


0hjaus ja koulutus

E[5 kelaitosten kanssa yhteistytissii

tehty ohjeistus takaa sen, etti tyci-

etiikela keja sovetletaan yhteniisesti.

Tiss5 mielessi Etdketurvakeskuksen

yteiskirjeetja muut ohjeet ovat

hajautetun jHrjestetmiin kutmakiviS.

Etiiketurva kesku ksen kou lutus

Liittyy tyriel"d keturvan toi mee n pa-

noon. Koututusta jdrjestetddn muun

muassa etdkelaskennasta, tytietiikkei-

den perusteista, vastuunjaosta, utko-

maisista etiikeasioista ja kuttoi nkin

ajankohtaisista aiheista, esimerkiksi

ku ntoutu ksesta.

Kustannusten jako

Vii meisen laitoksen periaatteen

mukaan yksi e[dketaitos maksaa

koko tyrieLdkkeen, vaikka siind on

mytis toisissa eliikelaitoksissa kart-

tuneita eLdkkeitd.

Ndmd muiden etdketaitosten

vastuutla otevat osuudet sekd

osuudet e[dketaitosten yhteiseltd

vastuutta olevista etdkemenoista

ko h distetaan Etdketu rva keskuksen

vastuunjaon kautta e[6kelaitoksit[e.

Valvontatehtivit

Eliiketurvakeskus vatvoo vakuutuksen

ottamista eti sit5, ettd tydnantaja[[a

tai yrittiijdl"l"d yl"ipiiiitiiiin on vakuu-

tus. Jos tytinantajalla on vakuutus,

mutta tyrintekijii havaitsee siinii

puutteita, siirtyy asia vakuutusta

hoitava[[e etii ke[aitokse[[e.

Tdrkein valvonnan vStine on

tyrietiikeote, jon ka Etdketurvakeskus

Lii hettiiii a uto maattisesti tycisu hteen

pdityttyd vakuutetu[[e tai vakuu-

tetun tultessa ensimmdistd kertaa

tytie[Sketurvan piiriin. Eldketurva-

keskus Lihettii mytis pyynnristd

tyrie[d keotteita.

EL2ikesii5tiriiden ja -kassojen

valvon nassa etdkevastuun katteen

vatvonta kuutuu sosiaati- ja ter-

veysministeriti[te. Lakien eU TEL:n

ja YEL:n ojkeaa soveltamista valvoo

Etiiketurvakeskus, joka tekee tarkas-

tuksia, neuvoo ja kou[uttaa.

Vakuutettujen neuvonta

E[i keturvakeskuksessa vakuutettuja

neuvotaan kirjeitse, puhetimitse, hen-

kitrikohtaisesti ja Interneti n kautta.

Paitsi toimitaton asiakaspa[vetu-

pisteessd, vakuutetut voivat saada

henkil.tikohtaista neuvontaa mes-

sui[[a ja palve[updivittii, joita jdrjes-

tetddn eri puoti[[a Suomea.

Tyrittdmyysetii kkeet ja osa-a i ka-

etHkkeeseen tiittyviit asiat ovat viime

vuosina otteet neuvonnassa erityisen

patjon esittS.

Viestintl

Viestinniissddn E[dketurvakeskus on

yhteisetlii asiatla ja esiintyy koko

jdrjestetmdn puotestapu hujana.

Su uretle y[eistitle kerrotaan tytietd-

keturvasta yteisesti. Viestinniissii

kiiytetiiiin kaikkia nykyaikaisia

joukkotiedotusvi[i neitd. Tydetiike-

[ehti on ammattitehti ja koko atan

yhdysside. Korvamerkki on [ehti

vakuutetui lte.



Eltiketurvokeskus vh teisellti asialla

Ty ii elti kej ti rj estelm ti j a sen halli nto

on hajautettu. Eltiketurvakeskus

hoitoa koko j tirjestelmtin yhteisiti

osioita: koordi noi, kokoaa, tutkii

jc selvittdti.

Lakien kehittiminen

Etdketurvakeskuksetta on vatmi udet

kaikkien tydel.dkkeitii koskevien

uudistusten edel"lyttdmien tutki-

musten, taustaselvitysten ja [aske[-

mien tekemiseen sekd lainopitliseen

va[miste Iutyci h ii n.

E[iikemenoja ja niiden rahoituksen

kehitystii arvioitaessa kiiytetiiiin [as-

kentaohjetmia, joiden olettamuksia

varioimatla tuotetaan jopa 50 vuoden

piiS hdn ulottuvia e[Skemenolasketmia.

Titastojen avulta seurataan,

miten tytie[ikelait toteutuvat kiiy-

tinntissd. Koska kaikki e[Skkeensaa-

jat eivdt endd saa kansanetikettd,

Etiiketurvakeskus on valtakun na[[i-

sesti keskeisin e[6ketilastojen tekijii.

Tutki musten pddluokat ovat

empiirinen sosiaatitutkimus, sosiaa-

li poliittisten periaatteiden kiisitteel-

[inen ja vertaileva tutkimus ja

etiiketurva kansanta[oudessa. Empii-

risen sosiaa[itutkimuksen aiheatueet

tiittyviit tekijriihi n, jotka vai kuttavat

eritaisten eliikkeiden, esimerkiksi

osa-ai kaetiikkeen, kiiytttirin. Sosiaa[i-

po[iittisissa perustutkimuksissa tutki-

taan turvajdrjestelmien perusideoita.

Rekisteripalvelut

Elii keturva kesku ksen tietovarastojen

eti rekistereiden kdytttitarkoitus on

vakuutettujen tytietdketurvan hoita-

minen. Siihen Liittyviit mycis tar-

vjttavat yhteydet muihin e[dke-

ja sosiaativakuutusjiirjeste[miin seki

tietojen saamiseen oikeutettuihin

viranomaisiin. Rekisterit sisdttlvdt

tytrsu hde- ja yrittdjdtietoja sekii

e[d keha kem us-, el.iikepiHttis-, setvit-

tety- ja muutoksenhaku-, henkiL6- ja

eLd kejd rjeste Lytietoja.

Rekistereihjn on viety tietoja vuo-

desta 1962 ldhtien. Esimerkiksi tyci-

suhderekisteriin viedddn vuosittain

5-6 miljoonaa tietoa. Tyrisuhderekis-

teri onkin Suomen suurimpia ajanta-

saisesti hoidettuja tietoka ntoja.

EtHketaito ksi l.[e rekisterit ovat

viilttiimdttjn taustatuki, jonka varaan

asiakaspalvetu rakentuu. Rekisteri-

tietoja tarvitaan esimerkiksi jokaista

eti kepdittistii tehtdessii. Etii keturva-

keskus toimii usein tietoliikenteen

teknisend so[mupisteeni, joka reitit-

tdd sanomatja ohjaa ne ojkeatte

vastaa nottaja lte.

Kan sai nvHli syyteen tiittyvit
patvelut

Etiiketurvakeskuksessa kerdtdiin tie-

toja ulkomaisista etdkejdrjestet-

mistii ja niiden kehityksestd sekd

tehdddn kansainvdtisyyteen liittyviS

esitteitd ja jutkaisuja. Timdn

ohessa seurataan erityisesti a[an

[ai ns66ddnttid ja oikeuskdytiinttid

Euroopan unionissa.

U [komaitte pii n E[iiketurvakeskus

edustaa koko tydeLiikejdrjestelmdd.

Tiimii ndkyy paitsi sosiaa[iturvaso-

pimuksia koskevissa neuvotte[uissa

mytis tyti ntekijtiiden lii kku miseen

[iittyvissd tehtivissii. Etiiketurva-

keskus antaa u[komaitte liihtevitte

todistuksia, vdLittdii tietoja ja etli-

kehakemuksia, neuvoo ja tiedottaa.
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Toi m i t u s j o h ta j a n k a ts o u s

Y ksityi ste n o loj e n ty de lii k keitti o li

maksussa 1 126 000 vuoden 20aA

lop ussa. Vuoden ai kano eltikkeitii

maksettiin j9,8 miljordia mark-

koo. Elii kemeno kasvoi edellisestii

vuodesta kolme miljardio morkkoa.

5e merkitsee 4,6 prosentin suu-

ruista reaolikosvua.

Motti Uimonen

Maksututo kasvoi edeltisestd vuo-

desta 2,8 mitjardia. Tytitt<imyysva-

kuutusrahasto maksoi tytiel"dkel"isii n

kaksi mitjardia markkaa ja valtio

maksoi [dhinnd maata[ous- ja muiden

yrittdjien etdkkeisiin saman verran.

Rahastoihin oli karttunut vuoden

2000 lopussa 271 mitjardia markkaa.

Rahastot kasvoivat edetlisvuodesta

26,8 mi[jardia markkaa.

Tytietii kel.a ki m me tdyttiiviit ensi

vuonna 40 vuotta. Varsinainen perus-

lakimme TEL annettiin 8.7.1961. Jos

tytisuhde oLi tiitLtiin voimassa, puolet

ty6suhteen kestosta laskettiin etiik-

keeseen oikeuttavaksi. Sddnnris [upasi

tietyn suuruisen eldkkeen vanhoitte-

kin tytintekijbiLte. Se kertoi samatta

TEL:n eriiSstH keskeisestd periaat-

teesta: eLdke miirdytyi jokaisesta

tycisuhteesta erikseen.

Etikkeen mddrittlimi nen jokai-

sesta tyiisuhteesta erikseen on ainut-
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Jutkisten alojen tytietdkkeitd makset-

tiin 25,3 miljardia markkaa. TydeLiik-

maksetti n Suomessa kaikkiaan

markkaa eti 4,2 mit-
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[aatuista [akisddteisessd, yteisessii

eldketurvassa. Se on antanut etd-

kejiirjesteLmSttem me merkittdvdn kit-

paituedun ulkomaisii n jiirjestel"miin

verrattuna. Ain uttaatuisuutensa takia

niitii varoja, joita tytinantajat otivat

vapaaehtoisesti kerdn neet ennen

[akisditeisen etiikejdIesteLmdn voi-

maa ntu[oa tytintekijtiittensd etiikkeitii

vaften, voitiin kdyttdi osin [akislii-

teisen eliiketurvan kustantamiseen.

Niiin viittyttii n setvien ytietiikkeiden

maksamiselta, eikii sosiaatista mie-

[en [aatua osoittaneita tybnantajia

rangaistu vaatimalta etikemaksuja

kahteen kertaan. Kysymys oLi 1960-

luvun atkupuotetta useista sadojsta

miljoonista markoista. Sama ilmirj

toistui vield 1975 tyrieldkkeiden

suuren tasokorotu ksen yhteydessd.

Toisaatta tytisuh dekohtai nen

etdkkeen mdiirittdminen mutkistaa

etii kejiirjesteLm ddm me merkittiiviisti.

TEL:n erityispiirteen takia tarvittiin

vdlitttimdsti toinen etiikelaki LEL ja

mycihemmin takikirjoa on jouduttu

[isiiiimdiin TaEL:tla ja vietii sen

"pdtkdmuun noksetla".

Tydetii ketainsiiiidiintrim me on vuo-

sien mittaan rakentunut yhd mutkik-

kaammaksi, joten [akien yksinker-

taistamista todetta kaivataan. Vapaa-

ehtoiset elikkeet on aikaa sitten

mukautettu [akisiiiiteiseen e[hketur-

vaan. Muutkin tyrisuhdekohtaisen

etd kkeen miiiirittimistd puoltaneet

seikat ovat suurelta osin menettdneet

merkityksensii. Samatta, kun piidstddn

irtj turhauttavista TEL:n, LEL:n ja

Ta EL: n vii[isistZi rajanvedoista, voi-

daan mybs yritt2ijiietdkkeen ja tyrin-

tekijdetikkeen raja[i nja uudistaa

nykyaikaan sopivaksi. Niimiikin seikat

puottavat sitii, ettii tytieliiketakien

yksi n kertaistamisen soisi etenevHn

parhain piiin ja pikaisesti.

Tytietd keLaitokset ja Etiiketurva-

keskus haluavat jatkuvasti parantaa

asiakaspatvetuaan. Tietotekniikka luo

siihen uusia edeLl.ytyksid. Internetin

kotisivut ovat yleistyneet ja niistii

niin vakuutetut kuin vakuutuksen

ottajatkin saavat kdtevdsti ajan

tasatta o[evaa tietoa.

Vakuutetuitte ei kuitenkaan vielii

pystytii antamaan hen ki[tikohtaista

ja omiin etiketietoihin perustuvaa

palvelua verkossa. Tiittii hetkel.Ld

ei vielii o[e yleisesti kdytettdvissd

vdtineitii, joilta ihmisen hen kil"ritti-

syys voidaan yksisetitteisesti se[vit-

t55 sShktiisessd asioinnissa.

Vdestrirekisterikeskus on otlut 
.,

hen ki liitun nistuksessa kiitettiivdn

atoittee[[inen ja tuonut markkinoi [[e

kaikitl"e kansalaisitle tarkoitetun hen-

kitrikortin, joka kiiy virattisena henki-

[rittisyystodistuksena ja mytis passina

Schengen-atueetta. KorLtii n voidaan

tiittdi henkiLtin "sdhktiinen identi-

teetti". Puhutaan mytis HST:stii eti

hen ki lrin sd h ktiisestd tunnistamisesta.

Kortin hattija on yksiselitteisesti tun-

nistettavissa verkossa ja hdn voi myris

sdh krijsesti attekirjoittaa asiakirjoja.

0ngelmana on se, etteivdt kortit

mene kaupaksi. Syy siihen on se, ettei

viranomaisitta eikd yrityksiLl.S ote tar-

jotta patvetuja, joita voitaisiin kortin

avutta sdhkijisesti kiiyttbii. Toisaatta

palveluja ei tute, kun kortteja ei o[e.

Vdesttirekisteri keskuksen ohe[[a

Kansane[dkelaitos va[mistetee omaa

HST-korttiaan ja pankeitta on suun-

nite[mia sdh ktjisen patvetunsa paran-

tamisesta. Vaarana on, ettd ndmd

han kkeet etenevdt toisistaan riippu-

matta itman riittdviii koordinaatiota.

Yksittdiset ih miset joutuvat si[[oin

hetposti korttipetiin, jonka siiiintbjd

he eiv?it hatlitse.

Toivottavaa olisi, etti korttipe-

[iin saataisiin yhteiset sddnnrit ja

varmistettaisiin koko kansaa pat-

veteva korttien yhteensopivuus ja

hetppo kdytettdvyys.

Matti Uimonen

Kokonaiselikemeno

Mrd. mk
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Hollituksen kertomus

Vuosi 2 AA0 ofi Eltiketurvakeskuksen

40. toimintsvuosi ja viimeinen hol-

litu kse n ko lmi v u oti s k a u d esta.

Hatlitus kokoontui 16 kertaa. Kokouk-

sissa kiisitettiin tytieLdketurvan sisdl-

ttjii koskevien muutosehdotusten ja

Etiiketurvakeskuksen toiminnan joh-

tamiseen Liittyvien asjoiden lisiiksi

Etdketurvakeskuksen halti ntoa ja ta-

loutta koskevaa lainmuutosta sekd

Etii ketiedotustoi misto n yh distii mistd

Tytie[ikevakuuttajat TELAan. Eri ttisiii

merkittivid kysymyksid olivat tytield-

kejiirjestetmdn ki [pai [usetvityksestd

an nettu lausunto ja rekistertiidyn

lisdturvan sulkemiseen liittyvdt asiat.

Hallitus hyviiksyi mytis Eldketurvakes-

kuksen tutkimuspo[iittisen ohjetman

vuositte 2000-2005.

Viime vuosikymmenen [opun tie-

tojiirjeste[mien teknisii n ratkaisui hin

painottunut uusimistyti onnistui eikd

nen vaihde aiheuttanut

on lmia. Seuraava aikatautu[taan

pa

2002 atkuun, joLtoin euro otetaan

kiiytttiti n tytietii kejdrjeste [m i n i [moi-

tus[ii kenteessii ja el,i kepiidttjksissii.

Valtaosa muutokseen tiittyvdstii tie-

tojdrjestelmien suun nittelusta on

tehty E[dketurva keskuksessa vuoden

2000 aikana.

Vuoden 2000 puoletla rekisteriuu-

distukseen tiittyviit tyiit ovat painot-

tuneet el"dke- ja tytisuhdetitastojen

uudistamiseen. Samalta rekisteriuu-

distuksen tekninen osuus on saatu

tehtyd. Ldhivuosina voimavaroja kdy-

tetiiiin tietojd{estelmien toi mi n natti-

suuden parantamiseen. Verkkopa[ve-

lujen kehittHminen on tultut mukaan

uutena tehtiiviia[ueena.

Etdketurvakeskuksen hen ki[tis-

ttin keski-ikii on 46 vuotta. Suuri

joukko kokeneita tytintekijtiiti siir-

tyy Ldhivuosina etdkkeelte. Tdmdn

vuoksi 10 a sesti koulutettua
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E[6keturvakeskuksen hatlitus kokouksessaan 74.2.2007. Kuvassa istumassa vasemmatta Kaija Katlinen, haltituksen
puheenjohtaja Kari Puro ja Kaarina Knuuti. Seisomassa vasemmatta Eliiketurvakeskuksen toimitusjohtaja Matti

Uimonen, Markku Soruari, Seppo Mattila, Vesa Rantahalvari, Veikko Simpanen, Esko Kivisaari, Aarne Lehkonen,

Jussi Kontio, Lasse Laatunen, Folke Bergstriim ja Risto Suominen.

Etdkelaitoksitte palautettavia [uot-

tovakuutuskustannusosuuksia oti vuo-

den vaihteessa yhteense 114,5 mil.-

joonaa markkaa. Siitii tut[aan vuoden

2001 aikana palauttamaan el5kelaitok-

sitle noin 106,2 mitjoonaa markkaa.

Etdketurvakeskus maksoi valitttt-

mi5 veroja 5,6 miljoonaa markkaa.

Etiiketurvakeskuksen patvetu k-

sessa oti vuoden 2000 piidttyessd

341 henkil,ti?i. Miiiirti o[i kymmenen

enemman kuin vuotta aikaisemmin.

Lukuihin sisSttyvdt vuoden vaih-

teessa Sitiyslomalta ja muil"ta

vapait[a o[[eet henki[tit. Edustajis-

to[[e, hatlituksetle ja johtajistotte

maksetut paLkat ja patkkiot otivat

3 270 452 markkaa. Muut maksetut

pal.kat ja pal.kkiot otivat 59 093 277

markkaa. Summaan sisiittyvdt Etdke-

[autakunnasta vain valmistelutoimis-

ton henkittisttjlle maksetut palkat.

Eliketurvakeskuksen

hallinnon kulut

nuorta atoitti niin sanotussa kisdt-

[iohjetmassa perehtymisen Eliike-

turvakeskuksen asiantuntijattii hin.

Yhteisrekrytoinnin ja suun nitetma[-

[isen perehdyttiimisen tavoitteena

on huotehtia osaavan asiantuntija-

tytivoi man jatkuvuudesta.

Hatlinnon kulut o[ivat yhteensd

187,8 miljoonaa markkaa. Niihin sisiit-

tyviit Etiikelautakun nan kutut. Lisdystl

edeltiseen vuoteen verrattuna oti

kahdeksan prosenttia. HenkiLristtjkulut

otivat vapaaehtoiset kulut mukaan

[uettuna 89,2 mitjoonaa markkaa.

Kdytttiomaisuudesta tehtii n elin-

keinoverotai n mukaisina enimmdis-

poistoina 4,5 miljoonan markan

poistot. Al.te 10 000 markan pien-

hankinnat kirjattiin kuLuiksi.

E[dketurvakeskuksen toimin nan

menot katettiin piiiiasiassa etdketai-

toksitta perittiivittii kustan nusosuuk-

siLta, joita kerittiin 192 miljoonaa

markkaa. Siiti kdytettiin toiminnan

kulujen kattamiseen 172,9 mi[joonaa

markkaa. Ytijddvii osa kartuttaa

kustan n usosuusveIkaa.

EISketurvakeskus patautti elii-

ketaitoksitte Vakuutusosakeyhtii)

Garantiaan siirtyneen luottovakuu-

tuskannan aikaisempien vuosien

tu[oksen perusteelta 138,6 mitjoonaa

markkaa. Garantialte siirtyneen [uot-

tovakuutuskannan tutos oli mytis

keftomusvuonna positiivinen. Siksi

Garantiatta oti patautettavaa Eldke-

turvakeskuksetle vuoden vai hteessa

114,5 mi[joonaa markkaa.

Mirj.
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Tuloslaskelma

Vorsinainen toiminta 1.1.2000-31.72.2000 7.7.7999-37.72.7999

Tuotot

Kustan nusosuudet

Muut tuotot

Vastuunjako

Tuotot

Ku[ut

Siirto seuraavat[e kaude[[e

Kulut

Ulkopuo[iset patvetut

Hen ki[tisttikuIut

Patkat ja patkkiot

Etiikeku Iut

Hen kiltisivu kutut

Poistot

Toiminnan muut kutut

Tulos ennen rahoituseriS ja veroja

Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista

Korkotuotot

KorkokuIut

Tulos ennen veroja

Tuloverot

Muut vi[itttimdt verot

Varsinaisen toiminnan tulos

Siirtyneen luottovakuutuskannan toimi nta

-65 682

-73 709

-4 876

-4 471

-46 792

-60 996

-10 548

-4 927

-4 036

-40 296

772 883

70 537

6 784 870

-6 784 670

-200

-56 7 47

783 420

-1.92 277

758 749

1.1. 468

6 853 780

-6 856 166

2 386

-56 442

1.70 277

-777 239

0 0

8 307

6 575

-469

-8 857

74 473

5 556

-5 556

6 108

5 936

-1 310

-7 022

1.0 734

-2 326

-3 230

-2 270

-7 442

3 772

-3 71.2

0 0

Tuotot

Y[ivahi n kosuoja

Korkotuotot

Kutut
Palautettavat Iuottovakuutuskusta n n usosuudet

Kertyneen ytitteen selvittety
Suoritukset Garantia lta

Suoritukset Varsinaiselta toiminnatta

Palautu kset elii kelaitoksi [[e

Pa [autu kset Gara ntiatte

Kannanhoidon tulos

84 702

374 84 476

-84 476

723 707

1 158 724 265

-724 265

180 301

20 000

-200 301

1.24 924

74 379

-138 601

-702 0 0

0
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Tase

Vastoavao 37.12.2000 31..1.2.1.999

Pysyvit vastaavat

Ai nee[[iset hytidykkeet

Raken nukset ja rakennetmat

Koneet ja katusto

Muut aineeltiset hytidykkeet

Keskenerdiset hankinnat

Osakkeetja osuudet

Osakkeetja osuudet

Vaihtuvat vastaavat

Saamiset

Lainasaamiset

Ytiva hi n kosuoja Gara ntiatta

Siirtosaamiset

Rahat ja pankkisaamiset

Vastottavao

21.062

9 306

271

186

20 41.6

9 367

271

7 42530 825

726 035

123 800

81 855

31. 473

726 039

762 030

67 891.

851

1.1,4 488

8 461

1.044

1.54 608

6 378

36? 575 387 433

Oma piioma
Muut rahastot

Sidottu rahasto

Ede[[isten ti[ikausien tulos

Ti[ikauden tutos

Vieras piioma
Pitkiiaikainen

Luottovakuutuskusta n nusosuusvetka

Lyhytaikainen

0stovetat

Muut velat

Siirtovetat

Vastuunjaon tasausosuudet

Kustan nusosuusvetka

Luottovakuutuskusta n nusosuusvetka

19 006

4 545

74 273

7 792

90 477

106 200

1.7 01.9

942

63 898

139 400

534118345187

0

0

0

0

8 288

778 534

243 987

362 51.5

29 21.3

1.8 427

1.1.8 534

268 899

387 433
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Ti li npiitittiksen loatimists koskevat liiteti edot

Tytintekijiiin elSketain 12 $:n muut-

tamisesta ja 74 b 5:n lisiiyksestd

annetun lain voimaantutosta johtuen

tutostaskelma- ja tasekaavoja on

muutettu kirjanpitoLain ja -asetuk-

sen mukaisiksi.

Merkittivimpind muutoksina

on palvetujen ja jutkaisujen myyn-

nin siirto tuottoihin pois kulujen

netotuksesta sekd E[dketurvakes-

kuksen toimintaan kohdistuvien

a[ihankintakutujen siirtdminen

omaksi kutukseen'ulkopuotisiin

palve[uihin' irti toiminnan muista

kuluista. Vapaaehtoiset henkiltjs-

ttjkutut on siirretty toiminnan

muihin ku[ui hin. Henkittisttikutut

on jaettu kolmeen eri osa-atuee-

seen, palkat ja pal.kkiot, etdkekutut

ja henkittisivukutut.

Edetlisen ti [i kauden vertai lutuvut

on muutettu vastaamaan nykyisiS

kaavoja.

Klytttiomaisuudessa j atketaa n

suunnitelman mukaisia poistoja,

jotka E[dketurvakeskuksessa ovat

yhtenevit EVL:n enimmdismenojddn-

niispoistojen kanssa. AtLe 10 000

markan pienhankinnat on hankinta-

tilikauden kutuna.

2000

5 233

2 767

7

3 736

1999

5 777

2 439

11.37

2 721.

1.0 537 1.1.468

f ili np ii tltiiksen li i teti e d o t

Muut tuotot
Vuokratuotot

Palvelun myynti

Kdytttiomaisu uden myyntivoitot

Muut tuotot
Yhteensd

Henkiltisttikulut
Johtajiston patkat ja paLkkiot

Ha[[intoe[inten palkat ja paLkkiot

Keski m diirii nen hen ki [tituku, E[dketurvakeskus

Kes ki m iiii riii ne n h e n ki lri [u ku, Etii ke [a uta ku nta

Hen kittisttikutut

Etiiketautaku n na n osuus hen ki ltisttikutuista

Poistot

Poistosu un nite[man mukaisesti on tehty EVL: n mu kaiset maksi mipoistot.

ALl.e 10 000 mk pienhankinnat, yhteensd 316 tmk, on kirjattu kul.uihin.

Poistot raken nuksista ja rakennetmista

Poistot ka[ustosta

Poistot yhteensi

2 693

577

2 381.

572

3 270 2 953

345

9

84 266

4 750

332

10

76 465

4 554

7 369

31,02

91.6

31.20

4 477 4 036

$ ttafeturvokeskus 2ooo
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Rahoitustuotot ja kulut
Osinkotuotot

0 mistusyhteysyrityksi ttd

Muilta

Korkotuotot

Mui[ta

Korkokulut

Muil"Le

Rahoitustuotot ja kutut yhteensd

Kiytttiomaisuus

Kirjanpitoarvo 1. 1. 2000

Lisiiykset

Vdhen nykset

Poistot

Kirjanpitoarvo 37.72.2000

Kirjanpitoarvo 1. 1. 1999

Lisiiykset

Vdhen nykset

Poistot

Kirjanpitoarvo 37.72.7999

Rakennukset ja

rakennetmat

20 476

2 074

-1 369

27 067

27 372

20

-91.6

Osakkeet ja

osuudet

726 039

-4

726 035

126 599

-560

Koneet ja

kaIusto

1999

6 108

5 936

-1 310

70 735

Muut aineetliset

hytidykkeet

277

277

251.

20

2000

8 300

7

6 575

-469

74 473

9 367

3 256

-209

-31.02

9 306

9 099

4 073

-637

-31.20

Saamiset

Y[i vuoden kuluttua eriiiintyviit lainasaamiset

0sakeomistus

Lukumdiri

0mistusosuus o/o

0suus iiSnistii %

Kirjanpitoarvo

0ma pddoma

Titikauden tutos

Pa [a utettavat [u ottova k u utus k u sta n n u sos u u det

Patautetaan vuonna 2001

Pa[autetaan vuoden 2001 jiitkeen

Siirtovelat
LomapaIkkavelka sos. kutuineen

Muut siirtovetat

Yhteensi

20 476 726 039

TKP Tieto 0y

9 367

659

Vakuutusosake-

yhtiri Garantia

28 800

48

48

1.1.8 534

315 011

77 593

277

851

0cte[ 0y

15 000

73,7

13,7

3 000

1.8 640

-4 544

106 200

8 288

330

??

33

2 21.2

34 666

72 387

1.1.4 488

13 019

7 254

1.4 273
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Vastuut, Mmk

Korvausvastuu luottovakuutusosa keyhti ri

Garantiatle [uovutetusta [uottovakuutuskannasta

Helsingissl 28. plivdnd maatiskuuta 2001

Ti li n ta r k o st u s k e rto m u s

0lemme tarkastaneet E[dketurvakes-

kuksen kirjanpidon, titin pddtriksen ja

hattinnon ti[ikaudelta 1.1.-31.12.2000.

Hattituksen ja toi mitusjohtajan laati-

ma titinpddtris sisdttiiii toimintakerto-

muksen, varsinaisen toiminnan ja [uot-

tovakuutustoimin nan tu[os[asketmat,

taseen ja liitetiedot. Suorittamamme

tarkastuksen perusteel[a annamme [au-

sun non titinpddtriksestii ja hatli nnosta.

E[ii keturvakesku ksen va lvontatar-

kastuksesta tilikauden aikana on huo-

[ehtinut Tilintarkastajien 0y - Ernst &

Kari Puro

Folke Bergstrtim

Esko Kivisaari

Lasse Laatunen

Veikko Simpanen

Young. 0temme perehtyneet tar-

kastuksesta annettuun 5.3.2001 pdi-

vdttyyn erittiseen kertomukseen. Ti[in-

tarkastus on suoritettu hyvdn titintar-

kastustavan mukaisesti. Kirjan pitoa

sekd titin pdiitriksen laatimisperiaattei-

ta, sisiitttiH ja esittimistapaa on tI[-

ltji n ta rkastettu riittiiviissd [aaj uudessa

sen toteamiseksi, ettei titinpiiiittis

sisiitld otennaisia virheitii tai puuttei-

ta. Hatlinnon tarkastuksessa on set-

vitetty hattituksen jisenten ja toimi-

tusjohtajan toiminnan [ainmukaisuutta

Hetsingissd 10. pdiviind huhtikuuta 2001

Titintarkastajien 0y - Ernst & Young

KHT-yhteisti

Folke Tegengren, KHT

Matti Uimonen

Toimitusjohtaja

tytie[dketai nsdddiin nrjn perusteet[a.

Lausuntonamme esitdm me, ettd

tiLinpdiitcis on laadittu kirjanpitoLain

sekd til"inpddttjksen laatimista koske-

vien muiden sddnniisten ja mddriysten

mukaisesti. TiLinpdiittis antaa kit'an-

pitolaissa tarkoitetutta tavatta oikeat

ja riittiiviit tiedot Etd keturvakesku ksen

toimin nan tutoksesta ja taloudetlisesta

asemasta. Ti Linpliiittis voidaan vahvis-

taa sekd vastuuvapaus mytintiiii halti-

tuksen jiiseni [te ja toimitusjohtajatle

tarkastamattam me titi kaudetta.

Ti [i ntarkastusren gas 0y

HTM-yhteisri

Tapio Luoma, HTM

Kaija Ka[[inen

Kaarina Knuuti

Risto Suominen

1 086

Markku Sorvari

Jussi Kaltio

Markku Koponen

Seppo Matti[a

PKF Finl.and 0y

KHT-yhteist)

Jaakko Pohtio, KHT

tQ ttat eturvake5kus 2000



Ti etoj a h en ki litstiistti

E[dketurvakeskuksen henkilristtitte on

tyypitl.istd korkea peruskoututus,

pitkbt pa[vetuajat ja naisenemmistci.

Korkeakoutu- tai ytiopistotutkinto on

44 prosentitta henkittisttjstii. Naisten

osuus on 79 prosenttia.

Keski-ikii on 46 vuotta ja vaihtu-

vuus neljd prosenttia. 0saeLiikkeitti

on 19 henkilriii, joista enemmistci on

osa-ai kaeliiketiiisid.

Yhdeksiin henkiLrjd siirtyi tehtii-

vdstd toiseen taton sisiillii. Kahdek-

san tytintekijiiii o[i tycikierrossa niin

omassa talossa kuin etdkeyhtitiissii ja

ministericiissdki n.

Henkittisttin mdiirb oti kertomus-

vuoden [opussa 341 henkeii, joista

mddrHaikaisia oti 21. Kesdharjoitte-

[ijat mukaan [ukien uusia tyrinteki-

jciitii patkattiin 43.

0maa palkkausjdrjestetmdd on

kehitetty. Tehtiiviikohtaisen ja hen-

ki ltj kohtaisen pa lkanosa n m iiiiriiyty-

misestd tehtiin koepisteytys. Jdrjes-

te[md on vatmis kevidtla 2002.

Tytikyvyn yttipito

Tytintekijciiden tycikykyii on seurattu

Tytiterveys[aitoksen tytikykyi ndeksi L-

[5 jo useita vuosia. Tyrikyky arvioi-

daan terveystarkastuksen yhteydes-

sd. Sen perusteetla tytiterveyshuolto

pyrkii kdynnistdmddn enna[ta ehkdi-

sevdn varhaiskuntoutuksen.

Vuosina 1998 - 2000 tytikykyin-

deksi tehtiin 213 tyrintekijiitLe. Tutki-

tuista sadatla oti erinomainen, 91:ltd

hyvi ja 22:lta kohtatainen tyrikyky.

Ikddntymisestd huoti matta hen ki [rjs-

trin tyrikyky on hyvii, ja tyky-toimen-

piteet ovat tuottaneet tutosta.

Henkitristtid on kannustettu kun-

toremonttikursseitta huotehti maan

hyvinvoinnistaan. Kunnon kohen-

tumista seurattiin kuntotreffei[[d.

Varhaisen vaiheen kuntoutusta on

jdrjestetty jo netjdnii vuonna. Kerto-

musvuonna osattistujia oLi 65.

Tyky-ohjeLmaan kuuluivat myds

teematilaisuudet naisitte ja miehi tte,

teemaviikot sydhmen hyvinvoinnista

ja migreenistli. Liikahda-hankkeessa

pyrittiin saamaan viihiin liikkuvat

sddn nti[[isen liikuntaharrastuksen

parii n. LisHksi E[dketurvakeskuksessa

toimii monia harrastusryhmid.

Henkittisttin koulutus

Hen kilcjstrjkoututus jakaantui eri

aiheatueisiin seuraavasti: eLiike- ja

sosiaativakuutus 42 prosenttia, tyri-

yhteistin kehittiminen ja esimiestyci

15 prosenttia, tietotekniikka 24 pro-

senttia, kietikoututus 13 prosenttia

ja muu henkilristtikoulutus 6 pro-

senttia. Koulutuspdiviii oti keskimiiii-

rin 6,1 piiiviiii tyrintekijdi kohden.

Koututuksen menot otivat 3,1. pro-

senttia pa[kkamenoista.

Tytintekijit opiske[ivat etdke-

ja sosiaa[ivakuutuksen [isiiksi muun

muassa esitystaitoa, koututtamista,

tiimitytitii ja tietotekniikkaa. ATK-

ajokortin suorittamisen atoitti jou-

lukuussa 30 hengen ryhmd. Tydn-

tekijiit ovat osatlistuneet mycis

merkonomi-, vakuutus- ja PD-tut-

ki ntoi hi n.

Henkiltistti numeroina

HenkiL6strin mtiiird

Naisio/miehid

Keski-ikri

Palveluvuodet

Voihtuvuus o/o

Sairouspoissoolot

0sael.dkkeillti

H e n ki lii stii ku lu t ( Ll m k )
. palkat itman sosiaalikutuja

. koulutus

. Adterveys
c sairouspaivdt iLman

sosioolikulujo

. muut henkiLcistikulut

- Lakisddteinen

- vopooehtoinen

341

268/7 3

46,3

17,8

4,0

3,4

19

63,2

2,0

0,8

10

18,6

27

Kisdttivalmennus

Etii keturvakeskukseen rekrytoitii n

ensimmdistd kertaa kymmenen henki-

lriii asia ntu ntijavatmen nukseen, jon ka

kesto on 11 kuukautta. 0hjelmaan

va[ituitta on eri atojen ytiopistotut-

kinto. Kisi[[ivalmennukseksi kutsuttu

ohjelma koostuu tytissSoppimisen

[isbksi kou[utus- ja tyrikiertojak-

soista. 0hjetman tavoitteena on

taata asiantuntemuksen jatkuvuus

E[Sketurvakesku ksessa.
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Tutkimu s )tuosilahaanen voi hteen m urroksesso

Yhteiskunnassa tapahtui 1990-

luv u lla en nen n iikem iitiin rakenteel-

linen murros. Se oli niin perustavaa

laotua, ettii monet talouden jo

kulttuurin olueet ovat jo ltihes

tiiysin uudistuneet,

Euroopan unioniin sekd talous- ja

ra hatiittoon liittyminen nopeuttivat

pddoman, tavaroiden ja palvelujen

liikkumista maiden rajojen yti. Gto-

baalitatoutta kiihdyttiivtit lT-verkos-

tot, y[i ka nsa il.iset jiitti tiiisyritykset

sekd kansainvdtiset kauppaorgani-

saatiot, kuten WT0. Ajan merkit

- kaupungistuminen, markkinata-

[ouden voimistuminen, digitaatisten

tytivd [i neiden ja yhteyksien kehitty-

n sekd kutttuurin kaupattistumi-

nen ja kansainvdlistyminen - ovat

ssa mytis Suomessa

on reagoinut uusiin

haasteisiin muodostamatta yhd suu-

rempia kansattisia ja ytikansattisia

toimintayksikkdja ja tehostamatta toi-

mintaa eri tavoin. Ensi vuonna yri-

tysmaaitma saa toimintaansa vield

lisi pontta yhteisestd eurova[uutasta.

Mylterrys tytie16missi

Muutos on koskettanut ehkd kaikkein

voimakkaimmin tytietdmdd. EU:n

neljds vapaus takaa tyiivoimatle

nopean lii kkumismahdottisuuden yti

rajojen Euroopassa. Sitd ei ole kuiten-

kaan tapahtunut siinii mddrin kuin

tatousteorian mukaan olisi voinut

odottaa. Silti on selvdd, ettii erityi-

sesti nuoren hyvin koututetun tytivoi-

man liikkuminen on vitkastumassa.

Samoin tytisuhteiden ja tytistii

maksettavien korvausten luonne on

muuttumassa. Tytisuhteen mddrittety

tytiajan, -paikan ja palkan avutla ei

endd o[e yhti suoraviivaista kuin

ennen. Esimerkkeini tdstH ovat

ravi ntota-atan piitkiitytit ja IT-a lan

projektituontoiset konsuttointitehtii-

vdt. Samatta tytin statuksen md5rit-

tely aksel.iLla yrittiijii-patkansaaja on

vaikeutunut.

Suomeen muodostui 1990-[uvut[a

yhteiskuntaryhmiii, joiden siteet tyti-

etiimdiin ovat ohuet tai jopa ote-

mattomat. Vastaava itmiti tapahtui

muuatla Euroopassa jo aikaisemmin.

Numeroita palveluista

o E lti keottei ta v a k u utetui lLe

o E lti keotteita T E L- la i to sten

otepalveluun

. E ld keloskelmi o vo ku utetui lle

c Neuvontakirjeitii vakuutetuiLLe

o NeuvontapuheLuja

. Asiakosktiyntejci

. Tyris u hdeseLvittelyj d

. Internet-neuvonto

Volvonta

o TEL-valvonnat

- pakkovakuutukia

o YEL-voLvonnat

- pakkovakuutukia

o Kti sitellyt YE L-va p a utu s-

hokemuket

N um eroito u lkom o o n p a lvelui sta
o E ltikeh a kem u ki a u tko m ai lle

o E lii keh o kem u sten liiteti etoj o

o Neuvontokirjeitti

o Neuvontopuheluja

o RekisterciiUid u lkomaisia

eldkepiititdlsiri

c Vaku utu sko usitodi stu kia
c Takautuvien eLtike-eien

makaminen

o Ulkomoan tydhdn Liittyviti

s o si a o Li t u rvoto di stu ksi o

o Ulkomoisten sosioaliturva-

to di stu ste n re ki sterdi ntej ri

1 400

340

280

56

1 700

635 000

91 000

2 300

14 000

54 000

3 600

9 100

700

4 400

10 000

1 100

20 800

14 000

9 500

s 500

1 200

500



ELii kejii rjestel"m d [te n iiistii ryh misti

merkittiivin on ikddntyneet tytitttimdt.

Tytin vaatimukset ovat kasvaneet.

Kaikissa tciissii vaaditaan nyt entistii

parempaa kielitaitoa, IT-osaamista ja

kom munikointi kykyii. Lisdvaati mukset

rasittavat erityisesti niitd ikddntyneitd

tytintekijtritS, joiden pohjakoulutus on

viihiiinen. Hei [[e tytietdmdssii jatkami-

nen on entistii vaikeampaa.

Muutostrendit ovat yleiseuroop-

pataisia tai jopa maaitmantaajuisia.

Suomen sosiaalisektori on kuitenkin

kokenut ne muita maita kovakou-

raisemmin. Lamasta johtunut kan-

santu[on pienentyminen, pankkikriisi

ja suurtycitttimyys ajoivat j ulkisen

talouden kriisiin. Seurauksia kan-

namme verorasitteena vieli pitkiiSn.

TdhSn Liittyy mytis edettli kuvatun

rakennemuutoksen suurin varjopuo[i :

sosiaatiset erot ovat kasvussa niin

tutoissa, koulutuksessa kuin sosiaati-

sessa toi mintakyvyssdkin.

Liittyminen Euroopan unioniin

[isdsi Suomessa kansainvdtistd tie-

toisuutta. Suomen yhteiskuntaa ja

lainsidddntrjl verrataan nykyisin

yksityiskohtia mydten muihin Euroo-

pan maihin. Kansainvd[inen toiminta

ja vertai[u ovat vitkastuneet mycis

0ECD:ssii. Viiestcjn ikddntymisestii

johtuva huoti etdketurvan rahoitta-

misesta puhuttaa koko maaitmaa.

Varhainen etdkkeelle siirtymi nen on

kotoisampi huotenaihe.

Kaiken kaikkiaan voidaan puhua

moniulotteisesta tytie[imbn murrok-

sesta, joka ndkyy mybs kaikkien

ty<ie[dmiistd riippuvien sosiaatiturva-

muotojen kehitystarpeena.

Tutkimu kset tuntosarvina

E[dketurvakeskuksen tutkimustoimin-

nan tdrked tehtiivii on tunnistaa

yhteiskunnan muutoksen suunta ja

anatysoida se etdketurvan kehittdmisti

varten. Tutkimuksessa tdrkeitd kysy-

myksiS ovat: mikii on siiityvd6, mikd

on muuttuvaa, mihin [ainsiiddiinnrilld

voidaan vaikuttaa ja mihin ei.

Tutkimustytissd on tapahtunut

sekH sisdLtrittisid etti toi mi ntatapojen

muutoksia. Ne niikyviit kaikissa tutki-

musyhteisriissd, eivdt petklistiiiin Etii-

keturvakeskuksessa, ja ne kuvastavat

osaltaan yhteiskunnan muutosta.

Sisd[ltjtLi nen muutos kdyn nistyi

1990-tuvun alussa, kun laman kou-

rissa huo[i etdketurvan rahoituksesta

kasvoi ja vaatimukset taloustietee[-

lisest5 tutkimuksesta lisdiintyiviit.

Paaftajat hatusivat entistd enemmHn

tietiid, mitd e[iikejiirjestetmii yhteis-

kunnalte maksaa ja miten se vaikut-

taa muuhun kansantatouteen. Siihen

asti E[iiketurvakeskus tutki piiiiasiassa

sosiaati po[itiikkaa, eliike-etujen toi-

mivuutta ja kehittdmistd. 1990-[uvun

[oppupuo[etta tatoustutkimuksen

osuus on ottutjo kolmannes.

E[d keturvakeskuksen tutki mus-

poliittisessa ohje[massa pyritiiiin

ottamaan huomioon yhteiskun nan

muutokset. Tutkimus jakautuu viiteen

ataryhm65n tai aiheatueeseen. Kaksi

ensimmdistii aiheatuetta [iittyy varhais-

etdkeproblematiikkaan: tytikylq/yn ja

E[Sketurvakeskuksen
lausuntoja

Lausunto sosiaali- ja terveysministeidlle

YEL:n vcihimmdisehtojen mukoisen vokuutuk-

sen perusteiden muutoshokemuksesto. ETK:n

haLLitus 1/2000

Lo u s u nto tycimi ni stei d lle tycisopi m u s la ki -

komiteon lakiehdotuksista (K1M 2000:1 ).
ETK:n hoLlitus 4/2000

Lausunto sosiaoli - j o terveysministei6lle tyti-

elii kej ii rj estelm rin ki Lp ai lu selvityken [op p u ra-

portisto. ETK:n hoLlitus 5/2000

Lo usunto sosioali- j o terveysministeidlle

sosi ooliturvon vritii n kdytdksi d seLvittdneen

tydryhmdn nuistiosto. ETK:n hattitus 6/2000

Lousunto jo seLvitys sosioali- ja terveysminis-

tei d lLe tyr)ttom yyseki ke m u utoken vd lii n p u -

toajaongelmista. ETK:n haltitus 7/2000

Lo u s unto so si o a ti- j o terveysmi ni stei d lle h a l-

lituksen esitylsestd, joko koskee tydntekijtiin

ekikeloin 12 jo 14 a e:n muuttanista. ETK:n

hoLLitus 8/2000

Lausunto sosiaoti - ja terveysministeidlle

T E L: n p eru svo ku utu ksen eityi speru stei d en

m u koi sesta lo sku peru ste korko h o kem u ksesta.

ETK:n hallitus 9/2000

Lo u s u nto sosi a o Li - j o terveysmi ni stei d lLe

ko n so lai s u us loi n u u di stu s h o n kkeesto. ET K : n

haltitus 11/2000

La u s u nto oi ke u s mi ni stei ci LLe eh d otu l<sesto

hollitulsen esityl<seksi loi ki u losottolai n

muuttomisesta. ETK:n hoLLitus 12/2000

Lo u su nto sosi oa li - j o tervey smi ni stei d lle

TE L: n p eru sv a ku utu lsen eityi sp eru stei den

m u koi s esto lo s ku p eru stekor ko h o kem u ksesta.

ETK:n hoLlitus 12/2000

L0 usunto oi keusmi nisteiolle H en ki lcistritur-

va LLi s u u stoi mi ku n n on mi eti n n ristri 2 000 : 2.

ETK:n hoLlitus 13/2000

L0 usunto sosiaati- j o terveysministeiolte

TE L-eLiikkeiden m o ksami sajon kohdasta. ETK:n

holLitus 14/2000

Lousunto sosi ooLi- j o terveysministeiolle

elci kevo ku utu sy hti di d en TE L: n m u kai sen

p eru svo ku utu ksen eityi sp eru stei d en m u utos-

hakemuksesta. ETK:n hollitus 1 6/2000

EI(iketurvokeskus 2OOO tf



jaksamiseen eti tytissii jatkamisen mah-

doltisuuksiin. Ne ovat taas riippuvaisia

sekii yksilrin, tyciyhteisdn ettd ympdrtii-

vdn yhteiskun nan ominaisuuksista.

Va rh oi n en tyde Lti m ti stri p oi stu mi n e n.

Ajheatueeseen on koottu tycikykyyn

ja varhaisetiikkeisiin liittyvd tutki-

mus. Kysely- ja rekisteriai neistoi lta

on seurattu muun muassa yksiLdiden

p oi stu m i s reittej ii tytie lii m ii stii, e [ii ke -

hatukkuutta ja etuuksien tojmjvuutta

hyvinvoinnin kannalta.

Varhaiseldkeprob[ematjjkka on e[d-

kejiirjestetmiim me eh kii vai kei n kohta,

johon on kaivattu nopeaa muutosta.

Selvityksissb on muun muassa todet-

tu, ettii Suomessa eliikettii kerran

hakeneet poistuvat yteensi muutaman

vuoden sisd[[d tavalta tai toise[ta tyti-

etiimdstii. Pohjoismaisessa vertai [ussa

varhaisetdketi[anteemme on setvisti

epiiedutlisin.

H en ki kistrin tydssri j atko mi n en, ty o ky l<y

ja yiQsorgonisootio. Timdn atueen tut-

ki mus Liittyy mytis varhaisetiikkejsii n,

mutta kohteena ovat tyripaikat. joiden

tyriol"oja on kartoitettu yksityiskohtai-

sesti. Ndissd setvityksissii haetaan vas-

tauksia muun muassa sjihen, tuetaanko

tycipaikoiLta i kiiiintyvien tydssdkiiyntiii,

onko ikdpolitijkkaa, mikii on henkittin

tyriuupumuksen ja flrysisen tytikyvyn

merkitys tydssii jaksamiselte ja mi kii

merkitys tyripai kan organisoi nni lta on.

Tydelrimdn murros jo ekiketurvo.

Tijssd tutkitaan tydeliimlin muutos-

trendejii ty6etii keturva n kan natta.

Huolta heriittiid esimerkiksi etdkkeen

ansainta-ajan [yheneminen koututuk-

sen, tytittiimyyden ja muiden syiden

vuoksi. Huomiota kiinnitetiidn siten

ansainta-ajan muutoksiin ja tytisuh-

teiden kestoon seki muihin tydn

piirteisiin etinkaaren eri vaiheissa.

Sosi a alitu rvan ka n sai nvtili sessri tutki -

mul<sessa verrataan eri maiden so-

siaaliturvaa. Lainsddddnttjii ja niihin

vajkuttaneita historiat[isia ja ideoto-

gisia seikkoja verrataan sekd suoraan

ettd periaatteeltisesti. Ljsdksi koo-

taan eri maiden sosiaatiturvasta teh-

tyj ii ti lastovertai luj a.

E kiketu rv a ka n santalo udessa. Tii m d n

otsikon atle on koottu Etdketurva-

keskuksen tatoustietee[ti nen tutkimus.

0tsikko viittaa eLiikejdrjeste[mdn osuu-

teen ja vajkutukseen makrotatoudessa.

Aihetta vojdaan tiihestyii muun muassa

kansantatouden titinpidon ja jutkisen

tatouden analyysi[[a. Kuitenkin etii-

kejdrjesteLmdn riittdvd ym mdrtimi nen

vaatii vdesttjn kehityksen ja sukupotvi-

ajattetun huomioon ottam jsta. Tiihiin

on pyritty sukupoMti[inpidotla ja suku-

polvi matlitarkastelui[[a, joista jdtkim-

mdisiii on tehty ETLA:n kanssa.

My<is etii kejiirjestelmH n ra hoitus-

muotoja, rahastointia ja sijoitustoi-

mintaa tutkitaan eri tavoin. Aiheita

ovat lisdksi esimerkiksi el.iikejiirjesteL-

miin ja tyrimarkkinoiden vuorovaikutus,

elin kaaritulojen muotoutuminen ja E[ii-

keturvakeskuksen ennustemattiin tiitty-

Koulutuspalveluja

Eliikelaitoskoulutus

o KouLutusti[aisuuksio 44

o Osollistujio 2 275

o KouLutuspdivio 2 156

Koulutusaiheito olivot muun muassa Qdeltik-

keiden perusteet, vastuunjoko, kuntoutus, yit-
ttijdetdkkeet, ulkom oiset eltikeasiot, tietosuo-

jo, vakuutusten hoitominen, ekikkeen koai,

eltikkeen malsominen muulle kuin eltikkeen-

s o aj o lte its e llee n s e kri S a ks a n e Lti kej ri rj ete Lm ti.

Kelan koulutus

o Koututustitoisuulsia 37

o 1sallistujio 888

o KouLutuspdivia 840

Koulutusto pi dettiin kolmip tiiviiisi nri peru *
ku rs s ei n a, tee m o p di vi n ii, ku nto utus s emi n o o-

rei na j o voku utuspii i kohtoi si n o kurssei na.

Itl ui den y htei siij en ko u lutus
o KouLutustitaisuuksio 35

. 1sollistujio 916

. KouLutusptiiviii 663

Ko h dery h mi n ri o Liv at ty dvoi m atoi mi stoj e n

jo tydvoimo- ja elinkeinokeskusten henki-

lcjkunta, soirao loiden sosi oalityr)ntekijtit j o

To m p ereen y li opi sto n s o si a o Liva ku utu stutki n -

non opiskelijat.

KouLutuksisso kdsiteltiin sekci eLcikkeiden

perusosioito ettci tydettiketokien m uutoksio.

vien tatousotetusten kehittiimi nen

Sdh ktiiset tytiviti neet mu uttavat

toimintatapoja

Tutkimustyrissd on siirrytty tai aina-

kin ottaan siirtymiissd "kammio-

tutki muksesta kom munikaatiotutki-

mukseen ". Toimintatavan muutoksen

avaimina ovat kom munikaatiovdti-

neiden ja -taitojen kehitys.

Aiem mi n tyypi [[i nen tutki mustyci

oti tutkimusraportin vatmistaminen.

Joskus se tehtiin alusta [oppuun 'itse

t/a ttaletutvokeskus 2OOA



siten, ettd tutkija suunnitteti kysety-

lomakkeen, postitti, kokosi ja karhusi

vastauksja, koodasi, tatlensi, ana[y-

soi ja kirjoitti lopuksi kaiken tekstin

itse kuvia ja taulukkoja mytiten.

Ymmdrrettivdsti aikaa kului joskus

vuositolkulta. Prosessia on pyritty

Etiiketurvakeskuksessa tiivistdmddn

ti laamatta postitukset, koodaukset

ja taltennukset utkoa, jotloin tahti

nopeutuu huomattavasti. Lisiiksj on

pyritty hyridyntiimdiin rekisteriai neis-

toja entistii tehokkaammin.

Siih kcjiset tyrivdti neet, sdh kdposti

ja Internet, osaltaan nopeuttavat ja

muuttavat toimintaa. Tutevaisuudessa

tyypittinen tutki musraportti tuskin

kovinkaan usein jutkaistaan perintei-

sessd paperimuodossa, vaan siit5 [uo-

daan shhktjinen, joskus myds ajassa

eldvd, muuttuva teksti- ja yhteysLink-

kikokonaisuus. Sitd pdivitetdin kuten

kotisivua tai tietopan kkia.

Tutki m usra porteista sii rryttd neen

asiantuntijatietojiirjestetmii n, joita

voidaan kayftaa entistd laajemmin

ja monipuotisemmin. Mahdol[ista on,

ettd perinteinen "tiitiskivi" jiiii koko-

naan historian prjLyyn. Tutevaisuu-

dessa tyypiLtisi5 tutkijan tytin tu[oksia

ei ehkii mydskdin voida pitliii,

omistaa ja jutkistaa omissa nimissii

samatta tavoin kuin ennen, vaan tut-

kimusty6stii tu[ee projekti- tai tijmi-

tyritii, jossa tekij6iden osuuksja on

yhd vaikeampaa erottaa toisistaan.

Varsinaisen tutkimustiedon tuot-

taminen ei ole ajnoa tutkijan

ammattiin tiittyvd toiminta. Yhii tiir-

kedmmdksi osaksi tutkijan tydtii on

tuttut suora, nopea kommunikointi

eri ryhmien kanssa. Aiemmin saattoi-

vat riittii esimiehen ja muutaman

kotlegan kanssa kiiydyt keskuste[ut.

Kiisityksiddn sai rauhassa hioa ja

miettiS ennen kuin niistii jouduttiin

julkisesti tititle esimerkiksi jul.kista-

mistitaisuuden yhteydessd.

Yhteistytitaidot arvossa

Peettejat, tiedotusvii[ineet ja orga-

nisaation sisiiiset ja utkopuotiset

yhteistytiverkostot vaativat tutki-

muksetta aiempaa enemmdn ja

nopeammin. Osaltistuminen kansain-

vd[iseen tutkimusyhteistydhcin on

voi ma kkaasti [isdintym iissd.

Monette tutkijal.te on tdtd piivdd

se, ettd omia raportteja syntyy suhteel

Usesti vihemmiin kuin ennen, mutta

vaikutusmahdoltisuudet utkopuole[[a

tuotettaviin jul.kaisuihin, ju[kiseen tie-

dotukseen ja [oputta myris yhteis-

kun natlisiin pddttiksiin ovat paremmat

kuin ennen. Ndin niin sanottu verkot-

tuminen ja mediayhteiskunta tulevat

kdytiinnrin tutkimustytissii esiin.

Melkoisetta varmuudetta voidaan

sanoa, ettd yhteistytitaitojen rooti

kasvaa yhii. Toisaalta on myds muis-

tettava, ettii uudet toimintatavat

eiviit poista tutkijaLte aiemmin asetet-

tuja am mattivaatimuksja. Tutki mus-

metodien ja anatyysiviiti neiden tarkka

hattinta sekd suuttinen ja kirjal.Linen

kiel"enkdyttti ovat edelteen tiirkeitii;

jopa aiempaa t6rkedmpiii sittoin, kun

kom munikaation tahti kii htyy.

Eliketurvakeskuksen rekisterit

R e ki stu rt e n kiiyttiita r koi tu s

Tyc)eldketurvon hoitaminen ja sen toteutta-

miseen torvittovot yhteydet muihin eltikejtir-

jesteLmiin.

Tiirkeimmiit rekisterit ja niiden

tietosistilkit:
o Henkildrekistei: henkiLd- jo osoitetiedot

. Tycisuhderekisten: TEL-, MEL-, LEL- ja

To E L-tyc)s u h deti ed ot, MYE L- j a YE L-toi -

mintoo koskevat tiedot, vapautukset yrit-

ttij dv a ku u tu sveLvolli s u u desta, tyoeki keli st)-

pdivdt, VEL-, KVTEL- jo KiEL-poLvelussuh-

detiedot, Suomen Ponkin jo Konsoneldke-

loito ksen p o Lvelu ss u hteet, vi rei ltri o loti ed ot

seLvittelystii

o ELdkerekistei : tydeLdkepc)dtokset, kuntou-

tusrah ap iiiitokset j a tietoj o konsoneLtike-

piiiitiiksistii

. E [dkejdrjestetyreki stei : IEL-tyon ontajien

elcikevokuutukset

o Hakemusrekistei: vireilLri oLevat jo pdtite-

tyt eldkehakemukset

o Asi an hollintorekistei : Elti keturvokesku ksen

ei tydpi stei d en selvittetyti etoj o, ti etoj a

e lri ke h o ke m u ks een Li i ttyvi st ri a si a ki rj oi sto,

eki kela uta ku n ni ssa j a v a ku utu soi keudessa

vireitLii oLevat valitukset ja niitd koskevot

ptidt6ket, tietojo topoturma- jo liikenne-

vokuutulsen sekd sotilasvammaLain mukai-

sisto korvauksisto

Tutkimustytissd liikutaan aina osaa-

misen Siirirajoilta. Uusien vaatimusten

kohtaaminen on mahdoltista vain, jos

varmistetaan riittiivd jatkokoututus,

yhteistyri ja tyrin uudetleen jakaminen.

Eri tutkimusyhteisijt, kokeneetkin, otta-

vat vastaan mietenkiinno[[a ulkomaait-

man muutospaineet ja useimmat hyviik-

syvdt muutokset ja sopeutuvat niihin.

Kirjoittaja, voltiotieteen tohtoi Mikoel Forss toimi
v u o si n a 1 99 5 - 2 00 1 E lii ketu ruo kesku ksen tutki m u so sos-

to n o s astop ti ti lli kkd n ti. Ny ky ti tin h ii n o n Ka n s a n e Lii ke -

loito l<sen tutki n usjo htoj o.

EL(iketutvakeskus 2ooo tl



Hallintoelimet

EDUSTAJISTO 1998 - 2OOO

Varsinaiset jcisenet
KanstiapiiiiLti kktj Markku Lehto, pu heenjohtaja

Tydmarkkinajohtaja Teuvo Metsdpelto, varapuheenjohtaja

Tyiino ntajien ed ustajat
Vuorineuvos Jukka Hiirm5L5, Enso Oyj

Vuorineuvos Mjkko Kivimiiki. Rautaruukki 0y

Toimitusjohtaja Timo Fredrikson, A. Fredrikson 0y

Johtaja Seppo Riski
Teoltisuuden ja Tytinantajain Keskustjitto TT

Toi mitusjohtaja Markus Tjito[a, Maaseudun Ty6nantajatiitto

Johtaja Harrj Koutumies, Patvelutydnantajat

Johtaja Heikki Ropponen, Palvelutydnantajat

Tyii nte kij tii n e d ustaj at
Johtaja Pekka Ahmavaara,
Suomen AmmattiLiittojen Keskusjirjestti SAK

Puheenjohtaja Jarmo Ldhteenmdki
Paperitiitto

Puheenjohtaja Timo VaLtittu, Kemianliitto

HaLtintosjhteeri Marja Puuska, PaLvetuaLojen ammattitiitto PAM

Talouden hoitaja Mjkko Tuominen
Suomen Merimies-Unioni

Puheenjohtaja Esa Swantjung
Toi mi hen ki Lii kes kusj ii rjestti SII K, 14.2.2000 saa kka
Puheenjohtaja Mikko Mlenpbd
To'i m i h e n k j Ltj ke s k usj ii rj e stii SI I K, 1, 4.2.2000 [u ki e n

Puheenjohtaja Rjsto Piekka, AKAVA

14 a at* l* usy ri ttdji e n ed u staj at
Johtokunnan II puheenjohtaja Hannu Aho
Maa- ja metsdtatoustuottajain Keskustijtto MTK

Emiintii Terttu Miel.i kiii nen
Maa- ja metsdta[oustuottajain Keskustijtto MTK

Kansanedustaja 0[a RosendahL
Svenska La ntbruksproducenternas Centralftjrbund SLC

M uiden yrittcijien edustojat
Toimitusjohtaja Matti Lepistii, Viipurin Leipii 0y

Yrittiijd Markku Wuoti, PeMac Consulting Ky

{.lii keva ku utu sy hti iii de n e d u staj *t
Y[imatemaatikko Taisto LassiLa. Varma-Sampo

Toi mitusjo htaj a To m Li ljestrri m, E Lii ke-Ta pio La

Toimitusjohtaja Folke Lindstrtjm, Verdandi

lia kti u tu ska s soj e n ed u etaj a
Toimitusjohtaja Keijo Piskonen, E[iikekassa Tapio

H e n ki lii ko htaiset va raj dse n et
Hattintojohtaja Kari T. Ahonen

Johtaja Risto Suominen

Vuorineuvos Jaakko Ihamuotita, Fortum Oyj

Halljtuksen puheenjohtaja Heikkj Pentti, Lemminkiiinen 0y

Toimitusjohtaja Pekka Sairanen, Metsdpuu 0y

0sastopbiitl.ikkti Risto ALan ko
Teo[Usuuden ja Tycinantajain KeskusUitto TT

Toimitusjohtaja Esko Murto, Huiskuta 0y

Johtaja Eeva-Ljisa In keroi nen, Palvetutytinantajat

Johtaja Kauko Rautiai nen, Palvetutytinantajat

Puheenjohtaja Katevi Vanhata
Puu- ja erityisaLojen Liitto

Puheenjohtaja Kauko Lehikoinen,
Auto- ja KuLjetusa[an Tydntekijiitiitto AKT

1. varapuheenjohtaja Jorma KaLUo, PatveLualojen ammattitiitto PAM

Sihteeri Erik Lindfors, Metatlitytiviien Liitto

Puheenjohtaja Rjtva Savtschenko
Suomen ELintarviketytiLdisten Liitto SEL

Piiiisj hteeri Seppo J u ntti [a
Toi mi hen kjl.rjkeskusjdrjestci STTK

Toimitusjohtaja Markku von Hertzen, Suomen EkonomjLiitto

Emiintb Ritva Kautto
Maa- ja metsdtaloustuottajain Keskustiitto MTK

Maanvitjetijii Rejno Parkko
Maa- ja metsdta|'oustuottajain Keskustijtto MTK

Ammattikalastaja Heikki Satokangas
Suomen Am matti kalastajaLiitto

Toimitusjohtaja Matti Pettota, Koneyrittljien Ljitto

Johtaja Tauno Jatonen, Suomen Yrittiijiit

Varatoi mitusjo htaja Lasse Hej nitj, ELd ke- Fen nia

Varatoim itusjo htaja Jaakko Tuomi koski, Ilmarinen

Toimitusjohtaja Johan Da h [man, Ata ndia-bota gen

!$ f taf"turvake5kus 2oao

Toi mitusjohtaja Karj Puustj nen, Bensij n i kauppiaitten E[ii kekassa



fl o&es$nridideo ed*sfc;o
Pankinjohtaja Eero Tuomainen, Leonia Oyj, 11.5.2000 saakka
Toi mitusjohtaja Matti Sol.jan tahti, PT: n Eliikes5Stjci, 1 1. 5. 2000 [ukien

Va k u u tuslaii ke tie te e n e d ustoj o
Piiiij o htaj a Jo rma Ra nta nen. Ty6terveyslaitos

M*ruf jrrsenef
Varatuomari Ail.a Ljnd, Terveyden huot[on oi keusturvakeskus

Ytijohtaja Hannu UusitaLo
SosiaaU- ja terveysalan tutkimus- ja kehittamiskeskus STAKES

0sastopiii l"l"i kk6 H elena Ta pio, E Ld keturva keskus

EDUSTAJISTo 2001 - 2003

ilcrsfnrisef josenet
KanstiapiiiiLti kkrj Markku Lehto, puheenjo htaja

Tytimarkkinajohtaja Teuvo MetsdpeLto, varapuheenjohtaja

Ty ri n a n t*ji e n ed*;sfajrf
Vuorjneuvos Jyrki Juuseta, 0utokumpu Oyj

Vuorineuvos Mjkko Kivimiiki, Rautaruukki 0y

Johtaja Seppo Riski
Teottisuuden ja Tytinantajain Keskusliitto TT

Toimitusjohtaja Vel.i-Matti Rekota, Maaseudun Tydnantajatiitto

Johtaja Harri KouLumies, Patvetutydnantajat

Johtaja Heikki Ropponen. PaLveLutyiinantajat

Henkil.tistdjohtaja Patrik Palmgren, SiLja Line 0y

,fy<trfe&'ryofn
Johtaja Pekka

edustajett
Ah mavaara, Suomen Am mattiliittojen Keskusjiirjestti SAK

Puheenjo htaja Jarmo Ld hteen mdki, Paperitiitto

Puheenjohtaja Timo VatLittu, Kemiantiitto

Ha[Li ntosi hteeri Marja Puuska, Palveluatojen a m matti [iitto PAM

TaLoudenhoitaja Mikko Tuomjnen
Suomen Merimies-Unioni

Pu heenjohtaja Mi kko Miien piiii, Tojmi hen ki Ltikeskusjiirjestd STTK

Puheenjohtaja Risto Piekka, AKAVA

nf aofolousyntlf$;f**n e*{xsf*;*f
Kansanedustaja Hannu Aho
Maa- ja metsdtatoustuottajain Keskustiitto MTK

Emiintii Terttu MieLi kdinen
Maa- ja metsitatoustuottajain Keskustjitto MTK

Puheenjohtaja HoLger Falck
Svenska La ntbruksproducenternas Centralftjrbund SLC

s{siden y r;ttiiji e n ed u staj a t
Yrittiijii Markku Wuoti, PeMac Consutting Ky

Toimitusjohtaja 0tti-Pekka Pehkonen, 0tto Pehkonen 0y

Johtaja Harri Mattita, ABB 0y

0sasto njo htaj a Kaj H us ma n, Tytiterveys laitos

Lainsiiiidlntiineuvos Anna-Riitta Watlin, oikeusministeriti

Johtaja Tetlervo K[ing
Sosiaati- ja terveysa[an tutkimus- ja kehittdmiskeskus STAKES

#e**r'lo&ollfor's et va r*j tise net.
HaLtintojohtaja Kari T. Ahonen

Johtaja Risto Suominen

PiiSjohtaja Juha Rantanen, A. Ahtstrtjm Osakeyhtit)

HalLituksen puheenjohtaja Hej kki Pentti, Lem mi n kii nen 0y

Osastopddtlikktj Rjsto Atanko
Teottisuuden ja Tydnantajain Keskuslijtto TT

Toimitusjohtaja Esko Murto, Huiskula 0y

Jo htaja Eeva- Li jsa In keroi nen, Patvelutytinantajat

Jo htaja Kauko Rautiaj nen, PalveLutycina ntajat

Johtaja Christian G16nvatt, SiLja Line 0y

Puheenjohtaja KaLevi Vanha[a, Puu- ja erityisatojen [iitto

Liittosihteeri Matti Vehkaoja, Auto- ja Kutjetusatan Tyrintekijiitiitto AKT

1. varapuheenjohtaja Jorma KaLUo, Palvelualojen ammattitiitto PAM

Sihteeri Erik Lindfors, Metaltityiivden Liitto

Tyiittii myys kassa n j o htaj a Ta rja Va lti n hei mo
Suomen E[intarviketyiil.disten Ljitto SEL

Piidsihteerj Seppo Junttita, Tojmihenkil"cjkeskusjirjestci STTK

Toimitusjohtaja Markku von Hertzen, Suomen EkonomiUitto

Emdntd Anne Kytmlniemi
Maa- ja metsdtaloustuottajain Keskustjitto MTK

Maanvi l.jel.ijd Kydsti Harj u

Maa- ja metsdtaloustuottajain KeskusLiitto MTK

Ammattikatastaja Heikki Satokangas
Suomen Am mattj kalastajal.iitto

Lainopi Ltinen asia mies Risto Tuomi nen, Suomen Yrittiijiit

Toi mitusjohtaja Ti j na 0ksata-Lei no, Eri koiskaupan Liitto

E liiketurvakeskus zooo u



Vu k u utus lii ii keti ete e n e d u s
Piiijohtaja Jorma Rantanen,

taja
Tydterveysta itos

E ld kevak u utr,syiltueiiefen ed wstaj at
Y[imatemaatikko Taisto Lassila, Varma-Sampo

Toi mitusjo htaja Tom Li ljestriim, Etii ke-Ta pio La

Toimitusjohtaja Fotke Lindstrrim, Verdandi

Vakuutuskossoje n ed ustaj a
Toimitusjohtaja Keijo Piskonen, Etiikekassa Tapio

E lii kes ii ii ti iii d e n e d u staj o
Toi mitusj o htaja Matti Sotja n [a hti, PT: n Etii kesiiiitiri

Varatoi mitusj o htaja Lasse Hei nitj, Etii ke- Fen nia

Varatoi mitusj o htaja Jaa kko Tuo mi kos kj, I [ma ri nen

Toi mitusjo htaja Ei [a B [o m qvist, A[a n dia -bota gen

Toimitusjohtaja Kari Puustinen, Bensijni kauppiaitten E[iikekassa

Johtaja Harri Mattila, ABB 0y

0sasto nj o htaj a Kaj H usma n. Tyciterveystaitos

AputaispiiiiLtikktj Erkki Btom, Terveydenhuotton oikeusturvakeskus

Johtaja Terhi Ltjnnfors
Sosiaafi- ja terveysa[an tutkimus- ja kehittiimiskeskus STAKES

Varajiisenet

0ikeustieteen kandidaatti Johan Astrtim
Teottisu uden ja Tyii na ntaj ai n Keskusliitto TT

0ikeustieteen kandidaatti Jukka Karhu, Patvetutyiinantajat

Varatuomari Hannu Rautiainen
Teo[[isuuden ja Tydnantajain KeskusUitto TT

Lakimies Janne Metsiimdki
Suomen Am matti liittoj en Keskusjiirjestti SA K

Ekonomisti Ismo Luimu[a
Suomen Am matti tiittojen Kes kusjii rjesttj SA K

Puheenjohtaja Matti Vitjanen, Insindtjrifiitto IL

JaostopiiiitLi kkii Itkka Oja ta
Maa- ja metsdtaloustuottajain Keskustiitto MTK

Jlrjestti piii tti kkij Kari Pa n kka, Suo me n Yrittiijlt

Toi mitusjohtaja Taisto Paatsi [a. Maatatousyrittdjien etiike[aitos M ELA

Ylitaakari Timo He[ske, Tapiola

Toimitusjohtaja Lauri Koivusa[0, LEL Tycietdkekassa

Muut jiisenet
Ytijohtaja Eita Uotita, TerveydenhuoLton oikeusturvakeskus

Johtaja Teltervo Kting
Sosiaa[i- ja terveysatan tutkimus- ja kehittiimiskeskus STAKES

Sihteeri
Osasto pii5 U.i kkij H etena Ta pio, Eti ketu rva keskus

HALTITUS 1998 - 2000

Vorsinaiset iiis*net
Puheenjohtaja. toimitusjohtaja Kari Puro. Itmarinen

Va rapu heenj ohtaja, h a [[itusneuvos Markku So rva ri.
sosjaa[i- ja terveysministerii)

Ty ii n a n taj ai n e d u staj at
Johtaja Lasse Laatunen
Teottisuuden ja Ty6nantajain Keskustiitto TT

Johtaja Markku Koponen, Patvelutytinantajat

Johtaja Jussi Kat[io
Metatliteottisuuden KeskusUitto MET

Tyiin tekijtii n ed ustaj ot
Sosiaatipotiittinen sjhteeri Aarne Lehkonen
Suomen Am matti liittojen Keskusjlrjestti SAK

Sosiaa Li pol.iitti nen si hteeri Kaija Katti ne n

Suomen Am matti tiittojen Keskusjd{estci SAK

Sosiaalisihteeri Veikko Simpanen. Toimihenkitijkeskusjirjestd STTK

M a a ta l* u sy ri tf$"pr'ex edusfo,la
Johtaja Kaarina Knuuti
Maa- ja metsHta [o ustuottajai n Kes kusLiitto MTK

Yritttijie* *dwstaja
Johtaja Risto Suominen, Suomen Yrittiijiit

Nuut jtisenet
Toimitusjohtaja Paavo Pitkiinen, Varma-Sampo

Ytiteakari Seppo Mattita, Etiike-Fennia

To i mi n na nj o htaja Fol.ke Bergstriim, Etii kesiiiiti tiyh distys ESY

Sihteeri
Osasto piiSLl.i kktj H etena Ta pio. Elii ketu rva keskus

t$ tLaketurrokesku5 2000



HALLITUS 2OO1 - 2OO3

Varsinaiset jdsanet
Puheenjohtaja, toimitusjohtaja Kari Puro, Ilmarinen

Varapuheenjohtaja, ha[titusneuvos Markku Sorvari
sosiaati- ja terveysmi nisteri6

Tyti n an taj ai n e d u stoj o t
Johtaja Lasse Laatunen
Teotlisuuden ja Tydnantajain Keskustiitto TT

Johtaja Markku Koponen, Palvelutycinantajat

Johtaja Jussi Ka[[io
Metaltiteo[[isuuden Keskustiitto MET

Tydntekij iii n ed ustajat
Sosiaatipotiittinen sihteeri Aarne Lehkonen
Suomen Am matti liittojen Kes kusjiirjestij SA K

Sosiaal.i pol.iitti nen si hteeri Kaija Ka [[i nen
Suomen Am mattiLiittojen Keskusjdrjestti SAK

Sosiaatjsjhteeri Veikko Simpanen, ToimihenkiLrikeskusjiirjestd STTK

M o a ta la u sy ri tf djf eo edusfeTo
Johtaja Kaarina Knuuti
Maa- ja metsdtaloustuottajain Keskustiitto MTK

Yritttijien edustajo
Johtaja Risto Suominen, Suomen Yrittejet

Muut jiisenet
Tutkimusjohtaja Esko Kivisaari, Varma-Sampo

Yti tiiiikiirj Seppo Mattil"a, Etiike-Fennia

Toi mi n nanj o htaja Fotke Bergstrd m, Etii kesiiiiti tiyhdistys ESY

5#rfeen
0sastopiiiil.ti kkd H etena Ta pio. Etii keturva kes kus

TITINTARKASTAJAT

Titintarkastajien 0y - Ernst & Young
PKF FinLand 0y
Tilintarkastusrengas 0y

Varajiisenet

0ikeustieteen kandidaatti Johan Astrcim
Teollisuuden ja Tyti nantajai n Kes kus liitto TT

Sosiaa Li pol.iitti nen asia m jes Vesa Ra nta ha [vari, Pa [ve lutyii na ntaj at

Varatuomari Hannu Rautiainen
Teo llisuuden ja Tyti nantajai n Kes kustiitto TT

Lakimies Janne Metsiimiiki
Suomen Am mattiLiittojen Keskusjiirjestd SAK

Ekonomisti Ismo Luimuta
Suomen Am matti liittojen Kes kusjii rjestii SA K

Puheenjohtaja Matti Vi[janen, Insindtirjfiitto IL

JaostopiiitLikkti Itkka Ojata
Maa- ja metsdta loustuottajai n KeskusLiitto MTK

Kehityspiiii tti kkri Ka ri Bjtirktciv, Suo men Yrittejet

Toi mitusjo htaja Taisto Paatsi [a, Maata [o usyrittdjien elii ketaitos M E LA

Ytiteakari Timo Hetske, Tapiola

Toi mitusjo htaja La u ri Ko ivusa [o, LEL Tyde lii kekassa

E L(i ket u rv o kes ku s 2 0 o O !!



TY6 KYVYTTOMYYSASIAIN N EUVoTTELU KU NTA 2ooo - 2oo2

Puheenjohtaja. varatoimitusjohtaja Seppo PietitHinen. varapuheenjohtaja, osastopiiiittjkkij Pertti Tukja

Jiisenet
Ortopedian ja traumatologian dosentti Pertti Myl"l.ynen

Sisdta utien ja ka rdio logia n eri koistiiH kiiri Matt'i Saa ri ne n

Lakimies Markku Kojo

Sosiaa Li pol.iitti nen si hteeri Kaija Ka lti nen

Asia mies Riitta TytiLiijiirvi

Asiamies Jukka Karhu

Lddketieteen lisensiaatti Kari Kaukinen

Toimitusjohtaja Jaakko Pajuta

Johtaja Kaarina Knuuti
Yl.itiiiikiiri Sakari Tota

Ytitiiiikiiri Timo Aro

Osastopddtlikktj Pertti Tukia

Toimitusjohtaja Matti Sotjantahti
Etiikejohtaja Esko Vai nion piii
Eliikevakuutusjohtaja Pentti SaarimSkj

Yksikdnjohtaja Marjatta Pi htaja

JohtajayLi tiliikiiri Han nu H drkdnen

Ytitaekari Antti H uunan-Seppiitii

Ylitarkastaja Pentti Lehmijoki

Jiisenet
Varatuomari Markus Aimalii
Toimitusjohtaja Ensio Romo

Kehityspiiiil.ti kkii Kari Bjrirktiiv
OsastopiiSttikkii Tapani Karonen

Asiamies Juhani Hopsu

Toimitusjohtaja Tiina 0ksala-Leino

Toiminnanjohtaja Taisto Eronen

Toiminnanjohtaja Jouni Korhonen

Toiminnanjohtaja Pdivi Liedes

Toiminnanjohtaja Matti Priyry

Liikenteen harjoittaja Seppo Makkonen

Taksiautoi lija Krister 0lsson

Vakuutusjohtaja Hannu Rissanen

Johtaja Hannu Tarvonen

Toimitusjohtaja Kari Puustinen

Sihteeri
Osastopiiiitti kk<i Mi kko Petli nen

Varajiisenet
Dosentti Jukka Kivekis

Liiiiketieteen ja kirurgian tohtori,
psykiatria n eri koistiiii kii ri Antero Le ppivuori
Johtava [akimies Katriina Vieru[a

Sosiaati potiitti nen si hteeri Si ni kka N Siitsaari

Johtaja Matti Leppiitii 14.2.2001 saakka

Yksiktinjohtaja Lei[a Kostiainen 14.2.2001 [ukien

Asiamies Riitta Wiirn

Varatuomari Mi kko Nyyssdl.li

Aputaisjohtaja Pasi Mojsio

Jaostopiiiittikkti Itkka 0jata
Ytitaekeri Seppo Matti[a
Kehittiimispiiiith kkri An ne Kojvu[a

Ratkaisuasiantuntija Marjatta Si16n

Apu laisosastopaatti kkii Marja- Liisa Sato ra nta

Osastopiiil.l.ikkti Timo Mustonen

Apul.aisjohtaja Eeva Koskensyrjd

Tarkastaja Tuija Korkku[a

Vs. etiikejohtaja Piiivi von Plato

Etuuspiiiittikkd Marja-Leena Seppiitii

Ylitarkastaja Anja Lyra

H e n ki lii ko h tai n e n va raj iise n

Johtaja Heikkj Pitkiinen
Toimitusjohtaja Autis Laaksonen

Toimitusjohtaja Kauko Agren

Toimi nnanjohtaja Ismo Ojata

Apteekkari Marcus 0[U

Toimi nnanjohtaja Lea Herttua

Toimitusjohtaja Ilkka Lj ukkonen

Toimitusjohtaja Sakari Yl.j-Rah ko

Pddsi hteeri Terhi Aattonen

Pdisi hteeri Markku Yltinen

Toimitusjohtaja Aino Hiinninen
Toimitusjohtaja Heikkj Kddrjdinen

Yksi ktinjohtaja Kurt Lagerboh m

Johtaja Jukka Vainio

Toi mitusjohtaja Kari Joutsa

5i h te e ri t/ Esi tte lij iit
Jaostosjhteeri Marja Kaltenautio, jaostosihteeri Marja Ranta[a

YRITTAJIEN NEUVOTTELUKUNTA 2OOO . 2OO2

Puheenjohtaja, toimitusjohtaja Matti Uimonen, varapuheenjohtaja. takiasiainpiiiil.tikkti Markku Sirvitj

fQ tlaketurrokesku5 2ao0



Ti lostoti etoi s ty ii e lii kej ii ri e ste lm ii stti

Etikemeno ja koko sosiaalimeno

prosentteina bruttokansantuotteesta

Yksityisen sektorin etdkemeno

prosentteina palkkasummasta

1975 1980 1985 1990 1995 2000
arulo

TEL-, LEL- ja TaEL-vastuuvelka

prosentteina vastaavasta

palkkasummasta

! Etikemenon osuus

*) arvio

35

30

25

20

15

?0

10

Koko sosiaati-

27

18

15

12

I

1990 1.995 2000.) 2005.) 2010.)

menon osuus

Yksityisen sektorin maksutulo

prosentteina palkkasummasta

25 150

1?0

9S

60

1975 1980 1985 1990 1995 2000
aMo

7975 1980 1985 1990 1995 2000
aruo
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Yksityisen sektorin piiriin kuuluneet

tyfiik6iset vuoden lopussa

1 000 henklite

3 000

1 500

1 000

Yksityisen sektorin

etdkkeet vuoden lopussa

90 9L 92 93 94 95 96 97 98 99

1 000 eHkette

1 200

1 000

Mklkk

8 000

7 000

97 92 93 94 95 96 97 98 99 2000

rll:il:o' r:i#:ilili:"
37.72.

Etiike
37.72

! Vanhuus-
eta ke

! o;a-a;ka

! Tydkyvyttii- ! Tydttdmyys-
myysehke etake

I Maatalouden! 
erityisetiike

Perhe-
eliike

Yksityisetti sektori[[a vuosittain

atkaneet etikkeet

KeskimHiriinen kokonaisetike

vuoden 1999 [opussa

Et{kkeiti

ZQ qOO

60 000

50 000

40 oqQ

Ivl.ltr*-

6 000

97 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 Kaikki TEL LEL YEL MYEL TaEL lvlEl

Tyijkyvytttj-
myyseliike

Tytittdmyys-
eliike 'i{iiT'f' 'iiiitlx

Ei sisatta perhe-etekkeit;

Ke[an
etikkeen
osuus

Osa-aika- Maatatouden Perhe-' erityiselike etikeetike

Vanhuuseliikkeissd mukana vain suoraan vanhuus-
eliikkeenii alkaneet etdkkeet, ei ns. jatkoetdkkeiti.

ll t ti;feturvokes kus 2aoo



E lti k el ai to s te n to i m i n n s st a

Eldkelaitoksia 31.72.

Vakuutettuja 31..1.2.

El.Skkeitii 37.72.

Mytinnetyt el.Skkeet, lkm

Maksutu[o, Mmk

Eldkemeno, Mmk

Vastuuvelka 31..1.2

37.72Keskim. e[5ke

Etdkkeiden lukumddrd 31.].2

Vanhuusetdkkeet

Tyrikyvytttimyysetd kkeet

Ty<ittrimyyseLdkkeet

0sa-ai kaetiikkeet

Perhe-eldkkeet

Kaikki

E[dkemeno, Mmk

Van huuse[ikkeet

Tyti kyvyttti myys e [i k keet

Ty6tttimyysetdkkeet

0sa-ai kaelii kkeet

Perhe-etdkkeet

Kaikki

330

480

2 660

4 498

2 590

3 290

820

2 993 7 726 2 897

TEL

51

1 200 000

6461.00

63 000

37 740

29 1.60

244 920

3 681

LEL

7

160 000

753 400

1.3 400

2 470

3 850

21.460

TaEL

7

50 000

1 350

550

MEL

1.

7 000

8 400

640

YEL

10

160 000

92 700

8 200

MYEL

7

100 000

223 600

11 800

770

3 020

1.35

Yhteensd

55

1 550 000

1.1.25 500

97 660

44 240

39 830

270 885

460

30

890Mmk

mk/kk

580 000

226 000

39 600

2 347

210 000

1 057 000

594 000

218 000

42 900

2 796

215 000

7 072 000

605 300

277 200

47 500

4 870

21.7 000

1 086 000

617 900

206 500

50 700

9 500

220 600

1 105 000

632 200

202 700

53 000

13 500

?24 700

7 725 500

2 036 7 976

1.996 1.997 1998 7999 2000

1.996 1.997 1998 7999 2000

76 940

9 440

7 840

84

3 910

32 270

18 070

9 280

2 070

100

4 060

33 580

1.9 230

9 200

2 390

735

4 200

35 150

20 520

9 720

2 720

280

4 370

37 005

22 71.0

9 010

3 110

470

4 570

39 810

Kaikkiin ede[lii esitettyihin Lukuihin sisiil.tyy mytis rekistertiity lisdturva, ja Ldhes kaikki vuoden 2000 luvut ovat arvioita

t l(iket u r v o tes ku s 2 0 o 0 fJ
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Eliik et u rv a keskuks e n i u lk ai s ui a

Tutkimukset Reijo Lootunen

Etiiketurva Suomessa vuonna 1999

ElSketurvakeskus. Katsauksia 2000:3Pi rkko J ii ris ke Lrii n en

Tiedotta ja taidol.ta kansalaisten tieto-
yhteiskuntaan. Tutkimuksia tiedoista ja

taidoista osattistuvan ja autonomisen kan-

salaisuuden resursseina - esimerkkeinii e[ii-

ketieto ja tietotekninen osaaminen.

Etiketurvakeskus. Tutkimuksia 2000: 1 Reijo Loatunen

Aikasarjoista 1970 - 1.999

Etdketurvakeskus. Katsauksia 2000:5Jukka LassiLa, Tarmo Valkonen

Tydetlikkeiden indeksoi nti, e[inai ka-

ko{aus ja vdestrin ikiiiintyminen
Etiiketurvakeskus. Tutkimuksi a 2000:2

EUn kei noeliimiin tutkimustaitos.
Sarja B 172

Raportit

KolLe Elo, Losse Koskinen, Eeva Poutiainen

Euroopan unionin vdestdennusteet vuo-

teen 2050: kansainvii[isiii vertaituja
Etiketurvakeskus. Katsauksia 2000:7Mika VidLund

Hyvinvointia jul.kisen ja yksityisen yhteis-

peti U.ii. Eti keturva n kansai nv5 [i nen vertai [u.

E[Sketurvakeskus. Raportteja 2000: 19
Titastojulkaisut

Kuukausitietoja yksityisen sektori n

el.iikkeistdEija Puttonen

Terminotogy in the Pensions Fietd. A

translation-oriented termi no[ogicaI study
of Finnish and UK pensions

E[iiketurvakeskus. Raportteja 2000:20
Yritysten tyiielii kema ksut

EiLo Tuominen

Muuttuva aktiivi-ikii ja etiiketurva. Tytit-

lisen ajan muutokset e[inkaarella viime

vuosikymmenind.
E[dketurvakeskus. Raportteja 2000:21.

Mikko PeLLinen

ELiikejiirjestelLm'ien atueettiset erot
Eliiketurvakeskus. Raportteja 2000:22

Tilasto Suomen eliikkeensaajista (yhteis-

tyiinii Ketan kanssa)

Tj lasto Suomen etiikkeensaajista kunnit-
tain (yhteistytinii Ke[an kanssa)

Monisteet
Muut tilastot

Titastotietoja tydsuhteessa o[[eista

Tydetii kejii{estetm iin kuntoutusti [asto

Tyrietii ke taitoste n itseoi kai s uti [asto

Tydkyvyttd myyselii kkeide n ratkai suti [asto

Muut jutkaisut

Mervi Takala

Osa-aikaeliike. Katsaus viimeaikaiseen
kehitykseen.

Etiiketurvakeskus. Monisteita 2000:32

Katsaukset

Ch isti n a Li n dell, Koto ii n o Vap aLahti

Katsaus vuoden 1998 vastuunjakoon
Etiiketurvakeskus. Katsauksia 2000: 1

Aila Ahonen, Rolf Storsjii
Etiike- ja muun sos'iaaliturvan keh ittiimi nen

Etiiketurvakeskus. Katsauksia 2000:2

Reijo Laatunen

Etdkemenoennuste vuode[[e 2000

Etiiketurvakeskus. Katsauksia 2000:4

AiLa Ahonen, RoLf Storsjc)

Etiike- ja muun sosiaatiturvan kehittdminen

E[iiketurvakeskus. Katsauksia 2000:6

TyrieLiikejiirjestetmin ti [asto[[i nen

vuosikirja, osa II

Suomen tyiie[dkkeensaajat (yhteistytinii
Kuntien etiikevakuutuksen ja Valtiokont-

torin kanssa)

Etdketurvakeskuksen tutkimuspo[iittinen
ohje[ma
Etiiketurvakeskus. 2000

Esitteet

Tydntekijiin eliike/Arbetstagarens
pension/The Employee's pension

Yrittiijiin el"iike/Fdretagarens pension/

The Setf-Empl.oyed Person's pension

Tydnantaja ja tytieliikevakuutus/
Arbetsgivaren och arbetspensions-

ftirsiikringen/Private Em ptoyer and

Earnings-related Pension Insurance

Pientytinantajien verot ja maksut/

Sm6 arbetsgivares avgifter och skatter

ELiiketurvakeskus kou [uttaa : kurssi [uetteto

Eliiketurvakeskuksen juIkaisuja
j u Ikaisu [uetteto

Lehdet

Tyiiel.ike 1 - 5

Arbetspension 1 - 2

Korvamerkki 1 - 2

Eliiketurvokeskus 2000 fj



E lii ke la u ta k u n n o n toi mi nta ke rto m u s

E lii ke lo u ta ku n ts o n elii kelaito ksi sta ri i p -

p u m o ton m u utokse n h a ku eli n. J iisenet

siihen nimittiiii sosiaoli- ja terveysmi-

nisteid" E{.rikel*utakunto on yksityisen

puolen tyiietdkesslo,sso ensrnrrrl$xren

m u utoksen h a ku oste. Sen piiiitiS ksii n hae-

ta$fi $, u utasta va ku utusoi keu delta, joko

on nriissti rzsioissa ylin aikeusoste.

Eliikel,autakunnan jiisenet ja

henkittikunta

Etiiketautakuntaan kuu[uu pddtoiminen

puheenjohtaja, ko[me varapuheenjohtajaa

sekii 20 varsinaista jiisentd ja heidiin 20

hen ki Liikohtaista varajdsentiiiin. Jdsenet

ja varapuheenjohtajat ovat sivutoi mjsia

ja heiddt nimitetdiin kotmjvuotiskaudeksi

kerraLtaan. Jdsenet ovat toimikauden

aikana erottamattomja ja he toimivat tuo-

marinvastuulta. Eldketautakunnan kansti-

assa tyiiskenteU tojmintavuoden lopussa

2 1 piiiitoimista toi mi hen kil.tj5.

Menettetyi koskevat sdinntikset

Muutoksen hausta etiikelautakuntaan sdd-

detiiiin tytintekijdi n eLiikel.aissa. ELd-

ketautakunnan toiminnasta sSSdetiidn

tyiintekijdin etdkeasetuksessa ja sosiaaLi-

ja terveysmi nisteri6n vahvjstamassa etd-

ketautakun nan tycijii{estyksessii. Vati-

tusasjan klsitteLyssd eLdketautakunnassa

sovettetaan haLli ntotai n kiiytttjl.a kia.

M uutoksen hakuasioita kiisitettii n

vuonna 2000 entiseen tapaan neljiissd

kuusijdsenisessd jaostossa. Jaostokoko-

uksia o[i 173. Niissd ratkaistiin kerrattaan

13 - 60 vatitusasiaa.

Muutosprosentit tytikyvyn

arvioinnissa

[opussa 1 138 el"i 92 viihemmdn kuin

edetLisenii vuotena.

Toi mi ntavuon na etii ketautakunta

ratkaisi 3 966 vatitusasiaa, mikii on

78 edelUsvuotta vihemmdn. Ratkais-

tujsta asioista 3 011 etj 76 prosenttia

koski tytikyvyn arviointia. Perintejstd

tytikyvytttimyyselii kettii koskevia va[i-

tuksia ratkaistiin 2 664 eli 51 enem-

miin kuin edetUsend vuotena. YksiLiittistii

varhaise[dkettii koskevia vaLituksia rat-

kaistiin 347, mlka on 46 edettisvuotta

vdhemmdn.

Ratkaisuista noin kaksi kotmasosaa

tiittyi TEL:iin ja neljdnnes MYEL:iin ja

YEL:iin. Loput ratkaisuista oLivat LEL:iin,

M EL:iin, TaEL:iin ja Luopumisjiirjestetmiin

Liittyviii asiojta.

Toimintavuonna vatitusten keskimiid-

rdinen kdsittetyaika pidentyi edettisvuo-

desta. Se oli sekii kaikissa asioissa ettd

tydkyvyn arviointja koskevjssa asiojssa

3,9 kuukautta.

Muutokset etiikelaitosten pSSttiksiin

Vuonna 2000 etiiketautakunta muutti

muutoksenhakijan eduksi tapauksista

11,1 prosenttia. Asioita patautettiin etd-

ketaitokseen uudeLteen kdsitettiivdksi 5,1

prosenttia. Tyiikyvyn arvioi ntia koskevia

asioita etiiketautakunta muutti L0,9 pro-

senttia ja patautti 5,5 prosenttia.

Helsingissii maahskuun 7. piiiviinii 2001

Timo Havu Pirjo Akesson
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Etiiketautakunta kokoontui vuon na

2000 tiiysistuntoon yhden kerran. Muu-

toksenhakuasjoita ei tiiysistunnossa ottut.

Etiiketautakun nan haLti ntoasioita kdsitte-

levii halti ntojaosto kokoontuj toi minta-

vuoden aikana seitsemdn kertaa.

Kustannukset

ELdketautakunnan kanshan patkkakustan-

nukset ja jdsenten paLkkiokustannukset

otjvat vuonna 2000 yhteensii 3 7tZ 938

markkaa. Muut kustannukset, jotka sisii!

tdvit muun muassa va[mistelutoimiston

kustannukset ja toimistotiloitle [as-

kettavat kustan nukset oLivat yhteensii

5 102 432 markkaa. Yhden vatitusasian

keskimddrdinen hinta ol'i 2 223 markkaa.

Valitukset ja ratkaisut

ELiiketautakunnatle saapui toimjnta-

vuonna 3 873 valitusta, mikd on kymme-

nen prosenttia vihemmdn kuin vuonna

1999. Asioita oLi vireitLii vuoden 2000

f$ tlat<eturvakeskus 2000
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Puheenjohtaj{sta

Varatuomari Timo Havu, puheenjohtaja

Aputaisosastopaattikkt, Tuul.ikki Haikarajnen. varapuheenjohtaja

Ha[titusneuvos Veikko Liuksia. varapuheenjohtaja

Varatuomari Heikki T. Himiitiiinen, varapuheenjohtaja

Asiontuntijajtisenet

Lakimies U[[a Miettinen

Aputaisosastopaattikkt, Matti Toiviainen

Liiiiketjeteen ja kirurgian tohtori Jarmo Vuorinen

Psykiatrian eri koistii5kiiri Anna Saveta

Dosentti Heikki Takkunen

LiiSket'ieteen ja kirurgian tohtori Pentti Ristota

{yiin o nta}ien edustoj at

Varatuomari Markus AimiiLii

0ikeustieteen kandidaatti Johan Astriim

0ikeustieteen kandidaatti Jukka Karhu

Varatuomari Mikko Nyysstitii

Ty ii n tekij iii n ed ustaj at

Patkkasihteeri Vei kko Ahvonen

Tydehtotoi mitsija Vuokko Viiiiniinen

Sosiaalipotiittinen si hteeri Kaija Kaltinen

Sosiaa[isihteeri Vej kko Simpanen

M a ata lo usy i ttiiji en e d u stoj at

0ikeustieteen lisensiaatti Itkka Ojata

Agronomi llpo Mattita

Tutki muspiilitLi kkd Yrjd Oja niemi

Agrotogi Johannes Ijas

Yrittiijien edustajat

Toi mitusjohtaja Tiina 0ksa[a-Lejno

Varatuomari Risto Tuom'i nen

Varajtisenet

0'ikeustieteen kandidaatti Jukka Laukkanen

Filosofian kandidaatti Heikki PettoLa

LiiS ketieteen j a ki ru rgia n to htori, ortopedia n eri koisliid kiri

Jan-Magnus Bjrirkenheim

Liidketieteen ja kirurgian tohtori Antero Leppiivuori

Dosentti Ilkka Torstita

Sisiitautien eri koistiiikdri Raine Jussita

Diplomi-insindijri Rauno Toivonen

Varatuomari Hannu Rautiainen

Varatuomari Riitta WHrn

0ikeustieteen kandidaatti Timo H6ykinpuro

Sosiaati potiitti nen si hteeri 5i ni kka N iiStsaari

Lakimies Janne MetsHmdki

Tyrittiimyyskassan johtaja Seppo Niininen

Lakimies Markku Kojo

Varatuomari Risto Airikkata

Agrol.ogi Tage Ginstriim

Jaostopiiiil.Likktj MichaeI Hornborg 4.4.2000 saakka

0ikeustieteen maisteri Maire Lumiaho 5.4.2000 [ukien

Agronomi Bjarne Wester[und

Yksikrinjohtaja Pekka Kiih krinen

Johtaja Tauno Jatonen

t liiketurvokeskus 2 000 lJ



ELAKELAUTAKUNNAN JASENET 2oo1 - 2oo3

Puheenjohtajista

Varatuomari Timo Havu, puheenjohtaja

Apulaisosastopaatlikk6 Tuutikki Haikarainen, varapuheenjohtaja

Ha[[itusneuvos Veikko Liuksia, varapuheenjohtaja

Varatuo mari Hei kki T. H limii liii ne n, vara puheenjo htaja

Asiontuntijajiisenet

Lakimies Utla Miettinen

Apulaisosastopaatti kkd Matti Toiviainen

LiiSketieteen ja kirurgian tohtori Jarmo Vuorinen

28.2.2001 saakka

Ortopedian ja traumatologian dosentti Aarne Kivioja

1.3.2001 [ukien

Psykiatrian erikoisLiiiikiiri Anna Savela

Dosentti Heikki Takkunen

Liiiiketieteen ja kirurgian tohtori Pentti Risto[a

Tyii n a n taji e n ed u staj o t
Varatuomari Markus Ai miil.ii

0ikeustieteen kandidaatti Johan Astrtim

Hatti ntotieteiden maisteri Vesa Ra nta h a lvari

Varatuomari Mikko Nyyssiil,S

Ty 6 n te kij tii n e d ustaj ot

Patkkasihteeri Jouko Ahonen

Ty6ehtotoimitsija Vuokko Vdiiniinen

SosiaaLipoLiittinen si hteeri Kaija Katlinen

Sosiaatisj hteeri Veikko Simpanen

ll o ata lo u sy ri ttiiji e n e d ustaj at
0ikeustieteen lisensiaatti Itkka Ojata

Agronomi Itpo Mattita

Maata[ous- ja metsdtieteiden maisteri Simo Tiainen

0ikeustieteen maisteri Maire Lumiaho

Vrittdjien edustajat

Toimitusjohtaja Tiina 0ksa[a-Lei no

Lainopitlinen asiamjes Risto Tuomjnen

Vorajiisenet

0ikeustieteen kandidaatti Jukka Laukkanen

Fitosofian kandidaatti Heikki Pettota

0rtopedian ja traumatotogian dosentti Aarne Kivioja

28.2.2001 saakka

Ki rurgia n ja ortopedia n eri koisl"iiiikiiri Sari Sa lmi nen

1.3.2001 Lukien

Lddketieteen ja kirurgian tohtori Antero Leppivuori

Dosentti Il.kka Torstita

Sisiitautie n eri koistiiii kii ri Rai ne J ussi [a

Diplomi-i nsinbiiri Rauno Toivonen

Varatuomari Hannu Rautiainen

Varatuomari Riitta Wiirn

0ikeustieteen kandidaatti Timo H<iykinpuro

Sosiaa l"i pol"iitti nen si hteeri Sj ni kka N iiiitsaari

Lakimies Janne Metsdmiiki

Tycitttimyyskassan johtaja Seppo Niininen

Lakimies Markku Kojo

Varatuomari Risto Airi kkaLa

Toi min nanjohtaja Bjarne WesterLund

Maata[ous- ja metsitieteiden maisteri Anne Penttitii

Toi min nanjohtaja Tage Ginstrcim

Yksi ktinjohtaja Pekka Kdh ktjnen

Johtaja Tauno Jatonen

f$ tLaketurvokeskus 2ooo
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Edustajisto

Hatlitus

Toimitusjohtaja
Matti Uimonen

Varatoimitusjohtaja
Seppo Pietitdinen

Johtoja
Hannu Uusitato

Johtaja
Bo Lundqvist

Lakiosasto
Helena Tapio

Neuvonta- ja valvontaosasto
Leena Lietsa[a

Etiketautakunnan valmistelutoimisto
Maija Vuonokari

Suunnittetu- ja [askentaosasto
Christina Lindett

Tilasto-osasto
Mikko Peltinen

Tutkimusosasto

Eldketurvapiiiitl.ikkti Markku Hdnninen

Hallinto-osasto
Anu Ronkainen

Eti kej irj este 1m iosa sto
Riitta Lindstrcim

Tietojirjestelmfi osasto
Jorma Nieminen

Kehityspdiil.tikkti Sinikka Puukko

Hen kittistti- ja koulutusosasto
Marja-Liisa Punnonen

Viestintdosasto
Pirkko Jliiske[5inen
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Kirjurinkatu 3, Helsinki
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Puhe[in (09) 1511
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