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ELAKETURVAKESKUKSEN JU TKAISU

Ettketurvakeskus
ia tytieltkkeet

i i"; ,r

:riih;;r,, tj;i i"t;",- iit,{i,

Tyoelikkeittcmme lukuisiir-r val-rvuuksiin kuuluvat krttavutts, etutts-

perustcisuus laitokscsta riippumatton-rir-re elSke -ctuir-recn, verrattain
laajarnittair.ren rahastointi ja hajautettu hallintornalli-

Yksittiiisen vakuutetun silmissri hallirlnor-r hajar'rttrs kilntyisi kui-
tenkir-r rrope;rsti vahvuudesta hcikkoudcksi, ios h1Iren tulisi lsioida
kaikkier-r Iriiclcr-r cldkclaitostcu kanssa, ioissa hdnelle otr vtlosicu vlr-
re lla karttunut n'oelikctti. Ellketurvirke skukse n lakisliite isiirl tchti-
viin liitn,r' niin r-rr.t kuit-t tttleviristtudcsslkil't toisaalta keskr'rsrckiste-

ricr.r vlldpito ja toismlta lruolchtir.nincrl siit:i, ettri elikkcer.rhakijan riit-
tdri asioicla viimciscr-r hainet vakttttttatlce Il laitoksen kallssa. Niiti teh-

tlviiirr l-roitrcsslan Eliketrtrvlkeskus Pvs\]'vcrrlttain nikl'r-nittornissi
vakuutetultl lukuttn ottalttatti aika ljoin t:rpahtur':ra rckisteritietojen
tarkistat't'tistl.

Hajautctussa jiirjcstclmiissri olisi toisultl v:riralla nrvos monituut
kaiscr-r tyoclekclainslid:intiimttrc tulkintojer-r hliautur-r'rincu ilmirn
kcskusliritokscn koor.linoivrtil ot cttJ.

Rahastoinnin osittlistttttlcstl iohtutt tarvc tasruspoolin olcnlassa-

oloon jl eLikelaitostcr-r vilisecn vastuuniakootr. Ratior-rallisecn tiPaul
asiat on jirjestettl' siten, cttri n't)eLikcvaktruttirjicrl riittiri kcsktrstella

ndistd asioista keskuslaitokscnsr viliwkselli.
Ndiden keskuslaitosroolii n liittyvien irht:usti tektristen tehtrivicn

ohclla Eliketr.rrvakcskuksclll on monigrttolinen rooli t1'oclikcjlrjcs-
telmin kchittdr-niscssl. Hajar'rtettrn irirjcstclmln vahvuuksia on se

suomalaisen tvocllkcjrirjestclmin periurle , etti tc'ritlleclrprllcvicn or-

ganisaatioidcn rsianturttii:rt osallistuvat ilrjcstclrn:in kchittdl-r-risccn.

H cillchdr-r kcrn"y eLikcttrrviur kCytiinr-rt)r-r hoiclon kau tta korvaatlatot-t -

ta kokemusta, jonka ohiaamincn tttlcvietl n'(ielikevirkuutettllicll hvo

dyksi olisi tuskin rnal.rdollistir ilnran Elikcturvakcskukscn koordi-
noivla j:r oslllistuvaa roolia.

Kchirystyo ei kuitcnkiratt voi ottttistrta, ios siti vritetldn sr-rlkien

silmit oman ja n-ruiden vhtciskutrtictl kokcrntrksilta. Niin piidytltin
tr,rtkimr,rsq'0h6n, joka sutrntattturt sckl suotnallisctr Yhtciskttnnau tl-
lor,rdcn ja n,oeliimiin ettii muiden nlrridct't ar-rsioelikciririestelmien rat-

kaisuide n stlirin vmr-udrtiimisect't. 'l'inlCr-r edellyttlnli riittivi tutki-
rnust1,t) on hajautetttu ilrjestelnrlnhir-r puittcissa tuskin rnrhdollista
muuten kuin keskitcfi'sti, Eliketurvakcskukscn tekcrnil-rI.

Piticssririn l-ruoltr siitl, cttd klvtettrivissi ott paras tieto fi't)cllke -

turvaa sivuavista kvsvrr.rvksist:i,vhtciskunnln kaikilla lohkoilla, Lllikc-
turvakcskus on osaltaatr vlr-
mistamassa sitd, ctti ryoclikc-
jdrjestclmiltiirrnre jl scn osrl-
na ElJkcturvrrkcsktrksclla it-
sclliinkin or-r h1'r'in perustcl-
tu roolinsa uryt)s tttlevaistttt-
dcn suomallisessa t'hteiskltn-
nassa.
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Aiassa

4 ToimitusfohtaiaMattiUimonen:
E[6keturvan uudistaminen tuo ongelmia

Tytietiikelakien kokonaisuudistusta pohtivan tydryhmdn tyciskentelyii
tiiviisti seuraava ETK:n toimitusjohtaja Matti Uimonen pitaa vaista-
matt6mana, ettii jatkossa suomalaisten eldketurva muuttuu.
- Tullaan tilanteeseen, jossa lakisd6teinen etdketurva ei eniiii ole kai-
kilte ryhmilte riittiivd. Samalla syntyy nykyista enemman tarvetta [isa-
eliiketurvan hankkimiseen, hdn sanoo.

12 fitastot piirtlivit tyyppikuntoutuian
Vaikka kuntoutujaa tydetiikejiirjestetman tilastoinneissa katsellaankin
liihinnii erilaisten kustannusten valossa, kiiyriit ia luvut piirtiivdt mycis
tyypillisen kuntoutujan profi ilin.
Titastot kertovat kaikinpuolisen volyymien kasvun lisiiksi, ettii tyyppi-
kuntoutuja on vajaassa kymmenessii vuodessa muuttunut.

28 Suomelle uusia sosiaaliturvasopimuksia
Suomi on askettain solminut uusia sosiaaliturvasopimuksia ja lisiii on
tulossa. Uudet sopimukset tuovat myiis tydelaketurvaan uusia kouke-
roita. Esimerkiksi EU - Sveitsi -sopimuksen voimaantuto siirtdd histori-
aan paaosan Suomen ja Sveitsin kahdenviilisestd sopimuksesta.

!! Vattion talousarviossa ei uutta etdkesektoritle
Vattiovarainministeridn esityksen ja hallituksen budjettineuvottelujen
perusteella niiyttiiii siltii, ettii sosiaaliturvaan ja elfrkkeisiin ei ensi
vuoden taLousarvioesityksessii tehdd merkittiiviii muutoksia.

Puheenvuoro

Likaisin asein puhtaan asian puolesta
Professori 0lti Kangas pohtii kolumnissaan eldkepotitiikan keinoien la
paamaaran valista ristiriitaa. 0nko oikein kiiyttiiii tikaisia keinoja, jot-
ta puhdas paamaara saavutettaisiin. Vai onko parempi pitaytya puh-
taissa keinoissa siitdkin huolimatta, etta lopputulos on tdydetlinen ka-
tastrofi?
Mahdottisimman tasainen tulonjako on eliikepoliittinen tavoite, puh-
das asia, jonka puotesta taistellaan. Asearsenaalissa on kolme testat-
tua vaihtoehtoa, tarveharkinta, tasaetu ia ansioon suhteutetut eldk-
keet. Mutta kuinkas kiiykiiiin?

Tutkittua

I Ikiijohtaminen toisi etimitle titaa
jos ikiijohtamisen idea 16isi [dpi tybeliimSssa, se merkitsisi hitjaista
valtankumousta. Kumous olisi verettin ja kaikki voittaisivat. Tytjela-
mdn ihannetilana pidettdisiin jokaisen ihmisen ja hiinen eliimiinsii ar-
vostamista sellaisenaan. Kettiiin ei kaytettaisi pelkkiinii tuloksenteko-
koneena.

10 Maatitasta luopuminen on tuskien taival
Sukupolvenvaihdos ja maatilasta luopuminen on raskas prosessi.
Vanhan parin on,atettava taakseen koko eliimiintydnsd ja nykyiidn
usein myds pitkiiaikainen kotinsa. Mennytta on isdnniin valta paattaa,
kovalla tydlld hankittu omaisuus ja tarpeetlista tydtd tekeviin identi-
teetti.
Taloudellisten ja juridisten kysymysten tultua kuntoon, edessii voi olla
vietii ikdv6 yltiitys. Luopumiseen henkinen raskaus saattaa ravistella
vanhaa isdntdparia kovakouraisesti.

tO foiminnan tehostaminen aioi
valtion vdked eldkkee[[e

Kun valtionhallinto tervehdytti talouttaan lamavuosina, varhaisetiik-
keet lisaantyivat. Henkiltjstdn supistukset ja varhaiseliikkeiden kasvu
olivat setviisti yhteydessd toisiinsa. Yhteys niikyi sekd tuolloin yhtidi-
tetyissa [aitoksissa etta ioissakin vattionhallinnon piirissi pysyneissii
virastoissa.

Faktaa

l{p VeitO 9o-[uku etiikettiisittti leivdn?
Suomalaisten taloudeltinen hyvinvointi koki viime vuosikymmenel-
lii rajuja muutoksia. Lamavuosina tulotaso putosi, taloudellinen
epavarmuus listiintyi kasvaneen tydtt6myyden ja velkaantuneisuu
den my6ta, omaisuusarvot romahtivat.
Miten kiivi eliikeliiisille, tuliko heisti koyhiii raukkoja? Vai rikastui-
vatko he kenties?

26 Miten kdy sosiaaliturvan, kun tehd6lin ttiitii
pytirien paetla ympari Eurooppaa

KansainvdListii toimintaa harjoittavalla kutjetusalan yrityksetlii on
melkoinen haaste sosiaaliturvan jiirjesttimisessti tyontekij6illeen,
jos sillii on palveluksessaan kullettajia eri maista.
Eldketurvakeskukseen tulleiden kyselyiden perusteetla nayttaa sil-
ta, etta tallaiset ongetmat ovat viime aikoina lisiintyneet. Erityises
ti virolaisia kutjettajia koskevia ongelmia tuntuu riittaven.

Osastot

2t Tydnsa iEressi -saria: Marja Rtittti vuokraa e[6kekassan
asuntoia

t2 fmtn suosituksia: Vertailuansiot voidaan hakea
kauempaakin

!I1 rieaorci

!f Nimityksia

!8 Enstistr Summary

tp merkkipiiiittii: Uhkaako huttun lehmin tauti

I iintevyyttii, o hiausta ja ym m Hrrystii eli kkeis i i n
ETK 4o vuotta yksityisen
tytietikejdrjestetmH n keskelti

sivut tT - 24 Veikti
9o-[uku

kelfiisilte
leivfin?
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Toimitusjohtaja
Matti Uimonen:

Eleketuruan
uudistaminen
tuo ongelmia

El:Hfiil*i-[*,i,ffi
rny6s muita keinoja.

- Tyonantajakohtaiset eldke edut saattaisivat olla
yksi tapa, mutta en tiedI, loytlyko sellaiseen haluk-
kuutta, IJimoncn sanoo.

Tydeliketakien kokonaisuudistus ilmaantui julki-
suutecn lyhenteeni TITL, mutta virallista nimei silld
ci ole.

Tulkoon uuden lain nimeksi miki tahar.rsa, uudis-
taminen on ioka tapauksessa kesken. Ja tyoryhmdn
jdsenct vaiteliaita yhteiselld sopimuksella. Uimone n
muotoilee uudistusprosessin olevan "lakitasolla aika
pitklille, mutta vaikcissa etuuksien sisdltojen muutok-
sissa riit tIi pohdittavaa".

- Lakien yhdistdminen ei voi tapahtua niin, etti
niidcn sisilto sdilyy tdsmilleen entisellddn. Eri lakien
piirissd olevia crilaisia sddntoji on yhdistettrvi. Silloin
eliketunan todellinen sisdlto myos muuttuu.

- Kaikkiin .vksiryiskohtiin on erittein vaikea loytld
sdintoji, jotka koko vakuutettujen kenttdi kohtaan
toimisivat paren.rmin kuin nykyiset seennot. Valinnan
vaikeus koskee jopa eldkkeen perusteena olcvaa palk-
kaa, Uimonen selvittii.

Yksi vaikeasti ratkaistavista asioista on elikkeer.r
mdirittdrniseer-r kdvtettivd indeksi. Kyse on ennen
kaikkca rahasta, indeksi on iso kustannustekijd. Myos
yksimicliqryden saar.uttaminen womarkkinajdrjestoien
kanssa saattaa olla kiven takana.

\taehre 11 o 2OOt'

W

r

t
t

4



Tytiettikelakien kokonaisuud is-

tusta pohtivan tytiryhmdn

tytiskentelyii tiiviisti seuraava

ETK:n toimitusjohtaja Matti

U imonen pitiiii viiisttimdtttimd-

nd, ettd jatkossa suomalaisten

etdketurva muuttuu.

- Tutlaan tilanteeseen, jossa

lakisddteinen eldketurva ei endd

ole kaikille ryhmille riittdvd.

Sama[[a syntyy nykyistd enem-

mdn tarvetta lisEieldketurvan

hankkimiseen, hdn sanoo.

- Olisi suotavaa, ette indeksi olisi nr,-
kyistd TEL-indeksid parempi, aika lehel-
li ansiotasoindeksii, Uimonen mSiritte-
lee.

Kiistaa etikepalkasta

Ekikepalkan miilrdyrymistavasta on leh-
dissd kirjoitettu runsaasti ja erilaiset nI-
kemykset ovat olleet vahvasti tormeys-
kurssilla. Ydinkysymys on, pitdisiko eld-
kepalkan heijastaa koko tyouran aikaista
keskipalkkaa vai sitd palkkatasoa, joka
eldkkeenhakijalla on ollut tyouran lop-
pupuolellal

Eri ryonte kijdjSrjestot runruvar aina-
kin toistaiseksi olleen kovin etddlld toisis-
taan. Ndkemysten perusteluiksi on tuo-
tu monenlaisia laskelmia ja esimerkkiam-
matteja. Uimonen kuittaa laskelmat sa-
nomalla, ettl "voihan siti tehde laskel-
mia, ja toisenlaisia laskelmia".

- On ongelmallista, ettd kaikki nuo
laskelmat ovat fiktiivisil, ne perustuvar
tulevaisuuden ennustamiseen. Ia siihen-
hen petee Ahti Karjalaisen toreamus,
efte ennustamisen lajeista tulevaisuuden
ennustaminen on kaikkein vaikeinta, hin
h)'mdhtee.

ETK:ssa tehdddn parhaillaan laajaa
selvitystl, paljonko eri ammateissa toi-

mineiden eldkkeet tulisivat olemaan. Ni-
menomaan tulisivat - fiktiivisy_vden on-
gelma on vastassa tlssiikin tutkimukses-
sa.

- Eldketurvan kerryttimiseen liittyy
teknisesti hyvin vaikeita kysymyksil. Ne
koskettavat esimerkiksi pitkdn karriidrin
tehneitl ihmisid kuten upseereita. Tiivis-
tden asiaa voisi kuvailla niin, ettd kaava-
mainen koko uran keskipalkka johtaisi
tilantecseen, jossa kenraali saa majurin
ellkkeen.

Korttipelin vankina

Viele ETK ei pvst,v anramaan verkossa
vakuutetuille henkilokohtaista, omiin
eldketietoihin perustuvaa palvelua. Se on
kuitenkin tulossa.

Suurimpana jarruna on ollut, ettei
toistaiseksi ole ollut luotettavia vdlinei-
tri, joilla sdhkoisesti asioivan hcnkilolli-
slys olisi voitu vksiselitteisesri varmistaa.

Viestorekiste rikeskuksella on jo jon-
kin aikaa ollut kaikille kansalaisille tar-
koitettu henkilokortti. Se kiy myos vi-

ralliseksi henkilollisyystodistukseksi ja
passiksi Schengen-alueella. Korttiin voi-
daan liitt[l henkilon sdhkoinen identi-
teetti, jolloin kortin haltija on yksiselit-
teisesti tunnistettavissa verkossa ja hin
voi allekirjoittaa sthkoisesti asiakirjoja.

Ilman ongelmia tdmdnkiin kortin
taival ei ole sujunut. Puutetta on sekl
k5yttdjisti ettd palveluista. Viranomaisil-
la ja yriryksilld ei ole ollut riittivisti pal-
veluja, joita kortin alllla voisi keyttee. |a
kun palveluja ei ole, eivdt kortit kiinnos-
ta, ja toisinpiin.

Myos esimerkiksi Kansanelikelaitok-
sessa on valmisteltu omaa henkilon sdh-
koiseen tunnistamiseen perustuvaa kort-
tia.

Kun joka firmaan ja laitokseen tarvi-
taan oma korttinsa, lompakko pullistelee
muovien paineissa. la monen kortin-
kiyttljdn muisti takkuaa jo n1.t erilaisten
tunnuslukujen ja salasanojen sekamels-
kassa. Klyko lopulta niin, ettf, asiakas
kirsii tlstd korttipelist;il

- Sellainen vaara on olemassa. Eri
hankkeet pitiisikin koordinoida niin,
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cttri saadaan yhteiset peliseannot ciki kirjavaan kort
tipcliin jouduta, Llimoncn sanoo.

Melkein etSke[6inen

Uimosta voi kutsua "ntelkcir.r clikeliiseksi": hen jIt-
t1i er.rsi joulukuur.t alussa ETK:r.r toimitusjohtaian teh-
tdvdt. Uudeksi toimitusjohtajaksi tulee Vakuutusyhti-
oiden Kcskusliiton nvkyinen toimitusl'ohtaja fukka
Rantala.

Kokonaan taloa Uimonen ei jiti, tyohuone'r'rin
vaihtuu. Hdn siirtyv enner.r ellkkcelle jldmistddn puo
lcksitoista luodeksi erikoistehtiviin hoitamaan erilaisia
projckteja. Ja tictenkin, verkkokiyton kehittaminer.r
or.r vksi nlistl projekteista.

Paraikaa or.r tvoeldkelaitosten kanssa tekeilll yhtei-
nen kattava portaali, josta vakuutctut saavat helposti
ja loogisesti chjir.rd kokonaisuuksir.ra kaikkea ryoeltike-
r akuuttanrista koskevra tietoa.

- Tavoittcena ()n, cttd time ryoelike-portaali avat-

taisiir.r s1,ks-vlli 2OO2 ja sanraan aikaan myos ETK:n
palvelut lol,tyisivdt siclti. Iinsirnmiisen vuoden tdh-
tlin on 100 000 kdvtteii5.

- Olisi tavattonlan t1rkeae, etta ihmiset seuraisivat
or.r.ria eliketietol'aan ja tarkistaisivat, ette tiedot ovat
ajan tasalla. Sdl-rkoiscn palvclr-rr-r avulla se on entiste
vaivattornampaa. Toisen t5rkci asia on saada nuoret
tictoisiksi eldketurvansa kel.rittyn.risestl. Uskon, etti
nuorte n kiinnostus lisilnqv, kur-r ticdot ja palvelut saa

vcrkosta, (Jimonen sanoo.

Te ksti : G re etta Lo m m i n e n
Kuvot: Niko Nurmi

puole$ta.
Tavallisten ihmisten arkipiiiv{iset

taistelut aseffunevat jonnekin naiiden
kahden iiiiripiiiin viilimaastoon. Hyviin
pndmiiiiriin saatetaan pyrkiii arvelutta-
vin keinoin. Vastaavasti hyvdt aiko-
mukset voivat johtaa huonoihin lop-
purulok$iin. V?littaiihiin kansanviisaus
tien helvettiin olevan kiveryn hyvillii
aikeilla.

Tiimii keinojen ja pliimiiiriin viili-
nen ristiriita on askarruttanut moraa-
lifilosofeja kautta aikain. Onko oikein
kayttiiii likaisia keinoja, jotta puhdas
piiiimiiiirii saaurtettaisiinf Vai onko pi-
tAydyfteve puhtaissa keinoissa siitikin
huolimatta, ettii lopputulos on teydel-
linen katastofi?

Pulma ei ole pelkistiiin akateemi-
nen, vaan se liittyy liihes kaikkeen yh-
teiskunnalliseen toimintaan sosiaalipo-
litiikka mukaan lukien. Otettakoon
esimerkiksi vaikkapa eliketurva, tuo
kaikkien Tyoelikettii lukevien ehty-
mittomiin intohimon ja varauksetto-

kohde.kiinnostulisenman
hyvaiksyelValtaosa

p{tee

$effie,

kaivamme esille kol-
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On-elkacllkkeenry
Kes{lomalla vierailin
erliiin suomalaiscn suur-
miehcn lapsuudenmai-
serrussa. Kysclsen suur-
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me peruwaihtoehtoa: tarveharkinta, usa-
etu ja ansioon suhteutetut ellikkeet. Kaik-
kia niiitd eliikemuotoja on klyrlnnossi
kokeiltu ja kaikkien toiminnasta on saata-
vissa vertailukelpoisia tictoja.

Tarveharkinta johtaa miiii.ritelmdllises-
ti parhaiten haluamaamme lopputulok-
scen. Taryeharkintahan rajaa hyv{osaiset
erujen ulkopuolelle, ja eldkkeitd makse-
taan vain huonotuloisille. Tuloerot ka-
ventuvat, kuten piti kiydiikin.

Niiinkd helposti loysimmekin puhtaan
aseen puhtaan asian edistiirniseenl BhkI
ei aivan. |okaista klytettyii markkaa koh-
den srseharkinm kielti[rdttErmsau,,tut6:'
ja tchokkaammin kuin muut menetelmait.
Toisin sanoen tarveharkinnan iakovaiku -
'tus on tehokkrii.' MAitef*inii tii:urv
kuitcalrin omat pullh*ilsa" i6tka vaikeut:
tavat hyviin piiimiiiiriimme toteuhrmista.

Ensinniikin jaettavia markkoja on
yleensd kovin viihlin tarveharkinteisissa
jfi estelmissii. Kencnpii hyviiosaisen soli-
daarisuus riittiiisi maksamaan huomatta-
via zummia scllaisisu eduista, joista ise ei
piiiisc osalliseksi. Silsi kriyhille tarkoiterut
jiirjestelmit ruppaavat olemaan ktiyhie.
Viihiit markat jactaan kylliikin tehokkaas-
ti, mutta ei yksi peiisky keslf, tee , Kan-
sainviiliset vertailut osoittavatkin, cftA tar-
veharkintaan perustuvilla eliikcjiirjcstel -
milH on taipumus johtaa kovin epitasa-
arvoieeen lopputulokseen.

Toista ascttamme, tasaetujfi estelmiii
on helppo perustella: kaikki kansalaiset
ovat samanvertaisia ja kaikille taataan la-

kisiiitei*esri tisrniilleeu earnat edut; |os
joku haluaa enemmin, hiinellii on tiysi
vapaus toimia halujensa mukaan. Periaat-
teella onkin vahva kannatus suomalaisten
kcskuudessa.

Tihitr aritmeettiseen tasa-arvoon pe-
rustuvassa jfiestelmiissii on onrat ongel-
mausa, jotka vaikeuttavat tasa*orvoisen
loppuulolsen toteuturnista. Kail&i eiviit
niminiiin ole yht[ vapaita tiiydentiimiidn
eliikctarvaansa. Toisilla on rahan ia ase-
man mukanaan tuomaa vapautta huo-
mattavasti enemmdn kuin toisilla. Vliliin
tulevat muurtujat - kuten yksiltillisct ja
tydmarkkinapohjaiset elikkeet - tekevflt
tyhjiiksi tasaetuun sis:iltyviin egalitarismin
pcriaatteen. )a tees kerran vertailut eoit-
tayac, e.ttii hyv[ keiao ei johdakaan siihen
nyvean, lota tavolttclrmme.

Arsenaalimme alkaa tyhjentye ja jliljel-
I5 on enifl ansiosidonnaisuus, jolla on
Suofaessa hivenen huono nqine: 'N,$II. ,
joilla on, annetaan'. Siksipi zuomalaistcn
mielipiteet eiviit ole tiimiin kcinon takana
yhtl varaulaettomasti kuin kahdea aiem-
man jakoperiaatteen. Tasa-arvotavoit-
teemme kannalta aruiosidonnaizuus trrn-
tuu nurinkuriselta.

Lopputulos onkin hivenen nurinkuri-
nen. Ansiosidonnaiset eliikkeet eivit ni-
mimiiin johdakaan kaikkein suurimpaan
epltasa-arvoon. Itse asiassa tilanne on
pdinvastainen. Kattavat, suhteclliscn hy-
viitasoisct lakisiiflteiset tytteliikkeet nimit-
tflin syoviit epitasa-arvoistavampien tyo-
markkinapoh jaisten ellikkeiden laajentu-

Olli E. Kongas
Sosiaall polltilkan professarl
Turunyliopisto

mispotentiarlia pitlen eliketuloeroja
kohtuullisina. Sdiidelty epdtasa-arvo on
kohruullisempaa kuin siiitelemiton epii-
tasa-arvo. Uudelleenjaon paradoksi on-
kin, ettii likaisin keino tuottaakin uscin
puhtaimman lopputuloksen.

Mielenkiintoiseksi paradoksin tekee
se, efte tasa-arvoiset keinot eivAt johda
tasa-arvoiseen lopputulokseen. Mielipi-
demittausten mukaan suomalaisten vank-
ka enemmistci kannattaa keinoja, jotka
neftevlt lyoviin korville tasa-arvoa lop-
patavoitteena, jolla silliikin on varaukse-
ton kannatus. Pulmaksi muodostuu,
onko painotettava keinojen vai lopputu-
Ieman puhtautta. Kummastakin loytyy
ponnevoimaa moneen poliiuiseen kiiden-
v{entodn, joissa sekii asian etti aseiden
puhtaus helposti tiAviirintyy.

Puhtaan asiaa ja puhtaittea aseidea
yhdistiiminen onnistunee vain suur-
miehille - ja heillekin vain sukuvaakunas-
sa.
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lkefohtaminen tois (

los ikiiiohtamisen idea ltiisi tiipitydelimissfl, se merkitsisi hiliaista vallanku-

mousta. Kumous olisiveret6n ja kaikkivoittaisivat. Tyiidt6mtn ihannetilana

pidettiiisiin jokaisen ihmisen ja hiinen eliminsil arvostamista sellaisenaan.

Ketilti n ei kiiytettii isi pelkkin ti tu lo kse ntekoko neena.

tr#*fl[ffii*T**-:i.'Li*
Ikijohtamisesta on visioitu jopa kansantalouden

uuden menestystarinan kiynnistajiin.
Asiasta tehty tutkimus paljastaa kuitenkin kehitys-

polulla monia kompastuskivii, kuten ikirasismi ja yri-

rysjohdon uskonpuute ikiiiintyviin tydvoiman kyk)rhi".
IGsirteen sisiiltdii miettineet asiantuntijat tiihden-

tevet, etti ikiijohtamisesta ei ole kaiken parantavaksi
ihmelldkkeeksi, vaikka idean tausta-ajattelussa versoo-
kin perdti tieteellisen vallankumouksen ituja.

Ikdjohtamista tutkinut valtiotieteen tohtori, do-
sentti Pauli /uuti luonnehtii ikiijohtamista keinoksi
antaa tyossl oleville ihmisille tilaa eliimdlle juuri tiissii
ja n)'t.

- Ikejohtamisen avulla saataisiin esille ihmiselaimiin
moniiinisyys, Iohtamistaidon opiston tutkimusjohtaja
|uuti selittiii.

"Elimd tdssl ja ny't", "jokaisen ihmisen itseisarvo",

"salliluus" ja "kokemuksen arvostus" vilahtelevat tiu-
haan hiinen puheessaan. Kielikuvien avulla h:in yrittiii
purkaa liinsimaisten ihmisten kaksijakoisuuteen - tai
vastakkainasetteluihin - perustuvaa ajattelua. Meidlt
on opetettu nlikemiidn llnsimaisesti ihmisen eldmi li-
neaarisena jatkumona.

Myos ihmistieteelliset tutkimukset ovat luudutta-
neet meihin ajatuksen ihmisen eldmdnkaaresta. Niin-
pd niemme yksilon elemiin kulun ensin nousuna, joka
huipentuu tyoidssl. Saman tien alkaa kuitenkin vdiijii-
miton laskuvaihe. Tiillaisen ajattelun vankeina me
opimme pitiimiiiin ihanteena ja suoritusnormina niin
sanotrua parhaassa tydiessa olevaa ihmistii.

"TIssIk6 kaikki?'

)uuti kuvailee eloisasti, miten ty0uraansa ankkuroitu-
neelle ihmiselle helposti kdy kun hiin on lfieln ryon-
jattdikaiinse. Tyon ulkopuoliseen el?imdiin ei ole innos-
tavia kiinnekohtia, ja kun tyoyhteisostl rakentunut
sosiaalinen verkosto rispaantuu, ihminen on ahdista-
van kysymyksen edessl: "Tlssdko se eleme oli!".

On helppo kuvitella, ettii kysymys elemdn mielek-

kyydestii piinaa ihmistii jo pitkii:in tyovuosinakin ( jos-

kin eri liihtokohdista kuin nuoruusvuosina ) ja tuottaa
niiin osaltaan jaksamisongelmia. Kun viele lisiitiiiin tun-
ne arvosruken puutteesta ja tyoyhteison uskon puu-
te ikiiiintyviin kykyihin, ei ole ihme, etti motivaatio kir-

Poaa.
Moneen kertaan on asiantuntijateksteissd esitetty

vakuuttavia luetteloita ikiiiintyviin ry6ntekijin vah-
vuuksista. Kaiken lehtokohtana meidin pitiiisi ottaa
todesta, etti ihmisen kronologinen iki kertoo hdnes-
ti harvinaisen vfien. On jopa havaittu, ettl ihmisen
sosiaaliset taidot kypsyvnt vasta lfiele nykyisie eliikoi-
tymisen vuosia. Useimmat iilylliset tekijiit paranevat tai
pysyvet muuttumattomina koko aikuisiiin.

Neyttee siltfl, ettl elyk\ryden kehitystii ei sanele

sisiln ajettu biologinen ohjelma vaan monet sosiaali-

set ja kulmruriset tekijiit. Tlti todistaa tutkimus, jonka
mukaan tiimln pdiviin alokkaalla on sama valmius kii-
sitelle tehtdvid kuin ensimmiisen maailmansodan
everstillii.

Oppimiskykykiiin ei ratiaisevasti heikkene, kunhan
vain opetusryylit mukautetaan ikniin. Tutkimusten Pe-
rusteella nelttee siltii, etti iki vaikuttaa kielteisesti le-

hinnii fyysisiin ominaisuuksiin. luuti kirjoittaakin ike-
kielteisiii asenteita koskevassa tutkimuksessaan, etri ikli
meiireytyy mitl suurimmassa mlirin kulttuurisesti.

Tyoministerion toimeksiannosta tehdyn tutkimuk-
sen mukaan esimiesten suoranainen kielteinen suhtau-
tuminen ikiinntyviin on harvinaista. Ikiijohtamiseen
liitfyvet pulmat esiintyviit kuitenkin episuorasti, esi-

merkiksi ikiiiintyvien viihiiiseni arvostamisena tyoyhtei-
soissi.

Kuka kirsii?

Ikijohtamisen pulmia kokivat eniten konttoritoimi-
henkilot, tyontekijdt, vdhiiisen koulutuksen omaavat ja
suurilla tyopaikoilla tyoskentelevdt henkildt.

Eniten ikflkielteisyl.ttii esiintyy nuorten miesten ja
johdon keskuudessa.

Enemmin kuin kaksi kolmesta kyselyyn vastan-
neesta arvioi, ettd nuoret henkilot selviy.tyvit parem-
min uuden tekniikan keFtoe edellyttivistii tehtiivisti.

Kaksi viidesti uskoo, ettii ihmisen ffysinen ja
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eltmetle
tilaa

psyykkinen kunto heikkeneviit idn myofli.
Kolmanneksen mielestii ikiantyvet henki-
lot oppivat uusia tditii huonommin kuin
nuoret. Enemmln kuin joka neljdnnen
mielestA ikiiiintyvien oppimiskyky heikke-
nee.

Ikiijohtamisen kehittdrmistii ty<lyhtei-
soissi vastustivat eniten nuoret ja akatee-
misesti koulutetut.

Ioka viides arveli, etti osa-aikaeliik-
keelli olevien lyhyer rydajat herettevet
muissa katteruutta. Suhtautuminen osa-
aikaeliikkeisiin paljastaa uskomattoman
miiir[n kateutta ja katkeruutta. Niiiden
pelossa moni yritysjohtaja olisi valmis tor-
jumaan osa-aikaeliikeratkaisut. Kateus ja
katkeruus kun pilaavat tyoyhteisdn ilma-
piirie.

Nuoret miehet ovat selkeimmin kiel-
teisten ikdasenteiden potentiaalisia kanta-
jia, Juuti pddttelee tutkimuksessaan.
Nuorten miesten keskuudessa on eniten
niitii, joiden mielestl ikeiintyviil kunnioi-
tetaan turhankin paljon tyopaikalla.

Muita yleisemmin kielteisifl ikiiasen-
teita on nuorilla, korkeassa asemassa ole-
villa henkildille.

Tutkimuksensa nrlosten pohjalta )uu-
ti pitee ikirasismia Suomessa vakavana il-
miOnii.

Kuuden kohdan resepti

Perusteita ikiiasenteiden korj aamiselle
loytyy helposti. Kansantalouden ndkdkul-
maa pidet:idn vahvasti esill{ aina silloin,
kun puhutaan eliikerahoituksen haasteis-
ta. Myos tyovoiman ehtyminen kannus-
taa etsimiln keinoja, joilla ihmiset suos-
tuvat pysyttelemiiiin yhd ruivertavammas-
sa ryoeliimiissii.

Juuti suosittaa kuuden kohdan ohjel-
maa, jolla rakennettaisiin ja tenivoitettiii-
siin ikiijohtamisen sisiiltoii. Resepti alkaa

johdon ;'a esimieskunnan kouluttamisel-
la. ]okaisella tyopaikalla nrlisi kiynnistii
ikiijohtamisen kehitysohjelmia. Alkuun
pitiiisi liihteii ikiiiin ja eliimiiin liitryvistn
eettisistii kysymyksistn ja koko ryoyhteiso
pitiilsi saada kehittiimistyohon mukaan.

Muita suurempia vaikeuksia kohdan-
neille ryhmille olisi tehtivi erityistoimen-
piteitii. Iokaisessa tehtiivdssd pitdisi taata
jatkuvan oppimisen ja kehittymisen mah-
dollisuus.

]uuti ehdottaa myds tutkimulaia joh-
dolle ja esimiehille tehdyiste teksteistii,
miten niissi rakennetaan ihmisiin ja ikeiin
liitryvet seikat. Toinen tutkimustehteve
olisi analysoida jaksamisen pulmista ra-
kennetnrja tekstejii ja niissii esitetryii jak-
samisen suhdetta ikiiin.

Lisii ellmtn ymmlrrysti

|uuti on kirjoittanut runsaasti tieteellisii
tekstejii organisaatiososiologiasta. Ikejoh-
tamisen ideaa syventiessiiiin hin ei halua
sortua helppoheikkimiiiseen puheeseen
kaiken uudeksi tekeviistii. johtamisopista.
Pikemminkin on kyse jo olemassa olevi-
en johtamismenetelmien kylkeen laitetta-
vasta lisdkkeestd. Sukulaisuuden tunnet-
ta nyt muodissa oleviin johtamisoppeihin

lciyryy Juutin mukaan jaksamispuheesta,
ihmisten johtamisesta ja henkilOstovoi-
mavarojen johtamisesta.

Juutin tausta-ajattelussa liipiiiseviinii
periaatteena on postmodernistinen ndke-
mys todellisuudesta, joka on monidiini-
nen, monien mahdollisten tulkinnallisten
toruuksien temmellyskenttii. Siinii ei val-
litse joko - tai -asetelma, vaan seki - ettd
-asetelma.

Tiissi erlinlaisen sumean logiikan
maailmassa ihmisten todellisuus hahmot-
tuu kielipelien kautta. Tiimiikin on hyvii
ymmiirtea, jotta ymmdrtdisimme , kuinka
vajavaisia - ja epioikeudenmukaisia - tu-
lolaia me saamme yrittdessdmme puser-
taa ihmisen elimdn, tai edes hinen tyri-
eldmfl nsi, yksiselitteisiksi suorirusnume-
roiksi.

|os ikiijohtamisen kyltin taakse saa-
daan jatkossa rakennettua uudenlaisia
ajattelun apuviilineitii, on Suomessa har-
pattu iso askel kohti ihmiskeskeistd tyo-
elemee. Pakkohan ajarusten on jonain
piiiviinii valua juhlapuheista myos ar;'en
keytiinnoiksi. Site peivee kannattaa odot-
taa.

Tekti: Eino Nykdnen
Kuw: NikoNurmi
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Yaltiotieteen tohtori, do.
senttl Pauli fuuti pidtte-
[ee, ette nuorten mlesten
keskuudessa on eniten
nllti, loiden mlelesti
ikientyvle kunnloltetaao
turhankln pation tyiipal-
kalla. Tutklmuksensa pe-
rusteella f uutln mlelestl
lk$raslsml on Suomesga
vakavs llml6.
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Maatitasta luopuminen on

tuskien taiuat
uopumisikriiset viljelijit
selviyt.vivit I 960-70 -luku-
jen taittecn "suurcn muu-
ton" likaisesta rakenne-

muutokscsta nraanviljelijoir.ri. Heidin
n-rielestldn se oli voitto, koska maatalous-
vle ston n-riiri viheni tuolloir-r rajusti.
Vuonna I950 viljclijoiti oli noin 900
000, nrutta \ u()tccr) 1998 nrcnrressd clrdi
noin I20 000.

Tilat erikoistuivat. tuotantoa tehostet-
tiin ja rationalisoitiin. Yksittiisille vitjeli-
jriperheille se merkitsi usein koko piha-
piirir-r uude llee n r:rkentarnista, tilakoon ja
tllotannon intensiteetir-r merkittdvii
kasvattamista seki suuria velkoja ja valta-
vaa, tilaan upotettua ryopanosta.

Talonpoikaise n cldmdntavan omaksu -

r.reen vilielijfin tlrkeir.r pldmdiri on suku-
tilan jatkuvuuden turvaaminen. ]okaisen
sukupolven odotetaan muokkaavar-r tilas-
ta oma kotinsa ja silli tavoin ponnistele-
van itsensd osaksi sukutilansa tarinaa.
Niin toteutctaan kulttuurista mallia, jon-
ka rnukaan kunkin sukupolven tulee jdt-
tdi tila seuraavalle polvelle elinkelpoisena.
Maatilalla tvo, paikka, koti ja tila kietou-
tuvat crottamattomalla tavalla toisiinsa
tllottaen ajan kuluessa asujilleen eriryiserr
sosiaaliscn vmpdrist6r-r erityisine sosio-
kulttrrurisine ominaisutrksirteen.

Vahvat sidoksct paitsi kodir.r ja amma-
tin mvos maan ja n.rinin vdlilld tekevit
maatilasta luopumisesta viljelijoille eriryi-
sen r-r-ry6s silloir-r, kun luopuminen tapah-
tr.ru talonpoikaista jatkur.r,ruden ideaalia
n-r,otdillen seuraavan sukupolven eduksi.

Kodista Iuopuminen

Sukupoh'cr-n,aihdos on vanhenemiseen
liitryvri perhctapahtuma, jossa talonpoi-
kaiser-r ehmintavan olcnnaisin clementti,
sukutilar-r jatkuvuudcn tavoittelu, saa

konkrcettisen mu()to11sa. Ikddntymiscen
liittyvit elf,mlnkoken.rukset merkitsevdt
cri ihrnisille lr,vvin crilaisia asioita. Viljeli-
jdpcrhcessl r'anhan parin on joskus vaikea
luopua islnnrydestd, vaikka se tapahtuisi
toivotulla tavalla nuoremman sukupolven
jatkacssrr vauhcmPiertsa n'ol5.

Luopumisessa on kysymys monita-
soisesta prosessista. Vanha pari luopuu
kovalla tyolld hankitusta omaisuudesta.
He luopuvat vallasta, jota islnnoivilld on
oikeus tilaa koskien keyttlI. He luopuvat
ryoste sen laajassa n.rerkityksessd: aktiivi-
sesta toiminnasta ammatissaan, ammat-
ti-identitcetistldn sekl konkreettisesta
ellnrdnn'on tuloksena synrynecstl mlte
riasta.

Nl,kyisin tilasta luopuminen merkitsee
uscin m1,os muuttoa pois tilan pddraken-
nuksesta eli elikoitl,vdt luopuvat myos
kodistaan. Vaikka sukupolvenvaihdoksen
taloudellinen ja juridinen puoli olisi saa-

tu ry,dvttdvlllc tavalla jlrjesteq,ksi, tuot-
taa luopumisen henkine n raskaus var-rhal-

le islntlparille usein ylllwksen.

Tytistii [uopuminen

Tilan pysyessi suvussa jokainen viljelije
toimii kahdcn sukupolvenvaihdoksen
subjektina. Ensimmiisen aikana nuori vil-
jelijd ottaa tilan haltuunsa ja toisen tapah-
tuessa hin ikdf,nrynecni luor.uttaa tilan
perillisclleen. |ilkimmlincn sukupolven-
vaihdos osuu vaiheescen, jossa ihminen
huonraa vanhenemisen merkit kehossaan
ja suorituskyrryssddn. Frysiset roimat olat
ehtyn.rdssd, iln.renee ikdlntymiscen ja
ryontckoor.r liitqr.'ie sirkyje ja sairauksia.

Luopumincn merkitsee aktiivisen ajar-r

t,voeldmlssl olevan ohitse. Tyoti paljon
arvostavassa kulttuurissa se saa merkiryk-
sid, jotka viittaavat eldmdn kdinrymiseen

ehtoopuolelle. Sen tunnustaminen saat-
taa tuntua vaikealta. Osa viljclijoisti tul-
kitseekin luopumisen ikivdksi ktinne-
kohdaksi elimdssllr.r. Sitd haluttaisiin siir-
tee, ikeen kuin lykkadmdlld tapahtumaa
saattaisi viivyttid oman elimdnkaaren
kadntymistii kohti iltaa.

Maanviljclys on pitkdjiinteisti ty<-rtt.

Vastaraivattu pclto vaatii aikaa ja l-roita-
mista tullakseen hyvin tuottavaksi. |os
vanha prri on vield ryokuntoisina, tervei-
nd ja vasta pddsemissd nauttimaan ryon-
si kantamista hedelmistd, kun lapsista jat-
kajaksi aiottr,r rutee aikuisikiin, luopurnis-
tilanteessa synryy helposti perheen ja 1,k-
silon ajan yhteer.rsovittamiseen liittl,vil
ristiriitoja.

Sukupolven ketjun lenkkien yhteen-
sovittaminen on tilan jatkuvuudcn kan-
nalta kiittinen vaihe. Usein kdy niin, ettl
jatkaja joutuu odottamaan sukupolven-
vaihdosta mosia. Vaikka perheessd vallit-
sisi yksimielislys tilan jatkuruuden takaa-
misesta, on sukupolvenvaihdosten ajoit-
taminen konfl iktiherkkd kohta perhestra-
tegiassa.

Ennen ja nyt ttirmtiiivit

Samalla tormaevet perinteinen talonpoi-
kainen elimdntapa ja moderni ajattelu.
Talonpoikaisen ajattelutavan mukaan
maa ei kuulu yksilolle , vaan sukupolvien
ketjun menneille ja tuleville lenkeille, ja
yksildn tarpeet asettuvat toiselle sijalle
maan ja tilan tarpeisiin ndhden. Kun yk-

Sukupolvenvaihdos ia maatilasta [uopuminen on raskas prosessi.

Vanhan parin on iiitettiiv?i taakseen koko etimdntytinsd ia nykyiiiin

usein mytis pitkiiaikainen kotinsa. Mennytt6 on isinndn vatta

peettaa, kovatla tytittti hankittu omaisuus ia tarpeettista tytitti

tekevin identiteetti.

Taloudetlisten ja iuridisten kysymysten tultua kuntoon, edessd voi

olla vield ikiivti ylttitys. Luopumisen henkinen raskaus saattaa

ravistetla van haa isintiparia kovakouraisesti.

II $tAenxe { o 2OOl



ff-J-ii*ffi#ffie;
rlr

silo ei voi omistaa maata, se tulee luovut-
taa seuraavalle polvelle sellaiseen hintaan
ja silloin, kun tilanne on tilan jatkuruu-
den kannalta sopivin.

Luopumistilanteessa jotkut viljelijilt
kuitenkin kokevat maan omaksensa ja
luopuminen tuntuu kipedlti. Monesti he
kokevat tilasta saamansa hinnan alhaiseksi
tehtyyn tyohon ja tilan reaaliarvoon nih-
den. EldmInryon tulokseksi ei endd tah-
do riittld tilan siirtdminen onnistunccsti
sukupolvelta toiselle, vaan omalle tyolle
lasketaan myos taloudellinen arvo. Tun-
tuu katkeralta myydi uupumaftoman uu-
rastuksen tulos pilkkahintaan.

Ennen maaseudun elikoitl,wit van-
hukset viettivit materiaalisilta puitteiltaan
vaatimatonta elemae ja palkaksi ehmen-
ryoste riitti tieto sukutilan toiminnan jat-
kumisesta, mahdollisuus viettdd vanhuu-
denpiivid turussa ymplristosse ja kotoa ir-
tautuneiden lasten sopuisat vierailut lap-
suudenkodissaan.

Nykyisin elekoityneiden viljelijoiden
eldmd on sosiaalisesti vilkasta ja liikkuvaa,
ja taloudellisia resursseja tarvitaan aiem-
paa enemmin. Esimerkiksi kotielSintilo-
jen viljelijet ovat tulleet tietoisiksi ammat-
tinsa sitovuudesta ja lataavat matkuste-
luun ja "maailman ndkemiseen" liittyvie
toiveita luopumisen jelkeisiin "go-go -

luosiin".

Identiteetistti luopuminen

Vanhuus merkitscc paitsi korkeaa biolo-
gista ikdd myos yhteiskr.rnnallista asemaa
ja identiteettid, joka annctaan tietyille
ihmisilte ja 1'onka vain tieryt il.rmiset voi-
vat omaksua. Viljelijet tr.rlkitsevat tilas-
ta h.ropumisen pitki&si askclccksi sosiaa-

liscn vanhcncmisen suurrtrrn, siirrymi-
seksi vanhuuteen.

Luopuva ei biologisesti olc oleelli-
sesti vanhcmpi luopumista scLrraa\rana

pdivlni, mutta sosiaalisesti hilren rse-
mansa ja suhtcensa tilaan, anrnrrrrtiirr ja
perheeseen oll muuttunut. Vanhana
olemiseen ci kuitenkaan siirryti yl.rdcs-
sd yossd. Tihin biologisia, psykologisia
ja sosiaalisia ulottuvuuksia sisdltdvain
prosessiin kuuluu ur"rsien identiteettien
omaksuminen, entisiste luopuminen,
sosiaalistuminen uusiin rooleihin ja so

peutuminen muuttlurccsccn elSmar-rti

lanteeseen.
Sukupolvenvaihdos kytkeytyy aina

luopujien ikdinrymiseen ja usein myos
fyysiscen heikkenenriscen jr sairaste-
luur-r. Kun talonpoikaiscssa eliminta-
vassa mind kiinnittrry r,ahvasti tyohon,
ryostd ja ammatista iuopuminen merkit-
see vahvasta identiteetistd luopumista.

Mindkuva on ajan saatossa sul-rtecl-
lisen lujaksi muodostunut, itseen liitet-
tyjen ominaisuuksien kokonaisuus,
joka on riippuvainen jatktrvrsta rrjcssa
tapahtuvasta vuorovaikutuksesta ja uu-
delleen m:ilritrymisen prosessista. Ndir.r

ollen minln tulkir-rnan kehyksen muut-

tumisella or-r suuri merkitvs min:ikuvan
ylldpitemisellc.

Uuden mindn rakennuspuut

Elikoityviit peilaavatkin itseidn ja mah-
dollisuuksiaan ouran cl.im;inrapansa ar-
vostamiin itser-riis.vycler-r, kovan tyon ja
yksilon vastuun ideologioil.rir.r ja jor-rtuvat
usein kyseenalaistamaan oman arvonsa.
Monet viljelijdt kiinr.rittyvlt niin vahvasti
tyohonsd, etti elikoitymiscn mvot5 he
kadottrvat mindkuvansa kchvksen, jossa

lrkistl rninin mddrittJrrriscn prosessia
kly,dttn. Luopumista se uraakin usein
masennus) joka edellyttii yksilor.r identi-
tcetill r.r r.r (lcllccn rakcnta mistir rn u rrttu -

neista ldhtdkohdista kdsin.
E,lflkoiryvien viljelijoiden kcrtor.nuksis-

sa isovanhcmmr.rus ndyttiyql, usein luon-
tevana kirrrar'.rrr.r rrusien arvostcttrrjcn
identiteettien lo,vtdn-riselle. los var-rhukset
jddvdt asun-raan jatkajan perheen kanssa

srmalle tilrllc tri rlirapurustoon. isovart-
hemmat eldvlt, asuvat ja ryostevet yhdes-
sI lastenlastensa kanssa samaa flysistri ti-
laa. Yhteiser-r tekcr-r-risen, kokemisen irr
olemisen viliton mal'rdollisuus sIily,v.

Kaupunkitilassir cllkoitl.vien uudct
icier.rtiteetit eivdt vllttil.r.rrirta tai yhte ve-
littomlsti synny isovar-rhcmmuuden tai
vlipddtidn perheen kautta. Vaikka asuttai-
siin samassa kaupungissa yhtcisti, jaettua
toimir-rnan tilaa sen parcrnmiu kuin aikaa-
kaar-r ci vllttimitti ole , \'.lan sc tl)'ryy eri-
tyisesti jlrjestid. Yhte lailla sc saattaa jdl-
di jirjestimitti.

Tiino Silvosti
yliopistonlehtori

Sosiaalipolitiikan Iaitos
He[singin yliopisto
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Tilastot
pi i rttivat q/yp pi ku nto utuja n

Vaikka kuntoutuiaa tydeliikeiiirjestelm?in tilastoinneissa katset-

laankin ltihinnii erilaisten kustannusten valossa, kiiyriit ia luvut

pi i rtiivtit mytis tyypi ttisen ku ntoutu j an profi ili n.

Tilastot kertovat kaikinpuotisen volyymien kasvun [isbksi, ettii

tyyppikuntoutuia on vaiaassa kymmenessi vuodessa muuttunut.

dnd syksynl, lokakuussa, on
kulunut kymmenen l,uotta
ku ntoutuslai nsddtidnnon
kokonaisuudistuksesta.

Tyoeldkejdrjestelmdn mukaista kuntou-
tusta puolestaan on tilastoitu y,hdeksdn
vuoden ajalta.

Yhdeksdn tilastointivuoden aikana
kaikkiaan l0 778 henkilofl on saanut tyo-
eldkekuntoutusta kokonaiskustannusten
ollessa 537 miljoonaa markkaa. Kuntou-
trrksensa on tIhln mennessl pd.ittdnyt
6 782 henkilod.

Kun uudistettu kuntoutuslainsdidln-
to astui voimaan lokakuussa I991, edel
lytettiin ryoeldkejdrjestelmln kuntoutus-
toiminnan seurannalta asianmukaisen ti-
lastoinnin luomista. Tilastoinnin perim-
mdisend tarkoituksena oli aluksi tyydyttde
llhinni voimaantulovaiheen ja eduskun-
nalle vuonna 1994 tehtivdn selonteon
tietotarpeet. Aika on kuitenkin osoitta-
nut, ette kuntoutus edelleenkin kiinnos-
taa pSStt1jid, selontekoja tehdeen edus-

kunnalle jatkossakin miiriajoin. Kuntou-
tuksella on omat yhteytensl maassa har-
joitettavaar.r eldkepolitiikkaan.

Tilastoseurannassa tarkastellaan tyo-
eldkekuntoutuksen kokonaisvolyymia ja
kustannuksia. Kuntoutujaa tarkastellaan
siis lihinnd kustannusten ja niiden luokit-
tumisen valossa demografista nikokul-
maa unohtamatta.

Kuntoutuksen vllitontd tulokselli-
suutta voidaan tilastoissa arvioida karke-
alla tasolla kuntoutuksen pdiq,"ttvd. Selvi-
tetddn, pddtyiko henkilo kuntoutusohjcl
man loputtua toihin, jatkoiko opiskelua,
siirr,viko eldkkeelle, kuntoutuiko mLrLrten

vai keskevttiko hen kuntoutuksen.

Kokonaism66rit kasvaneet

Aikanaan uhkaavalla tyovoimapulalla pe -

rusteltu kuntoutuslainsflddinnon uudis-
tus toteutui ajankohtana, jolloin talous
maassamme kddnryi jyrkkaan laskuun ja
tyottomy,vs kasvoi ennltvslukemiin. TItd

taustaa vasten kuntoutusjirjestelmd kui-
tenkin selvisi laman lepi.

Myos tyoelikekuntoutuksen koko-
naisvollrymi on kasvanut seurannan al-
kuajoista cli r,rrodesta 1992 lihtien, jos-
kin nrddrdllisesti pienimuotoisena verrat-
tuna esimerkiksi Kelan kuntoutukseen.

Kuntoutusaloittcidcn mddri on rro-
desta 1992 yli kolminkertaistunut. Vuon-
na 2000 vireille tulleita aloitteita oli
4 33 l. Kuntoutujia oli vastaavana ajan-
kohtana 4 617 eli yli yhdeksdn kertaa
enemmdn kuir-r vuonna 1992. Kuntou
tusmenot kasvoivat vuonna 2000 yli seit-
senkertaiseksi (kuvio I).

Kuntoutusaloitteiden, kuntoutujier-r ja
kuntoutusmenojen kasr.u gvoelakepuolcl-
la liittyy kiinteisti r.uoden 1996 ryoelike-
lainsidddnnon muutoksiin, Kansaneldke -

laitoksen ja ryoelikelaitosten vdlisen tyon-
jaon selkel,ttdmiseen ammatillisessa kun-
toutuksessa sek[ ryoelikelaitosten tehos-
tuneeseen kuntoutustoimintaan.

Tyyppikuntoutuia muuttunut

T.voeldkejdrjestelmdn kuntoutus on har-
kinnanvaraista. Sen edellltyksene on, ette
kuntoutuksen hakija on ansainnut q,6sle-
keturvaa kohtuullisen ajan eli henkilolla
on niin sanottu tulevan ajan oikeus.

Vuoden 2000 tyypillisin tyoeldkekun-
toutuja oli yli 35-vuotias, mutta alle 55-
vuotias tuki- ja liikuntaelinten sairauksista
klrsivd mies tai nainen. Hdn hakeutui
kuntourukseen kuntoutushakemuksella ja
kuntoutui koulutuksella uuteen ammat-
tiin.

Toimeentulon turvaamiseksi hdnelle
mal<settiin kuntoutuksen a1'alta kuntoutus-
rahaa keskimddrin 9 846 markkaa kuukau-
dessa tai elSkkeen pdtlle kuntoutuskoro-
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Kuvio r. Kuntoutuskustannukset vuoslna r99z - zooo
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n Kuntoutustausta

1992

1993

19S4

1 995

Ei saanut elakeftd/
kuntoutustukea

Kuntoutustausta

Sai eldkettS/
kuntoutusfukea

OYo

tusta 2 326 markkaa kuukaudessa.
Kuntoutujan kuva on muuttunut ajan

myotd tdhinni idn ja kuntoutukseen ha-
keutumisen suhteen. Vuonna 1992 qry-
pillinen kuntoutuja oli 35-44-r,uotias,
joka hakeutui kuntoutukseen eldkeselvit-
telvn kautta. Tilastoseurannan aikana yli
44 vuotiaiden osuudet ovat kasvaneet.
Sen sijaan yli 54-r.uotiaiden osuudet kun-
toutujista ovat aina olleet picnii, alle l0
prosentin luokkaa.

Kur.rtoutuspalveluista tyopaikkakun-
toutuksen merkitys on kasvanut. Koulu-
tus on edelleenkin yleisin ammatillisen
kuntoutuksen palvelumuoto.

L6hes puolet takaisin tytihtin

Kuntoutuksen velitonte tuloksellisuutta
arvioidaan yleensd taloudellisilla hyotynd-
kokohdilla, ldhinnd t.vohon paluulla.
Ammatillisen kuntouruksen piitavoittee
na on tukea tyoelemdsse pysymistd tai sii-
hen palaamista ia siirtdd r.rIir.r varhaiseldk-
keclle hakeutumista lihemmes elekeikae.

Tilastoissa kuntoutuksen vllitontd
tuloksellisuutta voidaan arvioida pliiry-
neiden kuntoutusohjelmien lopputilan-
teen mukaan. Vuonna 2000 kuntoutuk-
sensa sai pddtokseen I 661 hcnkilol. Ko-
konaiskustannukset olivat 83 miljoonaa
markkaa eli keskimiirin 49 800 markkaa
ohjelmaa kohdcn. Ndisti kuntoutujista
43 prosenttia siirryi takaisin rytrelimldn
ja 32 prosenttia ehkkeelle.

Koko seurannan ajan suuntaus t,voeld
mdln tai eltkkcelle on slilynyt lihes sa

mana. Vuonna 1992 kuntoutuksensa

Kuvio r. Vuoslna 1992-2ooo piiittyneet kuntoutusohjelmat
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piltti kaikkiaan I 93 henkilod 1a naistiL 42
prosenttia palasi toihin ja 33 prosenttia
eldkkeelle.

Kuntoutustaustan merkitys ndkyy
kuntoutuksen lopputuloksessa. Vuonna
2000 niistd henkiloistd, jotka eivdt olleet
elikkeelh tai kuntourustuella kuntoutuk-
seen hakeutuessaan, 53 prosenttia palasi
toihin ja l8 prosenttia siirtyi eldkkeelle.
Vastaavasti eldketaustaisista 28 prosenttia
siirtyi tyoelimeen ja 5I prosenttia elek-
keelle. Vastaavanlainen kehirys on havait-
tavissa koko seurannan ajan (kuvio 2).

Erikseen kannattaa mainita osaryoky-
vyttomlTrselekkeelle siirtyr.reet, koska
useissa tapauksissa kuntoutusohjelman
tavoitteena on alunperinkin ollut nimen-
omaan osatyokyryttomyyseldke. Vuonna
2000 nlitd eldkkeiti oli I18 eli joka vii-
des eldkkeelle siirwncistl.

Leeno Soomio
Eldketurvakeskuksen

tilastosuunnittelija
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Veikti
9o-[uku

elekeleisilte
leivtn?
Suomalaisten taloudettinen hyvinvointi koki viime vuosi-
kymmene[[d rajuja muutoksia. Lamavuosina tulotaso putosi,
taloude[[inen epivarmuus [isHdntyi kasvaneen tytitttimyyden ia
velkaantu neisu ude n my6,td, omaisu usa rvot roma htivat.
Miten kdvi etdkeldisi[[e, tuliko heisti ktiyhiti raukkoja?
Vai kukaties rikastuivat?
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uosikl,rnmencn puolivllir-r
jdlkccn alkoi rropea clpynri-
nen kaikissa nlissd talou-
de lliscn hyr irtvoinrrin kcs-

kcisissi tckijoissi. Tulotaso on ripcdsti
noussllt) tyotton'rrrys alcntunut [-ritaasti,
toimccntulon turvallisuus on parantunut,
mr.rtta tulocrot ja suhtccllinen kovhyvs
ovat kasvaneet sclvdsti.

Miltai nevtt.il I990'luvun elikcliisten
tllouclcllisen hyvinvoinnir-r tila vuosi\'m
nrenen krpussa! Millainen on eliikellistcn
toimecntulor-r taso, mitcr-r se jakautuu ja
kuinkl yleistl koyhl,ys on ellkellistcn
kcskuuclessal tntd miki on ellkellistcr.r
varirllisr.rusascma suhtcessa koko vdcs
tiitinl

l-rrman aikana ja vield vuosikvmmcn
pr.rolivdlin jrilkccn cLikeldistcn etuuksiin

tchtiin lukuisia l.rcikennyksil - trissi he
civlt tictcnkidn olleet 1,ksir.r. Indcksikoro-
tuksen jildyrys I994, siirrymincn ns. tai-
tettuun ir.rdeksiin 1996 1t kansanclikkeen
pohjaosan muuttamincn eldkevihcntci -

seksi olivat niklvimpil eldkeliistcn toi-
mecntuloon 1990-luvulla vaikuttancita
muutoksia.

Monien eliketiisten
keskitulot nousivat

Eliikcturvakeskuksen ja Kansanel:ikclai-
tokscn yhteistilastosta ilmenec, ettri chk-
keer-rsaajier-r keskimddrdinen omaellkc on
rcaralisesti lloussllt koko 1990-luvun.
Vuoden 1999 hintatasossa kcskiclike
vr.ronna I99I oli 4 900 markkaa kuukau-
cie ssa ja vuorlna 1999 jo 5 500 mrrkkaa.

Tilastokcskuksen tulonjak()tilastoista
voidaan seurata eldkkcclla olevan vdeston
tulotasoa ja verrata sitl muuhun vies-
toon. Myos tlmil'r tilaston mukaan elIke-
ldistalouksien keskimdlrdiset, kil,tettdvis-
sd olo'at tulot ovat 1990 luvun jllkipuo-
lella noussect.

NimI tilastot kertovat kunkin vr,roden
tilanteen. Eldkehisiin tulec vuosittain
uutta vf,ked, jonka chketaso on korkeam-
pi kuin jo cldkkee lli olevien, ja sieltd pois-
tuu keskimSdrdisti pienituloiser.npia eli-
kcldisid. Meillt ei ole kdytetttivissd aikasar-
jaa, joka kuvaisi jo pidenrplirr elakkeelld
olleen vdeston tulojen kchirystl. Siksi on
qldvttlvi esimerkkilaskel maar.r.

Pitkiiiin etiikkeettii olteiden
tutot iiimiihtivit paika[[een

Kuviossa I on Veront-naksajain keskuslii
ton sclvitykser-r pohjalta arvioitu eristttt-

ruista tyoeldkette saavien vuonna
I99 I vanhuuscldkkeclle siirtynei-
den yksindistcn elikkeensa.rjien

Tyoeldke/ kk nertocldkkcidcn kehirys vu.sina
I99l 2000. Kuvior.r perustcclla

+ 10 000 mk ndyttdisi silti, etti koko 1990-tu-
vur.r eldkkeclli ollccn ikdihmisen+8 000 mk rca:rlitulotaso ei vuotrtra 2000 ol-

{r6 000 mk lut samalla tasolla kuin se oli
kvmmenen vuotta aiemmin.

*4 000 mk .Alcrnmilla tyoeldketasoilla muu-
*F.r,- 2 000 mk tokset ovat olleet hyvin vihiisid,

kun taas 6000-10000 markat.t
tyoeldketti saavien kohdalla nettoehkc
heikkeni selvisti lamavuosina, mutta on
sen jllkeen noLlssut.

Kuvlo r. Yuonna r99r vanhuuseliikkeelle siirtyneen nettoetdkkeen
kehitys r99r - 2ooo (esimerkkilaskelma)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
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Harvat ktiyhiii tai suuritutoisia

Kuinka kurjaksi elikcliisten tilanne on
oikcin n-rrrodostunuti Kuviossa 2 ellke-
ldistcn sijoittumista tulonjaossa on verrat-
tu koko vdestodn Tilastokeskuksen ru-
lonjakotilaston alulla.

Kuvio perustuu kotitalouksicn kdytct-
t:ivissd oleviin tuloihin. Palkka-, yrittdji-
ja omaisuustuloihin on lisetry kaikki ko-
titaloudcn r,uodcn mittaan saamat tulon-
siirrot, kutcn ellkkcet, lapsilisdt, ryotto
mrryskorvaukset. Niin laskctuista brutto-
tuloista on sitten vdhcnnctty kotitalou-
drn maksamat vdlittomat vcrot jl sosiaa-
litun'amaksut. Kotitalouksicn koko- ja
rakenne-erot on otettu huomioon jaka-
malla kotitalouden rulot ns. kulutusyksik-
koluvulla, jonka tarkoitukscna on tehdd
eri kokoister.r ja erilaister.r kotitalouksier.r
tulot vertailuketpoisiksi.

TSssi kdytetty OECI):n asteikko an-
tar clikeliisten raloudcllisesta roimrerrtu-
losta huonomman kuvan kuir-r erdit muut
astcikot. Todellisuudessa ehkellisten ta,
loudelliscn l.ryvir.rvoinnin tila saattaa siis
olh parenrpi kuin ktrvio ndytdi.

Kuviossa rllnsaat 5 miljoonaa suoma-
laista on jacttu tulonsaajakymmenyksiin
cli desiileihin. Kuhunkin desiiliin kuuluu
I0 prosenttia suomalaisista.

Kuviosta nihdaan, ettd eldkeliiset ei-
vdt sijoitu dcsiileihin kuten koko vdesto.
Heitd on kaikissa desiileissi, murra he
ovat aliedr.rstettuna kaikkein pienituloi-
simmassa kymme nesosassa suornalaisia ja
neljtssd suurituloisimmassa desiilissd.
Koko vdestoon \rerrattuna heitd on puo-
lcstaan "liikaa" desiileissd 2-6.

Elikeliisten nettova-
ralllsuus on ionkin

verran suurempi kuin
koko viestiin, koska
heitti on huomatta-

Yasti Yihemmen vel-
koia kuin mui[[a.

Voi siis sanoa, eftA eldkeleiset loyrwir
ql,pillisimmin tuloiakauman keskivaiheen
alapuolelta, mutta picnituloisimman vii-
dcnsadantuhanncn sekd suurituloisim-
man parin miljoonan joirkossa heite on
tavallista vdhemm:in.

Vuonna 1998 EU-meiirittelvn mukai-
nen koyl.ryrysraja oli Suomessa noin 37
800 markkaa kdytettdvissfl olevaa tuloa
kulutusyksikkol kohti. Yksirr eldjd on siis
tdmdn midrittelyn mukaan k6yhd, jos hd-
nen tulonsa jddvlt tdmdn markkamldr:in
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Kuvlo z. Eliketilsten slioittuminen eri tulonsaajakymmenyksiin 1998
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allc. Kahden aikuisen tapauksessa koy-
h11,sraja oli 64 260 markkaa. Tilastokcs-
kukscn tulonjakotilaston (1998) mukaan
tdr.ndn rajan alapuolelle jidvistd oli elake -

ldisii noin I2 prosenttia. Toisin sanoen
24 O0O cllkeldista eli koyhy,vsrajan ala-
puolella. tldkcldisten koyhlrysriski on
kuitenkin piencmpi kuin koko vicstossd.
Vicle I960- ja 1970-luvulla ikldntynei-
dcn koyhyrysriski oli huomattavasti muuta
vtestod korkeampi.

Toimeentuloerot verraten pienet

Tvoeldke-lchden numcrossa 2 /2001 Tii-
na Mlkir.rcn kirjoitti tutkimuksestaan,
jossa hdr-r tarkasteli Suomen ellketun'an
tasoa vcrtaillcn sitd Ruotsiin ja Norjaan,
crdisiin muihir.r EU-maihin seke Austra-
liaan, Kanadaar.r ja Yhdysvaltoihin.

Tutkin.rus pcrustui I990-luvun puoli-
vdlin tilantecsecn. Kirjoituksessa Mdkinen
tarkasteli keskinrdirdistd hrutto- ja netto-
ellketasoa sckd maiden vllilla etti kunkin
maan sisrilld suhteessa Woikdisen vleston
toimccutuloorr. f olrtopddtos on, ctti
"Suomalaincn cliketurva kestid kansain-
vlliscn vertailun".

Tr-rtkimuksessaan Mikinen on myos
sclvittdnvt clikehistcn koyhyyttd ja toteaa
tulokscna, ettl Suomcssa, Ruotsissa ja
Norjassa eldkcldisten kovhlysaste on huo-
mattavasti matalampi ja elikeliisten vdli-
ncn tulonjako seh'dsti tasaisempi kuin
Keski - Fiuroopassa ja an gloamerikkalaisis-
sa maissa.

Ettiketiiiset muita varakkaampia

EntI sittcn eldkeldisten varallisuusf Ku-
vio 3 kertoo Tilastokeskuksen tuoreen
varallisuustutkimukse n avulla elike -

lriskotitalouksien keskimiirlisen varal-
lisuustilanteen verrattuna koko vdes-
toon.

Suomalaisten kotitalouksien varal-
lisuuden pddosa muodostuu asuntova-
rallisuudesta. Muut keskeisemmet reaa-
livarallisuuden lajit ovat vapaa-ajanvaral-
lisuus ja autoihir-r sitoutunut varallisuus.
Erilainen rahoitusvarallisuus (talletukset,
arvopaperit, muut rahoitusvarat kuten
sidsto- ja sijoitusvakuutukset, elikeva-
kuutukset, lainasaatavat, kdteisvarat)
muodostavat noin viidenneksen koko-
naisr.arallisuudesta.

Ehkeliisten varallisuus on keskimdd-
rir-r 1'onkin verran alemmalla tasolla kuin
koko vdeston, mr.rtta koska heilll on vel-
koja huomattavasti \.dhemman kuin muil-
la, jdi nettovarallisuus jopa hieman suu-
remmaksi kuin koko vdcstossd.

Tilanne on tietenkin kovir.r erilainen
kuin siihen aikaan, jolloin pitkdn ell-
mdnkaaren aikainen ahertaminen tuotti
niukan toimeentulon, mutta ei jdttdnyt
mitldn sldstoon. Taloudellisesti vauraas-
sa ja vaurastuvassa yhteiskunnassa ihmi-
scn elinkaareen kuuluu se, ette iin myo-
te myos l,arallisuus karttuu. Samalla on
kuitenkin ilmeistd, ettd my65 r,arallisuus-
crot ikientymiscn myotd kasvavat.

Kuvio 3. Kotitaloukslen varallisuus 1998

Varallisuus yhte6nBe Nettovarallisuus

fl Kaikki kotitaloudet El Elekelaiset

Ikdinryneiden varallisuusasemassa lienee
siis hyvinkin suuria vaihteluja.

Pieni- ia keskituloiset ydinioukkoa

Eldketurvaan I 990-lurulla tehdyt muu-
tokset ovat olleet mittavia. Ne ovat vai
kumaneet jo eldkkeelle olleiden toimcen
tuloon, mutta eriryisesti ne pienentS\'dt
kustannuksia pitkelle aikavllilld eli vaikut-
tavat tulevien elikeldisten ellkkeisiin.

Edeltd esitettyjen tilasto- ja tutkirnus-
tietojen valossa on kai vaikea veittle, etta
eldkeliister.r toimcentulo olisi I990-lurul-
la romahtanut.

Ellkeliiskotitaloudet ovat yliedustet
tuina pieni- ja keskituloisissa, mutta hei-
ta on tavanomaista vlhemmin kaikkein
picnituloisimmassa kymmcncsosassa ia
koyhicn joukossa. Elikellisten varalli-
suLlsasema on muuta vdestol jopa pa-
rempi.

Honnu Uusitolo
El6keturvakeskuksen johtala

Lihtcct:
Autio, Sirkka: Elekkeet, r'erot ja osto\'()imx.
Vcrotictoa 20, 5.4.2000
Ma'kinen Tiir-ra: Eldkeliistcn tulonmuodostus
vhdeksissi OECD-maassa ruonr-ra 1995. Ell-
kcturvakeskuksen raportteja 200L:24.
S'dyld, Markku: Kotitalouksicn varallisuus
1998. Tilastokeskus, SVT, Tulot ja ktrlutus
2000:26.
Tilasto Suomcn elikkeensaajista I999. Illlike
turvakcskus, Kansancllkclaitos 2000.
Tulonjakotilasto 1998. Tilastokeskus, SVT,
Tulot ja kulutus 2000:l5.
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liiketurvakeskuksen toi-
minta perustuu lakiin.
ETK: n tehtiivat hah motel-
tiin eduskun nan 8.7.t96t

hyviiksymiissii tyOe liikelaissa TEL ja
seuraavan vuoden alussa syntyneessd
rinnakkaislaissa LEL.

ETK:ta ei ehkii olisi koskaan tarvit-
tu, mikiiti eldketurva olisi toiminut
vuoden 1937 kansanetiikelain mukai-
sesti. Yleinen vanhuuseliiketurva pe-
rustui aina vuoteen r955 asti Kansan-
eltikelaitoksen Kelan hallinnoimiin yk-
si16ltisiin etiiketileihin. KansanelSkkei-
den lopullinen tavoitetaso ei siniinsii
otisi jiiiinyt viilttiimiittti kovin huonok-
si, mutta sota ja jiilleenrakennus yh-
dessii inflaation kanssa nakersivat itir-
f estelmtin maksukykyii. Kansaneliike
ei mytisktitin nimensii mukaisesti kat-
tanut koko kansaa, koska iiikkiiimmiit
ihmiset oli jiitetty lain ulkopuolelle.

"Virkamiesel5ke kaikil[e"

Kansaneliikelain uudistamisen tar-
peesta vallitsi yksimielisyys, mutta
suunnasta sitiikin suurempi eripura
jopa puolueiden sistiltti.

Tiitt0in maalaisliiton ja Maatalous-
tuottajien Keskusliiton MTK:n ajama
ve rovaroi lla rahoitettava tasaeliikejiir-
jestelmti hyvtiksyttiin yleislakon ja
tiukkof en presidentinvaatien kiirjistii-
missd tunnetmissa r956.

Erityisesti palkansaaf ien etujiirf es-
t0issii oltiin katkeria, koska kertynei-
den etiiketilien tasaus koettiin tulonsiir-
roksi maatalousviiest6tle. Pettymystii
syvensi, ettli osalla palkansaajista otijo
eliike, kuten virkamiehiltii ia etiikesiiti-
tiriihin tai -kassoihin kuuluvilla. Toisaat-
ta niimiikdiin ryhmiit eiviit olleet tiiysin
tyytyviiisiii, koska tyopaikkaa vai htaes-
sa yleensii menetti etiikeoikeutensa.
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Tydellkkeen
jlriestelmiln

Vaikka tytinantajitle
valita, miten itiriestii

koskemattomuur ja
yhteistolmlnta turvattava

haluttiin antaa vapaus
ii tydntekiitiidensii elti-

lakia tavoiteltaessa tu nnuslauseeksi tuli "vir- keturva, ehkii vietii

Ty6eltkkeestfl hahmottu u
yksitylnen ia haiautettu

Vuoden 1956 lopussa asetettiin ty6etikekomi'
tea, jota iohti silloinen sosiaaliministeri0n va-
kuutusosaston piiii llikkti Teivo Pentiktii nen.

Suunnilleen samoihin aikoihin Pohiois-
m a a t ki n tiiyd e n s ivti t e I 6 ke j ii rj e ste I m i ii ii n.
Ruotsissa paikallisia ja ammati[[isia sosiaali'
turvalaitoksia koottiin yhteen.

Toisin kuin yleensd, Suomivalitsi nyt toisin.
Komitea piiiityikin ehdottamaan yksityiseen ia
haiautettuun iiiriestelmfliin perustuvaa tydelii'
kelakia mietinntissiiiin vuonna 196o.

levien eltikelaitosten vtililtii tiiytyi olla my6s
yhteistoimintaa. Kertyneet elekeoikeudet
taattaisiin vapaakirjoilta, mikd tarkoitti kiiy'
tii nn6ssii yhteise n va paaki rja re kisteri n pe-
rustamista.

Eliikeoikeuksien varmistamiseksi tarvit-
tiin myds instanssi, joka huolehtisi yhteises-
ti kustannettavista e16kkeenosista, kuten in-
deksikorotuksista, ja eliikkeen kohdentami-
sesta vastuussa olevalle eliikelaitokselle.

ElSkevarojen sijoitusten toimivuutta ta'
kaamaan komitea ehdotti tydnantaiien va-
kuutusmaksujen varassa toimivaa luottova'
kuutusta. Luottovakuutuksen varoilla oli
alun perin tarkoitus mytis taata ty6nantaiien
laiminly6miin eliiketurvan kustannukset.

Kaikkia niiitti yhteistoimintaa vaativia
tehtevia varten tarvittaisiin keskuselin, jon-
ka nimeksi komitea ehdotti yksinkertaises'
ti elaketurvakeskusta.

Lisiiksi eliikekomitea piti tarpeellisena
eliikelautakunnan perustamista ETK:n ra'
hoittamaksi, mutta kuitenkin tiistii riippu'
mattomaksi, ensimmiiiseksi valitusasteeksi
e ltikeva ku utu sasioi ssa.

Eliiketurvakeskuksen hallinto perustuisi
edustaiistoon ja hallitukseen, ioiden ko-
koonpanoon komitea piiiityi ehdottamaan
ty6markkinajiirjest6jen vahvaa edustusta
sosiaaliministeri6n virkamiesten ja vakuu'
tusalan asiantuntijoiden [isiiksi.

ETK:n tapaisen hallintomallin taustalla
lienee o[[ut halu rauhoittaa ty6markkinoita.
Sodan ja jiilleenrakennuksen ponnistukset
eivAt tuottaneet kansalaisilte siiiist6iii. Tois-
tuvien devalvaatioiden takia inflaatio naker'
si tilipussia. Sotakorvaukset oli maksettu
teoltisuustuotteilla, joten palkansaaiien etu'
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Etlkrturvakcrkur elolttl tolmlntrnre
erkkltahtl t.f.Plhltranht pllrtlntd
tatorm Uudenmilnkets ro-*rstlt
rytrylll 196r. SGurrrtrn. tGvlful
tolnrlnte ellrtyl Suoml-ylttl$ltl wok-
rattulhtn tllolhln lblcuenkatu 6:een.
Telourkrswrn lt rrkoilrnrl;Nn hut-
nrttcl ETlft n cndmnllncn tolmlprlk-
ke uusrsnartancclhndCrcen purot.
tlla, kutcn monct muutkln keunllt n-
kmnulrret.

Yry

hin aikoihin kritiikin kohteena, miki
tietysti viili ltisesti viihensi keskitetyn iiiriestel'
mdn suosiota.

Vakuutusmaksu kaavailtiin siilytettiiviiksi
kokonaan ty6nantaiilte. Vaikka r94o-5o-luvulla
toistuvat devalvaatiot loivat aina hetketlisesti
vientiyrityksille kilpai tukykyii, pii2io makdyhiis-
sd maassa rahaa olisi tarvittu ensisiiaisesti
tuotantoinvestointeihin. Siksi tyiinantaji tle esi-
tettiin mahdollisuutta lainata vakuutusmak'
suista kertyneitii varoia oman toimintansa ke'
hittiimiseksi.

Komitea arvioi eliikesiiiitiOistti ia'kassois'
ta saatuja kokemuksia ja niiki haiautetun ier-
iestelmiin my6s kustannuksiltaan keskitettyd
halvemmaksi.

Lisiiksi tyoantaiien tuki lain liipimenolle ha-
luttiin varmistaa sillii, ettii tytietiiketti ehdo'
tettaisiin yksityisten vakuutuslaitosten hoidet-
tavaksi toisin kuin viih{ti aiemmin vuonna
1959 Ruotsissa oli toteutettu.
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jiirjestrit tiesiviit r95o-[uvutla arvonsa.
Lakot ja lakonuhat olivat tydnantajien
jatkuvana riesana. Eliiketurvan osalta
riitapukarit pyrittiin saamaan yhtei-
seen ptiyttiiin. Tiimii ikiiiin kuin enna-
koi r96o-[uvun [opulta alkanutta tulo-
potitiikan kautta.

Kriiseistii sosiaalivakuutuksen
kehittimiseen

TEL:n ja LEL:n valmistelu ia siiiitiimi-
nen sattui hyvin epiivakaana kautena.

r95o-5o-[ukujen vaihteessa mei[[ii
etettiin taloudetlisessa laskusuhdan-
teessa, ja my0s maailmalta tapahtui
paljon tytielii ketakeja merkittiiviim-
miiltii tuntuvia asioita. Suurvaltojen
viitinen kylmii sota kiihtyi vaaratliselte
asteelte, mikii heijastui Neuvostoliiton
pienessii rajanaapurissa ydpakkasina
ia noottikriisinii.

Bertiinissii rakennettiin muuria, ja
samanaikaisesti meillii TEL:n takana
olleet voimat , SDP ja kokoomus etu-
jiirjestOineen, ldysiviit toisensa 196r
myds ns. Honka-liitossa. Presidentti
Kekkonen haluttiin pois va[[asta. Han-
kehan kiirjistyi kriisiksi Neuvostoliiton
kanssa. Samanaikaiset neuvottelut
kauppasuhteista Liinsi-Euroopan
suuntaan vaarantuivat.

Lopu lta ty6eliikelain kiisittetyii
saattoi auttaa, etta paahuomio oli
muualla. TuoItoinen maalais]iittolainen
haltitus ei nimittiiin itse antanut [aki-
aloitetta, vaan useat puolueet tekivtit
eduskunta-aloitteita tydetiikelaiksi pit-
katti elakekomitean esitysten pohjalta.
Lopulta kiisittelyn pohjaksi valittiin
5DP:n asevelisiipeen kuuluneen kan-
sanedustaja Veikko Kokkolan nimissii
tehty aloite. Muitakin lakeja, kuten

tytittrimyysvakuutuslaki vuonna 1959,
siiiidettiin hallituksen ulkopuolisesta
atoitteesta, mikii heifastaa tuolloisen
potitiikan tutehtuneisuutta.

Tydetiikejiriestelmii ja sen my6tii
ETK aloittivat 196o-luvun alussa alka-
van sosiaalivakuutu ksen kehittiimisen
kauden suomalaisessa sosiaalipolitii-
kassa. Seu raavana tiiydentiiviinii,
mutta ehkii toisaalta kilpailevana [aki-
na siiiidettiin sairausvakuutuslaki
vuonna 1963.

Tavatlaan on mielenkiintoista, ettd
sosiaalipoliittiset uudistukset otivat jo
aikaisemmin keskittyneet ia kiiynnis-
tyiviit taas 196o-luvutta iuuri etiiketur-
vasta. Olihan tuolloin vanhusten
osuus vdest6stimme eurooppalaisit-
tain vielii verrattain viihiiinen. Lisiiksi
sodaniiilkeisten suurten ikiiluokkien
koulutus-, tyOttisttimis- ja asumistar-
peet ravistelivat yhteiskuntaa.

Yleisesti pitkiij?inteinen hyvinvoin-
tisuunnittelu alkoi Suomessa vasta
196o-[uvutla. Siihen asti voidaan pu-
hua korkeintaan ristiriitojen siiiitelys-
ta.

Kolm i kantai nen kokoava
sihteeristti

Alun alkaen tyOeliikelaeista kaavaittii n
avoimia puitelakeja. Komitea suositti-
kin, ettd Etdketurvakeskukselle siily-
tettiiisiin oikeus yksityiskohtaisem-
pien ohjeiden tekemiseen eliiketurvan
iiiriesttimiseksi.

Niinpii ETK;n toiminnan alkuvaihei-
ta haltitsikin TEL:n ja LEL:n hahmotte-
[eman eliikejarjestelman suunnittelu.
Teivo Pentikiiistii mukaillen arkkitehti-
piirustukset oli esitetty laki pykiitissii,
mutta insind6rien, rakennusmestarei
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!}0*lltrlmfil lcrtol kontre*ttlsactl yekuutctultle
huulunrleecte tydellkeluwan pllrlht. Tlcol postlte-
tarn enalmmllsl{ kortteta, tolte kertyl ytl kaksl mll-
ponaa, kunnec kortlita tuovuttlln r97o-luvun topulla.
l*y$ln ltrlkllta ruomet*lrllta on henkil0turnukselta
Yrruttetut Keta-kortlt.

Kun eHketun an keskus oli muuttaa
pari kilometriii pohjoisemmaksi

ain harvoin yritykset ovat io syntyessiiiin
su uryrityksiii, kuten ty6e [iikelaitokset, joi-

den asiakkaina oli koko kansa. Sitti tiihes kaikki
laitokset ryh m ittyivdt h u utomatkan piiti hiin toi-
sistaan Helsin gin keskustaan.

Yhteiskunnallisesti herkiillii alalla ei uskallet-
tu ottaa riskeii. Tiedonkutku ja tobbaus varmis-
tettiin sidosryhmien saavutettavuudella yrityk-

sen viitittdmiissii [2iheisyydessii.
Toisaalta ETK:takin olisi voin ut olla kiiytdn n6s-

sii vaikea siioittaa pois ptiiikaupungista. Esimer-
ki ksi ka u ko pu h e lut toi m ivat pitkii tti kiisivti littei -

sestivietii 196o-luvulla. Tosin viilillti ETK otiyhdes-
sti Kelan kanssa Kuopioon hajasiioitettavien [ai-
tosten listalla. Tarkastaiat ia aiemmin kentiin kou-
luttaiat asuivat ia tytiskentelivdt maakunnissa.
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minta

stillti tydryhmiii suun-
nittelemaan jtirjestel-
mdn toimeenpanoa.
TyOryhmlit koostuivat
seKa mtnlstenon omls-
ta virkamiehist6 ettti
vakuutusalan ja ty6-
ma rkkinaiii rjest6,je n
asiantunti joista. Tyo-

oli myds

panoon

CttA ETK

niii ja myds

meensa 5.1o.

pankista.

30. kaaksi

tojiirjestetmi

piidomansa

Atku oli kirjaimellisesti leirieliimSii.
ETK aloitti Uudenmaankatu zo:ssa,
mutta siirtyiio kevtifitlii 196z Kalevan-
katu 6:een. Toiminnan kasvaessa lisii-
titoja ioud uttiin hankkimaan jatkuvas-
ti, mikii iohti toimintojen hajoamiseen
lopulta seitsemiiiin osoitteeseen.

Jo vuonna ry7t oli ptititetty uuden
toimitalon rakentamisesta ltti-Pasi-
laan, mutta vliliin tulleen investointive-
ron takia hankkeen aloitus tykkiiiintyi
vuoden 1974 lopulle.

Yhtiiaikaisesti talon suunnittelun
kanssa iariestettiin mytis hallinnon ra-
tionalisointitutkimus. Tavoitteena oli
tydrutiinien yksinkertaistaminen sekd
ajankiiyttin ja tytin jaon tarkistaminen.

Henkiltistti sai kuitenkin vaikuttaa
kalusteiden valintaan ja harrastustilo-
jen sekti ravintolan suunnitteluun. Ai-
nakin viralisesti oltiin tyytyviiisiii, si1-

lii vuosikertomuksissa ei entiii muuton
jtilkeen naristu toimititoista.

Tietokonepalvelu ja elakelautakun-

ta ptiiisiviit my6s samoihin uusiin
tiloihin ahtaalta Helsingin niemeltii.
Uudesta uljaasta Pasilasta oli vti-
hiitti kehkeytyii koko ty6eltiketur-
van piiiikaupunki. Ainakin llmari-
nen oli varannut tontin ia laatinut
suunnitelmia uudesta toimitalosta,
mutta hanke raukesi. Muista laitok-
sista vain LEL-tytieliikekassa suun-
tasi vuonna r98r toimintansa enti-
seen tyrivdeston ja rautatielSisten

nginosaapukau n.
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reltltslls aatrd-
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noottlkrllcld.
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tii n pittiii jiirjestelmiiii viihim mdistur-
van osalta suunniteltuna eriiitii vii-
hemmin kiireetlisiii yksityiskohtia tu-
kuun ottamatta".

Tytinteki jtiiti, tietokoneita ja
toimintaa

Elfrkelaitokset

Tyiietikelakla hahmotelleen elfl kekomlte-
an eslttilm$ eliiketurvan koskom.tto-
muui on holdettu atk-avustelsestl to nel-
likymmenti vuotta. rokels€ste yksltylo-
alolen tydntekltfl n reklsterSldy*e ry6-
ruhtccsta muodootuu vapaakirla. I!6suh-
dereklsterlstl vastaa ETK

Eliketurva-
keskus
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ETK 4tl vuotta
mointi ja operointityti. Tliysmittainen
tietoien rekistertiinti alkoi ensin lyhyt-
aikaisista tydsuhteista, koska ne olivat
suoraan ETK:n vastuulla.

Loputon lakien tulkinta atkoi, ja en-
simmiiiset sittemmin tukemattomista
yteiskirjeistd liihtiviit yhtitiihin io vuon-
nat96z,

Organisaatio jakaantui tainopilti-
seen ia vakuutustekniseen sekii ylei-
seen osastoon. Pian huomattiin myds,
ettd matematiikan ia iuridiikan tisiiksi
ETK tarvitsee omaa tutkimustakin.
lhan aluksi tehtiin mielipidekysely ty6-
eliikejiiriestelmiisti ja LEL atojen tyti-
voimasta sekii konkursseista.

Suun nitelmat ty6etiiketurvan laa-
jentamisesta tuottivat r96o-tuvun kes-
kivaiheitta selvityksiii perhe-etiikkeis-

Tytiellikekortti edelsi
sairausvakuutus- ja kelakorttia

Vaikka elSkevakuutuksen iiirjestetyyn
oli tydantaiitle varattu aikaa kaksi vuot-
ta, tytieliikevakuutettujen miiiirii kasvoi
nopeasti miljoonaluokkaan. Eltiketur-
vakeskus iakoi vakuutetuille asioimisen
hetpottamiseksi henkittitunnukse[[a
varustetun tytietiikekortin, mikfr oli var'
masti konkreettisin "tuote" ETKIn alku-
vuosien ty6sta. Sittemmin henkildtun-
nus omittiin Ketan, vdest0rekisterin ia
[ukuisien muiden omiin tarkoituksiin
yksi16imiiiin ihmisiti.

0n huomattava, ettf, vakuuttami-
sen valvonnassa kiiytettiin eri viran-
omaisten rekistereistii tehtyjii vertaitu-
ja jo mittei alusta asti hyviiksi. Toki
kenttiitarkastusten rooli oli aiemmintii. Samoin etiikeikii kiinnostijo tuol-

loin. Kelan kanssa tutkittiin eliikkeiden
riittiivyyttii. Pian alettiin tutkia myris
yritttiiien ia muiden maiden eliiketur-
vaa [aajoin vertailevin tutkimuksin.

Muutenkin hakeuduttii n hanakasti
yhteisty6hdn. Tiirkeimpiii kumppanei-
ta olivat rahataitokset ia postit, iotka
avustivat eliikehakemusten jakami'
sessa ja tiiyttiimisessii. Yhteistoi minta
atkoi myds kunnallisen etiikelaitoksen
ia pienten alkuhankaluuksien iiilkeen
sairausvakuutusviranomaisten kans-

krrtaistamisesta,sn $iihuttu pation. r0
Vronna r?61 lTK havttr€ti toirruenpa-
non yksihkertaistamista, To-isin *uitenr i t0

kin ktivi. 10

Tytietiikeuudistukset eiviit hiltitse
liikennett6 yli Pohiantahden

Eduskunta muuttui vasemmistoenem-
mistdiseksi maatisvaateissa r966,
mikil vauhditti perhe-eliikeuudistuk-
sen kiisittetyii. Vuoden ry67 alusta
tytietiikeoikeuden piiriin kuuluvien
loukko laajeni puole[[a mitioonatta iii-
ditta ja lapselta.

Maahanmuuttaneet ja maastamuuttaneet
vuosina '|945-1992
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Nyttemmin jo varsin laajaksi muut-

tunutta kansainviilistli toimintaa viri-
teltiin erityisesti pohjoismaisetla yh-
teistydtlii kokouksin ja vierailukiiyn-
nein.

Tutkimustoimiston tisiiksi tiedotus
jtirjestyi omaksi toimistoksi. TyOeliike-
lehden iulkaisu alkoivuonna 1965, jo[-
loin mycis valmistui elokuva "Tyci ja
eldke", jota esitettiin muun muassa
elokuvateattereissa esitysten alussa.

Alkuvuosina tiedon tarve oli suu-
rempi kuin ETK:n tiedotusresurssit.
Kun Tyiieliikelaitosten tiitto perustet-
tiin vuonna ry64 ja paria vuotta myti-
hem min Eliiketiedotustoimisto, tiedo-
tusvastuu helpottui.

fulklsuudessa useln kiytetytle kiellku-
valle tyiielikemlehlstf on edelleen pe-
rustetta, ios tarkastetaan ty6el{keltr-
iestetmfln yttntX lohtoa ta halllntoa. To-
delllsuudessa kolme neliSsti alalta on
ollut nalsla, nlin my6s ETK:sse. Koneklr-
iolttamo tolml aslaklrlavaltalsen atan
yhteni hermokeskuksena r97o-luvun
alussa.
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ETK ei ole toimlnut vain piikaupun-
glssa. Lukematonta miiriii ty6etik-
keesti kilnnoslunelta lhmlslS on pat-
veltu messullla, palvelupiivllti la
nIyttetylssi. Soslarllturvan levlnnel-

U udistukset otivat viilttiimiitt6-
miii, siltii vaestdmme oli mukana
elintasomaaottelussa. Kansanta-
loutta tiiiikittiin edelteen devalvaa-
tiotta 1967, mutta markan ulkoisen
arvon alentamisen tuoma vientietu
ei pysiiyttiinyt tuhansien ty6ikiiis-
ten siirtymistii Ruotsiin.

Enimmdkseen suuret ikiituokat
kuitenkin vaelsivat Ruuhka-Suo-

ja Liinamaa I sopimus
tehtiin vuonna 1968. Sopimuksen sosi-
aalipaketti sisiilsi myds parannuksia
tyde lii keiti rjeste I mea n.

fnriestelml lednl ia ETK aikuistuu

Seuraavaksi suunniteltiin ja toteutet-
tiin yhdessii yrittiiiien ia maatalous-
yrittiijien edustajien kanssa vuoden
r97o atusta voimaantullutta YEL- ja
MYEL-eliikevakuutusta. Uudistus tuot-
ti paitsi puoli milioonaa uutta vakuu-
tettua my6s uudeksi pysyvaksi hallin-
tcelimeksi yrittttjien neuvottelukunnan
jo vuodesta 1963 toimineen tydkyvyt-
tOmyysasian neuvottelukunnan mal-
liin.

On huomattava, ettd nyt my6s pian
eltikeikfi$n tuteville ikfl tuokille tarjot-
tiin vakuutusta toisin kuin TEL:iii ja
LE L: iii kiiynn istettaesse.

Jtirjestetmfl n kehittdmisen vauhti
vain kiihtyi. Vuosia tasan viidessti pro-
sentissa pysyteltyt elzikemaksu alkoi
hilautua ylOspflin. Elf,keturvaa koske-

1

fr

Omin-
takeinen

yksityinen
osa

valtion-
hatlintoa

,-. - ii

g

r&f

ltuoplom tcr*lli re5l llyttely oll
eorlmmltocn, lohon orllliluttltn.

' r q"
Teollisrusty6ntekilin yuosiffian kehltys 1r",

uuosina 1917-1992, tutt0a

via eduskunta-aloitteita tehtiin satoia
rgToluvun alussa ja komiteat istuivat.

Eliikeoikeuksien piirid laaiennettiin
r97o presidentti Kekkosen mukaan ni-
metyssa UKK;sopimuksessa ty6tt6-

lNattl
ETK tledo-

(tol-

ooo
@
.g6c

m

I

uomen lakistiiiteinen sosiaalitur-
va - ETK:kin - kuuluu piiiisiiiin-

t6isesti ministeritiiden alaisuuteen.
Yksityisten laitosten asema on kuiten-
kin mei[6 korostuneempi kuin esimer-
kiksi muissa Pohjoismaissa.

Erityispiirteemme iuontaa juurensa
tydetiikejiirjestelmtimme syn nysti,
mikti tapahtui alhaatta ylOsptiin. Yksi-
tyiset ryhmae liikevaku utuslaitokset,
eltikekassat ia -siititi6t integroitiin laki-
sddteiseen tytieltikevaku utuksee n ja

iiirjestelmiiii on kehitetty jatkuvasti
yhti kattavammaksi.

ETK on monella tavalla omaleimai-
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ETK 4ovuotta
myyseliikkeill2i. Pian seurasi osatydky-
vyttiimyysetiike. Alun perin puolen
vuoden mittainen TELrn karenssi lyhe-
ni nyt neliastii yhteen kuukauteen, ja
vuonna 1975 toteutettiin sitten eliik-
keiden tasokorotus, jolloin ttiysi eliike
nousi kerralla 40 prosentista 6o:een.

Samoihin aikoihin energiakriisistii
liihtenyt lamakausi vain kasvatti ETK:n
tehtlviti. Niiin siitii huolimatta, ettd
vuonna r977 eliikemaksua alennettiin
prosenttiyksi k6tlii ty6voi mapoliittista
syistii.

Niinpii suomalaisen sosiaalipolitii-
kan Grand Old Manin, HeikkiWariksen
oli todettava, ettd 196o-7o-luvulla
Suomen sosiaalivaku utusjiiriestetmiin
paikkaaminen oli niin nopeaa ia yksi-
tyiskohtaista, etta enaa ei voi puhua
iiiriestetmiist5.

nen organisaatio. Se ei ole keskusvi-
rasto, vaan yksityisoikeudellinen lai-
tos, vaikka kuuluukin osana viililliseen
valtiohal[intoon. Kannattaa huomata,
ettii kansanvakuutuksessa ETK:ta vas-
taavassa asemassa oleva Kela on taas
suoraan kansanedustajien hallinnoi-
ma iulkinen laitos.

Niin kauan kuin ETK harioitti luotto-
vakuutusta, sitii olisi mytis voitu verra-
ta sellaisiin erillisrahastoihin kuin tydt-
tdmyysvakuutusrahastoon ja koulu-
tus- ja erorahastoon.

Julkisen sektorin etiikkeet jiiriestet-
tiin r95o-[uvulla Valtiokonttoriin ja

Vaikka tiedotuspiiiillikkb Yrjii Lar-
mola eptiili, ettii Eltiketu rvakeskus
tuskin vieliikiiiin luo mitii6n tiismiiltis-
tii kuvaa laitoksesta ja sen tehtiivii-
kentdstii tai henkitdjoukosta tai raken-
nuksesta, siltl hiin otsikoi zo-vuotis-
katsauksensa "Aikuinen ETK".

ETK:n tehffivAt vakiintuivat vakuu-
tettujen patvetuun, toimintaan laitos-
ten keskuselimenii, luottovakuutuk-
seen, jtiriestelmiin kehittiimiseen ja
tiedotukseen sekii koulutukseen. Elii-
kepotiittisia kannanottoia viiltettiin.
Kiista keskitetyn ja hajautetun eliike-
jiiriestelmiin paremmuudesta hiljeni.

ETK heriitti [uottamusta, si116 ltii-
Pasila oli jatkuvasti joka toisen eliike-
hakemuksen osoitteena.

Tydntekijiimtiiirti kasvoi atkuaikoi-
na huimasti, sillii vuoden r95r lopussa
ETK:ssa tydskenteli u ihmistii ia 96z
lopussa liki 5o ja parin vuoden kulut-
tua io reitut roo. Kasvu jatkui kiivaana
sillii r97o-luvulla vdki tuplaantui noin
4oo:aan. I lmeisesti tydnantajanakin
ETK heriitti luottamusta, siltii vaihtu-
vuus oli v?ihiiistii.

Keski-iktistyv8 ETK r99o-luvun
laman pyiirteissi

Vaikka r98o-luvulla tapahtui monia
merkitttiviii m uutoksia etiikeiiiriestet-
mdssfr , kuten ioustavat et6keik6jliries-
tetyt ja TatL-etdke, vuosikymmen lie.
nee ollut rauhallisin laitoksen histori-
assa.

Vuosikymmenen [opulla toteutet-
tiin organisaatiouudisius, jossa ennen

Ku ntien eliikevakuutukseen (Keva).
Kevan hallinto muistuttaa sikilli
ETK:ta, ettii siitii vastaavat itsehallin-
topohialta kunnat ja kuntainliitot. Keva
kuitenkin hoitaa my0s vakuuttamisen
toisin kuin ETK.

Yksityisyys korostui pitkiiiin ETK:n
toiminnassa, mutta etenkin EU:n my6-
tii koko ty6eliikeiiirjestelman ia sen
keskuselimen tytissii on ehkti enem-
mtin painotettu jutkisoikeudellisuutta.
Tiihiin on vaikuttanut myds julkishat-
[innon lainstiiidiinntin ja oikeusturva-
periaatteiden tarkoituksellinen laajen-
taminen vtililliseen valtionhallintoon.

Tyiitttimyys Suomessa
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I!5t tytetlkealrlla ovat monlpuoll-
sl., mutts yrrsln silkolctunolta" LI-
hes kokonaan ETK:n
tolmll lti-Pasltassa.
rurtuu pltklltl atk-reklsterelhln la
nykyalkeldln tlctolllkenneyhteyk-
slln, €Elt€n tarvltaan ynrmlrystl lh-
mlsen koko elimflntllanteegta.

Avioliiton ulkopuolella syntyneet
1365-97

pro8entlia syntyoei$A

lndetsi

250

200

150

100

50
1960

kaikkea asiakaspalvelu keskitettiin
yhdelte ktisitteliitille uudessa neuvon-

keskuskonepohjaisina.
Vaikka tydetiikevakuutettuien vat-

taosa eli vuonna 1989 iloista nousu-
kautta, tuolloinen vuosikertomus va-
roitti, ette'Elinkeinoeldmasse koettiin

suuria konkursseja, jotka teki-
viit vuodesta luottovakuutuk-lapset sen historian raskaimman". Pa-

kaltaista eitunneta timdn vuo-
sisadan ajalta". Kohta maassa
otisi yti 5oo ooo tydtOntii.

Laman paine heijastui uh-
kana ty6el5keturvan leikkaami-

-95 -SS kestanyt-
i i rrettiin

keski-ikiiistyi. Tydssii iaksamista tu ke-
vaa tykyii ei ta rvinnut markkinoida,

olla todetlista tarvetta

tai valmistumisvaiheessa olevia kisii[-
livalmennukseen.

Osa tyOelii kemaksusta siilytettii n

n palkansaajitle 1993, vaikka

l

l

henkl16kunta ta- ja valvontaosastos$a. Henkitdkoh- vaan sille alkoi
Valkka tyd pe- taisen palveluidean tukena toimivat jo omassakin talossa. Vasta aivan viime

vuosina ETK:n vanhenemista on yritet-hyviiii vau htia hen ki ltikohtaiset tieto-
koneet. Rekisterit toki ovat siiilyneet ty hitlitii rekrytoimalta valmistuneita

,fi
tus sai kuitenkin erioikeuden pysyii

rin vuoden kututtua olikin jo to- kansallisena EU :SSa

dettava, ettd "Suomen kansan- ETK:n rekisterit
talous ajautui lamaan, jonka pia tietovarastoja.

suoraa
maksua muu
enemmdn pa
raiojen ulkop

kueen

Ltenkin alennettiin. Yhii
lvelua suuntautui maan
,uotetle. Tydetiikevakuu-

otivat maan r

Vuosi zooo
suuilm
ja siitii

kerrotut tuom ioptiiviienn ustukset joh-
tivat kuumeiseen rekisteriuudistuk-
seen. Tytitii ei helpottanut, ettd osa
ohjelmista ei sisiiltiinyt pelkiistiitin
tyOhistoriaa, vaan ne otivat tydviilinei-

1S65 -70 -75 -80 -85 -S0

Avoliitolen yl8idymlnon altar nf,IyI ruodan 1gES l6lk00n.
Avloliilto solmitaar usoir vada s$inmeis6n lrpsrn rynlym{n i{lkson.
50% oslk0lsista ryntyy ayl0llitm ulkopuolellr.

seksi, mutta toisaalta ndkin vanhentuneita.
kehitystydn riveiii ETK

Luottovakuutus ei
uk-

ana.

66n, Garantiaan.
EfK koki itsekin

erilliseen yhti-

tydmarkkinoiden

alaisuutensa takia itsesseankin mielenkiin-
toinen organisaatio.

Keskeiset [ahteet tata kirioitusta Iaaditta
essa ovat otleet eldkekomitean mietintd,
r96o, tyOeliike{ait, ETK:n vuosikertomukset
la Tydetiike-lehdet sekii aikataism uistelmat.

Niinpd luonnehdinta ETK:r't outoudes-
ta tavalliselle kansalaisette vuodelta
r98r saattaa olla edelleen osuva, vaik-
ka aikaa on tiimalasissa valunut toinen
mokoma.

kiitin ia toimi
ETK:sta uuteen

nta s

muutoksen. r99o-luvun alussa tyypilli-
nen ETK:lainen oli yti 4o-vuotias v5hin-
ttidn keskiasteen tutkinnon suoritta-
nut nainen, ioka oli palvellut ty6nanta-
jaansa yli r5 vuotta. Niiin tunnuslau-
seetle.ETKty6e liikkeiden tiEtotalo",
olivarmasti pohjaa, mutta samalla ETK

Eliiketurvakeskus on monitahoisesta ja mer-
kittavasta toimi nnastaan h uotimatta iiiiinyt
tutkimuksen katveeseen. Tutkiloiden mielen-
kiinto on keskittynyt etdkejiirjestelmiiiin. Si tti
ETK tarioaisi mielenkiintoisia niikrikulmia
vaikkapa viililliseen valtionhatlintoon tai so-
pimusyhteiskunnan syntyyn. ETK on [aaia-

r 2OO1r priicHre 4
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Apteekkien E16kekassan kiin-
teisttisihteeri Marja Rdttti
viitittiiii tytikseen vuokra-
asu ntoja. Rdttin tytiptiiviin
sisiittti riippuu aika patjon siitd,
mitii aikaa kuukaudesta kalen-
teri ndyttdd. Kuun [oppupuole[[a
tutee irtisanomisia, ja sitten
alkaa uusien vuokrataisten
valitseminen: hakemusten
tiipikiiyminen, hakijoiIte soitta-
minen, asuntoien ndyttdminen
ja sopimusten kirjoittaminen.

arja R;irto hoitaa vuokra-
usta Hclsingissd, Vantaal-
la. Keravalla ja Hdmecn-
linnassa. Apteekkien Eld-
kekassa vuokraa asuntol'a

myos )Jvdskylissd, Rovaniemelld ja Ha-
minassa. Rdton alueella on noin 650
vuokra-asuntoa. Niisti keskimddrin noin
viiteentoista vaihtuvat asukkaat joka kuu
kausi.

Uusimmat asunnot valmistuivat viime
vuonna Keravalle. TellI hetkelle uusien
vuokra-asuntojen rakentamista ci suunni-
tella, koska tuotto olisi liian huono.

Pddkaupunkiseudun asunnoista ci tar-
vitse ilmoitella sanomalehdiss[. Riton
poydalle on koko ajan rcilun korkuinen
pino hakemuksia.

- Ihmiset saavat tiedon asunnoista
tuttaviltaan tai Internet-sivuiltamme.
Kaikki asunnot menevet. Suosituimpiin
kohtcisiin voi olla kymmenen, viisitoista
hakijaa.

Kipeimmin tarvitsevat etusija[[e

Asuntoja voivat hakea ja hakevat monen-
laiset ihmiset. Tdrkein kriteeri on hlv1
maksukyky. Farmasia-alalla tyoskentelevit
ovat luonnollisesti etusijalla, mutta heiti
on hakijoiden joukossa kohtalaisen vi-
hin. Samoin asunnosta toiseen haluavat
vanhat vuokralaiset ovat etusijalla, sill5
hyvistl vuokralaisista toki halutaan pitee
kiinni.

Rdtto myontid, etti vuokralaisen va-
linta on vilille hyvin hankalaa.

- los samalla viivalla on uscita, mictin
sosiaalisia perusteita: kuka hakijoista tar-
vitsee kipeimmin tarjolla olevan asunnonf
Valinnoissa on pyrittdvd oikeudenmukai-
suuteen.

keuden-
isuus

a Rett6

asuntoia
Koska valintoja ei tee kone vaan ihmi-

nen, hakijar-r oma aktiivisuus palkitaan.
Kun osoittaa todella haluar,ansa asun-
non. sen myos e hkd varme mmin saa.

- Ei rdrd ryotd rchde niin, eftd oreraan
pinosta pidllirnn.rdinen paperi ja pidte-
taen, ette tama sen asunnon saa.

Vuokraus takaisin elfi kekassalle

Apteekkien Eldkekassan asuntoien vuok-
raustoiminta oli aikaisemmin ulkoistettu.
Tdmdn ruoden alkupuolella laki muuttui
niin, ettd tehtdvd tuli eldkekassalle.

Puitto aloitti kiinteistosihteerir.rd viime
vuodcn loppupuolella. Talo oli entuudcs-
taan tuttu, silll hdn oli ryoskennelly Ap
teekkien Eldkekassassa erilaisissa tchtevis-
sd jo r-reljldn otteeseen.

Vaikka Rltolla oli jo kiinteistopuoler.r
tuntemusta - hin oli ryoskennellyt k1,m-

meniscn vuotta miehensi rakennusfi r-
massa - tarjottu kiinteistosihteerin ryo oti
sen \.erran vieras, ettd paikan vastaanotta-
mista piti harkita tarkkaan.

- Mutta kiinteistopddllikko ja isan-
noitsijd lupasivat, ettd kaikki tuki on taka-
na, ja niin se on ollutkin, Retto kiittie.

Apteekkien Eldkekassassa on kolme-
toista ryor-rtekijdd, joista viisi on kiinteis-
toosastolla. Osasto on scn ve rran pieni,
etti kaikki tekevit tarpeen mukaan mui-
takin kuir-r varsir-raisia omia toitidn. Riitto
hoitaa osittain n-r1.os ellkekassan tarvike-
tilauksia, auttaa toimitusjohtajan vierai-

den vastaanottamisessa ja huolehtii kesti-
tyksesti.

- Hoidan usein myos puhelinvaihdet-
tamme, mikd onkirr kdtevdd, silld suurin
osa puheluista on kuitenkin minulle, hdn
naurahtaa.

I hmistuntemusta ia taitee[[ista
sitmiiii

Riitolle on vuokravllittdjdn tutkinto. Sii-
te on tyossa suuri hyory silld lain kouke-
roista on oltava selvilh. Yhte ryosse tarvit-
tavaa ominaisuutta ei kuitenkaan voi kou-
lun penkilld oppia, mutta se lLitolla oli
entuudestaan. Vuokra-asuntojen vilitti-
jdn pitai olla hyvi ihmistuntija.

R?iton tlrkeirr "harrastus" ovat omat
lapset, I3-, l5' ja I7-ruotiaat. Liikene-
vdn vapaa-ajan hin kiyttdd kuvataiteiden
parissa. Hin on ahkera piirtdjd ja maalaa-
ja, jonka toitd on ollut esilld yhteisnd.vtte
l"viss[ ja joka on mukana Vantaa Artin
toiminnassa.

Pitkeen maalaamista opiskellut Ritto
kay nyt Tuusulassa kuusivuotista kurssia,
jolla opiskellaan eri tekniikoita piirtdmi-
sestd kuvanveistoon.

- TIssI harrastuksessa ei voi pitaa pit-
kid taukoja. Joskus tuntuu, ette koko ajan
piteisi kulkea lehtio kddcss.i.

Te ksti : Son no m ori H oi kon e n
Kuvo: Niko Nurmi
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Miten ktiy
sosiaaliturvan,
kun tehdtiiin t6itii

pytirien peelle
ymptri Eurooppaa

E uljctusvriq stcn m.rtkust.r-
vaa hcnkikrkuntarr koskc-
via mdsr1yksil or-r useissa

krnsainvd.lisissi sosiralitur-
r lr koskevissrt s(4)inruksis-

sa. EU- ja ETA-maita koskce FIY:n sosi-
aaliturva-asetus 1408/7 l. Lisriksi Suo-
mella on kahder-rvllir-rcn sosiaalitun'asopi-
rnus ldhialueilla Viron, Lan,iar.r, Liettuan,
Svcitsin ja Israclin kanssa. Puolar-r sopi-
mukscn odotctaan tulcvarr voinr;ralr
vuonna 2003.

EU-sddnnot koskevat vain EU-mai-
den kansalaisia. Tiimin vuoksi Suornella
on eriidcn EU-maiden kanssa lisdksi kah-
denvfllisii sopimtrksia, jotka koskevat
mr.ridenkin maiden kansalaisiir. Niiti so-
pimusn-raita ovat Pohjoismaat, Saksa, Itri-
valta, Luxemburg, Krcikka, Esprnja j.r
Iso-Britanr-ria.

Jos EU:hun kuulumattoman rnaan
kansalainen, esimerkiksi virolaincn, liik-
kuu muissa kuin nlissl EU-maissa, sosi-
aaliturvakysvmykset ratkaistaan kar-rsallis-

ten lakier-r mukaan. Sama koskec tilannet-
ta, jossa suomalainen kuljettaja ajaa Vcni
jilld tai muissa maissa, joidcr-r kanssa Suo-
melh ei olc sosilalitrrrvasopinrusta.

Kaikissa sosiaaliturvasopimuksissr py-
ritlin siihen, ettd ryontekijin sosiaali- ja
elikctr.rn'a hoidettaisiin vain 1,hcle ssi
maassa, vaikka tyirr.rtekijd liikkLrisikin
useissa maissa. Matkustavan l-rcnkili)kun-
nan osalta peeselntii on, ettd ryonantaja-
yriryksen kotirnaa on kar-rsair-rvClisesti rat-
kaiseva.

EU-kansalaisi[[a sddntti
ioka tiihtdtin

EY:n sosiaaliturva-asctukscr-r I4 artiklar-r
2a-kohdan pddsdil-rr-ron mukaan rnatkus-
tava tai ler-rtdvd hcnkilt)kunta yritykscssd,
joka harjoittaa kansainvdlisti liikcr.rncttS
rautatcitsc, rnarntcitsc, lentoteitsc tai si-
sdvesiteitd pitkir.r, on yritykscn kotipaikan
lainsiddlnrron alaincn. Jos tlllaisen vri-

$,ksen tl,ontckijr.i IiikkLru tlvallisesti vi-
hintiin kahden jisenvrltion vililli, hi-
neen soveltuvat yrifi,kscn kotiprikan so-
siaaliturvaa koskevat Iait. Piisririnto or-r

sel"'I ja kattaa sutrrimman ()san r-natkusta-

van henkilijkunnan tirpauksista.
Suomalaintn Lcntoyhtiii Ov palhhan

ruotsalaisen lentoerurinnrin. Triruti snn La-

kis ticit eis e n s osi n alit ur y n ns a 9r o m e n la k i -

en tnuhnan, paihhn asuisikin lluotsissa.
Tilanr-rc muuttLlu) jos tvonantajayri-

r1'ksclla on toiscssa E U- nr:rlssir sivutoimi-
paikka tai pysvvd cclustusto. Mikeli ttma
sivutoimipaikka palkkaa suorriln jonkun
EU-marn kansalaiscn ptrlr,clukscensa, va-
kuuttaminen tuleckin hoitaa siinii EU-
maassa, jossa sivutoimipaikkir sijaitsce.

EU-sddnnoksct tuntcvat vicki toisen-
kin poikketrkser.r. fos n,i)ntckijln voidaan
ka ts o a tvo s ke r-r tc I e v ri r-r p ri ri as i a I I i s c s t i
asuinrnaassaan, hiinct on vlkuutettava
sicllJ cikd n onlntljlrr kotirrrlass.r.

Rahtiliihenne Oy palkkaa Sahsassa

nsuran Juhan ajnm.nan rekhnn Keshi-Erl-
r0opasstt. Pririosin huljetuhset liihhuvat
Sahsan alueella. /ukha tulce vahuuttaa
Sahsan lakien ruukaan.

Asuir-rr-naa nrddritclldrin tosiasiallisen
oleskelun perustcelll. Tristri on rnuutrmia
EY-tuomioistr.rimen tapluksil (mm. di
PaoloT6/76 jir Hakcnbcrg l3/73), jot-
ka antavat kritcereji nrllrittclyn pcrus-
taksi. Hr.ron-rioon otettavia seikkoja ovat
muun n)uassil asurttisert pvsvvvys .jr per-
hcsiteet. Pelkkl vlcstotictorckisterirner
kintd ci osoita scllaistr lsuinmaata, joka
ratkaisce vakuuttamisen.

Uscir-r iln-roitetaan, cttl rckan kuljetta
ja "asuu r.rupissa" ciki l.rinelli ole rnissidr.r

1-rysyvd:i osoitctta. f os tillair.rcn hcnkilo or.r

a|,rn alkacn asunut pvsvvdsti Suon-ressa ja
hln on edclleen kirjoilla Suomessa, hil.r
td voidaan EU-siil.rntiksi5 tulkittacssa pi-
tId cdcllecn Suomess:r asuvana. Edelly-
tykser.rd on, etti hinclli ci ole scr.r kiin-
tedmpid sitcitl muihinkaan EU n.raihin.
Perheen asuinpaikka vaikr.rttaa tyontcki-

jrin asr.rinpaikan arvioinnissa nrerkittdvristi.
EU -sririr-rr-rostcn nrukaln kul jctusl,ri-

tvstcn matkustava hcnkildkuntl kuuluu
ilman aiklrajaa scn uraan sosiaaliturvan
piiriin, jonka cciellri sclostetut slennot
osoittavat. He civlt tlrvitsc mitririr-r erillis-
tI tociistusta ao. marll trrrvilan kuulur-r-ri-

sesta. Suomessa Kclan plikallistoimisto
ar-rtaa prn,ciettlcssc kuljettaj ille siriraanhoi
tol koskcvan krmakkcerr, jota ft'ontckiji
taryitsee saadaksecn sair:rrrnhoitoa toises-
sa ELI-rnaassa.

Virolaiset vaarassa
iiiiidii vaitte turvaa

Virolh ja Suomellir on keskinriinen sosi-
arliturr';rsopi nrus, jossa on EU :n piiis:idn-
ti)d vastaava rnldrriys r-nltkustavasta hcr-r-

kilokunr-rastl. Tr,(inantljan kotipaikka on
siis ratkaiscvr. PoikkctrsslSnr-roksiS ei olc.
Sopimus koskec kr.ritcnkin lirin Suomcr-r
ja Viror.r alr.reella tehtivrii tyotl. Tyontc-
kijin kansalaisur.rde llr e i scr.r sijaar.r olc
r-ncrkitt,stri. Lan'ian jr Liettuar-r sopir-r-r uk-
sct ovat san-rar-rsisilt0isct.

Virolainen Mart kuljtttaa Rahtilii'
kenne C)y:ru rekkan Virossa ja Sworucssa.

Mart vakwutetann ybtiiitt hotipaikan mu-
kaisesti Suomessa. Hrinellc karttuu t^t,iie lti-
he Suomessa.

On l'rp,in vleistri, ettii rekkaa ajctaan
Viron jr Suorlen lisdksi uryos VenrijSlh.
Ttltoinkin virolaiscn kuljcttajan sosiaali
turva tulee hoitaa Suomcssa. |os kuljc
tukset tapal-rtuvat kokonaan Suomen ul
kr4ruolclla, csimcrkiksi vair-r Baltiar-r n-rais

sa ja Ver-rdjilLi, Suomen tyochkelakcja ci
enid voida sovelt:ra.

Sergei aswu Virossa. Sworualainen Oy
palkkaa hrinet huljettnjaksceru Babinn ja
Ve n tij ti n v ti lis e e n li i k e nt e e s e e n. I1, i)t ri e i
tehdri Sworuessa. Thtiiin on selvitetttivri
Virosta, voidaanko Serqei t,akuwttaa siel'
Iti. Tytielrikevakuututta. ei voi hoitaa Suo'
ruessfl.

Kuten cdelli mainittiilr, EU-siiinnOk-
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Kansainvdlistd toimintaa harjoittavalla kuljetusatan yrityksell?i on
me Ikoi ne n haaste sosiaa Iitu rvan jHriestiim isessi tytintekijtiilteen,

fos sittii on palveluksessaan kutjettajia eri maista. Eldketurvakes-

kukseen tulleiden kyselyiden perustee[ta niiytttiE silt6, ettd nHmii

ongelmat ovat viime aikoina lisddntyneet. Erityisesti virolaisia
kuljettaiia koskevia ongetmia tuntuu riittHvdn.

set eivlt koske mr-rita kuir.r EU-kar.rsalaisia.

Jos suomalair-ren vritvs palkkaa virolaiser-r
kuljettajan, joka liikkuu EU-alueella, sosiaa-
liturvan jdrjcstdmisvelvollisr.ruden selvittdmi-
nen r.oi ollakin jo hankalaa.

Yleiseni muistisdintond voi sanoa, ettd
jollei virolainen kuljettaja (tai jokin muu
EU:hun kuulumaton kansalainen), tee ol-
lenkaan ryoti Suomcssa, hln ei voi kuulua
Suomen eleke- tai muun sosiaaliturvar-r pii-
riin.

Ehketurvakeskus on katsonut, ettd jos
osa t),ostd tehdiiil'r Suomessa ja osa sellaises-
sa EU-maassa, jonka kanssa Suomella on
kahdenviliner.r tdl,dentlvd sopimus sosiaali-
turvasta (esimerkiksi Saksa tai Pohjoismaat),
virolaisen kuijettajan tyoeldkevakuutus voi-
daan hoitaa Suomessa. Tilnd Eldketurvakes-
kuksen kannanotto koskee vain ryoeldketur-
vaa, ei muuta sosiaaliturvaa.

Virolainen Georg huljenaa rekkaa wseissa

EU-ruaissa, rnuun maassa Sahsassa. Ajoittain
huljetuhsia on ruytis Suoween. Sworualainen
ty ii n ant aj a v o i j tirj e st ti ti G e o rg in ty ii e bi k ey a -

kuwtuhsen Suontessa, tnikka Georyia ei ole ai-
emmin t nhuutettu tydntekijcinoi Suoruessa.

Veniiiiittli kahden kerroksen viked

los tyott tehddin Suomen lisdksi sellaisissa
maissa, joidcn kanssa Suomella ei ole sosiaa-
liturvasopimusta, vaikkapa Venijilld, Suo-
men elike- ja sosiaalitun an piiriin kuulumi-
nen ratkaistaan Suomen kansallisen lainsdl-
dinnorr mukaan. Vendjd saattaa lisdksi sovel-
taa pddllekklin omia mddrdyksildn.

Tyoellkelaeissa ei ole erikseen sddnnok-
sii matkustavasta henkilokunnasta. Ulko-
maantyoti koskcc TEL:n I c pykild. Sen
mukaan ryoelSketurva piti.{ hoitaa Suomes-
sa, jos tyosuhde on suomalaiseen ryonanta-
jaan ja ryor.rtekijd on ennen ulkomaille ldh-
todin ollut Suomen sosiaaliturvan piirissS.
ICi),tinnossd timd tarkoittaa, ette Suomessa
asr.rvat kuljettajat on aina vakuutettava
TEL:n mukaan. Tyontekijin kansalaisuudel-
la ei ole merkitystS.

Jos suomalainen kuljetusyritys palkkaa
kul jettajan ulkomailta, vakuuttamisvelvolli-
suus ratkeaa sen mukaan, tekeeko kuljetta-
ja pidosan tyostean Suomcssa vai ulkomail-
la.

Ivnn asuu Wnrijcillei. Hcin hwljettaa reh-
haa Rahtiliihenne Oy:lle Lappeenrannasta
M o s h o'p a an. P ri ci o s a tyi s t ti t e h d d tin W n tij ri I -
lri, joten htinen sosiaalital,!a.nsd. tulee hoitaa
Wnrij cin lahien mwkaan.

Ulkomailla yrittivittti omat kiemurat

EU-lainsdddinnossd on yrittdjille omat seen-
tonse, jotka muistuttavat tyontekijoiden
miiriyksid. Omaa autoaan ajavan yrittdjln
tulee yleer-rsI hoitaa sosiaaliturvansa siihen
maahan, jossa hen vakituisesti asuu. Jos yrit-
tdjI ei sattuisi harjoittamaan yrittdjitoimin-
taansa ollenkaan asuinmaassaan, sosiaalitur-
va tulisi hoitaa maassa, jossa hln piiasialli-
sesti toimii yrittdjdnl. Suomen oloissa tdmd
lienee harvinaista.

Kahdenr'llisissd sosiaaliturvasopimuksis-
sa ei juuri ole erillisid rndirdyksii leheteryis-
td tai matkustavista yrittdjisti, vaan heihin
soveltuu tyoskentelymaan pddsdinto. los
yritys ja yrittijir-r asuinmaa ovat Suomessa ja

,vrittljln n,opanos toisessa sopimusmaassa
vain ajoittaista, sosiaaliturva jfi estyy yleensl
Suomessa.

Yrittdjien eldkelaissa ei ole lainkaan sldn-
r-roksid ulkomaantvoste. Timd tarkoittaa siti,
e ttd yrittaidn rulce olla Suomessa asuva ja

ryo tulce tehde llhtokohtaisesti Suomessa,
jotta yrittdji voi vakuuttaa itsensd YEL:n
nrukaan. Sovcltamiskdytdnnossf, on kuiten-
kin katsottu, ette yritteje ei putoa tyoeldke-
tun'an k11,fli5t[ silloinkaan, kun hiin tekee

ryotedn sellaisissa maissa, joiden kanssa,
mellr ei olc sosiaalitunasopimusta, j
hin ,vhtdjaksoisesti ole oois S

vuotta.
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Suomelleuusia
sosiaa [itu ruasopi m u ksia

osiaaliturvasopimuksilla sovi-
tetaan yhteen eri maidcrr sosi-
aaliturvajirjestelmil ja mldrd-
tdin siitd, miten sosiaaliturva
mddrdytyv liikuttaessa sopi-

musmaiden vllilld. Sopimuksilla turvataan
sosiaaliturvan jatkuvuus, jotta henkilo ei jdl
kokonaan sosiaaliturvan ulkopuolcllc, ei saa

kaksinkertaisia sosiaaliturvaetuja tai l'oudu
maksamaan kaksinkertaisesti sosiaaliturvamak-
suja.

Kaikissa sopimuksissa on lainvalintamllrd-
ykset, mukaan lukien mdirdykset ldheteryisti
ryontekijoistd. Lainvalintamddrlysten pcrus-
teella mddrdytyy se, missd henkilO on kulloin-
kin vakuutettava, kun hdn siirtyy sopimus-
maasta toiseen.

Sosiaaliturvasopimuksia on pyritry solmi-
maan sellaisten keskeisten maiden kanssa, joil-
la on muuttoliikettd Suomeen tai joihin Suo-
mesta on muuttoliikettd. Tlllainen sopimus
Suon.rclla on Kanadan, Quebecin ja Yhdysval-
tojen kanssa. Australian kanssa sopimusneu-
vottcluita on kdyry pitkddn. mutta sopimusta
ei ole saatu valmiiksi eike scn voimaantulosta
ole tietoa. Tdmd sopimus koskee vain elikkei-
re.

Sopimusneuvottelut on saatettu aloittaa
myos toisen maan aktiivisuuden takia. Ndir-r

on tapahtunut Chilen kanssa. Suomen ja Chi-
len viliset sopimusneuvottelut ovat vield toi-
meenpanosopimuksen osalta kesken.

Uutena Battia

Viime aikoina sopimuksia on tehty Suomea
maanticteellisesti lihelll olevien maiden kans-
sa. Viron ja Lawian kanssa sopimus on voi-
massa, uusin on Liettuan kanssa 1.8.200I
voimaan tullut sopimus. Puolan kanssa sopi-
musneuvottelut on keyry loppuun ja sopimus
tullee voimaan monna 2003.

EU:n ulkopuolisista maista Suomella on
sopimus myos Sveitsin ja Israelin kanssa.

EU-maista Suomella on kahdenvdlinen so-
siaaliturvasopimus Pohjoismaiden, Saksan,
Iso-Britannian, Itivallan, Espanjan, Luxem-
burgin ja Kreikan kanssa. Vuoden 1994 alus-
ta eli ETA:an liittymisestd ldhtien sopimuksia
on sovellettu hhinnd EU:hun kuulumatto-
miin kansalaisiin, jotka joko ovat parhaillaan

Suomion iiskettiiin

solminut uusia sosiaali-

turvasopimuksia ja

lisiiii on tulossa. Uudet

sopi m u kset tuovat mytis tytie [ti ketu rvaan

uusia koukeroita. Esimerkiksi EU - Sveitsi -

sopim uksen voimaantuto siirttiii historiaan

pSiosan Suomen ja Sveitsin kahdenvtitisesti

sopimuksesta.

tai ovat aikaisemmin olleet vakuutettuja jom-
massakummassa sopimusvaltiossa. Sopimusta
on sovellettu myos niihin EU-kansalaisiin,
jotka eivdt ole olleet lainkaan tyoclimlssd.

Tyossdkdywiin EU-kansalaisiin ja heidln
perheenj dseniinsd sovelletaan ldhtokohtaises-
ti EU:r'r sosiaaliturvaa koordinoivaa lainsid-
ddntod (asetus l4O8/71ja sen toimeenpano-
aserus 57 4,/7 2; jeljempene EU-sdldokset).

Suomi on neuvotellut uusista kahdcnvdli-
sisti sopimuksista Saksan, Itdvallan, Iso-Bri-
tannian ja Pohjois-Irlannin, Luxemburgin
sekl Pohjoismaiden kanssa. NIistS ainoastaan
Saksan kanssa neuvoteltu sopimus on voimas-
sa. Luxemburgin sopimus on Suomcssa edus-
kuntakisittelyssd. Uudesta pohjoismaisesta
sopirnuksesta on klyty vasta alustavia neuvot-
tcluita. Nimd uudet sopimukset tevdentdvet
E U -saadoksra.

Liettua

Sosiaaliturvasopimus Suomen ;'a Liettuar-r vi-
lille tuli voimaan 1.8.2001. Sopimus noudat-
telee pddpiirteittdin Suomen ja Lawian vilis-
te voimassa olevaa sopimusta. Sopimukscssa
on mddrlykset eldkkeistd, sairausvakuutukses-
ta, lapsilisdstd, vanhempainetuuksista, tyotto-
mlTsturvasta sckd tapaturma- ia amm.rttitau-
tivakr,rutuksesta.

Sopimuksessa ei olc sovittu sairaanhoidos-
ta ja julkisesta terveydenhuollosta. Jos henki-
loon sovelletaan tai on sovellcttu jomman-
kumman sopimusmaan edelli mainittua sosi-
aaliturvalainsidddntod, hdneen sovelletaan
sopimusta kansalaisuudesta riippumatta.

Sopimuksen mdereysten mukaan toisessa
maassa te),tryneet tyoskentelykaudet tai asu-
miskaudet otetaan tarvittaessa huomioon, jot-
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ta elekeoikeus synf,visi toisessa sopimus-
maassa. Telloin Suomen tyoskentely- ja
asumiskaudet teytet-
teesse vuoden
vakur,rtusaikaa
seksi.

Suomen ryoeldkeoikeuden syntymi-
seksi puolestaan otetaan Liettuasta huo
mioon ainoastaan oman r).on perusteel-
la tlyteryt vakuutuskaudet. Esimerkiksi
tyottomlys- ja osa-aikaelikkeen saami-
seksi vaaditaan viisi r'uotta ryoelikelakien
alaista tyoskentelyd viimeisen viidentois-
ta vuoden aikana. Titt viidcn ruoder-r ai-

myos sopimusmaiden ulkopuolelle, jos
ne maksetaan sinne sopimusmaan kansa-
laisille.

Puola

Sopimus Puolan kanssa tullee siis voi
maan 2003. Sopimus on niin sanottu laa
ja sosiaaliturvasopimus, joka siseltie pae
osin samat sosiaaliturvan alat kuin .

ankin sopimus. Sopimuksessa on
Liettuan sopimusta vastaavat
sopimuksen piiriin kuuluvista
toisessa sopimusmaassa tdyttyneiden
kuutuskausien huomioimisesta sekd
eldkkeiden maksamisesta. Suomen
ke mddrdyty_v kansallisen
mukaan.

Chite

Suomen ja Chilen vdlinen sosiaaliturvaso-
pimus koskee vain eldkkeitl ja eiikeldisten
sairaanhoitoetuuksia. Sopimus on allekir-
joitettu, mutta se ei ole vield voimassa,
koska toimeenpar-rosopimusneuvottelut
ovat vield kesken.

Sopimusta sovelletaan Suomen ja
Chilen eldkelainsdidinnon piiriin kuulu-
viin ja kuuluneisiin henkiloihin kansalai-
suudesta riippumatta. Myos timd sopi-
mus sistltdi milrdykset muun maussa

,€€

soplmusmaassa
kausien
keuden

Itivalta,lso-
lrtanti la Luxem

EU-maiden kanssa
sopimukset ovat EU

saaml

tu-
sddnt<i lfii-

Suomen
ajan eldkeosuus osi-

suhteessa samal-
la oismaisen ja Saksan

perusteella, jos eldkkeen ha-
kijalle myonneteen tulevan ajan elike
seke Suomesta etta Itevallasta tai Luxem-
burgista.

Luxemburgin 1'a Itdvallan sopimuksis
sa on lislksi mtiriykset tyoelikkeiden
maksamisesta sopimusmaiden kansalaisil-
le myos EU-maiden ulkopuolelle. Iso-
Britannian ja Pohjois-lrlannin sopimusra
uusittaessa siihen liittyvlt Kanaalin saaret.
Tdssd sopimuksessa ei ole tyoel5kkeen
laskentaan vaikuttavia sdinnoksid.

sopimuksen
voimaantulosta ltlkien silte osin kuin EU-
slddoksissd s:iiidctddn samasta asiasta.
Sopimuksesta jtI edelle en voimaan mdi-
rlys, jonka perusteella Suomen tyoeliikc
maksetaan Sveitsin kansalaisille samoin
kuin Suomen kansalaisille kaikkiin maihin
ja pdinvastoin.

Uusi sopimus merkitsee myos sitd,
ette EU - Sveitsi -tilanteissa tyoeleke
miririyt1y kuten muu EU-ehke. Eldke
voi siis rulla laskettavaksi myos pro rata -
eldkkeenl. Sveitsin tyokyryttomyysellk-
keessi ei ole tulevaa aikaa, joten edelld
mainitun tulevan ajan ositussdintoe ei
ndissd tilanteissa ole.

loono Rissonen
Eliketurvakeskuksen [akiosaston
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Toiminnan tehostaminen ajoi

valtionvtket
eHkkeelle

tr iedot ilmenevtt Valtiokont-
torin tutkijan Esa |anatui-
sen tutkimuksesta "Miksi
ennenaikaiselle eldkkeellef ".

Tutkimuksessa selvitettiin ennenai-
kaiselle eldkkeelle siirtymiseen vaikutta-
via yksilollisid seki ryohon ja talouteen
liittyviii tekijoitd valtionhallinnossa.

Yksilollisie ja ryohon liitryvie tekijoitd
arvioitiin kahden kyselyaineiston pcrus-
teella, jossa selvitettiin vastaajien kesiryk-
sid omasta terveydentilastaan, tyokpys-
teen ,a ryosteen.

Talouteen ja ryon tehostamiseen liit-

tywie tekijoite arvioitiin eldke - ja ryosuh-
derekisterien tiedoilla. Niistd tutkittiin,
oliko henkiloston supistuksilla ollut yh-
teytti ennenaikaiselle eldkkeelle siirtymi-
sen vaihteluihin.

Supistuksista selvi etiikepiikki

Yhtioitetyissd laitoksissa v:iki alkoi pikku
hiljaa vdheti pari, kolme vuotta ennen
yhtioittimistd. Samanaikaisesd ryokyq.t-
tomyys- ja yksilolliset varhaisehkkeet al-
koivat lisdintyd niissd. Henkilostod myos
irtisanottiin, koska kaksi vuotta yhtioit-

Kun valtionha[[into tervehdytti talouttaan lamavuosina,

varhaise16 kkeet [is6dntyivdt. H en ki ltisttin su pistukset ja

varhaiseld kkeiden kasvu olivat selv?isti yhteydessd toisi in-

sa. Yhteys niikyisekti tuolloin yhtitiitetyissd [aitoksissa ettd

joissakin valtionhallinnon piirissd pysyneiss6 virastoissa.

tdmisen jdlkeen tyottomlyselekkeet li-
sdintyivit.

Henkilosto ei vdhentynyt pe lkdstidn
yhtioiteryissd laitoksissa. Myos joissakin
virastoissa tehtiin rajuja organisaatio-
muutoksia. Nlissdkin niin sanotuissa
suurten elikevaihteluiden virastoissa r-rd-

kyi selvdsti sama suuntaus. Ministerioissd
muutokset olivat vihiisid.

Karkean arvion mukaan valtionhal-
linnossa alkoi tuona aikana 2 500 "vli-
mdirdistd" ellketti.

- Tehokkuuden ja taloudellisuuden
tavoittelu johtaa vdijiimdttd siihen, ettl
vdhln tehottomammista tyontekijoistd
hankkiudutaan eroon. Yleensd silloin
kohtee ksi joutuvat ikiilnryneet ja muita
sairaammat ryontekijit. Toisaalta muu-
tokset ja tyon vaatimusten kiristyminen
saattavat johta,r siihen. cttS osa ryonte-
kijoiste ei endd selvid tehtdvistdin, fa-
natuinen sanoo.

Varhaiseldkkeille siirryi eniten idkkii-
te miehie. He olivat ryoskennelleet ryon-
tekijoinl tai alempina toimihenkiloind
joko hyvin pitkadn tai hlvin lyhyen ajan.
Valtaosa lyhyerl tyouran tehneistl on il-
meisesti ollut tukityollistetryjl, jotka val-
tiota palveltuaan ovat siirtyneet jollekin
tyokyr'yttomyys- tai r.vottomyyseldkkeel-
le.

Naiset lehtivet miehid useammin
ryottomyyseldkkee llc.

Tytikykyii ei juuri tuettu

Aiemmin I990-luvun alussa yhtioitetyt
laitokset kdyttivit varhaiskuntoutuspal-
veluja paljon. Jos aiempi varhaiskuntou-
tus ei ollut tuottanut hlvid tuloksia, sa-

neerausten aikana uusia vaihtoehtoja ei
kovin ponnekkaasti mietitry.

- Tyokokeiluja tehtiin, mutta haas-
tatteluista sai sen vaikutuksen, ettd ko-
keilut toteutettiin jotenkin puolivillaises-
ti.

- Tehokkuusvaatimukset ja tyokyryn
tukeminen tyosse pysymiseksi ovat risti-

Kuvlo r Yaltion ellketurvan pllrlssi olleet henkiliit vuoslna !9gt - tggg
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Yaltlon eliketurvan pllrlssi olleet henkiliit vihenlvit ralustl 9o-luvu[[a.
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laltosten yht16lttimlsen mukana TE[:n pilrlln.
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riidassa varsinkin silloin, kun taloutta
tervehdytetidn, lanatuinen uskoo.

Osa eldkkeelle siirtyneisti oli myos
kokenut, ette heite painostettiin ellk-
keelle. Pddosa ndisti vastaajista oli sanee-

rattavista virastoista ja he kdrsivdt erilai-
sista sairauksista. Myllerrysten alkaessa
heille alettiin vihjata eldkkeelle hakeutu-
misesta. Myohemmin kaikki nimd ihmi-
set siirtyivit varsinaiselle tyokyvytto-
myyseldkkeelle. Iiltddn he olivat alle 50-
vuotiaita. Aineisto, josta tillaisia ilmioi-
td oli havaittavissa, oli pieni eikd siitd voi
tehde yleisid johtopiidtoksie, murra ro-
dennikoisesti "jonkinlaista kehottelua
eldkkeelle" on ollut yleisemminkin.

Esa ]anatuinen ei usko, ette eldke
piikki olisi voitu vdlttlil Koska saneerat-
tavista laitoksista piti tehdd voittoa tuot-
tavia yrityksid, toiminnan tehostamiseksi
henkilostod oli vdhennettdvi. Toinen,
mutta huonompi vaihtoehto olisi ollut
tyontekijoiden kylml irtisanominerr.

Mietekiis tyti pitiiii terveenl

Julkisuudessa on erittdin paljon keskus-
teltu tyoyhteison merkitykseste. On sa-
nottu, etta jos ryossi ei viihdyti, niin se

aiheuttaa pakoa elikkeelle. fanatuinen ei
aivan sellaisenaan allekirjoita viitettd.

- Tutkimukseni mukaan ongelmat
tyoyhteisossl ovat ehkd vdlttlmiton,
mutta eivit riitteve edellytys halulle siir-
ryi elikkeelle . Mutta siind vaiheessa, kun
henkilo ei tunne itseddn enie ryokykyi-
seksi ja ryoyhteisossi on ongelmia, elike -

ajatukset kasvavat voimakkaasti.

- NImd kaksi edellytyste teyttyivdt
valtaosalla elSkkeelle suuntauruneista ja jo
eldkkeelle siirtyneistd. Vain muutama
henkilo piti terveyttden hyvene, murta
halusi silti eldkkeelle. |anatuinen painot-
taa.

los tyossii viihdyttiin ja tervevs oli
h1vd, Lihes kaikkien mielestd entisellean
oli hyv:i jatkaa. Niille, joiden ryo oli kii-
reistd mutte samalla palkitsevaa ja ticws-

sd mdirin vapaata, ei ollut juurikaan sai-
rauksia eikii ryokykyongel mia.

Hywe tyo ja terveys sekd halu jatkaa

ryosse liitt).vdt selvdsti yhteen. Iluono
tyo ja terveys seki eldkehakuisuus taas
liittlvrit yhteen.

Aikainen vaihtoehto
auttaa

- Kolmannella merkittavelle ryhmalla oli
huono ryo ja ryossd ongclmia. mutta ter-
veys vieli hyvd. Useimmat heistd olivat
idltdin alle 45-vuotiaita. Kun heilti ky-
syttiin, mitd he toivoivat tulevaisuudel-
ta, he eivit todellakaan halunneet eldk-
keelle. Heille oli tdrkedti jatkaa tyossd,
kunhan tyohon saisi muutoksia.

6ooo

5OOO

4ooo

3OOO

2000

1000

On my6s tutkittu, ette kuluttava ja
virikkeeton ryo pitkddn jatkuessaan mu-
rentaa terveytti.

- Pitkelle aikavdlilld tirkein keino vi-
hentdd ennenaikaiselle eldkkeelle siirty-
mistii olisikin kehittriii koko henkiloston
tyon sisiltoi.

- Lyhyelle aikavdlilli ehke tehokkain
keino estii ennenaikaista clakoirymista
on tarjota ryokpyn rajoitteista kdrsiville
jokin paremmin sopiva tyo tai tyotehteve
jo siini vaiheessa, kun ongelmat eivit ole
kehittyneet liian vaikeiksi, Esa |anatuinen
ehdottaa.

H oastottelu : Morj o- Li iso Takolo
Kuvo: Niko Nurmi

Kuvlo z. Yaltlon eliketurvan piirissi alkaneet varhalselikkeet vuoslna r99r - 1999
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mitti sllhen, etti vihin tehotto-
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TKN ;n n ielesti osaty6klrvytt6myyselSkkeen ha ki ja n ko konaisti-
lanne tulisiottaa huomioon riittiivfin pitktttt aialta, jos hdnen
ansiotasonsa viime vuosina on ollut alhainen esimerkiksi ty6tt6-
myyden takia.
Osaelilkkeen aikaisten ansioiden raia voitaisiin mtdrltt esimer
kiksi sellaisen ty6suhteen ansioista, iotka edustavat hakijan
vakli ntun utta, en nen tyOttOmyyttt valli n nee n ty6h istorian m u -

kaista ansiotasoa.

Neuvottetukunnan kanta

TydelAkelakien mukainen tydkyvytt<i-
nryyeellke on tarkoitctnr korvaamaan sai-
rauden aiheuttamaa ansiotason alentu-
mista tai ansioiden poisiiiiimistii. Nnin
ollen ansioiden alentumista arvioitaessa
vertailukohdaksi otetaan sellainen ansio-
taso, johon sairaus ei viele olc merkitt{-
viisti vaikuttanut,

IGrn cliiklrcenhakijan tyiikyky on alen-
tunut osaeldkkeeseen oiktuttavasti, osa-
eliikkeen aikaisten ansioiden rajaa harkit-
taessa vertailupohjana pidetiiiin lfit<ikoh-
taisesti liihiaikoine ollutta aoriotasoa.
Useimmiten kysymp on scn ty<isuhteen
eliikepalkasta, johon tuleva aika liitetiiiin.

Jos henkil<i on viimc aikoina siirtynyt
ryOsuhteesta toiseen ami,otason kerta ker-
ralta alentucssa, vertailutasona voidaan
pitflii sen ty<isuhteen ansiota, jonka jiil-
keen ansiot ovat alkaneet alentua. Ellei
tuota ajankohtaa olc lO,ydettiivissti, vertai-
lutaso voidaan miiiriitd useamman tyd-
suhtcen keskimiiiiriiiisen ansion perusteel
la.

Kun eliikkeenhakijan ansiotaso on vii-
me vuosina ollut matala tydttdmyyden
lrroksi, tulisi ratkaisua tehtiiessd ottaa
huomioon hakijan kokonaistilanne riitti-
viin pitkiilti ajalta. Osaeliikkcen aikeisten
an*ioidcn raja voitaisiin miiiiritii esimer-
kiksi sellaisen tycisuhteen ansioiota, jotk*
edustavat hakiian vakiintunutta, ennen
ty6tt$rn)'ytt[ olleen tytihistorian mukais-
ta ansiotasoa.

Edelll todetnr huomioon ottaen sen
tapaisissa tilanteissa, jollaisia niimii kaksi
ellkeasiaa olivat, olisi neuvottelukunnarl
mielcotii perustcltua mydnt{ii osatyoky-
vyttomyyseldke. Niiisse kummassakin ta-
pauksessa vertailupohjana sela tyokyvyn
arvioinnissa etffi obaslfikkten aikaisten
ansiorajojea miiiirittelyssii pitdisi kiyttea
erroen !,uotta 1993 ollutta ansiotasoa.

llorjo Kollenautio
Elf,keturvakeskuksen

lakiosaston iaostosi hteeri

990-luvun lamavuosien seu-
rauksena eliikelaitoksiin on
tullut osaty0\rvyttdmyys -

eldkehakemuksia, joissa ha-
kijan viime wosien ty<iansiot ovat olleet
hyvin viihlisct verratflrna aikaisempaan,
vakiintuneesccn anciotasoon. Hakijat jat-
kavat edelleen ty6skentelyii suunnilleen
samoin ansioin kuin viime wosina, mutta
heidiin ty0kykynse on fti6ketieteellisesti
arvioiden alentunut selviisti osaelflkkee-
seen oikeuttavasti,

Ongelma onkin tiivistynyt kysymyk-
scen, onko hakijalla oikeus rydeldkelaki-
en nn*aiseen ocatytikyvyttornyyseliikkee-
seen eli miki ansiotaso olisi otettava ver-
tailun pohjaksi ty<ikykyarviossa. ]eljellii
olevaa tytikykyiihiin arvioidaan sekii ter-
veydentilan etti ansiokyvyn hcikkenemi-
sen perusteella.

Keskustelun pohjana neuvottelukun-
nalla oli kaksi osaelii.keasiaa. Niissi yhden-
jaksoiset tydhistoriat piiilttyiviit jo vuon-
na 1993, minki jiilkeen tyoansiot jiiiviit
hyvln viih{isiksi. Eliikelaitos tiedusteli
nqqvottelukunnan kantaa hakijoiden clii-
keaike*tecn ja siihen, minkii ansioiden
perusteella heidiln elilkeaikaisten ansioi-
densa raja rulisi mldriitii.
' Toinen tapaulsista oli 49-vuotias nai-
nen, joka tydskentcli liihes yhdgnjakroF
se.rti myyjiinii vuodesta 1973, kunnes jiii

ryott6m{ksi 1993. Viimeisen TEL-tyo-
suhteen cllikepalkka oli vuoden 1000 in-
dekitasossa noin 8 800 markkaa kuukau-
dessa. Sen jnlkeen naincn toirni lyhyen
aikaa kioskiyrittijinii, mutta lopetti sen
kannat&rmattomana. Vuosina 1995- 1998
hiinelli oli muutamia kuukauden tai kah-
den rydsuhteia, liihinnii perhepiiiviihoita-
jana. Toimeerrnrlo oli kuitenkin plidasiat-
sa tyottomyyspiiiviirahojen varassa.

Osaelekehakemuksessaan nainen il-
moitti aloitaneensa vuoden 2000 lopulta
osapiiiviity<in (neljii tuntia viikossa) elin-
taryikekioskin myyjinii 3 700 markan
kuukausipalkalla. I;liiiketieteellisesti hf,n-
tii voitiin pitiiii osaeliikkeeseen oikeutta-
vasti tydkyvyttdmene. Tydhryytt6myy-
den slynl on larurenikaman siirtyrmi, lan-
narangan rapperuna ja oikean olkanivelen
kiertdj lkalvosinoireyhrymii.

Toinen hakija oli S4-vuotias mies,
joka ilmoitti toimivansa nykyliin eri seu-
rakunnissa kiertiivlni evankelistana. Hiin
oli joutunut lopettamaan rakennusalan
yritystoimintansa vuonna 1993 liikunta-
vaivojen vuoksi, joita oli ilmennyt jo luo-
desta 1990 lukien. Tyo\rvyttdmyyden
pdlasiallisena syy on vaikea nivelrikko,
jonkamoksi biin joutuu liiklnrmaan kry-
niirkeppiin voimakkaasti nojaten vipua-
malla lantiota kicnoliikkeelli.

Miehen YEl".tydtulo oli vuoden
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Valtion talousatviossa ei uutta
eltkesektorille
Vattiova rai n m i n iste ritin esityksen ja haItitu ksen bud jetti neu-

vottelujen perustee[[a niiyttiiti silt6, ettd sosiaaliturvaan ia
eldkkeisiin ei ensi vuoden talousarvioesityksessi tehdii
merkittdvii m uutoksia.

Sairausvakuutusten pdivdrahasddr-rnok-

sissl korjataan eriiden erityistilanteissa
olevien ascmaa, csimerkkir-rd ryoellikckun-
toutukessa olevat. Kansanclikkeider-r lap-
sikorotukset palautetaan ja ryomarkkina-
tuer.r lapsikorotuksia korotctaan. Tehwi-
hin kansaneldkkeen pohjaosan leikkauk-
siin ci puututa.

Varhaiscldkesldnnosten muutokset
olivat alunpcrin valtiovarainministerion
listalla, mutta valmistclu on nyt koln-ri-
kantapohjalla. Eldkesldnnostcn muutos-
ten valmistelussa hallitus korostaa ohjel-
mansa tavoitetta nostaa keskimdirdistd
ryonjettoikea 2 - 3 r.uodella pitkilld aika-
vililla.

Budjetin vhtevdessd antamansa tie.
donannon mukaan hallitus kiirehtii kol-
nrikantaista valmisteluWotl tyottomlys-
turr.a- ja elikejdrjcstelmlr.r kehittimisek-
si siten, ettt asiaa valmistelevien ryoryh-
mien esitykset olisivat kdytettlvisst syksyn
2001 kuluessa, jotta tarvittavat lainsll-
ddntomuutokset voidaan tehdd kevdln
2002 aikana. Aikataulu on kunnianhi-
moinen.

ReijoVonne
Eldketurvakeskuksen

iohtava ekonomisti

udjetintekoa ovat tdlld ker-
taa leimanneet heikkenevrit
talousnikymet ia epdvar-
muus talouden reaalikasvu-

r.auhdista sekl hitaan vaiheen kestosta.
Bruttokansantuotteen reaalikasvrrksi VM
arvioi tdlle vuodelle 2,7 ja ensi urodclle
2,5 prosenttia. En malta olla mainitse-
matta, ette nlnrd kasvuarviot ovat samat
kuin ETK:ssa arvioitiin jo wonna 1999
tehdyss[ pitkin aikavdlin ennusteessa. To-
sin ennustelukuja alennettaneen myo-
hemmin.

Hallitus vastaa kasvun hidastumiseen
veronalcnnuksin, miki on keyncsillisit-
tiin oikea oppista suhdannepolitiikkaa ja
samalla osa liberalistista rakenneuudistus-
ta. Hallituksen ja myos kansan kannalta
valitettavaa on, ctte veronalennusten
miel[l ttdvi vaikutus hukkuu suurcnrpiin
muutoksiir.r eli kar.rsainvdlisen kysynndn
vdhenemiseen. Talousan,ion vastaanotto
on lihes joka suunnalla ollut kuitenkin
myonteinen.

Kokonaisveroaste laskem assa

Arvioiden mukaan veroaste eli kaikkien
taloudessa luoden aikana kerltryjen \.ero-
jen osuus bruttokansantuotteesta on
\lronna 2002 yli nelji prosenttiyksikkoe
alempi kuin r.Lronna 2000.

Tuloksena oleva veroaste on laskelmie-
ni mukaan vallitsevalla tyottomyrysasteella
jonkin verran kestlvln tason alapuolella,
jos menoperusteet ovat nykyiset. Sopii siis
toivoa, etti verojcn alentarninen vil-rentdd

lvottom11r11i. Valtion ylijeemln brutto-
kansantuoteosuuden arvioidaan vlhene-
vdn temen vuoden 2 proser-rtista 0,5 pro-
senttiin r,.uonna 2002.

Verojen alenemisesta mclkoiner-r osa
on muuta kuin kotoperdistcr-r poliittisten
pddtosten tulosta. Yritysten tuloket ja va-
rallisuusarvot ovat heikentyneet ja sitl
myotd pddomatuloverojen kertymd alenee.
Kilpailun ja sopimusten paineen takia vd-

lillinen verotus kevenee jonkin verran.
Palkka- ja eliketulojcn verotusta ke-

vennetden monin keinoin, tuloveroastei-
kon muutoksilla, kunnallisverotuksen an-
siotulovdhennl,kscr.r nostolla, yksityisen
ryonanta jan kansar-rellkevakuutusmaksun
alennuksin sckd elikkeensaajien sairausva-
kuutusmaksun alentamisella 0,8 prosent-
tiyksikolle tdmdn vuoden tasosta.

Piiiviirahoihin viilausta

Sosiaaliturvan puolclla merkittdvimmdt
muutokset ovat tyottomien pcruspdivira-
han ja ryornarkkinatuen korotus noin 8
markalla pdivdd kohti sekd myohemrnin
tarkennettavat ansiosidonnaiscn pdivlra-
han muutokset. Yhteinen menovaikutus
on 400 miljoonan markan luokkaa vuo-
dessa.
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Etiiketurvakesku ksetla u usi ilme
BHketuryilhs$kln4bn &tdf$nffr&t visue*-
lism ilmettliLl.'Ilmee*: uudis*mista ou
toteuternr siti mukaan krrin uusia tuot-
teita on ilrnestynyt. Tyt srii asiannrntipi-
na or,*t, olleet.ETK:n ma*|4u*r$o ia
viestint€q-$.4$lp;r..,:,iir,,,,],'rri ..,

,'',Strilk*iurvak+ckuksetr-ildet p.itysv6-
rit ovat,eleku*n'heltainefi jn ",cyY,{ tsiut"

',, Ikltais*en yftdlityvat.**aat r4if,au, oi-
keudenmukaincn, rehellinen, ennakko-
luutrqtrm. Vtui; kypqa kek*iaen, vai tao-
da,mieleer:viljapeilon ja *ite* viirata lei:

p€r eli ty€dAtkceseen,,,,,:i,ti:,t,,t,,,
,.$*rr'fl *inifienaupu*l m+a lCvallinen

V{ri;,Se oq,iotuudEfi ja s*rntymiren
symboli. Sininen viiri opettaa arvosta-
maan rchellisyyttd, kunniaa ja vilpittti-
myytrit.

Myos liikemerkki on uudirtetnr. Tii-
mda*ia pitelet*t kid=t ovat*nalla*n,
mutta ne on sijoitettu keltais€cn rnerk-
kiin, jossa on liniaus yl@tiin. Nein [ikf-
merkkiin nrlee uutta ilmcttii ja dynaami-
suutta. Mycis nimemme kirjasin on
muuttunut.
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Tydettikelaitosten avain lukuja vuodelta 2ooo
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TEt -sfldtitit
Tydsuhteessa olevat 3r.rz.
Etiikkeensaajat 3r.rz.
Mytinnetyt etdkkeet
Lakisaateiset eldkkeet
Kan n atusmaksutulo
Sijoltustoiminnan nettotuotot (kirianpitoarvoin)
Sljoitustoiminnan keskim. tuotto 2ooo (kiiyvin arvoin)
Sifoitustoiminan keskim. tuotto tggS-2ooo (kdyvin arvoin)
Siloituskanta
Vastuun jakokorvaukset *
Liikekulut
Eldkevastuu (sisiiltiiii Iisdvakuutusvastuun)
EtAkevastuun muutos
Toimintapiiiioma
Toimintaptiiioma tavoitevyOhykkeen alarajasta
Taseen loppusumma
TEL -saatidita yhteensa

lkm
lkm
Ikm

Mmk
Mmk
Mmk

%

Mmk
Mmk
Mmk
Mmk
Mmk
Mmk

Mmk
lkm

742 OOO

50 ooo

5 OOO

2 774
4 077
6 259

1,1

r8,r
22828

'86t
40

23 85o

495
8 85o

17)
26 235

37

Valtiokonttori

I'

TEL -kassat
Tytisuhteessa olevat 3r.rz. lkm
Elakkeensaajat 31.12. lkm
Mydnnetyt eliikkeet lkm
Lakiseateiset eldkkeet Mmk
Vakuutusmaksutulo Mmk
Sijoitustoiminnan nettotuotot (kirjanpitoarvoin) Mmk
Sijoitustoiminnankeskim.tuottozooo(kiiyvinarvoin) "/o

Siioitustoiminan keskim. tuotto 7998-2ooo (kiiyvin arvoin) %
Siioituskanta Mmk
Vastuunlakokorvaukset * Mmk
Liikekulut Mmk
Eliikevastuu (sisiiltiiii lisiivakuutus- jatasoitusvastuun) Mmk
Eldkevastuun muutos Mmk
Toimintapiiiioma Mmk
Toimintapaaoma tavoitevydhykkeen alarajasta 7"
Taseen loppusumma Mmk
TEL -kassoja yhteensa

YEL -kassat
Tydsuhteessa olevat 3r.rz. lkm
Elakkeensaaiat 31.12. lkm
My6nnetyt eliikkeet lkm
Lakisaateiset eldkkeet Mmk
Vakuutusmaksutulo Mmk
Siloitustoiminnan nettotuotot (kirjanpitoarvoin) Mmk
Sijoitustoiminnankeskim.tuottozooo(kdyvinarvoin) "/o

Sijoitustoiminnan keskim. tuotto 1998-2ooo (kiiyvin arvoin) o/o

Sijoituskanta Mmk
Vastuunlakokorvaukset * Mmk
Liikekulut Mmk
Eldkevastuu (sisiiltiiii vakuutusmaksuvastuun) Mmk
Elakevastuun muutos Mmk
Taseen loppusumma Mmk
YEL -kassoja yhteensd lkm

* negatiivinen luku kutua, positiivinen tuottoa eldkelaitokselle

Kati Porkkinen

32 OOO

77 OOO

1 000
t o66

725
951
),7
8,8

7 454
236

29
8 98o

698
) 450

782

9 o6t
8

2 3OO

3 OOO

200
L)t

77

3)
3,7
8,8

433
39
),5
4,6
7,4

462
4

Valtion etdkerahasto aloitti osakesiioitta-
misen vasta loulukuun puoliviitissii, lol
loin kdytdnndssii tiihes kaikki sijoitukset
olivat korkosijoituksia.

Kirkon keskusrahasto

Vakuutetut, Ikm
Eliikkeensaaiia, tkm
Maksutulo, Mmk
Eldkemeno, Mmk
Sijoitusomaisuus, Mmk
(kirjanpitoarvo)
Korkosijoitukset
Osakesiloitukset
Siioitusten tuotto, o/o

Vakuutetut, lkm
Eliikkeensaaiia, lkm
Maksututo, Mmk
Eliikemeno, Mmk
Sijoitusomaisuus, Mmk
(kirianpitoarvo)
Korkosijoitukset
Osakesijoitukset
Siioitusten tuotto, %

18o ooo
z7z 756

6 tzt
74 )87

t7 683
320
5,44

t6 582
73 793

5oz
453

2365

762
6ss
7,17
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tytin merkeissfl

Tyiieliikeiiirlestelmiin 4o-vuotisuutta vietetaan yhteistydn la
tydn merkeissd. Vakuutettuihin ptiin vuosi zooz ndkyy pal-
vetutilaisuuksina, ioita iariestetiidn yhteisvoimin Hetsingis-
sa, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Jyvaskylessa, Lahdessa,
Vaasassa, MikketissA ia Rovaniemelld. Hetsingissd oltaan
keskustassa, rautatientorilte pystytetysse suurteltassa 1Z-
t8.9.zooz kymmenientuhansien tytimatkalaisten reitin var-

rella.
Koska tydeliikelait

annettiin 40 vuotta sit-
ten 8.7.1061 avattiin
merkkivuosi jo kesdtld.
Ravintota Sipulissa iiir-
iestettiin seminaari elii-
kevaroista ia siioittami-
sesta. Tulevaisuuteen
katsovan seminaarin
esiintyiiikaartiin kuului
alan asiantuntijoiden
parhaimmisto.

Eliikesiioittaiien huip-
punimiin lukeutuu my6s
Valtiokonttorin fi nanssi-

iohtaia Satu Huber. Ha-
nen esityksensa kiisitteli
paitsi valtion eliikera-

Kun avun tarpeel[a
oli kasvot

Vaivaisukoista tu llut itsekin
vaivaisia

- Vaivaisukot ovat yhteisvastuu[[isuuden varhainen ilmentymii
veistotaiteen muodossa, sanoo 30 vuotta aiheeseen perehtynyt
arkkitehti Kaija Santaholma.

Yhden naisen kiinnostuksen tuloksena jokainen Suomen
ro7:std edelleen olemassa olevasta vaivaispatsaastamme on
tattioitu kuvina ia lyhyend kertomuksena kirjaan "Vaivaisukko -
tummatukka ja kirkoniiiiiit".

Kirjan nimi iuontuu vaivaisukkojen lukuisista nimityksistd.
Santaholman innoituksena ovat toimineet omat lapsuuden

kokemukset Lapualta.

- Pieni tyttti tuti hyviille mielelle, kun isii nosti pikku-Kaijan
antamaan rahaa vaivaisukolle, Santaholma muistaa.

Vaikka hiin edetleen uskoo, etta vaivaisukko tuottaa hyvaa,
aikuisena han on saanut liihinnti kauhistella vaivaisukkojen
huonoa hoitoa.

Tutkiia ei ole ollut asialla hetkedkddn liian aikaisin, sillii niin
varkaat kuin vandaalit, mutta mytjs seurakunnat ja lopa museo-
viranomaisetkin ovat kohde[[eet ainutlaatuisia miesparkoja kal-
toin.

Suomalaisen kulttuuriperinndn vasymatdn puolestapuhula,
ministeri Jaakko Numminen pitaa vaivaisukkoja yhtii ainuttaatui
sina kuin puukirkkojamme.

Silti nyt osa kansantaiteellista kulttuuriperintddmme lojuu
ulkonaisesti yhtii vaivaisina kuin aikanaan ne ihmiset, loiden
avustamiseksi vaivaisukot pystytettiin.

Pilnvastoin kuln uselmmat muut, ElSketurvakeskus on
pyrklnyt siilyttimiin valvaisukkoperlnnetti. Yuonna i98i,
kun tydel5kevakuutus tiytti 20 yuotta, ukot ia my6s alnoa
lSlielll oteva kahdesta valvalstyt6ste, Solnln tytt6, havaln-
nottistlvat iullstelssa ty6e[6keturyaa. Yelstoksilla kuvitet-
tiin mytis tuo[[olnen tolmlntakertomus.

Flnanssliohtala
Satu Hubel

haston siioitussuunnitelmaa, myds toista ndk6kulmaa eli val-
tion [ainoia eliikesiioittamisen kohteina. Huber toivoi, etta
valtion obligaatioiden houkuttelevuus eldkevarojen sijoitus-
kohteena pysyisi hyviinii.

Tilaisuuden paetteeksi Kari Puro esitteli merkkivuoden
tunnuksen. Tunnuksen on suunnitetlut Eldketurvakeskuksen
graafikko Katri Hyytidinen. Tunnuksen kotmiomaisessa pe-
rusmuodossa voidaan nihdii mielleyhtymii kolmikantaan,
joka ty6eliikeiiirjestetmiille on ratkaiseva muodostelma.

Tunnuksen sateenkaaren varit puolestaan symboloivat
ty6elakeiariestelmdn moninaisuutta, iosta kuitenkin muo-
dostuu yhtendinen kokonaisuus. Kaukana ei ole myciskdtin
mielikuva eliikekaaresta, ioka on iariestelmiin palvetupistei.
den tunnuksena.

Tunnus on nyt vapaassa kaytdssa koko tydeliikeliirjestel-
mdssii. Sitii voidaan kiiyttii5 sellaisenaan esitteisse la muissa
painotuotteissa, asiakaslehdissii, kirielomakkeissa, kirie-
kuorissa, liikelahioissa, lulisteissa ym.

Yhteisen tunnuksen kayttd tuo tydeliikeiiirlestelmiilte yh-
teista imagoa. Kun vakuutetut nakevat tuon tuostakin tun-
nuksen eri toimijoiden keytdssa, heidiin kiisityksense tydela-
kejiiriestetmiin yhteniiisyydestii vahvistuu.

Pirkko tddskelliinen
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Verdandi on nyt
Veritas

llimi muuttui
- kaikki muu

sliilyi
ennallaan

Verdandi kuuluu uuteen
Ve ritas-vaku utusryh -

miiiin, joka tarioaa kai-
kenkattavia vakuutus-,
siioitus- ja rahoituspal-
veluia. Samalla nimi
Verdandi muuttui Veri-
taksi. Elfrkevakuutus-
yhtid Verdandin uusi vi-
rallinen nimi on Eldke-
vaku utusosakeyhtiti Ve-
ritas ia Henkivakuutus-
osakeyhti6 Verdandista
tutee Henkivakuutus-
osakeyhti6 Veritas.

Yhteystiedot la yri-
tysnumerot sailyvat en-
nallaan, lukuunotta-
matta sahkdpostiosoit-
teita,,otka kirjoitetaan
vasta isu udessa
etunimi.sukunimi@veritas.fi .

Verdandin lisiiksi Ve-
ritas-ryh miiiin ku u Iu u

Veritas keskindinen va-
hin kovakuutusyhtiti (ai-
kaisemmin Svensk-Fin-
tand), liilleenvakuutus-
osakeyhti6 Veritas sekii
Rahastotori Oy (Fondex
Rahastotori Oy).

Ukkojen ma[[ina
vammautuneet sotilaat

Vaikka armetiaisuus on aina kuu-
lunut kristinuskoon, uskonpuh-
distus [opetti rahankeriiykseen
tarkoitettuien pyhiiinkuvien pi-
don r5oo-luvulla.

Mahdollisesti Ruotsi-Suomen
loputtomissa sodissa haavoittu-
neiden sotainvatidien huottotarve
elvytti perinteen r6oo-luvulla.

- Kepin kanssa kerluulla liik-
kuvasta jalkapuolesta miehestd
tuli useimpien vaivaisukkojen
tunteisiin vetoava malti.

Niihtiiviisti samasta syysta tie-
detaan vain kaksi naispuolista
vaivaisveistosta.

Vanhoia kirkoniiiiiii on ollut ai-

noastaan Liinsi-Suomessa ja eri-
tyisesti Pohjanmaalla, joka oli
maan talousveturi rToo- luvulta
r8oo-tuvun alkuun.

Vauraassa maakunnassa riitti
rahaa my6s auttamiseen toisin
kuin suhteellisesti ktiyhemmdssd
Itii- ja Pohiois-Suomessa.

Moni-ilmeiselle
perinteelle ei
nylq/vastinetta

Perinne kasvojen antamisesta
avun tarpeelle ei ole vielSkddn
katkennut. U usin vaivaisukko
veistettiin 1999, kuvaavasti nyky-
ajan kirvesmiehen ja kansantaite-
Iijan tydkalulla: moottorisahalta.

Santaholma ei paheksukaan,
etta jotkut harvoista kunnoste-
tuista ukoista ovat saaneet uu-
den sdvytyksen ja ilmeen kasvoil-
leen.

- Kylliihiin ihmisenkin ilme
muuttuu ajan saatossa.

Avustamisen muodot ovat te-
hostuneet vaivaisukkojen ajasta.
Itse asia on kuitenkin sdilynyt
pohjimmittaan samana. Apua tar-
vitseva on kciyhd, vanha, vaivai-
nen - ihminen.

Silti Santahotma ei pinnista-
miitliikiiiin keksi mitddn vastaavia
symboteja nykyajassa.

- Toki pankit jakavat lapsille
saastopossuia, mutta ei se ole
sama asia. Ehka tama aika on tar-
koitettu menevitte z5-45-vuotiail-
le, kaikki, heti ja nyt-kilpaluoksi-
joitle, mutta jossain vaiheessa
juoksu loppuu.

lnformoi, neuvoor keskustelee ia osaltiituu teiseen kangalaisviestintAen on
niin suuri muutos, efte ty6ryhm5
on loutunut pohtimaan aivan pe-

rimmilisifl kysymyksid, muun
muassa miifi rittelemti6n uudel-
leen koko hallinnon viestintetoi-
minnon, sen tehtivtt ia resurs-

esilte
hatlinnon

sen pohialta

t66npanoa

seen ohjeet Valtioneuvoston
viestinnasta, EUtiedotuksesta

on
voimakkaasti viime

7984
edslliset, vuodetta
olevat valtlonhal-

ovat aut-

tyminen
omaistiedotuksesta vuorovaikut-

TKP Tleto - Suomen vanhln
lT-alan palveluyritys 4o Yuotta

TKP Tieto Oy, Suomen vanhin lT-alan palveluyritys, tiiyttiiii
lokakuun 24. piiiviinii 40 vuotta. TKP Tieto on suunnittelu-
yhti6, ioka on erikoistutunut tydeliike- ia vakuutustieto-
iiirjestetmiin.

TKP Tieto on toteuttanut asiakkailleen tietotekniikka-
palveluia alkuaikojen keskuskonejtiriestelmiste nykypiii-
vdn web-ratkaisuihin. Parhaillaan TKP Tieto on asiakkai-
densa kanssa rakentamassa tyoelake.fi-verkkopalvelua,
iolla tariotaan kansalaisille ty6eliikkeisiin liittyviii yteisid

ia henki16kohtaisia palveluja. Verkkotekniikkaa hyddynne-
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kokonaan uusia af,ioita kuten
sihktiiset viestimet fa verkkoym-

Kansalainen - tirkein
kohderyhml

Ty6ryhmiin esittama viestintane-
kemys asettaa paitsi ammatti-
maiselle viranomaisviestinndtle



fi ctokonepalvelun uugl tleto-
konesall Kelevrnkadull. Yuon-
na rgTr fe tletolenkislttelyfir-
festelml lBf Sycteeml/36o
malll5o.

taan my6s omassa asiakaspalvelus-
sa.

Netjiiiin vuosikymmeneen mahtuu
koko tietotekniikan kirjo niin [aite-
kuin jiirjestetmSpuolellakin. Vuonna
196r hankittiin ensimmdinen, siihen
aikaan Suomen suurin keskustieto-
kone. Tietotekniikkaan tiittyi pation
kiisitytitiikin - reikiikortit, temppu-
levyt ja atk-lista. Nyt iokaisella on
oma ty6asemansa, siinii sovelluksia
ia ohletmia kunkin tarpeen mukai-
sesti. Yhteydet asiakkaisiin ia koko
maailmaan ovat auki internetin veli-
tyksetlii.

TKP Tiedon asiakkaat ovat suo-
malaisia tytieliikelaitoksia ia etiike-
vakuutusyhti6itii. HenkitdstOn mflii-
rd on ldhes zoo. Liikevaihto on noin
sata miljoonaa markkaa.

Vakuutusyhti0t Eliike-Varma, lt-
marinen, Salama la Suomi perusti-
vat Oy Tietokonepalvelu AB:n vuon-
na 1961. Yhti6n tehtaveksi tuli huo-
lehtia suomalaisen tydeliikeiiirjes-
telman tietotekniikasta. Omistaiat
ovat netian vuosikymmenen aikana
vaihtuneet. Kolmisen vuotta sitten
Tietokonepalvelusta tuti TKP Tieto ja
TietoEnator-konsernin osakkuusyh-
tio. Muut nykyiset omistaiat ovat
Etdketurvakeskus, LEL TyOelSkekas-
sa, Maatalousyrittiiiien elakelaitos
ja Merimiesetdkekassa.

Elfiketurvakeskus

Ekonomi Pfiivi Harju on nimitetty tietojaries-
tetmaosaston osastopiiiilliktiksi 5.9.zoor lu-
kien. Pdivi Harju on tydskennetlyt tietoiaries-
telmaosastolLa t4.t998 liihtien projektipiiiit-
tikkdnii. Sitii ennen hdn toimiTKP Tiedossa
su u n nittelijana.

Valtiotieteen maisteri Sini Laitinen-Kuikka on
nimitetty kehityspiiiillikdksi suunnittelu- ja

laskentaosastolle r.6.zoor lukien.

Suunnittelu- ja [askentaosastolle on nimitetty
tutkijaksi valtiotieteen maisteri Mika Vidlund
t.6.zoot lukien sekii matemaatikoiksi fi losofi -

an tohtori Peter Bistrdm t.g.2ooT lukien ja

filosofian ylioppitas Anne Laitinen r.8.zoor
Iu kie n.

EtiikejiirjestetmiiosastolLe on nimitetty
7.7.2oo7 alkaen kehityspiiiillikdiksi yhteis-
kuntatieteiden maisteri Juha Lanne, filosofian
maisteri Katri Raatikainen ja projektipiiiitlik-
kd, sairaanhoitaja Leena Virtanen sekd eri-
tyissuunnittelijaksi sosionomi Aria Laakso.

Juha Lanne tulee toimimaan tydsuhdetiimin
esimiehend, Katri Raatikainen eliikeasioiden
tiimin esimiehend ja Leena Virtanen tietopal-
vetutiimin esimiehend. Tiimit perustetaan
ensi vuoden atusta lukien.

Elike-Fennia

Oikeustieteen kandidaatti Mika Ahonen on
nimitetty Etdke-Fennian kehityspiiiiltikdksi
r.6.zoor alkaen.

Luonnontieteiden kandidaatti Sarianne Ho[-
ma on nimitetty Controller-toiminnon pddlli-
ktiksi r.6.zoor alkaen.

Valtiotieteen maisteri Mikko Karpoia, SHV on
nimitetty 7.6.2oo7 alkaen yhti6n vastuultisek-
si vakuutusmatemaatikoksi.

0ikeustieteen kandidaatti Satu Raiala on ni-
mitetty [akimieheksi Lakiasiat-yksikk66n
r.6.zoor alkaen.

llmarinen

Leena Kalliovaara-Mentyle on nimitetty hal
lintopalvelupiiiiltikdksi hatlinto-osastolle.

Kuntien eldkevakuutus

Dosentti, valtiotieteiden tohtori Pauli Forma
on nimitetty Kuntien eldkevakuutuksen tutki-
muspiiiiltikdksi r.9.zoor alkaen.

Octel Oy

Johtaliksi on nimitetty Jaakko Kuosmanen ja

Jorma Nieminen. Kuosmanen siirtyi Octeliin
Sonera luxtosta, jossa hdn toimi johtajana.
Nieminen on aikaisemmin tydskennellyt
o sa sto p ii ii I I i kk6 n ii E tii ket u rva kes ku kse ssa.

Varma-Sampo

Filosofian maisteri Leena Korppoo on nimitet-
ty asia kaspiiii lti kciksi Evita- ryh miiii n. Korppoo
toimi aiemmin kehittamispaallikkdnii Medivi-
re TyOterveyspalvetut Oy:ss6.

mtnen vaatii

virkaa.
miin ehdottamat
sina noin 4o

ri ffi|(twffi
d{flilw'
-liiffi
eqmufiflffi4,

#@Fctr.W
ffi@
Wffiffi
WM

myos yksift Aisten virkamiesten tiedotustottu-
muksitte aivan uudenlaisia vaatimuksia ja

' haesteita.Haltinnontiedotusonnghtypdiln-
teisesti yksisuuntaisena, viranomaisen omas-
ta aloitteesta tapahtuvana tiedonvetityks$nA.
Uusi miidritelmii on huomattavasti laajempi
ia ottaa huomioon uuden kaksisuuntaisen
viestintakulttuurin, jossa hatlinto toimii aktii-
visesti sekfl vastaanottavana etta lahetteva-
nd osapuolena.

Vaikka hallinnossa puhutaan tena pUivena

vahvasti yritysmaailman veritt5min termein
asiakasndk6kutmasta, asiakkuuden hatlin-
nasta, tulosiohtamisesta, tuotteista ine, tyo-
ryhmt mlidrittetee hallinnon viestinnan ter
keimmtiksi kohderyhmiiksi tiukasti ja yksise-
litteisesti kansalaisen. Kansalaisilla on oike-
us {etee ohjeista, tulkinnoista ja kriteereistil,

Ty6terveyshoitala Annika Blomqvist on nimi-
tetty tyokyvyn asiantuntijaksi Ratkaisu- ja

kuntoutustoiminta, tydkyvyn hallinta -yksik-
k66n r.8.zoor alkaen.

ionka tehty. Viihem teensa 12 selvityste
erityises- ndstd.

dottajien

avoimesti esilld.

valtio-

jiiseninii
hatlinnosta, eri ia viestintdalan
iiiriestdistii. Tyd on ollut varsin perusteetlista:
ryhmii kuuli yli 5o asiantuntilaa ja teetti yh-

11 o 2OOt fiAe/iiire

Ll i sa Tu ru n en, Valtio kontto ri

lnformoi, neuvoo, keskustelee ia osatlistuu:
valtionhaltinnon viestintA zooo-luvulla: val-
tioneuvoston kanslian lulkaisuia zootl 5.
Ty6ryhmiin muistio ldytyy kokonaisuudes-
saan myOs lnternetista osoitteesta: http://
www.vn.fi /vnk/suomilvnkTrf.htm
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Rehabilitation under the
statutory earnings-

related pension scheme in
the light of statistics

ln 0ctober 2001, ten years wil[ have passed
since a fundamental reform on rehabilitation
legislation was carried out. When the revised
legislation entered into force in r99r, it was
required that an adequate statistical system
should be created for the monitoring of the
rehabilitation arranged under the statutory
earnings-related pension scheme. The
primary goal ofthe statistical activity at the
time was to produce data for the introduction
phase. Time has shown, however, that the
decision-makers are still interested in the
outcome of rehabilitation activities.
Rehabilitation is also linked to Finnish
pension poticy. Rehabilitees are thus
observed mainly in the light of costs and the
division of these, also inctuding the
demographic aspect. The immediate outcome
ofthe rehabititation activities can be
assessed on a rough level through statistical
observations of terminated rehabilitation
programmes. The final situation is thus
evaluated, i.e. whether the person after
having compteted the rehabilitation
programme went into employment, continued
his/her studies, retired, was otherwise
successfully rehabititated, or whether the
rehabititation programme was discontinued.
The number of rehabilitees in the year zooo
was 4,617, i.e. about nine times as many as in
1992. During the nine years of statistical
observations, 10,Z/8 persons have received
rehabititative services provided under the
scheme, the total costs amounting to FIM SIZ
mitlion. So far,6,78z persons have completed
their rehabilitation programmes.

The immediate effects of the
rehabilitation measures are normally
assessed through aspects of economic
benefit, mainly return to work. The principal
goal ofvocationaI rehabilitation is to support
people to stay on at work or to return to
working life, and thus postpone early
retirement ctoser to the general retirement
age.

ln the year zooo,t,66r persons
completed their rehabilitation programmes,
the total expenditure being FIM 83 mittion, i.e
on average FIM 49,Boo per programme.0f
these rehabilitees, 43 per cent went back to
working life and 3z per cent retired. The
impact of the rehabilitation in a person's
background is seen in the final outcome of
the rehabititative measures. ln the year zooo,
of the persons who did not draw a pension
nor a cash rehabilitation benefit when
enterlng rehabititation, 53 per cent returned
to work and r8 per cent retired.
Correspondingly, ofthose who had drawn a
pension, zB returned to working life and 5r
per cent retired. The trend has been the same
during the whole period of statistical
observation. A speciaI group are those who

retired on a partial disabitity pension, since in
many cases the aim ofthe rehabilitation
programme has atso originatty been
retirement on a partial disability pension. ln
the year zooo, these pensions amounted to
u8, i.e. one-fifth of the retirees.

Pensioners' income after
the changes during the

199os

Finns' economic welfare went through
dramatic changes during the past decade.
During the recession years and the tatter hatf
of the decade, a number of reductions were
made in pensioners' benefits. Several
amendments to the indices, and the change
of the basic amount of the national pension
making it proportional to other pensions,
have been the most visibte changes that have
affected the pensioners' incomes during the
199os.

The article looks at the situation ofthe
pensioners of the r99os at the end of the
decade with regard to their economic welfare,
the level and composition of incomes and the
prevatence of poverty among the pensioners.
According to the poverty line as defined by
the EU in 1998, a singte person was poor if
his/her income remained below FIM 37,8o0.
For two adutts the limit was FIM 64,250.
According to the statlstics on income
distribution (rSS8) by Statistics Finland, the
proportion of pensioners of the group below
this line was about 12 per cent, i.e. z4,ooo
pensioners were living on smaller income
than this. However, the poverty risk for
pensioners is smaller than for the rest of the
population. As late as in the r96os and ry7os,
the poverty risk for the elderty was
significantly higher than for the rest of the
population.

The joint statistics of the Central Pension
Security lnstitute and the Social lnsurance
lnstitution show that the pension recipients'
average personal pensions have increased in
real terms during the whole r99os. The
statistics on income distribution produced by
Statistics Finland show the income level ofthe
retired population in comparison with the rest
ofthe population. These statistical data, too,
reveal that the pensioner households'
average disposable incomes have increased
during the latter part of the r99os.

According to some figures based on a study
by the Taxpayers'Association of Finland, the
real income level ofthe pensioners was not at
the same level in zooo that it was ten years
ago. ln the case of lower level earnings-
related penslons changes have been minor,
whereas for those with an earnings-retated
pension of FIM 6,ooo - ro,ooo, the net
pension ctearty decreased during the
recession years, but has risen since then.

Pensioners' weatth is somewhat lower
than that ofthe whole poputation on average,
but since they have significantty [ess debts
than other groups, their net wealth remains
even slightly bigger than for the rest of the

population. The situation is of course very
different from the time when hard work over the
life span gave a smalt Income but where nothing
could be put aside as savings. ln a society with
rising prosperity, a person's life span may also
include accumulation of wealth with the years.
At the same time it is also clear that the
differences in wealth increase with age. Thus,
there are great variations in the financiaI
situation of the elderly.

The article states that the changes made in
the pension system during the r99os were
indeed extensive. They have affected the income
ofthose atready on a pension, but they will
particularly reduce the costs in a long-term
perspective, and witl have an impact on future
retirees'pensions. In the light ofthe statisticaI
and research data presented in the article, it
cannot be concluded that the pensioners'
income have gone down drastically during the
r99os. The pensioner househotds are over-
represented in the low-and middle-income
groups, but there are fewer ofthem compared to
other groups in the lowest-income and poorest
categories.

Ageing personnel and age
management

Age adlusted management was a product of
the National Programme on Ageing Workers, and
an approach for utitising the personnel
resources at the workplace. Pauti Juuti, Head of
research at the Finnish Emptoyers'Management
Development lnstitute, says age management is
a means for providing conditions that enable
emptoyees of various ages to match work
requirements with their respective phase of life.
The report on the subject shows, however, that
there are severat stumbling blocks along the
road, such as negative attitudes towards ageing
workers and the management's lack of
confidence in the skills of the ageing work force.
According to the report assigned by the Ministry
of Social Affairs and Health, managers and
foremen seldom had directly negative attitudes
towards ageing employees. However, the
probtems related to age management were seen
indirectty, [ike for instance little appreciation of
ageing workers at the work place. Those who
saw most shortcomings in age management
were office employees, persons with a low
educational level, and those working at large
workplaces. Young male persons and the
management were the groups where most
negative attitudes towards elderly employees
occurred.

Chatlenges related to pension financing
and the diminishing work force are reasons why
any negative attitudes towards ageing workers
shoutd be removed. Peopte should atso be
encouraged to stay on at work. Juuti suggests a
programme where the contents of age
management shoutd be buitt up and sharpened.
The programme includes training for the
management and the superiors. Each work place
should start development programmes for age
management, invotving the whole work team.
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yksityisasiakkaidensa varainhallinnan hoitamisen. Te-
hokkaaksi markkinointitavaksi pitkiiaikaissdiistimisen
motivoimisessa ndhdlin etousp"rusteis.n lakisiiiteisen
claketurvan kestohn yn kyseenalaistaminen. Yksilon
omaehtoinen varautuminen epiivarmaksi maalattuun
tulevaisuuteen esitetddn viilttdmlittomyydeksi.

Kuitenkin Suomen henkivakuutusta sliltelevd lain-
sdfldEntd poikkeaa muun muassa englantilaisesta siinii,
ettd meillii henkivakuuruksessa ja lakisiiiiteisessd ryoeld-
kevakuutuksessa on noudatettava kohtuullisuusperiaa-
tetta. Ioskus sen tulkittiin tarkoittavan, ettd {myos si-
joitustoiminnan) ylijelmiin pitiiii piiiasiallisesti hybdlt-
tdii vakuutuksenottajaa, ei omistajaa.

Tuhoutuiko tiiml tulkinta, kun edesmennl't Hen-
ki-Kansa jakoi omistajille noin viiden miljoonan osa-
kepiiiiomalle satojen rniljoonien osingot parina vuote-
na. Onko kehsurllisuus tulkittava eri mvalla henkiva-
kuutuksessa kuin tydeliikevakuutuksessal Olisiko aika
kertoa selkeiisti, mitii lain edellyttdmii kohtuullisuus
henkivakuutuksessa konkreettisesti on. )a toteuttaa
lapiniikyvyys kaikissa varainhallintaan liitryvissl tekijois-
sii, myos perittiivissd kustannuksissa. Eikii sijoitustoi-
minnan llipinii.kyvyyden lisiiminen pahaa tekisi myOs-
knnn tyoeliikesektorilla, vaikka tilanne onkin jo olen-
naisesti parantunut menneeste. Ettei hullun lehmin
tauri pldsisi yilatuimeiin.
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7.17.2001
Helsingin Messukeskus

Perlnteisen Tyiielikepilvin yhtelsessi ohielmaosuudessa
ElSketurvakeskuksen iohtala Hrnnu Uurltrlo paneutuu laaiasti
alheesecn "Iarvltseeko tytietikeiiriestelmii peruskoriausta?'.

Yhteisen osuuden lilkeen ohielma iakautuu kolmeksi osloksi:

Osiossa fuuttuy. ty0 le cllkcturvr - terpcct fr tohuct
puntrrlu pohdltaan tyiihiin ia tyiieliketainsiidinn6n
kehlttimlseen tllttyvii alankohtalsla kysymyksli.

Hyvi sosiaallturvan halllnto pyrkll lo ennalta takaam.an kaikille
olkeusturvan muuttuyassa maailmassa. Olkourturnr
turvrttomlllc -oslossa tarkastellaan vakuutuksemme tolmivuutta
seki yllmpien lalnvalvoilen etti syriSytyneen asiakkaan
nik6kulmasta.

Oslossa Ellkkclden nholtukscn kehltyuuunnet mollll le
muurlh paneudutaan elikkeiden rahoituksen
tolmlntaympirlsttiihln ia niissi tapahtuvlln muutokslin niin
kotlmaassa kuln ylelsemminkln Euroopan maissa.

Etaketu rvakeskus
PENSIONSSKYDDSCENTRALEN
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