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Kautta aikojer-r ovat valtakunnat ja niiden valtiaat kantancet huolta
siiti, ctti l:rpsia synql' riittlr,:isti. Entislikairn tarvittiin nlppirii kd-

sid kchruuslleihin ja et:iveid voitlaa sotiin kanuunoien sckaan.
Nyt on F,uroopassa jl )apanissa hcritn'httontalnlaatl, ettd lapset

ovat chn'r'ri luonnonvarr. Heitl tan'itaan kipc5sti turvtamaan van-
hojcn ja virnl.roiksi tulevien ihn.risten ctlkkciti, etcnkin kun ellikelai-
toksct civrit ole p:rnnect enualta rah:rir piiloor-r. Vricston kiikkulauta
kallistr.ru uhkairvirsti vatthemman vien puolclle jo scnkin vuoksi, ettd
tuo sitkei joukko pvsvv leikissd mukana pitempririn kuin oli ttskottu.

EU:n uusicn viestt)ennustciden rnuklau tilanne on huolestutta
vr. Elinajern oclotteet kasvavat ia vricstor-r uusiuttrn'riskykl'd osoittavat
kokonaishedclmlllisrrysluvut laskevat. Sttomi istttu - ikivd kylli - tii-
viisti vencess:i, joka on joutur-nassa pahankoskcn imttttn. Maksuja or-r

nostcttrva tli ctuuksir leikattava, ttrieluurnmitt trtolctttpia.
Mutta Suomen osalta nousee l,lldtticn pirttirirn yksi mt'tjl'rteincn

asia. Sc on jriir-ryt ticdotushumussa huomaantltta, ktln on taivastcl
tu svnn'neiclcr-r pientd ml:ird5 sitten r-rllkdvuosien. Sttomessa svnn'
vtny's ()r1 joka tapaukscssa ollut Euroopau kcskiarvot-r ,vhpuolella ja on
sitd jatkossakin, tosin vain aavistr,tksen verrall. Lel'rclcssi olcvasta kir-
joitukscsta voi piritcltl, cttl veestdpolitiikkanrme on ollut myontcisti
ja se on tukcnut cLikepolitiikkal.

Synryrnrill:i tlhrin maaihnaan lapse t siis tckcvdt r'oitavallsa eldkkei-
den turvaan.riseksi, mutta miti tckee cllkejirjcstelm:i lastcn ia heicldn

vanhcmpicnsa h1r'lksi. M1'ontcistd ajlttclul tiissl cdusta:r woehkkei-
dcn kokonlisuuclistus - TYEL, jossr vanhctttl'rair-rrahakaudet kartut-
tavat clikcttri kaikille ansion'(iti teko'illc n,0llastr riippumatta. Mie-
lcnkiintoinen on m.v6s ETLA:n tr"rtkijoidcn esittrintd laskukaava sii-
t5, e ttd alcrttuvl sJ'nn'\'\r\rs kasvattaisi eltikcrahastoir ja nostaisi vakuu-
tusmaksua. NSin maksaiat hcrdlvrit huottlrlinlilrl, misti perimn-rdl-

tairin on k1,svn-rvs.

Ratkaisuksi on esitetry cttl otettan nuoria nu:rhatt ntuuttiliia iloi-
tcn vastiran. Jos he ovat koulutettuja, hc auttavat vailr tyovoirnapu-
l:rssa. J<>s eivit, ot-r toivoa, cttd lapsiakin s)'nqr]' - t5mrihin on nShn'
nruun uruassr Keski-Euroopan t'uaissa. Kovin palion ei tiirl-rdkiin
keino ruta.

Sopii n-rvt)s muistut
taa, etti lapset ovat kes-
kcllinrn-re turvaamlssa ih
n.rislajin slilvmisti j:r kehi
n,stl, e ir'It niir-rkriin se n
viinrc vail-rccssaau keksi'
rnil cLikkcitl.
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KEAiassa

3 Kunnan tehtfivi kadoksissa
Tydministeri Tarja Filatovin mielestii kuntien alkuperainen tehtava
on unohtunut valtio-kunta-raha -taistelussa. Hiinen mietestSSn
kuntien niskaan ei siilytetii uutta taakkaa, kun ne velvoitetaan
huotehtimaan kuntouttavasta tyollistamisesta. Piinvastoin, voisi
sanoa, etta kunnat palaavat tehteviensa ytimeen.

12 Onko e[6kkeenhakiian oikeusturva karkuteil[d?
Erityisesti asiantuntijaliiiikiirit otivat tutilinjatla, kun tydkyvyttcl-
myyseldkkeen hakijoiden oikeusturvaa kiisitettiin kansanedusta-
iien iarjestamassii tilaisuudessa. Alustajat tarkastelivat kriittises-
ti muun muassa ratkaisijoiden asiantuntemusta sekd heidiin riip-
pumattomuuttaan ja puolueettomuuttaan.

1I1 ULrn haltitus hatuaa panna toimeksi
LEL Tydeliikekassan yhtitjittamien etenee vauhdilla, jos kassan
hallinnossa olevien ty6markkinaosapuolien tahto toteutuu.

Puheenvuoro

6 Linnd ia sosiaatipolitiikka
Kasvi- ja yhteiskuntaopilla on paljon yhtymiikohtia, kirjoittaa pro
fessori Olli Kangas kolumnissaan, jossa han tarkastelee eri lajien
ominaispiirteitd, levinneisyyttd ja kukoistusaikoja. Han toteaa,
etta kasvien miiiirityksessii isot ja komeakukkaiset kasvit on
helppo paikantaa ja sama piitee hyvinvointivaltiotuokituksiin.
Mutta Suomen kaltaiset kukinnoiltaan vaatimattomammat hybri-
dit tuottavat jatkuvasti Iuokitteliloitle p6Snvaivaa.

Faktaa

I Hyvd viesttipotitiikka on etdkkeiden maksun kivijatka
Tyossii olevien maara suhteessa elaketta nauttivien maaraan on
tiirkein tekijii, kun mietitddn, miten eldkkeet rahoitetaan. Siksi
syntyvyyden ja etinitin pituuden muutoksia seurataan tarkkaan.

1(, lndeksissi on voimaa
Hyvii indeksiturva on Laadukkaan eliiketurvan tunnusmerkki,
mutta indeksillii on myds raskas painoarvo, kun lasketaan eliik-
keistd koituvia kustannuksia. Ei ole ihme, ettii indeksiluku heriit
tdti intohimoia niin etiikkeen saajissa kuin etZikkeen maksajissa-
kin.

18 fyOetakelain valinta vaatiituomarin ja salapotiisin
taitoja

Kaikki Suomessa tehty ty6 on vakuutettava jonkin ty6eliiketain
mukaan, mutta aina se ei ole helppoa. Ongelmana on loytiiii etd-
kelakien viidakosta juuri oikea laki. Myds tydsuhteen ia yrittajyy-
den erottaminen tuottaa runsaasti paanvaivaa.

!! Avaimet kuntoutuksen varhentamiseen ovat
tydterveyshuoItossa

Hitaasti kiiyntiin ltihtenyt kuntoutus on parantanut reilusti vauhti-
aan viimeisen viiden vuoden aikana, mutta piilevdd kuntoutustar-
vetta on yha. Vastausta kysymykseen, miten kuntoutettavat Ldy-

dettaisiin riittavan aioissa, haetaan tyoterveyshuoltosta.

Itse asiassa kuultuna

16 Sosiaativakuutuksen moniotteliiasta
kansainvilistymisen pioneeri ksi

Vakuutusneuvos Jorma Perdldti voi tiiydetlii syyltii
sanoa sosiaalivakuutuksen moniottelijaksi ja kan-
sainviitistymisen pioneeriksi. Hiin painoi lujan peu-
kalonjiiljen Suomen tekemiin sosiaaliturvasopi-
muksiin ja hanen asiantuntemuksensa oli korvaa-
maton, kun neuvoteltiin Suomen sosiaaliturvan so-
peuttamisesta EU-lainsdddiinttjdn. Unohtaa ei sovi
hiinen vankkaa kokemustaan suomalaisen eldke-
turvan kehittamisessa.

26 Tytieliikkeiden tulevaisuus yha enemmen
tiedon varassa

Eliiketurvakeskuksen uusien johtajien Bo Lund-
qvistin ja Hannu Uusitalon mielestd tydelSkkeiden
tulevaisuus on yh;i setvemmin tiedon varassa. Tie-
toa tarvitaan tycietiikkeiden kehittamiseen ja
yteensa tietoa tVOelakkeista entista enemman. SitA
tarvitsevat paattalat ja kansalaiset.

Muista maista

20 Vlron eldkeuudistus etenee kangerretlen
Viro pyrkii eroon tasaelakkeistd tavoitteenaan an-
sioihin suhteutetut elakkeet. Etiikejiirjestelmd on
suunniteltu koLmiportaiseksi. Kangerrellen eteneva
uudistus tulee asteittain voimaan.

Osastot

2I1 ffurn suosituksia
Pumppumies ammatitliseen kuntoutukseen

2J Tytinsa idressi
Salkunhoitaja raottaa eliikesijoitusten verhoa

2/ ttimitytsia

28 r:eaorci

JO Enstish Summary

tl Merkkipealte
Kultainen leikkaus

On ko elfi kkeen hakiian oikeus-
turva karkuteillt? sivu rz
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Tyom i n iste ri Tarja Fi latov:

Kunnan
tehttvi
kadoksissa
Tytim inisteri Taria Filatovin m ukaan kuntien alkuperdi-
nen tehtdvd on unohtunut valtio-kunta-raha -taistelussa.
Hdnen mielestdiin kuntien niskaan eisdlytetd uutta
taakkaa, kun ne velvoitetaan huolehtimaan kuntoutta-
vasta tytiltistdmisestti. Pdinvastoin, voisi sanoa, ettd [aki
muistuttaa kuntien sosiaalitoimen ydintehtdvistd.

unnat ja valtio ryhty-
vit syyskuusta llhtien
harjoittelemaar-r uu-
de r.r I ai sta yl.r tcistyotd

svrjlytymistl vastaan, kun kur-r-

touttavaa ryotoimintaa koskeva
lainsiiddnto astuu voimaan.

Lain rnukaan kunnan tulee jIr-
jcstrii ryollistymisti edistlvl:i toi
mintaa sitd haluavalle henkilollc,
jollc tvovoimaviranomaistcn ny
kvisct prrlvelut eivit sovi muun

muassa pitkdin jatkuneen ryottomvvdcr-r
takia.

Valtio maksaa osan tdsti aiheutuvista
kustannuksista. Alle 25 r'uotiaidcn on
w(imarkkinatuen mllrdaikaiscn mcncttl-
misen uhalla osallistuttava hdnellc tarjot-
tuun kuntouttavaan ryotoimir-rtaar-r. Muil-
lc se on oikeus, mutta ei veh'ollisuus.

- Jotta pitkiaikaiswottomllle saadaan

ridtil6iryi juuri hlnen tilantcesccnsa so-
piva ratkaisu, tarvitaan cri tal'rojen vhtccr-r
hiilccn ptrhaltamistl. Silloin sirat ctirau t rlr-

vita sosiaalityt)nteki j1r.r, ryovoimavirkaili -
jan ja tyottomln lisdksi muitakin kuten
mielentervevspah'cluja, pdil.rdcl.rr,roltopal -

velu ja, kuntoutusta jnc.

- ICiytett:ivissl on rnor-rcnlaisia kor-rs-

teja, hvr.ii koken'ruksia on csirlcrkiksi
tyopajoista. Kunnat saavat itsc pilttdii,
mitcn toimivat ja veh'oittccnsa hoitavat.
R.rhrll.rkin on mcrkinstS, nrutta rin:r se ci
ole ratkaiseva tekijd. Niiss5 kunnissa, joissrr

vclvoitc on hoidcttu hyr.in, 1,ksi avainteki-
joistl on ollut vhtciswokr,ft,, Fihtov sano{).

Maksumiehette otisi ttiitti

Tvoministerio ja KLrntaliitto ovat ollcet
useaan otteesecn napit vastrkkain, kun

- Suomessa tarvitaan tytietimin kehltti-
mlstii, iotta ty6ssi iaksettaislin nykyistii
pidempiin, Filatov sanoo.
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k1,sc on rahoista ja tchtivljaoista. Uusir.r
rihhclr.s svnn'i pitkdaikaistyottomid koske -

vastl, r'icll kcskcrr olcvasta asiasta.

Hallitus pridtti viir.nc elokuussa bud-
jettiriihessi, ette ryoministcrio selvittf,d,
millaisin keinoin ja edellvq,ksin q,omark-
kinatuella olevat r.oisivat ryolliswi. Sclvi-
q's on parhaillaan kiynnissf,. Kuntaliitossa
herrisi epiil_vs, etta n,ottomet aiotiran siir-
t:id sosiaalitoin.ristojen asiakkaiksi. TIn.ril'r
Filatov kiistdl.

Hiinen mukaar-rsr projektissa valmis-
tellaan esiwstd yhteiskunr.ran eri tahojen
ja toimijoiclcn yhtcisvastuuseerl perustu-
vasta toimintan-rallista. Esilll or-r rnyos
mahdollinen tan,e korottaa fi'omarkkina
tucn tasoa aktiivitoimenpiteidcn ajalta
scki tan'e muuttaa ctuusjdrjestclmien ra-
hoitusvrstuuta.

- Perusajatus on, ette tyollistiminen
olisi kunnalle taloudellisesti nykyistd kan-
nustavampaa. Ios kunnassa olevalle fi,ot-
ton.rrydelle ei aktiivisesti tchdi mitdln, ei
siitl rnvoskldr.r pidd kuntaa eriryisesti pal-
kita, sanoo Filator,.

Nyt niin voi tapahtua. Filatovin mu-
kaan valtionosuusjirjestclmissd on kitee-
rel'd, jotkir voivat krnnustaa kuntaa talou-
delliscsti pikemminkin wottomv.vden vl-
Lipitoon kuin tl,ollisyryden edistirniseer.r.

Tvomarkkinatukea maksetaan ensi
kertaa ryomarkkinoille tr-rleville nuorille
sekl pitkiaikaisryott6mille, joiden ansio-
pliviirahan 500 pdivin cnimmiismdiri
on taytrynyt.

On epiilr1., ette ryomarkkinatucn siir-
to kunnillc jakaisi tvottomdt helposti kal.r-

tecn eriarvoiseer-r joukkoon. Filator.in
mukaan se ei voi olla uudistuksen tulos,
ei n.rvoskldrr se, ettd kuntien taloudelli-
nen tilanne kurjistuu. H;inen mukaansa
valtion j:r kur.rtien budjcteista on lo,vd1,t-

tdvl rahaa sl,rjd,vty,miscn ehkdiswn, l'ota

pitkdaikaisryott6myyden chk:iisv osaltaln
o11.

Lehtitictojen mukaan Kuntaliitossl
on epiilty, etta hankkecn taustalla orl
halu lo;rettaa koko ryomarkkinatuki. Sil-
loin tvotton.rdn vaihtoehdoiksi jlisivlt
ansioturva tai toimccntulotuki. Siirto
mvos vaikeuttaisi kuntien er-rnaltaehkdise-
vII sosiaaliwotd.

Ty6voimaa ulkomailta?

Varsinkin teollisuudessa ennustct:ran mie-
lellein, ctte tulevaisuLrden tyovoin-rapu-
lasta ei selvitl iln'ran ulkomaalaisia. SAK:n
taannoin tekemln tutkimuksen rnukaan
perdti noir.r 400 000 virolaista olisi pcri-
aatteessa lralukas tulemaan toihin Suo-
meen. Luku on Filatovin miclesti liioitcl-
tu.

Hdu ci usko, cttl niicmrnc s.rtanris-
sammc ja rajoillamrnc sankkaa kansair-r-

vacllusta. Tai tuskir-r ainakaan tlnnc plin.
EU:ssa tehtf ien tutkinrustcn mukaau

Baltian maista ldhtijdt sur,rnnittelevrt Kcs-

ki-Eurooppaln muuttoil. Suosikkikohtei-
ta ov:rt Srksr jl Itrivalta, ci suinkrun Suo-
r.rri.

Llajencmisprosessin alettua Su<>rnccu

saattiisi k:rrkeiclcr-r ln'ioiclen nr ukun tu llrr

cr-rsir-nmlisen1 vlronna 4 000 - 5 000 rrl
kor-nl:rlaist:r.

- F.i olc cri$,iscn chevttrir';i;i puhurr
a ktiivi sestrr m alh an n r u u ttopol i ti i ki-rstrr,

kun nreilLi on yhi t,li 300 000 t\'(trontai,
hrin hr,romluttal.

Tv6ministcriossri on arvioittr, e ttri
Suomcssa tlrvittlisiin scrlrra\riur kynrnrc
ncn vuoclen irikrrna 70 000 90 000 uut-
ta tyontckijri:i joka vuosi. Tlrvett:r lisriri
cnitcu suurtcn ikrilu,rkkicrr siirtr rttirte rt
eltikkeel lc, m uttr urvt)s fi'drrrir nrrn kvsvr.t

td kasvla.
Kun tvornarkkir-roillc trrlee vuosittair.r

noin 50 000 trr.rttr n'(ir.rtekiiriii, 20 000
40 000 henkei pitriisi jokr tr.rosi srtrrrlit

rnarkki noillc rescrvistr.t t:ri r.tlkotnai ltr.
Suotttcss.r orr toki runsJJSti ()r'nil.l rc\cr'
vii, tvott(in.riii, opiskclijoit.r j:r liirrrr vrrr
hrrirr cldkkce llc hakcut trjirr.
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- Vierastyiivolma tulee

ty6ntekii6iti Suomeen
via.

- -I'vovoimapulaa rncilli ci olc, r.r-lrttr'r

;rlikoin ou puutctt:l tarpccksi osilrrvirsta
tvirvoinrrst:r. l rill.risi.r rlojr or at csinrcr-
kiksi infrrrn'raatiotcknologia ja rnct:rlli
tcollisr.rus.

- F)'r usko, cttai mi.lrkkinoidcn irn,os-
tirm:rt ensimnrriisen luokan osaajat hllr.r-
lvat trrll:r Suomccn toiscn luokan krrr.rsr.r-

laisiksi, Filat()\'p()htii jr lisiiri, cttii Su()mi
ci eettisesti toirnicn r,oi valikoiclrr nrrrail
r-r-raltl, kctri ottla, ke tri ci. Eika Suonri voi
r alti, rn.t [)crust,l.l rckrr tor nt itoinristojrr
vrikkapir L-rtiran ji-r nr>ukkil sieltii nrippri
risormisia krinnyk:ir-uriiprriiijiI.

Vicrastvor'<>irnr ()n tina nrviis kerl-

liirlp;u kuin koti n-raincn. I -lrontcvi r.n lr.rir r

tlinnc irscttuisivllt nruun r.r.ruirssa kiclcn
takil in kcri nsuonralirisct, nrLrttrl heidelr
kriin ci ole hclppo tvdllistvri. 'I'rivtvvkin

t(xlcti1. cttii su()rnal.risest:r r-nllirhlnrnuut
topolitiikasta puhuttiress:r oike:r krisi ci tic-
ciri, mitri vrrscn tekee .

Synkeitli tukuja yhii
-lirsirrsiirksi 

ii,il, crrri kaikki wt)ttonrrir ci\'air
koskru'r tyt)ltist1,. Pitklxikxisr\,(;mi)micn
joukossa on mr.ijs niitri, joiclcn prrikkl oli-
si n,Okrryr,ttonrvvscl:ikkccll:i. Heitri seulo-
taan nyt csiin Ilkka Taipaleen kchittcle-
mIIt mirllit-t irvullir. Siir-rri ()tetun pcrustecl-
lisiin tutkimuksiin n,ott6rniri, iotk:r ovat ai

crt'rurin srancct kieltciscn cLikepriritokser-r.

Taiplleen mallin kokeiluvaihcessa vli 70
proscnttiir rutkituistl sai cliikcplpcrit. Tyo-
kyvyttomlyselr.ikkcclle kuul uvia n'iittt)nriai
irrvioida:rn olcvan useitr.t tuhi.tt-tsil.

'lvor'oimlrninisterii)r-r j:r Tillstokes
krr kscrr tvtittiirn) \'sri l.lst( )t cro.rr'.rt toisis
tarrn. Tillstokeskus laskee Suouren viral-
liscn tyt)ttor-nrn,srstecn.

Tilirstokcskrrksen luvut pcrustuvat
s:irinnollisesti tchtlvriiir-r kvselvtutkimuk
secn, mir-ristcri(rn luvut prrolcstaan tyci
voirnatoimistojcn rckistcrcihin. Tilrsto
kcskukscr-r tilasto on Kansainvriliscn fi,r)
jrirjest6n jr F.U:n suositr.rste n nruklinen.

Tyiittiinrlrysrrstc oli viirne vuodenvaih-
tce ssir ty6nriniste riiin ilnroitukscn mu-
kran I 2,7 pr()scnttiir, Tilastokeskr.rksen
Iukr,r oli [i,.3 prrosenttia. 1'1,t)tttimiri o't)n-
hirkijoitir urir.risteri6 li,rski 320 000, Tilas-
tokcskr.rs I I0 000 r'rihemmin. PitkISn tai
toistuvasti tviittonrenri oli ministerii)n
mukili'ur noin I50 000 hcnkeri. Yli 50-
vuotiiitrr tr'dttonriri oli I02 000 ja rllc
25-r'uotirita 38 000.'l'v(ittonryyscllk-
kccllt oli vli 5l 000 hcrrkc.i.

IGikki pitklin tvott(imiina ollcct civlt
olc ikIInnryiii. Tvi)markkinirtukcl salvista
r ltltlroslr ort .rllc 40-r'uoti.rit.r.

Te ksti : G reetta Lo m m i n e n
Kuvot: torma Puuso

Suuri ruotsalainen luon-
nontutkiia Karl von Linn6
kehitti kawien meiirigrs- ja
luokitusjdrjestel mdn. Lin-

nete meiden on kiirteminen siid, efte
keto-orvokki (viola tricolor) ja pelto-
orvokki (viola arvensis) luetaan eri kas-
veiksi, vaikka ne kuuluvat samaan or-
vokkikasvien (violaceae) heimoon, joka
taas poikkeaa oleellisesti vaikkapa liljois-
ta (liliaceae). Linn6ti seuraten kasvit
voidaan mddritellii niiden ominaispiirtei-
den, levinneiryyden ja kukinta-aikojen
perusteella.

Kasvi- ja yhteiskuntaopilla on paljon
yhrymiikohtia. Sosiaalipolitiikka tai hy-
vinvointivaltiomallit voidaan niiet luoki-
tella kasvien tapaan. Tiist[ meidiin on
ennen muita kiitettiivd suurta tanskalais-
ta yhteiskuntatieteilijii:i Gosta Esping-
Andersenia.

Hyvinvointivaltioluokituksissa omi -
naispiirteitd ovat muun muassa sosiaalis-
ten etujen taso ja midrdyqnnisperusteet,
etujen piiriin kuuluvien mdird ja sosiaa-
lipolitiikan rahoitustapa. I-evinneisyys
puolestaan viittaa maanrieteellisiin ulot-
tuvuulsiin: erditl malleja tavataan Kes-
ki-Euroopassa, toisia Skandinaviassa,
kolmansia uusilla mantereilla. Mallien
kukoistusajatkin vaihtelevat. Toiset kuk-
kivat teollisuusyhteiskunnassa, toiset
taas puhkeavat teyteen loistoonsa vasta
post-modernissa yhteiskunnassa, kol-
mannet tdtiikin myohemmin.

Kasvien miiiritykessri isot ja komea-
kukkaiset kasvit on helppo paikantaa.
Sen sijaan vaatimattomampien kasvien
kanssa joudutaan ongelmiin. Tissiikin
kasviopilla on hdmmdstyttdvdn paljon
yhteliiisyyksie yhteiskuntaopin kanssa.
Lapsikin osaisi paikantaa Ruotsin sosia-
lidemokraattiseen tai skandinaaviseen
malliin kuuluvaksi. Yhti helposti Saksa
loksahtaisi korporatistiseen luoklaan ja
Yhdysvallat liberaaliin malliin. Kukin-
noiltaan vaatimattomammat hybridit,
kuten Suomi, ovat jatluvasti tuottaneet
luokittelijoille runsaasti piiiinvaivaa.

Ei siis ole lainkaan ihme, ettd suo-
malaiset yhteiskuntadeteilijlt, kasvi- ja
yhteiskuntaoppinsa hyvin lukeneina,
ovat yriftfineet ahkerasti selvifteA, suun-
taisiko I 990-luwn kurimus suomalai-
sen hyvinvointivaltiomallin pois tuosta

$tAel,1ife 2 o 2OOl

n

,@



Linnd
ia sosiaati
politiikka

kukkeasta pohjoismaisesta mallista.
Eriiiit tutkijat korostavat, ettii Suomi ei

koskaan ole oikein kuulunutkaan pohjois-
maiseen malliin. Toiset taas ovat havain-
neet, etti sosiaaliturvan leikkausten seu-
rauksena Suomi on eriinqmy Skandinavi-
an maista. On myds vditetty, efte mitedn ei
ole oleellisesti muuttunut. Tdmin katsan-
tokannan mukaan suomalainen hyvinvoin-
timalli on perusperiaatteiltaan sama poh-
joismainen malli kuin ennen lamaa. On
vain tapahtunut liialai kasvaneiden lehtien
karsintaa siella ja taella.

Hyvinvointivaltiom6irityksissd on
joukko pulmia. Ensinniikin, millainen
muutos on tarpeeki iso, iotta sitii voitai-
siin kutsua mallin muutokseksi? Toisek-
seen, miten huomioida se, ettl on ole-
massa laadullisia muutolcia, jotka eivdt
aiheuta miiitiillisiii muutoksial Niinikiiiin
tarkasteluperspektiivillii on ratkaiseva
merkitys. On nimittiiin paljon sellaisia
muutokia, jotka saattavat niyt$f, mitdt-
tomilte, mutta, jotka aikaa myoden joh-
tavat kokonaan uuteen lajiin.

Eliikepolitiikka tarjoaa hyvin esimer-
kin lajinkehityksestd. Aloitetaan pienisti
muutoksista. Lajina Suomen eliikejiirjes-
telmii niiyttiid kestineen varsin hyvin
I990-lulrrn koitokset. Pienid mutaatioi-
ta on kuitenkin tapahtumassa.

Tyoeliikkeiden rahoitustapa on muut-
tunut. NiinikJ.rin eldkepalkan laskemispe-
rusteita on muutettu. On siirrytty neljlio
viimeisen vuoden kahden keskimmdisen
vuoden tulosta kymmenen viimeisen
l,uoden keskituloon. Elikepalkan laske-

misperustetta suunnitellaan ulotettavak-
si koko elinkaaren tuloille.

Siniillftin muutokset eivit ndytii kovin
suurilta, mutta niille saattaa olla merkit-
tiivii sivuvaikutulaia. Nykyinen suomalai-
nen tyoelekejfiestelmd on varsin tehok-
kaasti syonyt pohjaa ammattiryhmiikoh-
taisilta eliikejerjestelmilte, joita useimmis-
sa muissa OECD-maissa on leegio.

Suomen jdrjestelmfl on nimittain ol-
lut edullinen sellaisille - yleensii toimi-
henkildvaltaisille - ammattiryhmille, joi-
den palkka nousee idn myote. Koko elin-
kaarelta lasketut tulot heikentlviit niii-
den ryhmien eliikepalkkaa ja lisiliivrit kol-
lektiivisten ia yksildllisten eldkevakuutus-
ten suosiota. T5ssd pienet asteitraiser
muutokset saavat pitkiissi juoksussa ai-
kaan suuren laadullisen ja miirtllisen
muutoksen.

Suurempi periaatteellinen uudistus
sen sijaan oli kansaneldkkeen pohjaosan
poisto. Miiirillisesti kyse ei ollut kovin
isosta asiasta, mutta laadullisesti jiirjestel-
mdn luonne muuttui. Kansalaisuusperus-
teisesta perusturvasta siirryttiin tyoelake -

pohjaiseen perusturvajiirj estelmddn.
Tiissii suhteessa Ruotsin eliikej[rjestel-

mdn uudistus oli selkeiimpi lajimutaatio:
etujen tasot, miiiiriiytymisperusteet ja ra-
hoitustapa uudistettiin tiysin. Ruotsalai-
sen hyvinvointivaltion lippulaiva ATP-
elekejdriestelmi upotettiin kertaheitolla.
Ruotsalaiset tosin voivat lohduttautua sil-
li, ettl neitsytmatkallaan hipeiillisesti
uponnut kuninkaallinen lippulaiva Wasa
plnryi lopulta kunniakkaasti museoon ja

Olli Kongas
Sosiaalipolitiikan professori
Turun yliopisto

on tete nykyd eriis Tukholman suurim-
mista vetonauloista.

Aika nflyttflfl, mihin museoon pohjois-
mainen sosiaalipoliittinen malli peerly.

aaa

PS. On aina hauska saada lukijapalautet-
ta. Edellisessi Tyoeliike {ehdessi olleessa
artikkelissaan Pirkko Jeiiskeliiinen mainitsi
nimeltii kolumnini *sosiaalitoimistosta

huonojalkaisten pankki". Kyseiseen ko-
lumniin reagoi aiemmin myiis Pekka
Louhelainen, joka kritisoi minua, koska
olin puhunut eliikeldisistii ja muista huo-
nojalkaisista. Louhelainen oli tietysti oi-
keassa.

Eliikeliiiset eiv[t viilttlimdttii ole huo-
nojalkaisia. Tiimi sain omakohtaisesti to-
deta suksiessani Vasahiihdon yhdessii en-
tisen kollegani, nykyisen elekeliiisen Wal-
ter Korven (66 v.) kanssa. Pirkko Iiiiske-
ldinen muuten tinrleerasi minua epiteetil-
le "pastanpirijd". Vasahiihdon tankkausta
ajatellen nimirys oli enemmin kuin osu-
va. Toivottavasti ensi vuonna painovir-
heen korjaama tituleeraus ei muutu plas-
manpitdjiiksi.
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kiviiatka i]:il:::'uu'[oksiaseura'[aankin

uornen tyoclrike jrirjcstcl -

mrissi suurin osa cllkkcisti
kustannetaan rvdssri olcvien
maksanrilla clikenraksuilla

niin sanotun jakoperiaattccn mukaiscsti.
Tasapainoinen vlestorakcnne ja kohtuul-
liscsti mcr-restyvi talous ovat pcrusta, joka
turvaa tulevaisuuden eliikkeidcn ral-roi
tuksen.

Kar.rsainvilinen taloudellinen kilpailu
taas ascttaa rajoituksia yksittdistcn nraiden
cldkcjirjcstclmien ja muun sosiaalitun'ar-r
kustannuksillc. Siksi Suomcn tyocldkcjdr

jestclmdri kchitcttricssi on tirkcril sctrra
ta sck:i Suomcrr cttai muidcn maidcn
vlcstdkehiWstii.

S1,nt1,rrvdcn ja cliniin pituuclcn kchi-
tvstii voidaan kr.rvatr nronilla tunnuslu-
vuilla kutcn tictq,nri vu()nna synrr,neiden
lastcr.r lu kr.rm:iiirll I ii j a kuolleider.r kcski -
idlh. I(iytettti\,:i tunnr,rsluktr kannattia va-

litl scrr nruklln, nriti lrllrrra.rrr rnitlta.
Uscin tarkoitukscna on verrata samaa

vlcstori eri irjar-rkohtirla tai cri vricstojii
samanaa jankol-rtana.Tailloinsyr-rry"*,vydcn
jr clinajrn pituutlcu kuvaamiscrn sopivll

csir.r.rcrkiksi kokor.raishcdehnlillisr"rslukLr ja
clir-rljar-r odotc.

fotta Suonrcssa vecst(; uusiutuisi cli
seLrriava sukupolvi olisi nvkviscn suurui
ncn, tulisi kokonaisl-redcl n-rdllisvysluvun
ollir noin 2,I. Sit.i pie ncmm:illI arvolla
vicston nrdlrri picncnec ja sitti surlrcffr-
malla klsvaa, rnikiili nruuttoliikctti ei
esiirrny. TJrrr;i kyrrrrvsar\o on surrrcmpi
kuin kaksi, koska poikia syntyy hicrnan
encn-rr-uln kuin ryttoiii jl kokonaishcdel-
millisvt'sluktr:r laskcttacssa ci huomioida
kuolcvuutta. Scllaisissa kel-ri tysr-naissir,
joissa clinik:i on Suomca selvristi l),hye,r-
pi, kvnnvsarvt) on vastaavasti korkcampi.
IiU:r-r vriestt)cnnusteita or-r tarkastcltu ELi-
kcturvakcskukscn katsaukscssa 2000:7.

Eri mitt:rrit voivat antaa ndcr-rr-rdiscsti

ristiriitaiscn kr,rr':rn vricstor-r kel-rit_vkscstl.
Vuonna 2000 svntyi 56 000 lasta. Vii-
r-ncksi tdtd vdhcrnmrin lapsia s1,nn,i I860-
luvulla. Svnnn'icn picncn r-nldrdn sclittde
svnnyttevicn ik:iluokkicn picni koko. S1,r.r

t,vncidcn lastcn lukumlir:in kcskian,osta
kcrtor,a kokonlishcdclnrrillisyvslukr-r on
nyt kuitcnkin korkcampi kuin 1970-lu-
vun ja l9B0-luvun kcskirrvo.

Miestcn jl naistcn elinajan odotteet
er()avat toisistlan nrerkittivisti. Till:i het-
kclli naisten clinajirn odotc on 8l,l vuot-
trr, micsten clinajen odote or-r 7,2 r,uotta
alcrnpi. Molcrnpicn sukupuolter-r clinri-
kojen odottcet ovat nousscct noin 30
Yr.l()tt:r teimln Yuosisadan aikana. Kchitys-
t:i selittrid suurinrmaksi osaksi tartunt:r-
tluticn hoiclon parantumincr-r ja lapsi-
kuollcisuudcn jyrkki vlhcncmir.rcr-r. Ell-
kejdrjcstelmdllc tlrkci tekijli, 65 r'uotiaar.r
clinrj:rn od()te. ()r'r llor,rssut viimc vuosisa
clalla vain noin viisi vLlottir.

Tutevaisuus vaikea ennustaa

Vair.r han'ojcn ilmioiclcn kehirysti $etiin
ennustanraan jlrkevrilld tlvallir kvmrne

192(, 1930 1940 1960 rgTo rgto lggo 2ooo

ry;o-luwtlr
Suomcaca hodelniltlsyyc on EU:n korkelmpla.

tasotta la kslkkl nelet elllchrlt
toppuun $akks.

. Ellaelu odotr llmalsee, kulnka kauan tarkasteluvuonna syntynyt lapsl
kesklmtndn etllsl, ios kuolevuus pysyki lokalsessa Ikflryhmilssi tarkas-
telwuoden tasolla.
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nien vuosien perspcktiiville. Koska scu
raar,at sukupolvet maksavat cdeilistcn su

kupolvien cllkkeiti, niin pitkille ulottr.r-
vat laskelmat ovat vilttdn-rittt)miri chkc
j.irjcstclmlrr tointintira arvioitacss;r.

C)r.rneksi monet eldkejdrjcstclrndlle
kcskeisct vlcston kehitvkseen liitq,r'dt il'
r-niot voidaan ennakoida suhtcclliscn luo
tettavasti pitkdtlc tulcvaisuutecn. Esimer
kiksi 65 vuoden vanhuuscllkeirin sa:rr.ut-
tavien suor-nalaisten r-r-rdiriin kchitvs on
cr-rnakoitavissa rnclko tarkrsti kauas tulc
vaisuutecr-r.

Ennr.rstamisen lainalaisr.ruksiin kuuluu
ennusteiden cpdtarkkuuden lisiintymi-
nen cnnustehorisor-rtin pidentyessi. Tin-ri
koskcc r-nyos vlesttiennustcita. Kuva:rvaa
on, ctte vuonna I934 julkaistussa Suo
men cnsimmlisess;i viestoennustccssa
arvioitiin, ett5 maan vlkiluku ei koskaan
vlitd neljil miljoonaa. I{aja ylitryi kuitcn-
kin jo 1950-Lrvun alkupruolella.

Ennustamiscn vaikcudcr-r takia on
tirkeil tutkia todcnnikdisinrn.rdn kehi-
tvskultrrt lisJksi vaihtochtoisia. oplin)is-
tisia ja pessimistisid, skcr.raarioita. Eldkc-
jlrjestcln.rin rakennc on swtii pitll scl-
laisena, etti eldkkeiclcn rahoitus ci vaa-
raunu edes pessimistisen skenaarior-r to-
teutuessa.

Tvocldkcjerjcstelmdn rahastoja voi-
daar-r kdyttdri puskurir-ra vecstom Llutosterl
aiheirttamia rnaksupaincita vastaan. On-
gelma on, ettii tiilloin on s)r),tl aloittaa

rahastojcn kcrryttiminen mahdollisim-
mar-r aikirisin - mvdhemmin ehki virhecl
lisiksi osoittautuvien vriesttiennustcidcr-r
pcrtrsteella.

Syntvrtltccn pcrllstuvan kcinon td-
rndn vaikcuder-r vllttin-riseksi ovlt esitti-
nect ETLA:n tutkijat lukka Lrssila ja
Tarrno Virlkonen Llliketurvakeskukscr-r
tutkimusraportissa I 999:2.

Viestdkato uhkaa teo[[isuusmaita

Kun hajcnnctairn tarkastelua maailman-
laajuiscksi, nlkr1, selkcri ero kchitn,neidcn
maidcn ja kchitvsmaiden vdlilli. Vuonnr

2000 koko maailman kokonaishedclmil
lislrysluku 2,8 ylittld selkedsti vricstor.r
uusiutumisrajan.

Kehitvsn-raissa luku on keskimddrin
koko nraailnran rrvoil korkcaurpi, csimcr-
kiksi Afiikassa ldl.res kaksi kertaa suurem
pi. Mviis Aasiassa vdcsto krsvaa nopcasti.

Kehittyncissii maissa kokor.raishcdel-
mIl lislysluktr taas jId sldnnonrnr-rkaiscsti
allc uusiutur-r-risrajan. Poikkcukscn tekec
USA, jossa hcdcln.rillisl,_vs on korkcarnpi
kuir-r missdlr-r mllussa teollistunecssa
rnaassa. Sielh se on till, hetkelld noin
nusiutumisrajar-r luokkaa. f ilanne p,vsr.-

rree jatkossakirl samana, silh rnuidcn kuin

7990
tlort:n
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...hyvi vtestiipolitiikka on
etdl<l<eiden ma l<su n kivijatka...

valkoistcn osnus USA:n vdestt)stI kasvaa.

V:irillisten naistcr-r hcdeln-rillisn's on kor-
kcampaa kr.rir-r valkoistcr-r.

Iiuroogrln ur-rioni ja Japani ovrt hvvid
esimerkkej:i tcollisttrneista alueista, joissa

kokor.raisl.r c dc I mtl I i s.rvsl uku j iI rcilusti
alle uusiutumisrajan. fukkaissa teollisuus-
rnaissa vlcston vdhcnenrinen aiheuttanee
jatkossa csimcrkiksi tt,<)llis,vvsongelmia.
Kovhien kel-ritvsr-niridcn ongelmat taas
johtuvat liialliscstl r.lestonkasr,r,rsta.

Vanhr,rstcn huoltokysvmvs on nouse
massa ajlnkohtaiseksi mvos kehitysmais
sa, kosk;r niiss;ikin vrnhustcn osuus vlcs-
tostai or-r kasvussir.

Hedclmrillis.wslukujen ero kchittyr.rei-
den maiden ja kcl.rirysmaiden kcskcn hci
jastuu\[uonnolliscsti tulevaisuudessa vdki
lukuihir.r. Tcollistuncissa maissa. USA
poislucttr-rna, vlcstor-r mdlri vdhence il-
man korvlavaa siirtolaisuutta, jolloin
Irronnollincu vacstoukasvu orr ncgrtiivis-
ta. Kcl-ritysn-raidcr-r vicstt) ja sarnalla koko
rnaapallor-r r.'5e sto jatkaa kasvuaan.

Al DS iarruttaa vdesttin kasvua

Kehitysn-r:ridcn r'Scstonkasvtr olisi paljon
nopcampaa iln-ran AII)S:n vaikutusta.
AIDS onkir.r lihes yksinon.raan kehin,s-
r.naiclen ongclma, sillri vli 90 prosenttia
AII)S kuolcn.rista tapahtuu 34:ssd kchi-
t_vsltlaassa.

T1lle hctkelle taudista pahimnrin kiir-
sivissri maissa vecst6n e linajan odottccn
rrvioidaan lyl-rcncvdn r-roin seitsem:illd
vuoclella. Myt)s tulcvaisuudcssa kehitys
nlvttdisi olevln sanran suuntaista. AII)S-
kuolleisuudcsta huolirnatta vdesto ei kui-
tenkaan vlhcr-rc nlissi maissa, koska myos
heclelmlllisyvs slilyy korkcana.

Korostettacssr vdestorakcntecn mcrki -

rysti tal()udc11 toiminnalle on s,v,vtd rnuis
taa, ctti rnalilman tdnrin hctken vauraim-
milla alueilla Euroopassa, ]apanissa jir
Pohjois-Anrcrik.rssa r'.rnhrrstcrt osrr rrs vri-

estostai on ;'o kauan kasvanut. Silti r-rdml
maat eivlt ole nrencttdneet taloudcllista
kilpailukvkvl.in. pdirrvrstoin.

Pelkkiin vicstoosuuksiin vedoten ci
voida perustella csin.rerkiksi lairjamittaisen
maahanmuutoll tarvetta. Vdestollistd
huoltosuhdetta tdrkedmpi on tyossl ole
vicn mf,drin suhde huollettaviin. TIl.rln
vaikuttav:rt vlcstorakentcen lisdksi mor-ret
n-ruutkin scikat, kutcn naisten osallisturni
nen ryocldmilir.r ja todcllincr.r cldkkeclle-
siirtymisikd.

Aktiivi-ikiisterr osrrrrdcn picnencmi
nen saattaa johtaa myos korkeampaar-r
tyollisyysastccsecr-r. Mahdollista on, cttd
tulevaisuudcssa Suomcssa harkitaan poli-
tiikkaa, joka tdhtid nvkyistd laajamittai-
sempaan maahanmuuttoon. Se on nopein
keino viestdrakcntecn mLlr.lttamiscksi ha-
lurtuLur suuntaan.

Kalle Elo
El6keturvakeskuksen tutkija

Losse Koskinen
Eliketurvakeskuksen matemaatikko
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moja niin elikkeen saaiissa kuin

e16kkeen maksaiissakin. Lainsii-

tiijiin tehttivini on pitdi mielessH

kaikki niiktikohdat.

anhuusclikcliisct vetoavrt IIhcs
viikoitt.rirr p.idtt.ijiin j.r laativrt
nvkviscn rriin slnotun t:ritct rrrr

indeksin poistarnista. Hc l.rah.rai

sivat palata e ntisecn, nyk_visti edullisempaar-r
r-r-rcr-rctte l1yn. Monct elikeliiiset pitlvlt rnuu
toinkin vdirdnd, cttl vanhuuseldkkcitd tarkis-
tetaan periaatteessa huonommalla indcksilli
kui n t)'(ikpryttoml .vscldkkcitd.

Nykvinen indeksi, joka on ollut voinrassa
vuodesta I996 lihtien, valittiin puhtaasti so-
silalipoliittisista svisti. Kun tulcvia clikckus-
tannuksia oli picr-rer-u-rettdvl n-ryos i r-rdeksitr,rr-

valr muuttamalla, haluttiin, etteivrt ryokrrlt-
trimit kirsisi indeksin-ruutokscsta muita cldk-
kcensaajia enenrrndn. Siksi indcksin huonon-
nus kohdistettiin var.rhuuseldkkcisiin.

Huot-tonnus koskec ft'okl,ryttomii yhtri-
lailla sittcn, kun hc ovat vanhuusclikciissai.
Vaikka mcnettclylli hacttiin kaikillc tasapu()-
lista kohtclua, siti ci sellaisena picletd.

Eldkkcidcn indcksitarkistuksissa kcskcisil
nlkokuLria ()vat indeksitrlrvan tchtrivd, scn
taso ja kustannuksct, suhde clikkccn nruuhun
rnitoitukseen ja indcksiturvan pysyvyys.

lso kustannuslrysymys

Sosiaalitun,actuuksien tarkistamincn voi ta-
paht ua harkinnanvaraisesti tai autonraat t iscsti.
Ehkkcissd on ralittu nrrtorrraattinen mcncltc-
l),. Kur.r me ncttely ylecnsd nojautuu johonkirr
indeksisarjaan, puhutaan vakiintr"rr-reesti in
dcksitarkistuksista.

Kansancldkkeet tarkistetaan hir-rtojen
muut()stcn mrrkaan. Vrrsin:riset tf,soparan-
nukset tapahtuvat erillislaeilla. TyoelSkkeiden
tarkistuksiin on alusta pitien sisdlrynyt ajatus,
ettd ne scuraisivat palkkatason muutoksia.
Menettely perustuu vuoden 1974 tulopoliit-
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lnd
on vor
tisccn ratkaisuun. Tyomarkkinajdrjestot
sopivat tuolloin, ettd tyoelikkeiden in-
dcksitarkistuster-r tulisi "ldhinnd seurata
sopir.nuspalkkojcn kehitystS". Sen pol.rjal-
ta asiaa selvittdnyt kon.ritea pdityi csittri-
n.rddn puolivili-indeksid. TyoelSkkcisiir.r ci
vlccnsi tchdd taannchtivasti tasoplrln-
nuksia.

Vuoden I996 alusta otettiin kiytti;<)n
niin sanottu taitettu indeksi cli kal.rdcn
indeksin menettely - ry<-rikeisille jr cltkc-
ikeisille omansa. Ellkeikiister.r inclcksitar-
kistuksiin sisdllytctitrr hintojcn nruutok
sen lisdksi r.iidcnnes palkkojcn reaaliscsta
muutokscsta. Tyoiktiistcn indcksi or-r pc
riaattccssa cntinen niin slnottu puolivl
li-indcksi. Sen cliketti rcaaliscsti korotta-
va osa on pr-rolct palkkojen reaalimuutok-
sesta.

Indcksiturva on iso kustannuskvsYmvs
ja sarnalla tietysti rnerkittir.f, eliketurvan
sisilttrkysyrnys. los ryoellkkeet, niin ker-
tyrnivaihccssa kuir-r maksussa olevatkin
clikkcct, tarkistettaisiir.r tdysimddrdisesti
palkkojcn reaalimuutoksen mukaan, elti-
kcrncnot kasvaisivat tulevaisuudessa yli
neljSnneksen.

Arvio perustuu 1,5 prosentir-r palkka-
tason vuotuisen reaalikasvun olettantuk-
sellc. Lakikohtaisesti vaikutukset vail'rtc
ler.at. Esimcrkki osoittanec sclkcisti, cttli
indeksitarkistusten kustannusvaikutuksct
or.at erirvisessd tarkkailussa.

Tasapaino muuhun mitoitukseen

Indcksiturvan nritoituksessa on otettava
huomioon nryris clikkciden muu mitoi-
ttrs, criryiscsti rytrclikkcidrn taroitetaso ja

kertyn'rivauhti. TE L-indeksi vaikuttaa li-
sJksi cldkkccrr alktrnrlhrln suuruutecn:
Aikaiscmmir.r pdettyncistl tyosuhteista
kcrtyncct clf,kkccn osat korotetaan alka-
misvuodcn tasollc. L-rdeksit vaikuttavat
myos cldkcpalkan mldrdyrymiseen.

Indeksitarkistuksilla voidaan cllkkcer.r
n-rdir1I suunnata tarpeen mukaar-r eri ell-

kcviril-rcisiin. Ylccnsri I jltellaar-r, ctti
kulutustotturnukset jr tarpcet ovat
suurir.r.rnrilhan cL'ikkccllt olon ah.rssa.

lLr.rotsin ur.rsi vanhuuschkejirjestelml
ort irrtlcksip.rirrottrkscrtl kiirlrortll rsi-
n.rcrkki. Siclll indeksitarkistuksillc cnna
koittr reaaliosa mllllnnetaan elckkccn al
krrrrr.i.ir.iksi. Jos mvohcmnrin osoitlrrr
tuu, ettai olettamus ei vastaa totcutllvail
kehitystl, tel-rdidn tarpcellinen korjirus
kunkin vuoden ir-rdeksitarkistukscn t,htq'-
dessl. Ruotsir-r malli on siis Liheistri sLrkurr

Suomen kahden indeksin nrallillc.
I ndeksirarkistuksi.r rritoitctt.rcssr jorr

dutaan kiinnittdn-ri:ir-r h u or-r-rio nryt)s si i

hen, miten tarkistuksct toir-r-rivlt crihisissrr
talouskcl-ritvksissl. ()r-rgclnrit()lrtt sc ci
olc siksi, cttri lakiir-r kirjltLrn llskukrravar.t
pitlisi sopia kovin r.r.rorriin tilrntcisiin.
Tist1 on kokcnrtrksil l:rnrlvuosiltr, jol-
loi n j oucluttii n tc kcn-rririn vrilirikaisia kor-
jauksir.

M:rhdollisinrnran hyvd indcksitun,a
r-nlksaa liik;ra, jos sanralla halutaan mah-
dollisinrnrln hvvJ clJkkcerr rrrrru rnitoi-
tus, csir.r.rcrkiksi ellikkeen alkr.rmiird. Tds-
sikin tarvitaan tasapainottelua.

Seuraa elinym piristiin muutoksia

L,likkccnsaajallc on tdrkeritl, ettii luin voi
luottaa laissa luvattuun incleksiturr':r:rn.
Tyocldkcpuolclla on tchtl r'r'rrrrrt.rrn.r r.i-
liaikainen ja kaksi pysyvll inclcksitu rvirr.r

huononnusta. Tlltd osin inclcksituryrn
laatu ei olc ollut paras n-rlhclollinen. Us-
kottar.uns on voinut kiirsiii. Tyi)cLikctur
vahan kuuIuu pcnrstuslain onriristrrrdcr.r
suojan piiriin.

l{iitt;'ivri inclcksiturva on lryvrin e likc-
turvan tlrn nLlsn-rcrkki. Vrir.r r r-r'rc nr tristclla,
millair.rcn Suonri oli vie lri 60-luvulla.
Asunnot llnrrnitettiir-r usein pruilla, r,edet
kannettiin sisdrin je ulos, auton asemesta

oli moottori- tai polkupyt)rri, TV jl puhe-
lir-r puuttuivirt ylciscsti jne . Silloista clirr-
vmpiiristiiri ci cnili olc.

Ios clrikc ci serrraisi yhteiskunnan
r.r.r uutoksi:r, rlku jaar-r hyr,Stuloir-renkin eh-
kcl:iincn jorrt rrisi rrrvolremnrirr srrrrriin tl-
kruclcllisiin vrikeuksiir.r. L'rdeksitarkistus-
te n pcrir-r-rmriinen tehtiivd on sdilyttid
e laikkccr-r taso suhteessa niihin vaiku
trrksiirr, joit.r clinvmplristorr nrrrrr
toksct ai lrcut t.rr'.rt elakkccrrsaaj.rrr
taloutccn.

E ri n-raidcr-r ir-rdeksir-r'rer-rettclvt

lroikkcar at toisistalu. Uscinrnritcrr
tarkistuksct on kvtkcttv Irirrtojcn j.r

palkkojen muutoksiin sckri r-rriiclcn

viiin-ru otoi l-rir-r. Yksi tvisvlktr u tu kse r.r

yleistl k),tkcntrii kork<>ttrottoihin so

r,el letaan harvcnrrni r.r I akisriritcisel Li pu<r

lclla. Mitritn kovin l,l.rtcnriistri linjlir ci ole
havaittavissa.

Suor-r.rcr.r nykyistri kirhclen indeksir-r
mc n ctte lvl pi cl ctririn i L-r-rcisesti su urelta
osin llrrar,uosier-r pakkoratkaisuna. Muu
tos te htiin lrrr:r :rikana, mutta menettc
lvn jatkrmisellc on cclelleen vankkoja pe-
rtrstcit:r.

Nvt sovcllettava indeksiturva ei kui-
terrklan olc r-niltlin osin liiar-r htryi. Ios
lisJr.rlroiturtrr lor tn. sitl trrvitarn niin
tydcllkkccn kertvmin siilvttln.riscksi
kuin rnaksussa oleyien elikkeidcr-r korot
tanrisecn.

Morkku Hiinninen
El6ketu rvakeskuksen

etdketurvapddttikkd
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Onko etiikkeenhakiian
oi keustu nna karkutei tte?

EE rityisesti asia ntu ntija tiiti ktirit
olivat tutilinjalta, kun tytikyvyt-
ttimyyseldkkeen hakijoiden
oikeusturvaa ktisitettiin kansan-
ed ustajien jdrjestdmdssd titai-
suudessa.
Alustaiat tarkastetivat kriittises-
ti muun muassa iirjestelmdn
toim ivuutta, voimassa olevaa
lainsdiddnttid, ratkaisijoiden
asiantuntemusta sekd heidHn
riippumattomuuttaan ja puolu-
eettomuuttaan.

llmarisen iohtava
ylitliiikiiri Ti mo Aro:

Oikeuden-
mukaisuus

duskunnan apulaisoikeus-
asiamies Riitta-Leena
Paunio alusti tilaisuudessa
asiantuntijaliikirin puolr.r-

ccttor-nuudcsta. Paunio piti ldhtokohta-
na, ctt:i kaikki tyokyr,,vttomwselikkei-
clcn hakijoidcn oikcusturvaar-r liittvr'It
ongclmat pitriisi 1'roistra, r.nr'6s cpiluot
tamus ratkaisutoinrinnln oikeudenmr.r-
kaisuutccn.

Oikcusturvan takcinl I'rrin pririnotti
rnuutokscnhlkuclirttcrt riipp1111111 16

muutta ja kaikkien asioiclcn kisittclvvr.r
osallistuvien henkili;idcn puolucctto
muutta.

Paunio viittasi I998 tehtyvn yakuu

tusoikeuden ratkaisuur-r, jonka rnukaan
errilseen vakuutusvhtioryl-rn-rd;ir-r kr,r ulu
van vahinkovakuutusvhtion palvelukscs-
sl oleva lddkdri ei voinut elikelautakur.r
nlssa osallistua samaan vakuutusyhtio-
rvhmlln kuuluvan cldkcvakuutusyhtion
piaitostd koskcvan valitukscn kdsittclyvr.r.

P:runion mielestl vastaavia tilanteita ei
tulisi ratkaista siter.r, ettd asiat ohjataan
ongclmattomillc jaostoillc. Muutoksen-
hakuhr,rtakur.rticr.r ldikdrijlscntcn ei htnen

seva

nriclestlln ttrlisi laink;rirn toimia vakuu-
tusyhtit;issI vlktrtrtuslirikrircir-r1.

Y[-rter-riiiscn rltklisukriytr'innt)n turvaa-
minen edelh.ttiiii Paunior-r n-riclcstl, etti
lldklrijiisen voi rrvioich ja ktsitcllt kaik-
kia sellaisia llutirkunnassl vircilll olevia
valitusasioita, jotkl vlrtivlt hrincn omau
erikoisalar-rsa osaar.nista.

Par-rnio piti crir-xrrnaise nl, ettr'i vlltio-
ncuvosto on ascttanLlt konritcan sch'ittii-
mIIn toimecr-rtuloturva-lsioidcn ntur.r-
toksenhakujdrjcstclmln uudistirmistirr-
pcet kokonaisuutena.

Komitea arvioi muun muassa nluu
tokscnhakulautrrktrrtticn riipprr mlrto-
muutta ja pr.rcluccttomuutta sekl ;'isen
tcn cstccllisvvtt:i. Konritc-rn tvossJ rf,t-
kaistrrn ,vleiselLi tasolla monet Paunion
pcriinkuuluttir.nlrt, menettelvlliset oikc-
r-lstur\,riln liitn,r'rit seikrt. Komitean mdd-
riaikl pliitn'r' cnsi Iokakuussl.

Vakuutusliikiirittd
vaaditaan pation

Paunion irlustuksestl ja tillisuLrclcsta kiy-
ten,ist.i puhecnruoroista k:ivi sclvristi ilnri,

taassovcltaaliiiike- Vakuutuslaitoksistariippumattoman
sairauksicn syntymekanis- toiminnalla

sosiaalivakuutuksen ja vakuutusratkaisujen
oikeudelli- juridiscn kuin va-

kiisitteet on miifitel- arvlolnnln
fa soveltamisohjeissa. pyriteiin myds takaamaan

liittyviit ratkaisut yhdcnvertaineu kahtelu
joissavakuutusliii- ja toteutumrnen.

on usein ratkai-

vakuutusleIkeri tavoit-
kannaltaoikeu- hoitavien

josa uscim- scke
mlten mieltii.

Hoiavan l{iikirin piiasiallinen tehti-
vii on antaa parasta saatavilla olevaa
liiiiketieteellistii hoitoa. Eliikevakuutusyh-

eriiivlt

Sti)etike 2 .2OO1

susta

joiosa vakuutusratkai-
valinrs muutokscnha-
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etti vlkuutuslddkrircidcn asiantuntemuk
sellc ja riippumattor-r-ruudelle rsctetaan
suuria r.aatimuksia. lirjcstelmin valr,oja
edclll,ttII, ettl eri Liriketictcelliset erikois-
llat ovat muutokscnhakulautakunnissa
edustcttuina ja tosiasialiisesti k:i_vtctttivissri.

Mviis etuudcr-r hakijan luottar-nus rat-
kaisutoirnintairn riippuu siitd, onko r.r-
kuutuslilkdrilli juuri tdhilr tapaukseen
soveltuvaa erityisasiantuntcmusta. Aina-
klan kiclteiscn rltkaisun saanut ei hrryik-
sv sitd, ettJ h.irrcrr ncurologiairn painottu
vaa tapaustaan klisittclee ortopedi.

Vaikka vakuutusliiklrin tehtivi sosi
aalivakuutuksessa onkin mcrkittdvl, on
muistcttava, ettii h.in ei tee ratkaisuja vk-
sir.r. Vaikc:rt ratkrisut, jollaisia kieltciset
ratkrisut pidsilr-rtoisesti ovat, tehcllln
uscrn henkilon voimalla vakuutuslaiikli-
rin vlstatcssa lelkctietecllisestii asiantun-
tcrrrrrkscstir. Hin on lvrinesenr.rssa csi
me rkiksi harkittacssa. minkdlaista ldlkc-
tietecllistd listiselvitvsti t:rpaukscen hrn
kitaan.

Itsc asian ratkaisussa nrahdolliset r-rri-

kcmvserot eivlt vleensf, niinkdin johdu
tosiasioista kuir.r johtopiiritoksisti. Kvsr,-
nrvs ci siis r'[ccnsd ole siitri, ette csitetty
sclr,,itys ndhtiiisiir-r eri tavoin, r,aan siit[, pi-
dctddr.rko hakijaa seh'itvksen perusteella
oikcutcttuna ctuutecn vai ci.

Tiiydettisyyden tavoittetutla
vaaransa

Vaikuttaa siltd, ctti muutokscnhakulauta-
kuntien liiiikririjlsenilti vaaditaln asiantun-
temusta ja puolueettorrLlutt:l cncmmdn
kuir.r rnuilta ratktrisijoilta. Lddkirijdsenclld
pitlisi olla juuri klsiteltiir'In asian eriryis-
asiarttuntcmus. Sar-r-ranaikaisesti [-rdnen tu-
lisi olla kuitcnkir.r riittdviin ctlllll kysymyk-
senascttelLrsta, jotta hrinclld ei epiiltiisi
olevan ennakkoascnnetta. Lf,ikirijiscncr-r
edelll,tetiir-r tilttivln samanaikaisesti am-
mattitr.romari11 ia sittumanvaraiscsti vali-
tun juryr-r jiscnen vaatimuksct.

Saatammckin olla tekcr-r-risissii erdarl-
laisen lumipalloilmii;n kanssa. Ensin r,:r-

kuutusoikeus lansecral laajan ja cplmdri

rlisen vakuutusyhti6ryhn-rlcsteclliswden
(Aino Lassila selostanut oikeustapar,rkscr-r
T.voeldke -lehdessi 2/99). Timin tapa
uksen pcrusteella eduskur-u-r:rn apulaisoi-
kcr.rsasiarnies tckee johtopiitokscr-r, ettd
koko vakuutuslaitoskcr-rtti on lautakunta-
lltktrciltl suljetru.

IGsvaako lun.ripallo viell estlen toimi-
miscn esir-nerkiksi hoitosektorilla, jonka
monct jo nvt asettavat tiukasti vastakkain
r.akuutusliiketietcen kanssaI Onko lop-
putulos, ctte mLrutokscnhakulautakun-
nissa on liskdrijlscnie, jotka eivdt kiytrin-
non tehtdvissd voi vllipitie ja laa;'entaa
asiantuntcrn ustaanf

Estccllisyytecn suhtaudutaan aikaisem -

paa tiukemmin. Tin-rd on otettava lain-
kiyttoelinter-r toirninnassa huomioon.
Muutoksenhakulautakuntien ldikdriji-
scnet ovat sivr.rtoimisia. Lirikirijisenilli
saattaa olla priritoimi hoito-, vakuutus-
tai jollakin muulla alalla ja lisiksi hdnel-
li voi olla muita sivutoimia. Jos l:i:ikiri-
jisenen muu tchtevi aiheuttaa ratkaista-
r.assa asiassa csteellisl,yden, hIn ei osal-
listr.r asian ratkaisuun. Niin liikirijisen-

ten kr"rin muiclcnkin jiisenter-r kohdalla
pyritain mahdolliset cstcellisrrystilrnteet
vll ttrim:irin ohj ir:rr-nalll :rsiat m uullc j aos-
tollc.

Normallistikin asioitir oh,iltaan eliike-
lautlkunnlssa hlklrir-r crikoisllan lisriksi
m1,6s silh pcrr-rstcella, eclelll,tt:iriko :rsian

kisittely yrittdjii cdustav:rn jdscncn osal-
listunrista asian ratkriscr-nisecr-r. Yrittijrijl
senii on kahdessa clikcllutakunnan ncl-
jlstri jaostostl.

Muutokscnhaku lautakr,rnnissa ecl us-
tettuinl olcvlt lirikctietccn crikoisallt
riippuvlt ldikiireidcn luku n'riirristri. Lau -

taku nnissa on vleensri varsir-raisia llrikiiri
jlscnii yhtd monta kuin on jaostojr. laos
tojen ltrkumrirird riil-rprrr.r krisitcltivicn asi

oiclcn r-r-riSrIstri.

|os csimerkiksi eLikelautrrkuntil:1n tr.l

lcvien r,alitustcn miiir:i vihcnee ccielleen
samaa vruhtia kuin viime vuosina, on eli-
kclautakunnassi rnLlutelrnan vuodcn ku-
luttua vain kolnrc jaostoa ja viidcr-r vuo
dcn kuluttua kaksi.

Ldikiirijrisentcn edustamat erikoisllat
vihcnevlt suurin piirtcin samaa tirhtia.
Eldkclautakur-rr-ran neljiin jaoston nvkviset
ldekririjdscnet eivlit tictcnklrin edr.rsta
kaikkia llakctictecn crikoisalojr ciki hki
kaar.r sitd eclellyt:i.
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Sosiaativakuutuksen intressi on
haastava

MuutokscnhekLrclintcu l:itkririj;iscntcn peLi :
tririn ajavln vaku utusllln i n trcsse jri. Niiiclc n

intrcssie n kuvrrlrline n olisi trirkeili. Ioku lii-
kcgr:ru voi pit:iri ctuusrny6ntcislr'ttri jl liikc .

vli hclon kasvirttrnri st:r ri lt<x.urer jlrkcviin ri ta-
voittccnr, joku toincn hcnkilokohtaiscsti .

vlkuutusalaan pettvnvt tnrs saittre pyrki:i
kli ki n nrahdollisi n ke inoi r', r'.1r,,r.,t.,,.,.,,-,rr-, .

vlstuistl. Molcrnnr;.rt intrcssit olisikin vlrsin '
hclp;ro tote utt:la ilnr;rn liirik;ircit:i ja muitl .

rrsiantuntijoitir. Totu us on kuitcrrkin nriiden
intressicn viilissl jrr sitcr-r prrljor-r vaikcampi ja .

haastirvampi.
Sosiaalivrrkr.rutukscr-r toimecr-rpanossa ai :

nol nrlhdollinen intrcssi r-riin ccttiscsti kuin
pirk:illi rrihriinrcll.i tllorrtlclliscstikin - orr .

lainnr trkaistcr-r j a vhtcnriistcn ctu usl'xiitosten
tll()ttamincn. Tiil-rrin ir-rtrcssiin r':rkuutushikr'i- .

rit ovat sitotrtnr-rcct. Syvrillisinrrnin chkl rre ,
jotklclvatklivncctr,aklttttusalatlarkisctlasil
kaspalvelun tiukrrn nrankclin l:ipi.

Timo Hovu
Elikelautakunnan puheeniohtaja

kelakien suunnitteilla olwa yhdistiminen
ja yksinkertaistaminen, TYEL, naikuftavat
kassan rooliin ratkaisevasti. Kassa saattaa
jopa pudota kartalta.

LEL

vauhdilla,
tydmarkki

ios kassan
naosapuoli

ja
turvata

sa-

efte

on vllttii'
hajautuk-

\tAenre 2 o 2OO7.

panna toim

arvittavien selvitysten jiil-
keen pannaan toimeksi ja
perustetaan uusi eliikeyhtiti.
Se hoitaisi aluksi keskinlise-

Yhtiti aioissa
toimintakuntoon

* Hallitukscn piintds
kytkeytyy cldkelakien
uudistamiseen. Yhti-
<iittilrnisprosessi lau-
kaistiin nyt siksi, ettii

LEL lliielflkekassan
hallltuksen puheen-
iohtaia Pekka Hynii-
nGn uskoo, etti elI-
kelaklen kunnianhl-
moinen uudlgtus,
TYEL, toteutuu ros-
sakin valheessa. Hfl-
nen mukaansa sltfl
edeltivinii aikana
nykylnen kasga on
vlrltettivi sellalsc€n
uuteen iskuun, etti
se voi iatkaa tolmln-
taansa. Pehka Hynd-
nen on Rakennuslil-
ton puheentohtaja.
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uusi yhtio olisi kaikin puo-
lin valmis ja toiminta hy-
viksi havaittu silloin, kun
uusi ellkelaki astuu voi-
maan. Tarkoitan, cttd t)'o
Yhteisq,okumPPanin kanssa

sujuu, jakeluverkko toimii
ja eldkevakuutuksen lisdksi
kaikki muutkin vakuutus-
palvelut yms. toimivat, Hy-
nonen sanoo.

Hin korostaa, ettl [ru-
distus edellyttii lainsddtit-
jiin ja viranomaisten hyvlk-
symistd. Kassan yhrioitti-
misaikataulu riippuu tiysin
niistri.

- Pddoma ja muut varal^

lisuusasiat ovat kunnossa.
LEL T1'oelikekassan halli-
tuksessa vallitsee yksimieli -

nen ntikemys myos 1,hti6r-r
hallinnosta. Esittimiemnre muutostclt
avairnct ovat nyt lainslit:ijdn kisissii.

Niikdpiirissli ei esteiti

Kassan hallitukser.r varapuhcenjohtaja,
YIT-YhtymIn varatoirnitusjohtaja Esko
Mnkelii pitee rchq.ji linjauksia ehdotto-
rnan viisaina.

- LF.l,:ll[ ei ole tulo'aisuutta TYEL:n
maailmassa eikd silld olc sijaa FIU:ssa. EU-
s5:idOksl:t eivit tunne rnonopoleja.

Mikelin mukaan kassan yhtioittiirni-
sess:i ei pitriisi olta vlivoin-raisia esteit:i.

-'fietenkin lainsrietijri ja viranomaiset
ratkaisevat asiar.r viimekidessii. Niinhin

"s *rr{i!*[,o@ ou.,taitle':'r}!$y":,,1
!ffi r*$ l+qlilq*ttaa, *4ekcl*.$1vr*;
prosessin ctenemistii.

,:'Hf;n.1*)ro$tiia" ettii, uudea yh@ op,;i
lofifuttn!*yhtqlq an[ e q*, i 

,a

tti@Qn kly**gta B*"iq, silli,.Eq ,l
yhtiti tarvitsee eMottomasti tchokkaan .

jakeluverkon. :

. - Tiim?in pdivlin asiakas vaatii palveluja
' yhdelta dskilte. Asiakkaat arvostavat hy-
. vit tuotteita ja tchokasta palvelua.
' * Toimivat suurasiakaspalvelut vaikut-
. tavat elSkeyhtion kilpailukykyyn ratkaise-
' vasti. Uudella yhtioltil pitea olla kokonais-
. valtainen pairclukonsepti ja yhtion on
' menestydkseen omaksuttava asiakaskes-
. keinen toimintatapa, Mdkeld sanoo.

' Itllenestymiseen luotetaan
.
. Miikele uskoo uuden eliikeyhti<in menes-
' tymisecn. Hdn ei suostu kuitenkaan ihan
. takuumieheksi.

. - Ior nyt jlterddn vdhemmdlle pcriaat-
teelliset asiat, kuten hajautetun jiirjestel-
min edut ja riskikeskittyrnien vaarat,
monet arkiset asiat puhuvat uuden yhti-
on mencstymisen puolesta. N:iist[ or-t

syytd korostaa mulrn muassa siti, etti
henkilostollt on vahva ammattitaito lel-
vakuutustekniikassa ja hyvet yhteis-
ryosuhtcct LF,t.-alojen vdkecn. Vakuurus-

YIT-Yhtymfi n varatoimitusio}taia i. LEL

Tydellkekassan hallltuksen varapuheen-
lohtaia Esko iliketi luottaa uuden e[5ke-
yhtliin mahdotlisuukslln. Palvelut tleten-
kin ratkilsovat. -Rakennottaiien kannalta
on tirkeii, etti markkinoltla on klintels-
t6sijolttaila fa tflhnn uudella yhtl6lti on
LEL:n perintdnii hyvit mahdolfisuudet. Se
on uudelle yhtliilte hyvi kilpriluvaltti.

' ten hoitoon liittyvat verkkopalvelut, In-
' tcrnet-tilityksct, ovat jo valmiina jne.
. -LEL on merkittlr,f, rakennuttaja.' Kassalla on hyvlt mahdollisuudet kiin-
. tcistcisijoittamiseen slysti, efte sillt ei ole' vanhastaan raskasta kantaa sill:i puolella.
. Timli on uudelle yhriolle selvi kilpailu-
' valtti, sillii rakennusyriryksille on tlrkeea,
. ette markkinoilla toimii kiinteistosijoitta-
' jia. Niita ei ole tarkoituksenmukaista ai-
. nakaan vihentld.

Tekti: louni lokisolo
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Vaku utusneuvos J orma Perdld:

Sosiaalivakuutuksen
mon iottetijasta kansai n -
vtitistym isen pion eeri ksi

itklln sosiaali- ja tcrvevsmi
nisteririssi apullisosasto
pddllikkond tyoskennellyt
PcrIlJ jId eldkkcelle tind

vuoltna.
Pcrlld on urallaan osallistr,rur,rt [ukuis-

ten toimikunticn tyoskentelyyr-r. Tir-
keinrpini hin muistaa clSkeikii- ja pcrhe-
eliikekomitcat. Ministerion virka on vetd-
nyt hinct moniir.r hallintotchtlviir.r. kuten
Maatakrusyrittijien ehkelaitoksen halli-
tr.rksen jiiscneksi ja Kuntoutussddti<)n va-
rrpuhccnjohtajaksi. Viransijaisuudet ovat
vieneet hrinet vililli E,liketurvakcskukscn
hallituksen puheenjohtajaksikin.

Sosiaalivakuutukscn moniottcli ja astui
E U-arcer-ralle todettr.raan,vhdessri silloiscn
csimichensii STM:n vakuutnsoslston yli-
johtajan lukka Rantalan kanssa, ctti
kar-rsainr,ilisrymisestt oli tulossa iso, tlr-
ked projekti.

Ennen 1990-luvun kansainvilisty
misarltoa Sr.romi tosin oli io tehr-rvt sosi-
aaliturvasopimuksia tdrkcimpicn vhtcis
tyonraidcn Pohjoismaiclen, Saksan ja Iso-
Britlnnian kanssa.

- Suomcn liityttyri 1989 Euroopan
neuvost()n jisencksi myos kiinteiintmit
,vhtc_vdct Euroopan vl-rteisorin alkoivat
hririn-rottriri vllittrivdr-r griar-r, Pcrdld muiste -

lcc vaihcikkaitr vuosia.

Sosiaalivakuuttajat pantiin E U -

kouluun

fo ETA-sopimus sitoi miamme vuonlta
I 994 noudattamaan EU:n sosi:ralitun,a
I:ri ns:i:iddnniirr koordi nointirsctuste
l4OB /7 l. tTA-sopin.rushan s.vr.rtyi EU-
ia EFTA n.raiden vrilille Suomen, Ruotsin
jr Itrivrllan ollessa vield EFTA-maita.

- Kiytlnr-rossl neuvottelut olivat kai-
killc L,F'TA r.naillc melkoinen ntolernnrin-
puolincn oppin.risprosessi. AlLrksi klikki
malt olisivlt halunncet llpi omirt tlrkctk-

si kuvittelemansa toiveet, PcrILi lrymyi-
lce.

- Muistan critviscsti r-rorjalaistcn eprri-

rcalistisct ja nreillckin opcttavaisct vrin'k-
sct, jotka kor-nission edustajat tyrmdsivrit
ja osoittivat ndir-r sooloilr.rn ntlhdotto-
maksi.

Kokemr-rkset viitoittivirt suornalaisiIIe
latua tehokkaampaan ncuvottch,rkr.rlttu r,r-

riin. Pikaista oppimista auttoi rltkaisevasti
EU-komission sosiaalivakuutr.rksesta vls-
taavan pilillikon Rob Cornelissenin kut-
suminen Suon'tccn ncuvottelu jcn alkuvai-
heessa.

H[n sclvitti Elikcturvakcskukscssl
pidctyssri tilaisuudessr suor-nalaisen sosi-
aalivakuutukscn tdrkcirnmillc vaiktrttajil-
lc koorclinointilsctukscr-r n-rcrkirvstii. Kun
Suomi vuottir myohcn-rmir-r ETA-sopi-
muksen voinrlanastumiscn jllkccn tuli
EU:n jisenr-naaksi, tyo suomalaisen sosi-
;r:rlivlktr utu kse r r n i r clt i miscssd c uroopp:r
laisecr-r kriytrintoon oli oikcastaan jo vll
mis-

Pienittii vaaditaan taitoa ia
vatppautta

)iscnvvs alkoi vrilittijmristi tuottaa uusia
tehtrivii. EU:r-r siirton,oLiisten sosiaalitur-
van hallintotoimikur-rnan tiiysivaltaisena
jdseneni Suomi on mukana ctulir-rjlssa
krisittclenrrissd csiin nousseita kanslinr.i-
lisi ri sosi nral i turvaon gcl m ia.

- Olcn osallistur-rrrt ldl-res jokaiseer-r
l-relIir-rtotoin-rikunnan kokouksecn jdse

nyl,der-r ah,rsta Lihtien, PcrriLi sar-roo.

Ovct lukenivat mvt)s EU:r-r ncuvosto
tasolla sosiaaliasioittr koskcva:rn n,dsken-
tcl,vyr-r.

Yl-rtcni r.rnnsa huippr.rkohtanl Perdlri

1-ritrid S uornen E U - puhee n jol-rta jakauttr-r
vuodcn I 999 jr,ilkipLroliskolla.

Prrhccrrj<>lrtajlur)aallil clnnlc voirrcct
niink:i:in tuotl.r esiirr onri.r toivcitanrtrrc

vlln valitsimmc painopistcl-renkkcita jr
pvrirrrnrc vienr;iin niitf lfpi.

Usein jonkinlaiseksi ndvtclmdksi n.ricl-
lctw ajanjakso paljastuu PerlLin kertoma-
na tiysin piinvastaiscksi. Suomcn pu
hecnjohtajakarrdella viritettiin uscita kaik
kicr.r EU' kar.rsalaisten jokepiiviisccn eli-
nrldn vaikutttrvia asioita. Tiillaisil asioita
()vat nruun nlLlassa elSkcl-raker-nuksien
kisittelyn nopcuttaminer-r ja var-rhcrnplin -

rahan saamincn tarkoituksenrnukaiscnt-
maksi nvkyiscen vcrrattulra.

- Herro;'en kiircet or,:rt kuitcnkin I-ri-

taita, Perllii virnistii ja muistuttaa, cttii
r-r-rerkittdvrit kehitvsaskclcet j akautuvat
vd;ij11meftI r.rseille puhcenjohtajakausille.

Hiin on mielissiin, ettd Suomelh or-r

ollut tdrkc:i osa monien hankkciden vlka-
var-r kdsittclvproscssin aloittanrisessa. TII-
laincn on csimerkiksi koordinointiasctuk
sen vksinkertaistaminen. Siihcn Suon-rea
edcltdnyt puhcer.rjol.rtajamal Saksl suh-
t:trtui sangen r-ril'rkedsti.

Pcrrilri korostaakin, ettii pienill:i nrail-
l:r orr nrrrhdollisuus vlikuttrr.r, jos nc vlirr
()saavat toimia taitavlsti.

Kahdenv6lisyys tuo tytitii ia hyiitye

I(irh c1e nvil i se t sosi lalitu rvasopi m u ksc t
()\'Jt tr.l()ttJncct m()ncnlilistit Wt'ltl, mtrt
ta myt)s hyoryd. Niiti on t:i,vr),nvt vhdcn-
mukaistaa vastaamaan nrlhdollisimnrar-r
pitktllc EU-asetuksen 1408 /7 | periart-
teitl.

l-opputulos on helpottanut vtkuutus-
laitosten tvotd, k()ska suurin osa sosiaali-
turvan koordinointia edelll,ttrivistd tapa-
uksista or-r air-ra kisiteltdvri asetuksen 1408
rnri:irdyster-r mukaisesti.

Kahdcnr'Slisct sopir-r-ruksct toimivat
sir nrlllrr hvodvlIiscn.i inst rrrnrcntti rrI
EU:r.r larjcntucssa. PcrilS pitiid erirviser.r

trirkcil-rd sosiaaliturvasopimr.rksien aikaar-r-

saamistl lr-reillc liheistcn Baltian maiden
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Vakuutusneuvos Jorma Perdtdd

voi tdydetld syyltti sanoa

sosiaativakuutuksen moni-

ottelijaksi ja kansain-

vdlistymisen pioneeriksi.

Hdn painoi lujan peukatonfiitjen

Suomen tekemiin sosiaaliturva-
sopimuksiin ia hdnen asiantun-
temuksensa oli korvaamaton,

kun neuvoteltiin Suomen

sosiaaliturvan sopeuttamisesta
EU-lainsddddnttitin. U nohtaa ei

sovi hdnen vankkaa kokemus-

taan suomalaisen eldketurvan
kehittdmisessd.

ja Puolan kanssa. Puolan sopimr.rs on vic-
h neuvotteluvaiheessa.

IQiytlnnossl on havaittu, cttd kahden-
vllisilll sopimuksilla luodaan vhtcvksiii ja
ke),tlntoj;i val n.riiksi maiden velilli sitten,
kun toisesta maasta tulee EU:r-r jlscn.

- Olisi kauhistus, mikiili vaikkapa Vi
rosta olisi tullut EU:n jlsen enncn sosiaa
liturr.asopimusta Suomen kanssa. Ongel-
nrir olisi silloir-r voitu ratkoa suoraan
EU:ssa, miki saattaisi ki1,dl todella han-
krrtaksi ja kalliiksi meille. Nvt Viron ja
Suornen sosiaalitr-rrvavirar-ror-r-raisten vllilli
on ['r1vi yl.rteistyosu l.rde.

Viron ja Suomcr.r velilll edelleen val-
litseva elintasokuilu on johtar-rut ainutlaa-
tuisiin sovelluksiin sopimuksen perustcel-
la annettujen sairaanhoitopalvclujen kus-
tannLrsten korvaamisessa maider-r vilillii.

- Jatkossl molenrminpuolinen kus
tannusten korvaus ratkaistaan EIJ:n nor-
maalicn periaatteiden n-rukaisesti. Siirn,-
misti vllmistellaan yhtcisymnrrirryksessl
virolaisten kanssa.

EU vie ja jisenet vikisevdt?

EU-jisenwttd valmistcltacssa tlhdennet-
tiin jlsenrnaiden siillttlvin mdlriivsvalIan
orraan sosiaalilainsf,ddintoonsi. Perdlii
on kuite r-rkir-r tull r.r t kansainvdlistyn-risen
cdctessl yhd vakuuttunee mmaksi, ettd
EU vaikuttaa monin tavoin kunkir-r jdscn-
marn sosiaalilainsiddrint6on. Yhdeksi
konkreettisimmaksi csimerkiksi hin nos-

taa suomalaisen ryochkettii tiiydentivin
kansanelekejirjestelm:in.

- Ellei kansaneldkclakia olisi olennai-
sesti muutettu, kun ryhdyttiir-r sovelte-
maar-r koordir-rointiasetusta, olisimr-r-rc
joutuncet mrksumiclrcksi.

lostain toisesta EU-maasta Suomeen
vihiksi likaa asurnaan tullut henkilo, jollc
ci olisi muualla kcrtyr.ryt ellikctti, olisi
voinut nruuttaa takaisin l:ihtomaahansa
mukanaart oikeus tdysimriirliseen snoma
l:riseen kansanellkkeesecn.

Samaan ongclmaan tormdsivdt n-ruut-
kir.r Pohjoismaat. Suomessakin tivsi kan-
su.rellkeoikeus muutcttiin riippuvliseksi
aslrmisajalr pituuclcsta, tiivsi vanhur.rseli-
keoikeus edellytt:il 40 vuoder-r asumista.

Muutos ci kuitcnkaan ole pelkdstlin
myonteinen. Tuntuu kohtuuttomalta,
etti csirnerkiksi vanhl inkeriliinen paluu-
muuttaja voi jeddii loppuiikseen pclkln
nykymuotoiscn toimccntulotlren \raraa.n.

EY-tuomioistuin va[[an
raskasta sariaa

Toisena esimerkkind EU:n merkittdr.isti
vaikutuksesta Perili mainitsee EU:n ih-
misten hoitoon tarkoitcttuja Iilikkeitti
koskevan direktiivin.

Lddkcteollisuudella ja valtiovallalla on
erilainen kdsitys siitd, olisiko clirektiivil

sovellettava peetettlessi erirviskorvaus-
lr,rokkiir.r kuuluvien lidkkeiden korvaami-
scsta. Yksimiclisvttd ci ole siitlkddn, miten
direktiivid olisi sovellettava. Ratkaisu
ndyttde tiss:ikin asiassa jdrivdn EY-tuo-
mioistuimcn pddtcttJr'Iksi.

F.Y-tuornioist uin on osoittautrrrrut
Perrilil.r miclesti todella r.ncrkittivlksi
"r'rllrnkdvtt.il:iksi". joka ci ainoastarn
tulkitse vaan uryos luo uutta lainslidln-
toI. I'}erlldn mukaan asiaa ei mcilli olc
vieli rnonikurr tdysin l rnmdrtinyt.

EY-tuomioistuimen pf,dtokset voivat
perustlla mvos primddriseen lainsiddilt-
toon sckundddrisen lainsi:idinnon lisdk-
si.

- Kuvitellaanpa, ettl meilld Suomessl
Korkein oikeus tai Korkein hallinto-oike-
us tulkitcssaan lakeja ei pitdisi tulkintan-
sa perustcena sdidcttyl lakia. Sen sijaan se

priJtoksi:i tchdcssririn ohittirisi pcrustus-
lair.r mSlrivkset. Ehkd siinl hallitr,rkse n ja
cduskur.rnan hymv vlliltt hvywisi.

Per1h luottaa, ettd idserlmaat pvrkivit
sIily,ttdmlfu'r suurirnman osan sosiaalitur-
var-r lainsitidil-rtovalhsta itsclltdn. Samal -

la hiin uskoo, etti eri maat pyrkiv:it tisili-
m:idrr vaparchtoiste vhteiswiirddn, ovlt-
han ortgclnrrtkin lhtcisid.

Teksti: Kimmo Kontio
Kuvo: Niko Nurmi

2.2OOt \i)ent<e

- EU:ssa tiytyy otla jatkuvastl
herelllS la panna toivomansa
muutosehdotukset liikkeelle
olkeaan alkaan. Se vaatll ak-
tllvlsta ia ahkeraa ty6te, Suo-
mea EU:n sosl.allturvak5y-
tintilhln tohdettanut rorma
PerS[5 evlstlii seuraaiiaan.
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Tytieltkelain valinta
vaatii tuomarin ja
salapotiisin taitoia
Kaikki Suomessa tehty tyti on vakuutettava ionkin tytietiikelain mukaan,
mutta aina se ei ote helppoa. Ongelmana on ttiytiiii eliikelakien viidakosta

iuurioikea taki. Mytis tyiisuhteen ja yrittiijyyden erottaminen tuottaa run-
saasti pddnvaivaa.
Helpotusta tilanteeseen odotetaan vireitld olevasta yksityisten alojen tytietii-
kelaista, TYEL:std. Sen avutta toivotaan ptitistdvin eroon raiankdynnistH eri
[akien viiti ttii f a vidri nvaku uttam isen oi kaisem isista.

tr yocl:ikcjlrjcstclmimme ot-t

historiallisen kehitykscr.r tu-
los. 'fimi ci ole ainoastaan
tyhjl fiaasi virxn tlvttri tottx.

Neljri vr.rosikl,rntncnti sittcn syrlryi TE[,
eli tyontckijriin cldkchki, jota voidarn
pirdai r,vdelaikc jlirjestclm:ir.r pcruslakina.
Lain piiriin piriser.nisclle asctcttiin kan-
sainv:iliscssri vcrt:rilussa 11,hvt kuudcn
kr-rukaudcn karenssi. Samalh kylvettiin
cllkcviidakon sierncn.

'I'EL:n krrcnssi aiheutti scn, ettl sit:i
tivdcntin.rririn tan'ittiin LE,l, cli lyhytai-
klisissa ry(isu['rteissrr olo,icn n'onteki jriin
cl:'ikclaki. l-lritviscsti rakcrrnus-, nrctsri-,
mi'ratalolls jl satrnra-aloilll puolta vtrot
tl lyl]ycurr-r-xit ty()suhteet olivat cnem
r-niin sd:ir-rtrj kuin poikkeus. Kahdcn rin
nlkkaiscn l:rin vriliscn rljlmaaston per-
kaamincr-r tuotti ryt)ti ELikcturvlkcskuk-
sclle , jonka tehtriviiksi cLikclacissa oli us-

kottr-r l:rkicn sovcltan-rispiiriin ku ulunri -

scn selvittf,mincn.
Vakuuttlmiscn vlil-rtochctrt lisdir-r-

ryiviit I970 jr 1980-luvuillar. Yrittljicr.r
elikcIait r-r:ikivrit piivrinvalorr vuonnr
1970. Vuonna 1987 tuli erriiclen t,v(i-
suhtccssa olo,icr.r taitcilijoide n ja toirnit-
tajicn cliikchki, TaFlt.. TaEL:lla pyrittiin
paikkaamlau scll:ristclt Lt[,-alojer-r uI
koptrolistcn rrnnuttirvhmicr-r cldkctur
vaa, jotkr j:iir.'rit ryiisu hteiclc n lvhn'clcr.r
vuoksi uscin clikcturvan ulkopuolcllc.
Nriitri olivat csin'rcrkiksi nr u trsikot, nriyt
tclijit j.r q'iisrrhtccss.r olcvlt toirrtittir j.rr.

TaE,L:ssd ci cniiii asetcttu tyosuhtcen kcs-
tolle nrinimira;'aa.

Viclfikiln ci kaikki ollut hyvin. I990-
luvun laman myotl pitkeryosuhteet oli-
vat arkipiivriii jo kaikilla aloilla. Ratkaisu
elikcturvan lukkojen paikkaan-riseen ct
sittiin TaEl.:sta: taitcilijoidcn joukkoon
hyviiksyttiin kaikki muutkin, jotka muun
mLlassa pllkar-r picnr-ruden, tyosuhtccn
kcston tai tydalan vuoksi jlivdt mtridcn
ellkclakicn ulkopLrolclle. Nyt ehkcturvan
tilkkutdkki saatiin vihdoir.r chedksi.

Tyonrntajien ongelmaksi jdi kuitcnkin
cdellecn scn selvittimincn, mihin tilk-
kr,run r-r-rikin rt,o kuuluu, koska vakuutuk-
scn hoitlminen vaihtclec scn mukaan.

Tytisuhde tdrked

Kutcn kaikiss;r asioissa, cliketurvankaan
hoi tarrriscss:r riririp:iidc r r tu rt nist.tnt incn ci
ole ongch.na. ()n pcrinteisil pitkissi tyosuh-
teissa olevia, jotka vakuutetaan TEL:ssi, ja
on sclkeitd yrittdjii, jotka hoitavat on.rar.r

elikctun,ansrr.
Hclposti vieli tunnistamme, mitkl

putkin.riehct kuulrrvat LEL:iir.r ja mitkl
hakkccn kuljettajat ovat tcllildisit. SitI
vastoin scn sclvittrinrinen, n-rilloin -vrittd-
jini pidettriveistd sltunnaiscsta luennoit
sijirsta tulcc rvosuhtcincn c4'rcttaja tai rnil-
krin freelirnceriksi itseiin tituleeraavasta
toin-rittaj;rst:r on r-nakscttava TaEL-mak
sut, urkir-r jo piinvaiva r-riin asiantuntijoil-
lc kuin vakuutettaville.

Tyoeldkelakien soveltamisessa nojau-
dutaan tyooikeutecn ja sielli omaksuttuun
tyosuhteer-r kdsitteesccn. Tyon teettijind
toirnivalla osapuolella ei olc velvollisuutta
maksaa elikemaksuja, jollei tyon suorittaja
olc tehnyt tyotd tyosuhtccssa hineen.
Tyr)sopimuslain miiritelmdn mukaan tyo-
suhteesta on kysymys silloin, jos rydntekij:i
tckee ryotl ryonantajalle vastiketta vastaan

ryonantajar-r johdon ja valvonnan alaisena.

Yleisin.rmin epdsclvdksi kohdaksi jed vii-
meiscr-rd mainittu kriteeri eli tyonantajan
johto ja valvontaoikeus.

Johto- ja valvontaoikeuden sclvittdmi-
seksi on soveltamisklytennossd pyritty
loytimdin erilaisia muodollisia kriteercjii,
kuten missl tyo tehdddn, kenen vilincil-
ld, millainen on verotuskohtelu, mitl or-r

sovittu kulujcrr korvaamiscstr jne.
Viime kddessd ratkaisu kuitenkin jdl

kokonaisharkinnan varaan, jol'ron vaikr.rt-
tavat vakiintunut so'r,eltamiskdytdntd ja
elikelautakunnan ja vakuutusoikcuden
ratkaisut. Myos osapuolter-r yhteiscllc tar-
koitukselle voidaan rajatapauksissa antaa
n-rcrkitysti. Mutta kyse on harkinnasta y'a

riitatapauksissa aina jdlkiketeisesti selvit-
tclysti, jossa ratkaisu pcrustuu kiytetti-
vissi olevaan ndyttoon. )ollei ryonteosta
olc sovittu papcrilla mitddn ja osapuolten
kdsiryksct olosuhte istr ovat ristiriitaisct,
harkinnankivtt:ijiille jee joskus liikaa val'
taa.

Nykyedn tyi)nantajan ci ole endl hclp
poa erottaa tyontekijdl yrittdjdstd. Kon-
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sultti, koulrrttaja tai kirjanpitdjd voi hyvin
olla kurnpi tahansa. los asiasta ei ole so

vittu kirjallisesti tyotl aloitettacssa, ongcl'
ma siirgl, palkanlaskijan murhecksi. H5-
ncn trrlec tehdl palkasta enr.rrkonpiddq,s,
jotlei hcnkild ole csittinyt otctta cnna
kor.rperir.rtdrckisteristd. Palkasta tulcc tilit
tlri vcrottajalle myos sosiaaliturvamaksu.
Enr.rakonpiddrykscn alaisesta palkasta pi-
dlitctaSn ylccnsi myos wontckijdn elikc-
n-raksu ja r,vottomlysvakuutusmaksu.

Timl tuntuu ihan loogisclta. Vcrotta-
ja kuitenkin katsoo palkaksi lihestulkoon
kaikki hcnkiliikohtaiset suoritukset ko-
kouspalkkioistl alklcn. Vcronslajan ctua
valvr>essaan se ci ole crityisen kiinnostu-
nut, onko palkar-r tai palkkion maksami-
scn trustalla tyosuhdc vai ci.

Tyoelikelakien kannalta wosuhdc taas

on kaiken perusta. lollei kyse olc ryosuh-
tcestJ, ryo on tchry yrittdjSnd ja yrittijet
hoitavat itse ornan eldketurvansa. Vii-
meistftin palkanlaskijar.r on siis tehtdvri
ratkaisu siitl, onko palkan- tai palkkion
saaja katsottava ryosuhteiseksi eli piditc-
tIInko hineltl palkansaajan cldkemaksr.r.

Minkii lain mukaan?

Vaikka olisi sclvdd, cttd tyo on tehty tyo-
suhteessa ja, ctta siirr on makscttava el5-
kcmaksut, jiljelte j:ili vicli valinta eri eli-
kclakien vililli. Ios LEl--alarr erikoisuu-
dct jdtetiiin tarkastclun ulkopuolellc, niir.r

TEI-:n ja TaEL:n vilillikin riittrii piivit-
telcn'risti. |os wontckijin palkka vaihtelee
TEL:r.r rajan - | 255,56 markkaa kuu-
kaudessa - molcmmin puolin, ryontekije
saattaa vllill:i kuulua TaEL:n ja r.rililld
TEI-:r.r piiriin.

Ratkaisuun vaikuttaa myos sc, tekce -

ko henkilo ryotd toistaiseksi voimassa olc-
van tyosopimukscn vai r-r-rdlriiaikaiscr-r ry6-
sopir.nuksen nojalla. Tyontckijrin eldkc
turva on molemnrissa laeissa sama, mut
ta tyonantaialle sckf, maksu effe menettc-
ly on crilaincn laista riippucn.

E,i siis olc ihme. cttri eriryisesti pie rr-

tyonantaiat valittavat jirjestclmdn moni-
mutl<aisuutta. )otkut ovat omaksuncctkin
sellaiser-r lir-rjan, ettd maksavat kaikista
tvontekijoistl clSkemaksut ainakin 1'ohon-
kin jdrjestelmldn pohtin.ratta sen enem-
pII ryooikeudcllisia kysymyksiri kuin eli-
kej:irjcstclmdn omia rajanvctojakaan. Pdd-

asiahan on elSketurvan jSrjestlmincn ja
saanrinen.

Tyosuhderckistcrin otctta lukeva tyon-
tekiji tosin joutuu hinrmtstelemdtn, mik-
si joku tydnantaja on rnaksanut rnaksut ja

joku toinen taas ci. I

Saattaa jopa keydl
ilmi, ettl lairninlyri-
;iksi epeillyt ovat me-
nctcllect oikcin ja osa
elikemaksuista onkin mak-
settu pcrustecttomasti

Toivo TYEL:ss6?

Vircilli oleva tyoellkejdrjcstclmin ko-
konaisuudistushanke saattla tuoda [re[-
potusta or-rgeln'riin, silld r.rudessa laki-
luonnokscssa, TYEL, .vl'rdistcttlisiin
TEI-, LEl., TaEL ja yrittijien ellkelaki,
YEL, l,hdcksi laiksi. Kun ryosuhteesecn
perustuvat lait yhdistyvdt, pddstlin nii
den r,:ilisestl rajar.rkdynnistii ja vlirir.rva
kuuttamiscr-r oikaisuista.

Yt L:n sis:illyttlmincn samaan lakiin
r.ncrkitsce, cttd tyooikcudellisella tyo-
suhtccn tulkinnalla ci endd olisi niin
suurta merkirysti vakuuttamisvclvolli-
suudellc. Palkan tai palkkion maksljal-
la olisi aina ve lr.ollisuus piddttii nraksa-
mistaan palkoista tiri palkkioista palkan-
saajar-r ehken-raksu ja suorittaa tyonanta
jan maksuosuus, jollei t),onsuorittaja
osoita olcvansa rekisteroiry yrittljd. Re-
kistcroir.v yrittljl olisi itsc vakuuttamis-
velvollir.rcn. Ehdotuksessa ei vicld olc
otcttu tarkemmin kantaa siihcn, mitcn
ja missi yrittijin rckistcriiimir.rcn hoi-
dettaisiin.

T1,on teettdjin vclvollisuus olisi siis
aina vakuuttaa nykvisin sclvin tvosuh-

tccn ja yrittij.vydcn r.dliin jdrivd harmaa
aluc. Osapuolet voisivat ottJJ tIrnIn
huornioon rytl'r hinnoittclussa. ElSkclaki
ja -ctuuclct olisivat kaikillc samat, mut-
ta tyoeldkcvakuuttaminen olisi toivotta-
vasti huomattervasti,vksir-rkertaiscmpaa
kuin r.rykyisin.

TYEL: r-r voimaantuloa odotellcssa
Ellkcturvlkeskus jatkaa omalta osaltaan
salapoliisin ja ruomarin tyotiin sclvittiik-
scen, minki lain mukaan nrikdkin ryo tu-
lce kulloinkin vakuuttaa.

Outi Lehmus
Eliketurvakeskuksen jaostoptitillikkti
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Viron elake-
uudistus etenee
kangerrellen
Viro pyrkii eroon tasae[6kkeistd tavoitteenaan
a nsioi h i n su hte utetut ettikkeet. Etti kejtirjeste lmti
on suunniteltu kolmiportaiseksi. Kangerre[[en
etenevd uudistus tulee voimaan asteittain.

nsioihin suhtcutetun pems-
etlkejlrjestetrrin uskotaan
lis:iivJn hvr.iosaistcrr rttrrti-
vaatiota osallistul kustln-

-ftriscn pilirrir-r cLikkccn on tarkoitus
koskca vrin vrnl.ruuschkkcitd. tlikc kcr
tyisi crilliscssd lisrichkcjcrjcsteln.rrissd. Sc on
sutrnnitcltrr otctt:rlrksi kiivttoiin vr,l()nlrir

2002. Liitwnrinen jrirjestcln'ri:.in olisi pr-
kollinen vain uusillc, tllli hctkelli allc l8-
r-uotiaillc n,onrarkkinoillc tuleville jr muil-
le vapalchtoincn.

Kolmanncn piIarin vksitviseLikkect
pcrustr.risivlt yksitviseen, vaprlaehtoisecn
jl verovlhennvksin tuettuun cllkesriristi-
rniseen ja -sijoittlrniscen. Pr.rittect vksi-
t,viseliikcvaktrutusten [roitc.rr.rn aikllnsll
ti in u uclcn cllkcrll-rasto ja sriritelevrir-r lli r-r

myotri vuouna 1998.

Peruseldkem aksu tyiin antaji lta

Valtior.r clike j:irjcstclmdn perusclrikc-
ctnuclct kattavrrt Yanhuude n, n,Okr.rYtto-
mvvcicn jl pcrhccnhuoltrrjan kuolernan
aihcuttanrat sosilaliset riskitilantcct. F,Lik-
kect kustlr.rr-rctlan sosiaalivakuutusnrak-

suilla ja kustannus pcrustuu juokscvaar-r
rahoituksccn. Sosiaalivakuutusrnaksu or-r

kiinte:i, 33 proser.rttia palkoista. Siit:i 20
prosenttia siirrctdin valtion elikcjirjestel-
mriin. Tavoitteena o11, etti sosiaalivakuu-
tusrnaksun trtsr-r s.:iilrt kiintcdrxi nrr'os tu-
levaisuudessir.

Maksu pcritidr-r kaikcsta Nontcosta ia
maksur-r maksaa kokor-raisuudessaan tyon -

lntaja. Vdhimmriisrnaksu mririrlvn'v 700
kruurrur-r mrrkaiscsta palkasta, vaikka to-
clcllincn palkka olisi titii pienempi. Lisrik-
si valtio maksaa r'lhimmdismakstrn m:iri
rlwistri muista ajoista, kutcr-r picnten lrrs-

te r-r l-roitoajoista ja n'dttor-r-rvvsajoista. Sir-
moin kuir-r Suor-nessa rnaksur-r pcrulstccn:l
olevilla tuloilla ci olc vldrajr.rr n.rr,rilla kr.rin

vrittrijilli. Perusclikkeisti ei m:rkseta ve-
roa.

Ei automaattista indeksitarkistusta

tLikkeit:i ei trilld hctkelll tarkisteta itrto
mairttiscsti. Tarkistr.rs pcrulstuu erilliseen
p:i:itokscen. Pcriaatteessa eldkkcct on voi-
ttr tarkistaa cnir-rtilir-r n-rriinilli, jol-ron 20
prosentin ehkcmaksu riittdd. Vrltir4-r:iivrit
on kuitcnkin jo l.rr,vdksvr.ryt cllkkciclcn
rutomaattista tarkistusta koskcylt lait.
Vuodcsta 2002 elSkkect tarkistct:ran in
dcksill:i. jossa hirrtojcn ll()usr.r rlidrriri
puolet indeksin mif,rristri ja toisen puolen
rnidrriii sosiaalivakuutusnrlksutulojcn
kasvu.

Vastaavaa incieksii on hiljattain sclvitct-
n, myds Suomessa esimerkiksi ELikcturvl-
keskuksen tutkir.nusraportissa 2000:2.

Aikaiscrnmin naisten cliikcikli oli 55
vuotta ja miestcn 60. Viro aloitti ensin'r-
rnriisenl llaltian n]aar-ra cllkeiln kor()tta
miscn jo \ruonna 1994. Uuden elikclain

nuksiin. firjcstelmi muistuttirr pohjois
r.r.raista ja keski-eurooppalaista eldkctur-
vaa, mlrtta tasoltaan se on :rlhaiscmpi.
Kansainvrilisten trcndicr-r mukaan Virtr
pvrkii rrl.rastoiduilla var.rl.ruuscllkclisillr jr
yksiWiscldkkcilli lisriimriSn sri:istdnristl ja

siirtimidr-r osan clrikevastuusta vakuutc-
tuille .

Uuclistuksistl huolirratt:r Virossrr on
Ncuvostoliiton ajoiltir edelleenkin jriljcl -

lri tietvillc ctuoikeutctuille rvhmillc
mvonnettivit ylicldkkcct

Kolmen pilarin etiiketurva

Uusia ehkcjirjcstelmiai luotaessr.r on vhli
uscan.rr-r-riu alettu pr.rhua kolmcn pillrir-r
cldkcjrirjcstclnrist.i. Ylciscsti ottrlcn eusiln
maiincn pilari katta:r pakolliscn pcnrsch-
ketu rv:rn, j oka sisdlt:id vrihim mriise l:ikc -
turvln ir.t usein mt,i)s ansioihin suhtcutc-
tr.ln osan. Toiscn pilarin cllke on 1'lccnsri
ansioihin sidottu cli'ike, joka ei vllttrimdt-
tii ole kaikillc pakollinen ja sc kustlnne-
tan etukritccn rahrstoirnirlla. Kolmlnnel-
h pilarilla tarkoitctaan vksityisil vlkuu-
tuksia.

Viro on uuclistanut elrikejdrjcstcl
nriinsri vuodcsta I997 hhticn. Utrclisttrs
pcrustLrLl sosiaalittrn'auudistusta sclvittii
ncen komission chdottrksccn koln-rer-r pi
larin cItkcjirjestclmlstl. E r.rsir.nmiiscr.r

;rilarin peruselikc kertvisi valtion l-roitl
n.rasta pako I I iscsta e I ike j :i rj cstc I n.ristri.
Perusckikctun';rn uuclistns :rlkoi uudclla
sosiarliverclailll vuonna 1999 ja siti seu'
rasi vuortnl 2000 r<>in-raan tulltrt Valtior-r
cldkcvaku utuslaki.

Yanhan ja uuden iiriestet-
min peruselike, kun ty6-
vuosla on 4o

25OO
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ettke, k/kk

Too t4oo 21oo 28oo35oo 42oo 49oo 5600 6300 looonoo
palkka, krlkk

Slirtymlnen tasaelekkecste
anslolhin suhteutettuun
elfikkeeseen kestif, uselta
vuoslkymmenii. Kuvlossa
on kuvattu muutostllanteen
tihtdkohta (kokonaan tasa-
etike) ia loppututos (koko-
naan ansloel6ke). Kun uutta
ia vanhaa iiriestetmli ver-

15OO

rataan 40!n elikkeeseen olkeuttayan yuoden perusteella, niihdiSn, ette 1600 kruunun
mlnlmlkuukauslpalkatta uusi elike on melkeln puolet pienempl kuln vanha. l{oln 4ooo
kruunun kesklpalkatla uuden ia vanhan jirlestelmfin etikkeet ovat yhti suuret ia kes-
klpalkkaa suuremmalla palkalla uusl elike on suurempi.

-a! uusi ansioelike

I vanha tasaelike
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nlukaan chkeilt tasa-trvoistui\.at 63 \.uo-
tccu. Micstcn cllkeik.i on it, noussut ta-
voittecsccn. Naisten eliikeikl ()n tllli hct
kclli 58 vuotlr jl sc nouscc irstcittrirr
vLloteen 20I6 n-rcnnessri 63 r,uotccn.

Tytieldkkeen minimi 8oo kruunua

Tr,6cldkkecr.r mvi)ntlmiscn edcl lytr,'kscr.rI
on l5 vuodcn vakuutuslika pritsi nuoril
la, joilla aik:r suhtcutetaur ikiIn. |os vra
dittava vakuutusaika ei tivt1,, nrakset:rrn
woelikkeer.r si jasta kansancliikettl edelll,t-
teen, ctte asumisaikaa Virossa ou vihin-
tdln 5 vuotta.

Tviicldkkccn vdl-rin-rmliisrnddrri samoin
kuin kirnsar-rcliike on 800 kruunua kuu-
kaudessa. Vuoteen 1999 saakka tvohdn
pcrustuva elike oli palkan suhtecrl tasa-
chke. tlikettl kasvattivat vain rviivuodct
ja tietvt r-r'ruut ajat, klltcn n,iittont\,\,saika
ja picnten lasten hoitoaika.

Vuodcsta I999 alkren chke on kasva-
nut r)'ovu()sierr sijasta nraksclIujclr sosila-
livakuutusmaksujen pcrustcella. Tvt)r,uo-
sicr.r sijasta lasketaan elikcpistcitd ja ,vl.rc.len

elikepistcen arvo vastta vhdcn fi'ovuo-
den lrvoa ennen \ruottir 1999. Vakuutc-
tullc elikcpisteen rrvo llsketaan kullckin
vuode lle vcrtaamllla vakuutctur-r maksua
keskir-nddrliscen maksuuu. |os vakuute-
tun vuosimaksu on sama kuin keskinr:ii-
rlincn vuosir.r-rakslr, pistecn arr<r on t,ksi.
PiencmmlllS r,uosir-naksulla pistecn arvo
on ykkosti picncmpi ja suuremmalla vuo
simaksulla arvo on ,vkkostl suurcnrpi.

Koska sosiaalivakuutusr-naksun taso
or-r kiintcl, r'oidaan r-naksuur.r suhtcutetun
cllkkecn sijasta pul.rua m)/os ansioihin
suhteutctusta cldkkecstii. Tavoittccna on,
ette uusi eldkc olisi nettopirlkasta 40-45
prosenttia. Tavoite toteutuu, kun tyo
vuosia on 40, ja palkka vaihtclee kcskipal
kirsta kaksinkcrtriscen keskipalkkaan.

Tlokyvl ttonrrvderr sarrtrcssa tai pcr-
hecr.rhuoltajan kuollessa ennen eldkcikii

Peruseliike lasketaan seuraavan kaavan mukaan

maaraa

eldkckcrn,mii jll r,ajaaksi. Siksi cldke laske-
taan sekd todellisen kerrymin pcrusteclla
ettd 30 l.r-roclcr-r tasaeliikkceni ja nriistd suu-
rempi r alitun. Ty(ikvwttiirrrrtsirstc nrri.i
riitdrin kvmn-rcnen prosentin tarkkuuc1cIIa
40 prcsentista I00 prosenttiin. Mlksettrt
va eldke on n,tik\\l'ttiimtrys:rstccr.t r-nukai-
nen mriirf,osa cldkkecste.

Perhe-elikc mI:irrivtr.v cclun jrittijln
cllkkeestri sitcn, ettli jos cdunslrrjia on
viil-rintiin kolr-r-rc, eldke on I00 prosent
tir, kahden cdunsaajiur ellke on 70 pro
senttia iir vhdcn 40 prosenttii.r edunjtittl-
jIn cllkkcesti.

Uudet tytintekijiit eri asemassa

El-rdotukscn mukaan toisen pilarin r':rn-
hur.rscldkclisi rahoitettaisiin ctukritce n.
Liitn,n.rincn jdrjestclmiiilr olisi plkolli ncr-r

vain uusiIlc t),or.narkkinoille tuleviIIc.
Muillc se olisi I'apaael-rtoincn.

Tyontekijii maksaisi itse kaksi prosent-

tia palkastaan lisletiikejdrjestelnrtdn ja

n'onantajan pcrusellkemaksusta (20 %)
siirrettdisiin ncljd proscnttivksikkt)i uu-
tce r.r jirjestelrr.ridr.r. Sitcn palkasta kuusi
prosentti.r n-raksettaisiir-r ral-restoivairn lisd-
e[ike jdrjestelmlrin. Tulo,aisuudessa huo-
mrttava osa lisricldkejirjestelmliln kuulu-
vicn kokonaisclikkecsti kert,visi rahastoi-
vasta jdrjcstehrrristrt. Vcrtailun vuoksi voi-
claln todct;r. ettii Suomessa rahastoiclaan
keskimtilrin 2,8 proscnttia jr Ruotsissa
2,5 prose nttia prlkoista vanl.ruusel:ikkei-
td vilrten.

Pcrusellketurvln rahoituksccn synty-
vd vrjaus on r-rlilli ndkvmin tarkoitus kor-
vata rlltiorr r.rroirr. Vakuutcttrr saisi itse
valitr, urihin eliikcrlhastoihin maksut siir
rctdilr. Ehdotuksen mukaan aikaisemmat
rirhasto-osuudet voisi kerran vuodessa
vrihtlrr toisiirr. I:irjcstclnriiln orr mlos
kiravailtu takur.rrahastoa.

Christino Lindell
Eliketurvakesku ksen suunn ittelu- ia

laskentaosaston peetlikk0

pis-
ja suurempi maksu yk-

maksua
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Avaimet
ku ntoutu ksen varh entam iseen
ovat tyt terueysh uotlossa

trim*i*-
den tyokykyi ja estlmiir.r tvokr.rrytt(i-
rnrn',sclikkcelle jor,rtuminen. Tyoelikc-
kuntoutuksccn voi pdiistii, jos hakija on
lakinaiscsti tvossi ja lt.irt ou rrrsaiuuut
kohtuulliscr.r ajan q'oelrtkettl. Kuntou-
tus cdelll,ttdii, cttii hcnkilolli on sairau-
den takia ryokvvyttoml,t'dcn uhka.

Viimc aikoinar kuntoutuksen paino-
piste on siirtynl,t ellkkeensaajien ja -ha-

kijoidcn kuntoutukscsta entistd varhai-
semmaksi. Yhii trseamrnat osaavat hakea
kuntoutusta cliikey,htiosti. Mutta cdel-
lccnkin liikaa aikaa trscin kuluu sirirauk-
sien tutkinrisce n, hoitoor-r ja sairaslo-
rniin. NiissI r'oi hclposti vicrdhtlt vuo-
si, puolitoistakin.'I'r-rona aikar-ra jur"rri

kukaln ei mieti, miti tapal-rtuu sairaslo-
n.ran jilkeen.

Sairastamisen likana rnotivaatio wi)-
hon palaanriseen on voinut hiipua niin
r_vonteki jlltl kuin tvonantaj alt:rki n. Siri -

rastamisestir voi llkaa nr,vos syrjdyB'mi-
sen riski, sillii sairaslor-r-rllla tai kuntou-
tustuella olcva kuntoutLrja ei olc tyotiitl.
Siksi l.ril.r ci pdisc csimerkiksi tvovoir.na
korrlutuksccrr, joka roisi noperrtt:t.t si

joittrrrDist;r tcrvcvde llc parentmirt sopi
viin tel.rtlviir.r.

Potkua pitottihan kkeesta

Ellkevakuutusyhti6 Varma-Sampro to-
tcutti pilottihankkecn Ouhln ja Hclsir.r
gin scuduilla vuosina 1998 - 2000.
Hankkccssa kokeiltiin kuntoutustarpeel)
varhaista havaitsemista edistir,'dd toimin -

tamallia. Oulussa totcuttrjana olivat scki
Oulun yliopistollir.rcr.r sairaala ettd lloku
an kuntokcskus ja Helsingissi HUS:n
Kuut out ustu tkinr rrsvksikko.

Varma Sammon asiantuntijaleakiri
Mari Antti-Poika kertoo, ettl harrk
keessa testattiin kolmca asiaa: ammatil-
lista kuntor-rtusncuvojan kd)'ttoe, t),o-

kur.rtotutkinrusta, joka olisi jor-rtuisanrpi
kuin normllli kuntoutustutkimus ja sih-
koisti tietovcrkkoa Varma-Sammon ia
kur.rtoutus),ksikoitten vllilld.

Arnrlatilliscn kuntoutttsrrcur'ojan
rooli osoittautui kcskeiseksi. Hdncn tchti-
r'5nidn oli koortlirroida toimirttaa ja opas-

taa kuntoutujia ja _vriryksid. Ty6kuntotut-
kirnus ei scn sijaan palvcllut suppeana seu-

lor-rtatutkinruksena. Siil-rcn ohjauruiv:rt vai-
kcimn-rat, mor-ri;ruolisia sch'it,vksiri vrltivat
tiU)iuksct. Hankc osoitti mvtis, ctti tcrvc
yclcnhuollon, tyotcn,cyshuollon ja kun
toutusvcrkoston vllistri tiedonkulkua voi -

claan tcknisesti parantaa ticto.,'erkon ar.ul-
lrr, Mari Antti-l'oika tiivist:ii tuloksia.

Pilottiin osirllisttrncet l,rityksct olivat
vleensl atle 200 ryiintekijdn yrityksiri. Yh-
tcensti niissti oli ry6ntckijoiti reilut 3700.
Viisi proser.rttia eli r,:ihIn alle 200 tyontc-
kijlI l-rtrkeutui kuntoutukscen. Pr.rolet ta
pruksistr saivet asiansa ratkrisrua io anrtte
tilIisen kur-rtoutusncuvojan haastattelussa
tai siti tlldcrrtdvissi lddkirintarkastukses
sa, jl puolct jatkoi ryokuntotutkimukscct-t.

Tyoeldkckuntoutuksecn ohjautui ihnoit-
tirutur-rcista Oulussa I5 prosenttia ja Hel-
sirr gissl scitscnrln prosent t i:r.

Suurin osa toimenpitcistl oli lidkin-
nlllisil tai omalla tyopaikalla totcutetta-
via. Tyopaikalle hankittiin esin.rcrkiksi
crilaisiir tvovilineitl, parauucttiin crgo-
nomiaa seki sovitcttiin rydaikojr ja -tch-
tdvil.

Kuntoutcttavat olivat idlt:i:in keski-
rndlrir-r 46-r,uotiaita, hc klrsivdt ylecnsi
t uli- ja liiktrntaclirrsairrrrksista.

Pii teviiii kuntoutustarvetta

- Hankkeen keskeir-rcr-r tulos oli, ettl noin
riitlclld proserrtilla hcrrkilostostd ort tlr-
vctta critll,ppisiir.r toin.rcnpi teisiin, Mari
Antti- Poika painottaa.

Jos krrntoutussclvittclv ulotettlisiir-r
kaikkiin r.vokyvvttomyysuhan alaisiin, sc

mcrkitsisi valtakunnallisesti el.rkri noin
100 000 seulottavaa, noin 20 000
50 000 lddkdrir.r nrtkittavaa ja 50 000 wt;
kuntotutkimusta. Nykyisin tyokuntotut

Hitaasti ktiyntiin ldhtenyt kuntoutus on parantanut reilusti vauhti-
aan viimeisen viiden vuoden aikana, mutta piitevtiti kuntoutustar-
vetta on yhd. Vastausta kysymykseen, miten kuntoutettavat ltiydet-
tHisiin riitt6vin aioissa, haetaan tytiterveyshuollosta.
Tytiettikeku ntoutus tiiyttiiii e nsi loka ku ussa kym menen vuotta.

Ammaatillista 4ooo
kuntoutusta "."- 35oOneet 1992-1999

3ooo
Kuntoutuiiaoli 2.oo
Yuonna 1999 seitse- -
men kertaaenem- 2ooo
min kuin vuonna
1992. Kuntoutuiien 15oo

miirin kasvuioh- lggg
tuu osittain tyiielii-
ketaitosten tehostu- 5oo
neesta kuntoutus-
toiminnasta.
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kimuksia on tehry Kelan ja tyoelikclaitos-
ten tilaamina vuosittain noin 4 500.
Er-rimn'rilllrin nriiri siis kymrnenkcrtais-
tuisi tlmlnhetkiseen verrattuna.

Laskeln.rien perusteella niistl 100 000
seulottavasta loyryisi noin 6000 - l5 000
tyoellkekuntoutujaa. Se merkitsisi, etti
kur-rtoutettavien seulonnassa pitlisi onr-ris-
tua paremmir-r, silld kuntourukscen tulevi-
cn olisi teytcttlve ryoelekekuntoutuksen
kriteerit. Suuri riski olisi, cttd loydettiisiin
crilaisista ongelmista ktrsiviti ihmisid, jot-
ka eivit kuitenkaan olisi oikeutettuja Kc
lan tai tyocldkepuolen kuntoutukseen.
Pettymys olisi suuri.

Toisaalta ammatillinen kuntoutus
tunnetaan huonosti. Ihr-r-riset mieltevdt
kuntoutuksen usein ldf,kinnilliscksi hoi-
doksi, jolloin ammatilliset kuntoutnstoi
menpiteet ei'r,It kiinnosta heitd.

Valtakunnallinen kuntoutcftavicn scu
lor.rta sopisi hyvir.r tyoterveyshuollolle , joka
tekcc nytkin vuosittain r.roin 900 000 ter-
ve1'starkrstusta. Lisdksi tarvittaisiin neu-
vontaa ja ohjausta. Tanittaisiin linkki, joka
tuntisi eri jdrjestehndt ja hoitaisi yhtcyksid
Kclar.r, tyoclf,keyhtioiden, wovoimahallin-
non, kuntoutusyksikoittcn, terveyshuol-
lon, yritystcn ja kuntoutujien r.Ililld. Ku-
kaar-r yksittliner-r kuntoutuja ei tlssd ver-
kostossa selvid 1,ksir-r. Ammatillisia kuntou-
tusneuvojia tai vastaavia tarvittaisiin ehkd
I 000.

Mari Antti-Poika muistuttaa myi)s

ryonantajien osuuclesta. Paljon on tehtt-
r.issi, jos tyonantajat ovat halukkaita huo-
lchtimaan ryontekijoistddn. Halukkuus ci
vdlttdmlttd ole kiinni yrityksen koosta
vaan ylcisestd suhtautumisesta. Siksi on
crittdin tirkedl, e ttd r)'onar)trjat m()tivoi-
daan huolehtimaan tvontekijoidensd hr,-
r.invoinnista.

Tytiterveysh uolto paljon hatti ja

Mari Antti-Poika painottaa tyoterveys
huollon mcrkitystd kuntoutuksessa. Tyo
tervevshuollon pitiisi aktivoitua. Tydtcr-
veyslldkdri, ios kukaan, tuntcc ryo)mpd
riston ja tictld millaisia jirjestelyjl on
mahdollista tehde. Pienillekin toimenpi-
teilh voi saada paljon aikaan. Uscimmiten
tarvittavat toimenpiteet eivit olc ryocli-
kekuntoutusta vaan ryokykye yllapitevaa
toimintaa.

HIn sanookin intoilleensa tyoterveys-
huollollc, ettl kun sairasloma alkaa, pitdi-
si miettid, voiko tyontekijd palata entisecn

ryohor.rsd vai pitdisiko tyote muokata tila-
pdisesti tai pl,syvdsti ryontekijdlle entisti

sopivammaksi. Asioita pitlisi tel.rdi rin-
nakkain cikd pcrdkkiiin, kuten nyt tapal.r-
tuu. Pilottihankckin todisti, ettii tutki-
musten ja hoitojen kanssa voi kI,vr-rnistii
slmartaikaiscsti peranuustoimenpitect
ryopaikalla, jos niitd sclvlsti tarvitalr.r. los
sairasloma on ollut pitkd, tybhon palur.r-
ta kannattaisi kokcilla astcittain. M1,os
tytil,hteistil pitiisi valn.rcr.rtaa pitkler.r
poissaollecn tyontekijln paluuseen.

Erikoissairaar.rhoidor.r pitkdt hoitojo-
not viir'ryttivit kuntolrtusta) nr r.r ttl niille
tuskir-r rnal'rdetaan mitlin. Myos erikoi-
sairaanhoidon kirjoittamat pitkdt sairaslo-
mat riheuttavat or-rgch-r-ria. Tieto sairaslo-
mista ei vilttdmdtti kuljc wotervcvshuol-
toon. Asi.r;rrt orr kuitenkin toivottavasti
tulossa parannus parhaillaan uuclistetta-
van q,iitervcysl'ruoltolair-r nryotri. Tyor-ran-
taja voisi antira henkilorckistcristridn siri

raslomatiedot tyoterveysh uollollc, ellci
ty<-rntckijd sitri nimcnomaan kielLi.

T),dtcn'eyshuoltolakiin ollaan tekc-
missi muitakin par:rnnuksia. Aicmn-rin
STM:n pddtoksind olleet tyoklvyn sctr
rlnta ja kuntoutustarvcarviointi on trr
koitus sd5tdd lain tasolle, jolloin niiden
painoarv<-r paranisi.

Mari Antti-Poika r.rskoo, ettd koulu-
tusta tarvittaisiir-r my(is tvokyvr.tt<)rln'-
dcn uhka kdsittcen yhteniistimiscksi.
Kaikilla toimijoilla ei vield olc siiti ihan

sanranhisia r-rikcr-r-r1,ksi1. M,vi)s tydkun-
totutkimLrksen sislltt)ri voitlisiin tcrl-
viiittJd pai not t r,l rlrran cnclnr'rrirr anrrna-
tilliselle puolellc. Tldcl:ikclaitostcr.r olisi
mr'6s piiistivri se lkcdin ja l,ksiselittci
secn vuorcpuhcluun kuntoutusvksikt)i
den kanssl.

Lisili tietoa ia koulutusta

Jottir t.voterYevshuolto voisi krivr-rr-ristriri

aktiivisesti kur-rtoutusta, scn pitiisi tietiiii
.tsioist.t cncntmdn. Tosiirsia ou, cttci
tYotcrr,cyshuolto tr-rnnc riittlvlsti kun
toutustil eikr'i fi'or'oi rnal-rrrl li nnon mal-r

clollisuuksia vrjaakuntoistcu auttarnisck
si. Infirrmaatiota olisi seh,Isti lisittivi.

- Tyocldkcprroli onkin trrrttunut asi-
oihin. Vekuutuskuntoutus rt, on TE-
[.An toin'reksirrnnosta kivnnistinyt laa-
jar-r l-rar-rkke en, jossr kchitetritin kuntou-
tusverkoston yhtcistyi)ti. ()sana han-
kctta Tviitcrvevsllitos rotcutt.lJ n ()te r-
vcyshuolkrr-r kolr I utukscn. Sii nli lisiitriilr
rieroa tyiicllkektrntoutuksestir, t]'o\()i-
nrah:rllinnon nrrrhdolIisur.rksista ja 1,li-
p:iinsl ku ntout r.rsvr:rk( )sl on toirrri n nr'rr-

ta. Slr-r-ralll ),ritctiiln korostal aikaista
asioihin pu r-rttur-nista, Mlri Antti-Poikir
sanoo.

Te kati : Mo rj o- Li iso To ko lo
Kuvo : Ko i u s H e d e nstriim
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Aslantuntiial{{kirl
ilarl Antti-Poika sa-
noo, ett6 asloita tullsl
tehdii rinnakkain eiki
perikk5ln. Kun salras-
loma alkaa, tyiiter-
veyshuollon pltdlsi
mlettli, volko tyiinte-
kiiX palata entlseen
tydhiinsi vai pitelsikii
tyiiti muokata tilapii-
sestl tal pysyvisti
ty6ntekiiitle entisti
sopivammaksi.
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Pumppumies
ammatiltiseen
kuntoutukseen

tr[,i*tfrH*t**
en selvittlmisti perusteltuna 52-luotias-
ta pumppumiesti koskevassa tapaukses-
sa. Miehen tyoskentely firysistd voimaa ja
kiisien hienomotoriikkaa vaativissa tois-
sii oli kiisi- ja muiden ortopedisten on-
gelmien lrroksi kiynyt mahdottomaksi.
Hin oli ilmoittanut olevansa halukas
kouluttautumaan uuteen ammattiin, ja
hin oli hakenut koulutuksen ajaksi kun-
toutustukea.

Mies oli suorittanut raskaan kaluston
asentajakurssin ja h:in ryoskenteli pump-
pumiehenl parikymmenti vuotta oljy-
tuotteiden maahantuojayrityksen palve-
luksessa. Tyohon kuului muun muassa
raskasoljyvaraston teknisten laitteiden
huolto- ja korjaustoitii, siiiliolaivojen pur-
kua, oljysiiilioiden nestepintojen mittaus-
ta ja varastoalueen kunnossapitoa. Suurin
osa toistd vaati fyysistfl voimaa. Hin jou-
tui kiipeilemdtn tikkaissa ja tyoskentele-
miiiin hankalissa asennoissa. ]oidenkin
laitteiden huoltoryot vaativat myos erit-
tiin tarkkaa kiisien hienomotoriikkaa.

Miehellii oli useita mosia monenlaisia
rukielinvaivoja. 1980-lurulla hilnen mo-
lemmat olkapdinsd leikattiin, koska ne
menivdt helposti sijoiltaan. Leikkaukses-
ta oli apua. I990-lurun puolivdlissi oi-
keassa polvessa todettiin nivelkierukka-

vamma ja sen tfiystysleikkauksen yhtey-
dessl myos rusron pehmentymiiii. Lisiik-
si hlnellii oli ajoittain alaselkiivaivoja ja
iskiasoireita.

Vuoden 1999 alkupuolelta liihtien
miehelli oli kaularankaperiiisii vaivoja,
jotka aiheuttivat vasemman kdden puutu-
mista ja kiiden puristusvoiman heikkout-
ta. Helmikuusta1999 liihtien hiin oli sai-

raslomalla. Saman lrroden lopulla hdnelle
tehtiin kaularangan viililevytyriin poisto-
leikkaus ja samalla kaularangan luudutus-
leikkaus.

Leikkauksen jiilkeen vasemman kiden
sirky hlvisi, mutta kasi oli edelleen kom-
pelo ja heikko (puristusvoima oli alentu-
nut ja hienomotoriikka ja kosketustunto
huonontunut). Liseksi mies kirsii edel-
leen muun muassa kaularankaperitisisti
rasitukseen liittyvistn kilrrista sekii ristisel-
kevaivoista, joihin liittyi myos hermojuu-
ripuristukseen sopivia oireita ja lciydokie.

Uuteen, kevyeen ty6h6n

Miehelle oli myonnetty kuntoutustuki
lrroden 2001 helmikuun loppuun asti
pdiasiassa kaularangan nikaman v[lilely-
tyriin ja sen leikkaushoidosta toipumisen
takia.

Kuntoutustuen aikana keskussairaalan
kuntoutustutkimusyksikossd tehdyssii
ty<ikykyselvityksessri plldyttiin kannalle,
ettd etenkin kulumapohjainen niskan ja

vasemman yldraajan oireisto tekee hakijan
tyokyryttrimaksi kummankin yliiraajan
voimaa ja hienomotoriikkaa vaativiin toi-
hin. Myos neuvottelukunnan asiantunti-
jaliiiikiireiden mielesti hakijan toiminnan
rajoitteet aiempaa tydhistoriaa ajatellen
ovat merkittivet. Kelyeen tyohon hinen
katsottiin kykeneviin.

Miehen tyonkuvan muuttamiseen
entisess5 tyopaikassa ei ole ldytynyt mah-
dollisuuksia. Hdn on kiiynyt aktiivisesti
ryovoimatoimiston ammatinvalinnanoh-
jauksessa selvittelemissii tilannettaan ja
mahdollisia jatkotoimenpiteitii. Koska
hiin on muun muassa harrastanut graafis-
ten toiden tekemistii tietokoneella, mah-
dollisena ammatillisena kuntoutussuun-
nitelmana on pidetty esimerkiksi koulut-
tautumista graafiseksi suunnittelijaksi/
mainospiirtiijiiksi tai atk-ohjelmoijaksi.

|atkoeliikehakemukessaan mies esitti,
ettii hiin olisi halukas kouluttautumaan
johonkin uuteen ammattiin mieluiten
oppisopimuskoulutulsessa. Myos opiske-
lu ammatillisessa oppilaitoksessa olisi
mahdollista.

Neuvottelukunnan yksimielinen kanta
oli, etti olisi perusteltua myontiiii hakijal-
le kuntoutustuki ja selvittdd sen aikana
hlnen mahdollisuutensa ammatilliseen
kuntoutumiseen.

Morjo Kallenautio
Eliketurvakeskuksen iaostosihteeri
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Salkun hoitaja raottaa
H:::?::;:::::5:::T etiikesiioitusten
luvan suuntautua entistii enem-

min osakemarkkinoille. Miliar-

divirta ptirsseihin on nostanut

s uu rim pien tytietiiketaitosten

sijoitusjohtajat hetkessi talous-

sivujen kiintotiihdiksi. Sijoitta-
jien kiiyttinntin tyti on sen sijaan
jiiiinyt miltei ndkymHtttimdksi.

Eir#{i'***
tiokir-r sijaitsee huomaamattomasri keskel-
li Hclsinkii Mikonkatu 9:n kuudennes-
sa kerroksessa.

Ensindkvnrd vieri vicrcssd satrassa sa-

lissa ryylikkiisti pukeutuneista, ruutuihin
tuijottavista tl,ontckijoisti vasraa relevi,
sion porssiur.rtisista saatua vaikutelmaa.

- Tlllainen tyoskcnrelyrapa on rarkoi-
tukscnrnukainen vain tiedonkulun takia.
Koska tahansa voi tulla tietoa, joka vai-
kLrttaa vilitton-rdsti jor-rkun toisen teke-
mliin ryohon, salkur.rhoitaja Juha Nissi-
la sellttxx.

Sijoittajan tvo on ennen kaikkca pe-
rehtymisti markkinoihin, yrirvsten roi-
mintaan ja ctukiteislaskelmier.r tekemistd,
ei nopeiden sijoitusratkaisujen tekemistd.

- Ioko-tai -piidtoksid ei tehdi kos,
kaan, salkun yrirysten on oltava sopusr>in-
nussa vhtion koko sijoitusmassan kanssa,
yhtior.rsi osakesijoitusten riskicr.rhallinnas-
ta vastaa\x NissilS kcrtoo.

Sijoittajan tiyt11, pitii yhtcyttl ihmi-
siin muutcnkin kuin puhclimessa. Sijoit-
tajan piivi alkaa uscin jor.rkin yriryksen ti-
laisuudessa. Toissa yuonna tillaisia tilai
suuksia kcrtyi Nissilille yhrcensi liki sata
niin Suomessl kuin ulkomailla.

- Vaikka er-rglanti on alan mairilman-
kicli, ruotsalaistcn kanssa puhutaan ruot-
sia, Ilmarisen salkunl'roitaja kcrtoo sijoit-
tajan kielitaitovaatimuksista.

Mielikuva sijoittajier-r nuoresra idsrl
pit:il prikkansa. koskl Suonrcssa ort lain

verhoa
vdhdn kokencita alar.r ihmisii.
Os:rkesi joittamincn kivn nistvi
vast.i parikl rnrncrrti vtrotta sittcrr,
ja vilissd vicll 1990-luvun alun
lama vihensi tyomahdollisuuksia.

Nissildlld on kuitenkin neljln-
nesvuosisadan kokemus alalta.
HIn tyoskcnteli pitkiiu rierccu
parissr ja julkaisi pari oppikirjaakin
arvopaperisi joittamisesta ennen
siirn nristi5n yrirysclrimdin.

- Teoria ja kiytiinto tivdenti-
vit lnlirr toisiaan. Nissild sanoo jl
muistuttaa, ettd alalla on oltava
visusti perilld riskien suuruudesta.

Odotusten sijasta oi keita
tuottoia

Sijoittaja tukeutuu tvossddn uuris-
toimistoihin ja etcnkirr numecrisra
datrr yritvksisti tarjoirviin ticro-
pankkeihin. Nissilln miclestd alan
teknisesti n-rcrkitttivin muutos ta-
pahtui, kur.r tieto;rankcista pysryt-
tiin siirtdm:i5n lul.ut suorlan orrriin
taulukkolaskentaohjeln.riin analysoitaviksi.
Se vapautti runsaasti sijoittajan n,oaikaa
,ohtopaetostcn tekcmisccr-r.

Kuinka tukalaksi sijoittaja runree clri-
mdnsii tllli hctkelll, kun pdrssikurssit sir-

haavat etupdtissi alaspdinI
- Oikeastran laskcvat kr.rrssit civdt olc

ongelma, koska niidcn tivn1, sislln'I jo
sijoitusplltostcn laskcln-riin, hin sar-roo ja
pitd[ jlrjestelmlllisesti vdlrin me nneiri
laskelmia sijoittajan suurimpana riskir-ri.

Salkunhoitirjana Nissill or.r erikoistu
nut eurooppalaiseen niin sanottuun van-
haan talouteen, joka koostuu erilaisesta
perustuotannosta, kuten auto-, konepa-
ja-, rakennus-, energia- ja kulutustayara-
teollisuude sta.

Vanha talous kdtkcc nimityksestriir-r
huolimatt:r sisilleer-r runsaasti ht,vdtuot-
toisia vrityksii.

- Sijoitusten te\,flry perustua yrirysten
tuottoon eikd odotr-rksiin. Euroopassa on
h.rkemattomia laillisesti toir.nivia vrin,ksiri,
joista tyiieldkcsijoittajan or.r kyettlvl etsi -

n-rridn kaikkein tuottaYimmat kohteet.
Vaikka sijoittajat pukeutuvat maail

mrrnlaajuisesti n-rielellSil-r mustaan, Nissi-
lir-r r-nielestd hinen ryossdil'r ci ole mitiin
hin-rirdI saati sitten ecttisesti an'elutta-
vaa.

Hrin pl,rkii erottamarn n,cin ja vapaa-
ajan tarkasti, r.aikka joutuukir.r silloin til-
loin viemdln laskelmia kotiir.r perehn'Ik-
seen niihir-r rauhassa. Tydasioista hdn p:iti-
see tchokkaasti irti laskettelen.rrlla tah'isin
ja l.roitamalll puutrrhaa kesiisin.

Teksti: Kimmo Kontio
Kuvo: Niko Nurmi
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tuun vanhaan talouteen, ioka
koostuu muun maussa auto-,
konepaia-, rakennus-,
energla- ia kulutustavara-
teollisuudesta-

Salkunhoitaianaluha 
i

lllcslli on erikoistunut
eurooppalaiseen niin sanot-
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.Ell,mtffi,[?x"i*
' tenkin ovella. Suurten ikliluokkien ikiiin-
. tyminen, eliikelakien yksinkertaistamis-
. suunnitelmat ja lakien sopeuttaminen
. nykyisiin tyomarkkinoihin muuttavat var*
. masti tyoeliikkeiden ehtoja.

. - Niintin lienee asia, ettii kansalaiset
' odottavat t?iltii jirj cstelmiiltii entistii
. enemmdn tietoa. Hahmoa. He haluavat
. sellaista tietoa, jonka perusteella he ky-
' kenevlt sopeuttamaan eliimlnsi ty6eH-
. keturvaan. Varsinkin nuoret tarvitsevat
' ja haluavat tete tietoa tehdessdin eliike-
. aikaan liit$e piintoksi[.

I rrK,tr" oma rooli

. Lundqvist arvioi Eliketurvakeskukselle
' asiantuntijan roolia. Entistii vahvempaa
' sellaista. Hlnen niikemyksensii on, efte
' ty6eleke on tulevaisuudessa entistii kiin-
' teiimpi osa sosiaaliturvaa Suomessa. Eu-
' roopan unionin my6te se on entiste
. enemmin kiinni Euroopassa.' - Eliketurvakeskuksen rooli lienee

Hennu Uudtelo rlolttl
Eltkcturveksrkukccn
suunrlttelufottefrnr
mrellskuun lopu+se,
45.!l"100L lf{ncn vag-
tuuducttern oet
cuunnlttelu, tllreto la
tutklmus. Uudtelo allr-
tyl Eltketurvtkcekuk-
sceilSt kealnyt{ohte,
fan tehtlvlstl.

E[6keturvakeskuksen uusien iohtaiien
Bo Lundqvistin ia Hannu Uusitalon

mukaan ty6el5kkeiden tulevaisuus on

' tiimiin kokonaisuuden hahmoftamisessa,
. piitt<iksiin liittyvan tiedon hankkimises-
' sa, jakamisessa ja eri osapuolien yhteis-
. tyOssa keskeinen.
. - TYEL:n tulo vahvistanee myds
. trTK:n asiantuntijaroolia. Liiketoimin-
. nan hoito on tietysti jatkossakin suverce-
' nisti eliikelaitosten aluetta. Eliiketurvan
' toimeenpanon ohjeistus ja erilaiset seM-
' tykset, jotka liittyvat yksityisen ja julki-
. sen vallan rajapintaan, ovat Ehketurva-
' keskuksen kautta kanavoituvaa tyireliike-
. jfiestelmiin yhteisty<ialuetta.

. LundqvistinmielestiiEldkcturvakes-

. kuksen on tulevaisuuden nimissii luota-
' va tietojiirjestelmii, joilla palvellaan cn-
. tistfl paremmin ryiieliikejirjestelmiiii ja
' kansalaisia.
. - Tarvitsemme jiirjestelmii, joiden
' avulla saamme tietoa tycieldkkeiden vai-
. kutulsista yhteiskuntaan ja tydeliiketur-
' van merkiryksestii kansalaisten ellmIiin.

. Rohkeasti huomiseen

' Suunnittelujohtaja Hannu Uusitalo
: luottaa, ettii tydellikkeet ovat ja pysyviit.
' Sosiadipolitiikan osaajaksi tlnnustettu
. Uusitalo ei halua esiintyd ellke-ekspert-
' tin1, mutta korostaa, ette ry6elaikcjii{es-
. telmlin kestokyky niiyttlisi olevan ok.
' - Mifiiiin ylikiiymiittomiii ongelmia ei
. ole n:ikdpiirissi. Selviifl on, ette yhteis-
' kunnan signaaleja ja tilannetta pitiil koko
. ajan tarkasti seurata ja arvioida.
' - Talouskasvu on eliikkeiden kannal-
. ta tietenkin slennainen asia. Senkin olen
' omaksunut, ettii pitiisi lisiti niit{ pon'
. nistulsia, joilla todellista eliikkeellesiirty-
' misik5l voitaisiin nostaa, Uusitalo sa-

. noo.
' Site ei Uusitalon mukaan pitiiisi to-
. teuttaa kuitenkaan niin, etti ihmisille
' tarjotaan vain keppiii. Hiin uskoo yhteis-

. tyohtin. Htn uskoo, etta ryoeleman ja

TyOetiikkeiden
tulevaisuus

yhe
enemmtn

tiedon

yhfi selvemmin tiedon varassa. Tietoa

tarvitaan ty6etfi kkeiden keh ittlmiseen
ja ty0eliikkeist5 yleens$ entiste enem'

miin. 5it6 tarvitsevat piiiitttiifit ia
kansalaiset.

varassa

Bo Lundqyist atoittl Etiketorvakes-
kuksen iohtalana vuoden zoot alus-
sa. Hinen vastuullaatl ovat tietohal-
linto ia ETK:n yteishaltlnto.
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tyoe[ikeierjestelmiin yhteispelille ldy-
tyy parempi ratkaisu, jolla varhaista
eliikkeelle liihtoi voidaan my<ihen-
ree.

OstoeHkkeet eivf,t istu meille

Uusitalo ei liimpene vapaaehtoisille
el3ikejiirjestelyille, aiin sanotuille os-
toeliikkeille . Hinen mukaansa ne ei-
vIt istu rakenteellisesti Suomen wd-
eliikej iirj estelmiiiin.

-Aikanaan tutkimuseliimrissii ha-
vahduin, ettii eldkekatolla on vapaa-
ehtoisia eliikejiiriesrelyji aiatellen
suuri merkirys. Suomessa ei ole elii-
kekatroa, eike rneilla ole lakisrrteisen
eldketurvan piiiiIii liseeliikekirjoa,
niin kuin niissd Euroopan maissa,
joiden eldkkeissd on eldkekatto, (Ju-
sitalo sanoo.

Yhteisty6 tarkasteluun

Uusitalo tutustuu parhaillaan uuteen
ryohonsi Ellketurvakeskuksessa.

--Sen verran olen ymmdrtdnyt,
ette voin ja minun halutaan jatkavan
aktiivista yhteiskuntapoliittista kir-
joittamistani.

*Tierenkin haluan ylliipitea pitke-
aikaisia ja vahvoja yhteisty<isuhteita
sosiaali- ja terveysministeridn alalla ja
katsoa, miten koko sosiaali- ja ter-
veysministerion ja Eliiketurvakeskuk-
sen yhteistyriti voitaisiin rakenteelli-
sesti ja sisdllollisesti tiivistiit. Ajatte-
len esimerkiksi eliikeikiisten ja eldke-
ldisten toimeentuloseurantaa.

Telcsti : I ou n i lokl so lo
Kuvot: Niko Nurmi

Tuulikki Routlo

Elike-Fennia

I ElSke-Fennian asiakasyhteyksiin peruste-
tun suurasiakasyksikOn iohtajaksi on nimitet-
ty insindtiri, BBA Kai Laaksonen.

Yhteyspiiiittik6ksi suurasiakasyksikktj6n ovat
siirtyneet Vitle Autere, Peter Ek, Petri Kiimppi,
Raimo Luukkonen, Kaj Mosander, Kari Rantsi,
Veli-Matti Rautio, Juha Remes, Raija Saarelai-
nen, Tomas Utriainen ja Jorma Virtanen. Li-

siiksi yksikkddn siirtyviit Jyrki Suominen la
lorma Virpiti.

lohtaja Laaksoselle raportoivat lisiiksi yhte-
ysjohtaia Esa Lomma sekd yhteysjohtaja Jar-
mo Tdyri. Varatoimitusjohtaja Lasse Heinidlte
raportoivat henkittjvakuutuksen myyntijohta-
jat Kimmo Tenho ja Tom Kurt6n.

Tytjterveyshoitaia Salme Vatkama on nimietty
tydkyvyn asiantuntijaksi Eldke-Fennian rat-
kaisu- ja kuntoutustoiminta, tyrikyvyn hatlin-
ta -yksikkdtin.

Eldketurvakeskus

I Eliiketurvakeskuksessa on tehty seuraavat
nimitykset:

Filosofian maisteri Minna NykEnen vastuunja-
on asiantuntijaksi ja valtiotieteen maisteri
Kalte Eto maaraaikaiseksi tutkijaksi
17.72.2oo7 saakka suunnitteLu- ja laskenta-
osastolle.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Anu Polvinen
tilastotutkijaksi tilasto-osastotle.

Oikeustieteen kandidaatti Pia Parviainen
lakimieheksi, sosionomi lrma Kortesoia ela-
ketaitostarkastajaksi ja valtiotieteen maisteri
lanne Pulkkinen yhteyssihteeriksi [aki-
osastotLe.

Valtiotieteen maisteri Outi Vattonen UM-asi-
oiden suunnittelijaksi, valtiotieteen maisteri
Aiia Patomdki vakuuttamisasioiden suunnit-
telijaksi ja filosofian maisteri Aria lisakkala
yhteyssihteeriksi eliikejiirjestelmdosastolle.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Tiiu Jiirvinen
valvonta-asiantuntijaksi neuvonta- ja [asken-
taosastolle.

Valtiotieteen ylioppitas Merja Kulanpiiii kou-
luttajaksi henkittistd- ja koulutusosastolle.

Filosofi an kandidaatti Kimmo Kontio miiiirtiai
kaiseksi tiedottajaksi 3r.8.zoor saakka vies-
ti ntaosasto lle.

Merkonomi Jani Akerman lShiverkkoasiantun
tijaksi tietoiiirjestetmaosastolte.

Varma-Sampo

I Ylioppilasmerkonomi Erkki Pekkarinen on
nimitetty yhteyspiiiitlikdksi yritysasiakasyhte-
yksiin alueinaan Pohjois- ja Keski-Savo, Poh-
jois-Karjala sekd Keski-Suomi. Pekkarinen on
toiminut aikaisemmin palvelupiiiitlikk6nii
Pohjolan Asiakaspalvelu 0y:ssd.

Ylioppilasmerkonomi, VTS Heikki Pajosmaa
on nimitetty yhteyspiiiillikdksi puhetin- ja
verkkopalveluihin. Pajosmaa on toiminut ai-
kaisemmin yhteyspiiiillikk6na Varma-Sam-
mon vakuutuspatvetujen tuessa.

Valtiotieteen maisteri Carina Geber-Teir on
nimitetty tiedottaiaksi viestintaosastolle. Ge-

ber-Teir on toiminut aikaisemmin tiedottaiana
sosiaali- ja terveysministeriossii.

Valtiotieteen kandidaatti Hannele Aronen on
nimitetty asiantuntilaksi ulkomaanpalvetui-
hin. Aronen on toiminut aikaisemmin asian-
tuntijana Varma-Sammon vakuutuspalvelujen
tuessa.

Valtiotieteen kandidaatti Birgitta Wahtberg
on nimitetty asiantuntijaksi ulkomaanpalve-
luihin. Myds Wahlberg on toiminut aikaisem-
min asiantuntiiana Varma-Sammon vakuutus-
palvelujen tuessa.

Veritas-ryhm5

I Perusteitla oleva uusi kaikenkattavaa va-
ku utustoimintaa tarloava Veritas-vakuutus-
ryhma on nimennyt titapiiisen koordinointi-
ryhmin seki johtajiston lSsenet.

Koordinointiryhmiin puheenjohtajana toimii
valtiotieteen maisteri Lars ROnn ja iiiseninii
toimitusjohtaia Sture Kackur, rahaston hoitaja
Cai-Gunnar Lindstrtim, toimitusjohtala Folke
Lindstrdm ja agronomi Arndt Reuter. Sihteeri-
na toimii toimitusjohtaja Torbj6rn Jakas.

Yhteisen johtajiston puheenjohtajana toimii
toimitusjohtaja Folke Lindstrtim (Veritas EId-

kevakuutus). Jiiseniii ovat toimitusiohtaia Tor
bj6rn Jakas (Veritas Vahinkovakuutus), toimi-
tusjohtaja Leo Wistbacka (Veritas Henkiva-
kuutus ja Veritas Jdlleenvakuutus) ia toimi-
tus,ohtaia Cal-Anders Skog (Fondex Rahas-
totori). .lohtaiisto huolehtii Veritas-ryhmiin
strategisesti operatiivisten toimintojen yhdis-
tamisesta.
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MYEt-tyiituto miirid
korvausten suuruuden

Smolander Jyrki. "Suomaloinen oikeisto jo
kansankoti" Kansallisen kokoomuksen suh-
toutuminen pohjoismaiseen hyvinvointivol
tio molli i n jdlleen rake n n uskaude lta kon se n -

susajan alkuun. SKS. Helsinki zooo. j4z si-
vuo,

I Kansallisen kokoomuspuolueen merkitys
suomalaisen hyvinvointivaltion rakentajana
on merkittdviimpi kuin yleensd on tuuttu.

Itse asiassa kokoomus ei ole koskaan
r95o-luvun jfr lkeen puotueena vastustanut
hyvinvointivattiota, kuten oikeistolaiset aate-
toverit muissa Pohjoismaissa. Piiinvastoin
kokoomus on istunut io toista vaalikautta sa-

massa hallituksessa yhdessii koko vasem-
miston kanssa.

Kokoomuksen hyvinvointivaltioajattetun
taustaan on perehtynyt,yrki Smolander tuo-
reessa viiitdski rjassaan.

Tuttu pi tapii rtiiiii Karin klisee kypiiriipiii-
sesta ia papinpukuisesta kokoomuslaisesta
kiiiintyyki n Smola nderi n ana lyysissii kuvaa-
maan oikeistolaisen kansankodin juuria.

195o-luvun puoliviilissii sitloinen keski-
suuri kokoomuspuolue siirtyi asevelisukupol-
ven johtoon. Valtion puuttumattomuuden
asemesta sodankdyneetle sukupolvelte ei ol-
lut soveliasta jiittiiii veliiiiiin eikd siskojaan
puhtaan markkinatalouden riepoteltavaksi.

Pitkaan sodan liitkeen kokoomuslaisuu-
dessa korostettiin perheen ja koko kansan-
kunnan edistystii yksi16n menestyksen ase-
mesta. Aiatus kodin, uskonnon la isiinmaan
kolmiyhteydestd ei ollut kovin kaukana pater-

nalistisesta yhteiskunnaltisesta vastuuntun-
nosta. Kokoomus aloi topulta kaikkein innok-
kaimmin tytjeliikelakeja.

Puolueesta tuli sosiaalivakuutuksen kan-
nattaja mytjs taysin kiiytiinntittisista syista.
Teoltisuudelle kanavoitui eltikevakuutusmak-
sujen kautta piidomaa ia my6s tydrauhan
muodossa kilpaitukykyii. Kaupunkien la taa-
jamien kasvavasta keskiluokasta tuli etujen
lisdintymisen kautta helpommin kokoomuk-
sen aanestaiia.

Kokoomuksen esiinmarssia suureksi puo-

lueeksi edesauttoi toisen maltillisen oikeisto-
laisen puotueen, liberaalisen kansanpuolu-
een samanaikainen kuihtuminen.

Kokoomuksen vaikutus oli suurimmitlaan
r95o-6o-lukujen taitteessa, jolloin puotue

teki yhteistybtii sosialidemokraattien aseveli-
siiven kanssa. Samaan ajankohtaan sattuu
suomalaisen ty6etakejeriestelmtin syntymi-
nen.

Yhteisdltisyys kiiiintyi kuitenkin io ry7o-
tuvutla yksitdllisyydeksi. Missaan vaiheessa
puotue ei ole kuitenkaan vastustanut kyperet
kitisten ja liperit heiluen sosiaalipolitiikan uu-
distuksia, vaan paremminkin on yrittiinyt
muuttaa niitii omalte kannattaiakunnalteen
sopivammiksi.

Suomalainen hyvinvointivaltio onkin syn-
tynyt kompromissien ansiosta painvastoin
kuin Ruotsissa, jossa kansankoti mieltettiiin
kokonaan sosiaalidemokraattien yksinvallan
tutokseksi.

Kokoomuksen unohdettu rooli sodan-
iilkeisessi sosiaalipotitiikassa

I - MYEL-tydtulosta lasketaan maatalous-
yrittajan koko eldketurva, tapaturmakorvauk-
set ja Mela-pdiviraha. Mela-turvan kattavuus
on nykyisin melko hyvii. Korvausten tasoa
saa nostettua vain, jos oma tyotulo on korke-
ampi, toimitusjohtaja Taisto Paatsila sanoi
Melan valtuuskunnan kokouksessa maalis-
kuun [opussa.

- Ty6tulon merkitys korostuu entisestaan,
kun Kelan maksama sairausvakuutuksen pdi-

viiraha lasketaan jatkossa MYEL-tydtulon pe-

rusteetla. Sairausvakuutuksen piiiviirahaa
koskeva lakimuutos on tutossa voimaan hei-
niikuun atussa. Sen jiilkeen maatatousyritta-
jat voivat hakea sairauspdiviirahaa sekii van-
hempain etuuksia MYEL-ty6tulon perusteella.
Nyt piiiviiraha jiiii pieneksi tai periiti koko-
naan saamatta, jos verotuksen ansiotulot
ovat pienet.

- Tama on merkittava parannus maata-
lousyrittiijien sosiaaliturvaan. Muutos on tar
kein niille noin 3o ooo maatalousyrittdjdlle,
joilla sairausvakuutuksen pdivirahaa ei ole,
Paatsila totesi.

Muutoksesta sovittiin maatalouden tupo-
sopimuksessa viime syksynii. Hallituksen esi-
tys asiasta on tulossa huhtikuussa, ia se pe-

rustuu MYEL-vakuutuksen kehittdmistd poh-

tivan tyciryhmiin ehdotukseen.
Uudistetun luopumistukijarjestelmdn en-

simmiiisenii vuonna 2ooo hakemuksia tuli
vain 45o titalta ja titakaupat ehdittiin tehdi
vain parillasadatta titalla. Tdrked syy hake-
musten viihdisyyteen oli rahoituslainsaaddn-
non varmistuminen vasta loppuvuodesta.
Vietii vuonna 1999 luopumistuen ehdoilla
luovutettiin rToo maatilaa.

- Hakemuksia on tehty nyt atkuvuonna jo

parisensataa, joten kuluva vuosi on todennii-
kdisesti selvasti parempi. Tiitle vuodelte odo-
tetaan noin rroo titakauppaa. Kolme nelliin-
nestii hakemuksista koskee sukupolvenvaih-
dosta.

Suomessa on oltut viljeti16iden luopumis-
jarlestelmia vuodesta 1974, ja niiden merki-
tys maaseudun rakennepolitiikassa on ollut
huomattava. Nykyinen luopumistukitaki
paattyy vuoden zooz lopussa.

Luopumistukitiloien jatkajat ovat keski-
miiiirin 3o-vuotiaita. Kun kaikkien aloittavien
MYEL-yrittAiien keski-ikii on 34 vuotta, nykyi-
nen luopumistuki tuntuu jonkin verran lou-
duttavan piiiitdksentekoa ti toilta. Sukupot-
venvaihdoksen helpottaminen onkin luopu-
mistuen yksi tarkoitus.

MYEL-vakuutukseen tuli viime vuonna
noin zooo uutta yrittajaa ja perheenjdsentii.
Elinkeinon tulevaisuuden kannalta mddrti on

kovin pieni.
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Esltys

METydterveyshuollossa

I Tyiiterveysh uoltolain
lutaan vahvistaa
taa ty6n,

Painopiste siirtyy

seen la

vuokratyon, osa-aikaty6n ia

koko ty6uran

yritystel ia

huollon

telyn ia

I Ennen pomot olivat vanhoja ja alaiset nuo-
ria. Kohta edessii alkaa olla aika, joltoin mo-
lemmat ovat ikdiintyneit6. Erityisesti suuret
ikiituokat kohottavat tyijvoimamme keski-iiin
huippuluokkaan vuosiksi 2oo5-2o25.

Moni yritys on jo huomioinut, etta yhtei-
sessa veneessa kaikkien ikdpolvien pitiiisi
soutaa samaan suuntaan. Jos tydntekii6ita
pudotetaan etiikkeetle entiseen malliin, teki-
jiit yksinkertaisesti loppuval.

Koska ik2i asettanee tulevaisuudessa suu-
rimmat haasteet johtamiseLle, nyt onkin alet-
tu puhua ikiijohtamisesta.

Kansallisessa ikiioh jelmassa tehdyssii tut-
kimuksessa asiaa liihestyttiin haastattele-
malla liki 8oo ty6ntekijdd eri yrityksistii.

Tutkimuksen tekila dosentti Pauli Juuti piti
suurimpana ylliityksenii iiin oletettua suu-
rempaa merkitysta.

- lka osoittautui hyvin vaikuttavaksi eikii
suinkaan neutraaliksi, Juuti ihmettelee.

liistii tehdSSn siitd tiiysin riippumattomia
iohtopaatdksia ja ikiidntyviin liitetiiiin enem-
miin kielteisiii mielikuvia kuin heiLlS todetti-
suudessa on valmiuksia la oppimiskykyii. Toi-
saalta vastaajat kuitenkin ldhes poikkeukset-
ta kannattavat ikaan sopeutettua johtamista.

teista tietoa,

Tytiter-

Tutkimus kertoo osittain my6s yhteiskun-
nan muutoksesta. Aivan kuten urakat pilko-
taan nykyiiiin Iukemattomitle atihankkijoilte,
ty6ntekijat tuntevat itsensd ulkoistetuiksi
omalla tydpaikatlaan

TyOntekijdita kohdettiin 6o-[uvulla koko-
naisvaltaisesti, mutta nyt johto tuijottaa vain
tuloslukuja, eraat haastatellut kertovat.

lka vaikuttaa johdon ratkaisuihin, vaikka
tate ei myonnetikiidn. Erddssii telealan yri-
tyksessa nuoret vain jotenkin miehittdviit pa-
rempaa tulosta tekeviit yksik6t.

Toiset ovat kuitenkin ikiinsti suhteen tasa-
arvoisempia kuin toiset. Eniten ikii uhkaa vd-
hdn koulutettua suuren tydpaikan naistoimis-
totydntekijaa. Pahaksi onneksi aloitteleviLla
miesesimiehilld on kaikkein kietteisimmdt
ikdasenteet.

Juuti suosittelee johdon koulutusta, tyci-
paikkakohtaisia ikiiohjetmia ja itse ty6n ke-
hittdmistii.

Nykyiiiin kaikessa tyijssa teytyisi oppia
uutta, tutkija vetoaa.

Juuti, Pauli. lkiijohtaminen. JTO-tutkimuksia
73.2OO7,

Kimmo Kontio

uudistamisella ha- {IO
IDaoI/r
rrr

on kertoa ty6nan-
tajalle ia
teissa

on ot-
saada uollon

sellaisia, saa-

Salassa pidetta-
ei edelleenkiitin

. lei henkil6, lota

lkitintyvii tytintekijli ei olekaan hajuton ia mauton

!kiljohtamisesta apua kielteisiin asenteisiin

I'

Kuntoutujalle
yllilpitokorvausta
syyskuusta alkaen

I Kuntoutu ja[[e ryhdytiiiin maksamaan

3o markan ylliipitokorvausta avokuntou-
tuksen aialta. Vastaavaa tukea makse-
taan myais tydmarkkinatuen saaiilte, jos
he osallistuvat aktivoivaan toimintaan.
Valtioneuvosto antoi torstaina 15. maa-
liskuuta asiaa koskevan asetuksen, joka
tulee voimaan syyskuun alusta.

Ytliipitokorvausta maksetaan kuntou-
tulalle, jonka kuntoutusraha on enin-
tiidn 89 markkaa paivassa. Korvausta
voidaan maksaa ajalta, ioltoin saaja
osallistuu kuntoutustarpeen tai -mah"
dotlisuuksien setvittimiseen, kuntou-
tuskokeituun tai muuhun avokuntoutuk-
seen.

Asetus liittyy syyskuun atusta voi-
maan tulevaan kuntouttavaa tydtoimin.
taa koskevaan takiin. (stm)
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Appropriate population
policy the basis for future

pensions financing

I The proportion of people in working tife
to the number of pensioners is the most
centraI factor when planning pensions fi-
nancing. Changes in nativity and life expec-
tancy are therefore closely monitored. The

major part of the pensions under the Finn-

ish statutory earnings-related pension

scheme are financed through the contribu-
tions paid by the working population ac-

cording to the pay-as-you-go principle. A

balanced population structure and a rea-

sonably successful economy form the basis
for the financing of future pensions.

lnternational economic competition
sets restrictions for the pension systems of
individual countries, and for the costs of
other sociaI security. When developing the
Finnish scheme, it is therefore important to
monitor the population development both
in Fintand and in other countries. Since the
coming generations witl pay the pensions

for the previous ones, long-term calcula-
tions are inevitable when assessing the ac-

tivities under the scheme. As it is difficutt to
make long-term forecasts, the article states
that in addition to the most probable devel-
opment, it is important also to investigate
alternative scenarios, both pessimistic and
optimistic ones. The structure ofthe pen-

sion scheme should be kept in a state
where the financing of pensions would not
be put at risk even in the worst-case scenar-
io. The reserves can be used as buffers
against any cost pressures cased by chang-
es in the population. The problem is that
the accumulation of reserves shoutd be

started as early as possible, with the risk
that population forecasts fall out in an un-

expected way.
On the global level, the differences in

fertility rates between the industrial and de-

veloping countries wit[ also be reflected in

the poputation figures in the future. The de-
ctine in the active poputation may also lead

to increased emptoyment. Without immigra-
tion, industrial countries will witness popu-

lation decline as the naturaI population
growth is negative. ln the future Fintand

might adopt a policy that would aim at a
more extensive immigration than at
present. This is the fastest method to steer
the population structure in the desired di-
rection.

I At a forum arranged by the Members of
Parliament, Deputy Partiamentary 0mbuds-
man Ms Riitta-Leena Paunio introduced for
discussion the subject of impartiality of
medical experts in the appeal bodies. The

starting point was that all problems associat-
ed with the legal protection for applicants of
disabiLity pensions should be removed, also
any distrust of the justice of the decision-re-
lated process. She emphasised the import-
ance ofindependence and impartiality ofthe
appeal bodies, concerning all the persons
who are involved in the process. Working
part-time for the appeal bodies, the doctors
may also have other posts. lf this causes lack
of impartiality, the doctor wi[[ not participate
in the decision process, but the case is
steered to another division. According to
Paunio, in order to ensure a consistent prac-

tice in the decisions process, a doctor who is
a member of the appeal board should be able
to assess and process all pending appeals-
related matters in the board where his or her
medicalexpertise is required. Paunio was
also ofthe opinion that a doctor who is a
member ofthe appeal board should not at all
work for an insurance company.

The discussion showed that high de-
mands are made as concerns insurance doc-
tors' expert knowledge and independence.
The supervisors of the system require that
different medical specialities should be rep-
resented in the appeal bodies, and that this
expertise should be available in practice. The

appticant's confidence in the decision pro-

cess also depends on whether the medical
speciality ofthe insurance company's doctor
is appropriate in his or her case.

The article discusses the fact that even

though the doctors in the service of insur-
ance companies have an important role in so-
ciaI insurance, they do not make their deci-
sions alone. Difficult decisions, like refusals,
are made by several persons, where the doc-
tors are responsible for the medical exper-
tise.

Powerful indices

I Good index protection is a characteristic
feature of a pension system of high quality,
but it also has a heavy weighting when calcu-
lating pensions-related costs. Consequently,
this also makes it a central issue as concerns
the contents of pension provision. lf the earn-
ings-related pensions, both accumulating
ones and pensions in payment, were fu[[y ad-
justed according to the real changes in wag-
es, pension expenditure would grow by more
than one fourth in the future, assuming that
the annual reaI growth in the wage level
would be r.5 per cent. The cost effects of in-
dex adjustments are thus being carefully fol-
lowed. ln the dimensioning of index adjust-
ments, other dimensioning of pensions must
also be taken into account, such as the target
level and accrual rate of pensions, as well as

the functionality ofthe adlustments in differ-
ent economic trends. This is not unproblem-
atic, however, because the formula for calcu-
lation prescribed in the law must be applica-
ble to so many different situations.

The basic task of the index adjust-
ments is to keep the level of pensions in pro-
portion to those effects that changes in the
environment causes for the pensioner's

economy. Different countries apply different
kinds of index protection. Often adjustments
are [inked to the changes in prices and wages
or intermediate forms ofthese.

The Finnish method, apptying two indi-
ces, one for those of working age and one for
those over 65, is obviously conceived of as a
measure taken during the recession years,
and has been considered unfair especially
among the old-age pension beneficiaries. The

change was indeed made during the reces-

sion, but there are still solid grounds for a
continuation of the method. The article states
that the present index protection is not too
good to any part. lf additional financing can

be found, it is needed both in order to main-
tain the level of pension accrual and for in-
creases in the pensions in payment.

Borbro Kiild

Discussion on legat
protection for appticants

of disability pensions

$ttieti;ke 2 o 2oO1



Iaqrsn ollesq pahimmillaan
jou uttiin kaikkicn esluhsia
lei.kkaamaan, eivetke eldke-
etui#et olket r#stai **ai" !

=
ort
I2rIaiIO

!,$:cl:
-
;
Cll

poikk*us. Os*:
oli tarkoitrttu,r

'leikkauksi*ta
svgyvi*l*;;';"

tilapiisiksi. Pysyvissi eldke-
jdrjesrelmdmme mu utoksissa
pyrkimyksenri oli katsoa pit-
kiille rulevaisuureen: luvarur
eliikkeet on pystytteve ftlr-
vaamaan myos tulevaisuu-
dessa.

Ny,t kun lamasta ollaan pdiisry irti. on voimistunut
vaatimus, jonka mukaan tehtyji leikkauksia olisi tarkas-
teltava uudestaan ja ainakin osittain etuuksia palautet-
tava. Tiytyy myontii, ettd osa leikkauksista oli luon-
teeltaan sellaisia, etta ne vahvasti sotivat ihmisten oi-
keustajua lrastaan. Ehkiipii nimikin leikkaukset olivat
aikoinaan vilttirndttomi5, mutta niiden kunnollinen
perusteleminen ykinkertaisesti ja ymmdrrettevesd raisi
jildd tekemittt.

Eniten on viime aikoina polemisoitu kansanelak-
keen pohjaosan leikkausta vastaan.

Eduskunnan melkoinen osa on lausunut halunsa
korjata ainakin tietyilta osin kansaneiikkeen pohjaosan
leikkauksen "y|2[11yds1".

ne on vain ollut merkillinen: miti enemmdn maksoit
vakuutusmaksua, siti vfiemmin sait. Jos rnaksoit riit-
tevin paljon, otetaafl nyt sekin vdhdinen mddri koko-
naan pois.

Vaikka pohjaosan poistamista voidaan perustella
esimerkiksi jiirjestelmien yksinkertaistamisella tai kos-
ka pekkn kansaneldkkeen pohjaosa 50-70 %:n margi-
naaliveron jdlkeen ei paljoa saajaa ldmmitdkddn ja mak-
samiskustannuksetkin iienevdt kohtuuttomat net-
toetUuden suuruuteen verratfuna, ei jo maksussa ol-
leen pohjaosan poisottaminen tipoitrain kovin miele-
kisti ole ollut. No. Nythen voidaan vdittdl, ettl aika-
n{aEi savutetit kustaqA€ssaiaistS on palru;trmu kaik-
kein picninrloidmmille eldkel,iisille kansaneliikkeen ta-
sokororuksen muodossa.

Eduskunnan suuri osa puhuu pohjaosan
kertaisen" leikkaamisen peruuttamisesta. Jos

ffi

'k**sin-
olen oi-

kein ymmdrtinyt, telld tarkoitetaan site, ette teyteen
6O/66 o/o:n eldkkeeseen oikeutetuilta, eli ldhinni val-
tion ja kr.rnnan palveluksessa tivden pdivdrydn tehneil-
ti, vihennettiin virkaeliketti kansaelikkeen pohjaosan
verran useimmilta siind vaihce$sa, kun he tdyttivrit 65
vuotta. Toisen kerran elikette "leikattiin", kun pohja-
osa astcittain p<-ristettiin.

"Yksinkertaincn" leikkaaminen on toteutettu taa-
sen kaikilta niilti tiettyd tasoa sulrremman clikkeen
saajilta, jotka eivit saa talttd 60,/66o/ott el[kett[ eli l:i-
hinnl yksiryissekrorin eidkkcen saajilta. En oikcin ym-
mdrri, miksi t[yden, suuremman e]dkkeen saajille leik-

en eliikkeiden korjauksestal
Vieli lopuksi sallittakoon maallikkomainen ihmet-

tely: ndy,ndi silti. ettl jokaiscn halliruspuohrccn riveissl
loy'tyy yksittiiisii kansanedustajia, jotka pitivdt kovaa
iinti e like-eduista jopa vastoin hallituksen yksimieli-
sid esiryksici. Toimivatko he todella vksiryisvrittdjind
joko varmistamassa omaa valintaansa tai sitten todel-
lisina valkoisina ritareina elikeldisten crujen pckrttomi
na puolustajina koko ajan puolueesta poispotkimisen
uhan alaisina - vai sittenkin puolucjohdon hiljaisella
siunauksella varnrisramassa puolueellc el[keliisten ii-
nid seuraavissa vaaleissal

Utelee
Loikus

On rehellislyden nimissd myonnettdvi, ette jo kaus pitld korvara, mutta vajaan, ylcensd pienernmdn
maksussa olevan elSkkeen poisottaminen ei lisid uskoa elikkeen saajat voitaisiin jdtrd:i ilman. Vai onko selirys
eliikejlirjestelmien turvailisuuteen. Semminkin kun sittenkin niin yksinkertainen, ette valtaosa kansancdus-
kansanelikkeen yhteydessi on puhuffu aikoinaan va- tajista tulee (tai he seurustelevat) lehinnA virkamies-
kuutusmaksusta. Kansaneliikkecn vakuurusmaksuluon- taustaisista perheistr ja kysymys on omien vanhempi-
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TvOe lti ke [a ki pa [ve [ut tote uttavat
avo'i m u utta ja he lp po kiiyttoisyyfta

1.

uudlstuu ia laafenee.
fulklnen fa maksuton
palvelu avataan tou-
kokuussa 2oo1.

2.
Palvelu slstltlt vakuu-
tugolkeuden, elIkeJau-
takuntlen ia Ellketur-
vakeskuksen merkltti-
vimmit ratkalsut
Osoltteesta vol nlhdi
my6s coveltamlsohf elta
fa tledottelta.

,.
Yanhaakaan tletoa etsl-
vfili ei hetl tyrmitt. ilyt
helppokiiytt6isyys yh-
dlstyy kattavuuteen fa
kuukausittain pllvltet-
tiviin aientasalsuu-
teen.

5.
Etuslvua uutlsruutu slslltlI afankoh-
talsten aslolden lbtksl tletoa tulevls-
ta lalnmuutokslsta.

6.
Vanhoien si5diisten ia piltdsten cfll-
lyttlminen on tirkeli, koska tyiielii-
kelakeia sovelletaan iatkuvastl nli-
den mukaan.

7.

c) --

r'*
*,
Tlodon haku on hatppoa
fa ykclnksrtalsta. Halu-
tut tledot

avu11a. faksuton palvelu parantaa hallinnon
avolmuutta fa tukee tyieliiketladon
suurklyttlf lX, f slta ovat
oikeus- f a sosiaalMranomalset seke
aslanefafat fa tutklfat.

8.
Yalkks palvelun slsflltd on pfilaslas-
sa suunnattu tyOeltkkeen a*lrntunti.
follle, tleto on my6s kalkklen kansa-
lalsten saatavilla.

toiminnol[a.
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