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Kannen kuva

Tyoelikkeet civtt ole kasvaneet vain omasta maaperdstdmme . Kaut-
ta 40-r,uotisen historiamrne olemme etsineet esikuvia muista mais-
ta, joissa kokcmusta on kerrynyt e nemmdn. On mentv yli Pohjanlah-
den Ruotsiin, jonka kieltt ymmdrrimme ia olot tunnemme. On vaih-
dcttu kokemuksia, ja lainattu sldnnoksidkin, tosin aina vain sieltd
tinne pdin.

Kontallaar-r olon aikaan kivi jokur-ren valtuuskunta Ncuvostoliitos-
sakir-r, muttei loytenyt - innostuksestaan huolirnatta - mitiiin, mihin
tukeutua. Rintaman kainnytq'd katselemme n)'t laaicmn.ralle, Euroo-
pan ytimeen ja sen yhdcn saarivaltakunnan suuntaan.

Kaikkinainen vaikutteiden saaminen on ollut tarPeen. Olemme
oppincct tunte maan muiden maide n sosiaaliturvaa ja elikevakuutus-
ta. Uuclcn viisaudcr-t valossa voimme kriittisemmin arvioida omaam-
me, mutta myos sitd arvostaa. Tiedon saaminen mttista maista on tdh-
dellistd jo scnkin vuoksi, ettd k1'kenemme ndin paremmin hoitamaan
siirtoryonteki joidcn ellke,rsiat.

Aivan uusi, n,t)eldkevakuutukselle ennen pimennossa ollut ndkl'-
me on avautllr-rut, kun Baltian maat, ensin itsenlisryttyddn ovat ha-

kemassa Unior-rimrne jlscnlyttd. Ensi kontaktit olentme luoneet so-

pimusneuvottcluissa, joita ovat seuranneet tesmentlvet lornake- ja yh-
dyslaitosneuvottclut.

Mielenkiintoisen yhtcisq'ofoorumin Viron kanssa tarjosi n.reille

dskettdir.r Maailmanpankki, jonka jdrjestimln seminaarin puitteissa
pidsimme tlrtustumaan toisiimme varsin perusteellisesti. Suomalai-
sct saivat tehclikseen raportin Viron elikevakuutuksesta ia virolaiset
meisti. lrdellisessd numerossamme olikin lyhtt kuvaus Viron eldkkeis-

td, ja tlmi nunlero sislltid toisen raportin tckijdn Lauri Leppikin
haastattelun.

N1,t viritctn, vhteist.vo on terkcee sekd mcille suomalaisille ettd
kielisukulaisillemme toisella puoler.r Suomenlahden. Onhan kl's1'mvs

Suomen kannattaman pohjoiscn ulottttvuudcn eridst:i ilmenemisen
tavasta. Viron uutcen clikeidrjestelmldn pancutumalla vrnmdrrlm-
me parcmmin ne ratkaisut, joita siirt.vmitalouden maissa tehd:iIn
eldkkeidcn turvaamiseksi. Viro on tehn-vt kolmea sammasta (pilaria)
rakentacssaan valtaisan selvi-
n'stvt-ln, jota on svvtd kunni-
oittaa. Sen kansalle on swtd
toivottaa mencsrystd jdrjestel-
mil-r chittamisessa (rakenta-
misessa).

Asioihin pancutuminen
or.r sikili helppoa, ettl Viro -
ponnisttrsterrsa nrukaiscsti -
on nopeasti kchittvvl IT-
maa. Eriryiscsti hallir.rnor.r pa-
perit saa joustavasti Intcrne-
tisti. Kiclikvr.rnysklln ei ole
niin korkea kuin ensi kuulc-
malta tuntnr,r, vaikka meidin
suomalaistcn onkir-r alkuun
vaikea seurata viesti5, joka
kielihistoriallisesti on mciti
puolisen kierrosta edclld.
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Aiassa

3 Sosiaalisesta mattista Euroopan tatouden kutmakivi
EU:n sosiaalikomissaarin Anna Diamantopouloun mielestii Euroo-
passa on opittu hoitamaan isoja kysymyksiii pehmedsti. Sosiaalisel-
la ndkemykseltd on merkittava osuus paat6ksenteossa. Euroopan ta-
loudessa sosiaalisen mallin uudistamisella on ratkaiseva asema.

11 Yrittiiiien sosiaatiturvaa ehdotetaan remonttiin
Sosiaali- ja terveysministerion asettama tytiryhmd ehdottaa muutok-
sia yrittijien sairauspiiivtirahan maaraytymisperusteisii n ja vakuutta-
misvelvoltisuudesta vapauttamista koskevien saannOsten kumoa-
mista.
Tydryhmii pohti my6s nykyisen, yrittiijien jaykiiksi kokeman YEL-tyti-
tulokasitteen korvaamista uudetla ja joustavamma[[a kasitteella.

12 Etlikkeiden euroviisuissa Suome[[e pisteitii Virotta
"Suomalaiset ovat tun nettuja hyviistii analyyttisesta kapasiteetis-
taan. Lisdksi heillii on ratkaisukeskeinen asenne ongelmiin. Siksi
voidaan uskoa heiddn suoriutuvan elakejariestelmansii haasteista."
Niiihin sanoihin pddttyi virolaisen Lauri Leppikin arvio Suomen ela-
kejiirjestelmiistii Wienissi iariestetyssa konferenssissa "Learnin g
from the Partners". Konferenssissa Maailmanpankki pyysi naapuri-
maita a rvioi maan toistensa e lii kejiirjestelm iii.

1{1 Vatavaraisuus yhii hyvii
Tytietii keyhtiiiiden tutokset hei kken iviit vuon na 2ooo

Vuodet eiviit ole veljeksid eikd kasvu aina jatku, niin mukavaa kuin
se olisikin. Tiimiin saivat karvaasti kokea etiikevakuutusyhti6tkin
vuoden zooo tilinpiiiitdksiii tehdessidn.

16 ryOetateva ku utusyhtitiiden ti ti n p?ilittislu kuja
vuodelta 2(,()0

18 fytietatelaitosten avainlukuia vuodelta 2ooo

Puheenvuoro

6 Gtobatisaatio ia X:n otemus
Professori 0lli E. Kangas vertaa kevidlld kiiydyn kdyhyyskeskustelu-
pelin jiitkiliimmdssti pddministerin aprikointia vattiovarain ministerin
olemuksesta Ravensburgerin mainioon peliin, Scotland Yardiin. Tds-
sii lautapelissti salapoliisien joukko yrittdti epetoivoisesti paikantaa
salaperdistii herra X:iii, joka piiteksii Lontoon hiimiiriikujilta. Valtio-
varainministeridiin kehuessaan pddministeri taas arvuutteli, etta jos
kyseista henkilciii ei olisi, niin kuka olisi ollut se herra tai rouva X,
joka olisi kyennyt toppuuttetemaan valtoilleen paasseitten jakopotii-
tikkojen kohtuuttomia vaatimuksia.

Itse asiassa kuultuna

I Kotimaisten elokuvien vanhus on ollut setviytyjii
lsketmille aikaisemmin tyypittinen kerroksellisuus on
kadonnut

Akkipaataan voisi kuvitella, ettii isketmiittii ja etokuvatla ei olisi pat-
joakaan yhtymiikohtia vanhuuden saati vanhuudenturvan kanssa.
Silti kummallakin atueella on liikuttu ylliittiiviin usein etdmdn eh-
toossa ia muiden turvaa tarvitsevien parissa, tietdviit suomalaista
iskelmii tunteva Maarit Niiniluoto ja kotimaisen elokuvan tietopank-
ki Kari Uusitalo.

lt [ttasennusta hoidetaan liian v6hin
Vdhdn hoidettuna eldkkeelle loppuiiiksi. Tama on avainongelma, jo-
hon vakavaa masennusta sairastava, tydkykynsii menettanyt suoma

lainen nykyddn mittei vaistamatta joutuu. Kansanterveyslaitoksen
mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osaston yliliiiikiirin, do-
sentti Erkki lsometsan mielesta niin ei kuitenkaan tarvitsisi olla.

Faktaa

22 Suomalainen eldketurva kest5?i kansainvilisen vertaitun
P;irjiiiikc! Suomi kansainvalisessa eldkevertailussa? Kyttii, ja vieliipii
hyvin arvosanoin, kun puhutaan keskimiiiirdisista tasoista eri mais-
sa. Mutta etdkeliisten sateenvarion alla on monenlaista vtikeii.
Myds suuri joukko niitii, jotka joutuvat puristamaan nyrkkiinsd jo-
kaisen lantin.

2I1 Perhe-eldkeuudistus onnistui hyvin
Viihiin yti kymmenen vuotta sitten tehty perhe-elikeuudistus oli
laaja ja merkittiivii. Siinii pyrittiin vastaamaan naisten ia miesten
tasa-arvovaatimuksiin la kohdentamaan eliike niille, joiden toi-
meentulo laski toisen puolison kuoltua. Kokemusten perusteelLa
uudistus on osoittautunut hyviiksi ia periaatteiltaan oikeaksi.

26 Vitjetiitiiden TYKY uuteen pakettiin
Mela virittetee uutta WKY-projektia, jossa tydkykyyn paneudutaan
eliike- ja tapaturmavakuutustoimintoien yhteisty6na. Tavoite on,
etta ihmiset saisivat evditd tarttua tydkykyynsii heti ensimmaisten
rapistumisoireiden orastaessa.

2f Taipateen mallin soisi yleistyvin

Osastot:

28 rieaorci

2p narne Lehkonen in memoriam
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Sosiaalisesta m allista
Euroopan talouden

kulmakivi
Eurooppa rakentaa omaa mo-

dernia sosiaatista mattiaan.
Yhteism arkkinat, tytieltim 5 n

m uutokset, tytintekiitiiden
[iikkuvuuden [isdimistarve,
naisten aktiivisem pi osallistu-
minen tytieldmddn ja eliniin
yteinen pidentyminen ovat niiti
elementteiii, iotka vaativat
sosiaa litu rvan, terveyden h uot-
lon ia elikejHrjestelmien nyky-
aikaistamista. Tiitii Lissabonissa
aloitettua ja Nizzan huippuko-
kouksessa vahvistettua uudis-
tustytitd johtaa Euroopan ko-
m issiossa tytittisyydestti ja

sosiaatitu rvasta vastaava
komissaari, kreikkatainen Anna
Diamantopoutou.

Anna Diamantopoulou vastaa Romano
Prodin komissiossa tyiilllsyydesti ia so-
siaaliturvasta. Hin on koulutukseltaan
insiniiiirl la erikoistunut aluekehitykseen
Potltllkkaan hin tuli io r5-vuotlaana.

ai nsriridrir-rt(ivrstu u on jI-
scr-rr-nailla, l)ilmlntopou
lou korostira. - Niidcn kan-
sirllisct orrgclurrl ()vat hyvirl

erilaisia, mutta yl-rteistii kaikillc on vles-
torakcr-rtccn mtruttuminen, mrahan-
muuttoon liittyvrit kysyrnyksct ja pcrhe -

kesittccn uudistunrinct-t. Pyrimrne 1,h-
tcisyn-rmirryksccn prdripcriaatteista, joi-
dcr.r pohjalta kaikki jlscr.rmaat voir.at ke-
hittyi Euroopln sosiaaliscn mallin mu-
kaisiksi [ryvinvointivaltioiksi.

- A;'attelur-r'rmc croaa sosiaalipolitiikas-
sa amerikkalaiscsta ajattelusta. Euroopas-
sa on o1'rittu hoitamaan isoja kl,symyksil
pchnrelsti. Sosiaalisclla r.rdkcmykselll or.r

nrerkittlvl osuus pd:itdksenteossa. Iiu-
roopan taloudcssl sosialliscn mallin uu-
distamisella ou rltkaisevl ascma.

Diktatuurin kaatuminen vei
mukaan potitiikkaan

Anna l)iarrantol'roulousta tuli poliitikko
io nuorena. Krcikan diktatuurir-r kaaclut-
tua maahan lcvisi r'<>imak:rs vapaudcn,
dcmokratian jir oikeudcr-rmukaisurtclen

hcnki, jonka innostamana hin liitt,vi so-
sialistisccn ntrorisoliikkccsecn I 5-r'uoti-
tana.

Hilrct valittiin Klstorian prcf'cktiksi
25-r'uotia:rna, ja siitri llhticn poliittincn
rura on jatkunut cri tel'rtivissri johtacn
Kreikan prrlrrncntin ja hallitukscn jlsc-
nvydcn kruttl viimciu Fiuroopan komis-
sioor-r.

Euroopan poliittincr-r kulttuuri e tsii
vicll itsciiain, n'trtta l)ilrnantopoulou us-

koo scr-r vihitellcn syvcnqrr''dn ja li)1.tiivln
onran muot()nsl, joka paljolti pcrustur.l
sosiaalisccn yl-rtcisyr-r-rnr5rrl'kscen.

- Kaikkir Eurooprr.r poliitikkoja vh
clistiri sosilllincn solidaarisuus. f Iseu-
rurridcn Iristori.rlliscsta taustx\ta j.t ntean
ticteclliscstri ascmrsta johtuer-r poliittises-
srr kulttuurissl orr vicli struriakin crojr.
l'ohjola ou voinut ascttar k()nkrecttisct
poliittisct tavoittcct, ctelilll on vieli voi
tcttrvanaan jokapriivriisiri ougelrnil.

Tdrkcinrprin:-i tavoitteenaau konris-
saari k:rr.r cl c I I aan l)i aman to1-rou lo u pitrii
tyollisyydcn hoitrmista.

- Eurooppa ()n rsettanut tavoitteek-
si tyottonryyclen vrihcntirriscn seitse
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mein proscnttiin. Siil-re n on r-r-rahdollis
tx prilstri tvdnrlrkkinoidcn uudistamiscn
avulla. Euroo;rirn strltegia on tlssl trir
kcd. Sc on tchtlvi vmmirrcttdvtimnrik-
si, cttd scn pohjalta voidlan h.roda hyvri
lair-rsriiidrintt).

Tyollisyysohjelrnan suunnittclur,rn ja
toteuttarnisccn Diamantopoulor,r osallis-
trr u yl-rteistyt)ssri m u idcn komissaaricn 1'l
jlser-rn-raiden kanssa. Viimc vuonna hdn
teki lakiel.rdotuksen syrjinndr.r poistami
scksi. Laki on nyt valmistcilla jrr tulcc so
vcl lcttar.aksi loklku uss:r.

- Sc koskee k:rikkca syrjintll, oli kysc
sirrcn clJkcliisistri, r aurnrlisist:r, nlisistit
tai vierasmaalaisista. Komissiolla on tf,-
hln pcrustuvl uusi ohjcln'rr Equal, jon-
ka kautta voi saada talouclcllista tukca
syrjittyjcn l.renkiltiidcn kouh.rtus- ja tvo
rnahdollisuuksien [uomisecn. Equal oh-
jclmaa rahoittavat kornission ohella
myt)s jriscnvaltiot. Ur-rionin budjctissa
siihcn on vtlrattu 2847 nriljoonaa cur()a
vr"rosille 2000 2006.

- Vuosi 2003 or-r Euroopassa vanr-
maisten vuosi. Var-nmaisuus or-r merkittri-
vi alr,re Euroopan sosiaalisessa kcsktrstc-
lrrssa. YIi 100 konritc:ra on jo .rsctcttu
valmistcle maan tetl vuottt.

Am matillisi lte tisiiettikkeitte
yhteniiismarkkinat

Vain 0,4 prosenttia curooppalaisista
menec maansa raian yli tirihin. l.iikku-
vuuden esteitri ovat tutkintojen eplyhte-
nlisyys, vcro ja sosiaaliturvajlrjcstclmi-
cn crot ja ticdons.rarrti. TavoittccnamlDc
()n vuotccn 2005 nrcnnessi ltroda lfu-
roopan uudct ryomarkkinat, joilta nykyi
set nraakohtaiset liikkuvuudcn cstcet ()rl

1-roistettu. Tukholman huippukokouk-
scssa pldtcttiin lsettaa korkean tason
tyorvhme analvsoimaan trihin tarvittar,ia
toin-rcnpiteitd. Tv6skentclcn l:iheisess:i
ylrtcistyiissri sisinr.rrkkinoist r vxstilJvJlt
l.rollar.rtilaiscn komissa:rri Frederick Bol-
kcnsteinin kanssa ndissd kysvrnvksissi.

Huhtikurrn lopulla konrissio arrtoi tic-
donannon toiscssa EU r-naassa rydskcntc-
lcvicn her.rkilOidcn amrlatillistcn lisdeldk-
kcidcn vcrocsteidcn poistamiscsta. Ko-
missio ldl.rtec tutkimran jlsenm:ridcn kdy-
t;r)roiii jl cri;rrr oistrude n pt-ristanrisccrr
vedotcn voi tarvittacssa rr,[rryd oikcustoi
mii r-r n iskoittcler,:ra j riscnmarta kohtarn.

Tarrrittcena on autai yksil6lle matr-
clollisuus velita halutcssaan cllkcjlrjcstcl-
mdnsi kotijdscnmaansa ulkopuolclta ja
ctrikclaitoksillc mahdollisuus tarjota eli-
kcjdrjestclnril ()man n1aarl rajojcn ulko-
prrolcllc. Euroopln uniorrin pcrusst-rpi-
r-nukscn piSoman, wovoiman 1'a palr.clu
jcn vapaan liikkuruudcn sri5nr-ron mukai-
scsti i:iscumJat civit saa ascttaa criarvoi
secn asemaan toisen jisenmaan ammatil-
Iista lis5clSkcttl. Myos jdsenr.r'raiden eri
laisista vcrojlrjcstclmistd johtuva mah-
dollisuus kaksinkertaisecn verotukscen
tai verotuksen veilttimiscen kokor-raisuu-
dessaan on tarkoitus poistaa. Lokakuus-
sa 2000 esitetyn eldkerahastodirektiivin
rnvtitl r.u.rdistus luo toirnit,at alnmatillis-
ten lisieldkkciden yl.rteniismarkkinat ja
l-relpottaa t\.ovoiman liikkur.uutta E,u-
roopassa.

Kesaiku ussl Sosiaalittrrvlkomitca an-
taa raporttinsa elikejdricstelmicn jatku-

vr,rudesta. Sen tueksi komissio antoi vii-
me syyskuussa tiedonannon cldkcjdrjes-
telmicn uudistamisesta. Uusi ticdonan-
to on odotettavissa ensi sprskuussa. Sii-
nd or.r tarkoitus vakiinnuttaa eldkepoli-
tiikka ja saada jdser.rvaltiot vahvistamaan
yhteistyoteen.

Siirtotytitiiisten sosiaaliturva

- Belgian heindkuussa alkavan puhecn-
johtajakaudcn yksi tdrkeirnmistl kysy-
rnyksisti on uudistaa siirtoryoldistcn so-
siaaliturvaa koordinoiva direktiivi I408
vuodelta 1971, Diamantopoulou arvioi.
- Uudistuskeskustclut aloitcttiin parla
mentissa jo vuonna 1999, mutta ndke -

myksissd on ollut isoja eroja. Asian ktsit-
tclyd on pitkittlnyt myos direktiivin laa-
juus, koska se klsittdi koko julkisen sosi-
aaliturvan kentin.

Direktiivin tarkoitukscna on cstda so.
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- Sosiaallsella nike-
mykselli on merklttivi
osuus Euroopan
pietiiksenteossa,
Diamantopoulou arviol.
- Olemme oppineet
hoitamaan lsoia kysy-
myksli pehmeisti.

siaaliturvar.r epSoikeudenmukaisuudet ja
varuristaa tvontekiloiden tasaveroincn
kohtelu, luoda yhtendir.ren lainsddddnto,
varmistaa koeajan sosiaaliedut ja sosiaa-
liturvaoikcuksien siirtl'minen fl,onteki-
jdn mukar-ra.

Monien muutosten jdlkeen direktiivi
on nyt h)\'in monimutkainen ja kd-vtin-
noss:i vaikeasti sovcllettava. Se ei m1,os-

kiin ota huomioor.r varhaiselike-etuja
eikd huoltotukia.

Naisten verkosto ja Balkanin
rauha liheisii

- Nlisilta aina kysytlln, miten he ovat
onnistuneet yhdistimdin politiikan ja

;rerl.re-elln.riin. Ongelma on poliitikolla
sam;r kuin kaikilla tyoelimdssd mukana
olevilh naisilla. Minun uhraukseni on
ollut sc, ettd minulla on vain yksi lapsi,
Diamantoponlou naurahtaa.

Komissaarin 8-vuotias poika on kas-
vanut monikulttuurisuuteen, puhuu
kreikan ohella sujuvasti englantia ja
opettelee ranskaa. Hdn on tottunllt mat-
kustelemaan kolmekuukautisesta llhti-
en.

Naisten irsema ja Balkanin alueen
kausojen yhteistoirninta or'.rt eritlisesti
Diamantopouloun svdiintl ldhe lld. Htn

on pitkddn ollut aktiivinen jtsen Naisten
kansainvllisessl verkostossa ja toimii
myos Balkanin kansojen yhteistyofooru-
missa. Diamantopoulou on syntynvt
Pohjois-Kreikassa, Makedoniassa.

- Pohjois-Kreikka on risteyspaikka,
jossa eri kansat ja kulttuurit kohtaavat.
lsolitini rikaan Makedonirssa asui scr-
bejI, bulgarialaisia, turkkilaisia ja kreik-
kalaisia sulassa sovussa. Naisten osuus
Balkar-rin alueen rauhan rakentamisessa
ja kansojcn r dlisessd vhtcistoiminnassa
on merkittivi ja Kreikan naisilla on tds-
si mahdollisuus iruttaa. On syntvr-ryt
erilaisia naisten poliittisia painostusryh-
mii ja tukiverkkoja sodan uhrien autta-
miseksi. Myos kulttuuritapahtumia jdr-
jestetddn yhteistyossd.

- Naisten asemaan vaikuttaminen or-t

vksi prioriteeteistani. Naiset on otettava
huomioon talouselirndss[, pddtoksen-
teossa, sosiaalipolitiikassa. Konkreetti-
sesti tdme ndklv komission viidennessd
naisten ohjelmassa, joka ulotetaan myos
jisenlryttd hakeviin maihin ilman siirty-
rnlkautta. Yksi huolestuttavimpia ilmioi-
tI turoopassa on naiskauppa ia naisten
seksuaalincn orjuuttaminen.

Teksti: Roili Manninen
Kuvot: Pekko Keskitolo

@i*:':.:#
salapoliisien joukko yrittiiii epitoivoi-
sesti paikantaa salaperdistii herra X:f,d,
joka piileksii Lontoon hemiirnkujilla.
Suurimman osan peliajasta herra X
liikkuu ndkymdttomend, eiviitld sala-
poliisit tiedii, missii peliruudussa X on.
He tietdvit vain sen, milld kulkuvlli-
neella teme tikkuu. Tietyin vlliajoin
X:n tiyqry kuitenkin nepHytye ja pal-
jastaa oma sijaintinsa kadotakseen vii-
littomisti Lontoon sokkeloihin.

]os pelia pelataan sitntojen mu-
kaan, salapoliisien tehtdvii on liihes
mahdoton. Kulissien takana niikymdt-
tomiss[ huseeraavaa herra X:dI on toi-
voftoman vaikea saada kiinni. Tilanne
muuttuu oleellisesti, jos herra X jou-
tuukin pelaamaan avoimin kortein ja
olemaan koko ajan niikyville. Tiilloin
hiinen tekemisiiiiin voidaan seurata, ja
hiinet on helpompi saada kipllilau-
taan.

Keviiiilli kiiydyn koyhyyskeskus-
telupelin jiilkil[mmossfl piiiiministeri-
kin kiivi leikkisiiksi ja aprikoi herra
X:n olemusta. Valtiovarainministe-
riitiin kehuessaan hin arvuutteli, etti
jos kyseistt henkilctn ei olisi, niin
kuka olisi ollut se herra tai rouva X
(tdssI sukupuolikysymyksessii piiiimi-
nisterimme on poliittisesti huomat-
tavasti korrektimpi kuin Ravensbur-
gerin pelintekijit - mutta he ovatkin
saksalaisia!), joka olisi kyennyt top-
puuttelemaan valloilleen peesseitten
jakopoliitikkojen kohtuuttomia vaa-
timuksia.

Lfiemmin fi,rntematta plii- ja val-
tionvarainministerin vllisti suhdetta
on vaikea tietiiii, oliko kyseessd aito,
sydiimestii nouseva rakkaudentunnus-
tus vaiko vain poliittisesta ahdistuk-
sesta kumpuava tuskainen huokaisu
lojaalin ministerin tukemiseksi.

Piiiministerin epiitietoista pohdis-
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Globatisaatio
jaX:n

otemus

kelua X:n olemuksesta voi kuitenkin hel-
pottaa paljastamalla jo tlssfl vaiheessa
X:n henkilollisyyden. Scodand Yardissa
herra X voi olla kuka tahansa. Sama pii-
tee myoskin tuon mystisen poliittisen
X:n olemukseen. X voi todellakin olla
kuka tahansa. Vdite vaatinee muutaman
selityksen sanan.

Globalisaatio, maapalloistuminen, on
aikamme mantra. Taloudellisella maa-
palloistumisella selittpr kiitevisti liihes
kaikki: tarve alentaa verotusta ja tydvoi-
makustannuksia, leikata sosiaalimenoja,
maksaa julkinen velka... Lista on lopu-
ton. Globalisaation ja markkinoiden -
miti ne sitten lopulta ovatkin - vaati-
mukset neyttevet ohjaavan politiikan te-
koa.

Meidiin poliittisesti yksinkertaisten
annetaan ymmirtdl, ette on olemassa
vain yksi vaihtoehto, joka tyydyttaa
markkinoiden ankarat vaatimukset. los
noita vaatimuksia ei tiiysimiiirdisesti seu-
rata, kansakunta syosteen armotta glo-
baalin Moolokin kitaan. On olemassa
vain yksi tie, jolta ei sovi poiketa. Vaadi-
taan perddnantamaton X, joka vahtii sitii,
ettii tieltii ei eksyta.

Tiitd taustaa vasten ei ole lainkaan yl-
liittiiviiii, ettd kansallisvaltion merkiryk-
sen nfiddiin hiipuvan olemattomiin glo-
balisaation myodi. Hiipumista varmasti
tapahtuu. Kansallisvaltion tehtiviii siirre-
te[n entiste enemmin valtiota laajem-
milla tasoille, kuten vaikkapa EU, ja pai-
kalliselle kuntatasolle. Kumpikin prosessi
rapauttaa valtiollisen piiitdksenteon
merkirysti.

Puhe kansallisvaltion kuolemasta on
kuitenkin kovin ennenaikaista. Tissii yh-
teydessii on slytii tehdfl ero kansallisval-
tion ja kansanvallan viilille. Maapallois-
tuminen on itse asiassa suurempi uhka
demokratialle kuin valtiolle . Kansainvii-
liset markkinat niet tarvitsevat hyvin toi-
mivia valtiollisia jiirjestelmid ja markki-
noita joustavasti palvelevia jtirjestelyitn.
Niiiden toteuttamisessa tarvitaan teho-
kasta valtiokoneistoa. Demokratiasta on
tiissd prosessissa liihinn[ vain haittaa.
Tehokas ja nopea piiitciksenteko puu-
routuu jonninjoutavaan poliittiseen jah-
naukseen piiviinselvissii kysymyksissii.

Maapalloistuneessa maailmassa val-
tion rakenne siis korostuu demokratian
kustannuksella. Kehitystf, voimistaa

Olll E. Kongos
Sosl a o t i po I iti i ko n p rofe s so r i
Turunyllopisto

mycis vallitseva poliittinen retoriikka,
jonka mukaan on olemassa vain yksi
vaihtoehto, johon kaikkien on alistumi-
nen. ]os retoriikka on totta, jos on ole-
massa vain yksi vaihtoehto, niin mihin
ihmeeseen me silloin tarvitsemme polii-
tikkoja.

Valtion virkakoneisto voi kaikkein te-
hokkaimmin toteuttaa tuon vaihtoeh-
dottomuuden. Globalisaation myoti
johtavat virkamiehet ovat tiedostaneet
merkityksensii. Kiinnostavaa ja kuvaavaa
on, etteivdt he enitii tyydy pelkiksi polii-
tikkojen puheitten kirjoittajiki. Entistii
useammin he astuvat kulisseista hetkeksi
parrasvaloihin kadotakseen jiilleen glo-
baalin pelikentiin sokkeloihin, jonne
kansalaisen katse ei yllii.

Vastaus pidministerin aprikointiin on
siis pdiviinselvl: valtiovarainministerinii
toimiva henkil<i, X voi todellakin olla
kuka tahansa. Kyllii valtion virkahenkilot
hinelle sanat suuhun pistevet. X:ltA vaa-
ditaan liihinnfl sisiilukutaitoa ja hivenen
eliiytymiskykyii. Mahahaavasta ja niiris-
tysvaivoista tosin olisi paljon apua sopi-
van mimiikan ldytemiseksi.
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Kotimaisten
elokwien

vanhus on o[[ut
sitkefi setvtytyie

Attipaataan voisi kuvitella, etti

iskelmiillii ia elokuvalla ei olisi

paljoakaan yhtymiikohtia

vanhuuden saati vanhuudentur-

van kanssa. Silti kummallakin

atueella on liikuttu yllHttiviin

usein el6min ehtoossa ia

muiden turvaa tarvitsevien

parissa. Vanhoissa iskelmissH

voidaan iopa puhua sukupolvi-

raiat ylittivisti omasta lajityy-

pistii.

o tilastot todistavat, ctte
suomalainen iskelml ei olc
yhdcntekcvl asia.

- Liil.res puolct mcilli
soitetuista iskclmisti on kotimaisia, miki
or-r suhteclliscsti enitcn koko maailmassa,
suomalaista iskelmdl tlrntcva Maarit Nii-
niluoto tietl;i.

Aikapcrspektiivi - ajan ja ekimln ku-
luminen - oli populaarinrusiikissa pitkdin
hyvin ryypillistl.

- [skclmissi iki on ollut etu, mikl on
saanut arvot loksahtamaan kohdalleen,
Niiniluoto sanoo.

Silti Niiniluoto ei puhuisi taakscpiin
katsomisesta vaan tilinptiitt)kscstd - se l-
viyrymisestii eliimdstd.

- Vanhahar-r on vain saanut elii, Nii-
niluoto tiivistd:i iskelmicn ir.rhimillisid ar-
voja.

Tosin sota-aikana iskclmiaiheet tiik-
kuivat vain tulevrisuudessa, kun ellmd
saattoi loppua keneltti tlhansa hyvin dk-
kiii.

lki on elimiii ia otta oma itsensd

l,yhyt tai kovakaan cldmd ci ole valunut
hukkaar.r, jos ihmincr.r on tdyttdnyt velvol-
lisuute nsa ja uskrltar-rut olla oma itscnsi.

- Ikldntymisccn liittyy sunra ainoas-
taan, jos or-r elil-ryt vdirin, kr.rtcn f unnu
Vainior-r Albatrossissa.

Iske lmdssi ihminen saa olla vapaasti
vanha, vanhcncminen ei olc tabu. Sa-
moin mvos nuoret uskaltavat unclmoida
vanhuudesta.

Varsinaisessa nrrorisomusiikissakin oi-
kcasrarn kaikki kcstlvlnrrndt artistit ovat
tarkastcllect vanhuutta. Ehkd pddllimnrii-
seni rnuistamme Bcatlcs-kappaleen \\4ren
I am sixryfbur cli Kun olcn 64-vuotias.

- Eldmtn kcrrokscllisr,rus on yksi iskel-
mIn pcrusoivalluksista, Niiniluoto koros-
taa.

Vaikka Tapio Rautavaaran Isoisln ol-
kihatussa isoisdstd jr,iikin vain hattu, sc

avaa kurrlijallc cl.irnlu klikcssa nronitasoi -

suudcssaan.

lskelm i[[e ai kaisem m in
tyypi [[i nen kenoksettisuus
kadonnut

- Ennen iskelm5- ia vlihdekulttuuri soi
iinen myiis vanhoille piinvastoin kuin
nykylnen parisuhteeseen pysihtynyt
vlihdeteollisuus. Vihin tunnetut vete-
raani- ia evakkolaulut saattavat viestii
io uudesta monlarvoisuudesta, taarit
tllnlluoto uskoo.
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Sukupolvirajat ylittivi tarkastelutapa
katkcsi I970-lur.ulle tultaessa sekd kan-
taaottavaan laululiikkeesccn ettd disko-
musiikkiin. Nykyiskelmtssi aiheet pyori-
vdt yksipuolisesti parisuhteen ympdrilld.

Viimeiseksi sukupolvirajat ylittlviksi
iskelmdvirtuoosiksi on jiinyt lunnu Vai
nio, jonka vksi lopputuotannon helmistd
"Isoditi ihme on" tiivistll yhteiskunnan
ja elimin kiertokulun perusasiat yhteen
lauluun.

Niiniluoto nikee kuitenkin merkkeji
parcmmasta kl mmcnisen ruotta sitte n vi-
rinncessl, mutta vf,hdn tunnetussa vete-
raani- ja evakkolauluperinteessd.

Itkikurisuutta ja ikiirasismia

Vaikka musiikillisesti meille hallitseekin
melankolia, r,anhuudesta ei aina ole ker-
rottr,r mollissa.

Ilkikurisuus kuului iskelmicn vanhus-
arsenaaliin jo vanhoilla kuplettimestareil-
la.

- Iuuri ikd on antanut moneen ralliin
vauhtia, ja I970-luvun humppavillitys
jatkoi tdtd perinnettd.

Viime aikoina tltd lajia edustaa hlvin
Reijo Taipaleen |aksaahan vanhakin tans-
sia.

Toisaalta vaikkapa Irwin Goodmanin
myohliskauden kappaleessa Tahdon tdt-
tdhattujen vanhainkotiin surumielinen ja
kepcd vanhuus kohtasivat toisensa.

Vaikka iskelmi itse on suonut arvon
vanhuudelle, iskclmdnikkarit ovat uscin
kertoncct ikdrasismista omassa ammatti-
kunnassaan.

- Muusikoiden omat laulut kertovat
ammatin kovuudesta ja suosion oikulli-
suudesta.

Silti ennen aikojaan sammuneiden tai
menchtyneidcn iskelmlartistien ohella
tunnctaan monia aina vhi uusia sukupol-
via viihdvttineitt veteraaneja, kuten Veik-
ko Lavi tai Esa Pakarinen. Oman itsensd
ndkoinen ja oloinen Pakarinen suunnitteli
vicll kuolinvuoteellaan 80-vuotisjul'rla-
konsettiaan.

Ymmirretiin ihmistd
eikii jiiriestetmtiii

Muun muassa sunnuntaiaamuisesta iskel-
mdradiosta tuttr,r Maarit Niiniluoto pe-
rehtvi populaarikulttuuriin stipendiaatti-
na Ranskassa I970-luvulla.

- Ranskalaisessa kulttuurissa ei ole
koskaan ollut kansan suosiman taiteen ja

korkeakulttuurin vllilli sellaista vastak-
kainascttelua kuin meilld Suomessa.

Toki meilldkin jo professori Matti
Kuusi sanoi virkaanastujaisesitelmlssdin
\uonna 1959, ettd iskelmdt ovat nykyajan
kansanlauluja.

Kuitenkin ajatus iskelmlsti kansakun-
nan salattuna muistina on mclko uusi.

Niiniluoto epdilee, etta yksi sly van-
huuden ja el[min kerroksellisuuden kaih-
tamiseen nykyiskelmlssi on siind, ettd
suurin osa nykyisesti aikuisviestosti ei
ole saanut luonnollisella tavalla kuulla
menneisyydestddn.

Osin tdmd johtuu poliittisista syistl
sekd siitd suuresta yhteiskunnallisesta
murroksesta, suuresta muutosta, joka ra-
visteli maata 60-70-luruilla.

Murroksen myotd myos viihdekult-
tuurista tuli pitkelti viihdeteollisuutta.

- Iskelmilli voisi edelleen vahvistaa
yhteiskunnan mahdollisuuksia hoitaa itse
ongelmiaan ja sietdl erilaisuutta, sillS is-
kelmd kunnioittaa niin invalideja kr,rin
pultsareitakin, Niiniluoto uskoo.

luice Leskinen sanoi jo 10 r.uotta sit-
ten, ettl Suomessa on maailman paras eli-
kejdrjestelmd, mutta huonoin eliketurva.

Siiri Angerkoskesta
loeI Rinteeseen

Kotimaisen elokuvan tietopankki, eloku-
vancuvos Kari Uusitalo on itsekin koke-
nut yli puolet suomalaisen kokoillan elo-
kuvan historiasta. Hinen uransa elokuvan
parissa alkoi 47 ttotta sitten Suomen fil-
miteollisuudcn studiolla.

Ylldttevlsti hlnelli on myos tietoa
suomalaiscn vanhuksen ja avun tarvitsi-
jan arjesta ennen tyoelekejdrjestelmid.

- Soin ensimmdiset 20 elinvuottani
kunnanleipdd, koska ditini toimi kunnal-
liskodin johtajana, Uusitalo virnistdd.

Orpoja, vaivaisia ja vanhoja

Vaikka elokuva onkin viihdetti, sosiaalista
vastuuta on kisitelty jo aivan ensimmdi-
sistl elokuvista asti.

Ollin oppivuodet vuodelta 1920 ker-
too slyttomini kasvatuslaitokseen joutu-
neen nuoren tarinan, ja myos Pikku pe-
limanni, Heimo Haitto, karkasi elokuvas-
sa orpokodista maailmrnmainecsccn
vuonna 1939.

Sittemmin alaiklisid orpoja juonittele-

! o 2oo1 \,AeWxe

- Valkka elokuvat on
alna tehty nuorehkollle
lhmlsille, vanhukset
ovat useln esllntyneet
Yaikuttavissa siYU-
oslssa. elokuvaneuvos
l(arl Uusitalo tletii.
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Siiri Angerkoski teki useita
unohtumattomia vanhus-
rooleia. Eris vihin
tunnetulsta on ruotu-
vaivaisen Hlrs-Riikan
slvuosa Armand Lohikosken
ohiaamassa elokuvassa
Kahden ladun talossa
vuodelta 1988. (kuva
Suomen elokuva-arkisto)

tunncttujen elokuvicn sivr-rosissa, kuten
kauhoja myymdlli itscnsi elittf,vd Turkir.r
sodan vcteraani, Korni-Mikko elokuvas-
sa Screnadi sotatorvella vuodelta 1940.
Aihe tictenkin sopi talvisodar.r jdlkeisecn
aikaan.

Eldkeldinen ennen muita on kuitcnkin
Siiri furgerkoski, joka csitti Hirs-Riikka-
r-rin-ristd ruotuvaivaista clokuvassl Krhden
ladun proikki vuonrra 1958.

Monumcntaaliscn jdihl,viistvon An-
gerkoski tcki sittcn tclevisioelokuvassa
Aliisa, jossa hin esitti wotontl ja lopr-rlta
pienellS kansancldkkecll.i kituuttavaa yk-
sinlistl naista.

Vanhuselokuvaboomia tuskin
tulossa

Yleensd elokuvassa ikI on lohdullinen,
silld Uusitelokaan ci muista clokuvasta
scllaista vanhusta, joka otisi jlinyt lopul-
lisesti katkcraksi.

- Var-rhuksct ovat ollcet sitkeitl sclvil,-
tyjid. Katkcria taas ovat kcski-ikdisct ai-
kuisct, koska elokuvantekijlt nauroivat
chki itsclleen.

Uusitalo m1,os muistuttaa, ctte nevtel-
rnlclokuvat orr eina tchn ve rrattain nrro'
rehkoille ihn'risille.

- 20-30-vuotiaista on y,hri va['rvcrnrnin
tullut clokuvan kohdcrl hnr.i.

Korttelitcattcriverkoston hdvitn'd l-rar-

va ikiinrynyt vaivautuu cnii katsomaan
sellaista, mir-rkI r-rdkec telcvisiosta puolen
wrodcn pddstd.

- Toisaalta parhaimrnillaaukaan clo-
kuvateattercissa ei voisi olla scllaista tar-
jorrtar ikdihmisillc, jota n' p1'st11' tario.t-
maan.

Uusitakr ei silti tiysin ryrmiil elokuvi
er.r tckemistd vanl.ren.rmille ikipolville.

- Varmasti Aki Kaurismriki pystyisi
l-rr.vinkin tekcrnldn jotain sen kaltaista,
Uusitakr sanoo ja viittaa runsaan kymmc-
nen r.uoden takaisecn Katl-rerine Hcpbur-
nin ja Her-rry Fondan Kultalampcen.

Uusitalo r-rdkce kuitenkir-r kotimaiscn
clokuvan uudessa nousussa perinnc-clo-
kuvien paluuta, jota cdustavat vaikkapa
Hl,liit,vt talot autiot pihat ja etenkin Kari
Poloscn koko tuotanto.

Teksti: Kimmo Kontio
Kuvat: Tuulikki Routio

a

vicn perinnor.rkdrkk.vjicn pyoriryksessl or.r

kisiteltv mor-rissa elokuvissa.
Varsinaiscsti vanhoicn ascmla kur,'aa

vista clokr,rvista lienec tunr-retuir-r Opri.
Opri-r.nummo, csittijlndiin Ibakel Laak-
so, r,iediir.r vrikisin ku nnirl liskotiin, mr.r t-

ta sielli hlncst:i tulcckin var-
sinaincn hengenluoja: taval-
laan Niskavuorcn vatrha-
er-ndnti rnyiintciscssd miclcs-
sii.

Sivuosista tutuistr hunr-
ukoista, ctuncnlssi Flercr
Roincesta, on tavallarn tullut
kotir-naiscn ckrkuvan varthus-
tcn t unnusonlaisia lr;rhrrrojl,

arkkiqr.ppejl.
Hivenen elitistisempii eldkevaarcja

csiin6l' toisessa 50-luvun clokuvassa Viisi
vekkulia.

Sytempii ja vakavan'rpia vanhushah-
moja on csiintvr-rvt useiden v:ihcrrt-nin

.a*
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Eltkeliliset kotimaista
elokuma pelastamassa
Kotimaisen teatterielokuvan kohta-
lon vuosina 1960-luvulta lehtien
yleisomenetysta yritettiin palauttaa
pitkelti eldkeldisvoimin.

Matti Kassila ehytti juurevan Joel
Rinteen kirjaimellisesti ellikkeeltd
suomettuneessa agenttikomedias-
saan Votkaa Komisario Palmu.

Samaten ikinuori Edvin Laine
ohjasi kuolemaansa asti. Yksi hinen
loppukautensa valopilkuista oli Kal-
le Pddtalon kirjoihin perustuva huu-
tolaiskuvaus Viimeinen savotta, jos-
sa kuvataan orpolapsen ja sittemmin
lentojitkdn Vikke Nilon kohtaloa
selkosissa syntymdstd kuolemaan.
Pidhenkilo ei viihtynyt vanhainko-
dissa, vaan katsoi parhaaksi muuttua

jltkilegendan mukaan poroksi.
Ehke ei ole sattumaa, etti kolmi-

kantaisen konsensuksen kaudella
1 970-80-luvulla ainoa elokuvateat-
tereiden kotimainen kestosuosikki
oli tiydellinen tyonvieroksuja tJuno
Turhapuro.

Elokuvassa ei ole koskaan innos-
tuttu tavallisista puurtajista. Ihminen
joko kuolee ryohonsii tai tekee tulos-
ta viltelldkseen toite, kuten Lapatos-
susta muistamme.

Oikeastaan virkeii eldkeikdinen
Spede voisi kruunata kunniakkaan
Turhapuro-sarjansa nyt lopullisesti
elokuvalla Uuno tyottomyyselflk-
keelli.
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Yrittti ien sosiaaliturvaa
ehdotetaan remonttiin

ykyisin sairausvakuutuslain
mukainen piiviiraha md5-
rdytyy viimeksi toimitetussa
verotuksessa vahvistetun an-

siotulon perusteella. Tyoryhmn ehdottaa,
ettd verotuksessa vahvistettujen ansiotu-
lojen sijaan yrittiijien sairauspdivf,rahan
perusreena klytettiisiin YEl-tyotuloa.

Uudistuken tavoitteena on taata yrit-
tajZille lyhy"taikaisen sairauden ajaksi sellai-
nen turva, joka mahdollisimman hywin
vastaisi tyokyqm<imyyden johdosta me-
netettye tyopanosta ja saamatta jilinytte
tuloa. Tyoryhmi korostaa, efte YEL-tyo-
tulon tulisi olla riittiiviin korkea ja mitoi-
tettu oikein yrittijiin tydpanokseen yri-
tyksessi, jotta yrittdjd saisi oikean tasoisen
turvan sairautensa varalle.

Uudistusta koskeva kansaneldkelain
muutos tulee voimaan ensi heindkuun
alusta. Sairauspliiviirahan perusteena
YEl-ryotuloa kdytetiiiin kuitenkin vasta
vuodesta 2004 alkaen. Siirtymikauden
aikana, 1.7. 200I - 31.12.2003, yrittiijiin
sairausptivdraha miiiiriiytyy nykyisten
seennosten mukaan.

YEl-tyotulon perusteella sairauspdi-
vdraha voisi mldriytyi ainoastaan kuuden
kuukauden stinnon nojalla. Silloin yrit-
tdjiin on esitettdvi selvitys, etta henen
YEl-tyotulonsa on sairautta edeltdven
kuuden kuukauden aikana ollut 20 pro-
senttia suurempi kuin viimeksi vahviste-
tun verotuksen yrittiijiansiotulo.

Yrittaien sairausvakuutusmaksu puo-
lestaan meereytyy entiseen tapaan vielii
vuodelta 200L ja 2002. Myos vuoden
2003 ennakkomaksu miiiird.ytyy nykyisen
perusteen mukaan. YEl-tyotuloa kiiyte-
tidn sairausvakuutusmaksun perusteena
vasta vuonna 2004 vuoden 2003 lopul-
lista verotusta vahvistettaessa.

Uudistus koskee myos maatalousyrit-
tdjii, joiden sairauspiivdraha miiiriiy'tyisi
MYEl-tyotulon perusteella.

Sosiaati- ja terveysministeriOn asettama tytiryhmti
ehdottaa m uutoksia yrittiijien sairauspeivdrahan
mtitiriiytymisperusteisiin ja vakuuttamisvelvo[lisuu-
desta vapauttamista koskevien sddnntisten kumoa-
mista.
Tytiryhmti pohti myiis nykyisen, yrittiiiien itiykiksi
kokeman YEL-tydtulokdsitteen korvaamista uudella
ia joustavamma[[a kdsittee[[8.

VapautussiEnntistti ku motaan

Tyoryhmi ehdottaa vakuuttamisvelvolli-
suudesta vapauttamista koskevien sddn-
nosten kumoamista. Kun palkansaaja-
puolella on pyritry mahdollisimman kat-
tavaan jiirjestelmiin muun muassa saarta-
malla piitketyot elikevakuutuksen piiriin,
ei yrittiijien vapautussdenncistoi voida
endd pitrid tyoelaikejiirjestelmin nykyisten
tavoineiden mukaisena. Myoskiiiin kilpai-
luneutraliteetin nekokulmasra ei vapau-
tussaennostoe voida pitdd perusteltuna.
Vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettu
yritteia vapautuu myos vakuutusmaksun
suorittamisesta ja hln on kilpailullisesti
muita yrittijii paremmassa asemassa.

Toisaalta ei voida edellyttii, etti yrit-
tiijii maksaisi vakuutusmaksua sellaisen
yrittdjiitoiminnan osalta, josta ei kartu li-
sid eldketurvaa. Tdllaiselle yrittdjille ei
kuitenkaan endi my<innettdisi vapautus-
ta vaan lakia muutettaisiin siten, ettf, yrit-
tiiji ei enid olisi YEL:n mukaan vakuut-
tamisvelvollinen.

Vapautussitnnosten kumoaminen on
tarkoitus saattaa voimaan woden 2002
alusta. Muutos koskee myos maatalous-
yriftaiie.

f oustavampi YEL-tytitutokfi site

Tyoryhmissl oli esillii lisimaksumalli,
jonka mukaan vakuutusmaksu muodos-
tuu kahdesta osasta, perusmaksusta ja Ii-
simaksusta. Perusmaksu miiiirdyryisi yrit-
tijdn YEL-perustyotulon perusteella. Li-
simaksua yrittajii voisi harkintansa mu-

kaan maksaa vuoden lopussa yrityksen
tuloksen ja lopullisen maksuklvyn selvi-
tesse.

YEl-perustyotulo mldrdltyisi samaan
tapaan kuin nykyinen YEl-tyotulo. Lisii-
maksu muutettaisiin YEl-tyotuloksi ja li-
slttiiisiin kyseisen vuoden perustyotu-
loon. Perusmaksun ja vapaaehtoisen lisii-
maksun yhteismeiireste miiirittyisi yrittl-
jiin kunkin lr:oden YEl-tyotulo.

Tyciryhmiin miiiiriaika peittyi huhti-
kuun lopussa 2001. Silla ei miiiiriiaikaan
mennessd ollut mahdollisuutta selvitellii
mallia tarkemmin. Tyoryhmit ehdottaa-
kin, ettd mallin yksityiskohtia selvitettdi-
siin viell erikseen.

Aino Lossllo
Eliketurvakeskuksen
lakiosaston [akimies



Etakl<eiden

"Suomalaiset ovat tu nnettuja
hyvtistii analyyttisesta kapasi -
teetistaan. Listiksi heilld on
ratkaisukeskeinen asenne
ongelmiin. Siksi voidaan uskoa
heiddn suoriutuvan ettikeiiirjes-
tetmdnsd haasteista." NHihin
sanoihin piiiittyi virolaisen Lauri
Leppikin arvio Suomen elikeidr-
iestetmdstd.

Omille virheille sokeutuu.
Eikii hyviti puoliaan vHlttimdttd
huomaa. Siksi utkopuolisen
kuvaus voi otla ehyempija
totuudenmukaisempi kuin
omatekoinen. Td[[ainen fitosofia
lienee o1[ut tausta[[a kun Maail-
manpankki pyysi naapurimaita
arvioimaan toistensa etiikejiir-
jestelmid Wienissd jtirjestetys-
sd konferenssissa "Learning
from the Partners".

- 

tr(rn soslJ.Jllmlntstcrltt J\ tls-

fll tqa Laun l.cpptR percntvrrt-
I t I Suomen ellkejirjcstelmdin

- 

ja laati siit:i raportirr. Koska
maakohtaiset raportit on Iaadittu saman-
kaltaisiksi, cri maiden cllkejlrjestclmii
voitiin entistii helpomr-nin vertailla kes-
ker-rIil-r.

Lcppik tunsi ennestddn Suomcn eld-
kejlrjcsteln-rin periaatteet ja hallintonral-
Iin ,vlcispiirteisesti, mutta vasta se lvitys-
tehtdvdn saatuaan hin alkoi panelrtlla
mvos vksityiskohtiir.r. Muuttivatko nc
hinen kisityksidlnf

- Minulla ei ollut ennakkomielipidet
td, vaan se kehittyi raporttia tehclesslni.
Uskorr, ettl jos suomalaiset asiarttunti-
jat, poliitikot ja kansalaiset ovat qyntai-
sid elikejdrjestclmdinsd, se on Suomellc
hpe jdrjestelmd. Leppik arvioi.

Tytietii ke j iiriestelm ln
pirstateisuus suuri heikkous

l,eppikin raportin mukaan Suomen tyo-
cllkcjirjcsrelmSrr pirstaleisuLrs nouscc

ensin.rmriiseksi heikkouksista. Eri hkicn
erikoisur.rksia jr erityispiirteitd ci voiclrr
vmmiirtdd rationaaliselta poh jalta.

- Kaikkicn curooppalaisten nrridcrr
e likc j lrj estcln-rdt ovat ddrimt-t-tdisc Ir mo -

nin'rutkaisia, mikl tosin usein lisli niidcn
taidokkuutta. On yleisii siintdjd, r.r.rtrt-

ta niistd on lukuisia poikke Lrksil. Jotkut
poikkeukset or.at loogisia ja rationaalisia,
r.r.rutta joidcnkin takana or.r tiettl,jd histo-
riallisia kehityskulkuja. Tillaisia erikoi-
sur,rksia ei voi vmmdrtdd ilnrar-r taustatie -

toja, sanoo Leppik.
Liiallir.ren t),onantaiakcskcisyys on

keskeinen t,voelSke jirjcstelmln hcikko-
uksista. Yksittdiselld vakur.rtetulla ei ole
mahdollisuutta valita ellkevakuutusta
hoitavaa tahoa eikd hIn r-r-ryoskriln sa:r

etua tl,oclSkcvhtion investointien hvvds-
tI tuotosta.

Erds keskeisisti heikkouksista liittl'r,
varhaiseldkkeisiin. Raportin n.ruklan tvri-
eldmdsti poistumisecn on liian monta
vdylld. Nelidntcn:i hcikkouterr:r meini-
tlan maksutason norrsuplincet.

- C)li mielcnkiintoista havaita, etti

Suomelle
pisteiteVirolta

Maailmanpankin rahoittama eri
maiden eltikeiiirjestelm iti
arvioiva seminaari "Learning
from Partners" itrjestettiin
Wienissil S-8. huhtikuuta. Konfe-

renssiin osallistui 24 maata ia
seitsemen yhteis6t, joista
Euroopan komissio oli monilu-
kuisim min edustettuna.

Osaltistu j amaiden ettkeiiir-

a

en
maiden

\tiie/dr)<e J o 2OO1

euroviisuissa
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miclipidetutkimusten mukaan noin 75
proscnttia suomalaisista or-r valmiita
maksamaan lised tvoelekemaksuja, jos
cturrksiin ci kosketa. Mutta samaan ai-
kaar-r 58 prosenttia uskoo, etti etuuksia
heikennet*in tulcvaisuudessa, ihmcttc-
lce Leppik.

Kattavuus ia korkeatasoisuus
vahvuuksia

Suomen eldkcjlrjestcln-rdn antama kor
kca sosiaalisen turvallisuuden taso yhdis-
tvneenl laajaan kattavulrteen on terkein
scn vahvuuksista. Lisdksi jlrjestelmd or.r

kannustava, tyoclikkeissd on maksujen
ja etuuksicn vdlilll selvi 1,htcys. Se mo-
tivoi n'rr.os pienituloisia kartuttamaan
t)'tielekeftien.

Trirkei plussa on se , ettd jirjcsteln.rd
nalrttii kansalaistcn laajae tukea ja kan-
natusta.

Taloudcllisen tilanteen Leppik nikee
aika hyr'5ksi. Sg'nd tahan on osirraincn
rahastointi, rahastojen yksityir.ren l'roita-
minen ja viime vu<>sien korkeat tuotot.

Yiron sosiaaliministerin avustaia Lauri
Leppik on arviolnut Suomen etikeiSrles-
telmii taallmanpankin konferenssissa
Wlenlssi. Hin sai perehtymlsmateriaa-
linsa paltsi lnternetistii myiis Eliketurva-
keskuksesta varatolmitusiohtaia Seppo
Pietltdisetti ia osastopiSllikkii Christina
LindelllltS.

NeljSs val.rvu ustekijoistd on hallinnor.r
tehokkuus. Kansaneldkelaitokscn hallir.r
tokulut ovat kolme prosenttia ja ryoeld
kejdrjestelmin noin neljd proser-rttia.
Kcskimddrdincn cldkkcen kdsittelv kcstdl
55 pdivis.

Muokkauksia tutossa,
ei tiysremonttia

Leppikin raportissa on lista rnuutosch
dotuksista, joilla jdrjcstelmrii paranne-
taar-r kcstimdin ticdossa olevat clenro-
graafisct rnuutokset. Ylcisvaikr-rteln'ra
kel-rir,vksen luonteesta ()n, ctt5 tukrssa on
jdrjestelmicn criasteisia rnuokkauksia,
mutta ci n-rittiain peruste cllista rliysrc,
monttil.

E nsimmriiscnd kehitl,skohteidcn lis-
talla on ansioelikcjlrjesteh.ndn vksinker-
taistaminen ja lakicn mISrin vll-rentimi-
scn. Tdhln liitt11, myos jdrjestchnln Li-
pinikp,1,1,den parantamincr.r.

Puskurirahastojcn kehittrimincn rikil-
lisid lamal-riirioit:i vastaan kuuluu t,MU
kritccricn toterrtumiscrr trrrvarmiscen.
Tilloin r-r-raksuja voidaaln pitii nousu
kaudcn aikar-ra hicman korkcan'rn'ralla ja
keventld Iaskusuhdanteessa.

Muita sope utuskcinoj:r ovat ajatukset
rlr o ts a I ai s tyyp p i s e n c I i r-r r i ka ke r to i r-n e n
kdyttoiinotto sekl elikkciden sitominen
syrrqrlyslukuihin. Viinreksi nrrirrittu pc-
rustuu lravaintoihir-r, joiden mukaan c1-ri-

varrnuustckijIt svntyr'11,den kehitykses-
se ovat ehken-renojcr-r kannalta tdrkeinr-
pii kuin eliniln kchittvmiseer.r liitt1,r,:it
cpdvarmuudet.

Te ksti : Pi rkko I tiiiske liii n en
Kuvo: Esa Tuominen

jestelmiti arvioitiin Maailman-
parkin laatiman yhtentiisen
kaavan mukaisesti. Kaava
edellytti paitsi perusteellista
arvioitavan maan ieriestelmiiin
tutustumista mytis erilaisten
indikaattoreiden laskemista.

S uome n etiikeiiirj estelmHn
arvion teki Viron sosiaaliminis-
terin avustaja Lauri Leppik.

Kokoukseen osallistui mytis
ministeri Eiki Nestor itse.
Viroa koskevan arvion teki
Eltiketurvakeskuksen suunnit-
teluosaston peellikk6 Christi-
na Lindell. Ede[[isessii Ty6elti-
kelehdessd (zlzoot) oli hdnen
artikkelinsa Viron etEikeiiirjes-
tElmeste.
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Vakavaraisuus
yhehwii Tyiiele titiiden

tulokset eikkenivtt
vuonna 2(D0(D

Lrsi trlous ci loppLrjcrr lo-
puksi ollut cntisti kum-
mernpi lukuistcn "anrrlyy-

tikkojen" puolcntoistir
vuodcn takaisista profbtioista huolimat
trr. Porssihuumaa scurasi teknologia-
osakkeiden arvojen raju pudotus ia ar
vostuserojen huvetcssa mvos eldkcva-
kr,rutus,vhtididcr.r si joitustulokset jlivrt
cdellisccn vuotccert verrattunil vrltim:rt-
tomiksi.

Yhtioidcn hyvrin vakavaraisuuclcn tl-
kia ci paniikkiin kuiter.rkaan olc aihetta.
TImI korostuu toimitusjohtajien katsa-
uksissa, joissa yhder-r vuodcn huonoa tu
losta ei ;raljonkaan painoteta vaan koros-
rctaarr osrrkesijoitustcn rrruit.r siioitus-
muotoja parcmpaa tuottoa pitkrilh aian-
jaksolla. Trimrikin cdell1,ttll onnistuak-
sccn vil.rir.rtdin keskitasoista sijoituspoli-
tiikkaa.

Yhtioiden yhteer.rlaskettu kokonais
tulos oli 982 miljoor.raa markkaa eli 5,2
prosenttia edellisen vuodert l9 miliardin
markan jdttitulokscsta. Se kd riski-, sijoi-
tus ctti hoitokustanr-rustulokset heik-
kenivit. Arvostuserojen mulltos oli -tt,8
miljardia markkaa. Vuonna I999 vastaa-
va rnuutos oli +10,1 miljardia markkaa.

Vaikka yhtioiden toimintapf,:iomien
yhteismdriri vdheni 1064 n.riljoonaa
markkaa, siilvi yhteenlaskcttu vakavarai-
suuspddoma lthes enr.rallaan riskiliikkccn
tulokscsta tasoitusvastuisiin tehryien siir-
tojen takia. Vuonna 1999 r,akavirraisuus-
piiomien kasvu oli 17,7 miljardia mark-
kaa. Vuoden 2000 toin.rintapddomasiir-
toon ei cndl sisdltynyt laskuperustc- ja
rahastokorkojen vilistl korkoeroa vaan
se klytcttiirr 31.f 2.2000 rahastoitujcn
cllkkeidcn 2,96 proscntitt sttttruise ctr
korotukseen.

Osakkeiden osuus sHilyi

Porssikurssien laskusta huolirnatta osak-
keiden osuus yhtitiiden sijoitusomaisr.ru
desta sdilyi ldhes e nnallaau. Uusista osa-
kcsijoituksistr 1'hI suurcmpi osil strrrn-
tautui ulkomaille . Sijoitusten tuottopro-
sentit alenivat edcllisccn vuoteell verrat-
tuna kaikissa yhtioissi.

Yhtioiden sijoitrrsterr ruottoproscntti
oli nyt yhtee nsi 3,9, r'uonna 1999 sc oli
I2,7. Suurir.r pudotus tapahtr,ri osakkci
siin suhtccllisesti eniten sijoittlneissa Il
marisessa ja Elike-Fer-rniassa. Vastr.ruvc
lan cdellytt:imdn korkovaatimttkscn
vuonna 2000 kykcni tiyttiimilin tilivuo-
den sijoitustoimir-rnan tuotolla vain kol-
rne yhtiotl.

Yhtioiden vakavaraisur,rs siilyi edcl-
leen hyvdr.rd, vaikka toimintapliomicn
keskimddriinen proscnttiosuus tavoitc-
r'yohykkeen alarajasta laski 169 prosen-
tista 153 prosenttiin. Vakavaraisin oli
edellec n I lmarinct-t, jor-rka toi mi r-rtapdi-
oma oli l7I proscnttia tavoitevyohyk
kecn alarajasta.

Vastuuvajaus kuoletettiin

TEL-vakuutusmaksu oli 21,5 proscnttia
palkoista eli san-ra kuin edelliscna vuotr-
r-ra. Palkansaajan maksuosuus siitl oli 4,7
ja tyonantajan 16,8 prosenttia palkasta.
YEL-maksu oli 21,0 prosenttia ryotulos
ta. TEL:n laskuperustekorko oli vuodcn
2000 ensimmiisen puoliskon 5,25 pro-
senttia, hcind-syyskuun ajan 5,5 pro-
senttia ja lokakuun alr,rsta ldhtien 5,75
prosenttia.

Havaintoja
Yhtitiiden vuosikertomukset
sisiittfiviit jo varsin yhtendisessd
muodossa yhtidvertaituihin
tarvittavaa [uku materiaalia.
Painettujen vuosikertomusten
aikaviive on valitettavasti vietfi
melko suuri. Viimeiset itmestyviit
vasta toukokuun kuluessa.

Yhtiiiiden tehdisttiinfot sen siiaan
ovat viele osin vaiavaisia my6s

yhteisessi tunnuslukuryh mdssii
sovittuien asioiden osatta. lo
perinteiseksi muodostunut
kinastetu siioitustoimin nan
tu losten itmoittamistavasta
piristi hieman tflmdnkin kevflin
muuten viihlin vtirittintii titinpiiii-
tiisai kaa. Lieneekti merkkini
vdhitellen kiristyvtistti kilpailus-
ta?

E \aeure J o 2ool



Vuodet eivdt ole veljeksii

eikti kasvu aina jatku, niin

mukavaa kuin se olisikin.

Timiin saivat karvaasti

kokea e lfi kevaku utusyhtitit-

kin vuoden 2ooo tilinpiii-
ttiksiii te hdessiiiin.

Vuodcn 1994 vastuuvajaus saatiin
kuoletettua vuonna 2000, joter-r tdmdr-r

ruodcn alusta TEL-maksua voitiin alcn-
taa 0,4 proscnttiyksikkol tasollc 2l,l
prosenttia palkoista.

Tyoeldkeyhtioider.r TEL-vakuutettu-
jen mdlri kasvoi 4,4 prosenttia ja YEL-
vakuutcttujen luku I,2 prosenttia. Va-
kuutusmaksutulojen kasvu oli 4,4 pro-
senttia.

Asiakashyvityksiin yhtiot siirsivit
1086 miljoonaa markkaa eli 80 proser.rt-
tia edellisvuoden siirrosta. Keskimllrin
tirnl mcrkitsec 3,6 proscntin suuruista
alcnnusta yhden vuoden TEL-maksuun.
Sijoitusten tuottoprosenttien suhteellis-
ten erojcn pienencmisen scurauksena
myos yhtioidcn hyvityssiirtojcrr t.rsocrot
supistuivat.

Elikcmcno kasvoi 6,2 proscnttia.
Vuoden 2000 alussa tchtiin 65 vuotta
tf,yttineiden elikkcisiin 1,43 prosentin
ja nruihin cldkkcisiin 1.87 proscntin suu-
ruinen indeksikorotus.

Tasoitusvastuisiin yhtiot siirsivit
I I38 rniljoonaa markkaa. Vuoden 1999
siirto oli 1735 miljoonaa markkaa.

Luottotappioider.r mddri oli 243 mil-
joonaa mrrkk.ra. Edclliscnl vuonna se

o\ 259 miljoonaa markkaa.
Maksun hoitokustannusosalla katet-

tavat liikekulut kasvoivat 5,2 prosenttiin
maksutulosta. Edclliscn vuoden luku oli
5,0 prosenttia. Sijoitustoiminnan kulu-
jcn kasvu oli I8 proscnttia ja tyokyvyn
yltdpitotoiminnan hoitokulujen muLrtos
6,2 prosenttia.

q

Jdrjestelm56n
tulimuutoksia

Vuoden 2000 alus-
sa voimaan tulleet
muutokset jatkoivat jo vakiintur.rutta eli-
kemenojen picnentdn-risecn ja
siirtvmisen myohcntSmiseer-r
linjaa. Yksilollisen varhaiseldkkecn
ja nousi 58:sta 60 vuoteen 1943
syntyneiden osalta.

Tyokyr,yttomy,vs- ja
keider.r rahastointi yl.rteniistettiin 8
prosenttiin. Tyottomyysellkkeen voi
saada my6s pclklstlln vapaakirjaeldkkce
ni. Tyottomyyscldkkecsecn ei enid aina
lucta mukaan tulevan ajan karttumaa,
mutta siihen oikcutcttLr saa scn tyotto-
rnyyscllkkecn jilkccn mytinncttrivlssS
vanhuuseldkkeessi.

Vuoden 2001 ah,rssa tulivat voimaan
rekisteroiryjen lisletujen sulken.rista kos-
kcvat muutokset. TEL:n mukaisen rekis-
tcroidyn lisieldkevakuutukscn omat tuo-
tot civdt ole vuosikvmn-reniin
vakuutuslajin menoihin. Yhtciser.r tasaus-
jdrjestelmdn kautta ja sulkemiscsta huo-
limatta kaikki vlkuutukscnottajat ja va-
kuutetut joLrtuvat edelleer-r osallistumaan
tdmen vakuutuslajir.r ehkekustannuksiin.
Myos YEL:n vdhimmdistuloraja ja aloit-
tavan yrittdjln maksualennukset muut-
tuivat vuoden 2001 alussa.

Atso Saajoranto
E[6kevakuutusyhti6 I Imarisen
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Vtihiin hoidettuna eltk-
keelle loppuidksi. Ttimii

on avainongetma, johon

vakavaa masennusta

sai rastava, tytikykynsi
menettdnyt suomatainen

nykyiiin mittei vdistd-

miittt joutu u. Kansanter-

veyslaitoksen mielen-

terveyden ja alkoholi-
tutl<imuksen osaston
yti tiiii ktiri n, d osentti
Erkki lsometsdn mietes-

tH niin ei kuitenkaan

tarvitsisi olta.

epressio on hoidettavissa
olcr.a sairaus, mutta cnsin
pitiiisi parantaa sairauden
alihoito, hin sanoo.

Telld hctke lli mrser)-
rruspotilaan hoito ja scllranta ci ole tar-
peeksi systcmaattista ja intcnsiivistd. Ei
esimcrkiksi ole tavatonta, ettei potilaallc
kokeillaan vain yhti masennusldlkctti.
fos sc ei tunnu auttavan, vaihtochtoisia
lldkkcitl ei ctsiti riittdvdsti tilalle. Tarjolla
olisi kuitenkin nykyddn useita erilaisia
liikkeitd, joista kullekin potilaalle paras
n.rahdollinen todenndkoiscsti loyryisi et-
simisen ja kokeilemisen kautta.

Viimeisen kymmcnen vuoden aikana
on masennustilojen hoitoa kehitetty voi
makkaasti. N1,t on olemassa myos monia
"uuder.raikaisia" psykotcrapcuttisia hoito-
rnuoto ja, csimerkiksi erilaisia lyhyttcrapi-
oita, mutta hoitol'Irjestclmin mahdolli-
suudet on alimitoitettu. Apua ei saada
kaikille tarvitscvillc.

- Kumollisen l-roidon kustannukset oli-
sivat vain pisara valtamcressi verrattuna
ryokyr'yn r-nencryksen aiheuttamiin kustan-
nuksiin. Hoitojlrjestelmdn resursscihin tar-
vittaisiin merkittdvl lisdsatsaus, mutta sc[-

laista ei ole ndklvilll, Ison.rctsl pahoittelce.

Yitaak?iri Erkki lsometsd:

Masennusta
hoidetaan tiian
vahtn
Kansainv6[ist5 keskitasoa

Vastikdin julkaistu tutkimus dcpression
vr,roksi Suomcssa tyokyryttomyysellk-
keette jihnciden hoidosta toi esiin l5dke-
hoidon laatuongelmia. Tutkimus osoitti
myos, ettd useimmat eliikkccr-r saaneet
olivat jldneet psykotcrapeuttista hoitoa
vaille ennen kuin cldkeptltos tehtiin.

Masennr,rstilojen esiinryrlytti on vii-
meksi kartoitettu Suomessa TERVA-tut-
kimuksessa. Se tel.rtiin vuonna 1996 it
siind selvitettiin aikuistcn vakavan masen-

nukscn csiintymistl. Vakavaa masennus-
ta sairastavie n mdirdksi kirjattiin 350 000
- 400 000 rikuista tuodcssa.

- Kansainvllisesti vertailtaessa suoma-
laiset eivdt epidcmiologisen ticdon valos-
sa ole sen dcprcssiivisempil kuin muiden-
kaan maiden kansalaiset. Mutta eriryisesti
nuorten miesten itsemurhakuollcisuus on
maassamrle yhd korkea, vaikka luku on-
kir-r laskerrut, Isometsi sanoo.

I 990-luvulla masennuslilkkeiden
kdytto Suomcssa kasvoi nelinkcrtaiscksi.
Hoitoon hakeutunrinen kasvoi selvisti
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Masennusta hoidetaan
liian vthtn

Liikaa tiiiikkeitli?

]ulkisuudessa on tavan tirkaa kauhistcltr.r
suomalaistcn popsivan pillereitl liikar.
On viitetry, etti pr.rrkista hactairn I'relpo-
tusta liian herkisti crilaisiir-r noruralliel:i-
mln tuntemuksiin, jotka n-rcr-risivit chki
ohi omia aikojaan ilmrrn Liikl<eitaikin. Iso-
merse ei allekirjoita \.Iirrciri.

- Mielialalfakkeitl kiivttid t,hi picni
osa kansalaisista. Monesti niissri puhcissa
unohtuu sc tosiasia, cttl llikkeiti mdlrd
tdin aina lidkdrin todelliseksi arvioimarn
tarpcescer). Potilas on sarttruut potca cri-
laisir vaivoja kutcn uncttonruuttr jo pit-

kdin, montl kur.r-
kautta. enncn kuin
lrdn eclcs mcnec ldd-
klriin.

Vaikkir mlsennus-
lSlkkciden krivttd on
Suomessl klsvlnut,
Isomctsl sanoo su()-
malaistcn asettuvrln
klr-rsair-rvriliscssri vcr-
trilussa varsin koh-
tLrulliscllc tasollc.

- Olcn-rnre jonkin verran Rr.rotsia ja
anglosaksisitr nraita jriljcssl. Masennus-
hlkkeidcn kiytto ci Suomessa olc ntiten-
kridn eriryiscn yleistd rr.ru i [.rin kcl.ritrynei -

siirr rlaihin \errattun.t, hlin sanoo.
Suomessa hoit()a haetaan ldhinnl vai-

kei nrpiir-r, toimintirktryttom\r,ttl ai hcut

taviin dcprcssioihin. Mascnnustilasta
vuosittain kirsivil on noin 350 000 -

400 000. Tl,cikvr'1'ttdmyyscldkkeclle
pIIn'1'eri svisti r.roin 3000 tvontekij:ii
vuodcssa.

Mascr.rr.ruslilikkeidcn vuoksi lldkckor-
vausten hakijoita oli vuonna 1999 yh
tccnsd 247 000. Heisti merkittevd osa
kivtti ldrikcttdln jonkin muun sy1,n kuin
cieprcssion takia. Antidepresanttcja mlri-
riitdiin mytis kroonisen kivur-r, ahdistunci-
suus- ja sy6rnishiirioiden hoitoon.

Yksi syy liikkcidcn n.rddrdn kasvuun
on, ettii hoitosuosituksct ovat pidentv-
ncct. Kun hoito kestdi entistl pidcm-
piin, rnvds lfakkeita kuluu tietcnkir.r
cncnrnrJn. l'lcisn vl toistuvicn mascnnus-
tilojcn pitkdaikainen estohoiro kasvarraa
mascnnuslirikkciden menckkii. mr-rtta
estohoito on todettu l:idketietecllisesti
tarpeclliseksi.

iisikymppinen Markus
ty<iskenteli kirj apainoalalla
kutakuinkin 25 vuotta.
Tyci oli itsendistd ja sujui
vankalla rutiinilla sen

M
'Yuodeksi
kerrallaan

tt
kummempia miettimiitri. Ei homma suu-
ria tarjonnut, mutta pitkiiiin tuntui, ettei
se myoskiiin suuria vaatinut. Kutsumus-
tyo se ei koskaan ollutl nuorena vaan oli
johonkin ammattiin lfidettdvd. |a sinne
mentiin, minne tie aukesi.

Aikanaan elemeen tuli puoliso, ostet-
tiin asunto ja t6ite tehtiin sen maksami-
seksi. Eldmd sujui rutiinilla, kunnes vaimo
sai tycipaikan toiselta paikkakunnalta.
Edessd oli muutto; ei siinii mitiiiin, sehdn
on ihan mukavaa vaihtelua. Varsinkin,

E \tAeldrre t o 2OO1

eltm n ,t

muun mLlassa ps,vkiatriscssa crikoissai-
raanhoidossa. Mvos ryoklr,vttiimvyscllk-
keelle jddminen deprcssion ruoksi yleiswi.



Mielenterveyshei ritit omt yleisin
kkeiden

heuttaja Suomessa.Nyrkkisldntond Isometsd korostaa,
ettl rnascnrrusdiagnoosin saanrrt tarvitscc
aina hoitoa. Tiiarrne ci parane onralla pai-
nollaan, r'ain odottamalla, ettl pilvet vdis-
tvvdt.

- Mutta lcpo ci ole hwdi hoitoa, ole-
mincr-r vailla tekcrnistl vahvistaa masen
nusta.

Isometsl onkin hr,rolissaan vakavaar-r

depressioon sairastuncidcn tilantecsta.
latkuvilla sairaslomilla roikkuva masen-
nr-rspotilas alkaa hlvin helposti kroonistua
ja sl,rjdyq,i. Kun sairaus on kcstdnvt kol-
mc, nclji kuukautta masentuneen mieles-
sd alkaa pyorid erilaisia strategioita, joilla
hin r.oisi selviti tilanteesta. On luonnol-
lista, ettd tlssii vaiheessa m_vos tyokwvt
tomyysclikkeen mahdollisuus hiipii mic
leen hor"rkuttelevana ajatuksena.

Vaativa tutevaisuus

Isometsdn mielcstd kulttuurimme on ki-
hivuosina muutturlut avoimemmaksi
mielcntcrveysongelmien suhteen. Seura-
us on ollut, ette myds hoitoon hakeutu
misen kynnl,s on madaltur-rut.

- Toisaalta myos q,oeldmdn suoritus
kyky"vratirnukset ovat uousscct, ja sc se

littdnee osaltaan I isldr.rrynvttl rvokla,.i tto -

mlyschkkcellc hrkeut umista.
Isometsd arvioi, ettd nrielcnterveyteen
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liitt,r.vien kvsvmysten painoarvo kasvaa
cdcllecr-r tulcvaisuuc-tessl. Syiti on monia,
niisti suurin lienee woe llmrin muuttumi-
nen.

- Kun koulutustaso nousee ja tvo si

sSltII vhi cncnrrndn raativa.t asiantrrntc-
musta ja monimutkaista vuorovaikutusta,
kaksi inhimillist:i on-rinaisuutta noLlsscc

Tukl- la lilkuntaellnten salraudet

hiiiritit

tggo 7gg7 1gg2 1gg3 tg94 rg95 1996 1997 1998 1999 2ooo

Vuosina r99o-zooo yksityisetli sektoritla alkaneet varsinaiset tyiiky-
vyttdmyysetikkeet eriissi sairausryhmissi

kun Markus ammattimiehenii sai heti
uuden ryopaikan.

Eiki tyopaikassakaan mitiiSn vikaa ol-
lut, tyokaveritkin olivat ihan mukavia.
Yieraita tietysti alkuun, mutta seurallise-
na ihmisend Markus tutustui ja ystdvystyi
nopeasti.

Puolen lrroden kulutnra Markus teloi
jalkansa kaveriporukan sfilyillassa. Kar-
mea rusahdus, ja siinii se oli. Sen jdlkeen
ei eliimi ole palannut entiselleen.

Polvea tutkittiin ja hoidettiin. Tuli
sairaslomaa. Ei apua, taas tutkittiin, hoi-
dettiin ja annettiin kipuliinkkeiti. Aika
juoksi viikon, parin jaksoissa. Ei apua.
Harmitti, raivostutti, mutta miteln ei
voinut.

Jalka kiusasi pdivin, oin, pdivdllii vdsyt-
ri ja yolle ei tullut uni. Siirkyleiikkeistii ei
ollut apua. Markus ei jaksanut pitee yh-
teytti ystdviin, uudet sanoivat, ettl "jaa,
jaa, vai niin" ja kiirehtivit lopettamaan
puhelun. Vanhat kaverit olivat liian kau-
kana, ei niille jaksanut puhua. Tilanne
pitkittyi, sairaslomat jatkuivat pitkissi,
kunnes ryonantaja irtisanoi Markuksen.
Hiinen ryopanoksensa katsottiin alentu-
neen niin merkittivdsti, etti h{nen tilal-
leen tarvittiin joku toinen.

Se kouraisi syvdlta, pudotti Markuk-
sen. Syciminen jiii, lukeminen jdi, kaikki
jii. Lopulta tilanne oli sellainen, ette vai-
mo varasi ajan yksityiselle psykiatrille ja
sinne mentiin yhdessi. Leiikiiri passitti

arvoon ar\raamattomaar-r. T,vontekijllti
vaaditaan sopeutumis- ja suorituskykyl
enemr-r-rdrr kuin koskaan aikaisemmin, hdn
kuvailce.

Teksti : G reetto Lom m i n e n
Kuvo: Niko Nurmi

psykoottista masennusta sairastavan Mar-
kuksen sairaalahoitoon. Ensin hiin oli vi-
h:in aikaa suljetulla osastolla, sitten taval-
lisella ja myohemmin avo-osastolla.

Ny"t Markus on kolmatta vuotta tois-
taiseksi elikkeellli. Takana on useita lyhy-
ehkoje sairaalajaksoja, liiiikitys- ja terapia-
kokeiluja. Uusia ysrivii on tullut, sarnan-
tapaisessa elimlntilanteessa olevia. Se

kyfle viihiin myos askarruttaa...
T[lle hetkellii Markus pohtii, uskaltai-

siko ryhryd kouluttautumaan aivan uu-
teen ammattiin. Sellaiseen, josta hiin oi-
keasti on ollut aina kiinnostunut. Mutta
hintii pelottaa; kerran kunnolla vdsyneen
on vaikea enii uskoa, etti jaksaa. Hda
toivoo, ettii joku tukee hnntn. (GL)

Yerenkiertoelinten sairaudet
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Suomalainen
eltketurva kesHe
kansai nvt lisen vertai lu n

Piirjtiti kti Suom i kansai nvdlisessd e [dkeve rtai Iussa? Kylli, ja vietS-
pii hyvin arvosanoin, kun puhutaan keskimddrdisistd tasoista eri
maissa. Mutta eldketdisten sateenvarjon a[[a on monentaista
vtked, myiis suurijoukko niitd, jotka joutuvat puristamaan nyrk-
kiinsti jokaisen [antin.

akisidtciselld cl:ikcturvalla
on perintciscsti ollut
vankka ascma Pohjois-
maiden eliikejiirjestelmis-
sd. Manncrmaisen hyvin-

vointival tior-r-rall i r-r n-raissa on noj tttu
Pohjoismaita enemmdn t),t)rnarkkina-
pohjaisee n toisen pilarin 6l,ppiscer-r elI
kcturvaan. Suurin-rmiksi toiscn pilarir-r jl
kolmannen eli hcnkilokohtaisiin cldkeva-
kuutuksiin jr cldkcsilst.irniscen prrust rr

van ;rilarin osuuksien on todettu rnuo-
dostuvan anglosaksisessr, l,ksiltillisti so-
siaaliturvaa korostavassl hvvinvointival-
tionrallissa.

Se , miten hyvin cldkcliiskotitalouksi-
cn tulonmuodostus eri maissa nouclattla
cdelle csitcttyl kaavamaista pilarijlkoa,
saadaan selvillc tarkastcler-r-ralla tulonlih-

tcider-r kcski rn*irdisil proscntuallisirr
osuuksia cldkcldiskotitalouksicr-r bruttotu
loistr. Eliikeliiskotitalouksiksi on tlss:i
yhteydessI miiritelfi' talouclct, joissa ko-
titaloudcn vhteenlaskctut ansiotulot
nruodostavat alle 25 prosenttir ja elike-
tulot viihintiln 25 proscnttia kotitaloLr-
cien kdytettivissii olevista tuloista.

I(uvior-r I tulopakcttianalyl,5l 1;5.1r-
taa, ettci vcrtailtavien maiclcn sijoittumi-
llen vastaa tlvsin oletr.rsta eldketrlrvapi-
laricr-r n-rerkitvksestd cri h),vinvointivrl-
tion-rallcissa. Isossa-Britanniassa, Kana-
dassa ja USA:ssa yksitvir.rcr.r lisde Likctur-
va ja omaisuustulot nouscvat mcrkittd-
r.dmpdln asemaan toir-necntulon takaaja-
na. Toisaalta lakisiitciset elekkcctkddr.r
eir,f,t osoittar,rdu tdysin nrerkityksetto-
miksi tulonlihtciksi. Ison-Britannian

osaltr or-r myos syytl huon-rioida tulon-
siirtojen tdrkei rooli tulonrnuodostuk-
scssil.

Yksifi,isen lisriclikcturvan rooli ndvt-
tii sitd vastoin jiivin Australilssa vaati-
rnattomammaksi nruihir-r :rn glosaksiscr-r
hyvir-rvoi r-rtivaltion-rrllir-r rnail-rin verrattlr -

na. Australian poikkeavuuttir roic'han sc-
Iittrii silld, e ttd Australirssa r.uonna I992
klvttoor-rotctu n pakollisen lisrielaikkccn
taku umaksujirjcstclmein - Supcran nu:rti-
on Gurrantce Chlrgc - astcittaincrr voi-
mairntulo vie ornan aikansa. Niin ollcn
tulo- ja varallisuusharkintainen vanhuus-
eldke jdd monclle vieli tirkcin.rr.niksi tu-
lor.rldl.rteeksi.

Vaikka var-rhuuseliike <;nkin Australias-
sa tulo- ja varallisuusharkintainen, tulo-
hirrkinnan perustcella evritdiin vain noin
kolmanncs hakijoista. Varallisuusharkir.r-
nassa h,vlkiy's1-rroscr-rtti on vicll alhaiscn-r

pi. Vuonna 1997 kaksi kolmasosaa var-r

l.ruuscldkcliisistl oli oikcutcttuja n.raksi

mieldkkccsecn. TdmI scikka selittld osal-
taan vauhuuse laikkccn vahvaa ascmaa
australialaiselikeliistcr-r tulonm uodostuk-
scssa.
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Suomalaisten ia saksataisten
tu lo ra kenteessa yhtilii syyks i ti

Suomalaiselikcliisten tulorakenne poik-
kcaa varsin mcrkittivdsti norjalaisten ja
ruotsalaisten elikeldiskotitalouksien tu-
lonmuodostukscsta. Suomessa lakisldtei-
nen eliketurva muodostuu keskeiseksi
tulonlihteeksi. Suornen voidaan todeta
ryhmitqvln ennemminkin korporatiivis-
ta sosiaalipolitiikkaa harjoittavan Saksar.r

kuin Norjan ja Ruotsin kanssa. Suomes-
sa lakisidteisen elf,keturvan keskeis-vyttd
sclittdi osaltaan se, ettei mcilld - toisin
kuin Norjassa ja Ruotsissa - ole kdytossd
elikekattoa.

Norjassa ja Ruotsissa on cldkckator-r
takia jllnl,t tilaa jonkin yerran mvos yk-
siryisillc lisdeldkeratkaisuille. Myos tulon-
siirtojen verrattain korkea osuus piencn-
ted omalta osaltaan lakisddteisten el:ikkei-
den suhteellista osuutta ruotsalaiseldke-
liisten tulonmuodostuksessa.

Kuviosta I ndhdiin, ette 65 vuotta
tdyttdnciden yksinasuvien elekeliisten
tulorakcnteet muotoutuvat Ruotsissa ja

Isossa-Britanniassa varsin samankaltaisik-
si. Vastaavasti Norja ja USA neyttevit
muodostavan parin. Edelld esitetyisti
eroavaisuuksista huolimatta lakisidteisct
cldkkeet rnuodostuvlt 65 r'uottr tdvtti.
neidcn elikcl[iskotitalouksien ensisijai-
seksi tulonldhteeksi kaikissa vertailtavissa
maissa.

Tulopakettianallysiin verrattuna maat
sijoittuvat paremmin hyvinvointivaltio-
mallien mr.rkaisesti, kun arvioidaan koko-
naiseliiketurvan keskimdlriisti tasoa edel-
lI mainituissa maissa.

Valuuttakurssivertailun mukaan elike-
tulot muodostuvat suurimmiksi pohjois-
maisen ja mannermaisen hlvinvointival-
tiomallin maissa. Vastaavasti nc jiivit pie-
nimmiksi anglosaksisecn hyvinvointival-
tion.ralliin luokiteltavissa maissa. USA:ssa
ja Kanadassa ellketurvan taso osoittauruu
parcmmaksi kuin Australiassa ja Isossa-
Britanniassa.

Ostovoimaparitcetein tarkasteltuna
65 vuotta tdyttdneiden keskimddriiset
kokonaiseldketulot kohoavat suurimmiksi
USA:ssa ja Kanadassa, jotka ohittavat
1'opa ruotsalaisen ja suomalaiscn cllkctur-
van tason. USA:n ja Kanadan si;'oitusta
arvioitaessa on kuitcnkirr slyte muistaa,
etteivdt ostovoimaparitecttilaskelmat ota
riittdr.dsti huomioon julkisten verovaroilla
rahoitettu;'en tai valtion subventoimien
palveluiden merkitvstl, ja antavat ndin

jonkin verran huonomman kuvan poh-
joismaister.r julkispalveluvaltioiden tilan-
teesta. Ostovoimaparitccttilaskelmien
mukaan elikkciden ostovoima ei Norjassa

1,llt Ruotsin ja Suomen tasolle. Myos
Australiassa ja Isossa-Britanniassa eldkkei-

l;;.or,ou"t.a 
jit alle keskimddrdisen ta-

Suhde tytiikiiisten tuloihin

Elakclaiskotitalouksien suhteelliscn ase-

rnan selvittdmiscksi on taulukossa I r.cr-
rattu 65 \arotta telttineiden yksinasuvien
clikcliiskotitalouksien keskimdirdisii ko-
konaiseldketuloja ryoikiisten yksinasuvi-
cr.r kcskimf,triisiin ansiotuloihin. Myos
yksinasuvien ellkellistalouksien keski-
n.rf,irliset brutto- ja kdytettdvissl olevat
tulot on suhteutettu ryoikeisten yksinasu-
vien vastaaviin keskiarvoihin.

Ruotsissa, Suomessa ja Rar-rskassa el5-
keleistcn kcskimddrdinen kokonaiselSkc-
tulo nd),ttee taulukon I pcrusteella koho-
avan llhes 80 proscnttiin tyoikiisten ,vk-
sinasuvicn keskimldrdisiste ansiotuloista.
Saksa, Norja ja Kanada muodostavat toi-
sen selkeisti erottuvan ryhmittymdn.
Ndissi maissa keskimidriinen elaketulo
lihcnec 60 prosenttia ryoikiisten yksin-
asuvien kcskimidriisisti ansiotuloista.
Vastaavasti Isossa-Britanniassa ja USA:ssa
kon,aavuustaso jee noin 40 prosenttiin.
Vertailtavista maista Australiassa ehketu-
lojen suhde ansiotuloihin jdI sclvdsti al-
haisimmaksi eli kolmasosaan.

Taulukossa I esitellyisti tulonjako-

prosessin eri vaiheista kriytettdvissd olevi-
en tulojcn voidaan olettaa kuvaavan par
haitcn eldkellisten reaalitrrlotasoa suh-
teessa tyoikdiseen vdcstoon. I(iytettivis-
sI olevier-r tulojen tarkastclu osoittaa, ett:i
tiilld n.rittarilla ehkeleiset yltdvit lihcs jo-
kaisessa tutkittavassa n-raassa ldhcmn-riksi
tyoikdistcn yksir-rasuvien tulotasoa verrat-
tuna clikc- ja [rrrrttotrrlomitt.rriirr.

Verotus hytidyttiiti elikettiisili

Verotuksen tuloeroja tasaava mekanismi
ntvrree siis toimivan elekcleiskotitalouk-
sien hyod.vksi. Ruotsalaiselikeldistcn kes-
kin.rddrliset klytettdvisse olevat tulot f ii-
vdt vain I5 prosenttiyksikkoa t.voikiistcn
yksinasuvien vastaavasta keskiarvosta.
Saksassa, Ranskassa ja Suomessa kdl,tetti-
vissl olevat tulot 1,ltdr,5t lihes 80 prosent-
tiir-r, Kanadassa ja Norjassa noin 70 prc-
scnttiin tyoikdistt:n vksinasuvien keski-
midriisisti nettotuloista. Isossa- Britanni-
assa ja USA:ssa cllkcliisten klytettivissl
olevat tulot lihencvdt 60 prosenttia,
mutta Australiassa nc jdlvdt r-roin 40 pro
senttiin.

Maat civdt taulukossa I asctn ti),sin
hyvir.rvoir.rtivaltiomal lier.r mu kaiseen jdr-
jestykseer.r. Norjassa cldkkciden korvaa-
\.uustaso jeii kaikilta tulon.rittarcilla Ruot
sin ja Suomcn tasoa alhaiscrnmaksi, ja
Kanada puolcstanrn erottuu edukscen
mLtista anglosaksisista *1;;, 

Miikinen
tutkifa

Turun yliopisto, Sosiaalipolitiikan laitos

Taulukko r. Yksinasuvien 65 vuotta tiyttineiden eliikelSlsten tuloien suhde tydikdisten
z5 - 54 -vuotialden yksinasuvien tulolhin

l(eskimiflrilsen
kokonalselXketulon
suhde tyiilkilsen vies-
tdn kesklmiirilsiln
anslotuloihln, %

Kesklmlirilsen
bruttotulon suhdc
ty6lkiisen viest6n
kesklmiiriislln
bruttotuloihln, %

Kesklmiirilsten kiytet-
tivlssi olevlen tuloien
suhde ty6ikllsen viestdn
kesklmlirilsiin kiytet-
tivlssi olevlln tulolhln, %

Ruotsl 85
Saksa 19
Ranska lA
Suomi ls
Kanada 68
l{orla 67
lso-Brltannia/USA gZ

Austratla 43

Ruotsi
Suoml
Ranska
Saksa
l{oria
Kanada
lso-Britannla
USA
Australia

RuotsURanska I5
Suoml 6q
Kanada 58
l{oria j5
Saksa 53
lso-Brltannla 48
USA 45
Australla 34

tA
n
76
t7
56
54
42
40
33
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Itketurvakeskukscn lakiosas-
ton pddllikko Helena Tapio
muistelee , etti silloinen per-
lre-cl.ikekomitel teki utrdis-

tusta kauan ja pemstcellisesti.
Ur.rdistuksessa muun muassa miehet

saivat perhe-cldkeoikeuden, joka perustui
naisten Iisddntynecseen ty6ssrikdl'r-rtiin
sekl voimistuncisiin tasa arvoyaatimuk
siin.

Pcrhc ellkeoikcus laajennettiir-r myos
leskiir.r, joidcn lapset olivat yli l8-vuotiai-
ta ja tietyin edellytyksin entiseen puoli-
soor.r ja lapscttomiin lcskiin. Koska vhi
useammin perinteiscn vdir-rperhecn rir-r-

nallc olivat tullcct crilaisct uus- ja avopcr-
hect, lapsen eliketun,r haluttiin varmis-
taa. Siksi lastcr.r ja lesken perhe-elikkcet
eriytettiin.

- Kun nyt ticdet.iln, mitcn moui-
muotoisia perheit:i on, mulrtos oli var-
maan oikea. Ehkelaitoksista on myos kcr-
rottu, ctti aYioerojen vleisryessd yhi use -

ammin edunsaajina ovat vain lapsct, joten
lasten cliketr,rrvan parantaminen oli pai-
kallaan. Lastcnelikkeisiinhin ci tehdi
myoskdin eldkesovitr.rsta, vaan ne makse-
taan te),sim1drdisinl, Helena Tapio to-
teaa.

Elikesovitus [eikkaa

Aiemminhan Ieskencldkkecseen oikcutct-
tu sai autor-naattisesti ptrolct edunjlttljrin
cllkkeestd. Kur.r uudistukscssa laajcnnct-
tiin cdur.rsaajien piiriS, pddtcttiin samalla,
cttei ollut jirkcvdd maksaa clikcttl leskil-
le. joillc puolison kuolcmrr ei tuonut ta-
loudellista mencn'ste. Siksi piidvttiin lcs-
kenelikkecr-r elikesovitukscen.

Jos leski ja lapset ovat edur.rsaajina,

Perhe-
etekeuudistus
onnistui hryin
Vtihtin yli kymmenen vuotta sitten tehty perhe-elikeuudistus oli
taaja fa merkittdvd. Siinii pyrittiin vastaamaan naisten ja miesten
tasa-arvovaatimuksiin ja kohdentamaan e[5ke nii[[e, joiden toi-
meentulo laski toisen puolison kuoltua. Kokemusten perusteel[a
uudistus on osoittautunut hyv6ksi ia periaatteiltaan oikeaksi.

ellkesovitusta ei tcl-rc11 lcsker-reldkkecsecr-r

ennen kuir-r viimcincnkir-r lapsista or-r I8
vr.rotias. fos taas lcski or-r jlSr-r1,t yksin, lcs
ken clikc elikcsovitetaan viirr-reistdin
puolcn vuodcn rlkuclikkcen jdlkeen. Eli-
kcsovituksessa lcskcn oma t1,6cldkc voi
vdhentii leskencliketti tai leikatr sen
kokonaan. Siind siis katsotaan, kuinka
;raljon rahaa kumpikin puoliso ()n tuonut
yhteisecn pcrheesee n, jir Iesker-rcldkc m:il-
rdyql' samassa suhteessa.

Helcna Tapio sanoo, ettd eldkesovitus
oli aluksi lain toimeenpanijoillc mutkikas
juttu, mutta nyt sekin jo osataan. Hanka-
luutta sen sijaan lcskillc on tuottarlllt scn
ymmlrtdmir.rcn. Yhd cdclleenkin usko-
taan, e tt5 leskcr-rclikc on puolct cdunjit-
tIjIn cldkkcestri. Sclin'ksen saatuaan haki-
jat vlecnsd hvviksyvtit eldkcsovituksen
pcriaattee n, mutta te kniikkaa on ollut
vaikea ynrmrirtii crilaisten termicn ja lu-
kuistcn markkarljojcrr t.rkia.

- Aina ellkcsovitus ei ole tur-rtur-mt

kohtuullisclta. Jos n.rolcn.rn.rilla puolisoilla
on ollut sul.rteclliscr.r picr.ret palkat, clSkc-
sovitus nipistdl elikettri jo matalallakin
tulotasolla. Nriissd tilanteissa vanha svs-

teemi olisi ollut parempi.

Tarveharkinnastako on kyse?

Ellkes<x,itusta on s\rytcttv myos tarvehar-
kinnan tuomisestir ryiielikepuolclle.

- Jos cllkkeen milrll,tvrnincn olisi
slilytctry cnnallaan,,vhd usean'rpier.r leski-
en toimecntulo ei olisi laskenut ollenkaan
puolison kuolcman johdosta, r,arsir-rkirr

kun micslcskct tulivat myos cdunsaajiksi.
Silloir.r leskcnclSke olisi kohdistunut r,5:i

rdlld tavalla cikl sc olisi ollut jSrkcvdri,
Helena'fapio pcrustclec.

- Tarveharkinnassa ctuuden midrid
vihentlr,lt saajur muut tulot tai etuudct
ja niit[ myds scurataan. Siiti ttissd ci ole
kys,vmvs. Paremminkin eltikesovitus to-
teuttaa sitd ryocldkctun,an tavoitetta, cttd

llalslesket tlleslesket Lapset Yhteensi

1990
t99t
t992
t993
,994
1995
!996
t997
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1999
2000

r9t3z6
197 44'
2o3t4'
2o7 84o
2to 499
213 9r8
21927o
22225O
2239r1
225529
226 49'
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6zts
9284
t2tg?
t4546

16 889
t9ttt
2tt95
23074
247r9
26 3o5
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29532
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zEz46
zB qt6
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z7z46z
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45882
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zt6o
zz4t
2ra
2291
2m
2295
2 r58
2164
2r472ln
2tl2

2,,24
I 605
I 3E5
I 210
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r54'
r518
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kulutustaso slilytetiin tietylld tasolla ja
cllkcsovitus on ikdirr krrirt instruntcntti,
jolla se pcrhc-elikkeiss:i toteutetaan. Tar-
vcharkinnan tunnusmerkistoe sc ei teyti
sihdkddn osirr, koskr cldkcsovitus saattaa

kohdistua hlvinkin pienituloistcn lcskien
elikkeescen.

Entisen puolison eliketurva
kuntoon

Hclena Tapio ci usko, efte perhe-cliikkee-
seen olisi iddnyt viliinputoajia tai aukko-
ja, joita pitiisi paikata. Sen sijaan puolisoi-
den tasa-arvossa olisi vield korjaamista ja
se liittyy pcrheessl tel.rryyn hoitotyohon.
Pcrintcinen kuviohan on kulkcnut siten,
etti miehen tehdessl uraa vaimo or-r hoi-
tanut lapset kotona ja vaimon cldkcturva
on jdlnyt picncksi tai kokonaan karttu-
matta. Kur.r n.ies on tullut viisikymppisek-
si, vanha vaimo on usein vaihdcttu nu<-r-

remPaan.
Perhe-elikeuudistukscssa entiselle

puolisolle annettiin oikeus leskenelakkcc-
scen, jos edunjdttljd maksoi hinelle ela-
tusapua. Ndin laskctulla ja rajatulla pcrhe-
etikkeelll ei cntisen puolison eliketurva
ote ryydyttlvdsti hoidettu. Scn todistavat
jo tilastotkin. Ellkkeitd on maksussa pe-
rin vlhdn kokonaista 80 kappaletta ja
mlirdltdin nc ovat hyvin picnid, kcski-
mlirin noin 400 markkaa kuukaudcssa.
Oikeudenmukaista olisi, ettd aviocron
yhteydessI molempier.r ptrolisoidcn kart-
tuneet elikeoikeudet tasattaisiin, kuten
muukin omaisuus, Hclena Tapio ehdot-
taa.

Hir-r uskoo, etti eduskunnan nuoril-
la naisilla on paincita nostaa rsir esiin.
Telle hctkelle asia ellI kotididin cldketur-
van nimikkcelli. Mutta pitcmmdn pdllle
asia tulce koskemaan varmaan myos mie-
hii.

Avoliittojen sosiaalietuudet
herittivit intohimoja

Hclena Tapion mielesti myosk:i5r'r avo-
puolisoita ei kohdella pcrl.re-eldkkeissi
nykyajan vaatimusten mukaisesti. Heill[-
hin ei ole leskcnelikcoikcutta. Perhe-eld-
kckomitea perusteli asiaa silli, ctte kun
avopuolisoilla ei ole juridista huoltovel-
vollisuutta toisiinsa, ei myoskldn lesken-
el5keoikeutta voi olla.

- Avopuolisoiden ascma pulpahtaa
esiin aina tietyin viliajoin ja eduskunnassa
se noussee esille taas, kur-r keskustellaan
samaa sukupuolta olcvien parisuhteen

OsastopXXttikkti Helena fapion mielesti
perhe-elikekomitea teki aikolnaan hyvid
tytiti. Kovln suuria puuttelta ei ole ro
vuoden iilkeenkiiin ilmennyt - ainoas-
taan avoliittoien asema ovat puhuttanut.

rekisteroimiseste, Hclcna Tapio arvelce .

Avoliittojen sosiaalietur"rdet ovat hc
reftdnect intohimoja etenkin kansaneldk-
kcissd. Silli puolellahan perheeksi katso-
mincn voi tuoda joitakin etuja ja toisaal
ta taas viedi niiti.

Helena Tapion mielcstd avoliitot ovat
kuitenkin terl piivei, joten chki lainsdri-
tijinkin pitiiisi sc tlrnnLrstaa tyoelikela-
kien mukaisissa perhc-clikkeissd. Hin
muistLlttaa, ettd tapaturmavakuutuksessa
pcrhe-elSkkcen maksaminen avopuolisol
le edcllyttid keskindisti elatussopimusta
tai yhteisii lapsia. Tydeldkepuolellakin sc

olisi mahdollista sitoa yhteisiir.r lapsiir.r.

Markoissa vlhtin sSSstetty

Eliketurvakeskukscn tilastosuunnittclija
Maija Hiltunen kertoo, ctti perhe e[5k
keensaajia oli vuoden 2000 lopussa yh-
teensl noin 280 000, r'rlistd runsaat 250
000 leskid ja atte 30 000 lapsia. Mieslcs-
kid oli runsaat 26 000. Vuosittain myon-
neryisti leskencldkkeiste noin joka neljds
my6nnettdn mieslcskelle.

Naislcskille maksettiin perhe-eldkettd
keskimidrin noin 2 400 markkaa kuukau
dessa ja miesleskellc vajaat puolct tlstd eli
alle I 000 n.rarkkaa kuukaudessa. Lapselle
maksettu etdke oli noin 1 500 rnarkkaa
kuukaudessa.

Oheinen taulukko kertoo perhe -eldk-

keiden luku- ja markkamiirin kchityksen
uuden pcrhc-elikelain voirnaantulosta

lShtien. Markkamiirit on indcksoitu
elinkustannusindeksiltd vuoden 2000 ta-
soon. Miesleskien alkuvuosien korkea
taso johtuu siitd, ettl tr.rolloin valtaosa
maksussa olevista ellkkeiste oli vieli eli-
ke sovittamattomia.

Vuoden 2000 lopussa yksiryiselh sck-
torilla oli maksussa 218 000 leskencldkct-
td, r-rdistd hicman yli puotet cli runsaat
I12 000 oli myonnetty uusien sdlntol'en
mukaan. Niisti I04 000:ecn lcskcneldk-
kecseen eli yli 90 prosenttiin oli tehry etd-

kesovitus. Noin 40 000 lcskelli eldkeso-
vitus pienensi lcsker.rehkettd, muilla ell-
ke jii tdysimdirliseksi.

Maija Hiltunen toteaa, ettl jonkin
vcrran on pcrhe-e ldkcmcrtoissa sddstctty-
kin yksityisclld sektorilla. Eldkesovitus
piencnsi leskenclf,kettf, keskimddrir.r noin
270 markkaa kur.rkaudessa. Vuodessa siitl
kcrrly s[Isto;i r.roin 340 miljoonaa mark-
kaa. Toisaalta pcrhc-elikeuudistuksen
tuomille uusille edunsaajaryhmille, mies
leskillc ja entisillc puolisoillc maksettiin
pcrhe-eldkkeinl vuonna 2000 yhteensd
arviolta 140 miljoonaa markkaa. Sen
mukaan karkeasti laskcttuna eldkemeno-
ja sdistyi vuonna 2000 yksityiselli sekto-
rilla noin 200 miljoonaa markkaa. Timd
on noin neljd prosenttia koko yksiryiscn
sektorin perhc-elikemenosta.

Te ksti : Mo rj o - Li i sa To kola
Kuva: Niko Nurmi
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vilieliitiiden
TYIffuuteen
pakettiin
Mela virittelee uutta TYKY-proiektia, iossa
tytikykyyn paneudutaan eliike- ja tapaturma-

vakuutustoi m intojen yhteistytin d. Tavoite on,

etti ihmiset saisivat eviiti tarttua tyii-
kykyynsi heti ensimmiisten rapistum is-

oireiden orastaessa.

iljelijoiden r.vok"vkyi or.r edis-
tetry jo r,rrodesta I982 liihri-
en maatalousyrittrijien tapa-
tun-navakuutuslain ( Mata )

mukaisena ryotun'allisuusq'ond.
Tyotun,allisuustl,olle on ollut Iein.ral-

lista, etti se on ennaltaehklisev:id eli ih-
misille kerrotaan keinoja, miten vdlttdi
sairastumista ja pysye terveeni ja tydky
kyiser.rl. Eldkejirjestelmin toimet ovat
tullect vasta sitten, kun ryo- ja toiminta-
k1,ky on jo heiker.rtynvt ja ihmincn pids-
tetd:in eldkkeelle tai vritetddn kur.rtouttaa.

N1,t elikejdrjestehnd ldhtee vhdessii ta-
paturmajirjestelmtn kanssa panostamaalr
siihen, ettd vakuutetut jo e nnen ryokr,rvrr
heikkerremistd kiir.rnittdisivit huomiota
tyokpyn siilymiseen. Melan etu on, etti
kumpaakin jlrjcstelnd:i hoidetaan samas-
sa talossa.

TYKY-toimintaa on viritelty alkuun
kysymrilli I000:lta viljelijilte, mitl l're

odottavat TYKY-tyolte. Vastausten pe-
rusteella piirretidn TYtr(Y:lle rajat ja pan-
naan aiheet ja keinot tdrkeysjirjeswksecn.
Keinot ovat luennointia, lchtikirjoitte lua,
csite-, vidco., kalvo- ynrs. tietonrlteriaa-

lin tuotantoa seki ryoturvallisuusapura-
hojen ohjausta.

I hm istti katsotaan kokonaisuutena

Viimc vuodet Mclar-r Woturvallisur.rstyor-r
erityisteema on ollr-rt hcnkinen hvvir-r-
vointi, tyossi jaksaminen. Projekti piti
l-roitaa yhdessd vuodessa, vr,ronna I994,
nrutta suuri kvsvrrtl pitkitti teemarr scit-
senvuotiseksi.

Tietoa on jae ttu stressi- ja vlsvrnisoi-
reiden tunnistamiscsta ja opastettu va-
kuutettuja tervcellisiin climdrr- ja tyota-
poihin. On saarnattu sanolnaa suojautu-
rnisesta rydssd. Esilli ovat ollcct niin na-
vetta-, pelto- kuin rakennustoidenkin ta-
paturmavaarat 1'a keir-rot niiden viilttdmi-
seksi. Ammattitauteja vastaan on taistel-
tu mulln muassa leYittimllll tietoa ho-
mcpolykeuhkon ja allergioiden svnnysti
ja torjunnasta.

Tyoturvallisuusapurahoin on tucttu
tyon ja ryoympiriston turvallisuutecn ja
terveellisp.teen liitEryea tutkimusta, kou-
lutusta 1'a tiedotusta. Meneillitn on esi-
merkiksi sikalaq,ontekijoiden hengirysoi-

reita ja keuhkojcn toimintaa koskeva tut-
kimus. IGviilli valn.ristuu vditoskirja ta-
lonpoikaiskulttuurin modcrnisaatiokehi-
ryksesti ja yksilon selviimiscstd maatalou-
den murroksessa.

fatkossa TYIS-toiminnassa on olen-
naista, etti ihminen r.rihdldn kokonai-
suutena f,ysisine, pslykkisine ja sosiaali-
sine tyokykyineen, r,iclipl vuorovaiku-
tuksessa q'oympiristor-r kanssa. Aiomme
jakaa tietoa kaikilla niilli alueilla. Olcm-
me olleet pvsryttdmdssri myos maaseudun
tukihenkilovcrkkoa. Tukihenkiloprojek-
tin yhtend tuotteena synryi TYIC(-kurssi-
malli, jossa on kirkon kanssa tehclvn yh-
teisq,on tuloksena mukana m,vos hengel-
linen htn'rinvointi, ihmise. uskon'ollinen
puoli.

Tytiterveysh uolto avai n asemassa

Tyoterveyshuolto on m,vos viljelijoiden
TYKY-toiminnassa avainasemassa. Mela
on ollut tyoturvallisuusapurahoin pysryt-
tdmissi ja kehittdmdssl viljelijoiden tyo-
tervcydenhuoltoa, ja sc tekee tiivistd yh-
teistyotd Kuopion alueryoten'evslaitok-
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sen maatalousyrittejien ryoterveyshuol-
lon keskusvksikon MYTIC(:n kanssa.

Olemme tuottaneet materiaalia ryo-
terveyshuoltojen kdvttoon ja kd.vmme
luenr-roimassa ja esittelemdssd suojaimia
koulutustilaisuuksissa, joita tyoterveys-
huollot ja tuottajayhdisrykset jirjestdv[t
viljelijoille. Myos maaseutukeskukset
kiy,tt:ivit materiaaliamme ja luentopal-
veluiamme vilieliioiden laatukoulutuk-
sissa, samoin tuottajajdrjestot ja viljeli-
joite lehellii olevat yritykset viljelijoille
jdrjestimissdln tilaisuuksissa.

Tyotun,allisuus- ja terveysnikokul-
masta, puhtaasti tyokpyn heikenrymis-
td ehkdisevdnd toimintana, r.voterve),s-
huollon TYKY-toiminta on ollut tie-
donjakoa, kuntoryhmItoimintaa, tervc-

l,starkastuksia ja tilakiyntejd.
Saamansa palautteen perusteella vil-

jelijd on voinut korjata tvoolojaan ter-
veellisemmiksi. Tapaturma- ja elikekun-
toutus tuo siihen tlydentdvdt ndkokul-
mansa. Mukaan tulee selvemmin myos
n'okwvn seuranta ja vastaisen toiminta-
kwyr.r arviointi niin, etta ihminen saa

evdstd tarttua tyokyynsi jo siind vaihees-
sa, kun rapistuminen alkaa oireilla esi-
merkiksi sairaslomina.

Tl'oitteena on, ct td kuntoutuminen
alkaisi mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa. Yksilokohtaisiin toimiin Melan
TYlry-ryd ei voi ulottua, niiden toteu-
tus kuuluu ryoterveyshuolloille.

Mela tekee TYKY-ryotii hyvdssd yh-
teistyossd viljelijoiden kanssa. Uuden
TYKY-tyon tarkka suunta selvidd, kun
kesdn alussa kuulemme nuorista ja keski-
ikiiisistl viljelijoist:i koottua ideointiryh-
mdl.

Auli Sulin
Maatalousyrittiiiien etiikelaito ksen

toimistopiiiiltikkO

Ilkka Talprle Sosiaalilltketleteelllnen
etike-cdellfisten selvlttelyopas, Xus-
tannus Oy Xunnla, Helclnkl roor, g4 s.

lutkisuudessa nakee usein ihmeteltiiviin,
miksi potitaan tydkykyii arvioitaessa hoitava
liiiikiiri ja vakuutusliiiikiiri peatyvet saman
potilaan kohdatta erilaisiin loppututoksiin.
Tiiltdin ollaan usein osoittamassa syyttilviitlii
sormella vakuutusliiiikilril, joka ei ote tavan-
nutkaan potilasta. Harvemmin tutlaan aiatel-
leeksi, ette syyne etekehakemuksen hylkiiii-
miseen voi olla se, etta potitaita tutkineiden
ia hoitaneiden liiiikiireiden potilaistaan teke-
mit kuvaukset eivat vastaa potitaan todetli-
suutta. Ndiden ihmetteliitiiden kilsissi soisi
kuluvan ltkka Taipateen uusi kiria " Sosiaati-
liiiiketieteeltinen etiike-ede[lytysten selvitte-
lyopas".

Sosiaalivakuutuksen korvauskiiyttintdien
tasapuolisuuden vaatimus edetlyttae, ette on
olemassa vakuutustddkfrreitii, iotka arvioivat
tutkittavista tai korvauksenhakijoista kerty-
neitii lausuntoja. Koulutuksensa ia tydkoke-
muksensa perusteella heitte syntyy kokonais-
kuva tydkykyongelmasta, johon he suhteut-
tavat yksitteistapauksen. Paamaarena on,
ettii ty6etiikelakia tulkittaisiin liiiikitrin tau-
suntoja kiisiteltiiessd mahdollisimman yhte-
neisesti. Kaytann0sse saattaa kuitenkin kay-
da niin, etta asiakirioia kyltii kohdellaan tasa-
puolisesti, mutta ei potilaita. Tiimii lohtuu
pitkiitti siita, etta hoitavat leekarit ovat puke-
neet potilaiden todellisuuden eri tavoin sa-
noiksi.

Tiimiin villakoiran ytimen on ltkka Taipale
oivaltanut tiiydetlisesti kirjasessaan ia site
edeltavesse proiektissaan, ioka tiihtiiii yksi-
naisten, syriiiytyneiden la usein alkoholisoi-
tuneiden miesten sosiaalisen aseman paran-
tamiseen. Tata missiota toteuttaessaan han
ei ole yhtynyt iulkisuudessa nykyiiiriestelmiiii
moittiviin ia muutosta vaativiin tahoihin. Sen
sijaan hiin on konkreettisesti kiiiirinyt hihat ja

ryhtynyt toimeen. Taipale on ensinniikin sel-
vittenyt tarkoin, millii edetlytyksilta nykyiiir-
iestelmii toimii. Hiin on pukenut potitaidensa
ongelmat taman jiirjestelmiin kielelle. la tu-
losta on syntynyt.

Hankkeen tiiht0kohtia ia nykyiiiriestetmiin
tuntemusta kuvaa muun muassa seuraava
esimerkki, " Tydvoimatoimistossa raiasimme
heti alkuunsa ioukkoa niin, ette mukaan tuli
mielestiimme mahdollisimman setkeita ete-
ketapauksia. Sellaisia asiakkaita, joitla oti eri-
laisia selkfi- ia muita piiiiasiassa fyysisiii vai-
voia la iotka halusivat 'kokeilla' eliikkeelle
peasya ei mukaan otettu. " Eikil niiilte henki-
[6ille mytiskiiiin luotu turhia toiveita. " Tutkit-
taville on selkeasti ilmaistava, etta kyse on

n

etiike-edellytysten setvittetyste ei kfr varmuu-
detla etdkelausuntoien kirjoittamisesta. Ket-

lekiiiin ei luvata ennen selvittelyS eliikelau-
suntoa eika etenkaan eliikettii, vaikka sitii
puottava tausunto selvityksen perusteetla kir-

ioitettaisiin".
Taipaleen menetelmdd voisi kuvata hyvin

satapoliisin tydksi, jotta kattavan tiedonke-
ruuprosessin aikana potilaasta ia hiinen
taustastaan kootaan mahdollisimman tarkka
kiriattisesti dokumentoitu kuvaus. Erityisesti
lieviit, mahdoltisesti diagnostisoimatta iee-
neet aivotoiminnan hdiridt ovat tiirkeitii ha-
vaintoia elikeratkaisussa. Kiria sisiiltiiit hyviii
tietoia siitA, mitii erilaisia asiakirioia tarvi-
taan seka mist8 ja miten niitii hankitaan. Kos-

ka prosessi on kiriatlinen ei Taipalekaan uh-
raa turhaa aikaa potitaan omakohtaiseen tut-
kimiseen. "Potilaan perusterveydentila niikyy
aiemmissa papereissa yleensd hyvin. ltse en
tutki potilaan statusta etlei hiinellii ole ha-

vaittavissa neurologisia oireita.'
Mytis etiikehakemuksen hytkiiiivain piiii-

tdkseen Taipaleetla on jiirkevii ja asiallinen
asenne. Turha siine tilanteessa on miettiii,
miten tassa nlin kiivi ia kenen peata voisi
vaatia vadilte tahi mille taholle kannetla. Sen
silaan Taipaleella on selkefrt la keytanndssa
koetellut keinot titanteen ratkaisemiseksi.
Hiin kuvaa tilannetta, jolloin vastaanotolte tu-
lee 'ei aivan harvoinkaan'-potilaita, ioilta elii-
kehakemus on hylatty 2-3 kertaa. He ovat
kiertaneet kaikki mahdoltiset kuntoutustutki-
muskeskukset ja tutkimusyksikdt.

" Usein heidiin diagnooseissaan toistuvat
setkiiviat, fibromyalgia, verenpainetauti, ast-
ma, allergia, diabetes ym. ia lopulta depres-
siokin. Juuri niiissii olisi postimerkkeilyn tar-
kasti yritetteva tdytiiii seikkoia, iotka aiem-
mista [ausunnoista ia tutkimuksista puuttu-
vat. Keriistetty liihtOkohta on, ettii aiemmilla
papereilla ei ole merkitystii, vaikka potilas
toistuvasti vetoaa uudenkin liiiikiirin sympa-
tiaan, iiirkeen ja tunteisiin ym. Paperit on ker-
ta kaikkiaan kahdesti tai kolmasti hyliitty, io-
ten on ehdottomasti ltiydettiivii uutta doku-
mentaatiota."

Taipaleen matti on vakuutuslaaketieteelti-
settd kannalta erinomainen, koska se koros-
taa potitaan hyvin dokumentoidun todelli-
suuden merkitykseltisyyttii eliikeratkaisuissa.
lhmisen tulee otla oikeassa sosiaaliturvaput"
kessa etiimiintilanteesta rii ppumatta. Toivot-
tavasti hanen vanhalla matkakirjoituskonee[-
la kirioitta miaan B-lausu ntoia niihdiiiin vielii
pitkiiiin tutevaisuudessakin eldkevakuutus-
yhtidissii ja -laitoksissa.

luhani luntunen
LEL TyOetikekassan ytilil6kdri

Taipaleen malti
soisi yleistyvtn
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Ulkomaalaisen
tytieltike

:::::::'

Tuore esite u lkomaala isen tytieliikkeestfi Suomessa

Kesiillii iulkaistaan zo-sivuinen esite Ulkomaalaisen tydeliiketurva Suomessa.
Esite on tarkoitettu ulkomaalaiselle, joka tydskentetee tai on joskus tytisken-

nellyt Suomessa. Se sisiiltii2i keskeiset perustiedot Suomen lakisaateisestii tydeliike-
jarjestetmasta.

Esite ilmestyy kuudella kielellii: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi,
veniiliiksi ja viroksi. Ulkomaalaista tydntekiiaa patveleva henkild voi ktiyttiiii rinnan
erikielisiii esitteitii setvitetlessiiin ulkomaalaisen tytjelaketurvaa.

Esitteen teksti vastaa vuoden zoor tilannetta, mutta piipiirteissd6n sisdtldn
on tarkoitus tukea ulkomaalaisten palvelua myos liihivuosina.

Esitetta toimitetaan eldkelaitosten ja Kansaneliikelaitoksen lisdksi setlaisille
tahoille, joiden tehtiiviit sivuavat ulkomaalaisten tydskentelya Suomessa. Niiitii ovat
tytivoimaviranomaiset, oma ulkoasianhallintomme, ulkomaiden tdhetystdt Suomessa,
utkomaalaisten jarjestt t sekii tyiimarkkinajiirjest6len kansainvdliset toimijat.

Esitetta voi sen ilmestyttyii tilata maksutta Eliiketurvakeskuksesta siihkdpos-
tilla: aineistotitaukset@etk.fi .

Vapaaeh toisesta el6 kevaku utu ksesta
yksityiskohtaisesti ia monipuolisesti

,arvenoia, Markku la Saarinen Mauri,
Vapaaehtoinen eliikevakuutus. Edita
zoor. 284 sivua. z4o markkaa.

Toistaiseksi useimmat vapaaehtoisen
eliikevakuutuksen ottaiat ovat ioutu-
neet tekemaan ratkaisunsa toinen
toistaan parempaa lupaavien vakuu-
tusmyyiien opastuksella markki navoi-
mien riepotettavina.

Seestemiseste eldkesddstdminen
kuitenkin poikkeaa monin tavoin.
Olennaista on sijoituksen pitkii aika-
jiinne.

Useimmiten paatos vakuutuksesta
vanhuuden varalle tehdiiiin vain ker-
ran el2imiissti, mite varten kaksi koke-
nutta iuristia, Mauri Saarinen ja Mark-
ku ldrvenoia ovat tehneet pAtevan op-
paan.

Tekiididen tausta ilmenee muun
muassa tukuisista ennakkopaatdsesi-
merkeista. Teksti on tarkistettu Eldke-
turvakeskuksen la ltmarisen asiantun-
tijoitta.

Kirla ei ole mikddn vakuutusyhtidi-
den myyntiesite. Ldhes loka sivulla
muistutetaan lakisdiiteisen tydeliike-
tu rvan perustavasta merkityksestii, ja
vapaaehtoisten e[Skkeiden mahdotli-
sesta alentavasta vaikutuksesta pa-

kottisiin tydeliikkeisiin.
lhmisten tiiytyisi ensiksi paattaa,

millaista turvaa he tavoittelevat. Siksi
etenkin yrittiijiii neuvotaan aluksi tar-
kistamaan, voisivatko he parantaa ko-
konaiseldkettddn korottamalla laki-
saateisia maksujaan ostoelSkkeen
asemesta.

Tekiliit uskovat selviisti vapaam uo-
toisen ryhmdeldkevakuutuksen suosi-

oon tydvoimasta kilpaittaessa.
Kiria sisaltAa runsaasti neuvoia ja

malleja tiitlaisen vakuutuksen Iiit-
tamiseen tydsopimuksen osaksi.

Elakevakuutus on poikkeus va-
kuutusten loukossa, koska va-
kuutustapahtuman toteutuminen
on toivottavaa eikii suinkaan ris-
ki.

Sitti vapaaehtoinen etdkeva-
kuutus tuntuu sisdlttiviin miltei
enemman riskejii kuin turvaa. Ver-
tailu kilpailevien tuotteiden vdlilld
on asiantuntiiallekin hankalaa.
Ennen sopimuksen allekirioitta-
mista pitdisi muistaa, etta saast6-
summaa ei voida irrottaa eikd
edunsaaiaa muuttaa ilman eritli-
sid sopimuksia. Samoin tiiketoi-
mintakulut syOvat vakuutuksen
tuottoa, joka on muutenkin epii-
varmaa, kuten rahastosuolakin.

Eniten askarruttaa kuitenkin
vapaaehtoisten etdkevakuutusten
verokohtelu.

Adrimmilleen vietya siioitussi-
donnaisuutta veroasiantuntiia
Markku liirvenoja ei pidti vapaa-
ehtoisen eliikevakuutuksen kan-
nalta ongelmattomana, sillii yh-
teiskunta tuskin haluaa tukea
ptirssisaastamistti verohelpotuk-
silla,.ioitta on ottut tarkoitus pa-

rantaa vanhuuden turyaa.
Vaikka kiriassa on pAasty pit-

kiilti yteiskietisyyteen, lukuisat
lyhenteet avautuisivat helpommin
lyhenneluettelosta. Samoin asia-
hakemisto ei ole kattava ia tiihde-
luettelo vain viitteellinen.

Kimmo Kontio
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Auli Sulin: lton siemenid (Pellervo-Seura zoor)

lto on yhtd tiihettii kuin toinen ihminen, ilon voi ltiytiiii
luonnosta, liikunnasta tai esimerkiksi viirien rikkaudes-
ta. llon aiheet ovat ehtymattdmiit, kun oppii kasvatta-

maan niita siten kuin pakinoitsija Auli
Sutin tekee. Hiinen pakinakokoelmansa
llon siemenid itmestyi toukokuussa.

Auti Sutin on [ehtimieskoulutuksen
saanut yhteiskuntatieteiden maisteri.
Vuodesta ry73han on ollut Maatalous-
yrittiiiien etikelaitoksen (Melan) palve-
luksessa, ensin tiedotta,ana, viime vuo-
det Metan organisoiman Maaseudun
henkisen hyvinvoinnin prolektin vetiijii-
nii. Tiissd tyossa han on luennoinut vuo-
desta 1994 liihtien henkisestd hyvinvoin.
nista, tytissaiaksamisesta ja tytikyvyn
yltiipidosta.

llon siemeniS sisdttdd nelisenkym-
mentti pakinaa, joiden yhteisend teema-
na ovat elamanilon ainekset.

Aiheet ovat usein ltiytyneet keskuste-
luista luennoilta tavattujen kuutijoiden
kanssa. loskus pakinan on virittanyt pu-
helinsoitto, jossa hiitiiiintynyt iidni on

kertonut elamantitanteestaan la kyseltyt maaseudun tu
kihenkilditii.

Kirja sisiiltiiii monenlaisia itsehoito- ja ihmissuhde-
ideoita. Pakinat ovat myOs tietopakettefa; niiden pohja-
na on alan asiantuntijoiden iakama uusin tieto, iota pa-

kinoitsija samatla siirtdd kansantajuiseen muotoon.

a- lr

\

\tAe7dire ! o 2OO1

.l

z8

.Srr{trnrnk;}xrd

ts1



AARI{E LEHKONEl{
lil mEmoRnm

Eldketurvakeskuksen hallituksen iiisen,
SAK:n sosiaalipoliittinen sihteeri Aarne
Lehkonen menehtyi vaikeaan sairauteen
24.4.2oot. Syksytlii 2ooo todettu tauti
vei miehen vain vajaata vuotta ennen
etiikeaikaa.

Eliiketurvakeskuksen hatlituksessa
Aarne Lehkonen oli tydntekiiiipuolen
edustajana toukokuusta r995 liihtien.
Tahan teht5vaan hdnen tydkokemuk-
sensa antoikin monipuoliset evaat.

Tutustuin Aarne Lehkoseen r98o, jo[-
loin hdn oli ehtinyt otla jo viitisen vuotta
tdissii valtion tydntekiididen ja viranhat-
tijoiden yhteisliirjestcissti VTY:ssii. Jiir-

iestdn tydsuolelusihteerinii hiin vaikutti
keskeisesti siihen, etta valtion sektorin
henkitdstdn ty6terveyshuotto saatiin
toimivaksi. Samoin Aarne oli mukana
kehittemistytissii, ionka ansiosta .iuuri
vattionhallinto 198o-[uvulta nousi edel-
tiikiiviiiiksi varhaiskuntoutuksessa. Eld-
keasioihin Aarne syventyi erityisesti
vuodesta r99o liihtien, lotloin hiinestii
tuli VTY:n sosiaatisihteeri.

Vuonna 1995 meistii tuli tiiheiset
tytitoverit, sillii Aarne siirtyi Suomen
Ammattiliittoien KeskusjirlestOn SAK:n
patvelukseen. Monta vuotta olimme ty6-
paikalta seiniinaapureita. Samoin is-
tuimme vierustovereina ETK:n hatlituk-
sessa. Eldketurva oli tdrkein yhteinen
tyOsarkamme, ia r99o-luvulta tehtyien
seastOpakettien toteuttamisesta pidim-
me Iukemattomia patavereia. Monesti
kiivi niin, ettA naiden ajankohtaisten
tydasioiden piiiille unohduimme vield
pohtimaan ihmiseton ihanuutta la kur-

iuutta. Yksi vakioaiheemme oti koke-
mukset lasten kasvatuksesta ia van-
hempien vastuusta tassa monimutkais-
tuvassa maailmassa.

Aarne Lehkosen tunteneet tietavat,
ettii hiin oti aatteen ja erityisesti tydelii-
keaatteen mies. Palkansaajien tytieliike-
turvan ia muun sosiaalivakuutuksen pi-
tiimistii lakisiiiiteisend la suojassa
markkinavoimien riepottetulta han piti
ehdottoman valttAmattdmana. Tama sa-
noma sisfrltyi my6s hfrnen viimeisenfr
ty<inidn kirjoittamaansa ja Uutispiiivii
Demarissa 25. 4.2oot iulkaistuun ko-
lumniin. Tydeltiketurvan 4o-vuotisen
historian aikana ovat vaikuttaiat silloin
tiil16in iiriihtiineet :" Niipit irti tytieliike-
turvasta !" Aarne Lehkosen viestissii
kansaltisten toimijoiden vastuulla on,
ettii EU pitiiii nappinsA irti tyrieliikkees-
ta!

Kaijo Kollinen

Eltketurvakeskus
DatanomiTapani Saario on nimitetty tuotan-
nonsuunnittelijaksi eliikeliirjestelmiiosasto[-
le.

Valtiotieteiden maisteri Kimmo Kotilainen on
nimitetty lakiosastolle mddrdaikaiseksi yhte-
yssihteerlksi 3r.rz.zoor saakka.

Oikeustieteen kandidaatti Sari Kyngiis on ni-
mitetty [akiosaston lakimieheksi.

Valtiotieteen maisteri Mika Vidlund on nimi-
tetty mdiiriiaikaiseksi tutkijaksi 24.4.2oo2
saakka ja kauppatieteiden maisteri Kati
Parkkinen on nimitetty mddriiaikaiseksi vas-
tuunjaon asiantuntiiaksi 3r.ro.zoor saakka
suunnittelu- ja laskentaosastolle.

TradenomiJohanna Merinen on nimitetty joh
don assistentiksi r.8.zoor lukien.

Sosionomi Keilo Kaartinen on nimitetty elake
asioiden suunnittelijaksi eldkejdrjestetmii-
osastolle r.8.zoor lukien

llmarinen

Ekonomi, KHT Olavi Guttorm on nimitetty si
siiisen tarkastuksen piiiiltikdksi.

Kauppatieteen maisteri, YVTS Ari Jaatinen on
nimitetty osastopiiiillik6ksi la vattiotieteen
maisteri ,lari Laine on nimitetty markkinointi-
paiitlikdksi Palvelu-Pohjota, osuuspankit -

asiakasyhteysyksikdn markkinointiosastotle.

Valtiotieteen ylioppitas Mikko Komi on nimi-
tetty korkoanalyytikoksi sijoituslin jan korko-
ryhmiitin.

Sosionomi, VTS Utla Peura on nimitetty hen-
kil6st6palvetupaaltik6ksi, fi [osofi an maisteri,
MKT Pirkko Melaia on nimitetty henkildst6n-
kehittiimispiiiillikdksi ja kasvatustieteen
maisteri Tiina Takamaa on nimitetty henki16s-
tdnkehittiijiiksi henkilostijosastolle.

Diptomi-insinddri lorma Tammenaho on nimi-
tetty kotimaisista pddomasiloituksista vas-
taavaksi salkunhoitajaksi ja diptomi-insin66ri
Tomi Aimonen on nimitetty kiinteisttjasian-
tuntiiaksi siioituslinjalle.

Ylioppilasmerkonomi Riifta Riisdnen-Ruge-
malira on nimitetty ulkomaanpalvelun kehit-
tiimispiiiillikdksi suurasiakas- ja mektariyhte
ydet-yksikkri6n.

Diplomi-insin66ri Eija Kupi on nimitetty MOTI-
VO-palvelupiitillikdksi ty6kyvyttt myys-,a
kuntoutusratkaisuosastolle.

Diplomi-insinOdri Toni Aikas on nimitetty yri
tyssuunnittelun kehittiimispiiiiltik6ksi.

LEt Tytielikekassa

Yhteiskuntatieteiden maisteri Kirsti Varpula
on nimitetty kuntoutuksen kehittiimispiiiilti-
k6ksi.

Varma-Sampo

Jari Markwort on nimitetty suunnittelijaksi ul-
komaanpalveluihin. Markwort on toiminut ai-
kaisemmin informaatikkona Varma-Sammon
viestinntissii.

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Mervi
Salonen on nimitetty lakimieheksi riskienhal-
lintaan. Satonen on toiminut aikaisemmin yh-
tidlakimiehenii Varma-Sammon lakiasiat-
osastolla.

Kauppatieteiden maisteri Heikki Nakari on ni-

mitetty piiiianalyytikoksi pddomasijoitukset
ja analyysit -osastolte. Nakari toimi aiemmin
Varma-Sammossa si joitusanalyytikkona.

Varatuomari Matti Siitonen on nimitetty laki-
mieheksi korvauspalveluihin. Siitonen toimi
aiemmin lakimiehend Varma-Sammon lakiasi-
at-osastotla.

Kauppatieteiden kandidaatti Mari Lehtovirta
on nimitetty contro[[eriksi laskentaosastolle.
Lehtovirta toimi aiemmin laskenta-asiantunti-
jana Sampo Pankki Oyj:ssii.

Yo-merkonomi, VTS Tiina Ahola on nimitetty
yhteyspiiiitlikdksi yrityspalveluihin. Ahola toi
mi aiemmin yhteyspiiiiltikkdnd Varma-Sam-
mon pienyrityspalveluissa.

Filosofian malsteri Tuiia Nopola on nimitetty
matemaatikoksi vakuutustekniikkaan. Nopo-
la toimi aiemmin tutkijana Abo Akademissa.

Merkonomi, YVTS Marja Tanner on nimitetty
koulutuspdiitlikdksi pienyrityspalveluihin.
Ta n ne r toimi aie m m in pa tve tu piiii [[i kkd nii Var-

ma-Sammon vakuutuspalveluien tuessa.
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Financial statements
show:

Pension insurance
com panies' solvency still
good despite weaker results
in zooo

The pension insurance companies' financial
statements for the year zooo show weaker
results compared with the previous year.

After years of growth, the stock market saw a
steep fal[ in the value of technology shares
and with shrinking value differences the
investment results ofthe pension insurance
companies remained modest compared with
1999.

The overall result ofthe companies was
FIM 982 million, i.e. only 5.2 per cent of the
gigantic resutt for the previous year, FIM 19

biltion. The change in valuation differences
was FIM -8.8 billion, compared with FIM +ro.r
billion in 1999. Given that the companies'
total solvency margins decreased by FIM
r,o64 million, the total capital base remained
atmost unchanged thanks to the transfers of
the risk business return to the equatisation
reserves,

Despite the fall in share prices, the
proportion of shares of the companies'
investment assets remained almost un-
changed. Ofthe new investments in shares, a

larger proportion was bought on the global
stock market. The yietd on investments of all
companies decreased, being a total of 3.9
compared wilh tz.7 in 1999. The interest
requirement prescribed by the technical
provisions was met by only three companies
through their investment activlties during the
financial year. Even though the average
proportion ofthe solvency margins ofthe
lower limit of the target zone felI from 159 per
cent to 139 per cent, the solvency of the
companies remained good. The most solvent
company was sti[[ Pension lnsurance
Company llmarinen, whose solvency margin
stood at 121 per cent of the lower limit of the
target zone.

The companies transferred FIM 1,086
mittion to client bonuses, i.e. 8o per cent of
the transfers the year before. 0n average this
means a discount of 3.6 per cent on one
year's TEL contributions. Pensions
expenditure grew by 6.2 per cent. The
companies transferred FIM 1,138 million to
the equalisation reserves.

The amendments introduced in the
scheme in zooo supported the adopted
policy aiming to reduce pensions expenditure
and postpone retirement.

Finnish pension provision
stands international

comparison

The article discusses pension provision and
presents analyses on the average level of
pensions in different countries. lncluded in
the comparison were Australia, Canada,
Finland, France, Great Britain, Norway, the
USA and Sweden, representing the Nordic,
continental and Anglo-Saxon welfare state
models. The study explores to what extent
income formation of pensioner households in
the different countries follows the schematic
division into first, second or third pillar
pensions by analysing the average
proportion of income sources of the
pensioner households' gross income. The
comparison includes purchasing power
parity, exchange rate comparison and income
package analysis.

ln Finland, statutory pension provision
constitutes a central source of income.
lncome structures in Finland resemble more
those of Germany (pursuing corporative
sociaI policy) than those of Norway or
Sweden. The centrat position of statutory
pension provision is exptained by the fact
that no pension ceiling is applied in Finland.
ln Norway and Sweden, private
supplementary pensions have gained some
ground due to the application of a pension
ceiting. The income structures of single
pensioners over 65 are similar in Sweden and
Great Britain. Norway and the USA is another
comparable pair. Despite the differences,
statutory pensions constitute the primary
source of income for pensioner households
over 55 in al[ the countries in the comparison.
The resutts do not fully correspond to the
presumed signifcance of the different
pension pitlars according to welfare state
model. ln Norway, the replacement level of
pensions is lower than in Sweden and
Finland, and Canada stands out favourably
from the other Anglo-Saxon countries.

Changes in social security
for the self-employed

A working group appointed by the Ministry of
Social Affairs and Health suggests
amendments to the grounds on which setf-
emptoyed persons' sickness daily allowance
is based. The aim is to ensure security for the
self-employed in the event of short-term
illness, corresponding as well as possible to
the loss ofwork input and income due to
incapacity for work. The working group also
suggests that the rutes concerning exemption
from the liability to take out insurance should

be revoked, referring to the reforms
concerning wage earners where, for instance,
short-term work is also included in pension
insurance. The task of the working group was
also to establish whether the present
concept of confirmed earnings applied under
the Self-Employed Persons' Pensions Act
(YEL), conceived of as rigid amongthe self-
emptoyed, could be made more flexible.

lnsufficient treatment of
depression

There is a risk that persons who have lost
their work capacity due to severe depression
end up on lifelong retirement. This need not
be the case, though. Depression is a
treatable illness, but measures must be
taken to remove the under-treatment ofthe
illness, says Erkki lsometsti, chief physician
of the department of mental health and
alcohol research at the Nationa[ Pubtic Health
I nstitute.

At present, the treatment and follow-
up for persons suffering from depression is
not systematic and intensive enough. lt is not
unusual that the client is offered only one
type of antidepressant, and if there is no
effect, other alternatives are not suggested
to a sufficient extent. The resources of the
care system are underdimensioned. The
costs of adequate treatment would be minor
compared with the costs accruing due to lost
work capacity. During the r99os the use of
antidepressant drugs grew fourfold in
Finland. Despite the increase, lsometsa
states that the use of antidepressants is not
particularly common in Finland compared
with other developed countries. ln Finland,
treatment is mainly sought for severe cases
of depression leading to functional
incapacity. The number of persons suffering
from depression is about 35o,ooo to 4oo,ooo
per year, and every year about 3,ooo workers
are awarded disability pensions due to
various reasons. The attitudes towards
depression are now more tolerant and the
threshold for seeking treatment is lower than
before. 0n the other hand, changes in
working life stressing efficiency, capacity and
adaptability may explain the increased
number of disability pension applicants.
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Varma-Sammon kuutta-
ky,mmenti ikivuotta lthes-
tyvd toimitusjohtaja Paavo
Pitkinen kertoo ruorsalai-
sen fan fungin todenneen
kauan sitten Pitklsen tultua
nimiteq'ksi johtajaksi varsin
nuorena, ettei heilld Ruot-
sissa ole raraa noin nuoriin
johtajiin.

Silloin Ruotsi oli hyvin-
voinnissa kaukana Suomen
edclll. Tindln lienemme
kuroncet Ruotsin etumat-
kan umpeen 1'a olen-rme
menncet rinnan mitalla
jopa ol.ritsc.

Miki osuus tdhin on suomalaisclla ennakkoluu-
lottomuudclla antaa nuorille leijonille mahdollisuus
nayttaa osaarniscnsal C)nko niin, ette nuori johtaja
osaa nopeasti muuttuvassa maailmassa tarttr,ra kiinni
hetken antamiir.r mahdollisuuksiin, kun taas ikdiinty-
nyt kollega ndkce mieluummin riskit - ja antaa tilai-
suuden valua kdsistiin)

Miksi sitten poliittisen puoler.r korkeimpia paikko-
ja tdvtettiessd iki tulcekin ansioksi, ellei jopa cdelly-
tykseksi) Tw,pillisid instituutioita, joissa korkein pdd-
tdntdvalta on liihcs eldkeikdistcn hallussa, ovat kirkko
ja armeija. Onko niin, efti meille tdrkcimmissd asiois-
sa pelkddmme nllorten tckevin r-ropeita muutoksia,
jotka voivat sotkea tutut ympyrdmmcl

Vallankumouksilla on usein nuorct johtajat, Na-
poleor.r oli 30-, Castro 32- ja Gaddafi 26-r'uotias
valtaan noustessaan. Kun nuori vallankumouksellinen
kaikkivaltiaana ikednqry, seurauksena on hlvitkin ai
komukset tuhoar,a taantumus. Johtuuko tema enncn
kaikkea liian pitkdstl vksinvaltiudestaf

Onko r-riin, cttl valittaessa vallar-r huipulle nuori,
omat ja osakkecnomistajan edut kaikessa etusijalle
asetta\ra leijona, hdnct or.r pakko syostd vallasta eli siir-
tdd cldkkeelle jo kauan enncr.r elikeikii, koska asete-
tut tavoitteet kuluttavat hinet nopeasti loppuunf
Nuori johtaja voi tictenkin tulla korr.aamattomaksi
r.ritistdmdlld jokaiser-r kilpailijakseen kokemansa uuden
kr.rnrn. Olisiko vksin.issektorillakin parempi vaihtoeh-
to vallan l.ruipullc kokenut (siis ikddntyr.rvt, r.r.rutta ei
loppuun palanut ), yrityksen perimmdiset arvot sislis-
tdn),t henkilo, joka pysryy hyodyntimddn innovatiivi-

Kultain
nuoruuli

sia alaisiaan ja kasvattamaan itselleen heistd arvoisensa
seuraajanl
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scl:loitakin aikoja sitten kerrottiin lehdissd, ettd MTV

3:lla on tosin eniten katsojia, mutta he ovat mainon-
r.rasta pddttdvien rnielesti vddrdd iklpolvea, liian van-
hoja. lohtuukohan tdmd Kalevi Sorsar.r kirjassaan "ih-
misil, ilmioitri" esiintuomasta tosiasiasta, ettd henen
ikdpolvensa on nuuka pyrkien sddstdmidr.r kaikessaf
Tosin l.re ovat unohtaneet, miksi pitdd nuukailla.

Mikehin lienee tulevaisuudcssa tilar.rne, kur.r Per.r-

tikdiser.r pullamossosukupolveksi ristimit ikiinryvit.
Tyytyvttko he elakoidvtrydin Sorsan ikiluokan ndcn-
ndishauskuuteen: tanssimaan toisten elikeldisten
kanssa sekd kdymdin ostoksilla Tallinnassaf Vai toteu-
tuuko Sorsan "unclma", etti ikdihmisetkin todella
haluavat vaikuttaa ),hteiskunnassa ja valitsevat poliit-
tisiksi edustajikseen oman iklluokkansa aktiir.ejlf

Jirkcvilr.rpdl saattaisi olla, ettd mvos iktidntr.r,lt
isokcnkeiset, todettuaan (jopa entisten presidenttien)
n-rahdollisuuden vaikuttaa 1'l-rteiskunr-rassammc olcvan
uskornattomassa miirin sidoksissa muodolliseen ase

n-raan, pyrkisivdt Ilmariscn Kari Puron, ETK:n Mat-
ti Uimosen ja toivottavasti myos Paavo Pitklsen ta-
paan sdilvttdmdin asemansa tyoyhteisossd kauar-r ja
hartaasti, ajattelce
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f ukka Rantatasta
Ettiketurvakeskuksen
toimitusjohtaia

ilosofian tohtori, SHV

lukka Rantala on nimi-
tetty Etiketu rvakesku k-

sen uudeksi toimitusiohtajaksi.
Eldketurvakeskuksen hatlitus teki
nimityksen 3o.5.2oo1 pitdmHsstin
kokouksessa.

Rantata on toiminut Eldketurva-
keskuksen hallituksen puheenjoh-
tafana vuosina ry83 - :992. Hdn
oti sitloin sosiaati- ja terveysminis-
teritin vakuutusosaston ylijohtaja.

Nykyisin Rantala (+g v.) on Vakuu-
tusyhtitiiden Keskusliiton toimi-
tusjohtaja. Hdn siirtyy Etdketurva-

keskukseen viimeistddn vuoden
vaihteessa.

Nykyinen toimitusjohtaja vara-
tuomari Matti Uimonen (61v.)
siirtyy silloin erityistehtdviin
Rantatan alaisuuteen. Uimosen
eltikeikti on 65 vuotta.

Matti Uimonen on o[[ut Etdketur-
vakeskuksen toimitusiohtaiana
vuodesta t97 4 . Toimitusiohtajan
vaihtumisen tarkoituksena on
joustava su ku polve nvaihdos
Eldketurvakeskuksen ytim mdssH
johdossa.
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