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LUKIJALLE
Tdhin katsaukseen on koottu tyoelSkejdrjestelmddn ldheisesti liittyvie ajankohtaisia
tyoryhmid ja kehittdmishankkeita. Aluksi tarkastellaan lyhyesti edellisen katsauksen

jdlkeen valmistuneiden tyoryhmien t6iden tuloksia. Sen jdlkeen esitellddn mddrdaikaiset ja toistaiseksi tydskentelevdt tyoryhmdt. Lopuksi on kdyty lyhyesti ldpi sosiaali- ja
terveysm nisterioss6 vi reil 16 olevia lai n m uutosesityksid.
i

Ty6ryhmdt on luokiteltu ministerioiden asettamiin tai johtamiin ja elSkejdrjestelmdn
sisiiisiin tyoryhmiin. Eldkejdrjestelmdn sisdiset tyoryhmiit on jaoteltu tyoeliikejiirjestelm66 kehittdviin ja lain toimeenpanoon liittyviin tydryhmiin. Tydryhmien jiisenistd on
mainittu puheenjohtaja ja sihteeri sekd eldkejdrjestelmdn edustaja. Eltikejiirjestelmdn
edustajana mainitaan ensisijaisesti ETK:n edustaja katsauksen pdivittdmisen helpottamiseksi. Mikali ETK:lla ei ole edustajaa kyseisessd ryhmdssd mainitaan muu el6kejd rjestel md n ed ustaja. Tydryhmdt esitellddn aakkosjdrjestyksess6.
Katsaus ilmestyy 1 - 2 kerlaa vuodessa. Toistaiseksi ty6skentelevit tydryhmiit on aiemmin lueteltu vain kevdiillS ilmestyvdssd katsauksessa, mutta jatkossa ne ovat mukana sekd kevdiin ettd syksyn katsauksessa.
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{ VALMISTUNEET

SELVITYKSET

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietouudistus 2OO5

ja

Sosiaali-

terveysministerion asettama tyoryhm6. Toimikausi

25.4.2002-30.4.2003.

Puheenjohtaja Rolf Myhrman (STM), sihteeriTiina Heino (STM)
Sosiaali- ja terveysministerio asetti 24.4.2002 tyoryhmdn, jonka tehtdvdnd oli tehdd esitys vuoden 2005 alusta kiiyttoon otettavasta kansallisesta
sosiaali- ja terveydenhuollon tietojiirjestelmdstd. Jdrjestelmd koostuu ministerion hallinnonalaa kuvaavista tietovarannoista ja sen tulee kuvata
sosiaali- ja terveyspolitiikalle asetettujen tavoitteiden toteutumista sekd
tukea pddt6ksentekoa. Tyoryhmdn tuli tarkastella em. asioita kansalaisen ja asiakkaan, kunnan, kuntayhtymdn ja muiden palvelujen tuottajien
niik6kulmasta. Myos kansainvdlisten tietotarpeiden kehitys tuli ottaa
huomioon. Ty6skentelyd varten tyoryhmdllS oli johtoryhmd sekd neljd
alaryhmdd, joiden raportit on julkaistu erikseen.

Tyoryhmdn mielestd hallinnonalan nykyinen tietotuotanto on piidosin
toimiva. Tietojen hyviiksikiiyttod voidaan kuitenkin edelleen lisiitd mm.
kohentamalla yhteistyotd, tuottamalla eri aihealueilta helppokdytt6isi?i
kokoomatilastoja ja julkaisuja seki lisiSmdllS tiedon kiyton opetusta.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastotuotannon suunnitellaan perustuvan
vuoteen 2010 mennessii sdhkoiseen tiedonkeruuseen, mikd mahdollistaa aiempaa helpomman tietotuotannon erityisesti kuntien toiminnasta.
T6md vaatii keskeisten kdsitteiden miiiirittelemistii. Lisdtietoa hallinnonalalla kaivataan erityisesti lapsista ja nuorista sekd ikddntyneiden
palveluista.

Tyflryhmin mielestii tietotarpeisiin tulee kiinnittdd entistd enemmdn
huomiota hallinnonalan lainsiiSddnn6n ja talousarvion sekd muiden ohjausvdlineind kdytettdvien asiakirjojen valmisteluvaiheessa, jotta niiden

vaikutusten ja toteutumisen arviointi on mahdollista. Hallinnonalan viranomaistehtdvissd ja pddtoksenteossa tarvittavien, julkisin varoin tuotettujen tietojen, tulee tyoryhmdn mielest6 olla maksutta asianomaisten viranomaisten kdytettdvissii. Tdrkeimpien tietojen tulee olla maksutta
myos kansalaisten, ammattihenkiloiden ja tiedotusvdlineiden ktiytettivissii.

ja

terveydenhuollon tietouudistus 2005 -tyOryhmdn raportti
5.2.2004. Tyoryh md m u istioita 2003:37, sosiaa i- ja terveysm nisterio.

Sosiaali-

I
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i

Varautuminen suurten ikilluokkien aiheuttamaan tyiimarkkinamuutokseen -proiekti
Ty6ministeri6n
28.2.2003.

(TM) asettama projekti. Toimikausi

11.12.2000-

Projektipiallikk6 Matti Sihto (TM), projektisihteeri Kaija Koski (TM),

jisenet ministerididen, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja
taliiton edustajia. ETK:n edustaja Eila Tuominen.

Kun-

Ty6ministerio asetti 11.12.2000 poikkihallinnollisen projektin selvittSmddn demografisen muutoksen aiheuttamaan tyovoimatarpeeseen varautumista. Projektin taustalla oli Paavo Lipposen ll hallituksen pyrkimys
nostaa tyollisyysastetta. Projektin mddrdaika oli 31.12.2002ja sitd jatkettiin 28.2.2003 asti.

Projektin loppuraportissa todetaan, ettd suurten ikdluokkien siirtyessd
eldkkeelle avointen tydpaikkojen tdyttdminen vaikeutuu. Tyovoiman saatavuuteen voidaan raportin mukaan kuitenkin vaikuttaa usealla tavalla.
Tyottomyyden kasvun estiiminen on tdrkedd, joten tyottdmien tyokykyisffiti ja tyomarkkinavalmiuksia tulisi parantaa ty6voimapoliittisilla toimenpiteilld. Erityisesti ik3Sntyneisiin kohdistuvan ty6voimapolitiikan aktiviteettiastetta tulisi nostaa. Tyoelimissd pitempddn pysymistd tulisi tukea kehittdmdlld tydeldmin laatua ja eliikejtirjestelyjd. Vastaavasti yliopisto- ja korkeakouluopintojen opiskeluaikoja tulisi lyhenttid ja opintotukea kehittid tehokkaan opiskelun mahdollistavaksi. PelkdstSdn peruskoulun suorittaneille tyoeldmdssii mukana oleville pitdisi antaa mahdollisuus suorittaa ammatillinen tutkinto tai sen osa, tyott6mille (ensisijaisesti
pitkdaikaisty6tt6mille) tdmii etuus voitaisiin antaa osana tyovoimakoulutusta. Mikali tyovoimaniukkuus alkaa kasvaa jyrkdsti, maallamme tulisi
raportin mukaan olla valmiudet lisdtd huomattavasti maahanmuuttoa.
Vdliraportti 3.9.2001. Tyohallinnon julkaisu nro 2001 : 290.
Keskustelumuistio 17 .9.2002.
Loppurapoftti 7.2.2003. Tyohallinnon julkaisu nro 2003: 320

Vakuutettujen asiakaspalvelustrategia tyiielnkejiriestelmissi
(ASTRA)

Tyoeliikevakuuttajat TELAn asettama tyoryhmd

5

Puheenjohtaja Kaija Hietala (Varma), sihteeri Marja-Liisa Pelander

(TELA),

jisenet tyoeliikelaitoksista.

ETK: n ed ustaja Riitta Korpi uoma.
I

Tyoeldkevakuuttajat TELA asetti tyoryhmdn (ASTRA) selvittdmddn tyoelSkejdrjestelmdn asia kaspa lvel un strateg iset tavoitteet VI LMA ja vuoden
2005 uudistus huomioon ottaen. Tyoryhmii luovutti loppuraporttinsa
29.10.2003.
Raportissa punnitaan asiakaspalveluun vaikuttavia tekijoitd, joista lShivuosien haasteiksi niihdddn tyoeldkelainsddddnnossi tapahtuvat mittavat m uutokset, tyoeldkejdrjestelmii n yhteinen tietojdrjestel mdhanke seki
yhteiskunnassa ja vakuutettujen ikirakenteessa tapahtuvat muutokset.
Palvelutarve ndhd66n kasvavana. Vakuutettujen neuvonnan todetaan
vaikuttavan omalta osaltaan asenteisiin, kun tavoitteena on eldkkeelle
siirtymisidn myohentdminen. Haasteena on myos saada nuoret kiinnostumaan tyoeldkejdrjestelmiistd ja luottamaan sen tarjoamaan elSketurvaan.

Ty6eldkejdrjestelmdssd vakuutettujen asiakaspalvelun toimijoita ovat
ty6elSkelaitokset, ETK ja TELA. Ensisijainen palvelija on viimeisen tyosuhteen vakuuttanut eldkelaitos. Palvel ua kehitetddn asiakkaan tarpeista
ldhtien siten, etti vakuutettu loytdd ja saa omaan elSmiintilanteeseensa
sopivaa, yksildllistd ja ymmdrrett6v66 palvelua omasta eliketurvastaan
hdnelle sopivalla tavalla. Samalla asiakaspalvelu toteuttaa ty6eliikeuudistuksen tavoitteita. Kasvavaa palvelujen kysyntid ohjataan sdhkoisiin
viestintdkanaviin. Asiakaspalvelu tuotetaan joustavasti ja kustannustehokkaasti noudattaen tyoeliikejiirjestelmiin yhteisiii toimintatapoja. Asiakaspalvelun tavoitteena pitkdllti tdhtdimellii on yhteisen ansaintarekisterin mahdollistama arviolaskelma- ja otepalvelu vakuutetun kokonaistyoeldketurvasta.

Loppuraportti 29. 1 0.2003

Vaku utustekni nen tyiiryhmii
Ryhmd perustettu 27 .10.2002
ohtaja Eija Kaipa nen-Perttu la (Varma ), iisenet tyoeldkelaitoksista. ETK:n edustajat Arto Laesvuorija Markku Sirvio.
Pu heenj

i

Ty6ryhmiin tehtdvind oli suunnitella tyoelikkeiden vakuuttaminen uuden
ty6eldkelain (TYEL: n) aikana mahdollisimman toteuttamiskelpoiseksi.
Loppu ra po ftli 27 .8.2003.
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Valvontaryhmi
Puheenjohtaja Markku Sirvio (ETK), sihteeri Matti Ruotanen (ETK), i6senet ty6elSkelaitoksista.
Tyoryhmdn teht6vdnd oli suunnitella tydeldkevakuuttamisen valvonta
uuden ty6eliikelain (TYEL:n) aikana.
Loppuraportti 4.6.2003

2 MAAnJiru KAISET TYORYHMAT
2.{ MINISTEru6IDEN
TYORYHMAT

ASETTAMAT TAI JOHTAMAT

Apu rahal la ty6skentel evien sosiaal itu rvaa

selvittivi tytiryhmi

STM asetti ty6ryhmdn 7 .3.2003. Toim ikausi

1

0.

3.2003-31 .5.200 4.

Puheenjohtaja Tarmo Pukkila (STM), varapuheenjohtaja Tuulikki Haikarainen (STM), sihteerit Maritta Hirvi (STM) ja Mari Rehn-Kiukkonen
(ETK), jdsenet lihinnd ministeri6iden, sosiaalivakuutuksen ja tyOmarkkinajtirjestojen sekd apurahojen my6ntdjien piiristS. ETK:n edustaja Pekka
Pietinen.

Ty6ryhmdn tulee selvittSd apurahalla tyoskentelyyn liittWiit epdkohdat
sosiaaliturvalainsddddnnossd ja erityisesti sosiaalivakuutuslainsddddnnoss6 ottaen huomioon my6s verolainsSdddnt6. Tyoryhmin tulee my6s
tehd d paran nusehdotuksensa selvittii miensd epdkohtien korjaam iseksi.

Kuntoutusasiain neuvottelukunta (KUNK)

STM asetti neuvottelukunnan 2.10.2003. Toimikausi
1.10.2007.

2.10.2003-

Puheenjohtaja Markku Lehto (STM), sihteeri Heidi Paatero (STM), tyoelikejdrjestelmiin edustajat Riitta Korpiluoma (ETK), Pekka Piispanen
(TELA) ja Juhani Wikstrdm (VK).
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Neuvottelukunnan tehtdvdnd on ohjata, kehittiiii ja yhteensovittaa viranomaisten, yhteisojen ja laitosten kuntoutusyhteistydti sekd kuntoutuksen
alueellisten asiakasyhteistyOtoimikuntien toimintaa.'
Neuvottelukunnalla tulee olemaan jaostoja, joista saa lisdtietoja osoitteesta
www.kunk.fi.

Lis€iel iikerahastod i rekti ivi n i m plementoi m ista valm isteleva

tyiiryhmii

STM asetti tyoryhmdn 8.1 .2004. Toimikausi 1 5.1 .2OO+31 .12.2005.

Puheenjohtaja Katriina Lehtipuro (STM), sihteerit Pia Rinne (STM) ja
Harri lsokorpi (STM), jisenet Eldkesddtioyhdistyksestd, Vakuutusvalvontavirastosta, Vakuutuskassojen Yhdistyksestii, Vakuutusyhtioiden
Keskusliitosta sekd ministerioistii.
Tydryhmdn tehtdvdnd on valmistella lisdeldkerahastodirektiivin edellyttdmdt muutokset Suomen lainsddddntO6n. Lisdksi tyoryhmdn tavoitteena
on valmistella tarvittavat ehdotukset vakuutuskassoja ja eldkesdati6ita
koskevan lainsdiddnn6n selkeyttdmiseksi ja ajanmukaistamiseksi.

Osapiivdrahatytiryhmi
STM asetti tyoryhmdn 7 .4.2003. Toi

m

ikausi

7

.

4.2O03-3O.4.2004.

Puheenjohtaja Anja Kairisalo (STM), jdsenet tyomarkkinajdrjestoisti,
Kansane16kelaitoksesta ja ministerioist6.
Tyoryhmdn tulee selvitt6d sairausvakuutuslain mukaisen piivdrahan tai
kuntoutusrahalain mukaisen kuntoutusrahan kehittimismahdollisuudet
osapdiviiraha- tai osakuntoutusrahajirjestelmdn luomiseksi.

Sosiaal itu rwalai ns55din n6n sel keyrttiim

ryhmii

istii koskevan proiekti n johto-

STM:n asettama ty6ryhmd. Toimikausi 24.10.2001-31.8.2003. Ryhmd
jatkaa tyotddn toistaiseksi.
Puheenjohtaja Markku Lehto (STM), jisenet ministerioistii ja Kansan-

eldkelaitoksesta.

I

Ty6ryhmdn tavoitteena on sosiaaliturvalainsiidddnnon rakenteen selkeyttdminen sekd eri etuuksia ja niiden toimeenpanoa koskevien siidd6sten yksinkertaistaminen, selkeyttiminen ja tarvittava yhdenmukaistaminen sekd menettelytapojen ettd sisdllon osalta.

Sosiaal itu rvan tutkimus(TUKE)

ia kehittim

istoi

m

i

nnan neuvottelu ku nta

STM asetti tyoryh mdn 20.1 2.200 1. Toim ika usi

1

.1

.2002-31

.1

2.2004.

Puheenjohtaja Markku Lehto, tyoeldkejiirjestelmdn edustaja Eila Tuominen (ETK).

Neuvottelukunta toimii hallinnonalan tutkimus- ja kehittdmistoiminnan yhteistyo- ja neuvotteluelimenii ja edistdd sosiaaliturvan kehittdmistd koskevien yleisten periaatteellisesti tdrkeiden tai laajakantoisten kysymysten
kdsittelyS.

Toi meentuloturvan muutoksenhakuryhmi
Puheenjohtaja Tuulikki Haikarainen (STM), sihteeri Kai Kullaa (STM),
jisenet sosiaalivakuutuksen muutoksenhakuasteiden sekd tydmarkkinajdrjest6jen edustajia.
Tyoryhmd selvittdd toimeentuloturvan muutoksenhakukomitean ehdotusten pohjalta sosiaalivakuutusasioiden muutoksenhakujdrjestelmdn muutostarpeita.

Veto-ohjel man toi mi ntaryhmi: "Kannustava toi meentuloturva

tytissioloaika"

STM asetti ty6ryhmdn 1 0. 1 0.2003. Toimikausi 1 0. 1 0.2003-31

.1

ia
2.2007

.

Puheenjohtaja Matti Toiviainen (STM), sihteeri Minna Liuttu (STM), jasenet tyomarkkinajdrjestoisti, Ty6eldkevakuuttajat TELAsta, KansanelSkelaitoksesta sekd ministerioistd. ETK:n edustaja Seija llmakunnas.

Toimintaryhmiin tehtdvdnd on toteuttaa toiminta-alueelleen Vetoohjelman johtoryhmdn toimeenpanosuunnitelmassa hyvdksymdt hankkeet. Toimintaryhmd valmistelee vuosittain ohjelmaryhmdlle toimintaalueensa ydinkohtien etenemisestd raportin.
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YksiQilsalojen tytieliikel akien yhd istim
(Tyelli)

isti

val misteleva

tyOryhmi

Puheenjohtaja Tuulikki Haikarainen, jisenet ty6markkina- ja yrittaijdijirjestojen sekd tydeltikelaitosten edustajia. ETK:n edustajat Jukka Rantala, Riitta Korpiluoma ja Maijaliisa Takanen.
Tydryhmdn tehtdvdnd on valmistella uusi palkansaajien tyoeldkelaki, johon kootaan yksityisen eldkej2irjestelmiin tyosuhde-eldkkeitd koskevat
sddnnokset (lukuunottamatta merimieselSkelakia).

2.2 ELAKEJARJ

ESTELMAT.T SISAISET

W6RYH MAT

2.2.1 TYoELATC.IARJ ESTELMAA KEH ITTAVAT TYO.
RYHMAT

Kelan ia ETK:n vilinen kuntoutushakemusten kisittelyprosessien
tehostamista selvittivi tytiryhmi
Kelan

ja ETK:n yhdessd asettama

mennessii.

tydryhmti. Raportti 2004 loppuun

Kokoonkutsuiat Elise Kivimaki (KELA) ja Riitta Korpiluoma (ETK), iasenini Kansaneldkelaitoksen, ETK:n, tyoeldkelaitosten ja Vakuutuskuntoutuksen (VKK) edustajia.

Tyti kuntoon -proiekti
Tyo kuntoon -projekti on TELAn koordinoima yhteistyohanke, jossa ovat
mukana TELAn jdsenten lisdksi my6s muun muassa Kansaneldkelaitos
ja Ty6terveyslaitos. Projekti kest56 vuoden 2004 helmikuun loppuun asti.
Projektipddllikkdnd toimii Kimmo Nonm6n TELAsta.

Tyo kuntoon -projektin tavoitteena on koulutuksen ja viestinndn avulla

vahvistaa tyoeldkekuntoutuksen roolia. Tyoeldkekuntoutus pyrkii jatkossa ldytdmdiin ty6kyvyttomyyden uhkaamat vakuutetut nykyistd varhem-

10

min. Projektin kdynnistdminen liittyy tyOmarkkinajdrjestojen sopimaan
eldkeuudistukseen.

Tyiitt6myyselikkeen muutoksia koskeva tyiiryh mi
T-ryhmd asetti tyOryhmdn 26.1.2004. MSSrdaika 31.3.2004

Puheenjohtaja Timo Mdkeld (ETERA), jdsenet ty6el6kelaitoksista.

ETK:n edustajat Tapio Karsikas ja Tiina Nurmi.

T-ryhmdn asettama tyoryhmii, jonka tehtdvdnd on selvittdi ja tehdd ehdotuksia, millaiset sii6nn6t tarvitaan tyott6myyseldkkeen ja sen jdlkeisen
ty6kyvyttomyyseldkkeen laskemisesta vuoden 2006 ja vuoden 2007
alusta sekd millaiset sddnn6t tarvitaan tydtt6myyseliikkeen rahoituksesta.

Yksityisalojen tytieliikelakien yhd istim isen val m istel ua koordi noiva

tyiiryhmi

Puheenjohtaja Lauri Koivusalo (ETERA), jisenet ty6eldkelaitoksista.
ETK:n edustajat Jukka Rantala, Riitta Korpiluoma ja Maijaliisa Takanen.
Ty6ryhmdn tarkoitus on valm istel la yksityisalojen pa kansaaj ien tyoeltikelakien yhdistdmistd ja selvittdd siihen liittyviii teknisid kysymyksid.
I

2.2.2 LAIN TOIMEENPANOON LIITTYVAT TYORYHMAT
VILMA-ty6ryhmiit
Viimeisen eldkelaitoksen periaatetta (VILMA) koskevat lait ovat tulleet
voimaan 1.1.2004. Viimeisen elSkelaitoksen periaatetta sovelletaan yksityisten alojen, valtion, kunnallisen ja evankelis-luterilaisen kirkon sekd
Kansaneldkelaitoksen toimisuhde-eldkkeiden e16kejrirjestelmissii.
Vl LMAn toi mee

n

panoa tote uttavi na tyOryh

m

i

nd jatkavat:

LMA-tietol i i ken neryhmin jatkoryh ma Nl LTfl 2 ),
pj. Katri Raatikainen (ETK), siht. Maria Jukamo (ETK)

Vl
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VILMAn soveltamisohjeryhma (VILLA),
pj. Maijaliisa Takanen (ETK), siht. Anniina Alaluusua (ETK)
VILMAn tilastoryhma ryl LSTAT),
pj. Mikko Pellinen (ETK)
Vl LMA-Vastu unjakotydryhmi (Vl LRA),
pj. Christina Lindell (ETK), siht. Johanna Juujdrvi(ETK

Vuoden 2OO5 elikeuudistuksen toimeenpanoon liittyvat ryhmit 1 - 13

1. Eldkkeen

karttuminen, pj. Anneli lkkala. Midriaika 31.8.2004

2.

Vapaakirjaus 2004, pj. Aino Lassila. Mddrdaika 31.8.2004.

3.

Palkattomat jaksot, pj. Marjukka Hietaniemi. M66rdaika30.4.2OO4

4.

Tuleva aika ja tyokyvyttdmyys, pj. Marjukka Hietaniemi. M66rdaika
31.8.2004.

5.

Yhteensovitus, pj. Tapio Karsikas. Mddrdaika 31.5.2004.

6.

TyokyvyttomyyselSkkeet, vastuuhenkilo Marja Kallenautio. Luonnos
valmis. MSdrdaika 30.4.2004.

7.

Tyottomyyseliike, pj. Tapio Karsikas. Mddrdaika 30.4.2004.

8.

YEL- ja MYEl-muutokset, pj. Arto Laesvuori. Mddrdaika 31.8.2004.
YELty6tulojouston ja muiden vuoden 2005 yrittiiji6 koskevien lainmuutosten ohjeet.

9.

Vanhuuseldke ja varhennettu vanhuuseliike, vastuuhenkilo Seija
Vehkonen. Mddrdaika 31 .8.2004.

10. TyoelSkekuntoutus, pj. lrma Kortesoja. Yleiskirje A712004 valmis.
1

1. lndeksi- ja palkkakerroin, pj. Arto Laesvuori. Mddrdaika 31.8.2004.

12. Lisdturvan ohjeistus, pj. Eliisa Ryyndnen. Mddrdaika 31.8.2004.
13. Eldkkeen perusteena oleva ansio, vastuuhenkil6 Pekka Pietinen
MSdrdaika 31.10.2004.
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2.3 MUUT
PTMJ-hankejohtoryhmi
PTMJ-hankejohtoryhmd on asetettu 25.4.2002 ministeri Suvi-Anne Siimeksen pddtokselld VM042:00/2002.

Puheenjohtaja Miflami Laitinen (Verohallitus), sihteeri Kalevi Heili6

(Verohallitus), jisenet ministeri6istd, Verohallituksesta, Suomen Pankkiyhdistyksestd, tyoeldke- ja vakuutuslaitoksista. ETK:n edustaja Arto
Laesvuori.
Johtoryhmdtyoskentelyn tavoitteena on turvata hankkeen eteneminen.
Johtoryhmii pyrkii osaltaan raivaamaan hankkeen toteutumisen esteitd ja
edistim66n hankeen tavoitteita mm. menettelytapojen osalta. Johtoryhmiin jdsenten tulee panostaa hankkeen ldpivientiin omissa organisaatioissaan.

3 TOISTAISEKSI TYOSKENTELEVAT TYORYH.
MAT

3.{ MINISTEru6IDEN ASETTAMAT TAI JOHTAMAT

TYoRYHMAT

EU-asiain komitea, valmistelujaosto 25
Puheenjohtaja Kari Viilimdki (STM), sihteeri Anna Vdinala (STM), jasenet eri ministerididen, sosiaaliturvalaitosten, tyomarkkinajdrjestojen ja
sosiaalialan kansalaisjdrjestdjen edustajia. ETK:n edustaja Sini LaitinenKuikka ja TELAn edustaja Matti Leppdl6.
Tydryhmd osallistuu EU:n toimielimissd kdsiteltdvien sosiaalipoliittisten
asioiden kansalliseen valmisteluun.
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EU-asiain komitea, valmisteluiaosto 27
Puheenjohtaja Anne Neimala (STM), sihteeri Mari Myllymaki (STM), iasenet eri ministerididen, tyomarkkinajdrjestojen ja Kansaneldkelaitoksen
edustajia. ETK:n edustaja Jaana Rissanen.
Jaostossa kdsitellddn henkil6iden liikkuvuuteen liittyviii sosiaaliturvakysymyksid.

Kansai nvil isen sosiaal itu rvan

tyiiryhmii (I(ASO)

Puheenjohtaja Anne Neimala (STM), jisenet sosiaali- ja terveysministeriostii, ulkoministeriostd, Kansaneliikelaitoksesta ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta. ETK:n edustajat Anna-Riitta Laakso ja Jaana Rissanen.

Tyoryhmdn tehtivdnd on valmistella ja ottaa kantaa EU:n sosiaaliturvaasetusten toimeenpanoon liittyviin kysymyksiin sek6 seurata ja valmistella asioita, jotka ovat vireilld EU:n sosiaaliturvalainsidddnn6ssS. Lisdksi
tyoryhmd kdsittelee kahdenvdlisiin sosiaaliturvasopimuksiin liittyvid periaatteellisia kysymyksid seki sopimusten soveltamisessa esiin tulleita
ongelmia.

Kassa- ia sii€ititiryhmi
Puheenjohtaia Pirjo Moilanen (STM), sihteeri Hanna Mdkinen (ETK).
Tyoryhmd valmistelee eldkekassojen ja -sditi6iden vakuutusyhtioiden laskuperusteita vastaavia perusteita.

3.2 ELAKEJARJ ESTELTTIIAT SISAISET TYoRYH MAT
9.2,1 TYOELAKEJARJ ESTELMAA XEN ITTAVAT TY6.
RYHMAT

Tytimarkkinajtiriesttijen elikeneuvotteluryhmi
Pu

heenjohtaja

Ka

ri Pu ro,

jisenet tyomarkkinaosa puolia.
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Eldkeneuvottel u ryh md kehittSS tyoelii kejdirjestel mdd. Tydryhmd asettaa
tarvittaessa alaty6ryhmid.

Yrittiiiien neuvottelukunta (YNK)
Puheenjohtaja Jukka Rantala (ETK), sihteeri Mikko Pellinen (ETK), iasenet ty6eldkelaitosten, Vakuutuskassojen Yhdistyksen sekii yrittdjien

edustajia.

Neuvottelukunnan tehtdvdnd on yriftdjien elSkelain 16 $:n mukaisestitehdd
esityksiS ja antaa lausuntoja yrittdjien eldketurvaa ja sen kehittdmistii koskevissa asioissa.

3.2.2 LAIN TOIMEENPANOON LIITTYVAT TYoRYHMAT
Analyysiiaos
Puheenjohtaja Hannu Parviainen (El5ke-Tapiola), sihteeri Eero Sallasmaa (Elaike-Tapiola), jisenet tyoelSkelaitoksista ja Vakuutusvalvon-

tavirastosta.

TELAn jaos, jonka tehtdvdnd on valmistella analyysiohjeita eri tarkoituksiin.
EY-si i rtol ai n mu

kaisten erityisperusteiden seu rantaryhmi

Puheenjohtaja Tiina Nurmi (ETK), sihteeri Sari Vatanen (ETK), jisenet
tydeltikelaitoksista, sosiaali- ja terveysministeriostd, Porastosta ja Silta
OY:std.

Ryh md n

tehtivdni on valm istella

erityispi rteet EY-siirtola ista.
i

Kuntoutusasiain ty6ryhmEi
Perustettu 1.1.2OO3

Puheenjohtaja Jukka Kivekiis (VKK), sihteeri Marja-Liisa Pelander (TELA), jisenet tyoeldkelaitosten edustajia, asiantuntijana Janne Pulkkinen
(ErK).
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tehtdvdnd on seurata ty6eldkela itoksissa ta pahtuvaa kiiytdnnon
kuntoutustoimintaa sekd valmistella kuntoutuskustannusten korvaamista
koskevat ohjeet ETK:n kanssa tehdyn ty6njakosopimuksen perusteella

Ryh md n

Kuolevuusperusteiaos
Puheenjohtaia Matti Voivalin (Varma), sihteeri Timo Orispdd (Varma),

jisenet ty6eldkelaitoksista. ETK:n edustaja Hannu Sihvonen ja

STM:n

edustaja Pirjo Moilanen.

TELAn asettaman tyoryhmdn tarkoituksena on seurata kuolevuuden kehitystd ja muuttaa kuolevuusperustetta.

KWIST
Puheenjohtaiuus kiertdd, jisenet tyoeldkelaitoksista, ETK:n edustajat
Outi Heikkild, Tarja Hiirk6nen, Arja Laakso, Anneli Pohjola ja Markku Sirvi6.

Tyoryhmdssd keskustellaan ajankohtaisista vakuuttamiseen ja eliikeasiain
hoitoon liittyvistii kysymyksistd. Pyrkimyksenii on lOytaa yhteiset menettelytavat eri tyoeldkelaitoksille.

Laskentaryhmii
Puheenjohtaja Marjukka Hietaniemi (ETK), sihteeri Minna Kuusela
(ETK), jdsenet tyoeldkelaitosten edustajia.
ETK: n johtoryh m€in asettaman tyoelikejdrjestelmd n laskentaryh miin teh-

tdv6nd on ratkaista ja ohjeistaa eldkelaskennan yksityiskohtiin liittyvid sisdltokysymyksii. Ratkaisuja tarvitaan mm. yhteisen elSkkeenlaskentaohjelman kdiytto6notossa esiin tuleviin laskentaongelmiin, jotta varmistettaisi n yhdenmukainen kiiytiinto ka ikissa eld kela itoksissa.
i

Laskuperusteiaos
Puheenjohtaja Hillevi Mannonen (llmarinen), sihteeri Erkki Lindholm
(llmarinen), jdsenet ty6eldkelaitoksista, asiantuntijoina Christina Lindell
(ETK) ja Leena Vdiindnen (STM).
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Tyoryhmdn tehtdvdnd on valmistella vakuutusyhtididen laskuperusteiden
ja maksutason muutokset.

Lisietutoimikunta
Puheenjohtaja Arja Laakso (ETK), sihteeri Riitta Rahikainen (ETK).
ETK:ssa toimiva ryhmii, joka kdsittelee ja hyudksyy sellaiset ETK:n eldkejdrjestelyrekisteriin rekisteroitdvdksi ldhetetyt elrikejairjestelyt, jotka eivdt ole
automaattisesti rekisterditavia.

Osa-aikaeliikeryhmi
Puheenjohtaja Tapio Karsikas (ETK), sihteeri Paula Ropponen (ETK),

jisenet tyoeldkelaitoksista.

Tyoryhmdn tehtdvdnd on selvittiiS osa-aikaeldkeasioissa eldkelaitoksissa esille tulevia ongelmia ja tiedottaa ratkaisuistaan. Tyoryhmd tekee
tarvittaessa esityksid lainmuutoksiksi.

TaEl-palokunta
Puheenjohtaja Markku Sirvio (ETK) tai Juhani Pos6 (ETEK), sihteeri
Ritva Lehtinen (ETK), jdsenet ETK:sta ja ETEK:std.
TaEL-palokunta on 6-8 kertaa vuodessa kokoontuva neuvottelufoorumi,
jonka kokouksissa ETK:n ja ETEK:n edustajat keskustelevat lakien soveltamiskysymyksistd. Kokouksista laaditaan muistio asioista, jotka vaikuttavat lakien soveltam iseen tai kdytdn non tyotehtdvien hoitamiseen.

T-ryhmii
Puheenjohtaja Jaakko Tuomikoski (!lmarinen), sihteeri Erkki Nokelainen (llmarinen), jisenet tyoeldkelaitoksista. ETK:n edustajat Jukka Rantala, Hannu Uusitalo ja Riitta Korpiluoma.
Ryhmd on keskustelufoorumi ja pddtoksentekoelin, joka pohtii lakimuutosten tarkempaa sisdltod toimeenpanijan ndk6kulmasta sekd elikepoliittisia kysymyksid laajemminkin. Tehtdv6alueita ovat eldketurvan sisiil166, vakuutustoimintaa, rahoitusta ja EU-asioita koskevat asiat.
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TELAn ehtoiaos
Puheenjohtaja Esa Vilkman (Varma), sihteeri Riitta Karppinen (Varma),
jisenet tyoeldkelaitoksista. ETK:n edustaja Aino Lassila.
Tyoryhmdn tehtdvdnd on valmistella vakuutusehtoihin tarvittavat muutokset.

TELAn EU- ia kansainvilisten asioiden neuvottelukunta
Puheenjohtaja Matti Leppdld (TELA), sihteeri Pirjo Kadenius (TELA),
jisenet jdsenorganisaatioista, asiantuntijajdsenet ETK:sta ja Suomen
Vakuutusyhti6iden Keskusliitosta. ETK:n asiantuntijajdsen Sini LaitinenKuikka.

Pysyvdisluoteisen neuvottelukunnan tehtdvdnd on kdsitelldi TELAn jiisenten EU:iin ja kansainvdliseen toimintaan liittyviii yhteisiS kysymyksid.

TELAn ratkaisujaos
Ryhmd perustettu 29.1.1 986

Puheenjohtaja Elise Engstrom (Eldke-Fennia), sihteeri Ulla Vuolle
(Eldke-Fennia), jdsenet ja asiantuntijat tydeldkelaitoksista. ETK:n asiantuntija Marja Kallenautio.
Ratkaisujaos on vakuutusyhtioasiain toimikunnan alajaoksena toimiva keskustelufoorumi, jossa keskustellaan ratkaisutoimintaan liittyvistd asloista.

Tulkintaryhmii
Puheenjohtaia Riitta Korpiluoma (ETK), sihteeri Anniina Alaluusua
( ETK), jisenet tyoeldkelaitoksista ja ETK: sta.
Ty6ryhmdn tehtdvdnd on ottaa kantaa tyOeldkelainsdddinnon tulkintaongelmiin. Tyoryhmdssd my6s keskustellaan tyoeldkelainsddddnnon kehitt6m isestd ja m u ista tyoeltikejiirj estelmi n yhte isistd asioista.

Tytikyvytt6myysasi

ai

n neuvottel u ku nta

(T KN )

ETK: n hal lituksen asettama. Toimikausi
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1.1

.

2003-3

1 .1

2.2005.

Puheenjohtaja Riitta Korpiluoma (ETK), sihteerit Marja Kallenautio, Janne Pulkkinen ja Anniina Alaluusua (ETK), jdsenet tyoeldkejiirjestelmtin,
Kansaneliikelaitoksen, tyoministerion ja tyomarkkinajdrjestdjen edustajia.
Neuvottelukunnan tehtdvdnd on toimia neuvotteluelimenii tyoeliikejairjestelmdn tyokyvyttdmlysratkaisutoiminnan yhtendistimiseksi ja kehittdmiseksi sekd antaa ratkaisusuosituksia yksittdisissa tyoky\4/ttomyyseldkeasioissa.

Tytikyvytttimyys. ia tytitttimlrysperustejaos
Perustettu 13.12.1983

Puheenjohtaja Erkki lmmonen (llmarinen), sihteeri Janne Ahonen (llmarinen ), jiisenet tyoeldkelaitoksista.
Tyoryhmd on vakuutusyhtioasiain toimikunnan alajaos. Ty6ryhmdn tehtdvdnd on seurata ja tutkia ty6kyvyttomyys- ja ty6ttomyyseldkevakuutuksen perusteiden riitttivyyttii.

Tytitt ti myyse

I

5

ke ryh m 5

Asetettu kesdkuussa 1997

Puheenjohtaja Tapio Karsikas (ETK), sihteeri Terhi Piitulainen (ETK),

jisenet tyoelSkelaitoksista.

Tyoryhmdn tehtdvind on selvittdd ty6ttomyyseldkkeissd esille tulevia
ongelmia ja tiedottaa ratkaisuistaan. Ty6ryhmd tekee tarvittaessa esityksi6 lainmuutoksiksi.

Vapaakiriaryhmi
Puheenjohtaja Eliisa Ryyniinen (ETK), sihteeri Outi Uitto (ETK),
net tyoeldkelaitosten edustajia.

jise-

Tyoryhmdn tehtdvdnd on rekisteroityjen lisdetujen siiiinnosten ylldpito sekd
antaa vapaakirjan ehtoihin ja perusteisiin liittyviii soveltamisratkaisuja.
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Vastuuniakoryhmii
Puheenjohtaja Tiina Nurmi (ETK), sihteeri Minna Lehmuskero (ETK),
jisenii ty6el6kelaitoksista, sosiaali- ja terveysministeriostii, Porastosta,
Silta Oy:std ja ETK:sta.
Ryhmdssd kdsitellddn ajankohtaisia asioita ja perusteita, jotka liittyviit el€ikkeiden kustannusten jakoon, ETK:n kustannuksiin ja luottovakuutuksen
kustannuksiin sekd Eldke-Kansan vajeen kattamisen kustan nusten jakoon.

Vastuunjakoryhmdn miidriiaikaisena

alaryhmini toimii elikelomake-

ryhm6.

4 VIREI LLA OLEVIA LAI NMUUTOKSIA
Elikesopimuksen vuonna 2005 voimaantulevat lainmuutokset
Tyoma rkkinajdfiestojen eliikeneuvottel uryh md n 1 2.1 1 .200 1 tekemii n so-

pimuksen mukaan vuoden 2005 alusta muutetaan mm. eldkkeen kertymis- ja vakuuttamisvelvollisuusaikaa, vanhuuseldkeikdii, eldkkeen karttu m ista, eldkepalka n laskentaa, tyoky\ /ttdmyyse|dkkeen mdiiriiytymistd
ja TEl-indeksiii koskevia sddnnoksid. SuojasSSnnos turvaa tietyin edellytyksin lain voimaan tullessa jatkuvasta tyosuhteesta karttuvan eldkkeen
vdhintddn nykyisten s66nnosten mukaiseksi vuoteen 2012 saakka.
Lait on hyviiksytty eduskunnassa ja ne tulevat voimaan 1.1.2005. Niiihin
vahvistettuihin lakeihin tehdddn julkisten alojen eldkelakien ja merimieseldkelain uudistamisesta johtuvat muutokset sekd erditd tarkennuksia. Muutoslait annettaneen eduskunnalle maaliskuussa 2004.

Yksityisalojen ty6elSkelakien yhdistiminen
Vuoden 2005 alusta voimaan tulevaa eldkeuudistusta koskevassa hallituksen esityksessd (24212002 vp) todetaan, ettd tavoitteena on yksityisalojen palkansaajien tyoeldkelakien yhdistiminen niin pian kuin mahdollista. Uuden palkansaajien ty6eldkelain (TYEL) valmistelu on vireilld sosiaali- ja terveysministeriossd ja lakiesitys annettaneen eduskunnalle
vuoden 2004 kevddlld.
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