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Tietuekuvaus: 
Lähtötiedot vuoden v ennakoiden ja tarkennettujen ennakoiden laskemiseksi 

Tietueen kaikki tiedot ovat merkkimuodossa. Tietojen tallentaminen aloite-
taan kentän vasemmasta reunasta ja kentän loppuosa täytetään tarvittaessa 
tyhjällä. Negatiiviset luvut esitetään miinusmerkkisenä. Tiedon puuttuessa 
kentän arvona annetaan 0. 
 
Koko tietueen pituus on 243 merkkiä. 
 

Positio Pituus Suure 

1 - 5 5 Eläkelaitoksen tunnusnumero 
Kaksi muotoa: 
         nn, jos aloittava numero ei ole 7 eikä 8 
         nnnnn, jos aloittava numero on 7 tai 8 

6 - 22 17 Yhteisesti kustannettavat TyEL:n ja MEL:n mukaiset 
vanhuuseläkkeet ja osittaiset varhennetut vanhuus-
eläkkeet 𝐸𝑣

𝑎 

23 - 39 17 Yhteisesti kustannettavat TyEL:n ja MEL:n mukaiset 

muut eläkkeet ja kuntoutusrahat 𝐸𝑣
𝑏 

40 - 56 17 Eläkelaitoksen maksamat toisen eläkelaitoksen vas-

tattavat eläkkeet 𝐸𝑣
𝑑  

57 - 73 17 Eläkelaitoksen maksamat Merimieseläkekassan vas-
tattavat MEL-ylitteet 𝐸𝑣

𝑚 

74 - 90 17 Eläkelaitoksen maksamat palkattomien aikojen pe-
rusteella karttuneet eläkkeen osat lukuun ottamatta 
kuntoutusrahan sisältämää palkattomilta ajoilta kart-
tuneen eläkkeen osia 𝐸𝑣

𝑠 . 
 
Tämän kentän arvoksi tulee 0 tarkennettujen enna-
koiden lähtötietojen osalta. 

91 - 107 17 TyEL:n ja MEL:n mukaisen eläketurvan tasausvas-
tuu/-rahasto per 31.12.v-1 �̅�𝑣−1

𝑇  

108 - 124 17 TyEL:n ja MEL:n mukaisen eläketurvan vakuutusmak-
sujen tasausosat (sisältää siirtymämaksun)  𝑃𝑣

𝑇  
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Positio Pituus Suure 

125 - 141 17 TyEL:n, MEL:n, JuEL:n, OrtKL:n ja SP:n mukainen 
palkkasumma (ei vähennetty siirtymämaksun poh-

jana olevaa palkkasummaa) 𝑆𝑣
𝑝

 

142 - 158 17 MYEL:n mukainen työtulosumma 𝑆𝑣
𝑝
. 

 

159 - 175 17 TEL:n mukaisen lisäeläkevakuutuksen ja työnantaja-

vakuutuksen maksu tasaukseen 𝐵𝑣
𝑏𝐿  

176 - 192 17 Eläkelaitoksen itsensä vastattavien eläkkeiden 
määrä, jotka jokin toinen yksityisen alan eläkelaitos 
tai Keva on maksanut, ei kuitenkaan TyEL:n tai 
MEL:n mukaisten vanhuuseläkkeiden rahastoituja 
osia ja MEL-ylitteitä 𝐵𝑣

𝑑  

193 - 209 17 Merimieseläkekassan vastattavien MEL-ylitteiden 
määrä, jotka jokin toinen yksityisen alan eläkelaitos 
tai Keva on maksanut 𝐵𝑣

𝑚 

210 - 226 17 TyEL:n Valtion Eläkerahastoon maksama siirtymä-
maksu 𝐵𝑣

𝑠 

227 - 243 17 TyEL:n Valtion Eläkerahastoon maksaman siirtymä-
maksun pohjana oleva palkkasumma 𝑆𝑣

𝑠 

 


