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ELAKETU RVAKESKUKSEN JULKAISU

Kyll'oikeutta maassa saa

Vakuutus on sosiaalivakr,rutustl vain, jos sc tehokkaasti turvaa asiakkait-
tensa oikeudct. Ensitakeet tlhrin antaa jlrjesteh-niin-rme sisdinen kont-
rolli. Scn tapa ja n-ruodot vaihtclcvat, koska vakuutuksemme on hajasi-
joitettu. Vastuu on,vksittlisclLi clikelaitoksella.

Kohnijakoiscssa vrltiovalllssammc tlrvitaan kuitenkirt mvos ulko-
puoliscn viranomaiscr-r, tuomioistuimctr ntukatta olo. Vasta n-rahdolli-
snus tchokklasccn ja puoluccttofflaan oikeuclcnkdvntiitr t'armistaa vr
kuutcttu jen luottamukscn jl 1'ritii rltklisutoit-t-tit-rnan rr''hdissl. ()ikeus-

suojln pitii kuitcnkin olla liukklasti slruttlissit, eikd se sra maksar liikoj:r,
ei linakaan vakuutctulle.

Nelikvrnppisen n'tjeLikkcerr-rme trr<>rnioistt-tinkontrolli on rakcnnetttt
cl:ikclautakunnur jir vakur.rtusoikeuclcn varaan. C)ikeuclcr-rkdvnti Iriissli <trt

suhteellisen nopeai, halpal jrr luotti.tt.t.tusta hcrltteviiri. ()r'athart nlissd oi-
kcuksissa istunce t llusta pit:icr-r n'iiclinrin lsiautttntijat cli ryt)nrrntajicn
jl scn tekijtriden jl nryos vrittrijien luottomichct.

Vaikka perusasiat ovatkin kunnossa, ou rnyonncttlvl, cttri tuonrio-
istuimiemme kchittlmincn ou tahtonut uuohtua. Elrikc-etujr kohettnct
taessa tai karsittacssa on onl11 l:rkittrpa j5:invt siir'oln-ratta.

Oikcushallir-rnon talrolta vriLivtcltiin ttrlnnoit-t sr.ruria sr'turtuitehttia.
Tvoellkcasiat kLrn piti vicd:i hallinto-oikcuksiiu, ioissa kiisitcllSdn kan-
salaistcn riitojr vcrottajln ja ntuiclen virltromaistctt kanssl. Niitr kttu-
lemml oikenisi r-nuutokse nhaun jlrjestclnri ja saatirisiin tyt)tri miart reu-
na-aluciden juristeillc.

Tillainen ajrttelutapa nir.ttiiii olevan ristiriidassa oikcr-rskr'rlttutrriltaan
meitii kehit$'nccmpieu maidcn kanssa. Viime aikoina olcrttme alk:rncct
vleer-rsiikin kirtsclla Euroopan ytirreen, l{anskaan ja Saksaart piin. Niissti
maissa on erillinen sosiaalivakuutr,rkscrr valitustie, jonka tr.romioistLtirlliss;r
priritdksiin osallistuvlt miltei k:ruttalltaxn tuonririen rir-rnalla m,vt)s ryo-
n-rarkkinajriscnet.

los kielitaitoa tai tlrmoir puuttuLl, r,oi rictcnkin jinr:ihtriii tarkastc-
lenuan Ruotsia ja nrtrita Pol-rjoismritl. Tdll6in on kuite Itkin hvvri muis-
taa, ette koko sosilrrlivakuuttts on siclh valtiou viranomaistcn kdsissri,

kun taas mcilld se on uskottu pitkilti vksin'isoikcudcllisten oikcushelt-
kiloidcn huornaan, r-riin kr.rin B;rnsk:rssakin. )a jdrjesnvhdn korostettrsti
csillc nostctussa Ruotsissakin koko tvdmarkkinoidcn lisdvaktttrtttsten oi-
ke usturva vllimicsten ja siviilituonrioistuiuten, ei hallinto-oikcuksicrl
tuclla.

MutrtoksenhaLrssamnlc on t()ki palion korjaamisen varll. Eriwiscs-
ti eldkclautakr.urtia olisi j:irjcsteltrivri ur.rdcllecn. Tavoittee na on, ettii lte
itscniisn'isir,lt jl toimisivrt encnrmin tuomioistuiuren taPaan. Trimdn
jilkeen niiti voisi kutsuir oikcuksiksi siinl kuin valtakunnan kynrtttcutl
:rsunto oikeuttrkin.

Vakuutusoikeudellc pitlisi
antaa scn anslitsetna rrrr'oylltl
rirurrstrrrtrlll sc rttuihitr vlimpiin
tuornioist uinriin. KKO:ccn j.r

I(H():ccr.r.
Toimecntr.rlotllrvi,n muu

tokscnhakul sclvitctririn Tomu -

nirniscssl korniteessa. Sc orr jo
loppusuor:rlla kirjoittan-rassa
nrictintoliirr. Toivotrlvasti ttto
toir-niclir-r ci innostuksissaan to
nrrrta hajrllc arvokkrtisra kutcis-
ta nruod()stLrvaa oikeustun'am-
mc matt()l.
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aaeleRu'Aiassa

4 Professori Raiia Jiirvinen on vakuutustieteen pioneeri
Tampereen yliopiston, ja Suomen, ensimmdinen vakuutustieteen professo-
ri Raija Jdrvinen sanoo olevansa idealisti, vaan ei niinkidn optimisti. Ja

idealismia opiskelijoiden koutiminen tieteiden risteyksessti moniosaaviksi
vakuutusmaistereiksi varmasti vaatiikin. 0ptimismi, no, eikd muka pionee-
rityd ole juurl sitd?

1O e-hattinnon ede[ekevijyyttli
Oma ansioluettelo ruudulle

Kun Tydeliike.fi avataan syksytlii 2oo2 vakuutetut voivat itse tarkistaa omat
ansioty6tietonsa. Ttimii on alkua itsepalvelulle ja siihkdiselle asioinnille
tydetakejiirjestelmiissii. ltsepalvelun oletetaan tuovan aikaa mydten my6s
saastdia.

16 vatmista euroaikaan
Tydeliikejiirjestelmii on monin eri tavoin tiedottanut euron tuton vaikutuk-
sista eldkeasioihin. Eliikelaitokset ovat viestittaneet euroasiaa asiakkail-
leen ja vakuutetuilleen asiakasjulkaisuissaan ja lnternet-sivuiltaan. Lisdd
on tulossa: posti kantaa eldkkeensaalille vuodenvaihteessa eltikelaitoksen
vuosikirjeen mukana my6s tarkeaa tietoa eurosta.

tl - 20 ELAKKEET uustKsl

Puheenvuoro

6 New Yorkin tornit ja sosiaalipolitiikka
Professori Olli E. Kangas kertoo, mita tekemista World Trade Centerin rauni-
oilla on suomalaisen eldkepolitiikan kanssa. Jos maailma muuttuu epavar-
memmaksi, muuttuvat myds kaikki sosiaalipoliittiset lupaukset epavar-
memmiksi. Lantisen maailmanmenon hairitjt6n jatkuvuus edetlyttdd uskoa
tulevaisuuteen, uskoa talouteen, uskoa p6rssikurssien nousuun. los usko
horjuu, sampo joutuu vaikeuksiin. Syyskuun terrori-isku osoitti konkreetti-
sesti sen, ettii kaikki eivdt ldnnen sampoon usko. Eivdtkd edes halua us-
koa, palvoa Nasdaqia tai Dow lonesia, vaan haluavat luoda epavarmuutta.

Tutkittua

I Osa-aikaellketiisetBMWtiisii
Vaikka osa-aikaeliikeliiiset ajattetevat osa-aikaeliikeajan pehmeiiksi las-
kuksi kokoaikaetiikkeelle, he pitiiviit itseaan tydssa kiiyvinii eiviitkii eliike-
liiisinii. Useimpien mielestii nykyinen 55 vuoden ikiiraja on hyvii.

2l Liiiikiirit kiiyttiiviit Bz-[omaketta liian vdhln
Puutteellisten eliikehakemusten maara voisi vdhentyd puoleen, ios laakarit
kayttaisivat nykyistii enemmiin Bz-lomaketta. Tiimii kiiy itmi Kelassa vast-
ikidn tehdystd selvityksesta. Selvitys tehtiin helpottamaan tytjkyvytto-
myyseldkehakemusten hylkiiiimiseen Iiittyviii ltiiiketieteellisiii ongelmia.

22 Punttisati ia lenkkipolku eivit yksin riitii
Tytiotot uupumuksen taustalta

Ty6uupumuksen ja emotionaalisen viisymisen taustalta ldytyvdt nimen-
omaan ty6yhteisdn toimintatapaan ja organisaatioon [iittyvdt syyt. Psyko-
[ogian maisteri Pirio Tuuli osoittaa Eliiketurvakeskuksen la Helsingin Kaup
pakorkeakoulun julkaisemissa tutkimuksissa, ettei terveystottumuksilla
ole juurikaan tyduupumusta ehkdisevid vaikutuksia.

2I; I mantyviit eiviit hai kai le etii kkeette hyviistii tydyhteististti
Etiiketurvakeskuksen tuore tutkimus osoittaa, etta hyva yrityskulttuuri ja
sen m ukainen ikiipotitiikka vaikuttavat merkittavasti ikaantyvien tyiissa
viihtymiseen ja haluun iatkaa tydeliimiissa. Tydyhteison toimintatapoia ke-
hittamatla voidaan hillitii liiatlista intoa iaeda varhaiseldkkeelle. Henkilo-
kuntaa tukeva, rohkaiseva ja avoin ilmapiiri ovat keskeisiii tekijditii tiissii
tyOssa.

Faktaa

12 Tybelikerahastoien rahapotti houkuttelee:
Sijoitusriskejd ei saa unohtaa

Suomen tydelakejariestelmdn sijoitustoimintaa saatelevat mdariiykset
ovat varsin edistyksellisiii ja rajoitukset tarpeellisia. Niilla varmistetaan,
ettei turhia konkursseja tule ia siioituksilte saadaan mahdollisimman
hyva tuotto ilman liialtista riskinottoa. Kehittiimisen varaa siidddksissii
on, mutta uudistusten pitaa perustua huolelliseen riskit huomioon otta-
vaan analyysiin.

1I1 rtateturvakeskuksen tuore setvitys
Tytiu rat yttiitttiviin lyhyitii

Eldketurvakeskuksen tekemd tuore selvitys yksityisen ja jutkisen puolen
tydeldkevakuutettujen tydurista hammastyttAa. Eliikettii kerryttava tydura
peittiiii keskimiiiirin vain kolme neljdsosaa maksimaalisesta aiasta.

26 Vattion elikerahasto sijoittaa mytis osakkeisiin
Suurten ikiiluokkien eliikkeelle siirtymiseen varaudutaan myds valtion
eldkejdrjestelmiissi rahastoimalla. Eltikerahoja on perinteisesti siioitettu
joukkovelkakirjoihin, mutta viime joulukuusta ldhtien tuottola on haettu
myos osakkeista.

Osastot

28 lsat kaatuivat - Sotaorvot kertovat

2p rieaorci

J2 etateturvakeskus iuhti 4o-vuotisuuttaan

t] Nimityksia

J{1 Enslish Summary

Jt Merkki piiiittii: Avatuin sitmin

Osa-aikaeltkeliiset
tyytyvii a la.rsta

sivu 8-9
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matnen

lfirvinen sanoo olevansa idealisti, vaan ei

niinkfitn optimisti. fa idealismia opiskeli-

joiden kouliminen tieteiden risteyksessfi

moniosaaviksi vakuutusmaistereiksi

varmasti vaatiikin. Optimismi, no, eikO

muka pioneerityti ole iuuri sit6?

nyt tehdlln t6itii tiiysilld. Kun
tui virkaansa viime kesinl, hen lupasi lahjoittajille 50
vakuutustieteen maisteria vuoden 2005 loppuun
mennessd. Nyt valmiita graduja on parikymmenti ja
jatko-opiskelijoita nelji.

- Tavoitteena on saada tisti vahva oppiaine, jos-
sa tehdden myos tieteellisti tutkimusta. Lyhyemmin
tihtiiimen tavoitteena on tuottaa sellaisia akateemises-
ti koulutettuja ja yritystoimintaa tuntevia moniosaa-
jia, joita ryonantajat tarvitsevat. Valmistuneilla vakuu-
tusmaistereilla on laaja tietdmys paitsi riskienhallin-
nasta, myos muun muassa sosiaalivakuutuksesta seki
henkil6- ja vahinkovakuutuksesta, |Irvinen kuvailee.

Taustalla on professuurin lahjoittajista koostuva
kuusijlseninen neuvotteluryhmd, jonka Jiirvinen toi-
voo toimivan aitona sparrausryhmiinii. HIn odottaa,

- Toivon tietenkin yhteisrydte my6s
keskuksen ja Kelan
tlni oppiaineen
hoihin, jotta

J; viele olc keskustel-
uusi professori as-

$aewre t o 2oot

Professori Raija
Jtirvinen on

ustieteen

Elikekeskustetu huolestuttaa

JIrvir-rcr-r on huolissaan tavasta, jolla tiedotr"rsvdlineet
ovat kiisitcllcet clekeasioita ja eriryisesti tyoeliikeuu-
distusta. Hinen mielestitn keskenereiisti aihetta on
klsitclry aivan liikaa.

* Kun lehdissi revitiin elikeasioista isoja otsikoi-
ta, ihmiset tulevat epivarmoiksi ja pelkldv2it, ettii
"taas meilti viedldn jotakin'. Seuraava ajatus onkin,

0
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ette "nyt teytyy kiireesti hankkiutua
eldkkeelle, kun vield voi".

- Eliikepolitiikan ykkostavoite, elik-
keelle jiimisiin nostarninen, jdi varjoon,
kun jatkuvalla keskustelulla kiirehditiin
asioita.

- Uskon lujasti, ett:i suomaiaiset ha-
luaisivat tehdi tvote n.vkvistd pitempdin,
jos se olisi mahclollista. IkSvd tosiasia on,
erre niilll, joilla on roite, on toiti liikaa.
Heidait ajctaar.r loppuur.r ja heitetdln kvl-
mlsti sen jllkeen sivuun. Yl-rtioissl taa-
tiran nuorille tyopaikat ja varttuneet saa-

vat mennd. TImd on lvhvtn:ikoir-rcn ja
k:rllis ratkaisu.

Jdrvinen on nlhnvt suomalaisilla q,0-
paikoilla myos kyttlysmentirlitcettia. Sc

syo t.voitmapiirii l-ritaasti, muttr varmas-
ti. Hdnen r.nielestlin kaikir.rpuoliscn
tvossi viihtymdttomylrden ratkaiscminen
on johtotason tehtlvi.

- Yksittiinen tyontekija pystly teke-
miin paljon hyvdn tyoilmapiirir.r luomi-
seksi, mutta se ei yksin riitd. Tarvitaan
oikeanlainen ryorauha, varmuus onran ja
yrityksen toiminnan suunnasta, luotta-
mus, ette ei koko ajan tarvitse peliti,
mitthdn seuraavaksi ehki on tulossa.
Yritysten johdon on s)ryta mennd peilin
liiireen ja katsoa kuvaa tarkasti, monta
vuotta vakuutus- ja pankkialan koulutta-
jana toiminut ]iirvinen korostaa.

Moniosaajien tuotantolaitos

Oppiaineena vakuutustiede on Suomcs-
sa ainutlaatuinen, vain Tarnpereella voi

hankkia ylcmmin korkeakoulututkir.r-
non, kauppatieteidcn rnaisterin tutkir-r-
non, r,akuntustiede pitaineena.

Vrkuutustieteessti tarkastellaan vh
teiskuntaa j a 1'rit.vsn'raaih'naa riskienhal
linnan nikokuhnasta. Vakuutustiede tut-
kii riskienhallinnan ja vakuutukscllistcn
keinojen mahclollisuuksia, kdyttdl ja so-
vellutuksia yhtciskunnallisten ja talou-
dellisten riskien hallinntrssa. Oppiaine
jakaar.rtuu l.ksiryisvakuutukseen ja sosiaa

livakuutukseen. Riskienhallinnar.r r.rlko-
kulman lisiksi vakuutusticdettl tarkas-
tellaan liiketaloudellisesta, kansantalou-
delliscsta, yhteiskunnalliscsta ja oikcr,rs-
tieteellisestd ndkokuln.rasta.

Vakuutustieteer.r pdiaineopiskclijat
suorittavat perus-, aine- ja s)'vente\rien
opintojen lisiksi laajat kauppatieteelliset
yleisopinnot. Niitd ovat perusteet las-
kentatoimesta, markkinoinnista, yrityk-
sen hallinnosta, kansantaloustieteesta ja
yritysjuridiikasta. Halutessaan opiskelija
voi opiskella nrtitd oppiaineita perus-
opintoja laajemminkin. Vapaa sivuaine-
oikeus puolestaan liseii mahdollisuuksia

laajentaa tietiimystii oman kiinnostuksen
mukaan.

Perus- ja aineopinnot perehdyttdvit
opiskelijan laaja-alaisesti vakuutustoi-
mintaan. Riskienhallinta, sosiaaliturva,
vakuutusalan laaja lainsidddnto ja keskei-
simmtt vakuutuslajit tulevat tutuiksi.

Vakuutustieteen opiskelu johtaa ta-
vallisimmin asiantuntija- tai peellikko-
tehtdviin. Tyonantajina ovat 90 prosent-
tisesti Kansanelikelaitos, vahinkovakuu-
tusyhtiot, elikevakuutusyhtiot, vakuu-
tusmeklariyritykset seki rahoituslaitok-
set. Useimmiten tyo liitryy riskienhallin-
taan, vakuuttamiseen tai tuotekehitte-
lyyn.

Tytielimii imaisee

Vakuutustiedetti opiskelemaan otetaan
vuosittain 20 uutta opiskelijaa. Opetus
ilraetaan taloudellis-hallinnollisessa tie-
dckunnassa yrityksen taloustieteen ja

&ityisoikeuden laitoksella.
r:,r,,r Vaknis&rneitrla on ollut erittiiin hywt
Mdhnne.'Site ovat auttaneet niin elii-
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Scunave elatur on-
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kllrceetl henkklutut
ellkkeelle, kun vlel{
vol-.

saa-

Tyci,paikan hankkimista on edistinyt suuresti
opintoihin kuuluva yhteensii seitsemin ja puolen
kuukauden mittainen ty6harjoittelu. Nyt pakollinen
ry6harjoitteluaika on lyhennetty kuuteen kuukau -

teen.

- Olemme suositelleet, ette ensimmeinen tyo-
harjoittelujakso olisi sosiaalivakuutuksen parissa Ke -

lassa, mutta ei se vdlttimdtonte ole. Pidasia on, ette
harjoittelukokemusta kerryy useista erilaisista pai-
koista, ]drvinen sanoo.

|drviselld itselliiinkin on laaja, I5 ruoden koke-
mus vakuutusalalta. Valmistuttuaan kauppatieteiden
maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta hin
meni Sampoon markkinointisuunnittelijaksi. Kol-
men lrroden kuluttua tydpaikka vaihtui Pohjolaan,
jossa hiin seitsemln l.uoden aikana tyoskenteli jiil-
leenvakuutuken ja sijoitusten parissa sekii toimi las-
kentapiillikkonii.

- Olen ollut mukana niin rakentamassa jiilleen-
vakuutuksia kuin purkamassa niitl, hiin naurahtaa.

Vuonna 1996 ]iirvisesti tuli lisensiaatti ia hiin
siirtyi akateemiseen maailmaan opcttamaan yliopct-
tajana vakuutustiedett[ Tampereella.
hdn vditteli tohtoriksi aiheenaan
ja -viilittiijien liikesuhtect.
lyt myos
likkdni.

@#Hffi
kelinomainen sortuminen luhisti uto-
pian maapallon laajuisesta avoimesta,
vapaasta maailmasta, jonka varallisuu-
den ja hyvinvoinnin ehrymetr6mene
sampona toimii globaali markkinata-
lous.

Syyskuun yhdestoista romutti
myos useat vaikutusvaltaiset analyysit
maailman historian suunnasta. Kym-
menisen lrrotta sitten kaikkitietivin
gurun asemaan piiiissyt Francis Fuku-
yama julisti historian loppumista. Ih-
miskunnan ideologinen kehitys johti
Fukuyaman mukaan v:iistemette len-
simaisen kulttuurin ja arvojen yleisty-
miseen kaikkialla maailmassa. Tiimiin
seurauksena ideologisten vastakkain-
asetteluiden pohja tuli heviemean, ja
globaalien konfl iktien kiiytevoima tuli
ehtymiiin. Maailma oli oleva seke ta-
loudellisesti ettd ideologisesti avoin ja
yhtendinen.

Syyskuun yhdestoista romutti te-
miinkin utopian. Hemmesryttevelle
nopeudella maailma muuttui kylmiin
sodan jllkeen jiilleen kaksinapaiseksi:
liinsimaiden johtama blokki islami-
laista iiriryhmittymiiii vastaan. Me
vastaan He. Rationaalinen Llnsi vas-
taan fundamentalistisesti uskova Itt.

Iuutalais-kristillisen ja islamilaisen
maailman viilisellii jiinnitteellii on pit-
kd esihistoria. Poliittisesti se ulottuu
Israelin valtion perustamiseen ja sitl
seuranneisiin jatkuviin yhteenottoi-
hin arabimaiden ja Yhdysvaltojen tu-
keman Israelin vilillii. Samaan kon-
fliktisarjaan liitryy myos Neuvostolii-
ton sota Afganistanissa, jossa Yhdys-
valtojen tukema ja kouluttama Osa-
ma bin Laden -niminen vapaustaiste-
lija kivi menestykellistii ja herooista
taisteluaan ylivoimaista vihollista vas-
taan.

Uskonnollisesti ja siti kautta myos
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NewYorkin
tornitia
sosiaalipotitiikka

kulttuurisesti konfliktin juuret ulottuvat
paljon pidemmdlle kuin Israelin synty-
miseen. Mikiili Raamattua ja Koraania
on uskominen, juutalaiset, kristityt ja
arabit polveutuvat kaikki Aabrahamista.
Polveutumishistoriassa on kuitenkin
mielenkiintoisia eroja. |uutalaiset ja kris-
tityt ovat Aabrahamin ja Saaran pojan
Iisakin vesoja, arabit puolestaan ovat
Aabrahamin aviottoman pojan Ismaelin
jelkelnisie. Iisakin syntymdn jiilkeen Is-
mael karkotettiin erdmaahan.

Kuvaavaa on, ettl Raamatnr keskittyy
Iisakiin, jota Jumalakin tituleeraa Aabra-
hamin ainoaksi pojaksi. Koraani taas seu-
raa oman sankarinsa, heitteille jiitetyn Is-
maelin vaiheita. Islamilaisesta perspektii-
vistfl juutalaisten ja kristittyjen harjoitta-
ma vadryys ulottuu syviille uskonnon yti-
meen. Tilanne ei niiytii muuttuneen
Aabrahamin ajoista mihinkiiiin. Nyt kris-
tityt ovat voimakeinoin riistlneet Isma-
elin erimaasta lt yt,imee mustaa perinto-
osaa oman jumalattoman menonsa ylli-
pitimiseksi.

On muistettava, ette l-iinsikeen ei ole
niin vapaa uskonnosta kuin yleensi us-
kotaan. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on
vahva taipumus uskonnollisuuteen. Mitii
tahansa kauheaa maassa tapahtuukin,
olipa sitten kyseessd syyskuun kaltainen
terrorihyokkiiys tai ampumavdlikohtauk-
sessa surmattu koululuokka, asiaa selite-

tiiiin mystiselll "pahuudella". Kiiirme
on luikerrellut paratiisiin. Niikivatpa
eridt arvovaltaiset tiedonviilittfljiit World
Trade Centerin savupatsaassa paholaisen
kasvot. Katsoja joutui tosin itse tulkitse-
maan, oliko paholainen asustellut etela-
tornissa vai oliko se kenties matkannut
kaapatussa koneessa.

Kirsimiiton lukija on jo ihmetellyt,
mite tallii kaikella on tekemisti sosiaali-
politiikan ja ennen muuta eliikepolitiikan
kanssa. Paljonkin. Jos maailma muutnru
epdvarmemmalsi, muumrvat my<is kaik-
ki sosiaalipoliittiset lupaukset epivar-
memmiksi. Llntisen maailmanmenon
hiiiridtiin jatkuvuus edellyttiil uskoa tu-
levaisuuteen, uskoa talouteen, uskoa
prirssikurssien nousuun. Jos usko hor-
juu, sampo joutuu vaikeu}siin. Slyskuun
terrori-isku osoitti konkreettisesti sen,
ettfl kaikki eiviit liinnen sampoon usko.
Eivitkii edes halua uskoa, palvoa Nas-
daqia tai Dow ]onesia, vaan haluavat
luoda eprivarmuutta.

Eplvarmoissa oloissa ihmisten oma-
ehtoinen varautuminen erityyppisiin so-
siaalisiin riskeihin - mihin sosiaalipoli-
tiikkaa ollaan kaikissa lainsimaissa kehit-
tiimiissii - tulee vaikeaksi. Omaehtoisuus
edellyttiid vakautta ja ennakoitar,'uutta.
Mikati World Trade Centerist[ alkanut
kriisi eskaloituu kulttuurien vdliseksi so-
daksi, josta mitii ilmeisemmin oikean

Olll E.Kangos
Sosi oali polltl I lan profesmri
Turun yliopisto

sodan kaltaiset selvdt rintamalinjat puut-
tuvat, hntisen markkinatalouselimdn
vakaus ja ennakoitavuus pienenevlt
oleellisesti. Koskaan ei tiedi, kuka on
vihollinen, missii vihollinen lymyiiii ja
mite aikeita vihollisella on. Pulveri onkin
pommia tehokkaampi ase luomaan tu-
hoa ja kaaosta, lisiittniiiin epflvarmuutta.

Epiivarmuuden vallitessa kollektiivi-
sen riskinhallinnan merkitys korostuu.
Mitd suurempi epdvarmuus ja mitii suu-
rempi katastrofi, siti heikommat ovat
yksilollisen varautumisen eviiiit ja siti
varmemmin yhteiskunta kantaa riskit.
Globaaleissa riskeissii riskin poolauksen-
kin t:iytyy olla mahdollisimman laajaa.
Yksilcillisiin toimiin perustuvat seestot
voivat kadota ylletteen savuna ilmaan
eiki tiilloin ole viiliii silli, kenen kasvot
sarnpatsaassa heij astuvat.
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tuksillc Irrrlutlrn saacla lisriii aikair.

Suurir.r osa osa-aiklcllkcliisisti tydskcntclcc lsi.rntu ntijoi -

na, hc ovlt csir-r-rerkiksi ()pettaiia, li:ikdrcitl, sosillliturvatoi-
n.rihcnkil6itri, tekniikrn asiantuntijoitr ja sihtccrcitri. Osa-ai-
kaelikeliiisct ovat tavallisimmir.r toimihcnkil6itr'i ja n,oskcnte
levrit tvvpillisissi toir-nil-rer-rkiloar-nr-natcissa.

I990-luvun krpulla tyontekiji)idcn osuus osr-rikaelikcldi
sist:'i on lroussllt. Esinrerkiksi hoitajat, keittiti- ja kiintcistii
tviintckijrit ja tcollisuLrdessa tyiit:i tckevht ()\'irt viinte vuosin:r
siirtvncct likaiscnrpaa cnemrnln osa-aikacliikkcclle. Osa-lika-
e llkcLiiset ovlt vlccr-rsl palkansaaf ia, yrittljicn osuus os:r-aika-
cliikclriisistl on :rlhliscmpi kuin hcidin oslrutcnsa sanrlnikii-
scst.i rviissi kiiyvaiste veestosti.

()s:r-aikaclrikcllki on ollLrt voimassa jo l5 vuotta. Trind ai-
k:rnrr osa-liklcllkclakia on muutettu klksi kertaa. Vuonna
1994 alaikiirrrjl llcnnettiin vksitvisclli scktorilla 60 vuodesta
58 vuotecn, julkisella sektorilla osa aikaclikkeen ikairaja oli
lirin voir-nllntulosta (1989) asti 58 vuotta. Samalla osa-aika-
claikkecn e htojl muutettiin niin, etti osa-aikaelekkcclla olo ei
juurikaan vrrikuta tuler':rn vanhuuse Likkccn mldrririlt. Toisen
kcrmn ikrirrrjm alennettiin viliaikaiscsti vlronna 1998, laki on
voir-nassl vuorlen 2002 loppuun.

Siitri lrihtie n, kun lllikiraja laskcttiir-r 56 vrrotce n, osir-ri-
kacllkkccllc llkoi siirn,ri iriempal sclvristi ene mr.t-rlr-r tyontcki-
ioiti i.r yrittaijil. Vuoclcn 1998 iiilke cn osa-aikrrclikellistcn

Osa-aikaelikkeen saaiat vuosien r987-zooo lopussa ia
3o.9.2ool

1988 t99o a992 1994 t996 1998 zooo glot

Vaikka osa-aikaelekeldiset ajattelevat osa-

aikaeldkeajan pehmeeksi laskuksi kokoaika-

eltikkee[[e, he pitiiviit itse6dn tytissd kiiyvinii

eivtitkli eldkeldisin6. Useimpien mielestti

nykyinen 55 vuoden iktiraja on hyve.

mdlrl on r-relinkcrtlistunut ja vuodcn 2001 syvskuun lopus-
sa osr aikaehkcliisiii oli jo 213 000.

Osa-aikaeldkcl:iistcn osuns saman ikiiscsti tyossd ktiyr,:is
tf, \,icstoste oli korkeimmillaan vuonna I997, jolloin sc oli
kahdcksan proscnttia. Nyt osr.rus on hientan laskenut.

Miehet nostaisivat ikdrajaa

Yli 70 prosenttia osa-aikaclikeldisisti oli tvynrudisii nykyiseen
ikirajaan. Viisi proscnttia oli sitl mieltri, etti ikrirajaa tulisi las-
kca ja 23 proscr.rtin miclcstl ikdrajaa tulisi korottll. Ikirajan
alentamista klnnattavien n-rie lestd 53-54 vuotta olisi hyvd ikti
siirtyl osa-:riklcl:ikkcellc. Iklrajan korottamista kannattavat
katsoivat, ctti 58-59 vuotta olisi sopiva ikl siirn,:i osa-aika-
etdkkeelle. Michet kannattivat uscammin iklrajan nostamist.r
kuin naisct.

Nlmri tiedot kii.vvrit ilmi kevdilh 200J. kcr:itystl kvsclyai-
neistosta, jossa oli mukana noin I 800 osa-aikacldkclriistii.
Tutkir.r.mkseeer.r osallistui osa-aikaelikeldisil, joiclcr.r osa-rik:r-
elSkc oli alkanut joko vuonna 1996 tai 1999. Ticclot kcrittiin

postikysclynri 1'a vastausprosentti oli 89. Vastarjista
noin joka toisella osa-aikaeldke oli piitt,vnvt ja joka
toisclla sc oli vield voir-nassa.

Vaikka vrstaajat pitivlt nykyistd ikrirajaa hyvr,inr,i, hc
kuitenkin katsoivat, ctti l-rvvd osa-aiknrclikeajan grituus
olisi keskimiirin hie n.rar.r yli nclj:i vuotta.

Vaikea pysye aian tasalla

Vaikeuksinr pitili kiinni so'r'ituista tl,oajoistrr oli noir-r
yhdcllii kyrnmenesti osa-aikaclikcliisestA. ()r.rgelmia
osa aikaellkkeer.r jlrjestdmisessi tai osa-aikacllkeaika-
na ci vastaajien mukaan kuitenkaan ollut kovir-r paljon.

Suurimpinr ongelmina pidcttiin vaikcutta p1,syi
ajan tasalla tvt)paikar-r asioista ,ir tunnetta, ctta jee tYo-
vhtcisossd ulkopuoliseksi. M1,os kiire, ikiirasismi sekii
koulutukseen ja kuntoutukseen pidsyn vaikeudet mai-
nittiir-r vastauksissa.

Osa-aikaclSkeldiset jatkavat yleensri sanrassa ammaris-
sa ja samassa tl,opaikassa kuin ennen osa-aikaeldkctt:i.

Kaikki osa-aika-
elliketti saavat

Yksityinen
sektori

Julkinen
sektori
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Tyotl tcl.rdiir.r kcskimidrin 55 prosenttia
aiemmin tehd,vsti rvoste.

Vuor.rna I996 osa-aikacllkkeellc siir-
tyneet tckevit tavtrllisimmin tyote kaksi
tai koln.rc kokonlista tyopdivdd viikossa.
Vuonna I999 osa-aikaellkkcclle siirty-
r.reistd l5hcs 40 proscnttia tekce ryotd vii-
kon jaksoissa. Tavallista on, ettd viikor-t
tvtiaikaa scuraa \/apaaviikko tai kahdcn
viikon tyi)skcntelyn jdlkecn pidettln
kaksi viikkoa vapaata.

Epdsdrinnollisen ja vaihtclcvan tyd-
ajan osuns on selvlsti vdher-rt1,nyt. Yrit-
te,;it tckevlt palkansaajia useamr.nin tyo-
td eplsidnnollisesti.

Tytissd jaksaminen parani

Nelji viidestt osa-aikaeLikcliiscsti arvi-
oi jaksavrnsa tchtll n oti parcmnrin osa-
aikaiscsti kuin kokoaikaiscsti. Vuonna
1996 osa-aikaellkkeelle siirtvneisti 88
prosentti;r an'ioi j aksavar-rsa tyoskcn r-rel-

li vanhuuseldkkccllc saakka. Tosin I'reil-
l1 ei olc vanhuuscllkkecsce n aikaa kuir-t

on korkcintaan kolme vllottr.
Vuonna I999 osa aikaclikkeellc siir-

tyneistd 55 proscnttia arvioi jaksavansa

tvdsker.rnclld vanhuuseltkkcelle asti.
Eplvarmuus jaksan-risesta oli vuonna
1999 siirtvneiden joukossa selvisti suu
rcmpi kuin aikaisen-rr-r-rin osa aikaelSk-
keelle siirtynciden joukossa. Mitd lahem
pdr.r:[ vanhuuseldkeikl or.r, sitl todennl
koiscmn-rin vastaaj at aj attelevat jaksavan

sr r':rnhuusclikkeelle lsti.
Yhdeksdn kvmmencstd osa-aikaeldke-

kiisestl piti or.r.raa tervcyttidn hyvinti tai
kohtalaisena. Aikaisemrnassa, \,Llonna
1995 osa-aikaellikeldisille tehdvssi k1'se-

lvssl tulos oli sar-r-rankaltainen. Osa-aika-
eldkelSister-r oma arvio terveydentilastaan
on samanlaincn kuin kokopiivit,vossd
ki,vvi I I ii s a m a r.r i k :i i s i I I f, ( c r.r r.r akk o t i c to
Terveys 2000-tutkimuksesta).

Mvos osa-aik:rclikeliistcn wokl,ky on
Irn I, r'rirr l4 proscntti.r r astaajista sanoi
tyokyvyn selvdsti alentuncen. Ldhcs
puolet vastaajista arr.ioi t,vok)\Tn jopa
prrantunccn osa-aikacldkkcellc siirtymi -

scr-r jrilkeen.

Tyokykvarvioinncissa oli jor.rkin vcr-
ran croa eri vuosina osa-aikecllkkeellc
siirt,vneiden vllilld. Vuonna 1996 osa-ai-
kaclikkeellc siirtyneet arvioivat osa-aika-
ehkkeen vaikuttaneen mvonteiscmmin
t,vok,vkyyn kuin vuonna I999 osa-aika-
clakkcelle siirtvneet. Naise t arvioir at
osa-aikaeldkkccn vaikuttanecr-r tyoky-
kvyn ja jaksan-riseer-r r-nyonteiscrnmin
kuin nriehet.

osa-aikaeldke oli pdittynyt, 60 prosent-
tia arveli, ettd ilman osa-rikaelSkctti he
olisivat jatkar.rcet kokopSiviq'ossi.

Vai kka nronct osa-aikaclikelflisct oli-
sivatkir.r jaksancct jatkaa kokopdivitl'os-
sd, niir-r useimmille osa-aikair-ren ty6r'rte-
ko sopii h1.r'in. Tyotd jaksctaan tehdl pa-
rcmmin ja vapaa- aikaa riittii palautr.rr.r.ri

sccn ja omille harrastuksillc.

Kokopliiviityti va i htoehton a

Osa-aikacldkehisilti kysyttiin myos arvi
ota, mik:i olisi ollut vaihtocl'rto, jos mah
dollisuutta osa-aik:reldkkecllc siirtvrni-
scen ei olisi ollut. Niisti, joider-r osa-ai-
kaeldke oli voimassa, lihes puolet olisi
tillaisessa tilanteessa jatkar.rr-rt kokop;,ii-
vitvossd ( 1996 alkaneista 65 prosenttia
ja 1999 alkar.reista 44 prosenttia).

Vdhin aikaa. muttei vanhuusellk-
kec[[e saakkir, olisi jatkanut jokl kolmas.

loka kymmer-rcs sanoi, etti ilmln osa-ai-
kaellkettl hc olisivat pvrkineet l'reti ko-
korikaiselle e llkkecllc. Niistt, joiden

Mervi Tokolo
E[6keturvakesku ksen tutkila
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e-hattinnon
edetttikiivijyyttii:

Oma
ansioluettelo
ruudulle

itsepalvelulte ja sfl hk6iselle

asioinnille ty6etXkejiiriestel-

mtssH. ltsepalvelun oletetaan

tuovan aikaa my6ten mytis

sfiflstOjfl.

fI [i:J :It;,:*i,iii1,ti$II
I t tcistr ja yrittrijljaksoista.

- 

Vrrkuutcttuja on kehotettu
tarkisternaan aikl ajoin, ovatko tieclot oi-
kein. TitI Vill\'()t.lan rnyirs pyrytrirnSttl
tlhetctyilli n,(icLikcotteilla.

T,voelike jlrjcstel nr:in vakuu tctuillc
Lihcttimien t\,ocldkcottciden vuotuiner-r
yhtcismllrri kohoal noin miljoonaan.
Siitii L,TK:n ()sLlLrs ()n puolet. Vaikka
otcpllvelul on autonratisoitu, liittyy
nriin suuriin rrrltlnrcihir-r p:rljon manu
:r.rlist.r ty(rtri sck.i suuria postitus i.r
nrtrita kulujl.

Itsepalvetu tavoitteena

'l'yochkc.fi pah'clun vhteni tavoittecna
on saada kansallisct ottamirrul itse selvriri

:rsioistaan intcrnctista scn sijaan ctti
soittaisir,:rt tai lrihcttlisiviit kirjeitl. Ver-
tailukohtana on plnkkicr-r meille opetta-
nra itsepllvclu. Itsepalvclun ansiosta
pankkikrivnnit lrlrvcntuir':rt ja aikair slis-
t)'i .

Itsepalvelu clrikcasioissa vdhe ntiri yk-
sinkcrtlisinrl-ricn asioirlcn neu\'outatar
ycttr. Silti jrtkossakin sriilyy vaihtoehto
asioicla kasr'okklin, prr.rhelimitse tai kir-
jcitse.

Yhteistytit lli ra ken nettava

Tr,Ocl5kc.fi palvelu on tyoellkejtirjestel-
rn.in rrusi vlrtcincn irrternct -sivusto.
Ylcisollc sc avautuu sl,ksvlLi 2002. Eli-
kcturvakcskus vastla hankkccr-r suunnit-
tclusta ilr toteuttrnliscsta vhteistvdssi

yksityisen jl julkiscn sektorin cl:ikelaitos-
tcn sekri Tvoeldkevakuuttajat TELAn
klnssa.

Uusi vcrkkopalvclu ei korvaa kdvtt)s-
s:i olevia internet -sivustoja, vaan tlv-
clentli niiti.

Yhtciscn internet -sivuston (portaa
lir.r) hahmotteIu llkoi tlrocldkelaitostcn
tietol-rlllintoryhnrissi. E,sitvs sai kar-rr-ra

tusta jl Lihti ctcncmddn.

Elikesanasto valmiina

Ellkcsar-rasto, suojattu ,vhteys ja monet
muut alkupcrriiset ideat kuuluvat vhi
aloitusversioon. Yleiskielinen ellkesanas-
to onkin jo lll-res valmis. Sanasto sinin-
sd on terl,e tuIhrt uLltllLls vaikeaselkoisuu-
dcstaan kuuluisalle chkealalle.

Hanke etcnee n,vt kohti kiyttoonot
tol monissa tvoryhnlissd ja projekteissa.
Niiden kokoonpano on rrlhtIvilll
ETK:n internet -sivuilla Eldkcturvakcs
kus -osioss:r.

Organisoituminen on laveaa, jotta
tieto Tr,6clike.fi -palvelusta leviiisi, cri
tahojcr-r r-r:ikemvkset otettaisiin huorni-
oor-r ja jotta I'rankkeeseen sitouduttrisiin
laajasti.

Henkiltikohtainen
ansioty6[uettelo
tirkein uutuus

Henkilokohtainen tvosuhdeluettelo eli
ansiotyoluettclo on Tyoclike .fi -palve -

lun tirkein osio. Tdllaista palvelua ei ole
ollut missS5n aikaisen-rrnin. Siksi se on
n.rcrkittivd cdistysaskcl verkkopalvelujen
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Palvelun tunnuksen on suunnitellut
ETK:n graafikko Katri Hyytielnen.
Tunnus - sateenkaarl - on perintei-
nen toivon ia optimlsmin symboli,
iota tyiietikeiiriestelm:i on kiytti-
nyt monlssa yhteyksissi.

alueella. Ansiotyoluettclossa ovat vakuu-
tetun yksitvisen ja julkiscn sektorin ty6-
suhtect ja yrittrijijaksot se llaiser.ra kuin r.rc

ovat ETK:n re kistcriss:i.

Luotettavat
tun nistautum ismenetelmtit

Ar-rsiotvol uettelon nivttirni ner-r cclellyt-
tri;i luotcttlvaa hcnkilon tunrristarnista.
Or-r oltava varmurrs siiti, cttri ker-rcr-rkddn

tictoja ei katsele mrrut kuin hln itsc. Pal-
vclrra kdytt.ivl vrkuutcttu on pvstvtt.ivd
tur-r r-ristamalr-r.

Tyoellkc.li prlvclusse tLrnnistlnris-
mencttelyjl ovat Viicstorekisterikeskuk-
sen HST-kortti ja Kclan vastaava kortti.

Siirtymlvaihcessa kdytctddn nryos
surrrirnpien plnkkien tunnistautumisnrc-
neteln.rid. Viin.rcksi mainittua voi kdyttrii
henkilo, jolla on par.rkkinsa kanssa inter-
net -pankkipalvelusopin-rus. Sopimusta
tehdessiin hinelle on annettu keyfteie-
tunnLls, salasana ja avainlukulista.

HST-kortin eli maailman cnsimmii-
ncn sdl.rkoinen henkilokortti ei ole yleis-
tynyt ja siksi sitii on ryhclytr.v vauhditta-
nrrrrrn. Viirrre kevldlld pcrustettiin rrvo-
vrltaincn PRO HST -rvhml edistlmldn
srihkoist:i tunnistautumista ja sihkoisii
vksityiscn ja julkisen sektorin palveluja.

PRO HST -ryhmf,n I'rankelistalla
Tyoelikc.fi -palvclu on ensimmliseni.
Tirni osoittaa hankkeen cdelllkrivij,wt-
tri rrvos kansallisella tasolla. Ty(;ell-
kcjirjeste lmri on eturivissi ja eclellikaivijii
c-h;rllinnorr cdist.irrrisess.i.

Vakuutetut kohderyh mEni

Tvossi olevat vakuutetut ovat Tyo-
clike .fi -palvelun ensisijirinen kohderyh-
rli. V.rkrrutus-, rrrlksu- tri sijoitrrstie toa
mukana on vain nirneksi, koska nc ovat
tyypilliscsti elikclaitostcn asioita.

Avainviesteji vakuutetuille ovirt tyos-
sikdynnin kannattavuus ja wokvr-vn vlh-
pidon hvodvllisyvs. Lisiksi muistrrtctaan.
e tta elekctrlrvan kertyminen on pitkri
projckti, jossa kaikki ryosuhteet ja yrittd-
jrijaksot ovat terkeitd.

Trrtkijoidcn ja toinritt.rlicn critvistie -

don tanetta tlryd,vtetldn ETK:n ja TE-
LAn sivuilla, joille Tyoeleke.fi -palvelus-
ta on linkit.

Osioiden sisiittti

Sisdlto jakautr,rr.r osioihin. Niisti etusi-
vulle jl nuorten aikuistcn, keski-ikdister.r
j:r varttuneiden aloitussivuille nostetaar-r

vlihdellcn esiirr joitain esioitr.
ElIkc-edut -osiossa kcrrotaan elik-

keen miiiird ja edcllytyksct TEL:n mu-
kaan. Tiirnln rinnalla on ohjaus asian
omaisen chkeliritoksen sivuille, jos tic-
don tarve koskee muuta eldkelakia. Tvkv

-aiheet ovrt taissai osiossa kuten myos
opastus cl:ikkeen hlkemisecr-r.

Yleistd tl,oelikkcestd -osiossa on
ajarrkohtaisil asioitrt, perustictoi:r vir-
kuuttamisestl, eri etaikelakien vleispiir-
teiti, elikejiriestelmln yleiskuvaus, seu

syntyvaiheet ja tyomirrkkinajlrjestojen
rooli.

ElSkearvio -osiossn sijaitscvat cl:ik-
keen laskemisen periaatteet, esimerkki-
laskuri, tietoa l,ksiryiscn eldkevakuutuk-
scn vaikutuksistr tyoelikkeeseer.r ja eld-
kcan,ion tilaus.

Elakkeen karttumincn on ausiotyo-
luettelon sisdltf,viin osion nimi. Mukana
on myos tietoa t_yonteosta ulkorn:rilla ja
ulkomaalaisen ryonteosta Suomcssa seki
varoituksia pimerin tyon vaikutuksista.

Kysymykset -osiossa on mahclolli-
sur-rs ldhett;il kysyn-ryksii ETK:llc tai
omalle eldkelaitoksclle sekd suurchko
miiri valrniita kysymyksid vastauksi-
necn. Nuoria kiinnostavat clSkeasiat si-
jaitscvat nekin tdssh osiossa.

P i r kko I ii ii s ke lii i n e n
Eliketu rva kes ku ksen keh itys piiiillikkti
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apotti houkutte lee:

Siioitusriskeifl
ei saa unohtaa
Suomen ty0etilkeifiriestelmHn sijoitustoimintaa stdtetevdt m5616-

ykset ovat varsin edistyksetlisiii ja raioitukset tarpeeltisia. Niilte

varmistetaan, ettei turhia konkursseja tule ia sijoituksitte saadaan

mahdollisim man hyvi tuotto ilman tiiallista riski nottoa. Keh itttim i-

sen varaa siiiidOksissi on, mutta uudistusten pitdii perustua

huolelliseen riskit huomioon ottavaan analyysiin.

uomen tyoeldkejdr;'estelmiin
elikerahastot ovat kasvaneet
aktiivisen rahastoinnin seu-
rauksena yli 400 miljardin

markan suuruisiksi. Ne muodostavatkin
merkittdvdn osan suomalaisesta sijoitus-
pddomasta. Samalla TEL-yhtioistd on tul-
Iut maan suurimpia sijoittajia.

Rahastojen suuruuden takia ei ole yl-
littivii, etti niille mielelliln keksitdin
yhl uusia kdyttokohteita ja -tapoja. Vii-
me aikoina on julkisuudessa crityiselle
ponnekkuudclla esitctry kaksi ryoeldkejdr-
jestelmdn sijoitustoiminnan muutoseh-
dotusta.

Ensimmdisen ehdotuksen mukaan
Suomessa pitiisi siirtyii Ruotsin mallia
seuraten henkilokohtaisten eldketilien
kdyttoon. Toisen ehdotuksen mukaan si-
joitustoiminnan saiintoja pitiiisi hollenttd,
jotta eliikevakuutusyhtididen kaikki varat

- tai ainakin nykyistii suurempi osa niis-
td - voitaisiin sijoittaa porssiosakkeisiin.

Ndiden ehdotusten jiirkiperiiinen arvi-
ointi edellyttiiii pohdintaa, mikii on tyo-
elekejerjestelmin rahastojen tarkoirus,
mitki ovat sijoitustoiminasta aiheutuvat
riskit eliikejfiestelmiille ja kuka niimii ris-
kit kantaa.

Rahamarkkinat lihes tehokkaat

Ennen arviointia kuitenkin muutama ha.
vainto rahamarkkinoiden tehokkuudesta

Laaja kansainviilinen tutkimus tukee vdi-
tetti, jonka mukaan rahamarkkinat ovat
ldhes tehokkaat.

Tieteellisten testien ldpiiiseminen on
tavallinen vaatimus monille toiminnoille
kehittyneissd yhteiskunnissa. Esimerkiksi
ldtkeaineiden on lapeisteve tesrit ennen
kuin niiti saa myydd ihmisille.

Sen si;'an ei ole kiistatonta tieteellistii
neyttde, ettd sijoitusalan ammattilaiset
kykenisivdt systemaattisesti saawttamaan
paremman tuoton kuin vastaavaa yleistd
kehitystl mittaava porssi-indeksi.

Neytto aktiivisen rahastojenhoidon
hyodyisti on siis heikko. Toisaalta liialli-
sen kaupanktynnin seurauksena aktiivisen
rahaston tuotto voi helposti alittaa vertai-
luindeksin. Niinpd monet eurooppalaiset
ja yhdysvaltalaiset ehkerahastot sijoitta-
vatkin johonkin indeksirahastoon, joka
minimoi kaupankiyntikulut.

Riski n kanto kyky ratkaisee

Toinen keskeinen rahamarkkinoiden
ominaisuus on, ette sijoitusten keskimdi-
riisti tuottoa voidaan kasvattaa ldhinnd
vain riskid liseiimiille. Riskistii saatua mak-
sua voidaan perustella myos vetoamalla
arkijerkeen. Eihin kukaan sijoita sellai-
seen kohteeseen, jossa voi menettdd rahaa
(esimerkiksi porssiosake ) ellei rahan me-
netyken riskin vastapainona saada keski-
miirin korkeampaa tuottoa kuin turval-

lisena pidetystii sijoituskohteesta (esimer-
kiksi pankkitili).

Ratkaisevaa sijoituskohteen valinnas-
sa on sijoittajan riskinkantokyky. Mikeli
sijoitus on pitklaikainen ja sijoittajan ta-
lous kestdd reilusti tappiolliset ajanjaksot,
kannattaa ostaa porssiosakkeita. Kun py-
ritiiiin kompromissiin korkean tuoton ja
turvallisuuden vdlillii, pdiidytldn usein si-
joitusten hajauttamiseen. Mitii suurempi
on riskinkantokyky, site suurempaan kes-
kimiitrtiseen tuottoon sijoittaja voi pyr-
kie.

Rahamarkkinoiden lihes tehokkuus
kannattaa pitii mielessd myos, kun ko-
rostetaan sijoitustoimintaa kilpailukeino-
na. Sijoitustoiminnasta vastaavien kan-
nustimia harkittaessa taas tulee varoa pel-
kdn onnen palkitsemista ja kohtuutto-
maan riskinottoon (lisituotto saadaan li-
seriskilla ) yllyttdvii jdrjestelmit.

Ruotsia turha matkia

Suomella on pitkit perinteet Ruotsin
matkimisessa - niin hyvtssd kuin pahassa.

Henkil6kohtaisten sijoitustilien kiytossl
Ruotsin esimerkkid ei kannata seurata.

Lakisddteinen tyoeldkejdrjestelmd on
osa suomalaisten perusturvaa. Se tarjoaa
taloudellista suojaa, kun tyoansio van-
huuden, ryokpyttomyyden tai perheen-
huoltajan kuoleman takia lakkaa.

Suol'an mitoirus on selkedsti perustur-
vatasoa. Alkavat vanhuuseldkkeet ovat
ry,ypillisesti noin puolet viimeisestl ennen
elikkeelle siirtymistd saadusta palkasta.
Mikiili teta tasoa lasketaan oleellisesti, eld-
keleisten koyhyys tulee arkipdivdiseksi il-
mioksi yhteiskunnassamme.

Tyoeliikkeiden tasossa ei siis todella-
kaan ole varaa porssikurssien heilahteluis-
ta johtuviin tiputuksiin eik[ muihinkaan
eliikettii mahdollisesti madaltaviin jous-
toihin. Kansalaisilla on sen sijaan jatkos-

$aeu*e g o 2oot



sa kasvavassa miidrin tarvetta vapaehtoi-
sen lisiturvan kartuttamiseen. Siini jous-
tot ovat usein eliikeliiisen edun mukaisia
toisin kuin perusturvassa.

Henkildkohtaisiin eldketileihin siirty-
misen tlrkein seuraus olisi sijoitusriskin
siirtyminen riskinkantokyvyltiin vahval-
ta ty6eliikejiirjestelmdltd yleensd huonosti
riskejii sietiville yksityishenkiloille. Yl-
tiopiiisimmit tai huonoimmin informoi-
dut henkilot ottaisivat liian suuria riske-
jd ja osa heistd pdityisi koyhyyteen. Ndin
on dskettlin tapahtunut esimerkiksi Ka-
nadassa ja Yhdysvalloissa porssikuplan
puhkeamisen seurauksena.

Viisaat 1'a varovaiset kansalaiset taas
joutuisivat tlytymeen liian pieneen tuot-
toon, koska heidin riskinkantokykynsi
on heikompi kuin eldkejdrjestelmin.
Henkilokohtaisiin eliketileihin siirtymi-
nen johtaisi myos hallintokulujen paisu-
misen takia nykyistd tehottomampaan jdr-
jestelmiin.

Osakesatsaus tuo konkursseja

Eldkerahastoille esitetddn usein tehtdvii,
jotka eivdt niille ainakaan ensisijaisesti
kuulu. Keskeisiii tehtiivid ovat riskipusku-
rina toimiminen ja elekelaisveeston mae-
rdn kasvusta johtuvien elikemaksujen
korotuspaineiden hillitseminen. Varo-
mattomalla sijoitustoimilla ja huonolla
onnella ndissd tehtdvisst epionnistutaan.

Historia on osoittanut, efte vakavan
yleismaailmallisen laman sattuessa osak-
keiden arvot romahtavat, kansantalou-
den palkkasumma pienenee ja ne van-
hemmat henkilot, joilla on mahdollisuus
vaikuttaa asiaan, hakeutuvat aktiivisesti
ehkkeelle.

Eliikelaitosten sijoitustoimintaa sedte-

Ievdt miiriykset perustuvat edelle maini-
tut riskit huomioon ottavaan vakuutus-
matemaattiseen mallinnukseen. Sen lih-
tokohta on, efte todenndkoisyys, jolla eli-
kelaitos joutuu konkurssiin, pysyy riitti-
vdn pienend. Nykyisen sijoirustoiminnan
rajoitusten tarkoituksena on turvata eld-
kejdrjestelmtn toiminta juuri titd silmdl-
ld pitden.

Vaatimus kaikkien varojen sijoittami-
sesta osakkeisiin on samalla vaatimus sil-
le, ette elekelaitosten konkurssien salli-
taan tapahtuvan nykyistd selvisti suurem-
malla todennikoisyydelle. On kuitenkin
syfe todeta, ette viime l'uosina tapahtu-
nut p<irssiosakkeisiin sijoittamisen hallit-
tu lisiiiiminen on ollut viisas piitos.

]ulkisuudessa esitettyji hyvin korkei-
den tuotto-odotusten realistisuutta sopii
myos epiiillii. Ensinniikin pdrssituottojen
tulee olla pitkiillii tihtdimelld sopusoin-
nussa kansantalouden kehiryksen kanssa.
Toiseksi pelkiistiiiin euroalueelle sijoitet-
taessa otetaan suuri riski, jos alueen tu-
leva kehitys ei olekaan toivotun kaltai-
nen. Muualle sijoittamisessa on pakko

oftaa valuutari arvoon liittyva pahimmil-
laan hyvin vakava riski.

Myos tuoton mittarin valinta on ter-
kei. Ios osakkeen arvo laskee ja nousee
perekkaisine vuosina 90 prosenttia,
osakkeen arvon prosentuaalisten muu-
tosten aritmeettinen keskiarvo on nolla
prosenttia, vaikka osakkeen arvosta on
huvennut 8I prosenttia. Geometrinen
keskiarvo on miinus 56 prosenttia. Sijoi-
tustuottoja mitattaessa tulee kayttee ni-
menomaan geometrista keskiarvoa.

Losse Koskinen
Vaku utusvalvontavi raston

tutkimusiohtaia

Koshisen artiot ovat bd.nen henkiliihohtai-
sia rnielipiteitririn eitttitkti ne edusta Ya'
huttt'usa a b o nt a.p ir ast o n h ant a a.
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Eltiketurva-
keskuksen

tuore setvitys

Tytiurat
ylHttflvfin lyhyitii

E elvitys kertoo myos, ettd
keskipalkkaan perustuvan
tydelekkeen peitto on
vuonna 1998 elnkkeelle

siirtyneillii reilusti puolet tyopanoksesta.
Keskipalkkajaksot peittdvlt tyouran sata-
prosenttisesti kahdella viidesti elekkeen-
saajasta.

Mikeli tyosuhteet tulevaisuudessa jat-
kuvasti lyheneviit kuten uskotaan tapah-
tuvan, keskipalkkajaksojen osuus kasvaa

edelleen. Tyrieliiketurvan kehittemistI
mietittiessd onkin syyti vakavasti harkita
sellaista eliikepalkan laskentatapaa, joka
poistaisi ry<iuran pitkittymisesti aiheutu-
van perusteettoman vaikutulsen eldkkeen
mdiiriiiin.

Ndmi tosiasiat olisi otettava huomi-
oon, kun mietitidn, tulisiko tyoelikkeen
kaksi eldkepalkan laskentatapaa edelleen-
kin siiilyttee vai muuttaa.

Tarkastelluista tyourista ndkyy, ettd
suuri osa tehdysti tyoste on kertynlt sekl
yksiryiselta ettii julkiselta puolella. Palkan-
saajistakin eniiii kaksi viidestd on tyosken-
nellyt vain yhdeln taloussektorilla. Yrittd-
jillii on melkein poikkeulaetta myos palk-
karyotii.

Etdketurvakeskuksen tekemti tuore selvitys yksityisen ja

j utkisen puolen ty6elikevakuutettujen tytiu rista htim miistyt-

ttifi. Ettikettii kerrytttivi tytiura peittiii keskimiiiirin vain kolme

netjisosaa maksimaalisesta ajasta.

Vaiaa 5o ooo tutkittiin

Selvityksen aineisto koostuu noin 48 000
vuonna 1998 omaelikkeelle siirtyneistil
Mukaan ei otettu henkiloite, jotka olivat
siirtyneet julkiselta puolelta vanhuuseldk-
keelle ennen vuotta 1998 alle 65-vuoti-
aina eikii myoskilin MEl--aloilla tyosken-
nelleitii.

Henkiloiste 18 800 (39 prosenttia)
siirtyi tyokpyttdmyyselekkeelle tai yksi-
lolliselle varhaiseliikkeelle, l3 L00 (27
prose nttia) tyottomyyselikkeelle, I I
900 (25 prosenttia) vanhuuselikkeelle ja
4 500 (9 prosenttia) varhennetuille van-
huusehkkeille sekii muille varhaiselik-
keille.

Tyouraa mitattiin tyoelikkeeseen oi-
keuttavalla ryoajalla 23 iasrd, el[ketapah-

tumaan asti. Ty6ura kesti keskimiiiirin 26
luotta, mikii sisiilsi 1.,5 vuofta tyoelekeli-
sddn oikeuttavaa aikaa. Naisten ryoura oli
noin kaksi vuotta miesten tyorupeamaa
lyhyempi.

Maksimaalinen tyoura-aika keskimiiii-
riiseen elikkeelle siirtymisiklidn mennessi
oli mahdollista olla 34 vuotta. Toteutu-
nut keskimiidr:iinen tydura peitti tiisti 76
prosenttia.

Alipeittdvyys aiheuruu monista syistii.
Niist'd keskeisimmdt ovat opiskelu, lasten-
hoito ja tydttdmlys. Osa vuonna 1998
eliikkeelle siirtyneisti oli tiiyttiinyt 23
vuotta jo ennen vuotta 1962. Nuorim-
mat heistii olivat vuonna 1998 vasta 60-
lrrotiaita. Alipeittnvyltt:i ovat menneisyy-
dessd aiheuttaneet myos tyosuhteiden
karenssiajat ja se, ette yrittijiieliikelait tu-
livat voimaan vasta LI.I970.

Etakkeiden laskentatavat eroavat
Suonren tviiclikeiirjcstclmi on l.rallin
noltlan h:rjlutettu. Yksitvis:rloilla on
onrlt ry6eLikcjdrjestclmlns1 jrr san'roir-r
julkisellr puolclla. TyoelSkctrrrvaa on
kchitclw kulunecr-r r-roin 40 r,troclen ajan
k<xrrdinoiclusti niin, cttl e Likctun'an si

siiltii orl h1,vin palj1;n samatrklltaistttt-tttt.
Kuitenkir-r cdellecn chkkeen laskentata-
vilssa ou olennaisia croja, jotka vaikutta-
r.tt rnviis woel.ikkccn rn:irirliin.

Tl,Oclikkeet ovat joko TEL tri
LEL-Wvppie. Eusin mainittu milirrivtw
tvo- jl palvelusul-rdckohtaiscsti voi-
rrrarntrrlovaihccn jSlkccn viinrciscrr

kymmenen kalenterivuocicn ir-rdeksitar-
kistettujen ansioiden kcskipalkasta.
TEL:n ohelta julkisen puolcr.r cllkclait
noudattn,at tdtri nrenette1r,1. LEL-ntpin
elikc lirsketaan kaikista lain piiriin kuulu
vier.r ir.rdeksitarkistettujen lnsioiden kcski-
prlkan perustcclla. LEI--, TaEL ja ME,L
ellkc sckl MYFll.-1T,L-claikkect ovrrt titii
t1'-vppi1.

Ios TEL-rn'ppincn n'6rupclnra kes-

triri cnintdln kymmencn vuottir, clike -

pirlkka on likinrain slnra kuin LFIL-cllik-
kccssi. Eltkkcen Iaskcntatavastrr :rihcutu-
vl cro kasvla siti suuremmaksi, rnitd pi

tclrmdstd tyosuhtccstr on kvsc ja n-rit:i

cncmmdr-r henkilon ansiokchitys eroa:r
tviiikJiscn TEL indcksistS.

Yksityiscn puolcn TEL jr LEL y:ir

jcstelmdt luotiir.r 60-luvulla pcrr,rstellusti
I rsken t:rtc kr-riikal t:rar.r cri I risiksi. Tilti
pohjalta kchitystyott on jatkcttu. Par-
haillarn tu tkita:rn r-r-rahdol I isuuksia r-r u

dista;l tyocllkcturvaa nYt ndhtlYicr-r
haastcitlcn r alossa. Yksinkcrtiristarnista-
voittccn ohell.r vksi haastc on poist:u t.ri

ain:rkin olenu.risrsti r'.ihcrrtdi tviirrrrn
pitkittyn-risestri rihcutr.rvra t,voel:ikkccn
mddril-r vail-rtclua.
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Kuva r. Tyduran pituus lkiluoklttain
Keskim. tyiiuran pituus, vuosia

Eli&etapahrumaa edeltiinyt tyOura on
ykinomaan julkisella puolella tyouransa
tehneille keskimiiirin vajaat kolme vuot-
ta pitempi kuin yksiryisaloilla.

Sekn yksityisell?i ettfl julkisella puolel-
la tyciskennelleiden ryoaika jakautui lfies
tasan ykityisalojen ja julkisalojen kesken.

Harvoilla tyiiura
vain yhdeltl
taloussektorilta

Tyoura oli tehty pelkiistiiiin ylsityisaloilla
24 000 henkik lle (50 prosenttia), sekd

yksityisaloilla etta iulkisella puolella

?rulutko r

39 40-44 45-49 50,54 55-59 6o-6+ 65-

! vai n yksityisettii puolelta tytisken nelleet

! vain jutkisetta puoletta tyiiskenne[leet

! seke yksityiseltti ettii iutisetla puoletla tytiskenne[[eet

Keskipatkka jo
nyt yleinen

kaikki
ikliryhmiit

Keskipalkkajakoihin si-
siillytettiin LEL-,
TaEL, MYEL- jaYEL-
toiminta sekii sellaiset
TEL-, KVTEL- ja
VEL- yms. -tycisuhteet,
jotka olivat kestdneet
eninttdn kymmenen
vuotta. Tissi tarkaste-
lussa mukaan otettiin
myos tuleva aika.

Keskipalkkajaksot
peittevet vakuutettuien
koko tyourasta keski-
miifin yli puolet eli 53

Prosenttia. Myoskliin
sataprosenttinen peittd-
lyys ei ole harvinaista,

sillii noin 40 prosentilla vakuutetuista
keskipalkkajaksot peittdvit koko tyouran.
Taulukossa I lukuja on esitetty yksiryis-
kohtaisemmin.

Yksityisaloilla tyouransa tehneilli kes-
kipalkkajaksojen osuus on selviisti yli puo-
let. |os tydura on tehty kokonaan julkisel-
la puolella, on keskipalkkajaksojen osuus
vajaa viidennes.

Yksinomaan palkkatyossii olleilla kes-
kipalkkajaksot peittevdt ry<ipanoksesta 4l
prosenttia, jos tyoura on tehty yksin-
omaan -vksitvisaloilla, ja 49 prosenttia, jos
tyouraan kuuluu my6s julkisen puolen
ryote.

35

3o

25

20

75

10

5

20 000 henkik iln (42 prosenttia) ja pel-
kesttan julkisella puolella 4 000 henki-
l6lle (8 prosenttia).

Vain alle kymmenen prosenttia hen-
kiloistii on tyoskennelllt yksinomaan jul-
kisella puolella.

Pidosa eli 75 prosenttia henkiloistii
on saanut aktiiviaikanaan elantonsa yksin-
omaan palkansaajana.

Melkein jokainen yri$eje on jossakin
tyciuransa vaiheessa ollut palkansaaja joko
yksityisaloilla tai julkisella puolella. Vas-
taavasti liihes joka neljinnen palkansaajan
tydurassa on myos joko iUfEL- tai YEL-
yriftejeryote.
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kantaa eldkkeensaaj

dentaiht&iW'e$tl$[l hfu iunjF;.

vuosikirjeen mukana myiis

tiirketi?i tietoa eurosta,'

yoelikejirjestelmdn eu-
roon siirtyminen lojaa
kolmeen pdflperiaattee-
seen. Ne ovat selkeys, yk-
sinkertainen toteutustapa

ja se, ettei euro aiheuta elikemenoihin
muutoksia.

/okainen eliketietoja kisittelevien
tietojirjestelmien summa muutetaan
erikseen euroiksi sen vuoden tasoisena
rahamiiiirlnii kuin se on rekisterissi
muutoshetkelld. ETK:n ryosuhdetietoja
sisiiltiivlssl rekisterissii tiillaisia tietoja
ovat esimerkiksi piiittyneen tyosuhteen
el{kkeen miiiirfl tai jonkin kuukauden
I,Btiansiotilitys. Pelkiistnnn ETK:n re-
kisrcrcis${ yksittiiisii muutettavia raha-

ffiffi .. ds,setoin miljooni*.
on aina toi-

mittu

crottava

euroja

U$ta at$ftU*tttoftsirs*aromu*oja ja
testataan jliriestilmH. \aflpfivin[ ei kan-
nata tiedustella eliikkeensd mtiirii!

Kaikki palat tallella

Vuodenvaihteessa eliikkeensaaja niikee
ykiryisaloilta maksussa olevan elikkeen-
sii kokonaismiiir{n euroiksi muunnettu-
na, vaikka elekelaitosten tietojdrjestel-
missd hlnen eldkkeensii koostuu usein
monista eri palasista. Elikkeensaaja on
saattanut esimerkiksi ryoskennelli nuo-
rena rakennustyomaalla, sen jiilkeen
suuryrityksen palveluksessa ja lopuksi
vaikkapa itseniiisend yrittiijiinii. Hiinelle
on karttunut eli&etti kolmen eri eliike-
lain mukaan, joista jokainen on oma eld-
kepalansa elekkeen kokonaisuudessa.

Kun elikkeen kokonaismllrl muun-
netaan euroiksi, eliikkeensaaja pystyy
myos itse tarkistamaan, onko muunto
tehty oikein. |os euromuunto tehtdisiin
jokaiseen eliikkeen osaan erikseen, saat-
taisivat pydrisrykset aiheuttaa sen, ettei
yhtcenlaskettujen ja euroiksi muunnet-
tujen ellkepalasten summa olisikaan
cnflfl aivan sama kuin silloin, kun koko-
naismlfui muunnetaan suoraan euroik-
ri, :.
,-',Tydelekelakien teksteissii olevia
ffimfana ei muuteta vielfl ensi vuo-

Koska euro ei muuta
ci markko-

nc tulki-

ncissd on
laeissa
Niinpii

my(is markkamidrit
muutetaan lihi tulevaisuudessa.

Tilrkel klrfc trdorsa

Vaikka curoa kiisitteleviii csineitfl on tul-
lut veltiolta, p*nkcieta ja Suomen Pan-
kista, elekelaitoksen vuosikirje saattaa
elitkkecnsaajalle olla tiirkein informaati-
on lihde. Tfissii jokawotisessa kirjeessii
ilmoitetaan seuraavan vuoden eleke.
Mycis lukuisat euroalueen ulkopuolella
asuvat elikkeensaajat saattavat saada tie-
don euron tulosta Suomeen vasta elike-
laitoksen vuosikirj eestd.

Varsinkaan vanhimpia eliikkeensaajia
ajatellen tietoa ei voi olla liikaa. Kulut-
tajavirasto on julkaissut oman muistilis-
tan euron tuloon liittlvistii kiiytiinnon
asioista. Siitii on apua vanhusten kanssa
paljon tekemisissi oleville. He voivat
keskusteUa ikiiihmisten kanssa ja totuttaa
heitii viihitellen euron tuloon.

Eurobarometri syyskuulta kertoo,
efte suomalaisten eurotietous on selvdsti
lisi5ntynyt. Suomessa ollaan paremmin
perilld euron tuloon liittyvistit asioista
kuin muualla euroalueella. Syksyn aika-
na on jokaiseen suomalaiseen kotiin jaet-
tu erilaisia euroesitteitd, joiden avulla voi
pikkuhiljaa totutella uusiin rahoihin ja
varautua lrrodenvaihteen myllerrykseen.

Marjukka Hietoniemi
Eliiketurvakeskuksen

tutkiia

Euron ja sentin rulo ei
suuren
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Siedetteve
sopu Eliiketurvakeskuksen

kehityspiitiltikk6
Riitta Korpiluoma

Etekkeiden
kokonais-
uudistus
toteutunee
sittenkin

K

I yomarkkinajdrjestojen eldkesopu, jota ju-
I I kerrettiin pitkin syksyd, on - venltettyni-III I kin - voitto moneen suuntaan. Se on saa-r

- 

vutus jdriestoille itselleen, silld voittoon
pidstdkseen niiden piti voittaa myos itsensd. Eittemette
sopimus muokkaa maata seuraavalle Tupo-ratkaisulle,
kunhan tyomarkkinajohtajat eivdt sorru asian arvolle so-

pimattomaan jilkinokitteluun.
Sovittelujen tuloksena synrynyt ratkaisu on saavutus

myos tyoeliikevakuutukselle, kun siitd vihdoinkin saa-

daan leikatuksi menneisyyden ronsyt. Samaan sarjaan
tdmdn reformin kanssa ovat ylteneet enintidn 1970-lu-
vrrn tasokorotus ja juuri kymmenen vuoden idn sir,'uut-
tanut perhe-elakkeiden uudistus. Sopimuksen ja luvat-
tujen tarkennusten perusteella voimme , tosin vasta tt-
mdn r,rrosikymmenen lopulla, kirjoittaa uuden, yhtendi-
sen tyoelikelain, joka on kannustava, oikeudenmukai-
nen ja selked.

Ennen muuta sovitteluratkaisu on voitto Suomelle ja
sen taloudelle. Pitkin 90-lukua neuvotellut suunnantar-
kistukset ja ny tehry rakennemuutos takaavat sen, ettd
vakuutus ja sen antamat eliikelupaukset kestdvdt. Pienistd
puroista on syntynyt voimakas virta.

Myos nuori polvi voi n)'t luottaa siihen, ettd laissa lu-
vattu eleke maksetaan. Taitavasti aseteltu kannustinkart-
tuma 63 vuotta teytteneille panee toisenkin kerran miet-
timdin, kannattaako omaa clikeikdt alentaa ostoelik-
keen avulla.

Meidiin ei ole tarvinnut, niin kuin ldnsinaapurim-
me teki, muuttaa koko eliikkeiden maailmaa ikuisuuteen
tdhtdiviksi. Seisomme edelleen omalla pohjallamme,
emmeki ole luoftaneet vieraisiin vaikutteisiin. Tyoeliike-
vakuutuksemme on osoittautunut paitsi kestdviksi myos
sopeutumiskykyiseksi.

Sopimus ei ole vield ratkaissut kaikkea, ja neuvotte-
lut jatkuvat. Se antaa kuitenkin hyvdt latumerkit ratkaista
heti akuutit ongelmat ja jattaa kokonaisuudistuksen val-
mistelua tiiydellii teholla.

Meille teknokraateille on luvassa hiked, kyyneleiti ja
toimistotyon rasitusvammoja. Ei ole epdilysti, ettemme-
ko selvii tiukoista vaatimuksista ja aikatauluista.

Tihin meiti velvoittaa jo vakuutuksemme 40-lrro-
tinen maineikas historia.

Tytimarkkinaiiirjestdt sopivat [aaioista uudistuksista

tytietiikelakeih i n. Eliikkeiden kokon ais uud istu ksen

tavoitteena on e likkeette siirtym isi6 n myti he ntfi m i -

nen 2-3 vuodella hattitusohjelman mukaisesti. Muu'

tosten tavoitteena on mytis [uoda edetlytyksiii yksi-

tyisatoje n tytieliikelakien yksi n kertaistamise ksi ia

yhdisttim ise ksi. Ttitii tiihdettiti n tote uttamaan ktiym iil-

lE ttipi vie16 [ukuisia auki olevia yksityiskohtia.

okonaisuudistuksen keskeiset periaatteet
hahmottuvat jo sopimuksesta. Suurin osa
muutoksista tulisi voimaan vuoden 2005
alusta. Kuitenkin kuntoutusta koskeva uu-

distus, osa-aikaeliikettl koskevat muutokset ja yksilollisen
varhaiseliikkeen lakkauttaminen !'uonna 1944 ja sen j!il-
keen syntyneiltd ovat toteutettavissa jo nykylakeihin.

Seppo Pietiliiinen
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'Et*ffi
Osa-aikae[6kkeen
ikiiraja 58 vuoteen

Osa-aikaeliikkeen ikdraja on 56 vuot-
ta vucldcn 2002 loppuun voinrassa
olevan crityislain mr.rkaan. Trirnd iki-
raja sriilyy,kin vLronnt 1946 ja siti en-
nerl syntyncilld osa-aikaelikkeen irlir-
ikirajana. Niiihin ikiluokkiin kuuh.r-
vat sJrrvat osl-aikaelikkeen nruutoin-
kir-r ny,k,visin chdoin.

Vuonna 1947 ja sen jilkeen syn-
tvncet piiscvdt osa-aikaelikkcclle
vasta 58 \,u()tta taivteftveen eli aikai-
sintaan vlronrla 2005. Liseksi heille
osl-aikaclikkeerr jilkeen rnyounctti-
vi vanhuuselike on nykyisti pie-
nempi. ()sa-aikatyostd elikett[ ker-
tyy jatkossakin kuten kaikesta n'ruus-
takin tydsti. Sen sijaan osa-aikaeldke
kartuttair vanhuuseldkcttl vain puo-
let nykyiseen verrattulla.

Osa-irikaelikkeen saajan tyoky-
vyttomyysturvir sdil1ry kuitenkin en-

nallaan cli eliike mdiritd.irl jatkossrr-
kin kokoaikatyotd vastaavaksi.

Kuntoutusta
tehostetaan

Sopimuksen mukaan toteutetaall
mvOs ty6clikejirjcstelmrissri lakisiri-
teinen oikeus ammatilliseen kuntou-
tukseen silloin, kun tyontekijrin tyo-
kyky on sairauden vuoksi uhattuna
liihivuosine. Tinrd uudistus pirr:rntaa
tyoelikckuntoutuksecn hakeutuvan
oikeusturvaa. Sarnalla mahd<llliste-
taan osakuntoutusrahan maksami-
ncn niille, jotka ovat kuntoutuksel'r
ohella tyossi.

Kuntoutukscn tehostamincn vxe-
tii muutakin kuin lainsiidintotoi-
mia. Tyoeltikevakuuttajat TELAn
koordinoimaa tyontekij6ille, tyon-
antajille seki erityisesti tyotervcys-
huollon ja henkilostohallinnon
edustajille suunnattua koulutusoh-

jelmaa jatketaan ja tel-rostetaar.r yh-
teistvossi Tyoterveyslaitoksen jir cli-
kclaitoste n kanssir. Taroittccna on
kouluttaa tyonantajat kehittdmidn
ryoymperiston tydj;irjestclyje ja tyo-
hdn liittyv:i;i kuntoLltusra ja koulu-
tusta vhtcistydssi tyontekij6iden
kanssa. Tdn-riin tarkoitukse na olr
luoda tosiasiallisia edcllytyksiri ikiiin-
tyvillc tyontekijoille jatkaa tyoeli-
nrdssd nykyisti piternpidn.

My6s kuntontustutkimusverkos-
toa ke hitetiin. Kel'rittrimir.re n tel.r-
didn yhteisty6ssd Kansanelikclaitok-
sen kanssa leatujirjestelmin pohjal-
ta sitcn, ettl varhaiscn kuntoutuksen
ede lll,ttimit selvitykset saadaan no-
pe asti ja yhdenmukaise sti kokt>
maassa. Verkostossa kehitctdin kr.rn-
t<-ltr t rrsarvit-rita vertcn tr usi vuorr lviri -

kutteinen toimintatapa. Sitd voiclaar-r
kiyttee nr1'os vrrikcasti rrvioitavicrr
tyokyvyttijrnyysel;ike hakem uste n
sclvittelyn ja hl,lkiiv:in cliikepidtok-
scn saaneiden hakijoidcn neuv()nllan
tukena.

Yksi ltil ti nen va rh aiseliike
lakkaa

Yksilolliseen varhaiscliikkccsccn ()n
oike us cnii 1943 ja siti enne n s1,n-

ryneilli. Titi nuoremmille jid mah-
dollisur.rs siirtyri tyokyryttonrvvseLik
ke e llc.

Tyokvvyttoml,yselikcoike utta
harkittaessa otetaarl huon'rioon. ku-
ten n,vkyincnkin laki cdellytt;i;i, haki-
jan iki jl .rikaisenrpi toinrinta.

Sopimuksen mukaan tissi arvios-
sa 60 vuotta t{yttineidcr-r kohclalla
painottu u tyoky\yttomyyden am r.na-

tillinen luonne silloin, kun ansiotyo-
Llra on pitke ja tyon aiheuttama ra-

Riltta Korplluoma pahoittelee, ettel sopua
elikepalkan laskusiinniisti saatu. I [man
uutta laskusiiintiii ei vol o[[a myiiskiin
sellaista tydelSkelainsiidinn6n koko-
naisuudlstusta, lossa nykylset ty6suhde-
etiketalt TEL, tEt ia TaEL yhdistettiisiin.
Slltikln syyste on hyvi, etti valmistelua
iatketaan villttiimistl.
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sittuneisr.rus ja knluncisuus ikiinty-
miseen liittyviin tekijoihin yhdisty-
neeni tekec tyon jatkamise n k<ll.r-
tuuttonraksi. EIi niilli vanhernn.riIla
ikiluokilla r.rvkyiset yksilollisen var-
haiselikkccn edellytykset ikidn kuin
sulautuvat tyokyvyttomyyselikkccn
cdcllytvksiin.

f os tl,okyvyttomyyseldkkecn
eclcllytykset eivdt tdyty, voi jiiiidi vri-
l-rcntdrnittiimiille var-rhuuselikkeclle
63 vrroderr iristi lrrkien.

Tyti kyvyttti myyse Ie kkee n
mddrddn muutoksia

Tvdkwyttomlryselikkeessd ekikei kiiiin
jeljelli olevan ajan eli tulcvarr ajan
mdiriytymiste mLlutetaan. Tuleva
aika laskctaan 63 r,r.roden idn eiki
end:i 65 vuoden idn ttiy,ttd.misecn asti.

Nykyine r-r tulevan ajar-r karttr.rr.rris-
prosentir] porrastus (I,5 %, 1,2 o/o 

1a

0,8%) korvataan yhdell:i portaalla.
Tulevan ljlrr karttrrnrisproscntti orr
jatkossa 50 vr.roden iistri irlkaen 1,2
prosenttia vuodessa.

Jatkossa tulevan ajan oikeus ja
nriiiri sulautuvat yl-rtccn. Tulevan
ajan perustecna olcva palkka mdiri-
tiin jatkoneuvotteluissa siten, etti
se edustaa kohtuullisesti tyokyvyttd-
myytte ede ltinytti vakiintunutta
palkkatasoa.

Tytittti myyse16 ke korvataan
tytittiimyysplivdrahatla

Tyotti)mq,seleke korvataan tyotto-
myl,spdivdrahalla niille, joiden Iisi-
piiviral-raoikeus alkaa 1.1.2007 jj.l-
kcen. Lisipiivirah;,roikcus ort ryi>t-
t<-rmyyspiivirahan en i r.nrndiskcston
eli 500 plivin tdyttycsse 59 vuotta
ttiyttineelli henkilolli, jolla on tvd-
historiaa vihintdin viisi vuotta vii-
meisen l5 vuoden aikar-ra.

Lisiip;iivirahaa voi saada 65 vuo-
dcr.r i5n tiyttln-riseen saakka.

Tvottomvyspiivdrahan mddrdi
korotetaan lisriptiiv;irahaan oikeute-
tuilla, joilla on tyolistoriaa v:ihintd.dn
20 vuotta. Nimi n-ruutokset koske-

vat vuonna I950 tai sen jrilkeen syn-
tyneiti lienkiliiitii.

lrirjestel-vn scuraukscna TEL-
m:rksrr :tlerrec. ntutta tyottiinrlysva-
kuuttrsrnaksu k()r()ttuu vJstaavirsti.
Siihen rakennctaan omavastu Lltarif-
t'i sitcn, ctte t)'()nintajan r astuu
ikdintyncen pitkiai kaistyotttimin
tllrvasta siilyy nykvisclld tasolla.

VanhuusetdkeikE joustaa

Nykyinen 65 vuoder.r vanhuuscliikc-
ikii mulrtctaan laskennalliseksi clikc-
iiksi. Var"rl"ruuseldkkeelle voi siirtyd
j<>ustavasti 62-68 vuoden idn vililld
samalla, kun nl,kyiset erilaiset var-
hlisclikkeet asteittain poistuvat.

Varhennctun vanhuuseldkkeen
alaikiraja korotctaan nykyisestri 60
vuodesta 62 vuoteen. Varhcnnusvd-
her-rnys on 0,6 prosenttia kultakin
varhennuskuukaudclta eli 62 r,uo-
den irissti vanhur,rscldkkeell ottava saa

7,2 prosenttia pienerlmdn elikkeen.
Vdhennys ci kuitenkaan koskc 62-
63 r r.rodcn idssd ollcilta tyottrlrlyrys-
lis;ipriivilt:i I askettavaa elikkeen

Kertyneen vanh r,r uscldkkeer.r
vdhentiir.nittomind 63 vuoden i
Siihen ei siis en{d tehclii varhenn
vdhennystii, kuten nvkyisin. M
t,vok,wvttdn-rvyselikkecn elikei
jiljellii oleva aika eli tuleva aika las-
ketaan 63 vrloden idn tiyttim
asti. Jatkossa 63 vuodcn iin
n-riscn jdlkecn voi saada
vanhuus- tai osa-aikaeldkkeen.

Nykyinen 2,5 prosentir.r super-
karttuma korvataan 4,5 prosentin
kannustinkarttumalla, jonka saa 63-
68 vuoden iessi. Toissd jatkan-rinen
63 vuoden j:ilkeen on ndin te hry to-
della kannattavaksi. |os r,anhuus-
eliikkeelle jidnyt henkilo jatkaa vie-
le ryoskcntelyii el:ikkeelld ollessaan,
uutta elikettri kertyy kuitenkin vain
1,5 prosenttia vuodcssa clekkeen al-
kamisesta lukien. Ty(ittomyysturva
ei kartuta clikettd 63 vuoden ien jel-
kecn.

Lykkivskorotus koskee 68 vuo-
den idn jilkcen lykattavrie el;iketti.
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Kultakin lykkeiyskuukaudclta eliikettd korotetaan 0,4
prosenttia eli lykkiiysvuotta kohden korotusta saa 4,8
prosenttia.

E16keturvaa r8 vuoden
iiistii tukien

Sopimuksen mukaan clike alkaa kertyi I8 vuoden ids-

td alkaen n,vkyisen 23 vuoden iin sijasta. Samalla tyon-
antajan vakuuttamisvelvollisuuden alkaminen myohen-
tyisi nykyiscstd 14 vuoden idsti I8 vuoden ikddn.

Elakcttd kertyisi air-ra 68 vuoden ikidn saakka ja va-
kuuttamisvelvollisuus ulottuisi myos sinnc asti.

Nykyisin eldkc lakkaa karttumasta ja tyonantajan TEL-
vaklruttamisvelv<>llisuus peeftyy 65 vuoden idssd.

Etikepalkasta
taiskantiiksy

Tyomarkkinajrirjestot eivdt pddsseet yhtcisymmdrrykscen
elikepalkan laskusddnnon kokonaisuudistuksesta. Ilman
uutta laskusiintod ei voi olla myoskdin sellaista tyoele-
kelainsdiddr-rnon kokonaisuudistusta, jossa nykyiset tyo-
suhde-eliikelait TEL, LEL ja TaEL yhdistettdisiin.

|otta ur.rsi clikepalkan laskusddnto voitaisiin liittd;i
osaksi vuoden 2005 alusta voimaan tulevaa uudistusta,
valmistelua jatketaan vdlittomdsti. |os ratkaisuun ei pdds-

td, uudesta cldkepalkan laskentasdinn6sti sovitaan kui-
tenkin viin-rcistddn vuoden 2008 loppuun mennessi, ja
uutta seentoi aletaan soveltaa viimeistdin vuoden 201I
alusta alkaer-r.

Tilloin yksiryisaloilla sovellctaan vain yhtd eliikepal-
kan laskutapaa, joka antaa mahdollisimman oikeuden-
mukaisen eleketr,rrvan eri tyohistorioilla riippumatta sii-
te, mitcn tyoura on osittunut erillisiin tyosuhteisiin. Sil-
loin myos TEL:rr, LEL:n ja TaEL:n yhdistdminen on
mahdollista. Kokonaisuudistus toteutuu siis sittenkin,
viimeistdin vuodesta 201I alkaen.

los elikepalkan laskusddnnostd ei saavuteta yhteisym-
mdrrystd sitcn, ettd se saataisiin voimaan vuoden 2005
alusta, eliikepalkka ryhdytidn laskemaan kahdella tavalla.

Eliikepalkka lasketaan ensiksikin nykyiseen tapaan
tyosuhteer-r kymmenen viimeisen vuoden tyoansioista.
Lisiksi se lasketaan koko tyouran tyoansioista. Neista
valitaan eldkkeensaajalle edullisen-rpi. Tdmd laskutapa
olisi siis voimassa vuosina 2005-2010. Se tietii melkois-
ta haastetta eLikejdrjestelmin toimeenpanijoille eikd tal-
lainen ratkaisu toteuta ryoeliikelakien yksinkertaistamis-
tavoitetta.

Todellistcn ansioiden perusteella tehtdvdd eliikepal-
kan Iaskentaa varten muodostetaan vapaakirja vuoden

2004 loppuun mennessi kertyneestd eldkkeestd. Todel-
listen ansioiden raha-arvo s;iilytetiidn cldkepalkkakertoi-
men avulla.

Eliikepalkkakerroin miiritellliiin siten, ettd kokonais-
kustannukset sailf/et ennallaan. TemAn hetken arvion
mukaan ansio-osan painoarvo olisi 80 prosenttia.

Palkattomista iaksoista
etiikettii kattavam m i n

Sopimusosapuolet ehdottavat, ettd hallitus laatisi esiryk-
sen palkattomien aikojen eliikekertym;in uudistamiscste
siten, ettd sairaus- ja vanhempainrahakausilta sekd koti-
hoidon tuen ajalta karttuisi eldkettd maksctun etuudcn
mukaan, jollei ctuusajalta kcrry eldkettd jo muutenkin.

Ehdotuksella ci heikenncttitisi nykyisid palkattomien
jaksojcn eliikepalkka- ja karttumaktiytintoji.

Vastaavasti loppututkinnon suorittaneille elikcttd
kertyisi opintorahan perusteella enintddn viidelti vuo-
delta. Tarve muiden palkattomien jaksojen eldkekcrty-
mddn olisi selvitettdvd.

Etuuden maksaja maksaisi kertymistd aiheutuvan
kustannuksen siind vaiheessa kuin eldkettd maksetaan,
mutta kustannusvaikutuksia ei saisi ohjata kansaneldke-
maksun kautta tyomarkkinaosapuolten maksettavaksi.

E[6kkeensaaiien indeksi yhteniiistyy

IGikkia maksussa olevia clikkeita ryhdyteen tarkistamaan
yhteniiscllzi indeksilli, jossa kuluttajahintaindeksin paino
on nykyiseen ekikeikiiisten indeksin tapaan 80 proscnttia
ja ansiotasoindeksin paino 20 prosenttia.

Nuorina tyoky\yttomiksi tulleiden eldketaso varmis-
tetaan korottamalla alkavaa tyokyvyttomyyseliikettd idsti
riippuvalla kertoimella.

Yhteensovituksesta
luovutaan?

Tyoeldkkeiden keskindiseste yhteensovituksesta pyritiiin
luopumaan yksityisen sektorin ryoel;ikkeisse. Tapatur-
ma- ja liikennevakuutuskorvaukset sdilyisivdt ensisiiaisi-
na nykyiseen tapaan. Yhteensovituksen heijastusvaiku-
tusten vuoksi asiasta kuitenkin neuvotellaan vielii julkis-
ten el;ikejiirjestelmien edustajien kanssa.

Sopijapuolet sitoutuvat selvittimddn eliikkeelle siirty-
misen ikdrajojen nostamisen tarvetta erillisten sopimus-
ten perusteella siten, ette osa elinajan odotteen kasvusta
ohjautuu aktiiviruosiin 

Kuvot: Niko Nurmi,
llkko Kumpunen
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un eliikelakeihin tehtiin
vuonna 1996 merkittiviii
korjauksia, uudistettiin B-
liidkirinlausunto ottamalla

siite keyttoon kalci versiota. Eliikelaitok-
set suosiftelevat keyftiimeiin B2-lomaket-
ta, koska nelisivuisen B2-lomakkeen tie-
tojen taso oletetaan paremmaksi kuin
kalcisivuisen B I -lausunnon.

Uudistuksen jiilkeenkin eldkelaitoksis-
sa on koettu lliikflrinlausuntojen puut-
teellisuuden haittaavan rattaisujen teke-
mistii. Asiantuntijoista vaikutti l990lu-
vun lopulla silti, ettd osassa elikehake-
muksia - varsinkin Bl-lomakkeitla - tie-
dot ovat niin puutteellisia, efti niitii on
ollut pakko t'dydentll aikaa vievilli lisiisel-
vitykilii. Usdki arveltiin, ettii B2-lomak-
keita kdytetiiiin selviisti viihemmiin kuin
Bl-lomakkeita.

Kelassa on nyt tehty selvitys ekikeha-
kemusten B-lomakekiiytlnnriistii. Selvi-
tyksellii on hankitnr ajankohtaista tietoa
tycikyvytt<imyyden arvioinnin keydinndis-
ti niin terveydenhuollon kentiillii kuin
Kelan eliike- ja toimeentuloturvaosastol-
la. Vastuututkijana on ollut erikoislaaka-
ri Lauri Virta.

Eliikeratkaisutoimintaa on tehen asti
tutkittu piiiosin yhteiskuntatieteellisesti,
ei vakuutusldiiketieteen kannalta. Niin on
tehry vaikka eliikepddtcikser perustuvat
ensisijaisesti lddketieteellisiin selvityksiin.

Suositus unohdettu

Tutkimuksen piiimiirdnii oli selvittiid,
kuinka suureen osaan ensimmiisistd elii-
kehakemulsista yksi tai useampi hekerin-
lausunto oli laadittu B2-lomakkeelle ja
onko B-lomaketyypillii yhteyttii lausunto-
jen puutteellisiin tietoihin. Lisiiksi selvi-
teftiin, onko B-lomaketyypilh tai leeke-
rinlausuntojen hakemuskohtaisilla puut-
teellisilla tiedoilla yhteytri vakuutusliiiiki-
rin ehdottamiin eliikeratkaisuihin ja erityi-
sesti hylkliiviin ratkaisuihin.

Selvitysaineistona olivat Kelaan ke-
vniillii 2000 tulleet runsaat 3 000 uutta
tyolq ryttomyyseliikehakemusta.

Eldkelaitosten suositulaesta huolimat-
ta vain kuudesosassa eli 500 hakemukses-
sa yksi tai useampi liiikitrinlausunto oli
laad.ittu B2-lomakkeelle. B{omakeuudis-
tus ei timin selvityksen mukaan ollut
kovin tuloksekas.

I;ddkirinlausuntojen tietosisiilt<iii arvi-
oitiin I 100 el ikehakemukesta. Arvioin-
nin tekivdt yhde*siin vakuutuslai:ikirie ta-
vanomaisen eliikeratkaisutoiminnan vhte-

Leektrit keyftiivtit
Bz-lomaketta
tiian vehin

K

Pu utteellisten ele keha kem usten miifi ri voisi vd hentyti puo-

leen, ios tiiiikiirit kiiyttiiisiviit nykyistii e nem me n Bz -[oma ketta

Tllmii kiiy ilmi Kelassa vastikeen tehdystii selvityksestii. Selvi-

tys tehtiin helpottamaan ty6kyvytt6myyseliikehakemusten

hylk66m isee n tiittyviii lliii ketieteell isi6 on gelm ia.

ydessl. Hakemuksista valtaosa, 76 pro-
senttia, osoittautui moitteettomaksi lAd-

ketieteellisen arvioinnin kannalta.
Bl-lomakkeissa oli tietojen puutteita

vakuutusliiiikdrien mielestii Iiihes kaksi
kertaa useammin kuin B2-lomakkeissa.
Tuki- ja liikunaelin- eli TUlE-sairaulsis-
sa tiedoiltaan puutteellisia oli kaksinker-
taisesti verrattuna muihin tautiluokkiin
yhteensi.

Kuntoutustukl Bz-lomakkeelle

Selvityksen mukaan Bl-lomake oli ylei-
sempi, jos vakuutusleekiiri ehdotti kun-
toutustukea. B2-lomake oli tavallisempi
silloin, kun rattaisuehdotuksena oli eldke
toistaiseksi. Kuitenkin eriryisesti kuntou-
tustuen hakemusten liiiikiirinlausunnot
olisi asiantuntijoiden mukaan pitinyt laa-
tia ensisijaisesti B2-lomakkeelle.

B-lomaketyypillli ei ollut selviiii yh-
teyttii vakuutusliiiikiirin ehdonamiin hyl-
kiiyspfliitoksiin. Merkitteve havainto oli,
etti hyliittiivdksi ehdotetuista hakemuk-
sista tiedoiltaan puutteellisia oli kolmin-
kertainen mddrd verrattuna my<intIvfln
ehdonrlsen saaneisiin. Tautiluokista erot-
tuivat erityisesti TULE-sairaudet, joissa
hylkiiysehdotuksen saaneista kahta kol-
masosaa pidettiin tiedoiltaan puutteellisi-
na. Tiimii viittaasi siihen, etti kentin ja
eliikelaitoksen lddklirin vdlillii oli eroa niis-
sd perusteissa, joiden mukaan liiiiketie-

teellinen tydkyvyttomyys arvioidaan.
Eniten arviointivaikeuksia tuntuu siis

olevan juuri selkiisairaulsissa, mufta usein
niiri on myos mielialahiiirioissn. Puutteel-
listen elf,kehakemusten osuuden arvioi-
tiin voivan vfientyd jopa puoleen, jos lee-
kdrit siirtyvdt keyftiime,in B2-lomaketta.
Yhdeksi selkiyttemisen keinoksi esitetiiin
sopimista yhteisisti kriteereisti. Sellaisia
kentiin liiiikireilla ja vakuutusleiikiireille ei
tnlln hetkeln ole riittiiviisti klytossiiiin.
Yhteiset kriteerit lisiiisiviit hakijoiden yh-
denvertaisuutta.

Selvitys on tehty Kelassa helpotta-
maan tyokyvyttdmyyseliikehakemusten
hylkiiiimiseen liittyvia liiiiketieteellisiii on-
gelmia. Voi kuitenkin perustellusti yhtyii
raportin kirjoittajan, Lauri Virran toivee-
seen, etta muutkin elekejeriestelmessa
toimivat peeftrijiit ja asiantuntijat tutustu-
vat siihen.

Morja Kallenoutio
ElXketurvakeskuksen

lakiosaston jaostosihteeri

Virto L. Tyt;hyvyttiiwyyd.en kitihetieteelli-
sen artioinnin taihead,et ja ehihkeiden
hylktitiminen. Kelon selvitys e ltikehohe-
n r.tst en B - lo w oh ehtiyt tinn iiistti. Turha :
Kela, Sosiaali- jq. terpelttarvan katsaak-
sia 47, 2001,8I s. /SBN 95 1-669-552-3.
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Punttisali
eivdt yksi

ja lenkkipolku

Tytiolot
umuksen taustalla

tarn
a o

uup

M
aikka wontekijlln kohclis
tuva tyky-toiminta on
1,lcistvn1,t I 990-luvr.rlla,
ryouupur-nus .ja n-ruut jaksa-

rlisccn liit tvr':it ongclmat
ovat edelleen lisdc-r.rB'r.reet. Tdsti ristiriidas-
ta nousce esiin kysymys, olisivatko n,Oyh-
teison ja woorganisaation kehittrimistoi-
met tchokkaita q,ossi jaksamisen edistdjid.
Muun muassa tdtd kysymysti selvitettiin
Eldketun'akeskuksen, Tyoterveyslaitoksen
ja Hctsingin Kauppakorkeakoulun yhteis-
projcktissa Yritykscrr menestl'nrineu il
hcnkiloston hlvinr.ointi. Eldketurvakeskus
julkaisi tuloksct marraskuussa tutkimusra
portissa "Tyoyhteiso, jaksaminer.r ja ellkc
ajatukset".

Tutkimuksen tulokset osoittavat scl-
vristi, etti cmotioniralisen vlsymr.kser-r ja
sitcr-r m,vos koko ryor.rupumuksen kchitry-
r-r-riscn taustalla ovat woyhteison ja organi
saation toirnintatapoihin liitryvdt asiat. Nc
osoittavirt mvos, efte ten,cystottumuksil-
la ei ole r-rikrvld rncrkitr.sti rvouupumuk-
scn kannalta.

Tulokset eivit kuiter.rkaan suljc pois
persoonallisuutecn ja tvoelimin ulkopuo-
liseer.r elimdin liitrlvien tekijoider.r vaiku-
rusta tr,onupumuksen kehittvmiseen. Niil-
ld toclcnr-rikoiscsti on jonkinlainen vaiku-
tus uupumukscn koko prosessissr, rluttl
r.riidcn merkirysti on turha edes arvailla.

Tyoelimin laadun vahva vhtcvs uupu-
misccn oli nry<-rs erittiiin tlrked tr"rtkimus-
tulos. Se olisi st1.td ottaa huomioon, kun
pol.rditaar.r ryouupumusta ehkiisevii kei-
no;'a.

Tytiuupu m uksen ia emotionaalisen vdsym isen taustalta

ttiytyviit n i menomaa n tytiyhteistin toi m i ntata paa n ja o rgani-

saatioon tiittyvtit syyt. Psykologian maisteri Pirjo Tuuli

osoittaa Etdketurvakesku ksen ja Helsi n gi n Kau ppa korkea-

koulun iutkaisemissa tutkimuksissa, ettei terveystottumuk-

si[[a ole juurikaan tytiuupumusta ehktisevi6 vaikutuksia.

Liikunta eiyksin riitt

Nykyisin puhutaan paljon tyopaikkojen
tyokykya yllapitdvistd toiminnasta. Se

vrnmdrrctldn r.ieli nl,lq,isinkin useimmiten
toimenpiteiksi, joilla kannustetaan hcnki-
lostoi aktiivisen liikunnan pariin. Liikun-
ta sindnsi ei varmasti ole l-ryodytontd, sen

Tyky puhuttaa paljon

Tyoeldmin ja hyr.invoinnin ongelmat ovat
virittlneet kcskustelua ryokykya ylliipite
vdstl toiminnasta Teoriassa tyky-toimin
r.rar.r kohdealueita on neljd: q,ovhteiso ja

organisaatio, wo ja ryoolot, tyontekija sekd

ammatillinen osaaminen.

monct h1r,dt puolet on osoitettu r-rscissa

tutkinruksissa. Mutta ryouupumukscn eh-
kdise r-niseen se ci riitl. ()n turl-rl vrittSd
arvioida kilometrimldrdri, jonka juokscmi-
nen ;ritdisi tyouupumukse r.r pois wdpaikal-
ta.

Tyoeliml:in kuuluvat r.rvkl,isin cpivar-
muus, nopea muutostahti ja jatkuvasti ki-
risqr.i kilpailu. T.vopaikoilia tlnri rnerkit-
see sitd, ertli toire tehdtin yhi picnemmll-
lI l.renkilostdn.rSsrilli. Niissi okrissa n'on-
tekijdltd vaaditaan aiempaa laajcrnpaa osaa-

mista. Tyor-r vaatimustaso on siis kasvenut.
Vaikuttaa lisdksi siltl, ettl kiirc on hp'rik-
sr,tw luor.urolliseksi osaksi rytielAmed.

Hlvir-rvoinnin ndkokuh-r-rasta hcnkiscn
jaksamiscn ongelmat lis1il.rryvdt jatkr-rvas-

ti. Esinrcrkiksi masennus or-r yleistynyt
maassamme I990-luvulta hhtien. M.vos
ryoeldnliin selvcmmin liittyvd ongclma,
tyouupumus on hll,vtt5vSr.r yleisti. Siiti
kirsi vnonna I997 r.roin puolet koko pal-
kans.rajavlestt-rsti. Vakavla ryorrrrprrmus
oli lll.res joka kvrnmencnnelld.

ICiyt:ir-urossl valtaosa tvk1,- toiminnasta
on edellcen suunnattu r.vtintekijin kun-
toon, terve.ytee n j:r clir-rtapoihin, r'r'rutta

rnyos tyiiturvallisuutecrt irt lntrtt:tttit.ri
toor-r. Tvovhteis6on ja N6organiseatioon
kohdistuva kehittrirnincn on vdhiistri, ja
kaiker.r lisiksi hcnkiloston jr johdon nlke
mvksct r-riiistri toimista poikkeavat toisis
taan cniten.

Tutkimukscssa selr.itcttiir-r mytis n'ouu-
pumtrksen t;irkcimnr.irr oirctn, crlolio-
naaliscn visymyksen, r'lciswttd ja muutok-
sia scki r-riidcn liittymistri ryol,htcisoon ja
orglnisaation toimintaan. Tutkinrus teh-
tii n vihittliskaupan ja n.rctallitcollisuuden
hcnkiloston parissa. Kvscessi on ensinr-
miinen suomalaincr-r wt)uupum r.rsta kiisit-
telcvi seururtatutkimus.

Tutkir.r.rukscssa oli n.rukana rcilut I600
her.rkilod, joista noin 40 proscnttia oli v:i
hittliskaupan alalta. Suunnilleen sarna

osuus tutkituista oli naisia. Virltaosa (70 %)

oli vakituisessa q'osuhteessa olevia tvor-rtc-
kijoite. Yli 35-r'uotiaat olivrt aineistossa
vliedustcttuina, alle 35-vuotiaat puoles-
taan aliedustetnrina. Seurar-rtalgrselll,n r.as-

taamista vfiensi voimakas emotionaalinen
visynrl,s, eriryiscr-r selvdsti allc 35-r,uotiail-
la.

Uupumus ei htiviii nukkumalla

Tyor.rupumus on vakava, koln-ritahoincn
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()ireyhrvml Siihen liitnr.it cmotionaali-
ncn r.isvmvs, kn,nisn,minen ja an-rmatilli-
sen itsetunnon hcikkcr-reminen. Emotio
naalinen vdsymys on n,ouupumusoireyl-r
B,rnil'r tdrkcir.r osatekijl. Se tuntuu jatku-
vasti, eike liity vain kiircisimpiin tilantei-
siin.

Vaist,ml.s ci poistu vl-rclen hlvir-r r-ruku
tun yon jilkecn, ci r,,iikor.r eiki vdlttimdt-
tI r,r.rosilomankaar-r aikana. Kurnistvr-r-rinen
on keino, jonka avulla emotionaaiiscsti vI-
s.vny,t vrittii suojclla itseddn lisivdsvmiscl-
ti. HIn ottaa etiis\l.tte n,ohonsd ia n,o-
tor.ereil.rin ja antaa periksi ihanteillee n.
Pitkdilr crnotiona.rlista vdsynrystl po-
tenut ei suoriudu tvostdln vhtd
l'rtryin kr.rir-r aiemmin. Hin alkaa
kokca hrrononrmtrrrdcrr tuntcita.
Tilannc hcrlttdd pclko.r listcpJ
onnistumisista. Nlimi tekijdt
liitqwat ammatillisen itsetur-r
non heikkcncmiseen.

F.motiouaalinerr r'.is1 -

m_vs oli tlltkimuksen rnu-
kaan vleistvr-rvt molem-
rnilla toin.rialoilla. Yli
puolct vastanncista (52 %) kersi vihintliin
lieviistii visvmvkscstd \rronna 2000, joskin
heitii oli jo vuonna 1998 leihes puolct (48
%). Visymys oli lisilnwnyt voin.rakkaam-
n.rin vil.rittdiskaLrpassa kuir.r metallitcolli-
suudessa, ja voin-rakkaan-rmin naisilla kuir-r
n-riehilli.

Keski-ikiiiset vdsyvHt eniten

Ilmotionaalinen vlsvmvs oli lisddntynvt
cniten kcski-ikdistcu ryhm:issJ. murra vi-
hittdiskaugran allc 35 vuotiaiden keskuu-
c'lcssa se oli silti selr'lsti _vleisempdd ki.rin
nruissa ikdryhmissl. Vaikka nditd tuloksia
ci voi yleistril, ne ovat silti huomion an.oi
sia. Erin,isesti nuorimpien wontekijoider.r
r'5svr-nvksen vleiqrys on huolestuttavaa.

Vaikka cnlotionaalincn vis1,mr.s oli
sellrannan aikar-ra vleistvnvt, my(i5 rnys11
teistl kchiwstl oli tapahtunr,rt. l,io,isti vd
syrrcistl joka kolmas ja voimakkaasti vd-
sr.ncistlkin jokir kvmmcr-tcs oli toipunut
oireistaan scurannan aikana. Lisiiksi voi-
makkairsta vdsyrnyksesti kirsir-reistii kol-
masosalla oireet lieyenivit. Kolmella vii-
desti tilar-ure sdilyi seuranrran aikana muut-
tumatt()lrf,nJ: 35 proscltttirt pvsvi rlircct-
tomana, 24 prosenttia emoti()naalisesti ve-
slneeni.

Muutokset en)otionaalisen vdsvntyk-
scrr Lilass.r ciVIt liitn rrcet scn crrcmplii srr-
kupuoleer-r, toimialaan, hcnkilostorvh-
r-r-rldn kuin esimiesascmaankaan. Yli 50-

ruotiaita oli oireettomana pysyneiden ryh-
miss5 suhteessa enemman kuin muita. Iin
merkiffstd ei kuitcrlkaar-r ole s11ti koros-
t:ra, koska tulos jol-rtur-rce osittilin siiti, ctte
vmhin ikirvhmd on jossain mridrin valikoi-
tunut. Huonokuntoisimmat tdhdn ryh-
nrr'iin kuulrn,ista ovat hyvin todennf,koi-
sesti jo tyocllmin ulkopuolella. Lisiksi
nuorimpien vastanneiden keskuudcssa
setrrantakvscll),n vastattiin mtrita vihem-
milr ja hc olivat aliedustettuja tutkitussa
jor,rkossa.

F,motionaalisen visyrlyksen muutok-
set civit my,oskIIn liitrvr-rcct ter'c'stott,-
muksiin. Liikuntaharrastuksilla, nrpakan ja

alkoholin kivttotottur.nr-rksilla ei ollut vai-
kutusta cmotionaalisecn I'dsvml,kseen tai
sen muutoksiin.

Tytieliimiin laatu ratkaisee

Tvoelinrir-r laadulliset muutokset scn si-
jaan kytkeyryivlt sclvdsti crnotionaaliscn
visvmvksen muutoksiin. ]os cmotionaali-
ncu vdsyrrrys oli lisJlnrynvt sctrrannrn ri
kana, mytis tyoehr-r-r1n laatu oli samoilla
hcnkitoillI huonontunut selvisti. Niin vai-
kutus- ja kchittymisnrahdollisuudet kuin
csir.nicstuki olivat hcikentvneet henkiloil-
Li, jotka oliv.lt seurannan aikana saancct
cnr()tionaaliscn vdsynrykserr oircita.

Ndiden il'rn'ristcr.r tvopaikoitli r.voch
min mvonteiset piirtcer olivat hcikenry
ncct, mutta san-ralla n-ryds kielteisct piirtect

olivat lisdinryneet. Ristiriitoja oli selv5sti
enemmdn j.r ryo lrcukisesti risitravampaa
kr.rir-r kaksi vuotta aiemmin. Myos wotal-r
ti oli kiriswnvt tlhin r),hmeen kuuluvilla
muita useamntin.

t,motionaalisesta v:isymvksestl toipu -

neilla ryoelimin laatu oli parantunut kai-
killa alueilla, r.'aikkakir.r licvdsti. Tirkei ha-
vainto oli, ette fyoulrpunrukseen sairastu-
massa olevien ryoelimSn laatu oli heikke-
nemlssl, kun taas toipuncilla se plinvas-
toin oli kohenemassa.

Tytiyhteistissi ratkaisun avain

Emotioniralinen vdsymys nikyi myos ryo-
krrvn hcikkenemiscnd ja psyykkisen hyr.in-
voinnin tason laskuna. Tulos vahvistaa ni-
kem,vkser-r siitd, etti tlouupurr-rus on vaka-
r,a hdiriotila, joka ulottaa lonkcronsa mo-
ltcen suLlntaan.

fos tavoitteeksi asetetaan ryossd jaksa-
n.rinen nykyistd pitcrrrpidr.r, yksittdisen
ryOntekijdn huolehtirninen omista tervc-
1'dcstidn ja kunnostaan ja tdllaiscn toin-rin
nan tukemincn on el-rkl vdlttimitontd,
mutta ci suirrk;nn riittivi keino tlvoitteerr
saavuttamiseksi.

Ty6yhtcisojcn ja orgar.risaatioiden toi
mivur.rteen on panostettava t,dhintdin
_vhti paljon.

PirjoTuuli
psykotogian maisteri
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Elii keturvakesku kse n tuore

tutkimus osoittaa, ettti hyvii

yrityskutttuuri ja sen mukainen

i kti potitii kka vai kuttavat merkit-

tdvtisti i kddntyvien tytissi
viihtymiseen ia haluun jatkaa

tytietimtissii. Tytiyhteisiin

toi m i ntata poja ke hitttimiittii

voidaan hittite Iiial[ista intoa

idddd varhaiseliikkee[[e. Henki-

ltikuntaa tukeva, rohkaiseva ja

avoin itmapiiri ovat keskeisid

teki jtiitii ttissd tytissH.

Iketu$7vtt
eivtt haikaile
elekkeelle

Etiiketurvakesku ksen tutkim us :

iime vuosina on pohdittu
laajasti keinoja, joilla ikidn-
tyvdt saataisiin pysymlin
tyoeldmdssd nykyistd kau-

emmin. Monissa puheenvuoroissa on
nIhry tarpeelliseksi kehittdl nimenomaan
tyoelemae siten, ettl kiinnostus tyossl
pysymiseen kasvaisi. Myos Eldketurvakes-
kus selvitti omassa tutkimukscssaan tyo-
clemdn eri tekijoiden vaikutusta ikddnry-
vien ryossd jatkamiseen. Tyiiyhnisii, jahsa-

oo

minen ja ekiheajatuhset -niminen tutki-
musraportti julkaistiin marraskuussa.

Tutkimuksen kohteena olivat toimi-
paikkojen yrityskulttuuri, harjoitettu ikd-
politiikkaa ja erddt ryoeldmdn laatuun liit-
tyvit seikat ja niiden yhteydet ikaanqvi-
en tyossd viihtyr,yyteer.r, eldkeajatuksiin
sekd stressiin ja uupumukseen. Tutkimus-
aineistona oli Tilastokeskuksen Tyoolo-
tutkimukser-r haastatteluaineisto vuodelta
I997 (lehes 3000 vastaajaa) sekl Tyoter-

veyslaitoksen vdhittdiskauppaa ja metalli-
teollisuutta koskevier.r kyselytutkimusten
aineisto vuosilta I998 ja 2000.

I kiipotitiikassa paljon tehtiiviili

Tutkimustulosten mukaan niin sanotun
tyottomyysputkcr.r kdytto on ollut mel-
ko yleisti. Tyottomlysputkeenhan voi
plistd vihdn yli 55-vuotias pitkeaikais-
tyoton. Ldhes kymmenen vuotta yhte-
jaksoiscsti kestdvln pdivdraha- ja tyotto-
myyselikekauden pddtteeksi putkesta voi
siirtyi suoraan vanhuuseldkkeellc. Run-
sas kolmasosa ikdrntyvistd vastaajista on
havainnut sitl klytcttevin omassa toimi-
paikassaan. Tyottomyysputker.r kdytto
on vaihdellut suuresti toimialoittain.
Laman jllkeen tilanne or.r kuitenkin
muuttunut monella alalla sitcr-r, ette ryo-
voiman vdhentlmiscn sijasta ikddnryvis-
te halutaan pitd5 nykyisin entistd enem-
mdn kiinr.ri.

Tyopaikoilla suhtaudutaan ikeanryvi -
cn tukemiseen uscimmiten melko nuivas-
ti, eli joko neutraalisti tai kielteisesti. Vain
joka kolmas tutkimukseen vastannut sa-

noo, ette omalla tyopaikalla pyritddn edis-
temedn ikddnqvien ryossd pysymistl edes
jossain mdlrin.

Ammattitaitoa ylldpitlvd ja sitd lisidvd
koulutus vaikuttaa aivan olennaisesti
ikdinry'ien tyossd jatkamiseen. Koulutus-
tarjonta on kuitenkin kysyntddn ndhden
riittdmdtontd. Erityisesti tyontekijoiden
koulutuksen lisdf,minen olisi tulosten
mukaan hyvin tarpeellista.

te
tytiyhteististe

M

Taulukko r: Tytikykyi yttipitivlen toimenplteiden henkiliikohtalnen tarve
45 YUotta tiyttineltlii, %

Iy6k!/k!/l
yllipltlvl kelno

Tydkykyii yttipltivi kuntoutus

HWln llelko Yalkea ilelko Tlysln Yht.
t rpesllkta tarFctlh s.noi t tFGtotttt t ]pcetmta

fyiiterveyshuollon kehlttdmlnen

Ergonomiset liirlestelyt
Ammattitaitoa edlstivi koulutus

lohtamlsen kehlttiimlnen

f!6tahdi n keventim inen

Tytialkoien ioustot
Iliiiiriestetyien muutokset

Osa-aikaeldke

Yuorotteluvapaa

Osa-aikatyd

Organisaation kehittimisen llsiiksi kannattaa klinnlttid huomiota my6s perintelsen
kuntoutuksen ia tyiiterveyshuo[[on tehostamiseen. Tutklmuksen ikiiintyvet Yastaaiat
tunsivat hyrln suurta henkiltikohtaista tarvetta nliden kehittimiseen.
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Tyopaikoilla esiintyy suoraa rai
epesuoraa ikddntyviin kohdistuvaa
syrjintdi. Sitd on havainnur noin
I2 prosenttia vastaajista. Ikisyr-
jint5 on kuitenkin selvlsti toi
mialakohtainen ongelma.

Yrityskulttuuri sfi 6telee
suhtautumista

Tutkimustulokset osoittavat, ette
yriryskulttuuri on avainasemassa, jos
halutaan edisted ikaenryvien tyosse
pysymisti. Yrityskulttuuri slltelee
selvlsti toimipaikan ikipolitiikkaa.
Samoin se vaikuttaa myos suoraan
yksittdisten henkiloiden ajatuksiin :

jatkanko tyossd vai siirrynko eldk-
keelle.

Kehittynyt, hyvl yriryskulttuu-
ri tukee ikeiintyvia ja lisIl henkilo-
kunnan ryossd viihryr,lytti vf,hen-
tien samalla halua siirryI eldkkeelle.
Fluono kulttuuri vaikutraa puoles-
taan selvdsti piinvastaisesti, eli siihen
liittyy kieltcisiS kesiryksie ikddntyvisti ja
ikddnrywien itsensd suurra halukkuutta
siirtyd varhain elekkeelle. Yrityskulttuurin
parantaminen edistdisi tutkimuksen mu-
kaan ikidntyvien tyossd jatkamista.

Yrityskulttuuri muodosruu joukosta
toimintaperiaarteira, jotka yriryksessd on
ajan oloon omaksuttu.

I(iytdnnossi niihin kuuluu lukuisia eri
osatekijoitd, jotka liittyvdt esimerkiksi
organisaation ilmapiiriin, tietojen kul-
kuun, tavoitteisiin ja arvoihin, esimiestyo-
hon ja innovatiivisuutee n.

Tutkimuksen tulosten mukaan keskei-
simpil hywin yrityskulttuurin ominai-
suuksia ovat organisaarion avoimuus ja
avoin viestintd seki henkilokunnan aloit-
teellisuuden ja erilaisen innovatiir.isuuden
suosiminen ja edistiminen. Kaiken kaik-
kiaan yrityksiin pitdisi pyrkid luomaan
henkilokuntaa tukeva ja rohkaiseva ilma-
piiri.

Toimialojen vetitte suuria eroia

Tutkimuksessa mukana olleet kolmetois-
ta toimialaa eroavat toisistaan monella
tavalla. |oillakin aloilla ikidntlvien tuke-
minen on vdhdistd ja iklisyrjintllkin esiin-
tyy suhteellisen paljon. Tdllaisia aloja or.at
hotelli- ja ravitsemus-, raha- ja vakuutus-
seki kuljetus- ja rakennusalat.

Paperi, metalli, elintarvikc ja julkishal-
linto ovat esimerkkcjd aloista. joissa rati-

onalisointitoimet ja tyorromlTspurken
kdytto ovat olleet yleisid. Ndilld aloilla ti-
lanne on sittemmin muuttunut melkoi-
sesti. ioten ikddntyvistd on nyr jo tarvc
pitid kiinni.

Julkisen sektorin terveydenhuolto,
sosiaalipalvelu sekl posti ja tcle olivat
tissi tutkimuksessa ikiipoliittiscsti vdhi-
ten ongelmallisia aloja. Hyvin merkittd-
vdd on, ette myos alakohtaiscssa tarkas-
telussa ikdpolitiikan ja yrityskulttuurin
ongeln.rat loytywit tavallisesti samoilta
aloilta. ]oka tapaukscssa on selvid, ettl
ikidntyvien tyosse pysymistd - kuten
monia muitakin ryoelimdn asioita - on
slytl tarkastella myos ala- ja ammatti-
kohtaisesti eikd vain jonkin yhdcn suu-
ren joukon yhteisend kysymyksenl.

Misti ratkaisu ongelmiin?

Tutkimukser.r tulokset todistavat oikeak
si oletuksen siitd, etti ryoolojen paranta-
minen on hyvd tapa edistdd ikldntyvicn
tyossd pysymistd. Saatujer.r tulosten valos

sa tyoolojen kehirysryotd piteisi tehdd yri-
ryksissd niiden omin toimin.

Yrityskulttuurin parantaminen olisi
slTlte aloittaa ryoyhteisod koskevan avoi-
muuden ja avoimen viestinnin kehittdmi-
seste. Toinen tdrked tehtdvi on koko hen-
kilokunnan aloitteellisuuden ja siihen liit-
qvdn idcoinnin kehittiminen, eli innova-
tiivisuuden parantaminen. Henkilokun-
nan kannustamisessa ja tukemisessa olisi
kiinnitettdvd criq'istd huomiota esimics-
tyohon.

Kehittemistavoitteet vaikr,rttavar rutki-
muksen mukaan suhteellisen selkeiltd,
mutta niihin pidseminen vaarii kdyran-
nossd paljon tyotd. Yrityskulttuurin pa-
rantaminen ci olc kuitcnkaan asiantunti-
joiden mielesta mahdotonta. Yrirysjohto
on tessa tyossd avainasemassa. On kuiten-
kin muistettava, ctte hyvdn kulttuurin
synr]yttlminen vaatii aina yritykscn koko
hcnkiloston myor.rteistd pyrkinrystd pa-
remPaan.

Simo Forss
Eliketurvakeskuksen tutkila

ia yhteyspiiiiltikkt!
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Valtion eltkerahasto

siioitt?.

osakkJfll?;

tettu joukkovelkakirjoihin,

mutta viime ioutukuusta

liihtien tuottoja on haettu

mytis osakkeista.

llr li:i:.L',1':?il;,'# fi::*'ffi;lil l;i'.i,1[]',?i]:*]"i ff;;)s J,',.
Valtion eldkerahasto toimii Hakaniemessd,

Valtiokonttorin tiloissa, toimituslohtaj anaan

Jukka Wuolijoki. Valtiokonttori hoitaa elike-
rahastoa ja huolehtii tyonantajan- ja tyonteki-
j[n eltkemaksujen kerilmisestil. Virasto huo-
lehtii myos korkosijoituksista. Osakesijoitus-
toimintaa varten rahastolla on oma, kolmen
tyontekijiin organisaationsa.

Sijoitustoiminnan ohjaamista varten rahas-
tolla on valtiovarainministerion nimitt{md
johtokunta, jonka puheenjohtajana toimii val-
tion tyomarkkinajohtaja Teuvo Metsdpelto,
jitsenin?i valtionhallinnon ja ammattij?irjestojen
edustajia. Syyskuussa 2000 nimitetty sijoitus-
alan ammattilaisista ja talouden asiantuntijois-
ta koostuva Sijoitusneuvottelukunta seuraa
rahaston sijoitussuunnitelman toteutumista.
Sijoitustoimen ulkoisena valvojana toimii
muun muassa Vakuutusvalvontavirasto.

Valtion elikerahaston tehtevina on rahas-
toida r.uoteen 2010 mennessi varoja niin pal-
jon, ettl niillii katettaisiin 20 prosenttia valtion
eldkevastuusta. Valtion eldkerahastoa purka-
malla valtiolla on mahdollisuus tasata eliikkeis-
ti aiheutuvia menojaan huippuvuosina.

Aikaisemmin eldkerahoja sijoitettiin ainoas-
taan joukkovelkakirjoihin, viime vuoden iou-
lukuusta ldhtien myos osakkeisiin. Osakesijoi-
tukset mahdollistavat suuremmat ruotot kuin
joukkovelkakirjamarkkinoilla, mutta kasvatta-
vat myos riskejd.

E16kerahaa budjetin katteeksi

Eliikerahaston pidoma oli moden 2000lopus-
sa 23 miljardia markkaa. Valtion eldkerahaston
tuloja ovat tyontekij6iden ia tyOnantajien elii-
kemaksut, sijoitusten tuotot sekii niin sanotut
siirtymimaksut osakeyhtioiksi muutetuilta en-
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tisilte valtion virastoilta ja
laitoksilta.

Valtion el:ikkeitii ei
makseta kuitenkaan suo-
raan rahastosta vaan rahoi-
tus on tapahtunut aina val-
tion talousarvion kautta
niin, etti eliikerahoja on
siirretty budjetin katteeksi.

Eldkerahastolakia muu-
tettiin yuonna 2000 siten,
etta rahastosta valtion ta-
lousarvioon siirrett{vdd.
summaa pie nennetdln
vuosina 2001 - 2006 kor-
keintaan | / 3;aan eliikeme-
nosta ja yuoden 2006 jil-
keen puoleen. Tdnd vuon-
na siirrettlvd summa on
noin viisi miljardia mark-
kaa. Jos elikevaroja tarvi-
taan budj ettia paikkaamaan
tdti enemmf,n, tarvitaan
lainmuutos. Valtio voi
my6s lainata rahaston varo-
ja ja lainan korko on sidot-
tu vastaavan pituisen obli-
gaatiolainan korkoon.

Osakesiioitukset
kasvussa

Valtion eld.kerahaston sijoitushori-
sontti on yli kymmenen vuotta ja si-
joitusten on oltava purettavissa vuo-
den 2010 jiilkeen. Sijoitustoiminnan

liihtokohtana on, ette sijoitukset
ovat turvallisia ja tuottavia, niitd ha-
jautetaan eri kohteisiin ja ne ovat
muutettavissa rahaksi. Sijoitusten
valinnassa otetaan huomioon seki
eettiset arvot ette ympdristoarvot.

Rahasto on kuitenkin sijoittaja, joka
ei osallistu omistamiensa yhtioiden
hallintoon.

Eldkerahaston sijoitustoiminta on
edennyt triysin alkuperdisen suunni-
telman mukaan. Seki korko- ettii
osakesalkkua on kasvatettu. Tiillii
hetkellii reilut kymmenen prosenttia
on sijoitetnr osakkeisiin ja loput jouk-
kovelkakirjoihin.

Mit:i pidempi aikajiinne on, sitl
suuremmaksi voi osakkeiden osuus
salkussa kasvaa. Pitkiin aikavtilin
suunnitelmissa onkin kasvaftaa osak-
keiden osuutta 40 prosenttiin koko
sijoituskannasta. Eliikerahasto sijoit-
taa hajautetusti maailman keskeisil-
le markkina-alueille. Rahasto tekee
itse suorat osakesijoitukset pohjois-
maissa. Pohjoismaiden ulkopuolella
toimitaan erilaisten rahastojen kaut-
ta.

LiisaTurunen
Valtiokonttorin tiedottaia
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Kun tarve perheen etdkkeeseen
vtttitti suomalaisen
ytrteiskunnan

lstt kaatuivat -
sotaoruot kertovat

Nyt kun nuorimmatkin

orvot alkavat liihennellt

elfikeiktd, hiljainen joukko on

alkanut vihdoin avautua

ikiivtisstfl n. Sotaorpojen

yhdistyksiii perustetaan

ympan 5uomea.

iemmin muun muassa so-
tavankien muistoja doku-
mentoinut Tampereen yli-
opiston tiedotusp[iillikkd

kossa on kahden sukupolven sotaorpoja-
kin: eriiiin kaatuneen isfl kuoli jo sisiillis-
sodassa I9I8.

Auttamisen halusta ei ollut aluksi
Timo Malmi on koonnut kansien viiliin puutetta ja mkea tuli sodissa kuolleiden
liki 40 sotaorvon itse kirjoitetut muiste- omaisille niin viranomaisilta kuin yksityi-
lukset elimlstafin ilman is*6. siltii.

Viisi sodan vuotta tuottivat muuten- Talvisodan jiilkeen sotalesket ja -or-
kin ankeisiin oloihin yhtakkia suuren vot seki kaatuneiden vanhemmat olivat
joukon ihmisi?i vailla kaatuneen huolta- menetyksens{ kanssa samassa veneessd
jansa turvaa. Sotaleskien mddrflksi on koko kansan kanssa. Tuolloin perustet-
arvioitu noin 30 000, mikii on ollut tiin yhteiscksi etujfiestoksi kaatuneiden
huoltoeldkkeen saajien enimmiiisluku- omaisten liitto.
miilrfl. Sotaorpoja lienee ollut ainakin Auttajien monilukuisuuden ja jiirjes-
noin 50 000. Kaikki eivdt ole tulleet kui- telmin kirjavuuden takia kaikki eiviit
tenkaan viranomaisten tietoon tai valtio kuitenkaan osameet huolehtia oikeuk-
ei runnustanut heidiin asemaansa. sistaan. Sotaleskien aika meni niilkiiisten

Perheen ellkkeen suuruus saattoi vi- suiden ruokkimiseen. Sotaorvot alaikiii-
[[n riippua silkasta sattumasta. Sodassa sinii jiiiviit muutenkin vaille vaikuttamis-
kuolleenaei esimerkiksi pidertyVuolaeen mahdollisuuksia.
ajaneessa bussissa hukkunutta, vaikka ty'aikkavapaaehtoisuus merkitsi usein
mies oli ennetilinyt sotia neljii vuotta. enemmfln halua kuin tekoja, se tlyden-
Turman syyn$ olivat sodanaikaiset olo- si lakisiilteisen tuen aukkoja. Apua saa-

suhteet: autoissa ei saanut kiiyttiil valoja. tiin myds ulkomailta. Orpoja adoptoitiin
use,ista maista sotakummilapsiksi. liitien

Hyvikxxn tahto ei takaa taakkaa- kevennettiin. ja sodalta laettiin
kaftaVaa apUa suojaa liihettiim?illa lapsia sotalapsiksi,

etupAiissii Ruotsiin.
l'htiikkie maassa oli lukuisa joukko apua Vuonna 1948 soaorvot saivat mah-
tarvitsevia. Malleja sodan satuttamien dollisuuden tuettuun ammatilliseen
omaisten elimln turvaamiseksi oli tus- koulutukseen. Myrihemmin stipendejl
kin lainkaan. Tosin muistelijoiden jou- saivat korkeakouluopiskelijatkin'
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Eliikeilirjestelmin silhkdposteista
turvallisia

EE
{IOo
ELo

Eliketurvakeskuksesta tiihtee suuria miiiiriii sellaista sEihkdpostia,
missd on sataisena pidettavaa tai ainakin arkaluontoista tietoa,
esimerkiksi henkit6tunnuksia ja ansiotietoia. Osa tAsta viestilii-
kenteesta on io suoiattu niin, etti sen liihettdminen on turvallista.
Tiillaisia ETK:sta liihtevtin postin vastaanottaiia ovat esimerkiksi
Tapiola, Veritas, Maatatousyrittiiiien eliikelaitos, Merimieseldke-
kassa, Pensions-Atandia, Kuntien eldkevakuutus ja Valtiokonttori.

Suoiattuien listalle tutee marraskuun [oppuun mennessd vield
koko loukko tarkeita yhtidita ja laitoksia. Naita ovat Elike-Fennia,
llmarinen, Varma-Sampo ia LEL Tydeliikekassa.

Keta pysyy vielii ensi kesdiin saakka vanhassa memonet-siihk6-
postissaan, mutta on ottamassa sen tilatte Lotus-pohiaisen sovet-
luksen. Ensi vuoden kesiillii my<is Kelaan menevii sdhkdposti on
suoiattu.

Edetld kerrottu koskee ETK:sta liihteviiii postia. Eliikeyhtidt ia
-laitokset suojaavat vastaava[[a tavalla myds Eliiketurvakeskuk-
seen tulevan ja keskiniiisen postinsa.

- Kun tama operaatio on valmis, katsomme, onko meilld muita
sellaisia yhteistydkumppaneita, loiden kanssa toteutamme vastaa-
van suojauksen, kertoo projektipEiittikkd Heikki Auvinen ETK:sta.
Suoiausta tarvitaan, koska siihkciposti kulkee osittain myiis avoi-
messa internet-verkossa. ETK kiiyttiiii suoiauksessaan virtual pri-
vate networkia eti vnp:ti.

touko Moilonen

vahvistettu

ia muut TEL-|
lukien

r968.

sekii muun
lndeksi

ien ja rmten

II

Eniten orvot muistavat ?iitejiI"n,
joista monen sotaleskeys jatkui Hpi
elem{n. Yiilill{ iiifit olivat jopa lii-
ankin tehokkaita. Eriis monilapsi-
nen

M
pous on

joka kaatoi osul
"N)'t

Isdn ikd.oii - sota.orpot hertotat.

ahdistuk-

Kimmo Kontio

Atena. Kwstfr.n-Toim. Ti*no Malmi.
nus 2001. 199 sip.

lndeksikorotuksen
maana.

laskettaessa
tiihiin

tuen ia
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uusi ohiekirjao
Kuudetta vuotta voimassa olleet YEL-ty6tuto
-ohjeet ovat parhaillaan uusittavana Eliike-
turvakesku ksen asettamassa tydryhmiissd,
missa ovat mukana myds yrittiiiiieliikkeitii
hoitavat etiikevakuutusyhtiot ja Suomen
Yrittaiat. Ty6td vetdii osastopiiiilti kk6 Mikko
Pe[[inen ETK:sta.

Uusitut ohjeet tulevat kayttodn niiillii nd-

kymin vuoden zooz alkupuolella.
- TEL-indeksi on noussut sen verran hi-

taasti viime vuosina, ettei yksin sen takia
olisi ollut tarvetta tydtuto-ohieiden uusimi-
seen. Euron tulo sen silaan vaati ohjekirjan
remonttia, kertoi Pellinen.

- Uudesta ohjekirjasta loytyy YEL-tyotulo
noin sadalle yrittiijien toimialajiirjestdlle.
Yksittaisia ohieita on r4o kappatetta. Koko-
naan uusia oh jeita on tehty viidetle yrittiijii-
j6rlest6lte, kertoi Pellinen.

Tydtulon nousu uusissa ohjeissa noudat-
telee TEL-indeksissa tapahtunutta muutosta
vuoden 1996 jiilkeen, ioten korotus on 16,2
prosenttia.

- Reilut kaksikymmentd larjestda on hy-
vdksynyt reaalikorotukseksi omaan ohjee-
seensa 5-5 prosenttia. Parissa tapauksessa
alkutyotulo jaa alle tydttdmyysturvan alara-

ian, mikii on reilut 56 ooo markkaa, valitte-
lee Pettinen.

Peltisen mukaan yrittiijiieliikkeiden suu-
rin ongetma on edelleen liian alhainen ty6-
tulo, mikii antaa aikanaan myos pienen
eliikkeen.

- YEL-tydtulo on jaanyt viime vuosina sel-
viisti jiilkeen TE L-keskipalkan kehityksestii.
Yrittiijiit eivdt ndyti arvostavan omaa ty6pa-
nostaan palkollistensa tasoIte, koska mak-
savat itse[[een pienempiiii etiikettti kuin
muille yrityksessii tydskenteleville.

Yuoden 2oo1 taskutllasto
ilmestynyt

Taskutitaston mukaan eliiketti sai vuoden zooo lo-
pussa lfihes r 3oo ooo henkitOd. Kaikkiaan elilkkeitti
maksettiin 85 miliardia markkaa. Yksityiseltii puolet-

ta elekettA saavia oli noin milloona ia heilte maksettiin elfikkeitii yhteensti 4o mitiar-
dia markkaa.

Taskutitastosta ilmeneviit myds koko sosiaatiturvan menot ia niiden suhde brut-
tokansantuotteeseen, vaestotietoia seke taaiasti titastotietoia elekemenoista ia
etiikkeensaajista. Ldytyypii siiti seuraavakin tieto: Suomesta maksettiin Espaniaan
kaikkiaan z u5 henkit0lle elekette vuonna zooo. Kokonaisetdke oli keskimiiiirin
noin ro ooo markkaa kuukaudessa.

Etiiketurvakeskuksen iulkaisema taskutilasto pohiautuu vuoden zooo tietoihin.
Osa tiedoista on ennakkotietoja tai arvioita.

Taskutitasto on lulkaistu myds ruotsiksi ia englanniksi. Sitii voi titata Eliiketurva-
keskuksen postittamosta, puhetin (o9) r5u.

Laskentaryhmii perustettu

ETK:n johtoryhman asettama laskentaryhmd atoitti toimintansa kesiitlii. Ryhmii
koostuu eldkelaitosten laskenta-asiantuntijoista. Ryhmiiii johtaa ETK:n suunnit-
tetu- ia [askentaosasto.

Tydryhmiin tehtfivane on ratkaista eliiketaskennan erityisongelmia ia kiisiteltii
laskentayleiskirieita. Ryhma ratkaisee my6s yhteisen etiikkeenlaskentaohletman
kayttdonotossa esiin tulevia ongelmia. Laskentaryhmiin toiminnan tarkoitukse-
na on yhdenmukaistaa eldketaskennan sovettamiskaytant6a eri eliikelaitoksissa.
Ty6ryhmii kokoontuu kerran kuukaudessa la kiireetlisissd asioissa tarvittaessa.

Eliiketaskentaryhmdn puheenlohtajana toimii Mariukka Hietaniemi la sihteeri-
nd Minna Kuusela ETK:sta. Muut iasenet ovat Marja Helander (MELA), Michaela
Bidrktund (Merimieseldkekassa), Piiivi livonen (ETl0, Anneli lkkala (ETK), Riitta
Kovanen (Varma-Sampo), Ritva Lappi (LEL), Marjo Miettunen (Porasto), Pirio
Ropa (ltmarinen), Eliisa Ryyniinen (ETK) ia Raili Wahtsten (Tapiola).

Ratkaisua vaativia Iaskenta-asioita voi [ahettaa tydryhmdn sihteeritle siihk6-
postiosoitteella: minna.kuusela@etk.fi , puhelin : og t5t 2258.

Anneli lkkolo
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Helka Hyttl

I kti n tyvien tyiillisyys
parantunut

lkidntyvien tydllisyystilanne on kohentunut
ripeiisti kolmen viimeksi kuluneen vuoden
aikana. Eldkeputki-ikaisista 55-59 -vuotiais-
ta on tuoreimpien tilastojen mukaan tytissd
jo 64 prosenttia. Kolme vuotta sitten ikiryh-
masta oli tydssti vain noin puolet, kertoi Ty6-
eliikepiiiviltii puhunut tutkiia Helka Hytti Ke-

lasta.
Mybs 6o-64-vuotiaat ovat tydssa aiempaa

enemman. Heidiin tydllisyysasteensa on
noussut samaan aikaan zo prosentista 26
prosenttiin.

- Mydnteisen kehityksen taustalla on en-
nen kaikkea se, ettd eliikeputki-idssd olevat
ovat pysyneet entistii enemmdn ansiotyds-
sd. Se johtuu siita, etta seka tyiittdmyvs etta
kokoaikainen etiikkeellii olo ovat vahenty-
neet.

TydttOmien osuus koko 55-59-vuotiaasta
vaesttista on pienentynyt Hytin mukaan kol-
messa vuodessa 20 prosentista 14 prosent-
tiin. Tyottdmyys on vdhentynyt eniten tydttd-
myysputki-idn nuorimmilla, 55-57-vuotiailla.

- On merkittavaa, etta suurten ikiiluokki-
en ensimmdisen ikiituokan (1945 ) ty6tt6-
myydessd ei ole tapahtunut ollenkaan kas-
vua.

Hytin mielestti iktidntyvien tydtttimien eri-
tyisturvaa tarvitaan, vaikka heiddn aseman-
sa tyiimarkkinoilla onkin parantunut.

- Jdrjestelmien tyonjaon kannalta saattai-
si otla perusteltua siirtaa ty6tt6myyselake
kokonaan tydtttjmyysturvatla hoidettavaksi,
ehdotti Helka Hytti.

YEL oikeassa kurssissa

Hallitusneuvos Tuulikki Haikaraisen mukaan YEL on nyt me-
nossa hyvtid n su untaa n. Tiittii hiin ta rkoittaa yrittii jiie tii kkeisiin
viime aikoina tehtyia ia tulossa olevia uudistuksia. Aloittavan
yritteien alennusjiiriestelmdn muutokset tutivat voimaan vajaa
vuosi sitten, ia uusittu vapautuskaytant6 otetaan kaytto6n
ensi vuoden alussa.

Haikarainen puhui lokakuussa Hetsingin Messukeskukses-
sa, missa jariestettiin Etdketurvakeskuksen perinteiset YEL-
pdivit. Seminaari oli koonnut noin kaksi sataa osanottaiaa
yrittiiiiietiikkeitii hoitavista vakuutusyhtitiistii ja etiiketaitoksis-
ta.

Byrokratiaa vEhennettivi

Yrittiiliietiikkeiden hoito pitiiisi Haikaraisen mukaan saada pa[-

ion nykyistii joustavammaksi. MyOs muuta yrittalia rassaavaa
ty6nantaiabyrokratiaa pitiiisi helpottaa.

Haikarainen valitteti sitii, etta yrittaiat saavat edelleen pdd-
asiallisen eliiketurvansa kansaneltikkeesta. Keskimaarainen
YEL-tytituto on edelleen selvdsti atle kansaneliikeralan, loka on
kuntaryhmdstd riippuen 1oo ooo markan kahta puolta.

-Vattio ei saisi markkinatalouden oloissa tukea liikaa sosi-
aaliturvaiirjestelmiii. On kuitenkin hyva, ette valtion osuus
YEL:n rahoituksesta on tullut viime vuosina reilusti alaspiiin.
Nyt se on endd 55 miljoonaa euroa eli reilut 3oo miljoonaa
markkaa. r99o-luvulla tiikuttiin vieta 600-8oo milioonan mar-
kan tietamissa, sanoi Haikarainen.

Tytitulon merkitys korostuu

YEL-tycitulon ottaminen yrittaiien sairausvakuutuksen piiivtira-
han perustaksi setkeyttiiii yrittajien kuvaa omasta sosiaalitur-
vastaan, arveli puolestaan Suomen Yrittiijien kehittiimisp:iiil-
likkd Kari Bj0rkl6v.

- Yrittiiiien on hyvii muistaa, ette YEL-tytituto vaikuttaa sai-
rauspiiiviirahan lisiiksi kaikkiin takisiiiiteisiin eliikkeisiin, ei siis
pelkiistiiiin vanhuuseldkkeeseen. Lisiiksi sen pohlalta [aske-
taan ty6ttdmyyspiivdraha.jos tydtulo on [iian alhainen, voi
pdivdraha jdiidii kokonaan saamatta. Samoin kdy valitettavan
usein myds osa-aikaetiikkeelte, muistutti Bjdrkt6v.
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Etiiketuruakeskus i u h ti
4tl-vuotisuuttaan

Vanha yltoppllastalo tarlos! lolstavat pultteet luhlalle.
luhlapOydit hlvellvit nlln nXk6- kuln makualstlakln.

T!6etikallrlcotelmXn lsl, fltogoflan tohtorl Telvo Pen-
tlkilnsn raapul luhlarn englnmllsten loukosea. Tol-
mltusiohtele trttl Ulmonen tolvottaa h{nct tervctul-
leeksl.

l,okakuun 5. piilviin iltana Eliiketurvakeskus vietti 40-ruotisjuh-
liaan Vanhalla ylioppilastalolla. Perinteiti tihkuva Wanha ei tun-
nelmaa kangistanut. Pdinvastoin. Viiliton ja iloinen meno sai vie-
raat viihtymiln.

Ohjelma oli runsasta. Toimitusjohaja Matti Uimonen pa-
lasi ETXin ensiaskeliin juhlapuheessaan. Vanhoista kiitkiiistii oli
kaivetnr esiin 60{uvulla tehdyt valistusrainat *Herra Kenosen
kesiipiiivii" ja "Tyb ja eliike". Pikkujouluvideo 90-luvula "Ohu-
kainen ja paksukainen' pyori piiiisalin naffiimon suurruudul-
la. ETK:n kuoro lauloi ja "Hiekkaa tiimalasissa' -niiytelmi sai

ensi-iltansa.
fuhlien piiiitteeksi, kuten kunnon iltamissa konsanaan, oli

kaksi tuntia tanssia. ETK.n tanssiorkesterit Siveltassut ja Tel-
harmonics tahdittivat vieraita parketilla.

Ef[:n nXytelmlkcrho
eclttl Rlltte lbrplluo-
men klrtolttaman
'lllokkm tllmaleels-
c.o - nlytelmln. Oh-

teukccata vasterl oh-
laale Henna Hakka-
ralnen.

Ef[:a kuoro esllntyl
pervella parlln ottee-
seen. taestro[a tol-
ml planoa soltttv.
Egko Prokkole.

tltan tyyllkkiit iuontaiat yhteyspiiSttlkiit Tlmo Lalne la faana Rlssanen.
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Kllrelnen soslaell- ia terveysmlnlsterl
tlalia Perho ettl my6s iuhlaar. tGs-
kustelukumppanlna Teolllsuuden la
f!6naotaialn iohtaia Seppo Rlckl.

Seifa llmakunnas on

7 tutkimusosaston p55[,

tikirksi 1,1. ltlhtien. Htin toimii tiiltii
hetketlii Valtion taloudellisen tutkimus-
keskuksen tutkimusiohtajana.

Seila llmakunnas on vAitellyt tohtoriksi
kansantaloustieteeste vuonna ry97 - Hit-
neltd on laaja kokemus soveltavasta ta-
toustieteellisestti tutkimuksesta, iota hAn
on hankkinut Elinkeinoetiimiin Tutkim
toksessa ETLAssa, Helsingin kaupungin
tietokeskuksessa, Palkansaalien
laitoksessa ja Vattion taloudeltisessa tutki-
muskeskuksessa.

llmakunnas on ollut mukana muun muas-
sa erilaisissa valtionhallinnon asiantunti-
jatehtiivissii. Tutkimustoiminnassaan hdn

monia tydmarkkinoihin ia

MKT Maria Keurulainen on nimitetty yh-
teyspliii tlik6ksi maksuidriestetytiimii n

r.9.zoor alkaen.

Hallintonotaari Terhi Leviiikangas on ni-
mitetty taloussuunnitteliiaksi 6.8.zoot
alkaen.

Turkistarhaaiien
elikekassa

elfrkekassan toimitus-
on nimitetty Tuula Pdmull
lukien. Kassan entinen toimi
Erik Si6hotm on siirtynyt yksi-

tOtlisetle varhaisetiikkeelle.

Varma-Sampo
taloudettisiakysy- yhteiskuntatieteiden

Rosenqvlst on nimitetty
si yrityspalveluihin
ka (Rauma,Uusi

ra
(Pori, KankaanpiiS) ia
pereen ympiiristd). Rosenqvist vastasi
aiemmin Hetsingin, Salon la Forssan alu-
eista.
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t|alokuvenXyt-
toly't*nnoet
wodcttrkqtol
kwln tflrtclrt{
t.pehtumlrtr
4owodcn alal-
te. llonl tuhla-
vlenc !.rttol
ytlfttyl llolses-
tl: Yalokwlgta
loytyl tutut,
chki kymmenll
vuosla nuortm-
m.t kalvot.

Oikeustieteen kandidaatti Ulla Vuo[[e on
nimitetty ratkaisu lakiasiainpliiiltikd ksi
Etike-Fennian ratkaisu- ia kuntoutustoi-
minta, tytikyvyn haltinta -yksikkdrin.

LEL Tytietlikekassa

Tydterveyshuolton erikoistiiiikiiri, LKT

Lisbeth Forsman-Gr6nholm on nimitetty
LEL Tytietiikekassan asiantuntiia tiiiikdriksi
r.ro. atkaen.

Marko Hans€n on nimitetty
yhteyspiiiiltikdksi

Somppi on nimitetty
n Seuran-

talekisterin (Raketi n) jdrjestelmiivastaa-
vaksi r.8.eoor alkaen.

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti Kimmo
Haavisto on nimitetty yhteyspiiiitti kdksi

alueinaan Helsinki,
Forssa. Haavisto siirtyi Varma-

palvelukseen Fennian meklari

Valtiotieteen maisteri Hanna Leskeld on
nimitetty tiedottaiaksi viestintiidn. Les-
kete toimi aiemmin patvetupiiiillikkdnii
Varma-Sammon neuvontapatveluissa.

Ylimatemaatikko Pasi Mustonen toimii
1.11.2oo1 alkaen myris tutkimus" ia kehi-
tysosaston osastopiiiiltikk<inii. Hiin jat.
kaa edelleen myds WL:n ia Varma-Sam-
mon yhti6jiiriestyksen tarkoittamana va-
ku u tu s m ate maati kkon a.

Valtiotieteen maisteri Mariaana Vuori-
nen on nimitetty patvelupiiiittik6ksi neu-
vontapatveluihin. Vuorinen toimi aiem-
min Varma-Sammon korvauspalveluissa
kuntoutussu u n nittetijana.
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The labour market organisations reached an
agreement on extensive reforms of the
Iegislation on the statutory earnings-related
pensions. The aim is to increase the effective
retirement age by z to 3 years in line with the
goals in the government programme, and to
create possibilities for a simplification and
unification of the private-sector pension acts.
The major part of the reforms will take effect
from the beginning of the year 2oo5.

The quatifying age for a part-time pension
will be 56 years until the end of zooz. This
condition will remain for persons born in 1946
or earlier, whereas the age limit will be 58 for
those born in t947 or later. Moreover, the level
of their future old-age pension will be lower
than at present. The rate of accrual for an old-
age pension based on the part-time pension
will be only half of the present level.

According to the agreement, there will be a

statutory right to vocational rehabilitation
under the scheme when the person's work
capacity is at risk due to illness. This improves
the tegaI protection of a person who seeks
rehabilitation provided by the scheme.

The individual early retirement pension witl
be abolished. Only persons born in 1943 and
earlier will be entitled to the pension. For
persons younger than this, the possibility to
retire on a disability pension will remain.

The unemptoyment pension is replaced by
unemployment daily allowance for those who
are entitled to additional days of daily
allowance (exceeding the maximum period of
5oo days) after r January 2ooz. Entitled to
such additional days are persons over 59 who,
at the fulfilment of 5oo days, have been
working for at least five years during the past
15 years. Additional daily attowance is payable
until the age of 65. As a result ofthe
arrangements, the TEL contribution rate will
come down, but the unemptoyment insurance
contribution will correspondingly increase.

The generaI retirement age (presently 55) is
made flexibte, allowing a person to retire on
an old-age pension between ages 6z-68, while
the present early retirement pensions wilI be
gradually abolished. The age [imit for
entitlement to an early old-age pension rises
from 60 to 6z years. lf taken early at age 62,
the old-age pension will be 7.5 per cent
smaller than the normatold-age pension. The
accrued old-age pension may be awarded
without reduction at age 63. The present
accelerated accrual rate of 2.5 wil[ be replaced
by a bonus accrual rate of 4.5 per cent
between ages 63-68. There are thus economic
incentives for staying on at work beyond the
age of63. Pension starts accruing from the
age of 18 instead of 23.

The labour market organisations did not
reach an agreement on the most difficult issue
in the reform, i.e. the calculation of the
pensionable wage. Unless an agreement is
reached so that the reform can take effect
from the beginning of zoo5, there will be two
parallel methods for calculating the
pensionable wage during the period zoo5 -

zoro, considering either the earnings from the
ten last years of employment, or the earnings
over the person's whote career. The most
favourable alternative for the insured wi[[ be
chosen.

The parties also suggested that pension
should accrue on unsalaried periods with
sickness, parents'and home care allowance,
where pension accruat should be based on the
paid benefit. Also a study allowance period of
five years at the most woutd entitle to pension
accruaI for those who have completed their
studies.

All pensions in payment will be re-valued in
line with a uniform index, where the weighting
of the Consumer Price lndex wi[[ be 8o per
cent, and the wage index zo per cent.

Recent study on workptaces,
coping and thoughts of retirement:

The article discusses the relationship between
work-related burnout and workplaces' and
organisations'actions. The results from the ioint
project by the Central Pension Security, the
Flnnish lnstitution of OccupationaI Health and
Helsinki School of Economics and Business
Administration were published in November by
the Central Pension Security lnstitute in the
report Tydyhteis6, jaksaminen ja eliikeajatukset.

Even though activities aiming to maintain and
devetop work ability became increasingly
common during the r99os, work-related burnout
and other associated problems have,
paradoxically, continued to grow. The demands
of work have increased, work is done with less
personnel, and it seems as if stress is accepted
as a natural element of today's working tife. The
follow-up survey in the retail and metal industry
showed that emotional exhaustion had increased
in both industries. Although emotional
exhaustion had spread most among the middle-
aged, in retail it was more common among
persons under 35 than in other age groups.
Despite the increase, there had also been a
positive development during the period of
monitoring. For those who had recovered from
emotional exhaustion, the quality of working life
had, although only stightly, also improved in all
areas.

Activities for the maintenance of the
personnel's work ability are still mainty focused
on physical exercise, whereas measures to
develop the workplace and entire organisation
are scarce. The study showed, however, that a
healthy life style and physical exercise are not
enough to ward offwork-related burnout. lfthe
goal is to keep people longer in working life than
at present, at least as much resources must be
put into creating functional workplaces and
organisations and improving the quality of
working life.

Workine conditions
behin? burnout

Scheme's ioint Dortal
accessible idautuinn 2oo2

Asreement reached on
Extensive reform of
pensions legislation

Good comDanv culture and
-agepolicytrucial for

retai n in g a $e.i n g-w_o rke rs
in workingtife

Means to encourage ageing workers to stay
longer in working life than at present have
been extensively sought during the past few
years. One aspect that has been pointed out is
the need to develop working life to increase
ageing workers' motivation to stay on the iob.
ln the recent report published by the Central
Pension Security lnstitute, Tydyhteis6,
jaksaminen ja eldkeajatukset (Work
community, coping and thoughts of
reti rement), different factors that inftue nce
workers' continued participation in working
life were analysed.The materialconsisted of
survey data of Statistics Finland from ry97 and
the data of Finnish lnstitute of Occupational
Health, covering retail and metal industry
during the years 1998 and zooo.

The results show that a company's culture
has a key position as regards ageing workers'
motivation to continue working, as it also
clearly steers the age policy ofthe workplace.
A good company cutture supports ageing
workers and increases the personnel's job
satisfaction, reducing at the same time their
wish to retire early. A poor company culture
has an opposite effect, as negative attitudes
towards ageing workers contribute to
premature retirement. The r3 different lines of
industry covered by the study differed in many
respects. Ageing workers' continued
participation in working life, like many other
matters retated to working life, should thus
also be investigated according to branch and
profession, and not only as one large group.
An important goal when improving a

company's cutture is to create an open
atmosphere and communication in the
workplace and the entire organisation, and to
encourage the personnel to come up with own
ideas and initiatives. Management has a key
position in this work. The goats seem clear,
but in practice they require a lot of work. ln
order to create a good company culture, the
whole personnel's joint efforts towards a

better situation will be required.

The scheme's new lnternet site Tydeliike.fi wilt
be opened for the public in autumn 2oo2. The
portal's primary target group are insured persons
active in working life. The Centra[ Pension
Security lnstitute is responsible for the ptanning
and realisation of the pro,ect in co-operation with
the private- and pubtic-sector pension providers
and the Finnish Pension Alliance TELA. The new
on-tine service wilI not replace the existing
lnternet pages, but will be a complement to
these. The portal will enable the insured to check
their employment data themselves, which atso
requires reliable identification of users through
electronic identifi cation cards. The self-service
and electronic services wit[ reduce the need for
advice in less complicated matters. However,
traditional services such as personal advlce and
contacts through phone or correspondence will
stitl be avaitable.
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Pekka Heiskascn runo kokoelmasta "Ihmiseksi"
havahdutti. Mietin. Olenko arvioinut vddrin slyt
ryoeltikejdrjestelmimme muutospaineisiinl

Onko niin, ettd tyomarkkinaosapuoltcn halu-
amat muutokset on todella tarkoitettu paranta-
maan eldkeldisten - nykyisten ja tulevien - eltin.rdn-
laatua. Eikt kyse suinkaan ole tarpeesta osoittaa
oman olemassaolonsa tarpeellisuus.

Onko niin, etta valtiovarainministcrior.r pyrki-
mykset elekemenon alentamiseksi todclla johtuvat
huolesta varmistaa eliketurvan pitkin tihtlimen
tulevaisuus. EikI suinkaan halusta saada liikkuma-
varaa aivan muihin menotarpcisiin.

Onko niin, ettd eri tahojen halut puuttua eld-
kelaitostcn sijoitr.rstoimintaan johtuvat pyrkimyk-
sesti varmistaa vain ja ainoastaan paras mahdolli-
nen tuotto elikkcisiin varatuille varoille. EikI suin-
kaan itsckkilste halusta saada varat ohjatuksi hyo-
dyr.rtlrnidr.r heiddn omia pyrkimyksiiin.

Onko niin, etti kansanedustajien aloitteellisuus
eldkeasioissa johtuu vilpittomistd halusta parantaa
vdhdosaisten eliketurvaa. Eiki suinkaan laskel-
moinnista turvata lthesryvissi vaaleissa oma iini-
saalis clikeldisiltd.

Or.rko niin, ette eldkejohtajien puheet tarpeesta
huolehtia gvontekijoiden eldminlaadusta johtuvat
halusta antaa wontekijoille mahdollisuus todella
pyswi jatkamaan wosse kunnossa eldkkeellc siirty-
misen sijasta. Eiki suinkaan pyrkimykscstl pakot-
taa kaikki jatkamaan ryontekoa ylivoimaisesta uu-
pumuksesta huolimatta.

Onko niin, etti elikkccr.rhakijoiden kertomuk-
set mahdottomuudesta jatkaa ryontekoa vastaa to-
dellisuutta. Eikd kysc ole pelkistidn halusta siirtyi
taloudellisista huolista vapaana nauttimaan elemes-
tri mahdollisimnran aikaisin.

Tdndln tahdon uskoa niin. Avatuin silmin.

Avatuin silrwiru
tiin iiiin, n,oiin,

unin kawniito ihrnisiA
kuljin,
d;ya,tuin silnoin.
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E osiaalivakuutusalan tutkintovalikoima
taydentyy ensi vuoden alusta, kun alalle
aletaan kouluttaa uuden polven huip'
pu asia ntu ntiioita.

0pisketijat perehdytetddn sosiaatipolitiikan teori-
aan, sosiaatiturvan periaatteisiin, lainsdiiddntiidn ja ti-
lasto- sekd arkistoldhteiden hyvddn haltintaan. Lisdksi
opetetaan erilaisten rekisterien kaytt6a, matemaattisia
ja tilastottisia menetelmiii sekii ohjelmistoien kayttda.
Painopiste on tilastollis-numeerisen asiahatlinnan edis-
tamisessa ja kansainviitisissii vertailuissa. Koututus on
kdyttinn6n liiheista. Koulutettavat perehdytetaan sosi-
aalivakuutuskentan eri [aitosten toimintaan ja toimin-
toien suunnitteluprosesseihin.

Opiskelussa painotetaan kansainviiListii vertailua.
Muiden maiden sosiaalivakuutusiariestelmien tunte-
mus antaa uusia niikbkulmia sosiaaliturvan jariesta-
mistapoihin ja auttaa samalla syventamaan tietamysta
omasta sosiaalivaku utusjiirjestelmiistd. Akateemisen
opiskelun ohella koulutukseen sisdltyy suunnitelmalli-
nen ty6harjoittelu.

Opiskelu tytin ohessa

KoulutusohjeLman opettajina toimivat sosiaalivakuu-
tusaLaan perehtyneet yliopistojen opettajat ia tutkijat
sekii sosiaalivakuutustaitosten palveluksessa olevat
asia ntu ntijat.

Ohjelman sisalt66n kuuluvat sosiaativakuutuksen
ydinopinnot, metodologiaopinnot, vapaasti valittavat
opinnot ja lisensiaattitutkimus.

Opintoviikoissa lisensiaattitutkinnon laajuus on 8o,
Tutkinto suoritetaan neljiissii vuodessa tydn ohella.
Opetuksen painopiste on niin sanotuissa liihiopetus-
jaksoissa, ioita jiirjestetiiiin neljiistii viiteen vuodessa.
Yhteensii [2ihiopetusjaksoja kertyy r5.

Hakuaika menossa

Koututukseen valitaan z4 opiskelijaa. Hakuaika piiiittyy
73.72.2oo7. Lisiitietoja saa Turun yliopiston sosiaalipoli-
tiikan [aitokselta.

Koututukseen valittavilta edeltytetiiiin sosiaaliva-
kuutusatatle olennaista, esimerkiksi yhteiskuntatie-
teen, oikeustieteen, taloustieteen tai tilastotieteen
ylempiiii korkeakoutututkintoa sekii tydkokemusta so-
siaalivakuutuksen atatta.

Koulutusta rahoittavat Eliiketurvakeskus, Kela, sosi-
aali- ja terveysministeritj sekii opetusministerid.
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koulutusalkaa Turun yliopiston sosiaali-
potitiikan laitos ia Abo
Akademin taloustieteen ja
tilastotieteen laitos aloitta-
Yat uuden ammatilliseen
lisensiaattitutkintoon iohta-
Yan koulutusohielman, iossa

erikoistumisalana on
sosiaalivakuutus.
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