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Viime vaoden merkittiivi mm dt ekike-

poliittiset ratkaisut koskivat vorhsis-

eliikkeitti, multaan lukien tyiittdmyys-

eliike. Tehtyjen m uutosten tavoitteena

on ssado yhdessii kuntoutuksen ja

teh ostetu n tyi lli stcini se n av u llo elii k-

keelle siirtymisikii selviitin nousuu n,

Elii kem u utokset tuli vot voi m ao n

1.1.2 000.

LLmi tttLjahl a j a n k a t s o u s

Tyiietiketurva vuonna 1999

Yksityisten atojen tydetiikkeitii oti vuo-

den 1999 lopussa maksussa 1 105 000.

Vuoden aikana etiikkeitii maksettiin 36,8

mil.jardia markkaa. Kasvua edeltisestii

vuodesta ol.i 1,7 mil.jardia markkaa, miki

merkitsee 3,6 prosentin suuruista reaati-

kasvua.

J ulkisten alojen tyiieLiikkeitii ma k-

settiin 24,1 mitjardia markkaa. Kajkkiaan

tyiietiikkeitii maksetti in Suomessa 60,9

miljardia markkaa eLi 2,6 mitjardia mark-

kaa enemmdn kuin edettisenii vuotena.

Yksityisten alojen vakuutusmaksutu-

[o oli 4t,s mil.jardia markkaa. Maksututo

kasvoi edetlisestd vuodesta 3.4 mitjardia

markkaa. Tyiitttimyysvakuutusra haston

maksama miiiirii ty6eLiikel.isjin ol.'i 1,9

mitjardia markkaa ja vattio maksoi liihin-

nd maatatous- ja muiden yrittiijien etiik-

keisiin 2,4 mi[jardia markkaa. Rahastoi-

hin oli karttunut vuoden 1999 [opussa

244 mil.jardia markkaa eli noin 20,4 mil
jardia markkaa edel[isvuotta enemmdn.

Etbkepol.itii kan merkittiivin tapahtu-

ma oti juuri ennen kesdtomakauden atkua

syntynyt tydmarkki najdrjestiijen ja ty<i-

etiikejiirjestel.miin edustajien sopi mus

varhaiseliikeuudistuksesta. Suoma[aisen

tyiietiiketurvan titaa on monesti kuvattu

toteamatta, ettii etiiketurvam me kuutuu

[akisddteisten el.iikejiirjestetmien aate-

[iin. sen rahojtus on turvatliselta pohjatta

ja se pikemminkin tukee elinkeinoetiimiid

kuin rasittaa kitpaitukykyd kansainvii[i-

sissii vertajtuissa. E[iiketurvamme onge!

maksi on kuitenkjn yleisesti niihty athai-

nen etdkkeen keskimiiSriiinen atkamisikd.

Tytimarkkinajiirjest6jen sopi muksen

pohjatta [aadittu ha[Utuksen esitys tyti-

etiiketakien muuttamisesta kiisiteLtiin

nopeasti eduskunnassa ja lainmuutos

tuli voimaan 1..1..2000. Lainmuutoksen

perimmiinen tarkoitus on kiiiintiiii el.iik-
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keen keskimiiiiriiinen atkamisikd

nousuun. Tavoitteeseen pyritdin monen

keinon yhdistel.miLtii, johon sisiiLtyy niin

keppiii kuin porkkanaakin.

Tyritttimyysetii kkeen houkuttelevuut-

ta viihennetdiin pienentiimdttii jon kin

verran etdkkeen mddrdd ja tisddmiittii

suurtybnantajien omaa vastuuta eliik-

n kustannuksista. Toisaalta tytittti-

myysetdkkeeseen oi keutettujen henkjtiij-

den piiri jonkin verran laajenee.

0sa-aikaetiikkeen alaikdraja on ti[a-

piisesti ja kokeiluluonteisesti laskettu

58 vuodesta 56 vuoteen. Tiitii kokeiLua

jatketaan kahdeLl.a vuodetla eti vuoden

2002 [oppuun. Yksil.iiLl.isen varhaiseldk-

keen ataikiirajaa sitd vastoin nostetaan

niin, ettii vuoden 1943 jiitkeen synty-

neet voivat saada yksittittisen varhais-

etdkkeen vasta 60 vuoden idssd.

0n todelta toivottava, ettd niimi

kepit ja porkkanat yhdessii Lakipaketin

muiden osien kanssa johtavat toivottuun

tutokseen eti ihmjset pysyviit nykyistii

pidem piiiin tydeliimiissii. Se pienentliisi

edessd otevia tyrieliikevakuutusmaksun

nousu paineita merkittiiviisti.

Vuoden 1999 aikana uudistettiin

useita yksityis- ja haU.into-oikeuden [a-

keja, jotka edetl.yttiviit muutoksia myris

tydetiikelakeihin ja yhteisiin toimintaoh-

jeisiin. Niistii mainittakoon ho[houstoi-

men uudistus ja hal.tintol.ai n kiiyttiitaki

sekii erityisesti henkiLtjtieto- ja jutki-

suusLait, joiden osatta tyiiel5kelakien

tarkentaminen vieddiin loppuun tiimln

vuoden puo[e[[a.

Tuhatluvun vaihtuminen nost'i tieto-

tekniikkaan tiittyviit Y2K-tunnuksetla

nimetyt ongelmat kautta maajtman tun-

netujksi. E[Sketurvakeskuksessa ja osin

el.dkelaitoksissakin Y2K-asiat peittyiviit

keskeisten tietojiirjesteLmien kokonajs-

uudistuksen a[|.e. Viimeiset osat uusista

tietojiirjestetmistii otettii n aikatautun

mukaisesti mutta todetlakin Laitimmai-

setta hetke[tii kdytttitin [okakuussa 1999.

U udet tietojiirjeste[miit toi mivat moit-

teettomasti eikii vuoden vaihtuminen-

kaan aiheuttanut ongelmia tietojen kii-

sittetyssd.

Uudistuksen onnistumisesta huoh-

matta on kuitenkin todettava, ettii voi-

mavarojen raja Ltisuudesta johtuen tycissii

keskityttiin tietojiirjestetmien n iiden

osien kuntoon saattamiseen, jotka oLi

vdLttimdttd hoidettava ennen tuhattu-

vun vaihtumista. Tyiitii jiii merkittiivdn

patjon tehtiiviiksi 2000-tuvun puotetla

ja ensimmiiiset haasteet koskevat nyt

tilastojen, ennusteiden, etdkkeiden vas-

tuunjaon ja utkomaisten etiikeasioiden

sovet[usten uudistamista. Niin ikddn itse

perusrekistereihin Liittyvit monet tydt

ovat vietii kesken ja euroon siirtyminen

odottaa toteutustaan. Voidaankin [oh-

duttautua, etti tyritii riittdd tuLevaisuu-

dessa ki n .

Parhaat kiitokset E[Sketurvakeskuk-

sen asjakkailte ja haLLintoeLimien jiiseni[-

Le hyvdstd yhteistyristii piiiittyneen vuo-

den aikana. Tycitovereitani kiitiin menes-

tyksekkddstd tycivuodesta.

Kokonaise[6kemeno

Mrd- mk
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HallitakLen kcrtomus

Elii ketu rvo ke s k u s o n ty 6e lti k ej ii $ e ste t-

m ii n lo kisti iitei n en palvelu kesk u s. E lii-

ketu rva kes k u s h oita a ko ko jd rj este lm ti n

y h tei si ii asi oita ai n a ti etova ra stoi sta,

ti etoy htei styiistii, e lii k kei d e n u u di sta -

mi se sta, ta lo u d elli sesta vo stu u nj a osto

j o elti keloitoste n po lve lu sta y ksi tyi ste n

va ku utettuje n n e uva ntaa n sa a kka,

Elii ketu rva kesk u kse n h s I li n n ossa

ovat m u ka n a tyii m a rk ki noj ri rj estdj e n,

y rittiiji e n, va lti ov a lla n j a e lii k e laito s-

ten edustojat,

Eli keturva kesku ken
hallinnon kulut

-

Vuosi 1999 oli Etiiketurvakeskuksen 39.

toimintavuosi ja toinen hattituksen ko[-

mivuoti ska udesta.

Hal.Litus kokoontuj 15 kertaa. Ty<ie[d-

keturvan sisiittiiii koskevien muutosehdo-

tusten ja Eliiketurvakeskuksen toimin nan

johtamiseen tiittyvien asioiden [isdksi

hattituksen kokouksissa kdsitettiin tyii-

eLiiketakien sa[assapitosbdnn<jsten uudjs-

tamista ja siihen Liittyen tyiietiiketieto-

jen antamista erityistapauksissa hen kj-

va kuutusyhti iiiden kdytttiiin. Eri LLisjii

merkjttiivid kysymyksid otivat myiis tyd-

etii ketaitosten va kava raisuussdi n n tisten

uudistamisehdotuksesta an nettu [ausun-

toja vuonna 1993 perustetun Vakuutus-

osakeyhtiti Garantian osakassopimuksen

purka minen vakuutusyhtiiin toimi nna n

suuntautuessa jo piiiiasiassa muuatte

kui n ELii ketu rva kesku ksetta sii rtyneen

luottovakuutuskan nan hoitamiseen.

Etiiketu rva kes kuksen toi mi n nassa

tietojdrjestetmien uusimjnen on oL[ut

keskeisend atueena usean vuoden ajan.

Tydsuhdejiirjeste[md ja sii hen Liittyvdt

muut sove[[ukset otettiin kSyttiitin toka-

kuussa 1999. Tdtttiin kaikki vakuutus-

asioiden hoitoon suoraan tiittyviit tieto-

jdrjestel.miit keskeisittii osiltaan oI uu-

distettu rakenteettaan ajantasaisi ksi.

-:. :.
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Miti. rry,

Vuosituhannen vaihtuminen ei aiheutta-

nut tietojiirjestetmissii ongelmia. Tieto-

jiirjestetmdt ehdjttiin testata ja saattaa

[uotettavasti toimi ntakuntoisiksi. Piidosa

ti Lastotoimen, el.iikkeiden vastuunjaon ja

en nustetoi men sove[[usten uusimisesta

oLi kuitenkin siirrettdvi vuoden 2000

p uo [et[a toteutettavj ksi.

Eliiketurvakeskus on tehnyt

yteissuun nitelman euroon siirtymisestii.

Sen mukaisesti on sovittu, ettd el.iiketai-

tokset siirtyvdt euron kiiytttidn jtmoitus-

[jikenteen ja etiikepiiitiisten osatta sa-

manaikaisesti vuoden 2002 atusta

[ukien. Etdketurvakeskus on omassa ta-

[oushatlinnossaan tehnyt kai kki euron

kiiyttridnotosta johtuvat muutokset. Pe-

rustietojii rjestetmien yksityis ko htai nen

suunnittelu ja toteutus on atoitettu.

Ha[[innon kutut otivat yhteensii

169,8 mitjoonaa markkaa. Niihin sisiitty-

v5t ELiikel.autakunnan kulut. Lisiiystii

edelliseen vuoteen verrattuna oti 4 pro-

senttia. Henkiltisttikutut o[ivat 80,7 mil.-

joonaa markkaa.

Kiiyttdomaisuudesta tehtiin eti n-

kei noverotajn mukajsina enimmdispois-

toina 4.0 mitjoonan markan poistot. A[te

10 000 markan pienhankinnat kirjattiin

kuluiksi.

Patkat ja
patkkiot

Henkit6-
sivukutut

1S98

ATK-

I leee

$ tta*eturvokeskus

kutut
Muut
kutut



E[iketurvakeskuksen toiminnan me-

not katettii n pdiiasiassa eliiketaitoksi tta

perittiivi ttii kustan nusosuuksi tLa, joita

keriittiin 181,0 mitjoonaa markkaa. Siitii

kdytettiin toimjnnan kul"ujen kattami-

seen 158.7 mi[joonaa markkaa ja ytijiiiivl

osa siirrettiin pa[autettavien varsinaisen

toiminnan kustannusosuuksien tititl"e.

E[iketurva keskus pa [autti el.ii kel.ai-

toksitl.e Vakuutusosakeyhtid Garantiaan

siirtyneen luottovakuutuskan nan aikai-

sempien vuosien tuloksen perustee[[a

200.3 mitjoonaa markkaa. Garantiatte

siirtyneen luottovakuutuskan nan tu[os

oli mycis kertomusvuonna positiivinen.

Sen johdosta Garantja[[a o[i patautetta-

vaa Etdketurvakeskuksetle vuoden vaih-

teessa 154,6 mi[joonaa markkaa.

Garantian Etiiketurvakeskukse[[e vuo-

den 1996 tutoksen perustee[[a pa[autta-

masta erdstd osaa on kbytetty Etdketur-

vakeskuksen varsinaiseen toimintaan.

Sil.l.e on [askettu perustekoron mukajsta

korkoa, joka on veloitettu varsinaiselta

toiminnatta ja hyvitetty luottovakuutus-

tojminna[te. Vuoden [opussa tiimii erii o[i

14,0 mi [joonaa markkaa. E[5 ketaitoksitl.e

pa [a utettavia luottova kuutuskusta n nus-

osuuksia oti siten vuoden vaihteessa

yhteensii 168,6 mitjoonaa markkaa. Siitd

tuttaan vuoden 2000 aikana patautta-

maan etiiketaitoksi[[e noin 139 mitjoo-

naa markkaa.

Etdketurvakeskus maksoi viititttimia

veroja 3,7 mi[joonaa markkaa. Lisiiksi

vuoden 1999 osatta varaudutaan 0,2

mitjoonan markan viititt<imiin veroi hin.

Elii ketu rvakesku ksen patvetu ksessa

o[i vuoden 1999 pdiittyessii 331 henki-

ttiii. joka oti neLjii enemmiin kuin vuotta

ai kaisemmin. Lukujhin sisiittyvdt vuoden

vaihteessa iiitiystomatta ja muitLa vapaiL-

[a olteet henkittjt. Edustajistol.l.e, hatti-

tukse[[e ja toimitusjohtajatle maksetut

pal.kat ja pal.kkiot otivat 1 321 131 mark-

kaa. Muut maksetut patkatja patkkiot

otivat 56 202 61.6 markkaa sisiittien Et5-

ke[autakunnan osa[ta vain vatmistetutoi-

miston henkjtcistd[[e maksetut patkat.

Eldketuruakeskuksen hollitus kokaukesso 22.3.2000. Kuvossa istumosso vssemmqlla foisto PaotsiLa, Koijo KoLIinen, hoLLituksen pu-

heenjohtojo Koi Puro jo Koaino Knuuti. Seisomossa vosemnolLa Honnu Routioinen, Rista Suominen, Losse Loqtunen, Aorne LehLo-

nen, l"lorkku Koponen, Morkku Soruai, Seppo MoftiLo, Veikko Sinpanen jo ElAketutuokeskuksen toinitusjohtojo Motti Uinonen.



elmo

Vorsinoinen toiminta

Tuotot

Kustan nusosuudet etiiketaitoksitta

Lai mintytintihyvi kkeet

TEL 15 5:n mukaiset etiikejiirjestetykutut

Muut tuotot

t58 749 758 724

1 265

-166 1 099

6 986
tsa e%

7 734

-588 546

6 545
165 815

Kutut

Hen kittisttikutut

Muut kutut

-80 722

-89 098 -169 820

-79 977

-84 077 -763 922

Vastuunjako

Tuotot

KuIut

Siirto seuraavatte kaudetle

6 853 780

-6 856 166

2 386

8 095 773

-8 095 403

-370

Rahoitustuotot ja -kutut

Korkotuotot

0singot

Korkokutut

5 936

6 108

-1 310

6 754

70 734 -1 851 4 903

Poistot

Vilitt6mit verot

Varsinaisen toiminnan tulos

-4 036

-3 772

-4 923

-'t 873

0 0

Sii ftyneen luottovoku utuskon n o n toi mi nto

Tuotot

Y[ivahinkosuoja

Korkotuotot

723 707

1 158 124 265

747 706

7 772 749 478

Kutut

Patautettavat [uottovakuutus-

kusta n nusosuudet -124 265 -149 478

Kertyneen ylitteen setvittety

Suoritukset varsinaiselta toiminnatta

Suoritukset Garantiatta

Patautukset etdketaitoksitte

20 000

180 301

-200 301 0

98 223

-98 223 0

lGnnanhoidon tulos 0 0

8 E/dketurvakeskus
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Tas e

Vostoovoa

Muu omaisuus

Ainee[[iset hytidykkeet

Rakennukset ja rakennetmat

Osakkeet ja osuudet

Koneet ja katusto

Muut ai neettiset hytidykkeet

Keskeneriiset hankinnat

Rahat ja pankkisaamiset

Saamiset

Lainasaamiset

Siirtosaamiset

Ytivahi n kosuoja Gara ntialta

20 476

726 039

9 361

277

7 425

67 897

27 372

726 599

9 098

257

225 403 58 676 2t5 936

162 030

7 236

5 313

211 801 218 350

434 286387 433

7 044

6 378

754 608

Vqstottovoo

Oma piioma

Osakerahasto

Edettisten tilikausien tutos

Ti[ikauden tulos

Vieras piioma

Pitkiiaikainen

Patautettavat [uottovakuutuskustan nusosuudet

Lyhytaikainen

0stove[at

Siirtove[at

Vastuunjaon tasausosuudet

Patautettavat varsi naisen toi mi n nan kustan nusosuudet

Patautettavat [uottovakuutuskustan nusosuudet

78 427

17 019

942

63 898

139 400

t7 089

15 801

3 181

35 034

190 000

118534

0

0

181 534

0

0

29 273

778 534

268 899

54 647

71,8 534

375 752

434 286387 433

Eldketutvokeskus 9
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eliedot

Henki ttisttikutut 1999 1998

PaLkat ja patkkiot

Etikeku tut

Muut henkitiisivukulut

Etiike[autakun nan ja vatmistetutoi miston

osuus em. henkittisttikuluista

Luontoisedut

6t 046

10 548

91,28 80 722

59 698

LL 257

8 956 79 91,1

7 43L

7 575

t 547

1, 61,2

Poistot

Poistosuunnitelman mukaisesti on tehty

EVL:n mukaiset maksimipoistot.

Atte 10 000 mk:n pienhankinnat, yhteensii

332 536 mk. on kirjattu kul"uihin.

Raken nu kset

ja rakennelmat

0sakkeet ja

osuudet

Koneet ja

ka Iusto

Muut

ai nee[[iset

hycidykkeet

251

20

Kirjanpitoarvo 1.1.1 999

Lisiiykset

Vdhen nykset

Poistot

Ki rjan pitoarvo 3 1.72.79 9 9

21 312

20

726 599 9 099

4 073

-63 1

-3 1,20

9 361

560

-916

20 41,6 726 039

1,26 7 61

277

282Kirjanpitoarvo 1. 1. 1998

Lisiiykset

Vd hen nykset

Poistot

Ki rja n pitoarvo 3 1.12.19 9 I

22 228

76

I 160

4 526

-688

-3 899

9 099

-762

-992

21. 372 126 599

-31

25L

Luvut tuhansia morkkoja



Toseen liitet iedot

Kii ntein omaisu uden ja osa kkeiden verotusarvot

Rakennukset ja rakennelmat

Osakkeetja osuudet

Saamiset

Yti vuoden kuluttua erddntyviit [ainasaamiset

0sakeomistus

Lu kumiiird

0mistusosuus %

0suus iiiinistii %
Ki rjanpitoa rvo

0ma piiiioma

Ti[ikauden tu[os

Palautettavat Iuottovakuutuskustann usosuudet

Patautetaan vuonna 2000

Patautetaan vuoden 2000 jiilkeen

Varsinaiseen toimintaan on kiiytetty pa[autettavista luottovakuutuskustannusosuuksista 14 005 292,37 mk, johon sisiiltyvd korko

1 158 403,08 mk on kirjattu varsinaisen toiminnan korkokutuihinja siirtyneen luottovakuutuskannan toiminnan korkotuottoihin.

Vastuut

Verovastuu 277

Helsingissd 22. pdivdna maa[iskuuta 2000

Ki rjan pitoa rvo

20 476

126 039

851

Kari Puro

Kaija Kal.tinen

Markku Koponen

Seppo Mattil.a

Risto Suominen

7999

Verotusarvo

97 034

1.41. 47 6

TKP Tieto 0y

330

22

33

2 21,2

33 084

17 067

L39 400

29 273

168 613

Jussi Ka[[io

Lasse Laatunen

Paavo Pitkiinen

Matti Uimonen

Toi mitusjo htaja

Ki rja n pitoarvo

21,31,2

1.26 599

1, 044

Vakuutusosa ke-

yhtib Garantia

28 800

46

48

11,8 534

304 9'18

32 31,9

1998

Verotusa rvo

95 51"1

1,39 594

0ctet 0y

15 000

1,3,7

1,3,7

3 000

23 1,84

1,952

Markku Sorvari

Fotke Bergstr<im

Kaarina Knuuti

Aarne Lehkonen

Veikko Simpanen

Eldketurvakeskus 11
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to m u s

0 lem me tarkasta neet Eldketurva keskuk-

sen kirjanpidon, titinpiiitiiksen ja ha[-

[innon titikaudelta 1.1. - 31..L2.L999.

Haltituksen ja toimitusjohtajan laatima

ti tin pliittis sisd ttid toi mi ntakertomu k-

sen, varsinaisen toiminnan ja luottova-

kuutustoiminnan tutostaske[mat. taseen

ja Liitetiedot. Suorjttamamme tarkas-

tuksen perusteetta annamme [ausunnon

ti Li n piiiit<iksestd ja ha [tin nosta.

E[5 keturvakeskuksen va lvontata rkas-

tuksesta tiLikauden aikana on huotehti-

nut Ti[intarkastajien 0y - Ernst & Young.

0temme perehtyneet tarkastuksesta an-

nettuun 7.3.2000 piiivdttyyn erittiseen

kertomukseen. Ti[intarkastus on suoritet-

tu hyviin ti[intarkastustavan mukaisesti.

Kirjanpitoa seki til.inpddttiksen laatimis-

periaatteita, sisl ttciii ja esittiimistapaa

o n tii l"l.<jj n ta rkastettu ri ittdv5ssii [aaj u u-

dessa sen toteamjseksi, ettei til.inpiidtris

sisiilti o[ennaisja virheitii tai puutteita.

Hattinnon tarkastuksessa on setvitetty

hatlituksen jHsenten ja toimitusjohtajan

toimj n na n lai n mukaisuutta tycintekijiii n

etiiketaj n nojatla annetun Eliiketurva kes-

kuksen ohjesiinniin perusteetta.

Lausuntonamme esitdmme, ettii ti-
Linpdiitris on [aadjttu ki{anpitotain sekii

titinpiiiit<iksen [aatimista koskevien mui-

den sSdnnristen ja mddrdysten mukai-

sesti. Til.inpiidttjs antaa ki4'anpitol"aissa

tarkoitetu[[a tava[[a oikeat ja riittdvit

tiedot E[Sketurvakeskuksen toiminnan

tutoksesta ja tatoude[['isesta asemasta.

Til.inpdiitds voidaan vahvistaa sekd vas-

tuuvapaus myiintdii hattituksen jiisenitte

ja toi mitusjohtaja lte tarkasta ma [ta m me

ti Li ka udetta.

Hetsingissii. huhtikuun 4. piiiviinii 2000

Titintarkastajien 0y - Ernst & Young

K HT-yhteisii

Folke Tegengren. KHT

Arthur Andersen 0y

K HT-yhtei sti

Simo Kosken[ahti. KHT

Tj [intarkastusrengas 0y

HTM-yhteisri

Tapio Luoma. HTM
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Ti e to j o h e n*ilii stii stti

Eliiketurvakeskuksen hen kiltistriL[e on

tyypi tl.istd korkea peruskouLutus ja pitkiit

patve[uvuodet. Korkeakou[u- tai ytiopis-

totutkjnto on 42 prosentit[a henkiLtjs-

tcjstii. Keski-ika on 46,6 vuotta ja vaih-

tuvuus 4,7 prosenttia. OsaetHkkeitl"ii

on 14 ETK:taista,joista enemmisttj osa-

ai kael"ii keLbisid.

Sisiii nen Liikkuvuus tehtdviistd

toiseen o[i kertomusvuonna vitkasta

(17 henkeii). Monet ETK:taiset o[ivat

mycis tyiikierrossa niin omassa talossa

kuin eliikeyhticiissd (7 henked).

mietti koko henkittistti. Jokainen ETK:tai-

nen osaltistui arvoseminaaripdivddn,

joita pidettiin 13. Arvojen kiiytiinttitin

soveLtamisesta on sittemmin keskustettu

osastokohtajsissa pienryh missd.

ETK:n arvot ovat:

. roh keasti tutevaisuuteen

. palve[umme vastaa asiakkaan tarpeita

. kehitb m me itsed m me ja tyti-

yhteisciiimme.

Il.mapiiritutkimus kertoi kehitykestd

Tutkimukse[[a seLvitettiin hen ki Lcisttin

kokemuksia omasta tyijstean, organisaa-

tion toimivuudesta, yhteistyristd, tie-

donkutusta, arvojen toteutumisesta,

tasa-arvosta ja johta misesta.

JouLukuussa tehtyyn tutkimukseen

osa[[istui 80 prosenttia ETK:taisista.

Tutkimuksen mukaan monet asiat

ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan

ja yti 70 prosenttia vastaajista kertoi

kokevansa tyiissiiiin tode[tista tyrin itoa.

Keh jttii m jsodotu kset l"iittyviit m m.

tycin kuormittavuuteen ja tyiimdiiriin,

joustavuuteen, toimintatapojen kehittd-

miseen ja paLautteen antamiseen.

ETK:laisten koututus

HenkiLristti osa[Listui sekii omiin ettii ulko-

puo[et[a pidettyi hin koulutus- ja valmen-

nustj Lai su u ksii n. Piiiviit j a ka utuivat eri ai -

heaLueisijn seuraavastj: eLlke- ja sosjaati-

vakuutus 32 %, tyciyhteiscin kehittdminen

ja esimiestyri 30 %, tjetohaLl.jnto 16 %,

kielet 14 % ja muu koututus 8 %. Kou[u-

tuspdiviii oti keskjmiiiirin 7 piiivbii ETK:[ajs-

ta kohden. Koututuksen vbUttiimlt menot

otivat Liihes 3 prosenttia patkkamenoista.

ETK: laiset opiskelivat a m mattiasioiden

lisiiksi m m. kirjoitta mista, esitystaitoa,

kouluttamista ja tiimityiitS.

Henkil.tistti numeroina

HenkiLdstcin mtitirti

Noisia/miehii)

Keski-ikii

PalveIuvuodet

Voihtuvuus %

Soirouspoissaolot %

0saeLdkkeiLlii

Henkitdst6kuLut (Mmk)

. Patkot ilman sos.kuLujo

. Koulutus

. Tydterueys

. Soirousptiiviit ilman sos. kuluja

. 14 u ut h en ki lii stii k u lut

258/ 7i
46,6

17.4

4,7

14

Tytikyvyn yttiipito

ETK:taisten tycikykyii on seurattu tydky-

kyindekseiLLii jo vuodesta 1997 tiihtien.

Indeksi koostuu sarjasta kysymyksiii,

joissa tarkaste[[aan tydn fyysisiS ja

psyykkisid vaatjmuksia sekd tyrintekijiin

terveydentitaa ja voi mavaroja. Tytikyky-

indeksin avu[ta tytiterveyshuotto pyrkii

kiiyn nistdmddn tarvittaessa enna[taeh-

kiiiseviin varhaiskuntoutuksen.

E[dketurvakeskuksessa on erityinen

tyky-suun nitelma. Hen kjtrjstcid on kan-

nustettu kuntoremontti kurssei L[a huoteh-

timaan hyvinvoinnjstaan ja kunnon ko-

hentumista on seurattu kuntotreffeiltii.

Tiittaista hyvin varhaisen vaiheen kun-

toutusta on jiirjestettyjo kolmena vuon-

na. Kertomusvuonna osatl,istujia oti 65.

Tyky-ohjetman mukaan henki[tjs-

tcitl.e pidettiin [uentoti laisuuksia erj

ajheista, mm. jiistd ja jaksamisesta.

Professori Juhani Itmarisen teemaLuen-

noil.ta kdsiteLtiin eri-i kiiisten i h misten

johtamista.

Arvoprosessissa yhteiset arvot esiin

Etiketurvakeskuksen yhteisiii a rvoja

80,7

58,2

1,7

0,8

1,4

18,0

Elijketuryakeskus tarjoao runsoosti koulutuspolveLujo eldkeloitoksille, Kansaneliikelaitoksellejo muille yhteisitille. Eli)keturyokes-

kul,sen onoLle henkildstdlle keftyy keskiniidin seitseniin kouLutuspdiv(jd vuodesto.
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Tyiieltikejtirjestelmtim me a n lei m o lli -

sesti kansollinen. Se on kuitenkin sopi-

m u ksi en av u lla sovitettu toi mi m a a n

maasta toiseen liikkuvien tyiintekiidi-

den sosi oolitu rvaverko n osun s.

E liiketu rva kes kus h oi ta a ty 6e lii ke -

jiirjestelm tin yhteiset u lkomaantoi mi n -

not, Tiimii tarkoittoo sosiasliturvaso-

pi m usn euvotteluj a, sopi m usten m u -

koisten lupien myiintiimistii, eliikeho-

kem usten v iilittiimi stii, ti eto lii ke n ne -

yhtei styiitii, kau lutusta, ne uvo n ta a j o

viestintiiri.

E liiketuruo kesku s toi mii eLtikettti u lkonoi lto h okevien

yhdysloitokseno. Vuonna 1999 hakemuksio vdLitettiin

yli 4 000.

invtilistyvtit

Suomen yrityseliimii kansainviitistyy

kii htyvii ttii va u hdi [ta. Suoma lai set yrityk-

set saavat utkomaisia omistajia ja toi-

saatta suomala'iset ostavat yrityksiii ut-

komailta. Monikansattisten yritysten toi-

mintaan tarvitaan osaamista yl.i rajojen.

Tydntekijit Liikkuvatkin entistd enem-

miin ja entistd useammissa maissa.

Tiimii nikyy myds Etdketurvakeskuksen

toimin nassa.

Suomen tytietiikejiirjestetmd toimii

hajautetusti. Etiiketurvakeskus hoitaa

jiirjestetmiin yhteiseni patvetukeskukse-

na myds jiirjestetmiin yhteiset u[ko-

maantoiminnot. Naita ovat mm. tyiietii-

kejdrjestetmdn edustaminen sosiaatitur-

vasopimusneuvottetuissa. tarvittavien

todistusten antaminen ja etiikehakemus-

ten veUttaminen Suomesta utkomaitle

seki utkomaantybn sosiaaliturva-asioi-

den neuvonta.

Sosiaaliturvasopimusten miiiri
kasvaa jatkuvasti

Tytie tii kej ii rj este [m ii m m e o n lei m a [ti sesti

kansattinen. Se on kuitenkin koordinoitu

monin sopimuksin toimimaan maasta

toiseen [iikkuvien tytintekijciiden sosiaa-

liturvaverkon osana. Suomi solmi ensim-

miiisen sosiaatiturvasopimuksensa Poh-

joismaiden kanssa jo vuonna 1955, mut-

ta kahdenviilisiii sopimuksia atettiin sot-

mia enenevdssii mlirin vasta 1980-[u-

vutla (Saksan [iittotasavatta. Iso-Britan-

nia ja Pohjois-Irtanti, Sveitsi, Itivatta,

Espanja, Kanada ja Quebec). 1990-luvun

atussa sopimusmaiden joukkoon [iittyiviit

vieti Luxemburg, Kreikka ja Yhdysval.Lat.

Euroopan talousyhteistjtjn tiittymi-

sen mybtii vuonna 1994 Suomj sai ker-

ralta monta uutta sopimuskumppania.

SosiaaUturva ei siniittiidn kuu[u Euroo-

pan yhteistijen (EY) toimivattaan. Kui-

tenkin EY:n perustamissopimuksessa

on taattu tydntekijiiiden ja heiddn per-

heenjiisentensd vapaa liikkumisoikeus ja

se edeltyttiii myris sosiaatiturvan [iikku-

mista maasta toiseen. Euroopan unionin

jiisenmaissa onkin voimassa ytikansatti-

nen sosiaaliturva-asetus. 5e on ku'in mo-

nenvii[inen sosiaatiturvasopimus, jotta ei

siis muuteta kansatlisia sosiaa[iturvajir-

jestetmiii, vaan miiiriitiiiin siitii, mjten

kansatlista Lainslidddnt66 soveltetaan eri

jdsenvattioissa ti'i kkuviin hen ki ttji hj n.

Suomen viimeisimmiit kahden-

viiliset sosiaatiturvasopimukset on sot-

mittu Viron ja Israetin kanssa. Chiten

ja Latvian sopimukset odottavat voi-

maantutoa.



Eliketurvakeskus huotehtii sopimus-

ten toimeenpanosta

Kajkissa edetld mainituissa sopimuksissa

Eliketurvakeskus on nimetty yhdysLai-

tokseksi, joka huol"ehtii (yhdessii Kan-

sane[dkelaitoksen kanssa) sopimusten

toimeenpanosta Suomessa. Sopimusten

mukanaan tuomista tehtdvistii tiirkeim-

mdt ovat:

. sopimuksista tiedottaminen ja nii-

den ohjeistaminen etdketaitoksj[[e

. sovel[ettavasta [ai nsdidi n ntisti

pddttdminen. e[i kuu[uuko Suomesta

utkomai[[e tytihtin tihtevli Suomen

vai tyiiskentetymaan sosiaa litu rva n

pii riin

. tarvittavien todistusten kirjoitta-

minen nii[te, jotka sdityvdt Suomen

s osiaa [itu rvassa

. etdkehakemusten vd[ittdminen Suo-

mesta muihin sopimusmaihin

. e[dkehakemusten kisittetemiseksi

ta rvittavien tyriskentel.ytietojen vii-

littiiminen utkomait[e.

Eliiketuruokeskus poLveLee eLiikeLoitosten ohelLo myds yksi'

tyisid konsoLoisio. ETK ontaa vuosittoin esinerkilsi puoli-

sen mi ljoon o o elii keotetto vo ku utetui L[e.

U lkomaan tytikomenn u ksitla kin

sosiaaliturvaa Suomesta

Ldhttj ko hta na sosjaa litu rvasopi muksissa

on, ettii tyiinteosta maksetaan pakotti-

set vakuutusmaksut siihen maahan, jos-

sa tyri tehdddn. Kaikissa sopimuksissa

on kuitenkin poikkeuksia, joista yl.eisin

koskee til.aplisesti toiseen sopjmusmaa-

h a n 1.5 hetettyj 5 tyci nte kij 6itii. Tij ttaisi Ll.e

tyci nte kij cii tte Etii ketu rva kes kus voj a ntaa

niin kutsutun [dhetetyn tydntekijiin to-

distuksen, jotta osoitetaan, ette tydnte-

kiji siiityy tydkomennuksen ajan Suomen

sosjaatiturvan piirissd eikii maksuja

tydntekomaahan tarvjtse maksaa.

Komennusaika on Euroopan unionissa

vain 12 kuukautta. Muissa sopimuksissa

titapiiisenii pidetyn komennuksen aika

vaihtelee kahdesta viiteen vuoteen.

Lisiiksi on mahdottista sopia toisen

maan viranoma'isten kanssa setlaisesta

poikkeustuvasta, jo[[a voidaan poiketa

kaikista vakuuttamista koskevista sopi-

musmiiiir5yksistii. Poi kkeuslupia kdyte-

tddn yl.eisimmin pidentiimiiiin tiLapiiistd

komen nusaikaa. Pidennettyniikiiiin ko-

mennusaika ei y[eensd saa ytittiiii viittii

vuotta. Etiiketurvakeskus kiiy poikkeustu-

pia koskevan kirjeenvaihdon u[komaan

yhdyslaitosten kanssa seki Suomesta

ulkomaiL[e [dhtevien ettd ulkomaitta

Suomeen tutevjen puotesta. ;

Vuon na 1999 E[dketurvakeskuksetta

haettjin yti 4 600 todistusta Suomen so-

siaatiturvan sovettamisesta se[taisiin

tyiintekijdihin ja yrittiijiin, jotka otivat

Ld h dtjssii ti LapliseLLe tyti ko men nuksetle

utkomai[[e. Todistus voidaan antaa vain

sellaiseen maahan, jonka kanssa Suo-

metla on sosiaaliturvasopimus. Eniten

hakemuksia tehtiin Saksaan, Yhdysva[-

tojhin, Ruotsiin ja Ranskaan Liihtevil.te.

Yhdessd sosiaa[i- ja terveysministe-

ririn sekii Kansanetiikelaitoksen kanssa on

sovittu niistii periaatteista. joita Etiike-

turvakeskus soveltaa antaessaan [dhete-

tyn tytintekijdn todistuksia ja poikkeusl.u-

pia. E[dketurvakeskus edustaa ratkaisutoi-

minnassaan koko sitii sosiaaliturvan a[aa,

jota sosiaatiturvasopimus koskee, ei siis

ai noastaa n tyiietii kejii rjestetmdS. EU -ase-

tus koskee kiiytiinnrittisesti katsoen kaik-

kea sitd, mitii yleisesti sosiaa[iturva[[a

ym mii rretdd n tytietii kkei stii sai ra us- j a ta-

paturmavakuutukseen sekd yleiseen sai-

raanhoitoon. Jotkut sopimukset pitiviit

sisiiLLiiin vain tyti- ja kansaneldkkeet.

Numeroita patveluista

. Ettikeotteito voku utetui ue

. E ld ke laitoste n e ld keotteito

TEL-vokuutetuiLle

. Elii kelas kelmi o v a ku u tetui lle

. Neuvonto ki rj eitii vo ku utetui lle

. NeuvontapuheLujo

. Asiokoskdyntejd

. Tyiisu h d ese lvittetyj ii

Volvonta

, TEL-volvonnot

- pokkovokuutuksia

. YEL-voLvonnat

- pakkovokuutuksia

. Kd site llyt YE L-v a p a u tu sh o ke m u laet

N u me roita u lkom oa n po lveluista
. ELtikehokemukia ulkomoille

- EU-moihin

- muihin moihin

H a kem u ste n j o ka utu mi n e n m o ittoi n

. Ruotsi

. Sol<so

. Englanti, Norja, Viro

. E [ii ke h a ken u ste n ti iteti etoj o

. Neuvontokirjeitti

. Neuvontapuheluja

. Re ki sterbityj d u lko m oi si o

eLiikeptititdkiii

. Vo k u utu s ko u sitodi stu ksi a

. Tokautuvien eliike-eien maksaminen

405 000

8i 000

i 700

15 000

51 500

4 000

I 400

1 000

328

2 750

225

2 500

t..
4 100

3 910

160

85%

5 0/"

2-3%

10 000

2 000

10 500

9 000

I 900

300

WP Kyisv
:LAKKE:E

\

\
E[dketuruokeskus ontoo henkiliikohtoisto eldkeneuvontoo

nyiis j oi lloki n nessui lLo jo po lvelutenpo u ksi sso.

Syyskuun aLussa 1999 tuti vojmaan

lainmuutos, jonka nojatta Eliiketurvakes-

kus voj antaa pddttiksen siitii, sove[[e-

taanko utkomaiLLa titap5isesti tytiskente-

teviiSn henkitricin EU-asetuksen tai so-

siaa[iturvasopimusten nojatta Suomen so-

sjaatiturvaa vai ei. Lainmuutokselta pa-

tLdketutvakeskus 15



rannettiin merkjttavasti liihetetyn tytin-

tekijiin todistusta hakevien oikeusturvaa.

Nyt tytinantaja tai tyiintekijii voi hakea

muutosta etdketautakunnaLta ja vakuu-

tusoikeudelta, jos Etiketurvakeskus antaa

kiettejsen piiiitdksen heidiin todistusha-

kemukseensa. Vuonna 1999 saapuneista

hakemuksista hytiittiin noin prosentti.

EY-virkamiehi[[ii oikeus siirtii etHk-

keensi pois Suomesta

Vuonna 1999 Suomi sai valmiiksi

Euroopan yhteistijen patvetukseen siirty-

vid virkamiehiii koskevan [ainsiiidiinntin,

jota jbsenyytem me EU:ssa edettyttiiii.

EY-virkamiehil.tii on oikeus siirtlii Suo-

messa karttuneen e[iikkeensii piidoma

yhteisrijen eliikejiirjestelmiilin. Koska

Suomen tytietiikejiirjestetmii ei ote aikai-

semmin tuntenut tdttaista mahdottisuut-

ta. edettytti EY-virkamiesten oikeuden

toteuttaminen paitsi uutta merkittiiviiii

Lainsiiidiint<jii ja laskuperustejta nij n

myiis tiiysin uus'ien menettetytapojen

luomista. Myris niiissd tehtiivjssii Etiike-

turvakeskus toimii yhdystaitoksena etd-

kelaitosten ja EU:n viitittii.

Siirtoprosessin kiiynnisti 530 EY-vir-

E ltiketuvokeskus tekee tutki m u ksi o jo tiLostojo eLdketuryon

kehitttini sen j0 toimeenponon tueksi.

E lii ketuNokeskuksen vIihteeseen tulee pciivittdi n noi n

600 puheluo, ohivolintojen konssa puheLuiden lukum(iiir(i

koksinkert7istuu.

kamiestd vuonna 1999. Niihtiivlksi jiiii

kui n ka m oni heistd tosiasiattisesti sii rtiiii

etdketurvansa kokonaan pois Suomesta.

Elikehakemusten vilittiminen vaatii

patjon kisitytiti

Sosiaatiturvasopimuksissa on sovittu sii-

tii, miten eHkkeitii haetaan maiden vii-

Li LLii. Ku n eliikkeen ha kija i [mojttaa elii ke-

hakemuksessaan siitd, etti hiin on tytis-

ken netlyt utkomai[ta, hakemusprosessi

sopimusmaahan [dhtee tiikkeette. El,iike-

turvakeskus tiiyttdii etikehakemuksen

pohjatta sopimusten edeLtyttiimiit lomak-

keet. Hakemukseen liitetdiin utkomaita

varten suunnitettu ote tycisuhderekiste-

ristii, josta itmeneviit ne ajanjaksot, jo[-

Loin henkitij on o[[ut Suomessa tytinsS

perusteetta vakuutettu. Vastaava vakuu-

tuskausitodistus saadaan myds Kansan-

eliikelaitoksetta niistii kausista. jotka

henkit<i on asunut Suomessa. Hakemuk-

set tarvittavine liitteineen toimitetaan

kaikkiin niihin sopimusmaihin, joissa

henkittj on tyriskennettyt. Vattaosa hake-

muksista (noin 85 %) menee Ruotsiin.

EU-asetuksessa on mytis miiiiriiyksid

sjitii. kuinka aikanaan saatavat piiiittik-

set kerHtiiin yhteen ja toimitetaan yh-

dessd nipussa etiikkeenhakijal.te. Etiike-

turvakeskus hoitaa ndiden tehtdvien

lisdksi mytis utkomaisten etiikepdlitcisten

rekisterdinnin ja utkomaiLta saatavien

takautuvien etiike-erien jakamisen tar-

Eliketurvakeskuksen
lausuntoja 1999

Lausunto sosiaali- ja terveysministeidlle kol-

nesto eliikevoku utu sy hti iii d en lasku p eru steita

koskevasto m u utosh a ke m u ksesta

(ETK:n hallitus 1/99)

Lausunto sosiooli- jo terveysministeidlle luon-

nol<siksi asetuksiksi ja stm:n pdiitiiksiksi, jotko

jo htuvot Vo ku utu sva lvontovi ro ston p erustomi-

sesta (ETK:n hollitus 1/99)

La usunto sosi aoli - j a terveysmi ni stei 6lle

T E L- e Lii ke ko ssoj e n lo s k u p e r u ste h a ke n u ksesta

(EfK:n hollitus 3/99)

La u su nto sosi o o Ii - j a terueysmi ni steidlle etii ke-

vo ku utu syhti diden TE L: n m u koisen perusva ku u-

tu ken lo sku p eru ste h o ken u keen

(FTK:n hallitus 8/99)

La usu nto sosi oa Li - j o terueysni nistei d Lte, j oko

koskee TEL:n mukoisen perusvakuutuksen eri-

tyi spe ru steita ( ET K : n ha Ltit u s ( 9/ 99 )

Lo us u nto sosi aa Li - j o teruey smi ni steri ()LLe vo-

ku utu stork1 stu ksen ku sto nto misestl 0 n netu n

Loin muuttamisesto (ETK:n hlllitus 10/99)

Lo u su nto sosi a a li - j o te rveysmi n i stei tiLLe ;

E Lii keturuakesku ksen la u s u nto kom i ssi on tie-

don on nosta " Kai ke ni ktii ste n E urooppo a n "

(ETK:n hoLlitus 11/99)

La u su nto oi ke u smi nistei ijtle tydryh m ti n m ie-

tinndstii "Loki j0 somao sukupuolto olevien

paisuhteet" (ETK:n hallitus 12/99)

Lausunto sosioali- ja terveysministeidlle TEL:n

m u koi sen per usva ku utu ksen eityi speru stei d en

muuttomisesto (ETK:n hallitus 1j/99)

Lausunto sosiaali- ja terveysministeidlle TEL:n

m u kai sen li stieliikevaku utu ksen eityi sperustei-

den muuttlmisesta (ETK:n hollitus 1j/99)

Lousunto sosiaaLi- jo terveysministeidlle oma-

oloittei sen m o ku menettelyn lo ajento mi sestl

alLe kym m en en TE L-tyiintekij ai n yity l<sii n

(ETK:n holtitus 14/99)

Lausunto sosiooli- ja terueysministeiiille eliike-

s(i(itidtydryh m(i 1 9 99 : n m ui stiosto

(EfK:n hallitus 14/99)

Lausunto sosiaali- ja terveysninisteriiitte eliike-

vaku utu sy htitii d en f E L: n peru sv 0 ku utu ksen

eityi sperustei den m u utosh o kem u kesta

(ETK:n halLitus 14/99)

Lausunto sosiooli- ja terveysministeidlle eliike-

vakuutusyhtididen YEL:n viihimmiiisehtojen

mukaista vakuutusta koskevien perusteiden

m u utosh o kem u ksesta ( ETK: n h 0 llitu s 1 4/9 9 )



vittaessa sosiaaLitautakunnitLe, Kansan-

eLii ke[aito kselle ja etii kkeensaaji Lte.

Sopimusmaissa asuvien ja Suomesta

eLiikettii hakevien yhdyslaitoksena on

puolestaa n Ka nsanetiiketaitos. ELii ketur-

vakeskus toimjttaa kuitenkjn myds niiitd

hakemuksia varten tiedot Suomen tyiis-

kente[ykausista.

ELiikkeen maksaminen ulkomailte

ei ole itsestiiiinselvyys

Kukin maa [askee etiikkeensii kansa[[is-

ten sddnntjstensd mukaan ja maksaa

etiikkeen suoraan etiikkeensaajatle. Suo-

men kansalaisil.l.e tydel.iike maksetaan

ulkomaitle aina ilman erityisiii [upia.

Sosiaatiturvasopimusten mddrdysten no-

jaLl.a el.dkkeet maksetaan aina sopimus-

maasta toiseen. Sopimuksista riippuen

e[iike voidaan maksaa muua[[ekin.

Sopimusmaiden utkopuotetle yksityi-

sen sektorin ty6el.iike maksetaan jtman

E[iiketurvakeskuksen Lupaa vajn Suomen

kansalaisi[[e. Muita eLlkkeensaajia var-

ten eliiketaitoksen on eliikepiiiitcjksen

tehtyiiiin haettava Etii keturvakeskuksen

maksulupa. Vuonna 1999 maksutupapiiii-

ttjksiii tehtii n nelisen kym mentii.

Neuvoja niin vakuutetuitte ja tytinan-

tajitte kuin eliketaitoksittekin

Yksi merkittiivii E[dketurvakeskuksen

ulkomaanpalve[u on puhetinneuvonta.

U[komaan tydkomennuksiin Liittyviii

neuvontapuhe[uita hoidettiin vuonna

1999 noin 8 500 ja etiikehakemuksia

koskevia puheluita noin 10 000 kappa-

letta. Neuvoa kysyviit niin yksittliset

ty<inantajat kuin tyiintekijdtkin, mutta

mycis etiketaitokset ja tietenkin eliik-

keenhakijat. Neuvontaa saa suomeksi,

ruotsiksj ja englanniksi, tarvittaessa

mytis saksaksi ja ranskaksi.

Eliiketurvakeskuksen asiantuntijat

neuvovat ja luennoivat u[komaan so-

siaatiturvaa koskevi [a kursseit[a.

Pyydettlessii kiiydiiiin kertomassa tyiin-

antajiLLekin, miten maai[maLl.a Liikkuvien

tytintekijtiiden e[iikevakuutus tuLee hoi-

taa. Tydnantajil.te on jiirjestetty mytis

yhteisid neuvontatitaisuuksia Eliiketurva-

keskuksessa yhdessd Kansanetiiketaitok-

sen kanssa.

Yhteniiisen soveltamiskiiytdnniin luo-

miseksi E[dketurvakeskus antaa utkomaan

asioissakin ohjeita eldketaitoksjt[e. Laa-

jat EU-etikeohjeet on [aadittu yhteis-

tyiissii etii kelaitosten ka nssa. El.ii kel.ai -

to ksi [[e jiirjestetiiii n mycis kou lutusti lai -

suu ksia kansai nviilisistii e[iikeasioista.

Ulkomaan eliikeasioita varten on

oma yhteistytiryhmii, jossa Etiiketurva-

keskuksen puheenjohdol.l.a ratkotaan ki-

perimpiii kysymyksiii ja luodaan yhteisii

petisiiiintrijS. Erityisesti EU-asetuksen

varsin yksityiskohtaiset etiikkeen lasken-

taa koskevat mdiiriiykset ovat vaikeutta-

neet ratkaisujen tekemistii kiiytiin ndss5.

Kansainviilisyys nikyy tutkimuksissa

ja titastoissa

Etiiketurvakeskuksen tutki musohjetmas-

sa on mukana kansainvStinen vertaiteva

tutkimus. Sen avulta tuotetaan tietoa

sosiaa [itu rvaj ii rjeste [mie n Lai nsiiiid ii n n ti t-

Lisestii ja taloudeltisesta kehityksesti,

niiden taustoista ja muutossuunnista.

Mytis vdestdn ikiiiintymisen tatoude[[is-

ten vaikutusten kansainvd[inen vertaitu

on kiinnostuksen kohteena. Tutkimuksia

tehdiidn usein yhteistytind eri osapuo-

[ien, muun muassa Kansanetdkelaitoksen

kanssa. Tutkimukset palve[evat tlrkeiinii

taustatjetona Suomen oman etdkejiirjes-

te[miin kehittiimistii.

Utkomaisten etiikejiirjestetmien ra-

kennetta, sisiiLtijii ja muutoksia seura-

taan jatkuvasti. Painopiste on ottut sopi-

musmaissa. Tiedot on koottu sekii kan-

sioihin ettii kirjaksi. Vuonna 1999 jiir.les-

tettiin etdketaitoksitte koulutusta etdke-

turvasta Euroopan mannermaissa, angto-

saksjsissa maissa ja Vdtimeren maissa.

E[iiketurvakeskus titastoi tietoja ut-

komaantoiminnoista. muun muassa tie-

dot sopimusmaihin annetuista todistuk-

Koulutuspalveluja

Eliikeloitoskoulutus

. KoulutustiLoisuuksia 49

. )sallistujio 2 433

. Koulutusptiiviti 2 522

Ko u lutu stee moj o o livat m m. tyt)e lti kkei d en

p e r usteet, e ki kep a lkko, elii kel1 ske ntI, tydttti -

myyse ki ke, u lkom oi set e lii keosi 0t, v o stu u nj a ko,

rekisteiuudistus jo ns. Puron poketissl tulleet

uudistukset.

Asiakkl0t ov1t olleet oruioissoan varsin tyyty-

vtii si ti ETK: n ko u Lu tu sp a Lve lui hi n.

Keldn koulutus

. KouLutustiloisuuksio 46

. )sallistujio 1 145

. KouLutuspiiiviii 1 248

KouLutustl on pidetty teemaptiivinti, tydekike-

ku n to utu sku rs sei n 0 j 0 v0 ku utu spi i i ko htoi si n 0

koulutuksina.

l,l ui den yhteisiijen ko u lutu s

. Koulutustilaisuuksio 37

. )sollistujia 1 049

. Koulutusptiivici 651

Koh de ry h mi n ti o li v at m m. tydvoi m atoi m i stoj en

h e n ki Ltjku n to, sai ro o Loi d e n sa si 0 0 li tydntekij dt j o

Ta m peree n y Li o pi sto n sosi aa liv a ku utustutki n n o n

opiskelijat, eilaisten yhdistysten j0 liittojen

henkiLtikunto.

Tilaisuuksissa kiisiteltiin sekii ekikkeiden pe-

ru s7si oito ettii tyde ki ke u u di stu sto.

El(iketuryakeskuksesto kysytd(in entist(i enemm(in poLveLu-

jo ei kieLiLLri. PalveLujo jo neuvontao soo kotimoisten kieL-

len li,dl,si engLonniksi io toyittoesso myos nuun nuosso

saksoksi jo ranskoksi.

sista sekd etdkkeensaajista ja u[komaitte

maksettavista etdkkeistd maittain.

Yhteistytiti yti rajojen

KansainvStinen yhteisty<i on sosiaatitur-

van a[a[[a varsin vi[kasta. E[iiketurvakes-

kus on jdsenenl monissa kansainvdtisis-

sii jlrjesttiissii, joista mai nittakoon
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Niiden kokouksiin Etiiketurvakeskuksen

johto ja asiantuntijat osattistuvat siiiin-

ncittisesti. Suomataiset puhujat ovat ky-

syttyjii kansainvitisjssii konferensseis-

sa. Etdketurvakeskuksen asia ntuntijoita

on kdytetty useaan otteeseen mytis neu-

vonantajina ulkomai[[a. kun ao. maat

ovat keh ittdneet om ia etii kejii{estel.mi-

iiSn (mm. Motdovassa ja Ukrainassa).

Kdytiinniin tasotla eri majden so-

siaa[iturvaa hoitavat taitokset pitdvdt

keskenbdn yhdyslaitosneuvottetuja. Yh-

teistyci erityisesti Pohjoismaiden vd ti Ltii

on vilkasta, samojn Saksan ja Suomen

vdtiLtii. Yhteistydtii tehdddn niin etiike-

asioissa, vakuuttamisasioissa kuin vies-

tinniin kin puoletta. Pohjoismaiden kesken

jdrjestetiiii n myds sosiaa [ivaku utuskurs-

seja vuorotetten eri maissa. Vuonna

1999 ol.i Suomen vuoro, ja kurssi jSrjes-

tettjin Etiketurvakeskuksen ja Kansan-

e[d ketaitoksen yhteistyci nii Imatra [[a.

Euroopan unjonin jiisenyyden mytitd

E[dketurvakeskus on o[[ut mukana EU:n

tietol.ii kennetti koskevissa kehityshan k-

kejssa. Etiiketurvakeskus on jiisenend

mm. sos'iaaliturva-asioiden teknisessd

toimikunnassa. Suomen EU-puheenjoh-

tajuuskaude[[a [oppuvuonna 1999 saa-

tiin vatmiiksi teknisen toimikunnan tyci-

ohje[ma, joka sisiiLtiiii mm. yhteiset ti-

lastointiperiaatteet ja ai katautut sovi-

tuil.te uudistuksitte. Muutaman vuoden

sisiittii on tarkoitus, ettii niin tytiskente-

ty- ja henkitcitietojen kuin etiikehake-

mustietojenkin viititys hoidettaisjin EU-

maiden vii[itlii sdhk<iisesti. Suomi on

testa n nut sli h ktjistii tiedonvd [itysti m m.

Saksan ja Norjan kanssa.

Kai ken kaikkiaan EU-puheenjohta-

juuskausi onnistui my<is e[dkeasioiden

hoidon kannatta erinomaisesti. TietoLii-

kenneyhteistytin Usdksi E[dketurvakeskus

osaltistuj EU-asetuksen yksinkertaista-

mista koskevaan seminaariin.

Tietoa paperitta ja verkossa

ULkomaiLte tydhtin Liihteviii ja heidiin

ty<inantajiaan palve[emaan on laadittu

yhteistyrissd Kansane[Sketajtoksen kans-

sa Tytikomennus utkomai[[e -opas, johon

on keriitty yksityiskohtaista tietoa utko-

maantytin vakuuttamisesta eri titanteis-

sa. Utkomaan eLdkejdrjestetmisti samoin

kuin eri sosiaaliturvasopimuksista on

ko ottu j atkuva sti yl.l,ii pidettiiviit ka nsiot

tdhinnii etiiketaitoksia varten.

Suomessa tyciskentetevid ulkomaa[ai-

sia varten E[dketurvakeskus tuottaa ma-

teriaa lia Suomen tytietii kejS{este[mdstii

eri kiel.iLl.ii. Vuonna 1999 tyrintekijdn ja

yrittiijiin e[dke-esitteet sekd opas tycin-

antajiLl.e kdiinnettiin ensimmiijstii kertaa

engtanniksi. Suomen EU-puheenjohta-

juuskautta sitmdLl.ii pitiien piiivitettiin

mycis tytielii kejd rjestetmiiii laajem mi n

kuvaava Suo men tyrietii kejd rjestetmii

-esite, joka on saatavi[[a suomeksi, ruot-

siksi, engtanniksi, saksaksi ja ranskaksi.

Nykyiiiin internet-patvelut ovat kas-

vavan kiinnostuksen kohteena. Henkitiin

siih ktjjsen tun nistuksen [dpimurtoa odo-

tettessa Etdketurvakeskus ta{oaa kotisi-

vuiltaan tietoa [iihinnii etiiketurvasta,

et5 kejd rjestelmiistii ja Etii keturva kes-

kuksen palvetuista. Kotisivujen kautta

voj toki pyytiiii tisiitietoja E[dketurva-

keskuksen asiantuntijoitta. Tiitii mahdot-

Lisuutta kiiytetiidn enenevdssd mddrin

hyviiksi. Jotta tieto ja neuvontapatvetut

o[isivat mytis muiden kuin suomenkietis-

ten hytidynnettiivissii, kotisivut on

kiidnnetty ruotsi ksj ja eng[anniksi.

2000-tuvul.l.a internetin suomat mah-

do[tisuudet tuovat uusia utottuvuuksia

Etii ketu rva keskuksen ulko maa n pa lvetui-

hin. Niiden mytiti palveLut ovat helpom-

min ja nopeammin kaikkien tarvitsevjen

saatavi [[a.

ElHketurva kesku ksen rekisterit

R e ki ste i e n ktiyttiitd r koitu s

fybeldketuruon hoitominen jo sen toteut-

tomiseen toruittovat yhteydet muihin

eltikejiiqestelmii n.

Rekisteien nimet io rekisteiosioito

hoitovot henkiltit
. HenkiLiirekistei: Loilo Jokinen

, fyAsuhderekistei : Telleruo Lehtinen

. Eldkejdqestelyrekisteri: Riitto Rahikainen

. Asi a n h a |li nta re ki ste i : Te fttu Nii ni st(i

. E lti ke re ki ste ri : Terttu N ii n i std

Re ki ste ien sisiiltii miit ti etotyypit
. H e n ki ttiti e d ot ( h e n ki ldre ki stei )
. Tyd s kente lyti e d ot ( gds u h d ere ki ste i )

TEL-, MEL-, LEL- jo foEL-tyiisuhdetiedot,

MYEL- ja YEL-toimintoa koskevlt tiedot,

v o p o u tu kse t y itt tij dv a k u ut u sve lvo I li s u u -

d e sto, tyde lii keli s ti p tiiv tit, VE L-, KW E L-

j o Ki E L- p a lve lu ss u h d eti e d ot, S uo m en

P o n ki n j o Ko n so ne ld ke loito kse n pa lve-

Iussuhteet, Ruotsin eLdkepisteet jo

i rei LL() oLoti e d ot se tvitte lystd

. E lii keti e d ot ( e tii ke re ki stei )
fyd e lii ke p ti iitii /set, k u n to utu s r a h o p d ti -

tii kset j 0 ti etoj a k0 n s0 ne lij kepii iitii l<si stii

. E t ti kej ii rj e ste lyti e d o t ( e lii kej d i e ste Ly -

rekistei)

TE L-e lii kej ii rj estelyti e d ot tydn o ntoj i sto

. Vi rei Uii oloti ed ot ( a si o n h o lti nta re ki ste i )
Vi rei Ltd o lev at e ld ke h o ke m u ket, ti etoj o

e Lii keh a ke m u l<se e n liittyvi std asi o ki rj oi s-

ta, e ld ke la uto ku n ni ssa j a va ku utusoi ke u-

dessa vireillii olevot volitukset jo niitti

ko skevot p d tit(i kset, tyd kyvyttd myyse td k-

keitii ja ykiliitLisiii varhoiseldkkeitti kos-

kevot en n o kkoi lmoitu ket j a kuitto u lset,

ti etoj a ta p otu r m o - j o Li i ke n n eva ku utu k-

se n se kti soti lo svo m m o loi n m u koi si sto

ko ruo u lai sta, soi ro u sva ku utu slai n m u-

ka i sto p(iivbro h o o koskevot e n si sij ai su us -

o i koti e d ot, E lii ketu rua kesku kse n e r i

ty ti p i stei d e n se lvi tte tyti etoj a

Eliiketuruokeskuken johto jo osiontuntijat ovot kysyttyjij
pu h uj i o j a ne uvon antoji o ko n soi nviiLisesti ki n.

18 Etoketurvakeskus



Hallintoelimet

EDUSTAJISTO 1998 - 2OOO

Vorsinoiset jiisenet
Kanstiapiiiittikkti Markku Lehto.
puheenjohtaja
Tytimarkkinajohtaja Teuvo Metsiipelto,
va rapu heenjo htaja

Tyii n a ntoji e n ed ustajat
Vuorineuvos Jukka Hiirmii[ii, Enso Oyj

Vuorineuvos Mikko Kivimiki, Rautaruukki 0y
Toimitusjohtaja Timo Fredrikson, A. Fredrikson 0y
Johtaja Seppo Riski, Teottisuuden ja Tytinantajain Keskusliitto TT

Toi mitusjo htaj a Markus Tiito [a, Maaseudun Tyci na ntajatiitto
Jo htaja Harri Kou lumies, Pa lvetutytinantajat
Jo htaja Hei kki Rop ponen, Pa lvelutytina ntajat

Ty ii ntekijili n edustajat
Johtaja Pekka Ahmavaara. Suomen Ammattil.'iittojen
Keskusjiirjestb, SAK

Pu heenj ohtaja Jarmo Lii hteen m dki, Pa peri liitto

Puheenjohtaja Timo Vattittu, Kemiantiitto

Ha[[intosihteeri Marja Puuska, Liikea[an Ammattitiitto
Tatoudenhoitaja Mikko Tuominen, Suomen Merimies-Unionj

Puheenjohtaja Esa Swantjung, ToimihenkiLtjkeskusjiirjestci

SIIK, 14.2.2000 saakka

Puheenjohtaja Mikko MiienpiiH, Toimihenkittjkeskusjbrjest<i

STTK,14.2.2000 lukien

Puheenjohtaja Mikko ViitasaLo, AKAVA, 28.6.1999 saakka

Puheenjohtaja Risto Piekka, AKAVA. 28.6.1999 lukien

M o ato lo u sy ri ttiiji en ed ustaj at
Johtokunnan II puheenjohtaja Hannu Aho,

Maa- ja metsiitatoustuottajain Keskustiitto MTK

Emdnti Terttu MieLikdinen,

Maa- ja metsltato ustuottajai n Keskusl.iitto MTK

Kansanedustaja Ota Rosendaht, Svenska Lantbruksproducenternas

Centratftirbund SLC

M uiden yrittiijien edusttjot
Toimitusjohtaja Matti Lepistii, Viipurin Leipii 0y
Yrittiijii Markku Wuoti, PeMac Consutting Ky

Elii kevo ku utu sy h ti 6i de n e d ustoj at
Ytimatemaatikko Taisto Lassi[a. Varma-Sam po

Toi mitusjo htaja Tom Li ljestrcim, Etike-Ta piota

Toi mitusjohtaja Folke Lindstrtjm. Verdandi

Va kuutuskassojen edustaja
Toimitusjohtaja Keijo Piskonen, Etikekassa Tapio

Varajiisenet
Hatl.intojohtaja Kari T. Ahonen

Johtaja Risto Suominen

Vuorineuvos Jaakko Ihamuotita, Fortum Oyj

Hat[ituksen puheenjohtaja Heikki Penttj, Lemminklinen 0y
Toimitusjohtaja Pekka Sairanen, Metsiipuu 0y
OsastopdiitLi kktj Rjsto Atan ko, Teotlisuuden j a Tytina ntajai n

Keskusliitto TT

Toimitusjohtaja Esko Murto. Huiskuta 0y
Jo htaja Eeva- Liisa In keroi ne n, Patvetutyti na ntajat
Jo htaja Ka u ko Rautiai ne n, Pa lvetutyrina ntajat

Puheenjohtaja Kalevi Vanhata, Puu- ja erityisatojen Liitto

Puheenjohtaja Kauko Lehikoinen,

Auto- ja Kuljetusalan Tytintekijiitiitto AKT

Puheenjohtaja Jorma Katlio,

Hotel.l.i- ja Ravinto[ahenkiltjkunnan Liitto HRHL

Si hteeri Eri k Li ndfors. Metattitydvden Liitto
Puheenjohtaja Ritva Savtschen ko,

Suomen El.intarviketyiil.iiisten Liitto SEL

Pdisi hteeri Sep po J u ntti [a, Toi mi he n ki lci keskusjbrj estci STTK

Toimitusjohtaja Markku von Hertzen, Suomen Ekonomitiitto

Emiintd Ritva Kautto,
Maa- ja metsdtatoustuottajain Keskustiitto MTK

Maanvitjetijl Reino Parkko,

Maa- ja metsltaloustuottajain Keskusti'itto MTK

Am mattikatastaja Heikki Satokangas,

Suomen Ammattikatastajal.iitto SAKL

Toimitusjohtaja Matti Pettola, Koneyrittdjien Liitto ry
Johtaja Tauno Ja[onen, Suomen Yrittajat

Fitosofian maisteri SHV Lasse Heiniti, Etiike-Fennia

Varatoimitusjohtaja Jaakko Tuomi koski. Itmarinen
Toimitusjohtaja Johan Dah[man, Atandia-botagen

Toimitusjohtaja Kari Puustinen, Bensiinikauppiaitten EHkekassa

E t e k e t u r v a k e s I u s f $



E lii kesd iiti iii d e n e d ustai o

Pankinjohtaja Eero Tuomainen, Leonia Oyj

l/o k* *tu sltid keti ets e n e d u staj *
PdHj o htaj a Jo rma Ra nta ne n, Tyriterveys laitos

Nuut jiisenet
Varatuo ma rj Aj ta Li nd, Terveyden huo [[o n oi keustu rva keskus

Ytijohtaja Han nu Uusitato,
Sosiaati- ja terveysalan tutkimus- ja kehitt5miskeskus STAKES

Sihteeri
0sastopdii tti kktj Helena Tapio, ELii ketu rvakeskus

HALLITUS 1998 - 2OOO

Varsinais*t jiisenet
Pu heenj o htaja, toi mitusjo htaja Ka ri Puro, Ilmari nen

Varapu heenj o htaja, ha ltitusneuvos Markku So rva ri,
sosiaa [i- ja terveysmi nisteriti

Tydr*ntajan ed*sfojaf
Johtaja Lasse Laatunen,

Teottisuuden ja Tydnantajain Keskustiitto TT

Johtaja Markku Koponen, Patvetutycinantajat

Johtaja Jussi Ka[tio, Meta[[iteottisuuden keskus[iitto MET

Tyd nte kij iii n e d u staj a t
Sosiaa ti po Liitti nen si hteerj Aa rne Leh konen,

Suo me n A m matti [iittoj e n Kes kusj ii rj est<i SA K

Sosiaatipotiittinen sihteeri Kaija Kaltinen,

Suomen Am matti tiittojen Keskusjdrjest<i SAK

Sosiaatisi hteeri Veikko Simpanen,

Toi mi hen ki liikes kusjiirjestti STTK

I'l a a to lo u sy ri tt rij i e n e d u sta j a

Johtaja Kaarina Knuutj,
Maa- ja metsiita[oustuottajain Keskusl.ijtto MTK

Yrittiijien edustaja
Johtaja Risto Suominen, Suomen Yrittiijiit

l,luut jiisenet
Toimitusjohtaja Paavo Pjtkdnen. Varma-Sampo

Ytitiiiikiirj Seppo Mattita, Eliike-Fennia

Toi mi n na nj o htaj a Fo lke Bergstrci m, E t5 kesii5titiyh di stys ESY

Sihteei
0sastopdiitti kkij Helena Ta pio, Etii ketu rva keskus

7i lintarkastujat
Titintarkastajien 0y - Ernst & Young

Arthur Andersen 0y 31.12.1999 saakka

PKF Finl.and 0y 1.1.2000 tukien

Tihntarkastusrengas 0y

Johtaja Harri Mattjta, ABB 0y

Osa sto nj o htaj a Kaj H u s ma n, Tyciterveys laitos

Lainsiiiidiint<ineuvos Anna-Riitta Wattin, oikeusministeriti
Johtaja Aul.ikki Kananoja. Sosiaa[i- ja terveysa[an tutkimus-
ja kehittiimiskeskus STAKES, 7.L0.1999 saakka

Jo htaja Tettervo K[i ng, Sosiaa [i- ja terveysa [a n tutki mus-
ja kehittiimiskeskus STAKES, 7. 10. 1 999 [ukien

far*;osenef
0ikeustieteen kandidaatti Johan Astriim,
TeolUsuuden ja Tydnantajain Keskustiitto TT

0i keustieteen ka ndidaatti J u kka Karhu, Pa [vetutytina ntajat

Varatuomari Hannu Rautiai nen.

Teo[[isuuden ja Tyiinantajain Keskusliitto

Lakimies Janne Metsiimlki,
5 uo me n A m matti liittoj en Kes kusj ii rj estri 5A K

Ekonomisti Ismo Lui muta,

Suo men Am matti Liittoj en Keskusjdrjestii SA K

Pu heenjohtaja Matti Vi [ja nen. Insi nrirjri [i jtto IL

Asiantuntijajohtaja Antti Huhtamiiki,
Maa- ja metsiita loustuottajai n Keskustijtto MTK, 10. 12. 1999 saa kka

Jaostopiiii tti kk<i Itkka Ojata,

Maa- ja metslta loustuottajai n Keskustiitto MTK, 10. 1 2. 1999 tu kien

J 5 rj estti piiii tti k kci Ka ri Pa n kka. S uo men Yrittiij iit

Toi mitusj o htaja Taisto Paatsi [a, Maata [o usyrittiijien etii ke l"aitos M E LA

Ytitdiikiiri Timo Hetske, Tapiola

Toi mitusj o htaj a La u ri Koivusa [o, LE L Tyciel.i ke kassa



TY(i KYVYIOMYYSASIAIN N EUVoTTE LU KU NTA 199 7 - 7999

Puheenjohtaja, varatoimitusjohtaja Seppo Pietiliiinen, varapuheenjohtaja, asiantuntija Marjatta Sir6n

0sastopddtl"ikk<i Eeva Ahokas

Ytita rkastaja Pentti Leh mijo ki

Sihteerit I Esittelijtit
Marja Ka[[enautio. Marja Ranta[a

TYO KYVYNOMYYSASIAIN N EUVOTTELU KU NTA 2OOO - 2OO2

Puheenjohtaja, varatoimitusjohtaja Seppo Pieti[5inen, varapuheenjohtaja, osastopiidttikkci Pertti Tukia

Jiisenet
0rtopedian ja traumatologian dosenttj Pertti Myttynen

Sisiita utien ja ka rdio [o gia n eri kois[dii kd rj Mattj Saari nen

Lakimies Markku Kojo

Sosiaal.ipoLiittinen sihteeri Kaija Kattinen

Asia mies Riitta Tyci Ldjd rvi

Asiamies Jukka Karhu

Asiantuntijatddkdri Kari Kaukinen

Toi mitusjo htaja Jaakko Paju [a

Jaostopiiii tti kkci Kaa rina Knu uti

Ytitiiiikdri Sakari Tota

YtiLiiiikiiri Timo Aro

Asiantuntija Marjatta Sir6n

Toimitusjohtaja Matti Sol.ja n ta hti
E Lii kejohtaja Es ko Vai nion piiii
Etii kevakuutusjohtaja Pentti Saa rj mii ki

ToimistopiiSl.ti kkii Kaija To lva nen

Jo htajayti tiiS kii ri Ha n nu Hiirkcinen

Jrisenet
0rtopedian ja traumatotogian dosentti Pertti Myl.tynen

Sis5tautien ja kardiotogian eri koistiiiikiiri Matti Saa rj nen

Lakimjes Markku Kojo

SosiaaLipoLiittinen sihteerj Kaija Ka[[inen

Asiamies Riitta TyiiLdjtrvi
Asiamies Jukka Karhu

Liiiiketieteen [isensiaatti Ka ri Ka uki nen

Toi mitusjohtaja Jaakko Pajul.a

Johtaja Kaarina Knuuti
Ytitiiiikiiri Sakari To[a

Ytitiiiikiiri Timo Aro

0sastopiii tti kktj Perttj Tu kia

Toi mitusjo htaja Matti Soljan [a hti
Etiikejohtaja Esko Vai nionplii
Etd kevakuutusjohtaja Pentti Saa ri md ki

Yksi ktinjohtaja Ma rjatta Pi h taja

JohtajaytitiiSkiiri Hannu Hdrk<inen

Yti tiiii kii rj Antti Huuna n-Seppii tii

Yl.ita rkastaja Pentti Leh mijoki

Sihteerit / Esittelijiit
Marja Ka[[enautio. Marja Ranta[a

t/oroSrjs**ef
Dosentti Jukka Kivekiis

Llii ketjeteen ja ki ru rgian to htori, psykiatria n eri koistdd kii ri
Antero Leppiivuori

Johtava [akimies Katriina Vieruta

Sosiaa ti poLiitti nen si hteeri Sini kka Nddtsaa rj

Asiamies Matti Leppiil.ii

Asiamies Riitta WIrn
Varatuomari Mi kko Nyysstitl
Aputaisjohtaja Pasj Moisio

Jaostopdii tti kkti Antti Hu htamd ki 15.9. 1 999 saa kka

JaostopiiS tti kkci Itkka 0ja ta 15.9. 1999 tu kien

Ytj tiiiiki, rj Sep po Matti [a

KehittiimispSiiLti kkcj Anne KoivuLa

0sastopiiiittikkci Pertti Tukia

Apu laisosastopea tti kkd Marja-Liisa Satora nta

0sastopiiittikktj Timo Mustonen

Apul.aisjohtaja Eeva Koskensyrjii

ToimistopiiiiLl.ikkij HeLi nii Nieminen

Varatoi mitusjohtaja Veijo Ja lava 3. 3. 1999 saakka

Varatoi mitusjohtaja Eija Lehto-Kan nisto 3.3. 1 999 [u kien

Etu uspddl.Li kkci Seppo Vi rta nen 13. 1. L999 saakka

Etuuspiiiitti kk<i Marja-Leena Seppii tii 1 3. 1. 1999 Lu kien

Y[itarkastaja Anja Lyra

Varojiisenet
Dosentti Jukka Kivekiis

LdH ketieteen j a ki ru rgia n to hto ri. psykiatria n e ri kois tiiii kii ri
Antero Leppiivuori

Johtava [akimies Katriina Vieru[a

Sosiaal.i po [iitti nen si hteeri Si ni kka Niitsaari
Yksi krinjo htaja Matti Leppii tii

Asiamies Riitta Wdrn

Varatuomari Mikko Nyyssritd

Aputaisjohtaja Pasi Moisjo

Jaostopiid Ll.i kkti Itkka 0ja ta

Yti tiiii kii ri Seppo Matti l"a

Kehittii mispiS l.ti kktj An ne Koivu [a

Ratkaisuasja ntu ntija Marjatta Sirdn
Ap u lai sosasto pae tti k kti Ma rja- Liisa Sa [o ra nta

Osastopiiii tti kkri Ti mo Mustonen

Aputaisjohtaja Eeva Kos kensyrjd

Tarkastaja Tuija Korkkuta

Vs. el.iikejohtaja Pdivi von Plato

EtuuspiiS tti kkii Ma rja-Leena Seppd tii
Ytitarkastaja Anja Lyra

Eldketurvakeskus l!



YRITTAJIEN NEUVOTTELUKUNTA 1997 - 1999

Pu heenjohtaja, toi mitusjo htaja Matti Ui monen

Va ra p u heenj o htaja, [a kiasiai n pii ii tti kkti Ma rkku Sj rvi ri

Jiisenet
Liikenteen harjoittaja Raimo Nikkanen

Ta ksia utoi lija Krister 0lsson

Asiamies Juhani Hopsu

Toiminnanjohtaja Jouni Korhonen

Toiminnanjohtaja Piiivi Liedes

Toiminnanjohtaja Atitta Samaletdin

Toi mitusjohtaja Tii na 0ksa [a-Lei no

Johtaja Matti RHisHnen

Toi mitusjo htaja Kirstj Paasi ka [[io

Toimitusjohtaja Ensio Romo

Toimitusjohtaja Heimo Potinkara

Osastopiiii tti kkri Tapani Karo nen

Vakuutusjohtaja Hannu Rissanen

Johtaja Hannu Tarvonen

Toimitusjohtaja Kari Puustinen

Sihteeri
Osastopdiittikktj Mikko Pe[Unen

YRITTAJIEN NEUVOTTELUKUNTA 2OOO - 2OO2

Pu heenjohtaja, toi mitusjo htaja Matti U i monen

Varapuheenjohtaja, [akiasiainpiiiittikkti Markku Sjrvjij

Jiisenet
Varatuomari Markus Aimitii
Toimitusjohtaja Ensio Romo

Kehityspiiii tti kkci Ka ri BjtirkLriv

Osastopdii lti kkci Tapa ni Karo nen

Asiamies Juhani Hopsu

Toimitusjohtaja Tiina 0ksata-Leino

Toiminnanjohtaja Taisto Eronen

Toiminnanjohtaja Jouni Korhonen

Toiminnanjohtaja Pdivi Liedes

Toiminnanjohtaja Matti Pbyry

Lii kenteen ha iloittaja Seppo Ma kko nen

Ta ksiautoi lija Krister 0tsson

Vakuutusjohtaja Hannu Rissanen

Johtaja Hannu Tarvonen

Toimitusjohtaja Kari Puustinen

Sihteeri
0sastopddLl.ikkri Mikko Pe[[inen

H en ki lii ko htai n e n vo ra mi e s

Toimitusjohtaja Aino Hiinninen
Toi mitusjohtaja Hei kki Kiiiiriiii nen

Apteekkari Marcus 0[[j
Toimitusjohtaja Sakari YLi-Rahko

Pddsihteeri Terhi Aattonen

Pddsihteeri Markku Y[rinen

Toimitusjohtaja Lea Herttua

Toimitusjohtaja Ilkka Liukkonen

0sastopdii tti kkti J u hanj Seppii tii

Toimitusjohtaja Hei kki Tirkkonen

Toimitusjohtaja Aulis Laaksonen

Toimin nanjohtaja Ismo Ojata

Varatoimitusjohtaja Atpo Mustonen

Johtaja Jukka Vainio

Toimitusjohtaja Kari Joutsa

Hen ki 16kohtsine n va ro mies

Johtaja Heikki Pitkiinen
Toimitusjohtaja Au[is Laaksonen

Toimitusjohtaja Kauko Agren

Toiminnanjohtaja Ismo Ojata

Apteekkari Marcus 0tti
Toiminnanjohtaja Lea Herttua

Toimitusjohtaja Ilkka Liukkonen

Toi mitusjohtaja Sa kari Yti-Ra h ko

Piiiisi hteeri Terhi Aa ltonen
Piiiisihteeri Markku Ytiinen

Toi mitusjohtaja Aino Hdn ninen

Toimitusjohtaja Hei kki Kiidriiii nen

Yksikrinjohtaja Kurt Lagerbohm

Johtaja Jukka Vainjo

Toi mitusjo htaja Kari Joutsa
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EISkemeno ja koko sosiaalimeno
prosenttei na brutto kansantuotteesta

Ykityisen sektorin elikemeno
prosentteina patkkasummasta

7974 7979 1984 1989 7994 799.9
aMo

TEt-, tEL- ja TaEl-vastuuvelka
prosentteina vastaavasta

palkkasummasta

olo

35

75

! Elikemenon osuus

*) arvio

1989 7994 1999-) 2oo4t) 2009.)

30

25

"1"

':r' Koko sosiaa[i-
men0n osuus

Yksityisen sektorin makutulo
prosentteina palkkasummasta

740

7974 7979 79a4 1989 1994 1999
aM0

7974 7979 7984 1989 7994 1999
aMo

Eliiketurvakeskus f!



Yksityrisen sektorin piiriin kuuluneet
tytiikiiset vuoden [opussa

1 000 henkittiS

3 000

2 500

Yksityisen sektorin
eLikkeet vuoden lopussa

1 000 etiiketti

120{

1 000

800

600

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 90 97 92 93 94 95 96 97 98 99

rli:i;:o' r:l#:iti"l?:"
37.72.

Etiike
37.72

Yksityisen sektorin
osa-aikaelikkeet vuoden [opussa

Etiikkeitii

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

90 97 92 93 94 95 96 97 98 99

Iki vuoden [opussa

I60-64 tr58-59 56-57

! Vanhuus- | Tydkyvyttd- e{ Tytitttimyvs-
etake myysetaKe eraKe

0sa-aika-, veteraani-
po[venvai hdoseIiike,
miskorvaus ja -tuki

ja suku
luopu-

Perhe-
etiike

Keskim6iriinen kokonaiselike
vuoden 1998 lopussa

Mklkk

q q00

7 000

6 000

5 000

4 000

2 000

1 000

Kaikki TEL LEL YEL MYEL TaEL MEL

! YksitVisen
sekto n n

0su us

! Julkisen
sekton n

osu us

Ketan
elikkeen
OSU US

ii i
ii{,i :i

24

Ei sisiittii perhe-eliikkeitii



Fliikel nitncton lliminnasts

EtiikeLaitoksia

Vakuutettuja

Etiikkeitii

31,.12.

37.1,2.

3',t.L2.

TEL

57

1 200 000

626 000

60 400

LEL

7

150 000

153 500

12 800

TaEL

1

50 000

950

270

MEL

1

7 500

8 400

600

YEL

10

160 000

90 100

7 800

MYEL

1,

110 000

226 700

12 000

YHTEENSA

59

1 550 000

1 105 000

93 800Mycinnetyt etdkkeet Lkm

Maksututo

Etiikemeno

Vastuuvetka 31,.72.

31..1.2.

mitj. mk

mitj. mk

mitj. mk

mklkk

35 280

26 700

21,9 81,0

3 591

2 370

3 640

20 160

1,974

390

20

680

1 861

300

460

2 470

4 285

2 470

3 100

860

2 932

730

2 920

130

1 079

47 480

36 840

2441,1,0

2 802Keskim. e[iike

ELdkkeiden [ukumiiiird 31.12.

7995 7996 7997 1998 7999

Van huusetiikkeet

Tyii kyvyttd myyse lii kkeet

Tyrittci myyse lii kkeet

0sa-ai kae[Skkeet

Perhe-etiikkeet

Kaikki

565 000

233 000

37 500

7 916

204 000

7 042 000

580 000

226 000

39 600

2 347

210 000

1 057 000

594 000

218 000

42 900

2 796

215 000

1.072 000

605 300

217 200

47 500

4 870

271 000

1 086 000

61,7 900

206 500

50 700

9 500

220 600

1 105 000

Etiikemeno, mitj. mk

1995 1,996 1,997 1998 1999

Van huuse[iikkeet

Tyiikyvyttdmyyselii kkeet

Tytittti myyse lli kkeet

0sa-ai kaetdkkeet

Perhe-etiikkeet

Kaikki

15 780

9 280

t 790

64

3 740

30 660

1,6 940

9 440

7 840

84

3 910

32 270

18 070

9 280

2 070

100

4 060

33 580

1,9 228

9 797

2 393

L35

4 L97

35 150

20 550

8 930

2 710

280

4 370

36 840

Etiiketurvakeskus f\

Kaikkiin edeLtii esitettyihin lukuihin sisiittyy mytis rekistertiity lisdturva ja kaikki v. 1999 [uvut ovat arvioita.
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Elti k etu ryo kesku kse n j u I k si s u j a

Tutkimukset

Jukka LossiLo, Tarmo Volkonen.

ELb kerahastot ja viiestdn i kiiiintymi nen

E[d ketu rva kes kus.

Tutkimuksia 1999:2.
Etin keinoeLS miin tutki mustaitos.
Sarja B 158.

Mervi TakaLo.

Tytinteon ja etdkkeellS o[on yhdistiiminen

Vai htoehtona osa-aikaeLd ke.

Elii ketu rva kes kus.

Tutkimuksia 1999:1

Ra portit

Chistino LindeLl.

Etinaika pitenee - miten kiiy etiikeiiin?
Etiikei kiity6ryhmb n muistio.

Etli ketu rva kes kus.

Raportteja 1999:18.

Topio Klaavo, Janne Solonen,

Erkki TenkuLa, Reijo Vonne.

E[5kemenot, -rahastot ja
-maksut vuoteen 2050.
E[d ketu rva kes kus.

Raportteja 1,999:.11.

Raiti Hyrkkdnen.

Youth Employment in Fin[and,

Norway and Sweden.

The CentraI Pension Security Institute.
Reports 1999:16.

Joakko Tuomikoski.

La kisbiteisen tydetiikevaku utu ksen

va ku utuste knii kkaa.

E[b ketu rva kes kus.

Raportteja 7999:15.

Monisteet

Eilo Tuominen.

Ansiotytj aLLe 23-vuotiaana.
Tytiel"d kejd rj estelmii n tytjsu h detietoi hi n p e-

rustuva selvitys tyrissiiolon kestosta alte
2 3-vuotiaa na.

ELii ketu rva kes kus.

Monisteita 1999:31.

lvlikoel Forss.

The Ageing Baby-Boomers and

the Labour Market in Fintand.

The CentraI Pension Security Institute.
Papers 1999:30.

Tapio Kloavo, Janne Salonen,

Erkki Tenkula, Reijo Vonne.

Pension expenditure, funds and contributions
to the year 2050.

The CentraL Pension Security Institute.
Papers 1999:29.

Simo Forss.

Tytjyhteistin kutttuuri, i klipotitii kka ja
ikii5ntyvii henkittj.
ELii ketu rva keskus.

Monisteita 1.999:28.

Mikoel Forss.

Suuret ikiibntyviit ikiiLuokat ja
tyd ma rkki nat.
Elii ketu rva keskus.

Monisteita 7999:27.

Raija Goutd.

Varhaisen tytimarkkinoi lta
poistumisen reitit.
ELii ketu rva kes kus.

Monisteita 1999:26.

Katsaukset

AiLo Ahonen, MaijaLiisa Tokonen.

Etiike- ja muun sosjaaLiturvan

ke hittii mi ne n .

E[5 ketu rva kes kus.

Katsauksia 1999:1.

Reijo Lootunen.

Eliiketurva Suomessa vuonna 1998
Elii ketu rva kes kus.

Katsauksia 1999:2.

Morja Kiviniemi, Chistino LindelL, Kotaiino
VopoLahti.

Katsaus vuoden 1997 vastuunjakoon.
E[5 ketu rva kes kus.

Katsauksia 1999:3.

Moijoliiso Takonen, Miko Vidtund

Etiike- ja muun sosiaaLiturvan

ke hittii mi nen.

El,d keturva kes kus.

Katsauksia 1999:4.

Ti lastoj u lkai sut

Kuuka usitietoja yksityisen
sektorin eldkkeist5

Netjdn nesvuositietoja yksityisen

sektorin eLdkkeistii

TydetlikejiirjesteLmin ti [astoLLinen

vuosikirja, osat I ja II

Yritysten tytie[ii kema ksut

Suo men tycielii kkee nsaajat
(yhteistycinii Kuntien e[Skevakuutuksen ja
VaLtiokonttorin kanssa)

TiLasto Suomen e[Skkeensaajista
(yhteistytind KeLan kanssa)

Tilasto Suomen elikkeensaajista
kunnittain (yhteistydni Kelan kanssa)

TaskutiLasto / Fickstatistik /
Pocket stat'istics

Muut tilastot

TytieLii keji rjesteLmdn kuntoutustitasto

TytieLlkeLaitosten itseoi kaisuti [asto

Tyd kyvyttii myyseLii kkeiden ratka j suti [asto

Muut julkaisut

Sini Loitinen-Kuikko, Jarna Boch

ELiiketurva muissa maissa.

Etdketurvakeskus. 1999.

Esitteet

Tyrintekijii n etd ke / Arbetstaga rens

pension / The EmpLoyee's pension

Yrittbjdn etiike / Friretagarens pension /
The Setf-Emptoyed Person s pension

Tyrinantaja ja tybelii kevaku utus /
Arbetsgivaren och a rbetspensionsftjrsdkrin-
gen / Private EmpLoyers and Earnings-Related

Pension Insurance

Pientytinantajien verot ja maksut /
Smi arbetsgivares avgifter och skatter

Suo men tydel5 kejii rjestetmii /
Arbetspensionssystemet i FinLand /
The Finnish Statutory Earnings-Retated

Pension Scheme / Beschdftigtenrenten-
system FinnLand / Les regimes fin[andais
des retraites du travaiI

ELd keturva keskus kouLuttaa

ku rssi Luette[o

ELi keturvakeskuksen j ulkaisuja
j u Ikaisu Luette Lo

Lehdet

Tydeliike 1 - 5

Arbetspension 1 - 2

Korvamerkki 1 - 3

tLdketurvokeskus 27



EltikeLa uttkunn on toini ntakertom us 1 I 9 9

E[iike[autakunta on e[dketaitoksista riip-

pumaton muutoksenhakuetin. Siihen j5-

senet nimittii5 sosiaaU- ja terveysminis-

teriti. Eliketautakunta on ensimmdinen

muutoksenhakuaste yksityisen puolen

tyiietdkeasioissa. Sen piiiitciksiin hae-

taan muutosta vakuutusoikeudetta,

joka on ndissd asjoissa ytin oikeusaste.

Etiikelautakunnan jisenet

ja henkiltikunta

Etiiketautakuntaan kuutuu piiiitoiminen

puheenjohtaja, ko[me varapuheenjohtajaa

sekii 20 varsinaista jiisentii ja heidiin 20

hen ki Lij kohtaista varajiisentiiii n. Jisenet

ja varapuheenjohtajat ovat sivutoimisja

ja heiddt nimitetiiSn kotmivuotiskaudeksi

kenatlaan. Jiisenet ovat toimikauden ai-

kana erottamattomia ja he tojmjvat tuo-

marinvastuulta. Etiiketautakunnan kans-

[iassa tydskenteli toimintavuoden lopussa

22 pddtoimista toimi henkil.tjii.

Menettelyi koskevat siiinntikset

Muutoksen hausta etdketautakuntaan

sdiidetiiiin ty6 ntekij di n etii ke taissa (TE L).

Etii ketauta ku n na n toi mi n nasta siiiidetiiii n

tydntekijdin etdkeasetuksessa (TEA) ja

sosiaati- ja terveysministeritjn vahvista-

massa e[dketautakun nan tyiijiirjestykses-

sd. Va litusasia n kiisittetyssii etii kela uta -

kunnassa on sove[tettu hal"Lintol.ainkdyt-

ttitakia (586/96) 1..4.1.999 alkaen. Laki

siiiitiiii yksityiskohtaisesti muutoksen-

haussa noudatettavan menettetyn ja

mahdotlistaa suutlisen kdsittetyn asian

setvittiimiseksi. Suullisia kisitteLyjii ei

vield vuoden 1999 aikana ottut.

Muutoksen hakuasioita kiisitettiin

vuonna 1999 entiseen tapaan neljiissli

kuusijiisenisessi jaostossa. Jaostoko-

M u utosprosentit tyii kyvyn
arvioinnissa

toimintavuoden [opussa 1 230, mikii on

289 enemmin kuin edetlisenii vuotena.

Vuonna 1999 eldketautakunta ratkaisi

4 044 vatitusta, mikd on 458 edetUs-

vuotta vihemmdn. Ratkaistuista vatituk-

sista 3 006 eti 74 prosenttia koski ty6-

kyvyn arviointia. Perinteistd tybkyvyttti-

myyseliikettii koskevia valituksia kiisitel

tiin 2 613 e[i 445 viihemmiin kuin edel

lisend vuotena. Yksittittistii varhaisetii-

ketti koskevia vatituksia klsitettiin 393,

mikd on 71 edel[isvuotta vdhemmdn.

Yti puotet kiisiteLtyistii valituksjsta,

59 prosenttia, tiittyi TEL:iin ja reitu neljiin-

nes MYEL:iin ja YEL:iin. Muut kiisitel.tyistii

va litu ksista olivat [uopumisjiirjestetmii n.

MEL:iin ja TaEL:iin kuuluvia asiojta.

Toi mi ntavuonna vatitusten keski miiii-

rdinen kiisittelyaika kaikissa asioissa oti

kolmisen kuukautta ja tyiikyvyn arvioin-

tia koskevissa asioissa viihiin atte kolme

kuukautta. Kiisittetyajat ovat jonkin ver-

ran lyhentyneet edellisestii vuodesta.

Muutokset eliketaitosten piittiksiin

Vuonna 1999 eLiketautakunta muutti

muutoksenhakijan eduksi tapauksista

noin joka kymmenennen (9,9 prosenttia,

-98: 9.0) pddttiksen. Asioita patautettiin

etii ketaito ksee n u udetleen kiisitel.tdvii ksi

4,9 prosenttia. Tytikyvyn arviojntia kos-

kevien asioiden muutosprosentti oli

10,6 (-98: 8,5) ja patautusprosentti 4,9.

Helsingissii, hetmikuun

15. pdivlnii 2000

Timo Havu

Puheenjohtaja

Pirjo Akesson

Ka nstiapiiiittikkt)
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! Varsinainen
tyoKyvytt0-
myysetdke

Yksitiiltinen
varhaisetlke

kouksia oti 162. Niissii ratkaistiin kerrat-

laan 14 - 60 vaUtusasiaa.

E[dkelautakunna[[a ei ot[ut tiiysis-

tuntoja vuonna 1999. E[iiketautakunnan

h a lti ntoasioita kiisjttetevii h a [[i ntojaosto

kokoontui toimintavuoden aikana kah-

deksan kertaa.

Kustannukset

Etiikelautakunnan kanstian patkkakus-

tannukset ja j?isenten patkkiokustannuk-

set oUvat toimjntavuonna yhteensd

3 635 680 markkaa. Muut kustannukset

sisiittiien mm. vatmistelutoimiston kus-

tannukset ja toimistotiloilte laskettavat

kustannukset olivat yhteensa 4 828 813

markkaa. Yhden vatitusasian keskimiiii-

riiinen hinta oti 2 093 markkaa.

Valitukset ja ratkaisut

Eliikelautakun na[[e saapui toi mintavuon-

na 4 307 vaUtusta eti [iihes saman ver-

ran kuin vuonna 1998. Asioita oti vireittd

28 ttdketutvakeskus



Puheenjahtajisto

Varatuomari Timo Havu. puheenjohtaja

Apulaisosastopaattikkt Tuuti kkj Haikarainen. varapuheenjohtaja

Hattitusneuvos Veikko Liuksia. varapuheenjohtaja

Varatuomari Heikki T. Himiitiijnen, varapuheenjohtaja

Asiantuntijojtisenet

Lakimies Utta Miettinen

Aputaisosastopaattikk6 Matti Toiv'iainen

Liiiiket. ja kir. tri Jarmo Vuorinen

Psykiatrian erikoisliidkdri Anna Savela

Dosentti Heikki Takkunen

Liiiiket. ja kir. tri Pentti Ristol.a

fyii nantajien ed ustajat

Varatuomari Markus Aimdl.d

Oikeust. kand. Johan Astrtim

Oikeust. kand. Jukka Karhu

Varatuomari Mikko NyyssdLii

Tyii nte kij iii n e d ustaj at

Pal.kkasi hteeri Veikko Ahvonen

Ty6ehtotoi mitsija Vuokko Viidninen

Sosiaati pol"iitti ne n si hteeri Kaij a Ka [[i nen

Sosiaatisi hteeri Veikko Sim panen

M a ota lo usy ri ttiiji e n e d ustoj at

0ikeust. tis. Itkka 0jata

Agronomi Il.po Mattita

Agronomi Antti Huhtamiiki 22.9.1999 saakka

Tutkimuspddtlikktt Yrjt, Ojaniemi 23.9.1999 Lukien

Agrotogi Johannes Ijas

Yrittiijien edustajat

Toimitusjohtaja Tiina 0ksala-Lei no

Varatuomari Risto Tuominen

enet 1999

Varajdsenet

Oikeust. kand. Jukka Laukkanen

Fit. kand. Heikki PeLtoLa

Liiiiket. ja kir. tri, ortopedian erikoisLiiiikiiri

Jan-Magnus Bj6rkenheim

Liiiiket. ja kir. tri Antero Lepplvuori

Dosentti Itkka Torstil.a

SisHta utien eri koisl.iiii kii ri Rai ne J ussi [a

Diptomi-insinticiri Rauno Toivonen

Varatuomari Hannu Rautiainen

Varatuomari Riitta Wirn

0jkeust. kand. Timo Htiykinpuro

Sosiaa Li pol.iitti nen si hteeri Si n j kka Nliitsaari

Lak'imies Janne Metsiimdki

Tytitt<imyyskassan johtaja Seppo Niininen

Lakimies Markku Kojo

Varatuomari Risto Airi kkata

Agrotogi Tage Ginstrtim

Maa- ja metsitatoustieteiden maisteri Risto Artjoki

22.9.1.999 saakka

Jaostopiiiittikkrj Michael Hornborg 23.9.1999 [ukien

Agronomi Bjarne Westertund

Yksi ktinjohtaja Pekka Kiihkrjnen

Johtaja Tauno Jatonen
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anisootio

Edustajisto

Ha[[itus

Toimitusjohtoja
Matti Uimonen

Vorotoimitusjohtajo
Seppo Pietitiinen Lakiosasto

Helena Tapio

Neuvonta- ja vatvontaosasto
Leena Lietsala

ELK:n valmistetutoimisto
Maija Vuonokari

Suunnittelujohtojo
Markku Hdnninen Suunnittelu- ja [askentaosasto

Bo Lundqvist

Titasto-osasto
Mikko Pel.tinen

Tutkimusosasto
Mikael Forss

Johtojo
Kari Nieminen HaIlinto-osasto

Anu Ronkainen

Eti kejirjestetmiosasto
Riitta Lindstrtim

Ti etoj irjeste tmiosasto
Jorma Nieminen

Henkittist6- ja koulutusosasto
Seija Kausto

Viestintiosasto
Pirkko JiiSskeldinen
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Ki{urinkatu 3, HeLsinki
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Puhetin (09) 1511

Faksi (09) 748 7772

www.etk.fi


