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* Kela k5y nuorennusleikkaukseen

#-mrO., piiiilohtaian Jorma Hu uhtasen tehtava-

% on hoitaa Kelan nuorennusleikkaus. Seu-
*avan viiden vuoden aikana enemmdn kuin

joka neljiis KeLan tydntekijii jiiii eliikkeetle. Ta-
voitteena on saada talolLe entistd rennompi ja
avoimempi ilme.

ffi wt1',T,111;T:lX;::1""
#ffi,,., jot , on ottrt tdissa seka yksityisel-

lii ettii julkisella sektoritla, maksetaan koko
elSke vain yhdesta elakelaitoksesta vuodesta
zoo4 lukien. Sitloin viimeisen laitoksen peri-
aate, Vilma, [aajenee my6s julkiselle puolelle.
Tdhdn asti henki16 on voinut saada eliiketti
monesta eri laitoksesta.

z Yhbisesti portaatista tytielliketie-
* ffi*,tavaylir.im.e*ffiffieitd koskeva perustieto on nykyisin

hajaft?1n lnternetissa. Ratkaisuksi on tarjolla
tyde lii ke j ii rj e st e I m 2i n y hte i s e n pe ru s p a lve I u n
rakentaminen verkkoon. Sin ne piiiisttiisiin yh-
den aloitussivun, portaalin, kautta. Tydtii riit-
tdd myds shhkdpostiyhteyksien suojaamisen
ja henkildn stihk6isen tunnistamisen parissa.

ffiffit.:-.:::::::
niin sanotun koulutusvakuutusjdrjestelmdn
kolmannesta vaiheesta, aikuiskoututustuesta.
Sen tarkoituksena on antaa taloudetlista tu-
kea tydeldmiin aikana omaehtoisesti opiske-
Ieville.

aa aa

A^n^nvoima ia ooliittinen uni

tt.;:r#i;,H :rT.lil:iilil:T::ilil',.,
maaritetta ilmi6t ia niista kaytettavan puheta-
van, maarittelee pitkiilti myds harioitettavan po-
litiikan suunnan. Sana on luova jumaluus.

&*+i;::ffi,",",,-
susta

Palkansaajamaksun kasvaessa el2ike pienenee.
Syy tahan on se, etta eldkemaksu viihennetiiiin
patkasta eldkepalkkaa laskettaessa. Otsikon
vaite on siis faktaa. Fiktiota vtiite on vertailtaes-
sa iso- la pienitutoisia keskenddn. Isopatkkai-
nen maksaa enemmiin ja saa suuremman etdk-
keen kuin pienipalkkainen.

Iffi.-_",;.:;__.,,
hiin yli z3 ooo. Osa-aikaeldkeldisten mddrdn
kasvu on viime aikoina ollut varsin nopeata,
vuoden 1997 lopussa heitii oti vain 7ooo. Osa-
aikaeliikeliiisistti hieman yti puotet tyoskentelee
yksityise[lii sektorilla.

rffi;,;;*ffi,,,tffi;
omasta tuloksestaan. Silti liihes kaikki tyot teh-
diiiin porukalla, yksin ei tokkaa saa haettua.

,Hil":"ilil#n=***t=
vat tdita yhdistetyt voimat vanhasta TELAsta

la Eliiketiedotustoimisto ETT:std siten, ettd
naissa toimineet tiedottajat muodostavat uu-
d.essa organisaatiossa TELA Eliiketiedotuk-

tffiHffin;*r,1,t
saan hyvtin tyoltisyyden merkitystd sosiaali-
menojen rahoituksessa.

,innin rahoitus vaikeampaa
tarpee[[isempaa

tietee[[inen kokous alkoi Helsin
gin Katajanokalla syyskuisena maanantaina,
ohjelman sisiiltd niiytti maailmoja syteilevdl-
tii. Viirikiistii oli auditorion yteisdkin: viikeii
oli noin 5o maasta yhteensii yli 4oo henkildii.

Vakon piiiittiksiii
Vatittijilie iuirret [askui suu tliieita
kiisittelystii

Tytinsd Sdressi -sarja
Vahtimestari atirle f6rsman on
Varma-Sammon ktiyntikortti

Lukiian kyn?ist?i
iroieisorin outb rinriaitus

f imlVksia

rigdgksi

!ngtish !umma.ry

lokisen evtdt
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TvoclSkevakuutus on aina ottanut asiakkaittensa palvelun tosis-
saar.r. Asialle on uhrattu aikaa, kekselidisq,ttl ja rahaakin. Hr.
vdin l-rallintoon vclvoittaa meitii jo uusi pcrustuslakikir-r.

Niir-rpd wocldkevhtiot ovat kiutta aikojen mddrdnneet elI-
kepliitoksissddr.r cLikkeen maksuplivlksi kuukauden ensimmdi-
ser-r pankkipdivln. Jo k:ittelyssi on tultu asiakasta vastalr-r r-riin

pitkrllc kuin mahdollista. Niuho olisi voinut r.r.rllrdtI maksur.r

kuukauden r.iimeiscksikin tai kuukauden keskivaiheille niir.r ktrir.r

eldkkeidcn pcrusteena olevat palkatkin maksetaan. Laki niet sar-

noo vain, ctte eleke on maksettava kuukausittain.
Kaikillc ei kuitenkaan tdmikdfu'r riitl. los pankki ei ole kuu

kauden alussa auki, niin eldke pitdisi saada kitccn jo edelliser.r

kuukauder-r puolella, kerran ruodessa periti edellisvuonna. Va-
kuutusl'htior-r asiakas tulisi niin parcmpaan asemaan kuin vaik-
kapa valtior.r ja kunnar.r tai Kclan eldkeliiset, jotka saavat elik-
kccnsi norrnaalisti kuuk:ruden 3. ja 20. plivdn vdlilll.

Ndihin vaatinruksiin on saatu,vhryn.rddn eldkeldisjrirjestotkin,
jotka ovat kirjclmoineet asiasta sosiaali- ja terveysministeriolle.
TritI mielestilin kohtuutonta vaatimusta ovat vakuutusyhtiot
yrittdr-reet mvotilniclclld sclvittdd, mutta esiin or-r tullut viljalti
e nr.rakonpiddtvkse en ja lopullisee n verotukseen Iiitqviri hanka-
h-ruksia. E ikri r-r-ror-rin-rutkaistcn poikkeussidntojen ohjelmointi
ja hallir.rta ole ollcnkaan iln.raista.

Yhtio ei nvkykiivtdnnolll rikastu. los maksupiivi on lauantai
tai pvl.rlpiivI, siirtii sc joka tapauksessa rahat pankkiin jo edel-
liser.rri pcrjantair.ra. Tan.rmikr.run rahat ldhtcvit aina jo edellisen
vrrodcrt r iimeiscrri p.iivdnd.

Pankkien kirjanpitokdvtdnnostl johtuu, cttt tilikirjaus ta-
pahtur.r vasta seuraavana arkipdivrir-r1. I(iytdnto pcrustuu pank-
kien vhtciseen sopin'rukseen eikt ole lain vaatima. Vaikka eldkc-
llisen rahtrt ovat pankissa, hrin ei pllse edes pankkikortillaar.r
niihin krisiksi enncn scu-
raavaa maanantaita.

T:ilh kertaa r.naksuprii-

r':in aientar-niselle on sa-
rlottava sclkokielelli: e i.
I(rjelmid sal aina rustata,
nrr-rtta niidcn selvempi
osoite on Suornen Pank-
kiyhdistyksessl.
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!{w [m t(H{}" 
Huuhtasen johdotta

n uoren n uil6i kkau kseen

U uden piitijohtaian Jorma
Huuhtasen tehtdvdnd on hoitaa

Kelan nuoren nusleikkaus.
Seuraavan viiden vuoden aikana
enemmdn kuin joka neljds Kelan

tytinte ki ji jiiii eliikkeelle.
Tu levaisuuden tavoitteena on

saada talolle entistd rennompi
ja avoimempi ilme.

tur-r tltd haastattelua tehdririn,
Huuhtane n on islnniiinvt
tlloa vast.r rrruutamurr vii-
kon. Kokcncena poliitikko-

na hdn pitriri suun soukalla, kokemusta
talon sisdltl on r,iel:i liian vdhln sur.rri-
suuntaisiin rernouttiprrlreisiin.

Vaikka toisaalta Kcla on hlnelle h1,vin-
kin tuttu. Hdn on ollut vuoclesta 1995
Kelan valtuutettujcn puheenjohtarjl. Kan-
sancdustajana Huuhtanen ehti olla vuo-
desrr I987, sosi.rrli- ja tervel srninistcrin

salkktr hrincllai oli I992-95. Kuol.riosra
kotoisir-r olcva Hur.rhtlucu ou 54-r,uotias
ja koulutLrkseltaln Liriklri. HIn on n,os
ker-rr-rcllvt rnulrn murlssa Nilsidn ja Rauta
vaarru tcrveyskcsknksen johtl'anl vlilii-
k:irinri. ()ikeissa ti)issri. kuten tlvataan sa-

tl()i1-

Jl oikcisiin tiiihin Huuht:ure n joutuu
t-uyt)s Kelass'r. Kc[n julkisuusku'aa, intl-
gol, e i ole likrriscrttminkrritrr juuri voiuut
ke hrr.r puolccns.rvctlr dksi. ur.rttx nvt sc

v:lsta on plhrrsti r\a'cttvnvt. Kela joutui
vuodcn sisilLi kaksi kcrtaa tulilinjalle. tn-
sin Kelan toinrct hermostuttivat cltkcLii
sct, joilta pcrittiir-r takaisin liikaa maksct
tuja elikkcitri. Sitten oli opiskclijoitlcn
vuoro, kun hc joutuivat l,lldttden, kcskcn
opiskclun, rr.raksamaan o1-rintotukca tlkli-
sin.

Milhisilh rcscptcillii uusi plijohtaja
aikoo sl:rcll julkisuuskuvan kuntoonI

- Kcla ci olc osannut ihnaista itscS:in
sellaiscllr tl'alla, jonka ihmisct olisivat
ymmrirtrincct. Trk.risir-rpcrinni)issi oIi
toksihtrivii kirjei tri jr r.riissd moni rnutkai-
sia ilrllisuja. Kchstl s,vnt_vi julkiscssa sa-

r-rassr-r vl-rclclli rvsrivkscll5 kr-n,a, joka ei kui
tcnklan tutkinrukscn mukaln olc oikca,
Huuhtlnen pohtii tapahtunr,rtta.

Turvaverkko tarpeen

Hin viittaa Suomcn Gallupin viimc kc
r'5dni tekcrnirin tutkimuksccn. Tutkinrus
osoitti muur.r muassa, cttl Kclan julki
suuskuvir ci suinkaan olc vhtenriincn.
Plir-rvastoin, sc on nror-ritlhoiner-r jr hlja-
naine n.
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Karkcrsti tiilistden voi slnoir, ettd
kansaneclustljie n jr virkamiesten rnicliku-
vat Kelastr ()\'lt mvonteisem;riti kuin klr-r-
salaisten, r.ncdilr-r jl elinkeinoeLinrrin nri-
kem,vkset.

Tutkirrruksen r.r-rukaan 8 5 prosclrttil
vi-rstaajista oli kuitcnkin sitd mielti, ctti
Kcla or-r vhteiskunnln tiirkein tun.avcrk-
ko, jota ilmln karnsahisct joutuisivat hcit-
tcillc. 75 proscrltti:1 v:rst:rrjista oli sitni
nricltri, crtl Kela on klnsalaisten hvvin-
voinnir-r keskeir-ren tu()ttrria ja takaajir.
Yhtri sr-rurcr-r joukor-r miclcstri Keh on luo-
tctt:l\'rr j:1 toimintavarnrrr krrnsahisten pal-
vclijl. Yli puolet vastairiistl kltsoi, cttd
Kch on jltkuvasti kchitfi,nvt prrcnpaan
sll u n tatiln.

Huuhtlncn ci picll julkisur.rskr.rvan
kohentlrnistn trirkeimpiinri tchtrivrir-riiIn,
mutta .vh tenri tirkeimmistri.'liri r-n i i r-r or-r

rrhdrttv j.r rriitlcn vaikutustcn tcsti ol)
ensi vuonnl, kun Kela osallistr.rlr palvclu
jen laatukilpailuun.

Korjausliikkcisiin or-r ollrrt monirrkin
s,vitri, muttl prin:rvilr niisti liitn,r, trlon

Yasta piielohtalaksi siirryttyiiiin lorma Huuhta-
nen on ehtlnyt tutustua Alvar Aallon suunnltte-
lemaan Ketan peekonttoriin ia sen klrlastoon,
ioka on samanlalnen kuln Viipurin kiriasto.

tulevaisuuteen ja suuriirr ikdluokkiin.
Keh tarvitsec ldhivuosina koko jor,r

kon uutta, pateveS tyovoimaa. Kelan kai-
kcn krikkiaan vli 5 500 hcngcrr miehiq'k
scstii I 500 tvontekijJi siirnl serrraaran
viiclen vuoden aikana viettrimiir-r eldke-

;rriiviri. Tllossa kiv siis he nkilostokato,
jotr 1'riti:i rvhtl,i hoitar.r.raar.r jo nyt. Tu-
hanr-rcn tlllan k,vsymys or-r, r-r-ritcn kaikki
korvicu vriliin tallennettu elf,kc- vm. tie-
to-osaamirlcrl saadaan siirretwi uLr()rem-
rnille wontckijdille. Ennen kuin siirtrin'ri-
nen r.oi cdes llkra, f-rrman in-rlgo 1-ritii
salcla niin vctor<rimaiseksi, ettd nuori viki
l-raluaa tulla Kelirirr-r toil-rin.

Yksittin oikeusturva

Myos Kelan lsiakkaiden, \,akuutcttujcn,
oikeusturvan pcr:iln or-r kvseln, r'iir-r-rc li
koina. Alaa sriritelce suunnaton lakimliirl
ja varsinkir.r pienilLi paikkakunnilla saattaa

kiivdd, ettei r.irkrilija r,ksinkertaisesti k1,kc

r.re l.rallitsemaan kaikkia tietoja. Kuka vas

taa, jos asiakasta ncuvotaan vdlrinf
- Maassa on nyt 86 isor-npaa vakutr

tuspiiril, jotka n-rvirs r-nuodostavat crdln
lliscn irsiantuntijoiclcn turvaverkon. Va-
kr.rLrtuspiiricn sis5lh paikallistoimistoissa
roirllrrn crikoistua jl .rrrttrrl toisir toimis
tojr. Virkaitijat eivdt jd1 yksin or.rgelmien
kanssa valn he voivat pptr.ii jl m\/os saa-

vat apur toisiltaan, Huuhtlncn selittii.
I']ririt(iksct kdr,r'dt moninkcrtaise n tar-

kistusjiirjcstch-r-rdr-r ldpi ja mvos seuranta
on tiivistai.

- Kclassa tchdiin yli nclji nriljoonaa
harkir-rnanvlrlist:r piitosti vuoclcssl. Kvse

on irrhinrilliscstri toimiunxstr. jr rssir voi
sattua virhcitri. los on tehtv virl-rc, sc on
myonr-rcttrivri jl korjtrttiLva.
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Huuhtanen kantaa huolta koulutuk-
scsta. Eritvisesti tarvittaisiir-r r-ryt sosiaali-
lainslridil-rnon osaajia.

Keta ei kutistu

90 luvun alussa arvioitiin, ette Kansar-r

ellkelaitos kuihtr"ru hiljalleen pois. Toisin
on kdvnvt, Huuhtasen n-rielestd laitokscr-r

r-r-rcrkiq,s ci olc kutistunut \.aan kasvanut.

Ja eteenpriir-r katsoessa tilausta vl-ri riittll.
MarkkamriSrlisesti kansanclikc on

talla hctkcllt Kclan suurin etuuslirji 16,5
miljardin markan vuosittaisella maksu-
osuudcll:ran. Sairaskuluja maksctaan nvt
I3,5 miljarclia markkaa r.uodessa. Kasva-
vicn Lilkc ja kuntoutuskulujcn r.r.ryotd

sairaskulujcn osuus suurcncc koko ajan.
l,apsilisii maksetaan vuoclessa noin

kal.rclcksar-r miljardia markkaa, o'or.r.rarkki-
natukca lihes viisi miljardia rnarkkaa ja
opintotukea nelji miljardia markkaa.

- Vaikka n.oellkeilrjcstelmS tulee
koko ajan kattavammaksi, kansaneldke-
puolella on tarvetta Kelalle . Vieli ei edcs
ticdcti, millaisia scurauksia patkIfi,ot ja
toiscn polven syrjiytvmir-ren aiheuttavat,
Huuhtanen pohtii ja lisf,i, ettd Suornes-
sa on toistaiseksi keskusteltu liiar-r vih:in
pcrusel:ikkccn tu lotasosta.

- Meilti on iso joukko pelkin kansarr-

eldkkeer-r varassa cllr'id. Heiden tulota
sonsa on tilll hetkellfl jllnvt jdlkecn vlei-

- Varon, etti yalhdcttalslin valn vaatteet,
mutta mlkiiiin el olkeasti muuttulsl,
kommentol Huuhtanen Kansanelike-
laltoksen nlmenvaihtoarvelula.

seste kehin,ksesti vli 300 markka:r kuu-
kaudessa. Elikcliisten kapina ei olc ai-
hceton. Scn trkrrra kltee asioitr, joit,r ci
viell ole kunr-rolla tiedostettu, hrin virroit-
taa.

Konsensus kunniassa

Huuhtanen toivoo, ettd maan cllkeasioi-
ta hoidcttaisiin keskinf,isen kunnioituk-
se n ilmapiirissi ja ilman kadchdintaa,
kuka or-r suurin ja kauneir-r.

- Elekcpolitiikan konscrrsus on pie-
ncn maan etu. On tirkeii, etta yhteisvas-
tuullisuus pysl,v jdrjcstclmin an okkaana
pcriaatteena. Elikejtrjcstclrnimme on
kokonaisuus, jonka kaikkia osia tarvitr:ur,
hir-r korostaa.

Lakisidteisti jirjcstclmii on moitittu
l.ritaasti r.r.r n uttuvaksi, j opa j ilkecn j riri -

neeksi, mutta Hutrhtanen ei nditi vdittci
td te,vsin allekirjoita.

- Hidas; or-r ja ci. Kvlli lakisri:iteisce n
jdrjestelmlilr voi tehde parannuksir no-
peastikin, kunhan on halua ja ky,k1,i cn-
nakoida tulcvaa, hln sanoo.

Huuhtascn asema pidjohtajana on
erilair.ren kuir.r hinen edeltljillitn. Kclan
hallinnon uudistamisesta on vi:innettl'
krtti jo pienen idisryden ajar.r. I(isittclvs-
si olcvan lakiesityksen mukau.r Kclallc ni-
mitctiin ulkopuolinen hallitr.rs nykvisen
Kelar.r johtajien muodostaman hallituk-
scn sijaan. Yleistoimivaltaa kiyttdvdin
ur-rtccr-r hallitukseen kuuluu mLlun muas-
sa sosiaali- ja tervel,sministcrion seki n,o-
nrarkkinajdrjestojen edustajia. Hallituk-
scn valinta uskotaan Kclan valtuutetuil-
lc.

Kclan johtajat rnuodostavat johto-
r1'hmin. Huuhtasta askarruttaakin toin-ri-
van johdon rooli, silli johdolla on vastr.ru

arjen toiminnasta.

Greetta Lamminen
a Kuvot Niko Nurmi

Wil,'f;i#:##[?r
mirit luodaan sanoilla. Yhteiskunnallisessa
tutkimulaessa onkin korosternr maailman
sosiaalista rakentumista. Sosiaalinen "to-
dellisuus" rakentuu symboleista, niistd
merkiryksistii, joita erilaiset toimijat anta-
vat. l'leensi tdmi merkityksenanto tapah-
tuu sanallisin symbolein. Siksi kielenkal't-
to on vallankilttoe. Se) joka saa miiri-
telll ilmiot ja niisti kiytettdvdn puheta-
van, mdirittelee pitkelti myos harjoitetta-
van politiikan suunnan. Sana on luova ju-
maluus.

Keskeisti sanallisessa vallankiytossd
on se, ette pystyy lanseeraamaan kesitteet
poliittiseen keskusteluun. Ndisti kdsitteis-
ti muodostuu se jumalan antama maail-
maa jtsenteve jirki, jota ei tarvitse perus-
tella. Sen sijaan jokainen, joka haastaa
temen annetun totuuden, joutuu vdistd-
mlttd perustelemaan kantansa.

Sanan mahti tulee oi'r,allisesti esille tar-
kasteltaessa kahden naapurimaan, Ruot-
sin ja Suomen poliittista retoriikkaa, sitl,
miten ja mille ndisse maissa kerdtiin po-
liittiset pisteet. I990-luvun alussa Suomi
ja Ruotsi ajautuivat samoihin aikoihin ja
pitkelti samoista syistd vaikeuksiin. Kan-
santalouden kasvun kohina vaimeni ja
tyottomlys rijnhti kitsiin. Timdn seu-
rauksena julkiset menot kasvoivat nope-
asti. Suomessa huomio kiinnittyi lulkisen
velan kaswun, Ruotsissa taas ryottom)ys
oli selkelisti keskeisempi teema. Meillt
julkinen velka oli se sana, jolla toisinajat-
telijat suistettiin vdhintiiiinkin suonivoitd
myoden suohon. Ruotsissa vastaava
mantra oli tyottomyys. Taivas olisi pu-
donnut ruotsalaisten poliitikkojen nis-
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5a Onanvoima
ia potiittinen uni

"Alussa oti sana" aloittaa fohannes evankeliuminsa. Henkil6itynyt
sana olise luova voima, iumaluus, joka synnytti maailman-
kaikkeuden, muodosti otevaisen iiirien ia ymmtirryksen. Sanan

voima tulee vahvasti esille myds suomalaisessa mytologiassa.
Vai kka Vtiinii mdi nen kasvoikin saaressa sa nattomassa, hfi nestfi
kehkeytyi aikaa mytiden armoitettu sanataituri. fiirvet liiikkyija
vuoret vapisi, kun hin lauloi kilpailijoitaan suohon. Vfiiniim6inen
hattitsi asioiden nimet.

kaan, jos sielli avoin tyott<imyrys olisi
noussut Suomen lukuihin.

Eroja on myos siind, miten harjoitet-
tua politiikkaa 1990-luvulla perusteltiin.
Suomessa vanha maalaisviisaus oli valttia:
on elettdvi suu siikkid myoden. Kaikki
ymmlrsivdt, mistd on kyse. Muita perus-
teita ei tarvittu. Ruotsissa moisen viisau-
den esiaaja olisi saanut osakseen runsaasti
kummeksuvia katseita. Svensson olisi ih-
metellyt, miten kapalla voi ammentaa vii-
sautta optiotalouden ohjenuoraksi, ja
miten hehto sopii bittimittariksi.

Kotihoidonruki tarjoaa toisen esimer-
kin. Valtaan pildsryfiin ruotsalaiset sosiaa-
lidemokraatit poistivat ensit<iikseen por-
varihallituksen sdiitimiin kotihoidontuki-
lain. Lain kumoaminen perustui siihen,
ettii sosiaalidemokraatit onnistuvat lei-
maarnaan tuen naisansaksi (kvinnofilla):
naiset houkutellaan rahalla liiiimddn pois

ryoelimiisti, hellan vangiksi. Tiillaisessa
puhetavassa kotihoidontuen puolustaja
hahmottuu pahimmanlaatuiseksi sovinis-
tiksi. Suomessa vastaavan tulonsiirron
taas niihdeiin lisiiiivdn perheiden valinnan-

vapautta. Meillii kotihoidontuen vastusta-
ja leimauruu holhoavaksi pakkohuostaan-
ottajaksi.

Sosiaalipolitiikan legitimiteetin kan-
nalta on myos kiintoisaa tarkastella, mil-
laisiin taustakdsitteisiin sosiaaliedut kum-
massakin maassa liitetiiain. Suomessa pu-
hutaan ansio- tai tulosidonnaisista eduis-
ta. Tiill,tiin mielleyhtymd syntyy tuloihin
ja siihen, ettii rikkaalle annetaan paljon ja
koyhiille v:ihiin. Useimpien suomalaisten
mielestd moinen periaate ei ole alkuun-
kaan oikea. Ruotsalaiset taas operoivat
tulonmenerysperiaatteella ( inkomstbort-
fallsprincip ). Kiisitteen tausta-ajatuksena
on, ettd jos ihminen menenflii jotakin hii-
nelle kuuluvaa (tulot), hiinellii on oikeus
saada siitii kompensaatiota (sosiaalietu).
Mielipidemittausten mukaan ruotsalaiset
ovatkin hanakampia puolustamaan *tu-
lonmenetysperiaatettaan" kuin suomalai-
set *tulosidonnaisia" etujaan.

Poliittisissa vdittelyissd ja vaalikeskus-
teluissa kiiyteryt keskeiset kesitteet anta-
vat hyviin kuvan kummankin maan poliit-
tisesta sielunmaisemasta. Ruotsissa vciitte-

OLLI KANGAS
Sosiaolipolitiikan

professori
Turun yliopisto

Iyt kiertyviit usein sellaisten vanhojen ja
osittain jo kuluneiden teemojen kuten
oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus,
solidaarisuus ympiirille. Hlvin harvoin,
jos koskaan, Suomen piiiiministeri valtio-
varainministeristii puhumattakaan on ve-
donnut neihin kesitteisiinl Oppositiokin
nrntuu hdpeiiviin niiden kay"noa.

Milloin suomalaiset poliitikot ovat
ottaneet sen verran henkilokohtaista vas-

tuuta) etri ovat osoiftaneet sormella itse-
iilin ja sanoneet, ettd meidin hyviosaisten
tiiytyy kantaa vastuu heikompiosaisista ja
samalla konkretisoineet, mitd timii voisi
kiiytdnn<issii tarkoittaa. Ei, meillii poliiti-
kot puhuvat liturgiaansa. Arkieliimille
vieras munkkilatina unettaa. Sanasta
puuttuu voima. Vain tosiuskovaiset pysy-
viit hereillii. Muut nukkuvat sohvalla raa-
lien yli. Tiillaisessa tilanteessa vaarana on,
etti joku, jolla on yksinkertainen ja ym-
mdrrettivd sanoma, palava katse ja eldvfit
klidet saa vallan. Mutta silloin kaikki on jo
rnydhitstii!

I Kwo Matti Kivekiis
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Faktaa vai fiktiota
palkansaajamaksusta?

Mite enemmtn
maksot, sita
vehemmin saat

Palkansaajamaksun kasvaessa
eldke pienenee. Syy tdhdn on
se, ettfi el6kemaksu vHhenne-
tiitin palkasta e[6kepalkkaa
laskettaessa. Otsikon viite on
siis faktaa.
Fiktiota vdite on vertailtaessa
iso- ja pienituloista keskenHdn.
lsopalkkainen maksaa enem-
mdn ja saa suuremman eldk-
keen kuin pienipatkkainen.

alkar-rsaajar-r-raksu on ollut
kevtossl vuodesta 1993 al-
kaen. Aluksi n.raksu oli ko[-
me proscr-rttia palkasta, mut-

ta maksun nousun rnukana se on kohon-
nut 4,7 prosenttiin. Maksun saa vdhe ntii
verotuksessa.

Aikaisemmin tvor-rar-rtaja maksoi tyo-
elakemaksut kokonaan. Nykvisinkin
ryonantaja on koko maksusta vastuussa,
mutta pidtttii ryontckijdn palkasta fl,t)n'
tekijin oman maksuosuuden. Maksu-
osuuden suurLrLls nIklv palkkaeritteh,ssi
yleenst elikcn.raksun r.rimikkeelli.

Eldkepalkka lasketaan ryosuhtecn pilt
ryessd irtisarroutumiscen, irtisanornisccn
tai eldkkeellc siirn,rniseen. Ehkepalkkaa
laskettaessa rnaksu vihennetldn ensir-r pal-
kasta. I0 000 n.rarkan palkasta vihcnnc-
tdin nykyisin 470 markkaa. E,likkccn pe
rustaksi jif 9 530 markkaa, josta karttuu
eldkettd puolitoistaproscr-rttia vuodessa.

Teoreettisesti voidaan laskca, etti nei-
jtssi vuosikvmmenessl ellketti olisi ker-
tynyt 5 718 markkaa, mikli on 57 pro-
senttia I0 000 markan palkasta. fos mak
su olisi 6 prosenttia, tulisi tlyden tyoelek-
keen mddriksi 5 640 r.narkkaa eli 56,4
prosenttia palkasta. Maksun noustessa
elike on kutisturrut 78 nrarkkaa. Jos mak-
su olisi 1.0 prosenttia, olisi kutistun-ra 60
tasoon verrattr-rna 600 markkaa.

Tytietiikkeen pienuus yltlittiiti

Palkansaajamaksun nousur-r mukana voi-
daan vdhitcllcn unohtaa pul.reet 60 pro-
sentin tavoitctasosta. Vaikka tvovuosia
olisi 40 ia 1,li 60-r'uotiaan superkarttuma-
kin toisi lisir.rsl, ei yleisen mielikuvan mu-
kaista eltketasoa saavuteta.

- thkkeelle siirq,mir.ren tuottaa mo-
r.rcllc ylliiryksen. Elike ei olckairn sitd nritd
odotti. Ei air-rakaan ylcise n kisin'kser-r
nrukaisct 60 prosenttia palkasta, or-r Ilma-
riscn toin.ritusjohtaja IGri Purokin toden-
nut Helsingin Sanomicr-r mukaan (HS
5. r0.2000).

Noin puolet prlkasta on realistisern-
pi tapa pr"rhua sekii nvkt,ister-r ettl tulevi-
cn tyoeldkkeiden tasosta. N,vkyisin pal-
kar.rsaajamaksu v:ihcntld eliikepalkkal lI-
hes liisi proscrrtti:r jr cldke voi siis s:r:rvrrt-
taa noin 57 prroscntin tason. Vuosikynt-
menten kuluttul rnaksu saattaa cnir-r'rnril-
Lidr-r r-rousta I0 prroscnttiin. ElSkkccn ta-
voitetaso olisi silloin 54 proser.rttia brut-
topalkastr. Uran tyovuosicn r-r-riiirri on
toteutuvan clikctason kannalta luonnol-
lisesti vicliikin tirkedmpi asia, sanoo Elli-
ketr.rrvlkeskuksen johtava ckonomisti
Reijo Viu'rnc.

Noin 60 prosenttia palkasta on taso,
jota kansainr,llisesti pidctlln riitt:ivlin elI-
kctun'ln mittakeppinii. fos taso jli tdrndn
allc alrkko pyritiin triytttimiilr ostoellk-
kcilli.

Hiipuuko keskiluokan tuki?

E,rityisesti keskiluokka on kannattanut
ansioon ja tyouran pituuteen perustll\.ilir
cliikcnrallia. Tuki ort ymrndrrettdv:i ornln
cc'lun kautta olosuhteissa, joissa rytisul-r-
tcet ovat vrkaita jl palkat melko l.ryviri.
Keskiluokan klnnalta 1l,ftyincn tvocliike-
jirjcstcln.rri on toiminut hrtin. SitI or.r

ollut hyddyllistii tukea.
Kcskiluokn piirissi on kuitenkir.r rvh-

mil, jotka muita enemmin olisivat haluk-
kaita mu r.rttarnaan elike jrirjcstelrnlii
markkir-rachtoiseen suuntaan. Tilloin pe-
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rusturva voisi olla lakisdlteisti ja sitl pa-
remmasta turvasta jokainen huolchtisi
itse . Tdmdnsuuntaisia mielipiteitl on
esiinrynyt esimcrkiksi yrittdjien kcskuu-
dessa. Myos pddkaupunkiseudulla asuvat
suhtautuvat yksilolliscen vastuuseen
muualla asuvia suopeammin.

Jos keskiluokka alkaisi yleiscsti kannar-
taa markkinaehtoista eliketurvaa eli yksi-
lollisid eldkevakuutuksia, ylcisryisi ajatte-
lutapa, jonka mukaan eldketurvaan kuu-
luu kolme elementtii. Hyvin roimeentu-
levien eldketurva muodosruisi ansiope-
rusteisesta tyoelekkeeste ja itse maksetus-
ta ostoeldkkeestd. Kansaneldkkeen roolik
si jdisi takuuelikkecnd oleminen pientl
ryoelikette saaville tai vailla muita elike
tuloja oleville.

Edelld kuvatulla tavalla keskiluokar.r
ajattelutavassa tapahtuisi siirrymd kollck-
tiivisesta vastuusta yksilollist:i vastuura
korostavaan suuntaan. Keskiluokan tuki
ryoclekejlrjestelmdllc hiipuisi ja sen val-
mius lisdleikkauksiin kasvaisi. Nykyiscssl
ryoelekejirjestelmdssd on paljon yhteis-
vastuuseen perustuvia ja sosiaalisia piirtci-
td, joita ostoelekcmallissa ei olc lainkaan.

Tyoeldkejirjestclmdr.r kannalta kcski-
luokka on avainasemassa, koska silld on
yhteiskunnallista vaikutusvaltaa ja talou-
dellisia vaihtoehtoja muita kansalaisryh-
mid enemmin. Siksi tyoelekejirjestclmdl-
le on tdrkedd seilyttee keskiluokan tuki.
Mahdollisesti se edellyttid eliketasoa,
joka on riirtdvdn l.ryvd myos parempituloi-
sille.

M urtui ko vakuutusperiaate?

Vakuutuspcriaate tarkoittaa sitd, cttd
maksut ja ctr.rudct ()vat suhtcessa toisiin-
sa. Uscir-r vakuutuspcriaatetta havainnol
listetaan palovakuutuksella; isolla talolla
on isot maksut ja picnellii pienet. Vahin-
gon kohdatessa iso lelo saa encmmdn
kuin pieni.

Tyoelikemalli on sovellus vakuutus-
periaatteesta. Suomessa ei olc eldkekat-
toa ja maksut maksetaan koko palkasta.
Tyoeldkkeen suuruudella ei ole markka-
miirdistd yldrajaa. Toisaalta vastoin va-
kuutusperiaatetta tyoelakette karttuu
monien tyosuhteen sisilld olevien vapai-
den aikana, vaikka palkkaa ja eldkemaksu-

;'a ei makseta. Neite vapaita pidetdin
muun muassa hstcnsaannin, tyoworotte-
lun tai aikuisopiskelun vuoksi.

Palkansaajamaksun vdhcntdmincn pal-
kasta ci olc oikeaoppisen vakuutusperiaat-
tecn mukaista. Maksu maksetaan koko
palkasta, mr.rtta e likc karttuu vdhcnnctys-
td palkasta.

Se, ette ryoelekejarjcstclmdssd palkan-
saajamaksu piencntdd cldkettd, johtuu
pienestl lauseesta tulopoliittisessa sopi,
muksessa 28.11.199 l. Siind todetaan,
cttd uudella palkansaajan itsc maksamal-
la maksulla ei olc tarkoitus muuttaa tyo-
aikaisen, palkan antaman toimeentulon ja
elikkcestl muodostuvan toimeentulon
suhdetta.

Palkansaajien edustajat olivat aluksi
voimakkaasti elikepalkkavdhennyste vas-

taan, mutta myohen-rmin hyvlksvivlt scn.
Keydyille ncuvottcluillc antoi rumnraa
taustavdriSdn ns. Sailaksen papcri, jossa
chdotettiin mLlun muassa t_voeldkkecn
tavoitetason alentamista 50 prosenttiin.
Voidaan kuvitella, cttl peltosre tehtdessd
pyrittiin valitsemaan tarjolla olevista huo
noista vaihtoehdoista pienin paha.

On muistettava, ettd vuonna l99I
Suomi ajautui swiSn taloudellisecn krii
siin. Laman aikana kansantuotc kutistui
yli kymmcnykselld. LIhes joka viidcs oli
ty6tt vailla ja vieh useampi pclkdsi scn
meneftamiste. Yriryksili kaatui kokoon ja
kuntoon katsomatta. PankkijSrjcstclml
horjui kuilun partaalla. Pidtdkscntckijlt
olivat vcitsi kurkulla -tunnclmissa ctsics-
siin kcinoja vicntiteollisr.rudcn kustan
nustason alcrrtamiseksi ja kilpailukyvyn
kohcntamiscksi, jotta lam.rsta pJlstiisiirr
vli.

Lama on ohi ja olosuhteet muuttu-
nect. Nyt esiintly puhccnr,uoroja, joide n
mukaan joitakin laman aikana tehtyjd
piitoksil pitdisi ottaa uuteen harkintaan.

Pi rkko I iiiiskeliii n e n

I Kuvo Petteri Rautio
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Osa-aikaetdketiiisiti oli syyskuun lopussa io vtihtin yli z3 ooo.
Osa-aikaeldkeldisten mdirdn kasvu on viime aikoina ollut
varsin nopeata, vuoden 1997 lopussa heitd olivain 7 ooo.
Osa-aikaeldketiiisistii hie-
man yli puotet tytiskentelee
yksityisettii sektori[[a.

sa-aikaeldkkeiden nopea kas-

vu alkoi, kun elikkeescen oi-
keutettua ikdrajaa alennet-
tiin 56 vuotccn milrdaikai-

sella erillislailla 1.7 .1998. Viliaikaisen iki-
rajan alentamisen oli alun perin tarkoitus
olla voimassa pari vuotta.

Toimitusjohtaja Kari Puron johtaman
tyomarkkinoiden keskusjdrjestojen eldke-
neuvotteluryhmdn ehdotuksesta ikdrajan
alentamista jatkettiin vieli kahdella rlo-

della, vuodcn 2002 loppuun saakka. Pe-

rusteluna jatkamisclle oli, ettl osa-aikacli-
kettl voitaisiir.r ndin paremmin klyttii
kokoaikaeldkkeelle siirtymisen myohcnti-
miseen. Toisena perusteluna oli sc, ettl
ikdrajan ale nnus oli ol[ut voinrassa vaitt
kaksi vuotta, joten sen vaikutuksia ci ole
voitu viell riittdvisti selvittdd ja arvioida.

Kesdlle 2000 hallitus antoi Puron ryo-
ryhmdlle toimeksiannon, jonka mukaan
sen oli selvitettdvd osa-aikaeldkkeen piiriin
siirrymisen todenndkoinen kehitys ja val-
mistella tarvittavat toimenpiteet. Tyoryh-
mln ehdotuksesta osa-aikaeldkkccn siin-
tojd ei kuitenkaan tissd vaiheessa muutet-
tu, vaan nyt voimassa olevaa kokcilua
pidtettiin jatkaa sovitulla tavalla vuoden
2002 loppuun.

Yksityinen sektori ohitti iutkisen

Ikdrajan alcntamisen jelkccn osa-aikaehk
keellc siirtyneiden mddrd on kasvanut.
Vuonna 1998 osa-aikacldkkeelle siirtyi
5 600 hcnkilod ja seuraavaua vuotrtra io
9 500. Yksityiselld sektorilla osa-aikaellk-
keiden kasvu on ollut vield nopeampaa
kuin julkisella sektorilla, kun aiemmin
julkisella sektorilla alkoi uusia eldkkeita
vuosittain enemmdn.

Vuoden 1999 aikana yksiryisen sekto-
rin osa-aikaeldkkeen saajien mddrd mlos
kasvoi julkisen sektorin elikkeensaajien
mdiril suuremmaksi. Vuoden 1999 lo-
pussa osa-aikaelekeleisia oli yksityiselll
sektorilla 9 400 1a julkisella sektorilla
8 900. Syyskuun loppuun 2000 mennes-
sI osa-aikaelikeldisten mdird oli kasvanut
yksityisclld sektorilla r.roin I2 500 henki-
ldon ja julkisella sektorilla noin I0 600
he nkiloor.r.

Kaikista osa-aikaeldkkeer.r saajista naisia
on ollut koko lakien voimassaolon ajan
miehid enernmtn. Yksityiselll sektorilla
naisten osuus on hieman alle puolet, julki-
sella sektorilla naisia on kaksi kolmasosaa.

Viime vuonna 54 prosenttia osa-aika-

1987 1989 t99t t993 7995 7997 7999

Kuya r. Osa-aikaeliikkeen saaiat yuoslen 1987-1999
lopussa elekesektorln mukaan
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ellkkeelle siirtyneistl oli 56- ja 57-vuoti-
aita. Osa-aikaelikkcclle on kuitenkin siir-
rytty paljon nryos vanhcmmissa ikiryh-
missl. Vuonna 1999 kasvoi erityisesti 60
\ruotta teytteneiden cllkkeelle siirtyjicr.r
ryhmi.

Tavallisimmir.r osa-aikaelikc pdirtyy
siter.r, ettd henkilo siirtyy joko varsinaiscllc
tai varhennctulle var-rl'ruuseldkkccllc. Vuo-
sina I995-1999 pldttyncisti osa-aikaeliik-
keistd kolme neljdstri piittyi vanhuuseldk-
keeseen ja noin I5 prosenttia tyokFytto-
mll,seldkkeelle tai yksilolliselle varhais
eldkkeelle siirtymiseen.

Osa-aikaeldkelliinen on myiis
osa-aikatytintekiie

Osa-aikaelikelain voimassaolon alku
aikoina ongelmana pidettiin osa-aika-
eldkkeen suosion veheisyytte, koska jo
lakia sdddettdcssd sille asctcttiin mo.
nenlaisia tavoittcitr. Tavoittect ovat
toisaalta eldkc- ja tyovoimapoliittisia,
toisaalta ryontekijln hyvinvointiin liitry
vit. Yksi tdrkeimmistd on sc, ette osa-ei-
kaellkkeen avulla toivotaan voivar.r lykl-
td kokoaikaisclle ellkkeellc siirtymistd, ja
siten vJhcntld elikcmcuoja.

Kun tarkastellaan viime vuosien kaik-
kia ikSSntyneitd varhaiscldkkeelle siirty-
neitd, r-riin osa-aikaelikc ndyttlisi lisdn-
neen varhaiseldkkeelle siirtyneiden mdd-
rdd (kuva 2). Kokonaiskuvan saamiseksi
on osa-aikaelikkeen kohdalla kuitenkir.r
tarkasteltava paitsi tyostl poistumista,
myos temln ikdisten ryohon osallistumis-
ta. Osa-aikaeldkeldinenhln on aina myos
osa-aikatyossi kiyv5.

Toinen tdrkei huomio viime aikaisesta
kehiryksestd on se, ettl \uonna 1999 siir-

ryi 55 r'uotta teytteneite ryontekijOita ja
yritt.ijid cnsimmiisen kcrran enemmdn
osa- aikaelikkeelle kuin ryoky\ytromlys-
clikkeille.

Monet tekijlit lis6nneet osa-
aikaeldkkeen suosiota

Osa-aikaelikcllistcr.r miirdr.r kasvua voi-
daan tuskin tulkita pelkistdiin ikdrajan
alentamisen aiheuttamaksi. Eldkkeen saa-

misen ehto;'en lisdksi osa-aikaelikkeen
suosioon vaikuttaa ikldnryneiden tyonte-
kiyoiden yleinen tyomarkkinatilanne.
Kansair-rvdlisten kokemusten valossa nlyt
tee, etta osa-aikaeldkkeelle siirrytidn sil-
loin, kun ikddntyneestd tyovoimasta on
kysyntdl.

M,vos Suomessa parin viime vuoden

aikar-ra
ikddntynei-
der.r seke koko-
aikainen etta osa-ai-
kainen n ollisrl s on paran-
tunut selvdsti. Ikdint,vneen ryovoiman ky-
svnndn kasvu on an'ioiden mukaan mer
kinnyt siti, ettd ikddnryneet voivat joko
pitdd kokopiiveryonse tai siirtyd osa-aika-

ryohon ja osa-aika-eldkkeelle .

Toisaalta myos suomalaisecn tyokult-
tuuriin ja suomalaisten rvo- ja cldkeasen-
tcisiin on pvritn vaikuttarna:rrr viime vuo-
sina monin tavoin. Eri tahoilla on kchitct-
ry ja toimccrrpar.rtu kampanjoita ja kar.rsal-

lisia ohjclmia, joilla pyritiin kannusta-
maan tyossl jatkamisccr-r, ikdiintyneelr
ryovoimar-r S,okt.rvn Ylldpitdmisccn ja var-
haiskur-rtoutuksen tukcmisccn.

Taloudellisilla kannustimilla lience
vaikutuksensa siihcr.r, ettd sekl ryonteki-
joiden cttd tvonantajien ascntcct osa ai-
kaellkkeeseen nevttevdt tdlld hetkelld olc-
van varsin m),onteiset. T,vontekijdlle osa-
aikaeldke on edullinen r.aihtoehto koko
pdir.dn.olle, r.arsinkin kun lisdlnrynyt va
paa-aika otetaan huomioon. Vanhuuseld-
kekddn ei juuri alene osa-aikaeldkkeelle

siirtymisen takia. Osa-aikael[kejirjestelmd
kustannetaan yhteisesti, ja siksi se on
myos tyonantajalle edullinen.

Osa-aikaeldkkeiden aiheuttan.ra elSke-
kustannus ei ole vieli kuitenkaan kovin
suuri. Sen osuus koko tyoeldkemenosta
on tene \.Lronna yksityisclld sektorilla noin
1,2 proscnttia ja julkise lla se ktorilla noin
I,4 prosenttia.

Osa-aikaelaikkecn vaikutuksesta r,vosse

pysyrnisecn ollaar-r kiir-rr-rostu neita ntyos
muissa maissa, koska liiar-r varl'rainen cldk-
kcelle siirryn.rinen on uscin.rpia teollistu-
neita maita yhdistivi ongelma. Kansain-
vtliset kokcmukset vdhittiisen elikkeelle
siirtymiser.r jlrjestelmistd ovat kuitenkin
vicli veheisie. Myos arviot jdrjestelmien
vaikutuksista eldkkeelle siirrvmiscn mvo-
hentimiseen vaihtelevat.

Mervi Takolo
Eliiketu rvo kesku kse n t ut ki j o

I Piirros Petteri Rautio
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Vakuutettuien
palvelu paranee

Henkil6lle, joka on oltut tBissfi
sekti yksityisellii ettii julkisella
puolella, maksetaan koko elf,ke
vai n yhdestti etf, kelaitoksesta
vuodesta zoo4 lukien. Siltoin
viimeisen laitoksen periaate,
Vilma, laajenee mytis julkisette
puolelle. Tiihlin asti henkil0 on
voinut saada elilkefti monesta
eri elikelaitoksesta.

Mi',Hififfiil*fr, id#ffi
esimerkilsi kunta, Kuntien eHkevakuuars ' paikkaan. Myos veron ennakonpidiityk-
maksaa seki julkisen ettii ytsityisen puo- . sen vahvistaminen key kerralla. Nyhdsin
len eldkkeen. Iaki asiasta annetaan edus- . pitil odottaa, cttii eliikkeensaaja saa kaik-
kunnalle joulukuussa. Scn on kuitenkin ' ki piiittikset ja vasta sen jiilkeen hiin on
tarkoitus tulla voimaan vasta vuonna . voinut hakca verotoimistosta veroProsen-
2004. Pitke voimaantuloaika johtuu jo- ' tin, Eliiketurvakeskulsen kehityspa:illikko
nossa olevista tietoliikennemuutoksista. . Riitta Korpiluoma painottaa. Hiin on

Viimeisen laitoksen periaate on ollut ' ollut seki suunnittelemassa ett'i kirjoitta-
voimassa yksityisella puolella alusta alka- . massa lakia.
en eli vuodestr 1962. Se on professori ' - Jos henkil<i on jo eliikkeelle ja he-
Pentikiiisen ideoima mcncttely joka on . nen eliimflntilanteessaan tapahtuu joiakin
toiminut erinomaisesti, ja johon on he- ' muutoksia, esimerkilisi tyiinteossa, riittae,
r[nnyt kiinnostus myos muissa maissa. . ett'i hen asioi ainoastaan yhden cliikelai-
Nyt menettelyyn tulevat mukaan Valtio- ' toksen kanssa. Eliikekin tipahtaa tilille
konttori ja Kuntien eliikevakuutus. Jat- . kerrdla, eike tipoittain. Sekin auttaa eldk-
kossa asiasta neuvotellaan muiden i"lki- : keensaajaa oman talouden hoidossa, Kor-
sen puolen laitosten, muun muassa kir- . piluoma jatkaa.kon,kanssa. 

,_",*:#ffi:::"H;::",H,frT-
ASiOinti helpOttUU ' velu paranee myos tytteliikkeiden koko-

virman varmisterusa Eriiketurvakeskuk : :ffiilxHx;llltl; Hll'ffitr
ses$avastannutsuunninelujohajaMark- . Kokonaisuudenkin on pelattava hyvin.
ku Hfinninen pitiii lain seedimisrfl Vil- . T5lldin eliikelaitoksct joutuvat nosrtmaan
masa hyviinl, koska se velvoittaa eliikelai- ' asiantuntemustaan koko tyoeliikelainsiiii-
tokset kehittiimiiiin vakuutetnrjcn palve- . diinncrstii. Myos vakuutetnrjen tulee saa-

lua. |a siind on hinen mielestiiin edel- ' da ticdot koko tyohistoriastaan yhdeltn
leenkin tyosarkaa. . luukulta. Tiedon tason nostaminen edel-

Hiinninen pitiii vakuutetnrjen ja va- ' lyniii pitkiie ja laajaa koulutusta elekelai-
kuutuksen ottajicn palvclua niin tirkelni, tosten henkilokunnalle, ja siini onkin
ettii eliikelaitokset voisivat jopa siinl asi- ' edettivii asteittain.
assa kilpailla keskeniiin. Hajautemr hal- . Hiinninen uskoo, etti Vilmasta hyo-
linto vaatii kuitenkin raamit, joissa kilpai- . tyy myos tydeliikeiiirrestelmi: Pitkiillii ai-
lu totcuteraan. Samalla ne ohjaavat kilpai- . kaviilille seiistytiiiin piiiillekkiiiseltn ty6ldi.
lua oikeaan suuntaan. ' Vilma pakottaa eliikelaitokset nykyistii tii-
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viimpAiin yhteisty0h0n keskeoiiiin ja esi-
merkiksi tietotekniikassa loyq,y asioita,
joita voidaan yhdessii hy<idyndie.

Pelot voitettu

Yilma on ollut vireillii noin 30 vuotta. On .

ollut Viila-toimikunta, Wma-ty6ryhmii'
ja vuonna 1994 raporttinsa inftiinyr ryo- .

ryhmn oli nimeltiiEn Vikna. Syy pitk{en :
valmisteluun on mielesti
se, efte vaikka palvelun
parantamisesta,
cliiketurvan kiireelli-
semmille toille.

Vilmaan on
pelkoja, muun mua$sa
vitykseen eli vastuunjakma ja etuulsicn '

yhtenflistrrrmiscen. Hiinninen toteaa, eei .

nrlevaisuudessa yksityisen ja julkisen puo- '
len etuuksissa ci enifl juurikaan ole eroja .

eikii kustannustenkaan selvityksessi ole
ongclmia. Vastuunjaosta Ellketurvakcs-
kuksella on vankka kokemus jo yksityisel-
tii puolelta, nyt mukaan tulevat lisiiksi
Valtiokonttori ja Kuntien eliikevakuutus.

Suurin pelko on kuitenkin liirtynyt

too,
Nyt pelisiiiinn<iisti sovittiin niin, ettii

jos julkinen sektori soveltaa hakemukseen
ammatillisa ty<ikyvynomyysmiiiiritelm{i,
ylsiryisen sektorin ty<ikyvyttdmyyseliike-
oikeus harkitaan erikseen, jos eliikkeen
miit'rli on noin 3600 markkaa kuukaudes-

julkisen guolen ammatilliseen ty6kyvytt0-
myysmf;iritelmiiin: Miten se voidaan ni-
veltiiii ytsityisen puolen yleiseen tydkyryt-

hiinon

tOmyy's aika- .

Siinii on
taa vastaan iotakin
lutuksensa, ikiinsii ja
puolesta kykenee, Riitta Korpiluomaker- -

()saltaan

!(.hltFpaltllkk6 IIltt lbrrlluome le cuunnlttclulohtala
fartku lllnnlnen w.t tyytlrvalsll, cttl vllmelsen laltoksen
p.d..t ylhdolnkln lrelenee mytu lulklseltc puolelle. Asla
on ollut vlnlllt lo 30 wott .

omaan - kin eriytyviit, kummatkin ja Hinninen va-
mdinsl.

- Kiiytinn<rssl miifitelmlt
viimeisen laitoksen peri-

eiki yksityinen puo-
' kyisinkiiiin ylecnsl johda eriiiviin piiitokscnteko - oikeut-
' suihin. Yleisen ja ammatillisen antaa hakijalle
' t$mylnmiiiritelmln ero, ihan johon keriitiiiin kaik-

ratkaisut. Viimeinen. kin, on paljon kaventunut aiemmista wo- . kien
siihen on johtanut kun- ' laitos ei yoi puutrua esimerkiksi kunta-

maaraan.
Poikkeuksena on

toteaminen.
toksella on oikeus
myys myds muiden
ta. Jos taas julkisen
Vrlma-laitos ja se on

tetta
vyttomyyseliikettii, tyokyvyttomyysellike-
oikeus on myds yksityiselti puolela, jos
yksityisen puolen elfike dittaa 3600 mark-
kaa kuukaudessa.matta. ]os henkildle on

ratlai- ' ja palvclusuhteet, joihin
Ios . tyy ns. tuleva aika, Vilmaa ei

' Sekin voi nrlla kysymykseen, jos

gt. 
:

I(oqpiluoma riismentiiii, ettii kyseises- .

sI tapauksessa elikelaitokset ncuvottcle- '

vat keskens{rt rySkyvyutimyyseliikcratkai- .

susta. ,os ne piiiiscvtt
suun,
laitokset
kummatkin
muksen itse.

tokset keskeniiin niin sopivat.
siihen mahdollisuuden.

slln muutamla

*lorlo-HimTolala
A XuYo Niko Nurmi
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Yhteisestt portaalista
tytie tt keti ed o n valtavtyl oo

a
II \r,LldN\!ltd NU'NL\d l,!t(ri-

lIr:*rxffiffir
yhteisen pcruspalvelun rakcntaminct-t
verkkoon. Sinr.rc pd5stiisiin ,vhdcn aloi-
tussivun, portaalin, kautta. Tv(itl riittlii
rnyos sdhkopostiylrtcyksicn stroilamiscrr
jl herrkilorr sShkoiscn trrrtrtistlmiseu pa-
rissa.

Ongcln-rana vakuutctun kannalta on,
etti perustictoa ryoelekkciste loyqy kyl-
Li rnoncsta cri paikasta, mutta hakurobo-
tit o[.rjaavat ticdor.r ctsijii satunnaisesti
sinne trinne. Harva tictid on-ran ellkeyh-
tionsd tai -laitoksensa. jotta osaisi sen

vcrkkopalveluihin muitta mutkitta.

llatkaisu <-rngelmaan voisi olla tyoeld-
kcjrirjestclmrin yhteisen peruspalveluko-
konrisu uden, tyocldkeportaalin, rakenta-
r.r.rinen Intcrnetiin. Aloitussivu voisi olla
ni meltdil.r vaikkapa www.tyoelakc.fi.
Arnmattimaisesti hoidetun markkinoir-r
r.rin arulla siitl voisi ajan oloon tulla tun
nettrr jr helposti l6\'dett1vd.

Yhteinen portti

Portaali olisi erllnlair.ren portti, jonka
kautta lovq,isi perustietoa woellkcjrrjcs-
telm:istd ja vlyh yhtioihin ja laitoksiin,
seki yksityisiir.r cttl jr.rlkise nkin puoler.r.
Linkir.vkset yl'rtcisty6orgar.risaatioihir.r Eld-
kc t u r va ke s kr-r kse e r-r, Ty o c I i ke I a i to s t e r-r

Liittoon, sosiaali- y'a terveysrnir-ristcrioor-t,
Kelaan ja verohallintoon loytyisivlt n.ryos

tidlt:i; siis kaikkiin niihin vhteisoihin, joil-
la on jokin luonteva vhteys ryochkcjirjes-
tehniin toimintaan ja palveluihin.

Tyoeldkeportaali ohjaisi aktiivisesti
ticdon hakijar-r sinnc, missi osataan neu-
vol prrhritcn juuri hlrren orlessa asias-

slrrrr. Asirkas sdSst:iisi aikar ja vaivaa.

Kaikkihytityvit

Portaaliin tuotettua yhteistii aincistoa
voisivat kaikki mukana olevat osapuolet
kiyttd[ hyodykseen omilla verkkosivuil-
laan. Portaali ei korvaisi niiden on.ria pal-
r,eluita, vaan tdydentdisi ja helpottaisi nii
den kdwtol. Peruspalvelut olisivat tarjolla
kansalaisille kellor-r 1,n.rpiri. I'ortaalin
kautta t.voellkejdrjestelmin palveluil.rin
voisivat loytl:i tier-rsi n-rvos uudct kiyttl-
jdt, joita aiempi ticclotus ci olc tavoitta-
nut. Alarr vhtcistJ ticdotustl voitrisiin
joustavasti hoitaa portaalir-r kautta. Uu-
dcr.r portaalin avulla tyoeldkejdrjestelmi
voisi vahvistaa ulkoista kuvaansa sosiaali-
ttrrvln kcskciscrt.i toteuttajana.

Intcrnctin val-rvuuksia ovat tiedotuk-
scn nopeus) kattavuus ja halvat kustan-
nukset. Sc vaatii palvelun tarjoajalta jatku-
vaa valvcilla oloa: vanhaa tietoa on pois-
tcttava tai pdivitettdvi jatkuvasti. Palvclun
tavoitteet jidvet saavuttamatta, ellei ticto
ole tuoretta, helposti ymmirrettiivld ja
paikkansa pitlvId.

Portaalin rakcntamine n ott tttittlt'.r
hanke ja iso haaste tyoelekejerjestclmllle .

Jotta se onnistuisi, mukaan tarvitaar-r kaik-
ki vhtiot ja laitoksct. Liikctoinrirrnirn turr-
ujoista koostuva n-rdlrlaikainen ryoryl-rm5
pohtii parhaillaan, onko Ioydettdvissi yh-
tcistd toimir.rtamallia tvoeldkeportaalin to-
tcuttan.riseksi. Tyorvhmid vetdl jol.rtaja
Ilkka Kol'ror-rcn Varma-Sammosta ja se

jlttid raporttinsa vuoden vaihteessa.

E[6kehakemus ia lomakkeet
verkossa

Tictovcrkot avaavat n-ronia mahdollisuuk
sia siirtiii palveluja verkkoon suoraan kan

llmorisen tuotonto- jo kehittdmisjohtojo
lrmeli lGsonen:

HLTJTfffi],TffiJi:}
I I synerglaetulamuun muas-

- 

sa tuottamallayhteisiiin-
formaatiopalveluita ja samalla varmiste-
taan vakuutenrlle lakisdiiteisen eliiketur-
van tasapuolinen tiedonsaanti. Internet
on myos kustannustehokas tiedonsiir-
tokanava.

Haj autetun tyoelikejdrj estelmdn
rooliin kuuluu, ettl kukin tyoelekeyh-
ti<i huolehtii asiakkaiden ilmoittamien
tydsuhdetietoien oikeellisuudesta ja siii-
lyttemisestii. Internet-tekniikka ja ver-
kosto tekevit mahdolliseksi sen, ette
kukin yhtio voi kiiyttdi toiselta yhtiol-
td saamiaan tietoja reaaliajassa.

Internet-palveluiden tarjonta perus-
tuu avoimiin verkkoihin, jossa palvelu-
jen kayttnjiin tunnistaminen on olen-
naista. Varmaa tunnistamista tarvitaan

seke vakuutetuille arjonavissa palveluis-
sa eme ryoeldkeifi estelmdn toimijoiden
vdlisessd yhteistyossii. Verkoston yhtei-
sesti sopimaan standardiin perustuva
tunnistusratkaisu takaa luottamukelli-
suuden ja turvallisuuden sekd mahdol-
listaa klyttnjiille sujuvan asioinnin.

Kehitteilli olevan yhteisen portaalin
kautta tarjotaan perusinformaatiota va-
kuutetuille. Portaalin kiiytto lisii[nqy
ratkaisevasti, jos sili voidaan hyodyntiie
sujuvasti osana tyoeldkeyhtioiden omia
informaatiopalveluita. Portaali saalnt-
taisi ndin myos ne vakuutetut, jotka
ovat hakeutuneet oman eldkeyhtionsii
kotisivuille .

Internet mahdollistaa reaaliaikaisten
palvelujen rakentamisen sekil yhteison
ette vakuutettujen keltto<in. Tekniikka
poistaa hankalat ohjelmistojakelut ja
-asennukset.

Palvelut turvatlisesti ja
tatoudetlisesti

$tdetdke
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salaisten ulottuville. Esimerkiksi eldkeha-
kemuksen voi tehdl tulevaisuudessa ver-
kossa. Se edellyttld kuitenkin henkilon
sehkoistd tunnistamista ja allekirjoituksen
vdlittlmistd verkossa. Ellkkeen hakemi-
sen sdhkoistlmiseen tdhtidvi laaja uudis-
tustyo olisi hlvd aloittaa jo ldhitulevaisuu-
dessa etiikejdrjestelmien yhteisend hank-
keena.

Eldkkeisiin liittyvie Kelan ja Eliketr.rr-
vakeskuksen yhteisii lomakkeita voi jo
nykyisin tulostaa verkosta. ETK:n tar.oit-

teena on rakentaa jo ensi r.uoden aikana
omille verkkosiruilleen erillinen lomake-
palvelu, josta olisi saatavilla myos muita
ETK:n Iomakkeita. Tyoelikeyhtioiden ja
-[aitosten verkkosivuilta pidsisi ndihin lo-
makkeisiin linkin kautta.

Lomakkeet ovat alkuun tdytettevie ja
tulostettavia. Myohcmn-rin kur-r on kiy-
tettevisse suojatut sihkopostiyhteydet,
niisti tehdidn r.uorovaikutteisia eli suo-
raan'r,erkon kautta ldhetettir.id ja ktsitel-
tdvi[.

lmdn ja Kelan viliset
sihkopostilonrakkeetniin sanotut

IffIH:iTI}.:ffiffiI
suus kohoftaa koko ry<ieli-
kejiirjestelmlin profi ilia.

Kuinkahan moni nuori lyhyita ryosuh-
teita tekevi tietiiii ja muistaa, missl hi-
nen nykyinen tydsuhteensa on vakuu-
tettu! Vastaus l<iytyisi portaalista, joka
ohjaisi oikean tyoeliikelaitoksen kotisi-
vuille. Nykyistn nuoremmatkin kiinnos-
tuisivat silloin varmasti omasta elek€tur-
vastaan.

Kustannusten siiistiimiseksi voitai-
siin jatkossa rakentaa yhdessi myos
muita palveluita, jotka kuitenkin profi-
loituisivat laitosten omiksi.

Henkilon sihkoisen tunnistuksen

leviflmisen esteene on telle hetkellii
muna/kana-ongelma. Kun ei ole palve-
luja ei ole kortteja ja toisin piiin. Tiillai-
nen jatkuva, jokaiselle kansalaiselle tar-
jottu palvelu voisi edisliA korttien hake-
mista. Samalla se edistaiisi myos muiden
siihkoiselln henkildkortilla suojattujen
palvelujen syntymistii verkkoon. To-
denniikoisti on, ette PKl-tekniikkaan
perustuvat suojaukset tulevat Suomes-
sa laajaan keyttoon vasta sitten, kun
varmenteet sijaitsevat joko pankkikor-
tilla tai matkapuhelimen SlM-kortilla.

Portaalin nrlevaisuus on paljolti kiin-
ni kaikkien elekelaitosten hdusta olla
voimakkaasti hankkeen akana. Tapiolas-
sa uskomme hankkeen onnistuvan.

ovat kiyneet vanhanaikaisiksi ja vaikeiksi
kiyttriri. Ndiden lon-r:rkkeiden kehitt:in.ris-
tarpeita on tutkittu tini vuonnrr. Ur.rdis-
tustyo aloitctaan ensi vuoden pruolella.

Tiedot suoiattava

Tyoelikkeiti koskcva tieto or.r usein hen-
kilokohtaista ja vaatii korkcaa suojausta.
Esimcrkiksi verkon kautta sdhkopostissa
kulkevat henkilotunnukset ja rahatiedot
ovat tellaisia.

Ennen kuin henkilon sdhkoisessd tun-
nistamisessa kdvtettdvdt meneteimit or,at
ylcisryncet sdhkoposrin suojaamiseen, tar-
vitaan muita keinoja. T.voelikejirjestel-
min sthkopostit aiotaan sr-rojata alkuvai-
hecssa F-Sccurcn tarjoamalla \IPN+-oh-
jclmistolla, vaikka sc vaatinr:c kattavassa
k.iytossi tyol.tit mldriq'ksct.

Hcnkilon sdhkoincn tunnistantirrcn
julkisen avaimen salausperiaatteita kiyt-
tdcn (PKI) or.r iso haaste . Henkilor.r sih-
koiste tunnistamista tarvitaan scki vakuu-
tettujen palvelussa ettri q,octlkejdrjestel-
mdr-r sisiisessi yhteisryossl. Suurct orga-
nisaatiot ottavat todcnnikoisesti kivttoon
yrityskorttcja, picr-rct $ytyno'dt sihkoiscn
henkilokortin virkaklyttoon, ainakin
aluksi.

Sinikko Puukko
Eltiketu rvokesku kse n ke h i tysp dd lli kkd
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Porohommaa
ei kouluJr-
penkitle opi
Miesporukka seisoo vaaran kupeella ia odottaa usvan
htlvenemistti. Syksyinen aurinko paistaa kirkkaasti
ythtitittii, mutta alhaalla on niin sakea sumu, ettei
poroja lOytyisi edes helikopterin avu[[a. Siispii teh-
dHfin tulet ja odotellaan. KHnnykiittti kyseltiitin tietoja
muilta ryhmiltti.

aina joka paikassa, kertoo Pertti fuka.
- Tyci teytyy rehd,i elukoiden ehdoil-

la ja kiyttaa eri konsteja. Nyt syksyle key-
tetiidn kiima-aikaa hyviksi, kun porot
ovat luontaisesti kasassa.

Poronhoitajan tycissi yhdistyy yrittii-
jyys ja yhteisty<i. |okainen on yksityisyrit-
tiijd ja vastaa omasta tuloksestaan. Silti
liihes kaikki tyot tehdiidn porukalla, yksin
ei tokkaa saa haettua. Paliskunnan mui-
den poronhoitajien kanssa on rultava toi-
meen, silli huono henki heijastuisi nope-
asti mycis omaan lompakkoon.

Yhteisrycitii tehdeiin myds naapuripa-
liskuntien kanssa. Esimerkiksi lintisen
Hirvasniemen paliskunnan vien kanssa
erotellaan raja-alueella sikin sokin olevat
eri paliskuntien porot. Silla sii:istetedn
poroja ja kustannuksia.

Maisema ja samalla porojen vanhat
ruokailualueet ovat muutruneet Sallassa

suuresti mets?inhakkuiden jliljiltii. Vanhas-
sa kuusikossa kasvoi aivan erilaisia kasve-
ja kuin parikymmenl'uotiaassa mdnnyn-
taimikossa, joten poroja on nyt ruokittava
talvella heinilli. Rehun teko ja kuljetus
maastoon aiheuttaa paljon lisityotii ja
kustannuksia. Porotalous joutuu kuiten-
kin koko ajan vdistymdin muiden maan-
kdyttcimuotojen tielti.

Tekniikka auttaa, mutta ty6n tekee
edelleen ihminen

Uusi tekniikka helpottaa tyote palion.
Kiinnykkii on joka miehellit, ja kuuluvuus-
kin maastossa hyvi. Moottorikelkka hel-

trnr,ffi**
hommiin tiiytyy olla jokin luontainen
kiinnostus.

- Tuolta saattaa poromies ajaa jonkun
sata kilometrii tinne kattomaan, onko
htnen porojaan paikalla. Jos ei yhtiin
omia ole, ei mies ole siitd moksiskaan.
Toteaa siihen, ettd eipd siellii vain mulle
ollukkaan.

Erotuksessa tehdliiin vuoden tili

Poroerotus on koko l.uoden sadonkor-
juun aikaa. Kaikki porot on etsittiivi
maastosta ja ajettava erotusaitoihin. Sielli
valikoidaan yksitellen, mitki porot mene-
vit teuraaksi, mitkd rokotetaan ja piiiste-
tiidn takaisin maastoon. Teurasporot kul-
jetetaan autolla omaan teurastamoon,
jossa poromiehet itse myos nylkevtt po-
rot.

Tihin tyohdn kuluu kaikkineen pari
kuukautta syksyllii, ja silloin poronhoita-
jat tekevit koko vuoden tilinsi. Poron-
hoitotyoti riittii toki ympiri vuoden,
mutta palkkapdivlt ovat harvassa.

Settrn le Hlrvernlemon pellrkuntlcn poronhol-
t.l.t yrllkolvet yht l3€s5l.rotukrert. t u.
reekd mcncvlt le clltokrcn lllvlt porot. Po-
ronholtela tunnlrtaa omlart po]olGlta koryr-
merklt yhdettl sllmtykcelll kymmcnlen lou-
kost..

Paliskunnan yhteenlasketnr poromfl i-
rd on tarkasti siiiinnelty. Sallan paliskunnas-
sa saa olla enintddn 5300 eloporoa. Koska
mddrd on tdynni, poronhoitaja voi lisitd
omiensa miilrdd vain ostamalla toiselta
poromerkin ja silll mcrkilld olcvat porot.

Sallan paliskunnan alue on 4400 ne-
liokilometriii, Oulun liiiinin rajasta Savu-
kosken kirkonkyla:in. Linnuntieti matkaa
kertyy piiisti peehen 140 kilomeuiii. Pa-
liskunta on alueen kaikkien poromiesten
organisaatio, ja poroisiinti puolestaan
paliskunnan puheenjohtaja.

- Yhdelle porukalla aluetta ei ehdi ke-
sitelli, sen takia meille on jaettu useam-
paan porukkaan. Ettei samat miehet ole
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pottaa kulkua maastossa. Pakettiau-
ton mittariin kertyy herklsti
40 000 kilometriii ruodessa. Viime
lrrosina porojen hakua on nopeut-
tanut helikopterin kiytto.

- Helikopteri aunaa hirmuisesti,
mutra kustannuksiahan siitiikin sit-
ten nrlee. Ennen kun haettiin jalka-
pelissd ja miestycivoimalla, niin se ta-
vallaan maksettiin itselle . Nyt raha
menee vieraalle paliskunnasta pois,
toteaa poromies Timo |umisko.

Mutta niin paljon nopeammin
tyo nlt key.

- Meilliikin on tuossa alue, jota
ennen jalkapelissd kolme viikkoa
haettiin, mutta nlt se tehdiiiin nel-
jiissd pdiviissi.

K'ivelemisfii riittf, d edelleen, sillii
poroa ei voi pakottaa kulkemaan
suoraan. foskus kymmenen kilo-
metrin matkaa pitiii kiertdd 20 ki-
Iomeuiii soiden ja pusikoiden lapi.

Yksi suurista muutoksista on
teurastamojen rakentaminen, mihin oli
ryhdyttiivi EU:n vaatimuksesta. Aiem-
min porot teurastettiin erotuspaikalla
maastossa, tuulessa ja tuiskussa. Viililli oli
rekan perikonttiin rakennetnr teuraslin-
j". Nyt Sallan kirkonkyldssd on Pohjois-
Sallan paliskunnan kanssa rakennetttr yh-
teinen teurastamo, johon miehet ovat hy-
vin tyytyviiisii.

Suurta henkiste muutosta se kuiten-
kin vaati kaikilta, kun maastosta siirryttiin
steriiliin kaakeloiruun saliin.

- Mekin on kiiyty nyt aikamoinen
murros tessii pienella ajalla. Mutta hyvd
timi uusi systeemi on, endi ei haluttaisi
vanhaan palata, toteavat Aska ja fumisko.

Luopumistukl helpottaa
sukupolvenvaihdosta

Poronhoitajia on Melan asiakkaina noin
1500, joista naisia on 150. MfEl-vakuu-
tus on paitsi tydelakkeen myds muun so-
siaalituwan perusta. Muun muassa pakol-
lisen tyotapaturmavakuutuksen pitviiraha
maksetaan M\aEl-tydtulon perusteella,
samoin luopumisjfi estelmien eliikkeet.

- Silloinhan se aina tuntuu hurjalta,
kun Melan lasku tulee, isot maksut. Mut-
ta on sellainen turva kuitenkin. Maksaa-
han siini omaa eldketti. Vaikka aika pal-
jon siti kerkeen miniikin maksaa ennen

kuin eldkkeelle piisen, tois-
talqmmentiituhatta markkaa
pitkisti joka vuosi, Timo |u-
misko toteaa.

- Tiimiikin on niin tapa-
turma-altis ala. Miekin saha-

sin toissa vuonna juuri tidlli
porotoisse moottorisahalla
jalkaan, kylln se olisi voinut
olla jossakin muussa tapauk-
sessa ilkeii tilanne. Sitten
meni koko kesi siini sairas-
taessa, mutta sain mielestlni
ihan hyvdn korvauken siitd.

Maatalousyrittiijien luopumisjdrjestel-
met ovat helpottaneet olennaisesti Timo
Jumiskon mahdollisuuksia poronhoi-
toon. Ensimmdiselli kerralla kuutisen-
toista'nrotta sitten Iumisko lunasti enol-
taan maatilan sukupolvenvaihdoselikkeen
tuella. Viitisen vuotta sitten hiin luopui
muusta karjasta ja keskittyi porotalou-
teen. Tini kesdnd pidsi toinen eno kuu-
si\mppiseni luopumistuelle, kun |umis-
ko osti hdneltd porokarjan. Kyseessd oli
kautta aikojen ensimmdinen poronhoita-
jan luopumistukikauppa.

Poronhoitajat piidsevdt nyt luopumis-
tuelle ensimmdisti kertaa. |drjestelmd on
tiillii eriiii voimassa vuoden 2002 lop-
puun. Yli 55-vuotias poronhoitaja saa
jotakuinkin tyokyvyttomyyseldkkeen suu-

- Iorl asla tlr!5 homansgl on muuttunlrt ly-
hyoltl elelle, tote.yet s.tLn p.llskunnen ny-
k/nen ponlclntl Perttl Ask (v.s.) ia ensl ke-
rInI tchtMn perM poroariec Ttmo funlsko.

ruisen luopumistuen, jos mly porot nuo-
remmalle . Siti maksetaan vanhuuself,k-
keen alkamiseen asti.

Tavoitteena on, etta nuorille poron-
hoitajille saataisiin perheen elatukseen
riittivin kokoinen porokarja jiirkevlidn
hintaan. Toisaalta kovin harvoille omista-
jille poroja ei voi koota, silloin ongelmak-
si tulee ty<ivoiman puute. Porojen ha-
kuun, merkintddn ja erotukseen tarvitaan
paljon vikei.

loono-MoiAberg
I Kavot luha Taskinen

ryiietiite

Vahva, teriveservinen
poro on vaikea pideltivi.
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Tytieltmtsst
olevien
opiskelutuet
muuttumt
Ko u Iutusva ku utusjd rjeste [m d n
kolmas vaihe on toteutumassa

lI ;:I ff '[::],':,r''Jl:J.";,
I { 1999 teettdmddr.r raporttiir.r
E tvossd olevic. trikuister-r
omaehtoisen ammatillisen aikuiskoulu
tuksen kehittdmisestl. Esirykscn taLrstalla
on mvos valtionctrvoston kanslirn vuon-
na, 1997 tcctrdml sclvitys, jossa el.rdotet-
tiin kolmivaihcista aikuiskoulutuksen toi-
mccntuloturr':rn uudistusta.

Vuodcr.r I997 selviwkseen pol.rjalta on
jo totcutettu koulutusvakuutusjlrjestel-
r-nln kaksi cnsimmiistl vaihetta, jotka tu-
kcvat ry6ttomicn omachtoista koulutusta.
NiistI cnsimmdinen, pitkiaikaisryotton.ri-
cn omaehtoisen koulurukser-r tuki oli mriri-
riaikair.rcr.r ohjelma ja se koski t.yottomil,
jotka aloittivat opiskelun lukuvuodcr.r

Ha[litus on antanut eduskunnalle esityksen niin sano-
tu n kou Iutusvaku utusjiirjestelmtn kolman nesta vai-
heesta, aikuiskoututustuesta. Sen tarkoituksena on
antaa taloudellista tukea tytieldmdn aikana omaehtoi-
sesti opiskeleville.
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1997 -1998 aikar.ra. Toincr.r vaihc cli ryot-
tomien omaehtoisen koulutuksen tuki on
cdcllccrr kdytt-rss5. Sc tuli voimarn vuo-
dcn 1998 alusta.

Nyt ehdotettu uusi aikuiskoulutustuki
koskisi siis edellisistd poiketen ryoe lemln
kestlessd opiskclevia ja se on tarkoitus
ottaa kdyttoon clokuusta 200I. Siitri atka-
en tuke a voitaisiin maksaa myos jo
aiemmin alkaneeseen koulutukseen. Ai-
kuiskoulutustuen myontdisi ja maksaisi
Koulutus- ja erorahasto.

Seki patkansaaiitte
ettii yrittiiiitte

Uutta aikuiskoulutustukea maksettaisiin
seki palkansaajalle ettd yrittdjllle omaeh-
toisen ammatillisen koulutuksen ajalta
ansionmeneryskorvauksena. Tuen saami-
sen ehtona olisi siten, ettd henkilo on
opiskelun r'uoksi poissa ryostri ja tdml ai-
heuttaa hdnelle ansionmenetystl. Oikcus
koulutustukeen perrrstuisi ansrintrperi-
aatteeseell niin, etti jokainen ellkevakuu-
tcttu ryokuukausi kartuttaisi kdytettivis-
sd olevaa tukiaikaa.

Tuen ehtona olisi, ettd tyontekije on
ennen tuen alkamista ollut saman tyorran-
tajan palveluksessa yhdessd tai useammas-
sa jaksossa vdhintddn r,.r,roden ja ettd hin
on koulutuksen takia poissa tyosta. Hen
voi silloin olla joko opintovapaalaissa tar-
koitetulla opintovapaalla tai vastaavalla
tyonantajan kanssa muuten sovitulla va-
paalla. Yrittdjdltd vaaditaan, etta on toimi-
nut vdhintidn vuoden YEL- tai MYEL-
vakuutettuna yrittijind.

Tukea maksettaisiin, jos ryosti poissa-
olo koulutuksen r.r-roksi kestiri yhteensi
v5hintddn kaksi kuukar,rtra ja ansionmene

rys on teta vastaava. Opiskelu voisi olla
joko yhdenjaksoista tai jaksottaista. Tukea
myonnettdisiin ammatillisecn tri ammat-
titaitoa parantavaan koulutr.rkseen, jota
jdrjestetiidn julkiser-r valvonnan alaiscssa

oppilaitoksessa.

Vaatimuksena tietyn
pituinen tytihistoria

Jotta tukea voitaisiin myontde, henkilolla
pitea jo olla takana tietyn pituinen tyo-

historia. Siirwmlvaiheessa eli I .8.2001 -

3l .7 .2006 vaaditaan kymrrene n vuodcn
tyossloloaika. Sen jilkeen riittid, ettd
tyoskcntcl,vi on vihintdin viider.r vuoden
aika. T,vohistoriaan luetaan tyoetikcjrir
jestelmidr.r re kistcroidyt ryo- ja virkasuh-
teet ja yrittljatoiminta. Tyossioloaikaar.r
rinr.rastettaisiin lisdksi osittain erdlt per-
hepoliittisct vapaat ja t_voklvyttomyys-
ajat.

lksi q,ossdolokuukausi kerry"ttdisi kdy-
tettdvisse olevaa koulutustukiaikaa 0,8
plivelle. Kl mnre nen ansaintavuotta oi-
keuttaisi nf,in noin 4,5 kuukautta vastaa-
vaan tukeen. I(iytinnossd henkilolla oli-
si enimmillidn mahdollisuus noin vuoden
ja kahdeksan kuukauden tukikauteen.

Tukioikeutta voi keyttee
mytis etuketeen

Koulutuksccn lihtevdlli olisi oikeus kdyt-
tdd jo karttuneen tukioikeuder.r lisdksi
ennakkoon laskennallista ryossdoloaikaa
60 vuodcn ikSdn saakka. Jollei ndin olisi,
pllosa tuetusta opiskelusta kohdentuisi
tyouran loppuvaihccsccr-r. Etukdtciskiy-
ton edcllvtykseni olisi kuitenkin, ettl
henkilollc on jo kerrynl,t ryoelakelakien
alaista tyoskentelyd vihintddn kvmmenen
\'uotta.

Tukiajan etukdteiskdltto olisi eriinlai-
nen laina, joka maksetaan takaisin r.astai-
sella tvonteolla. Henkilon vanhuuseldke-
vaiheessa katsottaisiin, kattaako toteutu-
nut tvoura etuketeiskeyton ajan. fos tyo-
ura ja muu siihen rinnastettava ansainta-
aika jId etukiteiskdlton perusteena ollut-
ta laskennallista tvoaikaa lyhyemmdksi,
Koulutus- ja erorahasto perisi osan tues-
ta takaisir-r koulutustuen saajalta.

Tuki muodostuu perusosasta
ja ansio-osasta

Palkansaajan aikuiskoulutustuki n.ruodos-
tr-risi perusosasta ja ansio-osasta. Perusosa
olisi rroin 2 600 markkaa kuukaudessa.
Ansio-osarr mldri olisi 20 prosenttia tucn
perusteena olevasta palkasta noin 1 6 000
markan kuukausiansioon saakka ja 15
prosenttia sen ylittflr,dltd osalta. Yrittijl
saisi pelkdstddn perusosan.

Perusosan rahoittaisi valtio. Ansio-
osan rahoituksesta vastaisi Tyotton-rtnrsva-
kuutusrahasto rahastoon ker:ittdvilli palk-
kapcrusteisilla maksuilla eli wor.rantajan ja

palkansaajan tyottornyysvakuutusmak-
suilla.

Tytihistoria E[Sketurvakeskuksen
rekisteriste

Tarkoitus on, etta Koulutus- ja erorahas-
to selvittii Eldketurvakeskuksen rekiste-
ristd saatavan tiedon perusteella, tdvtqr'-
ko hakijalla tuen saamiseen vaadittava
tyohistoria. Tarvittaessa tuen hakija tdv-
dentiisi tietoja Valtiokonttorin tai Kunti-
en eldkevakuutuksen rekisteriotteella sekd

viimeisen ryonantajan antamalla todistuk-
selia.

Tyontekijille maksettu aikuiskoulu-
tustuki oikcuttaisi eldkett:i Iaskcttacssa
tyoeldkclisdin.

Opiskelutuet korvautuvat
aikuiskoulutustue[[a

Tyocldmdr-r kestdcssd opiskelevat voir,at
nykyisin saada omaehtoiseen an-rn-ratilli-
seen opiskeluun aikuisopintotukea, joka
koostuu aikuisopintorahasta, opintolai
nan valtiontakaukscsta ja opintotuen rsu.
mislisdsti, seki Koulutus- ja erorahaston
myontemei ammattikoulutusrahaa. Uusi
aikuiskoulutustuki antaisi nditd parem-
man toimeentuloturvan opiskelun ajalta.
Aikuiskoulutustuki korvaisikin siirwmd-
vaiheen jelkeen aikuisopintorahan ja am-
mattikoulutusrahan.

Vuorotteluvapaan aikana omaehtoi-
seen ammatilliseen koulutukseen osallis
tuva voi nykyisin vuorottelukon'aukscn
lisdksi saada Koulutus- ja erorahaston
maksamaa osittaista ammattikoulutusra-
l-raa, joka on verotont:'r. Sen tulcvaisuut-
ta tarkastcllaan myohcrnmin vuorottelu-
vapaakokeilusta tel-rtivir-r ratkaisun ),htc-
ydessd.

lrmo Kortesojo
Eliiketurvakeskuksen

laki osasto n yh teyssi htee ri

$ti)elil<e E



I

&

'-* I aiqxb,
f

:i86
{&_

F
t
-

IIt
imesili

-'',-1
af,
4
4

Forsnrarr tLrntcc rnyds montr vakio-
l'icrasta.

- Esimcrkiksi kopiokor-rccnkr>rjaajan
olcn oprl'rinut tlrntcr.naan !

"Olisiko vapaata huonetta?"

Vahtimcstari Forsman istuu komeassa
aulassa lasiovien takana. Sisddnkiynti on
crcl.rdyttinyt useammankin vieraskielisen
turistin. Forsmanilta tullaankin usein ke-
sdisin kysclcn.rldn, olisiko hotellissa huo-
nctta vapaana. Yksi kerta on jldnyt erityi-
scsti miclcer-r.

- Kerran tuohon oven eteen pysihtyi
kanadalaisen perhecn auto, ja diti tuli va-
raamaan perhccllcen huonetta. t-ihclli
on onncksi hotcllcja, joihin voin ohjata,
Forsmart nauraa.

- Itsc cn kylli uskaltaisi hhtcd Kana-
daan lonrallc ilman, ettd olisin varannut
[.rotellihuoneen etukdteen !

Vahtimestari kertoo, etti vaikka jokai-
r.ren piivi on erilainen, pystyy hdn silti
jotain ennustamaan: ruuhka-ajat. Ensim-
miinen on aamulla yhdeksin aikaan, toi-
nen ennen puoltapiivii ja kolmas heti
lounasajan jilkeen.

- foskus tuohon aulaan tulee yhta ai-
kaa l7 ihmistd. Silloin huute len, etti ket-
ki kaikki ovat toimitusjohtajrn vieraita, ja
ohjaan heiddt kaikki sitten kerralla eteen-
plin. Miclcstlni sc on hyvii palvclua.
Fliki siindkiin olisi jflrkci, ctti soittaisin
I0 kcrtaa pcrikkiin toimitusjohtajan sih-
tccrillc.

Vahtimestari Btirje Forsmanin
silmien ohi kulkee ptivittdin
satoia ihmisid. Oman talon ihmi-
set ja vakiovieraat ovat tu[teet
tutuiksi, mutta uusiakin kasvoja
hdn nikee joka piiivti. Sittoin
tiittdin ovesta astelee joukko
kamerakaulaisia turisteja.

orsman tictll olevansa en-
simmdincn henkilo, jonka
Varma Sarrpoorr tulevat vic-
raat ndkcvdt. Tavallaan siis

k:iyntikortti.
- K).lld minr.rn on oltava aan-rulla hyvin

nukkuneen nlkoinen ja siististi pukeutu-
nut. Ei til-rne voi tulla tukka pystyssl.

Hrin slnoo tllntcvansa kaikki noin
700 r,erma-sarnpolaista ja octclilaista ul-
koni.ii)ltri, n-rr.rtta kaikkicrt nimil, rydpistci
clcn sijlintir txi t\,(;tchtaiviri I-rrin ci olc va-
jlln kolnrcn ty(ivu()tcnsa aikeur o;rpinut.
()pPirrrist.r orr v.rikcuttlnut Pilri vu()ttil
kcstinvt rcm()ntti, jorrkl aiklna ihrnisct
nruuttiyirt h,(4)istccsti toisccn.

- Viclr.i kcsilll sain jatktrv:rsti kyscllr.i,

ctt:i olctko vich siclh viiclcnncssri kcrrok-
scssei f l virsta.us saattoi olla, ettri cn, r>lcn
Lapinlahdenkacir,rn toimipistccssd.

lhmisiti on mukava auttaa

Forsmanin tyt)uraan mehtuu moncnlais-
ta ar-nmattinirnikettd: hrin on ollut nrm.
nrrtkustrjalrivrll.r purscrinJ, ()stiiJna,
konttoritarvikeelalla tr.rotepiiellikkone ja
F'ir-rlandia talon valvontamestarina. Hdn
sanoo olcvansa iioincn siitl, ettei ole ol-
lut tyottomand, vaikka ryopaikkoja onkin
mennyt alta milloin oljykriisin, milloin
konkurssin tai laman takia.

Forsman viihtrl, tyossdln hwin. Hdn
vakuuttaa. ettci voisi olla muissa kuin
asiakaspalvelutchtdvissd, silh niitl hin on
tchnyt aina. Ihmisid on muklva auttaa.

Kiclitaitoir-rcn mics osea slromea,
ruotsil, englantia jrr saksarr. NCilti ncljll
lii kielcllai hrin kcrtoo prirjrinnccnsri yhtl
kcrtu lukuun ()ttamatta.

- Kcrrln tinnc ttrli hcnkili), jonka us-
koin puhuvart vcn:i.j:ii, j()til cn ynlrnirri.
Hr'ilytin talostrr paikallc vcniji:i taitavar.r
hcnkil0n. Krivi ilmi, ctti vicras pul.ruikin
rlblnira. Hdn ci olltrt ttrlossl nrcillc, vaiu.r

oikca osoitc oli toisclll puolcllir kaupun-
kia. Silloin cn oikeir-r voinut muutr kuin
levitellii kisiini.

Ristikoita ja Onnenpyiiri6

50-vuotias Forsman kcrtoo, cmi cldkclai-
tokscn vahtimcstarina ollcssaan hdr-r on
saanut tietoa elikkcistd. Hdnclld on vicld
tyovuosia edcssi.

- Haluan olla toissd 65-vuotiaaksi,
rriin kuin edeltdjdnikin oli.

Iti-Helsingissi asuva Borje Forsman
on paljasjalkainen stadilainen, Toolossd
syntynyt ia kasvanut. Hin on innokas
penkkiurheilija ja sanaristikoiden ratkoja.
Viime kesdnd hen kilpaili television On-
nenpyorissil, ja hyvin kilpaitikin. Hin
voitti mm. kaksi ulkomaanmatkaa. Kol-
maskin matka oli lehelle, mutta "Vaasan
Palloseura" jii ratkaisematta.

- Sillr hctke lll minun kartallani ei o[-
lr.rt Vaasaa ollcnkaan, Forsman nauraa.
Miclcen tulivat vain Vantaa ja Vihti.

Sannomori Haikonen
I Kuvo Niko Nurmi
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Valittaj itte

uuret
askut
suuttise

kasiftetystii

Vakuutusoi keudessa tytikyvyttti-
myyselHkepdittiksestidn
muutosta hakeneille kdteen
jtiiviit vain suuret kulut. Tapauk-
siin ei liittynyt mitdin erityisid
juridisia ongelmia. Toisessa

tapauksessa kuultiin vain yhtd
todistaiaa ja toisessa kahta.
Kummankin suullinen kiisittety
kesti alle kaksi tuntia.

ldkelaitos ja eLikelautlkuntr
olivat hyldnr.rcet A:n ryt)k.v-
vyttdnryysc Ilkchlkcnr u k-
sen. A haki vakuutusoikcu

delta muutosta ellkclautakr.rr-rr-ran piititiik-
seen vaatien tydk,vr',vtti)myyscllkkecn
myontdmistd. l,isiiksi A vaati, cttii asiassa
jdrjestetriil.r suullincn klsittcly ja ettl elii-
kelaitokscn tulcc korvarta I'rincn muutok-
senhakukr.rlunsa vakuutusoikcudcssa.

Vakr.rutusoikcus jirjcsti asiassa suulli-
sen klsittclvn, jossa kuultiir-r A:n nimci-
mini todistajar-ra h5r-rtd hoitanutta [,siat-
ril. A:lh oli asiassarn avustajana asianaja-
ja. Suullisen kdsittelvn jdlkeen vakuutus
oikeus antoi asiassa pdltokscn 24.8.
2000, I)r.rro 9 5 14 /99 / 2250.

Vakur-rtusoikcus hylkesi A:n n,oknvt-
tomlyscldkchakcmukscn. TIstd svvstl
vakuutusoikcus hylkasi mvos A:n oikeu
denkdyntikulujcn korvaamista koskcvan
vaatimuksen. Edelleen vakur.rtusoikcr.rs
velvoitti A:n suorittamaan ninrcr-inrril lcen
todistajalle tdmen vaatiman korvlukscr-r

,vhteismldrdltl an 3444,7 2 rnarkk:ra, joka
vakuutusoikcudcr-r piittikscn mukrrirn jril
A:n vahingoksi. A:t;r l rrst.rnccn rsimrjr
jan vakuutlrsoikcudcllc csittrir-r-ri lasku oli
rr.rddrllti5n 27 140,50 rnarkkaa.

Toiscssa vakuutus<;ikeuden tapauk-
scssa cl:ikclaitos ja cllkcliurtakunta olivat
hylinr-rcct l3 :n qvdkvvvttor-r-rrrysehkel-rake-

muksen. B haki clikelautakunnan pddtok-
scen mLlLrtosta r,akuutusoikeudelta.

B vaati, ettri vakuutusoikeus jlrjestll
asiassa suullisen kdsittelvn, jossa kuullaar-r
hrinen nimeImindIn todistajir-ra l-ril-rcn
klhta naapuriaan.

Vakuutusoikeus jtirjesti lsiassa suulli-
sen kdsittelyn, jossa kuultiir-r ll:n nimcii-
rrtii todistajia. B:llri oIi lsirtssn.rrt rtvtrst.rj.r-

na lakimies. Suullisen krisittelvn jilkccn
vakuutusoikcus antoi asi:rssr pririttikscn
6.9.2000, Dnro I 0 I 9 I /99 /2426.

Vakuutusoikcus hylkrisi Il:n n,dkrrlt-
tomvysclikehlkenrukscn. Asian nriin
pelttyessa r-nyiis l3:n vlatimus oike udcr-r

klvr-rtikulujcn korvaar-r-riscsta l-rvhttiir-r. B
oli esittinvt vtrkuutusoikcudcllc laskurr

1,hte e nsri 25083,I0 markan suuruisista
oikcudcnklt,ntikulr.ristaan. Oikcudcn-
kaivntikLr ltrt nruoclostuir,at 2 I I 8 3, I 0 mar-
kirn suunriscsta avlrstaian palkkiosta sckd
yhtcensi 3900 markan suuruisesta todis-
trjan prlkkioista, jotka molemmat siis jrii-
vrit B:r-r val-rir-rgoksi.

Oi keudenkHyntikulut valittajien
maksettaviksi

Vakuutusoikcr.rs ratkaisi asirt muLltokscn
hakukulu jer.r osalta hallir.rtolair.rkivttolirin
74 $:n ja 75 $:n siSnntistcn nrr.rkriscsti.
Koska valitr-rksct l.r,vl;itti i n, cllkc hi tost:r ci
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velvoitettu kon,aamaan muutoksenhakijoiden oikeu -

denkdvr.rtikuluja, eikd vakuutusoikeus myoskldn ot-
tanut kantaa vaadittujcn oikeudenkdyntikulujen tar-
peellisuutcer-r tai r-riider-r mddrdr-r kohtuullisuuteen.

Tdllaisissa tapauksissa avustajan palkkion lopulli-
nen suuruus jdl viime kldessd muutoksenhakijan ja
hlnen avustajansa viliseksi asiaksi. Monet muutok-
ser.rhakijat hoitavat myos suullisen kdsittelyn ilman
avustajaa eivdtkd kaikki todistajat vaadi palkkiota.
Tdlloin suullisesta kisittelystl ei vdlttlmittd aiheudu
mitidn vilittomii lisdkustannuksia.

Pelkdstiin niidcn kahden tapauksen perusteella
ei vield voida tehdd kovin pitkdlle menevid jotrtopll-
toksid vakuutusoikeuden suullisesta kdsittelystd mur.r-

toksenhakijalle aiheutuvista oikcudcr.rki,vntikulr,rista
edes niissd tapauksissa, joissa valitus lopulta hylitddn
suullisen kdsittelyn jdlkeen.

Tapaukset antavat kuitenkin viitteitd siiti, kr.rinka
suuria suullisesta kdsittel,vsti muutoksenhakijallc ai-
heutuvat lisdkustannukset saattavat olla. Koska laki
r-naksuttomasta oikcudcnkdynnistd ei koske oikeu-
denkivntii vakuutnsoikeudessa, oikeudenkdyntikulut
avustajan palkkioincer.r voivat jiddi muutoksenhaki-
jar.r vahir.rgoksi silloir.r, kun hinen valituksensa hyli-
tIin.

Hoitar-r-ralla asiansa vakuutusoikeudessa ilman
avustajaa tai turvautumalla yleisiin oikeusar.ustajiin,
muutoksenhakijalla on mahdollisr-rus vilttyd maksa-
masta avustajan palkkiota. Mahdolliset todistajien
palkkiot hdn voi joutr.ra tiilloinkin korvaamaan.

Kuluista kerrotaan etukHteen

Muutoksenhakil'an vaatiessa suullista kisittel,vd asias-

saan, r,akuutusoikeus llhettdd hdnelle tiedustelukir-
jeen, jossa tiedustellaan sekd perusteluja suulliselle
kdsittelylle ette esitetta\.eksi aiottua selvir.vstl. Lisdksi
kirjeessd tiedotetaan mahdollisuudesta joutua kor-
vaamaan kdsittelystl aiheutuvat oikeudenkiyntikulut.

Muutoksenhakijat saattavat joskus perua suulli-
ser-r kdsittelyn toimeenpanemista koskevan vaatimuk-
scnsa tiedustelukirjeen saatuaan. Talloin voidaan
olettaa, ette perumisen s1,ynd on nimenomaan oi-
kcudenki.vntikr.rh.rriski. Ymmirrettdvid on, etti mah-
dollisuus joutua valitukser-r hylkidmisen jfllkeen vie'-

li maksanraan nraksukykyynsd ndhden merkittivid oi-
ker,rdenkiyntikuluja, pclottaa monia muutoksenhaki-
joita.

Oikcudcr-rn-rukaiscr-r oikcr-rdcnkdynr-rin toteutumi-
sessa voidaan pitli epdkohtana sitI, ettd asiansa he-
vinneelli muutokscnhakijalla ei ole mahdollisuutta
saada korvausta oikcudcnkiyntikr,rluistaan vakuutus-
oikeudessa maksuttomasta oikeuder-rkdvnnistl anne-
tun lain nojalla edes suulliser.r klsittelvr.r osalta.

Olli Olonterii
Vokuutusoikeuden
tiedottojalokimies

c\tAehre

tr**[+#x*,*#,'=*
tajia talossa ovat myos yksikonjohtaja Matti kppiild ja suunnit-
telupdillikko Pekka Piispanen. Leppdll paneutuu kansainvilisiin
kysymyksiin ja Piispancn ryoelikejdrjestelmdn yhteiskuntasuhteisiin.

Markku l. Jldskeldinen tulee uuteen tehtdvddnsd sos.dem. puo-
lueen jdrjestosihteerin pallilta. Hdnen ryotaustansa on muutenkin
jdrjestopainotteinen: hin on tehnyt niitd toitd puolueen tisdksi
SAK:ssa ja Uudenmaan maakuntaliitossa, jonka toiminnanjohtajana
hin toimi aikansa.

Suurelle vdelle |diskeldinen tuli tutuksi presidentti Tarja Halo-
nen vaalikampanjan vetdjdni. IdiskclSisclli ei olc sanojcnsa mukaan
kiinteita yhteyksid istuvaan presidenttiir.r, mutta asioidcn niir.r ollcssa
yhteyttd pidetdin avustajien kautta.

Nerokas ratkaisu

Jldskeliincn luonnehtii tyoelSketurvarnme jdrjestelyl yhdcksi par-
hain.rmaksi suomalaiseksi ir.rnovaatioksi. Se on (tyoehke) hlncn
mukaansa nerokas ratkaisu, jossa yhdistyvdt ja jossa on otettu huo-
mioon cri intressit ja eri nikokar-rnat sekd talouden vaatima jous-
tavuus-

- Suomalair.ren tyoellkejdrjestelml on kaikessa hyqydessSSr.r
mvos monimutkair.ren. Olen air.ra arvostanut ellketiedottajia, jot-
ka kvker.revlt tdste kaikcsta kirkastamaan ihmisille sen keskeisen
viestin, jonka mukaar-r eldketurva karttuu ja miten ehketurva meilld
yleensd hoituu.

- Olen varma, ettd el:ikesanoman julistajilla on vield paljon ryo-
sarkaa kyntdmitti. Parin menneen vuosikymr-nenen aikana ihmisille
tarjottiin eldkeasioissa keppid r.riin paljon, cttl heiddr.r uskonsa jdr-
jestelmld kohtaan joutui koville. Nvt kdynnissl oleva keskustelu
elekerahojen riskisijoituksista lisdd ihmisten pelkoja.

- Meidin on tehtdvf, lujasti toitd ryoclikkeiden luottamuksen
eteen. Ihmisille on kerrottava asioiden todellinen taita. Heille pi-
tdti kertoa ja osoittaa, efte eleketurva ja siihen mahdollisesti tehtdvdt
muutokset perustuvat luotettaviin laskelmiin, joita jrirkevdt ihmi-
set ovat laskeneet, Jiiskeliinen sanoo.

Markku I. Iidskeldinen toivoo, ettd TELA Tyoeldketiedotuk-
seen synryisi yhteisryon kulttuuri. Olisi tdrkeii, ette pysryisimme
tekernidn toiti yhdessd ja tiydentimdin toinen toisiammc.

- Meiti on kokenut joukko. Yhteisryohalu, tiedottajien asian-
tuntemus ja hyvit kenttdyhteyden ovat vahvoja evditi huomisen
tyohon.

Leppiitii seuraamaan kehitystii maaitma[la

Matti Leppdh tulee Tyochkcvakuuttajat TEIAan STTK:n edun-
valvor.rtayksikon pddllikon tchtdvistd. Hin on ammattiyhdisrysmies
ja hin tuntee seki suomalaista cttd kansainvilistd ryoellmii ja sielld
vallitsevat tyoehdot ja lainsldddnnon. Lcppdld on hoitanut ihmis-
ten asioita kymmenkur-rta vuotta, cnsir-r TEHY:ssi ja nvt sitten
STTK:ssa.

Leppdlen ammattiyhdisrystausta on vahvasti maustettu kansain-
vilisilld toille. Henelle ovat tuttuja esimerkiksi r.rs. Barber-jutun
syntyyn vaikuttaneet tekijet ja sen purkamisen yksiryiskohdat niin
ulkomailla kuin Suomessakin. Hdn on saanut eriryisesti EU-asioi-
den yhtevdessI tuta, ettd ryovoiman vapaan liikkumisen kehittilni
nen on kytkoksissl sosiaaliturvan kehittdmiseen.
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Leppili on toiminut monissa tyo-
markkir.roidcn ydin\s.vm,vksii kSsitclleis-
sd komitcoissa, kuten nruun nruassa r)o-
sopimr-rslakikomiteassa, jossa hin oli
ryontcki jlkcskusjirjestojcn yhteisesti ni-
medrnil-rd sihteerir-rd. Hdn oli mukana
rnyos ikldnryneider.r ihr.r.riste n asioita klsi-
tellcessl komiteassa, jonka wor-r tulokse-
na klynnisryivlt esimcrkiksi ikeohjelmat.

-Tyoeldke on terked osa suomalaista
l.ryvinvointiyhteiskuntaa. Se on suomalai-
nen ratkaisu suomalaisille. Ja jotta n:tin
olisi myos jatkossa, meidln on hlvin tar
kasti seurattava n-raailmalla tapahtuvaa
kehitystd. Erityisen aktiivinen on oltava
EU:ssa. Unionin yhtend tavoitteena olr
edistdd tydvoiman vapaata liikkr-rmista.
Lienee tistl sy/std selvde, ettd EU pyrkii
sldtelcmddr-r r-nyos kansallista eldketr.rrvaa
ja vakuutus( eleke- )yhtioider.r toimintaa.
Tieter.rkin on pyrittdvd vaikuttamaan sii-
hen, kuinka paljon ja milld tavalla EU
sidntclce muun muassa jlsenvaltioidensa
sosiaalivakuutusta ja miten esimerkiksi
monikansallisten yritysten ryontekijoiden
ellketurva jatkossa jdrjestetldn.

-tldkerahan merkitys clinkeinoeld-
mdlle kasvaa pIivI piiivtltd. On ilman
muuta selvdd, ette iatkossa e likerahan si-

;'oittamiseen kiinnitetirin esimerkiksi eet-
tisesti palion enemmdn huomiota kuin
tdneln. TdmI kehiryssuunta on maailmal-
la jo hlvin voimakas, Leppdli sanoo.

Piispanen tuttuun tytihtin

Pekka Piispanen tulee Tyoeldkevakuutta-
jat TELAn yhteiskuntasuhteista ja ulkoi-
sesta tiedotukscsta vastaavaksi johtajaksi
Eteltrannasta, Teollisuuden ja Tydr-rar-rta-
jain Keskusliitosta TT:std. Hin palaa so-
siaali- ja eldkeasioita ajatellcr.r ikldn kuin
kotiin, silld hdnen ryohistoriassaan niilld
asioilla or.r ollut hyvin keskeinen sija jo
TT:r-r cdcltdjdn STK:n a1'oilta. la miki on
miehe n palatessa, kun oppi isdr-rd on ollut
seki tyomarkkina- ette tyoellkepuolen
arvostama johtaja Lasse Laatunen.

Arvokasta kokcmusta tulevaan tyo-
honsi Piispanen on saanut sosiaali- ja ter-
vcysministeri Mauri Miettisen ja r.altion-
varainministeri Sauli Niiniston erityis-
avustajana.

- Paluuksi - ja ihan kivaksi sellaiseksi
luonnehtii asiaa Pekka Piispanen itsekin.

- Tyoeldkc or-r suomalaisen sosiaalitur-
van ja sosiaalivakuutuksen 1d.in. Se on sitd
varmasti jatkossakin, silll luottamus jir-
jestclmil-r ral'roittamiseen ja hoitamiseen
tuntuu vahvalta. Kiitos kuuluu tvomark-

TELAia ETT
saman katon a[[e

Tytietiiketaitosten Liitto TELA on ensi vuoden atusta Tyiietiike-
vakuuttajat TELA. Siettii tekeviit ttiitti yhdistetyt voimat
vanhasta TELAsta ja Etiiketiedotustoimisto ETT:std siten, ettd
nHissd toimineet tiedottajat muodostavat uudessa organisaa-
tiossa TE LA Ettiketiedotuksen.

tarkku l. liiskeleinen, tattl teppili la Pekka Piispanen slhtyvet vuoden vaihteessa lohtailksi
Tyiielikevakuuttaiat TELAn lelplln. tarkku l. ,eiskeHinen alkaa vetee TELA EHketledotuksen ni-
mlsse kenttitledotusta. mattl Leppile paneutuu kansalnvillslln kysymykslln la lurldllkkaan ia
Pekka Pllspanen keskittyy ty6eliikeliiriestelmin yhtclskuntasuhtelslln.

kinajdrjestoille ja tyoelekejerjestelmdlle,
jotka ovat kyenneet tekemldn tarvittavia
muutoksia tyoclakkcisiin omin voimin.
Voisi kuvitella, ettd jos ndin ei olisi tapah-
tunut, niin tyoelikcjdrjestelmd olisi ti-
nif,n ihan eri kantimissa kuin mitl se nvt
on, Piispanen sanoo.

Piispanen arvclee, efta hen voi tule-
vassa tvossaen kiinnittdd huomiota koko
sosiaalipolitiikan lohkoon. Tyoel:ikeva-
kuutus on tietcnkin asia numero yksi.

- Tyo on ruorovaikutusta, jossa pyri-
tlen seke kertomaan laajoille sidosryhmil-
le eldketurvaa koskevista suunnitelmista
ette kuuntelemaar.r niiden mielipiteitd ja
ndkemyksii asioista. Sanat yhteistyo ja
vuorovaikutus licr.revdt oikeita ilmaisuja
kuvaamaan tulcvaa ryotdni, Piispancn sa-

noo.

lounilokisolo
a KuYo Niko Nurmi

ltAe/drxe

THilq

h
#

I

I

1

\

I

)

I

F.k



Ministeri Pe rho TyOe

HWttytilli
ttikeptiivi[[ti:
turuaa

o ososraa menoFn
rahoituksen

uomessa siirrytiiin edelleen
liian varhain ellikkeelle. Se
ndkyy myos korkeina elike-
menoina suhteessa brutto-

kansantuotteeseen. Suomen eldkemenot
ovat Tyoeliikepeiville lokakuussa puhu-
neen sosiaali- ja terveysministeri Maija
Perhon mukaan OECD-maiden kirki-
luokkaa, kun tyottomyyseliikkeet laske-
taan mukaan.

Sosiaaliturvan rahoitus perustuu Per-
hon mukaan ennen kaikkea hyveAn ty<il-
lisyyteen:

Korkea tyollisyysaste merkitsee yleen-
si hyvii elatussuhdetta ja matalaa sosiaa-
limenojen osuutta bruttokansantuottees-
ta. Koko EU:n ongelma on, ettd keskeis-
ten kilpailijoiden, Yhdysvaltojen ja ]apa-
nin, tyollisyysaste on l0 prosenrtiykik-
kod korkeampi ja ryottomyys samaan ai-
kaan vfidisempiiii kuin EU-maissa. Sen
seurauksena niiden kahden maan elatus-
suhde, veroaste ja sosiaalimenojen kan-
santuoteosuus ovat alhaisemmat.

- Kilpailukpyn siiilyttdiikseen EU-
maat joutuvat kamppailemaan nrlevaisuu-
dessa ryollisyysasteen nostamisen ja vero-
asteen alentamisen kanssa, sanoi Perho.

Avoimuutta tisiittiivii

Perho vaati my<is tyoeliikejiirjestelmdltd
lisiid avoimutta ja yksinkertaisempia sdi-
doksid:

- Kun eliikejiirjestelmin ensisijainen
tarkoitus on elekkeiden turvaaminen,
kansalaisten pitee tietaa miten eliikkeet
meereyryvet ja miten kulloinkin tehtevet
lakimuutokset vaikuttavat omaan elik-

keeseen. Tulevan eldkkeen midri on voi-
tava ennakoida jo paljon ennen eldkkeelle
je,intia.

Perho kertoi pdivien ldhes tuhatpiiisel-
le yleisolle, etta tyoelekejiiriestelmlssi on
aloitettu mittava hanke, joka tiihtiii juu-
ri lainsiiidiinnon yksinkertaistamiseen.

Korolla vaikutus maksuun

Perho sanoi huomanneensa, kuinka vai-
keaa elikerahastojen vehimmaistuottoa
ohjaavan laskuperustekoron nostaminen
on siiti huolimafta, etti eliikelaitosten si-
joitustoiminta on tuottanut viime vuosi-
na hyvin.

- I-askuperustekoron pitdminen riittii-
vin korkealla on tirkeii, ios eliikeyhtioi-
den vakavaraisuus ei ole ongelma.

Perho muistutti laskelmasta, jonka
mukaan yhden prosenttiyksikon korke-
ampi korko johtaa jopa kolme prosent-
tiylaikkdi pienempiiiin tyoeliikemaksuun.

Ruotsin malliin

- Ruosissa otettiin keyttoon viime vuon-
na uusi vanhuuselikejiirjestelmi, joka
kannustaa tyontekoon, sanoi piiivilli pu-
hunut Ruotsin sosiaaliministerion kans-
lianeuvos Beva Seppiili.

Ruotsin uudessa vanhuusellkejitrjes-
telmissi on kolme osaa: tuloihin sidottu
elikkeen osa, rahastoeldke ja perusturvan
antava takuuelike tulottomille. Ensim-
miinen uuden j2irjestelmdn mukainen
vanhuuselike maksetaan tammikuussa
200r.

Seppnlnn mukaan uudistuksella on

kiistattomat enlnsa, jotka vakauttavat eh-
kejfi estelmiiii pitkelh aikaviilillii: eliikkei-
den kehitys on kytketty talouskasvuun,
tyoikdisten tulokehitykseen ja keskimdi-
riiisen eliniin muutoksiin.

Kaikki niimi tekijiit yhdessd edistdvlt
tyiissn pysymisti entisti pitempiidn. Ruot-
salaiset poistuvat tydeliimiistii nykyisin
keskimiiiirin 62-vuotiaina, mitd pidetddn
sielle siltikin liian varhaisena eliikkeiden
rahoituksen kannalta.

Pitkl ty6ura, parempi ellke

- Ne jotka piieftevet pysye ryoelemes-
sI pitempdln, saavat uuden jirjestelmen
mukaan myos suuremman ellkkeen, sa-

noi Seppdll.
- Koska elike karmru elinikiisten tu-

lojen perusteella, jokainen tyopanos kas-
vaftaa tulevaa eliikettii. Se kannustaa lisdii-
meiin tyontekoa, eiki varhainen eldkkeel-
le lahto houkuttele .

SAK:n sosiaalipoliittinen sihteeri Kai-
ja Kallinen ei liimmennyt vanhuuseldke-
iin nostolle. Tyonantajia edustanut yliliiii-
keri Kari Kaukinen puolestaan piti selvd-
ne, ette eliike karttuu tulevaisuudessa
myos meillii koko tyouran ansioista.
Myos 65 ikivuoden jiilkeinen tyonteko
yleistyy hinen mielestiin Suomessa.

Teksti:louko Mollonen
Kuwtektlt: M orjo- Li i n Tokolo

Kuwt: Niko Nurmi
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Ruotsi n eliikeuud istus
pu h utti Tytiettikeptivin osanottaj ia

ElnkehalllntoplXltlkkd Etlsa Rauhamaan (Osuuspankklcn ellkekesra)
mlelegtn Ruot3ln m.llh mukalnen etlkelin ioust.m:[en on harklttevlsca
oleya asla samoln kuln se, ettt Itse iaa vellta, mltloln lli elfikkeotle. Scn
sll..n Suom.en tarlottu ellkelln portaltt.hen ltosto el lnno3t.nut'l(yl-
It tllll h.tkelll tuntuu, ettl 65 yuotte olld lhan rlltti€ vanhuusollke-
lkr,.

Uuslen ollkkelden maksun keslttelllee Tuula Eklundla (ltmarlnen) mletl-
tyttl e3lltl ollut holtovakuutus. Sltl hln el alnakaan pakoltlseksl hatua.
{Porurpalvolut plttlsl yhtelskunn.n kustant.. l. holt.a yrnhuksot.lna-
kln kohtuuttlse3tl. Vllme alkolna holdor taEo on tlppunuL Kolmen van-
huk cn holdoita on lhen omakohtalsla kokemuksla. fy6 on huonGtl ar-
yoitottu. ttlln h.tkstlI. ln.tor pltllsl nostaa."

farkklnolnnl3ta re tledotukeit. yeste.vaan Hsrl Tlrkko..er (Bensllnl-
kiupplaltton Glflkekassa) tekl valkutukscn vlerl6k.hltystl kuvr.y.t tle.
dot. Hlnen nlelestSSn nilti aslolta on ehki lllankln vlhln klsltetty. Pll-
vIn lnnlssa on sutatettayaa pltknksl alkea. lt.llkymppl3elle ll.]rlU. lal
sellalnen kuva, ettl tokkopa henen kohdallaan cnll 65 vuodcn vanhuus-
.[Ikelkl toteutuu, Ruotrln matll el ollut lalnkeen huono.

Tolmltuslohtala llarrl kmmettl (Ylelrradlon ellkeslItl6) yhtyl luennoll-
sllolhln rllnl, ettfi pnlaslalllnen orgetma Suomer3. on, mlten f.ktlsta
elikelk5i matallllt! nostettua. Ruotsln maltln mukalnen systecml, lossa
v.nhuu3ettkelkll plcnennetlln elinlSn odotteen kasvun mukaan, on
lhan lSrkevl. Harrln mlelesti my6s tydetlm{n on muututtave:'Kun kalk-
kl lucnnoltrllet nlyttlylt k.lvoi. yirhalserta tydstI pol3 slhtymls.stl,
nlln pakortlhan meldin tyiielim{ssi on lotaln vlkaa."

Tarkastala lukka tlhtl6 (Yattlonkonttorln Etlkke.t.yblkk6) tot.3l, GttI
Ruotsln m.tll tolmil meltti lo lykylrln la vlell louctavemmln: Yarhenne-
tun vanhuuceltkkeen vol nostaa oman harklntansa mukaan vllsl vuotta
6nncn wr3lnalsta venhuuselikelkll. ta tlsin foustavuutla.ntae ose-a!-
kaelike.

Aslakasneuvola Sirpa Sahlman (Etflke-Fennla) uskol vekaestl, etta 3.a al-
klnaln scn guurulsen eltkkeon kuln hlnelle on luyattu. SIrpe peisee
vanhuuselikkeelte io 6z-vuotlaana. Slttl hXn el haavelle Espanlan.urln-
korannolsta elki hin odote el{kealkaakaan, sllll vapaata on rllttivlstl lo
nytkln. l. llieksl ty6nteko on mukavaa.
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WTO, IME OECD ja Maailmanpankki
u usliberatism in tiettii

HWnvoinnin
rahoitus
vaikeampaa
mutta entistt
tarpeellisempaa

unainen lanka l<rytyi kuiten-
kin akateemisen tradition
alta nopeasti. Tiedemiesten
ja sosiaaliturvan asiantunti-

joiden huolena on uusliberaali ajattelu-
tapa, joka nykyisin leimaa sellaisten yhtei-
srijen kuin Maailman kauppajirjeston,
Valuuttarahaston, Maailmanpankin ja
OECD:nkin toimia ja uhkaa vakavasti so-
siaalista kehitysti. Tasa-arvon eikd aina ih-
misarvonkaan ihanteilla ole paljon painoa
silloin, kun valtavat kansainvlliset konser-
nit kilpailuttavat valtioita tyovoimakus-
tannusten edullisuudella.

Syvenevd globalisaatio voikin synnlt-
tiiii sosiaaliturvan rahoitukseen enna-
koimattomia paineita. Ranskalainen pro-
fessori Alain Etz(by teki keltdnnon eh-
dotuksen: on perustettava kansainvdlinen
rahasto sosiaaliturvan ulottamiseksi kaik-
kialle, ja erityisesti kehittyviin maihin.
Hiin esitti sen rahoiruskeinoksi ns. Tobi
nin veroa, jota kannettaisiin kansainviili-
sistii liiketoimista. Rahasto voisi olla
IMF:n kaltainen. Se annettaisiin ILOn
tehtiiviiksi. Iames Tobin on tunnettu ta-
Ioustieteilijii ja Nobelin palkinnon saaja.

Tobin-vero on vanhastaan tuttu kansain-
vdlisille piiiomaliikkeille mdlriitty vero.

Sosiaalipolitii kka alistettu
taloudelle

leen mycis rikkaissa teollisuusmaissa.
Uhka on todellinen: syrjiiytyneisyys tuo
mukanaan turvattomuutta, tydttompttd
ja rikollisuutta, joiden seurauksia joudu-
taan paikkaamaan sosiaalibudjeteilla.

Stakesissa tutun professori Bob Dea-
conin mielestii hyvinvointipoliittiset ta-
voimeet tulisikin rakentaa sisddn talouspo-
liittisiin suunnitelmiin. Nykyisin sosiaali-
politiikka on alisteista talouspolitiikalle.
Site kef€teiin vasta talouspolitiikan kiel-
teisten vaikutusten paikkaamiseen.

Syvenevd maailman talouden globali-
saatio liihentiii toki ihmisiii ja kansoja,
mikli on hyvi asia. Maailmankyliin synty
ei ole yksinomaan kielteistd, mutta kan-
sainvdlisen kaupan, piidoman ja rycivoi-
man suuret ja ennakoimattomat liikkeet
asettavat suuria vaatimuksia sosiaaliturval-
le. Maailmanlaajuisen koyhyyden poista-
miseksi, kansanterveyden parantamiseksi
ja verokilpailun estiimiseksi tarvitaan vas-

tapainoa, jolla olisi myds rahallista mah-
tia.

Sosiaaliturvaa hoidetaan maailmalla
hyvinkin erilaisilla jiirjestelmillii. Euroo-
pankin alueella toimitaan eri tavoin: ang-
loamerikkalaisesti, mannermaisesti ja
pohjoismaisesti. Professori Fritz W.
Scharpf pitiiii parhaana pohjoismaista
koko kansan mallia, jonka hdn arvioi sel-
viiiviin parhaiten my<is globalisaation
pycirteissl. Englantilaistyyppiselle sosiaa-
liturvalle ovat luonteenomaisia pienet

Kun ISSAn tieteellinen
kokous alkoi Helsin-
gin Kataianokalla
syyskuisena maanan-
taina, ohielman
sistittii niiytti maait-
moja syleilevlittti.
Vflrikistti oliaudito-
rion yleisiikin: vikei
oli noin 6o maasta
yhteensfi yli 4oo
henkefl.

maksut ja yksityiset palvelut, jotka kuiten-
kin tyollistivlt runsaasti ihmisil. Hei-
koimmin Scharpfin mielestl selvidi man-
nermainen jdrjestelmii, joka johtaa veron-
korotukiin ja heikentiiii kansantalouden
kilpailukykya.

Vakuutustekniikka sopii
sosiaaliturvaan

Kelan Esko Kalimo ja ETK:n Mikael
Forss kehittelivlt vakuutusmallin laajaa
keyttdi sosiaaliturvan hoidossa. Silkat
awstuksetkin voitaisiin hyvin heidiin mie-
lestliin hoitaa sosiaalivakuutuksilla sekii
kansallisella ettf, kansainviliselli tasolla;
mukaan voitaisiin ottaa myos jiilleenva-
kuutus. Vakuutustekniikalla on lakisii-
teisendkin monta hyvdi puolta, sillii se

kyet*in sopeuttamaan nopeasti taloudel-
lisiin muutoksiin. Taustalla lienee koke -

mus suomalaisen ryoeliikevakuutuksen
joustalrrudesta laman kurimuksessa - joka
tapaukessa ISSAn tutkimusjohtaja, kana-
dalainen Warren R McGilliray pitiii sitii
vientituotteena, joka tunnetaan ulkomail-
la turhan huonosti. Mike olikin jo san-
gen suorasukaisesti sanottu - maallikko
kun joutuu temenlaatuisessa kokoukses-
sa usein arvailemaan, mitii delegaatit aka-
teemisen hdvelidisyyden takana oikein tar-
koittavat.
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Bo Lundqvist

I Bo Lundqvist on nimitetty r.r.zoor alkaen
johtajaksi. Hanen vastuuatueeseensa kuutu
vat tietohallinto ja Etiiketurvakeskuksen
yleishallinto.

Valtiotieteen kandidaatti Bo Lundqvist on tut-
lut Eliiketurvakeskuksen tutkijaksi vuonna
r975 ja toiminut suunnittelu- ja laskentaosas-
ton piiiiltikk6nii vuodesta 1992.

Christina Lindell

Bo Lundqvist on toiminut useiden eliikepoliit-
tisten ja elakejarjestelmien menokehitystii
tutkivien komiteoiden sihteerina.

Filosofian maisteri Christina Lindell on nimi-
tetty suunnittelu- ja laskentaosaston osasto-
piiiillikdksi 1.1.2oo1 atkaen. Hiin tuli Etaketur
vakeskukseen matemaatikoksi vuonna r985
ja toimii nykyisin kehityspiiiillikkcinii.

KUNTIEN ETAKEVAKUUTUS

I Varatuomari Anne Perdlehto-Virkkala on
nimitetty lakiasiainjohtajaksi. 0ikeustieteen
kandidaatti Pertti Milnnisto on nimitetty apu-
laisjohtajaksi eLdkeratkaisu- ja rekisteritinjan
linlaiohdossa.

LEL TYOEUIKEKASSA

I Oikeustieteen kandidaatti Hannu Sdteri on
nimitetty suurasiakasyksiktin paatlikOksi.

VARMA-SAMPO

Kauppatieteiden maisteri Veli-Pekka Heikki-
nen on nimitetty sijoitusriskienhatlintapiiiitli-
kdksi taloushallintoon. Heikkinen on toiminut
aikaisemmin assistenttina Helsingin Kauppa-
korkeakoulussa.

EkonomiJarmo Halenius on nimitetty tieto-
hattinnon sijoitusjiirjestelmiin osastopddlli-
ktiksi. Halenius on toiminut aikaisemmin jiir-
jestetmiipiiiillikkdna Novo Group Oyi:ssa.

Kauppatieteiden maisteri lsmo Kukkonen on
nimitetty vuokraustoimenpaallikdksi sijoitus
toiminnon kiinteisttiosastotle. Kukkonen on
toiminut aikaisemmin Kesko Oyj:n kiinteist6-
liiketoiminnan myyntipiiiillikk6nii.

Oikeustieteen kandidaatti Kirsi Luoma on ni-
mitetty [akimieheksi vakuutusjuridiikkaosas-
toLle. Luoma on toiminut aikaisemmin laki-
miehend Eldketurvakesku ksessa.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Kristiina Hon-
konen on nimitetty asiantuntijapatveluiden
Ev i ta - ry h m ii ii n a si a kas pa a I I i kti ksi. H o n ko n e n

on toiminut aikaisemmin johtavana henkiltjs-
tOkonsulttina Helsingin Ty6voimapalvelu
Oy:ssti.

Tuula Mikkola o n n i m itetty osastoptiii llikti ksi
pienyrityspalvetuihin. Mikkota on toiminut ai
kaisemmin yhteyspiiiittikkdnii yritysasiakas-
yhteyksissii. Yhteyspiiiitlikdiksi pienyrityspal
veluihin on nimitetty Markku Mdenpdii, Aini
Keskinen ja Tiina Ahota.

VERDANDI

I Tauno Arffman on nimitetty yhteyspiiiilti-
kdksi vastuualueenaan Verdandi-yhtitiiden
Pohjois-Suomen myyntiatueen yhteisty6 Lii-
hivakuutusryhmiin kanssa. Hiin on aikaisem-
min toiminut Verdandi-yhtididen piiripiiiitlik-
k6nd Kajaanissa.

ELAKETURVAKESKUS
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ILMARINEN

I Kauppatieteiden maisteri Esa Hanttu on ni-
mitetty sijoitusanalyytikoksi. Hanen vastuu-
alueenaan on sykLisen sektorin osakkeiden
anatysointi. Hanttu on viimeksi toiminut ana-
lyytikkona Norvestiassa.

Kauppatieteiden maisteri MikaeI Simonsen
on nimitetty portfoLioanatyytikoksi. Hiinen
vastuualueenaan on koko sijoitusomaisuu-
den optimaalisen rakenteen analysointi. Si-
monsen on viimeksi toiminut performance
analyytikkona Gyllen bergiltii.

Kaupan keskittymiseen ja suurmyymala-
painotteisuuteen paneutuneessa terdvds.
sd kotumnissaan (Tybetiike +/zooo) Otli
kangas esitti minua hammastyttaneen rin
nastuksen. Hiin totesi: "Vanhukset ja

muut liikuntarajoitteiset....ioutuvat nyt
turvautumaan muiden apuun...".

Kolumnistin olisi syytii joskus Hetsin-
gissa kaydessaan pistaytya Keskuspuis-

Diplomi-insinciciri Jorma Tammenaho on nimi-
tetty piiiiomasijoitusanalyytikoksi. Hdnen
vastuualueenaan on Suomeen tehtavien paa-

omasijoitusten anatysointi. Tammenaho on
viimeksi toiminut rahoituspiiiillikk6nii Uuden-
maan TE-keskuksessa.

Diplomi-insin66ri luha Vendtdinen on nimitet-
ty sijoitusanalyytikoksi. Hiinen vastuualuee-
naan on kasvusektorin osakkeiden anatysoin-
ti. Vendtdinen on viimeksi toiminut suunnitte-
tiiana ABB lnsdustryssa.

Professorin outo rinnastus

tossa - vaikkapa Paloheintin maialla - totea-
massa, miten liikkuvaisia vanhukset saatta-
vat olla. Asket kylliikin lyhenee, mutta ei se
viela liikuntaraioitteisuutta merkitse. Mahta-
vatko asiat Turussakaan otla toisin?

Pekko Louheloinen
eltikeltiinen
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I(orvamerkkiz'ou
Eliiketurvakeskus on julkaissut
kahden vuoden ajan Korvamerk-
kiii, pientii, hieman pippurista
[ehteii. Lapsi on kasvanut isoksi:
viimeisen numeron painos oti

740 ooo kappaletta. Jo nyt on tie-
dossa, etta keviiiiltii menniiiin yti

8oo ooo kappaleen.
Korvamerkki pyrkii kertomaan

tydssii oLevilLe eli vakuutetuille
eliikejd riestelmiista iotensakin
ymmarrettavasti. Luettavuutta
parantaa myds sen pieni koko:
kahdeksansivuinen tabloidi tun-
tuu otevan sopiva kerta-annos
jiiyhiiii asiaa, vaikka lehti on tai-
tettu houkuttelevasti.

nen oti 8o prosenttista. Luvussa
eiviit ole mukana etk:laiset.

Yrityskuvakysety tehtiin jo kol-
mannen kerran. Saadun palaut-
teen perusteetla on tarkoitus ke-
hittiid ETK:n toimintaa mahdolti-
simman hyvin asiakkaita palvele-
vaksi. Varsinaiset yrityskuvavas-
taukset kasittelee ulkopuolinen
tutkimuslaitos Psyko, josta tutok-
set saadaan muutaman viikon
kututtua.

Korvamerkki - pienisuuri lehti

Se iaetaan ammatti- ja muiden
jiiriestdlehtien liitteena. Tasta
seuraa kaksi arvokasta asiaa:
Korvamerkki tavoittaa tasan toi-
votun lukijakunnan, eivatka sen
jakelukustannukset ole kuin pieni

osa osoitteellisen postituksen
hinnasta. Lehti on itmestynyt kak-
si tai kolme kertaa vuodessa.
Ensi vuonna niitii tehd66n kolme,
joista yksi yhteistydssa Kuntien
eliikevakuutuksen kanssa.

Vuoden 2oor alusta yolmaan tulevia
lainmuutoksia

Kuirfta suureksi
ktn,ittelet el2ikkeesii)

I Eduskunta on hyvdksynyt [a-
kiehdotuksen, jonka mukaan re-
kister6idyt lisiedut sulietaan
r.r.zoor. Voimassa olevat liseele-
kejiirjestetyt siityviit edetteen
sulkemisen |!itkeenkin, mutta li-
siiedun piiriin ei eniiii voi tu[[a uu-
sia tytintekiiditii. Sen sijaan lain
voimaan tuttessa ns. odotusajalla
olevat tydntekiiat voivat peeste
lisiiedun piiriin lain voimaantuton
liilkeenkin.

Lisaetuien sulkemisen jiilkeen
lisaelakeiariestetyihin ei endd voi
tehdii etiikkeen saamisen ehtoja
tai eliikkeen mearae koskevia pa-

rannuksia. Mydskdiin uusien elii-
keryhmien perustaminen ei ote
mahdollista paitsi eriiissii poikke-
ustilanteissa, mm. [iikkeen Iuovu-
tuksen, sulautumisen ia jakautu-
misen yhteydessa. Naissekin ti-
lanteissa lisiiedun piiriin voitai-
siin sisiitlyttiiii vain aiemmin [isii-
edun piiriin kuutuvat tytintekiiat
edetlyttiien, ettii heidiin lisiielii-
keturvansa sailyy entisen tasoise-
na.

Tydntekiiiin oikeus itse jatkaa
rekisterditya [isiieliikevakuutusta
(atkovakuutus) stiityy ennaltaan,
samoin vapaaehtoisen perustur"
van liiriestdminen utkomailta
ty6skentetevitle ia luottamustoi-
messa oleville henkitdilte. Edel-
leen on myOs mahdollista jiirjes-
taa vapaaehtoinen vakuutus set"
taiselte yrittiiiiitte, jonka ty6tulo
on vdhimmdistyOtuloa pienempi
samoin kuin sellaise[[e maatitata-
touden tydhdn osallistuvatle per-
heyrityksen iiisenetle, iolle ei
makseta palkkaa.

Yrittdiien eldkelakiin ehdote-
tun muutoksen mukaan aloitta-
van yrift{jdn vakuutusmaksu-
alennukseen oikeutettujen 43
vuoden ylfliklraia poistuu. Ehdo-

tuksen mukaan alennukseen oli-
sivat oikeutettuia kaikki ensim-
miiisen yritt6iien eliikelain piiriin
kuuluvan yrittiiiitoimi ntansa
1.1.2oo1 tai sen jiilkeen aloittavat
yrittaiet iaste riippumatta.

Atennus olisi z5 prosenttia eli
aloittavan yrittaian vakuutusmak-
su olisi 75 prosenttia normaalista
maksusta. Alennuksen saisi yrit-
tiijiitoiminnan ensimmiiisen 48
kuukauden aialta. Jos ensimmei-
nen yritteiAtoi mintajakso kestiiii
atle 48 kuukautta, yrittaietoimin-
ta katkeaa esimerkiksi tiitiyslo-
man tai varusmiespatvelun vuok-
si, alennuksen saisi vietd toiseen
yrittaietoimintaiaksoon 48 kuu-
kaudesta iiiljetlii olevaksi aiaksi.
Ko. alennuksen saadakseen yrit-
taian itsensA tulee vaatia vakuu-
tusmaksualennusta eldkelaitok-
selta.

Ennen r.r.zoor yrittaiatoimin-
tansa aloittaneisiin yrittiiiiin so-
vetletaan aiempia atoittavan yrit-
tiijin vakuutusmaksualennusta
koskevia saennOksie.

Ty6ntekiidin eldkelakiln ehdo-
tetun muutoken mukaan kun-
toutusraha sekl kuntoutuskoro-
tus ia siihen lllttwe tyokyvytto-
myyselfi ke voltaisiin maksaa
tydnantaialte siltii osin kuin tyon-
antaja on maksanut samalta aial-
ta tydtekiiiitle palkkaa esim. ty0-
kokeilun aiatta. Tydnantaialle
etuudesta voitaisiin maksaa sa-

matta ajalta maksetun patkan
maarea vastaava osa la ytimene-
va osa maksettaisiin tydntekiiiille.
Tytinantajan tu[ee kuitenkin teh-
dii etuuden maksamista koskeva
ilmoitus eliikelaitokselte kaksi
viikkoa ennen etuuden maksupiii-
viid.

lanhrudent!ilr iaa us€in runs.aseen 50 pro*ntiin Pilkaslu.
losl. tyo€lahl!& leilatl. laman latla tro[ narsa uYri
inlerslunl. losla lorha kayltaa Fallo. lullisra palYelulr
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ETK: n yrityskuvakyselyssi vii nikori
Piivi Syriiilfille

I Tydetiikepdivitld Etiiketurva-
keskuksen yrityskuvakyselyyn
osaItistuneiden kesken arvottiin
koritlinen laatuviiniii. Arvontali-
pukkeiden jiittiineiden loukosta
onnetar suosi Pdivi Syrjiiliiii, Tapi-

ota-yhti6istii. Lampimat onnitte-
lut voittajalle.

Arvontatipukkeita palautettiin
kiitettavasti, kaikkiaan 585 kap-
paletta. Paivan osanottajiin suh-
teutettuna arvontaan osallistumi-

Tytieltikkeisiin netjfi n prosenti n
korotus Yuonna 2oo1

I Tydeldkkeet ja muut TEL-indek-
siin sidotut etuudet nousevat
ensi vuoden alusta 4,r prosenttia
ja yli 65-vuotiaiden eldkkeet nou-
sevat 4,o3 prosenttia. Sosiaali- ja

terveysministerid vahvisti patkka-

ia hintatason muutosten perus-
teetla ensi vuoden TEL-indeksilu-
vut. Aktiivi-ikiiisten TEL-indeksi-
luku on r98r ja vanhuuseldke-
ikdisten 1912 vuonna 2oo1.

TEL-indeksilukujen muutos
korottaa kaikkia ansioeldkkeitii
sekii liikennevakuutus-, tapatur
mavakuutus-, sotilasvamma- ja

sotilastapaturmakorvauksia. TE L-

indekseihin sidottuia ovat my6s
sukupolvenvaihdoseldkkeet, Iuo-
pumiseliikkeet, luopumistuet ja -

korvaukset sekii kuntoutusrahan,
omaishoidon tuen ja perhehoita-
jien patkkion vahimmaismaarat.
TEL-indeksiti kaytetaan myds sai-
raus-, iiitiys-, isyys- ja vanhem-
painrahojen la erityishoitoraho-
jen tulorajojen miiiirittelyssb ja
joissakin poikkeustapauksissa
tydttOmyyspaivarahan perustee-
na olevan palkan miiiirittetyssii.

Alle 55-vuotiaiden TEL-indeksi
maaraytyy puoliksi ansio- ja puo-
[iksi hintatason muutosten mu-
kaan. Yli 65-vuotiaiden TEL-in-
deksi mdiirdytyy 80-prosenttises-
ti hintatason ja 2o-prosenttisesti
palkkatason muutosten mukaan.

tr \tr;etare

Aino Lassila

7

t1

d)

1



TE L-vakuutusmaksu alenee

reE

I

I Ty6markki naiarjestiiien
TYMA-tytiryhmassa on tutkit-
tu, miten kuntoutusselvittely
voitaisiin aloittaa mahdotli-
simman varhain. Pilottihank-
keeseen osallistui 0ulussa r8
ia Helsingissii rz yritystii, jois-
sa yhteensa on 3 Zoo tyonte-
kiiaa.

Pilotteihin ilmoittautui r8r
ty6ntekijiiii, keski-iiiltiiiin 45,5
vuotta. Viidell2i prosentilla to-
dettiin tarvetta kuntoutustoi-
miin muutaman vuoden kulu-
essa. Suositukset olivat paa-
osin lddkinndllisiii ja tydpaik-
kaan kohdistuvia, mutta am-
matillisia kuntoutustapauksia
ldytyi zr. Sairaudet olivat
paaasiassa tuki- la liikuntaeli-
missd.

Tulokset osoittivat, etta
varhainen kuntoutustarpeen
selvitys on mahdotlista. Ty6-
kyvytttimyyden uhkakin on to-

dettavissa, vaikkakin se on
vaikeaa. Kuntoutustarve on
kuitenkin [Oydettava, jotta asi
aan voidaan tarttua kyllin var-
hain esimerkiksi tiiiikinniiltisit-
lii tai tytitehtiiviin liittyvillii toi
milta.

Pilottihankkeella selvitet-
tiin myds yhteistydverkoston
toimintakykyii. Avainasemas-
sa ovat ty6terveyshuolto,
tytinantaia la ammatillinen
ku ntoutusneuvoia.

Hankkeen toteutti Varma-
Sampo yhteisty0ssd Rokuan
kuntoutuskeskuksen ia yli-
opistollisten keskussairaaloi-
den kanssa. TYMA jatkaa toi-
mintaansa selvittdmdlld kun-
toutuksen luridisia edeltytyk-
sid ja sen aikaistamisen vaati-
m ia lainsiitidti ntdtoimia.

Seppo Pietiliiinen

Taisto ll- toimikunta esitti6:

..TATTETLUOTDEl{
ETAKETURVAAN PIKKU

PARAI{NUKSIA

Kuntoutuspi lotti valmis
I Tydmarkkinajiirjesttjt ehdottavat
ensi vuoden keskimddrdist6 TEL-

vakuutusmaksua alennettavaksi
o,4 prosenttiyksikk6S. Sen mu-
kaan TEL-maksu otisi zr,r prosent-
tia joka jakautuisi ty6nantaiien ja

tydntekijdiden kesken siten, etta
tydnantajien osuus olisi 16,6 ja

tydntekijdiden 4,5 prosenttia. YEL-

vakuutusmaksu pysyisi kuitenkin
enna[[aan eti zr prosentissa. Lopul-
lisen pSiitdksen asiasta tekee sosi-
aali- ja terveysministeri6.

Ensi vuoden jiilkeen alennuk-
sia tuskin on luvassa, si[[ii vuo-
desta zooz atkaen maksun nousu
pyritaan pitamaan mahdoltisim-

man tasaisena. Maksua maarat-
taessa otetaan huomioon ettike-
menon ja kansantalouden kehi-
tys.

Lain mukaan maksun nousu
jaetaan tasan palkansaajien ja

tyonantajien kesken. Nyt sovit-
tlin, etta vuoden zoor aikana val-
misteltaan sellainen mekanismi,
joka korjaa ettikelaitosten hyvi-
tysten arviointivirheet niin, etta
muutos tutee jaettua tasan pal-
kansaajien ja ty6nantaiien kes-
ken. Myds vuonna 2ooo syntynyt
hyvitysten arviointivirhe korja-
taan palkansaajille vuoden zooz
maksussa.

Pohjoismaiset tiedottajat
Aulangolla

I Pohloismalnen tiedottajakonferenssi pidettiin tana vuon-
na Aulangotla syyskuun alkupiiivinii. 0satlistuiat; kalkkiaan
kolmisenkymmentd, tulivat Ruotsista, Norjasta, Tanskasta,
lslannista ja Suomesta. Kolmipdivdisen kokoontumisen aika-
na kdsiteltiin muun muassa kielenhuoltokysymyksiii ja vies-
tinniin selkeytti sekti lnternetin merkitystii tiedottajan tyd-
viilineenii. Konferenssin iariestivat ETK ja Keta yhdessii.

I Mietinndssdtin opetusmi-
nistericille toimikunta esittiiii,
ettii taiteilija-apurahatla olos-
ta kertyisi eliiketurvaa niin
kuin valtion tdistd eti VEL:n

mukaan. Aluksi eliikettii kar-
tuttaisivat viiden vuoden apu-
rahat, myOhemmdssd vaihees-
sa lyhyemmdtkin. Ennen sitii
on kuitenkin ratkaistava, kuka
kustantaa etdketurvan viulut
eli kiiytiinndssii vakuutusmak-
sut.

Toimikunnan enemmisttin
mielestd tulisi mytis valtion
maksamien ylimaAraisten tai-
teitijaeliikkeiden miiiirdii lisd-
ta vuosittain. Tavoitteena olisi
palata aikaisempaan kaytan-
t66n: 65 uutta etaketta vuo-
dessa. Valtion rahojen vaatiiat
pysyisivtit entisessa vahen-
nysohielmassa.

Sosiaati- ja terveysministe-
ridn kesiikuulla asettaman
YEL-tyoryhmiin eraana tehta-
vana on selvittaa pienitulois-
ten yritttijien vakuutusmaksu-
kysymyksiii. Tuon myds vdhd-
tuloisille taiteilijoilte tutun on-

gelman Taisto ll siirsikin YEL-

tydryhmiilte.
Taiteitiiat ovat ndhneet hei-

td koskevassa tydtulo- ja elii-
kekaytannOssa muitakin han-
kaluuksia. Niiden jatkoselvitys
tuli Eldketurvakeskuksen teh-
tiiviiksi joko ty6tulo-ohjeiden
uudistamisen yhteydessd tai
muutoin. Asiaan palataan mi-
nisterion ty6ryhman tehtya
tyOnsa.

Taisto ll:n oikea nimi on
Taiteililoiden tydltistiimisedel-
tytyksiii ja sosiaaliturvaa sel-
vittava toimikunta. Niinpd se

nimensa mukaisesti teki Iu-
kuisia ehdotuksia taiteitijoi-
den ty6llisyyden ia yrittaiyy-
den sekii muunkin sosiaalitur-
van parantamiseksi. Taisto jat-
koi vuonna 1995 toimineen
Taisto l:n ponnisteluja, lotka
eiviit taitetijoiden mielest2i ol-
leet tarpeeksi saaneet ymmar-
tamysta valtakunnan taiteiliia-
politiikassa.

Seppo Pietiliiinen
Toi sto I I : n asio ntu nti i oiiisen
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Part-time retirement has
rapidly gained popularity

ffi Considering that there were only 7,ooo
part-time pensioners in ry97, part-time reti-
rement has increased rapidly, since in 5ep-
tember this year the number was already
about z3,ooo. The increase set off when the
quatifying age limit was lowered to 56 years
through a separate act in 1998, a try-out ex-
tended until the year 2oo2. Last year, 54 per
cent of the part-timers were 56-57-year-olds.
More than hatf of the part-timers work in the
private sector.

At the start, the problem was the low
poputarity of the part-time pension program-
me, as various goals had been set up for it,
pertaining both to pension and labour policy
and to the wel[-being of the emptoyees. lt has
also been expected to postpone ful[-time reti-
rement and thus to reduce pension expendi-
ture.

When taking into account al[ ageing
workers having retired early during the past
few years, it seems as if the part-time pensi-
on programme has actually increased early
retirement. However, in order to get an over-
all picture, both exit from work and participa-
tion in the labour market within this particu-
Iar age bracket must be analysed, as a part-
time pensioner is always also a part-time
worker.

The increase is also [ikely to be a re-
sult of the general tabour market situation for
ageing workers. According to some judge-
ments, the increased demand for the ageing
labour force has made it possible for ageing
workers either to keep their full-time job, or
to shift to part-time retirement and part-time
work. Economic incentives are also tikely to
have contributed to the present positive at-
titudes towards part-time retirement, both
among employees and employers. A part-
timer's future otd-age pension wiLl not be
reduced to any [arge extent, and the part-
time pension programme is financed jointly,
thus being a financialty advantageous alter-
native for the emptoyers.

The impact of part-time retirement
on continued participation in working life is
also of interest to other countries, as the
problem of premature retirement is common
to most industrialised countries. However,
there is stilI little international experience of
gradual retirement programmes, and assess-
ments on their impact on postponed retire-
ment vary.

lncome security reform for
adult training

* As opposed to the previous two income se-
curity programmes for adult training aimed at
the unemployed, the new type of adult train-
ing altowance, now presented in the Govern-
ment proposal, focus on those in working life
who enter adutt training on their own initiati-
ve. The new allowance (to be introduced in
zoor) wit[ be payable to both wage earners
and the self-employed as compensation for
loss of income due to self-motivated
vocational training requiring absence from
work. The aLlowance is granted and paid out
by the Education and Redundancy Payments
Fu nd.

The right to the training atlowance is
based on the earnings principle, where each
pensionable work month woutd add to the
awardable training allowance time. The atlow-
ance is payabte if the training-related absen-
ce from work lasts for at least two months,
and the loss of income corresponds to this
time. The training can last for one or several
periods, and the allowance is awardabte for
vocational training or training aimed at en-
hancing professional skills, arranged in an
educational institution under public super-
vision. Applicants'work history must compri-
se ten years during the transition period
(zoor-zoo5), after which a work history of at
least five years will entitte to the allowance.
The suggested allowance consists of a basic
amount, financed by the State, and an ear-
nings-related amount, the financing of which
lies with the Unemployment lnsurance Fund
through unemployment insurance contri-
butions paid by the employers and the wage
earners. At the calculation of the pension, the
allowance will also entitle employees to an
increment for credited periods.

Creation of a portal shared
by the scheme

ffi At present, information on the Finnish sta-
tutory earnings-related pension scheme is
scattered over the lnternet. From the point of
view ofthe insured, the problem is that alt-
hough basic information on the earnings-
related pension can be obtained from many
different sites, clients are, however, often ran-
domly steered here and there by the search
engines.

The sotution suggested to the prob-
lem is the creation of a web-based portal
which would constitute a basic service entity
provided by the scheme. Through the portal,
clients will obtain basic information about the
scheme, and it woutd function as a gateway
to both private- and pubtic sector companies
and institutions. lt would also have [inks to
co-operation organisations, i.e. to atl those
communities that are naturalty connected to
the activities and services ofthe scheme.
Clients save time and energy, as the portal
actively guides them to the appropriate place
for advise in their particular matter. The por-
tal wi[[ not replace the invotved parties'own
services, but willsupplement and facilitate
the use of services. New users can be reach-
ed, and information in the field can fLexibly be
distributed through the portal.

The web offers many possibitities to
make services available online for the citi-
zens. ln the future, it wilt, for exampte, be
possible to fi[e a pension application over the
net. The article states that protection of per-
sonal data and e-maiI connections is vital,
and that electronic identification will be nee-
ded both in the service for the insured, and in
the cooperation within the scheme.

Borbro Ktild
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Luontoiltaa teh mtn pesitte

On selvdsti helpompaa munata itsensi kuin kertoa
mokomasta. Muistelu on kankeaa ja naureskelu tus-
kallista vallankin, jos on erehrynyt viililld repimiiin
hupia lihimmdistensd erheistl ja virheistii, jommoisiin
ei itse ilmoisna ikind sorruisi.

Kyllii oli lystii, kun vakavahenkinen nuori nainen
katsoa tapitti televisiosta kirkkain silmin ja julisti aeni
vdhiin vdrihtden, miten vilrin on, etteivet Suomen
lehmdt saa kulkea luonnossa vapaina ja rakentaa pe-
sildn niityille ja vainioille.

]okainen ja varsinkin )okinenhan tietdd, ettei leh-
mi tee pesdi. Nautaeldimet ovat oppineet metsissd,
aroilla ja savanneilla, ettei kannata. Pesiiiin jos vasik-
kansa pyordyttiiisi, niin siindpi olisi ruokapciytii katet-
tuna rouva jellonalle, susilaumalle ja muille kiinnos-
tuneille.

Se oli vield harmitonta viihdettd. VIhdn vakavam-
pia siivyjii sai turkistarhojen tyhjennys, kun satoja ja
tuhansia minkkeji vipelsi vauhkoina ympiiristoon.
Touhussa oli samaa suurpiirteistd nerokkuutta kuin
kesdkissan "vapauttamisessa" luontoon. Hyvihiin sen
sielli on olla. Osa minkeistl sentef,n menehtyi, osan
tappoi toinen minkki, mutta jokin joukko jei jahtaa-
maan kaikkea kettua pienempdi elollista kuten met-
sdlinnun poikasia.

Sen enempdi metso kuin teerikiiin kun eivdt tee
pesli puuhun, vaikka otos nimeltl "Metson pesdpuu"
taisi saada oikein palkinnon luontokuvakilpailussa.
Ainakin piiiisi kirjaan.

Omalaatuinen oivallus eldinrakkailta ihmisilti oli
myos tarhakettujen turkin tuhriminen hiusvdrillii.

Koiraeleimilla on vaistoissaan kesky karvat puhtaiksi,
ja kun hiusvdrit viela olivat lieviisti myrkyllisii, ei tem-
pauksesta ollut eldinparoille suurtakaan iloa.

Hyvii siind oli |okisenkin tutussa seurassa huokail-
la, ettl pitkdlle on luonnosta vieraanruminen edennyt,
peri pitkiille.

Ei huokailla enid. Itse asiassa |okinen ei vihdiin
aikaan kestd kuulla sen enempde keskustelua luonnon
ihmeistii kuin tuttujen tirskuntaakaan.

Hirvi on komea eldin. Uroshirvi kasvattaa suuret
sarvet. Naaralla niiti ei ole. Lapsikin temen kuulem-
ma tietld.

Oltiin kyleilemdssii Kotkan saaristossa. ]okinen is-
tuskeli yksiniiin rantakalliolla, kun huomasi hirven
vetelevin vapaata tyylia salmen yli suoraan kohti. Vas-

ta muutarnan kymmenen metrin piidssd hirvi huomasi
ihmisen, pyorsi ympiiri ja ldksi polkemaan takaisin vas-

tarannalle.
Myohemmin hrli mieleen, etti olisi pitinlt ottaa

valokuva. Oli se niin uljasta.
Rouva )okinen ja isdntdviki jaksoivat olla kohteli-

aan kiinnostuneita, kun piiisin viimein vaahtoamaan
tapauksesta.

"Oliko se uros vai naarasf "
"Enpii ehtinyt niihda, kun se ei noussut kokonaan

vedesti."
Heriiilen joskus vieliikin siihen sydiimelliseen nau-

run rttkf,tykseen.

lokinen
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