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Vuodesta 2017 eläkemenotiedoston tietoluettelo, tulostuspohja ja tarkistuspohja on yhdistetty yhdeksi Ex-
celillä toteutetuksi tietoluetteloksi, johon on yhdistetty tarkistamista helpottavia ominaisuuksia.  
 
Excel-pohjan ensimmäinen välilehti vastaa aiempaa eläkemenotiedoston tulostuspohjaa. Pohjaan voidaan 
hakea tiedot eläkemenotiedostolta painikkeella ’Lue eläkemenotiedoston tiedot’. Tiedot luetaan välileh-
delle ’Haku_EM’, josta tiedot kopioituvat tietoluetteloon. Samalla tehdään joitakin tarkistuksia tiedoille 
(näistä tarkemmin myöhemmin). Tarkastuksissa havaitut mahdolliset virheet tulostuvat tietoluettelon koh-
taan ’Tärkeä tarkistaa:’ alkaen solusta G21.  
 
Painikkeella ’Lue Perintätiedosto’ luetaan perintätiedoston tiedot, tehdään niille tietyt tarkistukset (näistä 
enemmän alla) ja tulostetaan mahdollisesti virheelliset rivit välilehdelle ’Haku_PT’. Koska perintätiedos-
ton suuren koon vuoksi kaikkien rivien tulostaminen olisi aikaa vievää, rivejä tulostetaan korkeintaan 20. 
Välilehdelle ’PT’ tulostuvat tiedoston allekirjoituslomakkeella tarvittavat tiedot. Tänne tulostuvat myös 
tarkistuksessa havaitut mahdolliset virheet kohtaan ’Tärkeä tarkistaa:’ alkaen solusta B14.  
 
Perintätiedostosta lasketaan erilaisten perittävien eläkkeiden summat välilehdelle ’Vertailu’. Näitä tulok-
sia verrataan eläkemenotiedostosta luettuihin tietoihin. 
 
Koko tietoluettelon tietosisällön voi poistaa painikkeella ’Tyhjennä tiedot’. 
 
Näitä asioita eläkemeno- ja perintätietojen tarkistuspohja tarkistaa (lueteltu myös välilehdellä ’Tarkistet-
tavat asiat’): 
 
Eläkemenotiedoista: 

• Onko tiedostotunnus em 
• Jos laitostyyppi on yhtio, onko laitosnumero välillä 40-99 
• Jos laitostyyppi on saatio, onko laitosnumero välillä 70000-79999 
• Jos laitostyyppi on kassa, onko laitosnumero välillä 80000-89999 
• Onko tilivuosi oikein 
• Onko tiedoston päivämäärässä vuosi oikein 
• Onko L-kenttien 1-8, 15-20, 33-40 tai 135-138 arvot tyhjiä 
• Onko L-kenttien 27-32, 110, 130-133, 137, 143 ja 150 arvot nollia 
• Onko L-kentässä L115, L120 ja L122 kokonaisluku 
• Onko L-kenttien 1-8, 15-20, 33-40, 126-129, 135-138, 140-146 ja 148-178 desimaalierottimena 

piste 
• Yhtiöiltä, säätiöiltä ja kassoilta: Onko L1 nollasta poikkeava, ja onko L125 ja L146 nolla 
• Julkisilta laitoksilta: onko L1, L125 ja L146 nollasta poikkeava, ja onko L48, L 49, L50, L51, 

L52, L113, L114, L127, L134, L153 ja L155 nolla 
• Jos eläkelaitosnumero on 20 tai 30: onko L156 nolla 

 
Perintätiedostosta: 

• Onko tiedostotunnus 1e 
• Onko tilivuosi tarkistettava vuosi 
• Onko perivä laitos erisuuri kuin identifiointikentän laitos 
• Onko kustannettavassa osuudessa desimaalierottimena piste 
• Onko kustannettava osuus nolla 
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• Onko henkilötunnus, etunimet tai sukunimi tyhjä 
• Onko maksujakson alku tai loppu tyhjä 
• Tarkistetaan, onko kaikilla riveillä sama perivä laitos, päivämäärää, tilivuosi ja versionumero 
 

Perintätiedostosta lasketaan yhteen 
• vanhuuseläkkeiden perittävät lakiosittain, 
• osittaisten varhennettujen vanhuuseläkkeiden perittävät lakiosittain, 
• työkyvyttömyyseläkkeiden perittävät lakiosittain, 
• työuraeläkkeiden perittävät lakiosittain, 
• perhe-eläkkeiden perittävät lakiosittain, 
• osa-aikaisten eläkkeiden perittävät lakiosittain ja 
• kuntoutusrahat. 

Näitä summia verrataan eläkemenotiedostolla ilmoitettuihin lukuihin. 
 


