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Ihmismicle n ihn-reisiin kuuluu taito kaivttril vertauskur,ia. Eris scllrri-
ne n or1 eLikcjirjcstclnrrin jakrt-nine tr pilarcihin - tiri jos niin htrltttr'tln

portaisiir-r. Kolmc pilaria nrikivdt clikevlktrutukscss.tan svcitsiltiisct
jo r-rcljrir-rncsvuosisltl sitten. Pr>rtrristl puolcstlln puhuu Mllilr-nrrtr-
pankki, kun se maiurittclcc kchin,s- jr siirn,n-ritrrloudcn nraitir kohcn-
tamain cliketu rvllnsi. ()lrt;ln r.t.t ltotti usl m ltkiran.

Nrimri r,crtauskuvlt o'r'r.tt hvviri, r-n utta valitett;rr,esti usci t-t s t-ttt t ti -

sir. Nriin ci r.ilttirniittii olc EU:ssa, johon rneidrin srn()taiul uskolli-
sir.npan:r jdscr-renti kuuluvln. F.U luokittelee cnsimtt'tlisccr-r pilariin
varsinaiscn sosiaalitun';rn. lirisce n kuuluvat lisrichkciairjcstclrr-rrit, jotkrt
nrihc1Iin t.vtrn ja n,ocliin-riin jltkcina.

Johtopriittel,vt ovilt In\'()s kutakuinkin seh'rit. Ertsinrnt:iincn pil:r-
ri on koorclinoitu kurrlrrisln asctuksct.r 1408 n'ruklan. Sc on vhte istirr
kilpailusiinn6stcn ulkol-r.rolclh, cikri scu trsa-rr\'o nricstcn j.t rrristcrt
v:ililli olc niin turhant:rrkkl kLrin n'Oel:imiiiin liittrlrissii toiscssa piLt
rissa.

IGikki civrit kuitcnkalt-t tunuu Ittttistavau, kcncn pihalla <x'lt cli-
r-r-roin-rrissl. I(r.rn l'rcnkivrrkuutusyhti<)t rnarkkinoivat ostoeliikkeitiirin,
naulaavat ne wocllkkccr-urnc jostain s11'stii toisecn pilariin. Mvtitrikli-
kua or-r tullut r-rllpuripi[-raltakin. Kelan tutkimuspuolelta or-t Itticlutrsti
osoitettu n,t)eliikkccllc toista pylr.ristl, kult ot't haluttu painottll, cttd
kar-rsar-rcl:ike , jos mikriiir-r, on pcrusvakuutustl.

Mcillc n,deLikevlkuutukscssl ott asia olltrt kirkirs. '|l'oclike on so-
siaalivlkuutr.rstl, jok:r r-rvkyisessii tihutecssi.t antair pcrtlstavt:l ltatua
olcval sosialliturvla. Scr.r 1-rcittrir11,5 on laljir: tr'6clrikkcen Piiri sulkcc
sisrillccn kaikki tviissri Llurastavat, kc>iran ulkoiluttrjastir vakurttttsoi
kcucle n tuornariin. Toki n-rvi)s kansanclikc ltrtrrir sosiiulittlrvlra, lnuttit
nvkvisessl tvtiniaossl ainortstlrl t-t tr"rkipvh,:irir-rii - tlklr trclrikkeenI.

Kissrrn orr nvt nostiur.lt povdrillecn vlkuutusoikctts. Se ou hrrlttt-t

nut varrnistaa Lrrxcmburgit-t lcivittontrin poyclrin aiairestii, r'rtikii ort
valtior-r clikcjlrjesteLnrin prrrrlun paikka. Utcliaisuutccn 1'lintI istr.rir-rtrr

or-r ir-rr-rostanut Unionir-r toisclta laidrltir, Holhnnistl lo1'tvnvt oikcus
tirpaus, jonka mrrkaln sikdLiincr-r valtion Vclli (ABP) on sijoitctttr toi
secn pillrii r-r. Asirrstl lisrid lcl-rtcnr n're sisiisivui lla.

Enncn pitkili tulec tY tuonrioistuirncstir \rrst:rlts. ()nncksi scr-t

tuornarit (x'at prrgnreiltikkojrr, joitl pilrrit tai muut iuridiset katcgo-
riat eir':it sido eivritkri innosta. Sc

luo lir.rjar.rsa hrlin pitkiilti tosiolo-
jcn muklln ja niivttiiri kuulcvar-r
m),i)s jisctrnrlansl tr:ikct-t.tl'stii, ku-
ten sc oli tel-rnt't AllP:n tirpaukscs-
sirkin.

Ulko- ya sosilirlirninistcri(rt-nrne
virk.rnrichct ()\.lt nvt [r.rljorr vlrtioi-
na, kun he lihter':it irjamairu Sucl-

mcn asil:r Luxcmtlurgiir-r. Uskon-r-
me , ette ivdt l-re e kst'oikcuspirlirtsin
pil:rricn ja pvlr'.iidcrr rr:u n r-rst Jllliss.l
portr-rissrr.
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4 Peruspalveluministeri murehtii sosiaatiturvan
titkkutiikkii

Peruspalveluministeri 0smo Soininvaara ei ihmettele, ettd
kansalaisilta menee sormi suuhun, kun he yrittavat suunnis.
taa suomalaisessa sosiaaliturvajariestelmassa. Ministerilte-
kin uhkaa viilitlii tulla uskon puute monimutkaisen systee-
min edessii.

8 Vakuutuskaupan rakenteet eivdt muutu helposti
Uudet jakelutiet, lnternet, puhetinmyynti, pankki ja meklarit,
eivdt niiytii m ullistavan vakuutuskauppaa. Vakuutusyhtioi-
den Keskusliiton toimitusjohtaja Jukka Rantala siirtdisikin
keskustelun painopistettii jakeluteistd vakuutustoiminnan
rakenteisiin ja perinteisiin.

20 Markan l5httilaskenta etenee
MyOs ty6elakeiarjestetmiissti euroon siirtymisen valmistetu
etenee sovittujen aikataulujen mukaisesti. Vuoden kuluttua
euro on jo tosiasia ja markka poistuu muistoihin.

2J fetan eldkkeisiin muutoksia
Vuodenvaihde toi useita muutoksia Kelan eliikkeensaajille.
Kelan maksamaa kansaneliiketta saa nyt 24oooo eliikeliiistii
vdhemmiin kuin aikaisemmin. Ensi kesiinii kansaneldke nou-
see 73 markkaa kuukaudessa.

Puheenvuoro

6 Sosiaatimenot, verokarhut ja muut suurpedot
Professori Olli Kangas viiittdii kolumnissaan, etta asiansa
osaava tutkija pystyy kertomaan samasta aiheesta useita us-
kottavia, jopa toisilleen tiiysin vastakkaisia tarinoita. Tutkija
kykenee tekemaan mustasta valkoisen ja valkoisesta mustan
- lainkaan vatehtelematta. On vain sopivasti valittava vertait-
tavat asiat ja sopiva niikdkulma. Esimerkiksi Kangas ottaa
sosiaalimenot. Hdn vdittdii, ettii Yhdysvallat on johtava hy-
vinvointiva [tio.

Faktaa

10 fYf l:n visainen kysymys
Loppupalkka vai keskipalkka?

Tytieliikelakeja ollaan setkeyttdmassa ja yksinkertaistettu
malli on io annettu Puron tyriryhmiiLte keskustelun pohjaksi.
Ehdotuksessa eniten erimielisyytta on syntynyt elikepalkas-
ta, joka esitetiiiin laskettavaksi [oppupalkan sijasta koko
tyduran keskipatkan mukaisesti.

t$ fV-tuomioistuimen ratkaistavaksi
Mihin pilariin Suomen tytietiike

Vakuutusoikeus on pyytanyt EY-tuomioistuimetta ennakko-
ratkaisua valtion eldkelain mukaisesta tapauksesta. Pyyn-
nolliitin se asettaa kyseenalaiseksi, onko valtion eliikeiSrjes-
telma osa lakisiidteistd sosiaaliturvaa, ja kuuluuko se siten
EU:n pilariajattelun ensimmdiseen pilariin, vai onko se tyd-
markkinoitla sovittua toisen pilarin turvaa.
ETK:n yhteyspiiiillikkti laana Rissanen ja tutkiia Sini Laitinen-
Kuikka tarkastelevat kirjoituksessaan kysymysta tuomiois-
tuimen aikaisempien ratkaisujen perusteella ia vertaavat
Suomen ja muiden maiden eliiketurvaa.

22 ffl-maksu miiiiriiytyy monen mutkan kautta
Ennen kuin TEL:n mukaiset maksuperusteet on vahvistettu,
asiaa on tutkinut la arvioinut moniviranomainen la ty6ryh-
ma. Tilasto,a on tehty vakuutettujen iasta ja sukupuolesta.
Lasketmissa on otettu huomioon kansantalouden kehityk-
seen vaikuttavat tekiiat.

2I1 Vnteistd eldkeopastusta z5 vuotta
Ty6etiike- ja kansanetiikel5rjestelmd ovat patvelleet yhteis-
ty6ssa vakuutettuja jo neljiin nesvuosisadan. Yhteistydsopi-
muksen ansiosta asiakkaat saavat elakeneuvontaa ia apua
eltikehakemusten tekemisessii yhtii taitla Kelan kuin ty6eli-
ketaitosten patvelupisteissd. Opastusta saa, koskeepa asia
sitten ty6- tai kansanetaketta.

Tutkittua

t! PasTEL toisi apua ikEdntymisen kustannuksiin
ETLAn tuoreessa tutkimuksessa "Tydethkkeiden indeksointi,
elinaikakorjaus ja vaest6n ikddntyminen" liiiikkeeksi ikiiiin-
tymisen aiheuttamiin kustannuksiin esitetaan PasTEL-indek-
sin kayttdtinottoa. Tama taitettu palkkasummaindeksi rea-
goisi oikein maksupohjan muutoksiin ja suojaisi eliiketulola
suuritta vaihteluilta.

t4 Kekkosen ndktiinen talo
Etiiketurvakeskus muistuttaa jutkisuuden henki16istd eniten
edesmennytta presidentti Urho Kaleva Kekkosta. Ty6eldke-
p2iivdn yrityskuvatutkimukseen vastanneet olivat havainneet
selviii yhttil6isyyksid ndiden kahden viilittii. MyOs pddminis-
teri Paavo Lipponen ja professori Teivo Pentikiiinen muistui-
vat monen mieLeen.

t6 Nuoret aikuiset luovat uransa entiste mydhemmin
Vaikka koulutus on siirtanyt tyouran alkua parilLa vuodetta,
atle 3o-vuotiaiden tytjvuosien mdiirii on pysynyt lihes ennal-
laan. Syynii on ennen kaikkea naisten ja opiskelijoiden tyds-
siiktiynnin lisidntyminen. PitkiiSn opiskelteiden mydhempi
tydeliimiitin tulo kompensoituu tiiviimpdnti tydssaolona 3o
vuoden idn jiilkeen.

Osastot

2( uimityrcia

2/ rieaorci

!$ lutilan kyntistii
Bismarckin laeissa eliikeikii oli 7o

JO Enslistr Summary

!1 Merktipeatla

I

Loppupalkka vai keskipatkka?
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Pe rus pa lve [u m i n iste ri
murehtii
sosiaalitunran

tilkkutekkie
Peruspalveluministeri Osmo

Soininvaara ei ihmettele, ettd

kansalaisitta menee sormi

suuhun, kun he yrittdvdt suun-

nistaa suomalaisessa sosiaali-

turvajdrjestelmdssd. Ministeril-

lekin uhkaa viitittii tulla uskon

puute monimutkaisen systee-

min edess5.

EHi'#i*.Hi*.*
palkkaa. lSiytdnnon totcr.ltus ort sitttu ai-
van toincn asia, r.rykyisclldir.r jrirjcstclmi
muistuttaa ldhinnd paikattua jr plrsittua
titkkutikkid.

Monimutkainen, sekava .vksittlisten
lakien ryyhti, josta puuttuu selked ko-
konaisajattelu. Siiti ei saa kukaan selvili.
Murrn muessa tlllaisin nraininrtoirt
Soininvaara kuvaa sosiaaliturvajrirjestel-
mdimme.

Vuosien saatossa Su.omecn on synty-
nvt mittava m1lri erilaisia asctuksia, h-
kcja ja ohjeita, joilla sosiaaliturvaetuuk-
sia sdddelllin. Yksin Kela maksaa 140-
I50 erilaista ctuutta.

Kansanedustaja Marjatta Stenius-
Kaukonen sclvitti taannoin triti viidak-
koa ja toimitti ministeriryhn.rrille selvi-
tyksen tyottomien saamista crillisista
eduista. Pino oli r.aikuttavan kokoinct-t.

Kun ctuja on yli sata, niiden vdlilli
on miljoonia kal.rder.r tai kolmcn lain yh
tecnsovitustilar-rte ita. On selvdii, cttci

kukaln kl,kcnc hallitscmr:rn tdlllistl sc-
kasotkua.

Vastaanottaessaan ministcrinsrlkr.r n
Soininvaar:r kvllii hvvin ticsi, nrihin ryh-
n,i. Silti hil'r n'rvontdri olcvansa valilli Li-
hcs epltoivoinen. Tuntuu, etti salkku
kainalossa filcnec samaan likaan 1,hden
askcleen cteen ja kaksi irskclta taakse.

- Ei jirjcstelmili tarkoituksella ole
tehty monimutkaiscksi. Sc on muotou-
tunut vnosikymmcnicn kulucssl tillail
seksi, kun esiin ttrllcita cplkohtia on aina
paikattu ur-rsilla laeilla cikri kokonaisuuk-
sia uudistamalla.

- Usein sanotaanhln, ctti kuu r'.rns-

kalaisillc tulce <>ngelma, hc perustlvat
utrdcn ministerion. Kut-t suornalaisillc
tulee ongelma, tililld laaditaan uusi laki,
h:ir.r hvmihtid.

Ho[[antia kannattaa tarkkailla

Takavuosina vritillii vilkkrasti kcskusteltu
ajatr.rs kansalaispalkasta ci Soininvearat-t
mielesti ole suinkaan aikansa e lf,nyt.

- Jonkirrlliscrl pcnrstllrvajirjcstcl-
mdn suuntaan mcidil-r or-r pakko lnennd

testi kai vallitsee aikr larja vksimicli-
s1rys, hiin san<>o.

IirjcstclmJd ci kLlitcukirln roi Inuttt
taa r.hdessl yi)ssri, r-nuutoksiin tarvitaat-t
pitkd aikl. Kvnili purcskcllaan vicll var
masti kauan ennen kuin Suorlccn to-
teuttirmiskypsid ratkaisuja loytyy.

Htn mainitsec mielcr-rkiintoiscnl
mallin, johon Hollanti siirq,i tlmiin vuo
den alusta. Sielli otettiir.r ki.vttdtin liihcs
lineaarinen vcroasteikko. Korvaukscna
progressiivisuuden poistu misesta kaikki
saavat tasasunlman veronpalautuksena;
myos ne , jotka eivdt ole veroa lainkaan
maksance t.

- Malli vaikuttaa teorecttisesti aika

$taehre 1o 2OOl
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l.rvvtlti. Sen talouclcllisia vaikutuksil on
s),,vtri teilIikin scurrta tarkkaan, Soinin-
valra sanoo.

Tytieliikejiirjestelmin perusta
kunnossa

Soininvaara on hwin pcrilli kansalaisten
tunnoista. Suomllaiset l:ihcswvdt mir-ris-
terid aktiivisesti, viestejri tulec "slhko-
1-rostin tlvdeltri". Soininr.aara sanoo Iu-
kcvansr kaikki vicstit, mutta aikaa ci r.l-
litcrtavasti liikcrrc niihin vasra.rmisccn.
E,tccnpiiin viestit toki mcnevit, avustaiit
jl virkamichct saavat toinreksiantoja
tuon tu()sta.

Ministereidcn vastuualucct sosiaali-
je tcrr cvsministcriossJ on jaett u rriin,
ctti Soininvaara hoitar sosiaali- ja tervc-
vspalvch.rosaston asiat ja chkiiscvdn so-
siaali- ja tervcyspolitiikan sekl tyosuoje-
lu n. E liikc:rsiat civdt kr.r ulu Soininvaaralle
vaan sosi:rali- ji.1 tervevsministcri Maija
Perholle.

Soininvaara onkin haluton lausu-
r-naan j uu ri n-ritilir-r strom alaisesta t_vocli-
kejrirjcstelr-nIste. Perustxltaan se on hi-
r-ren mielcstd:in hyv:i eiki kaipaa suurta
remonttia. Picntl viilausta hdn tekisi, ja
srnrilJn sr,lunt:'lJn kuin jo t-rn csitctty.

- Tyocttke ttri pitlisi kertyl koko
clinillt:i. Tulevan ajan oikeutta voisi
edellcer-r vrihdn alcntaa.

- |os kiripar l,limilr:iistl aivojump-
paa, niin voisi klavailla el:iketasoon uut-
ta valir-rnaisuutta. Valinnlisr.rus ci chkd
cdes sol.risi pakolliscn elikejrirjestelrnin
sisidn, mutta yksildlliscn vakuuttamiser-r
kautta valintamahdollisuuksir voisi lisl-
t:i, hir-r pohtii. Olisil.ran sen, joka on
siistlnyt omistusasuntoa varten loogi-
se mpaa sddstiii vihir-r vlhernmdn ehkct-
t;iln vartcn kuin scn, joka joutuu chk-

kcestdln maksamaan tdytti vuokraa.

AtyttOmyydet karsittava

Soininvaara nikee jdrjestelmdssi paranra-
misen varaa, cnsiksi kannusteloukut ja
"suoranaiset ilyttomyydet" pitdisi pois-
taa. Niitl on runsaasti. Esimerkkind jo
menne(rstd ilyttomyydesrl oli ryotto-
mlTsturvan kur-rden kuukauden sidnnon
vaikutus tulevaan tyottomlyskorvauk-
sccn. Yli kuutta kuukautta ei kannattanut
toissl olla, jos tyosuhde oli epivarma.

Toinen huutava epdkohta lyo korval-
le keski-iklisiI tyohaluisia. Korjattavaa
ti1,ty.v olla, kun 5O-vuotias ei tyonanta-
jan mielestd olekaan riskissd iissd vaan
riskityovoimaa. Pelko varhaiselikkcen
rnaksumieheksi joutumisesta on niin

suuri, ettl tl,or-rar-rtajir ei trskllla p:rlkata
viisikvmppisti, 1'ruhuurattlkrln .30 r,u<r

tiasta vajaakuntoista.
- f a jokin svstccmissl rnittJJ tviitrtc-

kijinkin kannalta, jos hlnen on prkk<r
piistl clikkcellc niin kluen, kun on vic-
ld voimissaan, Soini nvlarl hlronrlruttit it.

Myos vammlistcr-r palkkaarniscss:t jl
monissa muissa l'reitri kosker.issa itsioissl
olisi paranncttavaa. E,simcrkiksi siir-rii,
ettd kun vamrnainen sairastuu, hdn e i saa

saira u sku I u ko rvil Ll st:1.

Tulevaisuuden visiot

Pidcrnmille tuleveisuutcen katsocssrr.rrn
Soini nvaara lilnmittri:i r':rn It lt visi ons:r.
HIn esitti jo 9O-luvun alkupuolclla l.rrh-
motclman perustulomallistr ja ntalli olisi
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hinen miclestd;in cdellccn kuta kuir-rkir-r

kiytti)kelpoinen. Mallin - teri ehkd pi-
kcrnn-rinkin luonnokscn - mukailn riit
tiisi, jos Suomcssa olisi ncljri sosiaalitur-
van tulonsiirtoluokkaa w<iikriisille.

Niistl ensimmdine n sisiltlisi kaikillc
ktrulrrvan vrihinrrnlistttrr':tn, tni ttit ttrvltr
tli perustulon, jotr sitten tiydcnnctt:ii-
siin tarpreidcn mukaan. H,simerkiksi lap-
silisin kaltaincn tulor-rsiirto kr,ruluisi tri-
htin toiseer.r ja tdydcntivilin, kaikille yhtr,i

sullrcen tulonlisi5r-r.
Kohnanncssa kate goriass:r olisi lisdtu-

ki, jok.r olisi nykl iscrr ;rsuntistttcn tvvp-
pincn. Esimcrkiksi lapscn hoitoon llr-
r-rettr,r tuki kuuluisi m1'os tdl-riir-r. Tuki oli-
si tr.rloista riippuva jr laskisi tulojcr.r k:rs-

vacssa kuitcnkin niin, ett:i cri tukil ci s<>-

vitcttaisi tulojen kanssl vhtect-t crikscclt
varn ne laskettaisiin cnsin vhtccn jr trirrri
summl sor.itcltaisiin ansiotuloihin .vhte-
nd kokonaisuutcna kaunustir-rlou kktrien
vllttdmiscksi..

NeljIs luokka takaisi nykyiscen til-

tlinisteri SolnSnvaara n!ikee sosiaaliturvaiiir-
iestelmissi suoranaisia ilytttimyyksii. Yhteni
esimerkkini hin mainitsee keskl-lkelset tyiiha-
luisct. Koriattavaa tiytyy olla, kun 5o-vuotias
ei tyiinantalan mielesti olekaan riskissl iissa
vaan riskityiivolmaa.

pir:rn rnsioturvan tv6ttdn-ryyclcn tai sai-
rastur.r-riscr-r varalta.

- Erillisct tr.rkimtrodot klnnattlisi
kcskittdl lisiitukcer-r, jos r-rc on tarkoitet
tir lrclpottamaln ;rienituloistcn ahclin
koa. fos r-riiclen kohtccna on k<>ko kan
sl, nc kcskitcttriisiin pcrustuloon, Soi-
r-riul,larl tiivistiii.

Pcrustulolt ja lisltue n vhrlistclmri
ti'rkirisi kohtuul lisc r-r sosi lali sc n tu rval I i

suuclcn r-rvkyisti hirh'cmn-tir-t ja sclkclm
nrin. la iln-ran kovhyvsloukkujir, hiiD ko
r()stJll.

Irlikkcitl tlmd ci koskisi \rran Ire
nrakscttaisiin kutcn nytkin.

Teksti G reetto Lo m m i n e n
Kuvot lormo Puuso

@dfiflitffi
koon. Perusperiaate, jota olen oppilaille
yritttnl.t vakuuttaa, ilmenec edell:i kcrro-
tusta akateemiscsta legendasta. Asiansa
osaava tutkija pystly kertomaan samasta
aiheesta useita uskottavia, jopa toisillccn
ttysin vastakkaisia tarinoita. Osaava tutki-
ja on kuin jesuiitta: hin kvker.rcc tcke-
mddn mustasta valkoisen ja valkoisesta
mustan - lainkaan valehtelematta. On
vain sopivasti valittava vertailtavat asiat ja
sopiva ndkokulma. Kelvatkoot sosiaali-
menot parcmman puuttcessa esimcrkik-
si. Vf,itdn, cttd Yhdysvallat on johtava hy-
vinvointivaltio.

Yleinen luulo on, ettl Pohjoismaat
ovat johtavia hyvinvointivaltioita. Kaikki-
han nimittiin tietdvdt, etta nlisse pohjoi-
sissa Ultima Thulcn mrissa torsdtidn so-
siaalipolitiikkaan niin ettd hcikkoptiistl
hirvittdd.

Erityisesti tanskalaiset liberaalcine so-
siaaliturvineen ovat olleet maailmalla tun-
ncttuja siitd, etti he ajavat iloisesti ykkos-
luokassa helvettiin. Ruotsalaiset taas tie-
detdin jirkcvimmiksi, ovathan hc kcksi-
neet sellaisct hl,odyllisct kapistukset ku-
ten jakoavain, vetoketju, dynamiitti ja
Peppi Pitkltossu - epiileepil joku vaka-
vissaan, ettd sosiaaliturvakin olisi ruotsa-
lainen tuotc. Suomalaisista ei ylccnst tic-
deti yhtddn mitiin. Puhutaan hetki tans-
kalaisista ja verrataan heitd jcnkkeihin.

Ensisiln.rdykselli tanskalaisilla todella-
kin ndyttdi olcvan ykkosluokan sosiaali-
turva. Vuonna 1995 bruttomidrdiset so-
siaalimcnot ottivat 35 proscuttia jurrttien
kansantuottcesta. Titi tanskalaisten suur-
piirteistd tuhlailevuutta or.rkin paikallaan
verrata sosiaalisissa pvrinnoissd:in kitsaaksi
moitittuihin amerikkalaisiir.r, jotka selvisi-
vit sosiaalisista velvoittcistaan I 7 prosen-
tilla. E,ro maiden v;ililli on siis huikeat l8
prosenttiyksikkda. Kuinka sosiaaliturva
voisi Yhdysvalloissa olla parempi kuin
Tanskassaf

Tanskan suurin luonuonvarainen pc'
toelein on vcrokarhu, joka rohmuaa val-
tiolle puolet kansantulosta. (Muut peto-
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Sosiaatimenot,
verokarhut ja muut

suurpedot
Akateemisessa maaitmassa kerrotaan juttua

professorista, joka piti kiinnostavan luennon

suomalaisen yhteiskunnan kehittymisestd. Pro-

fessorilla oli kuitenkin ttiysin viitiriit luvut esityk-

sensd pohjana. Nuorempi kollega huomautti

mytihemmin asiasta. Professori ei o[[ut moksis-

kaan vaan totesi: "Olisi minu[[a ollut tulkinta
oikeitlekin Iuvuille!"

OLLI KANGAS
Sosiaolipolitiikan

professori
Turun yliopisto

kustannuksista ettd sosiaaliturvan tasois-
ta eri maissa. Pohjoismainen sosiaaliturva
ei kokonaisuudessa ole niin kallista tai
muihin maihin ndhden niin ylivoimaista
kuin yleensi esitetddn. Vastaavasti Yhdys-
valtojen sosiaaliturva ei ole niin halpaa
eiki sosiaaliturva niin kehnoa kuin yleen-
st otaksutaan.

Tarinan toinen moraalinen opetus on
se, ettd eri maiden vdlilli ei lopulta ole
kovin suuria eroja sosiaaliturvan koko-
naiskustannuksissa. On kuitenkin slytd
pitea mielesse, ettt sosiaaliturvan tuotta-
mistavalla on vaikutuksia turvan kohtaan-
toon. Joissain maissa jdrjestelmet auttavat
koyhi:i, toisissa maissa taas suositaan rik-
kaita, ja kolmansissa maissa kohteena on
koko kansa.

Tarinan kolmas moraalinen opetus
vertailevan tutkimuksen tekemisestd ja
tekemisen tuloksista voidaan tiivistdd sa-

volaiseen tutkimusviisauteen (kirjoittajan
vapaa suomennos Savon kielesti): voihan
se olla ndinkin, voihan se olla niinkin,
mutta haitanneeko tuo mitlin.

eldimet tanskalaiset joko tappoivat tai lait-
toivat ne jliid pitkin Ruotsiin.) Verokar-
hu kerii myos ulos maksctuista sosiaali-
menoista valtiolle takaisin tuntuvan po-
tin. Kun tlmi valtiollc palautunut potti
otetaan huomioon, Tanskan sosiaalime -

nojen kansantuoteosuus laskee tuntuvasti
asettuen 24 prosentin kieppeillc.

Yhdysvalloissa scn sijaar.r petoeliimid
on vaikka muille jakaa ja verokarhu onkin
yksi vdhiisimmistl. Timin vuoksi sosiaa-
limcnoista ei maketa juuri lainkaan vero-
ja. Nettomenoissa Tanskan ja USA:n vd-
lincn cro kaventuukin scitsemdin pro-
senttiyksikkoon.

Amerikassa jokainen on oman onnen-
sa seppd. Niinpt jokainen takookin oman
sosiaaliturvansa niistd aincksista, miti kd-
silli on. Tai mitl rahalla saa. Erilaisiin
yksityisiin eldke- ja sairausvakuutuksiin
kiytetidn Yhdysvalloissa kymmenisen
prosenttia kansantulosta. Yovartijavaltio
verottaa tuosta summasta prosentin sii-
run poliisin pamppuun ja katuvaloihin.

Myos tanskalaisct satsaavat vapaaeh-

toisiin vakuutuksiin. Lakisditeisen ansio-
cllkcjdrjestelmdn puuttumisen r'.uoksi sat-
saukset kohdistuvat erilaisiin yksil<illisiin
ja kollektiivisiin eldkevakuutuksiin, joihin
keytetlin parisen prosenttia BKT:sta.
Verokarhu tosin nipistiil tdstikin puolet
pois ryottomen tupakkaan, Tuborgiin ja
muihin yleishyodyllisiin tarkoitusperiin.

Se huikea ero, joka Tanskan ja Yhdys-
valtojen vililli havaittiin tarkasteltaessa
bruttomtdrdisid sosiaalimenoja, haihtuu
olemattomiin, jos verojen vaikutukset ja
yksityisten vakuutukset otetaan huomi-
oon. Itse asiassa amerikkalaiset klyttiivdt
suurcmman osan kansantuotteestaan so-
siaalisiin tarkoitusperiin kuin tanskalaiset.
Yhdysvallat onkin siis johtava hyvinvoin-
tivaltio, ei Tanska.

Tarinan ensimmtinen moraalinen
opctus on, ctti sosiaaliturva maksaa han-
kittiinpa se sitten valtiollisin vakuutuksin
kuten Pohjoismaissa tai yksityisin vakuu-
tuksin kuten Yhdysvalloissa. |os tarkaste-
lemrne pelktstidn julkisia sosiaalimenoja,
saammc vdirdn kuvan sekd sosiaaliturvan
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Vakuutuskaupan
rakenteet eivet muutu

hetposti
Uudet jakelutiet, lnternet,

puhelinmyynti, pankki ia mekla-

rit, eivtt niiytt mutlistavan

vakuutuskauppaa.

Vakuutusyhti6iden Keskuslii-

ton toimitusjohtaja lukka Ranta-

la siirtiiisikin keskustelun

painopistetti jakeluteistii

vakuutustoiminnan rakenteisiin

ja perinteisiin.

Hin uskoo, etti valtaosa

sosiaaliva ku utu ksista myyd titin

l6hivuosinakin asiamiesten ia

konttoreide n vilityksettti.

- 

nformaatioteknologian cdel -

II ltkdviiimrrssa su.mcss:l .rr
I I Internetin ir tclcriestrrrn.irr
E mahdolllsuuRslri-i',mJrrct-
tdvdsti kiinnitetty suuria toiveita. fotkut
ovat vannoneet verkkokauppaln suuri rtr -

pana liiketoiminnan vallankumouksena
sitten rahan keksimisen. Todellisuudcssa
vain osa pioneerihankkeista on tu()ttanut
toistaiseksi voittoa.

Tiedossa olevat tutkimuksct eivlt viit-
taa suuriin mullistuksiin vakuutusmlTn-
nissi.

- |otkut arviot puhuvat koln'rcn pro
sentin keskimddrdisestd osuudesta Euroo-
passa vuonna 2005 Internetin kaLrttir
myytdville vakuutuksille , toisissa arviois'
sa luku kerrotaan kahdella, Rantala tictdd.

Internet supistaa vain vdhdr-r kustan-
nuksia. Uusien jakeluteiden tlyryisi v:i-
hentdd kustannuksia, mutta laadun pysvri
samana. Sininsd Internet sopisi llantalan
mielesti vakuutusten kauppaamisecu,
koska vakuutustuotteita ei tarvitse hypis-
telld kisissi samalla tavalla kuin tavaroitir.

Vdlineent Internet ei kuitenkaan olc
miktin kustannusleikkuri. Liikckulut
alentuisivat ennusteiden mukaan par-
haimmillaankin vain muutamia proscnt

te jl. Kirnsairrvriliscsti mvvntitlpo jcn vrili -

set osuudct ovat pvsvtcllcet pitkilin sl-
mansutrrnisina.

- Oikclstun rinoa srrtrrcnrlri nlr.rr.rtt,t

on ollut prrhelinur1,1,nniu roimakirs k:rsvu

Englannissrr 90 luvulla. Kasvu on kuiten-
ki n ko h cl i stu r-r tr t I ri h i n n ri vrr h i r-r k<x, rr l<u u -

tuksiin, R;rntal.r sch crrt.iri.
Suornlllisctklln eivrit rrri1'tri innostu -

vrrrl vilkuutuste n 1'ruhe linnrrl'nuistri, niin
johtavaa kainnvkkaikan"aa kuin ovrrtkin.
Kur-r kaikki tulo.at rruklan verkkovicstin
tririr-r, rrsir mvt)s arkipriivlistyl'.

Meklareiden rooli

Vaikka r-nvos vakuutusrnckllrit krirkkyvrit
omll siivnaarn mrrkkinoistir. tritri mciIlii
kynrnrcuiscrr vu()ttJ hrrj()itctturr trrintin
taa ci voi su()raan ve rrltl ulkornaitle n vrrs

taavian tilanteescen.
Me klareiclen historia on rrnglosirksisis

sa nraissa yhtl vrnhl kuin vekuutustcu
I-ristori:r. Llnsinraat jlkuntlrvat kahtccrr
erilaisccn pcrintcesccn vlkuutusrsioirlcn
jlrjcstrimiscssri. Ecles vcrtaiI u nralnt r.t.tc

Ruotsin tilrrrnctta ci voicia riur-tirstait Suo
mccn.

- [,rinsinarpurissa nrckllrit slivrtt lctt

pieneni vuodeksi 2001
prosenttiyksikon kymmenyk-

vuoteen verrattuna. Kevennys
tytieliike j iiri estelmin

laskuun
erotruu myos poikke-

suurimmista on

Niiden on arvioitu tuovan
korotustarpeen TEL-

vuonna

nen ovat tuottaneet ajatuksen hyddyn-
lil pankkien tietoverkkoja myos eldke-
vakuutusasioissa. Toisaalta taas ellikelai-
tokset, joilla on suhteellisesti paljon pie;.
niii asiakkaita, ovat erityisen kiinnostu..l
neita pitkdlld aikavtlilli uuden verkko-
teknologian tuomista kustannushyci-
dyistii.

l,opullisena tarkoituksena on saada

parempi yhteys nykyisiin ja tuleviin asiak-

kaisiin ja sidstid samalla rahaa. Uudet
jakelutiet vaativat kuitenkin alkuvaihees-
sa investointeja niin tekniikkaan kuin

ryiiatrlr. i o 2ool

kahdenlaisia koulutukseenkin
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teven lehdon, kun sielli aikanaan pari
yhtiote purki kenttdorganisaationsa, Ran-
tala sanoo.

Ruotsissa joka neljds vakuutus myy-
diin meklareiden vdlirykselli. Suomessa
taas perinteisii provisiopalkkaisia vakuu-
tusasiamiehit on edelleen tuhansia, jos-
kaan heisti kaikki eivtt toimi aktiivisesti.

Rantala kehottaa pitamean mielessd
myris markkina-alueen koon vakuutus-
myynnin tulevaisuutta arvioitaessa.

- 80 miljoonan asukkaan Saksassa
voidaan keskittyd myymddn vakuutuksia
hyvinkin erikoisille asiakasryhmille, mutta
viiden mily'oonan ihmisen Suomessa pit-
kdlle menevi erikoistuminen ei jdttiisi
lopulta jdljelle lainkaan asiakkaita.

Pankkien mahdollisuudet

Toisin kuin nykyisesti fi nanssitavarata-to-
keskustelusta voisi olettaa, pankkien mah-
dollisuudet kasvattaa osuuttaan vakuu-
tusten myryjind eivit vdlttdmdrtd nAyrt
kovin merkittdvilti.

- Pankeilla on Suomessa jo nyt huo-
mattavasti suurempi markkinaosuus va-
kuutusten uusmyynnissd kuin esimerkiksi
Keski-Euroopassa. Pankeissa myydein
kuitenkin enimmikseen vakuutuksia,
joissa on sddstomahdollisuus.

- Muissa vakuutuksissa pankkien yri-
tykset eivdt oikein ole onnistuneet. Tilan-
ne voi tietenkin muuttua, jos pankkien ja

vakuutusyhtiriiden konttoreita aletaan
yhdistdd toisiinsa.

Kenties juuri tihtn varautuen on yhd
useampaan vakuutustuotteeseen lisdtty
sdistoominaisuuksia.

Fuusioilla ei enld voi kovin paljon
kasvattaa yhtioiden kokoa, koska kilpai-lu-
lainseedento tulee vidjidmdttd vastaan.

Tuotteet ja asenteet

Rantala pitee kytkosti muuhun liiketoi-
mintaan merkittivdnd vakuutusmyynnin
selitt:iy'iinii.

- Liikenne- ja autovakuutus on luon-
teva jirjestiit autoa ostettaessa, ja matka-
vakuutus otetaan viimeisttdn matkalle
ldhdett:iessii. Sosiaalivakuutusten kenttd
on monimutkaisempi, niiden myymises-
sd tarvitaan laajempaa asiantuntemusta
asiakkaan vakuutusturvan tarpeesta ja ta-
loudellisista mahdollisuuksista.

Ihmisten asenteet muuttuvat tunnc-
tusti kaikkein hitaimmin. Niinpd perintei-
nen tapa hoitaa vakuutusasiat ei ole kokc-
nut notkahdusta.

Vakuutusyhtioiden Keskusliiton tuo-
reen selvityksen mukaan suomalaister-r
valtaenemmistd, liki 80 prosenttia, pitee
vakuutusyhtion konttoria hyvdnd paikka-
na jirjestelld vakuutusturvaansa. Puhclin
ja lnternet saivat vastaavan suosion vain
noin joka kymmenennen kohdalla ja va-
kuutusmeklareista piti vielt harvempi vas-

taaja.
Rantala ei uskokaan, ettd meilld alet-

taisiin Yhdysvaltpjen tapaan myydd va-
kuutuksia muun tavaran kylkidisinl suu-
rissa kauppakeskuksissa.

Suomalaiset tuottajia

Siirtyminen euroon ei Rantalan mielestd
aiheuttane kovin suuria muutoksia.

- Yhtenlisvaluutta varmasti helpottaa
ulkomaisten vakuutustuotteiden vertai -

lua, mutta suomalaisten yhtioiden kan-
sainvdlisrymisen paesuunta on selv[sti Iti-

meren vmpilrvsvaltiot. Niissti euroon siir-
tymisen vaikutukset jddneviit varsin pie-
niksi.

Vcrkkokaupassa yhtioiltl vaaditaan
tunnettuutta, jota suomrlaisilla kansain-
vdlisilh vaku utusmarkkinoilla ei ldhimark-
kinoita lukuun ottamatta ole.

Samoin l'rintaki$ailussa samanlaisten
vakuutustuotteiden pitdisi olla noin l0
prosenttia halvempia, mikl lienee liian iscr

pala sr-romalaisten yhtioidcn kestettlvlksi.
Vaikka Intcrnctin ja muidcn uusicr-r

jakeluteiden vaikrrtus iddncc vicle ldhirlr-
lcvaisuudcssa vcrraten vdh:iiseksi, Ranta-
la ei r-rde uusia vdlineitd n-rcrkitvkscttt)-
mini.

Hdn uskoo, ettl tJssdkiu asiassr suo-
malaisilla olisi mahdollisuuksia teknolo
gian testaajina ja tuottajina cli tictotaidon
viejind. Jo olemassa oleviin asiakassuhtei
siin Internct ja puhelinpalvelu vaikuttavat
nopeammin ja slvcn-rmin kuin uusmyyn
tiin.

Teksti Kimmo Kontio
Kuvo Tuulikki Routio

Tolmltusloht.l. lukk.
R.nt.la cl usko, ene
mclllS rlcttalslln
Yhdysvaltolen tapaan
nyydl vekuutuksle
muun tavaran kylkl5l-
slni suurlssa kauppa-
kcskukslssa.
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Tytieltiketakeja otlaan
setkeyttHmdssi. Yksin-
kertaistettu matti on jo
annettu Puron tytiryh-
mdlle keskustetun
pohjaksi. Ehdotuksessa
eniten erimielisyyttd on
syntynyt eldkepalkasta,
joka esitetdin lasketta-
vaksi [oppupalkan sijasta
koko tytiuran keskipal-
kan mukaisesti.
Ehdotuksen tekijtiiden
mietesti keskipalkan
mukainen eldkepalkka
olisi ymmtrrettdvd,
tasapuolinen ja vastaisi
tiedossa oleviin tytielti-
mtn muutoksiin.

tril*t**,ffi
mutkaincn. Suuri osl muutoksista on j[1-
n,vt edclleer-r ehrndil-r, jonkrr scuraukscnl
q,t)cldkcturvar-r hallittavuus on ylitt;invt
j drkcvit rajat. Yksityis:rlojen ryt)cllkctur-
va totcutctaan n1,t kuuclcn cri llir-r arYulll,
mi k:i ail'rcuttaa tarpcct()nt.r rajankiyntiri.
TEL, l-EL, TaE,L ja YL,L voitaisiin yhdis-
tdri vhdcksi vhtciscksi laiksi - TYF.L:ksi,
mikl osaltaan vdhcnt:iisi mutkikkr.ruttl.
Itrlkisclla puolclla ovat vieli on.rat cLikc-
Iakir-rsa.

Tvochke on nrldrriproscntti eLikepll-
kasta. Jokaisesta tyo- tli pirlveh.rssr.rl'rteest:r

jr yrittdjrijaksolta laskcta:rn orna e lf,kcpa-
lir, joidcn 1'l-rtcismri5rri m ttodostar lop ul -

lisen n,ocldkkccr-r.
Suor.nessa sovellctaan kahta crillistir

n-rldriytyrnistapla. Tlsmilliscmrnin tar-
kastcltirna clikcpalkan laskutarpojl olt
crrcrnnrrir-r kuin kaksi.

TEL:ssd ja julkisclla scktorilh tyt)suh-
tec n el rikepalkka nridrritirin tl,Osul-r tce r-r

viir-neiscr-r kymnrcnen kalcntcrivuodcn ai-
kana siracluista lnsioista. Arrsiot korjltairn
tvtisuhtccn pdet$misvuodcn tasoon tv(i-
ikriistcn TIrL indeksilLi. ELikcpalkka on
nriin korjrttujcn rr.rsioiden keskiprlkke.
1-riysirnliriiiscsti s.irintii orr voirlass.r r'.rs-

tir vuonna 2004.
Tlvanomainen TEL-l'rskutapa ci anna

airra hrllJ tulost.r ja siksi lrliis.iIrrto[ orr

korjattu. Ja liseksi vieli erriissri tihnteissa

sovellctallr hlrkir.rnanvarlista mencttclyri.
J Lrlkisclh pu<>lelh sovclletiran TEL-lasku-
trprlr.

Muitlcn kuin TEl.:n piiriin kuuluvien
l,ksitf isalojen prlkansaljien cldke;rllkkir
rn:irirritiirin kaikista lsianomaisen lain ;rii
rissri saaduista palkoista niide n Ttl,-in-
clcksillr,i korj rttLr jcn palkkojc r.r kcskiirrrrr -

r-ra. LEL:r-r jr TlEl,:n lakitcksti ()r-r ,nu()-
toiltu toisin, mutta lopl-rutulos on sirmrr.

Altrnpcrin svvnri oli, ettri ndillc irloillc on
n,vpillistd lvhyct rytisuhteet, jolloin keski-
pllkkr oli TEI--tapla luontevan.rpi. Mirr-
talous- ja muillc vrittiijille valittiin n'rvi)s

l- Ii L- t1'r,pp in c r.r c l:ikcpal krn I :rsktr tap:r,
milLi cstettiin mal-rdollisuus kcir-rottcluu n.

Virkuutctulle cri laskutlvat I-reriittlvrit
kysynryksil, kr.rn joskus l:rskctaan nriin,
joskr.rs niin ja joskus taas noit-t. Vakuutcttu
ci vlccr-rsii ticclosta taustalla olcvia tavoit-
tcitir, varsinkaan silloin, jos r-rc civit cclcs

toter,rdu.

Mihin nykylaitla pyritiitin?

TEL:stii on muodostur-rtrt Suor-ncn tvo
eIf,keturr.an perushki. Siinri on-raksLrtut
pcriaattcet ovlt vrihitcllen laajenttrncct
mvi)s julkiselle sektorillc.

'f t L-cl:ikepllk:rrr t:rvoitc nr:ilrril tvi
kuitenkin :rlunperin julkisclla puolclla
r,;rlIinncen kil,tlnnt)n muk:riscsti. Kok<r
eIrikc nrf,iiriivtvi viirncistcr-r fi,t)vuosicn
pralkan pcrustcclla silloir-rkin, kun pllvelr,r-
suhdc rnuodostui uscasta jlksosta. M1,t;5

TF,L:ssd pyrittiin siihcn, ctt;i tviichkkccn
tulisi sriilyttil likimair-r se kulutustaso, io-
h<>n hcnkilo ()n t()ttLlnut cllkctapal-rtu-
m:rn Lihcisrn'rdessri.

Tlvoite t()telltLlu, kun hcnkilo or-r ol-
Iut koko tyt)uransa yhclcn tvonrrntajan
palvclukscssir.

Yksi tvocliketur\ran peruspilareista
on alnstl lIl-rticn ollut koske r-nattolnLm-
clen perieatc. Vrkuutcttu ci n-rcnctri elf,-
ke<>ikeuttirirn tvtj tai pah,clussuhtcen
vailrtucssl. Murrn rnrrlssr tlsl:i s\'\'stii
kustekin TIIL tvosuhtccstr kertly omr
cl Jkcp:rl rrrr s:t j r sc l:rskct rrrtt rrsiirrront.risc t r

niisrrhtcrrr riinreisten llrsiovuosien rnrr-
k:risistl palkoistl. Silmr mcnetteh, otet
tiin krivtttrt)n I990-lur,ulla rnyiis julkiscl
la puolclla.

ryEl:n visainen kysymys

Loppupatkka

keskipatkka?
va o
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Nyt ndyftee kuitenkin silti, ettl va-
kuutctun tyoura muodostuukin yleensS
useista $,osuirteista ja yritt[jdjaksoista ja
usciden woeldkclakien mukaisesti. Lop-
pupalkkaperiaattcen tar.oite jeekin poik-
kcukseksi. Lopullinen tyoeldke jee riippu-
maan siit5, kuinka paljor-r tyoura on pilk-
koutunut ja mitcrr vrkuutetun ansiot ovat
kchitq,ns6l suhteessa ryoikiisen TEL-in-
dcksiin.

Nykylakicn mukaan elike voikin
vaihdella hyvin paljon, vaikkei ansiokchi-
tvs vaihtelisikaan. Tilanne vaatii korjaa-
mista.

Oi keuden m u kainen keski patkka?

Tvot ja wotavat ovat muuttuneet 60-lu-
vulta Lihtien monclla tavalla, jopa radi-
kaalisti. lleinen kdsirys on, eftd ryosuhtei-
den l1,fign6-inen ja ammattien sekd am-
mattirakentciden muutos jatkuu. Henki-
lo voi tvoskcnnelll eri ellkelakicn piiris-
sd 1'ralkansaajana ja yritt:ijdnd.

tpdselvll on usein, miki on palkkaa,
vrittdjln ryotuloa tai omaisuusruloa. Tyo-
clekctte ci makseta todenndkoisesti tule-
vaisuudcssakaan omaisuustuloista, r,aan
tyontekijoiden ja yrittdjien tyotuloista.
Viimc vuosina erilaiset optiot - tavallisct,
s),ntcettjset tai virtuaalisct - ovat seka-
r,oittanect palkan kdsirettl aikaisempien
ongelmicn lisdksi. Tuloerot ovat mvos
kasr'ussa. Ma}rdollista on, cttd tulevaisuu-
dcssa tulocrojen kasvu nikyy entistd
cncmnrin rny'os muisstr kuin omaisuustu-

loissa. San-ralla tulojen satunr.raishcilahte -

lLrt saattaYat vleisfyi.
Eldketun'an selkeyden, tasapuoiisuu-

dcn ja toteutukscn vuoksi parannctulla
indeksilld tarkistettu kcskipalkka on lop-
pupalkkaa parempi.

Keskipalkka sopisi l.rlvin hajautcttuu r.r

tvoellketurr.arn jtr istuisi luonter,asti
mvos palkansaajan tvtiel5kemaksuihin,
koska ryouransa aikana vakuutcttr.r tulcc
rahoittaneeksi omaa tyoellkettddn juuri
keskiprl kkansa mu kaiscsti.

Tavoitteet selviksi

Keskustelu clikepalkan mlririyrymisestl
on ymmerrettdvdd kuin mvos sc, cttei
yksimielisyrytti tvomarkkinajdrjcstdjen
kesken neiytl vicld olcvarr. Toisillc nvkvi-
nen TEl-qyppinen clikepalkka - loppu-
palkkapcriaate - on edullisempi kuin
LEL-ryyppinen eldkcpalkka eli keskipalk-
ka. Edullisempi se on varsinkin silloin,
kun vakuutetun ansiokel-ritys on keski-
mddriistd parcmpi. Toisaalta kcski-irin jril-
kcen ansiokehirvs on usein keskimlSrdistd
hitaampaa. Trilloin keskipalkka voi antra
nykyistd paremman tulokscn.

Ioissakin ammateissa keskipalkka:rn
perustuva clikepalkka on kvseenalainen ja
saattaa johtaa perustecttoman matalaan
ellkkeeseen. Esimerkiksi sotilasurillc on
q1'pillistl, ctti ctencmincn on sidnnon-
mukaista mutta tapahtur.r vtil-ritellen.
Niissiikin tilanteissa kcrtvmdvaiheen in-
deksiturvan parantlmincrr ault.ra rrsia.r

huomlttavasti. Scn lisiksi saattaa olla ai-
irctta n.ruil'rinkin jirjestell.ihin.

Tictoakin tanitaan vieLi lisid, ioskin
tulevaisuutta on hankall crlnustaa. Hxl
lir-rtokin vaikuttaa asiaan. Sckir-r on hu<r

mattavil, ctti sosiaaliYakuutuksessa jou-
dr,rtaan kustan nustc n r,uoksi tt't,tYn-r riln
kohtuutcen. Elr,ikepalkkr on terkca, nrut
ta vlin yksi eldkcn.riirdr.r sidtelijl.

Mcnrtccsce n kchiq ksccn pcrust rrvie rr

rvhmikohtlistcn ctujcr-r ja tappioiden
ounastelun sijast:l olisi r.'rihitcllen voitava
keskr.rstella tavoitctilasta, jol-ron p1,1i111in.

Jos siitd peestean riittlvilin ),ksimielisw,
tcen, etcnemistavat kvlld lo,vtr.r,rit.

los rla.amrne arxrkkaln tyoclaikctur-
r.rn sclkcyttiimincn onnistuu niin. cttl
kdkilla siihy tulcvaisuudcssakir.r riittlvik-
si katsotttrva, tasapuolinen ja ymmlrrettri-
vi ehketurr.a, kaikki voittlr.at. On muis-
tettavir, etti liiallisessa monimutkaisuu-
dcssa kytcc pc-
lottar,a hallitsc-
mattomundcr-r
vaara. Kltku
k:iy jo rlenridn.

Markku Hiinninen
Eliketurvakeskuksen

suu n n itteluiohtaia
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HEI- toisi
avun

ikttntymisen
kustannuksiin

ETLAn tuoreessa tutkimuksessa

"Tytieldkkeiden indeksointi,

etinaikakorjaus ja vHesttin

ikiidntyminen" [66kkeeksi

ikddntymisen aiheuttamiin

kustan n u ksiin esitetidn PasTE L-

indeksin ktiytttitinottoa. Timd

taitettu patkkasum maindeksi

reagoisi oikein maksupohjan

muutoksiin ja suojaisi eldketu-

loja suurilta vaihteluitta.

uomcn ur".ro tPrl,l61,, kos
ka elinikd pitcnee ja svnt1,

r1rys on riittlmettir.r. Ikdirr
wmiscn kustannrrksct rasit

tavat eniten nuoria ja tulevia sukr.rpoh'ia.
Kustannusten oikcudcnmukaisecn jaka
miseen haetaan koko ajar-r uusia keinoja.

Tvor,oiman vlhcncminen tulcc jat-
kossa nopeuttamaan ansiotason nousLlrl.
Nykl,inen TEl-indeksi rcagoi silloir.r suu-
rentamalla ctikkeitl, r'aikka n'raksr,rjcr.r

pohjana olevan palkkasumman kasvu l-ri-
clastuu. Tyoikdisen veeston milirddn tai
tnottavuuden kasvuun liitqviltd riskcilti
voitaisiin tehokkaimmirr suojautua sito-
n.ralla eldkkeet palkkasumman kchitvk-
seen. Ti1,si indeksointi nostaisi kuitcnkin
rncrkittdvdsti etuustasoa ja maksuj:r. Li
siksi poikkcuksellisct suhdanncvaihtelut
voisivat aihcuttaa ongelmi:'r eldkeldisillc.

ETt-A.n tutkimuksessa nostctaan csillc
vail.rtochto, joka paitsi reagoisi oikcan
suuntaisesti maksupohjan muutoksiir-r
myos suojaisi clikctuloja suurilta vail'rtc-
luilta. TdmS PasTEl--irrdeksi olisi mr.rutcn
samanlainen kuin nl,kyinen TEL-indcksi,
mutta ansiotasoindeksi korvattaisiin palk-
kasummainde ksilli.

PesTEL-lndaksl ty6lI*i:
o.g r grlkkerurnm. + o.5 r kuluttalehlnnrt

PaTTEL-lndeksl ellkelSss!:
o.r r prlkkesunm. + o.t x kuluttalahlnnat

Indcksimuutos olisi teknisesti hclppo
totcuttJa. Sc ei myoskdln mrruttrisi mcr'
kittevesti eldkkeiti tai maksuja nykyistcr.r
vdcstocnnusteiden ja muiden usein kdy-
tettyjen laskentaoletustcn vallitcssa. Hei-
kenryvin palkkasumman kasvun oloissa
vaikutukset nikl,isivlt ensi sijassa t,voiir.r
indeksissl, jolloin niihin voitaisiin rcagoi-
da jo tyouran aikana.

Syvdssd suhdannctrarrtumassr u usi
incleksi ei keventdisi tydvoimakustannuk-
sia riittSvdsti, mutta tiirntumia vartcn ou
jo olcmassa puskurirahasto. L'rdeksin so-
vcltaminen varhaiselikkcisiin ja n.ruihin
sosiaalietuuksiin tulisi harkita erikseen.

Ansiotasoindeksin osuuden
vahvistaminen arveluttaa

EIr,ikejirjestetmdn vksinkcrtristanristr
pohditaan irarhaillun. I(eskr.rstclussa on
ollut mukana mvijs wiieliikcinclcksiu uu-
distaminen sitcn, cttd cllkcoikcucicn si-
don nlisuutta iursiotasoinclcksii r-r r':rl-rvis -

tettaisiir-r n,iiiiissl. Muutoin tv()u ran rlku -

ajrn pie nct plrlkrt vrihentriisivdt liikrra
elikkecn rnliir:il.

Samalh on kuitcnkin muistcttar':r, cttri
ansiotasoi nclcksin l'rci kkoudct vricstdri s-

kcissri korostuisivlt, jos scr-r osuutta vah-
vistettaisiir.r elaikeindeksissri. Parempi vail.r-

toel'rto ol isikin si i rryi PirsTFl L- i nclcksii n
jir tlrvittress:r vahvistaa siit-rri rnsiotason
painoa.

Il.uotsin uusi cldkc jlrjcstclmri tlvoitte-

Elekkeiden
indeksointi
Ongelma:
Tyovoimapula nostaa palkkatasoa.
Nykyinen TEL-indeksi suurentaa
silloin elilkkeiti, vaikka maksajien
midri vihenee . Eldkemaksut nouse-
vat.

Suora sitominen palkkasummaan
kasvattaisi eLikemenoja.

Menetelm6:
Korvataan ansiotasoindcksi taitetul-
la palkkasummaindcksilh TEL-in-
deksissd. Palkkasumman muutos ot-
taa huomioon palkansaajicn luku-
mdflrin.

Arvio:
Ei vaikuta merkittlvisti elekekustan-
nuksiin ja -maksuun nykyisen viest<i-
ennusteen totcutllcssa.

Pienenriid elekkeita, jos syntpyys
on odotettua heikompi tai jos on
ncttosiirtolaisuutta poispdin.

Tjtdetdke I o 2OOl72



lce vlkaata mlksutirsoa. Til'nri tlprahtuu '

siirtinrlll:i osa keskcisistri riskeistri elikc-
ctuuksien kanncttavirksi. E,linirin pitenc-'
misestri johtuvirr kustanntrksil vastaan va-
rludutrran jakamallrr ty(iaikana ansaittr.r'
l:rske n nalli nen c liikcl-riiiioma sukupolve n
ociotetulla cliniritll.

T;rltrudcn k.rsr rrn hcikkcncrnisclt v.r .

ralta eLike<>ikeudct r>r-r Rtrotsissa sidotttr
ryirihssri keskimririrdistcn tuloje n kehin,k- .

secn. Irldkeiiissl kiytctiiiin niin sanottul
s()pe ute tt uJ intlcksi:i, jok.r kasr rrtt.r,r eli- .

kcttd vain jos kcskimilirdir.rcn tulojcr.r kas- '

vuvauhti or-r pitk:in aikavllin kasvua nopc-
arnpi. Jlrjestclmririn ol laar-r harkitsemass:r
mv(is irrtlcksij.rrrtrl, jonkl kil tto sitoisi .

ctuudet palkk;rsurnmar-r kehitvkscen. Si- '

joituster.r tuoton vaihtcltrun liitqvdd riskid
on siirrcttl, cLikcikliscllc vksilollistcr.r tili-
cn nrvotri. :

Puuttcitakir-r lovn1, ja r.riistd voidran
ottar oppir tclttlcssl Sttoltrctr j.irjestcl .

mdsti vicLi parcmpla. Meilli harkinnrs-
s:r olcva clrikkcidcn rndJrrivtl'nriucn koko .

tyouran ansioicle n pcrustcella on criq,isen

Tarkistetaan vuoden kulumra, onko
elilteikiisten odotettavissa oleva elinai-
ka muuttunut. Jaetaan perusvuoden
elinajanodote uudella odotteella.

]os esimerkiksi I kuukauden pi-
dennys, alennetaan alkavaa el,ikette
vajaat puoli pros€nttia.

Elinaika-
koriaus
Ongelma:
Pitenevin elinidn suurentamat eldke.
kustannukset lankeavat tulcville pienil-
le sukupolville ,r

-.t.,,,1;.i

Korjauskerroin perusvuodcn eldkeliii-
sille on l, ei muutosta,

hvvri asir. Suomcr-r sovcllus olisi ruotsa
laista parcmpi,'koska siir.rd ei ole cldkckat
toa.

Elinaikakorjaus pienentaa
etikekustannusten nousua

Toincn rllilldkin kcskusteluissa ollut
Ruotsir-r uudistus or-r ehkkciden so-
pcutt:rmirrcn clirrajan pitcnemisecn.
ETLAn tutkimus osoittaa, efte elin-
aikakorjaus - jakoluku - on suku
poh,icr-r tulonjaossa oikeudcn-
nrukaincn vllinc vainrentaa tic-

dossa olevaa elikekustannustcn nousua.
Elinaikakorjaus tarjoaa lisdksi etuus-

s1inn6n, jota voidaan pysyvdsti soveltaa
clir-raikariskier-r varalta. Kun muutoksct
odotetnssa elinidssi ovat yleensi ennakoi-
tavissa jo tyoiisst, elinaikakorjauksesta
johtuvaan ehkkeiden kasvun hidastumi-
sccn voidaan haluttacssa varautua esimer
kiksi sidstimilli tai lykkddmillt eldkkeellc
jddntid.

Uuclct tilastolliset tutkimukset osoit-
tavat vicstoriskit suure mmiksi kuin poli-
tiikan suunr-rittelussa usein kuvitellaan
olevan mahdollista. Elikejlrjestelmdn
ongclmrra on, ettii odotettua mittavam-
pi vieston ikidntyminen siirtdisi lisdkus-
tannuksct tuleville pienille sukupolville .

Tyoeldkkeider.r elinaikakorjaus, Pas-
TEt.-indcks<.rinti ja rahastoinnin sitomi-
nen svnt\\r\teen tarjoaisivat ETLAn tut-
kimuksen mukaan tehokkaan keir.rovali-
koiman vdcstoriskicn uudelleenjakoon.

Usein esitewt toimenpiteet todellisen
eldkeidn nostamiseksi ja rahastojen tuo-

ton paralltamiseksi ovirt toirniessaan te-
hokkaita rahoitusrrrsittccn licventrijiS. Sik-
si niihin tulec pvrkiri. ()ngclma or.r, cttii
lopputulos ei ole samalla tarrrin politiikal-
la sdideltrivissri kuin tutkimuksesse esitc-
wissd toinrissa. F.sinrcrkki t.isti ort r:rp.ra-
ajan arvostuksen kasr.u varallisuuderr li-
sdintycssi. Se or-r nlkynvt io ainakin rr.ro-
sisadan ajan palkkatyoh(in kai1,teryn ajirr.r

iatkuvana lvher.rwmiseni elinkaarella.
Jos taloudcllir mcr'rcc [urcnunirt rli jos

vicstokchitys t-rn otlotettrra srr<>trrisartt -

paa, lis:iresr,rrssien jako on l'refpoa. Niuk-
krrudcn jak:rmirrcn :rilrerrt tar cncnrmrin
tuskaa.

Varautunrinen hcikonrpiin vaihtoeh -

toil-rin on vuosisatojcn kulr.ressa plljon
testattur viisautta, jotl lukuisat sananlas
kutkin vrittdviit jailkip<>h'illc vllittdl.

TormoVolkonen
Elin keinoe[6min Tutkimuslaitoksen

ETLAn tutkimusohjaaia

o

Arvio:
Pienentid
reilulla tavalla.

Tulevat elekkeet silti
remmat.

Voidaan ottaa
iissii.
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lGkkosen
ntktiinen talo

viilillil.
inisteri

!l riqvskuva, imago - mik;i se

I v I ..,n: r.Dilnlrarulsrr n)rc-uKuvrr

I I ja subjektiivisir miclipitcitd.

- 

Niin kuin mielipiteissi ei
n-riclikuvissakiran ole oikear tai viilrdti. Io-
kaiscn miclikuva on oikca juuri l'rInen
klnnaltaan. Kun monie n hcnkildide n

rnie likuvat vrin kscstir ovat samrnsuuntai-
si:r, r.oiclaan pul-rua vrityskr-rvasta.

Elikcturvakcskukscn,vriryskuvaa ovat
arvioincet VIP -henkilot suurvrityksistri,
mcdiasta ja jtrjestoisti (tekijd Talor-rstutki-
n.rus) sck:i Tyocldkepiivicn osanottajat eli
Lihimn.rdt 1,I-rteisryotal.rot. Ty,oeldke-lehdcn
lLrkijatutkimuksen tulokset heijastavat
mtos ETI(:n imagoa. Kahdcn viimeksi
mainitun tutkimuksen tekij:i oli Psvko.

Yrityskuva kuin vahinkovakuutus

Hp'i t,rifi,skuva on luottamuspddomaa.
Se auttaa selviyqvmidrr ongclmista, se on
luonteeltaan kuin vahinkovakuutus. Kun
yritvksccn luotetaan, myos sen antamat
selitvksct uskotaan.

Laaja tur-rnettuus ja h1,vd vrit,vskuva
kulkevat kesi kddcssr. Nokia on pitkean
ollr.rt huippuesimerkki erittlin tunnetus
tl ja vrityskur'.rltaan crirromrriscsta vri-
tyksestri.

Mutta tunnetunkir.r yriryksen tai yhtei-
sdn imago voi olla huono tai muuftua sel-

hiscksi. Huono ),ritt,r1.,r', on kallis taak-
ka, josta jokaiscn jatku',.uudestaan kiinnos-
tunccn 1'riwkscn tai lhtcison tdvt)l'pd5s-
ti erclon. Eroon pldseminen on hclpom-
r.nin sanottu kuin tcl-rnr Huono yrirysku-
va pvsrv sitkeisti kuin pikitahra. Pal.ra kello
ci kurrlu r,:rin kauas, r'aan mt,6s kauan.

It5-Pasitan it6saksalainen ilme

Im:rgolla on cpdrationaalir-rcn ominais-
luonne. Siihe n v:rikuttavat paitsi konk-
recttiset kokcmukset, m,vos assosiaatiot
cli miellcvhwmtt. Jokin asia tuo mieleen
jotakin r-r-ruuta, muistuttaa jostakin toises-
ta asiasta. Assosiaatioista ylivoimaisesti
tdrkcimpid ovat visuaaliset miellel.hrymat.
Il-rn-riscr-r kornmunikointi ympdristonsi

kanssa perustuu valtaosin n:ikolistiin,
nlkoeisti orr ihnrisen hallitscr'.r aisti.

Visuaalisia miellevhtvmid ETK:sta tr.r-
lec sen perusteella, miltl trlo nll.tt:i:i sisril-

tii ja ulkoa. Miltii tuntuu srapr,r:r ETK:hon
- onko sisidntulo siisti, avara, r,lloisa,
miltd val.rtimestari nriyttiii| Miltd niiyttii-
vlt hissit, k;iyt;ivIt, l-ruonctilat, sar-riteetti-
tilat, mitd r'lreji ja materiraleja kiivtetiiiinf
Periaattecssa nlmri ovrt asioita, joihin
voidaan vaikuttaa.

ETK sijaitsce Itri-Prrsilassr, sille ei voi
rnitdrn. Itd-Pasila on arkkitchtuuriltran
muisto menr-rciltl ylenn-rldrin rakentami-
sen tehokkur-rtta painottavilta vuosikvm-
mcr-riltd.

Itd-Pasilassa on sijoitcttu valtavar-r
sur.rria taloja tihcdsti toistcnsa ldhcisrry-
teen. Rakentamisen tiiviyttl voimistair
vicld se , ettd autoliikenne ja jalankulkulii-
kcnnc crotcttiin cri tasoihil.

Itd-Pasilaa on verrattu vlcisilmccltdln
Itd-Saksaan. Silloin sarnaa harmaan ankc-
aa leimaa tr.rlee pakostakin mvos niihin
laitoksiin ja 1,rin,ksiin, jotka sijaitsevat Iti-
Pasilassa.

Luotettava ja am mattitaitoinen

ETK on aika l-ruor-rosti tunnettr-r llhim-
pien sidosryhmien ulkopuolclla. Ne, jot-
ka sen tuntevat, arvostrvat hcnkilokun-
nan osaamista. Heitd pic'letri:in rydel:ike
alan ammattilaisina.

fur-rmattitaito ja luotcttavuus ovat nc
mainesanat, joihin ETK:n yriq,skuvir pe-
rustuu. Kukaan Tvoehkepiivdr-r vastaajis-
ta ei epdillvt tdte seikkia. Eroja vastarjien
vdlille oli ldhinnd siinri, anr.rettiinko paras
vai ldhinni paras arvio.

Tl,oelike-lehden lukijat olir.at 1,ksi-
miclisesti sitd miclti. ctti tietolihtceni
iehti on luotcttava - julkaiscchan siti luo-
tettavaksi tunnettu taho.

Vanhanaikainen ia ioustamaton?

ETK:r.r ncgatiivisina piirteind mainitaan
vanhar-raikaisuus ja joustamatt()rnuus,
erdinlainen virastomaisuus.
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Kun luotettlvuLls on hallitsevl r,:rh-
vuustckiji, onkin kvsvttiivri, r,oiko silmrn-
aikaiscsti olla erittdir.r n1.k1,aikrine n ja hv-
r.in joustavl. Luotcttavuudcn kisittec-
se cn sislltvv ainro rrltnos pvsv\'\'\,tti iir
ennllstcttayuuttl. Silkrin ci kleinwilki tuu -

liviirin.i rnrroticn rtrrrk.rarr.

Virastop(il_visir.i tuloksir or.r kuitcnkin
selittell'n sijrsta s11,ti tarktrstelh yksityis-
kohtaiscsti. Mistri johtuu, ettii nvkvrikai-
suudessl huonoir-npia lrvosanojl tuli irtk
-1,rifi,stcn su u nnaltlf Tai, cttri joustar-nat-

tr)nruutt.l olir.rt kokcrrcct rrruit.r cncrn-
rniir-r vritvs jol-rtoon kuuluvat vastrrajati

Asialehti asiantuntijoil[e

1'1.dcLike-tehti on llirn vhdvssiclc ja am-
nrattijulklisu. Vaarana on, ettd lchti on
samalll kuiva, fi'lsl jrr sisriiinlimpi:ivri. SitI
lchdcn tekijJt civrt heltr:r.

Ikrrir-ren kvst'rnvs lsirlcl'rclessri on oikcl
suhcle tiukln asiln jl kevcntrivr'in air-rciston
vrililld. Suoranaiscn viihtecn puolellc me -

r-rcr.niscstl ci ole vraraa, se rlue ()n sell<edsti

vrrattu uaistcn-, miestcr-r- j:r perl'relehdille .

\'leistulos Tl,ficltikc-letrdel l gkijarttttki -

r-nuksesta on) ettl lelrden perr-rslinje or-r

oikca ja vleisihne sopivir. Suurin osa k1,sg-

Ir1,u vasturneista laihes 600 lLrkijastl oli sit[
rtriclt.i, ettJ lchdcn jutut ovat sopivan nrit-
t:risia ja kiclelliscsti helpl.rotaj Lrisia. Taittoa
pidcttiin se lkcini, juttujcn pitr,ruttr hrn'ri-
rr.i ja ilmcsn nristihcltti sopivirna.

Kriittisimmiit vrstairiat olivat oman
trrlon vikcii. etk:laisia. He toivoivat lis:ii
ajankohtaisia aiheitr, tictoa valmisteillr
olcvist,r rsioist.r ja vlipd;itlidrr cncrnnriirr
avoimuuttl ja kcskr.rstelcvnutti. Julkiscrl
slrran cd ustlrjat irrYostclivlrt nrrr ita cncru -

r-r-rrin tliton tlsorr.

TYEL-juttu m ielen kiintoisin

\symvs miclenkiintoisimmasta jutusta
osoitti sckir-r lehdcn linjan olevan oikcan-
su rr ntaincn. Ylivoirrririscsti cnitcn ruri nin-
toja l<eriisi juttu "-fr,ochkelait pcruskor-
jaukseen". |utussl krisiteltiin TYEL:lili,
i,,krr on Jnr m.ltrisl JlrBillrr ilnr.risturrl surr rt-

nittcilla oleva uusi n.oclr,ikclaki.
]uttu TYt,L:stri oli juristin, E1'K:r.r

kchin'spririltikk6 Riitta I(orpih,roman klsi-
rlaa. Lukijoiclcn kommenttien lnuklrn
trirkeri tulcv;risLlLltee n suLlntautuvir asir ()[i
siinii csiteln, avoimcsti, sclkedsti ja tiiviisti.
Moni lukijr kirjoitti tarvitsevansa t)rds-
s.irirr jrrrrri tiimiirrkaltirist:r tictoir.

Toimituspdlllikko Marja-Liisa Taka-
lan fi broml,algiajutru kuului kdrkikolmik-
koon. Siti koskcvat kommentit olivat
runsaita ja hcnkilokohtaisia. Eriiskin luki-
ja kcrtoi tvrmiswneensd nrihn,Idn miten
fibromvrrlgirra sairastavia kohdcllaar.r ja
miten korkeat hylkdysluvut ovat.

Kclan tutkijan Helka Hvtin artikkeli
ikdirrtyticn tviillisvvden parancuriscsta
kuului sekin mielcnkiir.rtoisirnpien klr-
keen. Iuttua kiiteltiin ajanko[.rtaisuudesta
j l u r.rdesta lisdtiedosta tiirkerissi asiassi'r.

l-r:hdcn jok:rinerr juttr.r oli saanut mai-
nintoja mielenkiintoisimpana, r,aikka ky
symys koski vain artikkelcita. Pastanpitl-
jisth professori Olli Kankaan ikllr.rryvicn

P i rkko I ii ii s ke lii i n e n
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Nuoret aikuiset

uransa

entistfi

mytihemmin

ulokset ilmenevdt Elf,keturvakeskuksen
iskett{in julkaisemasta tutkimuksesta
"Muuttuva aktiivi-ikl ja eldketurva".

Tyovoimaan kuuluminen ja tyolli-
slysaste ovat sitd suuremmat, mitd korkeammin kou-
luteruista on kysymys. Vastaavasti ty6ftomlytta esiin-
tyy koulutetuilla vfiemmdn. Niimi tiedot puolestaan
ilmenevdt OECD:n eri maita koskevista tydvoimati-
lastoista. Tilastot ja rutkimukset vahvistavat koulutuk-
sen mukaiset erot myris Suomen tyomarkkinoilla.

Vaikka koulutuksella eplilemdtti on vaikutusta
koko tyouraan, koulutuksen merkirystl eldketurvaan
on tutkittu vihin. Ei juuri tiedetd, miten koulutuk-
sen lisdintyminen on muuttanut nuorten tyoele-
mddn tuloa tai mikd merkitys koulutuksella on ryos-
sdolon kestolle elinkaaren eri vaiheissa. Koulutukser.r
vaikutusta ansiokehitykseen on tutkittu, mutta ei
elinkaaren mitassa.

Nuoret liikkuvaa tydvoimaa

Suhdannevaikutuksista puhdistettu, pitkdn ajanjak-
son muutos nuorten tyoelimidn tulossa on hanka-
la selvitttd. Nuoret siirtyvdt tyovoimaan ja tyovoi-
masta pois muita herkemmin tyollisyystilanteen
mukaan. Huonon tyrillisyyden aikana opiskelevien
nuorten osuudet kasvavat ja tyovoimaosuudet pie-
nenevet. Tyollisyyden kohentuessa suunta kdlntly
koulutuksesta tyomarkkinoille.

Tutkintojen valmistumista koskevat tilastot eivdt
nekddn kerro riittdvlsti nuorten ryomarkkinoille siir-
tymisestd, silll opiskelijat kdyvit yhd yleisemmin
tyrissl opiskelun ohecsa. I990-luvun puolivllissi
yliopistoissa ja korkeakouluissa opiskelevista runsas
neljisosa kivi ympdrivuotisesti ansiotyossi. Suoma-
laisopiskelijoiden tyossikdynti on tuoreen tutkimuk-
sen mukaan nousukaudella vain yleistynyt. latkuva
ryonteko alkaa yhl useammin jo opiskeluaikana.

Myos koulua kdyvien nuorten tyonteon on ha-
vaittu lisddntyneen jo 1980-luvulla Suomessa kuten
muissakin linsimaissa. Kun ansioryossi ollaan enem-
mdn tai vfiemmin jatkuvasti koulunkdynnin ja opis-
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kelun ohessa, raja opiskelun ja tyohon
siirtymisen vtlilld on himirtynyt.

Ansiotytin atoitusikii noussut

Eliketurvakeskuksen haastattelututkimuk-
scssa kysyttiin tyoikdisi-lta, alle 65-ruotiailta
haastateltavilta jatkuvan tyonteon aloitta-
misikid. Vanhimmat haastateltavat olivat
tulleet ryomarkkinoille jo l95O-lur.ulla ja
nuorimmat 1990-lurulla. Tind ajanjakso-
na ansiotyon keskimddrdinen aloitusikd on
noussut noin L9 !,uodesta 2l ruodeksi.
Nuorten tyoelemeen tulo on myohenty-
nyt, mutta verraten hitaasti koulutuksen
kasluun ndhden. Tdhdn on osaltaan vai-
kuttanut se, ette nuorten tyossekaynd
opiskelun ohessa on viime ruosikymmeni-
nt lisiintynyt ja eniten ylimpie tuttintoja
suorittaneiden joukossa.

Tyoelimin muutoksiin liittyvie kysy-
myksid selvitttvdd tutkimushanketta var-
ten haastateltiin Tilastokeskuksen ryo-
voimatutkimuksen yhteydessd vuonna
1999 kaikkiaan lahes 5000 idltddn l5-64
-vuotiasta henkikia.

/atkuvan ansiotyon alle I8-vuotiaana
aloittaneiden osuus on pienentynyt tyo-
voimassa nopeasti samalla, kun 23-luo-
den iilssi tai sen jilkeen tyohon tulleiden
osuus on kasvanut vain vdhin. Syynd on
se, efte pelkdn perusasteen koulutuksen
varaan jiineiden osuus on supisrunut ikd-
luokittain voimakkaasti, kun raas ylimpie
tutkintoja suorittaneiden osuus on kasva-
nut huomattavasti hitaammin. Eniten on
lisdintynyt keskiasteen koulutus, mikt
ndkyy tyoelimdin tuloidn hitaana ko-
hoamisena ja jatkuvan tyonteon aloitta-
misen yleisyytena 18-22 -r.uoden iissd.

Nykyisistd nuorista aikuisista noin kaki
kolmesta on valmistunut keskiasteen kou-
lutuksesta. Koulutus kestdd yleisimmin
kahdesta kolmeen vuotta ia valmistunei-
den keski-ikd on 2l motta. Nel;'t motta
tai site pitempitn kestdvid korkea-asteen
tutkintoja suorittaa vajaa neljdsosa. Niihin
luetaan korkeakoulu- ja yliopistotutkinto-
jen lisiiksi myris ylemmdn opistotason ja
ammattikorkeakoulujen rutkinnot. Ilman

ammatillista tai muuta jatkokoulutusta jdd
endd varsin pieni osa.

N uorten tytissliolo lyhentynyt
vain vehen

Hitaan muutoksen puolesta puhuvat
myos tyoelikejdrjestelm[n rekisteritiedot
tyovoiman tyosseolosta alle 30-vuotiaana.
Koko tyovoiman - niin tyortomien ja
ryollisten kuin palkansaajien ja yrittdjien-
kin - tyollisti aikaa voidaan rurkia ryoela-
kejdrjestelmdn rekisteritietojen avulla
1970-luvun alusta lahtien, jolloin yrittd-
jtelikelait tulivat voimaan ja ansioryoaika
yrittijtnd rekisteroinnin piiriin. Tarkaste-
lu joudutaan tdlloin raiamaan keski-ikli-
siin ja siti nuorempiin, joiden aktiivi-ikd
ajoittuu I970-luvulle tai myrihemmiksi.

1970-luvulta 1990-luvulle tultaessa
enempdd vanhuusellkettl kartuttava tyos-
sioloaika 23-29 -vroden idssd kuin va-
kuutuksen piiriin kuuluva aikakaan alle
23-vuotiaana ei ole mainittavasti lyhen-
tynyt. Tdmd todettiin vertaamalla eri
iklisen ryovoiman keskimliriistd ryossd-
oloaikaa alle 30-vuotiaana tyoeldkejdr-
jestelmdn rekistcritietoihin perustuen.
SyynI on opiskclcvien nuorten tyossd-
keynnin yleisryminen ja naisten tyosse-
kiynnin lisdintyminen aina 1960-luvulta
ldhtien.

Tyouran pituutta alle 30-vuotiaana
kuvaa tilld hetkella nuorten aikuisten ti-
lanne. Tyovoimaan kuuluvilla 30-34-
vuotiailla on tyovuosia alle 30-vuotiaana
keskimldrin seitsemin ja puoli vuotta.
Ndistd kolme \.uotta on kerrynyt ryossd-
olosta alle 23-luotiaana. Koulutustasojen
vdlilld on eroja niin, ette kun pelkdn pe-
ruskoulutuksen omaavilla nuorilla aikui-
silla on tycillistd aikaa alle 30-vuotiaana
keskimilrin kahdeksan vuotta) korkea-
asteen tutkinnon suorittaneilla on kaksi
vuotta vihemmln. Ero syntly suureksi
osaksi vanhuuseldkekerrymdn ulkopuolel-
le jddvdsti tyosseolosta alle 23-r,rrotiaana.
Ikdkarenssista aiheutuu merkittilvimpi
menetys korkea-astetta alempia tutkintola
suorittane ille.

Vaikka koulutus on siirtenyt ty6uran alkua parilla vuodetla, alle

3o-vuotiaiden tytivuosien mfifirii on pysynyt l?ihes ennallaan.

Syynii on ennen kaikkea naisten ja opisketijoiden tytisstik6ynnin

lisiilintyminen. Pitkliiin opiskelleiden mytihem pi tydeltimtiiin tuto
kompensoituu tiiviimpiin6 tydssiolona 30 vuoden iiin jtilkeen.

Hyvin koulutetut tiiviisti
ansiotytissa

Kun tutkittiin ryrivoiman ryossdoloa 30
vuoden iin jdlkeen, voitiin todcta kor-
keasti koulutettujen olevan ansiotyossl
tiiviimmin kuin vdhemmin koulutusta
saaneiden henkiloiden. Aktiivi-idn keski-
vaiheilla (30-45-vuotiaat) koko ajan an-
sioryossd olleiden osuudet ovat korkea-
asteen koulutuksen saaneilla suuremmat
kuin alemmilla koulutustasoilla. Tyotto-
myyden kohdentumincn voimakkaam-
min kouluttamattomaan tyovoimaan on
eron taustalla. Tissi kuten muissakin ryo-
markkina-asemaa kuvaavissa tunnuslu-
vr.rissa koulutuksen mukaiset jaot ndkyvit
selvimmin korkea-asteen ja sitl alempien
koulutustasojen vililld.

Vaikka tyovuosia alle 30-r.uotiaana -
niin 23-29 -vuodcn iissl kuin nuorem-
panakin - on alemmilla koulutustasoilla
keskimidrin enemmdn kuin ylimmdlld,
erot kaventuvat tyouran edetessl. 50-
l'uoden ikddn mennessi eroa keskimdirdi-
scssd vanhuuselekkcen ansainta-ajassa
(2349 -vuotiaana) ei kdytdnnollisesti
katsoen endi ole pelkdn peruskoulutuk-
sen saaneiden ja korkea-asteen tutkinnon
suorittaneiden viililld. On ilmeistd, ettd
koulutustasojen vlliset elike-erot synty-
vdt enimmdkseen ansiotason ja ansiokehi-
tyksen eroista eivdtki niinkddn eroista
eldkkeen ansainta-ajassa.

Lihteet:
Koulutus r998:r. Koulutus Suomessa. Tilasto-
keskus, Hetsinki 1998.
Kouvonen Anne: Lapset la nuoret patkkatydssti.
Tydpoliittinen tutkimus Nro zr5. Helsinki zooo.
Tuominen Eila: Muuttuva aktiivi-ikd ja eldketur-
va. Eltiketurvakeskuksen raportteia 2ooot27.
Hetsinki zooo.
OECO Employment Outloolc June zooo.
Opiskeliiatutkimus 2ooo. 0piskelilaliiriestdien
tutkimussaati6 0tus rs zr/zoor.

Eilo Tuominen
E[6keturvakeskuksen johtava tutkija
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EY-tuomioistuimen
ratkaistavaksi

mihin pilariin
Suomen
tyoelake

M

oo

J

akuutusoikcus kvsvv IIY
tlronrioistuimeltrr, sovclle
trrirnko virltion cl:.ikej:irjcstcl-
mli.irr H,Y:n lrcrttst;rttissopi

muksen lrtiklll 14l, joka koskcc tlsa
lrvoista palkklusta. Artiklassl tirrkoitet
tuna pllkkurl pidct:i:ir-r nrvtis lisiicliikct-
tri ja sc cst:iri listicliikcjirjestclmissri cri
laisct clikei:it naisillc ja nrichille . Viri so

vellctranko clirektiivil (79 /7 /b.^lY)
naistcn ja micsten trrsl-irrr'oisestl kohtc-
lustr lakisririteisissr,i clikc jr,irjestcln'riss:ii

Dircktiivi ci cclellytri yhcicnnrukrisia cLi
kcikiai. Miinitturr rrtikhrr jr direktiir,'ii.i ci
voi sovelt.r,r slrn.trtrrik.tiscsti.

Sc kvsvv ennrrkkorrtkaistrPv,vnniis
silin lislksi, r'oidirirnko nvt kvsvmvkscssri
olcvrra Suometl trlpaustir (tapirtrs Nicmi)
pit riI vrrst.r.rr'.rn:r t Y t ttontioisI tti ttrcIr
aicr-nmi n ilntr1m:1n lJcunc - rltkirisut-t
klnssa. Siinti Alirnkonrriclen virkarttics-
tcn clikcjlrjcstclmri krts()ttiin kutrlu-
vaksi lisricllkcturvaa kosko'ln artiklat-r
sove1t:rlnisahi.tt.t.

Vaku utusoi kcu clct-t pcrustc lu jcr-r

m uklern Suor-rrcn tvi)clrtkc j rirjestcl nrri
c roaa kilttaviln lakis:iriteisyvtcr-rs:i takirr
Lihes klikista muist:r Eurool'ran 1'htcisi)-
jcn nr rriclen tvocl:ikc j irjcstcln'ristri. Va-
kuutusoikeus katsoo mvi)s, ettri Suo-
nrerr ti iicllkcjlrjcstclrn:irr crin isPiirtci -

den j:r Suomen ja Allnkomaiclcn q'ocLi-
kejirjcsteln-rien eroaruuksien vuoksi ott
tulkinnanvlrtrista, sor.el letaanko lisdcl ii
ketu rvaa koskevrr.r artikli-ra viri lakisriri-
teistri tun,aa koskcr.ar clirektiiviri.

Suomen ja muiden
EU-maiden tytiettikkeet

Vakuutusoikcus vcrttil Suot-t-tcr.t n'ocLike-
jirj este hnriri t.t.t uissrt rraissr.t Wont lrkki noi l l;r

sovittui[-rin lisriel;ikcjirjcstelmiin'occtrpl-
tionrl pcnsior-r schcrncs'. |os t,vticl'dkc oli-
si trill:rir-rcn 'occu1'rltionrrl pcnsion', sctr la-
kisriritcisvvs jl klttlr,uus <>[isi poikkcukse l-
lista. Ios sc tilils ()n osrr lakisiiiite isti sosilir-
liturval 'social sccuriry pensior.t', sc on j<r

Lihtt)kohtiriscsti klttlvl jir lakisidtcincn.
S u o u.t c t-t I rt kisriritci ner-r c Likct r,r rva c i

kovi n nrcrkittrivristi crol m u iclcn nrrridct.t

Yilstai.\rl1stil tu rvilsta.'Ii ris;u I tir r-n i tririn kt I
yin i'[r,.lcnrnr.rkrista vcrtrilukohtlakran ci
olc olclttltss.t. Suottti crolt.t ttscirtttttistrt
nriristir kuitcnkin siinri, ctt:i cLiketurvelLr ci
()lc krtt()4, ci pcrustcctra olcvicn irtrsioi,.lcrt

ci kti itsc cliikkccn nurkkirr-t-triiirdssii. Tiint rirt

vnoksi toiscn jl kohnanucn pillrin elikc-
tnrr':rllir on S uon tcssit vcrratcn vrihrii rtc r-r

rnerkitvs e I r'ikettr rvrrn ktlkon iristt r.tdcss:-t.

Moncssa LIU-nurrssa uiirlcn nrcrkitvs on
suurcmpi.'l'rissri suhteess:r Suontctt n'i)el:i
kcjiirjcstclnrri on kvlll poikkeuksclliscn k:rt-
tavi1.

l'crusrirkentccltran Sttonrcn eLikctur-
vl n.rr.ristuttaa mu iclen poh joisnraiclcn ch-
kctu rviri-r. Mei lli on k:rnsancLikc, lakisri5
tci ncr-r t-vt;clf, ke j rr tviirr irntlj:lkohtiri sia li -

srie liikkeitri rriin kr-rir-r nr uiss:rki n poh jois-
mriss'.-r. Mviiskriiir-r t\'(;claike\'rkuutuksetr
l'rrllinto ci Suornessl olc aivrrn niin groik
kcuksclIirrcr-r kuin t'lcisesti ljltelluru.

Esirncrkiksi Tanskan lakisiiiitcir-rcrr

\ti;ewre"

Vakuutusoikeus on
pyytinyt EY-tuomio-
istulmelta ennakko-
ratkaisua valtion
etflkelain mukaisesta
tapauksesta. fi4yn-
ntilltin se asettaa
kyseenataiseksi,
onko valtion el6ke-
iiriestelmd osa [aki-
siiSteisti sosiaalitur-
Yaa, ia kuuluuko se
slten EU:n pilariaiat-
telun enslmmiiseen
pilariin, val onko se
tytimarkkinoilta
sovittua toisen pila-
rin turvaa. fos valtion
etdkeiirjestelmii
pidetiiin toiseen
pitariin kuuluvana,
on kysyttevi, milli
perusteella muu
tyiielikeiiirjestelmi
kuuluisi ensimmii-
seen pitariin.
ETK:n yhteyspddllik-
kti f aana Rissanen ia
tutkiia Sini Laitinen-
Kuikka tarkastelevat
kirioltuksessaan
kysymysti tuomiois-
tuimen aikaisempien
ratkaisuien perus-
teella ia vertaavat
Suomen ia muiden
maiden eliiketurvaa.
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Faktat tapaus iliemestfi
. Kysymys on YEL:n sotitaselikettl koskevasta

asiasta.
. Tissi ilriestelmf,ssi naisten ercamislkfl oli vuo-

teen 1995 saakka 6o vuotta ia miesten 50-55 vuotta.
. Yuodesta r9g5 alkaen slini on ollut seki naisllla

ett5 mlehillt sama eroamisikd.
o Ennen vuotta 1995 alkaneissa palvelussuhteissa

elikeiit ovat edelleen erilaiset (naisilla 6o, miehilli
50-55 vuotta).

. Vakuutusoikeuden tapauksessa on kyse naisesta,
ionka palvelussuhde on alkanut ennen vuotta 1995,,
ioten hfinen eroamisikinsi on 6o vuotta.

. Valituksessaan vakuutusoikeuteen kyseinen henki-
lti vaatii, etti hdneltf, olisi oltava sama eroamisiki
kuin miehilli eli tissi tapauksessa 55 vuotta.

:i

t
.*\
'.1

fi,ocliikc (AI'l'}) muistuttira cnemntrin
tv<inr:rrkkinoilIrr sovittujrr toiscn piIlrin
jlrjestelmiri kuin Suor.ncn tvoeLike. ATP
ort t.ivsin rrrhastoittr, nrlksrrlrcrrrstcincrr ja

sitii hoitaa q,omrrrkkittirosaptroltcrt halli.-
noiml t,ksin,incr-r clSkcliritos. Kuitcnkin sc

on ainrr katsottr,r osaksi lanskan hkisiiri-
tcistti cliikcturvaa.

Rr-urtsir-r ki r-r u u tl cssir Ieki sririteiscssii c Li -

kcj:irjcstelnrriss:i on trit,siu rahlstoitu,
ntlksuperustci r-rcr.r osrl, 1'on kr rahastot
hoidetarrn vksiwisi lLi nurkkinoilla vlikka-
kin \-akuutustointrr hoitla julkir-ren lrritos.
MYos ruotsalliset kirtsovrlt sen oleYln os:r
lakisliiteisti turr.aa, e ikri sitri rrinrrkarrn vie -

Iti ole asctcttu kvsccnalaiscksi.
ll.uotsir.r ju lkisen sektori r.r cl:ikc j:irjcs-

tchr-r:it 1'roikkclr,at Suomcn julhiscn sckto-
rin cldkejrirjestelmistri siinii, ettri ne lnlk-
savir.t vili n I isic I rikkc i tri lilkisdltc i sten tv6 -

efikkciclcn p:irillc. Nc ovrt sclkcristi laki-
sii5tci std tu rvaa triydc n tlvriri toisc n pi I rr rir-r

I isdc Likctu rr':r:r.

Alankomiliclcn cIrikettr rvan rakenlte
puolcstaan poikkeaa kaikista rntrista EU
rnaista siinri, ettri Alrnkor-naissa ci n,6kt,

\l,tti)n1)]'sclaikcttr'i lukuur-r ()ttauriltt:1 ()lc
lakisriltcistri tviicLikcttri I rinkarn. Laki -

siltcincr-r virnhuuden turvrl ntLl()clostuu
pclkiistl, tasoltlen k<>rkcahkosta kar-r

surc l:.i kkeestl. Si tri tii.vclentrivrit sckri vksi
wisel lii ettri iulkisella sektori lll rirhlstoi
clut lisricldkcjiirjcstelmrit.

Bcune -tirpaukscssir kyse on juuri tdl
laisestr julkisen scktori n lisriclt.ikc j:irj es-
tchnristri. M lan l-rll litr,r s ja j iirjcstcl mliri
hoitavrr kassir eivrit olckaan rsettiueet
kvsccrt.tleiseksi scrt krrrrlrrmistrr toiselt
pilrrrin lislel:ikcjirjcstcl rrriirr.

Kuusikohtainen arviointi
Beune-tapauksessa

EY-tuomioistlrin tarkaste lce Be une -1-rrir'i-

tokscn pcrustcluissl kur.rtta kritccriri,
joit:r sc or-r soveltanut aikaiscmnrissa

1-r:iiittiksissriin. Nc oYilt: onko jrirjestc I -

n-rd hkisiiteincn, liitt,vykO siihcn ncu-
vottcluja n,6nar.rtajien ja n'i)ntekijdidcn
edustljicr-r kcs[<cn, tiivdentriiiko se laki
sriiteisti tun'aa, ke tkii osallistr.l'rt rahoi-
tukseclt, onko sc tarkoitcttr.r vlirr ticn'llc

q'iintc ki jiir_vhm1l lc sekri kuinka ctu us or-r

sitlottu tvosr.rhtecse en. Mikllin r-rdistd kri-
tccreistri ei 1,prir-rrlr,-, riitl ratkaisen-raan,
kumprrr sriid()ste olisi sovcllettava, lisdelS-
kcturvu koskcvaa artiklal vai hkisditcistri
t rrrr ll k, rskcr.rir dircktiivi:i.

LisiicliiketLrrvair koskcvaa artikla:r voi-
clirrrn tu<>mioistuinrcn mukaan soveltaa
mvt)s jlrjcste lnrririn, josta on siliclctty lail
la. Kr.ritcn kin jrirj cste I n.r;in lakisiilte is1r,s
on \':lhvrr. merkki siitri, ettri lrtiklaa ci so-
vcllcta jr cttri kvsvmvksessii on ciirektiir.in
sovcltamisrrlatrrr kuul uva lakisf,itci ner-r cli-
kcjrirjcstelmii.

F,Y trrorrrioisrrr i nrcrr aikirisent nrtlt r.lt-
kaisu kiir,tiinnon mukliscsti lisdeliketurvrra
koskcvaa artiklal oli sove llcttirva cl:ikcjrir-
jcstel n'rtiir-r, jokr penrstui tyomlrkkinr-
osrrpruolten muoclollisecn sopimukseen ja
jonka jLrlkincn virlnomrrinen oli n,irmark-
kinaos:rpwrltcn pn,r-rn6stii siritrinyt pakol-
liscksi koko sopinrusalllle. Tuomioistuin
t<>te aa kuitenkin, cttl tydrnlrkkinrrosa-
pruolteu vrilisiri neurottcluja ktt,dilin ylei -

scsti cri maissa riil-rpumatta siitl, onkcr
el:ike jdrj estcl m;idn sovel lcttavrr lisdcl:ike -

turvaa koskevrra artiklaa vai hkisiiriteisti
trrrr:ra koskcr rr:r dircktiir iii.

FIY-ttrornioistuin totcrrx rnvt)s viittaa-
mlll:r Blrbcr- repaukseen, cttri lisdeLike-
tun,al koskcvan artiklan soveltarnincn ei
\,elttii mdmii cclc I [vtd, c tte i ii r, e srclm I rii\,-
dcntriii lakisiidtcistd cLike j lrjestcl rndti, jos
se korvaa lekisririteistii turvra sitcn kuin
Ison llritannian niin si.u-rotr.rt 'opting or.rt'
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-jirjestelmit. Tuomioistuirnen oikeuskdy-
tennon mukaan siis lisdeltkcturvaa k<>ske-

van artiklan mukaiscna palkkana voidaan
pitII lisleldkc-ctlrutta, joka tdydentlii tai
korvaa lakisditeistd ryoeldkejiirjestchndl.

Tuomioistuin ci myoskiln pidd rat
kaisevana lisieliketurvaa koskevan artik-
lan soveltamiselle sitI, rahoitetaar-rko eli-
kcjdrjestclmi yksinomaan tyonantaja- ja

ryontekijdmaksuilla vai osallistuuko myos
valtio rahoituksecn. Jirjestelmdn jddmis
td artiklan soveltamiscn ulkopuolclle ja
scn kuulumista lakisd:itcist.i turvlr sldtc
levdn direktiivir-r sovcltamisalaan puoltaa
se, ette siitd my<innettivie n ctuuksien ra-
hoitukseer.r ei vaikuta r.riinkddn t.vosuhde
kuin sosiaalipoliittisct perustelut.

EY-tuomioistuin katsoi vhdeksi kri-
teeriksi lisdeldkcturvaa koskevan artiklan
sovcltamisessa myds sen, ettl jlrjcstel-
mddn kuuluvat vain tiewn eriryisryhmdn
ryontekijdt eikd yleinen tyontekijoider.r
ryhmi 'general catcgory of cmployccs'.

Ratkaisevimpana kritcerinri lisdchke-
turvaa koskevan artiklan soveltamiscllc
EY-tuomioistuin piti kuitenkin sitd, ettd
Alankomaiden virkamiesten cldke on ni-
mcnomaan tiettlyn ryosuhtceseen liitry-
vt etu. Ndin ollen jrirjcstelmdl voidaan
pitdi osana tyonantajan ja tvontekijdn
vdlisti ryosopimusta, jolloin eldke muo-
dostaa vastikkeen suoritettavasta nostri.

Beunen kriteerit ia Suomen
tydetiikeiiirjestelme

Suomen ryoellkejdrjestelmd on osa laki-
sddteisti sosiaaliturvaa. Sc on sitcn laki-
sdtteinen laajemmassa merkiryksessd kuin
jdriestelmit, joissa E,omarkkinaosapuol-
ten vdlincn sopimus on vahvistcttu lailla
alalle pakolliseksi. Suomcssa ci edes ole
tdllaisia muodollisia sopimuksia, joita voi-
taisiin vahvistaa lailta. Myos jdrjeste hniin
tehtivistd muutoksista pddtctdin aina
eduskunnassa, vaikka niistl ensin sovittai-

siin tyomarkkirraosapuoltcn kcsker-r.
'l-yoeldkkect, VE[- mtrkaan lukicr.r, ci-

vdt rnvt)skddrr ole llkisdltcisti turvair t51 -

dentdvi:i jdrjcstelmiri eivritkd sitd korvaa-
via. Ne <>r.at lino;r cLikc tapauksissa, joissa

tarvetta vihimm;iisturvan takaarniseen
kar.rsanclikkcclli ci olc. Kar.rsanelike jr
ty(iellkc muodostavat kokonaisuuden,
jossa tytieliikc pic r-rentriri kan sar-rel ikettl
kunnes sitl ci jII r-nakscttav:rksi.

Suomen tyocliikejrirjestelmdrr rahoi -

tukscssa <>n selr':isti sosiaalipoliittisia prc-

rustcluita. Valtio osallistnu omicn ellk-
kcidcnsd lislksi YEL:n ja MYEL:r.r n.ru-

kaistcn eLikkeicle n rlhoittamisccr-r. M:rk-
settavilla ctr.ruksilla ci muutenkaan olc
selr':ii vl'rtcvttii r-nakscttui h in maksuihi n,
sillr,i clr,ikc rnaksctaan silloinkin. kun m:rk-
suja ci ole saatu perin,ksi. Elikcttd k:rrt-
tuu mvt)s joiltirkin scllaisilta ajoilta, joilta
maksujir ci ole rnakscttu csirncrkiksi vuo-
der.r palklttomalta ajrlta.

Sam<>irr ktrin Suorncssl monissa rnrris-
sakin mirissa valtior-r palvclukscssa olcvil-
la on oma Iakislltcinen cldkej{rjcstelmin-
sri, joka ei olc lisiicldkctLlrvaa. Nriin on
esin.rerkiksi Saksassa ja Ranskassa. Ei siis

ole mitiiiin syytd iritde Suomen valtion
cLikejrirjestcln.rdd criwiscllc ryinrteki jiryh -

mille tarkoitcttuna eldkcjdrjestcln.rrini sii -

nri mcrkiwksessd, joka tllle kriteerille on
aunettu tapaus Bcunen perusteluissa.

Suomcn lakisiiStcinen tl,oelikcjdrjcs-
telmii on kokonaisuus, jossa cldkcoikeus
toteutuu koko tyohistorian osalta vapla-
kirjirtckniikan avulla. 'fi,oelike ei siten ole
viimcisecr-r Wosuhtccsccn liittt.vi Wtisuh-
de-ctu.

Taprl'rs Beune osoittaa, kuinka vaikeaa
on nriidritcll'i cldkejlrjcstelnril.r vksittriisten
piirtcidcn pcrustcella, onko se cnsimrnli
sen vai toisen pilarin cliketunal. Tiit:i rat-
kaistaessir joLrcltrtaan nditri piirteitd tarkas-
telcmaan kokonaisuudcn ()sanr. Myt;s jul-
kiscn scktorin chkcjdrjestelmit ()\'irt cri
maissa osa tit:i kokonaisuutta.

Sini Loitinen-Kuikko
Eldketurvakeskuksen tutki ja

loono Rissonen
El6keturvakesku ksen yhteys piiiilli kkti
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Myiis tytielikeiirjestel-
mfissfi euloon siirtymisen
valmistelu etenee sovittu-
jen aikataulujen mukai-
sesti. Vuoden kuluttua
euro on io tosiasia ia
markka poistuu muistoi-
hin.

yt niyttdri kuitcnkin silt:i,
ctti suomilaisct eivrit olc
vieid motir.oitr.rnect tar-
pce ksi euron ttrl<>ou. Motti

ci tlllt hctkclld csimerkiksi ()saa san()r
plirlkkllnsa curoina, tuotteidcn hinnoistrr
pr.rhur-nrttakaan. Mvoskddn klsitys siirty
rnlkauden jdlkciscn rahanvaihtojakson
kestostir ei kuluttajatutkimuskcskukscr-r
mukaan olc tavoittanr.rt ihrnisid.

Vlltiovarainrninistc rion tiedotr.rskar-n -

;ranjir koko kansalle lihtec todcn tcolla
kdyntiin trin-rdn kcvdin aikana. Vuoclcr-r-
vaihtccssa ellkejdrjestelmristd or.r ldhtc-
n\rt curotictoa cldkkcensaajillc ja jatko-
ticcl()ttarn ista mietitriin. Uusissrr tvtich -

ke-csittcissd e urot ovat mukanl ja ctrikc-
ottcidcr-r loppusunrn-riin irlkavirt er-rrot il -

mcsn,:i trir-nf, n vuoricn puoliviilissl.
TvoclSkkeiden tietojrirjestclmicu cu-

romuutost\,(it oyrt n\rt tcsteusvaihccssl.
Tictojdrjcstclmii tcstatiran vuocler-r 200 I
aikana, jottl r.uodenvail-rtccssa 2001 -

2002 curon kivtt(iiinotto sujuisi suurr-
n itellu I la tar,alla. Timlnhetkiser-r ai katiru -

Iun rnuka.rn cldkcrckistcri or) cur()muu
tostcn vuoksi p<>is kdyti)sti vuodcnvlil-r-
tccssl kolmen arkiplivin ajar-r. 'fvosuh-
dcrekisteri on pois klivtostii nuclcr-rvuo-
clcn rattonrl, jolloin mvos pankit ovat
kiinni.

Vuodenvaihte en 2002 jdlkccn kaikki
tyoe like j rirjestcl rndn rahan.rddri:i kdsi tte -

lcvit toiminnot olrt euroina.

Kotikot myyntiin joulukuussa

Eurokolikoita m)l,cliien ylcisdlle jt>ulu-
kuun 200I krppupuoliskolla. Kriyttdl
niitd ei voi kr,ritenkaan enncn vuodcn-
vail-rde tta. Se teleitl ei jaeta ctukritce r-r

vaan niitd saadaan vuodcn 2002 alusta

*,

E! ;

I

20



a

6
aMarkan

leht6laske
etenee
kaupoista vaihtoral.roina. Pankkiauto-
maateistl ja par-rkcista setelcitd saa tam-
mikuun llkupuoliskolta ldhtien. Rahan-
jakclu jl k.rikkicn automaatticn muuma-
mincn eurokuntoon saattavat viedi pari
viikkoa.

Vaikka eurorika toden teolla alkaa
vuodcn 2002 alusta, asiaan kannattaa
pancutua jo vuoclen 200I aikana. Yri-
Wksissl olisi h,r.rr,i muistaa, ettd vuoden
2002 puolclla erilir.rtyvicn laskujen pitdi-
si olla euroir.ra riippun.ratta siitd, milloin
lasku kirjoitetaan. Muiden euromaiden
valuutat olisi myos hlvd vaihtaa jo vuo-
den 200I pr.rolella, koska pankcilla Suo-
rner-r Pankkil lukuun ottamatta ci ole
vclvollisuuttir otte.r niiti vasta,rn enti.i
vuoden 2002 rlusta.

Rahanvaihtoa kaksi kuukautta ' markkoja

+

mutta todennikoisesti sopivaksi katso-
mallaan hinnalla.

Kiiteismaksut pytiristettiti n

Vuodcrr 2002 alusta tulce e uroklteiscn
mvi)tii voin-raan laki curomdlrdistcn
maksujcn py<iristdmisestii. Laki annettiin
lokakuussa 2000. Sc on sisdlloltddn pe-
riaattcessa samanlainen kuin aikaisempi
Iaki pcnnien pyoristirniscst:i. Pcr-rnit to-
sin pvoristetri:in lihimp:itin kymme nclll
jaollisccr-r pennimidridn, kun senttimdd
rit pyoristetddn ldl.rin.rpddn viitecn sent-
tiir-r. Laki koskcc ainoastaar-r klteismak-
suja, mutta maksu voidaan pyoristdd j<r

laskua tehtdessd. Tilisiirtoja ei missiin ti-
lantecssa pyoristetd.

Yhteen ja kahtecn scnttiin peett)'vAt
rahasummat pyoristetdrir-r alaspiiin hhim-
piin kvnrmenccn senttiin. Kolmeen,
ne ljlin, krrutce n ja scirscmdirr peetr\a dr

pyoristetiiin Iithimpiiiin vii-
ja kahdeksaan ja yhdeksiiiinteen

Kun kltcinen curoraha tulce kdvttoon
vuoden 2002 alusta, alkaa kahdcn kuu-
kauden pituiner.r rahanvaihtojakso. Mark-
koja voi siis kdyttld eurojen rinnallir hel-
mikuun 2002 loppuun lsti, mutta todcn-
ndk(iistd on, erri kdteismarkat kdytctddn
pois jo paljon ennen sitd. Toisaalta voi
olla henkil6itd, kuten hcikkokuntoisirn-
mat vanhukset, joillc kaksi kuukautta or-r

tiian lyhyt aika klteisterr markkojen ku-
luttamisecr-r tai euroiksi vaihtirmiseen.

Toistaiscksi pankit ovat sopirlcet, cttd
rahanvaihtojakson aikana setelicn ja ko-
likoidcr-r vaihtaminen markoista euroik-
si kotitaloudcn tarpeisiin on maksutor.r-
ta l,ksitvisasiakkaillc, ioilla on tili pankis-
sa. Rahanvail.rtojakson jllkeen markat
voi vaihtaa maksutta Suorncn Pankissa
l0 vuodcn ajan. Koska Suomen Pankin
k()nttorcita on Suomcssa vrin viisi, saet-
tavat mvos muut pankit ()ttaa Yastaan

senttiin peetry'vet rahamiirdt pyoristc-
tddn yl<ispiin lthimpitn kymmeneen
senttiin. Yhden tai kahden sentin suu-
ruista maksua ei pyoristetd lainkaan.

Marjukko Hietoniemi
Eldketurvakeskuksen tutkiia
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maa
monen mutkan

kautta

Ennen kuin TEL:n mukaiset

maksuperusteet on vahvistettu,

asiaa on tutkinut ia arvioinut

moni viranomainen ja tytiryhmii.

Titastoja on tehty vakuutettujen

iiistii ja sukupuolesta. Laskel-

missa on otettu huomioon

kansantatouden kehitykseen

vaikuttavat tekijtit.

vonantljat maksavat ryontc-
kijoistririn sosiaali- ja tcr-
vcvsurinisteriiirr vrhvistarrri-
cn prrustcidcn rurrkaisesti

mirirriyq.r'rin TEL'r'akr.rutr.rsmaksun. Pc-
rustcct ovat kaikillc clekcvakutrtusvhtit)il-
le slmat.

Vlku Lrtusyl-rtii)tekniikirss:r allc 50
n,tintckijrin vrin,ksct nrrksavat ilstd ja su-
ku1'ruolcstr.r riippurr-rat<>nta vakuutttsurak-
str ir. VII-ri r-rtddn 5 0 tv6ntcki jrin yrityster-r

vlkrrrrt trsruaksuutr sor clletaltr Itiitr s.tnoI -

tur omi'rvastlrutckniikkaa, jossa tnlksu
riippuu veku utettujcn ilstri, I uku r-u riiirls-
rri sekl tvokvvvttornt,vs- jl tvotttinryys
eldkkeider.r rnririristl.

Vakuutusmiksu rnitoitetlan niin, ettii
sc yhdcssri sijoitusten tuot()n kanssa klt-
ta.a vuoclen rikana ruhastoitlvan cLikevls-
tuun, yhteiscsti kustlnncttavat cLikkcct,
hoitokulut ja saanrlttl jilincisti vlkuntus-
maksuista svr-rtr,,r'rit trrppiot.

Mvt)s cLikcsiitit)issri jI eLikckassoissrr
vakuutusnrirksu (kannitusm:rksu) nriiii-
riivtt,t, samoir-r pcnrsteir-t.

Monivaiheinen valmistelu

Maksupcrustect valmistcllaan T,vt)cLike-
virkr,ruttirjlt TELAn vrrkuutusvhti<)rrsiait-t

toinrikunrult rhisctra toitnivassa leskr.rpc-

rustc j rrokscss:r. Sc n jdscn i n f, ovlt vl-rti i)i -

de lr rrktullrit sckri pyswinii asirrtttuntiioi-
na F.Liketurvakcskukscn jtr sosilali- ja ter-
vcysrrin'.tcr' - n cdustrrjat. l:roksen pr.t-

l-rccnjohtrrjr ja sihtce ri ovat vuorotcllcn
cri vakuutusyhtii)istI jr r.aihtuvat kahclcn
vuoclcn vrilein.

'f E l,-nraksul koskcvicn lirskclmierr val -

nristclnss:r Iaskupcrustc j:rokscssa kdvtctritin

1'rri:irrsiassl vlkuutusyhtioiden jir El:iketur-
virkcsktrkscrr t r.r( )tt Jnri J tilastotietoirt, rtn i -

oitl jl hskclmiir. l-inrrit-t jilkccn r':rlnristel-
h:ur pcnrste sitcn, cttii se virstila kcskirniri-
rriistri rnlksu t;rsoa. Kcskeisi tt neur'ottcl tt

trrho on niin s:lnottu Purott n,6rvltntd.
'f_v6cl5[<cvaku uttajat TELA hakcc

n'0eLikcYakuutust'htioidcn valturlttantir-
na sosi:rali- jrr tervcvsmiuisteritjlt Yahvis-
tustrr'l'L.L-nrlksun pcrustcille. Ministeri(i

I'ryvtriri llakc nt ukscsta laLt sLtnnot Vaktl tt -

tusvrrlvontirvirastolta jl Ellkcturvakcs-
kuksclta. Maksur koskevl hakcmus k:isi-
tcll:irin nl't)s valtioncur'oston rlha-asilin-
valiokunnrssa, koska TL,[.-mirksun t:rsolla
on YFIL- ja MYF.L mrksun kautta vrikLr-
tusta rnvt)s valtion kustlnnuksiin. Sosiaa-

li jrr tcrYcYsn-rir-ristcriohin vahvistaa
Y F. I - : n rrr tr krriscrr nrrrksrrproscrtt i rt jlr
MYEI.:n rntrl<rriscn 1'rcrttsprosctttitr
l'FlL:n kcskimririrdiscn maksuu t-ttukaan.

Sosi;uli- ja tcr\,c,vsministcrio vrrl-n isti
2| .12.2000 tvt)ehke vakuutusyhti(iicle n
'l'EL:r-r n-raksuperlrstcct vLrodellc 200 I .

Kcski nririrtii ncn t;rriflir-r m u kainc r-r TE [.
virkutrttrsmlksLl vll()nnr 200I on 2l,l
Irrosctr ttiit T F. L-prrlkoist.r.

Rahastoivat maksuosat

Kcskimiirriiscn vrrnhuusclJkcosan nrriri-
rittclvn poh jana kiivteteiiin arvioitua ikri-
j e s u k Lr p u o I i j akr.r u rnar. Van l-r tr u sc I ii kc -

osiriln \rrikuttavir mutttoksi:r ou virrsit-t
harr'oin jir ne ovr.tt pieniri. Tiillaisia t-ttr.tu-

toksi:r cx'lt esimcrkiksi kuolcvuuspe rlts-
tecn korj;ruksct.

'lbclellisen'l'BL nr:rksun vlnhlt ttscli-
kcos:r llskctaan n'dntckijlkol-rtliscsti ja sc

riil-rpuu hcnkiliin ilstri, sukupuolcsta jrr e lei-

kci:istri. Vlnhtr uscldkcosallir kcrltilitt varlt
tu lcvln vrrnhutrscldkkccn rlherstoiutil r':rr-

tcn. Tulcvla yrrnl'ruuscLikettri rahastoicla:rtt
23-54 r,uotirriden virkuutcttujcr.t oslltrr
vuosittrin 0,5 proscr-rttia klrnkin vlkLruttts-
vuoclen aikaua :rnslitustl pllkasta.

Keski rr-rririrriist;i tr'6krryvttdmvvsclikc -

osaa rrrvioiclrrrn Tyiicllkcvakuuttrr j lt'l'E
LAn tvokvvvttor.nvvsjaostoltir siratu jct.t

sclvitvsten, tuorcit-n1-ricn ll kaneitir chkkci -

Yanhuuselike
Tytikyvytt6myyseHke

Tyiittiimyyrelike
Tasau6osa

Etike-kanca

ETK:n luottovakuutus
tuut osat
(ETK3n kust, maksutappio, hoito.)
Alentamaton maksu yhteensi
HWltys
Keskimiirlinen maksu yhteensi

fdnantalan osuus

116ntekllin osuus

tii koskcvien tilastojcn sckri teh-
tvjcr-r cnnustciden pol-rjalta. Tvi)-
kvr'\,t1il-r-,,rr.,rikcosirn mri:irrivtynti -

seen vaikuttlvat I:rkiuruutokset, csi
n-rcrkiksi rnuutokset cLikkccn r:rhls-
toir-rtilste cssl.

' I vokvvvttiinrvvscldkcosa.t s:u t toitt
kr.rin tvottdmrt'sclikcosll sckri mlk
\u t.l[)pi( )-( )saa rtt:iirit t JcssJ ()tc t ilJll
hlror-nioon nlihiIr t-n:rksun osiiu
liitn,r,I pLrskr.rririrh:rsto eli tl-
soitr.rsvastuu, i()lh tasa

titrilt vakuutusliik-
kecn aihcuttlnril
hcilal.rtclu ja.

Toclcllilrcn
'l'EL r-nlksun tyokyvyttt)nrr'1'scIiikeosa
ri i ppr.r u m ulln mLl ilssrl r'lktt r,ttcttr lt iSstli
sckri ryi)nantlj:rn r,lkur.ttettu jcr-r ltrkur-n:iri-
riistt. -l'yokrryrtton-rvt,scLikcosalla kcrritriiirr
vrrat ty(ik) /yttdm,vvscldkkciclcn, kuntou-
tustukicn sckri vksilollisten varhaiscllkkci-
,.len r'.rhastointiin. Nriistti e Likke istr.i ral-ras-

toicllilr-r elikkcen irlkamisvuot'urrr 80 pro-
scnttia kok() cliikkccn vrku Lltllsllliltcllliut-
tiscsti laskctusta piiiiom:i- lrvostrr cLikkccrr
pdritt_vrnisec n slrrkkl.

'l'vokyvvttor-uvvsjaostoltl srrrrtlut sclvi -

tvksct vaikuttavat kcskinrriririiisccn rvi)ttti-
mvvscldke osan rrrvioitrtiin. SiinI kriyte-
tririrr rnyi)s F.Likctun'lkcskukscn tckcmdi
ennustcttr, iokar perllstuu tilastoon ltrsio-
sitlonnristl piiivrirahla s:lilvistr l-rcnkilois-
tii.'fi'ottt)n'n'r'sclSkeosru ntriiir:iytvl-niseen
vrrikuttlr.'at hkinruutokset.

Todcllincrr'l'F.L rn.tksiur wiittiirtrll s-

cliikeos:r riippuu mllLlll mtrrlssa vrlkllllte -

tu r-r ilstri sekii tvonan trj art vlhu tttcttujen
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>
luku md:irdstri. Tvi)ttontw,scllkeosalla kc-
ritaiain vrrat r),tittttrnyyschkkeidcn ral.ras-

tointiin. Tv6ttomvvscl:ikkccr-r rlhastoin-
ti ta1'rahtuu 1.I.2000 lair-unr.rutokse r-r jril
kecn vhtc neviisesti ot)kywttor-nt,r,scl rik-
kccn kanssl cli n,Ottonrvl.sclikkcistli ra-
hastoidaan eliikkccn alkirmisvuonr-ra 80
proscntti:1 koko elikkccn vakuutusmatc
nr ilat t iscst i I rtskcttrsta I)Jii( )nl J -.1 rVost rl

cltikkcen priltn,nrisccn srlrtkkl.

Tasausosa

VlkutrtusmaksLlll tasrusosalla kustlnnc-
taan eLikcjrirjcstchnin yhteiselLi vastr.rulh
olcvat rlhastoimtttontat e Likkcct jl e ldk
kccltosat. Nriitii ovat csintcrkiksi ltc ()s:1t

yanhuus-, ['(ikn'1,t16rr11rs ia tyiittt)n1w,s-
cliikkeistii, joita ci rahrrstoicla, eliikkciden
indeksikorotukset sckri kokonaisuudcssaan
vaprukirjoil-rin perustuv.tt cl;ikkect, pcrhc
clikkeet jl osir aikrrclikkect

Vakuutusmaksun tasausosa on sidok-
sissa ikri:ir-r j:r sukupuolccn ja sc miiritcl
lilir-r sitcr-r. cttl vakuutusmaksun kokonais-
mrilri nr uodostur.r jdrkevdll:i tavalla suku -

puolest:r rii;r1'rumrttomaksi ja iistd riiprpu-
raksi. 'lirsltrsosJn crot konU)e rrsoivat rnics-
ten ja naisten kcskinr:iirriiscr-r elinejan eros-
ta johtuvia vrrrrhrrrrscldkcosan croja.

'Ihsausosan mririniir-nisccr-r liitqxdt las

kelnrat ja ennustect tchddln Eliiketurr,.a
keskr.rkscssa. Scn trsauscllkernen()ennLls
tcissr.r otctlirn h uonrioon laki rruutokset ja
muu t tasausjrirjcstclmln eLikelaitoksct.
l,askclmissa on mukana oletukset kansan-
t.tloutlcn kchitvkscsti kulcn arrsiotrson
k:rsvu, inflaatio, pllkkasumman kasvu,
tvotttinrrl's ir-rc.

Trsrus()san pcrusteet p\.ritaiIn nlitoit-
tlrraan scllirisiksi, cttd tlsausosr riittriii
vuodcn aik:rna makscttavict-r, yhtcisellri
r':rstuul[a olcvien ekikkeic]cn jr cliikkeen
osicn kustantamisecn. Tasausosan rdijl:i-

nli siirnr' ),htcisesti kustanncttavicn clik-
kciden puskurirahastoon cli tlsausvlstuu
sccn, jonkl yhtcisr-nriirdr-r sosirali- y'a tcr-
vcvsmir-risterion pidtokscn mukaan tulce
krtta.r vdhirrtdiu 30 lrroscrrrtirr serrrlavln
vuoden yhtciscsti kustanrlcttavista chkc
mcnostt.

Tlslusr irsturrscen sisaltrl lliin slnottu
EMU-puskLrriosl, jolla tarkoitctaan tasa
usYastuun vlhin]mdistason (30%) ylitta,
r.il osaa. EMU-puskurilla lievcnnetddr.r
rlatalasuhdanteestir aiheutuvaa rnaksun-
korotr-rspainctta. Tyt)cldkcjlrjcstel nrtn
puskuria kerritiidn tasausmaksulla. Pusku-
rir.r riittrivdnai miirrini pidctldn noin 2,5
pr()senttia pelkkasun-rmasta. Puskr,rrin
vaikutrrste nraksrrrr t.rs;tusosaan arvioi-
daln maksutason ja EMU-puskurin
kchityksestd tehdyilLi ennustcilla.

Yhteisvastuuperiaate

Ellke-Kansan katevajauksen ja ELi
kcturvakcskuksen lur>ttovlkuutuksen
kattamiscksi keritlln rnaksua tyoel:i-

kejiirjestclntdssd olevan yhteisvastr.rupc-
riaattcen mukaisesti.

E liike-Kansan kato,ajar.rkser-r peittdmi
seksi perittivdn maksun <>san vahvistaa
sosiaali- ja tcrvel,sministerit). ELikcturva-
keskukscn Iuottovakuutuksen vanhojcr-r
tappioidcn kattar-r-riscksi kerrirystii maksur-r
osasta on kcrq,nl,t vlijri:imriri, jota nyt pa-
lautctaan. Sosiaali- ja tervcvsn-rinistcrio
plettld E,ldkcturvakeskukscn csitykscstl
vlittccn palauttamiscstir.

Muut osat

Maksun muut osat koostuvat lroitokus-
tannLrsosasta, Illdkctr-rrvr-rkeskukscr-r kus
trnnusosasta ja r-r-raksuta;:pio-osasta. Hoi-
tokustannusosan riittdvvydcn arvioivat
1,htiot. Ehkcturvakcskuksen kustannus-
osa vahvistetaan scr-r csiq,ksestd. MaksLt-
taprpio-osaa maIrIttdcss.l ktil,tetidn 1.hti
oiden .rrr ioita llaksrrtrppioistir.

Laskupcrustckoror-r ylittdvri osuus si
joitustoiminnan tut>toista palautuu va
kuutukscnottajille vakuutrrsmaksun llen-
nuksina cli h1,r,iwksinl. Yhtioidcn arviot
hyviwksistd se ki tilivuoc'le n lopun r,akar.a
raisr.r ustilannc vaikLrttavat virkuutukscr-rot-
tajillc plleut rrvrrn lrraJr;i5rr.

Eliiso Ryryntinen
Eliketurvakeskuksen matemaatikko

Tyiittiimyysetiltte a,2
Tarausoia 15,o
Elike-kansa o,2
ETI(:n luottovakuutus -o,,
tuut osat (ETX:n kust,
maksutappio, hoito.) 1o
Alentamatol maksu yhteense 21,9
tlyYitys -o,8
Keskiniiriinen
maksu yhteensl 2r,:
Tyiinantaian osuus ,'6,6
Tyiintekiiin osuus 4,s
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Ylrteistt
eltkeopastusta

z5vuotta
Tytietiike- ja kansaneliikeiiirjes-
tetmi ovat patvelteet yhteistyds-
si vakuutettuja jo neti6nnes-
vuosisadan. Yhteistytisopimuk-
sen ansiosta asiakkaat saavat
etdkeneuvontaa ja apua elSke-

hakemusten tekemisessii yhtti
laitla Kelan kuin tytieldkelaitos-
ten palvelupisteissi. Opastusta
saa, koskeepa asia sitten tyti-
tai kansaneltikettii.

elan ja ETK:n vdlinen yhteis-
tyosopimus astui voimaan
tammikuun alusta 1976. Sii-
hcn liitettiin Kelan ja Kun-

tien elikevakuutuksen vilinen eldkepalve-
lusopimus nro nna 199 4. Sopimus saatet-
tiin ajan tasalle rroden 1998 alussa.

Sopimuksen osapuolet sitoutuvat yh-
tcisryohon vakuutettujen palvelussa. Toi-
mintaa johtaa, valvoo ja kehitted eldkepal-
velun neuvottelukunta. Se voi myos teh-
dd csiryksid sopimuksen muuttamisesta ia
nimittiii tyoryhmid. Neuvottelukunnassa
on I0 jisentd, viisi Kelasta ja viisi ryoeld-
kejlrjestelmin puolelta. Neuvottelukun -

nan toimikausi on kolme vuotta.
Neuvottelukunnan puhecnjohtajina

kolmivuotiskaudella 2000-2002 vuorot-
televat osastopitllikko Helena Tapio
Eldketurvakeskuksesta l'a osastopeellikko

luhani Rantamiiki Kansanelikelaitok-
sesta. Kansanelikelaitosta edustavat Ran-
tamden lisdksi aluejohtaja Heikki Kuusi-
aho, vakuutuspiiiillikko Pertti Alatiirml,

paikallisjohtaja
Mirja Saari ja tie-
dotussihteeri Hilk-
ka Nakari.

Tyoelakeiiries-
telmdn edustajat
ovat Tapion lisdksi
osastopdlllikko
Riitta Lindstrtim
Eldketurvakeskuk-
sesta, asiakaspalve-
luprojektin johtaja
Marja-Leena Su-
honen Kuntien eld-
kevaku u tukse sta,
johta ja Kyosti
Poutiainen Ilmari-
sesta ja kentin joh-

taja Ossi Vuorenmaa Maatalousyrittdji-
en eldkelaitoksesta. Neuvottelukunnan
eldkeasiantuntijana toimii asiakaspalvelu-
peellikko Tapio Karsikas Ellketurvakes-
kuksesta.

Hakemuksista valtaosa Kelaan

Vuodesta 1993 ldhtien ryoelikelaitosten
palvelupisteissd on voinut tlyttili kansan-
eldkehakemuksen. Jo siti ennen oli mah-
dollista teyttal ryoelekehakemus Kelassa.

Yhteiset hakemuslomakkeet ovat olleet
kdytossd huhtikuun 1993 alusta alkaen.
Ne suunnitellaan yhteisryond eldkepalve-
lulomakeryhmlssd.

Vuonna 1999 Kelan toimipisteissd
vastaanotettiin yli 74 000 tyoeldkehake-

musta, kun tyoeldkepalvelupisteisiin jitet-
tiin vain alle 6 000 kansanelikehakemus-
ta. Suurta eroa selittld muun muassa se,

etti Kelan konttoriverkosto on laaja ja
koko maan kattava. Lisdksi Kela on tut-
tu paikka, koska sielld hoidetaan paljon
muitakin asioita.

Vuosittain maeritetean summa, jonka
sopimuksen osapuolet laskuttavat toisil-
taan hakemusten kdsittelystt.

|os asiakas hakee tyoeldkelaitoksessa
pelkkii kansanelikettl tai Kelassa pelkkld
tyoeldkettd, joutuu laitos maksamaan toi-
selle 207,54 markkaa hakemukselta. los
samalla hakemuksella haetaan seke tyo-
ettl kansaneldketti, on yhden hakemuk-
sen hinta I82,lI markkaa. Hinnat ovat
vuodelta 2000. Nemi summat sisiltivdt
myos kaiken neuvonnan, joten laitokset
eivit laskuta toisiltaan mitddn pelkdstd
neuvonnasta.

Koska Kelassa vastaanotetaan palion
tyoeldkehakemuksia, joutuu tyoeleke-
puoli maksamaan Kelalle hakemusten
kisittelypalkkioita encmmin kuin Kela

ryoeldkelaitoksille .

Koulutuksella iso merkitys

Sopimuksen osapuolet ovat sitoutuneet
huolehtimaan siitt, ettl toisen osapuolen
toimihenkilot saavat koulutusta, jotta he
voisivat palvella asiakkaita mahdollisim-
man hyvin. Koulutus suunnitellaan Kelan
ja ryoeliikejiirjestelmln yhteisessd koulu-
tustyoryhmessa.

Eldketurvakeskuken kouluttajat kier-
tivlt kouluttamassa Kelan henkilokuntaa
ymptri maata. Vuosittain jirjestetiilin lI-
hes 20 teemapdivdd, joissa kisitellltn
ajankohtaisia tyoeldkeasioita. ETK ja
Keva jirjestivit joka vuosi muutaman
ryocldkeasioiden peruskurssin Kelan hen-
kilokunnalle. Lislksi Kelan toimistoista
otetaan suoraan yhteytti ja toivotaan
koulutusta jostain tietysti asiasta. ETK:n
kouluttajat vetevet l0-20 tillaista tilai-
suutta vuodessa.

ETK jerjesteii myos muutaman kun-
toutusseminaarin l'uosittain. Luennoitsi-
jat tulevat tyoeldkelaitoksista ja Kelasta.
Kela jirjestii kerran modessa koulutus-
tilaisuuden Kelan etuuksia koskevista
ajankohtaisista asioista. Tilaisuus on
suunnattu koko tyoelikepuolelle.

Tekti Son no m ori H oi kon e n
Kuw Niko Nurmi

f$t':i
i1
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Elikepalvelun neuvottelukunnan loulukulsessa
luhlakokouksessa ollyat tledottaie HIlkka lla-
karl Kelasta (vas.), asiakaspalvelupiSlllkkii Tr-
plo Karslkas ETK:sta, iohtaia Ky6stl Poutlalnen
llm.rl3€sta, osastopillllkkii Helena Taplo
ETK:sta, osa3topiilllkk6 luhanl Rantamlkl Ke-
l.st. (nGuyottelukunnan puheenlohtala), va-
kuutuspiilllkkii Perttl Alat6rmi Kelaste, Pal-
kallislohtala tlrla Saarl Kel.sta la atuclohtala
Helkkl Kuuslaho Kelasta.
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Kelan eltkkeisiin
muutoksia

Vuodenvaihde toi useita
muutoksia Kelan el6k-
keensaaiille. Kelan mak-

samaa kansanelikettii
saa nyt 2to ooo

elikelfiistfi vihemmiln
kuin aikaisemmin. Ensi

kesini kansaneliike
nousee 73 markkaa
kuukaudessa.

Mi;H**ffi
netti "leikatun pohjaosan", jota maksct-
tiin viime vuonna viela 92 markkaa kuu-
kaudcssa. Hcisti 90 600 saa kuitenkir.r
cdellccn Kclasta cldkkcensarjien asumis-
tukea. hoitotukca. lapsikorotusta tai rin-
tamalisdi.

Niin sanotun leikatun kansanelikkeen
cli entisen pohjaosan maksaminen lakkasi
1.1.2001. San.roin loppui myos noin 130
vanhan puolisolisdn maksaminen.

Sen sijaan kansaneldkkeen lisind en-
nen vuotta 1996 alkaneita lapsikorotuk-
sia ei leikata ainakaar.r toistaiseksi. Allc 16-
vuotiaasta lapsesta maksetaan lapsikoro-
tusta noin 9 000:lle ellkkeensaajalle.
Korotus on 105 markkaa kuukaudcssa
lasta kohden.

Nousua keskimiilirin nelji
prosenttia

I(ansaneltkkeiti ja ylcisii perhe -e ldkkcitd
sekt eldkkcensaajien l.roitotukea ja rir.rta-
malisid korotertiin kansanelikeindeksillt,
joka nousi 3,9 prosentilla. Yksindisen tiy-
si kansaneldke on ensimmdisessd kunta-
ryhmissd 2 759 markkaa kuukaudessa.
Naimisissa olevar.r tiysi kansaneldke on
340 markkaa pienempi.

Toisessa kuntaryhmdssl yksindisen tdy-
si kansanelike on 2 641 markkaa ja puo-
lisoiden 2 318 markkaa kr.rukaudessa. Rin-
tamalisi nousi yhdeksdlld markalla 235
markkaan ja elikkeensaajien hoitotuki
nousi 295 markkaan kuukaudessa. Koro-
tettu hoitotuki on 735 markkaa ja eri-
ryishoitonrki I 471 rnarkkaa kuukaudessa.

E,hkkcensaajien asu mistuessa asumis-
kustannusten enimmiismdiria korotettiin
kansanelikei ndeksin nousua vastaavasti.
Ldmmitysnormi nousi keskuslimmitysta-
loissa 65 pennilli nelioltd kuukaudessa.
Vesinormi nousi kahdella markalla hcnki-
loI kohden kuukaudessa asunnoissa, jois-
sa on vesijohto ja ltmmin vesi. Muissa

asunnoissa se ei noussut. Kunnossapito-
normia korotettiin viidellt markalla kuu-
kaudessa. Maksussa olevat asumistuet sdi-

llvit kuitenkin ennallaan seuraavaan tar-
kistukseen saakka.

Tasokorotus laaiensi
el5kkeensaaiien piiriii

Kesdkuussa 2001 kansaneldke nousee 73
markalla kuukaudessa noin 677 000:1le
kansancllkkcen saajalle. Jos kansaneldke
on varhennettu tai suhtcutettu Suomes-
sa asuttuun aikaan, korotus on suhteessa
pienempi. Sama korotus tulee noin
5 000:llc leskeneldkkeen tdydennysmit-
rdn saajalle.

Kansaneldkkeen tasokorotus nostaa
myos pienimpfldn eldkkeeseen oikeutta-
via ryoelikkeen tulorajoja. Nosto antaa
oikeuden kansanelikkeeseen arviolta
I0 000:lle tytieldkkeen saajalle . He jou-
tuvat tiyttimldn kansanelikehakemuk-
sen, koska Kelalla ei ole kattavia tietoja
mulrn muassa ulkomailta maksettavista
clikkeistl.

Uudet pienimpddn, 65 markan kan-
sanelikkeeseen oikeuttavat bruttotulora-
jat ovat 1.6.200I alkaen seuraavat: yksi-
ndiselle ensimmiisesse kuntaryhmessi
5 799 markkaa kuukaudessa, toisessa
kuntaryhmdsse 5 564 markkaa kuukau-
dessa, naimisissa olevalle ensimmdisessi
kuntaryhmlsse 5 119 markkaa kuukau-
dessa ja toisessa kuntaryhmdssi 4 918
markkaa kuukaudessa.

Eldkkeensaajien korotettu sairausva-
kuutusmaksu aleni 0,5 pcnnilli eli elike-
tulosta peritddn sairausvakuutusmaksua
2,7 pennid,,veroiyriltd. Vcrojen ja sairaus-
vakuutusmaksun muutos ndkyy ennakon-
piddtyksissd helmikuusta lihtien.

Kansaneldkkeen tasokorotus ja sen
vaikutus kunnallisverotuksen elf,ketulo-
vihennykseen nostaa yhteensd noin
900 000 eldkkeensaajan nettotuloja tane
vuonna.

Hilkka Nokori
Kelan tiedottaia
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ELAKE-FENNIA

I Keskinfr inen vakuutusyhti6n Eliike-Fennian
hallitus on nimittiinyt yhti6n toimitusiohta-
jaksi r.5.zoor alkaen varatoimitusiohtaia Las-

se Heinidn. Heini6 ottaa tehtavan vastaan ny-

kyisen toimitusjohtajan Risto Kauston taytte-
essd elfrkeiSn toukokuussa zoor.
Toimitusjohtalan silaiseksi on nimitetty sa-
masta ptiivtimtiti riistii lukien va ratoimitusjoh-
tala Tarkko Jousi.
Filosofian maisteri, SHV Lasse Heinid (49)

aloitti vakuutusuransa vuonna r98r Aura-yh-
titin matemaatikkona. Sieltti hiin siirtyi Etiike-
Sampoon, jossa hdn toimi muun muassa va-
ratoimitusjohtajana. Eldke-Fenniassa Heini6
on hoitanut varatoimitusiohtajan, vastuutti-
sen aktuaarin ia toimitusiohtalan sijaisen
tehtavie yhtidn toiminnan alusta 17.t998 al
kaen.

Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Tark-
ko Jousi (Sl) on toiminut varatoimitusjohtaia-
na yhticin toiminnan alusta atkaen. Sitti en-
nen on tytiskenteli Sampo-yhtitiissii.
Ekonomi, luonnontieteiden kandidaatti Jarmo
Tdyri on nimitetty yhteysjohtalaksi Eliike-Fen-
nian asiakasyhteyksiin. Hiinen vastuualuee-
naan ovat kentdn ja yhteyspiiiillikOiden tuki-
toiminnot. Lisiiksi hiin osallistuu eldkevakuu-
tusasiantuntiiana erityisosaamista vaativaan
asia kashan ki ntaan.

Lasse Heini6

ELAKETURVAKESKUS

I Filosofian maisteri Tiina Nurmi on nimitetty
suunnittelu- ja laskentaosaston vakuutusma-
temaattisen yksikdn vastuunlakopiiiittikdksi
ja filosofian ylioppilas Katariina Vapalahti va-
kuutusmatemaattisen yksikdn matemaati-
koksi vuoden alusta tukien.

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti Maria Juka-
mo on nimitetty systeemisuunnittelijaksi tie-
tojdrlestelmtiosastolle r.r.zoor alkaen.
Hallintotieteiden maisteri Jussi V5limaa on
n i m itetty s u u n n itte liia ksl e tii kelii rl e ste I m ii -

osastolte r.r. zoor alkaen.
Merkonomi Jaana Carlenius on nimietty tieto-
ldrjestelmdosastolle systeemisuunnittelilaksi
r.z.zoor [ukien.

ILMARINEN

I Oikeustieteen kandidaatti Markus Palo-
murto on nimitetty eldkkeiden maksuosaston
osastoptiiillikdksi.

LELTYOEGKEKASSA

I Kauppatieteiden kandidaatti Mikael Wik-
str6m on nimitetty aluemarkkinointiin Helsin-
gin alueen yhteyspiielliktiksi 4.rz.zooo alka-
en.
Valtiotieteen maisteri Sami Toivanen on nimi-
tetty aluemarkkinointiin Turun a{ueen yhteys-
piiiiltikciksi z.r.zoor alkaen.
Valtiotieteen maisteri Tiina Piensoho on nimi-
tetty viestinnan suunnittelupidllikbksi
z.r.zoor alkaen.
Valtiotieteen ylioppilas Sari Mytlykoski on ni-
mitetty tiedotustoimittajaksi z.r.zoor alkaen.

PORASTO

I Oy Porasto Ab:n toimituslohtalaksi on ni-
mitetty 1.11.2ooo alkaen valtiotieteen kandi
daatti Eero Sipilii. Sipila on toiminut aikai-
semmin Kemira-konsernissa eri tehtdvissd,
viimeksi Kemira Oyj:n henkitdstdlohtajana.

Poraston asiakaskirjanpitopalveluihin on ni-
mitetty 1.12.2ooo alkaen ylioppitasmerko-
nomiTaina Tiilikka. Vuoden zoor alusta luki-
en vakuutusmatemaattisiin palveluihin on ni-
mitetty matemaatikoksi filosofi an maisteri
Pasi Str6mberg ja eldke pa lve lui hi n eliikeasi-
ain esittelijtiksi kauppatieteiden kandidaatti
Anita Antti-Roiko.

VAKUUTUSYHTIOIDEN
KESKUSTIITTO

I Vakuutusyhti<iiden Keskusliiton henkikj-
vakuutusjohtajaksi on nimitetty oikeustie-
teen kandidaatti Timo Silvota (+z)

15.1.2oo1 lukien. Hdn on toiminut viimeksi
johtajana Leonia Henkivakuutus 0y:ssd ja
aiemmin muun muassa apulaisjohtajana
Tapio la-yhti6issii.

Valtiotieteen maisteri Joona Vuorenpdii on
nimitetty tiedotuspiiiillik6ksi Vakuutus-
yhti6iden Keskusliittoon r.rz.zooo Iukien.
Han vastaa vahingontorjuntaan liittyvasta
tiedotuksesta ja tiedotusyhteistytista.
Joona Vuorenptiii on tydskennellyt viimeksi
julkaisu piiii ttikkdnii Metsiitiitto-Yhtymiissii.

VARMA-SAMPO

I PdSomamarkkinat-toiminnon lakiasiois-
ta vastaavaksi on nimitetty z.r.zoor alkaen
oikeustieteen tohtori ja kauppatieteiden
maisteri Timo Kaisanlahti. Hdn siirtyy Var-
ma-Sammon patvelukseen kauppa- ja teol-
lisu usm in iste ri6stti.

Varma-Sammon hallitus on r.r.zoor alkaen
nimittiinyt filosofian maisteri, SHV Pasi
Mustosen WL:n sekd Varma-Sammon yh-
ti6liirjestyksen tarkoittamaksi vakuutus-
matemaatikoksi.

VERDANDI

I Merkonomi Lauri Linnanmdki,3T, on ni-

mitetty piiripiiiillik6ksi Verdandin alue-
konttoriin 0uluun. Hin on aikaisemmin
toiminut Lumon-yhti6iden tuotepiiiillikkd-
nii Pohlois-Suomen atueella sekii Verdan-
din asiamiehenti 9o-luvun alussa 0ulussa,

Kauppatieteiden ytioppitas Marko Lantto,

32, on nimitetty asiakasvastaavaksi Ver-
dandin aluekonttoriin Ouluun. Han on toi-
minut aikaisemmin Verdandin asiamiehe-
nti Oulussa.

Kauppatieteen maisteri, KHT Stina Lind-
roos toimii Verdandi-yhti6iden talousptiiil-
likktjnii. Hiin raportoi toimitusiohtaia Folke
Lindstrdmille.

Kauppatieteen maisteri Paula Routamaa
on nimitetty controlleriksi Verdandi-yhti6i-
hin. Hdn on aiemmin toiminut tilintarkasta
jana KPMG Wideritlii. Routamaa raportoi
talouspiiiillikkti Stina Lind roosille.

Kauppatieteen maisteri Tiina Vainio on ni-
mitetty Verdandi-yhti6iden riskcontrolle-
riksi. Hdn on ennen toiminut Verdandi Elii-
kevakuutuksen finanssiosaston back-offi -

cena. Vainio raportoi varatoimitusjohtaja
Thor Souranderille.
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Pakosta ptitkii-
tyiissi ei viihdytii

I Patkatyd katkoo tydeliimiin
kahleita sekd pahassa ettii ylliit-
tavasti myds hyvdssd. Patkatyd
on erittiiin moni-ilmeinen, eikd
ihmisen etiimiintilanteesta riippu-
en, pelkdstiiiin kielteinen asia.
Silti vuonna ry97 iopa 85 pro-
senttia maaraaikaisista teki ptit-
kiitditii vastoin omaa tahtoaan.

Piitkiityd kohtaa naisia useam-
min kuin miehiti, sillti vuonna
2ooo naisista 2o prosenttia tyijs-
kenteli mddrdalkaisessa tydsuh-
teessa, mutta miehistd vain r3
prosenttia. Vaikka piitkiitydt ovat
edelleen yleisempiii nuorilla
ty6ntekil6ill2i, 3o-49-vuotiaiden
naisten osuus on kasvanut enem-
miin kuin heidiin osuutensa tyd-
voimasta.

Pdtkdty6-on gelmat kAr,istyvat
aloilla, joilla tydsuhteita on maa-
raaikaistettu tyOsta ja tydnteki-
i6ista riippumattomista syista.

Useim mat miiiiriiai kaisista
tydsopimuksista on r99o-[uvulla
solmittu kunnissa. Vaikka iulki-
sen tyonantaian leipii on edelleen
kapeaa, pitkea se on yhd harvem-
min. Tiittii osin tutkimukset vah-
vistavat esimerkiksi hoitoalan
tydsuhteiden ketjuttamisesta ju[-

kisuudessa kdytyii keskustelua.
Kaikentaisten tydsuhteiden

alussa riski tydtapaturmiin on
suurimmillaan, mutta tydperdisid
sairauksia vastaan patkatyd nayt-
t6isi toimivan fopa jonkinlaisena
vakuutuksena.

Piitkiitydtutkim usta jo htaneen
Veikko Notkolan mukaan fyysi-
sestd ja sosiaatisesta ty6ymparis-
tbstii lohtuvat ongelmat eivat
nahtavasti enntiti vaikuttaa [y-
hytaikaisissa ty6suhteissa yhta
vakavasti kuin pysyvissii tydsuh-
teissa.

Tutkimus pitaa petketdina vain
mdiiriiaikaisia tydsuhteita, eikd
esimerkiksi osa-aikaisia, kuten
eriiissii muissa tutkimuksissa.

Tilastokeskuksen julkaisu
"Piitkiity6t Suomessa r99o-luvul-
[a" perustuu pitkiilti ETK:n tyd-
su hde rekisterei hi n.

I Yli r,z miljoonaa henkildti sai
Suomessa jotain etiikettii vuoden
1998 [opussa, joten melkein joka

neljiis (23,4 %) maassa asuvasta
oli etiikkeettii. Alueellisesti eliik-
keet jakautuvat epatasaisesli.
Eniten etiikkeensaajia asuu itiii-
sessii Suomessa vdestci6n suh-
teutettuna.

Tiedot 16ytyvat Eldketurvakes-
kuksen julkaisemasta tuoreesta
raportista Eliikejiirjestetmien alu-
eelliset erot. Luvut ovat vuodelta
1998.

Maakunnittain tarkasteltuna
eniten eliikkeensaajia ldytyy Ete-
lii-Savosta, jossa heitii oli 28,9
prosenttia viiestdstii. Va hi ntaan
z7 prosentin osuuteen ylsiviit
Etelii- ja Pohjois-Karjalan, Kymen-
laakson ja Kainuun maakunnat.
Yti z5 prosentin maakuntia otivat
listiksi Poh jois-Savo, Etelii-Poh-

lanmaa, Satakunta ja Kanta-
Hiime.

Maakunnista pienin eldkkeen-
saajien viiest6osuus, 18,3 pro-
senttia, oli Uudellamaalla. Seu-
raavina tulivat Pohjois-Pohjan-
maa27,5,ltd-Uusimaa x,,9 ja Ah-
venanmaa z3 prosentillaan.

los tarkaslellaan vield pienim-
piii yksikdita eli kuntia, eniten
etiikkeensaajia oli Keski-Suomen
Luhangassa (42 o/o) ja vdhiten
Pohjois-Pohjanmaan Oulunsalos-
sa, jossa eldkkeensaajia oti va-

iaat 12 prosenttia kunnan vdes-
tdsta.

Tytiikiiisistii viihiten eliikeliiisiii
Ahvenanmaalla ia Uudellamaalla

Suomessa oli vuoden 1998 Lopus-
sa zo kuntaa, joissa vdhinttidn
loka viides tydikbinen (15-54 -

vuotias) asukas oli eliikkeellii.
Korkein eliikkeetlii olevien tyd-
ikiiisten osuus oli Pohjois-Savon
Rautavaarassa, jonka asukkaista
oti eliikkeellii periiti z6,o prosent-
tia eli useampi kuin joka neljiis.
Seuraavina tulivat Kannonkoski
ja PyLk6nmiiki zz,4 prosentin
osuuksiltaan.

Maakunnista ty6ikiiisten el5-
keldisten osuus oli suurin Kai-
nuussa, jossa se oli 15,1 prosent-
tia. Kunnittain osuus vaihteli Ka-

iaanin n,z prosentista PuoLan-
gan 2o,3 prosenttiin. Seuraavaksi

55-64 -vuotlalden omaa eliikettii saavien osuus
vastaaYan lkilsestd viesttisti, %

Itfi-Suomessa elikeliisten osuus suurin EE
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suurimmat eliiketiiisten osuudet
si joittuivat Savo-Karjalan alueen
maakuntiin, joissa tydikiiisten
etiikeldisten osu udet vaihtelivat
13,8 prosentista 14,9 prosenttiin.

Kuntia, joissa tyiiikiiisiii oli
eldkkeel[5 alle ro prosenttia, oli
puolisen sataa (S4) ia maakuntia
kaksi: Ahvenanmaa (2,8 7.) ja Uu-
simaa (8,7 7o). Ahvenanmaalla
eldkkeensaajien osuudet olivat
yleisestikin kaikkein mataLimmat:
alimmitlaan Briinddssii 4,9 pto-
senttia ja enimmilttiiinkin Vird6s-
sa 13,3 prosenttia. Manner-Suo-
men matalin ty6ikaisten eliikkeel-
liioloaste oli Espoossa,5,8 pro-
senttia. Muita alle kahdeksan pro-
sentin kuntia olivat Kauniainen ja
Kirkkonummi. Alle yhdeksiin pro-
sentin'kerhoon' mahtuivat lisdksi
larvenpaa, Vantaa ja Helsinki Uu-
deltamaalta sekd Rusko, Paimio ja

Merimasku Varsinais-Suomesta ja

Kodisioki Satakunnasta.
Valtakunnallinen keskiarvo,

,r.12.1998

11,5 prosenttia, osui vuonna 1998
neljddn kuntaan: Laukaa, VdhS-
kyrd, Kokkota ja Keminmaa seki
maakunnista liihinnti Pirkanmaa-
han (t,3 %) ja Keski-Pohjanmaa-
han (rr,9 7o).

Viimeisellii kympil16 joka toinen
el6kkeelld

Ty<iikiiisten viimeisellii kympillii
eli 55-64 -vuotiaasta vaestdsta
oti eLiikkeellii jo yti puolet (5r 7.)
vuonna 1998. Ylimmilliiiin eli 72,8
prosentissa se oli Pohjois-Savon
Rautavaarassa ja Etelii-Poh jan-

maan Kortesiarvelld, jossa maini-
tun ikaiset olivat eldkkeeLlii 7o
prosenttisesti. Lisdksi oli r5 kun-
taa, joissa 55-64 -vuotiaista va-
hintiiiin kaksi kolmesta oli eliik-
keellii. Niistii kuusi sijaitsi Poh-
jois-Pohlanmaalla ja loput haiau-
tuivat seitsemaan maakuntaan.

Kuntia, joissa 6o prosentin
osuus ylittyi, oli kaikkiaan 96. Yk-

Kimmo Kontio
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siktiSn Uudenmaan, ltd-Uudenmaan, Kanta-
Hiimeen, Kymenlaakson, Pohjanmaan la Ah-
venanmaan kunnista ei ylittanyt 6o prosentin
osuutta. Toisaalta Pohjois-Savossa, Pohjois-
Karlalassa, Pohjois-Pohjanmaatla ja Kainuus-
sa vain harva kunta alitti olennaisesti tdmiin
osuuden. Maakunnista Pohjois-Savon eldk-
keelli olevien osuus oli korkein (6o,3 7o),

mutta ldhes yhtii korkea se oti Pohlois-Karja-
lassa (59,r 7o) la Kalnuussa (S8,g"k). Pohjois-
Pohjanmaa oli seuraavana 56,9 prosentin
osuudetla.

Pienimmilltitin 5 5-64 -vuotiaiden etdketiiis-
ten osuus vastaavan ikaisesta vaestosta oli
Ahvenanmaalla, 43,1 prosenttia. Sen kunnis-
ta muodostuikin yhtti lukuun ottamatta (lni6

25,9 7o) matalan ptiiin kymmenen ktirjessd.
Matatin eliikeliiisten osuus oti Brdndtissii,
r8,o prosenttia. Mielenkiintoisena piirteena
voisi todeta, ettd alte 40 prosentin kunnat (zr
kpl) siioittuvat yhtd lukuun ottamatta meren
iidrelle: r3 Ahvenanmaatle, kolme saaristo-
merelle (lnidn listiksi Nauvo ja Askainen), Uu-
detlamaalla Kauniainen bS,l'D, Espoo (38,2

7o) ja lnkoo (lS,l y; sekii Pohjanmaan ranni-
kolla Korsniis (tS,l%) ia Niirpi6 (tS,t '/").
Tdstiikin eteenpiiin rannikkokuntien esiinty-
minen on varsin vallitsevaa 45 prosentin
viiestdosuuksiin asti.

Valtakunnattiseen keskiarvoon 51,o pro-

senttiin sattui viisi kuntaa: Hauho, Maksa-
maa, Noormarkku, Pori ja Tornio. Maakunnis-
ta tasmalleen samaan [ukuun osui Satakunta
ja liihelte Pirkanmaa (So,g%) la Kanta-Hdme
(5t,t ok).

Mikko Pellinen

Yaikka ihmisten tyiipalne
kasvoi ia epivarmuus

lisiintyi
organisaatio ei
osannut ioustaa

I Suomalaisen ty6elaman muutos 1990-
luvulla tiivistyy tydpaineiden kasvuun ja

tytisuhteiden epiivarmuuden lisiiiintymi-
seen. TAma ilmenee Tilastokeskuksen jul-
kaisemasta r6 suomalaisen tutkiian artik-
keliiulkaisusta "Jaksaen la loustaen".

Kirian artikkelit osoittavat yhtiipitiiviisti,
ette vastuu ty0,hyvinvoinnista riippuu joh-
dosta eikti ty6ntekii6ista.

- Organisaatiot ovatkin avainasemassa
esimerkiksi varhaisen etdk6itymisen torlun-

nassa, kirjan toinen toimittaia Anna-Maiia
Lehto korostaa.

Viime vuosikymmene[[d netjii viidestii
tytintekiiesta on ioustanut ty6aioissaan. lopa
korvauksetta tehdyt ylity6t ovat olleet varsin
tavallisia.

Oman tydn haltinta yksitdtasolla ja kan-
nustava tydilmapiiri pienryhmissti auttaisivat
iaksamaan tydpaineissa. Niiiden tekijtiiden
merkitys kasvaa tydntekijiin ikiiiintyessii.

Erityisesti ihmisten halukkuutta siirtyii
varhaiseldkkeelle ia sen yhteyksiii tyOpaikan
ikiiasenteisiin kirjassa tarkastelee ETK:n yh-
teyspiiiillikkti Simo Forss.

Hiin pitiiisi tyOnantalia osittain elZikepoli-
tiikan viilikappaleina. Todeltisuudessa tydn-
tekii6itii irtisanottiin kaikista ikiiryhmistd,
mutta elekesaneeraus sai eniten huomiota.

lkiisyriintii vaihtelee toimialoittain. Tuka-

linta ikiiiintyvillii on fuysisesti raskaalla ra-
kennusalalta, mutta ytlettaen myiis aivan toi-
sentyyppisetlii rahoitus- ja vakuutusalalla.

Forss mydntiia, ettei muutos organisaa-
tioissa tapahdu helposti. Henkil6stdn kuun-
teleminen la kannustaminen tuottaisi tehoa
ia kitpailukykyii.

Forssin artikkeli "Toimipaikkojen ikiipoli-
tiikka ja henkil6st6n tyOssd viihtyminen" on
osa ETK:n omaa laaiaa ikiiiintyvien tydsse py-

symistii koskevaa tutkimusta.
Tutkimukset perustuvat Titastokeskuksen

r97o-luvulta alkaen tekemiin palkansaalien
tytiolotutkimuksiin. Yhtenii rahoittajana ETK

saa aineistot myds omien tutkiioidensa kiiyt-
t66n.

Kimmo Kontio

Lukiiatutkimuksesta
arvokasta palautetta

I TyOeliike-tehden lukijatutkimuksesta saa-
tiin paljon arvokasta palautetta lehden kehit-
tiimiseksi. loten parhaimmat kiitokset kaikille
vastaajille. Tutkimushan tehtiin [okakuussa
TyOelike-lehden numerosta neliii. Kysety lii-
hetettiin joka kymmenennetle eLi noin r45o
tukiialle. Vastauksia saatiin 571.

Bismarckin laeissa elikeiki oli 7o

I Tavallisin etiikeikii meittii ia muualla
maailmassa lienee 65 vuotta. Usein
kuulee viiitteen, etta 65 vuoden raja-
pyykki otisi pantu ia pysynyt io rauta-
kansleri Bismarckin mukaan ristityissA
Saksan sosiaalivakuutustaeissa. Tdmd
ei kuitenkaan pidd paikkaansa.

Bismarckin aikaansaannoksena syn
tyi taki ty<ikyvytttimyys- ia vanhuuselti-
kevakuutuksesta (22.6.1889), joka tuli
voimaan vuoden r89r alusta. Tdssd

laissa eltikeikii oli 7o vuotta.
Ensimmdinen eliikelaki koski ruu-

miillisen ty6n tekiiditii ja sellaisia toi-
mihenkilditii, joiden vuosiansio oti
enintAen z ooo vattakunnanmarkkaa.
Sen piiriin kuuluivat myijs eraat pien-
yrittaiat.

lkiiraia 65 vuotta esiintyy ensi ker-

ran vasta joulukuussa r9u sdddetyssd
toimihenkil6iden eliikelaissa, loka as-

tui voimaan vuoden r9r3 alusta. Lain esi-
kuvana oli edetliselld vuosikymmenelli
saadetty ltiivallan toimihenki[6iden eldke-
[aki. Niiiden [akien ajatusmaailma noudat-
teli julkisella puolella perinndisti alattelu-
tapaa, jonka mukaan kruunu oli velvoltinen
huolehtimaan vanhoiksi tulteista palveti-
joistaan (Versorgung).

Tiimd alempi eliikeikii ulotettiin tytinte-
kijdihin vasta vuonna r916 tehdyltii tain-
muutoksella, lonka tarkoituksena oti var-
maan korostaa sodan aikana esiin nous-
sutta halua olla solidaarisia.

Otto von Bismarck oli eronnut io vuonna
r89o ja kuollut kahdeksan vuotta mycihem-
min. Noina ankeina aikoina varsin harva
ty6ntekilii ehti saavuttaa 7o vuoden rala-
pyykin ja paaste nauttimaan maan isan ta-
kaamasta vanhuuseldkkeestd.
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I Alkoholiin liittyvdt sairaudet ovat merkit-
tava tyokyvyttdmyyden syy. Alkoholi aiheut-
taa myOs suuret kustannukset yhteiskun-
nalle ia isot tycipaikka- ja yksi16kohtaiset
ongelmat. Esimerkiksi LEL-aloilla ioka kym-
menes tyt kyvyttdmyysetiike myOnnetaan
alkoholisairauksien perusteella, sanoi LEL

Tycieldkekassan ylitiiiikiiri Juhani Juntunen
LELtydterveyspiiivillii Hetsingissd 6. helmi-
kuuta.

Alkoholi on Suomessa suurin yksittdisen
kemialtisen aineen aiheuttama terveyson-
gelma. Maassamme on jopa puoli mitioo-
naa alkoholin suurkututtajaa, loista valta-
osa on tydelamassd mukana.

S u o m a [a i ste n a Iko ho li n kiiyttci Ii sii ii ntyy.
Vuonna 1999 Suomessa kulutettiin lo noin
yhdeksdn litraa absoluuttista alkoholia asu-
kasta kohden. Suomalainen iuomakutttuuri
on edelteen humatahakuista aiheuttaen sai-
rauksia, tapaturmia ja vdkivaltaisuutta. A[-
koholin kiiytt66n liittyviin sairauksiin ja al-
koholimyrkytykseen menehtyy vuosittain
noin rzoo ihmistii.

Alkohotisairauksista iohtuva tytjkyvytto-
myys on myds kasvussa. Noin 16 ooo suo-
malaisen tydkyvyttomyyselSkkeen syyna on
ainakin osittain lokin alkoholisairaus.

LEL:n mukaan vakuutettulen eli raken-
nus-, maa-, metsd- ja satama-alalla tybs-
kentetevien alkoholisairauksista johtuvien
tytikyvytttimyysetdkkeiden maarA on parin

viime vuosikymmenen kuluessa noussut pa-

rista prosentista nykyiseen yhteentoista pro-
senttiin. Muilla ammattiryhmitlii vastaava
prosentti on uusimpien tilastolen mukaan
vain 3,5.

Kyselytutkimusten mukaan LEL-tydnteki-
j6iden la muiden alojen tydntekijdiden alko-
hotin kaytt0 ei niiyttiiisi eroavan toisistaa n,
mutta alkohotin aiheuttama tydkyvytttimyys
on kuitenkin LEL-atoitta muita yteisempaA.

- Selvimmdt erot tdytyviit alkohotisairauk-
sista aiheutuvasta kuolleisuudesta, ionka ti-
lastointi on verraten tarkkaa. Esimerkiksi
vuosien 1981-1994 vaest6laskenta- ia kuolin-
syytilastot kertovat, etta atkohotisairauksista
aiheutuneita kuolemia on tiind aikana oltut
8oo1, ioista LEL-alojen ty6ntekii6ita oli 2453,
kertoi ytilddkiiri,untunen.

Kuolleisuus korkea ammatiltisesti
liikkuvissa ryhmissii

Vatmistumassa olevan LEL-aloien alkoholisai-
rauksiin kuolleisuutta kasittelevan raportin
mukaan rakennus-, maa-, metsa- ia satama-
atan ty6ntekij6iden kuotleisuus tauti- ia tapa-
turmaisiin kuolinsyihin on perinteisesti ollut
korkea. Tdssd tutkimuksessa tarkastelun
kohteena oli erityisesti kuolteisuus alkoholis-
ta aiheutuviin sairauksiin ammatiltisen liikku-
vuuden mukaan. Tutkimuksen mukaan LEL-

tytintekil<iiltii oti kohonnut kuolleisuus alko-

Alkoholion gelmat lisifi ntyvit tytieldmdssd holiin [iittyviin sairauksiin, erityisesti ammat-
tia vaihtaneilla.

Vaestdlaskenta- la kuolinsyytietoia yhdis-
televa aineisto naytti, etta LEL-tydntekii0i-
den kuolleisuus atkoholisairauksiin oli kor-
kea ammatillisesti liikkuvissa ryhmissii. Tiil-
laisia ammattela ovat erityisesti ahtaus- ia
kuormaustydntekiiiit sekii talonrakennus-
alan aputytintekiiiit. Muitta aloilla ammatti-
aan vaihtaneiden ty6ntekij0iden kuolleisuus
alkoholisairauksiin oli setviisti LEL-tydnteki-

iditii alhaisempi. Samassa ammatissa pysy-
neiden LEL-tydntekiididen alkoholinkdytdstii
aiheutuva kuolteisuus ei poikennut viiestdn
keskimddrdisestd kuolleisuudesta.

LEL-ammattien vitilldkin eroa

Alkoholin kaytdsse la siitd aiheutuvassa
kuotleisuudessa on erola LEL-aloien viilillii.
Ongelmat nayttavat kasaantuvan ptidosin
rakennus- ia satamaty6ntekiiciiden piiriin.
Sen sijaan maaseudun LEL-ammattien eli
maa- ia metsetalouden kuo[[eisuus alkoho-
lista aiheutuviin sairauksiin ei iuurikaan eroa
vAestbn keskimiiiirdisestd kuolleisuudesta.

AlkohotinkiiyttO ia titapiiiset ty6suhteet
muodostanevat eridnlaisen kehiin. Liiallinen
alkoholin kiiytt<i ei mahdollista pysyvaa ty6-
suhdetta, mutta toisaalta titapeiset, lyhyet
tydt viiliin iaiivine tydttdmyyskausineen al-
tistavat hetpommin alkoholin kiiytdtle.

fiino Piensoho
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Tutkimuksen tuloksia on esitelty tarkem-
min tassa lehdessd Pirkko liiiiskeliiisen jutus-
sa "Kekkosen niikdinen talo".

Kaikkien kilpailulipukkeen palauttaneiden
kesken arvottiin Suomalaisen Kirjakaupan
r5oo markan arvoinen Lahjakortti. Lahjakortin
voitti Pauli Pauhu Tampereelta. Ltimpimit on-
nittelut voittajalle.

Vakuutetun tiedotteilla
uusl ilme

I Eltiketurvakeskuksen vakuutetun tie-
dotteiden ulkoasu on uudistunut. Teksti
on taitettu lukilaystiiviillisemmin, ja tie-
dotteiden viiritys on muuttunut.

Vakuutetun tiedotteet on tarkoitettu
kaikilte ihmisitle, f oita tydeliikeasiat
askarruttavat - siis myds Matti ia
Maija Meikiitiiisille. Kussakin tiedot-
teessa kerrotaan yhdesti ty6eliikkei-
siin liittyviistii asiasta. Aiheet ovat osa.
aikaelSke, ty6tt0myyselake, ty6kyvytt6-
myyseliike, yksittitlinen varhaiseldke, per-
he-eliike, vuorotteluvapaa ja etiike, yksi-
tyisen perhepiivdhoitalan eldkevakuutus
seki tydeliikevakuutus ia ennakkoperin-
ttirekisteri.

Tiedotteita saa tilata Elaketurvakes-
kuksen postituksesta, puhelin (og) tstt I
postitus. Niitd saa mycis muun muassa Ke-

lan toimistoista ia ty6voimatoimistoista.

n7 'll*q
Tytielfike-lehden

toimitusneuvosto vaihtui
Ty6etdke-[ehden toimitusneuvoston iasenista
osa vaihtui vuoden alussa. Sddntdjen mu-
kaan vuoden paattyessa vdhintddn puotet
sen kahdeksasta jiisenestd vaihtuu. Vaihdet-
taviin jdseniin ei kuitenkaan lueta paatoimit-
taiaa ja toimituspiiiittikk6a.

Uusia toimitusneuvoston jiiseniii ovat Timo
Aro llmarisesta, Jaana-MariAberg Melasta ja

Lasse Koskinen Elti ketu rvakeskuksesta.
Toimitusneuvostossa iatkavat Liisa Lappi

Vakuutuskassojen Yhdistyksesta, Liisa Turu-
nen Valtiokonttorista ja Outi Lehmus Eldke-
tu rvakesku ksesta.
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Delayed entry into
working life due to

increased years of study
ffi Despite the fact that entry into working life
among the young has been delayed by
almost two years due to prolonged periods of
study, the duration of employment before the
age of 3o has remained more or less

unchanged. One explanatory factor is the
increased incidence of employment among
students and women. This is shown in a
recent report published by the CentraL

Pension Security lnstitute, Muuttuva aktiivi-
ikii ja eldketurva (The active years of the life
course and pension provision in transition).
Although education plays an important role
as regards a person's entire work history, its
effects on the pensionable time during the
tife span have not been much studied.

Before the age of 3o those with onty a

basic education had been in gainful
emptoyment for an average period of 8 years,
whereas those with a high educational level
had spent two years less in employment. The

results showed that after the age of 3o, those
with a higher education spent more time in

employment than those with a lower
education. This was due to the higher
unemployment level of the less qualified
labour force. After the study period, time in

employment accrues somewhat faster at the
highest educational level, and the differences
in pensionable time between the educational
levets had almost disappeared by the age of
5o. According to the report, the differences in
pension accruat between the educational
levels depend on the different earnings levets
and wage trends, and not on the differences
in the time spent in employment.

ileed for a clarification of
the system for calculating

the pensionable wage

ld There are ongoing reforms for simptifying
the acts on the earnings-related pension. The

most controversiaI issue in the proposal has

been the caLculation of the pensionable
wage. The article discusses the need for a

ctarification of the present methods for
determining the earnings-related pensions.
The scheme applies two different methods,
which has caused confusion among the
insured. The discussion is understandable
and the labour market organisations have not
yet reached an agreement in the matter. The
question is whether the pensionabte wage
should be calculated according to the final

average earnings principte or the career
average earnings principLe. The finaI average
earnings principle presently applied under
the main act within the scheme, the
Employees' Pensions Act (TEL), is favourable
when the wage trend is rising and better than
the average. With the changing labour market
structures including shorter employment
periods and changes in occupational
structures, however, it now seems as ifwork
careers more often will consist of several
employment contracts and often there is a

slower increase in the wage level after the
person has reached middle age. From the
point of view of clarity and impartiality of the
pension system, the article states that the
career average earnings principle is clearly
the better alternative of the two. lt would
also naturally correspond to the
contributions actually paid by the wage
earners, as, during their career, the insured
would finance their own earnings-related
pensions specificatly according to their
career average earnings.

l{ew pension index would
distribute the costs of

ageing more evenly across
generations

,# The Finnish population is ageing, as life
expectancy increases and birth rates drop.
The costs due to the ageing population will
mainty affect the young and future
generations. The decreasing labour force wilI
be a factor accelerating upward pressure on

wage costs in the future, where the present
TEL index would respond by raising the
pensions, despite the slower growth of the
wage bitl upon which contribution rates are

based.
The recent report "Pension lndexing,

Longevity Ad,ustment and Ageing in FinLand"
published by the Research lnstitute of the
Finnish Economy (ETLA), suggests that the
present TEL index should be replaced by one
that would index the benefits to the total
wage bill instead of average earnings. Other
reforms discussed are the introduction of a
longevity adjustment to new pensions and
tying funding to birth rates. According to the
report, these would be efficient methods for
distributing the costs of ageing more evenLy

across generations.

lmpact of new distribution
channels in the insurance

industry
- structures are not easily changed

ilr.f Even though insurance nowadays can be
purchased over the lnternet, through
telemarketers, banks and brokers, it seems
as if the new sales channets would not have

any revoLutionary effects on the insurance
industry. The new sales channels should
reduce costs without affecting quatity. So far,

the lnternet has not had any major cost
reducing effects. lnstead of focusing on the
tools of the new distribution channels, Mr

Jukka Rantala, Managing Director of the
Federation of Finnish lnsurance Companies,
would rather steer the discussion towards
the structures and traditions within the
i nd u stry.

The field of social insurance is more
complicated than motor or traveI insurance,
for example, and the selling of social
insurance requires more expertise
concerning the client's insurance needs and
economic prerequisites. The lnternet and
teLemarketing are more quickly adopted as

tooLs used in existing client relationships
than in the selling of policies to new
customers. People's attitudes change only
slowly, and thus, at Least for some years
ahead, the major part of social insurance
policies in Finland will still be sold through
insurance agents and at insurance
companies'offices.
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ripclsse tahdissa! Valtiovarainministeri-
ossd halutaan omiin ktsiin Rahoitusval-
vontavirasto ja Vakur-rtusvalvontavirasto
mahdollistcn kawealuciden ja paellekkai-
s1rydcn varjolla.

Vakuutusalalla ministeri Siimekscn
syksyisti aloitettir ihn.reteltiir.r : miksi ih-
meessi nyt, kun Vakuutusvalvontaviras-
to on toiminut vasta pari vuotta ja siti
paitsi hp in. Toisralta valtiovarainrninis-
terion harrastus eritvisesti ryocldkcvaroja
kohtaan ei ole uusi itmio; sielli niille
epiilemittd olisi ticdossa monta hyvid
kiyttotarkoitusta.

Valtiovarai n mini steri6n pyrkimykset
on tIh:in asti kuitcrrkin torjuttu. ja voi
olla, ettd niir.r kriy, trilldkin kertaa. Vakuu-
tusalan ktrarti on yhteni michen[ val-
vontaviranornaisten 1,hfli51dmistd vas-
taan, niin nykyisen valvounau peellys-
mies, ministeri Maija Perho, ylijohtaja
Tarmo Pukkila kuin Vakur.rtusvhtioidcn
keskusliiton toimitusjohtaja ]ukka Ran-
tala. Rahoitustarkastuksen Kaarlo |iin-
niirikii2in ci olc innostunut.

Rahoitus- ja vakur.rtusr.alvonnan yh-
distdmisaloitteen ajoitus sai selitykscns:i,
kun uuden Sampo-korrglomcraatin syn-
ty uutisoitiin. Leonian, Sampo-ryhrnln
ja Mandatumin perustalta on syntynvt
juuri sellaincn fi nanssitavaratalo, joka
yhdistelee rahoituspalveluja, r,arainhoi-
totuottcita ja riskicrr hrllintar cnncnn:i-
kemdttomilli tavalla. Finanssi-ihmisten
nf,kokulmasta valvonnan rinr-rakkaisuus
voi tuntua turhalta ja kan,ealueita voi
jeiida.

Bj6rr.r Wahlroos csitti yhdistettyd val-
vontaa finanssimarkkinoille ja vakuutus-
alallc jo pari vuotta sitten selvitykses-
sddn. jonka silloinen valtiovarainministe-
ri Arja Alho oli hdneltd tilannut. Ehkd-
pI ministcri Siimcs on tutusturrut sclvi-
tyksecn uudelleen Wahlroosin opastuk-
sel I a.

Uusiuttnn
Sampokohauttaa
v-alvonta-
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M
itcn valvoa uutta Sampo-
konscrnia, jonka ystiirykset
Suvi-Anne Siimes ja Bj<irn
Wahlroos pysryttivdt varsin
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Mikd tdssd valvonta-asiassa on niin
kamalaa, ettl yleensd sopuisa lukka Ran-
talakin kimmastuul Yksi tai kaksi tarkas-
tusviranomaistaf Tai yksi virasto, kaksi
osastoaf Onko silki niin vllidl Maija Per-
ho scn sanoikin: pcl()ttava ammattitai-
dottomuus. Tai lievemmin: kapca ndko-
kulrna.

Pankkien ja vakuutusyhtioidcn riskit
poikkeavat toisistaan. Vakuutuksessa vas-
tuut ovat pitkeaikaista vastuuvelkaa asiak-
kaitle ja riski liittyy sijoitusten arvojeu
heilahteluun. Pankeilla tirkein on luotto-
riski.

- Tdmdn vuoksi valvonnoilla on hy-
vin erilainen filosofia. Pankkipuolclla on
tirkett sdilyttla rahoitr-rsjdrjcstelmln toi-
mivuus. Vakuutusvalvonnassa taas tllrva-
taan vakuutuksenottajan etua. Ndmi
erot on otettava huomioon lainsiiddn-
nossd ja valvonnassa, sanoo Rantala.

Yksityinen vakuutusala kokonaisuu-
dessaan on Suomessa vahvasti purcutu-
nut sosiaaliturvan hoitoon. Vakuutusyh-
tiot eivdt hoida lakisddteisid vakuutuksia
tappiokseen, vaikkei niistl pikavoittoja
keerirdkein.

Maksutulolul,ut puhuvat puolestaan.
Viime vuoden cnnakkoluvuissa koti-
mainen maksurulo oli kokonaisuudessaan
69 157 miljoonaa markkaa, josta kaikcr.r

lakisidteisen vakuutuksen osr.rus oli 39
440 miljoonaa markkaa, pitkisti },li puo-
let. Tyocldkcvakuutus on tictl'sti suurin
(33 600 mmk ), mutta lakisiitcinen tapa-
turma ja liikennevakuutuskin kumpikin
liihes 3 000 rniljoonaa markkaa. On myos
totta, efte sekd yksilollinen henkivakuutus
efte ostoelekkeet kasvavat kor.aa, noir-r 12
prosentin vuosivauhtia. Niiden maksutu-
lo oli viime \uonna yhteensi noin 5 000
miljoonaa markkaa.

Vahinkovakuutus ei Sampoa nykytic-
tojen mukaan kiinnostakaan, ci myos-
kiin suuryritystcn rahoittlrmir-rcn. Nc
kilpailuttavat luottonsa ja cpdilcrndttt
myos vakuutusriskinsd niin tehokkaasti,
cttd kattcet jdlvdt vaatimattomiksi.

Sammon uusien tuotteiden rescptit
ovat r,iel5 salaisia, mutta raaka-aincet pe-
riaatteessa tuttuja: slestotapoja joko va-
kuutuksella tai ilman, omaisuudenhoitoa
ja riskier.rhallintaa vahinkovakuutuksiakin
kdyttdcn. Luvassa ou siis uuruustuottcita,
joita kaitsemaan tarvittaisiin Siimekscn ja
Wahlroosin miclestd yhdistetty valvonta-
jdrjestelmi. Superministeriostd kehkeytyi-
si monopoli vailla vertaa: sielld valmistel-
laan entuudestaan tuotteiden ja yhtioi-
den ja asiakkaiden verotus.
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liketurvakeskuksen
perusesitteet Tyiinte-
kiiin etike, Yrittliin

etiike ia ll6nantaia ia tyiieHke-
vakuutus ovat ilmestyneet suo-
meksl ia ruotslksl. Englanninkie-
liset esltteet itmestyrit piakkoin.

Eslttelden kannet ovat nyt murre-
tun punainen, vihrei ia sininen.
Kansikuvien rahayksikkti on vieti
markka. Vuoden plisti markka
valhtuu euroksi, ia euroon tottu-
mlsen helpottamiseksi esltteiden
numeroliltteessi on tihes kalkki
summat seki markkoina ettl eu-
roina.

Esitteiti saa Kelan konttoreista,
ty6volmatoimistolsta, TE-keskuk-
sista ia ioistakin tyiielikelaitok-
slsta. l{ilti on tolmltettu myiis
eslmerklksi apteekkelhin ia kir-
iastoihln. Esltteiti voi mytis tilata
suoraan Eliketurvakeskuksen
postltuksesta, puhelln (oglrstt I
postitus.
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