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1. Alkusanoja

Vdestcin ikdrakenne on radikaalisti muutrumassa toisaalta syntyvyyden
alenemiser ja toisaalta eliniiin pitenemisentuloksena. Kuva puhuu puolestaan!
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Kuva l. l. Suomenvtiestdpyramidtt kihivuosina (Vr)estdennuste, 1995, Kansanelikelai-
tos)

Vdestii vanhenee

Muutokset ovat niin suuria, ett'i ne vaikuttavat yhteiskunnan toimivana
pysymiseen. Jos alliivien ikiiluokat olennaisesti pienenevit, kuka huoltaa lisiiiintyviin
vanhusten joukon, kuka huolehtii koko yhteiskuntakoneiston kiiynniss2i pysymisestii?
Potentiaaliset ongeknat ovat sitii luokkaa, ettii niihin on jo hyvissii ajoin varauduttava.

Ikiiyrymisongelma on fdrked myds eliikejiirjestelmille. Eliikkeensaajien
Iukumilrdn pel?itiiin olennaisesti lisiilnryviin ja samalla maksajien lukumiiiirii pienenee.
Puhuttiin eliikepommista, ja tyoetiikejiirjestelmiiiin on tehty suuria leikkauksia, jotka
olennaisesti ovat supistaneet varsinkin tyonantajien TEl-maksua siitd, miksi sen
aikaisemmin arvioitiin kasvavan. On lirkeiiii seurata kehitystii jatkuvasti. Tiimiin
muistion tarkoituksena on esituil Lflmdn hetken tilaa ja nyt tehliivissl olevia tulevaisuu-
den visioita.

Ellkkeellesiirtymisikd

Eliikejiirjestelmid koskevat pitkiin aikaviilin ennusreer riippuvat olennaisesti
paitsi eliniiin pitenemisestA my6s siitii, mitd oletetaan ikiantyvin vaestOn terveydesta
ja sen vaikutuksista mm eliikkeelle siirrymisen ikiin. Viimeksi mainittu on nykyisin
poikkeuksellisen mataia, keskimiiiirin 58 n:otta. Jos voiuisiin odottaa sen kohoavan.
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silloin verraten varovaisin oleuamuksinkin on arvioitavissa, ettd eldkemenoprosentit

vdhenevdt dramaaffisesti aikaisempiin ja osittain nykyisiinkin ennusteihin verrattuna 0<s.

kuvia 4.1 ja 7.1 jiiljempiini). Asialla on keskeisen tiirkeii vaikutus myos yhteiskuntakoneis-

ton hiirioUomiin kiynnisst pitiimisen kannalta sekii arvioitaessa mm. tulevaa vanhusten

tarvitsemien palvelujen miiiir?iii ja laatua.

Mutta onko elikkeelle siirtymisen mydhentymisen olettamus realistinen? Misse

maerin se toteutuu omalla painollaan sitten, kun tyosomyys vaihtrru tydvoimapulaksi ja Irun

vdestcin terveys kohenuru? Ja voidaanko kehitykseen ehkii vailarraa. Tiihiin muistioon on

kootur asian harkintaan vaikuttavaa aineistoa.

Liihteene on mm. eliikeikiikomiteaa varten (L977-1983) keriitty runsas materi-

aali. Sit i on tiiydennetty ja ajanmukaistettu mm. professori Antti Hervosen fild tarkoitusta

varten antamalla aineistolla. Asiaa kiisiteltiin vuonna 1994 miniseminaarissa, jossa prof.

Hervosen lisiiksi oli liisnd mm. Sosiaali- ja terveysministeritin ylintii johtoa.

Lulnrun 2 on keriuy gerontologista tietoa ikiiintymisestii ja tyokytyn siiilymi-

sestii. Eldlkeelle siirtymisen kiiytiinto ja ty<ivoiman tiiytliytyminen kuitenkin riippuvat

terveydellisten seikkojen ohessa suuresti, mahdollisesti vielii enemmiin monenlaisista

poliinis-sosiaalisista seikoista. Niille omistetaan mydhemmat hvut.
Esityksen alkaminen gerontologiasta on sikili loogista, ettii gerontologeilta

odotetarn vastausta siihen, voisivatko ihmiset yleisesti jatkaa tyt tiiiin nykyistii kauemmin,

joko tiiysipiiiviiisesti tai osa-aikaisesti ilman, ettii tdrmiitiin kohtuuttomiin terveydellisiin

haittoihin ja rasiurksiin. Jos vastaus on kylli, ts jos terveys sen sallii, silloin ja vain silloin,

on mielekiistd kisitele eHkfteen alkamista mytihent?ivi[ n ikymie ja keinoja vaikuttaa

siihen.

2. Gerontologiaa

Motto: Eino HeilJ<inen:

Keskeneriiisyydestiiiin huolimatta gerontologiset teoriat voivat antaa uusia Dekdkulmia, asettaa

piintyDeer kiisitykset epEiilyksenalaisiksi, laajenua kesirystii kehitystehtiivien tarpee[isuudesta myds keski-

ikiisiin ja vaohoihin ibmisiin, tuoda esille vanhenemistryahtumien moninaisuuden ja suluen yksilollisen vaih-

telun seki valottaa erilaisten penpektiivien ja tiedonintressien tarsulla olevia motiiveja.

2.1 Elinikii, kuolevuus

Eliniiin pitenemisestii ja kuolewudesta on runsaasti tilastda sekd Suomesta etld

ulkomailta. Ihmisten eliniiin piteneminen ja sen mukana vieston vanheneminen ovat niin
tunneturja seilkoja, etti riittiiii viitata luvan 1.1. ikipyramideihin seki krxin2.l ia2.2
otetuihin esimerlkeihin ongetnan kiisittelytavoista.
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Kuva 2.1 Odotettavissa oleva eliniiin kehirys Suomessa ja Ruotsissa.(Hertonen &
Pohjolainen, 1991, 37.)

Toinen tapa kuvata elossa pysymisen kehirystf, on ns. kohomitarkastelu.
Kuvaan 2.2. on tilastoitu, miten suuri osa 20-luotiaista on elossa vield 30-, 40-, jne
luotiaina. Tilastointi on suoriteffir erikseen eri syntym[vuosiluokille eli kohorteitle.
Nehdaan, miten elossa pysymisen todenniikoisyys on sitii suurempi mifd nuoremmasta
kohortista on kysymys.
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Kuva 2.2. Kuvaan merkittyjen syntyrnivuosien mukoan muodostettujen kohorttien elossa
olevien luvun kehitys (survival). ( Ekikeilaikomitean osamietintri II, 198;', 90.)
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Tiistiikin kuvasta voidaan p?iiitellii eliniiin voimakas piteneminen.

Ulkomailta saatavissa olevat tiedot ovat samansuuntaisia kuin Suomessakin.
On myds keskusteltu siita, miten kauan i.iillainen kuoleluuden laskeva uendi voi jatkua, ja onko

kauempana tulevaisuudessa odotettavissa kiiiinne nousun suuntaan. Sellaisen syryksi on spekuloitu esim:

- Uusia sairauksia, AIDS mainitaan pdillimmiiisenii, liihinnii ulkomaisessa keskustelussa.

- Saasteitten terveye:i pilaavia vaikutuksia, erityisesti suurkaupungeissa.

- Ihmislaadun degeneroituminen: kehittyneen leiketieteen ja laiikityksen ansiosta nyt jii6 eloon runsaasti

sellaisia yksilOitii, jotka aikaisemmin heikkoina olisivat kuolleet jo lapsena tai varhain. On epiiilty, eoli niimii

heikot ainekset viihitellen saattavat nostaa keski-ikiiisten ja vanhojen kuolevuuslukuja, viiestd ei ole silli lailla

valikoidusti tervettl kuin oli aikaisemmin.

- Liikenne- ja muut tapaturmat.
- Viikivalta: erityisesti Yhdysvalloista on kuultu kauhistuttavia tietoja vdkivaltakuolewudesta, joka lienee

nousemassa ainakin nuorten ikien tiirkeimmiiksi kuolinryyksi??
Toistaiseksi ei ole tiedossa, eri em. tai muiden seikkojen takia kuolevuuden aleneva trendi olisi

kaiintynyt nousuun. Tulevaisuuden ennusteet tehtiineen olettaen laskevan uendin yhi jatkuvan.

Huomautus 1: Jos kuolevuus kuitenkin my6hemmin alkaisi kasvaa, silld voisi olla pdinvastainen

vaikutus esim. eliikekustannuksiin kuin jatkuvalla alenevalla trendille. Jae arvattavaksi, onko ihmissuvun

potentiaalisella huononemiselia myds terveydellisii seuraamuksia, sellaisia, joita seuraavan otsikon alla

kiisitelldin, ts tydkyvyttomyyseldkemenot (a sairausvakuutusmenot) alkaisivat kasvaa.

Huomaunrs 2: Aikaisemmin suuret epidemiat, menneiden wosisatojen rutoista puhumattakaan,

niikyivetkuolevuus- jaeloonjiiiimistilastoissahuomattavansuurinakin notkahduksina. Nykyaikaisen li.iiketieteen

ansiota on, ettei sellaisia endd ole havaittavissa ainakaan kehittyneissii maissa 1920-luvun espanjantaudin

jiilkeen.
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2.2 Tyokyky, tytihtin osallistuminen

Keskeinen kysymys on, onko vdest6n pidenfyneesld ja yha pitenevdsfd
eliniisti seurauksena, etta nryds tydlqlE ja terveydelliset mahdollisuudet osallistua
ans ioty ohdn ulott uvat entisfi korkeamp iin ikii n.

Tiimiin otsikon alla siis rajoitutaan keskustelemaan pelkiistii?in terveydelli-
sisld seikoista, sosiaaliset, sosiologiset jne aspektit kiisitelliian jiiljempiinii erikseen.
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Kuva 2.3a. Periaatekuvio. Sairauksien runscnn ilmaantumisen ikivrili (P ja P') siirtyy
ekimtinkaaren pidentyessti ja vastaavasti vaikeasti sairaiden ja toimintalq\ytt()mien
vanhusten ns. terminoalikausi (E ja E'). (Hervonen ja Poikolainen, 1991).

Kuvan 2.3a tarkoittamaa efektiii voidaan havaimollistaa myos piiftemalla
niikyviin, mik6 osa kohortista sen ikiiiintyessi on tyokyvyt6n toisaalta siind kunnossa,
enii pystyy itse huolehtimaan itseslidn kotiolosuhteissa ja toisaalta on jo niin heikossa
kunnossa, etld on olennaiselta osin jo hoivan tarpeessa (terminaalitilassa). Seki tyoky-
vyttdmien ett'd terminaalipotilaiden joukon voidaan odottaa siirtyviin ikiiasteikolla.
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Kuva 2.3b. Peiaatekuvio. Kohonin rydlqtvyfiAnuil{si tuleva osa (vtivoitexu alue) ja
t e rmt naalio s a (must a) ny lg i s i n j a t ul evai s uude s s a.
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Tytikykyisyysikikin kohoaa
Kuvat 2.3a ja 2.3.b antavat vastauksen alussa asetettuun kysymykseen. Se

ikii kohoaa, johon asti vdestcin olennainen osa pysyy kohruullisen hyvin tyrikykyisend.
Tulevasta kehityksestii riippumattakin ldmii koskee ainakin nykyiStii poikkeuksellisen
alhaista eliikkeelle siirtymiskiytiintoii. Kuva ei kuitenkaan vastaa siihen kysymykseen,
miten tarkoin sairastuwusiln siirtymii (P) on yhtii suuri kuin eliniiin pidentyma.
Vastausta saadaan j iiljempiini referoitav ista tutkimuks ista.

Terminaalikausi
Ikikaaren lopussa on ns. terminaalikausi, jolloin suuri osa viel6 elossa

pysyneistii on avuttomassa tilassa ja hoidon tarpeessa. Vanhuspolitiikan kannalta olisi
rarpeen tietiiii, mitii tapahtuu terminaalikaudelle. Myos tiimi kausi siirtyy. Tutkimuksia
ei kuitenkaan ole tiedossa siitii, piteneeko itse terminaalikausi vaiko vain siirtyy entisen

pituisena. Tilli seikalla on merkitys6 tulevaisuuden huoltotarvetta arvioitaessa mutta

se ei kovin olennaisesti koske eldkevakuutusjirjestelmien suunnittelua, minkii luoksi
sitii ei klsitellii tiissi muistiossa.

Tydkykyindeksi

Kunnallisessa eliikeikiitutkimuksessa (Hernberg, Ilmarinen, Wigar et al
wodelta 1984) konstruoitiin erityinen tvo(vkyindeksi, joka eri rerveys- ja tycilcylcy-
ominaisuuksien painotettuna keskiarvona kuvaa tutkittavan henkilon tydky(ye. giimiin
tutkimuksen ansiokkuutta todistaa mm. sen maininta Iancetin Editorialissa).

Tu&itnrjen henkilOiden keskimiilrlinen tyrikykyindeksi niikyy kuvassa2.4.
Huomattakoon, etld vieli 67 woden idssd vasta vain vajaa puolet nrtkinrista tuli
Iuokitelluksi tyokyvyltii:in (merkitr2iviisti) alentuneiksi.

alentunut tyokyky. %
50

40
H tyosseolevat, n=5 261

.-. vanhuuselekelaiset,

20

45 47 49 51 53 55 57 58 61 64 67

ika. vuosia

Kuva 2.4. Niiden osuus tutkituista henkildistci (erikseen vielci tyossriolevat ja van-
huuseltikeldiset), joiden tydlEl{y oli alentunut tutkimuksessa asetun kriittisen rajan
alapuolelle. (Tuomi, K. et al 1985, 1,14.)
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Yksiliilliset erot suuria
Em rutkimuksen erityinen meriitti oli yksildllisten tulosten esittaminen havainnollisena diagram-

mina, misr, kuva 2.5. anaa esimerkin. Tiill6in arvokasta informaatiou ei joudu hukkaan niin kuin kdy

silloin, kun tulokset mvanomaisesti esiteLiin keskiarvoina, hajontoina jne.

Timii diagrammi oti rirked todisrusaineisto, kun sittemmin julkisen sektorin perinteellisesta

ammarin mukaan porrasterusu eliikeikijirjestelmlisti piiitettiin luopua. Yksil6llinen variaatio osoituutui
voimakkaammaksi kuin petkiistiiiin ammatista johruva. Sen mukaisesti ammattiporrasteinen eliikeikiijiirjestelmii

korvartiin joustavilla ellikkeellesiirrymisjiirjestelmillii-

energce{trren

naiftt
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ikii wcia

10
ika ru6ia
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Kuva 2.5. Tutkittujen henkildtden stjotttuminen tkii-tyolqlEindeksin koordinaatistoon
Indel<si tasoa 15 tutkijat pftfuAt kiintsenti. Sen alittaneet luokiteltiin "tyolq)vyttdmiksi"
(Iuomi, K. et al 1985, 142.)

Hyvin suuri yksilollinen vaihtelu on nahdvissa. Se oli monen muun vastaa-

van tutkimuksen kanssa perusteena sille, ett?i perinteellinen yhden ellkeiiin (TEL ja
KEL 65 vuotta) jarjestekna muutettiin joustavaksi mahdollistaen heikkokuntoisten
siirrymisen joko osa-aikaeliikkeelle tahi varhennetulle eliikkeelle tai yksilolliselle
varhaiseldkkeelle. Vastaavaan jirjestelmiiin on sittemmin paatefty asteittain siirtye
my6s julkisen seklorin piirissd.

Vanhenemisilrnidn rakenne

Eliikeikikomitean mietinndste lainattu kuva 2.6. pyrkii asettamaan kyseen-

alaiseksi sen yleisen kiisityksen, efte ikAantyneiden ihmisten henkiset kyvyt suuresti de-

generoituvat. Kuva osoittaa, etfi eraet henkiset ominaisuudet kylH heikkenevdt ao.

henkil<in ikiintyessii, mutta ereat muut sailyvet tai jopa paranevat.
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Gerontologit ovat tutkineet myos vanhojen ihmisten oppimiskykyii. Sen ei

uskota - vastoin yleistii kesiryste - olevan kovin huono. Jos tiim[ piliii paikkansa, esim

ikivililli 55-65 (70?) olisi viel2i edellytyksil pysyii mukana tyOelamassii silloinkin, kun
teknologia nopeasti muuttuu, ts kun tyontekija jatkuvasti joun:u oppimaan uusia

tyOtapoja.

?oikkeama keskiarvosta
yksikk6?i

15 20 50 40 50 50

Kuva 2.6. Eniiden henkisten omtnaisuul<sien kehilryminen itin muknna (Ekikeikiikomi-

tean osamietintti II, 1981, 69.))

Vastaavanlaisia tutkimulsia on runsaat saatavissa eri maista. Hyvd nykytie-
don kooste on Kohlin artikkelissa (1991).

Johtopiilttis: Ktirytuntivissri olevat tutkimukset osoittavat efitivanhenevat ihmtset

ovatttiniliintytj-jatoimintalqllqisempitikuinaikaisemmin,jailmeisestivoidaantrendin
odottaa jatkuvan (esim. Hervonen, Lancet Editoial, Kohli )

Samaan johtopiidtdkseen tuli myris eliikeikiikomitea (s. 75) korostaen kuitenkin
yksiftillisiii eroja.
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Kvantifiointia

Ennusteiden laskentaa varten tarvitaan em myohenrymistrendin numeerista
arviointia. Kwa2.4. antaa vihjeitii. Niiyttiiii siltii, etti terveydellisiii edellytyksiii ty6n
jatkamiselle (airnkin osa-aikaisena) on vielii puolella 65-67-vuotiaista ja ehkd n.

kolmanneksella 70-vuotiaista. Kuitenkin timi varsin valoisa gerontologinen aspekti
peittyy jiiljemp[nii keskusteltavien sosiaalisten tekij?iin alle. Relevantti on tietenkin vain
kaikkien vaikutusten kokonaisuus, mihin palataan mycihemmin.
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3. Tilastoja eldkkeiden alkavuudesta

Suomessa eliikkeidcn alkamisiat ovat varsin alhaisia. Tiinrii seikka ja scn tuleva

kehitys ovat keskisia ongelmia tdmdn muistion kannalta. Asiaa valaistaan ensin muuta-

min tilastotiedoin.
Kuvassa 3.1 on tilastoa eliikkeiden alkavuudesta. Vuonna 1986 tulivat voimaan

joustavat eliikeikiisiiiinnokset. Yksilollinen eliikeikii sai suosiota.

Uudell) ty6lrywttAmyyseEkehakemukset 192F94

tlon

40 0oo

30 000 il Hy'kAevel dkaisu

20 000 E Myo.neiselEdQbu

El Yksibilbet€tEi$Eld(Gt
10000

E Ve6iEi*tldlryvytt6nl)/yeliil*€d

r970 1 97S 1980 1985 1 990 1g

r) Eivat sisera idkohakfruksB. Lahd€: K@reliikelaitok$ntbsot.

H6h. ykdtolis ErtEiset itd<ffi ostE dkaisiksi ff l$tu 6makkop6al6ksel ia s@l@ bpullisd pait6|($t (ls. aMfkopaeloks iSfeig
lopulli$t paAt6kset 6va sisaly kwion lukuihin).

Kuva i.1. Uudet tydlq)vyttdmyyseldkehakemukset 1970 - 1994. (Kansaneliikelaitoksen
tilastollinen vuosikirja 1994, 86. )

Eliikkeell[ olevien osuus 55-64 vuotiaasta vf,estdstd 31.L2.1994 nikyy kuvasta
3.2.

-l --J-re
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Tyollomyyselakkeel

Varhennelul vanhuuselakkeel
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Varsrnarsel lyokyvyltomvyselakkeer

BO

71.0 TN
lg

60

40

47.7

41.5

28,6

n,4

55 56 57 58 59 60 6t 62 63 64 lka vuolta

') Pelkkaa bskenelakena saavat eivel sisally kuvion lukuihin. Lahde: Keian ia ETK:n yhleistrlasto

Kuva 3.2. Eliikkeelli olevien osuus 55 - 64 vuotiaasta vtiesttistii 31.12.1994. Pelkkiti
leskenekikeftti saavat eivtit sistil$ kuvion fukuihin. (Kansanekikelaitol<sen ja Ekiketur-
v ake s hics e n y ht e i st i las t o )

Ulkomaista tietoa sisiltyy mm KoNin artikkeliin (1991). Sen sivulta 212

lainataan kuva 3.3, joka kuvaa elikeikiii liihenevdn ikiiluokan tyohdn osallistumista
eriissd maissa.
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Kuva 3.3. Tydekimiin osallistuyien osuus vuosina 1965-1991 60-64vuotiaiden miesten

il<tiryhmtissti eniissii maissa. (OECD Labour Force Statistics, 1984-1992)
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Vastaavia lukuja sisiltyy mm. Helka Hytin (L994) katsaukseen v. 1990 poikki-
leikkauksena. Matalan tycivoimaosuuden maita ovat Hollannin ohella my6s Belgia
(ll%) ja Ranska (14%) sekd, korkeamman osuuden maita Tanska (39%). Kuitenkin,
kuten Hyttikin huomauttaa, eri maiden tilastot saattavat olla niin erilaisin perustein
laaditut, ettii vertailut j iivdt epdvarmoiksi.

Kun elinaika on pidentynyt, voisi odottaa, ett?i tyohdn osallistuminen myds
lisii?intyy ikiiiintyvissa ikiluokissa. Ylliittiiviin on, ettd onkin kiynyt painvastoin! Tema
on eurooppalainen ilmirj.

Kuvassa 3.4 niihdiiiin potrjoismainen vertailu. Suomen korkeat luvut aiheutuivat
varhaiseliikkeisrd.

V?iest6osuus 7o

Suomi

Ruotsi

No{a

20 30 40 50 60 Ikii

Kuva 3.4. Tydlqvyntimyys- ja varhaiseltil<keitii saavten vtiestriosuudet Pohjoismaissa v.

1990.
Kansainvilisten vertailujen suhteen on kuitenkin oltava varovaisia mm siksi, eni miiirittelyt ja

tilastoiminen ovat erilaisia. Esim. Ruotsissa tilastoidaan sairausvakuuu.rstapauksiksi sellaista, mikii meillii
n:ikyy elSkejirjestelmien ty6kyvytt6mlysellikkeini.

Toinen hiiridn lihde on tydttomyys. Se on eri muodoissa lisinnyt suuresti varhain elikkeelle
siirtyvien lukumnirin. Meilli jopa on erityinen ty6ttdmyysehke, joka siselryy elekkeinen atkamisikitilastoihin.
Muissa maissa ty6ttdmat saatetaatr hoitaa eri jitjestelmien kautta ja tilastoida muuhun kuin elikejiirjestelmiin
kuuluvina.

Kolmas, osiuain suuri virhelihde on siinii, efie meilli rydelikkeet ilman kattoja kesirivet miltei koko
elAketurvan ja dl2516idaan ssn mukaisesti. Useimmissa muissa maissa sen sijaan tilastoidaan vain lakisiiteiser
elfikkeet ja niitii tAyden6vet osittain hyvinkin minavat ja kalliit vapaaehtoiset (useimmiten kollektiiviset
tyonantajan jtujesumet) eldkejirjestelmiit jateteao ukopuolelle. Ne kuitenkin vasBavar TEl-jirjestelmeii ja
niihin voi sisiltyi alennem:ja elikeikiS tilastoinrihin lakisiiiteisiin jdrjestelmiin verratruna. Kun lisiiksi
rydelakkeet on meilld siirretty rasittamaan veroastetta, tiimiikin naynii muihin maihin verramrna korkeammal-
ta, kuin miti se ilman teta rilastovirhenA olisi.
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60
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4. Ivliksi eltikkeet alkavat niin varhain ?

Divergoivia mielipiteitii niyttiiii esiintyviin siitii, onko tarkoituksenmukaista, euii
elikkeelle siirtyminen tapahnru varhain. Erityisesti fyott6myysaikoina sitii on pidetry
hyodyllisenii varaventtiilini. Kun kaikille ei riilA triiti, on katsottu mielekkdiiksi siirtiii
vanhoja ty<intekijoitii eldkkeelle ja siten tehdii tilaa nuorille. Lis?iksi rycinrekijAr ovat
ainakin osittain pitiineet varhaista eliikkeelle piiisyii erddnlaisena etuna, josta halutaan
pitiiii kiinni.

Toisaalta varhainen eldke on suuri kustannustekijii, eikii ensinkiiin sovi myo-
henrmdn tulevaisuuden niikymiin, yhteiskunnan toimivana pit6miseen. Liihinnii niistii
syir;tii esiintyy kritiikkia "liian varhaisesta eliikditymisestd".

Ongelmaan joudutaan ottamaan kantaa aina, kun kiisitelli?in pitemmiin tulevai-
suuden niikf/mia ja mm. eldkekustannusten arviointia. Tdssi ja seuraavissa luvuissa
pylitiiiin tarkastelemaan odotettavissa olevaa kehitystii ja myos keinoja - jos pakottavaa
tarvetta ilmenisi - siihen vaikuttamiseen.

Aluksi on kerlfty luetteloa erilaisista syistii, jotka ovat saattaneet vaikuttaa
va:.haiseen el2ikkeelle siirtymiseen. Referoinnia helpottamiseksi syy- (a niikdkohta-)
kandidaatit on numeroitu 51, 52,

Tdllainen syiden analyysi on viilftiimiton toisaalta tulevan kehityksen arvioimi-
seksi ja toisaalta myds potentiaalisten kehitykseen vaikuttamiskeinojen loytimiseksi.

51 ' lytitttimyys. Kun tyotii ei ole riittiinyt llheskiiiin kaikille, on - niin kuin edellii jo todet-
tiin - erf,iilsi ratkaisuksi muodostunut kiiytiinn<iss[ se, etfii iktiiintyvin tytintekijriiui
sirtrretiiiin el?ikkeelle varhain. Niiin on uskottu avautuvan ty<ipaikkoja tytittrimille tahi
ainakin on voitu viihentiiii irtisanomis- ja lomautuspaineita.

Muistettakoon, ettd eldkejdrjestelm#mme kuuluu (tosin kiristerryne) ry6tto-
myyseliike om2na elikelajinaan. Niinikiiiin tyottdmyys on lisdnnyt paineita myos
g'<ikyvyttomyyseldlJceiden ja yksildtlisten varhaiseliikkeinen suunraan.

Lisiiksi elf,kemenoprosenttiin (=eldkemenot prosentteina vastaavasta palkkasum-
masta) on vaikuttanut se, etti jakolaskun nimittiijaist,i, palkkasummasta, puuttuvat noin
puolen miUoonan tyottom?in palkat.

Tytittomyyden kokonaisvaikutuksesta tydeliikejiirjestelmidn voi saada suuruus-
luokkakuvan vertaamalla riialslsimpien vuosien toteutunutta eldkemenoprosenttia
vastaavaan ennusteeseen, joka oli tehty juuri ennen lamaa. Kuvasta 4.1 ndhdiiiin, ettii
vaikutus on ollut noin viiden prosenttiyksikcin luokkaa.

Vuoden 1994 lopussa ikiiluokkiin 55-64 kuuluvia yksityissektorin elikkeensaajia
rtli240 000 henkilofi, mikd on 46 % vdestonvasiaavasta koko miiiiriistii, ja 64-ruotiais-
ta noin 90 % oli jo eldkkeellii. Voidaan arivoida, efte rydttomyyden ja laman eri
Icanavia purkautuneen vaikutuksen johdosta tistd miiitds&i ehkii n. 100 000 henkiloii on
sellaisia, jotka paremminkin voitaisiin luokitella tydttomyysrurvan piiriin kuutuviksi.
He ovat nykysysteemid hyviiksi kdyttiien pelastautuneet eliikejiirjestelmien tilastoihin
pois tydttdmien tilastoista.
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Kna 4.1. Til-ekikmenot prosertteina palknista. (f. Korpela, Eliiketurvalceslats,
1996). Enrursteet 1995 ja 1996 lallitti<sen esitylcsen 118/95 ruicaisestt. Lisdksi aruiottu
l<olnun vuoden elilckcide n allcaywtde n tylckiiyty mis en vailatus.

IldelSkemenojen l99Gluvun tilasoa rasittaa siis huomattavassa miirin tyouOmyys. Oikeampaa olisi
erotella sitii koskevat menot erilleen ja siirtili ne ty6ttdmyydcn tilasojen pi,iiouikon alle. Niin ci ladtenkaan
ole tapahtrnut Tilasollinen virhe on luetnr cHkejarjesrclmillc rasiurkscksi ja n;hCivisti on my6s ollut
ainelaena clikepommiftsshrstelussa. Voidaanko ou.ksta, euli ulkomailla tilastoiati oa oikeampaa?

52 o $tinantajien motiivit. T!6nantajille elilJ<eelle siirtiminen on saaftanut muodostaa
kdyu6kelpoisen, ehke edullisenkin, keinon vihentiii tydvoimaa, poistaa tehottomia
ainel$ia henkildstdstjijne. Osittain tiimd on voinut tapahtua maksattamalla kustannukset
TELjarjestelmin a5. tasauksesta, ts. tyonantajien yhteisesti potista. Suurten ja
keskisuurten ty<inantajien osalh tite rahoitustapaa on jo saatu kodatuksi.

53 o Sairaat ikiiluokat. Eliikeikii?in tulleet ja liihivuosina tulevat ikiluokat ovat syntyneet
eDnen sotaa, sodan aikana tai vilittomtisti sen jiilkeen. Kuten kohorttitarkastelut
osoittavat, niimd ikiluolcat ovat sairaampia kuin myohernmet ikiluokat. Syyksi on nihty
aikaisemmat kehnot olosuhteet, ravinnon puutteellisuus, ylcsipuolisuus, epeterveelli-
syys ym. Esim. verraftuna Ruotsiin t5&i on pidetry ertiini syynd Suomen olennaisesti
korkeampiin kuolevuuslukuihin ja tyokyvyuomyysfrekvensitihin (selviuiimdttd on,
minlii verran siiti on tilastovirhetti, kun Ruotsin lukuja kZitkeytyy sairausvakuutustilas-
toihin).

Eldkekr rmitea 1990

;oME 1994

ffi
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54 r Arvot ja aseteet. Aikaisernmin luterilaisen maailmankatsomuksen mukaisesti ty6tii
pidettiin arvossa, silloisilla ikiluokilla oli velvollisuudentuntoa. Sittemmin on arvojf,r-
jestykset ja asenteet muuttuneet, tai ainakin paljon holryneet. Jos kohtalaisen hyviin
elintason saa miuiliin tyotii tekemittii elikeliiseni, miksei kiyttiiisi tilaisuutta hyviiksi?

55 o Tytitoverit ja solidaarisuus. Tyontekijtiiden kiiyttiiytymiseen on saattanut vaikuttaa

myos tyotovereiden asenteet ja solidaarisuus: pyrkimillii ja p?iiisemilld elikkeelle on
turvamr nuorempien ty6llisyyttii tilanteessa, jossa tydvoiman viihenfiminen yriryksissii

on niiyttinyt ajankohtaiselta.

56 o Jlrjesttijen asenteita on pidetty eriiiind syyllisinii aikaiseen elikkeelle siirrymiseen.
Mahdollisuuna siirtyii varhain eli}:keelle on pidetty jonkinlaisena tyOntekijille kuuluva-
na ansaittuna etuna. Toimenpiteet eliikkeelle siirtymisen lykkiiiimiseksi, varsinkin lakiin
kuuluvien ikiirajojen korottaminen tahi mydnfiimiskiiytiinnon kiristiiminen tus. niihdaiin
saavutettujen etujen loukkaamisena ja taistellaan vastaan. Elikeikiasiat ovat aiheuttaneet

laldcoiluakin.
My6s Kohli, (1991), s.216 syyttiiii ammattijiirjestda.
Toisaalta on todettava, et&i asenteissa on tapahtunut suuria muutoksia. Niinpii

ty6ntekijejiirjestotkin hyviiksyivlt ammatin mukaan miiiiriiytyvistii eldkeikirajoista
luopumisen ja korvaamisen joustavilla eliikei'illii. Viimeksi niiin tapahtui julkisen

sektorin j iirjestelmi ssl.

57 o Mytintiimiskiiytiintti. Arvot ja asenteet ovat todennekdisesti vaikuttaneet myos el?ikkei-

den hakemisintensiteettiin ja nrydrudkiiyttintddn, niin kuin jo maininiin kohdan 51

lopussa.
Jatkuvasti esitetiiin julkista ja tydmarkkinakritiikkia bisaalta siitii, ettii myont6kay6ntd on lepzua ja

toisaalta ettii se on kovin tiukkaa. Tasapainoilu optimaalista kiiytantoa koko ajan haenaessa tunnetusti johtaa

aaltoliikkeeseen; ensin tullaan esim. liian lepsuun kefeil06n, sitten siti @aniikin omaisesti) korjataan, jolloin
helposti urllaan toiseen iirimm,iisyyteen, liikaan kteyteen, ja sitten sitii korjataan jne. (tillaisia ilmidiUi tutkii
mm marcmaatikkojen ns kontrolliteoria).

S8 . Eliikkeiden taso on myris vahvasti vaikuttava tekij[. Kun aikaisemmin eEkl<eet olivat
riittiimaftomet, ne suorastaan pakouivat pysymiiiin tyossd kauan. Nyt eliikkeilli jo tulee
kohtuullisesti toimeen, joten pakko on poistunut tai ainakin viihentynyt.

59 . Verotus. Erityisesti kun otetaan huomioon marginaalivero, eldkkeeni verojen jilkeen
kliteen jdivii zumma saattaa olla vain 10-20 % pienempi kuin, miti nettoa jae verojen
jdlkeen palkasta, ja matalissa palkkaluokissa nettoeldke alkaa olla jo nettopalkan
suuruinen ja suurempikin. Korkeammissa tuloluokissa pudotus nettopalkasta nettoeHk-
keeseen on n. 3040%.
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S 10 . Hollannin tauti. Kansainvllisissii tilastoissa (kuva 3.3) niikyy Hollanti poikkeuksel-
Iisena ilmionii. Sielli tyokyvyttrimyyseliikkeitten lukumiiiirii on ennifyksellinen ja sen
seurauksena tyovoimassa pysyminen iin varttuessa hyvin matala. Tiedetiilin, ett?i syynl
on ollut Hollannin huippuliberaalinen fyokyvyttrimyyseldke ja sen kiysdt perusteet.
Hollantia on pidetty varoittavana esimerkkirri koko maailmassa!

Mytis Suomessa eliikkeelle ryntiiyksen syyksi on usein viiitetfy ellkkeitten
korkeutta, marginaaliveroa ja lepsua myontrik[yt?intoii.

S 11 o Eliimiinkaariteoriat. Eldkeikiikomitea referoi teorioita, joissa eliike ja eldkeaika
nehdiiiin osana tyci- ja vapaa-ajan ja niin mycis ansioiden jakamista koko elinajalle
(Eliikeikiikomitea, 1981, ss 5 - 13). Tdmin teeman alaotsikkona on eldmisen laadun
optimointi (Eliikeikiikomitea, 1981, ss 13-16). Eino Heikkinen (1990, sivuilla 6 - 9)
esittelee mm aktiivisuus- ja irtaantumisteorioita.

S 12 . Osa-aikaeliikkeitii ei ole osattu keyfi:ia hyviilsi. Osa-aikaeliikkeillii voitaisiin myohen-
tiiii elikkeelle siirfymisti. Myos Kohli mainitsee tiisli mahdollisuudesta, mutta toteaa
etlii vain Ruotsissa ajatuksella on ollut menestysfi. Tiedet?iiin, ettii siellii tydmark-
kinajiirjestdt aktiivisesti ja yhteiselli sopimuksella k[yruristiviit asian ja se saatiinkin
toimimaan.

On usein valiteltu sifli, etri asia kaanru siihen, ettei ole sopivia osa-aikatoitii.
Ruotsissa piiiasiallinen ratkaizu oli vuorottelu: kaksi sorvaria ryhfyy vuoropiiivinA tai
woroviikkoina hoitamaan yhti^ ja samaa sorvia (olloin toinen sorvi vapautuu). Ainakin
suurissa ja keskizuurissa yritylsissii t?imii idea niiytti toimivan Ruotsissa.

Ruotsin uusimmasta elikesuunnitelmasta ei ole riiniv&ti tietoja, mutta nayueisi siltii kuin osa-

aikaelSke olisi pyyhiry pois tai ainakin vaihdem,r rydntekijan omilla maksuillaan kustantaman eldkkeen osan
yhdeksi vaihtoehtoiseksi kiyttrimuodoksi. Kritiikkii on heriittiinyt se kisitys, etti kiytinn6ssii osa-aikaelEke on
yleisesti muodostunut keinoksi p?iistii varhain elikkeelle, kun se oli tarkoiteru piiinvastoin myohentjimeiin
elikkeelle siirtymistii.

S 13 . Valtio. Kohli kiinnittiii huomiota myos valtion sosiaali- ja finanssipolitiikkaan. Ongel-
mana on ollut tasapainoilu ristiriitaisten vaatimusten viilillii, yritykset ldytii keinoja
ty6ttdmyyden viihentimiseksi tms. (Kohli sivu 217).

Eliikeiiin kiiyttiimistii ty6voiman tarjonnan siitelykeinona eliikeikdkomitea
(1981) kiisittelee sivuilla L6 - 2L. Samasta myOs Kohli mainitsee (s.216).

S 14 . Henkivakuutusyhtitiiden epiilojaali toiminta. Silloinkin (ennen lamaa) kun yleinen
intressi oli liian varhaisen eldkkeelle siirtymisen hillitseminen ja myohentiiminen,
henkivakuutusyhti6t mm. Ruotsin ja muiden maiden tapaan, ryhtyiviit markkinoimaan
yksilollisiii eliikevakuutuksia. Myyntiargumenttina ihannoitiin aikaista eliikkeelle
piiiisemisti, omistautumista harrastuksille, perheelle, hyvin ansaittua viihtyvyyttii ym.
Argumentointi oli siis pliinvastainen yleisen edun kanssa. Vaikkakin myyntitulokset
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esim. Ruotsiin verrattuna jdivlt vaatimattomiksi, silti vaikutusta yleiseen asennoitumi-
seen voidaan otaksua olleen.

Kyseenalaista koko jdrjestelmAlle oli myds se, etti myyntiargumenttina saattoi olla todellinen tai

kuviteltu veroeu.r, jos esim. tydnatrtaja palkankororuksen asemesra j:irjestiia johtavalle toimihenkil6lle
yksildllisen eldkevakuutuksen joko normaalissa tai alennetussa idssd.

S15 o Automaatio mainitaan ereAne syyne varhaiseen eHkkeelle siirtymiseen. Sen on arveltu
vihentiivin tyovoiman tarvetta ja sitii kauua lisiiiivdn paineita hakeutua eldkkeelle. Niin-
ikiiin samaan suuntaan on arveltu vaikuttavan sen, ette ikliintyneiden tyrintekijoiden on
joskus ollut vaikeaa enid oppia uusia sofistikoituja tekniikoita.

Naytt6e todellisista vaikutuksista ei kuitenkaan ole tiedossa. Esim. vakuuosalalla tietokoneer
aiheunivat toimistotekniikan todellisen vallankumouksen, joka onjopa verrattavissa siihen, kuinka aikanaan
Englannissa kehruukoneet korvasivat kehruujennit. Kuitenkaan vakuunrsvien luku ei ole - vastoin ennakko-
odourksia - vahentynyt. Tietokoneet tarvitsevat suunnitteluun, ohjelmointiin, kaynd,6n, huoltoon jne oman
henkildstdnsi ja, ennen kaikkea, ne ovat mahdollisuneet sellaisia uusia toimia ja palveluja, jotka aikaisemmin
eivet olleet mahdollisia.

5. Miten eliikkeiden alkavuus tulee kehitrymeiin?

Niin kuin luettelon S1...S15 mukaan nykytila riippuu lukuisista taustatekijoistii,
niin myos tulevaisuus on monien kehitystekij<iiden ja myris aktiivisten vaikuttamiskei-
nojen summa.

Niima bkijat on hyddyllistii jakaa kahteen ryhmiiiin:

Itsestjiiin tapahtwa ja ohjattu kehitys

1) Mydhentymistii taoahtuu itsestiiiin, kun ainakin osa edelld luetelluista varhaisen
eldkkeelle siirtymisen syistii poistuu tai kiiintyy vailutuksiltaan suorastaan vastakkaisik-
si (aspektit A1,.A2,.. tiimen otsikon alla)

2) Jos pakottavaa tarvetta ilmenisi, mytihentiimistii voidaan aktiivisesti edistiii (Toi-
menpidevaihtoehdot Tl,T2,. .. seuraavan otsikon alla)

Nikymien realistisuus

Asiantuntdoidenkin keskuudessa esiintyy pessimismili sen suhteen, voiko
eliikkeelle siirtymisen keski-iki myohentyii ja erityisesti, voidaanko siihen ohjaavasti
vaikuttaa.
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Esim. Kohli G. 210) suhtautuu epiillen ohjailuun. Hen roteaa, etrri moner
yhteiskuntatieteilijiitkin luulevat virheellisesti, etti jos ilmi<i on sosiaalinen konstruktio,
se on helposti uudelleen muokattavissa. Niinikiiiin Kotrlikin toteaa, ett?i kehirys eri
maissa on ollut suorastaan piinvastainen ikiikehitykselle, elikkeelle siirtyminen on
varhentunut, vaikka vlesto elii entistii paljon kauemmin.

Myos meillii nykyniikymissd eldkkeelle siirrymisen lykkiiytymiseen uskominen
Ieimataan helposti ep?irealistiseksi. Blellii kuvatut paineet, asenteet ja mm. ammattiyh-
distysten jeykkii suhtautuminen seki eliikeldisten ja eliiketti ldhentelevien ikiiluokkien
suuri diinestyspotentiaali ei ole murrettavissa, niin uskottaneen.

Epeilijoille voidaan vastata, ettei eliikkeelle siirrymisen lykkiiytymisen tarvitse
olla ajankohtainen ennen kuin vasta 2OlO - 2030 -luvuilla, ehkd alkaen varovaisesti jo
wosituhannen alusta. Asian harkinnassa olisi osattava irrottautua timin pdiviin tilan-
teesta ja yritettiivi kuvitella, milti maailma nryttiii 20 - 40 vuoden kulumra kun
ikapyramidi on muuttanut ratkaisevasti muotoaan ja jattilaisrydftomyys on muurtunut
tydvoimapulaksi.

Nimenomaan ndmi otakzuttavasti tiysin muuttuvat olosuhteet huomioon ottaen
on syyld kartoittaa seikkoja, jotka voivat aiheuttaa elf,kkeelle siirrymisten lykkiiintymis-
tii (aspektit A1... seuraavassa) ynni erikseen keinoja mahdollisesti vaikuttaa siihen
(toimenpiteet T1,... kohdassa 6). Em. epiilyt kohdistunevat liihinna viimeksi mainitnri-
hin.

Aineistoa on koottu mm. Tydterveyslaitoksen julkaisusta "Ty<iterveiset 3/90'.
Niinikiiiin lancetin editorialissa on joitakin mainintda, samoin kuin Kohlin artilftelissa
ynnzi elikeik[komitean mietimdssi.

ftsfsleinnin helpottamiseksi niikrikohdat ja keinot numeroidaan AL, M, ....

Tltittdmyys + tycivoimapulaksi. Mm. ikiipyramidin hoikentumisesta (kuva 1.1)
voidaan piitelld, ettii 2000-tuvulla tydttomyys vaihtuu tyovoimapulalsi. Milloin niin
tapahtuu, siit[ on vaihtelevia arvioita. Jotkut arvelevat, effi vasta vuoden 2015 paik-
keilla tydu<imyys olisi painunut norrraalille tasolle ftitkatyonomyydeksi, jota on
parhaimpinakin aikoina) ja muuttunut jopa tyovoimapulaksi.

Ty<imarkkinoille tulevien iklluokkien tyrillistiiminen perusruu mm. uusien
tytipaikkojen syntymisen ohessa olennaisesti eliikkeelle poistuvien vanhojen ikdluokkien
jeft,imiin tilan tiiyttiimiseen. Kuvaan 5.1 on piirretty ennuste ryomarkkinoille tulijoista
ja liihtijoistii. Ensiksi mainitnrja on pyoristetty vastaarnaan 25-wotiaat (tarkempi
tulijain ikd.rakenteen huomioon ottaminen ei olennaisesti muuttaisi kuvan sanomaa).
Vastaavasti poistujia on kuvattu 60-vuotiaiden lukumi?iriilld (nykyinen keskimdirdinen
eliikkeiden alkamisika on 58 wona). N[hdiiin, etd vuodesta 2005 alkaen tapahtuu
radikaalinen muutos. Tydmarkkinoille tulijoita alkaa olla huomattavasti viihemmiin kuin
silloin em. elikkeiden alkamisiiin saaluttavia suurten ikiiluokkien poistujia.
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Kuva 5.1. Tydmarkkinoille tulijat (nibti edustavat vciestcitilaston 2I-vuotiaat, paksu
vtiva) ja poistujat (60-vuotiaat, pilkutettu viiva). k)hde: Timo Korpela, Eltiketurva-
keskus.

Tyollisyyskeskustelussa on kuultu kovin eri suuntiin menevil mielipiteiti. Esim.
muistellaan aikoja muutama vuosi taaksepiiin, jolloin jo eriiilli aloitla oli puutetta

koulutenrista tyontekijoisfii. Sitten laman myoti tuli suorastaan muoti-ilmidksi, meilll
ja muuallakin, supistaa tyovoimaa 2iiirimmilleen. Esim. sairaita jiitet?iiin hoitamatta

sarnaan aikaan kun liiikiireitii ja hoitajia on tydttomina, koululuokat ovat saaneet olla
ilman opettajaa ja jopa jo uhkailtiin armeijan lomauttamisellakin. Tyrintekijnjiirjestot
valittelevat, ettii teollisuudessa tehdiidn ylitoitii nii5ntymiseen asti, mutta ei oteta uusia

tyontekij<iitii. Ty<inantajien taholta tiitii kiisiryst?i on torjumr esiniimdll[ siistejii ylityoti-
lastoja. Voisiko totuus olla se, etri erdillii aloilla ja er[issii yrityksiss?i on yhii tyovoi-
man pienenii pitiimisen paineita, mutta eriiifti muiila aloilla on jo sopivasta tyovoimasta
pulaa? Siis molemmat puolet olisivat oikeassa?

Yrittiij?ijiirjestden selittelyt tyrisuhteiden jeykkyydestii ja tydvoiman sivukus-

tannuksista eivdt kesline kriittistii analyysia, ainakin haittoja liioitellaan. Kun lisiiksi
otetaan huomioon mm. piiiiministerin ilmoitus, etli lama alkaa olla jo ohi, ja joidenkin

talousoppineiden varoitukset kasvun ylikuumenemisesta, voidaan pitiiii uskottavana, ettd

nousu ja em. ylilytintien korjaaminen jo tiimiin wosikymmenen lopulla alkaa imei
tyottdmia kiihin. Vaalilupaus v. 1995 vaaleissa oli tyottomyyden puolittaminen jo
woteen 2000 mennessli. Tdmiin realistisuudestakin on kuitenkin erilivi[ klsityksii.
Niiilll spekulaatioilla voi kuitenkin olla vaikutusta lzihinne vain siihen, miten pian

tyottomyydesfd vapaudutaan. Frlelld referoitu vaestoennuste osoittaa, ettd ainakin

vuoden 2020 vaiheilla niiin on jo tapahtunut. Jos se tapahtuisi jo aikaisemmin - miki on

hyvin mahdollista - sitii parempi. Ne tarkastelut, joita jiiljempiinii esitefiin, eivdt riipu
siitii.
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Monet em lirkedt seikat ovat sill?i tavalla irrationaalisia (mieliala-, muoti ja asenneasioita), etti niilli
eiviit ekonomistien tietokonemallit pysty ennustamaan, eiviitkii ole pystyneet lihiin astikaan.

Kun suurtyott6myys asteittain kiiiinryy ffovoimapulaksi, tulee siirtymiivaihe
(ehkii alkaen jo pian, jos vaalilupaukset edes osittain toteutuisivat), jonka aikana
maassa on huomattavan suurta tyottdmyyfte ja samanaikaisesti puutetta monien
ammattien eriryisosaamista (a tyomotivaatiota) omaavista tyontekij6istii ja yrittiijistii.
Tiiman voidaan odottaa puskevan liikkeelle my6s elekkeelle siirrymisten myohentymis-
ti. NAin siis vaikka maassa olisi ko. ylimenokauden aikana samanaikaisesti monilla
aloilla vielii paljon tyottomyyttiikin.

Kun tydllisyys on vaikeasti ennustettava, ei seuraavassa eldke-ennusteita haluta
ripustaa optimistisiin tycillisyysodotuksiin, vaan valitaan suhteelltsen varovaiset vaih-
toehdot.

42 . Tytinantajan intressit. Kun tyovoimasta alkaa ilmetii pulaa, ty6nantajille tulee nykyisen
eliikkeelle siirtiiviin henkilostopolitiikan asemesta tarvetta pitiii koulutettu ja osaava
henkil6st6 palveluksessaan mahdollisimman kauan. Viitataan siihen, mitii edell2i
sanottiin yrirysten intresseistd ja erityisesti elikeikikomitean sivuihin 50 - 53.

Kohli esittii loiittisiii huomauruksia sivulla 215.

A3 o Design of work place, tyoymptristo, tycimenetelmlt ynne ryoffekijiiin sijoittelu tehdii[n
ikiiiintyville tytintekijllle sopivaksi.

A4 . Occupational health services. Silh tarkoitetaan yleensii tyopaikkojen terveydenhoitoa,
jossa ikiiintyminen erifyisesti huomioon otetaan, mahdollista kuntoutustoimintaa,
ergonomiaa ym.

A5 . Supervisors should undergo training. Tyonjohto on saatava tilanteen tasolle, koulu-
tettava ja valvottava (a riykkiirit siirrettiivii muihin hommiin).

A6 . Eliikeporkkanat jiirjestelmiii on jo kehitetty ja mahdollisesti edelleen kehitettiivii niin,
ettd ne suosivat pidennettyd tyouraa. Kuvassa 5.2 on esimerkki.
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Elakeprosentti

57,5 "/"

45 yo

55 70

Kuva 5.2. Esimerl<ki eltil<keen lyl*iiiimisen vaikutulcsesta vanhuusekil*eeseen. Esimer-
kissci on oletettu, eftri ekike on 60 vuoden ikiiiin tultaessa knrttunut 45 %:n tasolle
(palkasta laskien). Tiimtin jtilkeen Lasvu jatkuu 2.5%/v pallasta (normaalin 1,5 %/v
asemesta). Jos elil<keen allcamista lyfuit(uin vielii 65 vuodesta eteenptiin, ekike karttuu
silloisesta mtirinistti laskien I % lykkiytymiskuukauna kohden.

Kohli (s. 215) asettaa kysymysmerkkeja ja pitiiii epdvarmana, onko ikiiiintyv[
ty<ivoima sopivaa ja kysytrye.

Eldkeikiikomitea periaatemietinnrissliin spekuloi tiihiin liitryvillii niikdkohdilla
asettaen hyotyja ja hainoja vastakkain (sivut 50-53).

A7 . Tyttkyky. Kuvan 3.2 mukaan noin 90% viestdstii siirtyy eliikteelle jo ennen 65-woden
ikiii, vaikka kuvan 2.4 mukaan puolet heistii on vielii ainakin tyydyttiiv[sti tyokykyisia.
Terveydelliset seikat eiviit ole esteena ehkkeelle siirtymisen suurellekaan mydhentymi-
selle.

A8 o Teknologia. Monet tyrit ja tydvaiheet, jotka aikaisemmin olivat raskaita ja kuluttavia,
on voitu koneellistaa, ehkii pitkiille automatisoida. Ne ovat muuttuneet kevyemmiksi ja
vihemmin terveyffi kuluttaviksi ja tiiml prosessi jatkuu. Se on eris ik?iiintyviin polven
terveyden kohennrmiseen vaikuttaneista ja vaikutuvista taustatekijoistii.

Voitaneen olettaa, eed automaation perinteisie ryopaikkoja tarpeeuomaksi
tekeviin vaikutuksen kompensoi automaation luomien uusien tydpaikkojen ja tuotteiden
lisiiiintyminen.
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A9 o Verotuksen progressiota joudutaan loiventamaan. Silloin 59 mainitnr nettoelikkeen ja

nettopalkan viilinen ero suurenee tehden eliikkeelle pyrkimisen vd.hemmiin houkuttele-

vaksi kuin nykyisin.

Al0 . Asenteiden ryhdistiiltyminen. Raija Gould tiivistiie tutkimuksessaan esille tulleita

mielipiteitii mm. seuraavasti (Tyoeldke 41 1994):

"Raha tydstii eikl retkuilusta"
Monet kuitenkin nikiviit ty0ss[ jatkamiselle taloudellisten seikkojen ohella myos

sisiillollisi?i syitii. Toinen tiirkeiksi koettu tyon jatkamisen motiivi olikin tyrin tuottama
tyydytys ja mielihyvli. "Viihdyn tydssini", "olisi tylsdii ilman ty6fi", olivat tavallisia
perusteluja tydssa jatkamiselle. Samoin tyohon liittyvien kontaktien ldrkeys, ajankiiyt6n
jisenryminen ja ylipiiiins[ vireyden siiilyminen tulivat usein esille.

Kohnas ryhma ryon jatkamisen perusteluja liiryy normeihin. Tydssii pysymistii
pidettiin itsestiiiin selvind, koska tyotii kuuluu tehdi, on kunniallisempaa olla tycissii

kuin eliikkeelld. "Ty0sfi se raha on tultava eikii pelklstli retkuilusta", tai "jos pysyn

terveene en katso olevani oikeutettu toisten eHtefeveksi".

6. Aktiivisia toimenpiteiti eliikkeelle siirtymisten lykkiiiimiseksi

T1 . Juhani Ilmarinen on esittinyt seuraavan reseptin (J. Ilmarinen, 1990):

Tutkimusideoissa on ollut esillii muun muassa seuraavia aiheita:
- nuorten ja vanhojen yhteistoiminnan edistiiminen
- yksilollisten tyoaikojen kehittiminen
- oman tydn suunnittelun edistiiminen
- ihminen-tietokone -yhteistoiminnan kehittiiminen
- ergonomisen suunnittelun tehostaminen
- tyokyvyn heikkenemisen varhaistoteaminen
- tyolcyvyn arviointimenetelmien kehittdminen
- tyokykya ylldpitivdn ja kehittiivin toiminnan tehostaminen
- koulutuksen sisiillon ja menetelmien kehittiminen sekf, toimenpiteiden taloudellisten

vaikutusten selvittiiminen

Piiitavoitteisiin pyritiiiin seuraavilla keinoilla:
- Tilannekartoituksilla hankitaan tarvittavat tiedot suunnitelmien ja toimenpiteiden

perusteiksi.
- Tu&imuksilla selvitetiiin erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia ikiiintyvien tyonteki-

j oiden tyossii selviytymiseen j a hyvinvointiin.
- Koulutuksella edistetiiiin muun muassa uuden oppimista, oman tydn hallintaa ja

kehittnmistii seki koulutusta monitaitoisuuteen.
- Tiedotuksella viilitetiidn luotettavaa tietoa ikf,intymisesfd seki ohjelmaan liittyvistii

suunnitelmista ja toimenpiteisli, niiden edistymises6 ja saavutetuista tuloksista.
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T2 . Eliikkeiden rahoitusjlrjestetmil olisi yritettiivl mahdollisuuksien mukaan saada sellai-

seksi, ettzi sekin edistiisi tyonantajan intressii pitiiii tyovoimansa palveluksessa mahdol-

lisimman korkeaan ikean. Mahdollisimman viihin saisi tapahtua sifi, etld varhaisesta

eliikkeestii aiheutuvat kustannukset voidaan maksattaa jiirjestehniin yhteisistii varoista,

siisjakaen kustannus koko tyonantajakunnallejiirjestehniin ns. tasauksen kautta (ks. 52

edelli).

T3. Osa-aikaeldke. Ikiilintyviin ihmisen suorituskyky vdhenee vain asteittain, mikili
iikkiniiistii sairauna ei tule. Tiihiin kuvaan sopii hyvin se jiirjestely, ettii lopullista
eldkkeelle siirtymistii edeltfi periodi, jolloin asianomainen on osa-aikatyossii. Vii-
henevflii ansiot? korvaa osa-aikaeliike.

Eliikeikiikomitea tutustui 1980-luvun alussa Ruotsin kokemuksiin, kaytiin paikan
piiiillii katsomassa ja kuulemassa sekli tyontekijoiden, tytinantajien ettii eldkelaitosten

kokemuksia. Ne nhyttivtit erittiiin myrinteisiltii. Tiimin mukaisesti eliikeik6komitea teki
esityksen osa-aikaeldkkeen kdytiintcicinottamiseen myris Suomessa. Lainsiiiidinn<in

tasolla niiin tapahtuikin, mutta valitettavasti tiitii keinoa on kiiytetty hyvin viihiin, esim.
vr.ronna 1994 akaneita osa-aikaeliikkeitii oli vain 1094.

Myds Kohli toteaa, etteivit osa-aikaeldketE koskevat kokeilut ole onnistuneet

muualla kuin Ruotsissa. Hiukan hiimmentiivii?i on, etrd niistil kokemuksista huolimatta
nyt Ruotsissa julkistettr.r uusi eldkesuunnitelma poistaisi osa-aikaeldkteen ja korvaisi
sen vakuutetun oikeudella kiiyttiiii itse kustantamansa, eri vaihtoehdoin klytettivissii
oleva eldkkeen osa valintansa mukaan osa-aikaeldkkeseen.

Yleisesti on meillii valiteltu osa-aikaeldkkeen kiinnostuksen viihiisyyden syylsi
mm. sitii, ettei osa-aikatriitii ole helposti saatavissa. My<is ammattiyhdistysliike niiyttiiii
suhtautuvan osa-aikatrjihin kielteisesti, koska epiilldiin tyonantajan korvaavan piiiitoim!
sia tydntekij<iitii osa-aikalaisilla, joita sitten hiostetaan tekemiin likimain tiiysi tyo
puolella palkalla.

Ruotsissa kuitenkin piiiiasiallisin ratkaisu oli vuorottelu: samaa sorvia hoiti kaksi
kokenutta sorvaria vuorotellen tyyliin: tiiniiiin toinen on tdiss[ ja toinen vapaalla (esim.

pilkille) ja sitten vaihdetaan. Teildin toinen sorvi vapautuu esim. uudelle tyontekijille,
tahi jos on fydvoiman supistamistarvetta, se on voi j[iidii miehittiimiittii. Suurissa ja
keskisuurissa yrityksissii tiillaisten jiirjestelyjen mahdollisuudet Ruotsissa osoittautuivat
hyviksi. Niiden kiiyntiinsaattamista voimakkaasti edisti tydntekije- ja tydnantajajerjestd-
jen tekemii sopimus. Mytis tyonantajapuoli sitoutui kaikin mahdollisin keinoin jiirjestii-

miiiin osa-aikafyriti. Ennen sopimusta sikiiliiinen SAK (LO) oli vaatimassa lainsiidiin-
ndllisiii toimenpiteitii tydnantajien velvoittamiseksi. Tyonantajien suostuminen sopimuk-
seen poisti lainsdidiintdvaatimukset.

Eliikeikiikomitean kuulemat gerontologit olivat myonteisid osa-aikaeldkeajatuk-

selle.
Asian toteuttaminen vaatii meilldkin tyrinantajien, tydntekijoiden ja elf,kelaitos-

ten ponnistuksia. Ruotsissa eldkkeen myontOrutiiniin kuului aina jokaisen eliikehake-
muksen yhteydessd my6s sen selvittiiminen, onko osa-aikaeliike sopiva ratkaisu ty6ky-
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vyttdmyys- ym. eliikkeiden asemesta. Sielli parhaimmillaan n. 20 - 30 %:a tyonteki-

j riisui siirryi eliikkeelle osa-aikaperiodin kautta.

Osa-aikaellkkeeseen liittyy sellainen " sudenkuoppa", etti se eldkkeelle siirtymi-

sen my6hentdmisen asemesta saattaakin sild aikaistaa. Niiin kiiy, jos tyontekijit yleisesti

ryhtyviit sirii kiyffimii[n silloinkin, kun terveydelliset ym. edellytykset mahdollisuisi-

vat viel[ tiiysipiiviisen tyOskentelyn jatkamisen. Epiily tiillaisesta ilmiostii lienee ollut

syyn[ siihen, ettii Ruotsin uudessa eldkesuunnitelmassa vieroksutaan osa-aikaeliikkeitii.

Tiimii on tarkoin otettava huomioon, kun meillii toimeenpanoa kehitetii2in.

Ehkii meilliikin olisi pidstiivii siihen, etti jokaisen 58-64 vuotiaan vakuutetun

elikehakemuksen yhteydessi selvitetiiSn myds mahdoliisuus osa-aikaelikkeeseen. Timd
vaihtoehto olisi maksuperusteissa tehtiivl edulliseksi myos tyonantaj alle.

T4 . Lakisiidteisten ikiirajojen korottaminen. Nykyinen el?ikeikiiraja 65 vuotta on perdisin

jo 3OJuvulta ja ilmeisesti sitii varhaisemmilta ajoilta. Edelllesitetyt tiedot viestdn

ikiikehityksesu osoittavat olosuhteiden tiimin jiilkeen radikaalisti muutnlneen. Geronto-

logisia esteitii ei ole sille, ettii merkitt?ivi osa tydntekijoiste ilman kohnru$omia

terveydellisil haiaoja voisi (a haluaisikin ks A1...A7 sekii T1...T3 edellii) joko

tiysitehoisesti tai ainakin osa-aikalaisena jatkaa tydtiiin nykyistii kauemmin. Tdmii

perustelisi ikiirajan 58 (yksilollinen varhaiseldke) ja mahdollisesti my6s yleisen eliikeiiin

65 asteittaista korottamista.

T5 . Viiesttipolitiikka. Kun maan viikiluku uhkaa viihetii, olisivat erilaiset viiestopoliittiset

toimenpiteet varsin kiireelliset, lihinnii lapsiperheiden erilaiset tuet, verotus ml. yleisen

asennoihrmisen muuttaminen jne. Tillaisten toimenpiteiden vaikutusta on kuitenkin

mahdotonta ennustaa. Sen vuoksi voinee olla tarkoituksenmukaista olettaa, etld ne

yhdess[ seuraavana mainitun vierasty6voiman kanssa turvaavat viihintiiiin vtikiluvun

vakiona pysymisen. Avoimeksi voidaan jiittiiii, mikd osuus tjisti tulee olemaan viest<ipo-

litiikalla ja mikii vierastyovoimalla.
SOME:n laskelmissa maan vdkiluwn on annettu alkaa viihetii. Em. vakioimis-

ehto tekisi ennusteet vihemmdn pessimistisilsi.

T6. Vierastytivoima. Maahen muuton tai maasta muuton nettomiiiiriillii on huomattava

vaikutus vdeston seki miiiirlin ettii ikerakenteeseen. Jos vdeston mf,f,ri matalan synty-

vyyden seurauksena alkaa viihetii, on perusteltua olettaa vajaus tiiytettiiviksi maahan

muuttavalla vierastyovoimalla. Jos halutaan estdd vdkiluwn viheneminen, muuton
pitiiisi alkaa n. v. 2010 paikkeilla. Voitaneen kuitenkin lihteii siitA, ettd kaikki muut

keinot on ensin kiiytettivi mm. em. viestdpolitiikka, joten vierastytivoima on vasta

viimeinen "hit[ratkaisu". Jotta siitii olisi rarkoitettu hyoty, se on hyvin suunniteltava
ja pidettivl tiukassa kontrollissa. Vastaanotettavan vdestoaineksen tulee olla sellaista,

etta se sopeutuu suomalaiseen ympiiristOOn niin, ettii seki muuttajat etrd vastaanottajat

ovat tyyryvaisia.
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T7 . Ammattiyhdistysliikkeen suhtautuminen. Mahdollisuutta varhaiseen el?ikkeelle siirty-
miseen on pidery ansaittuna etuna, josta ei olla olnr valmiiu tinkimiiiin. Vaikka
liittojen johtoporras lykklytymiseen tihtiievet toimenpiteet ymmirriiisikin tarpeelliseksi,

kiiytiinnossi on hyvin vaikeaa saada joukkoja ne hyviiksymiiiin.
Varsinkin tillii kohtaa on kuitenkin nimenomaan otettava huomioon, etld

puhutaan toimenpiteisti vasta ehka vuodesta 2010 tai 2020 eteenptiin. Akaa siis on

asian kypsyttelemiseen. Monet muu&in vaikeat asiat ovat vaatineet aikansa, mutta kun

ne ovat olleet jiirkisyilli perusteltuja, ne ovat lopulta kuitenkin tulleet hyviiksytyiksi

Cos ei kiittentapunrksin niin kuitenkin murinoin).

Viittaan esim. ammaniyhdistysliikkeen aikaisemmin julistamaan uvoitteeseen, jonka mukaan elAkeiin
piti olla ammatin mukaan porrastuva, niin kuin se oli silloin valtiollakin. Keskustelu ja tiedonrs vei puolitoista

vuosikymment?i ennen kuin ayJiike oli valmis luopumaan ammatillisesta eliikeiisrii komitean ehdottamaa
jousuvaa elikkeelle siirtymistii vastaan.

Osa kaavailluista toimenpiteisti ja vaikutuksista A1...A10 ja T1...T3 toimii
liihes automaattisesti ja vapaaehtoisella pohjalla, joten niihin ei liittyne erityisempi[

ongelrnia. Ongelmat synryvat vasta silloin, jos ryhdytiidn esim. Iakiin sisiltyvi?i

eliikeikiirajoja (T4 edellii) nostamaan tai muutoin tekemddn systeemiin muutoksia, jotka

pakottavastt saattravat siirtiiii eliikkeelle plisyii ja siten voisivat olla tulkittavissa ansait-

tujen etujen huononnuksina.
Ikiirajojen korottaminen ym. pakottavat toimenpiteet voivat tulla ajankohtaisiksi

vain jos eliikej?irjestelmiit joutuisivat kriisiin. Se ei ole kuitenkaan ndkopiirissii ainakaan

kustannussyisfii, koska jo toteutetut toimenpiteet lei}ftaavat olennaisesti eliikemenoja
ja lisiiksi tydntekijat ovat ottaneet kantaakseen osan aikaisemmin tyonantajien kokonaan

suorittamasta TEl-maksusta. Jos kriisi kuitenkin uhkaisi, ammattiyhdisrysliike joutuisi

valintatilanteeseen seuraavien kolmen vaihtoehdon vllilld:

1) korotetaan vakuutusmaksuja

2) leikata"a eldkkeiti, mutta siiilytetidn entinen eliikeikii
3) myohennetrfrn eliikkeelle siirtymistii, mutta eldkkeiden taso ja maksut
siiilytetiin.

Jos tiillaiseen valintatilanteeseen todella joudutaan, on uskottavaa, etlli vaih-
toehto 3 tai vaihtoehtojen 1 ja 3 yhdistehe tulisivat hyviiksytyiksi "pienimp[nii
pahana".

Asian toteuttamista tiiytyisi edeltiii tehokas, ja mahdollisesti aikaa vievdkin

tiedotuskampanja, jossa asian viilttiimettomyys ja valintatilanne selostetaan, ei vain
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liittojen johtoportaille vaan myos rivimiehille. Eliiketiedotustoimisto voisi tAssd saada

suuren ja haastavan tehtdvin.

7. Johtopiietdksie

Viiest<ln vanhenemisprosessi muuttaa yhteiskuntaa tavalla, johon on ennakolta
hyvissii ajoin varauduttava. Tiimi koskee myos eliikejiirjestelmie. Ikiintyvln vdeston

kasvua on pidetty liihes hdlyyttiiv?inii, jos eliikkeelle siirryminen tapahtuisi nykyiseen
rapaan. Riiftiia jilleen viitata kuvan 1.1 pyramideihin. Tiihiin muistioon on keritty
vanhenemisongelmaa koskevaa tietoa liihinnii sen selvitrimiseksi, miten oikeutetnrja

vanhenemisilmion seuraamuksia koskevat huolet ovat, sekd myris yleisemminkin
tulevaisuutta koskevan keskustelun pohjalsi.

Kiinteii ikiiraja
Siitii ei ole epiilylsii, eftd vanhusten veestdosuus kasvaa suuresti, jos vanhulcsi-

na pidetriiin jonkin kiintetin ikiirajan, esim. 60 (tai 65) vuotta yltttrineitd (htom.
keskimiiiirlinen eliikkeiden alkamisiki on meillii 58 vuotta). Niiin miiiiritellen ns.

vanhusten huoltosuhde kasvaa todellakin hiilyytt?iviisti.

Dynaeminen ikliraja
Kiintdin ikiirajan soveltamisessa on se heikkous, ettii ikddntyvien henkil<iiden jo

tapahtunut ja odotettavissa oleva terveystilan parantuminen sekii tyollisyystilanteen
aikanaan tapahtuva kohentuminen jiiiviit huomiotta. Ikiiintyvissi iklluokissa ikiivnlillii
55 - 70 vuotta on yh'i kasvava osa sellaisia, joilla tyokyky on tyydyttivA, esim. kuvan
4.2 mukaan vieli runsaat puolet 65-67-wotiaista ja 7O-vuotiaistakin eri tutkimusten
mukaan arviolta noin kolmannes. Pitkiillii aikaperspektiivilli tiimii "tyokykyisyysikira-
ja" on dramaattisesti kasvanut. Tdmd tekee vdlttiimdtt<jmiiksi miiiirittiil vanhuusraja

uudelleen alati muuttuvia olosuhteita vastaavasti.

Meisti monet muistavat ajan, jolloin 50-wotiaalle lahjoiteniin hopeapiinen kavelykeppi merkkini
vanhuuden alkamisesta! Nykyisin harva 70-wotiaskaan on kepin urpeessa. Ikidntyvin veestd terveys on

ratkaisevasti parantunut niisti ajoista, jolloin nykyiset eliikeiiit aseteniin. Edellii lyhyesti siteeramr gerontolo-

ginen aineisto tukee olettamusta, eti tiime kohentumisprosessi nrlee jatkumaan vielii liihivuosikymmeniniikin.

Epivarmuuden arviointia
Eliikejiirjestelmien tulevaisuuden kannalta on avahkysymys se, miten em.

fyokyvyn kehittymisprosessi vaikuttaa elikkeelle siirrymisiin. Jo muutaman vuoden

siirtymiillii on hyvin suuri vaikutus mm. elc)kejt)rjestelmien kustannusodotuksiin ruin
kuin j iiljempiinii niihdiiiin.
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Iklsiirrymin miiiiriillinen ennustaminen on vaikeaa ja epiivarmaa (niin kuin

tulevaisuuden ennustaminen aina). Etrkii tiimin vuoksi se tavallisesti joko kokonaan
jatetliiin huomiotta tai otetaan huomioon vain hyvin vlhdisenii, esim. SOME perusvaih-

toehdossaan vain runsaana yhtenii vuotena. Edellii esitetty aineisto, eriryisesti aspekrit

A1-A10 ja myos toimenpiteet T1-T3, kuitenkin perustelevat suurempaa siirtymii. Sen

kokonaan huomiotu j?itt?iminen on virhe, joka aiheuttaa eldkekustannusprosentin

ennusteen harhaisen suuren nousun. Vidrit ennusteet ruokkivat ylimitoitetruja preven-

tiisiii toimenpiteitii.

Kaksiporrasratkaisu
Kun luotettavaa arviota on mahdotonta tehdii, voinee ratkaisuna olla sellaisen

varovaisenperusaryion tekeminen, jonka voidaan odottaa edustavan elikkeelle siirtymi-
sen iin muutoksen viihinti miiiiriiii (alaraja-arvio). Sitii suurempi siirrymd, joka siis on

mahdollinen ja kaukaisemmassa tulevaisuudessa jopa todenniiktiinenkin, olisi jercftiive

ikeiin kuin reserviin. Senkin vaikutukset on toki syytii arvioida, mutta nyt ajankohtaiset

toimintavisiot olisi rakennettava lahinne vain perusolettamuksen varaan. Reservin

olemassaolo oikeuttaa perusarvion lekemisti ilman siihen liitettiivii[ (varsinkin mate-

maatikoille tavanomaista) kovin suurta varmuusmarginaalia.

Perusarvio

Punniten katkkia relevafiteja niikdkohtia perusarviol<si voidann ottae keskimii-
niisen elil*eelle siirtymisen irin kasvu kolmella vuodella SOMEn olettaman yhden

vuoden lis?ilai.

Vaikutus elEkemenoon

Perusarvion mukainen ikisiirrymii vaikuttaa toisaalta eliikemenoja vdhentdvisti
ja toisaalta aktiiviviieston, ts. maksajien lukumiiiiriih korottavasti. Yhteisvaikutus on

non 4-S%-yksikon luokkaa eldkemenoprosentissa. Tiimiin lisiiksi on oteffava huomioon

eliikkeisiin jo tehdyt leikkaukset ja muut muutokset. Edellii kohdassa 4 esitetyn kuvan

4.1 alin viiva kuvaa kaikkien niiiden seikkojen yhteisvaikutusta'
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Vaikutus tyiimntaj ien maksuun

Suomen teollisuuden ja muun elinkeinotoimirman kannalta eliikejiidestelmien
aiheuttamien kustannusten piiiindikaattori on tydrnntajien tydeliikemaksuprosentti.
Kuvassa 7.1 on erikseen laskettuna tiimiin ja muiden sosiaalivakuutusmaksujen
ennusteet.
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Kuva 7.1 Tydantajien sosiaaliturvamal<sujen ennuste. I"askelma tehty vuoden 1996
tydeliikeuudistulsen mulaisena korjaamall"a niitd 3 vuoden siirtymniln ekil<keiden alka-
vuu.des sa. @o Lundqvist, Etikcturvake skus I 99 5 ).

Ntihdriiin, ettd tydfiAruWden asteittainen sul.aminen keventriri kustannul<sia siini mriirin,
ettti elike- ym. kustannusten nousu votdaan likimain peittrii silki. Tyonantajien TEL-
mal<su stabiloituu noin 18%:n tasolle.

Huomautus: SOME:n esiniimisti arviossa, josta siis puum.rivat hallinrksen v. 1995 esiniimit uudet leikkaukset,
tyOnantajien maksuprosenni stabitoitui hiukan yli 20%:n tasolle. Myos SOME:n kuviossa kaikkien maksujen
summa aleni nykyiseslii huipustaan ja stabiloiili n.27 Vo:n tasolle.

Lisiitoimenpiteifl rrielii reservissii.

Ennusteissa on jltetry "reserviin" vdeston mf,irin vakioin-rmisesta johruva rahoi-
tuksen kevennys (T5), niin my6s muut toimenpiteet T1 - T7. Niiin on tehty siksi, etZi
esitetyt arviota olisivat luotettavat. Jos jokin niiden laskelmien perusteena olevista olet-
tamuksista ei tulevaisuudessa toteutuisikaan, mahdollista vajausta voitaisiin paikata
juuri mainituilla reserv iin j iitety itlii toimenpiteillii.

TEL
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ElAkeliiissuhde

Eres tapa kuvata nyt kesitel6vini olevan siirtymiin vaikutusta on laskea ns.

eldkekiissuhde. (Kuva 7.2)

Perusvoihtoehto
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Kuva 7.2 Tiiysitehoisten ottaeliil{keiden lufumiuini tydllistd kohden. Q. Koryeln,Tyri-

ekike 1/1994).

Kaikki esitystavat vatrvistavat sen johtopeetriksen, etti ellkkeisiin jo tehdyt

leil*aukset ynnii nyt kiisitellyt ikiinekymet pitiivet TEl-jikjestelmin kustannuskehityk-

sen hallinnessa. Suotuisan kehitylaen ebki toteutuessa erityisesti eldkkeelle siirtymisen
my<ihentymisesui voi syntyi lustannussiiiistoa nyt ennustettuun tasoon verrattuna. Se on

kiiytettivissii joko maksutason alentamiseen tai etujen parantamiseen.

Timi toteamus ei tietenkiiiin zulje pois keslarstelua jiirjestetmiin tehtiivistii
sellaisista muutolsista, joita penrstelevat esim. olosuhteiden muuttuminen ja karttuva
kokemus nykysysteemien toiminnasta.

Reunaehto
Tiirkeii kehityssuunnitelmien reunaehto on TEL:n alusta liihtien ollut myds se,

etli suomnlaista tydnnntajaa ei saa rasittaa ekikekustannulcsilla ainakaan enemptiti kuin
firkeimpiA' ulkomatsia kilpailijoita. Timii ehto on pystytty hyvin tiyttiimlin ja em.

niikymlt viiuaavat jopa siihen, ettii nykyinen hyvin suunniteltu suomalainen eliikejiirjes-
telmd on suoranainen kilpailuetu muihin maihin verrattuna!

Huom. Kun kansainvilisii vertailuja rchdiin, on varottava tilastovirheit?i, erityisesti sit?i, etri muualla

sosiaaliturvaksi ehki on tilastoitu vain lakisiiteinen pakollinen elikeurrva ja jetetty huomiotta minavat

sopimuspohjaiset eldkesiintio- @ension funds) ym. jArjestelmAt. Meilli sen sijaan TEL peittiiii suurimmaksi

osaksi koko elSketurvan, joten luvut eivit ole sellaisinaan vertauskelpoiset. Esim. Englannin osalta yksistiiin

timii seikka lisiiii heidiin "virallista" eliikemenoprosen$iaan noin 5 prosenniyksik6llii.
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