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Elii ketu rva keskus lyhyesti
Eliiketurvakeskus (ETK) on tyoelaketurvan kehittlimisen ja toi-
meenpanon lakisdiiteinen yhteistyoelin, asiantuntija ja yhteis-

ten palvelujen tuottaja.
Asiakkaitamme ovat tyoelakelaitokset, sosiaaliturvan ja -va-

kuutuksen hoitajat ja viranomaiset, pdiit6ksentekijat, tutkimus-
ja koulutusinstituutiot, vakuutetut ja vakuutuksenottajat sek6

tiedotusviilineet. Eliiketurvakeskus on myos kansainvdlinen yh-

dyslaitos: vdlitimme Suomessa jatetyt eldkehakemukset ulko-
maille ja vastaamme tiedusteluihin.

Toimimme luotettavan, oikeudenmukaisen ja tehokkaasti
jiirjestetyn tyoelSketurvan puolesta. Vuosi 2007 oli Eldketurva-
keskuksen 47. toimintavuosi.

Sosiaali- ja terveysministeriij
Vakuutusvalvontavirasto

Valtiovarainministeriii 0petusministeriii

Yksityisalojen tyiielikelaitokset Julkisten al0jen tydelakelaitokset

Eldketurvakeskus
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0rtodoksinen
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IyEL (27)
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IyEL, YEL (8)

Merimieselike
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Eld ketu rva keskus tuottaa
. tutkimuksia, tilastoja ja taustaselvityksiii tyoeliiketurvan

arviointia, kehittamista ja uudistusten seurantaa varten
. suunnittelu-, koulutus- ja viestintdpalveluja

sekd tukee myos sdiidosten valmistelua
. eliiketurvan toimeenpanoon liittyvia palveluja,

kuten tietologistiikkaa, vastuunjako- ja aktuaaripalveluja
. laki-, ulkomaan- ja neuvontapalveluja

sekd valvoo tyoeliiketurvan toteutumista.

Vakuutetut ja vakuutuksenottajat
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Toi m itusjohtaja n katsa us

uosi 2007 oli Eldketurvakeskuksen syksyllii 2006

hyvnksy.tyn strategian ensimmiinen toteuttamis-
vuosi. Strategiassa painottuvat Eldketurvakeskuk-
sen palvelujen parantaminen, kun ndkdpiirissd ei

n1t ole suuria ja paljon resursseja sitovia lainsdd-

ddnnon uudistuksia.
Palveluiden parantamisessa suuntaus on siirtyd enenevds-

sd mddrin slhkoisten palveluiden kalttoon. Ne ovat asiakkai-

den kannalta joustavampia ja helpommin kaytettevia kuin
perinteiset palvelumuodot. Ne voidaan useimmiten myos

tuottaa huomattavasti tehokkaammin kuin perinteiset pal-
velut.

Palvelujen kehittdmisessii keskitlttiin erityisesti tdnd

vuonna kattavasti lihetettdvdn tycieldkeotteen vaatimiin val-
mistelutoihin, tyoeliikevakuuttamisen valvonnan kehittami-
seen sekd tyonantajan mahdollisuuteen hakea sdhkciisesti ul-
komaille ldhetetyn tyontekijiin todistusta. Ldhivuosien tdr-
keimpiii tavoitteita ovat toteuttaa sihkoinen tydeldkeotepal-

velu ja EU:n edellyttiimii siihkciinen tietoliikenne sosiaalitur-
vatietojen vaihtamisessa.

Vuoden 2007 arkana valmisteltiin kahta merkittdvdd stra-

tegiakaudelle suunniteltua rakenneuudistusta: julkisen sek-

torin tiiviimpdd mukaantuloa Eldketurvakeskuksen toimin-
taan sekd Eldketurvakeskuksen ja Arek Oy:n yhteistyon ja

tycinjaon selkeyttdmistd ja kehittiimistii.
Arek Oy perustettiin vuonna 2003 hoitamaan tyoellke-

jdrjestelmdn yhteistd ansaintatietojdrjestelmdd. Aikataulu- ja

muistakin syist6 Arek keskittyi aluksi pelkiin ansaintajdrjes-
telmin rakentamiseen. Sen ensimmdinen versio otettiin tuo-

tantoon vuoden 2007 alussa ja tiiydessii laajuudessaan kesdl-

\e 2007 . Silloin myos yksityisen sektorin palkka- ja tyosuhde-

tiedot konvertoitiin jiirjestelmddn. Kiiyttoonotto sujui ennak-

ko-odotusten mukaisesti, joskin kiiyttopalvelun tarjonnassa

esiintyneet katkokset ja h:iiriot haittasivat aika ajoin jiirjestel-

mdn toimintaa.
Kun ansaintajdrjestelmdn jatkokehittelyssd tarvittavat

muutokset ovat selvdsti pienempid kuin itse jdrjestelmdn ra-

kentaminen, Arekin oli mahdollista ottaa hoitaakseen mui-
takin tehtavia. Tdtd koskeva Arekin osakassopimuksen muu-
tos hyviiksyttiin helmikuussa. Heti sen jdlkeen kdynnistettiin
projekti selvittdmddn Elaketurvakeskuksen ja Arekin yhteis-

tyon ja tyonjaon kehittdmistd.
Projektin lopputuloksena Eldketurvakeskuksen eliikelai-

toksia suoraan tietoteknisesti palvelevien tietojirjestelmien
tietotekninen vastuu siirtyi vuodenvaihteessa Arekille. Tiillai-
sia jdrjestelmid olivat muun muassa eliike-, ty6nantaja- ja hen-

kilotietojarjestelmdt. Ndmd jirjestelmdt muodostavat yhdessd

ansaintatietojdrjestelmdn kanssa kiintein, eldkelaitosten omia
tuotantojdrjestelmi6 suoraan palvelevan kokonaisuuden.

Niimii Eliiketurvakeskuksen tihdn asti hoitamat jiirjestel-

mdt ovat siten aivan eri tavalla kuin aiemmin eldkelaitosten
jatkuvan palvelutuotannon keskiossii. Pelkiistiiiin Eldketurva-
keskuksen toimintaa palvelevien jdrjestelmien tietotekninen
vastuu sdilyi ennallaan.

Siirron tavoitteena on eldkelaitosten saaman palvelun laa-

dun parantaminen, tietotekniikka-alihankintojen hallinnan
ja kustannustehokkuuden lisddminen sekd kustannusten la-

pin?ikyviys.

xil

Helppokayttoi set sti hkoiset pa lvel ut ovat el dketu rvo ssokin osiokkaa n etu.

Toimitusjohtaja Jukka Rantalan mukoon ldhivuosien ponnistuksio ovot
siihkoinen tyoelAkeotepolvelu ja EU:n edellyttdmdt tietoliikenneuudistukset
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Kustannustehokkuutta haetaan ennen kaikkea it-toimittajien
kilpailutuksesta. Siirto selkey,ttiiri Eliketurvakeskukser.r roolia
tyoeldketurvan kehittimisen ja toimeenpanon keskuselimeni.
Kuten lakikin edellyttaa, Eldketurvakeskus vastaa edelleen
eliketurvan toimeenpanossa tarvittavien tietojen saatavuu-
desta, mutta toisin kuin Arekilla Eliketurvakeskuksen ydin-
tavoitteet eivdt ole tietojdrjestelmdtuotannossa.

Eldketurvakeskns on siirtyvien jdrjestelmien osalta edel-
leen rekisterinpitiijn, jclka muun muassa vastaa rekisteritie-
tojen oikeellisuudesta. Eldketurvakeskuksella sdil1ry nriiclen
jdrjestelmien osalta eclelleen palveluvastr.ru eli vastuu palve-
lun saatavuudesta, sisillon oikeellisuudesta, kattavur.rdesta ja
lainmukaisuudesta. Eliketurvakeskuksen ja Arekin vdlisin
sopirnuksir.r on varmistettu, etti Eldketun akeskus r,oi hoitaa
ndrnd lakisddteiset vastuunsa kaikissa tilanteissa.

Todellinen kustannussddstojen mahdollisuus avautuu kui-
tenkin vasta sitten, kun myos muiden kuin ansaintatietojen
osalta luovutaan kaksinkertaisesta rekisteroinnistd. Nyt otet-
tu askel oli valttamaton, mutta ei vieid riittdvii tdmin tavoit-
teen toteuttamiseksi. Eldketurvakeskus toimii timdn tavoit-
teen puolesta.

Julkisen sektorin elikelaitosten mukaantulo Eliketurva-
keskukseu toimintaan entistd tiiviintmin on luonnollinen as-

kel jo pitkdrin jatkuneessa integroitumiskehityksessd. Vuoden
2005 uudistus viilneisteli etuuspuolella tapirhtr.rneen kehityk-
sen. Uuc'listuksen jdlkeen etuudet kertyvdt lihes yhclenmukai-
sesti kaikilla sektoreilla.

]ulkisen sektorin elikelaitokset olivat alusta kihtien muka-
na Arek Oy:ssi samoin ehdoin kuin yksityisen sektorin laitok-
set. Viimeisen eldkelaitoksen periaatteen ulottaminen vuon-
na 2004 myos julkiseen sektoriin sitoo yksityisen ja julkisen

sektorin tyoeldkkeiden toimeenpanon tiukasti toisiinsa. Siter.r

on luonnollista, ette julkinen sektori tulee myos Eliketurva-
keskuksen toimintaan mukaan samoin periaattein kuin yksi-
tyinen sektori. Trimri koskee seki Eldketurvakeskuksen piri-
toksentekoa ettd kustannuksiin osallistumista, jdlkimmdisen
osalta tosin tdysimiirdisesti lyhyen siirtymdkauden jdlkeen.

|ulkisen sektorin mukaantulolla Eldketurvakeskuksen toi-
mintaan ei ole vaikutuksia eldkelainsiidlnnon kehittdmises,
td r.astaavien toin-rielinten tyonjakoon. Eldketurvakeskushan
ei ole eikd ser.r tarkoituskaan ole olla eldkepoliittinen toirni-
ja. Sen sijaan Eldketurvakeskuksen tehtavAne on tuottaa eldk-
keitd koskevaan keskusteluun ym mdrrettziviiii, ktiyttrikelpoi s -

ta ja laajasti hyodynnettdvdi asiantuntijatietoa. Sil<iili kuin td-
ti asiantuntijatietoa kiiytetiiiin eldkepoliittisessa valmistelussa,
Eldketurvakeskus ottaa entisti tarkemmin huomioon myos
julkisen sektorin eldketurvaa koskevat niik<ikohdat.

Vuonna 2007 Elziketurvakeskus tuotti runsaasti tietoa eldk-
keitd koskevaan keskusteluLrn ja piiiitoksenteon tr.reksi. Saa-

mal.nme palaute kertoo, ettd Eldketurvakeskusta arvostetaan
hyvin luotettavana ja asiantuntevana eldketurvan ja tyiieleke-
jdrjestelmin tietotalona.

Vuosi 2007 oli viimeinen, jolloin hallituksen ja edustajis
ton kokoonpano mddriytvi pelkistdd.n siitd ndkokohdasta, et-
td Eliketurvakeskus on yksityisen sektorir.r tyoelzikejrirjestel-
mdn keskuselin. Esitin parhaat kiitokset eclustajistolle ja hal-
litukselle Ellketurvakeskuksen saamasta tuesta. Esitdn myos
parhaat kiitokseni El6keturvakeskuksen henkilostolle hyvin
tehdystii tyost;i.

lukka Rantala
toimitusjohtaja
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Vuosi 2007 oli Eldketurvakeskuksen 47. toimin-
tavuosi. Hallitus kokoontui vuoden aikana kaksi-
toista kertaa. Edellisen hallituksen kolmivuotisen
toimikauden peatyttyii vuoden 2006 lopussa uusi
hallitus nimitettiin poikkeuksellisesti vain yhdek-

si vuodeksi, koska julkisen sektorin elakelaitosten mukaantu-
lo Eldketurvakeskuksen toimintaan ja hallintoon oli suunni-

teltu tapahtuvaksi vuonna 2008.

Toimintaympiristd

Vuoden 2008 alussa tuli voimaan Eldketurvakeskuksesta
annetun lain muutos, jossa julkisten alojen elikelaitokset
tulivat tiiviimmin mukaan Ellketurvakeskuksen toimin-
taan, hallintoon ja rahoitukseen.

Eldkeuudistuksen ja sen toimeenpanon seurantaa jat-

kettiin vuonna 2007. Eldkkeellesiirtymisidn odotteen nou-
su on tapahtumassa uudistuksen valmistelussa odotetulla
tavalla, ja kiisitys uudistuksen tavoitteiden toteutumisesta
on saanut myos tutkimuksellista tukea. Toteutettiin uudis-
tuksen toimeenpanoon liittyviii tietoj iirj estelmdmuutoksia
ja valmistauduttiin muun muassa toteuttamaan vuonna
2008 noin 3,1 miljoonalle vakuutetulle ldhetettdviiii tyo-
eldkeotetta.

Kertomusvuonna 2007 valmisteltiin Eldketurvakeskuk-
sen elikelaitoksia suoraan palvelevan jiirjestelmiikannan
tietoteknisen vastuun siirtdmistd Arek Oy:<i<in. Tietojiir-
jestelmien mukana siirtyi l7 henkil<jii Arekin palveluk-
seen ja Ellketurvakeskuksen tietohallintolinjan osastojen

vastuut ja organisaatio tarkistettiin uutta tilannetta vas-

taavaksi. Muutokset tulivat voimaan 1. tammikuuta 2008.

Eldketurvakeskuksen kiinteistossd toteutettiin isoja tilajtir-
jestelyjii, kun Arekille vuokrattiin merkittdvdsti lisiitilaa.

Eliketurvakeskuksen ja Arekin tuottamien palvelui-
den uudelleenjiirjestelyn vuoksi Eldketurvakeskus vdhen-
si omistustaan TKP Tieto Oy:ssd myymiillii osan osakkeis-

taan TietoEnator Oyj:lle 2. tammikuuta 2008. Maatalous-

yrittiijien eldkelaitoksella, Merimieselakekassalla ja Elike-
turvakeskuksella siiilyi kuitenkin p6[tcisvallan enemmistci.

Taloudellinen kehitys

Vuonna 2007 Eldketurvakeskuksen kulut olivat 62,3 mil'
joonaa euroa. Lisdystd edelliseen vuoteen oli 11,5 prosent-

tia. Kasvu selittyy ulkopuolisten palvelujen ostoon liittyvillii
muutoksilla. Niitd ostettiin 31,8 miljoonalla eurolla. Luku ei

ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen, koska siihen sisdl-

tyy uutena erlnd Arekin ansaintajdrjestelmdn kuluia 12,5 mil-
joonaa euroa.

Toisaalta aiemmin Eliketurvakeskuksen ostamiin ulko-
puolisiin palveluihin sisiiltyi Kelan vilittdmiit tyoeliikehake-

muskustannukset koko yksityisen jiirjestelmdn osalta. Nd'iden

laskutus muuttui vuonna 2007 siten, etti Eliketurvakeskus
laskuttaa asianomaiset kustannukset julkisen sektorin lisik-
si myos yksityisiltii eliikelaitoksilta, eivitkd ne endd sisrilly Elii-

keturvakeskuksen kustannuksiin.
Eldketurvakeskuksen henkilostcikulut olivat vapaaehtoiset

kulut mukaan luettuna 21,7 miljoonaa euroa; kulut kasvoivat

2,1 prosenttia vuodesta 2006.

Ellketurvakeskuksen toiminnan menoista katettiin 73,5

prosenttia tyoeliikemaksuun sisdltyvdlld kustannusosuudella,

20,6 prosenttia rekisteripalveluiden laskutuksesta saatavilla

xI



tuloilla ja 5,9 prosenttia rahoitus- ja muilla tuotoilla. Vuoden
2007 alussa Eldketurvakeskuksen rahoituksen rakenne muut-
tui siten, ette suurta osaa rekisteripalveluista alettiin laskuttaa
kiiprin mukaan, josta laskutettiin 12,8 miljoonaa euroa. Vaik-
ka vuoden 2008 alussa Arekin hoidettavaksi siirtyi huomatta-
va osa elikelaitosten keftaimista Eldketurvakeskuksen tieto-
jlrjestelmistt, niin vuoden 2008 laskutus tapahtuu viel?i Elii-
keturvakeskuksen kautta.

Eliketurvakeskuksen ylivahinkosuoja Vakuutusosakeyh-
tici Garantialle siirretyn kannan osalta piiiittyi wonna 2006,
jolloin Eliketurvakeskus myi omistamansa osakkeet eldke-
laitosten muodostamalle ostajaryhmdlle. Eliiketurvakeskuk-
sen taseessa vastattavien puolella ollut sidottu rahasto puret-
tiin samassa yhteydesst. Osakkeiden myynnistd saatuja tuot-
toja palautettiin eliikelaitoksille 25,7 miljoonaa euroa vuon-
na 2007. Vuoden loppupuolella Eliiketurvakeskus myi kak-
si asunto-osaketta. Arekin yhtiokokouksen tehtya piiitoksen
korottaa osakepiiomaa seitsemdn miljoonan euron maksulli-
sella osakeannilla Eliiketurvakeskus merkitsi yhti<in osakkeita
1,4 miljoonalla eurolla.

Riskienhallinta

Eldketurvakeskuksen riskienhallintatyd perustuu hallituk-
sen vuonna 2006 vahvistamaan riskienhallintapolitiikkaan.
Vuoden 2007 riskienhallintatyon painoalueena oli tunnistaa
osastojen toiminnan avainriskit ja laatia osastokohtaiset ris-
kienhallintasuunnitelmat. Merkittavdt vakuutettavissa ole-
vat riskit on vakuutettu asianmukaisin vastuu- ja vahinko-
vakuutuksin.

Eltketurvakeskuksen palvelutoiminta perustuu strategi-
siin kumppanuuksiin ja kumppanien vtlisiin sopimuksiin,
jolloin korostuvat sopimusriskit ja niiden hallinnan merki-
tys. Eliketurvakeskuksessa suoritettujen riskianalyysien pe-
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ElSketurvakeskuksen henkiltisttin m55rii ia
palkkojen ja palkkioiden miiirii 2005-2007

rusteella merkittdvin riskilaji on palveluriskit, jotka aiheutu-
vat tietoteknisistii ja sopimuksiin liittyvistii ongelmista.

Henkiltistti

)ohtaja Bo Lundqvist erosi Eldketurvakeskuksen palvelukses-

ta 31. elokuuta2007. Htnen tilalleen nimitettiin 5. joulukuu-
ta 2007 osastopddllikk<i, filosofian maisteri Katri Raatikainen.
Toimitusjohtajan sijaiseksi nimitettiin 5. syyskuuta 2007 ioh-
taja Riitta Korpiluoma.

Eliketurvakeskus tekee erillisen henkilostokertomuksen.
Eldketurvakeskuksen palveluksessa oleva henkilostomiiii-
rl on viime vuosien aikana jonkin verran vaihdellut. Keski-

mddrdinen henkil<imiiiird vuonna 2007 oli 434, mutta henki-
lcity<iruosina laskettuna piiiidytiiiin lukuun 380. Osa henkil<is-

tostd tekee tyotii osa-aikaisesti, ja siksi henkil<itytivuosimdd-
rd on pienempi kuin palvelussuhteessa olevien midrd. Vuon-
na 2008 henkiloston mddri tullee olemaan jonkin verran pie-

nempi kuin vuonna 2007.

Eldketurvakeskuksen henkil<istdn uusi ty<iehtosopimus al-

lekirjoitettiin 15. lokakuuta 2007. Sopimus on voimassa 31.

tammikuuta 2010 saakka. Koko sopimuskauden korotus on

yhdeksiin prosenttia ja ensimmiinen 3,4 prosentin korotus
tuli voimaan l. lokakuuta. Kesiityoaika poistuu l. kesdkuuta

2008, mikii korvataan 0,5 prosentin palkankorotuksella.

Tulevaisuuden nikymit
Vuosille 2007-2011 laadittua strategiaa seuraten Eldketurva-

keskuksen toiminnan painopiste on vdhitellen siirtymiissri elii-

keuudistusten toimeenpanosta Eldketurvakeskuksen asiakkail-

leen tarjoamien palvelujen kehittdmiseen. Kuitenkin Eld'ketur-

vakeskuksen ja Arekin toiminnan yhteensovittaminen ja muun

muassa ty<ieliikeotteeseen sekd ajantasaisen toimialakohtai-
sen valvonnan kehittdmiseen liittyviit tietojdrjestelmd- ja muut

muutokset vaativat voimavaroja, joten muiden palvelujen ke-

hittiimista voidaan tehdi vain rajoitetusti luonna 2008.

Eliketurvakeskuksen asema koko tyoeliikej iirjestelmiin yh-
teisten palveluiden tuottajana vahvistuu, kun julkisten alojen

eldkevakuuttajat tulevat mukaan Eldketurvakeskuksen hallin-
toon, toimintaan ja rahoitukseen. Vuonna 2008 Eldketurva-

keskus yhdessd niiden laitosten kanssa suunnittelee ja alkaa

toteuttaa slruenevdd yhteistyotii.
Ellketurvakeskus siirsi vuoden 2008 alussa Arekin hoitoon

tietojdrjestelmiit, jotka palvelevat suoraan tydelakevakuuttajia.

Vastuu palvelun saatal'uudesta, sisiilkjn oikeellisuudesta, kat-

tavuudesta ja lainmukaisuudesta sdilly Eldketurvakeskuksella,

mutta tietotekninen vastuu jiirjestelmien palvelujen tuottami-
sesta ja palvelutasosta siirtyi Arekille.

Vuonna 2008 Eliiketurvakeskus maksaa ndiden palvelujen

keyt6sta Arekille ja laskuttaa edelleen kaFtejia. Vuonna 2009

tdmi laskutus siirtyy Arekille, joten Eldketurvakeskuksen tuo-
tot ja kulut ulkopuolisista palveluista alenevat oleellisesti.

2005

2006

2047

423

432

434

Henkilosto Palkat ja
palkkiot
(1 000 e)

15 050

16 008

16 140
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Kari Puro, s.1941

Hallituksen puheenjohtaja

Ldiketieteen ja kirurgian toh-
tori, llmarisen toimitusjohtaja
(1 991 -2006), hallituksessa vuo-

desta 1992, lisiiksi Iyiiel6keva-
kuuttajat TtLAn ja Finanssialan

keskusliiton hallitusten jisen.

Markku Kauppinen, s. 1949

Hallituksen varapuheenjohtaja

Kuntien eldkevakuutuksen toimi-
tusj0htaja, yhteiskuntatieteiden

tohtori. Eldketurvakeskuksen hal-

lituksessa vuodesta 2008, toimii
myds ly(ieliikevakuunajat TELAn

haIIituksessa.

Risto Alanko, s. 1 95 1

Ieknologiateollisuus ry:n johtaja,

varatuomari. Eliketurvakeskuksen

hallituksessa vuodesta 2005, loh-
tamistaidon opisto JTO:n hallituk-
sen jisen ja tyiituomioistuimen va-

rajisen.

Eija Kaipainen-Perttula, s. 1958

Varman johtaja, filosofian maiste-

ri. Eldketurvakeskuksen hallitukses-

sa vuodesta 2002, lisiiksi Vakuutus-

tiedon kehittdmissddtirin ja Finans-

si- ja vakuutuskustannus FINVA:n

hallitusten jdsen.

Kaija l(allinen, s. 1950

SAK:n apulaisjohtaja, yhteiskun-

tatieteiden maisteri, Eliketurva-
keskuksen hallituksessa vuodes-

ta 1992 (varajiisen 1989-), Tytit-

tiimyysvakuutusrahaston ja Eld-

ke-Tapiolan hallitusten jasen.
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tVliksi masennus vie elakkeelle?

uonna 2007 joutui 4 257 suomalaista masennuk-

sen takia ty<ikyvyttdmyyselikkeelle. Lukumdd-
rii on 1990-luvun puolivdlin jiilkeen puolitois-
takertaistunut. Masennukseen perustuvien tyo-
kyvytomlys eliikkeiden eldkemeno oli liihes 4 I 3

miljoonaa euroa vuonna 2007, mikii on yli kolminkertainen
summa vuoteen I998 verrattuna.

Eldketurvakeskuksen hallitus antoi tyokyvy'ttomyysasiain
neuvottelukunnan tehtdvdksi tehdii vuoden 2006 aikana sel-

vitys siitd, mitd mielenterveyssairauksiin perustuvissa tyoky-
q.ttomryseliikkeissd on tosiasiassa tapahtunut ja voidaanko
kehitykseen vaikuttaa seka tehda ehdotukset tarvittavista toi-
menpiteistd. Neuvottelukunnassa oli tyomarkkinajiirjestojen,
tyoeliikelaitosten, Kansanel6kelaitoksen, Ty<iterveyslaitoksen
j a Eliketurvakeskuksen edustaj ia.

Neuvottelukunnan selvityksen mukaan masennus ndyt-
tid aiheuttavan aiempaa enemmin tyokyvyttomyfttd. Ma-
sennukseen liittlwiit suomalaiset tutkimustulokset viittaavat
siihen, etti masennus sairautena ei ole kuitenkaan yleistynyt.
Suomessa masennustiloista kdrsii noin seitsemdn prosenttia
tyoiklisestd aikuisvdest6std.

Kuitenkin masennuslddkkeiden kayttd on lisddntynyt ja
perusterveydenhuollon mielenterveyskdyntien mddrd sekd

psykiatrien lukumddrd ovat kasvaneet.

Tytikyvytttimyyden pitkittyminen ongelmallista

Masennukseen perustuville tycilqq'ttomryseliikkeille siirry-
tddn yleensd tydeliimiistii suhteellisen pitkdn tyouran jiilkeen.

Masennuksen vuoksi eliikkeelle siirtyvdt ovat lisdksi muita
tycikpytt<imlyseliikeliiisiii paremmin koulutettuj a j a he saa-

vat keskimddrdistd suurempaa el6kett6.
Eliikelainsiiiiddnn<in viimeaikaisilla muutoksilla on pyritty

edistdmdln tyossd jatkamista ja siirtimiln eldkkeen alkamis-

ta myohempiin ikdvuosiin. Silti tyokrylttomyyseldke- ja kun-
toutuslainsddddnn<in tytissd jatkamista tukevat piirteet eivdt
painotu mielenterveyden sairausryhmdssd yhtd voimakkaas-
ti kuin muiden sairauksien ryhmissd. Esimerkiksi osatyoky-
\Tttomlyselakkeitri kiiytetddn mielenterveyssairauksissa edel-

Yksityisellii sektorilla vuosina 1983-2007 alkaneet

ty6kyvyttiimyyseldkkeet eriissd mielenterveyden sairauksien ryhmissd
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leen hyvin viihiin. Myos tyoeliikekuntoutuksessa masennus-
diagnoosi on selvdsti harvinaisempi kuin uusissa tyokyvyttti-
myyselSkkeissd.

Tutkimusten mukaan masennuksen hoidossa, palveluket-
jujen sujuvuudessa ja kuntoutuksen toimivuudessa on puut-
teita, jotka vaikuttavat tyolqrvytt6myyden pitkittymiseen.
Hoito ei aina ole intensiivisti eik[ liiiikitys optimaalista, ei-
liiiikinniillinen hoito puuttuu usein kokonaan, hoito alkaa lii-
an myohiiiin ja keskeytyy liian nopeasti. Eri toimijoiden viili-
sessd yhteistyrissi on ongelmakohtia, ammatillista kuntoutus-
tarvetta ei aina havaita eiki masennuspotilaiden paluu tyo-
hon kuntoutuksen jiilkeen onnistu yhta hyvin kuin muiden
kuntoutujien.

Tytipaikoilla 0n palion tehtivisse

Tyopaikoilla on keskeinen rooli paitsi ty<ihyvinvoinnin edistd-
misessd,, mytis masennukseen sairastuneen tyontekiian tydsse
jatkamisen tukemiseksi tarvittavien ty<ijiirjestelyiden toteut-
tamisessa ja toisaalta pitkliltii sairauslomalta palaavan tycinte-
kijiin tyih<in paluun tukemisessa. Tytilqrvyttomyysel?ikkeelle
joutumista voidaan ehkiiistii myos tyossii jatkamista edist[vdl-
Iii hyvallii hoidolla ja kuntoutuksella.

Tarvitaan siis samanaikaisesti sekd ty<iel?im?ln etta masen-
nuksen hoidon ja kuntoutuksen kehittdmistii. Tyopaikan, ter-
veydenhuollon ja eliikejiirjestelmtn yhteistyo on avainase-

massa masennuksen aiheuttaman pitkiin tyo\rvyttcimyyden
ehkdisemisessi mielenterveyspalveluiden toimivuuden lisiik-
si. Tyriterveyshuolto tyon ja sairauksien asiantuntijana on tir-
keii toimija seki ennaltaehkiiisyn etti masennuksen hoidon ja
kuntoutuksen ndk<ikulmasta.

Toimenpide-ehdotuksina tyokyvyttdmyysasiain neuvotte-
lukunta suositteli muun muassa ammatillisen kuntoutuksen
ja osatyokyvyttomyyseliikkeen kdyton lisiiiimistt mielenter-
veystapauksissa ja psyykkisen tuen painottamista ty<ipaikka-
kuntoutuksessa. Ehdotuksissa korostetaan myris eliikejdrjes-
telmin ja terveydenhuoltojiirjestelmiin yhteistyon listimistd,
sairauspoissaolokiiytiintojen kehitt?imistii, hyviin hoidon edis-

tdmistii, kuntoutuksen niikokulman painottamista ja tycielii-
mdn hyvien kafantdien levittdmistt.

Tytihiin paluuta halutaan tukea

Sosiaali- ja terveysministeri<i asetti lokakuussa 2007 Mas-
to-hankkeen neuvottelukunnan ehdotusten toteuttamisek-
si. Hankkeen korkean tason koordinaatioryhmdn tavoitteena
on eri intressitahojen edustajien sitouttaminen masennusta
ja masennusperusteista ty6knrytttmyyttd ehkiisevin hank-
keen hankesuunnitelman ja toimintaohjelman toteuttami-
seen. Toimintaohjelmassa esitetdd'n tarvittavat toimenpiteet,
lainsiiiidiintcimuutokset ja yhteistyotarpeet sekd asiaan liitty-
vdt hankkeet. Toimintaohjelman laadintaa ja sen kiiytiinn6n
toteuttamista varten asetettiin ohjausryhmd, jossa ovat edus-
tettuina keskeiset hallinnonalat, ty<imarkkinajiirjestdt ja kol-
mas sektori.

Toimintaohjelmassa pyritd?in edistdmiin ty<intekij<iiden
mielenterveytta ia tydhyvinvointia. Tytissii selviytymisen on-
gelmiin kannustetaan puuttumaan riittdvdn ajoissa. Lisiik-
si kehitetddn riskiryhmiin kohdistuvia toimenpiteitd ja muu-
ta ennaltaehklisevdd toimintaa ty<ipaikoilla, perusterveyden-
huollossa, erikoissairaanhoidossa ja sosiaalitoimessa. Hoito,
kuntoutus ja palveluketjut viritetldn tukemaan masennuspo-
tilaan tyossii jatkamista ja tyoh<in paluuta.

Sosiaali- ja terveysministeriri tarttui siis vahvasti tydky-
vyttomyysasiain neuvottelukunnan selvitykseen ja liihti vie-
mtiin tydtii eteenpdin. Tiissii tycissii onnistuminen on merki-
tyksellistii paitsi sairastuneiden ihmisten myos heidiin tyopa-
noksensa menettdvin yhteiskunnan kannalta. Muihin saira-
uksiin verrattuna masennuksen vuoksi tyokyvytt<imyyseliik-
keelle siirtyy nuorta ja hyvin koulutettua viikeii. Heillii oli-
si vield paljon annettavaa ja saatavaa tyoeHmalta, jos heidiin
hoitamisessaan ja tukemisessaan onnistuttaisiin.

Riitta Korpiluoma
johtaja
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Yhteiset tietojt ryestel mat m u utoksessa

yrieldkealan tietoj drjestelmdyhteistycissii tapahtui
merkittdvd uudistus vuoden 2007 alusta, kun an-

saintatietojen kiisittelyssii otettiin kiiyttdon Arek
Oy:n hoitama yhteinen ansaintaj drj estelmd.

Arekin perustamista oli edeltiinyt useampikin tyoeldkealan

yhteinen selvitysryhmd, jossa oli pohdittu toimialan laa-

jemman tietoteknisen yhteistyon mahdollisuuksia. Selvitys-

ten yhteinen toteama oli, ett?i yhteistyollii olisi mahdollista

luopua kaksinkertaisesta tietojen rekister6innistd ja samal-

la katkaista tyoeliikealan it-kustannusten kasl'u vdhentdmdl-
ln piiiillekk?iisen tekemisen mddrdd. Laajemmalla yhteisty<il-

Id varauduttaisiin myos osaavan tyovoiman turvaamiseen tu-
levaisuudessa.

Ansaintajdrjestelmdn keFtoonotto synnltti tilanteen, jos-

sa elikelaitokset saivat yhteniiseksi mieltemansa jiirjestel-

mdkokonaisuuden palveluita kahdelta eri taholta: Eliiketur-
vakeskuksesta ja Arekista. Eldketurvakeskuksen henkilore-
kisteri ja tyrinantajajiirjestelmd oli muutoksessa valjastettu
toimimaan ansaintajdrjestelmdn taustajdrjestelmind, minkd
seurauksena niiden kiiltettiiviydelle ja kehittiimiselle koh-

distui eritasoiset vaatimukset kuin aiemmin.
Kahden eri organisaation yhteistoiminta vaati ylimiiiiriiis-

ta panostusta muun muassa it-toimittajahallinnassa, virheti-
Ianteiden selvittelyssd ja aikataulujen yhteensovittamisessa.

Myos asiakkaiden oli vaikea mieltdd, kumpaan tahoon tuli-
si olla yhteydessd erilaisissa kysymyksiss6.

[a itoksia pa lvelevat tietoji rjestel mtt Areki n vastuul !e

Eldketurvakeskuksen yhtenii vuoden 2007 strategisena tavoit-

teena oli sovittaa Arekin ja Eldketurvakeskuksen eliikelaitok-

sia palvelevat jiirjestelmiit palvelun saajien ndkokulmasta te-

hokkaaksi kokonaisuudeksi. Keviiiilli Eldketurvakeskus ja

Arek Oy kiiynnistiviitkin yhteistyciprojektin valmistelemaan

tyoeliikej[rjestelmdi yhteisesti palvelevien jdrjestelmien tie-

toteknisen vastuun siirtdmiseksi Arekille.
Projekti valmisteli jiirjestelmdsiirtoa ja sen jiilkeisid toimin-

tatapoja, vastuita ja rooleja huhtikuulta marraskuulle, jolloin
projektin esitykset hyviiksyttiin sekii Eliiketurvakeskuksen et-

td Arekin hallituksissa. foulukuussa myos Tyoeliike.fi-toimi-
kunta piiiitti siirtiiii Tycieliike.fin jdrjestelmdvastuun Arekille.

Arekille piiiitettiin vuoden 2008 alusta siirtdd vastuu kai-
kista tietojarjestelmistl, jotka palvelevat suoraan eliikelaitok-
sia. Siirtyneisiin jiirjestelmiin kuuluvat muun muassa elSkeha-

kemus- ja eliikepiiiit<isjiirjestelmd, ansaintajdrjestelmdt (muun

muassa palkattomat jaksot), otepalvelut ja vakuutuskausito-
distus. Siirron yhteydessd niiitii jiirjestelmid hoitamaan siir-
tyi Eliketurvakeskuksesta 17 henkiloii vanhoina ty<intekij<ii-

nd Arekiin. Siirron ulkopuolelle jlivdt omien palveluiden tie-
tojarjestelmat.

Arekilla on jatkossa siirtyneiden jdrjestelmien tietotekni-
nen vastuu. Se vastaa asiakkaille jiirjestelmiipalvelujen tuotta-

misesta ja palvelutasosta, kilpailuttaa jdrjestelmdtoimitukset

sekd vastaa projekti- ja ylliipitosopimuksista. Vuodesta 2009
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alkaen Arek vastaa myos palveluiden hinnoittelusta ja laskut-
taa palveluiden kustannukset suoraan asiakkailta, jolloin jiir-
jestelmdpalveiujen hinnoittelun ldpindkyv)Ts paranee. Vuo-
den 2008 siirtymdajan Eldketurvakeskus laskuttaa edelleen
el6kelaitoksia rekisteripalveluista.

Eldketurvakeskuksella sdil1y vastuu tycieldketurvan toi-
meenpanoon tarvittavien palveluiden saatavuudesta, palve-
lujen ja rekisterier-r sisdllon oikeellisuudesta, kattavuudesta
ja lainmukaisuudesta. ETK siiilly myos rekisterinpitdjiini ja
hoitaa rekisterien ylidpitoon liittlvizi palvelutuotantoa: sisdl-
lon virhetilanteiden selvittelyd, rekister<iinnin neuvontaa, re-
kisterieheyden valvontaa, sekd rekisteri-ilmoituksiin liittlvdri
ohjeistusta ja koulut usla.

JirjestelmiS kehiteteen yhteistuumin

Siirron yhteydessd sovittiin myds uusista yhteisty<imuodoista
asiakkaiden kanssa. Eldkelaitokset pidsevdt vaikuttamaan ai-
empaa suoremmin yhteisten jdrjestelmien kehittdmiseen. Pe-

rustetut kolme asiakasryhmdd - Vakuutuspalvelut, Ratkaisu-
palvelut ja Tyoelike.fi - kerddvdt, aikatauluttavat ja priorisoi-
vat kunkin sovellusalueen kehitystarpeita, antavat taloudelli-
set raamit tekemiselle ja seuraavat palveluiden laatua ja kiiy-
tettdql,,ttii.

Sovellusryhmissd tyoeldkelaitokset, Eldketurvakeskus ja
Arek sopivat yhdessd mddrittelyjen ja toteutusten kdynnis-
tdmisestd ja resursoinnista seki sisilto- ja muutosplyntojen
priorisoinnista.

Johtaja Katri Raotikainen kertaa artikkelissaan alon tiebjArjestelmamuutoksia
Tyoelakeolan yhtetsten jarjestelmien siirtyminen Arekin hoitoon ja uuden
an sa i ntojarjestel rnan kdyttoonatto ol ivat isoja h a r ppa u ksi o.

Myos Eliiketurvakeskuksen tietohallintolinja organisoitiin
vuoden 2008 alusta vastaamaan paremmin siirron jdlkeistd ti-
lannetta. Nyt rekisteripalveluosasto vastaa tyoeldkejiirjestel-
mdn yhteisten rekisteripalveluiden kehittdmisesti yhteistyos-
sd Arekin ja elaikelaitosten kanssa. Lisiiksi se kehittie koneel-
lista tietojenvaihtoa Kelan ja tyoekikejrirjestelmin vzilillti sekzi

muiden tyoeltikejrirjestelmdn tietoja tarvitsevien viranomais-
ten sekd ulkomaisten laitosten kanssa.

Tietohallinto-osasto vastaa jatkossa ETK:r.r omien jdrjes-

telmien toteuttamisesta ja niiden toiminnan varmistamisesta.

Kustannustehokkaasti parempaa palvel ua

Uuden ansaintajdrjestelmdn kaltto6notto ja tyoel:ikealan yh-
teisten jirjestelmien siirtyminen Arekin hoitoor-r olivat iso-
ja harppauksia kohti tehokkaampaa kustannustenhallintaa
ja suoraviivaisempaa tiedonhallintaa. N1t alkaneen kehitys-
suunnan on slytd jatkua, jotta alan it-kustannusten kasvu saa-

daan pysdhtymddn tai jopa laskuun.
Myos loppuasiakkaat, vakuutetut ja vakuutuksenottajat,

hyotlvdt alan lisddntyvdstd tietojdrjestelmdyhteistyostd. Kes-

kitetysti talletettujen tietojen ja asioiden pohjalta on mahdol-
lista tuottaa kattavampia ja kdyttovarmempia verkkopalvelui-
ta asiakkaiden tarpeisiin ja asiakkaan on mahdollista seurata

oman asiansa kdsittelyn etenemistd tyoeliikejiirjestelmdssi.

Katri Raatikainen
johtaja
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Eli ketu rva n a rviointia

IE,r

ldketurvakeskuksen yksi keskeinen tehtava on
tuottaa tietoa eldketurvan ja sen kehitysnikymien
arvioimiseksi. Vuonna 2007 julkaistiin monia ra-
portteja, joista tiihiin artikkeliin on poimittu ylei-

sen eldkepoliittisen keskustelun kannalta kiintoisimpia.

Uusi pitkdn aikaviilin laskelma

Eliketurvakeskus julkaisi uuden laskelman lakisdlteisten
eldkemenojen, -maksujen ja eldketason kehityksestzi vuoteen
2075 saakka. Edellinen julkaistiin vronna 2004.Vuoden 2007

laskelman aineistopohja on vankempi, ja sen perustana on
muun muassa Tilastokeskuksen tuore, 2007 tehty vdestoen-
nuste.

Eliketason, elikemenojen ja -maksujen kehitys vuoteen 2050

Eliketurvakeskuksen pitkan aikavalin laskentamallin mukaan

Tyoeldkemenot suhteessa palkkasummaan kasvavat nykyi-
sestd 23 prosentista 34 prosenttiin 2030 mennessd. Sen jil-
keen eldkemenoprosentti alenee. Vuonna 2005 kaikkien tyo-
eldkkeiden, yksityinen ja julkinen sektori yhteensd, maksu oli
26,6 prosenttia tyotuloista.

Oheisessa kuvassa on esitetty ns. vakiomaksuprosentti, jo-
ka kuvaa eldkkeiden maksuun riittdv66 maksutasoa, jos mak-
su nostettaisiin heti menojen edellyttlmille tasolle. Koko tyo-
eliikejiirjestelm6n maksutason korotustarve olisi noin yksi
prosenttiyksikko. Laskelman mukaan yksityisen sektorin pal-
kansaajien TyEl-maksu nousee nykyisestd 21 prosentin ta-
sosta 2030-luvun alkuun mennessd runsaat neljd prosenttiyk-
sikkoii, jonka jiilkeen se ei juuri muutu.

Ansiotason kasvun oletetaan olevan 1,75 prosenttia vuo-
dessa. Koska eliikkeet on osittain sidottu ansiotasoon, niin
vuoteen 2050 mennessd keskimddrdisen eldkkeen ostovoima
ldhes kaksinkertaistuu. Suhteessa keskipalkkaan keskimddrdi-
nen el6ke nousee vieli 2020-luvun alkuun saakka, mutta ale-

nee siitd eteenpdin. 2030-luvun alkupuolella keskimidrlisen
eldkkeen ja ansiotason suhteessa on palattu nykytasolle.

Aleneminen johtuu elinidn oletetusta kasvusta, joka vai-
kuttaa elinaikakertoimen kautta alkaviin eldkkeisiin. Toinen
syy on se, ettd julkisen sektorin eldketasot alenevat vahitellen
samalle tasolle yksityisen sektorin kanssa.

Raportissa kuvataan tulosten herkkyytti vdestci- ja talous-
oletusten suhteen. Eliniiin odote vaikuttaa elinaikakertoimen
kautta eldketasoihin. fos sijoituksille saataisiin viiden prosen-
tin reaalituotto peruslaskelmassa oletetun neljln prosentin si-
jasta, niin TyEl-maksun nostotarve vihenisi runsaasta nel-
jistd runsaaseen prosenttiyksikk<ion. Kolmen prosentin reaa-
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Eldketurvakeskus tuottaa osiantuntijatietoa ek)keturvan orvioimiseen ja kehittdmiseen.
Artikkelissaan johtajo Hannu Uusitolo esittelee joitakin vuoden 2007 keskeisistd tutki-

mustuloksista, esimerkiksi eldkeuudistuksen vaikutusto tyourien pidentymiseen.
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lituotto merkitsisi, ettii TyEl-maksua olisi nostettava 2030-lu-
mn alkuun mennessl runsaalla kuudella prosenttiyksikollZi.

Elikeuudistus pidentiii tytiuria

Eliketurvakeskuksen ja Elinkeinoelimtn tutkimuslaitoksen
yhteisessi tutkimuksessa arvioitiin ellkeuudistuksen vaiku-
tuksia mallilla, joka kuvaa yksildiden tyon tarjontaa ja elnk-
keelle siirtymistd koskevia pii6toksi?i. Malli perustuu oletuk-
seen, etti el?ikej?irjestelmdn ja verotuksen luomat taloudelliset
kannusteet vaikuttavat piiiitdksiin eliikkeelle siirtymisen ajan-
kohdasta. Tulosten mukaan eldkeuudistus pidentiiii tyciuria
kahdeksasta kuukaudesta puoleentoista vuoteen.

Tydurien piteneminen johtuu siitl, ettd pliisyii ns. tyot-
tomyysputkeen ja varhennetulle vanhuuseldkkeelle on rajoi-
tettu. Ennen uudistusta tyottomryselikeputkeen oli mahdol-
lista piiiistii S5-vuotiaana, nyt S7-vuotiaana. Varhennetulle
vanhuuseldkkeelle piidsi ennen uudistusta 60-vuotiaana, nyt
62-vuotiaana. Sen sijaan eliikkeiden karttumiin, varhennus-
viihennyksiin ja lykklyskorotuksiin tehtyjen muutosten ko-
konaisvaikutus jiiii vdhiiiseksi, koska erisuuntaiset muutokset
kumoavat pitkiilti toisensa.

Aiemmat tutkimukset osoittavat, etti 4,5 prosentin karttu-
ma - jolla eliike kertyy 63 ikdvuoden tiiyttiimisen j?ilkeen saata-

vista ansioista - motivoi jatkamaan tydssa. Toimintakyvyn pa-
rantuminen vaikuttaa samaan suuntaan, kuten myris ty<inan-

tajien asenteiden muutos. Kun tyomarkkinoille tulevat ikiiluo-
kat ovat vastedes pienempiii kuin eliikkeelle siirtfviit ikiiluokat,
tyrivoiman kysynte kasvaa. Yhdessd eliikejiirjestelmdn muutos-
ten kanssa n?imii tekijdt pidenthnevdt tyriuria merkittdvdsti.

Korvausaste 60 prosentin paikkeilla

"Monen yrittlmisen ja erehtymisen kautta on meilld ja muu-
alla p?iiidytty siihen, etti elikkeen miiiirii 60 prosenttia loppu-

palkasta on sopiva tavoite." Niiin kirjoitti Teivo Pentilciiinen
vuonna 1997. Vuonna 2007 julkaistu tutkimus antaa mytintei-
sen kuvan 60 prosentin korvausastetavoitteen toteutumisesta.

Tutkimuksessa seurattiin eliikkeelle siirtymisen yhteydes-
si tapahtuvaa tulojen muutosta. Tirtkimusaineistona oli noin
kymmenen prosentin otos 2003 ekikkeelle siirtyneistii. Niiille
henkilOille laskettiin korvausaste jakamalla henkil<in vuonna
2004 saamat ty<t- ja kansaneldkkeet vuosien 1997-2001 keski-
miiiiriiisillii tuloilla, joihin kuuluvat ansiotulot ja tulonsiirrot.

Palkkatydstii eliikkeelle siirtyneiden keskimddrdiset
korvaussuhteet olivat usein 60 prosentin tuntumassa, suurel-
la osalla jopa sen yli. fulkisella sektorilla korvaussuhteet oli-
vat korkeammat (66 prosenttia) kuin yksityisellii sektorilla
(57 prosenttia). Kun verotus otetaan huomioon, korvausas-
teet ovat 5- 7 prosenttiyksikk<lii korkeammat.

Yksildllinen vaihtelu on suurta. Kuitenkin vain noin kym-
menesosalla tulot pieneniviit eldkkeelle siirryttiessd enem-
mln kuin 50 prosenttia. Noin kolmasosalla tulot nousivat
eliikkeelle siirryttiiessii.

Hannu Uusitalo
johtaja
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siiiiteiset ekikkeet. Pitkiin aikaptilin laskelmat 2007. Eliiketurvakeskuksen ra-
portteja 2007:2.

Tuulia Hakoh ja Niku Mtiiittiinen: Eliikeuudistuksen vaikutus eliikkeelle siirty-
miseen ja eliikkeisiin - art)iointia stokastisella elinkaarimallilla. ETLA B 226 ja
Ekiketurv akeskul<sen tutkimuksia 2007 : 1.

luha Rantala ja Ilpo Suoniemi: Tulojen muuttuminen ekikkeelle siirryttdessii.
Eliiketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:6, Palkansaajien tutkimuslai-
token ty ipapere ita 2 j7.



x.
Sidosryh mien arvio Elaketurvakeskuksesta

Luotettava asia ntu ntija

l6keturvakeskuksen sidosryhmiit pitiiviit sitii elii-
keturvan arvioinnin ja kehittiimisen luotettavana

asiantuntijana. Eldketurvakeskuksen vaikuttal'uus
perustuu vankkaan tietopohjaan, tutkimukseen, sel-

vitystyohon ja juridiseen kompetenssiin.
Sidosryhmien ylimmdn johdon haastattelujen perusteel-

la Eldketurvakeskuksen roolia vahvistaa sen aktiivisuuden ja
avoimuuden lisidntyminen. Myos sen tuottaman aineiston ja
asiantuntijoiden kiiytto tiedotusvdlineissd on lisddntynlt. Sil-
ti Eldketurvakeskusta ei kyselyjen mukaan tunneta kovin hy-
vin ldheisten sidosryhmien ulkopuolella ja sen tunnettuus
suuren yleiscin keskuudessa on jopa lievdsti laskenut.

Eldketurvakeskus hakee palautetta toimintansa arvioi-
miseen ja kehittlmiseen muun muassa tdrkeimpien sidos-
ryhmiens6 johtoportaan haastatteluilla. Haastateltavia vaih-
detaan vuorovuosin: ensin haastatellaan ellkelaitosten joh-
toa, seuraavana vuonna sosiaali- ja terveysministeridn, val-
tiovarainministeri<in ja tyomarkkinajiirjestojen johtoporras-
ta ja kolmanneksi eduskunnan sekd erdiden muiden yhteis-
kunnallisten toimijoiden piiiittiijiii. Haastattelut on jo moni-
en vuosien ajan tehnl.t entinen Eldketurvakeskuksen viestin-
tdammattilainen, tohtori Pirkko )iiiiskel[inen.

Niiiden perusteellisten haastattelujen ohella palautetta
hankitaan laajemmilla sidosryhmdtutkimuksilla sekd tietty-
jen palveluiden arviointiin keskittyvilla kyselyillii.

"Yrityskuva" va rsin sel keii

Eldketurvakeskuksen yrityskuvassa painottuvat sidosryh-
mien haastateltavien mielessd luotettavuus ja asiantuntijuus.
Miltei kaikille tulevat ensimmdisend mieleen korkealuokkai-

set tutkimukset, arviot ja skenaariot. Vakuutusmatemaattinen
ja juridinen asiantuntemus nostetaan usein esiin.

Esimerkkeind tutkimusalueista mainitaan eldkeuudistuk-
sen seuranta, ty<issd jatkaminen ja eldketurvan kehitystd kos-
kevat ennusteet. Eldketurvakeskuksen asiantuntemuksen kat-

sotaan vahvistavan koko tyoeliikejiirjestelmdn uskottavuutta,
kun sen tekemid selvityksid kiiytetiiiin usein ellkepoliittises-
sa keskustelussa ja valmistelussa. Kritiikkid annetaan jonkin
verran tutkimuksen jrirjestelmiiliiht<iislydestii ja tutkimussek-
torin tiukahkosta rajauksesta.

Tilastoihin ja selvityksiin perustuva julkinen imago on
niin vahva, ettd muut asiantuntemuksen alueet jriiiv:it joi-
denkin haastateltavien mielessd vdhemmille huomiolle. T6-
md koskee varsinkin eldkeasioiden hoitoon liittyvin, tyoelii-
kevakuuttajille ja muille laitoksille ja viranomaisille annetta-
via palveluita, jotka kuitenkin tyollistiiviit pddosan Eliketur-
vakeskuksen henkilostostii.

Mycinteiset arviot luotettavuudesta koskevat likipitiien
kaikkia Eldketurvakeskuksen palveluja. Sellaisia tulee useil-
ta tahoilta muun muassa juridisesta asiantuntemuksesta ja

tdmdn puolen resurssien vahvuudesta. Eldketurvakeskuksen
osallistuminen tycieldkelainsddddnnon valmisteluun her6tt6d
myos kysymyksid erdissi haastateltavissa. Tdmd rooli saate-

taan kokea myos todellista painavammaksi, vaikka lakiesitys-
ten valmistelun ministericivetoisuus pyritiiiin kaikissa tilan-
teissa ja annettavassa informaatiossa pitdmddn selvdnd.

Eldketurvakeskusta pidetddn keskuselimend, joka ei ta-
voittele bisnestl,yppistd etua. Se koetaan kylla tyoelakejiirjes-
telmdn puolustuslinnakkeeksi, mutta saa silti eri osapuolilta
tunnustusta puolueettomuudestaan ja tasapuolisuudestaan.
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Pientd kriittistii siivyii on ollut niissd haastateltavien viesteissd,
joissa vakuutetun palvelujen on todettu olevan nimenomaan
elikelaitosten teh6va. Tdssd suhteessa roolit ovatkin selkeyty-
neet. Toinen kritiikin aihe - varsinkin poliittisille piiiittiijille -
on Eliketurvakeskuksen jokseenkin byrokraattinen imago,
jiihmeys ja suurehko henkilcisto. Tyomarkkinapaattajat toivo-
vat Eldketurvakeskuksen tehostavan viestintdlnsd ja paranta-
van tahtiaan tyoeldketurvan puolustamisessa.

Maine on hyvi, mutta hieman ohut

Eldketurvakeskuksen maine on hlvii laajemmissakin sidos-
ryhmdkartoituksissa, muun muassa tyoeliikepiiiviin kyselyis-
si. Ammattitaidon, luotettavuuden ja neutraalisuuden suh-
teen se asettuu liihelle asteikon yldpddtd. Sen sijaan toimin-

EIK-lihtiiisten juttujen aiheet mediassa

I El;keturva 44ok

r Tydurien pituus 21ok

Tydellikkeiden rahoitus 1270

r Tyirkyky l07o

.' ., Tekninen toiminta 60/o

Muu aiheet 5Vo

a Elekesa;steminen 2o/o

tatapakysymyksiin kuten selkelteen, tehokkuuteen ja jousta-
vuuteen tulee jo enemmdn hajontaa ja "ei osaa sanoa" -ty1p-
pisii vastauksia. Tdmd on sindnsd tllpillistii asiantuntijaor-
ganisaatioille.

Hieman etdisemmille sidosryhmille tehtyjen kyselyjen tu-
lokseksi saadaan niin ikiiiin hyvd maine, mutta melko vaati-
maton tunnettuus. Tavanomaisissa mainelcyselyissii Eliike-
turvakeskuksesta antaa arvioita yleensd harvempi vastaaja

kuin esimerkiksi Kelasta, Stakesista tai Tyoterveyslaitokses-
ta. Tyoeliikevakuuttajat TELAn Tyrieldkeasenteet-tutkimuk-
sessa (2007) Eldketurvakeskus oli eldkeasioiden tietol6hteend
jiiljessii Kelasta, mutta sai muihin tyciel6kealan instituutioihin
verrattuna eniten mainintoj a.

Suuren yleiscin keskuudessa Eliketurvakeskuksen tun-
tee nykyisin joka toinen. T[los on melko tarkasti sama kuin
oman eldkelaitoksensa tietdvien osuus. Elikelaitosten lukema
liihtee tiistii todennik<iisesti nousuun, kun tyoeliikeotteen si-
sdltdvdt kirjeet liihtevdt vakuutetuille nimenomaan laitoksista.
Yleinen tunnettuus ei Eliketurvakeskuksen kaltaiselle organi-
saatiolle ole sindnsd ensiarvoisen tdrkei, mutta silli voidaan
kuitenkin niihdii yhteys tuotetun tiedon vaikuttavuuteen.

Tietoa itse asiasta eli elikkeistd

Sidosryhmien ja suuren yleison suhtautumista Eldketurva-
keskukseen voidaan peilata mycis tiedotusvllineiden kautta.
Eldketurvakeskuksen niikyqys tiedotusvdlineissd on viime
vuosina lisiiiintynyt niin, ettd sen tuottamaan tietoon perus-
tuvia uutisia ja muita juttuja julkaistiin oman seurannan mu-
kaan noin 770.

Valtaosa Eldketurvakeskuksen aineiston saamasta julki-
suudesta keskittly itse el6keturvaan, eldke-etuuksiin, ty<iuriin
ja tyokykyyn. Tdtd voidaan pitiiii tyrieldkealan kannalta mer-
kittavena tuloksena, koska itse tuote eli eldketurva jdd muus-
sa uutisseurannassa ja tapahtumien tiimellyksessd joskus liian
viihiille huomiolle.

Reijo Ollikainen
viestintiijohtaja

Hdketurva

Kasift elee lakise;teisen eliiketurvan perusky-

symyksid ja toimeenpanoa, eliike-ehtoja,

eldkkeen kamumisen sAantiija, eliikkeiden

meariia ja riittiivyfte ihmisten toimeentu-

losa. LiiheskaikkiTeksti IV:n jututseki mie'

lipidekirioittelut kirjataan tiihJn luokkaan.

Tyiiurien pituus

Kesittelee ikiiiintyneiden ja eliikkeensaajien

asemaa tydmarkkinoilla, eliikkeelle siirtyvi-

en miiiraii sekd eliikkeellesiirtymisikdii.

Tyiieldkkeiden rahoitus

Kaisittelee lakisiiiiteisen eldketurvan talou-

dellista kestAvyyttii, eliikemaksuja, eliike-

menoja ja rahastointia.

Tytikyky
(iisittelee tydkyvyn kehittymistii, tyiikyvyt-

tdmyyden syit; ja seurauksia.

Tekninen toiminta
Kiisittelee Eliiketurvakeskuksen tiet0teknisi6
palveluita, jotka liittyvat eliiketurvan hoita-

miseen, esimerkiksi verkkopalveluita, rekis-

teripalveluita ja valvontaa.

Hiikesiidstdminen

K6sittelee lakiseeteist;i eleketurvaa tayden-

tiivii siiastdmiskeinoja vanhuuden varalle.

Muu

Kiisittelee muita asi0ita, .loiden ansiosta Elii-

keturvakeskus saa joko suoraan tai epesuo-

raan julkisuutta.

Anno mme luotettavaa tietoo ymmdrrettavdsti. - Sidosryh mdkyselyiden ja
o si akka i d em me po la uttee n p er u ste el I o I u otettov u u s j a o s i a nt u nt ij u u s

ovot Elaketurvakeskuksen vahvuuksio, toteaa viestintiijohtaja Reijo Ollikainen.



*d



*

0saaminen on avain onnistumiseen

L

ldketurvakeskus voitti Suomen paras tyopaik-
ka -kilpailun julkisten ja voittoa tavoittelemat-
tomien organisaatioiden sarjassa tammikuussa
2007. Tyopalkan vahvuuksina ndhtiin Eldketur-
vakeskuksen tehtavien yhteiskunnallinen mer-

kittiir,lys, niiko alapaikka tyo eliikej iirj estelmdn keh ittdmises -

s6, haasteelliset ja mielenkiintoiset tyot, tyoskentelyn itsendi-

s1rys ja vaikutusmahdollisuudet omaan tyohon, johdon luot-
tamus tyontekijdihin, tasa-arvoinen ilmapiiri sekd mukavat
ja auttavaiset tyotoverit.

Moni ndistd vahvuuksista nojaa osaamiseen ja sen jatku-
vaan kehittimiseen. Eliketurvakeskuksen ydinosaamiset ja
osaamisen linjaukset perustuvat strategiaan ja palveluliih-
toiseen toimintaan. Valtaosa tiedoista ja taidoista hankitaan
ty<in iiiirellii, vain osa jdrjestetyssd koulutuksessa. Sen vuok-
si oppiva tyoote, tiedon jakaminen ja sujuva yhteistyo on ko-
ko tyoyhteis<in etu.

Kertomusvuonna keskitlttiin erityisesti johtamisen toi-
mintamallin kehittdmiseen. Myos osaamisen johtamispro-

sessin uudistaminen ja sitd tukevan tietojirjestelmdn suun-
nittelu aloitettiin. Lisiiksi tavoitteena on luoda uudenlaisia ta-

poja kiiydii kehityskeskusteluja ja ottaa ryhmdkehityskeskus-
telut laajempaan kiiyttoon.

Ammattitaitoa kehitettiin perehdyttden, koulutuksin, pro-
jekteissa ja tyokierroilla. Koulutustarjonta oli monipuolista ja

se suunniteltiin osallistujien ja tyon tarpeiden mukaan. Hen-
kilokohtaista kehittymistii tuettiin my<is ulkopuolisin kurs-
sein ja tutkinnoin sek6 omaehtoisesti opiskellen. Tiedon ja-

kamisen teema ndkyi erityisesti viestinndn ja kirjoittamisen
koulutuksina. Ulkoisessa ty<ikierrossa oli viisi ja talon sisdi-

sessd viisitoista tyontekijriii.
Esimiehen tehtavat ovat erittdin haasteellisia ja siksi esi-

mieskoulutusta on lisdtty. Haastavimpiin tilanteisiin on tar-
jottu apua myos tyonohjauksen keinoin - sekd ryhmissi et-

tri yksilollisesti.

Hiljainen tieto ja konkarius esilli
Vuoteen 2012 mennessd arvioidaan ldhes neljdnneksen ko-
ko henkilostostii jiiiiviin elikkeelle. Vuonna 2007 vakinaisesta
palveluksesta jiii pois 3l henkiloii, joista eldkkeelle siirtyi 14.

Eliikkeelle jiiiitiin keskimadrin 62,6 ruoden i6ssi.
Tavoitteena on tukea tydntekijoiden motivaatiota ja tyo-

kykya seka kehittaa keinoja, joilla kannustetaan heiti jatka-
maan tyossddn ja myohentdmddn eldkkeelle jdiimistii. Arvos-
tamme senioreiden osaamista, tyokokemusta ja tyopanosta.
Eldketurvakeskuksessa on toteutettu ldhes kolmen vuoden ai-
kana Me Konkarit -koulutusohjelmaa. Siihen on osallistunut
eri osastoilta liki 60 henkiloii. Lisiiksi kertomusvuonna kaik-
ki esimiehet kavivat Osaamisen jakaminen - esimies hiljaisen
tiedon vartijana -koulutuksen.

Tytiajat joustavat

Ellketurvakeskusta pidetldn joustavana ty<ipaikkana. Tyo- ja

perhe-eldmdn yhteensovittamiseen on hyviit mahdollisuudet
muun muassa liukuvan tyoajan ansiosta. Vuonna 2007 osa-ar-

kaeliikkeelld oli 23 tyontekijiiii ja osittaisella hoitovapaalla 28.



Vuorotteluvapaan hyodynsi kymmenen ja opintovapaata pi-
ti kolme henkiloii. Sddnndllisestii etiityost?i oli vuoden lopus-
sa tehty l5 sopimusta.

Rekrytointi vil kastui syksyl lii
Henkil<ivahvuus oli vuoden lopussa 417 ty<intekijaa, joista 80
prosenttia oli naisia. Keskimddrdinen henkilcimddrd oli 434.
Kertomusvuonna aloitti 51 uutta tydntekijiiii, joista l4 vaki-
naisessa tyosuhteessa. Loput palkattiin sijaisuuksiin ja miiiirii-
aikaisiin tydsuhteisiin. Talossa toisiin tehtdviin siirtyi kaikki-
aan l5 tyontekijiiii. Talossa aloitti 35 naista ja l6 miestd. Tasa-
arvosuunnitelmaamme on kirjattu tavoite kasvattaa miesten
osuutta koko talon henkilostostii.

Henkilcistcin keski-ikil oli 45 vuotta ja 5 kuukautta nous-
ten edellisvuodesta kahdella kuukaudella. Tyontekijoistii 35

prosenttia on ollut palveluksessa yli 20 luotta. Toisaalta vii-
me vuosien vilkkaan rekrltoinnin takia myris alle viisi luot-
ta palveluksessa olleiden mddrd on iso, 36 prosenttia. Vaihtu-
vuus nousi edellisl.uoden 6,1 prosentista 7,8 prosenttiin.

Eldketurvakeskuksen ty<iehtosopimuksen uusimista kos-
kevat neuvottelut saatiin pddtokseen liittojen viilillii 15. loka-
kuuta. Uusi henkilcistoii koskeva tyriehtosopimus on voimas-
sa 1. 10.2007-31. 1.2010.

Muutos haastoi Suomen parhaan

Eliketurvakeskus ja Arek Oy kiiynnistivdt keviiiillii 2007 yh-
teistyciprojektin El6keturvakeskuksen tyoeltikelaitoksia palve-
levien jdrjestelmien tietoteknisen vastuun siirtdmiseksi Are-



Henkiliistijn koulutuspiivit 2007 Henkiliistiin peruskoulutus 2007

EX
O Elake- 1a sosiaalivakuutus

O T koulutus

O Es miestyo ja johtaminen seka

tyoyhteisdn kehittamrnen

$? V estinta ja kiellkoulutus

tt Muu koulutus

O Korkeakoulu

C Yleissivistava kou utus

O 0pistotaso

,!+ Ammattrkorkeakoulu

O Ammattltutkrnto
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kille. Tyohon liittyen valmisteltiin tietojdrjestelmdsiirtoa ja
toimintatapoja, vastuita ja rooleja huhtikuulta marraskuulle,
jolloin projektin esitykset hlwiiksy'ttiin.

Eldketurvakeskuksessa knydiiiin 1t-neuvottelut aina, kun
tehdiiiin merkittdvid organisaatiomuutoksia tai kun tytinteki-
joiden tyot olennaisesti muuttuvat. Kertomuslrronna neuvot-
teluja oli kaikkiaan ll, joista kolme liittyi vdlitttimdsti tieto-
jiirjestelmiisiirtoon. Ty<intekijoistii 1 7 siirtyi Arekin palveluk-
seen 1. tammikuuta 2008.

Uudet yhteistyotavat ja -kumppanit koskettavat useita

tyontekijoitii. Muutos on tirkedd hoitaa loppuun saakka, seu-

rata miltd sovitut toimintatavat tuntuvat kiiltiinnossii, ja teh-
dd tarvittavat korjaukset ja oikaisut yhdessii. Samalla se antaa

meille jokaiselle mahdollisuuden kehittyi ja opetella uutta.

Pa I kat

Eliike- ja henkil6sivukulut

Tyoterveysh uolto

Ty6paikkaruokailu

Taukotarjoilu

Henkil6kuntatilaisuudet ja lahjat

Virkistys- ja harrastustoiminta

Koulutus

Tyohonottokulut

16 096 392

4 101 r08

231 767

31 9 291

75 934

145 812

47 625

394 444

1 21 353

Henkiliist6kulut (euroa)
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Pa lvelut
tsimerkkeja Elaketurvakeskuksen palveluista

Kotimaan palvelut

TyOelakeotteita vakuutetuille

TyOsuhdeotteita eliikelaitoksille
Viranomaisten otepyynt6jii

Rekisteroityjii eliikepiiiitdksiii
Rekisterbityji eli kehakemuksia

Eliikelaskelmia vakuutetuille

Hyl kiiiivJt elii ke pdiitokset

Neuvonta ki rjeitA vakuutetuille

Neuvontapu hel uja

Asia ka skAynteja

Tyos u h deselvittelyjii
lnternet ja siihkopostineuvonta
Tyoeliike.fi -internetsivuston vierailuja

Ansiotyoluetteloita Tyoeldke.fi -palvelusta

Tyoeld kela kipa lvelu.etk.fi -kaviJ6ita

Asiantuntijalausu ntoja

Eliike-esitteiden jakelut

Tyovoitto-lehden jakelut

ETK-liiht6isid uutisia tiedotusviilineiss.i

Valvontapalvelut
TFL volvonto

Tiedotekirje uusille tyonantajille

Va lvontata pa u ksia

- tyonantaja otti itse kehotuksesta vakuutuksen

- pakkovakuutuksia

vaku uttamattomat tyontekijat

ilmoittamattomat palkat (milj. e)

2007

61 000

1 280000

900 000

425 000

1 66 000

1 000

1 600

6 700

53 000

1 9s0
4 600

5 000

s93 500

88 100

404 I 00

210

501 500

2 650 000

770

9 400

5 900

28 600

3 200

25 300

1 ',l 100

s00

13

21

2006

346 000

1 820 000

740 000

41 4 000

1 60 000

I 100

1 700

9 100

67 900

2 300

s 200

4 300

640 000

80 300

171 000

290

400 000

2 600 000

620

9 000

s 900

31 r00

3 300

21 300

11 700

700

21

2007 2006

11 300

2 900

130

160

4 800

30

8 000

800

200

200

4 900

30

+27

Ulkomaan palvelut

Eldkehakemuksia ulkomaille
(sis. jatkohakemukset)

Ulkomaantyon vakuuttamisratkaisuja

Neuvonta pu hel u ita

Neuvonta ki rjeitti ja siih koposteja

Rekisteroityjii ul komaisia elSkepdiitoksiii

Va ku utuska usitod i stu ksia

lakautuvien eliike.erien maksamisia

EY-virkamiesten eldkesiirtohakemuksia

Ulkomaisten tyonantajien TyEL vapauttamiset

YFI valvonta

Tiedotekirje uusille yrittajille

Va lvontata pa u ksia

- yrittiijb otti itse kehotuksesta vakuutuksen

- pakkovakuutuksia

Asiakaskoulutus
Elii kelaitoksille

Tila isu u ks ia

osallistujia

Koulutuspiiivia

Kelalle

Tilaisuuksia

osallistujia

Koulutuspaiviii

Muille yhteisoille

Tilaisuuksia

Osallistujia

Koulutuspaivia

38 600

4 800

1 120

150

27 700

3 700

1 040

200

68

3 833

3 323

87

5 443

5 209

30

609

709

24

546

262

43

988

971

17

428

257
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Julkaisuja

Tutkimuksia
Vuoden 2005 eliikeuudistuksen vaikutus
eldkkeelle siirtymiseen ja eliikkeisiin
Arviointia stokastisella elinkaarimallilla
Tuulio Hakola jo Niku Mddttdnen
El6keturvakeskus;Tutkimuksia 2007:1

The Role of Pension Policy in Promoting Longer
Working Careers of Older People
EilaTuominen
Finnish Centre for Pensions;Working Papers 2007:3

Kiisikirjoja
Ty6elii kela i n sd iid a ntd 2007
Eliketu rvakeskus; Kdsikirjoja 2007:1

Keskustelualoitteita
Kotitalouksien eliikesiiiistiiminen, tulot ja varallisuus
Koti Ahonen ja Lauri Moilanen
Eliiketurvakeskus; Keskustelualoitteita 2007:1

Arbetspensionslagstiftningen 2007
Pensionsskyddscentralen; Handb6cker 2007:2

EldkelSisten toimeentulo tulonjaon
kokonaisuudessa
Juha Rantala jo llpo Suoniemi
ElSketurvakeskus;Tutkimuksia 2007:2

Ty6elSkkeen laskentaopas 2007
M o rj u kka H ieta n ie m i ja Joho n n o Kujon piid (toi m.)

Eliiketurvakeskus; Kdsikirjoja 2007:3

28 *- Miten ja minkdlaiseen tyoeldkekuntoutukseen?
Tyoeliikekuntoutuksen toimivuus -tutkimuksen
ta ulukkoraportti
Roija Gould, Kristiina Hiirkdpdii, Aila Jdrvikoski,
An n i ka Lai sol a-N uot i o, Tu u I a Leh i ko i n en
ja Leena Soornio
Eldketurvakeskus; Keskustelualoitteita 2007:2

Lakisaateisen ty6elakevakuutuksen
va ku utuste kn i i kkaa

I a a kko Tu om i kosk i, J an ne Soro i n e n
jo Satu Kilponen
Eldketurvakeskus; Kdsikirjoja 2007:4

Raportteja
Miksi masennus vie eldkkeelle?
Roijo Gould, Horri Grdnlund, Riitto Korpiluomo,
H e i d i Nym o n, Kristi i n a Tuom i n e n
ja tydkyvyttd myy sa si ai n ne uvotte I uku nta
Eldketurvakeskus; Raportteja 2007:1

Suomen elSkejirjestelmd
Morjukka Hietaniemija Suvi Ritola (toim.)

El6ketu rvakeskus; Kiisikirjoja 2007:5Lakisaateiset elakkeet.
Pitkin alkavdlin laskelmat 2007
Peter Bistrdm, Kalle Elo,Topio Klaavo,lsmo Risku
ja Honnu Sihvonen
Eldketurvakeskus; Raportteja 2007:2

TyostA poistumisen ja sairauspoissaolojen eroja
Suomessa ja Ruotsissa

Raili Hyrkkdnen
Eliiketurvakeskus; Keskustelualoitteita 2007:3

The Finnish Pension System
Morjukka Hietaniemi and Suvi Ritola (eds.)

Finnish Centre for Pension; Handbooks 2007:6

Working Papers

Optimising pension financing with an application
to the Finnish earnings-related pension scheme
Ri sto Vo itt i n en, I s mo R i sku, Ch ri st i n a Li nd el I

and Peter Bistrdm
Finnish Centre for Pensions;Working Papers 2007:1

Keskustelua suomalaisen tyoelaman luonteesta
ja sen muuttumisesta
Pekka Ylostolo
Eldketurvakeskus; Keskustelualoitteita 2007:4

Ty6eldkelainsdddento 2007, taydennysosa
Toi m ittojot: El i i sa RW ndn e n
ja Borbaro D'Ambrogi-Ola (toim.)

ElSketurvakeskus; Kdsikirjoja 2007:7Katsaus yksilollisiin eldketileihin
Jussi Huopaniemi
Eliiketu rvakeskus; Keskustelua loitteita 2007:5

Handbok for berdkning av arbetspensioner 2007
Marjukko Hietoniemi och Johanna Kujanpiid (red.)

Pensionsskyddscentralens handbdcker 2007
How well can individuals approaching retirement
estimate their future pension benefits?
Tallamaria Mounu
Finnish Centre for Pensions;Working Papers 2007:2

Tulojen muuttuminen elikkeelle siirrytt5essa
Juha Rantala jo llpo Suoniemi
ElSketu rvakeskus; KeskusteIualoitteita 2007:6



Katsauksia
Kokonaiselij ke 2007: Tyoelii ke, ka nsa nelii ke
ja verotus
Suvi Ritola
Eldketurvakeskus; Katsauksia 2007:1

Tilasto Suomen eliikkeensaajista kunnittain 2006
Statistik 6ver pensionstagarna i Finland
efter kommun 2006
E I ci ketu r vo kes ku s ja Ka n sa n el dkel a itos
Suomen virallinen tilasto: Sosiaalitu rva 2007

Tilasto Suomen elakkeensaajista 2006
Statistik 6ver pensionstagarna i Finland 2006
Statistical yearbook of pensioners in Finland 2006
Eld ketu rvo kesku s j a Ka n sa ne ld ke I a itos
Suomen virallinen tilasto: Sosiaalitu rva 2007

Yritysten ty6elAkemaksut vuonna 2005
Saora Hurmerinta, Jukko Lampi,
Kotariina Vapolohti
ElSketurvakeskuksen tilastoraportteja 3/2007

lk5Sntymisen vaikutukset EU25-maiden
la kisSSteisii n elii kejiirjestel m i i n

Juha Knuuti, Seija Lehtonen ja Mika Vidlund
Eldketurvakeskus; Katsauksia 2007:2

Eliike- ja muun sosiaaliturvan
kehitta m istyoryhmat
Anniina Alaluusuo, Kolle Elo jo Marianne Raassina

ElSketurvakeskus; Katsauksia 2007:3

Yksityisen sektorin ty6suhdetilastot
vuonna 2005
ElSketu rvakesku ksen ti lastorapoftteja 4/ 2007

Eliikkeellesiirtymisikii Suomen
tyoelakejerjestelmassa
Pensionerings6ldern inom
arbetspensionssystemet i Finland
Effective retirement age in the Finnish

earnings-related pension scheme
Jari Kannisto, Maija Hiltunen
Eldketurvakeskuksen tilastorapoftteja 5 /2007

Katsaus eldketurvaan vuonna 2006
Maijo Hiltunen, Marjo Kiviniemi
Eliiketurvakeskuksen tilastoraportteia 612007

*2e

Ty6eldkemenoennuste vuodelle 2007
Seija Lehtonen
El2iketurvakeskus; Katsauksia 2007:4

Suomen ty6elSkkeensaajat ja vakuutetut 2006
Arbetspensionstagare och -fdrsiikrade
i Finland 2006
Pensioners and insured in Finland 2006
El ii ketu rva ke sku s, Ku nti e n el dkevaku utu s

ja Valtiokonttori
Suomen virallinen tilasto: Sosiaalitu rva 2007

Katsaus vaestoennusteisiin
Peter Bistrdm ja Kolle Elo

Eldketurvakeskus; Katsauksia 2007:5

Taskutilasto 2007 / Fickstatisrik20OT /
Pocket statistics 2007

Yksityisen sektorin tyosuhdetilastot
vuonna 2006

Tilastojulkaisuja
Suomen ty6elakkeensaajat ja vakuutetut 2005
Arbetspensionstagare och -f6rsikrade
i Finland 2005
Pensioners and insured in Finland 2005
E I aket u rva ke sku s, Ku nt i e n el iikevo ku ut u s

ja Valtiokonttori
Suomen virallinen tilasto: Sosiaalitu rva 2007

Tilastoraportteja
Yksityisen sektorin tyoeliikkeiden rahoitus
vuonna 2005
Marja Kiviniemi
Eliiketurvakeskuksen tilastoraportteja 1 /2007

El5 ketu rvakeskuksen tilastorapo ftIeta 7 I 2OO7

Tilastoraportti vuoden 2005 kustannustenjaosta
Eeva Poutioi nen,Saara Hur meri nta
El5 ketu rvakesku ksen ti lastorapo rtteja 2/ 2OO7
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Tilastot

tlikemeno ja koko sosiaalimeno

suhteessa bruttokansantuotteeseen

Yksityisen sektorin elSkemeno

suhteessa palkkasummaan

Yksityisen sektorin elikevarat
suhteessa palkkasummaan

1982 1987 199) 1997 2002 2007.)

Vuosina 1982, 1987 ja 1992 vastuuvelka suhteessa palkkasunmaan.

ata
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20

r5

t0

?o

l5

l0

25

20

t5

r0EX
r 982 1987 1992

f Eikemeno

t99t 2002 2007-)

! Kokososiaalimeno

1982 1987 1992 19,q7 2002 2007-)

Yksityisen sektorin eliikemaksut
suhteessa palkkasummaan
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t5
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180
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r20
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l0

1982 1987 1992 199/ 2002 2007.)

*) 
arvio
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Yksityiselld sektorilla vuosittain
alkaneet elikkeet

1998 99 2000 0t 02 0l 04 05 06 0l

f Vanhuusel;ke I Maaraloudenerrtyisel;ke

! Tyokyvynomyysel;ke 1@ 0sa-aikael;ke

f Tyotromyysel;ke f Rer.f,e,ehle

VanhuuselSkkeissi mukana vain suoraan tai osa-aikaeliikkeen jiilkeen

alkaneet vanhuuselikkeet, ei muita ns. jatkoel;kkeiti.

Yksityisen sektorin tyiikyvyttiimyyselikkeet
vuoden lopussa

1998 99 2000 0t 02 03 04 05 06 07

Iydkyvyft0myyden syy

I Mieiefterveydenhiirid f Verenkienoelinrensairaus

! tut<i-ptiituntaelintensairaus ! Muusairaus

Yksityisen sektorin piiriin kuuluneet
tyiiikiiset vuoden lopussa

1997 98 99 2000 01 02 0l 04 05 06

ITyosuhdell.l2

! Ei tyosuhdetra eiki el:jkerta lt.t2.

f tt;letrr:

Vuosina 1996 )00414-65 vuotiaat, vtosina 2005ja 2006 18-68 vuoriaar.

Yksityisen sektorin elikkeet
vuoden lopussa

ElAkkeit;

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

Elijkkeitii

90 000

80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

r0 000

20 000

t0 000

1998 99 2000 01 02

! Vanhuuseiike

I Tyokyvyttomyyselake

! Tyottomyysel;ke

0l 04 05 06 at

! Maatalouden erityiselake

ffi 0sa-aikaelake

f Perhe-elake

xil

ElrkkeiU

250 000

200 000

I 50 000

100 000

50 000

Henkilditii

I 500 000

3 000 000

2 500 000

2 000 000

I 500 000

1 000 000

5 00 000
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Tietoa ela kela itoksista 2007

EX

IyEt Mtt Ytt MYEI Yhteensi

Eliikelaitoksia

Va kuutettula I t

31.12

31.12

42

1 450 000

1

5 000

12

1 85 000

1

80 000

44

1 680 000

9 620
o )))
O JJJ

827252t

948 900

773

655

666

1452)

110000

655

140

662

26

1 98 900

275

10470

9774

83 630

1 266 800

649

56

113

734

9 000

1 034

2004

697 300

1 96 200

5l 900

21 800

231 100

1 198 200

1 I arviortu nradra

Maksutulo Milj. €

Elikemeno Milj. €

Elakevarat MilJ. €

Eliikkeitii 31.12.

Keskim. eldker) 3'1.'12. €/kk

2) laett! vasluuvelan 5uhte€sra

J 5r,dll.rd vdinyh! lyr\er sektotrnelahl'eetr m.ratan

Elikkeiden lukumilird 31.1 2

Vanhuuselikkeet

Tyrikyvyttdmyyselii kkeet

Tyijttdmyyselakkeet

0sa-a i kaeldkkeet

Perhe-eld kkeet

Kaikki

Hdkemeno, milj. €

Vanhuuseldkkeet

Iy0kyvyttrimyyselii kkeet

Tyottomyyseld kkeet

0sa -aikaeli kkeet

Perhe-ela kkeet

Kaikki

2007

765 300

200 200

49 700

16 700

234900

1 266 800

2007

6 518

1 635

528

176

967

9774

2006

7 48200

197 700

48 000

17 500

233 800

1 245200

2006

6 000

1 611

522

130

933

9 196

2005

722200
'r98 900

50 700

19 000

232 900

1 223 700

2005

5 539

1 600
(l)

138

907

8717

2004

5 r07

1 608

571

159

885

8 330

2003

679 000

1 97 000

54 600

24 600

D9 600

1 592

590

170

862

7 978

1 184800

2003

4765

l(aikkiin edell; esitettyihin lukuihin sis;ltyy myos rekisteroity lisAturva. Maksutulo ja elrkevarat ovat osittain arvi0ila.

Pybristyksistij j0htuen summat eivatveltt;mette tasmaa.



Iyoela kera ha n kiertoku lku

Yrittalan osuus

790

Ty(inantajan osuus

7 620

Tyontekijan osuus

2 060

Tyottomyysva ku utus

ra h aston

va ku utusma ksu

300

Valtion osuus

s20

H oito ku I ut

400

Maksetut elikkeet

9 110

El a keva rat

83 610

Sijo itustuotot

4 321

$v
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Tilin paitos 2007 ,.Iuloslaskelma

Tuotot
Kustannusosuudet

Muut tuotot
45 825

14 331

51 075

1 67960 156

-622s2

52754

-55 850

Vastuunjako

Tuotot

Kulut

Siirto seuraavalle kaudelle

1 340 034

-1 340 033

-1

1 465561

-1 46s940

379

EIx
Kulut
Ulkopuoliset palvelut

Henkiltistdkulut

Palkatja palkkiot

Eldkekulut

Muut henkiliisivukulut

Poistot

Toiminnan muut kulut

-31 753

-16274

-3 098

-1 003

{ 042

-9 082

-26 086

-16 009

-2994

-982

-1 149

-8 630

Tulos ennen rahoituseriija veloja

Rahoitustuotot ja -kulut

Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista

Korkotuotot

Korkokulut

957

1225

-86

-2096

2096

7195

913

-20

-3 096

3 088

Tulos ennen veroja

Muut veliftdmiit verot

0 -8

8

Varsinaisen toiminnan tulos 0

Tuotot
Muut tuotot

Kulut
Palautettavat luottovakuutuskustannusosuudet

Muut kulut

Kertyneen ylitteen selvittely
Suoritukset Garantialta

Palautukset el6kelaitoksille

Siirto taseeseen

-12

12

-12

-5 689

-36

572s

-5725

7377

-28367

25 990

6 056

-5 647

-409

0 0Kannanhoidon tulos

Luvuttuhonsino ewoino
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Tase

Pysyvit vastaavat

Aineelliset hytidykkeet

Rakennukset ja rakennelmat

Koneetja kalusto

Muut aineelliset hy0dykkeet

Osakkeetja osuudet

Osakkeetja osuudet

Vaihtuvat vastaavat

Saamiset

Myyntisaamiset

Muut saamiset

Siirtosaamiset

Rahat ia pankkisaamiset

4965

1 860

185

5 041

2 040

212 7 293

2157

1735

41 6i8

7 010

3 508

684

767

249

2

1 484

xil
1 451

7 500

19 469 52823

0ma
Edellisten tilikausien tulos

Tilikauden tulos

Vieras piiioma

Lyhytaikainen

0stovelat

Muut velat

Siirtovelat

Vastuunjaon tasausosuudet

Kustannusosuusvelka

Luottovakuutusvelka

0

0 0 0

0

0

2741

989

4379

2

11 326

32 19 469

9 619

786

3172

1

13223

26027 52823

19 469 s2823

Luvut tuhonsi no eu roi n o
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Ti I i n paatoksen I iitetiedot

Kiytttiomaisuudesta on tehty suunnitelman mukaisesti EVL:n enimmiismenojiinntispoistot. Alle kolmen vuoden taloudellisen pitoajan omaava

kiiyttiiomaisuus on kirjattu hankintatilikauden kuluki. Poistosuunnitelma on sama kuin edellisenii vuonna. Muut tuotot sisiltdvdt vuonna 2007

kiyttin mukaan aloitetun laskutetun rekisteripalvelujen myynnin. Elikehakemuskulut sisiltiviit vuonna 2007 vain hylityt eldkehakemukset.

Muista elikehakemuksista aloitettiin laskuttaa asianomaisia eliikelaitokia.

Ex

Johdon palkat ja palkkiot

Toimitusjohtaja ja hinen sijaisensa

Hallitus

Edustajisto

Henkiltisttin keskimdilriinen lukumiiri
Henkiltisttikulut

Toimitusjohtajan palkka- ja luontoisedut olivat 184 753 euroa.

Toimitusjohtajan sijaisten palkka-ja luontoisedut olivat 133 257 euroa.

Toimitusjohtajanja hiinen sijaisensa elikeiitja eldkkeetovatTyEL:n mukaiset.

318

94

30

434

20375

298

87

29

432

19 98s

VARSINAINEN TOIMINTA

Muut tuotot
Rekisteripalvelujen myynti

Koulutuspalvelujen myynti

Muu myynti

Vuokratuotot

Muut tuotot

12 823

452

313

362

381

223

655

344

416

4t
Muut tuotot yhteense 14331 1 679

Rahoitustuotot ja -kulut

0sinkotuotot

0mistusyhteysyrityksi ltii
(orkotuotot

Muilta

Korkokulut

Muille

9s7

1225

-86

2195

913

-20

3 088Rahoitustuotot ia kulut yhteensii 2096

Luv ut tuh o nsi n o e u ro i n o



lGyttiiomaisuus Rakennukset

ja rakennelmat

5 04'.1

319

-395

Koneetja

kalusto

2 040

455

-15

-620

Muut aineelliset

hyddykkeet

212

27

Osakkeet ja

osuudet

2157

1 400
_49

Kirjanpitoarvo 1.1.2007

Lisiykset

Viihennykset

Poistot

Kirjanpitoarvo 3'l .12.2007 4965 'r 860 185 3 508

Kirjanpitoarvo 1.1.2006

Lisiykset

Viihennykset

Poistot

4 898

585

-M2

2297

462

-39

-680

22093

-19916

233

6

-27

xil
Kirjanpitoarvo 3 1 .12.2006 5 041 2 040 212 2157

Saamiset

Siirtosaamiset

Korkosaamiset

Saamiset alv-ryhmiltd 
-)

Vuokrasaamiset

Menoennakot ja hyvityslaskut

Arvioitu korvaus terveydenhoitomenoista

Arvioitu lopullinen IyEL-maksu

Arvioitu laskutettava osuus Tyiieliike.fi palvelusta

Arvioitu laskutettava osuus Kelan elilkepalvelusta

Muut siirtosaamiset

2007

66

386

15

30

78

76

110

6

2006

74

235

37

70

16

209

838

5

Siirtosaamiset yhteensii 767 1 484

*) flaketurvakeskus kuuluu verovelvollisuusryhm;en ia toimii ryhmen tilitt;iena.

Siirtovelat
Lomapalkkavelka sosiaalikuluineen 3 384 3172

Luvut tuhonsi no euroino



Osakeomistus

Lukumiiiiri

0mistusosuus 7o

0suus diinistii Yo

Kirjanpitoarvo

Oma piSoma 3'1.12.2007

Tilikauden tulos 2007

TKP Tieto 0y

330

22

40,2

372

7 97s

4)80

Arek 0y

2 800 000

20

20

2 800

18 508

6 519

EX
Kiinnitys vuokraoikeuteen ja rakennukeen

Leasingsopimuksista maksettavat mdirit
Seuraavalla tilikaudella maksettavat

Myiihemmin maksettavat

387

69

68

Luvut tuh a nsino euroino

Helsingissi 19. pdivini maaliskuuta 2008

Kari Puro Markku Kauppinen

Risto Alanko Eija Kaipainen-Perttula Kaija Kallinen

Keijo Karhumaa Kaarina Knuuti Lasse Laatunen

Timo Laitinen Jarmo Pitdri Vesa Rantahalvari

Markku Salomaa Risto Suominen MattiToiviainen

JaakkoTuomikoski Jukka Rantala

foimitusjohtojo
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Ti I i nta rkastuskertom us

Eli keturva keskuksen edustajistol le

0lemme tarkastaneet Eldketurvakeskuksen kirjanpidon, tilinpdiittiksen, toimintakertomuk-

sen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.-31 .12.2007. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet toi-

mintakertomuksen ja tilinpiiittiksen, joka sisiltiiii taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. 5uo-

rittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpeetdkseste, toimintaker-

tomuksesta ja hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyviin tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa seki tilin-

pddttiksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisiilttid ja esittimistapaa on tar-

kastettu riittiivdsi laajuudessa sen toteamiseksi, etteivat tilinpaat('s ja toimintakertomus

sisiillii olennaisia virheitii tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen

jdsenten seki toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta Eldketurvakeskusta siiiteleviin

lainsliidinntin perusteella.

Lausuntonamme esitdmme, ettii tilinpddtds ja toimintakertomus on laadittu kirjanpito-

lain seki tilinpddtdksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden siiiinntisten

ja mtdrdysten mukaisesti. Tilinpddttis ja toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa tarkoi-

tetulla tavalla oikeat ja riittivit tiedot Elaketurvakeskuksen toiminnan tuloksesta ja talou-

dellisesta asemasta. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpditiiksen kanssa. Tilinpiii-

tds voidaan vahvistaa sekd vastuuvapaus mytintdii hallituksen jisenille seka toimitusjohta-

jalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsingissii, 4. pdivdni huhtikuuta 2008

Deloitte & Touche 0y

KHT-yhreisti

Hannu T. Koskinen

KHT

+il
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Ha IIitus 200/

E'

Puheenjohtaja, li6ketieteen ja kirurgian tohtori Kari Puro

Varapuheenjohtaja, apulaisosastopiillikkti, Matti Toiviainen, sosiaali- ja terveysministeriti

Tytinantajan edustajat

lohtaja Lase Laatunen, Elinkeinoeldmiin keskusliitto EK

Asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoeliimiin keskusliitto EK

Johtaja Risto Alanko, Ieknologiateollisuus ry

Tyiintekijin edustajat

Sosiaalipoliittinen asiantuntija Petri Mustakalli0,

Suomen Ammattiliittojen Keskusjiirjestti 5AK ry, i0.5.2007 saakka

0hjelmapdillikkti Sinikka Nidtsaari,

Suomen Ammattiliiftojen Keskusjdrjestti SAK ry, 10.5.2007 lukien

Apulaisjohtaja Kaija Kallinen,

Suomen Ammattiliittojen Keskusjirjestii SAK ry

J0htaja Markku Salomaa, Toimihenkildkeskusjiirjestii STIK ry

Itlaatalousylittljien edustaja

Johtaja Kaarina Knuuti, Maa-ja metsataloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Yrittijien edustaja

Johtaja Risto Suominen, Suomen Yrittiijit ry

Muutjdsenet

.lohtaja Eija Kaipainen-Pernula, Keskiniiinen tyiieldkevakuutusyhti6 Varma

Johtaja, ylilddkdri 5eppo Mattila, Keskiniiinen vakuutusyhtiti Eldke-Fennia

Toimitusjohtaja Pekka Korhonen, 0P-Eliikekassa

Sihteeil

Osastopdiill ikkti Helena Tapio, Eliiketurva keskus

Iilintarkastajat 2007
Deloitte & Touche 0y

llenkiltikohtaiset varajisenet
Asiantuntija Johan Astrom, Elinkeinoeldmdn keskusliitto EK

Asiantuntija Markus Aimala, Elinkeinoelilmin keskusliitto EK

Lainopillinen asiamies Hannu Rautiainen, Elinkeinoelimdn keskusliitto EK

Sosiaalipoliittinen asiantuntija Plrjo Vddndnen,

Suomen Ammattiliittojen Keskusjiirlesto 5AK ry

Ekonomisti Jorma Antila,

Suomen Ammattiliittojen KeskusjdrjestO SAK ry 10.5.2007 saakka

Lakimies Janne Metsamaki,

5u0men Ammattiliittojen Keskusjirjestti SAK ry, 1 0.5.2007 lukien

Lakimies Jarmo Peteri, AKAVA ry

Johtaja Seppo Aaltonen, Maa- ja metsatal0ustuottajain Keskusliino MIK ry

Tyiimarkkina-asiamies Merja Hirvonen, Suomen Yrittiijiit ry

Aktuaarijohtaja Hannu Parviainen, Keskiniinen Elakevakuutusyhtiii Tapiola

Ylilddkiiri Juhani Juntunen, Keskiniinen Ellkevakuutusyhtiii Etera

Ioimitusjohtaja Piiivi Huotari, Maatalousyrittdjien eliikelaitos
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Edustajisto 2007

Puheenjohtaja, kansliapiiilllikkd Markku Lehto, sosiaali- ja terveysministeriii

Varapj., valtion tytimarkkinajohtaja Teuvo Metsdpelto, Valtion ty6markkinalaitos

Iy{inantaian edustajat

T0imitusj0htaja Sakari Tamminen, Rautaruukki Oyj

Hallituksen varapuheenjohtaja Marjo Raitavuo, Ensto 0y/EM Group 0y

Johtaja Seppo Riski, Elinkeinoelimin keskusliitto E(

Toimitusjohtaja Magnus Bargum, Algol 0y

Varatoimitusjohtaja Heikki Ropponen, Elinkeinoeldmin keskusliitto EK

Apulaisjohtaja Eeva-Liisa lnkeroinen, Elinkeinoeldmin keskusliitto EK

T0imitusjohtaja Veli-Mani Rekola, Maaseudun Ty(inantajaliitto ry

Iytntetijiin edurtaiat

Hallituksen varapuheenjohtaja Matti Huutola,

Suomen Ammattiliittojen Keskusjiirjestti SAK ry

Puheenjohtaja Kalevi Vanhala, Puu- ja erityisalojen liitto ry

Lakimies Leena Salminen, Kemianliitto-Kemifacket ry

Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Taloudenhoitaja MikkoTuominen, Suomen Merimies-Unioni SM-U ry

Puheenjohtaja Mikko Mdenpdd, Toimihenkiliikeskusjdrjestti STTK ry

Puheenjohtaja Risto Piekka, AKAVA ry,8.6.2007 saakka

Puheenjohtaja Matti Viljanen, AKAVA ry, 8.6.2007 lukien

taatalousyrittiiiien edustaiat

Emiintd lrma Sirvi0 Maa- ja metsetal0ustuottajain Keskusliitto MTK ry

Emintd Terttu Mielikiinen, Maa- ja metsitaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Puheenjohtaja Holger Falck, Svenska lantbruksproducenternas centralftirbund 5LC rf

Muiden pittijien edustaiat

Lainopillinen asiamies Risto Tuominen, Suomen Yrittiijiit ry

Toimitusjohtaja Iiina 0ksala, Erikoiskaupan Liitto ry

Elikevahutusyhtiiiiden edustajat

Aktuaarijohtaja Pasi Mustonen, Keskiniiinen tyiieliikevakuutusyhtiii Varma

Hallint0j0htaja Kari T. Ahonen, eduskunta

Johtaja Risto Suominen, Suomen Yrittijiit ry

Toimitusjohtaja, vuorineuvos Juha Rantanen, 0utokumpu Oyj

Konsernijohtaja 0le Johansson, WiirtsilS oyj Abp

Toimitusjohtaja Hani Hietala, Tieto- ja tekniikka-alojen tyainantajaliitto TIKLI ry

Toimitusjohtaja Kimmo Karvonen, Medivire Tydterveyspalvelut 0y

Liittojohtaja Kauko Rautiainen, Erityispalvelujen Tyainantajaliitto ry

Varatuomari Rauno Lindahl, Finanssialan Keskusliitto ry

Maanviljelijii Kimmo Hovi, Hovin tila

Ty0ttiimyyskassan johtaja Seppo Niininen, Rakennusalan tyiitttimyyskassa

Liittosihteeri Juhani Salmela, Auto- ja Kuljetusalan Tytintekijaliitto AKI ry

Tutkimus- ja tilastosihteeri Katja Veirto, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Jirjestiisihteeri Matti Mikelii, Metallityiivien Liitto ry

Tyiitttimyyskasan j0htaja Tarja Vallinheimq Suomen Elintarviketydlilisten Liitto SEL ry

Pdisihteeri Seppo Junttila, ToimihenkiliikeskusjiirjestO STTK ry, 21.9,2007 saakka

Piiiisihteeri Leila Kostiainen, Toimihenkiltikeskusjiirjestti STTK ry, 2'1.9.2007 lukien

Toimitusjohtaja Markku von Hertzen, Suomen Ekonomiliitto 5EFE ry

EmintiiAnne Kylminiemi, Maa- ja metsitaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Maanviljeliji Kytisti Harju, Maa- ja metsitaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Ammattikalastaja Heikki Salokangas, Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry

Ekonomisti Hani Hietala, Suomen Yrittijiit ry

Toimitusjohtaja 0lli-Pekka Pehkonen, 0tto Pehkonen 0y

XD

Johtaja Matti Carp6n, Keskiniiinen vakuutusyhtiii Eliike-Fennia



Ex

T0imitusj0htaja Jan-Erik Stenman, Eliikevakuutusosakeyhtid Veritas

Toimitusjohtaja 0lli-Pekka Laine, Keskindinen Eliikevakuutusyhriti Tapi0la

Elikekassojen edustaia

Toimitusjohtaja Keijo Piskonen, Eldkekassa Verso

Hikesiiitiiiiden edustaia

Toimitusjohtaja Hani Lemmetti, Yleisradion el6kesdiiti6

YakuutuslSiiketieteen edustaia

Osaamiskeskuksen johtaja, professori Kaj Husman, Ty0terveyslaitos

iluutjisenet
Ylijohtaja Jukka Mdnnistii, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus

Johtaja Terhi Ltjnnfors, Stakes

Sihteed

Osastopddllikkii Helena Tapio, ElSketurvakeskus

Puheenjohtaja, johtaja Riitta Korpiluoma . Varapuheenjohtaja, osastopaallikkti Pertti Tukia

Tyo kyvyttomyysasia i n n euvottel u ku nta

Toimitusjohtaja Asa (eder, Fiirsiikringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Varatoimitusjohtaja Jaakko Tuomikoski, Keskindinen Eliikevakuutusyhtiii llmarinen

Toimitusjohtaja Kari Puustinen, Liikennepalvelualojen Elikekasa Viabek

Asiamies Anu Kallio, Nokian Eldkesiititi

Apulaisyliliikiri Ari Kaukiainen, Tyiiterveyslaitos

Apulaisjohtaja Iarja Holi, Ierveydenhuollon oikeusturvakeskus

Tulosaluejohtaja Riitta Haverinen, Stakes

Neutlottelutoimikunnan t0iminta p;;ttyi l1.l 2.200/

*

Lakimies Jarmo Pdtdri

5osiaalipoliittinen asiantuntUa Kaija Kallinen

Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiamies Mervi Flinkman

Asiantuntija Vesa Rantahalvari

YlilSdkiiri Kari Kaukinen

Tytimarkkina-asiamies Merja Hirvonen

Johtaja Kaarina Knuuti

Ylildiikiri Sakari Tola

Eliikejohtaja Timo Aro

Sihteedt/ Esiftelijit

Eldkeasiantuntija Hani Grtjnlund, Tutkija Kristiina Tuominen

Osastopiliillikkii Pertti Tukia

Eldkesdiititin asiamies Lars Hellberg

Eldkejohtaja Kari Hiirkiinen

Elikevakuutusjohtaja Pentti Saarimdki

Apulaisjohtaja Marjatta Pihlaja

Eliikejohtaja Pertti Minn isttj

Tutkimusprofessori Jorma Jdrvisalo

Ioimitusjohtaja Jukka Kivekis

Osastonjohtaja Hilkka Riihimdki



*

Yrittajien neuvottel uku nta 2007

Puheenjohtaja, toimitusjohtaja.lukka Rantala . Varapuheenjohtaja, osastopiiillikkO Markku Sirviti

Asiantuntija JohanAsiantuntija Vesa Rantahalvari

Ioimitusjohtaja Ensio Romo

Tyiimarkkina-asiamies Merja Hirvonen, 5.1 2.2007 saakka

Lainopillinen asiamies 0uti Iihtinen, 5. 1 2.2007 lukien

Toimitusjohtaja Markku Halonen

Toimitusjohtaja Tiina 0ksala

Toimitusjohtaja Arja Tammi

Iydmarkkinajohtaja Eero Lindstriim

Toiminnanjohtaja Ar.la Laurila

Ioimitusjohtaja Kani Nieminen

Toiminnanjohtaja Piiivi Liedes

Edunvalvontajohtaja Markku Kojo

Puheenjohtaja Ahti Myllys

Markkinointijohtaja Ari Jaatinen

Yl iliiiikiiri Maarit Gockel

Toimitusjohtaja Kari Joutsa

5ihteed

0sastopiiiillikkO Mikko Pellinen

Toimitusjohtaja Aulis Laaksonen

Toimitusjohtaja Kauko Agren

Toimitusjohtaja Heikki Kddriiiinen

Toi m itusjohtaja Yrjti Gorski

Toiminnanjohtaja Mika Rtinkkd

Puheenjohtaja Timo Juntti

Toimitusjohtaja Aino Hiinninen

Pdiisihteeri Markku Yliinen

Pdisihteeri Terhi Aaltonen

Toiminnanjohtaja Matti Piiyry

Iaksiautoil ija Jari Lemmetyinen

Johtaja Hannu Tarvonen

Selvitysmies Kimmo Kemppainen

Toimitusjohtala Kari Puustinen

xil



x
Va kuutta misen va lvonnan neuvottel ukunta 2007

Puheenjohtaja, toimitusjohtaja Jukka Rantala

Varapuheenjohtaja, johtaja Riitta Korpiluoma

Osastopiilllikkti Markku Sirviii

Tarkastuspiillikkti Matti Ruotanen

EX

Asiantuntija Vesa Rantahalvari

Varatoimitusjohtaja Jari Forss, 7.2.2007 saakka

Tytimarkkinajohtaja Eero Lindstrtim, 7.2.2007 lukien

Varatuomari Iuomas Ruohonen

ll puheenjohtaja Kyiisti Suokas

Sosiaalisihteeri Erkki Rimpililinen

Lakimies HeliPuura

Johtaja Hannu Alanoja, 7.2.2007 saakka

Yksiktin piiiillikkd Leena Lojander, 7.2.2007 lukien

Johtaja Matti Carpin

Vt. yksiktinjohtaja Markku Riikonen

Yksiktinjohtaja Keijo Kouvonen

Vakuutusjohtaja Eija Kaipainen-Perttula

Yhti6lakimies Kaisa Forsstriim

Apulaisjohtaja Juha Hakkarainen

Asiantuntija Johan

Lakimies Pauliina llmivalta

Varatuomari Paavo Mattila

Hallint0j0htaja Titu Jiirvenranta

Lakimies Jarmo Pdtiri

5osiaali- ja terveyspoliittinen asiamies Mervi Flinkman

Yksiktin piiillikkO Leena Lojander, 7.2.2007 saakka

Yksiktin piiiillikkti Hani Hakulinen, 7.2.2007 lukien

Suunnittelujohtaja Mika Ahonen

Maksupiiillikkti Tarja Lamminmiki

Apulaisjohtaja Markus Savolainen

osastopaellikkti Tiina Griinqvist

Varatoimitusjohtaja Margolit Stiderholm

Toimitusjohtaja Pekka Kantanen
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Eli ketu rva kesku ksen 0rga n isaati o 2008

EDUSTAJISTO

HALLITUS

Toimitusjohtaja J ukka Rantala

Johtaja
Riitta Korpiluoma

Johtaja
Hannu Uusitalo

Johtaja
Katri Raatikainen

Vlestintdjohtaja
Reijo Ollikainenrex

Organisaatiomuutokset

. henkil6st6-
ja koulutusosasto

.lakiosasto

. neuvontaosasto

. ulkomaisten
el6keasiain osasto

. valvontaosasto

. hallinto-osasto

. suunnitteluosasto

. tilasto-osasto

. tutkimusosasto

. rekisteripalveluosasto

. tietohallinto-osasto

. kehittiimisen tuki

. viestintSosasto

Eliiketurvakeskuksen tietojtirjestel mien teknisten vastuiden siirtymi-
nen Arek Oy:lle aiheutti toiminnan muutoksia ldhinni eldkejiirjestelma-
osastolla ja tietojarjestelmaosastolla. Myos osastojen nimet muutettiin
tassa yhteydessa.

Eld kejdrjestelmdosastosta tuli rekisteripalveluosasto ja tieto.ldrjes-
telmaosastosta tietohallinto-osasto. Tietohallinto-osaston uudelleen
organisoinnin yhteydessii osastolle perustettiin kaksi uutta tyoyksik-
kod: asiointi- ja sisdltopalvelut seka sovelluspalvelut.

Osastojaon ulkopuolelle perustettiin uusi kehittemisen tuki -yk-
sikk6, joka toimii tietohallintojohtajan alaisuudessa. Kaksi osastoa
siirtyi toisen johtajan alaisuuteen, hallinto-osasto suunnittelujohta-
jan ja henkilosto- ja koulutusosasto lakijohtajan alaisuuteen.

Ulkomaisten eldkeasiain osaston organisoinnin yhteydesse osas,
tolle perustettiin kaksi uutta jaostoa sekii mddrdaikainen kehittamis-
yksikko. Samalla kaikkien viiden jaoston nimet uusittiin.



* )t<.

ArvotIoiminta-ajatus

*.

Rohkeasti tulevaisuuteen

Rakennamme tulevaisuutta tosiasioiden pohjalta.

Tartumme haasteisiin ja kehitysmahdollisuuksiin.
Olemme tyossamme luovia, sitoutuneita ja tulok-
sellisia.

Palvelumme vastaa asiakkaan tarpeita
Anna mme luotettavaa tietoa ymmiirrettiivesti. Pal-

velemme nopeasti ja joustavasti. Ennakoimme pal-

veluittemme tulevaisuutta yhdessa asiakkaittem-

me kanssa.

Kehittimme itseimme ja tytiyhteistiiimme
Arvostamme omaa ja toistemme tyotd ja saamme
yhteistyomme toimimaan. Johtamisessa pidiim-
me tiirkeiinii vastuuta ja molemminpuolista luotta-
musta. Kehitii mme a mmattitaitoamme suu n nitel-
mallisesti.

ElSketurvakeskus

on tyoeleketurvan kehittdmisen ja toi-
meenpanon lakisditeinen yhteistyo-
elin, asiantuntija ja yhteisten palvelui-

den tuottaja.




