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Toi m itusioh taian katsaus

Vuosi 2005 oli suuren eliikeuudistuksen ensimmdi-

nen. Uudistuksen keskeisiii tavoitteita ovat keski-

mdiriiisen etii kkeelle sii rtym isiii n nousu, kusta n n us-

ten ha llinta ia jii rjestelm tin yksi n kertaistam i nen.

Uudistus tdhtdii vuosikymmenien piiiihdn la sen

ensimmiiisestii vuodesta ei ole syytii tehdii pitkiitle

meneviii iohtopiiiitdksid. Se kuitenkin voidaan tode-

ta, ettd uudistuksen ensimmiiinen askel oli odotet-

tua pidem pi. Elii kkeelle jiiii nti oti kyselytutki m u ksi in

perustuneita en na koi nteja vii hiiisem ptiii ja asenteet

ikiiiintyvien tytittistiimiseen niiyttdisivdt olevan no-

peasti muuttumassa selviisti aiempaa my6nteisem-

miksi. MyOs uudistuksen mittava tekninen toimeen-

pano onnistui suiuvasti ja viivytyksettii. Atku oli siis

lupaava.

Uudistuksen seuraava vaihe on palkansaaiien

eltikelakien TEL, LEL ja TaEL yhdisttiminen uudek-

si tydntekijiin eliikelaiksi (TyEL). Eduskunta on jo

lain hyvdksynyt. Kyseessii on lakien yksinkertais-

taminen, jo[[a on kuitenkin merkittiivi2i vaikutuksia

ansaintatietof en keriiiimiseen ia rekisterdintiin.

Ty<ieltikejiirjestelmiin yhteistii ansiotietojdrjestel-

miin rakentamista varten perustettiin Arek Oy.

Eliiketurvakeskus on aktiivisesti osallistunut sen

tydhdn. Tavoitteena on varmistaa uuden ansiotieto-
jdriestelmiin suluva kiiyttddnotto heti ensi vuoden

alusta.

Vuoden 2OO5 aikana selvitettiin yhdessd

Kuntien elii keva kuutu ksen ja Va ltiokonttorin ka nssa,

m iten j ulkisen sektorin eliikela itosten osallistuminen

Elii ketu rva kesku ksen toi m intaan voitaisiin jii rjestiiii

nykyistii ki intedm m dlte pohla tte. Selvitys Iuovutettiin

syksyttii sosiaali- ia terveysministeritjlle tarvittavia

lai nsiiiidiinttitoim en piteitii va rten.

Selvityksessii todettiin, ettii tydeliikealan pal-

velulen suiuvuuden, tehokkuuden la kehittiimisen

sekd kansalaisten palvelujen kannalta on tarpeen,

ettti julkisen alan tydetiikevakuuttaiat ovat muka-

na Eliiketuruakeskuksen toiminnassa samoin pe-

rustein kuin yksityisten alojen tytiel2ikevakuuttajat.

Yhtiitiiisiii perusteita sovellettaessa on otettava huo-

m ioon j u lkisen sektorin eliiketu rva n erityispiirteet.

ElSketurvakeskuksen nykyinen strategia hyviik-

syttiin vuonna 2002. Sen painopiste on eldkeuudis-

tusten etenemisessa. Talta osin strategiassa asetetut

tavoitteet ovat toteutumassa. Vuosi 2007 merkitsee

Eldketurvakeskuksen toiminnassa selviiii kiiiinne-

kohtaa. Uuden tydntekijiiin eltikelain voimaantulo,

Arekin tuotantotoiminnan kiiynnistyminen, siirty-

minen olennaisesti aiempaa enemmiin palvelujen

laskuttamiseen sekii julkisen sektorin tiiviimpi mu-

kaa ntuto Eliiketurvakes ku ksen kanssa yhteistydh tin

antavat aiheen strategian uudistamisetle.

Strategian uudistusty6 on ttitd kirjoitettaessa

kesken, mutta io nyt on niihtiivissd, ettii painopiste

on syytd si i rtdd e[d keu ud istu ksista palvelutoi m in nan

teh ostam iseen. Elti keturvakesku ksen tarloam ien pa [-
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veluien kehittzimiseen ei viime vuosina ote voitu pa-

nostaa riittavasti, koska etiikeuudistusten la muiden

viitttii miittcim ien u udistusten toteuttam inen on ottut

etusilaIta. Tulevien vuosien aikana voimavaroia on

kohden nettava palvelutuotan non tehostam iseen ja

palvetutason parantamiseen.

Tydetiikejiirjestelmiin kustannukset ovat vii-

me vuosina kasvaneet voimakkaasti. Yhtenzi suu-

rena syynd on otlut etdkeuudistusten vaatima tyd.

E ri [a i sten si i rtym 2i- ja suolasiiii n n cjsten ta kia vuoteen

2012 saakka yttiipidetiiiin teknisessii mielessd kah-

ta eri eldkejiirjestelm2ii. Kustannusten nousuun on

m u uten kin olen naisesti vaikuttan ut tietojzi rlestelmd-

kustannusten kasvu. Tzimdn takana taas on ottut eld-

ke la i n sziiid ii n n cin vuod esta 1 962 jatku n ut kasa utuva

monimutkaistuminen. On tultut uusia pykzitid, mutta

vanhat pykiitzit ovat lddneet soveltettaviksi niiden

voimassaolon aikaiseen aikaan kohdistuviin elii-
keturvan tarkistuksiin. Tietojiirjestelmid ei siten ote

voitu missdiin vaiheessa rajoittaa vastaamaan vain

ku [[oi n kin voi massaotevaa [a i n siiiid ii ntdii.
Vuod esta 201 2 eteen pzii n sovettettava [ainsiii-

ddnt6 on huomattavan yksinkertainen verrattuna
historiaan. Vuotta 2004 edettiiviittd ajalta ansaittu
etdketurva tiivistetiiiin sen vuoden loppuun Iaske-

tun vapaakirjan arvoksi. Niimii seikat Iuovat ainut-
laatuisen tilaisuuden tietolii rjestetmdkustan n usten

kasvu n taittam iseen. Etii ketu rva kes ku kse n yhtenii
keskeisend tavoitteena tuleekin olla, ettJ tainsiid-
diinndn setkeys siiityy tai mietuummin vield para-

nee ia ettii uuden selkeytetyn [ainsiidd2innrin salli-
mat toi meen pa non yksin ke rtaista m isma hdotlisu u-

det kdytetiizin hyvdksi.

Mah dollisi m man yksin kertainen [ainsdiiddntrj
on my6s vakuutetun ja vakuutuksenottajien kanna[-

ta tiirkeii tavoite. Yksinkertainen tainsiiiidiint6 on

helpom pi ymmiirtzid kuin mon im utkainen. Tieten kin

yksinkertaistamisetla on rajansa: kaikkia titanteita ei

voida hoitaa saman kaavan mukaan.

Etiiketurvakeskuksen kuutuu kantaa huolta
myds tydelakejiirjestetmdn patvelukokonaisuuden

toi m ivuudesta. Va kuutetun kan natta halautettu jdr-

lestetmd ei voi toimia kovin paljon paremmin kuin

sen heikoin lenkki. Yksittiiisen etiikevakuuttaian
oman palvelun korkea taso ei vield riitzi, jos oi-

kea tieto kaikista muiden vastuulta otevista

etdkkeen osista ei ole kdytettiivissd.
Keskustelu etdketurvan sisiittdstd ja

taloudesta jatkuu. On elintiirkeata, etta

keskustetu la piidt0ksenteko perus-

tuvat [uotettavaan ja ajankohtaiseen

tietoon eivdtkii mielikuviin eri asioi-

den merkityksestii tai mittasuhteis-

ta. Etiiketurvakeskuksen keskeinen

tehtiivd tutevinakin vuosina on pitdii

huotta, ettii kiiytettdvissii on oikeaa

fa ajankohtaista tietoa eliiketurvasta

meittii ja muualla fa ettii tuota tietoa
my0s kiiytetiiiin.

Vuosi 200 5 oti Eliiketu rvakeskuksette

jiilleen tycintdyteinen la merkitsi eteenpiiin menoa.

Esitdn parhaat kiitoksenikaikille Etdketurva kesku ksen

asiakkaille, sidosryhmitle, haItintoetimitte ja henki-

t6st6tte.

Jukka Rantala

*
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Hattituksen kertomus

Vuosi 2005 oti Eldketurvakeskuksen 45. toiminta-

vuosi ja toinen hallituksen kolmivuotiskaudesta.

Hallitus kokoontui 11 kertaa.

Eldketurvakeskusta iohdettiin hatlituksen hy-

viiksymien strategian ja tuloskorttien mukaisesti.

Eliiketurvakeskuksen vaikuttavuuden fa palveluky-

vyn menestystekii6iden saavuttaminen edeltyttiiii

tasapainoista tavoitteiden toteutumista niin resurs-

sien ja talouden, rakenteen ja prosessien kuin osaa-

m isen, u ud ista m isen ia tyd kyvyn tu los ko rteissa.

Eldketurvakesku ksen vaikuttavuuden ja palve-

lukywn niikdkulmasta vuoden 2005 keskeiset ta-

voitteet ti ittyiviit e[Zi keu ud istu ksen toisessa va i h ees-

sa vuoden 2006 atussa valttamattdmien muutosten

toimivuuteen ja vuoden 2007 TyEL-uudistuksen val-

mistelu un. Etiiketurva kesku ksen palvelutoiminta la

tietoidrjestelmdt ovat niiiden uudistusten toimeen-

panossa ratkaisevassa asemassa. Suunnitettut tydt

saatiin yhdessii eldkelaitosten kanssa tehdyksi.

Tyde tii keiii rjeste lm an kyky toi m ia etii keu ud istu ksen

vaatimalla tavalta varmistettiin. Joustavan eliike-

i2in vaikutuksia eliikkeelte siirtymisiin on seurattu

tiiviisti. Havainnot ovat vahvistaneet Iuottamusta

e[2ikeuudistuksen pitkiin aikavitin tavoitteiden to-

teutumiseen.
Kuluneen vuoden aikana Etdketurvakeskuksen

toiminta on suuntautunut vuoden 2007 alusta voi-

maan tulevaksi suunnite[lun TyEL:n toimeenpanon

valmisteluun. E[Sketurvakeskuksen ia eliiketaitos-

ten kanssa yhdessii rakennettavan Arek Oy:n an-

saintaliiriestetmdn ty6t ovat taydessd kdynnissd.

Etii ketu rva kesku ksen vastu u[[a on eld ke[aitosten ko-

konaispalvelun latkuvuudesta huotehtiminen uuden

toimijan tuotannon alkaessa vuonna 2007.

Vuoden 2005 aikana on vatmisteltu suunnitet-

mia iulkisen sektorin eldkelaitosten tiiviimmdstd mu-

kaantu losta Etii ketu rva kes ku ksen h a ltintoon vuoden

2007 alusta. Tydelii ketainsiiiidiin n 6n setkiytta m is-

tydtii iatkettiin laatimalla ehdotus uudeksi yrittiiiiin

eldketaiksi.

Elii ketu rva kesku ksen toi m i ntaym pti ristcjn ke h i-

tysn Zi kymiit ovat va kaat. Eld keu ud istusten vaati m ien

muutosten onnistunut tdpivienti antaa liihivuosina

mahdottisuuden siirtiiti toiminnan painopistettii asi-

akkaiden palveluien parantamiseen. Tdm?i muutos

la mahdottinen julkisen sektorin mukaantulo vahvis-

tavat Eldketurvakeskuksen asemaa tydetZiketoimi-

alatla.

Vuoden 2005 aikana Eldketurvakeskus edisti

myds toi m ia la n ra kentee Itista u ud ista m ista tu kema[-

H o I I itu s ko ko u ksesso a n

1 5.2.2005.
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la Arekin yhteisen ansaintajiirjestelman rakentami-

sen miiiirittelyjii. Eliiketurvakeskuksen ja tydetiike-

laitosten yhteistydnd kehitetty yhteinen eliikkeen-

laskentaohjelmisto on vuoden 2005 alusta ollut
Eldketurvakeskuksen listi ksi myds m uiden om istaii-

en laajassa kaytdssa ja ohietmiston kehittiimisest2i

on tehty pitkiin tiihtiiimen linjaukset.

Tiivis uudistustahti ja tistiiintyneet tehtavat

ovat vaatineet E[Sketurvakeskuksen henki16re-

surssien ja ostettavien tietojiiriestelmien rakenta-

mis- la ktiyttdpalveluiden kustannusten kasvua.

Eldketurvakeskuksen kulut olivat 47,6 miljoonaa

euroa. Lisiiystii ede[[iseen vuoteen oti 5 prosenttia.

Eliiketurvakeskuksen henkiltisttikulut olivat vapaa-

ehtoiset kulut mukaan luettuna 19,9 miljoonaa eu-

roa. Ulkopuolisia palveluja ostettiin 19,5 miljoonalla

eurolla.

Eliiketurvakeskuksen toiminnan menot kate-

taan piiiiasiassa ty6eldkemaksuun sisiiltyviittii
kustannusosuudella. Tdstd kiiytettiin toiminnan
kulujen kattamiseen 42,3 miljoonaa euroa. Ttimiin

lisiiksi Eltiketuruakeskuksen rahoitusosuudesta on

kustannettu Eldkelautakunnan kutut 2,3 milfoonaa

euroa. Vuoden 2005 aikana on suunniteltu, ettd

osa kustannusosuudesta siirrettitin laskutettavak-

si Eldketurvakeskuksen eliikelaitokselle antamien

rekisteripalvetufen kiiytdn mukaan. Uuteen kiiyttin-

tti6n on tarkoitus siirtyd vuonn a 2007.
Kdyttdomaisuudesta tehtiin elinkeinoverolain

mukaiset enimmiiispoistot 1,2 milioonaa euroa. Alle

kolmen vuoden taloudellisen pitoajan omaava ktiyt-

t6omaisuus kirjattiin kuluiksi.

Eliiketurva kes ku ksen pa lvelu ksessa oti vuoden

2005 piiiittyessd 426 henkildii. Miiiirii oli 18 enem-

miin kuin vuotta aikaisemmin. Lukuihin sisiiltyviit
vuoden vaihteessa iiitiyslomatla ja muilla vapai[[a

olleet henki[6t. Vuonna 2005 henki[dtyrivuosien

mdtirti oli 375, mikii oli 15 enemmiin kuin edellisenii

vuon na. Lakim u utosten aiheuttam ien hen ki 16lisiiys-

ten ohella on panostettu henkilostrjn suunnitelma[-

liseen kehittiimiseen, koska seuraavan kahdeksan

vuoden aikana eliikkeette siirtyy noin neIdnnes

tydntekij0istii.

Edustajistolle, hallitukselle sekii toimitusiohta-
jalte ja htinen sijaise[[een maksetut palkat ja patkkiot

olivat 399112 euroa.

Eldketurvakeskuksen ylivahinkosuoja Vakuu-

tusosakeyhtid Garantia[[e siirretyn kannan osalta

piiiittyi vuoden 2005 [opussa. Ylivahinkosuojan

piiiittiinyt loppusetvitys altekirjoitettiin helmikuus-

sa 2006. Eliiketurvakeskus palautti eliikelaitoksilte
Vakuutusosakeyhtid Garantiaan siirtyneen Iuotto-

vakuutuskannan aikaisempien vuosien tuloksen
perusteella 0,1 miljoonaa euroa. Garantialle siir-

tyneen luottovakuutuskannan tulos oli kertomus-

vuonna voitollinen. Garantialla oli palautettavaa

Eliiketurvakeskukselle vuoden vaihteessa 3,8 mil-
joonaa euroa. Eliikelaitoksille palautettavia luotto-
vakuutuskustannusosuuksia oli vuoden vaihteessa
yhteensti 3,8 milioonaa euroa.

Eliketu rvakesku ksen kulut
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Henkiltistti

Eldketurvakeskuksen henkilcjst6lle on tyypittistii

hyvd peruskoututus, pitkii patvetusaika ia nais-

valtaisuus. Korkeakoutu- tai ytiopistotutkinnon on

suorittanut 47 prosenttia ja naisia on 81 prosenttia

hen ki lcisttjstii. Pitkii n tydkokem u ksen omaavien ri n-

na[[e on viime vuosina tuItut merkitttivii miidrd uusia,

alle viisi vuotta talossa olleita ty<inteki,6ita. Heiddn

osuutensa henki[6stdstii on noin 40 prosenttia.

Henkil6stdn keski-ikii on 44 vuotta ja 9 kuu-

kautta ja vaihtuvuus 5 prosenttia. Osaeliikkeillii oli

vuoden [opussa 23 henki[62i, ioista enemmisttj osa-

aikaeldkkeelld. Kertomusvuonna etiikkeette iiii12
etk:laista. Eldkkeelte iii2ineiden keski-ikii on viime

vuosina ottut 62 vuotta.

Tyrinteki jdist?i perh eva pai [[a oli 2 3, vuorotteluva-

paalla 8 ia tytikierrossa yksi henki[6. Toisiin tehtdviin

taton sisiillii siirtyi 20 henkitriii. Henki[6st6n mii2irii oli

ke rtom u svu od e n lo p ussa 426, iosta m iiii riia i ka isessa

ty6suhteessa tydskenteli 33. Hen kit6tydvuosiksi m uu-

tettuna h en kitdstdii oli 37 5. Kertom usvuon na pa Ikat-

tiin 38 uutta tyontekiiiiii, ioista 19 tuti vakinaiseen

tydsuhteeseen. Lisdksi talossa tyoskenteli 17 kesii-

harjoittetiiaa.

Osaamista kehitettiin
Eliiketurvakeskus on varautunut sukupolven vaih-

tumiseen uusien tydntekijbiden hyvdtlii perehdy-

tyksetlii ja koulutuksella. Osaamisen kehittdmi-

sen painopistealueet saavat suuntaviivansa ydin-

osaamisista ja strategiasta. Jotta osaaminen ja

asiantuntemus turvataan jatkossakin, osaamista

kehitetiiiin suunnitelmattisesti koko tyduran alan.

Hen kilijkohtaiset keh ityssu un nitelmat teh diiiin ke-

h ityskeskusteluissa.

Ns. hitiaisen tiedon siirtiimisen edistdmiseksi

atoitettiin Me konkarit -koututus. Kokeneiden ty6n-

tekil6iden koututusohjetman teemoina oli muun

m uassa eldmiin kaaren vaiheet, i h m isten erilaisuus,

oppiminen, ammattilaiseksi kasvam inen ja itsensii

f ohtaminen.

Tydntekiiiit opiskelivat e[2ikeuudistukseen ja

eldkeasioihin tiittyviii asioita asiakaskoututuksen

kursseilla ja ETK:taisitle r2iiitZit<iidyssd koututukses-

sa, johon kuului myds opisketua opintopiireissii.

Eliikekoututuksen teemoina olivat muun muassa

tydntekiidin et2iketaki TyEL, siirtymdkauden siiiin-

nrikset, vastuunjako, viimeisen laitoksen periaate

Vilma, etiikkeen laskenta, rekisteriliiken ne, ulkomai-

set elii keasiat ia elaketerminologia.

Esimiestoimintaa kehitettiin kaikitte, mutta

erityisesti uusille esimiehi[[e tarkoitetuitla kurssei[-

la. Kertomusvuonna ETK:laisia vatmennettiin mycis

esitys-, neuvottetu-, kirjoitus- ja asiakaspalvetutai-

doissa. Kielitaitoa parannettiin ruotsin, englannin

ja saksan kursseitla. lT-koulutuksessa opiskeltiin

vakio-ohjetmistofen tisiiksi erilaisia toiminnan ja tie-

tojdrjestelmien kehittijm isen vdlineitii.
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Pall<at

Elzil<el<u Iut

Muut hen kilostosivul<utut

Vapaaehtoiset h en l<i l6stdkulut

15 066

2 844

895
a a a1
L ! )t

Henl<iltjsttil(ulut (tuhatta euroa)

0

Monet ETK:laiset opiskelivat mytis erilaisia tutkinto-

ia; johtamisen erikoistutkintoa, merkonomin ja da-

tanomin tutkintoa sekd vakuutustutkintoa. TOPSOS-

koulutusohjelman tavoitteena puolestaan on laaien-

taa sosiaalivakuutuksen alan yleistietoutta ja syventdd

omaa erikoistumisaluetta. Koulutuksen aikana suori-

tetaan ammatiltinen Iisensiaatin tutkinto.

Koulutuspiiiviii kertyi keski miitiri n 6,7 tydnteki-
jiiii kohden.

llmapiiritutkim uksen tulokset
paranivat

lImapiiritutkimuksen tulokset olivat varsin hyvdt

ia aikaisempaa tutkimusta paremmat. Koko orga-

nisaation vahvuuksia olivat oman tycin kokeminen

positiivisena, valtuuksien ja vastuun tasapaino, tydn

ta rjoamat keh ittym isma h dotlisu udet, tyciodotu kset,

tavoitteellisuus, yhteistyd ja avun saanti.

Muutoksia toivottiin muun muassa esimiesten

isoon tydkuormaan ja aiankZiytt6dn, tietojen saami-

seen fa palautteeseen. Henkiltjsttipolitiikka, erityi-

sesti a m mattitaid on keh ittii m i n en, koettiin positiivi-

sena. Huolta kannettiin resursseista, faksamisesta ja

organisaation toimivuudesta.

Tytihyvi nvoi ntia ed istetti i n

Tydhyvinvoin n i n ed istd min en ed ellyttiiii esi m iesten,

tydntekij<iiden ja ty6terverveyshuollon yhteistyiite.

Talon henkil<isttilinjauksissa korostetaan piiivitttiis-
johtamisen merkitystii tydtilanteiden seuraamisessa

ia tyontekii6iden omaa vastuuta asioiden esitle otta-

m isesta. Ty6te rveysh uollon toi men pitei llii on ko hen-

nettu henkitdst6n voimavaroia, tydymptiristoii ja ty6-

yhteiscid. Tyhy-suunnitelmassa on otettu huomioon

tydhyvinvoin nin [aajuus.

Tydterveysasema on o[tut aktiivinen kuntou-

tustarpeen havaitsemisessa ja erilaisten kuntoutus-

muotojen kehittiimisessd. Terveystarkastukset ovat

osa kuntoutustoimintaa ja sen seurantaa. Toiminta-

vuonna tehtiin 231 terveystarkastusta, ioista tyti-

hdntulotarkastuksia oti 48 ja ikiiryhmiitarkastuksia

69. ETK: taiset osallistuivat kertom usvuon na ku ntore-

montti kurssi [[e, Asta k- ja Tyk-kunto utu kseen.

Toimintavuonna ty6yksikdissii tehtiin voima-

varakartoituksia ja tydn imu-kysetyjii. Niiden avu[[a

tydyhteisdssii voidaan etsia hyvia toimintatapoia ja

yhteisid pelisiiiintojii muun muassa tyiimearien ia
kiireen hallintaan, ttjiden organisointiin ja yhteis-

tydhrin. Osastoilla jatkettiin tydpaikkaselvityksiii

aiemmin kehitetyn toimintamailin mukaan. Lisiiksi

tyciterveysasema jiirjesti rentoutus-, laihdutus-, fu-

siokimppa- fa tyonohjausryhmi6.
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Rekisterit ia yhteistyti uuteen aikaan

Ku Iuva n vuosi kym m en en a i kana pa tvetu jii rieste Im is-

sii on tapahtunut liipimurto, jossa sdhkrjisestd asi-

oinnista on tullut yhd laajemmin myris kansataisten

hatuama toimintatapa. Tydetzikejiiriestetmi on kes-

keinen ihmisen elinkaaren mittainen yhteiskunna[[i-

nen jdrjestelmd. Myds sen palvetutavoitteet muuttu-

vat vdistiimiittii kohti siih k6istii palvelua.

Uusi toimintatapa koskee vakuutettuja, va-

kuutuksenottajia, viranomaisia ja muita tydetiike-

tietoa tarvitsevia. Myds sidosryhmdt edellyttivdt
Etiiketurvakeskukselta ja tycietiiketaitoksilta kykyd

patvella siihkdisesti. Siihkdisiii kanavia voidaan
jatkossa hyddyntiiii tydelii kej ii rlestel m ii n keh ittiim i-

seen tiihtddvdssi sidosryh mdyhteisty0ssii ja viestin-
ndssi entistd paremmin.

Tydeldkealan vakuutettuien patvelut ovat aina

ed etlyttzi n eet p itkiiii toi m itu sketj u a. Va i n ha rvoi n vii-

m e i n e n e td ke la ito s ky ke n ee te ke m ii ii n e lii ke rat ka i s u n

tai antamaan ennakkoneuvontaa petkiistiidn omitta

tiedoi[[aan. Perinteisessd palvetussa asia kkaan koh-

taava viimeinen etiiketaitos on saanut aikaisempaa

tydhistoriaa koskevat tiedot Elaketurvakeskuksesta.

Patveluketjun vZitivaiheet on tulevaisuudessa kyet-

tdvd poistamaan, jotta saumaton sdhkdinen patvelu

voidaan rakentaa.

Palvelut verkkoon
Vakuutuksenottajien eti tydnantajien ja yrittiijien
kiiyttiimiit yhteiskunnan palvetut ovat monetta osin

siirtyneet verkkoon. Perusaf atuksena on itsepalvetu.

Tyde tii kejii rjestel m 2issii tii m ii voisi toteutua n i i n, ettd

tyOnantaia pitdisi itse yttd perusjdrjestelmissd olevia

tycintekijOidensii ansaintatietoja ja tekisi n ii h in m u u-

to ksia. Vastaavasti yrittiijii ytliipitii isi itse toi m i nta n -

sa muutostietoia my6s tydetziketaitosten suuntaan.

Siihk6inen asiointi edetlyttdd hyvin pitkdlte standar-

doituja toimintata poja.

Yhteistii a nsai ntatietolen kiisitte tyl ii riestel m iiii
tekeviin Arek Oy:n perustaminen oli suuri askel koh-

ti yhteniiisiii perusjiirjestelmiii. Vuonna 2005 on

Are kissa, e lii ke [a ito ksissa ja Etii ketu rva kesku ksessa

tehty vattavasti tydtii, lotta vuoden 2007 atussa kZiyt-

t6dn otettava suuri jiiriestetmiimuutos saadaan pal-

velulen kannalta toimivaksi. Timd tyd iatkuu herkeii-

mdttd vield vuonna 2006. Vakuutettujen saumatto-

man ja tdydetlisen patvetun toimivuus edetlyttdii kui-

tenkin, ettii Arekin jiirjestetmien piiriin saadaan sekd

yksityisen ettii jutkisen sektorin kaikki eliikkeiden
perustana olevat ansaintatiedot. Tiissii titanteessa

oItaan todenndkdisesti vasta vuonna 2010.

Tiedon laatu tiirkefri
Tycielii kejii rj este lm dn siid n nriston m utki kku us aset-

taa automaation lisiiiimiselle omia vaatimuksiaan.

Virheitii on mydhdistd havaita, kun tiedot ovat lo
asiakkailla ja maaitmalla. Perinteisessa toimintata-
vassa tietojen siirto vastuutaholta toiselle [oi sauma-

kohtiin tiedon [aadutle Iuonnollisia tarkistuspisteitii.
Tiiysin siihkdisessd palvetussa tietoiarjestelmiin pi-

tZiii pystyii rakentamaan hatlintamekanismit, jotka

huotehtivat tiedon [aadusta. Nditii varmistavia toi-

mintatapoja on syytd kehittiiii yhteistyrissd uusitun

ansaintajdriestetman piirissd io heti ensi vaiheessa.

Mycis etd keratkaisu jen sd h kcjistii toi m i ntata paa

kehitetddn. Vuoden 2006 kevddttd vanhuuseliike-

hakemuksen voi lo tehdii tyoetake.fi -patvelussa.

-:l)



Verkossa tehty hakemus ohjautuu suoraan siihkdi-

senii eliiketaitoksen ktisittetyyn. Eldkeratkaisuja tal-

letetaan nykyisin jopa kolmeen paikkaan, koska etii-

kelaitosten rekisterien ja Etdketurvakeskuksen kes-

kusrekisterin tisiiksi myds Kela tatlettaa saamansa

ty6etdketiedot omaa ktiyttciiitin varten. Tavoitteeksi

tulisi asettaa nykyistd suoraviivaisempi kiisittely ia
tietoien varastointi vain kertaaIteen.

Eld ketu rva kesku ksen pa lvetut ovat pe ri nteisesti

tukeneet vakuutettuja ja vakuutuksenottaiia palve-

levien eliikelaitosten toimintaa. Eteneminen kohti

suoraviivaisempaa sdhkdistii toimintatapaa ja kak-

si n kertaisesta rekisterrjin n istii Iuop um i n en m u uttaa

Eliiketurvakeskuksen asemaa. Sekii yksityisen ettd

jutkisen sektorin ty6eliiketoimiioilla tutisi otla yhtei-

nen ndkemys uudesta rootista.

Tiedon eheys
turvattava

ElZi ketu rva kes ku ksen keskusrekisterien yhtenii teh-

tdvdn d on ottut yttii pitiiii tytielii kejiiriestelmdn koko-

naisuuden kannalta valttamatontd tiedon eheyttd. Eri

lakien mukaiset ansainta- ja etZiketiedot eiviit ole auto-

maattisesti sa maa ta rkoittavia. Eldketurvakesku ksen

omistamasta keskusrekisteristii saatuun tietoon on

seuraavissa asian kiisittetyvaiheissa voitu luottaa.

Keskusrekistereistd luopuminen edettyttiiii, ettii tie-

don eheys voidaan turvata muu[[a tavoin.

U ud en a n sai nta jZi rjestelmd n ra ke nta m i n en Are ki n

yhteisesti m Ziii riteltyien tietoj ii rjestelm ien va raa n va r-

mistaa tiedon eheyden [dhtdtitanteessa tietoiariestel-

miin tasolla. Eri tydelaketoi mijoiden om istaman tiedon

laatu on kyettiivii varmistamaan tietojdrjestetmittii ja

yhteisesti sovituitla toimintatavoitla myds tulevaisuu-

dessa, koska viimeinen elZikelaitos loutuu luottamaan

Eliiketu rvakesku ksen viilittii mdiin tietoon tyOuran ai-

kaisem missa vai heissa a nsaitusta tytieldkkeestii.

Tehokasta palvelua
Etii ketu rva kes ku ksen omat palvelujen keh ittii m isen

haasteet tiittyviit ty6eliikeiiirlestelmdn yhteistydhtin

Ketan, eri viranomaisten, m uun vaku utustoiminnan

ia sosiaaliturvan sekd ulkomaisten sosiaaliturvatai-

tosten kanssa. Etdkkeen ansaintatiedoista El2iketur-

va keskuksen

vastuu[]a ovat

patkattomitta ajoit-

ta ka rttuvat elii keoi-

keudet. Yhteisen Arekin pii-

rissd m2i2iriteItyn ansaintajdrjestet-

miin ia Eliiketurvakeskuksen muiden tieto-

va rastoje n keh itysli n ja usten tu lisi Iuoda edellytykset

sii h k6isen asioin nin kehittiimiseen ede[[een.

TyOetdkeuudistusten vaatimien voimanpon-

nistusten jiilkeen Eldketurvakeskuksen ia koko

tytieldketoimialan tulee panostaa tehokkaiden pa[-

velujen kehittiimiseen. SZihkdisten asiointipalve-

lufen aikaansaaminen on liihivuosien vattavirtaa.

Asiakasta on palveltava tehokkaasti ja luotettavasti

riippumatta siitii minkd palvelukanavan hdn valit-

see. Lakisiititeisen lZirjestelmiin on hallittava eri pa[-

velukanavat, lotta yhteiskunnattinen perustehtiivii

voidaan asianmukaisesti hoitaa.

Bo Lundqvist

iohtaia
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Turva on taattava

ffi
Tyrieliikevakuutuksen ottajien - tydnantaiien ja yrit-

tdjien - sekd vakuutettujen ja eldkkeensaajien pal-

vetun ensisijainen tuottaja on se etiiketaitos, jossa

tydeldkevakuutus on viimeksi jdriestetty. Tiimd vii-

meisen [aitoksen periaate laajenivuoden 2004 alus-

ta kattamaan julkisten alojen eldkelaitokset. Uuden

tydntekijiin etdketain TyEL:n mydtii tZitii toimintata-
paa laajennetaan vietii entisestiiiin. Tavoitteena on,

ettd tulevaisuudessa my6s vakuutetutle annettavas-

ta ennakkoneuvonnasta vastaisi ensisijaisesti se vii-

meisin tydetiiketaitos, joka liihettiiti hiinetle tydeti-
keotteen paperiIta tai sZi h kdisesti.

Eliiketurvakeskuksen kontaktipinta vakuutuk-

sen ottajiin ja vakuutettuihin on selkedsti toissijai-
nen etiikelaitoksiin niihden, vaikka meillii onkin

heihin myds suoria yhteyksiii. TydetZikeotepalvelun

kdynnistyessd vakuutettujen tiedustelut ansiorekis-

teriin merkittyfen tietojen oikeellisuudesta ohjataan

otteen ld h ettd n een tydeliikelaito ksen vastattava ksi.

Tiitt6in Etiiketurvakeskuksen kosketuspinta vakuu-

tettuih in vdhenee nykyisestii.

Asiakaspalaute
tiirketiii

Etdketurvakeskus on hitf attain setvittiinyt, mistd mei[-

le soittaneet vakuutetut saivat impulssin ottaa yh-

teyttii i u u ri Eld ketu rva kesku kseen. Asia kka ista m m e

34 prosenttia sai virikkeen yhteydenottoonsa meiltd

saa mastaa n tytield keotteesta. Kansan elii kelaitoksen
ja muiden viranomaisten ohjaamana meihin ottiyh-
teytta 19 prosenttia asiakkaistamme. Noin 40 pro-

senttia asiakkaista oli saanut impulssin soittoonsa

m ed iasta, esitteistd, tuttavi lta ta i tiiii kiiri ttiiii n.

Utkomaitta asuvat suomataiset nousevat saa-

massamme asiakaspatautteessa esiin ryhmdnd, ioka
nZiyttiid tarvitsevan Etdketurvakeskuksen palvelula

jatkossakin. He eiviit kuulu tyrie16keotejakelun pii-

riin, koska heiddn osoitettaan utkomailla ei tiedetii.

"!)



He itse eiviit useinkaan tieda omaa tydeldketaitos-

taan Suomessa.

nyt on vuorostaan setvittdv2i Ruotsista purkautuvas-

ta etii kepdiitdsruu h kasta ia tehtiivii eliikepiiiitdksis-

tii yhteenvedot kohtuulIisessa ajassa.

Ulkomaisten etakehakemusten patveluketjun

siih ktristii mistd suun n itellaa n EU: ssa. Etd ketu rva kes-

kus osatlistuu tdhdn kehiftamisty6hrin aktiivisesti.

Utkomailta etiikettii hakevien suomalaisten mZiiird

on listidntynyt voimakkaastiviime vuosina, ja kasvun

arvioidaan iatkuvan ainakin vuoteen 2012 saakka.

Eliiketurvakeskus on jiirjestiinyt mycis koulutusta

tytinantaiille ulkomaankomennusten eliiketurvaan

li ittyvista kysymyksistii.

Tydntekijdiden kannatta Eldketurvakeskuksen

valvontapalvelut turvaavat viime kiidessii sen, et-

tii tehdystii tydstii myds kertyy etiiketurvaa. TyEL:n

myritii Eliiketurvakeskuksen valvonta korostuu en-

tisestiiiln nykymuotoisen rakennusalan vatvonnan

lakatessa. Eliiketurvakeskus onkin suunnitellut uut-

ta ajantasaista valvontamuotoa. Se suunnattaisiin

elSkelaitosten kanssa yhteistydssd juuri niille aloitle,

ioissa lyhyen elinkaaren yritykset la vakuuttamisen

tai m i n lydn n it ovat yleisiS. MyOs iatkikiiteistii va lvon-

taa ke h itettiii n aikaisem paa teh okkaa m ma ksi.

Pitke palveluketju
Etdketurvakeskus palvelee etiikkeenhakijoita vii-

littiimiiltii eldkehakemukset niihin EU- tai sosiaali-

turvasopimusmaihin, joissa Suomessa asuvat ovat

ansainneet eldketurvaa. TdmZi palveluketju on pitkii

alkaen usein Kelan paikattistoimistosta. Siettii se

jatkuu tydetiiketaitokseen ja Eliiketurvakeskuksen

kautta ulkomaise[[e etdkevakuutusta hoitava[-

le viranomaisette. Tiiiiltii se palaa jiilteen takaisin

Eltil<eturvakeskukseen eliikepiiiitristen yhteenvedon

antamista varten.

Ulkomaisten eliikehakemusten kokonaiskiisit-

telyajat ovat useimmiten kohtuuttoman pitkiii. Viime

vuosina Ruotsissa on pystytty tyhentiimiiSn Suomesta

tu lleid en etd keha kem usten kiisittelyai koja. Ta ma on

merkinnyt haastetta Eldketurvakeskukselle, jonka

Tyiikomennukselle
utkomailte

Eldketurvakeskus palvelee vakuutuksenottaiia ia
vakuutettuja mytis silloin, kun liihdetiiiin tilapdise[-

le tyokomennukselle ulkomaille. Eliiketurvakeskus

antaa tyonantajan, yrittiijiin tai tyrintekijtin hake-

muksesta ulkomaankomennuksen ajaUe todistuk-

sen, jolla viittytiidn maksamasta sosiaativakuutus-

maksuja toistamiseen ulkomai[[a ty6ntekomaassa.

Riitta Korpiluoma
johtaia
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Sosiaatisesti ia taloudellisesti
kesttvil etilketurva

Suomessa, kuten muua[[akin, eliikeikdisten mdd-

rd kasvaa, tydikiiisten osuus viiestristti supistuu ja

eliikemenot ia -maksut kasvavat. Suomessa ndihin

ndkymiin herZittiin jo 1980-luvun lopulla. Vuoden

1990 etiikekomitea ehdotti Iukuisia muutoksia, joita

toteutettiin 1990-[uvulla. Viime vuosi oli tiimdn uu-

distustydn huipentuma. Vuonna 2005 astui voimaan

tydelii keiii rjestetm 2in h isto ria n m erkittiivin u ud istus.

Sen tavoitteita ovat etdkkeelte siirtymisiiin my6hen-

tym i n en pitkii tlii ai kaviitittii 2-3 vuod ella, etii kejii rjes-

telmii n sopeuttam i n en eli n iii n odotettavissa olevaan

kasvuun, ja vdestcin ikdrakenteen muutoksesta ioh-
tuvan maksutason nousun hillitseminen.

Listiksi vuonna 2007 voimaan tuleva yksityisalo-

jen etd keta kien yh d istii m i nen tydnte kijiin elii kelai ksi

yksi n kertaistaa lainsiiiidiintdii. Si i rtym d kaud en jd t-

keen, vuonna 2072, tydetiikeliiriestelmii on selkiy-

tynyt huomattavasti. Julkisen ja yksityisen sektorin

eldketurva on silloin kiiytiinn6llisesti katsoen sa-

manlainen.

Etti kkeetle siirrytti i n

maltillisesti
Vuoden 2005 aikana jdnnitettiin, miten uuden jous-

tava n va n h u uselii keitin saavutta neet kolme i kdluok-

kaa, vuosina 7940-7942 syntyneet, kiiyttiiytyviit.

Vuoden 2005 tilastot osoittivat, ettii etiikkeel[e ei

siirfity heti ensimmiiisen tilaisuuden tu[[en, vaan

maltillisemmin kuin oletettiin. Noin netjiinnes niis-

tZi, joi[[e eliikeuudistus avasi tilaisuuden aikaistaa

vanhuuseliikkeelle siirtymistii, kiiytti tiiti mahdolti-

suutta. Vuoden alussa ty6ssZi olleista 63-vuotiaista

reilusti yti puolet jatkoi ty6ntekoa, ja 64-vuotiaista-

kin ldhes 40 prosenttia.

Tydetdkeuudistuksen tavoitteeksi asetettua

elii kkeelte si i rtym isen myri hentym isti m itataa n elii k-

kee[[esiirtymisiiin odottee[[a. Vuonna 2005 odote ei

notkahtanutkaan ataspiiin, vaan pysyi 59,1 vuodes-

sa. Uudistuksen ensi merkit ovat hyviit, mutta vielii

on liian varhaista arvioida uudistuksen onnistumis-

ta. Elti ketu rvakes ku ksen pitkiin ai kavd li n laskelm ien

mukaan ettikkeetlesiirtymisian odotteen arvioitiin

nousevan 0,7 vuotta 2010 mennessii ja 1,2 vuotta

2015 mennessd. Neljdn - viiden vuoden kuluttua

olem me h uomattavasti viisaam pia.

Elii kei kiiti lii hestyvien tydssii pysym isen nii ky-

mat ovat hyv2it. Heidiin tytillisyysasteensa on 1990-

luvun laman jiilkeen noussut vuodesta toiseen. Nyt

eldkeuudistus tarjoaa mahdollisuuden ja kannus-

teen tydssii jatkamiseen. Varttuneemman viien ty6-

markkina-asemaa parantaa sekin, etta Suomi on

14
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siirtynyt vaiheeseen, jossa tydmarkkinoitte tulee jat-

kuvastivdhemmdn vdked kuin sieltd poistuu.

Vanhuuseliikkeelle siirtymisen iiin nousu nos-

taa tietenkin etiikkeeltesiirtymisiiin odotetta, mutta

sen merkitystii eitule liioitetla. Suurempivaikutus on

saatavissa si [[2i, ettd tyti kyvyttd myyse lii kkee ile si i rty-

m isen toden nii kciisyys pien en ee. Tiissii tycielii m iin

kehitys ja kuntoutus ovat tiirkeiissii asemassa.

Eliiketurvan kestdvyys
puntarissa

TaloudelIisen kestiivyyden arvioinnissa etdkeme-

nojen ja -maksujen vastainen kehitys ovat kes-

keisessii asemassa. Vuonna 2004 vatmistui Etii-

keturvakeskuksen pitkdn aikavdlin meno- ja mak-

su keh ityslaskelma. Yksityisten a lojen la kisddteisten

tydelii kemenoien a rvioidaa n kasvavan nykyisestii 1 9

prosentin tasosta 31 prosenttiin suhteessa tycjtuloi-

hin vuoteen 2030 mennessd, jonka jiitkeen eldkeme-

noien kasvu liihes pysiihtyy. Rahastoinnin ansiosta

tydeliikemaksujen nousu fiiii pienemmtiksi. Maksut

nousevat 21.,5 prosentista noin kuusi prosenttiyksik-

kciii vuoteen 2030 mennessd.

Sosiaatisen kestiivyyden kannalta oleeilista

on, millaisia et;ikkeitii tulevaisuudessa maksetaan.

Viime vuoden [opu[[a Etdketurvakeskus julkaisi vuo-

teen 2050 ulottuvia laskelmia siitii, miten keskimiiii-

riiiset eliikkeet keh ittyviit. Ty6eliikkeiden reaaliarvon

arvioidaan kasvavan 50 prosenttia seuraavan 20

vuoden aikana ia kaksin kertaistuvan

vuoteen 2050 mennessd. Etdkkeiden

korvausaste, eli eliikkeen suhde elii-

kettii edeltiiviiiin ansiotasoon, nousee

vietd jonkin aikaa, mutta kiiiintyy 2010-

luvun lopulla tai 2020 luvun alkupuolella

loivaan [askuun. Etiikkeiden suhde yleiseen

ansiotasoon kehittyy samaan tapaan kuin kor-

vausastekin.

A[[a olevan yhtZitdn avulla voidaan hahmottaa

yleiskuva siitii, miten Suomen etiikepolitiikassa on

yritetty ratkaista vdesttjn ikdrakenteen vanhenemi-

sen aiheuttamia ongelmia. Kaikki kotmeyhtiitdn osaa

joustavat. Eliikemenon ja palkkasumman suhteen

annetaan kasvaa, mutta ei koko sitlii painolla, jonka

ikiirakenteen muutos aiheuttaa. Tiistii seuraa myds

e [2i kema ksujen n o usr..l, jota ra hastoi nti ja si joitusten

hyviin tuoton turvaaminen olee[[isesti pienentZiviit.

Etiikkeensaajien ja ty61listen suhde kasvaa, mut-

ta ty6eliikeuudistuksella kannustetaan pidempiin

tyduriin, jolloin kasvu j2iii pienemmdksi kuin vaest0-

rakenteen muutosten perusteella olisi odotettavissa.

Keskieliike suhteessa keskipalkkaan alenee jonkin

verran. Tdtd voi pienentdd pidentiimiittii ty6uraa.

Eldkemeno Keskieliike Eliikkeensaajat
x

Palkkasumma Keskipalkka Tydtliset

Tulevaisu uden jatkuva arviointi
tiirkedti

Tulevaisuus ei viitttiimdttd, eikd edes todenniikOi-

sesti, ole peruslaskelmassa kuvatun kaltainen.

Eliiketurvakeskus tekee herkkyyslaskelmia, foiden
avutla voidaan osoittaa eri tekiftiiden vaikutus e[2i-

keturvan kehitykseen. Nykyisen tyrieltikelainsiiiidiin-
nOn vallitessa eldkemenoihin, eliikemaksuihin ja

elti ketasoi h in vai kuttavat keskeisesti elin i2in m u utos,

ansiotason kehitys, tytiltisyysasteen ja eliikkeetle-

siirtymisidn odotteen kehitys sekd sijoitusten tuotto.

Tarvitaan iatkuvasti a jan kohtaista tilasto- ia tutkimus-

tietoa eliiketurvasta kdytdvdn yhteiskuntakeskuste-

tun ja piiiitdksenteon pohjaksi. E[6keturvakeskus on

keskeinen tiillaisen tiedon tuottaja.

Hannu Uusitalo
johtaja
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Esimerkkejt palvetuista

Kotimaan patvelut

Tydelii keotteita va ku utetuille

Tydelikeotteita elii kela itosten

otepatveluun
Ty6suhdeotteita eliikelaitoksitle
Vi ranomaisten tietopyyntOjii

Rekiste rriityiii etii ke piiiitci ksiii

Rekiste rriityjii etd ke ha kem u ksia

Etdketaskelmia vakuutetuille

Neuvontakirieitd vakuutetuille

Neuvontapuhelu ja

Asiakasktiyntejd

Tydsu h deselvittetyjii
I nternetneuvonta

Tyoelake.fi -kiivij6itii

Ansioty6[uetteloita

tyoelake-fi -pa lvelusta

Tydetii kela ki palvelu.etk.fi -kdvijtiitii

Asiantuntijata usuntoja

Etiike-esitteiden iakelut
Tydvoitto-lehden jakelut

2004

408 000

168 000

L 900 000

730 000

41.9 000
155 000

1 200

1.1.540

52 980
31.90
6 820
1 800

386700

80 000

260
350 000

1 300 000

2005

302 000

230 500

1 750 000

598 000

426 0AO

155 000

1 300
10 300

42700
2700
5 000

3 100

540 000

111 000

102 000
240

390 000

1 300 000

Ulkomaan palvelut

Etdkehakem uksia ulkomaille

Ulkomaanty6n vakuuttamisratkaisuja
Neuvontapuhelu ja

Neuvontakirjeitii ja siih kdposteja

Re ki ste rO ityf ii u I ko m a i sia e tii ke p iiiitO ksi ii

Va ku utuskausitod istu ksia

Taka utuvien eldke-erien maksamisia

EY-vi rkam iesten eliikesiirtohakemuksia

Valvonta

TEL-valvonnat

- pakkovakuutuksia

Tydna ntajata rkastu ksia

Mu ut TEL-va lvontaselvittelyt
YEL-valvonnat
-pakkova ku utuksia
-itse ottanut vakuutuksen

Va ku uttamatta i6ttdm iset

Vapautettujen valvonnat

2004

7000

4 800
45 300

2 320
11 500

72 300
1 600

56

790
254

200

5 760

5 500

320
1,250

150

530

620

180



Asiakaskoulutus

Elii kelaitoksi[[e
-Tilaisuuksia

-Osattistujia

- Koututuspdiviii

Kelalle
- tilaisuuksia
- Osallistujia
- Koulutuspiiivid

Muilte yhteisciilte

- Tilaisuuksia
- Osattistujia
- Kotutuspiiiviii

2004

64

3 731.

3 527

2005

76

4 51.8

4 764

37

700
723

34

760
327

37

849

863

48

1,296

656

Rekisterit

Eldketurvakeskuksen rekisterien kiiytttitarkoitus on lakisdiiteisen tyOeliiketurvan

hoita mi nen ja sii hen ta rvittavat yhteydet m ui h in eldkejiirjestelmiin.

Tfl rkei m mdt rekisterit ia n iiden tietosisiill6t:

Henki[6rekisteri: hen kit6- ja osoitetiedot

Tytisuhderekisteri:TEL-, MEL-, LEL- jaTaEL-ty6suhdetiedot, MYEL- jaYEL-toimintaa

koskevat tiedot, vapautuksetyrittiijiivakuutusvelvollisuudesta, tydeldkelisiipdivdt,

VEL-, KuEL- ia KiEL-palvelussuhdetiedot, Suomen Pankin, Kansaneliikelaitoksen ja

Ahvenan maan maakuntahallituksen palvelussu hteet

Etdkerekisteri: ty6etiikepaat6kset, kuntoutuspiiivtirahapdiitdkset ia tietoja utko-

maisista etiikkeistii

Etiikeiiiriestetyrekisteri: TEL -tytinantajien elSkevakuutukset, viihimmtiisturva ja

rekistertiity lisiiturva

Hakem usrekiste ri : vi re i lld o levat i a piiiitetyt e lii ke h a ke m u kset

Asianhattintarekisteri: Eliiketurvakeskuksen eri tyiipisteiden setvittelytietoja, tie-

toja elikehakemukseen tiittyvistii asiakirjoista, eliiketautakunnissa ja vakuutusoi-

keudessa virei[[ii olevista valituksista ja niitii koskevista pdiitdksistii, tietoja tapa-

turma- ja Iiikennevakuutuksen sekii sotilasvammalain mukaisista korvauksista.



f ulkaisut vuonna 2005

! Raportit I feskustetualoitteet

Janne Petkonen Seppo Pietildinen
Vanhempien palkansaaiien ty6ssi jatkaminen Kun yrittiinyttii vakuutukseen laitettiin.
tyrie16keuudistuksen iiilkeisessii valintatilanteessa Yrittiijien eltikelain synty ja varttuminen
Etiiketurvakeskuksen raportteia 2OO5:7 Eliiketurvakeskuksen keskustetualoitteita 2005:1

! ratsaukset

Aila Ahonen, Katle Elo,lohanna Merinen

Etiike- ja muun sosiaaliturvan kehittiiminen

- tydryhmiikatsaus
Eliiketurvakeskuksen katsauksia 2005 :1

Tuu lia Hakola, E16keturvakeskus

Roope Uusitalo, Palkansaajien Tutkimuslaitos
Etdkevakuutusmaksujen vaikutus rekrytointeihin

ia irtisanomisiin
Elii keturvakesku ksen raportteia 2005:2

Seppo Karisalmi
E p iityy p i tl i ne n ty6, i kii d ntyvii tyd nte ki j ii
ja tydssii iatkaminen
Elii ketu rva kesku ksen keskuste Iua [oitteita 2OO5 :2

Mika Vidlund
U udet EU- maat ja rahastoelii keiii rjestelmien

maihinnousu
Eldketurvakeskuksen katsauksia 2005 :2

Peter Bistrtim, Tapio Klaavo, lsmo Risku and
Hannu Sihvonen
Pension expenditure, contributions and

funds until theyear 2075
Finnish Centre for Pensions Reports 2005:3

! working Papers

Axel 86rsch-Supan
The Pension Reform in Finland
Finnish Centre for Pensions Working Papers 2005:1

Lasse Koskinen, Tapio Nurminen, fanne Salonen

Modelling and Predicting lndividual Sataries:

A Study of Fintand's Unique Dataset

Finnish Centre for Pensions Working Papers 2OO5:2

Maria Kiviniemi
Yksityisen sektorin eliiketurva vuonna 2004

Eliiketurvakeskuksen katsauksia 2005 :3

Seiia Lehtonen

Eldkemenoennuste vuodette 2005

Eldketurvakeskuksen katsauksia 2005:4

Suvi Anttila, Marjukka Hietaniemi, Ismo Risku,

Janne Salonen ja Hannu Uusitalo

Miten ty6elakkeet keh ittyviit?
Las ketm ia elii kkeiden pitkii n ai kavii li n keh ityksestd

Elii keturva kesku ksen ra po rtteja 2005 : 4
Eila Tuominen, MerviTakala and Kristiina Tuominen

Employers and the Ftexibte Retirement Age

Finnish Centre for Pensions Working Papers 2OO5:3

Pirkko lddskelSinen
Va kuutettuien tyytyvdisyys
ty6etiikejdrjestelmen palveluih i n

Eliiketurvakeskuksen katsauksia 2005: 5

I i.1



! rilastoiulkaisut

Tilasto Suomen eliikkeensaajista
Elii keturvakeskus ja Kansaneliikelaitos

Titasto Suomen elikkeensaaiista kun nittain
Etd keturvakeskus ia Kansaneliikelaitos

I esitteet I ttuut iulkaisut
Tydntekif ii n elti ke/Arbetstaga rens pe nsion /
The Emptoyee's pension

Etiiketu rvakeskuksen jutkaisutuettelo 2005

Eldketurvakeskuksen tutkimusohietma 2005 -2009
Tutkimus sosiaalisesti ja tatoudettisesti kestdviin
eliiketurvan tukena

Yrittii jii n eldke/ Ftiretaga rens pension /
The Self-Emptoyed Person's pension

S uo men tydelti kkeensaajat
Elii ketu rva keskus, Kuntien etti keva ku utus ja

Valtiokonttori

Tytina ntaja ia tydelii keva ku utus/
Arbetsgiva ren och a rbetspe nsionsfcirsiikri ngen /
Private Em ployer a nd Ea rn i n gs-related Pension

lnsurance

Pen sionsskyd d scentralens
forskningsprogram 200 5 -2009
Forskningen som st6d fOr ett ekonomiskt och

socialt hdttbart pensionsskydd
Taskutilasto / Fickstatistik / Pocket statistics

Netjiinnesvuositietoja yksityisen sektorin

etiikkeistii

E lti keti ed otteet yh d e ksii stti e ri e lti ke la j ista,

my6s ruotsiksi
Research Programme of
the Finnish Centre for Pensions 2OA5-2009
Research to support socialty and financiaIty

sustainabte pension provision

Hen ki16stdkertomus 2004

Kuukausitietoia yksityisen sektorin eldkkeistd I lenaet

Tycietiike 1-5

Arbetspension 1-2

Tybvoitto L-2

Lisiietu 1-4

I fitastoraportit

Etii k kee llesi i rtym isi kZi ty6e lii ke j ii rj este I m d ss Zi

vuonna 2004

Eld ketu rva kes ku kse n ti [a sto ra po rtteja 1. I 2OO 5

Ti [asto ra po rtti vuoden 2003 kustan n usten ja koon

Elii ketu rva kes ku kse n ti la sto ra po rtteja 2 I 200 5

Koulutusohjelma kevtit la syksy 2005

Esite Etiiketurvakeskuksesta/my6s ruotsin- ia
englanninkielelld

Yritysten tyOetdkemaksut vuon na 2003
E lii ketu rva kes ku kse n ti lasto ra po rtteia 3 I 2OO 5

Tydeldkekuntoutus vuonna 2004
E [d ketu rva kes ku kse n ti [asto ra po rtteia 4 I 200 5

Yritysten tydeliikemaksut vuonna 2004
Eld ketu rva kes ku kse n ti lasto ra po rtteja 5 I 2O0 5



Tilastot

60-
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Elakkeita

Yksityisetlii sektoritla vuosittai n

alkaneet eliikkeet

7996 97 98 99 2000 01 02 03 04 05

I Vanhuuselake','''r Osa-aikaeliike

Tydkyvyttrimyys. r $,1ill:iJf"""
Tyottomyyselake I Perhe-eliike

Vanhuuselakkeissd mukana vain suoraan vanhuus-
elAkkeene alkaneet, ei ns. ,atkoelakkeitii.

Keski mddrtiinen eldke yksityisettii
sektorilla vuoden 2005 lopussa

Euroa/kk

ffi

80 000

70 000

50 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

1 600

1 400

I 200

1 000

800

600

400

200

IIL MEL LEL TaEL YEL MYEL Kaikki

I Yksityisen sektorin osuus

,ulkisen sektorin osuus

ffi# KELAn elilkkeen osuus

Ei sisatte osa-aika-, maatalouden erityis-
eika perhe-elekkeita.



Elekelaitosten toimin nasta 2005

TEt LEL Ta EL MEL YEt MYEt Yht.

Eliketaitoksia 37.1.2. 44')
Vakuutettuia 31.1,2. 1 200 000
1) Ei sisiillii 37.72.20A5 purettuia etakesaiitioita.

7

90 000
1

60 000
t

5 000
10

77 5 000
7

90 000
47

1 600 000

Maksutulo
Eliikemeno

Etdkevarat

Miti. €
Mili. €
Mili. €

8 058
6 463

67 798 '\

545
773

5 r31

126
26

360

56

100

636

592
758
160 'r

1.37

617
30

9 514
8 737

73 515

Etiikkeitii 31.72-
Keskim. etiike 31.12.€/kk
2) Jaettu vastuuvelan suhteessa.

738 100
737

1 57 800
409

6 400
375

8 800
952

105 200
605

2A7 400
247

7 223 700
500

Elikkeiden tukumiiri 37.!2. 2001

Vanhuuseliikkeet 646 600
Tydkyvyttdmyyseldkkeet 199 000
Ty6ttOmyyseliikkeet 56 700
Osa-aikaelSkkeet 16 7OO

Perhe-eldkkeel 225 800
Kaikki 1 144 800

2002

661 500

1.97 800
56 400
21 400

227 700
1 166 800

2003

679 000
197 400

54 600
24 600

229 600
1 184 800

2004

697 300
1.96 200

51 900
21 800

2)1 100
1 1.98 200

2005

722 200
198 900

50 700

19 000
232 900

1 223 700

Elikemeno, miti. €

Vanhuuseliikkeet
Ty6 kyvytttimyysetii kkeet

Ty6ttOmyyseldkkeet

Osa-a ikaeldkkeet
Perhe-eliikkeet
Kaikki

2001

4 066
7 532

550

97

800
7 045

2002

4 479

7 566

600
736
836

7 556

2003

4 765

1 592
590
770
862

7 978

2004

51.07

1 608
571,

759
885

8 330

2005

5 540
161.3

538

1,39

907

8 737

Kaikkiin edellii esitettyihin lukuihin sisdltyy nyds rekisterdity lisiiturvo. Maksutulo ia eliikevarat ovat osittain arvioita.

PyAri styksestii iohtuen su m mat eivat vdlttam()ttd tdsm Ad.



Tytie ltkera han kiertoku lku

Tydnantaja 6 830 Tydntekija 1 950 Yrittiiiii 730
\

Vattio 490/ Tydtto myysva ku utusra haston va ku utusma ksu 3 50 \

Tydetiiketaitokset 10 3 50

Rahasto 64 670

\
1610 + Etiikkeet 8 740 Hoitokutut 370

/



Tuloslaskelma
7 .1 .-31, .1,2.2005 1, .1, .-31, .1,2.2004

VARSINAINEN TOIMINTAO
Tuotot
Kustan n usosu udet
Etdkelautakun nan rahoitus
Muut tuotot

44 622
-2352
2 606

43 563
-2 748
1 62344 876

-47 584

43 038

-45 31,1,

Vastuuniako
Tuotot
Kulut
Siirto seuraavalle kaudetle

t 412 777
-7 472760

-11

1,31,7 208
-1 376 768

-440

Kulut
Utkopuotiset patvetut

Hen kildstciku lut
Palkat ia patkkiot
Etii keku tut
Muut henkil6sivukulut

Poistot
Toiminnan muut kutut

-79 606

-75 056
-2 840

-895
-7 778
-7 999

-'tB 579

-1,41,64

2 680
-807

-1,1,49

-7 932

Tulos ennen rahoituserii ia veroja

Rahoitustuotot ia -kulut
Tuotot pysyvien vastaavien sijoitu ksista
Korkotuotot
Korkokulut

2 466
585
-77

-2708

3 034

2 791
475

-2 273

3 266

Tulos ennen veroja
Tuloverot
Muut vatittdmat verot 326

326

-326
-744
-249

993

-993

Varsinaisen toiminnan tulos 0 0

SIIRTYNEEN LUOTTOVAKU UTUSKANNAN TOIMINTAo
Tuotot
Palautettavat Iuottovaku utuskusta n n usosu udet
Ylivahin kosuoja

Kulut
Pa [a utettavat I u ottova ku utu s kusta n n u sos u u d et
Ytivahinkosuoja

Kertyneen ylitteen selvittely
Suoritu kset Garantia lta
Suoritu kset et6kelaitoksilta
Palautukset eldketaitoksitte
Palautukset Garantialle
Siirto edettinen/seuraava kausi

26

3 276

-3 275
26

3 62s

Kannanhoidon tulos

5

744
-749 -5 554

-7r
2 000

Luvut tu han si n o euro i n o

0 0

.) /t



Tase

o

O

4 979
2 704

235
58

Pysyvet vastaavat
Aineelliset hytidykkeet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyOdykkeet
Keskenerdiset han kinnat

osu
0sakkeet ja osuudet

Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Myyntisaamiset
Ylivah i n kosuoja Garantialta
Muut saamiset
Siirtosaamiset

Oma piioma
Muut rahastot

Sidottu rahasto
Edettisten tilikausien tulos
Tilikauden tulos

Vieras pfiioma
Pitkiiaikainen
Luottovaku utuskustan n usosuusvelka
Lyhytaikainen

Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Vastuunjaon tasausosuudet
Kustannusosuusvelka
Luottovaku utuskustan n usosuusvelka

773
577

9
1 860

17.72.2004

7 326

22 093

3 093
14 118
46 630

37.72.2004

79 936

26 794
46 630

79 936
0
0

500

5 379
7 657
2 9s9

337
75 934

Luvut tuhansina euroino

25



Tilin peetdksen liitetiedot

o

O

o

Kdyttdomaisuudesta on tehty suunnitelman mukaisesti EVL:n enimmiiismenoiiiiinndspoistot. Alle

kolmen vuoden taloudellisen pitoajan omaava kiiyttciomaisuus on kirjattu hankintati[ikauden ku-

luksi.

30.1.2.2OO2 vahvistetun [ain mukaisesti Eliike[autakunta valmistelutoimistoineen eriy-

tyi Etiiketurvakeskuksesta omaksi juridiseksi yksikdksi. Eliiketurvakeskus vastasi vuonna 2005

Eldkelautakunnan rahoituksesta.

Toimitusiohtaian ia hdnen sijaisensa palkat fa palkkiot
Hallintoelinten patkat ia patkkiot

Keskimddrdinen henkittituku
H en kiltistdkulut

Muut tuotot
Vuokratuotot
Palvetun myynti
Muut tuotot
Muut tuotot sa

Rahoitustuotot ia -kutut
Osinkotuotot

O m istusyhteysyrityks i ttii
Luovutusvoitot

Korkotuotot
Om istusyhteysyrityksiltd
Muilta

Korkokutut
Muitte

274
773

402
77 657

288
1 089

246
1,623

2 566
225

7

474

3 266

TI LI N PAATO KSEN LAATIM I N EN

2005 2004HENKIL65T6 A TOIMIELINTEN JASENET

2004TULOSLASKELMAN LI ITETI EDOT 2005

2{,

Rahoitustuotot kulut

Luvut tu hansi na euroi no



TASEEN LIITETIEDOTo
Kfiytttiomaisuus

Kirjanpitoarvo 1.1.2005
Listiykset
Vtihennykset
Poistot

Rakennukset
ia rakennelmat

4 979
365

-386

Koneet
ja kalusto

2 704
7 057

-98
-766

Muut aineelliset
hyddykkeet

235
25

-27

Osakkeet ja
osuudet

22 093

Ki ria n p itoa rvo 37.1.2.200 5

Kirjanpitoarvo 7.7.2004
Lisdykset
Viihennykset
Poistot

4 898

3 654
1,685

-420

2 297

2 062
783
-39

-702

233

262

-27

22 093

22 598

-505

Kirjanpitoarvo 37.72.2004

Saamiset

Siirtosaamiset
Alv-saamiset ryh miittti
Menoennakot
Arvioitu korva us terveyden hoitomenoista
Laskutettava osuus Kelan eldkepalveluista
Laskutettava osuus Tytielii ke.fi palvelusta
Muut siirtosaamiset

Siirtosaamiset sa

Osakeomistus

Lukumiiirii
Omistusosuus %
Osuus diinistii %
Kirianpitoarvo
Oma piitioma
Tilikauden tulos

4 979 2 104

Vakuutusosake-
yhti6 Garantia

28 800
48
48

79 936
42 856

2 244

235

TKP Tieto Oy

1 860

Arek Oy

1 400 000
20
20

1 400
5 657
-696

22 093

2004

672
1,61,

62
904

62
59

330
22
33

372
7 792
3 955

Luvut tuha nsi no eu roi na

27



Siirtovelat 2004

2 958Lomapalkkavelka sosiaalikuluineen
Muut siirtovelat

h 2

O
Kokonaisvastuu luottovakuutusosakeyhti6 Garantialle luovutetusta luottovakuutuskannasta
Kiinnitys vuokraoikeuteen ja rakenn ukseen
Leasingsopim uksista maksettavat miidriit
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Mydhemmin maksettavat

39 050
387

92
76

Luvut tuhansi na euroi no

Helsingissd 22. piiiviinii maaliskuuta 2006

Kari Puro KariViitimtiki

Eija Kaipainen-Perttula

Markku Koponen

Kalle Rtiisiinen

Risto Alanko

Kaija Kallinen

Lasse Laatunen

Markku Salomaa

Folke Bergstrdm

Kaarina Knuuti

Seppo Mattila

Risto Suominen

Jukka Rantala

Toimitusjohtaja

VASTUUT

28



Ti ti ntarkastuskertom us

Olemme tarkastaneet EtZiketurvakeskuksen kirjanpidon, titinpiiiit6ksen, toimintakertomuksen
ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2005 - 31..1,2.2005. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet toi-

mintakertomuksen, varsinaisen toiminnan ja Iuottovakuutustoiminnan tuloslaskelmat, taseen
ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteetta annamme lausunnon tilinpdiitOksestii,

toimintakertomuksesta ia hallin nosta.

Eliiketurvakeskuksen valvontatarkastuksesta tilikauden aikana on huolehtinut Ernst &

Young Oy. Olemme perehtyneet tarkastuksesta annettuun 1,5.3.2006 ptiivdttyyn erilliseen ker-

tomukseen. Tilintarkastus on suoritettu hyviin tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa se-

kii titinpiiiittiksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisiittdii ja esittiimistapaa on

tarkastettu riittiiviissti laaiuudessa sen toteamiseksi, etteiviit tilinpiiiitds ja toimintakertomus

sisiiltii olennaisia virheitti tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hattituksen jii-

senten sekii toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta tytie]eketainsddddnnOn perusteelta.

Lausuntonamme esitiimme, ettii tilinpiiiit6s ia toimintakertomus on laadittu kirjanpito-

lain sekti tilinpiiiitdksen ia toimintakertomuksen [aatimista koskevien muiden siiinnOsten ja

mdiiriysten mukaisesti. Titinptiiitos ja toimintakertomus antavat kirianpitotaissa tarkoitetu[[a

tavalla oikeat ja riittdvdt tiedot Etaketurvakeskuksen toiminnan tuloksesta ja tatoudettisesta

asemasta. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinptititdksen kanssa. Tilinpiiiit6s voidaan

vahvistaa sekii vastuuvapaus my6ntiiii hattituksen jiisenitte sekti toimitusiohtajalle tarkasta-

maltam me tili kaud elta.

Helsingissii, huhtikuun 4. piiivtinii 2005

Ernst & Young 0y
KHT-yhteist)

Lars-Erik Herrgfr rd, KHT

Tilintarkastusrengas Oy

HTM-yhteist)
Tom Turja, KHT



o Haltitus 2005

O Tilintarkastaiat 2005

Varsinaiset i6senet
Puheenjohtaja, toimituslohtaja Kari Puro, Keskindinen Eldkevakuutusyhtici llmarinen
Varapuheenjohtala, osastopaaltikkt Kari Vdtimdki, Sosiaali- ia terveysministeri6

Tytinantajan edustalat

Johtaia Lasse Laatunen, Elinkeinoeldmiin keskusliitto EK

Johtaia Markku Koponen, Elinkeinoeldmdn keskustiitto EK

Johtaja Jussi Katlio, Teknotogiateollisuus ry, 9.72.2005 saakka
lohtaia Risto Alanko, Teknologiateollisuus ry, 9.12.2005 tukien

Tydntekiilin ed ustajat
Ohjelmapiiiittikkd Sinikka Nddtsaari, Suomen Ammattiliittoien Keskusjiirjestd SAK ry
Sosiaatipoliittlnen asiantuntila Kaija Katlinen, Suomen Ammattiliittolen Keskusldrjesttj SAK ry

Johtaja Leila Kostiainen, Toimihenkitdkeskusjdriest6 STTK ry,1,2.5.2005 saakka
Johta.ia Markku Salomaa, Toimihenkilcikeskusjdrlestd STTK ry, 12.5.2005 lukien

Maatalousyrittfijien edustaia

Iohtaja Kaarina Knuuti, Maa- la metsitaloustuottalain Keskustiitto MTK ry

Yrittiijien edustaja

Johtala Risto Suominen, Suomen Yrittiiliit ry

Muut itsenet
Vakuutuslohtaja Eija Kaipainen-Perttula, Keskindinen tycielikevakuutusyhti6 Varma
Ytitiiii kiiri Seppo Matti ta, Keski niii n en vaku utusyhtici Eldke- Fen n ia
Toi m i n na niohta ja Fol ke Bergstrcim, Etii kesiiiiti6yhdistys ESY ry

Sihteeri

0sastopdd lti kkci Helena Tapio, Etdketu rva keskus

Henkiltikohtaiset varaiasenet

:

Asia ntuntila Johan Astrrjm, Eti n keinoetiimi n keskustiitto EK

Asiantuntila Vesa Rantahatvari, Elinkeinoel6mdn keskusliitto EK

Lainopitlinen asiamies Hannu Rautiainen, Elinkeinoetdmdn keskusliitto EK

Lakimies Katle Riiisdnen, Suomen Ammattitiittolen Keskusjdrjest6 SAK ry
Vastaava ekonomisti lsmo Luimula,
Suomen Am mattili ittojen Keskusjdrjestd SAK ry, 1.2.5.2005 saa kka
Ekonomisti .lorma Antita,
Suomen Ammattiliittolen Keskusjdrlestti SAK ry, 12.5.2005 lukien
Lakimies larmo Pdtdri, AKAVA

Johtaia Seppo Aaltonen, Maa- la metsiitaloustuottaiain Keskustiitto MTK ry

.:
Tyti ma rkki na-asia m ies Merja Bergtund, Suo men Yrittiiiiit ry

:

Apulaisjo htala Han n u Pa rvia i nen, Etdke-Ta piota
Ytiliiiikii ri Ha n n u Lei non en, Maatalousyrittiiiien etdkelaitos M ELA

Toi m itusio htala La u ri Koivusalo, Keski nii nen Eld keva ku utusyhtid Etera

l

Ernst & Young Oy
Titintarkastusrengas Oy



O Edustaiisto 2005
Varsinaiset jisenet
Kanstiapiiiittikk6 Markku Lehto, puheenjohtaja
Valtion ty6markkinalohtaia Teuvo Metsdpelto, varapuheenlohtaja

Tyiinanta,ain edustajat
Toi m itusjohtaia Sa kari Ta m m i nen, Ra uta ru u kki Oyj
Toimitusjohtaja Gretet Ramsay, Tammet Oy

Johtaja Seppo Riski, Elinkeinoeldmdn keskusliitto EK

Toi m itusjohtaia Veti-Matti Rekota, Maaseud u n TyOna ntajaliitto ry
Ekonomisti Harri Koutumies, Elinkeinoetdmiin keskustiitto EK

Liittoiohtaja Heikki Ropponen, Elinkeinoetdmdn keskustiitto EK

Henkitdstdjohtaia Leena Nurminen, Sitia Oyi

Tydntekijtiin edustaiat
Hallituksen varapuheenjohtaja Matti Huutola,
Suom en Am mattili ittolen Keskusjii riestci SAK ry
Puheenlohtaia Jouko Ahonen, Paperitiitto ry
Puheeniohtaia Timo Vallittu, Kemian[iitto ry
Puheenjohtala Ann Setin, Palvelualolen ammattiliitto PAM ry
Tatoudenhoitaja Mikko Tuominen, Suomen Merimies-Unioni ry
Pu h een johtaia Mikko Mde n pdd, Toim i hen ki tdkeskusjii rjestd STTK ry
Puheenjohtala Risto Piekka, AKAVA ry

Maatalousyrittdjien ed ustajat
Maanvilletijii Hannu Aho, Maa- ja metsdtaloustuottalain Keskusliitto MTK ry
Emiintii Terttu Mietikiiinen, Maa- ja metsdtatoustuottaiain Keskustiitto MTK ry

Puheenlohtaia Hotger Falck, Svenska Lantbruksproducenternas Centralftirbund SLC

Muiden yrittijien edustaiat
Yrittiijii Markku Wuoti, PeMac Consutting Ky

Toimituslohtaia Otti-Pekka Pehkonen, Otto Pehkonen Oy

Elikevakuutusyhtitiiden edustaiat

Aktuaariiohtaja Pasi Mustonen, Keskindinen tydeldkevakuutusyhtid Varma
Toim ituslohtaja Otli Pekka La i ne, Kes ki nd i nen etd kevaku utusyhti6 Ta piola
Toim itusjohtaia Ja n-Eri k Ste n ma n, Etii keva ku utusosa keyhtiti Veritas

Vakuutuskassojen edustaia
Toim itusjohta ja Kei jo Piskonen, Yksityism etsdta [o uden Et6kekassa Verso

Hen kit6kohtaiset varaiasenet

Haltintoiohtaia Kari T. Ahonen

Johtaja Risto Suomlnen

Toimitusiohtaia Juha Rantanen, Outokumpu Oyl
Konserniiohtaia 0le Johansson, Wdrtsild Oyl

Johtaia Risto Alanko, Teknologiateollisuus
Toimituslohtaja Esko Murto, Huiskulan Puutarha Oy
Aputaisjohtaja Eeva-Liisa I n keroinen, Elin keinoeldmdn keskustiitto EK

Liittojohtaja Kauko Rautiainen, Elinkeinoeldmdn keskusliitto EK

Johtaia Christian Grcinvatl, Silia Oyi Abp

Puheeniohtala Kalevi Vanhala, Puu- ja erityisatolen tiitto ry

Liittosihteeri Juhani Satmeta, Auto- ja Kut.ietusalan Tycintekijritiitto AKT ry
Sosiaalisihteeri Erkki Rimpitdinen, Palvelualojen am mattiliitto PAM ry
Liiton sihteeri Erik Lindfors, Metallityciviien Liitto ry
Tycittiimyyskassan lohtaja Tarja Vatlinheimo, Suomen Elintarviketydliiisten Liitto SEL ry
Pddsi htee ri Seppo J untti la, Toi m i hen ki ttjkeskusjd riestd STTK ry
Toimituslohtaja Markku von Hertzen, Suomen Ekonomiliitto SEFE ry

Emdntd Anne Kylmdniemi, Maa- ja metsdtatoustuottalain Keskustiitto MTK ry
Maanvitjelii;i Kydsti Harju, Maa- ia metsdtaloustuottajain Keskustiitto MTK ry
Ammattikalastaia Heikki Satokangas, Suomen Ammattikatastalatiitto ry

Lainopillinen asiamies Risto Tuominen, Suomen Yrittiiliit ry
Toimitusiohtala Tiina 0ksata-Leino, Erikoiskaupan Liitto ry

Toi m itusio htaja Lasse Hein irj, Keski niiinen va ku utusyhtiri Elii ke-Fen n ia
Varatoimituslohtaja Jaakko Tuomikoski, Keskindinen EtHkevakuutusyhti6 ltmarinen
Toimitusf ohtaja Eita Btomqvist, F0rsdkringsaktiebolaget Pensions-Alan dia,9.3.2005 saakka
Toimituslohtaia Asa Ceder, Fcirsdkringsaktiebotaget Pensions-Alandia, 9.3.2005 lukien

Toim itusjohtaja Kari Puustinen, Liiken nepatvetuatoien Etdkekassa Viabek



O Tyiikyvytttimyysasiain neuvottelukunta 2005

Eliikesiiiitiiiiden edustaia

Toi m ituslohtala Matti Sotian la hti, So neran Etii kesiiiititj

VakuutuslSiketieteen edustaia

Osastonlohtala Kaj Husman, Tydterveyslaitos

Muut i6senet
Apulaisjohtaia Ta rja Hoti, Terveyd en h uolton oikeustu rvakeskus

lohtaja Tetlervo Kling, Sosiaali- la terveysalan tutkimus- la kehittiimiskeskus STAKES

Sihteeri

Osasto piiiilti kkti H elena Ta pio, Elii ketu rvakeskus

Puheenlohtaja, johtaia Riitta Korpiluoma
Va ra pu hee nio htala, osasto paaltikkt Pertti Tu kia

Jisenet
Dosentti, ylitiiiikiiri Juha Nevatainen
Ytiliiiikiiri, kardiotogian la sisiitautien
erikoistdiikiiri Hann u Leinonen
Lakimies Jarmo Patari
Sosiaatipotiittinen asiantuntila Kaija Kallinen
Terveys- f a sosiaatipoliittinen asiamies Riitta Ty6liiiiirvi, 1.1..5.2005 saakka
Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiamies Mervi Flinkman, 11.5.2005 lukien
Asiantuntila Vesa Rantahalvari
Ylitiiiikiiri Kari Kaukinen
Tydmarkkina-asiamies Merja Berglund
Johtaia Kaarina Knuuti
Yliliiiikiiri Sakari Tola
El2ikeiohtala Timo Aro

.lo htaia Hetli Sa lm i n en, Nokia n Etii kesiiritici

Apulaisyti liiiikdri Ari Kau kiai n en, Tydterveyslaitos

Apulaislohta ja Ritva Kuf ala, Terveyden h uollon oikeustu rva keskus
lohtaia Terhi Lcinnfors, Sosiaati- ia terveysalan tutkimus- ja kehittiimiskeskus STAKES

Hen kiltikohtaiset varajisenet
Toimitusiohtaja lukka Kivekds
Lddketieteen ja kirurgian tohtori,
psykiatrian erikoistddkdri Antero Leppdvuori

Johtava [akimies Anna Lavikkala
Ohletmapiiiittikktj Sinikka Nddtsaari
.lohtaia Markku Satomaa, 77.3.2005 saakka
Lakimies Pauliina .luntunen, 17.3.2005 tukien
Asiantuntiia Riitta Wdrn
Asiantuntiia Jyrki Hollm6n
Lainopiltinen asiamies Risto Tuominen
Oikeustieteen kandidaatti Maire Lumiaho
Ytittiiiktiri Seppo Mattita
Osastopdii tti kkd An n e Ko ivu [a, 24.8.200 5 saa kka
Yti tiiiikii ri Seppo Kettune n, 24.8. 2 00 5 tu kien
Ratkaisuasiantuntija Kari Ahtiainen
Vaku utuspdiiltikkti Marla-Liisa Saloranta
Osastopdiittikkci Timo Mustonen
0sastopddllikko Risto Syviitii
Apulaisytiliiiikiiri Anne Lam minpiid
Ettikejohtaja Pertti Miin nistc)
Etuuspiiiitlikkd Marja-Leena Seppdtii
Ytitarkastaja Teija Fett

Osastopddtlikk6 Pertti Tukia
Toimitusjohtaia Matti Sotlanlahti
Eliikelohtaia Esko Vain ion p5d

Eliikevakuutuslohtala Pentti Saarimdki
Aputaisjohtala Marjatta Pihtaja
Johtalaytiliiiikdri Esko Matikainen
Ytitiiii k2i ri Antti H u unan -Se ppii lii
Ylitarkastaia Pentti Leh miloki

Sihteerit / Esitteliiit
Eliikeasiantuntija Maria Kaltenautio, Laklmies Anniina Alaluusua, Elikelaitostarkastaia Harri Gr0ntund

i.;



a Yritteiien neuvottelukunta 2005

O Vakuuttamisen valvonnan neuvottelukunta 2005

Puheenjohtaia, toimitusjohtaia J ukka Rantala
Varapuheenjohtaia, osastopaallikk0 Markku Sirvi6

fdsenet
Asiantuntija Markus Aim;itai
Toimitusjohtaia Ensio Romo
Tycimarkkina-asiamies Merja Bergtund
Osastopiitittikkci Tapani Karonen
Toiminnanjohtaja Lea Herttua
Toimitusjohtaia Arla Tammi
Asiamies Juhani Hopsu
Puheeniohtala, kam paaja Aria Laurita
Toimitusiohtaia Sakari Yli-Rahko
Toiminnanjohtaia Pdivi Liedes
Neuvottelupddtlikkd Markku Kojo
Taksiautoitija Krister Olsson
Myyntijohtaia Pekka Ha rja n n e, 17 .3.2005 saakka
Yhteysiohtala Lise-Lotte Rautio-Murros, 1 7.3.2005 tukien
Varatoimituslohtala Kurt Lagerbohm
Toimitusiohtala Kari Joutsa

Sihteeri
Osastopddllikkci Mikko Petlinen

Puheeniohtaja Toimituslohtaia J ukka Rantala
Varapuheenlohtala Johtaia Riitta Korpiluoma

,esenet
Asiantuntija Vesa Rantahatvari
Varatoimitusjohtaja Jari Forss
Varatuomari Han nete Langin koski
ll puheenjohtala Kydsti Suokas
Sosiaalisihteeri Erkki Rimpildinen
Lakimies Heli Puura

Johtaia Hannu Alanola
Johtaia Matti Carp€n
vt. Yksikrinlohtala Markku Riikonen
Yksiktinlohtaia Keijo Kouvonen
Vakuutuslohtaja Eija Kaipainen-Perttuta
Yhti6takimies Kaisa Forsstr0m

Henkiltikohtainen varajfi sen

Erityisasiantuntija Heikki Pitkdnen
Toimituslohtaja Autis Laaksonen
Toimitusjohtaja Kauko Agren
Puheeniohtaja Seppo Makkonen
Toimitusiohtaja Tiina Oksata-Leino
Apteekkari Marcus Otli
Toimituslohtala Pekka Rcin kk6
Toimitusjohtaja Aino Hiinninen
Pddsihteeri Markku Y[6nen
Pddsihteeri Terhi Aattonen
Toim innanlohtaja Matti Pdyry
Toimitusjohtaia Heikki Kddriiinen
Johtaia Hannu Tarvonen

Selvitysmies Kimmo Kemppainen
Toimituslohtaia Kari Puustinen

Varafisenet
Osastopiiii tti kkd Markku Sirvici
Tarkastuspddltikkd Matti Ruotanen

Varaiflsenet

Asiantuntija .lohan Astrdm
Lakimies Pautiina llmivalta
Varatuomari Mika Hokkanen
Haltintojohtaia Titu Jdrvenranta
Lakimies Jarmo Patari
Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiamies Mervi Flinkman
Yksikdn piitiltikkO Leena Lojander
Suunn ittelujohtaja Mika Ahonen
Maksupiiiittikkd Tarja Lammin mdki
Apulaislohtala Markus Savotainen
0sastopddllikkd Tiina Grdnqvist
Varatoimituslohtaja Margolit Sriderholm
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Eltketurvakeskuksen
organ isaatio

2006

Lakiosasto
Helena Tapio

E td ke j ti ri este I m iiosasto
Katri Raatikainen

Suunnittelu- ia
laskentaosasto
Christina Lindell

Viestintiiosasto
Reijo 0ttikainen

Neuvontaosasto
Tarja Htirkdnen

Hallinto-osasto
Anu Ronkainen Tilasto-osasto

Mikko Pellinen

U lkomaisten eldkeasiain
osasto

OutiLehmus

Henkiltistti-
ja koulutusosasto

Marja-Liisa Punnonen
Tutkimusosasto

Seija llmakunnas

Valvontaosasto
Markku Sirvi6

Tietojeriestelmiiosasto
PiiiviHariu

lohtaia
Bo Lundqvist
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