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LUKIJALLH

Vdest6n ikddntyminen on ongelma koko yhteiskunnalle ja elaikejiirjestel-
mille erityisesti. Runsaasti huolestuneita puheenvuoroja on viime vuosi-
kymmenen aikana esitetty kysyen, miten talouseldmd ja palvelut voidaan
ajan mittaan pittid kdynnissA, kun tyoh6n osallistujien lukumddrd vdest6n
epdedullisen kehityksen takia vdhenee. Kun palveluja taruitsevien el6ke-
ldisten luku samalla huimasti kasvaa, monet ndkivdt eliikejdrjestelmien
tulevaisuuden suoranaisena eldkepommina. Kasvavathan eldkemenot ja
toisaalta vakuutusmaksujen suorittajia on aina vdhemmdn.

Julkaisin ttihiin keskusteluun puheenvuoroksi raportin (El6keturua-
keskus, 1/95), jossa erittelin ongelman syitdi ja vastasyitd sekd mahdollisia
toimenpiteitti kehityksen pitAmiseksi hallinnassa. Osoittautui mm. ettd
keskustelijoilta oli usein jddnyt huomiotta se, ettti 199O-luvulla ja jo sitd
ennenkin el6kejdrjestelmien taloutta oli radikaalisti uusittu menojen kasvua
vdhentden. Hyvin vdh6lle huomiolle oli jiitinyt sekin, ettd vdest6n ikEidnty-
essti samalla my6s iktidntyvdn vdest6n terueys paranee ja siten se ikd
kohoaa, johon saakka useimmat tyontekijtit ja yrittiijtitkin viel6 voivat jat-
kaa tydtd ilman kohtuutonta rasitusta. Siksi on realistiset mahdollisuudet
myohentd6 eldkkeelle jAdmistd. Silloin eldkemenoja sddstyy ja maksajia
on enemmdn, jolloin efekti elAkej6rjestelmien talouteen on merkittdvdn
suuri. Se oli raporttini sanoma.

Em. raportin julkaisemisen jdlkeen on saatu palautetta ja uutta tie-
toa, mikd teki tarpeelliseksi uuden painoksen.

Viime vuosina on kdynnistetty useita ikti- ja tydkykyprojekteja ja jul-
kaistu runsaasti tutkimuksia, selvityksid ja suunnitelmia. Ne kdsittelev6t
paljolti samoja asioita kuin raporttinikin ja ehdottavat samansuuntaisia
toimia. Uskon kuitenkin, ettd tdmd uusikin puheenvuororaportti antaa lisd-
arvoa keskusteluun, vaikka se kokonaiskuvan antamiseksi toistaakin pal-
jon jo muualla esitettyA.

Vuoden 1995 raporttiin sain aineistoa ja apua prof. Hervoselta sekd
lukuisilta ty6elAkejtirjestelmdn eri instituutioiden, erityisesti Eldketurvakes-
kuksen toimihenkilOiltd. Asiaa kdsiteltiin myos miniseminaarissa, jossa oli
mukana my6s sosiaali- ja terueysministeri6n johtavia virkamiehi6.



Tdmdn uuden painoksen toimittamisessa avustajana on ollut prof.
Juhani llmarinen ja jiilleen runsaasti tydeldkevdkeii. Kiitdn heitii. ltsestddn
selvisti olen tietenkin yksin vastuussa esitetyistd mielipiteistd, ennusteisiin
valituista laskentaolettamuksista sekd raporttiin ehkti jddneistA virheistd.

Raportin alkuosa sisdltdd tilastoja sekd koosteen gerontologisten
tutkimusten erdistd avainhavainnoista. Raportin loppuosassa kdsitellddn
eldkkeelle siirtymiseen vaikuttavia syitd ja vastasyitd sekti potentiaalisia
toimenpiteitd, joilla sii rtym iseen voitaisiin vaikuttaa.

Kiireinen lukija voi aloittaa suoraan 4. luvusta sivulta 26 (tahi ehkii
suoraan lukea yhteenvedon sivulla 51).

Kauniaisissa 30.9. 1 998

Teivo Pentikdinen
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Vdeston ikdrakenne on radikaalisti muuttumassa toisaalta syntyvyyden
alenemisen ja toisaalta elinidn pitenemisen tuloksena. Kuva 1.1 puhuu
puolestaan!

Y$es$o yar?frenee

Muutokset ovat niin suuria, ettd ne vaikuttavat yhteiskunnan toimivana
pysymiseen. Jos aktiivien ikdluokat olennaisesti pienenevdt, kuka huoltaa
lisddntyvdn vanhusten joukon, kuka huolehtii koko yhteiskuntakoneiston
kdynnissd pysymisestd? Potentiaaliset ongelmat ovat sitA luokkaa, ettd
niihin on jo hyvissd ajoin varauduttava.

lkddntymisongelma on tdrked my6s eldkejdrjestelmille. Jollei ennalta
estdviin toimiin olisi ryhdytty eldkkeensaajien lukumddrd olennaisesti li-
sddntyisi ja samalla maksajien lukumddrd pienenisi. Ty6elrikejdrjestel-
mAdn onkin jo tehty suuria leikkauksia, jotka ovat olennaisesti supistaneet
varsinkin tyonantajien TEl-maksua siitd, miksi sen aikaisemmin arvioitiin
kasvavan. On tdrkedd seurata kehitystd jatkuvasti. Tdmdn raportin tarkoi-
tuksena on esittdd tdmdn hetken tilaa ja nyt tehtdvissd olevia tulevaisuu-
den visioita.
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keskus)
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ElaikejdrjestelmiA koskevat pitkdn aikavdlin ennusteet riippuvat olennai-
sesti paitsi elinidn pitenemisestd my6s siitd, mitd oletetaan ikeidntyvtin
vdestdn terveydestd ja sen vaikutuksista mm eldkkeelle siirtymisen ikiin.
Se on nykyisin poikkeuksellisen matala, keskimddrin alle SB vuotta. Jos
voitaisiin odottaa sen kohoavan, silloin verraten varovaisin olettamuksinkin
on arvioitavissa, ettd eldkemenoprosentit vdheneveit hyvin merkittdvdsti
aikaisempiin ja osittain nykyisiinkin ennusteihin verrattuna. Asialla on kes-
keisen tdrked vaikutus my6s yhteiskuntakoneiston hdiiridtt6mdin kdynnissd
pitdmisen kannalta sekd arvioitaessa mm. tulevaa vanhusten tarvitsemien
palvelujen mddrdd ja laatua.

Mutta onko eldkkeelle siirtymisen my6hentymisen olettamus realisti-
nen? Missd mddrin se toteutuu omalla painollaan sitten, kun tydttdmyys
vaihtuu ty6voimapulaksi ja kun vdeston terveys kohentuu? Ja voidaanko
kehitykseen ehkd vaikuttaa. Tdhdn muistioon on koottu asian harkintaan
vaikuttavaa aineistoa.

Ldhteend on mm. eldkeikdkomiteaa varten (1977-1983) kerdtty run-
sas materiaali. Sitd on tdydennetty ja ajanmukaistettu mm. Professori Antti
Hervosen tdtd tarkoitusta varten antamalla aineistolla. Asiaa kdsiteltiin
vuonna 1994 miniseminaarissa, jossa prof. Hervosen lisdksi oli ldsnd mm.
Sosiaali ja terveysministeri6n ylintd johtoa.

Kertyneen aineiston tiivistelmd julkaistiin Eldketurvakeskuksen ra-
porttina nro 1/1995. Sen jdlkeen asia on tullut yhdi ajankohtaisemmaksi
tehden uuden painoksen tarpeelliseksi. SitA kdsiteltiin uudessa minisemi-
naarissa vuonna 1997,jossa prof. Juhani llmarinen oli asiantuntijana. Hdn
sekd Eldketuruakeskuksen ja eldkelaitosten toimihenkil6t ovat avustaneet
esityksen ajanmukaistam isessa.

Lukuun 2 on kerdtty gerontologista tietoa ikddntymisestd ja tyokyvyn
sdilymisestd. Eldkkeelle siirtymisen kdytdnto ja tyovoiman kdyttdytyminen
kuitenkin riippuvat terveydellisten seikkojen ohessa suuresti, mahdollisesti
vield enemmdn monenlaisista poliittis-sosiaalisista seikoista. Niille omis-
tetaan mydhemmdt luvut.

Esityksen alkaminen gerontologiasta on sikdli loogista, ettd geron-
tologeilta odotetaan vastausta siihen, voisivatko ihmiset yleisesti jatkaa
tydttidn nykyistd kauemmin, joko taiysipdivdisesti tai osa-aikaisesti ilman,
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ettd torm6tdin kohtuuttomiin terveydellisiin haittoihin ja rasituksiin. Jos
vastaus on kylld, ts. jos terveys sen sallii, silloin ja vain silloin, on miele-
kdstA kiisitelld eldkkeen alkamista my6hentdvid ndkymii ja keinoja vai-
kuttaa siihen.
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2. GEROHTOLOGIAA

Motto: Eino Heikkinen:

Keskenerdisyydestddn huolimatta gerontologiset teoriat voivat antaa
uusia ndkdkulmia, asettaa piintyneet kdsitykset epdilyksenalaisiksi, laa-
jentaa kdsitystd kehitystehtevien tarpeellisuudesta my6s keski-ikdisiin ja
vanhoihin ihmisiin, tuoda esille vanhenemistapahtumien moninaisuuden ia
suuren yksilollisen vaihtelun sekd valottaa erilaisten perspektiivien ja tie-
donintressien taustalla olevia motiiveja.

2.{. Elinikfr, kuoleYuus

Eliniiin pitenemisestA ja kuolevuudesta on runsaasti tilastoja sekd Suo-
mesta ettd ulkomailta. lhmisten eliniAn piteneminen ja sen mukana vdes-
ton vanheneminen ovat niin tunnettuja seikkoja, ettd riittAd viitata kuvan
1.1 ikEipyramideihin sekd kuviin 2.1, 2.2 ja 2,3 otettuihin esimerkkeihin
ongelman kdsittelytavoista.
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Kuva 2.'t, Odotettavissa olevan elinidn kehitys Suomessa. (Iimo Korpela, Eldke-
turvakeskus)

Toinen tapa kuvata elossa pysymisen kehitystii on ns. kohorttitar-
kastelu. Kuvaan 2.2 on tilastoitu, miten suuri osa 2O-vuotiaista on elossa
vield 30-, 40-, jne. vuotiaina. Tilastointi on suoritettu erikseen eri syntymd-
vuosiluokille eli kohorteille. NAhdiitin, miten elossa pysymisen todenndkdi-
syys on sitd suurempi mitii nuoremmasta kohortista on kysymys. Tiimd
selittdd vdestOn ikAdntymisti ja mm. kuvan 2.1 mukaista elinidn pitene-
mist6.
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Kuv* ?.2, Kuvaan merkittyjen syntymdvuosien mukaan muodostettujen kohor-
tien elossa olevien luvun kehitys. (Eldkeikdkomitean osamietint6 ll,
1981, 90.)

Kuvassa 2.1 sekd jiiljempiinti on kdytetty EUROSTAT:n ennustetta,
jossa kuolevuuden alenemistrendin oletetaan jatkuvan koko ennustejak-
son.

Ulkomailta saatavissa olevat tiedot ovat samansuuntaisia kuin Suo-
messakin.

On my6s keskusteltu siitd, miten kauan kuolevuuden laskeva trendi
voi jatkua, ja onko kauempana tulevaisuudessa odotettavissa kA6nne
nousun suuntaan. Sellaisen syyksi on spekuloitu esim.:

- Uusia sairauksia, AIDS mainitaan pddllimmdisend, l€ihinnti ulkomaises-
sa keskustelussa.

- Saasteitten terueyttd pilaavia vaikutuksia, erityisesti suurkaupungeissa.
- lhmislaadun degeneroituminen: kehittyneen lddketieteen ansiosta nyt

jdd eloon runsaasti sellaisia yksilditi, jotka aikaisemmin heikkoina olisi-
vat kuolleet jo lapsena tai varhain. On epdilty, ettd ndmd heikot ainekset
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vdhitellen saattavat nostaa keski-ikdisten ja vanhojen kuolevuuslukuja,
iktitintynyt vdestd ei ole sillii lailla valikoidusti teruetti kuin oli ai-
kaisemmin.

- Liikenne- ja muut tapaturmat.
- VAkivalta: erityisesti Yhdysvalloista on kuultu kauhistuttavia tietoja vdki-

valtakuolevuudesta, joka lienee nousemassa ainakin nuorten tArkeim-
mdksi kuolinsyyksi??

Aikaisemmin suuret epidemiat, menneiden vuosisatojen rutoista pu-
humattakaan, ndkyivdt kuolevuus- ja eloonjddmistilastoissa huomattavan
suurinakin notkahduksina. Nykyaikaisen lAdketieteen ansiota on, ettei
sellaisia endd ole havaittavissa ainakaan kehittyneissd maissa 1920-luvun
espanjantaudin jdlkeen.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, olisiko kuolevuuden alenemistrendi hi-
dastumassa saati kAiintymAssd nousuun.

Vdestdn elinidn pitenemiselld on luonnollisesti merkittdvid vaikutuk-
sia yhteiskunnan toimivuuteen yleisesti ja erityisesti eliikejdirjestelmien
talouteen. Usein kaiytetty indikaattori on kuvassa 2.3 esitetty suhdeluku,
joka ilmaisee, montako tyOssd olijaa on yhtti ty6elaikkeensaajaa kohden.

t4
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ltuva 2.3. Tyossd olevia keskimddrin yhtA eldkettd kohden. Piiiillekkdisyyksien
vAhentdmiseksi on vain suoraan ty6suhteen pddttyessd alkaneet
eldkkeet otettu huomioon ja siis ns. vapaakirjaeldkkeet jdtetty huo-
miotta (Timo Korpela, Eldketurvakeskus).

Vdeston ikdintyminen muuttaa myos yritysten henkildston ikaija-
kaumaa, mistd on tyypillinen esimerkki kuvassa 2.4. Kuten jailjempeind
yksityiskohtaisemmin esitetddn, henkil6ston ikddntyminen antaa aihetta
moniin ty6paikkakohtaisiin toimenpiteisiin, joilla on paitsi paikallista myos
valtakunnall ista vaikutusta.
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Kuva 2"4. Esimerkki tyypillisestd yrityskohtaisesta tyontekijdin ikdjakautumasta
nyt ja kymmenen vuoden kuluttua. Olettamukset: tydntekijoitd pois-
tuu yrityksestd vain elEikkeelle siirtymisen tai kuoleman kautta, jokai-
sen poistujan tilalle tulee uusi ty6ntekijd ikdjakauman alkupdidihdn
(J. llmarinen, Tyoterveyslaitos).
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Z,ff. Yytikyky

Eldkkeelle siirtyminen riippuu paitsi ao. henkilon fyysisestd ja psyykki-
sestd tyokyrystd myos toimintaympdristostd, mm. sopivan ty6n saatavuu-
desta. Timdn otsikon alla kdsitellddn ty6kykyai ja ympeiristdtekij6ihin pa-
lataan jtiljempAnA.

Kuva 2.5 havainnollistaa sitd, ettei tydkyky riippuu monista, osittain
toisiinsa vaikuttavista tekijoistd. Ne ovat osaselittajia havaitulle ja myds
odotettavissa olevalle tulevalle eldkkeelle siirtymisen ktiytdnndlle.

Motivaatio

Ty6kyky

Toimintaymparist0

Fyysinen
toimintakyky

Taidot

Ammatillinen
osaaminen

Psyykkinen
toimintakyky

Tiedot

Sosiaalinen
toimintakyky

Kuva 2.$, Ty6kykyyn vaikuttavia tekijditd (J. llmarinen, Ty6terveyslaitos).

Eldkeikdikysymyksen ktisittelyti varten on tarpeen tavalla tai toisella
kvantifioida tydkyky. Kunnallista eldkeikdtutkimusta varten silloinen tyo-
ryhm6 (Hernberg, llmarinen, Wdgar et al, ks. Tuomi et al, 1985) konstruoi
tvdkvkvindeksin, joka eri terveyttti ja tydssii suoriutumista koskevien omi-
naisuuksien painotettuna keskiarvona kuvaa tutkittavan henkil6n tydkykyii
(Tdimdin tutkimuksen ansiokkuutta todistaa mm. mainita Lancetin Editoria-
lissa). MenetelmdA on edelleen kdytetty prof. llmarisen tutkimuksissa.

Menetelmdd on edelleen testattu ja kiiytetty laajasti kansallisesti ja
kansainvdlisesti prof. llmarisen tutkimuksissa (llmarinen ym. 1995). Ty6-
kykyindeksi koostuu seuraavista seitsemdstA osioista: tydkyky verrattuna
elinikdiseen parhaimpaan, tydkyky tyon ruumiillisten ja henkisten vaati-
musten kannalta, ltiAkdrin toteamien sairauksien lukumdAri, sairauksien
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aruioitu haitta tyonteolle, sairauspoissaolot viimeisen vuoden aikana, en-
nuste tyokyvyst6 kahden vuoden kuluttua ja henkiset voimavarat. Tydky-
kyindeksi luokitellaan erinomaiseksi, hyviksi, kohtalaiseksi ja huonoksi.
Ty6kykyindeksin ennustearuo tyokyvyn s6ilymiselle on osoittautunut var-
sin korkeaksi: huonon tyokykyindeksin omaavista henkildistii n. 60 % on
tullut seurantatutkimusten mukaan ty6kyvyttomiksi 11-vuoden kuluessa
(Tuomiym. 1995).

Kuvassa 2.6 on esimerkki havaituista tyokykyindeksin lukemista.
Kyseessd oli ryhmd asentajia (62 henkil6d), jotka tutkittiin vuonna 1981 ja
uudelleen vuonna 1992. Mitd isompi indeksin arvo on, sitd parempi on
kohdehenkil6n tydkyky. Jos lukema jriii rajaa 27 pienemmdksi, tulkitaan
ao. henkildn tydkyky huonoksi.

20

15

10
7

.L? 44 45 6 47 4 r$r 50 51 52 53 54 55 56 5-' 5E 59 @ 51 62 63 64
ik6, v.

Kuva 2,S. Ty6kykyindeksin pistelukuja tutkitussa 62 asentajan ryhmdssd
(J. llmarinen ym. 1995).
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Vastaavanlaisia tuloksia sisdltyi kunnalliseen eldkeikdtutkimukseen,
mistd on esimerkki kuvassa 2.7. Aineistoon kuului my6s eldkeidss6 olevia.
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Huom. Asteikko on toinen kuin kuvassa 2.6!

Xuya 2.7. Tutkittujen henkil6iden sijoittuminen ikii-tydkykyindeksin koordinaa-
tistoon. lndeksitasoa 15 tutkijat pitivdt kriittisend. Sen alittaneet luo-
kiteltiin "ty6kynrytt6miksi". (Tuomi, K. et al 1985, s. 142.1

Kuvista 2.6 ja 2J ndkyy se tarkea seikka, ettA ty6kykyisyyden ykst-
lolliset erot oval suuret. TAhdn havaintoon paljolti perustui se, etta aikai-
semmista julkisen sektorin pelk6stddn ammattinimikkeisiin perustuneesta
eldkeikdluokituksesta luovuttiin ja se korvattiin joustavilla eliikeikAjdrjes-
telmilld, jotka pyrkiv6t mahdollistamaan heikkokuntoisille yksi16llisen el6k-
keelle siirtymisen.

Kuva 2.8 esitaa yhdistelmdd kunnallisesta tutkimuksesta. Erityisen
huomattavaa on, eltii ty1lolvyttomiksi tuli luokitelluiksi vain alle puolet tut-
kituista henkil1istii aina noin 65-67 vuoden ikdiin saakka.

6s55 5s606' 70iti vr6i.
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Kuva ?.8. Niiden osuus tutkituista henkildisti (erikseen vield tydssd olevat ja
vanhuuseldkeldiset), joiden tyOkyky oli alentunut tutkimuksessa ase-
tetun kriittisen rajan alapuolelle. (Tuomi, K. et al 1985, 144.)

Johtopiittis: Kdytettdvissd olleet sekd kotimaiset ettd ulkomaiset tutki-
mukset osoittavat, ettd vanhenevat ihmiset ovat tdnddn tydkykyisempid
kuin aikaisemmin ja samansuuntaisen trendin voidaan odottaa jatkuvan.
lkdtvdililld 55-65 vuotta suurin osa luokiteltiin kohtuullisessa mddrin tyoky-
kyisiksi ja i7-vuotiaistakin vield puolet.
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Tydkyvyn kehitys on samankaltainen kuin kuvassa 2.9 ndkyvi v6-
eston keski-ikA.
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Xuva 2.5. Suomalaisten keski-ikd (kullakin hetkellEi elossa olevien ikien
aritmeettinen keskiarvo). Aina 1700-luvun puolivdilisti havaittu
keski-ikdi tdmdn vuosisadan alkuun oli alle 27 vuotta. Sen jdlkeen
on tapahtunut jyrkkdd nousua. (Vartia ja Yld-Anttila, ETLA 1996)

Heruonen ja Poikolainen (1991) ovat havainnollistaneet eloonjdd-
mist6 ja tyokyvytt6mdksi tulemista kohorttitarkasteluna kuvassa 2.10 nA-
kyviillii tavalla. Kohortin ikddntyessd enenevi osa yhd elossa olevista tu-
lee ty6kyvyttdmiksi. Tydkyvytt6mdt on jaettu kahteen ryhmAdn: sellaisiin
jotka viel6 pystyvdt ilman merkittdvd6 avun tarvetta elimidn kotioloissa ja
sellaisiin, jotka ovat jatkuvan hoidon tarpeessa, eli ns. terminaalitilassa.

Timd jaottelu on tarpeen mm., kun arvioidaan tulevaa hoidon tar-
vetta. Ty6kyvytt6myysperiodi ja terminaalitila ovat ajan mukana siirtymds-
sd korkeampiin ikiin. SiitA ei kuitenkaan ole varmaa tietoa, sdilyviitkd pe-
riodien pituudet entisellddn, vaiko - mikti saattaa olla odotettavissa - pi-
tenevitk6 ne.

Professori E. Heikkisen mukaan (HWa lke 2, s. 12) mikdli ihmiset
vanhenevat normaalisti, tulee vanhuus vasta 80 ikdvuoden jdlkeen.
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Kohcrtista ebssa o/"

rkei

Kuva 2.'t0. Periaatekuvio kohortin ikdikehityksesti. Tydkyvyttdmdksi tuleva
osa on varjostettu harmaalla ja terminaalitilaan joutuneet mustalla.
Kuvion odotetaan tulevina vuosikymmenind siirtyvAn ikdasteikolla
yl6spdin. (mukailtu A. Hervosen piirroksesta 1991)
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3, TilLASTOJA XLEKKTII}HN
ALKAVUUDE$TA

Kuva 3.1 kertoo, missd laajuudessa vanhimmat ikdluokat ovat siirtyneet
elikkeelle. TyOn dAressd 65 vuoden ik€iEin pysyy vain noin 10 % ao. iAn

saavuttavista.
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Kuva 3,t. EldkkeellEi olevien osuus vdestdn 55-64-vuotiaiden ikdluokista
31.12.1997. (ETK:n ja KELA:n yhteistilasto, Heidi Nyman, Eldketur-
vakeskus)

Kuvan 3.1 sanoma on jyrkassd ristiriidassa gerontologien edelld re-
feroitujen kdsitysten kanssa, joiden mukaan enemmdn kuin puolet alle 65
vuotiaista on viela siind mddrin hyvdkuntoisia, ettei heitd luokiteltu tyoky-
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vyttomiksi (kuva 2.8). Kuvaan 3.2 on piirretty eldkeldistyneiden ja tydky-
vytt6miksi arvioitujen osuudet ao. ikdluokista. Syitd pohditaan jdljempdnd
4. luvussa.
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Kuva 3,?, Eldkkeelld olevien ja tydkyvytt6miksi luokiteltujen osuudet ikiivrililld
55-64 vuotta.

Kuvassa 3.3 verrataan erdiden maiden vanhimpien ikdluokkien ty6s-
sd pysymistd. suomen luku poikkeaa aivan olennaisesti muissa maissa
ti lastoidusta eldkekdyttdytym isestd.

Kun elinikd on pidentynyt, voisi odottaa, ettd tyohon osallistuminen
olisi lisddntynyt vanhimmissa ikaluokissa. Yllattavaa on, ettti onkin ktiynyt
pdinvastoin. llmio nAyttriri eurooppalaiselta.

Eldkkeell
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Prosenttia
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Kuva 3,3" Tyoeldmddn osallistuvien osuus vuosina 1975-1995 55-64-vuotiaiden
miesten ikiiryhmdssdi erdissd maissa. (OECD Labour Force
Statistics, 1996)

Kansainvdlisten vertailujen suhteen on kuitenkin oltava varovaisia
mm siksi, ettd mAdrittelyt ja tilastoiminen ovat erilaisia. Esim. Ruotsissa
tilastoidaan sairausvakuutustapauksiksi sellaista, mik6 meilld ndkyy elti-
kejdrjestelm ien tyokWytt6myyseldkkeind.

Toinen hdirion l6hde on ty6ttomyys. Se on eri muodoissa lisdnnyt
suuresti varhain eldkkeelle siirtyvien lukum6driA. Meilld jopa on erityinen
ty6tt6myyseldke, joka sisdltyy eldkkeitten alkamisikAtilastoihin. Muissa
maissa ty6ttdmAt saatetaan hoitaa eri jdrjestelmien kautta ja tilastoida
muuhun kuin eldkejdrjestelmiin kuuluvina.

Kolmas, osittain suuri virhelAhde on siind, ettd meill6 ty6elAkkeet il-
man kattoja kdsittdvdt miltei koko elAketurvan ja tilastoidaan sen mukai-
sesti. Useimmissa muissa maissa sen sijaan tilastoidaan vain lakisddteiset
eldkkeet ja niitA tAydentAvdt osittain hyvinkin mittavat ja kalliit vapaaehtoi-
set (useimmiten kollektiiviset tydnantajan jdrjestdmtit) eldkejdtrjestelmdt
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jdrtetdriin ulkopuolelle. Ne kuitenkin vastaavat TEL-jdrjestelmdd ja niihin voi
sisdltyA alennettuja eldkeikid tilastoituihin lakisddteisiin jdrjestelmiin ver-
rattuna. Tilastoihin vaikuttaa sekin, ettd useimmissa maissa naisten ty6-
h6n osallistuminen on pienempAd kuin Suomessa.

Kun lisdksi ty6eldkkeet on meilld siirretty rasittamaan veroastetta,
tdmdkin naiyttaiii muihin maihin verrattuna korkeammalta, kuin mitd se
ilman tdtA tilastovirhettd olisi.
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4, MIK$I TLAKKEET ALKAVAT
ilIIIH VARHAI]TI?

Edelld jo ilmeni, ettd Suomessa siirrytddn elikkeelle aikaisempaan kdy-
tdnt66n ja useimpien teollistuneiden maiden tilastoihin verrattuna poikke-
uksellisen matalassa idss6. On vaikeaa uskoa, ettd olisimme siind mddrin
huonokuntoisempia tai ty6eldmdssdmme kuormitus olisi niin paljon ras-
kaampi kuin muissa maissa, ettd suomalaisten voimat siksi ehtyisivdt
muita varhemmin. Ongelmat ovat yksilOn, yrityksen ja yhteiskunnan tasolla
ja niiden vaikutus on sitA suuruusluokkaa, ettd se tulee - jos muutosta ei
tapahtuisi - vakavasti haittaamaan yhteiskunnan toimivana pysymistd.
Ongelmien kartoitus on sen takia vdlttdmdt6n.

Aluksi esitetAdn luetteloa syistd, jotka ovat saattaneet vaikuttaa var-
haiseen eldkkeelle siirtymiseen. Referoinnin helpottamiseksi syyt on nu-
meroitu S1, 52,... . Syyt, mm. usein referoidut asenteet ja tyOmarkkina-
kiiytttiytyminen, ovat toisiinsa kietoutuneita. Erityisesti ty6tt6myys on suo-
raan ja vdlillisesti muiden syiden taustalla.

Jiiljempdnd otsikon 5 alla arvioidaan, miten eldkkeelle tydntdvEit syyt
todenndkOisesti muuttuvat lihivuosina, kun ty6ttdmyys asteittain vaihtuu
tyOvoimapulaan. Samalla kaavaillaan sellaisia toimenpiteistd, joilla muu-
toinkin odotettavissa olevaa eldkkeelle siirtymisen myohentymistd voitai-
siin tehostaa ja jouduttaa, jos luonnollinen kehitys ei olisi riittdvd.

$1. Tyiittiimyys. Kun tydtti ei ole riittdnyt kaikille, on ik€iiintryiA ty6nte-
kij6ita siirretty varhain elAkkeelle. Ndin on uskottu (ks. 52 seuraavassa)
avautuvan ty6paikkoja nuorille ty6tt6mille tai ainakin on voitu vihentid
irtisanomis- ja lomautuspaineita.

Muistettakoon, ettti eldkejdirjestelmddmme kuuluu tydtt6myyseldke
omana eldkelajinaan. Lisiksi tyottdmyys on lisdnnyt paineita ty6kyvytt6-
myyseldkkeiden ja yksi16llisten varhaisel6kkeiden suuntaan.

Tilastoitua eldkemenoprosenttia on myos korottanut se, ettd jakolas-
kun nimittdjdnd olevasta kokonaispalkkasummasta ovat puuttuneet sato-
jen tuhansien ty6tt6mien palkat.
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Kuva 4.{, Tydeltikemenot prosentteina palkoista, erikseen arvio ennen lamaa
ja laman jAlkeen, kun tehdyt leikkaukset otetaan huomioon. Huom.
erityisesti lamapullistuma'1990-luvun aikana. (Timo Korpela Eldke-
turvakeskus)

Ty6tt6myyden ja laman vaikutusta eldkkeelle siirtymiseen voidaan
aruioida vertaamalla 1 990-luvun toteutunutta eldkemenoprosenttia siihen,
mitd ennakoitiin ennen lamaa. Kuvasta 4.1 ndihdiitin, etta nousu oli noin 5
prosenttiyksikkOi, mikd vastaa lAhes 100 000 aikaistunutta eliikettd. Nii-
den saajat ovat nykysysteemejd hyviiksi kiiytttien pelastautuneet eldke-
jdrjestelmien piiriin pois ty6ttOmyystilastoista. Monet heistd olisi kuitenkin
oikeampaa luokitella ty6ttdmyysturuan piiriin. Kun niin ei ole menetelty, on
syntynyt tilastovirhe, joka on koitunut eltikejdrjestelmien vahingoksi. Se on
ollut aineksena "elAkepommikeskustelussa". Kun vastaavaa virhettd ei
sisdltyne ainakaan samassa mddrin ulkomaiden tilastoihin, kansainvdliset
vertailutkin ovat tulleet entistdkin harhaisemmiksi.

Kuvan 4.1 tarkoitus tAssd yhteydessd oli vain lamavaikutuksen esille
saaminen. U usim piin eldkemenolaskelmiin palataan jiiljempdnd.

,rt-ItttI!'Laskelma 1

Perusvaihtoehtot

3v

3v
ja uusiutuva viestri
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S?. frlfikkeslle siirtymisen vaikutuksista ty<i*tiimyystilastoi-
hin on divergoivia kdsityksid. Pitaak6 paikkansa, ettd elAkkeelle siirtymi-
nen avaa tyopaikan ty6tt6mdlle ja siten vdhentdi tyOttdmiksi tilastoituien
md6rd6? Kysymykseen vastaamiseksi on tarpeen eritelld, mitd yritykses-
sd voi tapahtua, kun ikAintryd ty6ntekijii siirtyy (siirretddn) elikkeelle tai
tydtt6myyspdivdrahan ja sitd seuraavan eldkkeen muodostamaan "eldke-
putkeen":

1) Tilalle otetaan tydmarkkinoilta uusi ty6ntekijti.
2) Vakanssi tEiytet66n yrityksessd jo ennestdin olleella tyOntekijtilla. Ta-

mAn tilalle mahdollisesti siirretddn joku toinen entinen tydntekija ja
ehkd tdmiin tilalle niinik6dn entinen ty6ntekijii jne. Vasta ketjun ptid-
hdn otetaan ulkopuolinen tyonhakija.

3) Jos yritys on siind vaiheessa, ettd henkil6st6ii ollaan vdhentdmdssd -
niin kuin lamaolosuhteissa usein tapahtui - itikkdiin poistuminen voi
vdhentdd i rtisanom isten tai lomautusten tarvetta.

4) Poistujan ty6t jaetaan jiiljelle jddneille ty6ntekij6ille. Ndin voi kdydd
hdiriottiikin yrityksessd, jossa on saattanut olla "loysdd vdkeii". Silloin
ty6t jatkuvat ennallaan pienentyneelld henkildstOllti. L6ystiii vdked oli
moniin yrityksiin syntynyt sen kulttuurin seurauksena, ettA haluttiin soli-
daarisuussyistti vdltt66 irtisanomisia silloinkin, kun pitkdaikainen tyon-
tekijti jostain syystd oli ktiynyt tehottomaksi, mitA ikAintymisen seura-
uksena saattaa tapahtua (ikaitin kuin henkinen selkdranka olisi katken-
nut, mutta ty6kyvyttomyys- tai yksildlliseen varhaiseldkkeeseen riittd-
vdd sairautta ei ole osoitettavissa).

llmeisesti on kAynyt niinkin, ettd ilman l6ysi6kin ty6t on jaettu jtiljelle
jddneille, ehkA rationalisoiden tydsuorituksia tai vain kiristdmtillti tyOtahtia.

Vain vaihtoehto 1) on tilastoitavissa silloin, kun vaikutuksia tutkitaan,
ehkd monin vaikeuksin my6s vaihtoehto 2). Vaihtoehdot 3) ja 4) eivdt jo
luonteensa takia ndy missddn ty6llisyystilastoissa, vaikka niilld on vaiku-
tusta tydllisyyden kehittymiseen.

$3. Automaatiota on epdilty yhtend syynd vdhentyneeseen tydvoiman
tarpeeseen ja sitd kautta my6s paineisiin aikaiseen eldkkeelle siirtymi-
seen. Niiniktidn on arueltu samaan suuntaan vaikuttavan sen, ettd ikiitin-
tyneiden ty6ntekijdin on vaikeaa enid oppia uusia sofistikoituja tekniikoita.

Naytt6a todellisista nettovaikutuksista ei kuitenkaan ole. Esim. va-
kuutusalalla tietokoneet aiheuttivat toimistotekniikassa todellisen vallan-
kumouksen, joka on verrattavissa siihen kun aikanaan kehruukoneet kor-
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vasivat kehruujennit. Kuitenkaan vakuutusvden luku ei - vastoin odotuksia
- vdhentynyt. Tietokoneet tarvitsivat suunnitteluun, ohjelmointiin, kdytt66n
ja huoltoon oman henkildst6nsd. Tdrked huomio oli se, ettd ne mahdollis-
tivat sellaisia toimia ja palveluja, jotka aikaisemmin eivdt olleet mahdolli-
sia.

Gerontologit pitdvdt kdsitystd ikddntyneiden henkiloiden huonosta
oppim iskyvystd osittai n vi rheellisenii (ks. ikdsyrjintd, kohta SG).

$4. Tyrinantajille mahdollisuus kdyttdd "eldkeputkea" on ollut keino
viihentid tydvoimaa (ja karsia henkil6st6std tehotonta ainesta) silloin, kun
siihen laman tai muun syyn takia on ollut taruetta (ks. S2). Ainakin se on
inhimillisempi tapa kuin suoranainen irtisanominen. Tosin keskustelua
kaiydiidn siitd, ovatko jotkut ty6nantajat ehkEi menneet tiukempaan kdy-
tdntoon, kuin mitd voitaisiin pitriti hyvtiksyttdvdnd. Seurauksena on ollut,
paitsi valtakunnallisten tydttdmyystilastojen synkentyminen, myos aikai-
sempien pitkien, ehkdr tydikdisten ty6suhteiden korvautumista ns. pdtkd-
toillii. Kiire ja epdvarmuus ty6suhteen jatkumisesta huonontavat tyopaikan
ilmapiirid.

Kustannukset on laskutettu TEL-jtirjestelmdn yhteisvastuu- eli ns.
tasausosasta. Kuitenkin suurten ja keskisuurten tydnantajien osalta tdtd
rahoitustapaa on muutettu niin, ettd heille on tullut omavastuuta (ks. 55
seuraavassa).

Kun nuorempaa - ja ainakin luulon mukaan paremmin koulutettua ja
tehokkaampaa - tydvoimaa on ollut saatavissa, tyonantajilla ei useinkaan
ole ollut motiivia ikddntyvien ty6ntekijdiin asialle, varsinkin jos ikddntyneen
vaihtaminen nuoreen ei ehkd edes aiheuta kustannuksia, pdinvastoin
tuottavuuden on uskottu paranevan. Tiihdin suuntaan on vaikuttanut myds
se kylmA, vain taloudelliset aruot ja tuotannon ehdot huomioon ottava
markkinahenkisyyden asenne, johon palataan kohdassa S13. Ty6markki-
nat ovat tyonantajan markkinat.

$5, TEX--maksujen o*ittainsn riipp*.rvur*s ty$mtekii$*t i$st6 voi
olla aiheuttamassa tyonantajien vieroksuvaa suhtautumista ikdidintyviin
tyontekij6ihin. Vastoin ehkd yleistd stereotyyppistii kdsitystd tdllaista riip-
puvuutta ei kuitenkaan aina ole.

Pienty6nantajien (vdhemmdn kuin 50 tyOntekijaiai) vakuutuksissa ikd-
riippuvuuksia ei ole, vuonna 1998 tydnantajan maksu on 16,8 % palkoista
ja tyontekijdn maksu 4,7 "/".

Suurtyonantajalta (vdhintddn 1000 tydntekijaa) peritddn aina vdhin-
tddn maksu, joka tydntekijdn idstd riippuen enintddn 56 vuotta tEiyttii-
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neista tyontekij6istd on haarukassa 13-16 o/" ja -2,7 ... + 9, % ikaivtilillii
57-65. Maksu ikivdlillA 59 ... 63 on jopa negatiivinen, ts. tyontekijtiltd aina
4,7 o/":n mukaisena perittdvd maksu riittdd koko maksuun ja jiiti vielti yli-
kin. Tdmi (ehkti odottamaton piirre) johtuu siit6, etti perusmaksuun si-
sdltyv6d vanhuuselikeosaa, tyokyvytt6myysosaa ja ty6ttdmyysosaa ei
peritd yli S4-vuotiaista. Lisiiksi maksun tasausosa on pienempi. Sen sijaan
yrityksen piirissd syntyvistd ty6kyvytt6myyselAkkeistd peritddn omavas-
tuumaksu. Esim. 60-vuotiaana tyokyvyttomAksi tuleva aiheuttaa ensim-
mdisend vuonna veloituksen, joka on 4,4 kertaa vuosiel6ke. Tyott6myys-
eldkkeisti omavastuu koskee kuitenkin vain puolta elAkkeestd.

Erikoisuutena todettakoon, ettii jos tyonantaja voisi olla jokseenkin
varma, ettei rekrytoitava tyOntekijii tule ty6kyvyttdmAksi eikii ty6ttomdksi,
halvimmaksi tulisi palkata 57 vuotta (mieluimmin 59 vuotta) tiiyttiinyt hen-
ki16. Tdmd on tietenkin teoreettista, koska oletettiin, ettei eliketapahtumaa
satu juuri tdlle tydntekijaille. Jos sellainen sattuu, voi em. omavastuumaksu
olla varsin suurikin.

Ty6nantajilla, joiden koko on 50 ja 1000 ty6ntekijiin vdlissd sovel-
letaan sekatariffia, jossa on yrityksen koosta riippuva omavastuuosa ja
kiinted tariffi. Viimeksi mainittu riippuu idstA ollen nuorimmille 14,5 oh ja
vanhimmille 30,6 7".

Eliikestititi6issd jdrjestettyihin eldkevakuutuksiin soveltuu periaat-
teessa se, mitd edel16 sanottiin suurty6nantajista.

Tdmdn raportin yhteydessd ei enemm6ltd kajota tariffien hienouksiin
eikd perusteluihin, miksi hienouksia on taruittu. EdellA esitettiin vain esi-
merkin luonteisesti, ettd kiisitys idkkdiden ty6ntekijdin kalleudesta ei aina
pidd paikkaansa.

Taritf i rake nteet ovat parhai I laan Pu ron ty6 ryh m 6n tutkittavi na.

$6. lk*syrjintiii on alkanut esiintyd entistd enemmdn, osa siitd on pii-
losyrjintiiA.

Ty6nantajilla se voi ilmetd tyontekij6iden rekrytoinnissa, uralla ete-
nemisessi, koulutukseen pddsyssd ja arvostuksen puutteessa. Tosin voi
olla tilanteita, joissa nuorten suosiminenkin saattaa olla perusteltua. Yri-
tysjohtaja, jonka henkil6st6std suurin osa on yli SO-vuotiaita haluaa uusien
ty6ntekijoiden, rekrytointilanteessa luonnollisesti turvata yrityksen toimin-
nan jatkoedellytykset ja monipuolistaa ikdrakennetta. liikkdiiimpi ty6nhaki-
ja, jota ei tehtdvidn valita, kokee ikdsyrjintdnd saman tilanteen, joka yri-
tysjohtajan mielestd on hyvdd ja pitkiijtinteistd liikkeenjohtoa. Eli tydpaik-
kojen yksipuolinen ikdrakenne vaikeuttaa vdistdmdttd ikdirntyrien ty6tt6-
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mien pddsyd takaisin tyohon ilman, ettd heiddn kykyjririn ja taitojaan idn
perusteella vdheksyttdisiin.

lkeiaintyvd tyontekijai saattaa joutua antautumismielialaan, jolloin
ponnistelut ammattitaidon ajanmukaistamiseksi sekd fyysisen ja henkisen
kunnon korkeana pitdmiseksi heikentyviit. Usko omaan tyokykyyn ndyttdii
horjuvan turhan herkdsti idn myotd. Silloin pelastavana mahdollisuutena
ndhdddn aikainen eldke.

S7. ffiN*ikk*idew tas* on eldkkeelle siirtymishaluihin vaikuttava tekijA.
Aikaisemmin kun elAkkeet olivat riittdmdttdmid, ne suorastaan pakottivat
pysymddn ty6n ddressd kauan. TEl-jairjestelmdn tultua asteittain voimaan
tilanne on muuttunut.

Alkuperdisend TEl-tavoitteena oli eldke, joka on 60 % tydntekijdn
loppupalkasta. Tavoitteen asteittaiselle voimaantulolle kuitenkin sdddettiin
40 vuoden sisddnajoaika. Sittemmin 1990-luvun laman tunnelmissa (ja jo
aikaisemminkin) on kuitenkin tehty muutoksia, jotka yleisesti alentavat
eldkettd niin, ettd 60 %:n tavoitteeseen voi peiristzi endd vain poikkeusta-
pauksissa.

Yleisend sddnt6nii voidaan arvioida, ettd 60-vuotiaina elAkkeelle
jAdville koko ikdnsd normaalisti tyoskennelleille eldke jdd noin 50 % tun-
tumaan ehkd sen allekin (tarkkaa tilastoa ei ole kdytettdvissei) ja niille, jot-
ka jatkavat tydtdi 65 vuoden ikriiin noin 55 %:n tasolle. Ndmd mddrdt eivdt
ole korkeita esim. kansainvdlisissd vertailuissa ja voidaan keskustella sii-
tdkin, tuliko laman paniikkitunnelmissa hdtikoidysti tehtyai liiallisiakin leik-
kauksia. Sellaisena eldkkeensaajien piirissd yleisesti pidettdneen mm.
taitettua indeksid, joka etddnnyttdd eldkeldisten elintasoa maan yleisestd
kehityksestd.

Joka tapauksessa eldkkeet ovat kohonneet tasolle, joka ei endd
ndytd kovin tehokkaalta esteeltd eldkkeelle hakeutumiselle.

SS. fi*ikke,i*ern qrer&*xs sddtelee sitii, miten paljon verojen jdlkeen
kdytettAvdksi jiitivtit tulot putoavat eldkkeelle siirryttdessd. Eldkeldistymis-
paineiden kannalta se on tdrkedmpi kuin pelkkd eldkkeen bruttomddrd.
Tdtd valaistakoon esimerkein.

Ty6ntekijEin, jonka bruttopalkka on 6 000 ml</kk, saa verojen jdlkeen
siitdi kdyttodnsd 4 438 mk/kk. Oletetaan, ettd hdnen tydeldkkeensd 50 %:n
mukainen. Kun hdn lisdksi saa kansaneldkkeen, bruttoeldketulot yhteensd
ovat 4 105 mk/kk. Verojen jdlkeen jdd k6teen 3 706 mk/kk, mikd on 84
prosenttia hdnen nettotyotulostaan.
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Jos tyotulo olisi 12 000 ml</kk, vastaava nettoeldkeprosentti olisi
59.

Jos tyfieldke olisi 55 prosentin mukainen ja ty6tulo 6 000 mk/kk net-
toeldkeprosentti olisi 85, ja jos tyotulo olisi 12 000 mk/kk, 62 prosenttia.

"' Netto :

-Brutto :
' - - Netto

0 0
5000

i{uva 4,2. Esimerkkejd nettoeldkkeen prosenteista (Marjukka Hietaniemi, Ela-
keturvakeskus).

$9. .fau tarlisut eliifueikien systeerni otettiin kziyttodn 1980-luvulla
perusteellisen komiteavalmistelun jdlkeen. Mm. gerontologit korostivat,
ettd ihmisten ikddntymisprosessi on yksilollinen, samoin tyoolosuhteet
erilaiset. Sen takia klassillinen tapa sddtdd yksi ja sama eldkeikd kaikille,
esim. 65 vuotta, ei vastaa todellista tarvetta, vaan eldkkeelle pddsy tulee
sovittaa yksilollisesti. Muotoja on kolme:

1) Yksilottinen varhaiseliike on ehdoiltaan tyokyvytt6myyseldkkeen lie-
vennetty muoto. Sen voivat saada ne 58-64-vuotiaat, joiden tyokyky
on alentunut siind mddrin, ettei tydn jatkamista voida kohtuudella edel-

vttaa.
2) Varhennetun vanhuusedkkeen voi saada 60-64 vuosien ikdvaililld

oleva henkilo itse valitsemastaan ajankohdasta alkaen ilman tydkyvyn
alenemista koskevia ehtoja. Eldkkeen mddrd on porrastettu alkamisidn
mukaan, vuonna 1937 ja sen jAlkeen syntyneille ansaittua eldkettd
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alennetaan 6 % varhennuksen vuotta kohden ja alennus jdd voimaan
vanhuuseldkkeeseen (asteikon loiventamisesta keskustellaan).

3) Osa-aikaeldkkeen voi saada 58-64-vuotias ty6eldkevakuutettu, joka
siirtyy osa-aikatyohon. Eldke korvaa puolet ansion alenemasta. Siihen
liittyviin ongelmiin palataan jailjempaind kohdassa T8.

Yksildllistd varhaiseldke yhdessd varsinaisen tyokyvytt6myyseldk-
keen ja tyottomyyseldkkeen kanssa on ollut se kanava, jota myoten vdked
on virrannut aikaisille eldkkeille.

Niille, jotka ovat suhtautuneet kriittisesti joustaviin eldkkeisiin niiden
kustannuksia lisddvdn vaikutuksen takia, on syytd muistuttaa, ettd ne oli-
vat hinta sille, ettd ammattiyhdistysliike lopulta luopui ajamasta ammatin
mukaan porrastettuja elaikeikid. Sellaiset olivat jo julkisella sektorilla ja
vuosikymmenid patoutuneita paineita oli niiden saamiseksi myos yksityi-
selle sektorille. Kokemukset julkisella sektorilla olivat varoittavat. Ammatti-
kunta toisensa jdlkeen oli vaatimassa alennusta omiin ikdrajoihinsa aina
lakkoliikehdintdd myoten. Jos ammatin mukaan mddrdytyvd eldkeikien
jdrjestelmd olisi levinnyt myos yksityiselle sektorille, se olisi ollut likimain
kansallinen katastrof i.

S'$S' 
"yrt5*rt*la{$#frm 

mnr** $m mse*r{*w{ olivat aikaisemmin luterilaisen
maailmankatsomuksen mukaisesti ty6td arvossa pitdvid ja velvollisuu-
dentuntoisia. Sittemmin ovat asenteet olleet holtymdssA. Jos kohtalaisen
hyvdn elintason voi saada mitddn tyotd tekemdttdkin eldkeldisend, miksei
ktiyttdisi tilaisu utta hyvdksi?

s'${. Tys*rpEpmrit ja sw$$daaris**um ovat vaikuttaneet eliikkeelle pyr-
kimiseen. liikkddn tydntekijdn siirtyminen varhain eldkkeelle on saattanut
pelastaa nuorempien tydpaikan sdilymisen (ks. S2). Ymmdrrettdvdsti tdl-
l6in on voinut syntyd eldkkeelle siirtdvid paineita, ehkd suoranaista pai-
nostustakin.

ffis3. .$rBr]*strljen asera*q*t*x on pidetty erddnd syyllisend varhaiseen
eldkkeelle siirtymiseen. Tyontekijdjairjestdissd on mahdollisuus varhaiseen
eldkkeelle siirtymiseen ndhty jonkinlaisena saavutettuna etuna. Toimen-
piteet siirtymisen lykkddmiseen, varsinkin jos sitd toteutettaisiin laissa
sdddettyjen ikdrajojen korottamisella tai myontdmiskdytdnnon kiristiimise-
na, on ndhty etujen loukkauksena ja taisteltu vastaan. Elaikeikdasiat ovat
aiheuttaneet lakkoiluakin.

Kohli (1991 , s. 216) syyttdd ammattijdrjestojd.
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Kuitenkin on todettava, ettii meilld on tapahtunut asenteissa muu-
tosta. Ty6ntekijiijdrjest6tkin hyviiksyiviit ammatin mukaan mddrEiytyvistd
eliikeikdrajoista luopumisen ja niiden korvaamisen joustavilla eldkei'illi
(ks. S9). Viimeksi ndin tapahtuijulkisen sektorin jdrjestelmissd.

Ty6nantajapuolen yleiset asenteet ovat vaihtuneet laidasta toiseen
niin kuin seuraavassa kohdassa todetaan. Kaikissa vaiheissa on kuitenkin
suhtauduttu periaatteessa kielteisesti mataliin eldkeikiin. Timd ei kuiten-
kaan ole estdnyt yrityksii omassa piiriss66n ktiytt6miisti aikaistettua
elakkeelle siirtdmistd keinona henkil6st6n vdhentdmiseen fi a ikdrakenteen
nuorentamiseen) siten, kuin jo kohdassa 52 esitettiin.

S{3, Aatteiden globaalinen heiluriliike on yksi taustaselittiijii mm.
syille 52-6. Toisen maailmansodan jdlkeisind vuosikymmenind elettiin ns.
stakeholder-yhteiskunnassa. Otettiin huomioon sekA tyonantajien etti
ty6ntekijdin ja koko yhteiskunnan tarpeita. Silloin syntyivdt ja voimak-
kaasti kehittyiviit mm. mittavat sosiaaliturvajdrjestelmdt. Meilldkin asevelji-
en periaatetta "kaveria ei jdtetii" noudatettiin kdyttinnOssdkin eikd vain
juhlapuheissa.

Nyttemmin asenneheiluri on kZiiintynyt vastakkaiseen asentoon,
meilld laman potkaisemana. Ns. shareholder- eli omistajaldhtoinen kulttuu-
ri on nyt muodissa. Yritysten tavoitteena tulee olla mahdollisimman suuren
voiton hankkiminen osakkeenomistajille. Sosiaaliturva nAhdddn ldhinnd
vain kustannustekijdna. Sita haluttaisiin ajaa alas ja jatiiA itse kunkin
tyontekijtin ja yrittdjdin omaksi asiaksi hankkia lisdystd minimitasoiselle
lakisddteiselle eldkkeelle. Ndin siitdkin huolimatta, ettd tdmA idea ei meilld
eik6 muualla koskaan ole toiminut tyydyttdvdsti. Monilta yksityinen turva
jdd kokonaan hankkimatta tai se jii6 kovin vajaamittaiseksi.

On jo kuultu hAtddntyneitd varoituksia siiti, ettei yhteiskuntaa saa
liiaksi jattaa hillitsemdttdmien markkinavoimien armoille; meilld tAmdn
suuntaisia mielipiteit6 ovat esittdneet esim. arkkipiispa Vikstr6m ja Aatos
Erkko, ulkomailla esim. Galbraith ja vieldp6 suursijoittaja Soroskin.

Heiluri-ilmi$n vaikutukset eldkkeelle siirtymisen ikdfln ndyttdvdt am-
bivalenteilta niin kuin mm. jo eri kohdissa todettiin. Toisaalta shareholder-
asenteen voisi odottaa periaatetasolla edistdvdn eldkkeiden alkavuuden
myohentymistrendid, jos siten sddstettAisiin tyonantajien kustannuksia.
Toisaalta kuitenkin jos ty6nantaja hyotyy varhaisesta elAkkeelle siirtdmi-
sestii, se vaikuttaa yrityksen tasolla vastakkaiseen suuntaan, niin myds
mahdollisesti heijastukset yleisiin ja ty6ntekijdin asenteisiin'
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$'14" Sa$raat ik&kxqrkst. Vanhimpien ikdkohorttien kuolevuus oli mer-
kittdvdsti korkeampi kuin nuorempien. Se ndkyy kuvasta 2.2. Vastaavasti
viime vuosikymmenind eldkkeelle tulleiden terveyttdkin varsinkin miesten
osalta on pidetty huonona, mikd on lisdnnyt aikaisten eldkkeiden mddrdd.
Ero esim. Ruotsiin verrattuna on huomattavan suuri.

Toisaalta J. llmarisen tutkimukset (1998) kehottavat varovaisuuteen
johtopaiait6ksissd. Stereotyyppisillei ikdasenteilla ei ole hdnen mukaansa
perusteita. lkddntyessd ihminen kasvaa henkisesti, vaikka sairaudet hei-
kentdvdt fyysisiai voimavaroja. Tuottavuuskaan ei ole idstd kiinni. Yli 60
prosenttia huonosta tuottavuudesta johtuu pohjoisamerikkalaisten tutki-
musten mukaan huonosti organisoidusta ty6std, ei suinkaan ikddntyvistai
tyontekij6istri.

S"l 5. 
"y<ikyvyttomyys- 

je var*rm$mefl**kkeiden mytintiimiskiiy-
t&ntiiS ei voida lakiteksteissd eikd muutoinkaan tarkoin mddritelld, vaan
eldkehakemusten ratkaiseminen jaid myontdjien ja viime kddessd vali-
tusinstanssien harkinnanvaraisesti muodostettavaksi. Tyokyvytt6myys ei
ole eksaktisti mitattavissa oleva suure, vaan se lain ohjeellisen mddritel-
mdn mukaan riippuu ao. yksilon terveyden tilan ohessa my6s hdnen am-
mattitaidostaan, sopivan tydn saatavuudesta ym.

Siihen, miten tiukkaa tai liberaalia linjaa noudatetaan, vaikuttaa
yleisten asenteiden ohella my6s tavoitteeksi harkiten omaksuttu taso.
Tyoeldkejrirjestelmdn olemassaolon aikana kaytentoe on huomattavasti
liberalisoitu, koska on haluttu ottaa huomioon aikaisemman varsin tiukan
linjan saamaa kritiikkid.

Tyokyvytt6myysratkaisut ovat eldkejiirjestelmien ja kaiken eldkeva-
kuutuksen ikuisuusongelma. Aina on niitd, jotka pitAvdt ktiytdnt6d lepsuna
ja kustannuksia paisuttavana, sekd niitd, jotka pitaivait noudatettua kdy-
tdntod liian tiukkana. Edelld otaksuttiin, ettd tydtt6myys on vaikuttanut ai-
kaistettujen eldkkeiden suureen lukumddrddn ainakin piilovaikuttajana.
Toisaalta on arveltu ty6tt6mien joukkoon kuuluvan runsaasti sellaisia, jot-
ka itseasiassa ovat ty6kyvyttomiei.

S'lS. llotlannin tauti, Kuvasta 3.3 ndkyy, miten Hollannissa varhainen
eldkkeelle siirtyminen on ollut poikkeuksellisen yleistd. Selitykseksi maini-
taan kansainvdlisessd kirjallisuudessa sikdldinen huippuliberaali tydky-
vytt6myyseldke loysine my6ntdmisperusteineen. Hollantia pidetddn va-
roittavana esimerkkind.

Samassa kuvassa Suomen viiva on likimain yhtd matalalla kuin
Hollanninkin.
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JEittity6tt6myyden aikana Suomen alhainen ty6h6n osallistuminen on
kyllai ymmirrrettAvissd ja puolustettavissakin. Kuva koskee kuitenkin aikaa
ennen lamaa, joten se antaa ajattelemisen aihetta, kun tulevaisuutta
suunnitellaan.

S17, Elamiinkaariteoria tarjoaa luontevan perustelun ty6eltikkeille.
Se tulkitsee eldkkeen palkaksi, jonka maksaminen on lyktrtty eldkeaikaan.
Elinaikainen ansiotulo on jaettava koko elinajalla. El6ke on mitoitettava
niin, ett6 eldkkeelle siirryttdessd elintaso ei romahda. Tyon vastikkeena
syntyvistdi bruttoansiosta on sddstettdvd eldkeaikaan eldkkeen kustanta-
miseen tarvittava osa. Miti suurempi on eldke ja mitd aikaisemmin se al-
kaa, sit6 enemmin tydidn elintasoa joudutaan alentamaan. KyseessA on
eri ikdkausille varattavien tulojen jakauman optimoinnista. Puhutaan myds
eldmisen laadun optimoinnista (Eldkeikdkomitea, 1981, ss. 5-13). Aikaisen
eldkkeelle siirtymisen hintana on sekA ty6ajan ettd elAkeajan toimeentu-
lotason alentaminen. Siksi eldkkeelle siirtymistii on jdrkevdd lykiiti niin
pitkdlle kuin ty6kykyi kohtuudella riittdA.

Tiihdn ldheisesti liitt) /ina Eino Heikkinen (1990, ss. 6-9) esittelee
mm. aktiivisuus- ja irtaantumisteorioita.

${8. Valtion sosiaali- ja finanssipolitiikan Kohli (1991, 217)
mainitsee erddnd tydn jatkamiseen ja eltikkeelle siirtymiseen vaikuttavana
tekijanti. Ongelmana on ollut tasapainoilu ristiriitaisten vaatimusten vdlil16,

m m. pyrki mykset lOytaa keinoja ty6ttomyyde n v6he ntdm iseksi.
Eltikeidn kayttamista tydvoiman sddtelyn keinona kdisitteli jo eldike-

ikdkomiteakin (1981 , ss. 16-21).

${9. Tyiiajan lyhent5mistfr on ehdotettu erddnd tyottdmyyden vti-
hentdmiskeinona. Otaksumana on, ettd yritysten henkil6st6n mAiirdi till-
l6in tultaisiin lisddmiSn ja siten ty6tt6mille avautuisi ty6paikkoja. Tarue
aikaiseen eldkkeelle pyrkimiseen vdhenisi. Kdvisikd niin ja missd mddrin,
siihen liittyvAt samanlaiset ongelmat, joista keskusteltiin kohdassa 52.
Voisiko ktiydti niin, etti ty6nantaja pyrkisi teettdmddn tydt likimain entises-
sd laajuudessa jiiljelld olevana ty6aikana, tahi olisi ainakin sddstelids uu-
den henkil6st6n rekrytoim isessa?

Ranskassa ty6ajan lyhentdmiskokeilu ei tuonut toivottua ty6ttomyy-
den vdhenemistd (p6dsihteeri Nicole Notat, 1998).

Jos - niin kuin jdljempdnd visioidaan - ty6tt6myys vaihtuu ty6voima-
pulaan viimeistidn, kun suuret ikdluokat ovat eldkkeelld, silloin lyhennetty
ty6aika on muuttuneeseen tilanteeseen hyvin huonosti sopiva. TdmA on
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kylld keskustelussa todettukin ja siksi on kaavailtu tyoajan lyhennystd vain
vdliaikaiseksi. Kokemus vdliaikaisratkaisuista on kuitenkin varoittava. Jos
niistd luopuminen merkitsisi jo olemassa olevien etujen supistamista, to-
teutus voi osoittautua vaikeaksi, edut pyrkivdt muodostumaan pysyviksi.

$?0. Yksityi*ten *l*ike- ja henkivakuutusten nnyyntl sindnsd ja
myynnin edistdmisessd kdytetyt argumentit ovat olleet osittain siten suun-
nattuja, ettd ne ovat pyrkineet ihannoimaan (palmupuuprosyyrein) aikaista
eldkkeelle siirtymistd. Vakuutusmaksujen vdhennysmahdollisuutta vero-
tuksessa on tulkittu 'Veroeduksi", vaikka vero joudutaan aikanaan maksa-
maan eldkkeestd. Kyseessd on siis valtiolta saatu korollinen mutta indek-
siin sitomaton laina, jota kuoletetaan sitd mukaa kuin eldketti aikanaan
saadaan. Tdllainen toiminta on eldkkeelle siirtymisen my6hentdmispon-
nisteluille vastakkainen ja voi heikentdd niitA.

Kritiikki ei koske yksil6llisiai eltikkeitA silloin, kun ne tdydentdvdt ehkd
karrieeri- tai muista syistd pieniksijtiziviii lakisddteisiii eliikkeitdi.
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5. MITEN ELAKKEIDEN ALKA-
VUUS TULEE KEHITTYMAAN
JA MITEN SIIHEN VOIDAAN
VAIKUTTAA?

Osa niistd syist6 S1,...,20, jotka edelld luetteloitiin, tulee lAhi vuosina ja
vuosikymmeninA muuttumaan. Timdn otsikon alla pyritd5n muodosta-
maan ntikymi6 siit6, miten odotettavissa olevat muutokset tulevat vaikut-
tamaan eldkkeelle siirtymiseen. Lisdksi esitet66n potentiaalisia toimenpi-
teitd, joilla kehitysti voidaan ohjata ja jouduttaa, jos luonnollinen kehitys ei
olisi riittdv6.

Esitys jaetaan jdlleen rivinalkuotsikoin kohdiksi T1 ,T2,... .

T{. Tytitttimy3rs arvioitiin edelld suoraan ja vAlillisesti nykyisen poikke-
uksellisen aikaisen eldkkeelle siirtymisen tdrkeimmdksi syyksi. Sill6, mille
tasolle ty6tt6myys tulee asettumaan, tulee olemaan olennaisen tdrked
vaikutus my6s elAkeldistymispaineisiin.

Vastausta kysymykseen voi l6ytaa kuvan 1.1 ikdpyramidikuviosta.
Ty6lliset ikAluokat ohenevat vuoden 1998 lukuihin verrattuna siind mddrin,
etteivdt ne end6 riitti tdyttAmddn suurilta iktiluokilta vapautuvia tydpaikko-
ja.

Samaa todistaa my6s kuva 5.1. Noin vuodesta 2005 alkaen siirtyy
eldkkeelle enemmiin vAked, kuin mitd nuoremmista ik6luokista riittdd tilal-
le. Varjostettu alue edustaa noin 200 000 henkildn vdhennystd tydvoimas-
sa.

Kun viel6 otetaan huomioon eri syisti jo tapahtumassa oleva tyot-
t6myyden vdheneminen, on hyvtit perustelut olettaa, ettd tvdtt6mvys h6-
vi€i€i (aina j6ljelle jiiAviiii ns. kitkatyott6myytti, sosiaalisesti ty6rajoitteisia
ja elEimdntapatydtt6m i6 luku u nottamatta) ia svntyy ty6voi mapulaa.
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Tydttomyyden vaihtuminen tyovoimapulaksi tulee tapahtumaan as-
teittain ja tydeldimd muuttamaan muotoaan. Jo nyt on aloja ja ammatteja,
joissa on syntynyt tyovoimapulaa. Tiillaisia aloja tulee yhd lisdd.

Samansuuntaisiin johtopdEitoksiin myos IKOMI pdidtyi (Osa ll, s. 39).
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1{uva $,1. Tydmarkkinoille tulijat ja poistujat (Timo Korpela, Eldketurvakeskus)

Y&" Nriikym*it yritystas*ll;x" Edellti todettiin ty6nt6d eldkkeelle liihin-
nd tyovoiman liikatarjonnan seurauksena. Sitd mukaa kuin alkaa esiintyd
tydvoimapulaa, tyonto muuttaa suuntaansa ja niin myos iktisyrjintdi. Tydn-
antajalle tulee intressi pitiidi kiinni myds ikddntyvistzi tyontekijdistddn hyo-
dyntden ndiden ammattitaitoa, ja myos syntyy tarvetta rekrytoida vanhem-
piin ikdluokkiinkin kuuluvia uusia tydntekijoitiikin sikdli, kuin sellaisia on
saatavissa. Kokemusta ja osaamista ei eniiii ole vataa heittdd hukkaan.
Jiiljempdnai selostettavissa ikd- ja tydkykyohjelmissa tarjotaan keinoja
ty6olosuhteiden kehittdm iselle i kddntyvien tarpeita vastaavi ksi.

Kohdassa 54 referoitiin kritiikkiii siitd, ettd ty6voiman vdhentdmises-
sti on menty liiallisuuksiin. Niukka ty6voima joutuu tydskentelemiiiin jatku-
vasti ylikierroksilla ja loppuun palamisen vaara on ilmeinen. Jos tdmd kri-

Tyrimarkkinoilta

kino !le
tulevat
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tiikki on aiheellinen, tilanteen korjaaminen vaatii ty6voiman lisddmistd ja
siten vdhentdd eldkkeelle siirtymisten taruetta.

IKOMI (s. 45) muistuttaa my6s pk-sektorin tarpeista ja viittaa (s. 58)
asiantuntijalausuntoihin, joiden mukaan kansantalouden kannaltakin on
edullisempaa saada elAkkeellejddmisikdA nousemaan kuin pienentAd
eldkkeit?i.

T3. N6kymii tytintekijiiin ja ammattiyhdistysliikkeen tasol'
la, Mahdollisuutta varhaiseen eldkkeelle pddsyyn pidetddn yleisesti mer-
kittAvdnd etuna (S12 edellA). Siite varmaankin eniten ovat pitAmdssd kiinni
sellaiset tydntekijat, jotka kokevat esimiehens6, ty6toverinsa ja yleens6kin
tyOolosuhteet epdmiellyttdviksi, ehkd sietAmdttdmiksi ja joille pikainen
eldkkeelle ptiiisy on pelastus.

Jos kuitenkin asiakokonaisuudet ndhdAdn laajemmin, on ty6ntekijii-
osapuolellakin perusteluja mydnteiseen suhtautumiseen eldkkeelle siirty-
misen myohentdmiselle. Muutoin voi olla uhkaa sille, ettd joudutaan eldk-
keiden m6drid tai muita etuja leikkaamaan. Kysymys tulisikin esittdd va-
lintana kolmen vaihtoehdon vdlilld:

1) Eltikkeiden saanti sAilytetiliin varhaisena mutta eldkkeitdi alentaen.
2) Tyoskentelyd jatketaan (sikiili kuin terueys ei ole esteend) nykyistd

pitempddn, jolloin eldkkeiden mddrddn ei olisi tarvetta kajota.
3) Korotetaan eldkevakuutusmaksuja.

On syyt?i oleftaa, ettd vaihtoehto 2) tai vaihtoehtojen 2) ja 3) yhdis-
telmd ehkd voisivat saada riittdvdA kannatusta (tai ainakin ymmdrrystA).
Vaihtoehtoa 2) voidaan perustella - vaikkei kustannuskriisin uhkaa olisi-
kaan - my6s eldmdnkaariaspekteilla (S17). Missidn eldmdn vaiheessa ei
ole jdrkevdA kustantaa etuja, jotka eivdt ole kovin viilttAm6ttdmid, koska
se heikentdisi muiden eldmdnvaiheiden tulotasoa.

Varhainen el6kkeelle piidsy oli ensimmAisten eliikejtirjestelmien
syntyvaiheessa joskus 60-100 vuotta sitten perusteltu (ks. kuva 2.9, ylei-
nen tapa viel6 193O-luvulle saakka oli ojentaa hopeapdinen kdvelykeppi
syntymApdivdlahjana SO-vuotiaille kai merkkind vanhuuden alkamisesta).
Vdest6n elinidn ja samalla ty6kykyisyysiAn kohoaminen on t6ysin muutta-
nut ikdkdsityksia. Se nAkyy mm. kuvista 2.6, 2.8 ia 3.2. Gerontologit to-
distavat, ettd ikdvieroksunnalle ei l6ydy perusteita vanhenemisprosessia
koskevista tutkimuksista (esim. Heikkinen, Hyvi lkdi-lehden nro 2, s. 12).
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lkdohjelmat (ks. T4 seuraavassa) pyrkivdt saamaan korjausta my6s
em. tyopaikkakohtaisiin "sietdmdtt6myysepdkohtiin".

Ammattiyhdistysjohtajat ovat suhtautuneet periaatteessa my6ntei-
sesti myohentdmisajatukseen (esim. Hyvd lkd lehden nro 2). Asiasta on
tdtd kirjoitettaessa kdynnissd neuvottelut.

Raija Gould (Tyoelaike 411994) referoi tutkimustaan, jonka mukaan
monet ty6ntekijdt ndkivdt ty6n jatkamiselle taloudellisten seikkojen ohessa
myos sisailldllisid perusteluja mm. tyon tuottama tyydytys, tyohon liittyvien
kontaktien tdrkeys, ajankdyton jdsentyminen ja ylipddnsd vireyden sdily-
minen. Tavallisia perusteluja olivat esim. "Viihdyn tydssAni", "Olisi tylsdd
ilman ty6td", 'Ty6std se raha on tultava eikd pelkdstd retkuilusta" tai "Jos
pysyn terveenii, en katso olevani oikeutettu toisten eldtettdvdksi".

Y4" Ik*i- ja ty#kpkyCIhj***tia on kdynnistetty mittavasti ikddntyvien
tydntekijdin olosuhteiden ja tyokyvyn parantamiseksi. Tdrkednd tavoittee-
na on ollut mm. poikkeuksellisen aikaisen elAkkeelle siirtymisen myohen-
tdminen.

Ty6terveyslaitos toteutti vuosina 1990-1996 laajan lkddntyvd ar-
voonsa-tutkimus- ja kehittdmisohjelman. Sen tavoitteena oli ikddntyvien
tydntekij6iden (45+) terveyden, tyokyvyn ja hyvinvoinnin edistdminen.
Ohjelma kdsitti yhteensd 25 eri projektia yksityiselld ja julkisella sektorilla.
Ohjelmassa hankittiin luotettavaa tietoa ikddntymisen ja tyon interaktioista
sekd kokeiltiin erilaisia toimintamalleja ongelmien ratkaisemiseksi. Tulok-
sena syntyi testattu ja toimiva malli ikddntyvien ty6ntekijdiden tyokyvyn
ylliipitdimiseksi ja kehittdmiseksi kdytdnnossd. Ohjelman loppuraporttia
valmistellaan.

Ldhinnd Ty6eldkelaitosten Liiton ja tyoeldkelaitosten toimesta to-
teutettiin Huomisen Tyokykv -kampania. Tyopaikoille ja terveydenhuol-
toon pyrittiin kouluttamaan uutta toimintatapaa, jossa tyokyvystd voitaisiin
huolehtia aikaisempaa kdytdntOd paremmin. Tavoitteena oli tarjota tyopai-
koille tyokykyri yllripiteivdn toiminnan malleja ja materiaalia useiden eri
koulutushankkeiden vAlitykselld. Terveydenhuoltoon koulutettiin yhteis-
tyotapaa, jossa tydkyvyn sAilyminen myos terveydenhuollon tutkimusvai-
heessa ndhtdisiin tdrkednd tavoitteena. Tyopaikkatasolla tavoitteena oli
mm. saada ndmd asiat osaksi normaalia henkildstohallintoa ja laatujohta-
mista. Ohjelmaan kuuluu my6s ammatillinen kuntoutus, jonka ansiosta
kuntoutuskdsittelyyn ldhetettyjen tapausten luku moninkertaistui. Tyoeld-
kelaitokset ovat projektin kuluessa kehittdneet uusia tyokykyteemaan liit-
tyviai yhteydenpitotapoja omiin asiakasyrityksiinsd, mistd niiyttiiti muotou-
tuneen pysyva kdytiinto myos projektin pddttymisen jdlkeen.
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Hallitusohjelmaan perustuen toteutetaan vuosina 1996-1999 kansal-
linen tyoeldmdn kehittdmisohielma (TYKE). Se pyrkii aikaansaamaan ja
tukemaan julkisoikeudellisten yhteisojen ja yritysten kehittdmishankkeita,
jotka mm. ttihtddvdt tyossd jaksamiseen ja ikddntyvien aseman paranta-
miseen. Siitd vastaa tydministerio yhdessd tydmarkkina- ja yritteijiijeirjes-
tojen kanssa.

Valtioneuvosto on kdynnistdnyt laajan kansallisen ikdohielman
(1998-2002), jonka tavoitteena on parantaa yli 4S-vuotiaiden mahdolli-
suuksia saada tyotii ja jaksaa paremmin tyOeldmdssdi. lkAohjelmaa to-
teuttavat sosiaali- ja terveysministerio, ty6ministerio ja opetusministerio
yhteistyond. Mukana ovat lisdksi kauppa- ja teollisuusministeri6, valtiova-
rainministeri6, ty6nantaja- ja tyontekijtijairjest6t, Suomen Kuntaliitto, ty6-
terveyslaitos ja eltikeyhtiot. Ohjelman puitteissa pyritddn uudistamaan
ty6eldmAn rakenteita ja lainsddddntOd, jiirjestirmiidn koulutusta ja tutki-
musta sekd tukemaan projektia viestinndn keinoin mm. julkaisten "HyvA
ikd" uutislehted. lkdohjelmaan liittyy 40 hanketta, jotka jakautuvat eri mi-
nisterioiden kesken.

lkdohjelman suunnitelman laati (edellii jo usein mainittu) lkddntyvien
tyollistdmisedellytysten parantamista selvitellyt komitea (lKOMl), jonka
mietintoon (1996:14) sisiiltyy runsaasti asiaa koskevaa aineistoa.

Ndiden suurten projektien lisdksi ja niiden tukena eldkeyhtioilld on
vield omia samoihin pddmddriin tiihtiitiviti ohjelmia.

Siitd missd mddrin tuloksellisia em. projektit ovat olleet, on kdytettd-
vissd vain erdistd esimerkeiksi valituista yrityksistd saatua palautetta. Se-
kd tyontekij6iden ettd tyonantajien suhtautuminen on ollut myonteistd.
Missd mitassa niiden ansiosta on syntynyt vaikutusta eldkeldistymiskiiyt-
tdytymiseen, ei ole vield tiedossa.

Tdmdn raportin kirjoittajan subjektiivinen arvio on se, ettd menes-
tystti voisi odottaa sellaisilla aloilla - atk mainitaan esimerkkind - joilla jo on
pulaa ao. ammatin osaajista. Vdhemmdn kiitollisia nopeiden tulosten kan-
nalta ovat ne ty6ympdristot, joissa tyovoiman tarjonta ylittdd kysynnAn, ts.
laajan tyottomyyden alat. Kuten edelld kohdassa T2 todettiin, pakottavaa
motiivia toimiin ei silloin vield ole. Markkinahenkisessd ympdristossd rek-
rytointi saattaa tapahtua pelkdstddn kustannus- ja tehokkuusndk6kohtien
perusteella. Niihin vaikuttanevat myytit vanhojen vahingoksi (ks. ikdsyrjin-
ta, s6).

Tilanne muuttuu kokonaan, kun tyottdmyys vaihtuu tydvoimapulaksi
(T1). Sen takia jo nyt kdynnistetyt ikdohjelmat ovat arvokkaita, vaikkei no-
peita tuloksia syntyisikddn, koska ne valmistelevat tulevaa taruetta varten
maaperiiti, mm. hitaasti muutettavissa olevan ikdasennoitumisen korjau-
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tumista. Uskon, ettd eldkevakuutuslaitoksilla on t6ssd tdrkeA tehtdvd, niin
myds alan organisaatioilla, mm. ElAketiedotustoimistolla, joka on erikois-
tun ut nimenomaan ruohonj uuritason massiiviseen informointi in.

On kuitenkin syytii korostaa, ettd ikdohjelmien tavoitteena on pri-
mddrisesti kehittaid sellainen ty6eliimd Suomeen, jossa kaikki ikiluokat
pystyvait kaiyttaimAdn omia vahvuuksiaan hyvdksi. Eldkkeelle siirtymisidn
nousu on seurausta hyristd ty6eEmastd, joka tasapuolisesti hyddyntiidi
sekd kokemuksen ettd nuoruuden lisdarvon tuottavuuden ja hyvinvoinnin
turvaamisessa.

Y5. Jtrhani llmarinen (1998) on esittAnyt viiden kohdan ohjelman, jolla
joukkopakoa tyoeldmdstd voidaan hillita.

1) Stereotyyppiset ikdasenteet on saatava muuttumaan. Niilld ei ole
perusteita. Hyvii ikrijohtaminen vaikuttaa ikiasenteisiin, eri-ikdisten
yhteisty6h6n seki esimiesten ja tydntekijdin kommunikointiin.

2) Parannetaan tydpaikkoja mm. muuttamalla tyotehtdvid ihmisen henki-
sen kasvun myotii ja hakemalla ty6n kuormituksessa ergonomisesti eri-
ikiiisille sopivia ratkaisuja. Edelldi jo mainittu ikdjohtaminen ja kuormi-
tuksen mukauttaminen ikdkehitystd vastaavaksi lisdii ty6viih\ryyytta ja
sen mukana tyokykydkin.

3) Kohennetaan terueyttd mm. hyvdn tydterveyshuollon avulla. Fyysisten
voimavarojen voimakas vdheneminen koetaan yleisend jaksamison-
gelmana. Esim. liikunnan lisddminen parantaa sekd fyysisidi ettd erityi-
sesti henkistd ty6kykyti. T6itri tulisi sovittaa muuttuvan terveydentilan
mukaan. Ty6kyvytt6myyden syihin on puututtava ajoissa.

4) Kehitetddn ammattitaitoajdrjestAmdlld idn ja taustan huomioon ottavaa
tdsmdkoulutusta. Oppiminen ei ole idsti kiinni. Tietotekniikka sujuu
myds seniorilta.

5) Eliikejiirjestelmien maksusddnfdTd tulisi kehittdd tydllisyyttii edistdvddn
suuntaan. Esimerkiksi tydnantajan omavastuuta tyOkyvyttdmyyseldk-
keestd voitaisiin pienentdd, kun kysymyksessd on ty6h6n palkattu
ikaiaintynyt pitkiiaikaisty6t6n. Ty6tt6myyseldkkeen omavastuu voitaisiin
korottaa 100-prosenttiseksi eli samaksi kuin tyokpyttdmyyseldkkees-
sd.

Edellti kuvattu 5 kohdan ohjelma on J. llmarisen yhteenveto suori-
tettujen ikdohjelmien painopisteist6 ikdAntymisongelman ratkaisemiseksi.
Nyt kdiynnissd oleva Kansallinen lkdohjelma pyrkii toteuttamaan nditd toi-

43



menpiteita sekd yksil6n, yrityksen ettd yhteiskunnan tasolla vuosina 1998-
2002

T6, Eliikeporkkanatl JdrjestelmiA on jo kehitetty ja olisi aihetta mah-
dollisuuksien mukaan edelleenkin kehittdd niin, ettd suositaan pidennettyd
ty6uraa ilman kohtuuttomia sivuvaikutuksia. Ns. superkarttuma yli 60-
vuotiaille on esimerkki, niin my6s ns. tulevan ajan mddrittely niin, ettei se
suosi aikaista elAkeliistymistd, seki lykkAyskorotus niille, iotka ottavat
elikkeen vasta 65 vuotta vanhempina.

T7. Tyiieliikemaksujen miiirittelysd$intiiji tulisi kehitt66 tuke-
maan tyollisyyttti ja myohennettya elikkeelle siirtymistA. IKOMI ja Juhani
I lmarinen mainitsivat esimerkkejd.

Mahdollisuuksien mukaan olisi voitava vdlttd6 sit6, ettd varhaisesta
eldkkeestd aiheutuvat kustannukset voidaan siirtiiii koko jArjestelmdlle ja
sitd kautta yksittdiseltd ty6nantajalta kaiki I le ty6nantaj i I le.

Asia, samoin kuin kohdassa T6 mainitut ongelmat, on tdtd kirjoitet-
taessa (Puron) tyOryhmin tutkittavana, joten potentiaalisten ratkaisujen
ennakoimiseen ei ole aihetta. Ongelmia voi syntyd neutraliteettivaatimuk-
sesta, jonka mukaan ty6nantajien osallistumisen jdrjestelmdn kustannuk-
siin pitdA olla sama kaikissa tyOeliikelaitoksissa, mm. vakuutusyhtioissA ja
eldkesiiti6issA. Eldkelaitosten ja sit6 kautta osittain ty6nantajienkin oma-
vastuut aiheutuvat t6std ns. neutraliteettiperiaatteesta. Ne heijastuvat eld-
keliistymiskiiytttiytymiseenkin, niin kuin k6vi ilmi kohdassa 55'

T8, Osa-aikaeliikkeillii odotettiin olevan tAysid tydkyvyttdmyys- tai
yksil6llistd varhaiseldkkeitd vdhentAvdd vaikutusta, koska sellaisen hake-
mista suunni$eleva voisi ottaa osa-aikaeldkkeen ainakin joksikin aikaa
niiden tilalle. Gerontologitkin ovat suhtautuneet innostuneesti osa-
aikaelikkeisiin, koska ne mahdollistavat osittaisen tydstdi luopumisen,
mikd vastaa monien ty6ntekij6iden luonnollista asteittaista tyOkyvyn heik-
kenemistd.

Toistaiseksi osa-aikael€ikkeitA on haettu vdhdn. Vuoden 1997 lopus-
sa niitd olijuoksemassa yksityisessd sektorissa vain 2796.

Syynii heikkoon suosioon on pidetty mm. sitd, ettd osa-aikaelikkeen
edellytykseni olevaa osa-aikatydtA on ollut vaikeaa saada. Ruotsissa ai-
kanaan saatu kokemus kuitenkin osoitti, ett6 yleistyminen onnistuu, mutta
vaatii tarmokasta toimeenpanoa ja mm. voimakasta tiedotusta. Tydnanta-
ja- ja tyontekijajarjest6t antoivat yhteisen suosituksen. Sen ansiosta luo-
vuttiin sielli vireilld olleesta vaatimuksesta tukea saatavuutta lain pakolla.
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Kun ikddntynyt tyontekijai on jiittdimdssd tyokyvydtdmyys- tai yksil6llisen
varhaiseldkkeen hakemusta, selvitetd6n, voisiko osa-aikaeldke olla sopi-
vampi vaihtoehto. Osa-aikaisen ty6n saatavuutta lisdttiin vuorottelulla si-
ten, ettd ty6ta, esim. samaa sorvia alkoi vuoroaikoina hoitaa kaksi tydnte-
kijdd, ehkd vuoropdivind tai vuoroviikkoina.

Kohli (1991) toteaa, etteivdt osa-aikaeldkekokeilut ole onnistuneet
muualla kuin Ruotsissa. Arvattavasti vaikeudet ja toteuttamisen tahto ovat
olleet samalla tavalla heikot kuin meilldkin tdhdn asti.

Ylatteva uutinen oli, ettd Ruotsin uudessa eldkereformissa osa-
aikaeldke aiotaan lakkauttaa. Sen asemesta ty6ntekijd voi saada aikais-
tetun eldkkeen, mutta pienentyneend. Saattaa olla, ettd Ruotsissa on lau-
ennut osa-aikaeldkkeeseen liittyvti erddnlainen ansa. Kun eldkkeen saa-
miselle ei ole asetettu mitddn alentuneen tydkyvyn ehtoja, sitd ovat ryhty-
neet hakemaan myds suhteellisen hyvdkuntoiset henkildt. Silloin osa-
aikaeldkkeilld ei olekaan sellaista kokonaiseldkemenoja alentavaa vaiku-
tusta, mitd toivottiin jeirjestelmdd luotaessa, pdinvastoin, menot voivat kas-
vaa.

Osa-aikaeldke koruaa puolet osa-aikaisuuteen siirryttdessd tapahtu-
vasta tyotulojen alenemasta. Jos osa-aikaty6 on puolet tdydestd ty6std,
bruttotulot j;iljelle jddneend ansiona ja osa-aikaeldkkeend on siten yhteen-
sd 75 % ldhtotasosta. Nettotulot (ks. S8) sen sijaan putoavat vain tasolle
noin 80-85 "/":iin, mikd saattaa olla houkuttelevan korkea.

Osa-aikaeldkkeen ikdraja alennettiin tilapdisesti 56 vuodeksi, tupo-
neuvottelujen ehdotuksesta. lkdrajan laskemista perusteltiin silld, ettd
jdrjestelmd tarjoaisi tydssd uupuneille mahdollisuuden keventaiai tydmdid-
rdd ja siten jatkaa kaiken kaikkiaan pidempddn tydeldmdssd ja estdd tai
ainakin myohentdd uhkaavaa ty6kyvyttdmyyseldkettd. Kokemus uusista
hakemuksista tdmdn syksyn ajalta kuitenkin kertoo toista. Osa-
aikaeldkkeestd ovat olleet kiinnostuneet suhteellisen hyvin toimeentulevat,
useimmiten kevytta tydtd tekeveit henkil6t, joille osa-aikaeldkkeelle siirty-
minen on taloudellisesti mahdollinen vaihtoehto. Todenndk6isesti ilman
osa-aikaeldkemahdollisuutta he olisivat jatkaneet ty6eldmdssd tdysiaikai-
sina tyontekijdinri vanhuuseldkeikddn saakka. Osa-aikaeldke vie siis ty6-
eldmdstd pois "vddrid" ihmisid. Sama asia vahvistuu my6s osa-
aikaeldkeldisistd tehdystd aiemmasta tutkimuksesta (Mervi Takala: Osa-
ai kaeldketutkim us, Eldketu ruakeskuksen mon isteita 22/ 1 997).

Y$. Ywkn*logian huikea k*hittyw*nen on keventiinyt tdiden fyy-
sistd rasittavuutta ja siten parantanut edellytyksid myohennettyyn eldk-
keelle siirtymiseen. Kehitys jatkuu ja sitd tulisi erityisesti ohjata Juhani ll-
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marisen mainitsemalla tavalla ikdiintyrien tyOolosuhteita parantavaksi
Automaation vaikutuksista mainittiin jo kohdassa 53.

T{O. Vffesttikehitys, maan koko vdeston kasvu la my6hemmin uh-
kaamassa oleva aleneva suunta vaikuttavat eldkeldissuhteeseen, ts. sii-
hen montako tydss6 olijaa on yhtd eldkeliiisti kohden (ks. kuva 2.3). Ta-
mi on tyollisyystilanteen yksi t6rked taustatekijd ja puolestaan on aiheut-
tamassa paineita el6kelAistymisktiyttiiy$miseen.

Arvioitaessa tulevaisuuden elAkemenoja ja maksuja on tarpeen teh-
dA olettamuksia mm. synhrrvyyden kehittymisestS, kuolevuudesta ia vie-
rastydvoimasta. Asiaan palataan luvussa 6 ja liitteessA 2, jossa pohdi-
taan mahdollisuutta vaikuttaa kehitykseen.

Tl {. Lakisfiiiteiset ik;6rajat, normaali 65 vuoden ikii ja erilaisiin ai-
kaistamismahdollisuuksiin liittyvat iktirajat tarjoavat keinoja elikkeiden
alkavuuden sddtelyyn. Niihin turuautuminen ei kuitenkaan ole ongelma-
tonta. Lakien tiukentaminen on poliittinen toimenpide, jota mm. ty6mark-
kinaj6riestdt aruattavasti tarkoin seuraavat. llman laaja konsensusta asia
ei liene toteutettavissa.

Jos erilajisten vanhuuseldkkeiden saantia kiristetddn, lisAdntyviti
pai neita syntyy ty6kyvytt6myyseldkkeiden su u ntaan.
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$. VAIXUTUSTEil dIMVIOIilYIA

Edellii keskusteltujen eliikkeelle siirtymisen syiden, vastasyiden ja toi-
menpiteiden muodostamasta kokonaisuudesta saa kdsitystd arvioimalla
niiden vaikutusta tdrkeimpiin demografisiin indikaattoreihin ja erityisesti
tyoeldkkeiden ja vakuutusmaksujen ennusteisiin.

NdimA riippuvat kdytetyistd laskentaolettamuksista. Runsaasti julki-
suutta ovat saaneet vditteet, joiden mukaan eldkemenot ndyttEivdt kasva-
van l6hes hallitsemattomasti. On syntynyt myytti "el6kepommista". Toisten
ndkemyksen mukaan sen sijaan tulevaisuus on turvallisesti tasapainotettu.
Se ettd keskustelijat tulevat hyvin erilaisiin tuloksiin, johtuu tietenkin siitd,
ettd heiddn kdyttdmiinsd ennusteet perustuvat erilaisiin taustaolettamuk-
siin. Ndyttdd silt6, ettd jopa osalta keskustelijoista ovat jairineet huomiotta
eldke-etuihin jo tehdyt suuret leikkaukset. Siksi on vdlttdmAt6ntA, ettd
olettamukset aina selvdsti ilmoitetaan. llman sitd ennusteisiin ei voida eikd
saa ottaa kantaa. Tdssd raportissa kiiytetyt olettamukset esitetddn liittee-
nd,2.

Vertailun aikaansaamiseksi esitetddn erikseen skenaariot, joissa ei
tdssd raportissa kdsiteltyd mydhentymistd eikd vdest6n kehityksen kor-
jautumista oteta huomioon sekd rinnakkaisskenaarioina

m = eldkkeiden alkavuus
(ks. liite 2);

mydhentyy asteittain kolmella vuodella

u = vaest6 uusiutuu saaden aikaan liitteessd 2 selostettua parannusta;
sekd

m + u = edellisten yhteisvaikutus.

YI. El&kaliiissuhde, joka kuvan 2.3 mukaan osoitti uhkaavaa kehi-
tystd, korjautuu merkittdvdsti, jos - ja kun - skenaariot u ja m toteutetaan.

Muistettakoon, ettii teknologian kehitys voi vdhentdA tydvoiman tar-
vetta.
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Lukumdiri

1.5

2000 2010 2020 2030 2040 2050

Kuva 6.{. Ty6ssi olevia keskimddrin yhti elAkettd kohden. Pdillekk6isyyksien-
vdhentAmiseksi on vain suoraan tydsuhteen pAdttyessd alkaneet
elAkkeet otettu huomioon ja siis ns. vapaakirjaeldikkeet jdtetty huo-
miotta. (Timo Korpela, ElAketurvakeskus)

Y2, Eliikemenojen ennusteskenaarioita on kuvaan 4.1 verrattuna
kuvassa 6.2 tdydennetty kohdassa Y1 mainituilla m, u ja m+u vaihtoeh-
doilla. Varsinkin skenaario m (eltikeldistymisen myOhentyminen) alentaa
elAkemenoprosenttia merkittdvdsti, niin kuin oli odotettavissakin.
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Kurwa S.fr, Eldkemenot prosentteina palkkasummasta. Yksityinen sektori
(Timo Korpela, Eldketurvakeskus)

Hyppdys vuoden 1990 ennusteesta vuoden 1997 perusvaihtoehtoon
johtuu jdrjestelmddn tehdyistd lukuisista muutoksista.

Y3. El$kevakuslusmaks*rihin arvioidut kuvia 6.1 ja 6.2 vastaavat
vaikutukset niikyvdt kuvassa 6.3. Siihenkin on piirretty kehityksen dra-
maattisuuden demonstroimiseksi my6s aikaisempia ennusteita. Alkuaan
ty6nantajan yksin suorittaman maksun odotettiin kohoavan 40 o/o:n tuntu-
maan. Uusimpien arvioiden mukaan se j€idi vajaan 20 "/":n tasoon. Osan
siitd selittdd maksuosuuden siirtdminen ty6ntekij?iin maksettavaksi, mikd
sekin on piirretty kuvioon.

Perusvaihtoehto

1

^'O,rA/rl'a
3v

1,
a

ja uusiutuva viiest6
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$uva $,3. TEL-vakuutusmaksut. (Tapio Klaavo, Eldketuruakeskus)

Maksujen viel6 odotettavissa oleva korotustarve on enaa vdhdinen,
m+u skenaarion mukaan se on seka tyonantajille eta tyontekijoille noin
kolme prosenttiyksikkoa 20 vuoden aikana, siis 0,15 prosenttiyksikkoii
vuotta kohden. Se johtuu tyontekijdkunnan ikddntymisesta ja osin TEL-
jdrjestelmdn poikkeuksellisen pitkEistd sisddnajokaudesta, joka aikanaan
sovittiin tyonantajien maksurasituksen tasoittamiseksi. Eldkemddrien
osalta jdrjestelmd saavuttaa lopullisen tason vuonna 2002. Kuitenkin sen
jdlkeenkin elakemenoa lisdd se, etta alkuvaiheen matalia elAkkeitd kor-
vaavat eldkekannassa lopullisen tason isommat eldkkeet.

Muistutettakoon siit6 kustannuskeskustelun argumentista, ettd yri-
tysten kustannusrasituksen ja kansainvdlisen kilpailukyvyn kannalta ei ole
relevantti maksuprosentti sindnsd saati sen kasvu, vaan se mikd tulee
olemaan kokonaistyovoimakustann.ls, jonka muodostavat kAteispalkka,
verot ja sivukustannukset yhteensd. Kansainvdliset vertailut eivdt ndytd
Suomen kannalta huolestuttavalta, kun tilastot kdsitellAAn oikein (ottamalla
kaikkialla huomioon sek6 lakisddteiset ettd sopimuspohjaiset eldkemak-
sut). Usein onkin oikeutetusti todettu, ettti ty6eldkkeet eivdt ole suomalai-
sille tyonantajille rasite vaan kilpailuetu.
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Yksimielisi6 ollaan siitA, ett6 Suomessa eldkkeelle jddminen tapahtuu liian
alhaisessa idssd ja idn mydhentdminen on vdlttdmdtOntd yhteiskunnan
toimivana pitdmiseksi ja myos eltikejeirjestelmien kannalta.

Elikkeiden alkavuuden verraten vdhdinenkin my6hentyminen jo
merkittdvdsti vahvistaa tydeliikejdrjestelmdn rahoitusntikymi6, jotka jdr-
jestelmddn jo tehtyjen lukuisten muutosten ansiosta ovat muutoinkin van-
kat. Tdmdn raportin yhteydessd ei keskustella siitd, miten rahoitustilanteen
kohentumisesta saatavat lisdresurssit olisi kdytettdvd, esim. korjataanko
lamapaniikissa ehkd tehtyjti eldikkeitii leikkaavia ylilydntejti vaiko ehkd
vahvistetaan rahastointiastetta (EMU) puskuriksi suhdannevaihteluja vas-
taan, tms. Myohentdminen on joka tapauksessa tarpeellinen yhteiskunnan
toimivana pitdmiseksi riippumatta siitd, tulisivatko eliikejairjestelmdt vield
toistaiseksi toimeen ilman sitdkin.

Tdssd raportissa onkin pidetty selvdnd, ettA mydhentdmiseen on py-
rittdvd ja on keskitytty pohtimaan syitd ja vastasyitd eldkeldistymisilmi66n
sekd potentiaalisia toimenpiteitd siihen vaikuttamiseen, sikdli kuin luonnol-
linen kehitys automaattisesti ei johtaisi riittdvddn tulokseen.

ElAkkeelle siirtyminen riippuu kovin monista seikoista, jotka on hy6-
dyllistd kartoittaa ilmi6n ja sen todenndk6isen kehityksen ymmdrtdmiseksi.
Erityisesti ty6llisyystilanteen paranemisen arvioitiin olevan tdrked edellytys
menestykselle sekd suoraan ettd muiden syiden taustana..

Realismin palauttamiseksi keskusteluun, voi olla hy6dyllistd mainita,
ettd Kohli (1991) kertoo kielteisistd kokemuksista. Hdnen mukaansa eldk-
keelle siirtymistd myohentdvdt toimenpiteet eivit missddn ole olleet me-
nestyksellisid, pdinvastoin trendi on ollut ikddntyvien yhd vdhenevd tyohOn
osallistuminen, niin kuin ndkyy mm. kuvasta 3.3.

Huonoista kokemuksista huolimatta on kuitenkin perustelua opti-
mismille. Hankkeen vaikeus on tiedostettava sekd syyt ja vaikuttamismah-
dollisuudet analysoitava ja toimenpiteet suunniteltava. Tarvitaan rinnan
monia keinoja kiiyttdvaiii kokonaiskampanjaa sekd runsaasti aikaa ja kdr-
siviillisyyttii. Asia on koko valtakunnan toimivana pitdmiselle keskeisen
tdrked ja sen takia toteutettava suuristakin vaikeuksista huolimatta. Viran-
omaisten, tydmarkkinajtirjestojen ja eldkelaitosten voimat on mobilisoitava

st



pitkiijAnteiseen ja koordinoituun ohjelmaan. Sellainen onkin jo hyvin kiiyn-
nistynyt. Timdn raportin kirjoittajan kiisitys on kuitenkin se, ettd eldkkeelle
siirtymisen merkittdvd mydhentyminen toteutuu vasta sitten ja sitii mukaa,
kuin sen suurin vaikuttaja, ty6ttomyys, vihitellen sulaa pois.
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El*kkeellesi i rtynrisi6n mittaussngsl mla

lkdkampanjan seuraamista varten tarvitaan tietoa kampanjan menestyk-
sestd. Tavallisesti kaiytetty indikaattori on keskimddrdinen eldkkeiden al-
kamisikd. Kuva L1 esittdd sen arvoja viime vuosilta.
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Kuva L.{. Keskimddrdinen eldkkeellesiirtymisikd elieliikkeiden keskialkavuus
vuosina 1985-1997. Yksityinen sektori. (Maija Hiltunen, ElAketurva-
keskus)

Kuvassa ndkyvd keskialkavuus on laskettu kaikkien ao. kalenteri-
vuonna ensimmdisen kerran yksityisen sektorin eldkkeelle siirtyneiden
(perhe-eldkkeitd lukuunottamatta) aritmeettisena keskiaruona. Ndin mdd-
riteltyyn indikaattoriin kuitenkin liittyy joukko ep6varmuus- ja hdiri6tekijditii,
joita ilmaisee kuvassakin ndkyvd epdsd6nn6llisen luonteinen vaihtelu.
Osittain ne johtuvat pelkiistii tilastollisesta sattumanvaraisuudesta (ran-
dom errors) ja osittain relevanttien taustojen muutoksista. Sellaisia voivat
olla lakeihin ja sovellutusohjeisiin tulleet korjaukset, tiedotusiskut, TYKY-
ja ikdohjelmat, ty6tt6myysasteen kehitys sek6 kansantalouden nousu- ja
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laskusuhdanteet. Kun suuret ikdluokat ldhenevdt eldkeikdd, se korottaa
automaattisesti keskialkavuutta, vaikkei ikAluokkakohtaisissa alkavuus-
f rekvensseiss6 tapahtu isikaan muutosta.

Edelleen on huomattava, ettd meilld alkavuuskeskiaruoihin on otettu
mukaan kaikki uudet eldkkeet, my6s nuorillekin mydnnetyt ty6kyvytt$-
myyseldkkeet. Yksi 2S-vuotiaalle alkanut tydkyvyttomyyseldke vetdA kes-
kiaruoa alaspdin yhtii paljon kuin kahdeksalle 60-vuotiaalle mydnnettyd
eltikettii. Nuorten ty6kyvytt6myys on omaa laatuaan, siihen vaikuttaa mm.

tapaturmien lisddntyminen, AIDS, ym, joita ei tavallisesti miellettdne ai-
kaisen eldkkeelle siirtymisen taustasyiksi. ErAissA maissa eldkkeelle siir-
tymisen kiiytAntoii kuvattaessa on rajoitettu esim. vain SO-vuotta van-
hemmille alkaneisiin eldkkeisiin.

Hiiiriotekijoiden takia em. keskiarvoindikaattorista on vaikeaa nope-
asti ndhdd, miten esim. ikdohjelmat purevat kdytdnn6ssd. Mahdollisesti
olisi hyddyllistii julkaista samanaikaisesti useampiakin indikaattoreita,
esim. kuvan 3.1 mukainen ikdluokkakohtainen tilasto. Perikkdisten ka-
lenterivuosien kuvioiden vertailu voisi antaa lisAinformaatiota ja reagoida
nopeammin muutoksiin.

IKOMI (s. aO) ehdottaa selvitettAvAksi mahdollisuudet luoda erityinen
tyky-barometri, jonka avulla voitaisiin valtakunnallisesti ja ty6paikoilla mi-
tata ja seurata vuosittain tyky-toiminnan tuloksia.

Keskimddrdiseen elAkkeellesiirtymisiAn laskemiseen liittyvAt ongel-
mat voidaan pddosin poistaa laskemalla eldkkeellesiirtymisidn odote eld-
kealkavuuksien ja kuolevuuden avulla. Tdssd menetelmdssd muodoste-
taan ensin eldkealkavuuksien, kuolevuuden ja tyolliseksi tulemisen avulla
ns. teoreettinen aktiivipiiri. NEtin muodostetusta aktiivipiiristd otetaan alka-
vuuksien avulla eldkkeelle siirtyjtit ja lasketaan keski-ikA.

MenetelmA ottaa v6litt6mdsti ja tiiysipainoisesti huomioon jiirjestel-

m6ssi tapahtuneen muutoksen ja antaa lis6ksi tasollisesti oikean tulok-
sen. Se soveltuu hyvin eliikejiirjestelmien suunnitteluty6ssd erilaisten
lainmuutosehdotusten vaikutusten tarkasteluun. Esimerkiksi tyottdmyys-
eldkkeen poistamisen vaikutus keskimd6rdiseen eldkkeellesiirtymisikddin
tiettynd vuonna saadaan kaavalla tarkasti ja suoraan kaavan tuloksesta.
Samoin voidaan helposti vastata kysymykseen, paljonko TEL:n ty6kyvyt-
tdmyysalkavuutta olisi pienennettdv6 tiettyinA vuosina, jotta eliikkeellesiir-
tymisikii nousisi vuodella.

TAmd keskimddrdisen eldkkeellesiirtymisiAn laskeminen on kiiyt6ssEi

ennustemalleissa, joissa kaikki laskennassa taruittava tieto on olemassa ja

eldkkeellesiirtymisiAn odote voidaan laskea my6s eldkelakikohtaisesti.
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Lue*tmHmm Imm$ru perusteista

1" KunlevsusoNe{tamus sddtelee vdeston ikddntymisennusteita.
Seuraavassa kdytetddn Kansaneldkelaitoksen (ETK:n ja KELAn) v. 1998
toukokuussa tarkistamia perusteita. Niissd odotetaan kuolevuuden alene-
misen jatkuvan koko ennustejakson siten, ettd odotettavissa oleva elinikd
(ks. kuva 2.1) tulee lis6dntymddn keskimddrin yhdelld vuodella aina noin
kymmenen vuoden vAlein. Pitkdn tulevaisuuden lukuihin tdlld on suuri vai-
kutus (ehkri liioiteltukin ks. kuviin 2.1 ja 2.2 liittyvdd pohdintaa sivuilla 12
ja 13) Se korottaa ennustejakson loppupuolella elikemenoja prosentteina
palkoista noin 4 prosenttiyksikkoii.

?. Syntyvyys on toinen tulevaan vdeston mddrddn ja sen ikdjakaumaan
vaikuttava perussuure. Se on painunut noin tasolle 1.75 lasta naista koh-
den. Vdeston mddrd supistuu, jos tdmd suhdeluku on alle 2,1. Siis uhkaa
vdest6n vdheneminen. Vdhenemisen on arvioitu alkavan vuoden 2010
jdlkeen. Laskelmissa on oletettu, ettd tdm6n ajankohdan jdlkeen alkavat
hdilytyskellot soida ja runsaassa kymmenessd vuodessa vdest6poliittisin ja
verotuksellisin keinoin onnistutaan syntyvyyttai lis66mdll6 ja vierasty6voi-
man avu I la pysdiyttdmddn tydikdiisen vdestdn lukumddrdn alenem inen.

Tosin kokemukset syntyvyyden lisddmisestd eivdt eri maista ole vii-
me aikoina olleet rohkaisevia, ja meilldkin ollaan pessimistisid. Ei kuiten-
kaan voine olla perusteetonta uskoa, ettd edes vaatimattomia tuloksia
syntyisi. Sitai paitsi relevantti on vdestdn luonnollisen kasvun ja siirtolai-
su uden, en nen kaikkea vierastydvoiman yhteisvai kutus. Olettamuksemme
on varovaisesti, ettA tydikdisen vdestOn vdheneminen saadaan pysdhty-
mddn sen jdlkeen, kun se on jatkunut runsaat kymmenen vuotta (skenaa-
rio u).

3" Vierasty*ivoinran maahan saaminen on edelld jo sanotun mukaan
vdeston kehitykseen vaikuttava sivumuuttuja. Se on kylkikin hyodyksi
vain, jos saapujiksi valikoituu sellaista vdked, jolla on hyviit mahdollisuu-
det sulautua suomalaiseen yhteiskuntaa niin, ettd sekd tulijat ettd ympd-
risto ovat onnellisia.
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4. El*ike-etuien ja niiden ehtojen oletetaan siiilyvdn nykyiselltiin kui-
tenkin niin, ettd edelld kaavailtuja eldkkeelle siirtymistd myOhentdvid toi-
menpiteitd mm. seuraavassa kohdassa mainittava alkavuuden myohennys
toteutetaan. Aikaisempiin laskelmiin verrattuna siis kaikki '1990-luvulla (ja
jo aikaisemminkin) tehdyt jdrjestelmien muutokset (lAhinnti etujen leikka-
ukset) on otettu huomioon.

5. Elnikkeiden aflkavuuden oletetaan mainittujen toimenpiteiden ia
tydtt6myyden poissulamisen seurauksena my6hentyvdn kolmena vuoden
korkuisena portaana, jotka on sijoitettu vuosiin 2010, 2O2O ia 2025 (ske-
naario m).

6. Hintaindeksin oletetaan kohoavan 2,5 "h vuodessa. Se vaikuttaa
sekd eliikemenoon ettd elAkevakuutusmaksu ihin.

?, Palkat kohoavat prosenttimddrdlld, joka on hintaindeksi lisilttynEi
kahde I la p rose nttiyksi kol lii el i 4, 5 o/o/vuosi.

S, Elfrkeindeksit mdiiirtiytyvtit olettamuksista 6 ja 7

$. SijoituksiEle saadaan tuottoa 5,5 prosentin mukaisesti. Sillai on vai-
kutusta rahastojen ja vakuutusmaksujen kasvuun.

Aikaisemmin kiiytettiin varovaisempaa tuotto-odotetta. Syyn6 koro-
tettuun odotteeseen on viime aikoina muuttumassa oleva varojen sijoitus-
strategia, joka tiihtiid korkean tuoton ansaintaan, kun taas aikaisemmin
tavoitteena oli mm. tyopaikkojen ja asuntojen hankinnan rahoittaminen
silloinkin, kun tuotto jii hieman alhaisemmaksi.

{0. Rahastoa muodostetaan vuoteen 2010 saakka em. olettamusten ja
nykyisten rahastointisddnn6sten mukaisesti. Suurista ikdluokista aiheutu-
van menojen vuosille 2010-2050 ajoittuvan kohoaman tasoittamiseksi ra-
hastoitavaa mddrdA alennetaan.

Huonr. { Eldketurvakeskuksen julkaisusarjoihin sisAltyy myos tutkimusta
siitd, miten esim. taloudellista kasvua koskevat vaihtoehtoiset olettamuk-
set vaikuttavat. Edelld kdytettiin keskimdArdisten odotusten lukuja. Sen
arviointiin, miten paljon myohentdmis- ja uusiutumisolettamukset erikseen
vaikuttavat, ndil16 vaihtoehdoilla ei liene merkittdvdd eroa.
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