkijiin
clzikclaki TyEL. Myos yrittrijrin ja m:ratalousyritt:r-

.lrin ekikelait, merimieseldkelaki ja valtion cl:ikclzrki
uudistettiin kokonaisuudessazrn.

Lakien uudelleen kirjoittamincn oli r.iinrcisin
vaihe tyomarkkinai:irjestcijen sopimaa tytieliikcuu-
distusta. Tavoitteena oli lakicn st:lkiyttiinrincn. Uu-
det eLikelait ovatkin rakcntccltzrzrn huomattavasti
parempia kuin aikzriscmmat. Mytis siizinntisten kic-
liasua on korjattu mahdollisimman sclkokicliseksi.
Aina siinii ci olc onnistuttu, koska monct tyoele-
kelakien pykil:it ovzrt s:rnoill:r kirjoitcttua matema-
tiikkaa.

TyEL toi nruutoksi:r cnncn kaikkea tycieldke-

turvan.izirjcst:in.risccn cli vakuuttamiseen. Nyt yksi-
tyisakrjcn scki pitkuit cttd phtk.ityosuhteet tyoalasta
riil4runratta v:rkuutetaan saman lain mukaan. Yk-
sityistcn akrj cn palkansaaj ista vain me renkulkij oil-
It:.jiii oma erillinen tyoelikelaki.

miiiirr rekistertiidyt tyoskcntellt, muut eldketui kar-
tuttzrvzrt ajat ja niistzi kerty'nyt tyoekike.

Tyoclzikeotteen tarkastaminen on t:irkc:i2i. Elrt-
kcoikcus nimituiin vanhenee kymmenen vuodcn
kuluttua otteen ldhettdmisestri taaksepiiin laskicn,
jollei wt-rsuhde ole rekisteriss:i. Tiinrii kynrnrcncn
'u,uoden vanhentumisaika lyhenee vuosi kcrr:rllzran,
kunnes se vuonna 2013 on viisi vuotta. Eliikcoikt-
us ei kuitenkaan vanhene, jos tyrintckijii pystyy rii-
dattomasti osoittamaan cl:ikkecn pcrustcct di tyU
suhteen olemassaolon, kcston .ja siin:i szr:rdut an-
siot.

Tyoelikeottecn valmistclut ovat parhaillaan
kiynnissii cliikclaitoksissa ja El:iketuruakcskuk-
sessa. Tavoittccna on, cttzi tyoclaikcotteen voi jo
vuonna 2008 tarkast:ra rnycis vcrkkopalvelussa.
Toivomukscna on, ett:i aikzra myoten sihkciinen
tyoeliikeotc korvaisi mahdollisimman paljon pa-
pcriotctta.

Yhtcistyirssd suunnitellaan myos tyriel:ikeottee-
sccn liittyvii,:i kampanjaa. Otteella on tdrked mer-
kitys tyiintekij rin j a yrittij :in eldketu rvan.j a oikeus-
turvan kannalta. Siksi pitzizi varmistaa, ette suu-
ri yleiso tunnistaa postissaan myos tyoel:ikeottecn
sisriltriv;in kirjekuoren ja tietzi:i sen merkityksen
onran eliiketurvansa kannalta.

Eliketurvakeskus valvoo
vakuuttarnisvelvollisuutta
Elzikcoikcudcn vzrnhcncmisen vuoksi Eldkctur-
vakcskukscssa tchostetaan tyonantajan vakuutta-
nrisvelvollisuudcn valvontaa. Vuoden 2007 aika-
na kdynnistly uusi valvontamuoto: a.jantasaincn,

toimialakohtainen vakuuttamisen valvontzr. Siinii
verratazrn valituilla toimialoilla verottzrjallc ilmoi-
tcttuja ennakonpiddtyksen alaisia palkkoja tyoclzi-

kcj:irjestelmzille ilmoitettuihin palkkoihin. Jos cro:r
on, selvitetzidn sen s)yt. Valvontzra kohdcnnctazrn
scllaisillc toimialoille, joissa lyhycn clinkazrrcn yri-
tykset j a vakuuttamisvelvollisuuclcn l:rirninlyiinnit
ovat yleisii.

ELiketurvakeskus valvo<; vzrkuuttamisvelvolli-
suutta toimialasta riippumatta vcrotukscn valmis-
tuttua. Tzilloinkin vcrottajalkr ilmoitettuja ansioi-
ta verrataan tydcLikclzirjestelnui;in ilmoitettuihin
ansioihin. Vzrlvontatoimet kiiynnistetiiln, jos pal-
koissa on pcrustccttomia eroja. Eliketurvakeskus
kehott:r:r cnsin tytinantajaa tai yrittnj:izi ottamaan
puuttuv:rn v;rkuutuksen.Jos kehotus ei tehoa, Eld-
kcturvzrkcskus ottaa tyonantajalle tai yrittrijille
pakkovakuutuksen. Viime vuonna 4 879 tyonteki-
jiiri sai cliikctun'aa Eldketurvakeskuksen valvonta-
toimcnpiteiden ansiosta.

Tytieliikeotteessa
kertyrnt eliketurvasta
TyEL:n mycitd pyritdiin parantamaan tyijntckijiii-
den ja yritt:ijicn tictoisuutta heidln omaster clrikc-
turwastaan. Heille ldhetetddn vuodcsta 2008 alka-
en tytieldkeote, jossa kerrotaan tytiel:ikcjiirjcstcl-
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Ohjeet lakien soveltarnisesta
tytieliikelakip alveluss a
Yhteistycissd tyoelikelaitoksicn kanssa laadittiin
ohjeet uusien lakien soveltamiscsta El:iketurvakes-
kuksen Internetiss:i ylLipit:imiiiin tytiel;ikelakipal-
veluun. Tyon alla on ohjepalvelun kokonaisuudis-
tus \.uoteen 20 I I mennesvi. Silkrin pniit[y tyoelzi-

keuudistuksen siirtym;ivaihe, ja soveltamisohjeet
voidaan kirjoittaa kokonaan puhtaalta pdyd:iltzi
pelkdstd.:in uuden lainsi:iddnncin mukaisina. Tzrr-

koitus on samalla parantaa palvelun toiminn;rlli-
suutta.

Uudet elzikelait ja siirtymzi"vaiheen .jilkeen
mytis elii.kkeen m;iiirdytymissiiinnot ovat selkei tzi.

Nyt onkin tzirkcdri varjella tdtd saa'urrtusta ja tor-

.jua sellaisct vaatimukset, joilla tuotaisiin v:ihdisisti
intresscistl uusia monimutkaisuuksia lainszi:iddn-
ttjtin. Suuria cldkcpoliittisia muutoksia ei ole nl-
kopii rissii. Niiyttiiiikin siltd., ettii tycieliikealalla voi-
daan liihivuosina keskittyii asiakkaiden palvelun
parantamisccn.

Riiua Krpiluoma

.iohtaja

Tyontekijdn eldl<elal<i

Tyontekijin elikelaissa (TyEL) sa:i-

detlln yl<sityiselld alalla tyosl<ente-
levin tyontel<ijin oil<eudesta van-
huuselal<keeseen, osa-aikaelal<kee-
seen, kuntoutul<seen ja tyol<yvytto-
myyselal<keeseen seka tyontekijoi-
den edunsaajan oikeudesta perhe-
elil<l<eeseen.

Tyonantaja on velvollinen jdrjes-

temran ja kustantamaan tyonte-
l<ijilleen tdman lain mul<aisen ela-

l<eturvan Suomessa tehdystd tyos-
ti. Tyontekiji on velvollinen osal-
listumaan elal<eturvansa l<ustanta-

miseen tyontel<ijan tyoeldl<eval<uu-

tusmaksulla.



Hakeliisten toirneentulo

ld'kepolitiikan tavoitteena on turvatzr clrikcLiisille
riittdvdt eldkkeet kohtuullisin kustzrnnuksin. El:ike-
politiikka etsii jatkuvasti tzrsapainoa n:iiden niko-
kohtien v:ililLi. T:ihdn t:rrvit;r:rn luotettava:r tietoa
siiti, minkd' suuruisia el:ikkcct ovat, mitcn niiden
ostovoima on kehittynyt.ja mitcn eld.keldiset tule-
vat toimccn suhtcesszr muidcn viicstcinosien, erityi-
sesti ammzrtiss:r krimivicn toimccntuloon.

Eliiketurvakcskus tuottaa uillaista tietoa. Se jul-
kaisi vuonn:r 2006 laajan raportin ekikkeiden riit-
t2ir,lyttii koskcvzrn keskustclun tueksi. Tulosten mu-
kzran kokon:riscl:ikkccn taso on keskimddrin noin
50 prosenttia ammatissa toimivien ansiotasosta.
Ttrimccntulotasovertailussa eldkelziisten toimeen-
tulo nousee kuitenkin 70 prosenttiin ammzrtissa

toimivicn tasosta.

I(eskirniiiiriinen elike
I 157 euroakuukaudessa
Vuodesta 1992 vuoteen 2005 cldkkccns:rajicn kcs-

kimiirlinen kokonaiselike on rcaaliscsti noussut

noin viidennckselld. Tzihzin on vaikuttanut critl.r-
scsti sc, ctti uudet alkavat elhkkeet overt;rikaiscnr-
paa korkeampia ja vastaavasti pii:ittynect cliikkcct
selvdsti keskim;idriist:i pienempiii.

Viidenneksen nousu koskcc siis r:Likclrtistcn ryh-
mii kokonaisuutena, ei yksittdiscn clikkccnsaajzrn
eldkkeen kehitysui. Vuonnzr 2005 kcskimziiir:iinen
kokonaiselzikc oli I 157 cunrzr kuukzrudcssa.

Vanhuuselikkeen t:rso vcrr:rttuna ammatissa
toimivicn ansiotzrsoon on pysynyt mclko samalla
tasolla koko l5 vuoden ajan eli noin 50 prosentin
seutuvilla. Tyiiclzikkeriden par:rntumisesta johtucn
tiiydcn kans:rnclzikkccn s:rajieu milri on merkitta-
v:isti picncntynyt.

Kanszrncldkkccn mcrkitys kokonaisellketurvas-
sa on v:ihcntynyt erityisen selvdsti naisilla. Tyos-
szikziynnin lisidntyminen ja tyourien piteneminen
on nostanut naisten eld.ketasoa miehiri ripeiimmin.
Sukupuoltcn vdlinen eld"ke-ero on hiem:rn pic-
ncntynyt. Naisten kokonaiselike on 78 proscnttia
miesten el:ikkeesti.

Toimeentulotaso 70 prosenttia
Pdkk6 eldkkeiden tason tarkastclu ei anna riittii-
v:izi kuvaa siitii, miten eld'kelzi:iset tulevat toimcen.
Toimeentulon tarkastelussa teytly ottaa huomioon
kaikkien kotitalouden jdsenten kaikki tukit (cliikkci-
den Iisd,ksi myos ansio- ja omaisuustulot, maksctut
vcrotja saadut tulonsiirrot) ja kotitaloudcn koko ja
rakenne, joka mzizirit*ii miten pallon tuloja tarvi-
taan tiettllm toimeentulon t:rsoon.

Kun nd.md asiert otetaan huomirxrn, niin elzike-

Iiiskotitalouksissa asuvien toimccntulo yltrid 70 pro-
senttiin ammatissa toimivien toimeentulon tasosta.

Vuosina 1987 2004 cldkcldistalouksien toimeentu-
lon taso on reaa.lisersti noussut noin 50 prosenttia.

Kuva cliikeliiistcn tulojen ja toimecntulon kehi-

tyksestii 1990-luvun alusta nykypdividn on mycin-
teinen. Kaksi ryhmi:i kuitenkin nousee esiin eldk-
kcidcn riittiir,lydcn nd,krjkulmasta. Tyo$vyttti-
myyscliikkeellii olevien kokonaiseldke ei ole juuri-
k:ran noussut ja on jzizinyt jzilkeen ammatissa toi-
mivicn ansiotasor.r kehitykses*i. Vanhojcn elike-
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Elekkeistii tiukkaa keskustelua

ycielikkeet olivat vuonna 2006 vahvasti esillzi tie-

dotusvdlineissd. Kdsitys tyoeliikeuudistuksen liik-
keellelihdcin onnistumisesta vakiintui, kun ikidn-
qmeet eivdt rynnzinneetkldn cLikkeelle heti tilai-
suuden tullen. Loppuvuodesta huomio kohdistui
elikkeiden tasoon ja eldkeldisten toimeentuloon.

Eldketurvakeskus pyrkii selvityksillaan ja vies-
tinndllddn vaikuttamaan siihen, cttd eldkepoliitti-
nen keskustelu perustuisi luotettavaan asiantunti
jatietoon. Tuottamaamme tietoa kdytetdin joskus

sellaisenaan, mutta se kelpaa perusfaktaksi kriitti-
seenkin keskusteluun. Tlssd nikly parhaimmil-
laan suomalainen vahvuus, ettd nojaamme jopa
erimiclisinzi varsin realistiseen peruskdsitykseen
asioidcn tilasta.

Vuoden talous- ja eldkepoliittisessa kiistelyssd

tyoeldkemaksun nousun hillinndstui kiytettiin Eld-
keturvakeskuksen arwioita ja laskelmia. ETK sai

toisaalta maistaa omia tuotoksiaan, kun jotkut yk-

silollistzi eldkesidstdmistd markkinoivat pankit ja
henkivakuutusyhtiot keksivdt kziyttzizi laskelmiam-
me osoituksena eldkkeiden riittd:md:ttcimyydesti.

Kattoa vaadittiin, maksusta sovittiin
EVAn ja ETI-An toimitusjohtaja Sixten Kork-
man esitti heti alkuluodesta katon asettamista tyri-
el:ikemaksulle. Vaatimus tuli monien mielest:i ai-
ka dkisti, kun laajasti valmistcltu.ja sovittu uudis-
tus oli tullut voimaan vasta vuotta aiemmin. Jot-
kut elinkeinoeldmdn cdustajat kzrnnattivat maksu-
jen nousun pysiytd:mistl, ja palkansaajapuoli taas

vaati eldkkeiden rahoituksen turvaamista. Tulevai-
suuskeskustelun sekaan heitettiin vield syytris suur-
ten ikiluokkien ahneudcst:r ja taakan siirtimises-
td nuoremn'rille.

Tyrielzikejrirjestelm:in edustajat ja Eldketur-
vakeskus toivat keskusteluun asiatietoa maksujen

nousupaineen hallinnasta. Uutena kdydnnrin toi-
mena toteutettiin sijoitusuudistus, jolla tehtiin tilaa
osakesijoitusten ja tuottojen kasvattamiselle. Kes-

kusjrirjestot sopivat loppuurodesta pitkien ja vai-
keiden neuvotteluj en j zilkeen maksuj en tarkistami-
sesta kahtena seuraavana vuonna. Maksuja koske-

vat kiistatja selvitykset olivat paljon esilli uutisissa

ja ctenkin pzi:ikirjoituksissa. Joissakin (esimerkiksi

ETK-luttulen (yht. 620) jakautuminen

eri tiedotusviilineisiin 2006

Pdiv;ilehdet 40 %

Internet 33 %

Muut lehdet 9 %
Ail<akauslehdet 7 %
Tel<sti-tv 5 %

ri', Televisio 3 %

Radio 3 %

ta
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Tiedotusvdlineissd julkaistulen

ETK-iuttujen aiheet 2006

Tyoeldkeidrjestelmd 42 %

Kansalaisten toimeentulo 28 %

Rahoitus ja sijoittaminen 9 %
Tyol<yky 9 %
Tyomarkl<inat I %

& Muu 4 "/"

'&

i

Helsingin Sanomat 26. 11.2006) arvioitiin kahden
vuoden sopimuksen estiineen.jdrjestelmln kriisiy-
tymisen.

"Liian pienet elikkeet"
Maksujen rask:rudcsta kiistcllcct kcskustclijat yllri-
tettiin mainosvziittccll:i cliiklicidcn riitt:imiitt6rnyy-
dcstzi kysymiillzi: "Elziisitkii puolcll:r 1;alkzrllzr?" Ta-
lous-S:rnomzrt lisiisi kicrroksia uutisoirnalla tulcvi-
cn t:liikkcidcn pit'nuudcn zrihcuttam:rsta j:ittipctty-
n.rykscstii.

El:ikcturvakt:skus hir.astcttiin tiihiin viiittclyyn,
kun ticto :rllc 50 proscntin clziklieestii (l)ruttona)
oli poimittu laskclmistammc. Hiern:rn onnekliaasti
juuri tzihdn saunlaan v:llmistui ja julkaistiin Elrike-
turvakeskukscn pcrustccllinen tutkimus elikeliiis-
ten toimeentulosta. Sen mukaan el;ikekiisten osto-
voima nousee nettona keskimdirin 70 prosenttiin
ammatissa toimiviin verrattuna, kun eli"kelziistalo-

uksien pienempi koko otctaan huomioon.
Tutkimuksen sanoma meni hlwin lipi, ja mar-

raskuun mediaseurannassa laskettiin 130 ETK-

Lihtoistzi juttua. Tiedolla pystyttiin vastaamaan ky-
syntidn.ja antamaan aineksia kokonaiskuvan muo-
dostamiseen eldketurvasta.

Uudistusta kannatetaan
Tyockikcuudistust:r koskcvan kirjoittelun siir,y on
kohcntunut tuntuvasti hyv:in talouskchityksen,
ikii2intyncidcn tyiillisyydcn petrancnriscn .ia i:lzik-

kccllclrihdiin lykkriiintymiscn ansiosta. Julkisuus or.r

kiiiintynyt uudistukscn tavoittciclcn suuntzriscksi,

vaikk:r onnistunriscst:r on tosir:liimiin niivttiiii vas-

ta alkutahticn vcrran.
Mydnteincn siirry ndkyy vahvin.r min p:iziki rj oi-

tuksissa .ja kommenteissa, mutt:r tiedotusviilincct
tekev:it entistd enemmdn tarinaa myos pitkld tyo-
uraansa jatkavista. Trilki on suuri rnerkitys, cttci
tyoel;imdn kuva vdrity liikaa irtisanomistcn ja mui-
den kielteisten ilmioiden mukaan.

Retjo Ollikainen

ufustintrjoht@a
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Henkilosto arvostaa osaarnisen kehittdrnistfl

l:iketurvakcskus osallistui kilpailuun Suomen par-
haasta tyopaikasta julkisten ja voittoa tavoittclc-
mattomien orsanisaatioiden sarjasszr. Osallisturni-
scsta pd:itettiin vuoden 2006 stratcgJian yhtcydcssi,

.izr tavoittecksi asetcttiin piiiiscmincn parh:rzrn kol-
m:rnnckscn .joukkoon. Tirvoitc ylitcttiin saavutt:l-
mall:r om:rn sarjzrn perras sija t:rmmikuussa 2007.
Kilpailun.jrirjcsti Grcert Placc to Wrrrk@ Institutc
Finl:rnd.

Pzrrh:rzrsccn sijaan yltzirnincn oli micluisa ylli-
tys, ctenkin kun tzrkan:r on uscanrpi vuosi kiihkca-
tii .ja aikat:rulusidonnaistzr tyotri tyocLikeuudistus-
ten parissa. Hlwi sijoitturninen ei kuitenkaan ole
sattumaa, vaan mddrhtietoisen .ja pitkrijinteisen
henkilostopolitiikan tulosta. Kilpailussa menesty-
miseen vaikuttavat henkilostolle tehdyn ilmapiiri-
Lysclyn tulokset. Niiden vaikutus tulokseen on kak-
si kolmasosaa. Muu arviointi tehdad,n tiiydentdvil-
lzi tiedoilla henkilostopolitiikasta, johtamistavoista

. 

j a muista tyoyhteisoi vahvistavista tckij oistzi.

Kysclyss:i vahvuuksina ndhtiin Eldketurvakes-
kuksen tehtdvien yhteiskunnallinen merkittzir,lys
sekd r.nielenkiirrtoiset j a vastuulliset tyotchtzivzit.
Mycis mahdollisuus vaikuttaa omzr:rn tyiihon, run-
saat kehittymismahdollisuudct, joustavat tyciajat,
taszr-:rrvoinen ilnr:rpiiri, tytipaikan varmuus, tyo-
tcrveyshuolto, virkistystoiminta ja rnukavat tyiito-
vcrit kocttiin mytintciscsti. Ilm:rpiiritutkimukscn
virstausl)roscntti oli 86,.ioka niiin suurcssa organi-
s:r:rtiossa on cp:itav:rlliscn korkcit. Hcnkiliistii ar-
vost:ra tyon:rntajan panostuksia hcnkilosttin kehit-
tinriscen.

Perustccllisesta tyohon perehdyttinrisesti se-

ki muista koulutus- ja kehittymismahdollisuuk-
sista on kautta linjan saatu myonteist;i palautctta.
PcrchdvttAmistd on kehitetty ja seuraltu suunni-
telmallisesti jo vuosia. Kehityskeskusteluissa sclvi-
tetzidn henkiloston koulutus- tai kehittdmistarpeet
hyodyntrien mytis osastojen osaamiskartoituksia.
Ammattitaito:r yll:ipit:ivri ja kehitt:ivd koulutus on

laajaa scki talon omalle vd.elle ettii tyoel:ikcalan
toimij oille laaj ernminkin.

Pitkiit tyiisuhteet tyypillisin ETK:ssa
Ellketurvakeskuksen henkilostollc ovat tyypillisi;i

1>itkit tyosuhtc'ct. Tytinteki.itiistii 36 proscnttia on

ollut talon palvclukst:ssa yli 20 vuotta. Toisaalta
viimc vuosicn vilkka:rn rckrytoinnin taki:r allc vii-
si vuotta palvclukscssa olleidcn mziiir:i on lzihcs 40

proscntti:r.
Henkiliisttin mzi:irii oli kcrtomusvuoden lopus-

sa 425 tytintekij:i:i, joista 26 oli mdiriiaikaisessa
tyosuhteessa joko pcrhcvapaalla olevien sijaisia tai
tilapdistcn ty<ikuormien purkamiseksi palkattuja
hcnkikiitzi. Etk:laisten keski-ikzi oli 45 vuotta.ja kol-
me kuukautta. Eldketurvakeskus on naisvaltaincn
tyopaikka. Naisia oli vuoden lopussa B0 prosenttia
henkilostostl. Myos tyopaikkaa hakeneiden enem-
mist6 oli naisia (65 prosenttia). Miesten osuutta ko-
ko talon henkilosttistd pyritd:in lisidmiiiin.

l{



VlLihttrvuus rrorrsi cck'llisvuotlt'tt 5.2 Ploscntis-
t:r 6.1 proscnttiin. Kertorrrusvu()llnu aloitti ll{ uut-
ta h'iirrtckijtia. joistzr 1 :l tr.rli vakirr:riscen tlrils1]111','-

scen. l{<'kr1,'toinniss:r talon sisiillri uusin lchtaiviirl

siirtvi 23 henkiliiii. Kcsriluirjoitt<'lijoita palkattiin
19. \irkirraiscsta palvt'lrrkscsta.jrii yrois 21 hcnkiliiji,
rriist:i t'liiklicr ll, .jrii riisi.

l'l[ikliccllc.j:iritiin kcskimiiririn 63 vuoclcn iiis-

sii. Hcnkiliistiistii t.rsacliiklicilli oli 23 hcnkiliiri.
joistu t:ncnirtrislii on osa-aikat'llikcliisili. \'uotct'n
20I2 nrcnrrt'ssli ar-v'ioirlaan llihcs ncljrirrrre ksetr ko-

ko ht'nkilirstiistri jririr.rin eLikkct'lle.'I'urrrittectra on

tukca tyiirrtckijoirlt:n tnotivaatiotzr.ja tvirkrkvri sc-

kri kchittriri kt'inoja. joiil:r kannustcta:ut tf irntckijruL

.jatklulrurn tvossliiirr .ja nn-iilrcntzinuilin eliikkccllc
j ririnristri.

Tytihyvinvoinnista huolehditaan
Hr,r.:in tyiiyl'rtcisiirr onrinuisr.tuksiu ovat ll'r'itt toi-
rurivat srrhtcet tr.iinteki.jiiirlcn i:r t'siruiestt'n valil-

[i. vhtcistyii kollt'goiclcn kcskcn st'kii tvtin ja vksr-

ttisellirnrin vhtt't'nsovittiunincn. ELikctun'akt:skuk-
ricssil lrr('taiur tr iintckijiiirlcn jaksanrist:r joust:r.illa
tr.oaikljarjcstr:lyillri. Lisiiksi erilaisia osa-itikattjitri
tcki (j0 tvintckijriri, heistri 25 oli osittaisclla hoito-
vapaalla. \'uoroltcluvalxiulla oli kahtlcksali hcnki-
lori.ja opintovlqrlr:rlla kolnre etk:laista. Liukuva trii-
aika hc\;ottaa jokapiiivriist:r tyiin.ja pt:rlrc-climiin
yhtt't'nsor.it1 :tn rista.

Kokonaisrrudcsslurn tzrvoittcetra on t1'tikYkr:i

vlllipitrivi:in toiniintrLun n{'rlvrrrincn nrahckrllisinr-

nran aikaiscsslr vaiht't'ss:r ja kuntoutustlrrPeen lta-
r':rilst'nrint'n cnlistii aikaiscrrr rrrin.'li'iilrninvrin ti-
suurrnitehn:ui rnukaan Tvlrv-rvhnrii t'<lista:r tr''iiliy-
virrvoinlia kokonaisvirltaiscst i .ja sutrttttitt:lmallist's-
1i.'l vtitt'rvt'yshurilto toinrii yhlcistr.'iissri tvrisuojclu-
toinrikunnan kanssa.j:r osallistrru :rktiiviscsti Iviiym-
priristiin lyi rsucr.j cl rr n kcl'ritt rirnisecn.

T\,,iin kuorrni t l :ivuurlt'n lrrvioi rt t irnent' t t' lniiin
luvulla hrrolchditlan tviissii.i:rksanriscsta cttttakoi-

rlusti. Kt'rlomusvrronna otcttiin kalttijtin uttsi tcr-
vt'1-sk1'st'11'tutkinrLrs. hclikiliikohtaitrt'n voittr:rva-
rnkyscll,. Rapor'lticn :rvullu tviinlt'kij:i sa:r toinrirt-
taoir.jeita .jlr tcrvt'vstarkrslusta voirlaan suunnatll
l'renkiliikohtaistt'rr tarpcirlcn nlrkaan.'l y'iitcrwcvs-

huolto tt:ki I []{:i tutkimrrstlr ikirvhnuitarkusluksissa.
kuntoutusrvhrrrissri .ja tyirpaikkasclr.iq'kst'rr t'l'rlcr'-
dcssli. r\ktiir-ist'rr kuntorrtrtksen.ja scurartrtitn piiris-
sri oli 76 hcnkiliiii. osl heist:i osallistui anrn-ratilli-
set.n krrntoutrrksccn, Aslrik-.ia'l1,'k-kuntoutuksccrr
tai kuntorcnront tikurssiiu.

'l viih}r,'invoinnistii huolchtinritrcn on henkiliis-
tiil>olitiikan v<linajattrs, johon rin pitkirjrinteist'lLr
kchittiinristviillii tuhrLittr: \lritto Suonrt'tr p:rrlt:urt
lviipaikat -kilpirilussa ilahdutti ctk:laisia.ja sai tvii-
vhtt'iscjn huonr:r:rnuuur. c11ii tvijpaikassa moni asil
on critt:iirr hrrin. 'I'listri on lrvvrl.jatkaa. m\.iis hcn-
kiliisttin ilrrr:riscnur nriclipitlt' on katrnustln'li: tvo-

r,htcistin.jorrstaval.ja h1n,at kaytiinrtiit tukcvut llirs-
sli.jaksarnista.



Palvelut
E sirnerkkej ii El iiketurvake skuk s en p alveluvaliko irnasta

Kotimaan palvelut

Tyoelikeotteita vakuutetuille

Tycieliikeotteita eliikelaitosten otepalveluun

Tyosu hdeotteia elikelaitoksi I le

Viranomaisten tietopyyntoji
Rekisteroityid eliikepiiitoksii
Rekisteroityji elikehakemu ksia

Elikelaskelmia vakuutetuille

Neuvontaki rjeiti vakuutetui I le

Neuvontapuheluja

Asiakaskiynteji
Tyosuhdeselvittelyli

lnternetneuvonta

Tyoeliike.fi -l nternetsivuston vierailula

Ansiotyoluetteloita Tyoeldke.fi -palvel usta

Tyoelikelakipalvel u.etk.fi -kivij6itd
Asiantuntilalausuntoia

Elike-esitteiden jakelut

Tyovoiao-lehden jakelut

ETK-hht6isin uutisia tiedotusvilineissii

Ulkomaan palvelut

Elikehakemuksia ulkomaille (sis. jatkohakemukset)

Ulkomaantyon vakuuttamisratkaisuja

Neuvontapuheluita

Neuvontaki rjeiti ja sihkciposteja

Rekisterciitylii ulkomaisia elikepiitoksiii
Vakuutuskausitodistuksia

Takautuvien elike-erien maksamisia

EY-virkamiesten elikesiirtohakemuksia

2005

302 000

230 500

I 750 000

698 000

426 000

165 000

I 300

r0 300

42700
270r)
5 000

3 100

540 000

76 300

r02 000

240

390 000

2 600 000
460

2005

9 800

6 600

35 000

2 600

t6 t00

t2 700

I 800

54

Yalvontapalvelut

TEL-volvonto

Tiedotekirje uusille tyonantajille

Valvontaapauksia

- tyonantaia otti itse kehotuksesta vakuutuksen
- pakkovakuutuksia

Tycinantajag joiden vakuuttamisessa puutteita
- vakuuttamattomat vakuutukesta puuttuneet
tyontekiiet
- ilmoittamattomat vakuutuksesta puuttuneet
palkat (mili. e)

YEL-volvonto

Tiedotekirje uusille yrittijille
Valvontatapauksia

- yriteija otti itse kehotuksesta vakuutuksen
- pakkovakuutuksia

Valvontapauksia YEL-vaku uttami svelvol lisu udesta

vapautettu jen valvon nasta

Asiakaskoulutus

Eldkelaitoksille

- Tilaisuuksia

- Osallistujia

- Koulutuspiivii

Kelalle

-Tilaisuuksia

- Osallistujia

- Koulutuspiiviii

Muille yhteisciille

- Tilaisuuksia

- Osallistujia

- Koulutuspiiiviii

2005

8 700

930

260

20t0
790

5 200

t3 500

4 600

970

t80

300

2005

76

4 5t8
4 164

33

3l
700

723

34

760

327

t5



Eliketurvakeskuks en rekisterit

Eliketurvakeskuksen (ETK) lakisldteiseni tehcdvanii on

toimia yksityisten aloien tyoeliikeiiiriestelmiin yhteiseli-

mend la toiminnallaan edistda tyoeleketurvan toimeen-

panoa ja kehittiimistLi. ETK ylliipitiia sille miiiriittyien
tehtivien hoitam iseksi tarvittavia rekistereiri ja varm is-

taa niiden avulla tietojen saatavuuden lain velvoittamal-

la tavalla. Rekisterit koostuvat useasta itsenaisesrd osas-

ta. Seuraavassa on kuvattu lyhyesti rekisterien sisiilto ia
kaptotarkoitus.

I Ansaintarekisteri

Liihes kaikki yksityisen ja julkisen sektorin tyoelikelai-

tokset ylliipitiivit elikkeen ansaintatietoja tyoeldkejiir-
jestelmin yhteisessi ansaintarekisterissii. ETK on rekis-

terinpitliliinii muun muassa YEL- ia MYEl-yrittiiatieto-
jen, ns. kaksinkertaisen rekisteroinnin piirissi olevien

TEL- la TYEL-tietojen seki tyoeliikkeiti kartuttavien ns.

palkattomien aikolen osalta. Lislksi ETK on rekisterin-

pit'iji merimieselikelain (MEL) mukaisten tietoien osal-

ta ajalta ennen 1.1.2005.

Tyoeliikejirlestelmdn yhteisessi ansaintarekisteris-

si olevien tyoelikelaitosten omistamien ja ylliipitAmien

ansaintatietojen kiiytostli ETK on sopinut tiedon anta-

jan kanssa.

I Hakemusrekisteri

Hakemusrekisterissd on tiedot henkilon elikehakemuk-

sen vireilliolon vaiheista ja kisittelyn piiittymisesti.Tie-
toja tarvitaan elikehakemuksen ratkaisemiseksi tarvit-
tavien tietojen viilittiimiseksi sekd asiaa kiisitteleville elii-

kelaitoksil le sekd vakuutettujen asiakaspalveluun.

I Henkiltirekisteri

Henkilorekisteri sisdltiiii henkilo- ja osoitetiedot vakuut-

tamisvelvollisuuden pii riin kuuluvista henkiloistA. Rekis-

terin tietoja kiiytetiiiin tunnistustietoina ETK:n mu issa

rekistereissi seka tyoeleketurvan hoitoon lakisiiiteisis-

sii tyoe liikelaitoksissa.

I Elikerekisteri

Elikerekisterissd on tietoja tyoeliikelaitosten antamista

eliikep2iiitoksistli sekii u utta eliiketti kartuttavista elike-

laksoista. Rekisterissi on tietoia myos EU-, ETA- ja so-

siaaliturvasopimusten perusteella annetuista ulkomaisis-

ta eliikepiiitoksisti.

I Tytinantaja- ja vakuutusrekisteri

Eliiketurvakeskuksen tyonantaja- ja vakuutusrekisteris-

sd on yhteisojii ja henkiloit5, iotka ovat vakuuttaneet

tyontekijdnsi TyEL:n mukaisella eldkevakuutuksella. Re-

kisterissd on myos julkisen puolen tyonantaiien ja Meri-

mieseldkekassan tietola. Tiedot saadaan tyoeliikelaitok-
silta.

Rekisterin tietola kiiytetliin tyonantalan vakuutta-

misvelvollisuuden valvontaan, tyosuhdeselvittelyyn, va-

kuutuksen olemassaolon selvittelyyn ja neuvontaan. Li-

siksi rekisterii kiytetliiin tyoellkejiiriestelmin yhtei-

sen ansaintalirjestelmin taustaiariestelmiinii, ionka avul-

la varmistutaan ansaintarekisterin tietojen oikeel lisuu-

desta ja eheydestd.

I Ansaintajirjestelmi Arek Oy:ssi

Tyoelikkeiden perusteena olevia ansaintatietoja yllipi-
detiin vuoden 2007 alusta lukien yhdesst tietoiirjestel-
missi. Uutta rekisteriii kutsutaan ansaintajdrjestelmdksi.

Siei /lepitaa elikelaitosten ia ETK:n omistamaArek Oy,

ionka asiakkaina Eliketurvakeskuksen lisiksi ovat Ete-

ra, Elike-Fennia, I lmarinen, Kela, Kirkon keskusrahasto,

Kuntien eliikevakuutus, Merimieselikekassa, Pensions-

Alandia, Silta, Eliike-Tapiola,Valtiokonttori,Varma ia Ve-

ritas.

Uutta ansaintajirlestelmii pidetliAn Suomen suurim-

pana yksittdisena tietoiariestelmdhankkeena. Ansainta-

iiirjestelmiin uudistus liittyi vuoden 2007 alussa voimaan

tul leeseen tyontekiian elakelakiin (TyEL).



Jutkaisut 2006

Tutkimukset

Jori Konnisto

Elikkeellesiirtymisidn mittaaminen

Eliketurvakeskuksen tutkimuksia 2006: I

Raportit

Marjukka Hietoniemi,lsmo Risku, Suvi Ritolq

I onn e Solonen, H o nn u U u sitolo

How do earnings-related pensions develop?

Calculations until 2050

Finnish Centre for Pensions, Reports 2006: I

Honnu Uusitolo (toim.)

Eldkkeet ja elikeliiisten toimeentulo.
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Yksityisen sektorin elikkeet
vuoden lopussa
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Tilinpadt<is 2006
Tuloslaskelrna

VARSINAINENTO!MINTA L t.-3 t. t2.2006 t. t.-3 t. t2.2005

Tuotot
Ku stan n u sos u u d et
Eldkelautakunnan rahoitus
Muut tuolot

r 465 56t
-t 465 940

379

51 075

I 679

44 622
-2 352
2 606527s4

-55 850

44 876

-47 584

I 41277 t

-t 412760
-lt

-26 086

-r6 009
-2994

-982
-t 149
-8 630

-t9 606

-r5 066
-2 840

-895
-t t78
-7 999

Vastuunjako
Tuotot
Kulut
Siirto seuraavalle kaudelle

Kulut
Ulkopuoliset palvelut
Henkilostokulut

Palkat ja palkkiot
Eldkekulut
Muut henkilosivukulut

Poistot
Toiminnan muut kulut

Tulos ennen rahoituserii ja veroja
Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista
Korkotuotot
Korkokulut

2195
9t3
-20

-3 096

3 088

2 466
s85
-t7

-2708

3 034

Tulos ennen veroja
Muut vdlittomit verot

326-8
I -326

Varsinaisen toiminnan tulos 00

S! IRTYN EEN LUOTTOVAKU UTUSKAN NAN TOI M I NTA
Tuotot
Ylivahinkosuoja
Muut tuotot

Kulut
Palautettavat luottovakuutuskustannusosu udet
Muut kulut

-5 689
_36

5 725

-5 725

3 276

-3 276

Kertyneen ylitteen selvittely
Suoritukset Garantialta
Suoritukset eldkelaitoksilta
Palautu kset eliikelaitoksi I le
Siirto seuraavalle kaudelle

6 056

-5 647
-409

5

t44
-t49

0

71

Kannanhoidon tulos 0

Luvut tuhonsino euroino



Tase

3 r. I 2.2006 3 r. t 2.2005VASTAAVAA

Pysyvit Yastaavat
Aineelliset hyodykkeet

Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyodykkeet
Keskeneriiset hankinnat

5 04t
2040

212

4 898
2297

233
2

Osakkeet ja osuudet
Osakkeet ja osuudet

Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Myyntisaamiset

Yl ivahinkosuoia Garantialta
Muut saamiset
Siirtosaamiset

2
t 484

383
3 783

t26
t 479

7 430

22093

5 771

t2903

249

7 293

2 157

r 735

4t 638Rahat ja pankkisaamiset

s2 823 48 197

3 t. I 2.2006 3 t. I 2.2005VASTATTAVAA

Oma piiiioma
Muut rahastot

Sidottu rahasto
Edellisten tilikausien tulos
Tilikauden tulos

939 6
0

00
;
0

Vieras piioma
Lyhytaikainen

Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Vastuunjaon tasausosuudet
Kustannusosuusvelka

Luottovakuutuskustannusosuusvelka

9 6t9
786

3 172
I

t3 223
26022 52 823

5il6
| 082
2992

359
t4 941
3 771

t9 936

28 261

52823 48 197

Luvut tuhonsino eu roino
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Tilin p ddtoks en liiteti e dot
rlt-rNpAAr6rseN LAATr Mr N EN

Kiyttoomaisuudesta on tehty suunnitelman mukaisesti EVL:n enimmlismenoliinnospoistot.Alle kolmen vuoden taloudellisen pitoajan omaava

kiyttoomaisuus on kirjattu hankintatilikauden kuluksi. Poistosuunnitelma on sama kuin edelliseni vuonna.

Johdon palkat ja palkkiot
Toimituslohtala ja hinen sijaisensa

Hallitus la edustajisto

Henkiloston keskimiiriinen lukumiiiird
Henkilostokulut

Toimitusjohtaja Jukka Rantalan palkka- ja luontoisedut olivat 177 372 euroa.
licimitusjohtajan sijaisen Bo Lundqvistin palkka- ja luontoisedut olivat 120 366 euroa.

Toimitusjohtajan ja hdnen sijaisensa eliikeiit la eliikkeet ovatTyEL:n mukaiset.

298
ilt
432

t9 985

286
il3
423

t8 80t

HENKTLOSTO JA TOTMTELTNTEN JASENET 2006 2005

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

VARSINAINENTOIMINTA

Muut tuotot
Vuokratuotot
Palvelun myynti

416
985

373
I t95

Muut tuotot 278 r 038
Muut tuotot yhteensi

Rahoitustuotot ja -kulut
Osinkotuotot

Om istusyhteysyrityks i ltii
Korkotuotot

Muilta
Korkokulut

Muille

I 679

2 t95

9r3

-20

2 606

2 466

585

-t7
Rahoitustuotot la -kulut yhteensi 3 088 3 034

SIIRTYNEEN LUOTTOVAKUUTUSKANNAN TOIMINTA
Muut tuotot

Luovutusvoitto, Garantian osakkeet

26

5 725

Luvut tuh o nsin o eu roi no



TASEEN LIITETIEDOT

Kiiytttiomaisuus

Kirlanpitoarvo I

Lis[ykset
V[hennykset
Poistot

t.2006

Rakennukset
ja rakennelmat

4 898
585

-442

Koneet la
kalusto

2297
462
-39

-680

Muut aineelliset
hyodykkeet

233
6

-27

Osakkeet
ja osuudet

22093

-t9 936

Kirjanpitoarvo 3 l. I 2.2006 5 04t

4 919
365

-386

2040

2tu
I 057

-98

-766

212 2 t57

22093Kirianpitoarvo I

Lisiiykset
Viihennykset
Poistot

t.2005 235

25

-27

Kirianpitoarvo 3 l. I 2.2005

Saamiset
Siirtosaamiset

Korkosaamiset
Alv-saamiset ryhmiiltli
Menoennakot
Arvioitu korvaus terveydenhoitomenoista
Laskutettava osuus Kelan eldkepalveluista
Laskutettava osuus Tyoelike.fi -palvelusta
Muut siirtosaamiset

4 898 2297 233

2006

22093

2005

l6
287

74

235

33

70

838
2W

25

55

67

854

t47
53

Siirtosaamiset yhteensi I 484 I 479

Osakeomistus
Lukumiiri
Omistusosuus %

Osuus dinisri %

Kirlanpitoarvo
Oma piioma
Tilikauden tulos

TKPTieto Oy
330

22

33

372
8 045
4 303

Arek Oy
I 400 000

20

20
I 400
4 989
-668

Luvut tuho nsino eu roino
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Oman p,iaoman muutokset
Sidottu rahasto

Siirtovelat
Lomapalkkavelka sosiaalikuluineen 3 t72

t9 936

2992

VASTUUT

Kiinnitys vuokraoikeuteen ja rakennukseen
Leasingsopimuksista maksettavat midrit

Seuraavalla tilikaudella maksettavat

Myohemmin maksettavat

Garantian osakkeiden kau ppahinta on sulkutilil lii, josta varat vapautuvat

kauppakirf an ehtojen mukaisesti viimeistiin I 5. I 2.2007.

387

73

45

Luvut tuhonsino eu roino

Risto Alanko

Kaarina Knuuti

Seppo Mattila

Markku Salomaa

Helsingissi 21. piiiviinii maaliskuuta 2007

Kari Puro Matti Toiviainen
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Petri Mustakallio

Risto Suominen

Kaila Kallinen

Lasse Laatunen

Vesa Rantahalvari

Jukka Rantala
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Olemme tarl<astaneet Elal<eturval<esl<ul<sen l<irjanpidon, tilinpaatol(sen, toimin-
tal<ertomul<sen ja hallinnon tilikaudelta l.l.-3 1.17.2006. Hallitus ja toimitus-

lohtala ovat laatineet toimintakertonrul<sen ja tilinpaatol<sen, jol<a sis:iltdi ta-

seen, tuloslasl<elman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme mrl<as-

tul<sen perusteella annamme lausunnon tilinpadtol<sesta, toimintal<ertonrul<-

sesta ja yhtion hallinnosta.

Tilintarl<astus on suoritettu hyvan tilintarl<astustavan mul<aisesti. Kirjanpitoa

sel<a tilinpiatol<sen ja toimintal<ertomul<sen laatimisperiaatteita, sisaltoa ja esit-

tanristapaa on tarl<astettu riittavassa laajuudessa sen toteamisel<si, etteivat ti-
linpaCtos ja toinrintal<ertomus sisalla r:lennaisia virheita tai puutteita. Hallinnon

tarl<astul<sessa on selvitetty hallitul<sen jasenten seka toimitusjohtajan toimin-
nan lainmul<aisuutta tyoelal<elainsaad:innon perusteella.

Lausuntonamme esitzimme. ettii tilinpeatos ja toimintakertomus on laadit-

tu l<irjanpitolain sel<a tilinp:i:itol<sen ja toimintal<ertomuksen laatimista l<osl<e-

vien muiden saannosten ja maaraysten r-nul<aisesti.Tilinpaatos ja tolmintal<erto-

mus antavat l<irjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittavat tiedot Elike-

turvakesl<ul<sen toiminnan tulol<sesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintal<er-

tomus on yhdenmul<ainen tilinpaatol<sen l<anssa. Tilinpaatos voidaan vahvistaa

sel<a vastuuvapaus myontaa hallitul<sen jasenille sel<a toimitusjohtajalle tarl<as-

tamaltamme tilil<audelta.

Helsingiss:i, 3. huhtil<uuta 2007

Ernst & Young Oy

KHT-yhteiso

Foll<e Tegengren

KHT
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Henkiltikohtaiset varajdLsenetVarsinaiset jiisenet

Puheenjohtaia,toimituslohtaja Kori Puro, Keskiniinen Eldkevakuutusyhtio llmarinen
Varapuheenjohtaja, osastopiillikko Kori V<j/im<jki, sosiaali- ja terveysministerio

Tytinantajan edustajat

Johtaf a losse Lootu n e n, El i n kei n oeliimiin kesku sl i itto EK
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Suomen Ammattiliittolen Keskusiirjesto SAK ry, I 1.5.2006 saakka

Sosiaalipoliittinen asiantuntija Petri Mustokollio,
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Ekonomisti ./orm o Antila, Suomen Ammattiliittojen Keskusiirlesto SAK ry
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Maatalousyrittaiien edustaja
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Apulaisjohtaja Honnu Porvioine4 Keskiniinen Elikevakuutusyhtio Tapiola
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Sihteeri
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Toimitusjohta ja Jon-Erik Sten mo n, Elal<evaku utusosakeyhtio Veritas
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Liirtosihteeri Juhoni Solmelo, Auto- ja Kuljetusalan Tyoncekil;iliitto AKT ry
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Liiton sihteeri Erik Lindfors, Metallity6vaen Liitto ry
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P:i:isihteeri Seppo Ju nttilo, Toi m i henl<i lokeskusjdrjesto STTK ry
Toimitusjohtaja Morkku von Hertzen, Suomen Ekonomiliitto SEFE ry

Emanta Anne Kylmoniemi, Maa- ja metsitaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Maanviljelij:i Kybsti Horju, Maa- ja metsataloustuottajain Kesl<usliitto MTK ry
Ammatti kalastaja Heikki So/okcngos, Suomen Ammatti kalastajaliitto SAKL ry

Lainopillinen asiamies Rrsto Iuominen, Suomen Yrittajat ry
Toimitusjohtaja Tiino Oksolo-Lerno, Eril<oisl<aupan Liitto ry

Toi mitus johraja Losse Heinro, Kesl<i nzii nen val<uutusyhtio El.1ke-Fennia

Varatoimicusjohtaja Jookko Tuomikoski, Kesl<inainen Elal<eval<uutusyhtio llmarinen
Toimitus johcaja Asa Ceder, Forsal<ringsalctiebolaget Pensions-Alandia

Toimitusjohtala Kori Puustinen, Liil<ennepalvelualolen Elil<el<assa Viabek

Toi m itu s1 o htaj a M otti S oljo n I o hti, Sone ra n Elzil<eszicti o Johtaia He/ii Solminen, Nol<ian Eldkesddtio



Yakuutusliiiketieteen edustaja
Osaam iskeskuksen johtaja Koj Husmon, Tyoterveyslaitos Apulaisyliliiiikii ri Ari Koukioinen, Tyoterveyslaitos

Muut jisenet
Apulaisjohtaja Io rjo Holi,Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
)ohtzia Tellervo Kling Sosiaali- ia terveysalan tutkimus- ja kehittlimiskeskus Stakes

Apulaisiohtafa Ritvo Kujolo,Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
Johtafa lerhi Ldnnfors, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittlmiskeskus Stakes

Sihteeri

Tyokyvyttornyys asi ain neuvottelukunta 2 006

Osastopiil likk o Heleno Topio, Eliketu rvakeskus

Puheenjohtaja, johtaja Riitto Korpiluomo
Varapuheenjohtaja, osastopddllikko Pertti Iukio

Lakimies./ormo P<itori

Sosiaalipoliittinen asiantuntija Koijo Kollinen
Sosiaali- fa terveyspoliittinen asiamies Mervi Flinkmon
Asiantuntija Vesa Rontoholvori
Yliliiikiiri Kori Koukinen
Tyomarkkina-asiamies A4erjo Hirvonen

)ohtala Koarino Knuuti
Yl i liiikiiri Soko ri Tolo

Elikejohtala Timo Aro
Osastopiidllikk o Perni Tukio
Toimitusjohtaf a Motti Soljonlohti, I5.2.2006 saakka
Elikesddtion asiamies Lors Hellberg, 15.2.2006 lukien
Eliikef ohtaj a Esko Voi nionp d ii, 22. 3.2006 saakka
Elikef ohtafa Kori Hdrkiinen, 22.3.2006 lukien
Elikevaku utusjohtala Pentti Soorimdki
Apu laisf ohtaf a Morjodo Pihlojo
Elekejohtaf a Perai Miin nistd
Yl iliiiikari Andi Huunon-SeppAlii, 17.5.2006 saakka
Tutki m usp rofe ssori Jo rm o Jii rvisolo, I 7 .5.2007 I u kien
Toimitusjohtaf a Jukko Kvekiis
Osastonf ohtaf a Hilkko Riihimiiki

Jisenet

Sihteerit / Esitteliiet

J,L

Elikeasiantu ntiia Ho r ri Gronlund, tutkiia Kristiino Tu ominen



Yrittnjien neuvottelukunta 2006
Puheeniohtaia, toimitusjohtaja lukko Rontolo
Varapu heenjohtala, osastopiillikko Morkku Sirvicj

fisenet H enki liikohtainen varajiisen

Asiantuntija Vesa Rontoholvori
Toimitusjohtaja Ensio Rorno
Tyomarkkina-asiamies 14erjo Hirvonen
Toimituslohtala Markku Holonen
Toimitusjohtaf a Tiino Oksolo-Leino
Toimitusjohtaja Arjo Tommi
Varatoi m itu s j ohtaia J o ri Fors, 25. I 0.2006 saakka
Tyomarkki naj ohtaja Eero Li n dstriim, 25. I 0.2006 I u kien
Toiminnanf ohtaj a Arjo Lou rila
Toimitusf ohtaja Kor ri Nieminen
Toiminnanjohtaj a Piiivi Uedes
Ed u nvalvontaio htaia Mo rkku Kojo
Puheenjohtala Ahti Myllys
Yhteysf ohtaja Use-Lotte Ro utio- Mu r ros, 3 I . I 0.2006 saakka
Markki nointijohtaia Ari Jootinea 3 I . I 0.2006 I ukien
Yliliiiikiri Moorit Gockel
Toimitusf ohtaja Kori Puustinen

Asiantuntija./o han AstriSm

Toimitusjohtala Aulis Looksonen
Toimitusjohtala Kouko Agren
Toimitusjohtaf a Heikki Kddridinen
Toimitusjohtala Y rji5 Gorski
Toi m i n nanf o htala Miko Rii nkkt5

Puheenjohtala Timo Juntti
Puheeniohtaja Timo luntti
Toimitusjohtaja Aino Hdnninen
Pddsihteeri Morkku Yldnen
Piiiisihteeri Terhi Aolanen
Toiminnanjohtal a Motti P6y ry
Taks iautoi I i ja./o ri Le m m etyi nen

)ohtaia HonnuTorvonen

)ohtzia HonnuTorvonen
Selvitysm ies Kmmo Kemppoinen
Toimitusjohtaja Kori loutso

Sihteeri
Osastopiiiil likko Mikko Pellinen

Vakuuttarnisen valvonnan neuvottelukunta 2006
Varajisenet

Puheenf ohtaja, toimitusjohtala lukka Rontolo
Varapuheenjohtaja, johtala Nitto Korpiluomo

Osastopiiiil likko Morkku Sirvid
Tarkastuspiil I ikko Motti Ruoto nen

Jisenet
Asiantunti ja Veso Rontoholvo ri
Varatoimitusjohtaja./ori Forss

Varatuo mari H o n n ele Lo n ginkoski, 29. I I .2006 saakka
Varatuomari Iuomos Ruohonen, 29. I 1 .2006 lukien
ll puheenjohtala Kyosti Suokos
Sosiaalisihteeri Erkki Rimpiliiinen
Lakimies Heli Puuro

)ohtaia Honnu Alonojo

)ohtala Mott) Corpin
vt.Yksikonjohtaia Markku Riikonen
Yksikonjohtaja Keijo Kouvon en
Vakuutusjohtaia Eijo Koipoinen-Perttulo
Yhtiolakimies Koiso Forsstrom
Apulaisfohtafa/uho Hokkorainen, 8. I 1.2006 lukien

Asiantu ntija./ohon
Lakimies Pouliino llmivolto
Varatuomari Miko Hokkonen
Varatuomari Poavo Mottilo
Hallintojohtaja Titu Jiirvenronta
Lakimies Jormo Pdtdri
Sosiaali- fa terveyspoliittinen asiamies Mervi Flinkmon
Yksikon paillikko Leeno Lojonder
Suunnitteluiohtzia Miko Ahonen
Maksupiiillikko Torjo Lomminmdki
Apulaisf ohtala Morkus Sovoloinen
Osastopiiiil likko Tiino Gronqvist
Varatoi mitusjohraia Mo rgolit Sdderholm
Toi mitusjohtaj a Pekko Kontonen
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