Aila Ahonen
Rolf Storsiti

lxl

Elake- ia muun sosiaaliturvan

kehitt#iminen

ElSketurvakeskuksen
katsauksia 2OOO:6

atsau ksia

2000

ELAKE- JA MUUN SOSIAALITURVAN
KEI{ITTAMINEN
Tdhdn katsaukseen on koottu tyoelSketurvan kehittdmiseen ldheisesti liittyvid ajankohtaisia kehittdmishankkeita. Aluksi tarkastellaan lyhyesti edellisen katsauksen jdlkeen valmistuneiden tyoryhmien toiden tuloksia. Sen jdlkeen kdydddn ldpi parhaillaan tyon alla olevia
kehittdmishankkeita. Mukana on my6s sellaisia pysWid tyoryhmid, jotka toimivat El6keturvakeskuksessa taijoissa on ETK:n edustaja.
Pdds6Snt6isesti mielenkiinto on sellaisissa tyoryhmissd, joissa ETK on jollain lailla mukana, mutta katsaukseen on otettu myos joitakin muita eliketurvaa ldheltd koskettavia tyoLoryhmid. Ty6ryhmien jSsenistd on mainittu piidasiassa tyoeliikejdrjestelmdn edustajat.
puksi on kdyty lyhyesti ltipi ajankohtaista lainvalmistelua muilta osin kuin mitd edelld on
mainittu.

Katsaus ilmestyy kaksi kertaa vuodessa kuitenkin niin, ettd pysyviit tyoryhmiit ovat mukana vain vuoden ensimmdisess6 katsauksessa.
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Ty6ryhmii selvitti toimeksiantonsa mukaiAsetettu 1.12.1999
Mddrdaika 30.3.2000
sesti maatalousyrittdjien tulonmuodostukPuheenjohtaja Tarmo Pukkila (STM)
sen muuttumista ja siitd mahdollisesti
Varapuheenjohtaja Carin Lindqvist-Virtanen aiheutunutta vakuutusmaksujen erddnty(srM)
misaikataulun muutostarvetta sekd MaaJdsenet: Arto Mynttinen (STM), Pertti Tuhka- talousyrittdjien elSkelaitoksen maksuvalnen (VM), Tiina Nurmi (ETK), Kaarina Knuuti miuteen liitt1nlie muita tarpeita.
(MTK),Tage Ginstr6m (SLC), Pekka Haanmdki
(MELA)
Sihteerit: Minna Liuttu (STM), Eija Korpi (MELA)
STM : n ty6ryhmiimuistio 2000:6

Pohjaosalei kkauksen kom pensaati ovai htoehtoia pohtiva tytiryh

mi

(POSA)

Tyoryhmdn tehtdvind oli selvittdi vaihtoehtoja, joilla tyoeldkkeen vdheneminen
voitaisiin kompensoida ao. henkil6ille sopivalla tyoeldkemuutoksella siind ehdollisessa tilanteessa, ettd kompensaatioptidt6s tulisi ajankohtaiseksi

STM:n pyynnostd
Vdliraportti maaliskuussa 2000
Puheenjohtaja Markku Hdnninen (ETK).
Jdsenet: Arja Bj6rkbacka (Varma-Sampo), Aira
Bristow (llmarinen), Soile Manninen (Valtiokonttori), Anne Perdlehto-Virkkala (Kuntien eldkevakuutus).
Sihteerit: Arto Laesvuori ja Hannu Ramberg

(ErK)

Muistio 23.5.2000

Taiteilijoiden tyrillistdmisedellytlfisid
(TAISTO ll) muistio

ja sosiaaliturvaa selvittdvin

toimikunnan

Toimikunnan tehtdvdnd oli tehdd ehdotuksia toimenpiteiksi, joilla edistetSSn taiteilijoiden ty6llistymismahdollisuuksia ja
poistetaan tyottomWs- ja muuhun sosiaaliturvaan sekd verotukseen !iitt)^/ia ongelmia. Toimikunnan tyo on jatkoa Taisto
l-toimikunnan tyolle ja siind on hyodynnetty vuonna 1995 valmistuneen Taisto ltoimikunnan mietintod (OPM 10: 1995).

Asetettu 12.10.1999
Mddrdaika 31.5.2000, lisdaikaa 18.1 0.2000
Puheenjohtaja Rauno Anttila (STM),
sihteerit: Paula Karhunen, Liisa Murto ja Katri
Pallari, jdsenend mm. Maritta Hirvi (STM) sekd
pysyvind asiantuntijoina Veikko Liuksia (VM) ja
Seppo Pietildinen (ETK).
OPM:n tyoryhmien muistioita 22:2000
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Vanh u us- ja eldke pol i itti nen neuvottel uku nta
Asetettu 20.3.1997
midrdaika 31.3.2000
Puheenjohtaja Pekka Pitsinki (STM),
vara puheenjohtaja Tu u li kki Haikarainen (STM),
sihteerit: Anna Keto-Tokoi (STM)ja Irma Kortesoja (ETK).
Jdsenind mm. STM:n ja VM:n edustajia
STM:n ty6ryhmdmuistio 2000:3

Neuvottelukunnan tehtdvdnd oli Suomen
vanhuspoliittisen tavoite- ja strategiatoimikunnan ehdotusten (KM 1996:1) toteutumisen seuranta, vanhusten ja eldkeldisten toimeentuloturvan ia elinolojen
kehityksen sekd EU:n vanhuspolitiikan
seuraaminen sekd vanhuus- ja eldkepoliittisesti merkittdvien tahojen yhteydenpidon muotojen arvioiminen.
Neuvottelukunta on arvioinut Suomen
vanhuspoliittisen tavoite- ja strategiatoimikunnan ehdotusten toteutumisen nykytilaa vanhuspolitiikan eri osa-alueilla. Monet strategiatoimikunnan ehdotuksista
ovat toteutuneet tai niitdi ollaan toteuttamassa. Neuvottelukuntra esitt6d pysyvdisluonteisen yhteisty6elimen perustamista.

Kes ke nerd i s i d tyi5 ry h m i ii

E

I

dkesditi tityti ryh m i

Asetettu 5.7.1999
Mddrdaika 27.9.1999 (1. vaihe),
(2. vaihe jatkuu vuonna 2000)
Puheenjohtaja Jorma Heikkild (STM),
sihteerit: Tarja Hdrk6nen (STM), Anneli Alaluusua (Porasto),
Jdsenid \AA/:sta, STM:std ja ESY:std

E u ro

Tyoryhmd on valmistellut hallituksen esityksen muotoon laaditut ehdotukset tarvittavista kiireellisistd eldkesddti6itd kosmddrdyksistd.
kevista sdddoksistd
Tyoryhmd jatkaa STM:n mddrddmin tehtdvin ja toimikausin.

ja

n kdyttdtinottoproje kti

Projektin tehtdvind on huolehtia siitd, ett6
Asetettu 1.3.1999
siirtym inen euron kdyttd6nottoon tapahtuu
Mddrdaika 30.6.2002
hallinsen toimiministeridssd
Johtoryhml:
nonalalla hallitusti EU-asetusten, kansalliPuheenjohtaja Kari Vilimdki (STM),
sen siirtymdsuunnitelman ja muiden asiprojektipiidllikko ja sihteeri Liisa Laine (STM),
jisenet (vpj.) Matti Toiviainen (STM), Tuulikki asta annettujen ohjeiden mukaisesti.
Haikarainen (STM), Jouko Narikka (STM), Projektin johtamista ja koordinointia varAntero Taimiaho (STM), Carin Lindqvist- ten on asetettu johtoryhmii. Projekti jaVirtanen (STM), Eeva Larjomaa (STM), Olli kautuu neljddn osaprojektiin: sddd6sValpola (KELA), Markku Hdnninen (ETK), Olli- muutokset (pj. Matti Toiviainen STM),
Pekka Ruuskanen (SVK) ja Rolf Eriksson taloushallintokysymykset (pj. Carin Lindqvist-Virtanen STM), tietohallintomuutok(Kuntaliitto)
set (Antero Taimiaho STM) seki koulutus- ja tiedotus (Eeva Larjomaa STM)

ja

6

ia

Hyvitysperusteryhmd
Laskuperustejaoksen asettiamassa alaryhmdssd kdsitellddn asiakashyrityssiirtojen jakamista vakuutuksen ottajien
kesken.

Asetettu 17.2.1999
Mddrdaika toistaiseksi
Puheenjohtaja Hillevi Mannonen (llmarinen),
sihteeri Mika Mdkinen (llmarinen),
jdsenet: Lasse Heinio (E-F), Pasi Mustonen (VS), Leena Vddndnen (STM), Nils-Erik Felixsson
(Verdandi) ja Bo Lundqvist (ETK)

Kansallinen ikiohjelma 1998-2002. Sosiaalitoimenpiteet

2.6.1997
30.4.2002
(STM),

Asetettu
Mddrdaika
Puheenjohtaja Rolf Myhrman (STM), sihteeri
Aune Turpeinen
jisenet: Matti Lamberg (STM), Eeva Larjomaa
(STM), Carin Lindqvist-Virtanen (STM), Heidi
Paatero (STM), Matti Toiviainen (STM), Riitta
Viiala (STM), Kari Vinni (STM), Erkki Yrj6n-

heikki(STM)

STM:n tyoryhmdmuistio 1 998: 1 3
STM:n ty6ryhmdmuistio 1 999: 14
STM:n tyoryhmdmuistio 2000: 1 5

ja

terveysministeritin hallinnonalan

Tyoryhmdn tehtivdnd on selvittdd, mihin
toimenpiteisiin STM aikoo Mrya ik6Sntyvien tyollistdmisedellytyksiti selvittdneen
komitean (lKOMl) ehdottamien toimenpiteiden osalta ja laatia vuosittainen seurantaraportti hallinnonalalla toteutuneista
Kansalliseen lkdohjelmaan liittyvistd toimenpiteistd. Tydryhmd on antanut kolmannen seurantaraporttinsa (2000:15).

Laskuperustekorkoryhm d
Laskuperustejaoksen asettaman alaryhAsetettu 17.2.1999,
mdn tehtdvdnd on tehdd kaksi kertaa
tyoskentelee toistaiseksi
vuodessa selvitys laskuperustekoron
Puheenjohtaja Hillevi Mannonen (llmarinen),
jdsenet Antero Ranne (llmarinen), Lasse Hei- mahdollista tarkistamista varten.
ni6 (E-F), Pasi Mustonen (V-S), Leena Vddndnen (STM), Nils-Erik Felixsson (Verdandi),
Christina Lindell (ETK), Tom Liljestrom (Tapiola)
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Maatalousyrittijien el5kelain soveltamisalaa
kuutuksessa selvittdvi ty6ryhmi

Toimikausi8.6.2000-31.12.2000

Puheenjohtaja Tarmo Pukkila (STM), varapuheenjohtaja Tuulikki Haikarainen
Jdsenet: Esko Juvonen (MMM), Pertti Tuhkanen (VM), Arto Laesvuori (ETK),Elise Kivimdki
(KELA), Pentti Saarimdki (MELA), Kaarina
Knuuti (MTK), Helena Algars (Svenska Lantbruksprod ucentemas Centralf6rbund )

(STM).

Oi ke ustu rvayle iski

ja MYEL-ty<itulon

kayftde sairausva-

Ty6ryhmdn tavoitteena

on

selvittdd
MYEL-ty6tulon kdytt6mahdollisuus sairausvakuutuslain mukaisen pdivdrahan
mddrittelyn perusteena maatalousyriffijilla
sekd eldkelainsidddnn6n tarkistustarpeet.

rjeryhmd

Perustettu lokakuussa 2000
Mddrdaika 31.5.2001
Puheenjohtaja Aino Lassila (ETK),
sihteerit Monika Sievinen (ETK), Tuula Julkunen, osion 3 osalta (ETK), Merja Lamberg,
osion 4 osalta, (ETK).
Jdsenet: Mika Ahonen (E-F), Sirkka Hdnninen
(Porasto), Petri Jddskinen (llmarinen), Terttu

Ty6eldkeasioiden kdsittely ja muutoksenhaku-yleiskirjettii (A45/%) ollaan uudistamassa. Tavoitteena on pdivittSi yleiskirjeen vanhentuneet kohdat ajan tasalle
sekd uudistaa rakennetta selkedmmdksi.

Kajasalo (TEK), Sonja Lilius (MELA), Kirsi

Luoma (V-S).

Osa-aikaeldkeryhmS
Tyoskentelee toistaiseksi
Puheenjohtaja Tapio Karsikas (ETK),
sihteeri Vuokko Hakala (ETK),
jdsenet lrma Kortesoja (ETK), Monica Sievdnen (ETK), Reetta Wiik (llmarinen), Kimmo
Anttila (KEVA), Helind Nieminen (VK), Esa
Vilkman (V-S), Mika Ahonen (E-F), Sanna Kdrki-Ahola (Tapiola), Riitta Kaaja (TEK)

Tyoryhmdn tehtdvdnd on selvittdd osaaikaelSkeasioissa e16kelaitoksissa esille
tulevia ongelmia ja tiedottaa ratkaisuistaan. Tyoryhmii tekee tarvittaessa esityksid lainmuutoksiksi.

Riski-ty6ryhmi

1999
toistaiseksi
(STM),

Tyoryhmd arvioi eldkejdrjestelmdn pitkdn
Asetettu syyskuussa
aikavdlin riskejd, jotka johtuvat esim. vdtydskentelee
eston ikddntymisestd.
Puheenjohtaja Tarmo Pukkila
jdsenet Lasse Koskinen (ETK), Bo Lundqvist
(ETK) ja lsmo Risku (ETK)
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Sosiaal imenotoim ikunta 2000

Suomen sosiaaliturvan perustan muodostavat yhtiiEiltii sosiaalivakuutusjdrjestelmdt, jotka takaavat kohtuullisen toimeentuloturvan sekd toisaalta p6Sosin
kuntien jirjestdmisvastuulla olevat sosiaali- ja terveyspalvelut. Tavoitteena on
selvittdd, miten muuttuva toimintaympdristo pidemmdlld aikavililli vaikuttaa ny-

Toimikausi 19.4.2000-31 12.2001
Puheenjohtaja Markku Lehto (STM),
jdsenet: Tarmo Pukkila (STM), Kari Vdlimdki
(STM), Aino-lnkeri Hansson (STM), Martti Hetemdki (VM), Raija Koskinen (VM), Eeva-Liisa
Koivuneva (TM), Tuula Taskula (Suomen Kuntaliitto), Helka Hytti (KELA), Markku Hdnninen
(ETK), Esa Swanljung (TELA), Marja Vaarama
(STAKES), Pertti Parmanne (SAK), Seppo
Junttila (STTK), Markku Lemmefty (Akava),
Johan Astrom (TT), Markku Koponen (PT), Anna Lund6n (Suomen Yrittdjdt), Kaarina Knuuti
(MrK).

S

os i aa I itu rvam aks uje

kyisen sosiaalitu rvan toimi ntaedellytyksiin
sekd miten talous-, tytillisWs- ja sosiaalipolitiikassa olevat osin erilaiset tavoitteet
voidaan parhaiten sovittaa yhteen. Tavoitteena on myos selvittdS, onko nykyinen organisaatio ja rahoitusrakenne pitkiilliikin tdhtdykselld toimiva vai tulisiko
sitd kehittid.

n kattavu utta se lvittHvd tytiryh

m

i

SOlMu-tyoryhmdn jatkotyoryhmd, jonka
tehtdvdnd on mm. selvittSS tiarkemmin
asumisperusteisen sosiaaliturvan rahoi-

Asetettu 20.5.1999
MdSrdaika 31 .5.2000, piiSttynyt 30.9.2000
Mietinto ei ole viel6 valmis.
Puheenjohtaja Juha Rossi (STM),
sihteerit Minna Liuttu (STM) ja Antti Klemola
(KELA),
j6senet: (vpj.) Carin Lindqvist-Virtanen (STM),
Katriina Alaviuhkola (STM), Lars Kolttola
(STM), Pertti Tuhkanen (VM), Anne Neimala
(KELA), Mirjami Saarelma (Verohallitus), Janne
Metsdmdki (SAK) ja Johan Astr6m (TT)

tukseen liitt) /ia ongelmia. Tydryhmdn
tehtdvini on selvittdd sosiaaliturvamaksujen ja verotuksen kattavuutta asumiseen perustuvan sosiaaliturvan soveltamisesta annetun lain soveltamistilanteissa

ja tehdd ehdotukset sosiaaliturvamaksu-

jen ja verotusta koskevan lainsddddnnon
kehittimiseksi.

Sosiaal iturvan tutki m us- ja kehittlm istoim

i

n

1.1.1999
31.12.2001
(STM),
(STM),

nan neuvottel ukunta

(TU KE)

Neuvottelukunta toimii hallinnonalan tutkimus- ja kehittiimistoiminnan yhteistyoja neuvotteluelimend ja edistdii sosiaaliturvan kehittdmisti koskevien yleisten
periaatteellisesti tdrkeiden tai laajakan(STM), P6ivi Valkama (VM), Vappu Taipale toisten kysymysten kiisittelyd.
(STAKES), Jussi Huttunen (Kansanterveyslaitos), Jorma Rantanen (Ty6terveyslaitos), Katri

Asetettu
Mddrdaika
Puheenjohtaja Markku Lehto
sihteeri KariVinni
jdsenet Kimmo Leppo (STM), Tarmo Pukkila

Hellsten (KELA), Eila Tuominen (ETK), Olli

Paikkala (Raha-automaattiyhdistys), Tuula Taskula (Suomen Kuntaliitto)
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TEUTaEL-vdirinvakuuttamisen oikaisumeneftelyn yksinkertaistamista selvittivi

ty<iryhmd UALKKQ

Puheenjohtaja Pentti Tervola (TEK),

jdsenet Pertti Flink (TEK), Tuula Lehtonen
(V-S), Paula Ojala-Ruuth (llmarinen), Anneli
Purjo (E-F), lrma Kortesoja (ETK), jesen/sihteeri Mikko Suomalainen (Tapiola)

Tietosuojatytiryhmd
Puheenjohtaja Tuulikki Haikarainen (STM),
Storsjo
(ETK), Anne Perilehto-Virkkala (KEVA), Kirsi
Pohjolainen (TVL), Marja-Leena Laanterd,
Reijo Hyvonen ja Jukka Lilleberg (KE!-A) sekii
jdsenid eri ministeri6istS.

jdsenet Seppo Pietildinen ja Rolf

Tyoryhmdn tehtdvdnd on valmistella tietosuojadirektiivin, julkisuuslain ja henkilotietolain edellyttdmii muutoksia kansanelSke-, tyoelSke-, sairausvakuutus- ja
tapaturmalainsddddnt66n sekd muihin
erityislakeihin.

Toimeentuloturvan muutoksenhakujirjestelmin uudistamista valmisteleva komitea
Komitean tehtdvdnd on selvittdd mahdollisuuksia lautakuntajdrjestelmdn ja lautakunnissa noudatettavan menettelyn seljdsenet: Tuulikki Haikarainen (STM), Erik keyttdmiseen ja yhdenmukaistamiseen.
Str6mberg (VM), Raija Merikalla (OM), Heikki Tuomioistuinvaiheen osalta komitea selKanninen (KHO), Lea Kdrhi (VAKO), Anja vittdi, onko tarvetta ldhentdi toimeentuSahla (Hallinto-oikeus), Olli Valpola (KELA), loturva-asioiden muutoksenhakujdrjestelOuti Antila (Tapaturmalautakunta), Timo Havu mid muuhun hallintolainkdyt6n jiirjestel(EL), Pentti Arajdrvi (EK), Raija Huhtanen mddn. Samalla tulee selvittdd vakuutusoi(TaY), Kaarlo Tuori (HY), Jukka Karhu (PT), keuden asemaa suhteessa ylimpiin tuoValtioneuvoston asettama 2.2.2000
Mddrdaika 31.10.2001
Puheenjohtaja Pekka Nurmi (VM),

Markku Kojo (AKAVA), Janne Metsdmdki
(SAK), Mikko Nyyssold (TT), Veikko Simpanen
(STTK), sihteerit: Arja Manner (OM), Martti
Hauvonen (Vakuutusoikeus), Jaana Hemminki
(KKO), Reijo Hrydnen (KE!.A)

mioistuimiin.
Tarkoituksena on, ettd komitea selvittdd
laajasti muutoksenhaun organisaatioon
sekd valitusviranomaisten kokoonpanoon
ja menettetryn liittyruid kysymyksid sosiaalivakuutus- ja sosiaaliavustusasioissa.
Tilloin selvitettdviksi tulevat myos asiantuntijajdsenten asemaan liittyvdt kysymykset.
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rvnnA+y6ryhmi
Tyoryhmdn tehtdvdnd on varhaiskuntoutuksen kehittdminen ja siihen liittyvien
projektien ldpivieminen. Ty6ryhmd tekee
jdsenet Timo Aro (llmarinen), Jukka Karhu tarvittaessa esityksid lainmuutoksiksi.
(Palvelutyonantajat), Kari Kaukinen (TT), Markku Kojo (Akava), Aame Lehkonen (SAK), Erik
Stromberg (VM), Lauri Niiftyla (Kunnallinen
tyomarkkinalaitos), Veikko Simpanen (STTK),
Sakari Tola (V-S), Jouko Waal (KELA), Johan
Astr6m (TT) ja Riitta Korpiluoma (ETK).
Ty6skentelee toistaiseksi
Puheenjohtaja Rauno Tienhaara (V-S),
sihteeri Heikki Kotila (V-S),

Tyrieldkejirjestelmdn kilpailun lisiimisen selvittimisti jatkamaan asetettu tyoryh-

mi

STM:n asettamalla tyoryhmdlld on aikaa vuoden 2001 loppuun.
Puheenjohtaja Tarmo Pukkila (STM)
Tydryhmdssd ovat ed ustettuina valtiovarainministeri6, Kilpailuvirasto, Vakuutusvalvontavirasto, Tyoeldkelaitosten Liitto, Eldketurvakeskus, Teollisuuden ja Tyonantajain Keskusliitto,
Palvelutydnantajat, Akava, SAK, STTK ja
Suomen YrittEij€it

TytielHkejiriestelmin koordinointi ryhmi

Tyoryhmdn tehtdvdnd on jatkaa lakisddteisen tyoeliikejdrjestelmdn kilpailuolosuhteiden selvittdmistd selvitysmiesraportin ja siitd annettujen lausuntojen pohjalta.
Selvitysmiesraportin laativat Markku Wallin ja Lauri Koivusalo.
STM:n vdliraportti 1999:6
STM: n tydryhmdmuistio 1 999:21

eu

rorahan tote uttam iseks i (TER)

Koordinointiryhmdn tehtivdnd on seurata
Asetettu manaskuussa 1 996
ja
raportoida euron kehittymisestd ja tehtyOskentelee toistaiseksi
dd aloitteet toimista tai mahdollisista tyoPuheenjohtaja Markku Hdnninen (ETK),
sihteeri Marjukka Hietaniemi (ETK),
ryhmistd, jotka ovat tarpeen euron tojdsenet: Hannu Ramberg (ETK), Heikki Kotila teuttamiseksi tyoeliikejdrjestelmdssd.
(V-S), lrmeli Otava-Keskinen (V-S), Hannu Muita ETK:n eurotyoryhmid ovat euroTarkkonen (TEK), Pekka Haanmdki (MELA), viestintdryhma (pj. Johanna Garam, ETK)
eurotietoliikenneryhmd (pj. Hannu
Pekka Korhonen (OP:ien elSkekassa)
Ramberg, ETK).
Tyoryhmdmuistio 23.2. 1 998

ja
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Eu

ro-tietol

ii

kenneryhmd

Asetettu toukokuussa 1 998
toistaiseksi
Puheenjohtaja Hannu Ramberg (ETK),
sihteeri Eliisa Rlryndnen (ETK),
jdsenet Kaija Uitto (TKP/MEK), Timo Jdrvinen
(Eldkesysteemi), Jorma Simpanen (llmarinen),
Pauli Kruhse (KEVA), Leena Lojander (TEK),
Matti Merildinen (Porasto), Tiina Nykdnen
(Eldke-Tapiola), Ritua Oksanen (MELA), Pertti
Vuorenpdi (Valtiokonttori), Eeva Kirveskoski
(ErK).

Tytikyky- ja

ku

Ryhmdn tehtdvdnd on suunnitella ja aikatauluttaa tyoelJikejdrjestelmdn euroon

siirtyminen.

ntoutustyriryhmi

Aloittanut 11.10.1999
tydskentelee toistaiseksi
Puheenjohtaja Sakari Tola (V-S),
sihteerit Ulpu Oksanen (V-S) ja Jukka Kivekds
(vKK).
Jdsenet: Jukka Karhu (Palvelutyonantajat),
Aame Lehkonen (SAK), Markku Kojo (Akava),
Veikko Simpanen (STTK), Johan Astr6m (TT),
Kari Kaukinen (TT).
Asiantuntijat: Timo Aro (llmarinen), Anne Koivula (llmarinen), Seppo Mattila (E-F), Seppo
PietilSinen (ETK), Pertti Tukia (Tapiola), Juhani
Wikstrdm (VK), Jouko Waal (KELA).

Tyoryhmdn tehtdvind on selvittdd varhaisen kuntoutuksen tehostamisen mahdollisuuksia tyossii jatkamisen edellytysten
parantamisessa.

Ty<itt6myysel5keryhmi
Asetettu kesdkuuss a 1997
tyoskentelee toistaiseksi
Puheenjohtaja Tapio Karsikas (ETK),
sihteeri Terhi Piitulainen (ETK),
jdsenet lrma Kortesoja ja Anneli lkkala (ETK),
Timo Mustonen (TEK), Arja Bjdrkbacka (V-S),
Paula Sar6n (E-F), Raili Wahlst6n (Tapiola),
Jari Matveinen (llmarinen), Sirpa K. Korhonen
(KEVA), Soile Manninen tai Anna-Liisa Virtanen (VK)

Tyoryhmdn tehtdvdnd on selvittda tyottomyyselSkkeissd esille tulevia ongelmia ja
tiedottaa ratkaisuistaan. Tyoryhmd tekee
tarvittaessa esityksid lainm uutoksiksi.
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Tyritttim yyse i kkee n omavastu usta vapa uft am ista se lvitte levd
I

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

ty<i ryh m 5

Tyoryhmd selvittdd, mitd selvityksid ns.
suurtyonantajalta vaaditaan ja mitd selvityksiii voidaan saada ty6voimahallinnolta
tai muilta tahoilta, jotta tyonantaja voitaisiin vapauttaa sen omassa henkilopiirissd
sattuneista ty6kWyttdmWs- ja tyott6mlryseldketapausten omavastuusta sil16
perusteella, ettd elSkkeelle jd#ivdn ty6ntekijiin tydsuhde on piidttynyt tyontekijiistii
riippuvasta muusta kuin terveydellisestd
syystd.

Tyriftrimyysturvajdrjestelmin ja tyrivoimapolitiikan kehittimistfi tytillistymisti
tukevaksi selvitt6nyt tytiryhm6
Toimikausi 21 .8.2000-1 5.9.2000
Raportti ei ole viel6 valmis.
Puheenjohtaja Matti Toiviainen (STM),
jdsenet: Markku Wallin (TM), Helena Tarkka
(VM), Lasse Laatunen (TT), Markku Koponen
(PT), Janne Metsdm6ki (SAK), Veikko Simpanen (STTK), Markku Kojo (AKAVA), Veikko
Liuksia (vattion tyomarkkinalaitos), Margareta
Heiskanen (kunnallinen ty6markkinalaitos),
Risto Voipio (kirkon sopimusvaltuuskunta)

Ty6ryhmiin tehtdvdnd oli selvittdii, miten
ty6tt6myrysturvajdrjestelmdd ja tydvoimapolitiikkaa voidaan kehittdd tydllistymistii
tukevaan ja tydttomyyden kestoa lyhent5-

vddn suuntaan.

Vakuutusyhtitiiden vakavaraisuuspiioman kartuttamista selvittivi tytiryhmd
Toimikausi 22.2.2000 - 31.10.2000
Raportti marraskuussa 2000
Puheenjohtaja Heikki Bonsdorff (STM),
jdsenet Markku Sorvari (STM), Hely Salomaa
(STM), Markku Vesterinen (\ A/), Hannu
Vaajama (VW), Hillevi Mannonen (llmarinen),
Tarkko Jousi (E-F), Markku Paakkanen (Tapiola), Matti Ruohonen (Sampo-konserni), Mari
Savela (Retro), Jukka Rantala (SVK),
sihteerit: Olli-Pekka PiirilS (VW), Hannu ljds

Tydryhmd kartoittaa vakuutusyhtioiden
kdytett6vissd olevat keinot vakavaraisuuspidoman kartuttamiseksi ja niiden
verokohtelun. Tydryhmd tekee tarvittaessa ehdotukset mahdollisten puutteiden
korjaamiseksi.

(svK)
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Yritt6jien etdkelain mukaista eliiketurvaa ja YEL-tyiitulon kaftite sairausvakuutuk'
sessa selvittiivi tytiryhmi (YE L-tytiryhmd)
Toimikausi 8.6.-31 j2.2000
Ty6ryhmdn tulee toimia kiinteissd yhteistyossd
asetettavan MYEL-ty6ryhmdn kanssa.
Puheenjohtaja Tarmo Pukkila (STM), varapuheenjohtaja Tuulikki Haikarainen (STM)
Jdsenet: Pertti Tuhkanen (VM), Arto Laesvuori
(ETK), Margolit Soderholm (TELA), Elise Kivimdki (KELA), Kimmo Kemppainen (Suomen
Yrittiijdt), Riitta Wdm (Palvelutyonantajat),
Veikko Simpanen (STTK).

Tyoryhmdn tavoitteena on selvittdd toimenpiteet, joilla YEL-jdrjestelmdssd havaittuja epdkohtia voitaisiin korjata siten,
ettii YEL-jd rjestel md taka isi YEL-yrittiij le
heiddn tarvettaan ja maksukykyddn vastaavan eldketurvan sosiaalisesta asemasta tai tulotasosta riippumatta. Tavoitteena on myos selvittdd YEL-tyotulon
kdyttomahdollisuus sairausvakuutuslain
mukaisen pdivdrahan mddrittelyn perusteena YEL-yrittajilH.
Ty6ryhmin tulee tyossddn selvittdd tarvittavat lainsddddnndlliset ja hallinnolliset
iI

toimenpiteet.

Lainvalmistelua
La i n m u

utoks i i n I i ittyv i li i a

mu

ita sovelta m iso hi e ita

Tietosuoja

(ETK),
(ETK),

Tietojen kdsittelyd ja tietojen antamista
Puheenjohtaja Rolf Storsjo
koskevien ohjeiden uusiminen ja ajan
sihteeri Pia Parviainen
jdsenet Anttipekka Murhu (llmarinen), Mika tasaistaminen.
Ahonen (E-F), Risto Syvdla (MELA), Riitta
Kaaja (TEK), Jyrki Rasi (V-S), Anne PerdlehtoVirkkala (KEVA), Heikki Poukka (EfK)

SIM;ssd vireilld olevia lai nmu utosesityksifl
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tytintekfiiin elikelain 12ia 14 a $:n muuftami'
sesta
Toimikausi 1.2.2000 Puheenjohtaja Pia Jokinen (STM)

Otetaan ty6ntekijdin eldkelakiin tilinpddtostd, kirjanpitoa ja maksuvalmiutta koskevat sddnn6kset, samalla eldketurvakeskuksen ohjes66nnon sisdltdvdn asetuksen 2 $ kumotaan tiarpeettomana.

t4

Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittijien elHkelain muuttamiseksi, laiksi maatalousyrittijien elikelain viliaikaisesta muuttamisesta ja laiksi maatalousyrittijien tapaturmavaku utuslain m uuttam isesta
Toimikausi 1 5.8.2000-29.9.2000
Vastuuhenkil6t Juha Rossija Jaakko Hannula

(srM)

Tavoite: Toteutetaan vuoden 2001 talousarvioesitystd.

Tehtdvd: Turvataan maatalousyrittdjien
eldkelaitoksen maksuvalm iutta.

Tytintekijiin elikemaksu ja optiot
Suuret optiovoitot voivat johtaa siihen, ettd STM:ssd selvitetddn lainmuutosta.
tyontekijdn normaalista palkasta ei veron ennakonpiddtyksen jdlkeen jiiti mitddn tyontekijdin eldkemaksuun.

Urheilijoiden sosiaaliturva
Perusoikeusuudistuksesta johtuu, ettd nykyisin Lakion valmisteilla STM:ss6.
asetukseen perustuvasta urheilijoiden tapaturma- ja eldketurvasta tulee sddtdd lailla.
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Eliketu rvakesku ksen ajankohtaiskatsau kset vuon na 2000
1t2000
2t2000
3t2000
4t2000
5/2000
6/2000

Katsaus vuoden 1998 vastuunjakoon
ElSke- ja muun sosiaaliturvan kehittiminen
Eldketurva Suomessa vuonna 1999
Eldkemenoennuste vuodelle 2000
Aikasarjoista 1970 - 1999
Eldke' ja muun sosiaaliturvan kehittiminen

lssN 1236-7737

(V)

IAf
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Tfn (09) 1511 , fax (09) 148 1172
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