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ELAKE. JA MTifIN SOSIAALITURVAII
KEIIITTIiN'TNTN

Tdhiin katsaukseen on koottu tydeliketurvan kehittdmiseen ldheisesti liittyrviii ajankohtai-
sia kehittdmishankkeita. Aluksi tarkastellaan lyhyesti edellisen katsauksen jiilkeen valmis-
tuneiden tyoryhmien t6iden tuloksia. Sen jdlkeen kdydtiin l6pi parhaillaan tyon alla olevia
kehittimishankkeita. Mukana on myos sellaisia pysyviii tyOryhmi€i, jotka toimivat Eldketur-
vakeskuksessa taijoissa on ETK:n edustaja.

Piiiisiiiint6isesti mielenkiinto on sellaisissa tyoryhmissd, joissa ETK on jollain lailla muka-
na, mutta katsaukseen on otettu myos joitakin muita eldketurvaa ltiheltii koskettavia tyo-

ryhmiti. Ty6ryhmien jdsenistd on mainittu pddasiassa ty6eliikejiirjestelmdn edustajat. Lo-
puksi on kayty lyhyesti ldpi ajankohtaista lainvalmistelua muilta osin kuin miti edelld on
mainittu.

Katsaus ilmestyy kaksi kertaa vuodessa kuitenkin niin, ettd pysyvtit tyOryhmiit ovat muka-
na vain vuoden ensimmdisessi katsauksessa.
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Val m i stu neita selvityksid

Elikesiiiti6tytiryhmii

Asetettu 5.7.1999
Mddrdaika 27.9. 1999
Puheenjohtaja Jorma Heikkilei (STM),
sihteerit: Tarja Hdrk6nen (STM), Anneli Ala-
luusua (Porasto).
Jiisenii WV:sta, STM:std ja ESY:stai
STM:n tyoryhmiimuistio 1 999:1 7

Hyvitysperusteryhmd

Asetettu 17.2.1999
Ryhmii lopetettu kesdlld 2000, tyo jatkuu kilpai-
lutydryhmissti (ks. sivut 13-14).
Puheenjohtaja Hillevi Mannonen (llmarinen),
sihteeri Mika Mdkinen (llmarinen),
jdsenet Lasse Heini6 (E-F), Pasi Mustonen (V-
S), Leena Vddndnen (STM), Nils-Erik Felixsson
(Verdandi) ja Bo Lundqvist (ETK).

Asetettu 20.5.1999
Tyoryhmti jdtti muistionsa 1 1 .1 0.2000.
(STM:n tyoryhmamuistio 2000:1 6)
Puheenjohtaja Juha Rossi (STM),
sihteerit: Minna Liuttu (STM) ja Antti Klemola
(KEr-A),
jdsenet: (vpj.) Carin Lindqvist-Virtanen (STM),
Katriina Alaviuhkola (STM), Lars Kotttola
(STM), Pertti Tuhkanen (VM), Anne Neimala
(KELA), Mirjami Saarelma (.Verohallitus), Janne
Metsamdki (SAK) ja Johan Astrdm (TT).

Tyoryhmti on valmistellut hallituksen esi-
tyksen muotoon laaditut ehdotukset tar-
vittavista kiireellisistil elikesfiiitiOitd kos-
kevista sddd6ksistti ja miiiirEiyksistd.

l-askuperustejaoksen asettamassa ala-
ryhmissd kiisiteltiin asiakashpityssiirto-
jen jakamista vakuutuksen ottajien kes-
ken.

SOLMu-ty6ryhmdn jatkotyOryhmd, jonka
tehtiivdnti oli mm. selvitt66 tarkemmin
asumisperusteisen sosiaaliturvan rahoi-
tukseen lii@ia ongelmia. Ty6ryhmiin
tehtivind oli selvittdd sosiaaliturvamak-
sujen ja verotuksen kattavuutta asumi-
seen perustuvan sosiaaliturvan sovelta-
misesta annetun lain soveltamistilanteissa
ja tehdii ehdotukset sosiaaliturvamaksu-
jen ja verotusta koskevan lains6ddinn6n
kehittimiseksi.

Las ku perustekorkoryh m 6

Asetettu 17.2.1999 Laskuperustejaoksen asettaman alaryh-
Ryhmd lopetettu kesilld 2000, toimeenpano mdn tehtdvdni on ollut tehdii kaksi kertaa
siirretty laskuperustejaokselle (ks. sivu 19). vuodessa selvitys laskuperustekoron
Puheenjohtaja Hillevi Mannonen (llmarinen), mahdollista tarkistamista varten.
jdsenet Antero Ranne (llmarinen), Lasse Hei-
ni6 (E-F), Pasi Mustonen (V-S), Leena Vddn6-
nen (STM), Nils-Erik Felixsson (Verdandi),
Christina Lindell (ETK), Tom Liljestrom (E-T).

Sos iaal itu rvamaks ujen kattavu utta selvitt&vi tytiryh mi
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TEUTaEL-v66rinvakuuttamisen oikaisumenettelyn yksinkertaistamista selvittivi
tyiiryhmi ryALKt(Y)

Puheenjohtaja PenttiTervola (TEK), Loppuraportti annettu marraskuussa 2000
jisenet Pertti Flink (TEK), Tuula Lehtonen LYHTY-ty6ryhmdlle.
(V-S), Paula Ojala-Ruuth (llmarinen), Anneli
Purjo (E-D, lrma Kortesoja (Ef$, ja-
sen/sihteeri Mikko Suomalainen (E-T).

Ty6tt6myysturvajdrjestelmdn ia tytivoimapolitiikan kehiftimist6 ty6llistymistEi tuke-
vaksi selvitt6nyt tytiryh mEi

Toimikausi 21.8.2000-15.9.2000, tydryhmtl on
jiitttinyt muistionsa (STM:n tyOryhmdmuistio
2000:13).
Puheenjohtaja Matti Toiviainen (STM),
jdsenet Markku Wallin (TM), Helena Tarkka
(VM), Lasse Laatunen (TT), Markku Koponen
(PT), Janne Metsdmdki (SAK), Veikko Simpa-
nen (STTK), Markku Kojo (Akava), Veikko
Liuksia (valtion tyomarkkinalaitos), Margareta
Heiskanen (kunnallinen tydmarkkinalaitos),
Risto Voipio (kirkon sopimusvaltuuskunta).

Toimikausi 22.2.2@0 - 30.9.2000
STM:n tyoryhmiimuistio 2000: 1 8
Puheenjohtaja Heikki Bonsdorff (STM),
jdsenet: Markku Sorvari (STM), Hely Salomaa
(STM), Markku Vesterinen (VW), Hannu
Vaajama (WV), Hillevi Mannonen (llmarinen),
Tarkko Jousi (E-F), Markku Paakl<anen (E-T),
Matti Ruohonen (Sampo-konserni), Mari Sa-
vela (Retro), Jukka Rantala (SVK),
sihteerit Olli-Pekka Piirild (VW), Hannu ljds
(svK).

Tyoryhmdn tehtdvdn6 oli selvittid, miten
ty6tt6mlrysturvajdrjestelmiiS ja ty6voima-
politiikkaa voidaan kehittiid tyOllistymistii
tukevaan ja tyottomWden kestoa lyhentd-
vddn suuntaan.

Ty6ryhmdn tehttivdnii oli kartoittaa va-
kuutusyhtiOiden kiiytettdvissd olevat kei-
not vakavaraisuuspiioman kartuttami-
seksija niiden verokohtelu. Ty6ryhmii teki
ehdotuksia puutteiden korjaamiseksi.

Vaku utusyhti 6i den vakavara is u uspiioman kartuttam ista selvitt6v5 ty6ryhmd
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Kansallinen ikiohielma 1998-2002. Sosiaali- ja terueysministeririn hallinnonalan
toimenpiteet

Keskenerdi si d tydryh mi d

E u ron kdytt6iinottoprojekti

Asetettu 1.3.1999
M€idrdaika 30.6.2002
Johtoryhmd:
Puheenjohtaja Kari Viilimiiki (STM),
projektipiitillikk6 ja sihteeri Liisa Laine (STM),
jdsenet: (vpj.) Matti Toiviainen (STM), Tuulikki
Haikarainen (STM), Jouko Narikka (STM),
Antero Taimiaho (STM), Carin Lindqvist-
Virtanen (STM), Eeva Larjomaa (STM), Olli
Valpola (KEI-A), Markku Hdnninen (ETK), Olli-
Pekka Ruuskanen (SVK) ja Rolf Eriksson
(Kuntaliitto).

Asetettu 2.6.1997
Mdidirdaika 3O.4.2OO2
Puheenjohtaja Rolf Myhrman (STM), sihteeri
Arto Mynttinen (STM), koordinaattori Pikko
Jyviikorpi (STM), Pirkko Mdkinen (tasa-arvo-
valtuutettu).
Jisenet: Matti Lamberg (STM), Eeva Larjomaa
(STM), Carin Lindqvist-Virtanen (STM), Heidi
Paatero (STM), Matti Toiviainen (STM), Aune
Turpeinen (STM), Hiitta Viiala (STM), Kari Vin-
ni (STM), Ekki Yrjainheikki (STM), Heikki Sa-
volainen (STM).
STM:n ty6ryhmtimuistio 1 998: 1 3
STM:n ty6ryhmimuistio 1 999: 1 4
STM:n tyoryhmiimuistio 2000:1 5

KETEL-ty6ryhmi

Mdidrdaikaa ty6ryhmAlle ei ole annettu.
Puheenjohtaja Lauri Koivusalo (TEK),
sihteeri Juhani POsO (LEL),
idsenet Lasse Heinid (E-F), Markku Hdnninen
(ETK), Heikki Kammonen (Valtiokonttori), Riitta
Korpiluoma (ETK), Heikki Kotila (V-S), Kurt
Lagerbohm (E-T), Seppo Pietiliinen (ETK),
Jari Sokka (KEVA), Jaakko Tuomikoski (llma-
rinen).

Projektin tehtdvdnd on huolehtia siitd, ettd
siifi minen eu ron kdyttodnottoon tapahtuu
ministeriOssd ja sen toimi- ja hallin-
nonalalla hallitusti EU-asetusten, kansalli-
sen siirtymisuunnitelman ja muiden asi-
asta annettujen ohjeiden mukaisesti.
Projektin johtamista ja koordinointia var-
ten on asetettu johtoryhm€i. Projekti ja-
kautuu neljdiin osaprojektiin: sdtid6s-
muutokset (pj. Matti Toiviainen STM),
taloushallintokysymykset (pj. Carin Lind-
qvist-Virtanen STM), tietohallintomuutok-
set (Antero Taimiaho STM) sekd koulu-
tus- ja tiedotus (Eeva Larjomaa STM)

Tyoryhmdn tehtdvdnd on selvittdd, mihin
toimenpiteisiin STM aikoo ryhtya ikaanty-
vien tyollistdmisedellfiksia selvittdneen
komitean (IKOM!) ehdottamien toimenpi-
teiden osalta ja laatia vuosittiainen seu-
rantaraporfti hallinnonalalla toteutuneista
Kansalliseen lkAohjelmaan liitt)ryistti toi-
menpiteistd. Tydryhmd on antianut kol-
mannen seurantaraporttinsa (2000: 1 5).

Ty6ryhmin tehtavana on tydeldkelain-
siidddnn6n selkiinnyttiminen (kokonais-
uudistus).
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Maatalousyrittijien elikelain soveltamisalaa ia MYEL-tytitulon kiiytt6a sairausva-
kuutuksessa selvittdvi tY6ryhmii

Tyoryhmdn tavoitteena on selvittiid
MYEL-tyOtulon kdyttomahdollisuus saira-
usvakuutuslain mukaisen pdivdrahan
mddrittetyn perusteena maatalousyrittdijillii
sekii eldkelainsddddnnOn tarkistustarpeet.

Toim ikausi 8.6.2000-3'l .1 2.2OO0
Mddriaikaa pidennetty 30.4.2001 asti.
Puheenjohtaja Tarmo Pukkila (STM), varapu-
heenjohtaja Tuulikki Haikarainen (STM).
Jdsenet: Esko Juvonen (MMM), Pertti Tuhka-
nen (VM), Arto Laesvuori (ETK), Elise Kivimtiki
(KELA), Pentti Saarim^6ki (MELA), Kaarina
Knuuti (MTK), Helena Algars (Svenska Lant-
bruksproducentemas Centralf6rbund).

O i keustu rvayleiski rieryh mE

Perustettu lokakuussa 2000
Mddrdaika 31.5.2001
Puheenjohtaia Aino Lassila (EJK),
sihteerit: Monika Sievinen (Ef$, Tuula Julku-
nen, osion 3 osatta (ETK), Merja Lamberg,
osion 4 osalta, (Ef$.
Jisenet: Mika Ahonen (E-F), Sirkka Hdnninen
(Porasto), Petri Jddskinen (llmarinen), Terttu
Kajasalo (TEK), Sonia Lilius (MELA), Kirsi
Bastman (V-S).

Riski-tytiryhmii

Asetettu qyskuussa 1 999
tyOskentelee toistaiseksi
Puheenjohtaja Tarmo Pukkila (STM),
jdsenet Lasse Koskinen (ETK), Christina Lin-
dell (ETK) ja lsmo Risku (ETK).

Ty6eldkeasioiden kisittely ja muutoksen-
haku-yleiskirjettii (A45l94) ollaan uudis-
tamassa. Tavoitteena on piiivittdti yleis-
kirjeen vanhentuneet kohdat ajan tasalle
seki uudistaa rakennetta selkedmmdksi
ja kiytiinn6n tydkaluna toimivammaksi.

Ty6ryhmii arvioi eldkejarjestehan pitkin
aikavdlin riskejS, jotka johtuvat esim. vd-
eston ikiiEintym isest6.
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SOMERA-toimikunta

Toim ikausi 1 9.4.2000 -31 .1 2.2OO1
Puheenjohtaja Markku Lehto (STM),
sihteeri Marja-Liisa Parjanne (STM),
jdsenet Tarmo Pukkila (STM), Kari ViilimdK
(STM), Aino-lnkeri Hansson (STM), Martti He-
temdki (VM), Raija Koskinen (VM), Eeva-Liisa
Koivuneva (TM), Tuula Taskula (Suomen Kun-
taliitto), Helka Hytti (KELA), Markku Hdnninen
(EfK), Esa Swanljung (TELA), Marja Vaarama
(Stakes), Pertti Parmanne (SAK), Seppo Junt-
tila (STTK), Markku Lemmetty (Akava), Johan
Astr6m (TD, Markku Koponen (PT), Anna
Lund6n (Suomen Yrittiijdt), Kaarina Knuuti
(MrK).

Suomen sosiaaliturvan perustan muo-
dostavat yhttitiltii sosiaalivakuutusjdrjes-
telmdt, jotka takaavat kohtuullisen toi-
meentuloturvan sekd toisaaltia pddosin
kuntien jdrjestdmisvastuulla olevat sosi-
aali- ja terveyspalvelut. Tavoitteena on
selvittdd, miten muuttuva toimintaympd-
ristd pidemmdlld aikavdlilld vaikuttaa ny-
kyise n sosiaal itu rvan toi m i ntaedellytyksi i n
sekd miten talous-, ty6llisyys- ja sosiaali-
politiikassa olevat osin erilaiset tavoitteet
voidaan parhaiten sovittaa yhteen. Ta-
voitteena on myds selvittdd, onko nykyi-
nen organisaatio ja rahoitusrakenne pit-
kiilliikin ttihtiiykselld toimiva vai tulisiko
sitd kehittiii.

SOMERAn alaty6ryhmet I - 4 seuraavina. Alatyiryhmiit raportoivat omasta tyostiiiin jokaisessa
toimikunnan kokouksessa ja laativat lopulliset esityksensi toimikunnan huhtilarun alun kokouk-
seen. (Marja-Liisa Parjanne osallistuu kaikkien alaryhmien toimintaan.)

1. Sosiaalimenoryhmi

Puheenjohtaja Markku Lehto (STM),
jdsenet Pertti Tuhkanen (VM), Christina Lin-
dell (ETK), Helka Hytti (KELA), Markku Kopo-
nen (PT), Pekka Immeli (Akava),
sihteerit Pekka sir6n (sTM) ja Esko Kivisaari
(v-s).

2. Rahoitusryhmi

Puheenjohtaja Tarmo Pukkila (STM),
jisenet Jorma Tuukkanen (VM), Esa Swan-
ljung (TELA), Jussi Haapa-aho (KELA), Jari
Sokka (Kuntien eldkevakuutus), Johan AstrOm
(TT), Kaija Kallinen (SAK), Markku Lemmetty
(Akava),
sihteerit Heikki Palm (STM) ja Esko Kivisaari
(v-s).
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3. Sosiaali- ja terveyspalvelut

Puheenjohtaja Aino-lnkeri Hansson (STM),
jdsenet Marja Vaarama/Pdivi Voutilainen (Sta-
kes), Rolf Eriksson (Kuntaliitto), Olli Valpola
(KELA), Jouko Vasama/Riitta KittiH fffY
ry),Kaarina Knuuti (MTK), Riitta Wdrn (PT),
Riitta Ty0l€ijiirvi (STTK)
sihteeri Raimo Jdms6n (STM).

4. Tulonjako ja kohdentuminen

Puheenjohtaja Kari Vtilimiiki (STM),
jdsenet: Hannu Uusitalo/Antti Parpo (Stakes),
Rolf Eriksson (Kuntaliitto), Marja Huuskonen
(TT), Mirja Janerus (SAK), Pasi Holm (SY),
Reino Niinivaara (VM), Heikki Viitamiki
(VATT), Reijo Vanne (ETK),
sihteeri llari Keso (STM.

Sosiaat iturvan tutkimus- ja keh ittEmistoi m innan neuvottel ukunta FU KE)

Asetettu 1.1.1999
M66rdaika 31.12.2001
Puheenjohtaja Markku Lehto (STM),
sihteeri Kari Vinni (STM),
jdsenet Kimmo Leppo (STM), Tarmo Pukkila
(STM), P6ivi Valkama (VM), Vappu Taipale
(Stakes), Jussi Huttunen (Kansanterveyslaitos),
Jorma Rantanen (Tyoterveyslaitos), Katri Hell-
sten (KE[.A), Eila Tuominen (Ef$, Olli Paik-
kala (Raha-automaattiyhdistys), Tuula Taskula
(Suomen Kuntaliitto).

Tietosuojaty6ryhmii

Puheenjohtaja Tuulikki Haikarainen (STM),
idsenet Seppo Pietildinen ja Rolf Storsjd
(EfR, Anne Perilehto-Virkkala (KEVA), Kirsi
Pohjolainen (TVL), Marja-Leena Laanterd,
Re'rjo Hyronen ja Jukka Lilleberg (KELA) sek€i
jdseni€i eri ministeriOisti.

Neuvottelukunta toimii hallinnonalan tut-
kimus- ja kehittimistoiminnan yhteistyO-
ja neuvotteluelimend ja edistEiti sosiaali-
turvan kehittdmistd koskevien yleisten
periaatteellisesti tirkeiden tai laajakan-
toisten kysymysten kisittelyd.

Ty6ryhmiin tehtdvEini on valmistella tie-
tosuojadirektiivin, iulkisuuslain ja henkil6-
tietolain edellyttimid muutoksia kansan-
el6ke-, ty6elike-, sairausvakuutus- ja
tapaturmalainsiddintO6n sekd muihin
erityislakeihin. Tarkoitus on, ettA hallituk-
sen esitys annetaan eduskunnalle keviit-
istuntokauden loppuun mennessd.
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Toimeentuloturvan muutoksenhakujiriestelmin uudistamista valmisteleva komitea

TYMA-tyatryhmE

Vaf tioneuvoston asettama 2.2.2000
Miidrdaika 31.10.2001
Puheenjohtaja Pekka Nurmi (OM),
jiisenet Tuulikki Haikarainen (STM), Erik
Str6mberg (VM), Raija Merikalla (OM), Heikki
Kanninen (KHO), Lea Kairhti (VAKO), Anja
Sahla (Hallinto-oikeus), Olli Valpola (KE!-A),
Outi Antila (Tapaturmalautakunta), Timo Havu
(EL), Pentti Arajdrvi (EK), Raija Huhtanen
(TaY), Kaarlo Tuori (HY), Jukka Karhu (PT),
Markku Kojo (Akava), Janne Metsdmdki
(SAK), Mikko NryssdlS (TT), Veikko Simpanen
(srrK),
sihteerit Arja Manner (OM), Marfti Hauvonen
(Vakuutusoikeus), Jaana Hemminki (KKO),
Reijo Hyvonen (KE|-A).

Tyoskentelee toistaiseksi
Puheenjohtaja Rauno Tienhaara (V-S),
sihteeri Heikki Kotila (V-S),
jdsenet Timo Aro (llmarinen), Jukka Karhu
(PT), Kari Kaukinen (TT), Markku Kojo (Akava),
Aarne Lehkonen (SAK), Erik Stromberg (VM),
Lauri NiittyH (Kunnallinen tyomarkkinalaitos),
Veikko Simpanen (STTK), Sakari Tola (V-S),
Jouko Waal (KELA), Johan Astrom (TT) ja Riitta
Korpiluoma (ETK).

STM:n asettamalla tydryhmtillii on aikaa vuo-
den 2001 loppuun.
Puheenjohtaja Tarmo Pukkila (STM)
Ty6ryh miissd ovat ed ustettu i na valtiovarai n m i-
nisteriO, Kilpailuvirasto, Vakuutusvalvontavi-
rasto, Ty6eldkelaitosten Liitto, Eldketurvakes-
kus, Teollisuuden ja Ty6nantajain Keskusliitto,
Palveluty6nantajat, Akava, SAK, STTK ja
Suomen Yritttijiit.

Komitean tehtavana on selvitt66 mahdol-
lisuuksia lautakuntajdrjestelmdn ja lauta-
kunnissa noudatettavan menettelyn sel-
keyttimiseen ja yhdenm ukaistam iseen.
Tuomioistuinvaiheen osalta komitea sel-
vittdd, onko tarvetta liihentdd toimeentu-
lotu rva-asioiden m uutoksenhakujdrjestel-
mdd muuhun hallintolainkdyt6n jdrjestel-
mddn. Samalla tulee selvittdd vakuutusoi-
keuden asemaa suhteessa ylimpiin tuo-
mioistuimiin.
Tarkoituksena on, ettd komitea selvittdd
laajasti muutoksenhaun organisaatioon
sekd valitusviranomaisten kokoonpanoon
ja menettelyyn liittyviti kysymyksid sosi-
aalivakuutus- ja sosiaaliavustusasioissa.
TEill6in selvitettdvdksi tulevat myos asi-
antuntijajdsenten asemaan liittyvat kysy-
mykset.

Tyoryhmin tehtdvdnd on varhaiskuntou-
tuksen kehittdminen ja siihen liittyvien
projektien lipivieminen. Ty6ryhmi tekee
tarvittaessa esityksid lainm uutoksiksi.

Tyoryhmdn tehtdvdni on jatkaa lakisdd-
teisen tyoeHkejarjestelmdn kilpailuolo-
suhteiden selvittdmistd selvitysmiesrapor-
tin ja siitii annettujen lausuntojen pohjalta.
Selvitysmiesraportin laativat Markku Wal-
lin ja Lauri Koivusalo.
STM:n vdliraportti 1 999:6
STM:n tydryhmtimuistio 1 999:21

Ty6eliikejirjestelmin kilpailun lis5imisen selvittEmist6 iatkamaan asetettu tytiryh-
mi
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Toimikausi 1.1.2001 - 30.6.2001
Puheenjohtaja Markku Vesterinen (WV),
jdsenet Tuulikki Haikarainen (STM), Urpo
Hautala (VM), Tarja HEirk6nen (STM), Pia Jo-
kinen (STM), Esko Kivisaari (TEI.AA/-S), lsmo
Luimula (SAK), Keijo Rautio (TELAA/alion Eld-
kekassa), lsmo Risku (EfK), Matti Soljanlahti
(TELA/PT:n eldkesddti6), Pertti Tukia OELA/E-
T), Jaakko Tuomikoski (TELA/llmarinen), Lee-
na Vddninen (STM), Johan Astr6m (TT),
sihteerit Harri Christensen (E-F) ja Klaus Kai-
temo (ESY).

Kilpailualatydryhmiit I - 5 seuraavina

Uuden eldkelaitoksen perustamista koskeva selvitys (kilpailualatytiryhmi 1)

Tydryhmiin tulee selvittdd, mill6 edellfik-
silld uuden elikelaitoksen perustaminen
olisi tarkoituksenmukaista ja perusteltua
ty6eltikejdrjestelmdn kilpailulliset ia te-
hokkuusndk6kohdat huomioon ottaen.

Toimikausi 1.1.2001 - 30.6.2001
Puheenjohtaja Christina Undell (Ef$,
jdsenet: Hillevi Mannonen (TELA/Ilmarinen),
Lasse Heini6 (TELA/E-F), Olli Pusa (TE-
l-A/Pusa Consulting Oy), Kari Puustinen (TE-
LA/Bensiinikauppiaitten Eldkekassa), Pentti
Tervola (TELA/TEK), Leena Vddndnen (STM),
Pirjo Moilanen (STM), Jarkko Pajunen (WV),
Urpo Hautala (VM),
sihteerit Antero Ranne (TELA/Ilmarinen) ja Tii-
na Nurmi (ETK).

Toimikausi 1.1.2001 - 30.6.2001
Puheenjohtaja Pasi Mustonen (TELAA/-S),
jdsenet Hillevi Mannonen (TEWlmarinen),
Kimmo Karppinen C[ELA/E-F), Hannu Parviai-
nen (TELA/E-T), Nils-Erik Felixsson (Verdan-
di), Leena Vddndnen (STM), Tiina Nurmi
(ETK),
sihteeri Mikko Heikkilii ffEl-A /-S).

t2

lGikille tyiieliikelaitoksille yhteisiS asioita koskevat selvitykset (kilpailualaty6ryhmii
2l

Ty6ryhmdn tehtdvdnd on selvittEid lasku-
perustekoron mdirittdmismenetelmdfi ja
palkansaajan tydeldkemaksun koriaa-
mista jtilkikiiteen siiottustoiminnan /ijaa-
mdfi koskevien toteutuneiden tietojen
perusteella seki takaisinlainauksen ase-
man merkitystii tyoelakejirjestelmdn ra-
hoituksessa.

Tyiielflkeva ku utusyhti iiiH koskevat selvitykset (ki I pai I ualatytiryh mii 3)

Ty6ryhmdn tulisi selvittii, miten hWrtyk-
set voisivat toimia elikelaitosten pitkdn
aikavdlin kilpailukeinona seki tukea ta-
voitetta elikkeiden turvaamisesta parem-
pien sijoitustuottojen kautta. Selvitysty6n
ehdotusta muuttaa hoitokustannustariffin
rakennettia paremmin vakuutusten kus-
tannuksia vastaavaksi menemittd kuiten-
kaan tiydelliseen kustannusvastaavuu-
teen tulee selvittid edelleen. Samassa
yhteydessd tulisi selvittid, onko mekla-
reille vakuutusten viilittdmisestd makset-
tavien palkkioiden mdiriytymisen perus-
teita syyta takistaa.



lnformaation ja avoimuuden lisdilminen eldkelaitosten toiminnasta ia jakeluverkos-
toon I i ittyv6t kysymykset ( ki I pai I ualatyriryhm ii 4)

Toimikausi 1.1,2001 - 30.6.2001
Puheenjohtaja Martti Hdnnikdinen (VW),
jdsenet Pirjo Moilanen (STM), Folke Berg-
str6m (TELA/ESY), Kari Joutsa (TEWAp-
teekkien Eldkekassa), Pasi Mustonen (TE-
LA /-S), Hannu Parviainen (TELA/E-T), Hannu
Sihvonen (Ef$,
sihteeri Pekka Piispanen (TE[-A).

Tyoryhmdn tehtdvdnii on eldkelaitosten
toimintaa ja tehokkuutta mittaavien ver-
tailukelpoisten tunnuslukujen arvioiminen,
el6kelaitosten sijoitustoiminnan onnistu-
misen arviointi ty6eliikejtirjestelmin ulko-
puolelta sekd arvioida tyoeldkevakuutus-
yhtiOiden asemaa vakuutusyhtidryhmitty-
mien jakeluverkostojen om istuksessa.

Elikelaitosten yhteistyti ja toimintojen ulkoistaminen (kilpailualatyiiryhmfi 5)

Ty6eH kejirjestel min koord i noi nti ryh md eu roraha n toteuttam iseksi (TE R)

Toimikausi 1.1.2001 - 30.6.2001
Puheenjohtaja Bo Lundqvist (ETK),
jdsenet Eliisa Ryrynalnen (ETK), Maritta Hirvi
(STM), Pekka Korhonen (TElA/Osuuspank-
kien Eldkekassa), Kurt Lagerbohm (TELA/E-T),
Matti Merildinen (TELA/ Porasto), lrmeli Otava-
Keskinen (TELAA/-S), Pirjo Saarelainen (VW),
sihteeri Maarit Ekokoski (Ff$.

Asetettu marraskuussa 1996,
tyoskentelee toistaiseksi.
Puheenjohtaja Markku Hdnninen (ETK),
sihteeri Marjukka Hietaniemi (ETK),
jdsenet Hannu Ramberg (Ef$, Heikki Kotila
(V-S), lrmeli CIava-Keskinen (V-S), Hannu
Tarkkonen (TEK), Pekka Haanmdki (MELA),
Pekka Korhonen (OP:ien el6kekassa).
Tydryhmdmuistio 23.2.1 998

Tyoryhmiin tulee selvittdii teknisen yh-
teistyon lis66misen mahdollisuutta eldke-
laitosten kesken ja eldkelaitosten vdlisen
yhteistoiminnan tehostamisen mahdolli-
suuksia.

Koordinointiryhmdn tehtavana on seurata
ja raportoida euron kehittymisestd ja teh-
dd aloitteet toimista tai mahdollisista ty6-
ryhmistd, jotka ovat tarpeen euron to-
teuttamiseksi ty6eldkejirjestelmdssd.
Muita ETK:n eurotyoryhmid ovat euro-
viestintdryhma hj. Johanna Garam, ETK)ja eurotietoliikenneryhmd (pj. Hannu
Ramberg, ETK) sekti eurolaskentaryhmii
(pj. Marjukka Hietaniemi, ETK).

Euro-tietol i i kenneryhmd

Asetettu toukokuussa 1 998,
toistaiseksi.
Puheenjohtaja Hannu Ramberg (ETK),
sihteeri Eliisa Ryyndnen (ETK),
jdsenet Kaija Uitto (TKP/MEK), Timo Jdrvinen
( Eleikesysteem i), Jorma Simpanen (l lmarinen),
Pauli Kruhse (KEVA), Leena Lojander (TEK),
Matti Meriliinen (Porasto), Tiina Nykdnen (E-
T), Ritua Oksanen (MEI-A), Pertti Vuorenpid
(Valtiokonttori), Eeva Kirveskoski (ETK).

Ryhmdn tehtivdnd on suunnitella ja ai-
katauluttaa tyoeltikejtirjestelmdn euroon
siirtyminen.
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Ty6tttimyyselikkeen omavastuusta vapauttamista selvittelevi ty6ryhmEi

Tyttkyky- ja kuntoutustY6ryhm6

Aloittanut 1 1.1 0.1 999,
ty6skentelee toistaiseksi.
Puheenjohtaja Sakari Tola (V-S),
sihteerit Ulpu Oksanen (V-S) ja Jukka Kivekds
(vKK).
Jdsenet: Vesa Rantahalvari (PT), Aarne Leh-
konen (SAK), Markku Kojo (Akava), Veikko
Simpanen (STTK), Johan Astr6m (TT), Kari
Kaukinen ffi).
Asiantuntijat: Timo Aro (llmarinen), Anne Koi-
vula (llmarinen), Seppo Mattila (E-F), Seppo
Pietildinen (ETK), Pertti Tukia (E-T), Juhani
Wikstrdm (VK), Jouko Waal (KELA).

Tulkintaryhmdn toimeksiannosta jatkaa toistai-
seksi.
Puheenjohtaja Pekka Pietinen (ETK),
jdsenet Eija Kaipainen-Perttula (V-S), Tiina
Nurmi (ETK), Sini Kivihuhta (llmarinen), Tapio
Karsikas (ETK).

Miiirfiaika 1 1 .1 2.2000 -31 .12.2OO2
Projektipiiiillikk6 Matti Sihto (TM),
projektisihteeri Kaija Koski (TM),
jdsenet Tuomo Alasoini (TM), Meri-Sisko Es-
kola (IM), Seppo Manninen (l'M), Jouko K6n-
n6lii (OPM), Marja Merimaa (IM), Rolf Myhr-
man (STM), Antti Romppanen (VATT), Kimmo
Ruth (TM), Heikki Rdisdnen (TM), Pekka Tiai-
nen (TM), Eila Tuominen (ETK), Pentti Veste-
rinen (VM), Sinikka Wuoliioki (VM), Reijo Vuo-
rento (Kuntaliitto).

Tyoryhmdn tehtdvin6 on selvittdd varhai-
sen kuntoutuksen tehostamisen mahdolli-
suuksia ty6ssa jatkamisen edellytysten
parantamisessa.

Ty6ryhmii selvitt66, mitd selvityksid ns.
suurty6nantajalta vaaditaan ja mitd selvi-
tyksiti voidaan saada tyOvoimahallinnolta
tai muilta tahoilta, jotta tyOnantaja voitai-
siin vapauttaa sen omassa henkilOpiirissd
sattuneista ty6tt6mryseldketapausten
omavastuusta silE perusteella, ettE eldk-
keelle jii6v6n tydntekiian ty6suhde on
pEiiittynyt ty6ntekiiistii riippuvasta muusta
kuin terveydellisest6 s)rysta. Raportti k€i-

sitelliiSn tulkintaryhmiissii 28.2.2001 .

Varautuminen suurten ikiluokkien aiheuttamaan tytimarkkinamuutokseen-proiekti

Projektin ensi vaiheen tehtivind on pel-
kistii olemassa olevan materiaalin poh-
jalta alustava tyovoimapulaongelmien
luonne ja mittaluokka seki arvio politiik-
kalinjausten vaikutusten mittialuokasta
ty6voimapulan ehkiisemisess6. Vdlira-
portti valmistuu kesikuussa 2001.
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Yrittdjien elikelain mukaista eldketurvaa ja YEl-ty6tulon keiytt6a sairausvakuutuk-
sessa selvittEvfi tyiiryhmi (YEL-tytiryhmii)

Toimikausi 8.6.-31 .12.2000
Midrdaikaa pidennetty 30.4.2001 asti.
Ty6ryhmdn tulee toimia ki intedssd yhteistydssi
asetettavan MYEL-tyoryhmdn kanssa.
Puheenjohtaja Tarmo Pukkila (STM), varapu-
heenjohtaja Tuulikki Haikarainen (STM)
Jdsenet: Pertti Tuhkanen (VM), Arto Laesvuori
(ETK), Margolit S6derholm (TELA), Elise Kivi-
mdki (KELA), Kimmo Kemppainen (Suomen
Yritteijeit), Riitta Wdrn (PT), Veikko Simpanen
(srrK).

VILMAN toteutusryhmEi (VILTO)

Mddrdaika 1 0.1.-1 5.4.2001
Puheenjohtaja Markku Hdnninen (ETK),
sihteeri Eliisa Rlryndnen (EfK),
jdsenet Harri Ala-Kulju (MELA), Anneli Ala-
luusua (Porasto), Anne Koivula (!lmarinen),
Riitta Korpiluoma (ETK), Sirpa Laatikainen
(KEVA), Soile Manninen (Valtiokonttori), Riitta
Vatanen-Hdnninen (E-F).

Pysyvidi tydryhmid

Analyysijaos

Puheenjohtaja Atso Saajoranta (l lmarinen),
sihteeri Erkki Lindholm (llmarinen),
jdsenet Jarkko Pajunen(WV), Satu Kilponen
(E-T), Seija Lehtonen (V-S), Timo MikeH (E-R.

Ty6ryhmiin tavoitteena on selvittdti toi-
menpiteet, joilla YEL-jdrjestelmdssi ha-
vaittuja epdkohtia voitaisiin korjata siten,
ettii YEL-jiirjestel md takaisi YEL-yrittiij il le
heid€in tarvettaan ja maksukylqyiidn vas-
taavan eldketurvan sosiaalisesta ase-
masta tai tulotasosta riippumatta. Tavoit-
teena on my6s selvittSd YEl-tyotulon
ktiytt6mahdollisuus sairausvakuutuslain
mukaisen pdivdrahan m66rittelyn perus-
teena YEL-yrittiij i I lii.
Ty6ryhmdn tulee tyOssiiiin selvittdi tar-
viftavat lainsEiddiinn6lliset ja hallinnolliset
toimenpiteet.

Eliketurvakeskus on asettanut tyOryhmiin
selvittdmidn, milld toimintalohkoilla VIL-
MA:n toimeenpano edellytttid muutoksia
ja mitii muutokset karkealla tasolla olisi-
vat.

TEI-An jaos, jonka tehtdvdni on valmis-
tella analyrysyohjeita eri tarkoituksiin.
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Elikeasiai n neuvottel uku nta (EAN K) 1 . 1 . 1 999-3 1 .1 2.2001

Puheenjohtaja Helena Pesola (KE[-A),
sihteeri Olli Valpola (KE|-A),
ty6ekikejiirjestelmSn edustaja Bo Lundqvist
(ErK).

Neuvottelukunnan tehtdv6nd on seurata
eldkevakuutuksen kehittymistii, edistid
kansaneldkelainsdddinn6n suunnitteluun
ja kehittimiseen osallistuvien tahojen yh-
teisymmarrystii ja -toimintaa seki tehdd
KEI-A:n hallitukselle esffiiti ja antaa lau'
suntoja eldkevakuutuksiin liffissii kysy-
myksissii.

E 16 kehakem us lomakety6ryhmd

Puheenjohtaja Tapio Karsikas (ETK),
sihteeri lnger Koskinen (ETK),
jdsenet: Ritva Suniharju (V-S), Riitta Vatanen-
Hdnninen (E-F), Tarja Hurskainen (llmarinen),
Piiivi SyrjtiH (E-T), Aulikki Lehto (MELA), Mar-
gareta Kaukonen (TEK), Aulikki Knuuti (KEVA),
Liisa Sundberg (VK).

Ty6ryhmii valmistelee eldkehakemuslo
makkeistoon tyoeliikejdrjestelmdn vaatimat
muutokset.

Eliikepalvel u n lomakeryhmi

Puheenjohtaja ja sihteeri KELAsta,
ty6eHkejarjestelmin edustajat Tapio Karsikas
(ETK), lnger Koskinen (ETK), Tarja Hurskainen
(llmarinen), Sirpa Havu (ME!-A) sekii KEI-An
edustajia.

Tyoryhmi laatii KEI-An kanssa yhteiset
eldkehakemuslomakkeet ja niihin liittyvat
ohjeet sekd koriaa eldkehakemuslomak-
keiden kilyt6ssa ihenneet ongelmat.

EU-asiain komitea, valmisteluiaosto 25

Puheenjohtaja Kari Viilimiiki (STM),
sihteeri Arto Koho (STM),
ETK:n edustajana on Sini Laitinen-Kuikka,
muut jdsenet ovat EU-sihteerist6n, eri ministeri6i-
den, tydmarkkinajiirjestojen, KELAn, Stakesin,
Suomen Kuntaliiton ja YTY:n edustajia.

Ty0ryhmd osallistuu EU:n sosiaaliasioiden
seurantaan ja valmisteluun EU-asioiden
komitean alaisena.
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EY-s i i rtolai n m u kaisten erityisperusteiden seu rantaryhmi

Puheenjohtaja Christina Lindell (EfK) STM:n esityksestd perustettu vastuunjako-
sihteeriTiina Nurmi (ETK), ryhmdn alaryhmd seuraamaan EY-
jdsenet: Tarja Hdrkdnen (STM), Hilkl€ Kostiainen eldkesiirtolain laskuperusteita ja valmiste-
(Valtiokonttori), Tuula Lempiiinen (Porasto), AIlan lemaan muutosehdotuksia.
Paldanius (KEVA), Atso Saajoranta (llmarinen).

lGnsainv6lisen sosiaaliturvan ty6ryhmd (KASO)

EU-asiain komitea, valmistelujaosto 27

Puheenjohtaja Jorma Perdlfi (STM),
sihteeri Antero Kivimriki (STM),
ETK:n edustajana on Jaana Rissanen,
muut jdsenet ovat eri ministerididen, tyomark-
kinajiirjestojen ja KEL-An edustajia.

Asetettu 28.4.1 994 toistaiseksi
Puheenjohtaja Jorma Perdld (STM),
jdsenet: Anna-Riitta Laakso ja Jaana Rissanen
ETK:sta sekd edustajia STM:std, UM:std, KE-
LAsta j a Tapatu rmavaku utuslaitoste n Li itosta.

Kassa- ja siiliti6ryhmi

Puheenjohtaja Pirjo Moilanen (STM),
sihteeri Nina Fast (ETK),
j6senet Tuula Lempidinen (Porasto), Mikko l(ar-
poja (EPS), lGija-Riitta Raustia (llmarinen) ja
Tiina Nurmi (ETK).

Jaostossa kdsitellddn henkildiden liikku-
vuuteen liitt! /ia sosiaaliturvakysymyksiii.

Ty6ryhmdn tehtdvinfi on valmistella ja
ottaa kantaa EY-asetusten toimeenpa-
noon liittyviin kysymyksiin sekd seurata ja
valmistella asioita, jotka ovat vireilld EY-
lainsddddnnOssd. Lisdksi tyOryhma k€isit-
telee kahdenvdlisiin sosiaaliturvasopi-
muksiin liith/via periaatteellisia kysymyk-
siti sekd sopimusten soveltamisessa esiin
tulleita ongelmia. Tyoryhmiilld voi tarvitta-
essa olla alatyOryhmii. Ty6ryhmEi voi
my6s kuulla asiantuntijoita.

Valmistelee eldkekassojen ja -s€ititi6iden
vakuutusyhtiOiden laskuperusteita vastaa-
via perusteita.
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Kuntoutusasiain neuvottelukunta (KUN K) 2.1 0.2000 - 2.1 0.2003

Puheenjohkja Markku Lehto (STM), Neuvottelukunnan tehtdvdni on ohjatia,
sihteeri Heidi Paatero (STM), kehittAd ja yhteensovtttaa viranomaisten,
ty6effikejarjestelmdn edustajat Seppo Pietiliinen yhteis6jen ja laitosten yhteisty6tii sekd alu'
(ETK), Esa Swanljung (TELA) ja JuhaniWik- eellisen kuntoutuksen asiakaspalvelun
str6m (VK). yhteistyotoimikunnan toimintaa.

KWIST

puheenjohtajuus kiertdd, Ty6ryhmtissii keskustellaan ajankohtaisista
jasenet Tarji Hurskainen ja Marja-Leena Kolu vakuuttamiseen ja eldkeasiain hoitoon liit-
(ltmarinen), Anneli Pohjola, Arja Laakso, Leena Wsta kysymyksist6 pyrkimyksenti l6ytifi
LietsalajaMarkkuSirvi6(EIK), SirpaNybergja yhteiset menettelytavat eri ty6eHkelaitok-
Riitta Vatanen-Hdnninen (E-D, Amo Luoma ja sille.
Markus Savolainen (E-T), Margaretia Kaukonen
ja Jukka Lindfors ffE$, Eeva Koskensyriii
(MELA), Riikka Nivus ja Ritva Sunihariu (V-S),
Kaisa Forsstrdm (Verdandi).

Laskuperustejaos

Puheenjohtaja Pasi Mustonen (V-S),
sihteeri Mikko HeikkilEi (V-S),
jdsenet Kimmo Karppinen (E-F), HilleviManno-
nen (llmarinen), Hannu Parviainen (E-T),
asiantuntijat: Christina Lindell (ETK) ja Leena
Vdindnen (STM).

Lisietutoimikunta

Puheenjohtaja Aria Laakso (ETK),
sihteeri Riitta Rahikainen (ETK),
jdsenet Uisa Kotamies, Aino Lassila ja Tiina
Nurmi(ETK).

Ty6ryhmtin tehtdvfini on valmistella va-
kuutusyhtiOiden laskuperusteiden ja mak-
sutason muutokset.

ETK:ssa toimiva ryhm6, jonka tehtivini
on lisdetujen rekisteroimiskelpoisuuden
tutkiminen.
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Osa-aikaddkeryhmd

Tyoskentelee toistaiseksi
Puheenjohtaja Tapio Karsikas (EfK),
sihteeri Vuokko Hakala (ETK),
jisenet: lrma Kortesoja (ETK), Monika Siev6-
nen (FfK), Reetta Wiik (llmarinen), Kimmo
Anttila (KEVA), Helind Nieminen (VK), Esa
Vilkman (V-S), Mika Ahonen (E-F), Sanna Kdr-
ki-Ahola (E-T), Riitta Kaaja (TEK).

TELAn ehtojaos

Puheenjohtaja Atso Saajoranta (l lmarinen),
sihteeri Susanna Talvitie (llmarinen),
jdsenet Seppo Pietildinen (Ef$, Anja Musakka
(V-S), PerttiTukia (E-T), Pekka Hemmo (E-n.

TELAn ratkaisujaos

Ryhmd perustettu 29.1 .1 986
Puheenjohtaja Pertti Tukia (E-T),
sihteeri Mari Poikolainen (E-T),
jdsenet Elise Engstrom (E-F), Ulla Haahdennie-
mi (Verdandi), Anne Koivula (l lmarinen), Marja
Korpilahti (V-S), Soile Manninen (Valtiokonttori),
Pdivivon Plato (KEVA),
asiantuntijat: Kari Ahtiainen (V-S), Marja Kal-
lenautio (ETK), Eeva Koskensyrjd (MELA), llkka
Kiippi (llmarinen), Risto Rinta-Jouppi (IEK),
Marja-Leena Seppiilfi (KEI.A), Tarja Waris (KE-
LA).

Tyoryhmdn tehtdvdni on selvittdd osa-
aikaeldkeasioissa eliikelaitoksissa esille
tulevia ongelmia ja tiedottaa ratkaisuis-
taan. Tyoryhmd tekee tarvittaessa esityk-
sid lainmuutoksiksi.

Tyoryhmtin tehtivind on valmistella va-
kuutusehtoihin tarvittavat muutokset.

Ratkaisujaos on vakuutusyhtioasiain toimi-
kunnan alajaolaena toimiva keskustelufoo-
rumi, jossa keskustellaan ratkaisutoimin-
taan liittyvisti asioista.

TEI-An verotusasiain neuvottelukunta

Puheenjohtaja Pekka Hemmo (E-V), Neuvottelukunta seuraa eldkkeensaaiia ja
sihteeri Marja-Liisa Pelander (TELA), tyoelalkejarjestelmdd koskevaa verotuslain-
jdsenet Seppo Pietiliiinen (EfK), Erkki Rajaniemi saliidiint6Ei ja valmistelee tiarvittavia muu-
(V-S), Pirjo Pohjankoski (llmarinen), Keijo Rautio tosehdotuksia sekd verotustia koskevia
(Osuusmeijerit, edustaa kassoja). suosituksia.
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Tietohallintoryhmi

Puheenjohtaja lrmeli Otava-Keskinen (V-S),
sihteeri Riitta Undstr6m (ETK),
jdsenet: Harri Alakulju (MEl3), Kari Hiirkdnen
CfEK), Aira Bristow (llmarinen), Pauli Kruhse
(Ku ntien eldkevakuutus), Kurt Lagerbohm ( E-T),
Helvi Leinonen (E-F), Matti Merildinen (Porasto),
Jukka Valtonen (Valtiokonttori), Kari Niem i nen
(Octel), Bo Lundqvist (Ef$.

Tietojenkisittelytoim ikunta

Puheeniohtajat Risto Lumento (KE[A) ja Bo
Lundqvist (ETK)
sihteerit Sirkka Sarkki (KEl3) ia Katri Raatikai-
nen (ETK),
jdsenet HarriAla-Kulju (MEI-A), Aira Bristow (ll-
marinen), Marja lkonen (KELA), Riitta Lindstrom
(Ef$, Leila Terkomaa (KEI-A), Elise Kivimiiki
(KE|-A), Eine Miklin (KELA), Anna-Kaisa Yhai-
nen (KEI-A).

EU: n tekninen toimikunta

Suomen edustajat Riltta Lindstrdm (ETK)
ja Risto Lumento (KEIA)

T-ryhmi

Puheenjohtaja Jaakko Tuomikoski (llmarinen),
sihteeri Erkki Nokelainen (llmarinen),
jdsenet Markku Hdnninen ja Seppo Pietiliiinen
(ETK), Kurt Lagerlcohm (E-T), Taisto Lassila (V-
S), Lasse Heinid (E-F), Esko Kivisaari (V-S),
PenttiTervola (TEK).

Tehtiivdnd on ETK:n ja elikelaitosten vili-
sen yhteisty6n kehittiminen palveluissa ja
tietoliikenteessd.

Toimikunnan tehtdvdnd on KEI-A:n ia tyG
elSkejtirjestelmdn vdlisen tietojen vaihdon
kehittdminen ja edistdminen seki yhteisty6
EU-tietoliikenteen puitteissa.

Tehtivind on kehittAEi sosiaaliturvan toi-
meenpanoa ja koneellista tietoien vaihtoa.
Meneilldin on projektit vanhuuseldkkeiden
hakemusliikenteestd ia sairausvakuutuk-
sesta.

Ty6ryhmti on keskustelufoorumi ia ptiiit6k-
sentekoelin, joka pohtii lakimuutosten tar-
kempaa sisiittdii toimeenpanijan ndk6kul-
masta sekd elikepoliittisia kysymyksiii
laajemminkin. T-ryhmin tehtdvialueita
ovat eldketurvan sisdltdd, vakuutustoimin-
taa, rahoitusta ja EU-asioita koskevat asiat.
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Tulkintaryhmi

Puheenjohtaja Seppo Pietiliinen (ETK) , Ty6ryhmdn tehtAvind on ottiaa kantaa ty6-
sihteeri Pia Parviainen (ETK), elikkeiden tulkintaongelmiin. Tyoryhmdssti
jdsenet Helena Tapio, Tapio Karsikas, Marjuk- myos keskustellaan tyoelaikejairjestelmdn
ka Hietaniemija Markku Sirui6 (ETK), Heikki yhteisistti asioista.
Kotila (V-S), Anttipekka Murhu (llmarinen), Mika
Ahonen (E-F), Anne Perdlehto-Virkkala (KEVA),
Timo Mustonen (TEK), Pdivi Huotari (MEI.A),
PerttiTukia (E-T), Jorma Kurula (VK), Folke
Bergstr6m (ESY), Anneli Alaluusua (Porasto),
Kaisa Forsstrom (Verdandi).

Tyfikyvytt6myysasiai n neuvottel u kunta (TKN) 1 . 1 .2000 - 31 .12.2002

Puheenjohtaja Seppo Pietildinen (ETK),
sihteerit Marja Kallenautio ja Marja Rantrala
(ErK),
ty6eHkejarjestelmdn edustajat Pertti Tukia (E-
T), Sal<ariTola (V-S), Timo Aro (llmarinen),
Hannu Hdrkonen (KEVA), Esko Vainionp66
(TEK), Pentti Saarimdki (ME1.A), Matti Soljan-
lahti (PT:n El6kesEititi6), Marjatta Pihlaja (VK) .

Jdsenind lisiiksi Kelan, tydministeridn ja tyo-
makkinajirjestdjen edustaj ia.

Asetettu kesdkuussa 1 997
Puheenjohtaja Tapio Karsikas (Ef$,
sihteeri Terhi Piitulainen (ETK),
jdsenet lrma Kortesoja ja Anneli lkkala (EIK),
Timo Mustonen (TEK), Arja Bj6rkbacka (V-S),
Paula Sar6n (E-F), Raili Wahlst6n (E-T),
Reetta Wiik (llmarinen), Sirpa K. Korhonen
(KEVA), Soile Manninen tai Anna-Liisa Virta-
nen (Valtiokonttori).

Neuvottelukunnan tehtivdnd on toimia
neuvotteluelimend tyOeliikejiirjestelmdn
ty6lqyqytt6myysratkaisutoiminnan yhtendis-
tdmiseksija kehittiimiseksi sekd antaa rat-
kaisusuosituksia yksittiiisissil ty6lqp/tt6-
myyseldkeasioissa.

Ty6ryhmin tehtdvAnd on selvittda ty0tt6-
myryseldkkeissd esille tulevia ongelmia ja
tiedottaa ratkaisuistaan. Ty6ryhmd tekee
tarvittaessa esityksid lainmuutoksiksi.

Tyfikyvyttiimyys- ja ty6tt6myysperustejaos

Perustettu 13.12.1983, Ty0ryhmti on TELAn vakuutusyhti6asiain
ty6skentelee toistaiseksi. toimikunnan alajaos. Tyoryhmin tehtiivd-
Puheenjohtaja Atso Saajoranta (llmarinen), na on seurata ja tutkia ty0kprytt6m)rys- ja
sihteeri Erkkilmmonen (llmarinen), ty6tt6myyselikevakuutuksen perusteiden
jdsenet Kimmo Karppinen (E-F), Jens Lind- riittaivyytt€i.
holm (E-T), Olavi Myllylai (V-S).

Ty6tt6myyselikeryhmd
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Yrittij ien neuvottel u kunta

Puheenjohtaja Matti Uimonen (Ef$,
sihteeri Mikko Pellinen (EfK),
tyoelakejarjestel mdn edustajat Hannu Tarvonen
(V-S), Hannu Rissanen (llmarinen) ja Vakuu-
tuskassojen yhdistyksen edustajana Kari Puusti-
nen (Bensii n ikauppiaitten Eldikekassa) seki li-
sriksi yrittiijien edustaj ia.

Vapaakirjaryhmd

Puheenjohtaja Tiina Nurmi (EfK),
sihteeri Eliisa Rlryntinen (ETK),
jdsenet: Anneli lkkala ja Aino Lassila (El'K),
Raija Viljanen (V-S), Tiina Lehto (E-R, Markku
Rautiainen (llmarinen), Markku Miettinen (E-T),
I rmeli Saari (Verdandi), Olli Lappalainen (EPS),
Sirpa Viihti-Pesola (Porasto), Pirio Moilanen
(srM).

Neuvottelukunnan tehtdvdnd on yrittiijien
eldkelain 16 $:n mukaisestitehdd esffisid
ja antaa lausuntoja yrittiljien eldketurvaa ja
sen kehittdmistd koskevissa asioissa.

Tyoryhmiin tehtdviind on rekister6ityjen
lisfietujen sddnndsten ylltipito sekd antaa
vapaakirjan ehtoihin ja perusteisiin liittyviii
soveltam isratkaisuja.

Vastuunjakoryhmd

Puheenjohtaja Christina Lindell (EfK), Ryhmiissti kiisitelld6n ajankohtaisia asioita
sihteeri lGtariina Vapalahti(ETK), ja perusteita, jotka liitt)rvat vastuunjakoon,
jdsenet: Jouko Pirinen (E-R, Uisa Kav6n (V-S), ETK:n kustannuksiin ja luottovakuutuksen
Atso Saajoranta (llmarinen), Hannele Kivist6 kustannuksiin seki vastuuvajauksen kuo-
(TEK), Yrj6 Pihkala (MEI-A), Jens Undholm (E-T), letuksen selvittelyyn.
Tuula Lempi6inen (Porasto), Tarja Hdrk6nen
(STM), lngalill Orell (EPS)ja Tiina Nurmi (ETK).

binvalmistelua

Lai nm u utoksi i n I ii@ie ja m uita sovelbm i sohieita

Tietosuoja

Puheenjohtaja Rolf Storsj6 (ETK), Tietojen kdsittelyd ja tietojen antamista
sihteeri Pia Parviainen (ETK), koskevien ohjeiden uusiminen ja ajan
jdsenet Anttipekka Murhu (llmarinen), Mika tasaistaminen.
Ahonen (E-R, Risto SryiiE (MELA), Riitta
Kaaja (TEK), Jyrki Rasi (V-S), Anne Perdlehto-
Virkkala (KEVA), Heikki Poukka (ETK), Jussi
Vdlimaa (Er$.
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STM : ssd vireil ld olevia lainmuutosesityksid

Kansanedustajien elikelain muutos

Kansanedustajan mahdollisuutta siirtyti tyoeH- Muutos tehddin lakialoitteena. Lain on
kejdrjestelmdn osa-aikaeldkkeelle tai ty6tt6- tarkoitus tulla voimaan vuoden 2001 aika-
myryseldkkeelle helpotetaan. na. Se koskisi eldketapahtumia, jotka

sattuvat lain voimassa ollessa.

Tyiintekiidin elikemaksu ja optiot

Suuret optiovoitot voivat johtaa siihen, ettd STM:ssi jatketaan lainmuutoksen selvit-
ty6ntekijiin normaalista palkasta ei veron en- tdmistd vuoden 2001 alkupuolella.
nakonpiddtyksen jdlkeen jdd mitddn tyonteki-
jiiin eliikemaksuun.

VILMA

Viimeisen laitoksen periaate ulotetaan koske- Vilman valmistelu on kdynnissd STM:ss6.
maan valtiokonttoria ja kuntien eldkevakuu- Hallituksen esitys annetaan aikaisintaan
tusta. PidsdEint6isesti VILMA-laitos on viimei- helmikuussa2001. Voimaantulo 1.1 .200/..
simmdn ty6- tai virkasuhteen vakuuttanut yk-
sityisen, vattion tai kunnallisen elEikejirjestel-
mdn elikelaitos.
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