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Ammattiurheitijoiden tapaturma- ia
e[6keturva parani askeleetla

lAmmattiurheilijoiden tapaturma- ja eldkeva-
kuutusta koskeva uusi taki paransi urheilijoi-
den vakuutusturvaa. Laki koskee kuitenkin
vain joukkueurheilijoita. Yksitdlajien urheiti-
joiden eliike- ia tapaturmaturva-asioista huo-
lehtiminen on edelleen heid2in omissa kiisis-
saa n.
Harri Kirvesniemi ja urheilemisen jo iattanyt
Ringa Ropo-Junnila kertovat, miten he ovat
eliiketurvansa jarjestaneet.

Tytietti ketait peruskoriau kseen

Tytietiikelakeja on niiden lShes 4o-vuotisen
historian aikana muutettu ja parsittu vuosit-
tain. Viiitetiiiin, etteivat asiantu ntijatkaan
endd hatlitse tata monimutkaista kokonai-
suutta saati sitten tavattiset ihmiset. Paineet
tydeliikelakien yksinkertaistamiseksi ovat
kasvaneet. Mutta toisaalta yksinkertaistami-
nen ei onnistu ilman sisiltiillisiii muutoksia.

I kiiilntyvien tytiltisyys paranee -

toteutuuko hatlitusohjetman tavoite?

lkiiii ntyvie n tyd Ili syys on selviisti pa ra ne mas-
sa samalla kun sekd ty6tt6myys ettd elSkkeel-
ldolo ovat vahenemassa. Kehitys on johdon-
mukaista aiempien tutkimustulosten kanssa.
Niiden mukaan varhainen ty6sta poistuminen
on Suomessa johtunut suurelta osin tyovoi-
man kysynniistii. Todenniikoistd on, etta kun
tatous kasvaa ja nuoret ikdluokat pienentyvet
edelleen, ikiiiintyvien tydssaolo liihivuosina
lisiiii ntyy.

Sovun ttiytiminen tytielHkemaksus-
ta vaetii hiomista

Se on fakta, etta tydelakemaksu nousee. Ty6-
markkinakeskusjiirjestbiltii on yhtalaiset ar
viot tydelakemaksun kehityksestii pitkiitlii ai-
kaviilittii, mutta taman pdivtin maksusta riit-
taa keskusteltavaa.

,t

Sosiaalitoimisto - huonoialkaisen
tavaratato ja pankki

:. Professori Olti Kangas on huolissaan kaupan
keskittymisen aiheuttamista kustannuksista,
ioista osa tulee yhteiskunnan maksettavaksi.
Yhd useammin toimitusapu lankeaa sosiaalitoi-
miston kotipatvetulle, koska valttamatt6myysta-
varat on tavalla tai toisella toimitettava my6s
sellaisille kansalaisille, jotka eivat enaa pysty
hehtaarihatlin kiihdytyskaistatla antamaan ha-
naa ru Llaattoreilleen.

;. P4l11,,p,tun pitdi pelata, vaikka vitietiiiit
iitfftg;9"at

Toiniitusjohtaja Taisto Paatsila nakee Maata-
lousyrittaiien eltikelaitoksen tulevaisuuden va-
kaana. Melaan ei kohdistu laitoksen perusteita
jarisyttavia uhkia, mutta maatalouden harjoitta-
misen edeltytyksista on kannettava huolta.

Pohjoismainen hyvinvointivaltio tor-
iuu mn h usten ktiyhyyttli

i :.., ,
Pohloismainen hyvinvointivaltio on on nistu nut
torjuinaan vanhusvaestOn kijyhyytta monia mui-
ta maita paremmin. Kdyhyyden onkin todettu
olevan yhteydessd tarveharkintaiseen sosiaali-
politiikkaan, sanoo tutkija Mika Vidtund eldke-
turvan kansainvdtistii vertaitua koskevassa tut-
kimuksessaan "Hyvinvointia iutkisen ja yksityi-
sen yhteispetiltd".

,,,. Miti tuleva aika on englanniksi?
'i''ir llt'.t' ,xl;il

.-rr U lkomdlta Suome n tydelbke jii rjeste lmdd ei ai na
, .ir:r:i,, ymmatrya oikein. Tillainen vaikutelma veista-

mEttf'syntyy esimerkiksi niistd kansainvdlisistd
vertailuista ia tilastoista, joissa Suomen ty6elii-
ke rinnastetaan muiden maiden tydmarkkinasi-
donnaisiin eli ammatillisiin etiikkeisiin.

Flbrolnyatgia - sairautta vai
o,ltetrtua

Tydkyvytttj myyse lii ke ratka i su issa vi i me ai ko-
jen puheenaiheeksi on noussut fibromyalgia-
oireyhtymii. Syy on se, etta kyseista tautia
sairastavien eliikehakemuksista reilusti yli
puolet on hyliitty. Millainen ttimti sairaus oi-
kein on, ja miksi sitii ei tunnusteta tydkyvyt-
tdmyytta aiheuttavaksi?

EY-virkai li jat si i rtivit elike-
oi kenltsiaan i n nokkaasti

Eurdopan yhteisdjen (EY) eri toimietinten pat-
vetukseen siirtyneiltd on vuoden piiivtit ollut
oikeus hakea Suomessa ansaitun eliikeoi-
keutensa siirtoa yhteis6jen omaan eliikeiiir-
jestelmii5n. Elokuun alkuun mennessd noin
r5o virkamiestd on ollut halukas siirtoon, ja
vain atle kaksikymmentd henkilOii on halun-
nut jiittiiii eliikeoikeutensa Suomeen.

Eureopan maissa
Etlketeikkurit suopeita tastaan
hoitavltle
Viimeisten kymmenen vuoden aikana laki-
saateista elSketurvaa on leikattu useimmissa
Euroopan maissa. Samaan aikaan monessa
maassa on kuitenkin parannettu [astenhoito-
aikojen huomioon ottamista ty6eldkkeen
karttumisessa. Erityisesti asian merkitys ko-
rostuu uudistuksissa, joissa elakkeen maara
sidotaan entistii tiukemmin maksettuihin
maksuihi n.

TKN:n suosituksia
iiUiomvaf ii(f<oia ei pidetty tydkyvyttdmini

18

JVtilsiiiiress5-saria . . . .21
ldrjestelmiiasiantuntija Tuila Hienola laittaa tieto-
koneet toimimaan vaikka keskettS y6td.

Lukiian kyniisle
TEL-maksu ei ole veroa
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vesilasissa PiXtoimittaia Pirkko Jiiiiskettiinen

Toimitusplflllikkd Maria-LiisaTakala

Pllkirioitustoimiftaja Seppo Pietiliiinen

Toimittajat Jouko Moilanen
Ritva Rantanen

Toim itusneuvosto

Keskclld vdhemmdn kirkasta kesddmrne hdiriinq.i ellkeratkaisijoiden tyorar-rha oudon
vicstin ruoksi. Kuu laskentaohjelmat oli juuri sliipattu niin, etti osa-aikaryoss,i uuras-
tavan cldkekrrttuma olisi parcmmin tlrrvattu, pitdisikin paramctrit kedntle vastakkaiseen
suuntaan jo heti ensi vuodenvaihteesta.

Vield suurempaa huolta valtiovarainministcrion kansantalousosaston httdd tarkoit-
tava chdotclma herdtti tyontekijoiden jdrjestoissd, joissa irsy oli koholla jo muistakin
syistl. Levotton-ria olivat mvos osa-aikaelikkeen saajat, jotka tictcnkin uskoivat nvr otet-
tavan pois jotair.r sellaista, mitl chkepiitoksclh oli varmaksi vakuurertu.

Asia oli mdlrd selvittiii kuluvar.r kuukauden puolivdliin menncssd, ja niinhln or.r ta-
pahtunutkin. On vain valitettavasti niin, etti n:iihin h[tiin ei ole saatavissa uutra, pin-
nan allc ulottuvaa valaistusta. Osa-aikaelikkeen vaikutuksista on kaikkialla maailmassa

niir.r myos mcilld oltu eri mieltl ja oltaneen vastakin. Ei siis ticdeti, pddsevdtk6 td-
hrin eldkc-elimin csikartanoon juuri sinnc tarkoitctut ry6ssiSn rispautuneet ryonteki-
jdt ja yrittdjdt, joiden ylli vdikkl.v lopunkir.r r1'okn1,n mcnerys.

Vaikka asioita ei olekaan tutkittu tai ehk:i juuri tistd slvsti, on liikkcellf joukko pon-
nckkaidcn rniclipitciden csittdf id, toiset puolcsta toiset vastaan, juuri niin kuin suonra-
laiscssa yhteiskunr-rallisessa keskustelussa on rapana.

thkl csiws onkir-r tarkoitcttu enemmen rnyrskyksi vesilasissa. Niir-r saataisiin kaivat-
tua liikehdintdd sen tekijitahon mielesti vitkaiseen elakemaailmaan. Eittdn.r:itti tdssl
asiassa tarvitaankin tutkimusta, liikcttS ja keskustelua. Niin tulee tehdl - ei hcti eikd vii-
destoistapiivd vaau vuoden 2002 loppuun mennessd, jolloin osa-aikaeldke tulee seu
raavalle katkaisuasen-ralle.

Esiq'ksella on tukenaan eriiitd vastaansanomattomia perusteita. Se kohdistaisi osa-
aikaelikkcet prienempipalkkaisi i n ryontckijoi -

hin, joiden terr.eyder.rtilan ei voi vdittdi ole-
van paremman kuin onnekkaampien kanssa-
veljien. Ehdotusta ei pidd mollata silld, ettd se

ei olc omasra ;resistd lihtoisin.
Toisaalta valtiovarainministerion papcri ci

ole n-ritenkdln ylivertaincn. Sen rinnalla on
tutkittava muutkin, omasta piiristlmme llh-
teneet ajatukset kehittlli tdtd kallista elike-
muotoamlne.

Layout
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Ammattiurheitiioiden
eltketurua
askeleetta
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Vaikka am mattiurheiliioiden
tapaturma- ja elSkevakuutusta
koskeva uusi laki paransi urhei-
lijoiden vakuutusturvaa, koriat-
tavaa jdiyhti. Laki koskee vain
joukkueurheilijoita, yksittilaiien
urheiliioiden eldke- ja tapatur-
maturva-asioista huolehtiminen
on edetteen heiddn oman aktii-
visuutensa varassa.

aki urheilijoidcn tap.rturma-
ja elikevakuutlrkscsta tuli
xrinraan heirrrikuun alussr jrr

korvasi aiemman asctuksen.tr
Lain rnukaan urheilusetrrojen ot-t nr.t iiir-
jcstctti'ivl tapaturmi- ja el5kcvakr,rutus
joukkueurhcilijoille, joiden r.rrhcilemiscstl
saama palkkio vlittrii 56 640 markk:rl
vuoclcssa tai pelikaudcssa. Vekuutusvcl-
vollisuus koskec m-vi)s "vhtiomuotoisi:r trr-
I-rciluse urojr.

Joukkueurheili joiden vakuuttamisen
valvonta on uskottu lajiliitoille . fos va-
ktrutuksistl ei olc l-ruolehclittu. url-rcilu-
scurat joutuvat maksamaan sosiaaliturvan
Lrrl.rcili jallc jllkikdtccn.

Vakuuttamisvclvollisuutta taas vah'oo
Tlpaturnravakuutuslaitosten liitto, ja sc

1'ritriS nrr'<is rekistcrid vakuutctuista. Va
kuutusyhtioiden, r.rrheilun'onantajien, ur-
heilijoidcn ja lajiliittoje n on miirl luoda
jrirjestclnrd. jokl t:rkaa tictojen s.rrtrnin vl-
kuutctuista urhcilijoista.

Kcvtinnossl urheilija itse ou kuiten-
kin sc, joka lopulta pitii huolta, ctti oma
Yakuutllsturvan mddrl on riittlvii. Vakuu-
tusvhtioiden on annettava kerran rttodcs-
sa urheilijallc selvitys turvan sisdllostd,
jott:r hdn tiet.ii, miss,i menrt;iJn.
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Seurat vastuussa

Uutta laissa on mvos slir-rr-ros vastlltrsta
silloin, jos lakuuttamisvelvollisuus on lai-
ru.rir.rlr.on,. Urhcilijan tydnantajayhteisdrl
on kustannett:rva urheilijallc laimir.rlviin-
nir-r vuoksi nlenctettv turvr. Laiminlvon-
nin nraksrrnrichiksi saattlirt joutua esi
nrcrkiksi scurar-r l-rallitukser-r jlscr-ret ja toi-
mil.rer.rkilot.

Vanhuusehkcttii varten otctun vakuu-
tukscn maksu on 4,5 proscr-rtti:r url-reilu-
tulosta. Vanhuusclikctti alctaan maksaa,
kurr vlktrutettu tiivttiiii 65 r'uottr.

Tr.rrva kattaa mvos urheilutapaturmas-
ta aihcutuneen vamrran, sairauden ja ta-
paturrnaiscn kuolenran. Niin iklin turva
kattaa kilpailut, harioittelemiscn se kd
matkat kilpailu- ja harjoittelupaikoillc.

Suonrcssrr urheilijoiclcn sosiaaliturvan
piiriin kuuluu 800 piiosin joukkuclajicn
urheilijaa. Yli puolet heistl on jiekickkoi-
lijoita. Elantonsa urheilemalla ansaitse-
vicn mIJrJ orr rrreilli ntclko picni, rluttir
cri seuroissa url'reilee r-roin 800 000 suo-
mllaista.

Yksilolajicn amnlattiurheilijan on
otcttave elike- ja tapaturnravakuutus itsc.
Tuloraja on sanla kuin vrittijlin elikeva-
kuutuksessa eli 56 640 markkm.

Vakr.rutus otctran r.ksin,isesti elikeva-
kuutusvhtiosti ja vakuutusnrlksuja on
r-nakscttava, kunncs urheilija triytt.ie 38
vuottt.

Mikiili urheilijalle sattuu taprtLrrma,
hlnellc r-naksetaan tapaturmakon,austa
siihen sa;rkka, ettii hrin teyttee 3B vuotta.
los vamma kuitenkin sattuu vaikkapa 37-
vuotiaarli, korvaustir saa lain mukaan
vammautr.rmisesta kvmmenen vuotta
cteenplin.

Uusi laki ci ilmeisesti tuo uutta SM-
tason ;'oukkuciden palkkaklvtentoihirl.
Liigatasolla or-r noudatettu asetuksecr-r pe -

nrstuvaa elSkctun,akdvtintoi jo muuta-
nun r-uodcn ajan.

Liigeseurlt ovat maksrncct sopinrus-
summista I 5 prosenttia vakuutusmaksul,
jolla or.r katettu pelaajien elfike- ja tapatur-
nrl irkuutusm;rksut. I5 proscntistr picni
osr, esimerkiksi vk51 O.o..,.,rti, or.r piditet-
tv suoraan pelaajiltl. ICivtlnnrjssii on nih-
t\', ctti varsinkin nLrorten pelaajier-r on liki
rnahcloton,vr-nmrirtri:i, miksi hcicliin tili -

nauhlssaan on tuo proscntin vihcnnvs.

Harri Kirvesniemi
pani asiat kuntoon jo uran alussa

rE arri Kirvesr.ricmi kuuluu niil.rir.r

I : I yksilolajicn urhcilijoihirr. joitierr

fll \':rkuutusasrirt ()\'rt ollect kun-
nossa jo pitkrier.r. Siitd sr.rurin-rman kiitok-
scn hdn arrt;re suksifinrrallce rr, jossa jo prr-

rikvmmenti vuotta sitten oli kaukaa viisai-
ta miehid. Hc csittivlt, miten vllinesol'ri-
mus olisi url.reilijankin kannalta viisasta laa-
tia.

- Mind olen ollut Karhr.rn palkkalis-
toilla siiti ldhticn, kun tuloksillani alkoi
saacla kunnollisia sopimuksia. T,vonanta-
ja or.r r.naksanut kuukausipllkan ohelia
kaikki lakisldteisct maksut, mvtis minun
elikcturvaani, hrir-r kiittelee.

Yli 20 r'uotta ammatikseen r,rrhcilleen
Kin'csniemen ellkcturvan toincn olen-
nainen pala on vksiltillir-ren eliikevakuu-
tus. Scn hir-r otti 80-luvun loppupuolcl
la.

- Elikcasiat tulivat cnsimmdiser-r kcr-
ran miclccn, kun selvisi, cttl hiihtlrnisest:i
tulee ammatti. Sopimus suksifirman kans-
sa sopi kuvioon luontevasti, molemr-nat
hvonlit. Hiihtijine teen koko ajan, yn.r-
plri luodcr.r ja erilaisissa kclcissd suksier.r
jir jalkineidcn tuotctestalrsta ja kerron val-
nristajallc kokcnruksistani.

Merkitvsti Kin.esniemi nlkee mvos

siinl, ctt;i trillaincn vhteiswo rrkcntaa hy-
vdi pohjra sitd aikiu varten, kun rktiiviura
or.r ohi. Vr,rosien varrclla urheilijastl kehit-

Ryntuotckehittelvn toclellinen ammittilai-

- N1,k1,isin urheilijat ovat mclko va[-
veutuncitir ja rnyos ellkclsioista puhutaan
aikaisempal enemmilt. Se on hrr':i, silll
on sellaisi:rkin urheilijoitl, joilta koulutus-
asiat or.at aktiiviuran aikana jddneet hoi-
tamatta. Kun he lopcttlvlt urheilun, l're

civit vilttinr:itti saa kvkvjlln vastaavil
n,otehtir-ii civritki se n nruklista palkka:r.

Hiihtolajicn urheilijoiden eldkcasirt
ovilt Kirvesnicmen mukaan kohtuullisen
hwiissd kunnossa. Yksi sn,on, ettl monil-
h on ollut sellaincr.r n'opaikkir, esimerkiksi
rajavartiolaitos, etti he ovat pystyneet
hoitamaan sar-nanaikaisesti sekai tvon etti
url-rcilur-r.

Kirvesnieme n r-r-riclestl url-rcilijar-r toi -

meentulo elakkeclll ei saisi jiiiidl 1,ksin
kansaneLikkeen varaan.

- Pe lkiistldn urhcilun vhteiskur.urallis-
ta rnerkiB,sti ajatelle n valtion url.rcilijaeld-
ke otisi n.riclekds ratkrisu. Kaikissa lajcis-
sa ei liiku ral.ra, joter.r urheilijoilla ei ole ta-
savertaisia mahdollistru ksia sopimLrksiin
sponsoreiclcr-r kanssa, hin korostaa.
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Jf, ,rcl,ra lrrcrrrr urr(,aa Jr K(sKr[r\\
H I I oidasiassr siihcn. Nuorcnr clekcikr
l;a tuntuu ()tc'., ,r, krukana, cttri
harvallc elikeasitrt taitavat cdes tr-rlla mielee n.
Ei n-rir-rulle ainakaan, sanoo Ringa Ropo-)un-
nila.

- Onneksi rnanagerinani toiminut michc-
ni huomasi tilantcen ja asi:r l-roidcttiin kun-
toon.

Nyt Ringa on r.r.ronestakirl slyste qyryvti-
r.ren. Aktiiviuransa jdlkecn hdn on ollut koti-
litind ja osaa sitiikin kalltta arvostaa, cttcivdt
tuler.aisuuden cldkeasiat olc retuperllli.

Ringar.r ratkaisu oli vksilollisen elikeva-
kuutuksen ottarnincn kvmmcnkunta vuotta
sitten. Kilpailuista ja crilaisista tapahtumista
kertvneet rahat kar-ravoitiin rahastoon, josta
Ringa nosti palkkatuloa sarlaan tapaan kuin
kuka tahar-rsa palkar-rsaajrr. Tuloista osa kdytet-
tiin ellkevakuutuksccr-r.

N,vt lapsiperhecn ar1'cr-r pyoritykscstl naut-
tivassa perheessl on nrietittl, nryos clikeva-
kuutuksen maksur-r korottamista. Toihin ko-
dir.r ulkopuolellc iidin n.rieli ei pala, se aikr
tulee ehkd mvohcmmin.

- l0 - f 5 r,uotta sitten urhcilijoiden eli-
kcasioista ei juuri puhuttu. Muistelen, ettri
SUL:ssakin hcrSttiin vastl nrvohemmin.
Morret urheilijat olivat kylLi kiinnostuneita ja

kvselir,lt neuvoja, kun kerroin ottaneeni yk-
silollisen elikevakuutukscn, funga kertoo.

Toisaalta, kun on k_vsc l,ksilolajeista, niin
jokainerr on vastllussx itsestiin. Urheilijat
ovat jerkit,vYppcji ja osravat nykydln aika
hyvin huolchtia tulevaisuudestaan hoitamal-
la opiskelunsa valmiiksi. F.hka nime clikeku-
viot ovat scuraa\ra askcl, hin pohtii.

Greetto Lomminen

,
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Puoliso mietti
Ringa
Ropo-lunnilan
tulevaisuutta
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OLLI KANGAS

Sosiaalitoimisto - *'-ili!;;lt!;#;

huonoialkaisen
tavaratalo ja pankki

" Suomalaisen yhteiskunnan moraaliperiaatteiden mukaan viitttti-
miitttimyystavarat on tavatla tai toisella toimitettava mytis setlaisil-
te kansalaisi[[e, jotka eivit en6fi pysty hehtaarihaltin kiihdytyskais-
tatta antamaan hanaa rultaattorei[teen."

B9,ffi;,tft:i'',;ff:l'lirl
maan liesiruuletinta paikoilleen. Asennus
etenikin hyvin. Aikansa! fuennuspaketista
puuttui niet kaki kiinnitysruuvia. Mutta
eipd huolta. Keskusta-asujana ajattelin, ettd
haen nopeasti naapurissa olevasta tavarata-
losta sopivat ruuvit.

fuia oli kuitenkin ennakoitua moni-
mutkaisempi. Lthiliikkeessii ruuveja ei
endd m).yry. Sama pdti mycis naapurikaup-
poihin. Ruuveja ei Turun keskustasta loy-
tynyt! Lopulta turvauduin neljd.n kilo-
metrin pdlssl olevaan rakennustarvikkei-
den erikoisliikkeeseen, josta apu sitten
l<iytyikin.

Edelli kerrotulla tarinalla on monta
opetusta. Tarinan piilokertomus on, ette
professorit ovat kitevit ktsistddn, oikeita
tee-se-itse-henkiloiti. Vallitsevia kisityk-
sii hajamielisisti, kdytf,nnoste vieraantu-
neista professoreista on syytt tarkistaa.
Kertomus tuo esiin eriin suomalaisen
yhteiskuman kehityspiirteen, joka vaikut-
taa useimpien suomalaisten elemeen, ja
ennen muuta se vaikeuttaa iktdntyneiden
ihmisten mahdollisuuksiin selvitii arkipdi-
vtn askareistaan. Kyseinen kehiryspiirre
on kaupan keskitryminen.

Kaupan keskittyminen on toki yleis-
maailmallinen ilmio. Kansainvdliset ver-
tailut kuitenkin osoittavat, ettii kauppajiir-
jestelmi on Suomessa keskittyneempi y'a

suurmyymdldpainotteisempi kuin useim-
missa muissa Euroopan maissa. Monissa
maissa julkinen valta sditelee kaupan ra-
kennekehitystd taatakseen kaikille vdesto-
ryhmille yhtiildiset kauppapalvelut.

Suomessa kehitys on ollut slitelemiit-
tomd.mpii ja seurauksena on suurmarket-
tien yliote ja pienkauppojen kuolema.
Suomalainen kauppajdrjestelml on myos
ketjuuntunut. Muutamat suuret myrymi-

laketjut hallitsevat markkinoita. Kauppi-
aa}si ei eniiii ryhdytd kutsumuksesta vaan
keskusliikkeen armosta.

Ilmiolla on yhteiskunnalliset seuraus-
vaikutuksensa. Kivijalkakauppojen hdvii-
misen myotd suomalaisten kaupunkien
ilme ja rakenne on muuttunut yksitoti-
semmaksi. Suurmylmdldt ovat lisdlsi kau-
kana, miki luonnollisesti vaikeuttaa au-
tottomien asiointia.

Vanhukset ja muut liikuntarajoitteiset,
jotka saattoivat aiemmin itseniisesti toi-
mittaa asiansa ldhikaupassa, joutuvat ny.t
turvauturnaan muiden apuun. I;lihikaup-
pojen haviamisen mycitd nditi apua tarvit-
sevia kansalaisia on entistd enemmdn sekd

kaupungeissa ettii tyhjenevissd maalaisky-
lissI.

Talousteorioissa puhutaan kustannus-
ten ulkoistamisesta. Kustannusten ulkois-
taminen on kyseessi silloin, kun vahin-
gon tai haitan tuottaja sysii laskut mui-
den makettaviksi. Valtiollinen sosiaalipo-
litiikka syntyi aikoinaan l'uuri tillaisten
markkinatalouden aiheuttamien haitallis-
ten ulkoistamisvaikutusten hoitamiseksi.

Markkinoille hycidyttcimistii ihmisistii
tuli tavalla tai toisella pitid huolta. Koska-
pa tiimi huolenpito ei kuulunut kenen-
kiln yksitttisen taloudellisen toimijan
intresseihin, se lankesi julkisen vallan kol-
lektiiviseen hoitoon. Kuvaavia esimerkke-
jii loytyy myos pankkisektorilta. Aluksi
vaikeul<sissa olevat pankit saneerattiin val-
tion syliin. Hlveiin alkuun pidstyiidn pan-
kinjohtajat halusivat sittemmin siirtlii
kannattamattomat asiakkaansakin sosiaa-
litoimistoon. /a sitten niimii talouseliimiin
kirkkaimmat kiintotihdet taivastelevat
julkisten menojen kasua! Sosiaalipolitiik-
ka on markkinatalouden siivooja, jota il-
man ns. vapaat markkinat eivit toimisi.

Myos kauppa ulkoistaa keskittymisen
aiheuttamat kustannukset yhteiskunnan

malaettavalsi. Suomalaisen yhteiskunnan
moraaliperiaatteiden mukaan vdlttemat-
tomyystavarat on nimittdin tavalla tai toi-
sella toimitettava myos sellaisille kansalai-
sille , jotka eivdt eniii pysry hehtaarihallin
kiihdytyskaistalla antamaan hanaa rullaat-
toreilleen.

Yhi useammin toimitusapu lankeaa
sosiaalitoimiston kotipalvelulle. Kotipal-
velun hinta riippuu asuinpaikasta. Arvioi-
den mukaan kaupassakiyntipalvelut
maksavat vuodessa 5 000 - I0 000 mark-
kaa vanhusta kohden. Kyseinen summa
on julkinen subventio vapaalle kaupalle.
Mielenkiintoinen ja ylletteven vehiin kes-
kusteltu kysymys on, miten perusteltua
tiillainen subventoiminen lopultakin onf
Mitii muita tapoja olisi rahoittaa ja jiirjes-
tiid palvelutl Mikd on kaupan vastuuf
Onko olemassa vaihtoehtoja keskittymi-
sellef

Ostaessani aikoinani keskusta-asuntoa
kuvittelin olevani kaukoniikoinen. Ajatte-
Iin jo ennakolta varautua aikaan, jolloin
askel pysyvisti lyhenee ja jolloin palvelu-
jen tulisi olla lfielli. N1"t olen kuitenkin
huomannut, efie useat palvelut siirtyvlit
ruuvikauppojen tapaan vthitellen pois
keskustasta. Kauppamatkat pitenevdt.
Liesituulettimen kiinnitysruuveja ostin
pussillisen - loppuelemiin tarpeiksi. Enna-
koimattomien palvelutarpeiden varalta
poydelleni on onneksi tietokone ja ikku-
nasta ndlqry sosiaalitoimisto, tuo huono-
jalkaisen tavaratalo ja pankki.

a KuYa Matti Kivekiis
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EL Tvi)e likekassan toinri
tusjol'rtljan Lauri Koivusa
Iorr jolrtlolla toinrinut tvo
rvltrttri lrrorrrtti kcviiJlh tvo

nrirrkkinajrirjest<)jcn neuvottelLrrvhrnille
esin'kscnsi n'6eLikclakien kokonaisuudis-
trrkscst.t. F.sin s srri odotctrrsti ristiriitaiscn
\':.1sti.r.i.1uoton, jr kcskustelu siitri tulee jat
krr r.r.rrrrrn vielli pritkldn.

Tvdeldkellkicn moninrutkaisuus ci
jo h cl u pelkristririn koukeroiscsta kielestri
tli ;rvkllien epriloogisesta j:irj cstvkscstri.
Sr.rr.rrin onge lmer on, ettri clikcjdrjcsrcl
r.n:ist1 or-r tr.rllut vuosien nrittaan vaikc:rs-
ti hallittavrr. Si ksi n'oellke j tirjesteln.rlli or.r

mllutettilvlr sel kerimnriksi, jolloir-r nrv(is
sisiilto6n on tchtivi nruutoksia. Tavoit
teena ()n, cttl tavallisct cldkkccr-rsl:rjat
yrnrnrirtrivrit keskeiset cLikkeen mririr:ivtv
lurisen pcnrsteet ja ctti maksut ja cclrrt
\ rsr,l.l\'.lt rrvkvistJ prr rrnrmin toisi:un.

NIcrkittiiyin nronin-rutkaisuutta aihe-
Lrttava tcki,i or-r n'<)suhdekohtaincn chke -

p.rlkk.r. ( )rr tekrrist.i k.rtkaisul, ilut()rnrtt
tistir teknisti katkaisua, harkinnanvaraista
pirlkkrre, r'irnhen'tpri nvapaa-l j ln palkkaa,
tlsoituspalkkrl il siintojd tr'(istrhteidcn
kirtsot.uisesta l,hclen jlksoisiksi tri crillisiksi.

l(rikki sl:inn<it ovat tarpeclt TEL:ssri
scn vuoksi, ettii clikepalkka nvkyslinno n
lrrskctaan viinrcisten vuosicn ansioiclcn
pcrllstcclh. fos irnsiot st,r'stii tai toiscst:r
vriririsnvit, tlrvitaan korjausliike . ]a niitri-
hi.ir-r or-r kcl-ritcltv lail'res k:rikkicn tilantci
rlcn varallc. l-F,L:ssri nriitri sririntoji ei tlr
vi tir, koskrr LF, L-elr,ike hskctran k:ri kistir
ticn'n rljlmiliriin vlittrivistri utsioistl.

Yhteen lakiin

Tvo nln tl j i e n _vl tvvri n r-i pdinsri rkvn ri or-r

tvontckijr)ider-r vakuuttllninen oikcln lain

I

muklan oikca:rn n'Ochkclaitoksccn. Laki-
crt VJlisct rljirnvctlot Vxikcutr,r\ irt rilor)i-
n r u tkristuvassx tvoeldmaissai. l'}ritkiitvo li -

sr'irinnr', palk:ursaajan ja vritt:ijrin raja I-rI

mrirErr On Pritkrin,osuhtcita ja Pitk:ivrit-
tin-ristd.

Virhecll istcn vaku uttr.rr-r.rister-r oiklisu t
ovat Iisii:inn'ncct mcrkittrivristi se r-r jiil-
keen, kr.rlt TaEL laajenncttiin koskcmaar-r
pitkltoitri. Tl,onar.rtajrllc tvontckij(iiden
tvoellkcturt,lr-r jdrjestrintincn pitriisi kui-
tenkin olll vksinkcrtiristl: Kaikistl tulisi
voida tehclai iln-roituksct jir r-r-raksirrr n't)eLi-
kemaksr.r t sllmilan prri kkaln.

Uucicssa vksityisrrkrjcr-r tyoelaikclaissa
( T1'I-. I- ) pvritiil.r nr :r h cl oll isir.r.r nr r n se I ke -

iin rutkrisur.ur.'I'r'iintckijdn jr vrittiijdn
erc kiinr-ritct5il-r rckistcrijin'r'niscclr: fos
tvt)r'r su orittaja on rckistcri)i tvnvt vrittii -

jr,iksi, hin maksir:r itsc tv(ic Likcnrirksunsa.

]os hrir.r ci olc rckistcrijin'nvt vrittrijri, q,on
tecttiid perii rnlksam:rstrrln pirlkkiostir
tvtintckijiin clrikcmaksun jr nrlksaa h:i
ncstri yakuutusnraksur-r tvircl:ikclaitoksccn
sanrassa yhtcvclcssri kuir-r nruitlcnkir-r tvi)r-r-

tekijoidens:i rnrksut.
Tvon tecttriilllc olisi siis slmantckc-

vri:i, onko kvsvmr.kscs.'i pritkltyontc ki j ri

vai pitkrivrittriji. Sanrallrr kaikestr n,i)str.i
kerwisi eltiketurvaa, eikai rilapeisyritrirri
nen eniiri 1-rrrtoaisi tyosuhclc ja vrittLij:icLi-
ke lakien yrilisccr-r rakoor.r.

TtL, LtL, TIEI- jr YL,L siis sulrrutr.ri-

sivat vhclcksi kokon:risu uclcksi jr vrittrijd
$,dnantaja voisi vakuuttla paitsi itscnsd
mvos kaikki n,ontckijrinsd samassr tvoelS-
kelaitoksessa. Yrittrijrivakuutus jouclutaar-r

kuitenkin pitrinrrir'in crilhin vlkuutuksen
hoiclon jl rahoitr.rkscr-r vr,roksi. Tvotulo
vahvistcttaisiin srlmaan taprln kuin er-r

ncnkin, muttl joustoa lislttriisiir-r.
MYEL ja MF.l. on jitettv uuclistuseh-

clotuksen u I kopr,rolel le niir.lcr-r erin,isll:r -

tuisuuderr vr,roksi. Mvt)hcmn-rin selvitc-
tiin. nrit:i rnr,rutoksia nriihir-r lakcil-rin oli-
si tehtrivii, jos kokonirisr,ruclistus totcutu u.
T,vorvl.rnrri ei ole nr,vdskririn kdsitellvt jtrl
kiscrt scktorin cldkclrrkicn nruuttrurist.r.

Loppu palkasta keskipalkkaan

Tvorvl'rnrii ei olc p r.l Ll ttu llut cLikcl:rjcihin
eiki e lrikke en s;.tr'rrnisclr cde llytyksiin. Scn
sijaun eLikkeen nriirirrivn'n-risccn on ehdo
tcttrr nrcrkitt:ir ii nruutoksi.r.

Eniten arvostcluI hcr:ittriuyt chdotus
koskee ellkep:'rlkkal; ehclotukscn mukaalr
eLikc laskettlisiin koko n'iiurrn ansioista,
kuten LEl, nykvisin. TrilLi pvritdln val.r

vist l rnaarr n (icl:ikkcen JnsJir) trrpcriirrrtctt:r
eli tavoitelllln rnaksettujcn r-r-raksujcn jrr

slatujen etujcn nvkvistii prrcr-npaa vastra
vuutta.

Kansairrr':iliscsti vcrrattunil loppLrp:rlk
ka kvmrncneltii r-uocieltrr pcrustuu mclko
lvhven irjirn lnsioil'rin. Uscirt mairt lirskc-
vat eldkkecn koko n,ourrn kcskiprlkur tai
parin kr,mnrenen plrhlrlr vuoden lnsioi-
den pcnrstcella.

Tviisrrlrteidcn p:itkitn nrincn ()rr tuo-
nut klvtlnnossii Ttt,-ckikepalkkll llhem-
n.rdksi [,8 L-keskipelkkirir, mutta pi tkiri n,o -

suhtcitl on edellccn ,a tulee jltkossakin
olcmairn. Nvkyincn TEL-;relkklsriintt)
suosii r.riitd, joilh on pitkl tv(rsul.rde s:r-

rnaan n'onantajaan ja samalla nrv6s nouse-
va, ir.rcleksitarkistukset vlittiivii prlkkakel.ri-
n's. On k1's1'tt1', miksi heiclli, pitlisi saada
plrcrnpi eldkcturvir kuin niiclen, joiclcn
tvi)ura koostuu r.rseasta wi)sr.rhteesta.

Loppupalkka voi olla mvds epriedulli-
ncn, jos pitkrin tvosul-rtccn ansioiltllrr
pirrhaat vuoclct ovat ollect n'ouran kcski-
vaii-reilla. YhI useamn.rillc kir, ndin.

Tytiettikelakeia on niiden [dhes 4o-vuotisen historian aikana
muutettu ja parsittu vuosittain. Vditetddn, etteivdt edes asian-
tuntijat endd ha[[itse tate monimutkaista kokonaisuutta saati
sitten tava[[iset i h m iset. Pai neet tytietti keta kie n yks i n kertais-
tamiseksi ovat kasvaneet. M utta toisaalta yksin kertaistam inen
ei onnistu ilman sisHtltittisiii muutoksia.

3 3r
Hrt""rontirta on
tarltdtqs harven-
taa tyEelfikelakien
pyke$vljflakkoa.
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Koko tyouran keskipalkka mcrkitsisi
hcikcnr.rvstd niidcn palkansaajier.r cldke-
turvaan, jotha ovat pitkissd ryosuhteissa ja
joiden ura- ja ansiclkchitys ol-l nouseva.
Toisaalta se merkitsisi sit:t, ettd kaikkien
palkar.rsaajien ja yrittljien t1'oelikctun'a
midrivtvisi samojer-r periaatteidcn rnu-
kaan. Tirnl on varmaankin uudistr.rkset-t

hankalin kohta.

Tuleva aika muuttuu

Toinen or-r gel marry1,l.rti li itt11, elekeikril n
jiljelli olevan ajan, tulcvan ajan, hrlriksi
I u ke mise e n tvokr.rryttor-r-rt't,se I Ikkei ssi.
Nvkvisin oikcus tulevaan aikaan on, jos

wokpyttomp,s alkaa t,vostrl-rteen kestdes-

sd tai vuodcn kuluessa sen p:iltn'misesti.
TctI vuoden aikaa pidentir'It kuitenkin
sellaiset piivdt, joilta t,vontekiji on saanut
tietwjd laissa lucteltul'a sosiaalivakuutus-
etr.ruksia.

Siinnos johtaa sattumanllr.risuutcert :

jos ticttl,nd pdivinri srit vddrdnlaista sosi-
aalivakr.rr.rtusetuutta, et saa hyvdkscsi tr.rle -

vaa aikaa. Lisdksi on n'ronimutkaisct sdln-
nokset siitl, mir.rkl n'osuhteen palkalla
tuleva aika lasketaan ja milloin uusi tyo-
suhde sar-nmuttaa oikcuden tulevaan ai-
kaan edelliscstI tyosuhtcesta. Ndn'rii tule -

vlrr a.jan uinris- ja samrlutrrssddltrtot ot'lt
asiantuntijoillekin vaikcita hallita, ja taval-
lisille ihmiselle niisti klytctvt sanatkirl
viittaavat aivan toisiin eliir-n:inilmioihin.

Ehdotukscr.r r.nukaan clikeikiien j:iljcl
ki oleva aika otett.risiirr huorrrioon airrrt,
jos t,vosker.rtel,vl olisi vdhintldn I2 kurr
kautta. TItd chkkeenosaa kr,rtsr,rtaan el-t

dotuksessa riskiosaksi, mutti muitakin
nimin,ksid on ehdotettu. fuskiosaa ansait-
taisiin tt,osuhtecssa samaan tapaan kuiu
kerryr'ryttl eldkettikir.r eli mitl tiivdempi

n,6ura ellkctapahtumaan mcnnessri on,
sitii suuren-rpi on riskiosa. ]()ttil tvour.liilr
r-nal-rtr.risi myds muitakir-r kuin n'or-uosil
csimerkiksi opiskclua tai laster-rl-roitovapai -

ta, tiyden riskiosan saisi, vlikkir palkatto'
r-nia r,uosia olisikin muutama.

Ehclotukser-r mukaan niitri slisi ollir
dctnvn ikIIn menucssri enintri;irt kl,ntme
r-rcn. Scn jllkeen cnnen elf,kctirplhtumaa
olcva t,vostd poissaoloaika piencntlisi ris-
kiosaa. Tyossdoloon kuitenkiu riuuirstet
taisiin scllariset poissaolokaudct, joilta on
makscttu crriitd sosi:rirlivakuutusctrr rrksia,
tnuun Illr.rilssa attsioolt sttlttcutctttr:t tvot
tomy,vspiir,lrahaa, Iitiys ja vanhcnrplir.t
rahaa. Etuuksista kern'isi clikctti srntoit-t
kuin palk:rstakin.

Ehdottrkscn nrukaau tvontckijri vr-
kr-rutettaisiin jr hdnelle alkrisi kertvri cLi-
kcttd I8 r'uoden iin trivttrimiscstd alk:re n.

Nr,kvisin vakuuttamisvclrollisuus koskec
jo I4-ruotiaita, mutta clikcttl kertvy vas-

tr 23 vuodcn iistl. Vakuutt:rmisvclvolli-
suus ja elikkccn kcrtt'mittct.t jrtkr-risivat
niir.r kauan kr.rin tvosker-rtelvkin. Nykyisin
clike lakkaa kertyr.r.rdstd 65 r,uoden i5ss1.

Yhteensovitus pois

Ehdotukser.r mukaarr ryoelikkcitri ci cr.rld
vhtccnsovitettaisi kcskcniin vksitvisclll
puolclla. N.vk.visin kaikki n'tiellkkcct saa-

vat olll vhtccnsd korkeintaan 60 prosent-
tia rvou ran korkcir-r-rmlsta elikepllk:rsta.

Tyoryhmdn ldl.rt(ikohtana on ollut,
cr tI julkiscllir prrolell.r vlttccnsovit ust.r trtr-
vittaisiin jatkossakin, kunnes nrcn()ssa
oler.a elikcuudistukscn siirtymivaihc ot-t

sir.uutettu.
Tapaturmr- ja liiker-rnevakuutuskorvrr-

uksct sdilvisivrit er.rsisijaisinr tyoel:tkkcc-
se cn nihde n. r'r'rutta niidcu rnriird vihcn-

nettiisii n suoraalt tr'Ocliikkcen rttririrristii

Stiiistiijli ei haettu

Tvoryl-rmri sch'itteli nl'(is ehdottatnlusa
nrlllin kanrultrr nykviscn puolivlli -inclck-
si n mLtr-t()st.1rvcttir. Nykyiscssl aktiiviajlrt
indeksissl on puolet hint<>jcn ja puolet
pllkkojer-r nr u ut()stir.. Nrivttriisi silti, cttri
koko n'ourun lnsioiden ollcssa clikkccn
pcrLlsteena eliikckcrrymrirl irrv()n siil,vttri-
nrincn korosttru. Siksi palkkojcn uruutok-
scn painoarr'orr irktiiviajan intlcksissi oli
si ilmcisesti lisittiiyii.

Llhclotuksen Lihtiikohtura ci ollr.rt ch-
kcr-ne noien sldstrinritreu, nruttir ci niiden
lisilinri ncrr kriJ n. I-.1:ikcku stirrttt ttsl crt slis
t6jri lilre uttaisivirt koko t-\,ounn prirlkka,
trrlcrll .rikll koskerl lnr.tutos jit tts. sttlrcr
karttu masta I uc'r1'lu r.ni tre tr. Kustlt.t tr u ksia
lisiisivrit ellikkee n kcrtyn-risiil-r rlcrttlt-t-ti
nen 23 r'uoc'lcsta l8 r'uotcct-t, ),htccnsovi-
tuksen 1-roi st:rlninen ja lktiiviajau inclcksi
tur\ran pirrrntanrincn.

Merkit t.ivri u udistus l.trvitstc usc.ltl l-
n'rin vuoclcr.t voimaantuIovlihccu. Utt-
tccn jdrjestclmlil.r siirryttricssri olisi aikri-
se n-rpi uuclcn Ilin voirnrrirtrtuloon urcn-
ncssti karttu nut clikekern'r-nr.i laskcttava il
trrllennettavrr. -l'rir-r-rdn jilkccn e likctti al-
klisi kern'I r-nrtlcrr jcrjestchriin t-nukaiscs-

ti. V<>imaantulovaiheen yhtc,vteer-r olisi
critvisesti rydkyvyttdmlr'scLikkeillc ilmci -

scsti vrrattavr nl'i)s jonkinl;tincn vlimc-
nokrrusi, ennen kuitt uusi jrirjcstclmd oli
si triysin voimassir.

Riitto Korpiluomo
Eldketurvakeskuksen

I a k i o so st o n k e h i tys p ti ti I li kkt)

I Kuvo llkka Kumpunen
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Laatu ia
al<tiivisuus
ko rost uvat,
s it tii

vili

palvelun pitee
pelatavaikka

eHietvehenevet
aatalousyrittdjicn clikelai-
tokscn toimitusjohtaja Tais-
to Paatsila r-rdkcc Melan tu-
lcvarisuudcr-r vakaana. Me -

laan ei kohdistu laitokscn pcrusteita jd-
risvttrivid uhkia, rnutta maatalouden har-
joittan-risen cdclll,q.ksistri on kannettava
huolta.

Viljelijoidcn sosiaalitrrrvaa on kehitct
tv vuosien varrclla MYEL-vakuutr.rkscn
pohjalta n.ronipuoliseksi kokonaisur-rdck-
si. MYEl-cllkkeiden lisdksi Melan hoita
maan sosiaaliturvaan kuuluvat MATA-ta
paturmavakuutus, ryhmdhenkivakuutus,
Mela-sairauspdivdral.ra, Iuopumistuki ja
lomitusjlrjestelmi, jotka ovat kaikki laki-
sddteisii jlrjestelmil.

Paatsila nikcc ndrnl h.rkuisat kytken-
nlt pcrustclluksi swksi sille , ettd MYEL ei
sisitryisi suunnittelun alaiscna olcr.aan uu-
teen vhtcr.rdisccr.r tydellkelakiin.

- N1iden crillislakien mlrkaisct etuu-
det on rakennettu sille oletukselle, ettd
vakuutctulla on MYEL-r'akuutus sekl tie-
tvn tasoinen MYtL-ryotulo, josta johde
taan korvauksct ja maksr.rt.

- fos MIT,L:n toimeenpano hajar.rtet-
taisiin useidcn laitosten tai l,htioiden kes-
ke r.r, niin myos nimi mur-rt jlrjestelmdt pi-
tlisi hajauttaa. Lomitusjirlcstclmdstd tulisi
kokonaan toisenlainen, puhumattakaan
luopumisjdrjestelnrdstd. Vri olla ettd niitl ci
sitten endl olisikaan, Paatsila puntaroi.

Toisralta MYEI,:n ral-roitus vaatii
tuntuvaa valtionosuutta. Or-r selkedmpti,
ctti raha kanavoidaan kcskiten,sti ,vhdcrr
tchokkaar.r laitoksen valirykselld.

Asiakkaat vHhenevdt,
palvelutarve ei

Melan'r,akuutettujcn lukumdiri on supis-
tunut koko toir-ninnan ajan. Vuonna
I970 MlT,L-vakuutukseen tuli 400 000

vakuutettua. Irr-rsimmdisen viidcn toimin-
tavuoden aikana cllkkccllc jdi l.hteensI
I00 000 martalousyritt:ijlti. Nykvisin r,:r

kuutettujcrr r-nddri vihcncc noin 4 5

prosentin vuosivauhtia. M_vos eldkkccn-
saajien n-riiaird on kdlntt,nvt laskuur-r 90
lr.n un loppr.rpuolella.

- Itse uskon, ettl vllonna 2010 n-raata-

lousl.rinijicn mddrd or-r vlhenq,nl,t kolman -

neksella tai jopa puolella nl,kviscsti. Nvt
Melan asiakkaina or.r kaikki vapaaehtoisesri
vakuutctut mukaan lukien 120 000 hen-
ked, kvmnrcnen vuodcn pddsti chkl rroin
60 000 hcnked. tllkkeensaajia on ruolloin
hyvinkin yli 150 000. Vuodcn 2010 jal-
keen muutosvaul-rti alkanee olcnnaisesti
tasoi ttua.

- Maatiloja voisi olla kymr-nenen vuo-
dcn pldstd r.roin 35 000 - 40 000. Tilo-
jcn keskimllrlincr.r pcltopinta-ala olisi sil -

loin 45 - 50 hchtaaria, mikl Suomen
oloihin olisi jo kohtuullisen suuri. Yli 100
hchtaarin tilojirkin olisi hp,5 joukko.

Asiakkaidcn ja maascudun asutukscn
harvenemir-rcr.r rnerkitsee Paatsilan miclcs-
ti m1,os kovaa [raastetta Mclan asiakaspal-
vclullc. Paikallisen asiakaspalvelun l'roita-
vat kuitcrrkirr jatkossrkin sivuroirrrisct
Mela-asian'riche t.

- Lil-rtokohtana on, ctte koko ntaassa
tulee olla Melan palvclua saatavilla. Pos-
tit, pankit ja koulut harvenevat; j;irivitko
vair-r Mela ja Kela l-roitamaan maascudun
ihmistcn asioita? Asiamieskunta harvenee
varnrrsti tulevaisuutlcssa ja toiminnan si-
selto muuttuu cntistl vaativammaksi.

Pah,elun pitii olla laadukasta, mutta
silti kustannustchokasta. Paatsila arvioi,
cttl Mela tarjoaa tulevaisuudcssa nykvis-
ti cnemmin kolmen tason palvelua.

- Yhd usear-nrnat vakuutetut nikcvdt
onrilta kotitictokoneiltaan cliketurvansa
tason maksuirrecn. Kun trrvitaan tictojcn
t.lydennystd, asiamieskunta antaa yksiWis-

$..#rim.koe uhkana
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kohtaisempaa neuvontaa ja opastusta ja

pdivittld tietoja. Kur.r tullaan tulkinnalli-
siin kysl,myksiin, palyclu siirnv pddkont-
toriin. Mclasta loltvv lrnin anrmattitai-
toinen asiakaspalvelu jatkossakin.

Ka ksi etiiketiiistli yhtii
vakuutettua kohti

Melan ellkemeno ylitti vakuutusr-naksu-
tulon jo muutaffran vuoden kuluttua
MYEL:n voimaantulosta, joten valtion-
osuus on ollut klytdnnossd aina ratkaise-
va rahoitusldl.rdc maatalousyrittdjdelik-
keissd. TImI oli tietysli tiedossa jo
MITL:a suunniteltaessa. Valtion rooli on
tuntuva jatkossakin, silla jo nyt Melassa
on 1,8 elakellistl ,vhtd M1T,L-vakuutet-
tua kohti. TIlld vuosikymmenelll suhde-
lrrkrr edelleen heikkenee ja nousee noin
2,3:een.

Valtio maksaa Mela-rurvan kustannuk-
sista nyt noin 3 miljardia n.rarkkaa eli 68
prosenttia korvausmenosta. Vakuutus-
maksuista kerm, 19 prosenttia ja muilta
laitoksilta I2 prosenttia. Korvausmenojen
ohella maksetaan vajaat 900 miljoonaa lo-
mituskustannuksia. Koska Mela on eldnvt
kiytdnr.rossi kddestd suuhun alkurr.rosista
lfitien, laitoksella on sijoituksia vain vdhdn
ja niiden ftrotto onkin r.ain prosentin luok-
kaa koko tulorahoituksesta.

Ldhivuosina valtionosuus pysly mar-
koissa jotakuinkin samalla tasolla, mutta
vakuutettujer-r mdirln vdhetessd n-ryos

vakuutusmaksujen tuotto vihenee. Luo-
pumistukijdrjestelmdn jatkosta riippuu,
milloin valtionosuus alkaa pienenryd. los
luopumistukea jatketaan koskemaan ruo-
den 2002 jdlkeen tapahtuvia luopumisia,
niin valtionosuus sdilyy samalla tasolla
vicla 5 - 7 vuotta. Muussa tapauksessa
valtionosuus alkaa hiljalleen pienentyi jo
nluutaman rloden kuluttua.

Valtion osuus ei olcnnaiscsti alene,
vaikka elakeleisten mddrd vlher.ree. TImd
johtuu siitd, ettd vakuutettujen mddrd
vihenee viele niin pall'on rivakammin
kuin cl:ikekanta, Taisto Paatsila kertoo.

lohtaiat eliikkeelle yhtiiaikaa

Melan r.rykyinen johtajisto on hyvin sa-

manikiisti, joten sukupolvenvaihdos
osuu lyhycen aikaviliin. Neljd viideste

johtoryhnriin jisenestd jid elikkeellc vuo-
desta 2006 ldhtien muutaman vuoden
sisdlli.

- Eiko se avaa hyvdt mahdollisuudet
muille urakiertoon, Paatsila hymyilee.

- Toki se tiedostetaan, ettd aika paljon
tietotaitoa menctetien yhdenaikaisesti.
Mutta kylla Melassa on valutettu tietoa
osastoille niin pitkin aikaa, ettd kaikki
menee jouhevasti.

- Tuskin Melar.r tchtdvdkenttd aina-
kaan yksinkertaistuu. Kylli sddnnokset
ovat jatkossakin mutkikkaat ja niiden toi-
meenpanotekniikka on aina aika moni-
mLlotoista.

- Eldkeasiat ovat pitkljdnteisii asioita,
niitd on totutru katsomaan aina vdhintddn
kymmenen r.uoden perspektiivistd. Ei sii-
ni mitddn ongelmia ole .

Suurimmaksi uhkakuvaksi Melan tai-
vaalla Taisto Paatsila nimedl vil;elijoiden
tulotason laskun. Kun maatalous.vrittdjdn
keskimdirdinen MYEL-tyotulo on vain
reilut 5000 markkaa kuukaudessa, jId
tyoeliketurva sen takia vaatimattomaksi.

Toimitusiohtala Talsto Paatsila
kertoo, etti Yrltlonosuus on o1-
lut kiytinniissi alna ratkaiseva
rihoituslihde maatalousyritte-
iielikkeissi, sllli ilelan elike-
meno ylitti vakuutusmaksutu-
lon lo muutaman vuoden kulut-

tYEL:n voimaantulosta.

Toisaalta MYEL-tyotulo ja maatilojen
todellisct tulot ovat tttt nykyl l;il.rcn.rpi-
n5 toisiaan kuin koskaan aikaiser-r-rn-rin,

mikd kertoo siiti, ettd tyotulojen korot
tamiseen ei olc suuresti varaa.

- |os maatalousyrittijien todelliset tu-
lot menevlt alaspdin, myos maksutasosta
halutaan toder.rrrlkoisesti tinkid. Silloin
tyotuloja haluttaisiir-r mLruttaa matalam-
miksi kuin niiden kuuluisi olla. Etuudet
eivdt enld sen jllkecn vastaisikaan todel-
lista wopanosta, Paatsila summaa.

- Luulen, ette nyt pidetlin yleisesti
tirkedmpdnd kuin esimerkiksi 5 - l0
ruotta sitten sitd, ettd Suomessa olisi elin-
voimainen maatalous. Sen puolesta puhu-
vat monet elintarvikkeiden pr,rhtauteen ja
turvallisuuteen liittr'r'dt nikokohdat. Sii-
hen liitqtdt osaltaan m.vos ellkejirjeste
l-vt. Suhtaudun luottavaisesti tulevaisuu-
teen.

loona-Mori Aberg

I Kuvo Niko Nurmi
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lkeantyvien
tyt tlis) /s paranee

r toteutuuko
hallitusohielman

tavoite?
lkddntyvien tytittisyys on selvds-
ti paranemassa samalla kun
sekii tytitttimyys ett6 etiikkeellii-
olo ovat vdhenemdssti. Kehitys
on johdonmukaista aiempien
tutkimustutosten kanssa. Niiden
mukaan varhainen tytistd pois-
tuminen on Suomessa johtunut
suurelta osin tytivoiman kysyn-
ndstii.
Todenndktiistd on, ettd kun
talous kasvaa ja nuoret ikdluo-
kat pienentyvdt ede[[een,
i ktitintyvien tytissHolo [d h ivuosi-
na listintyy. Tytin jtitttimisen
mytihentdm inen vaatii mytis
sosiaaliturvan ja tytittisyyden
luovaa yhdistelyii sekd aktiiveja
toi men piteitti i kiitintyvien
tytimarkkina-aseman paranta-
miseksi.

Yolliql,s alk.i kas'* huo-
mattavasti 55-59-vuotiailla
henkiloilll vuodcn I998
aikana ja 60 64-r'rrotiailla

ta 23 proscnttiin. Nuoremrn:rssr ikriryl-r-
rnrissii ryi)llislldcn kasrusta klksi kolmarr-
nestr ()r1 kokoaikatyon lisrivsti. Vanhcn-r
massa ikiiryhmdssi suhde on priinvastai-
ltclt.vuotta myohemmin. Kumn-rassakir-r ikd-

ryhn-rissl kasvua on ollut sckl koko- ettii
osa aikaisessa tyollisyydessi. 55-59-r,uo-
tiaiden ryollisyysaste on kasvanut 49 pro-
sentista 58 prosenttiin ja vastaavasti 60-
64 r'uotiaiden t,volliswsaste l9 prosentis-

Tytissii entisti pidem pii?in

Tuorcen selviq,ksen rnukaan ikldr-rqvicn
paralltunut tyollisrvs on ollut scurallsta

lkiintyvlen tyiimarkkinatitannetta f a elikkeelliotoa
kuvaavia vflestdsuhdelukuia tgg7-2ooo

tggl 1998 t999 2ooo
4. neti. 4. nelj. 4. netj. z. nelj.

Ildltlset %
ikiiryhmisttit
55-59-vuotiaat
osa-aika
kokoaika

6o-64-vuotiaat
osa-aika
kokoaika

Elikkeensaaiat
lkiryhmist52

%

55-59-vuotiaat
kokoaika
osa-aika

6o-64-vuotiaat
kokoaika
osa-aika

55-59-vuotiaat
6o-64-vuotiaat

I!6tllsen aian odote
5o vuoden iisst4

24,4 22,9

79,2
T7,o
212

20ro
4rl

7,4

49'3 52,5
5,7

43'6
19,5
5'o

14,5

27,5
26,7
or8

8o,6
78,6

t19

19,3
5,2

l4,l

56,5
7,5

49,o

21r8
6,9

74,9

58,4
9'o

49,5

23,7
7,2

15'8

3'9

6,2
46,2

26,626,3

t19 3,7

78,t
75,t
3,o

r8,9
4,7

7,8

::
3r8

77,7

4'8

8,g5

Tytittiimit %
lkiiryhmisti3

2l.l
4.1

7,2
1 Titastokeskus, ty6voimatutkimus.2 ETK/Kela, yhteistilasto.
3 Tytiministeriti.
4 Titastokeskus, tytivoimatutkimus ia elinaian tautut.
5 Etinaian taulu vuodetta $gg.
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cltncn kaikkea siitd, ette virta
cliikkeelle ja tyottomyyteen on
Vlihentvnyt, tarkemrnin sanot-
tuna iklilrtyncct ovat pysvneet
entistii cncmmln tyossl. Tvot-
tonricr) rrtrdcllccrr qollisn nrinen
scrr sijl.rn on ollrrr cdellccn vi-
hflist1.

Elikkcell:ioloa on vuodcn
I998 osa aikaclikcuudistukscr.r jil
keen syvti tarkastella eriksecn kokoaikais-
ta eldkettri ja erikseen osir-aikaellkettd
koskevana. Kokoaikaisesti eliikcttl saavi-
en osuus 55-59-r'uotiaista pier-reni kal-r

der-r viime vuoden aikana 27 proscntista
23 prosenttiin, mutta samalla osa-aikaclii-
kettd sravierr osurrs suurcni vajrastr pro-
sentista ldhes 4 prosenttiin.

Jos kahder-r osa-aikaellkkeen oletetiran
vastaavan _vhtI kokoaikaista eldkettl, on
5 5-59-r,uotiaiden eldkkeelldoloaste pie-
nentynvt runsaalla kahdella prosenttiyksi-
kiillii.

60-64-vuotiaista kokoaikaisesti elek-
kcellii olcvicn osuus pieneni vajaasta 79
proscntista 75 prosenttiin. Osa-aikaeldk-
kcclli olcvicn osulrs sen sijaan kasvoi pro-
serltista kolmccn proscnttiir-r. Kokoaikai-
seksi etrikkccILioloksi muunnettuna 60-
64-vr.rotiiriclc n e Likkec lliioloaste pie neni
noin kolmellir prosenttivksik()llii.

Ikldnryneiden fi,6ttt)n1icn n'rrilrii vri-
her-ree kiusallisen l-ritaasti, mutta viihenee
kuiter.rkin.

Tvoministerion rekisteroimien tyi)tto-
micn osuus 55-59-vuotiaxsta vicst(isti
on pienentynlrt 2l prosentista I7 pro-
scnttiin. Ser.r sijaan 60-64-vuotiaista on
nvt tvottom.inl jopa hiemarr enenrmrin
kuin runsaat kaksi r,uotta aikaisemn-rin.
Tvottomier.r mddrd ldhentelee nyt r.iittti
proscnttia ikdryhmdstd. Nuoremmassa

ik:iryhm[ssd
runsas viidennes
tyottomistii eliii fi,o-
rnarkkin:rtuelIa, r'anhemmas-
sa ikiryhnrissi _vli kolmannes.

Haltitusohjelman tavoite
mahdoIlisuuksien rajoissa

Lipposcn toisen hallituksen yhteni ta-
voitteena on ikiinqvtin veestdn tyosse
pvsvmiscr-r cdist:imincr-r sitcn, etti keski-
mdlrdiner-r tyornarkkinoilta poistumisiki
nousee pitkiillii aikavllilh 2-3 vuoclella.

Tl,on.rarkkinoilta poistumiscn iki
kattaa ar-rsiotyosti luopurniscn crilriset
viyltt laajemmin kuin tosiasiallinen
elikkeellesiirtymisiki. Keskcisti on tv(is-
sioloajan pidcntlminen cik5 sc, minkd
iirjestelmiin kautta r.von idttiminen ta-
pahtuu. Kummankin klsitteen tilastol-
lisista n.rf,irittelyisti r.allitsee melkoinen
cpdschlys.

Schriii on, cttl vhteen rinoaan mit-
tariin ei ole edes tarvetta p1.rkid. Oma
chclotr.rkseni on ollut, ettd hallitusohjel-
nran tavoitteen toteutumisen yhtend
mittarina olisi n,<-rllisen elinajan odote
50 r'uodcn iissi.

50 r'uotta tivtti\'.i suomalainen voi

I Kuvo Petteri Routio

nykl,tilastojer-r mukaan odottaa cl:ivlnsd
vieli noin 30 r.uotta ja tdstti ajasta 8 r,uot-
ta on tyolliste elinaikaa. T_vollisen clir.rajan

odote 50 vuoden iissi on kasvirnut 0,8
r,uodella ruodesta 1997 . los asetetun ta-
voitteen llhtotasoksi otetaan ruosi 1997,
tarvittaisiin vield 1.2-2,2 r'uoden lislys
tvolliscn ajan odottccsccn, jotta tavoitc
saar.utettaisiin.

Suomessa n,ollisen ajan odote 50
vuoclen iiissl on tdlll hetkelld noin 2,5
vuotta Ruotsin \lastaavaa lukua pienempi,
kun Ruotsin B,ollisyysasteet sovelletaan
Suomcn elinajan odotteeseen. NIin voi-
daan priltelli, ettd tyollisen ajan lisdys vie-
lI mr.rsaalla kahdella vuodclla edellytttisi
iklrvhrnittdisten tyollisyysasteiden nousua
lihellc Ruotsin nvkyisti tasoa. Ruotsissa
50-64-vuotiaiden ryollisyl,saste oli viime
\ruonna 73 prosenttiir, Suomcssa 56 pro-
senttia. 65 ruotta teyttineistd oli Ruotsis-
sa r.vossf, 3,7 prosenttia) mutta Suomes-
sa I,9 prosenttia.

Ikidnqvien q.onrarkkinoilta poistumis
idn nostaminen 2-3 r'uoclella ndvttli vai-
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... ikdintyvien
tytittisyys paranee

- toteutuuko
ha[[itusohjelman

tavoite?

kealta mutta kuitenkir-r n-ral-rdollisuuksicn
rajoissa olo,alta tavoittcclta. Tyollisyysas
tecr-r r-rostamincrr hhcllc Ruotsin nykl,isti
t;rsoa on kova haaste siitd huolimatta, etti
kaikki ikdintyvicr.r ryomarkkinatilannetta
kuvaavat osoittimet viittaavat talle hetkel-
ll Sr.rcrnessa htnriiiin suuntaan.

Tytittisyyden ia sosiaatiturvan
yhd istiim istii tarvitaan

Toder.rndkoistd on, ettd ikldnqvien ryol-
lislysaste kasvaa Suomessa edelleen lihi-
l.uosina. Olettamusta puoltaa ennen kaik-
kea se, ettl varhainen ryon jittdrniner-r on
ollut Suomessa pdlasiassa tyovoin'rln kv-
synt:itekijoist:i johtuvaa. Siten nuorten
ikdluokkicrr pienerrcmincn parrntla osit-
tain automaattisesti iklintlvien tr,onteki-
joiden asemaa tyomarkkinoilla.

Toisaalta ikldnryvicn ryollisyydcn kas-
r ltt.rrttincrt vratii sosiarliturvir- jl ryovoi-
mapolitiikan jatkuvaa yhtccr.rhiomista eri
osapuolten tarpeet huomioon ottavalla
tl'all;r. Siil-ren tarvitaan aktiivin tyomark-
kinrpolitiikan ja pcrinteisten tyotuloa
korvlayicn sosiaaliturvaetuuksien luovaa
vhdistelvl.

Kansainviilinen q,ojdrjesto ILO julkai-
si iiskettiin tutkimuksen, jossa seh,itettiin
w6ilisyvden kasruun vaikuttaneita tekijoi-
tI viimeaikoina hrn.in menesn,neissl pie-
nissi ar.otalousmaissa. Maat ovrt Tanska,
Itlvalta, Hollanti ja Irlanti. Raportin joh-
topidtoksissd korostetaan cnsinnikin nor-
maalin palkkatyon reuna-alucille sijoittu-
van ansiotyon merkirysti triysqvollisl,vde n
luomisessa. Palkkat,von rcunl-alucilla tar-
koitetaan esimerkiksi asteittaistr clikkcel-
le siirrymistl, tuettua tydllistimistl, tyon
vuorottelujirjestelmil ja kolmanne n sek
torin woti.

Toisaalta tiil-rdcnnetriin sosiaaliturva-

etuuksien merkitystd tyomarkkinalliscn
jouston vdlineenl. Etuuksicrr kdytto antaa
tyonrntajille liikkunravrr,rr toimintojen
tehostamisessa ja uudelleer.rjlrjestetyissd.
Passiiviturvaa tarvitaan edellccnkir-r critvi -

sesti ikllntyncille tyontckijoille. ILO:n
mukaan kokemukset iklinryneider.r ryot-
tomien tyollistlmisestd aktiivitoimenpi-
tein ovat vll.rriisil eikri niiden toimenpi-
teiden kannattavuutta ole vield voitu tut-
kimuksilla osoittaa.

Hrllituksen tavoite voi tuskin toteu-
tutr, jos noudatetaan Suomelle ndihin ai-
koihin asti tyypillist{ kokoaikaisen tyossi-
tai elikkeelllolon vaihtoehtoihin perustu-
vaa linjaa. Osa-aikaelikkeen ehtojen vdli-
aikainen muuttaminen on ollut yksi on-
r-ristunut avaus joustavuutta listf,viin
suuntaan. Samaa voidaan todeta myds
vuorotteluvapaista.

Aktivointitoimenpiteilli ci tihdn men-
nessi ole onnistuttu mainittavasti kasvat-
tamaan ikdintyr.ien t,vollisyysastctta.
TImf, lienee mahdollistr vrsta siind vai-
heessa, kun massatyottomrrys alkaa laa-
jemmassa mdf,rin muuttua tyovoimapu-
laksi. Lisiedellywksend or), ettA m,vos ra-
kenteellisia esteitd ikidntynciden ja vajaa-
ryokykyisten ryollistimisclle onnistutaan
vihentdmdin.

Ik:iintyvien ryossiolo on telle hetkel-
li kehittymissd hallitusohjclman viitoitta-
l-naan suuntaan. Vaarana kuitenkin on,
etti toimeentuloturvan ja tyossdolon yh-
tccnsovittaminen puristetaan lyhyen tih-
tdimcn kustannus- ja tehokkuusajattelulla
liian ahtaaseen muottiin. Timi hidastai-
si ikidnry,ien ryollisyyden kasr,,ua ja estii-
si joustavaa sopeutumista pidemmilld ai-
kavelilli.

Helko Hytti
Kelan tutkijar $tae/drre

Tutkijo MikaVidlund:

Pohjoismainen
hyvinvointivaltio

toriuu
hyryin

vanhusten
ktiyhyytte

Pohjoismainen hyvinvointivaltio
on onnistunut torjumaan van-
h usvdesttin ktiyhyyttii mon ia
muita maita paremmin. Ktiyhyy-
den onkin todettu olevan yhtey-
dessd tarveharkintaiseen sosi-
aatipotitiikkaan, sanoo tutkija
Mika Vidtund eldketurvan
kansainv6listd vertailua koske-
vassa tutkimuksessaan "Hyvin-
vointia julkisen ia yksityisen
yhteispeli[[H".

Iil si:i h*'invointirertail.ia kos-

ll[ 
kcv.rn rurkimukscns; opin-

sosiaalipolitiikar.r laitokselle alkuruodesta.
Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida
vanhusvdeston hyvinvointia cri maissir
sekd julkisen etti l,ksityisen toimeentulo-
turvan nikovinkkelistri katsottuna.

Vanhusvieston lryvinvoinnin kannalta
Vidlund pitii tutkimuksessaan ratkaiscva-
na siti, kuinka hyvin elikejirjestelmi pys-
t)ry takaamaan riittlvir-r clikcturvan. Sa-

malla tarkasteltiin siti, miten eri maiden
toisistaan poikkeavat clikejirjestelmdt
ovat vaikuttanect vanhusten hl.'u,invoin-
tiin.

Kolme hyvinvointimaltia

Vidlund on jakar.rut tutkittavat maat kol-
meen luokkaan h.r.vinvointimallin mu-
kaan: anglosaksiseen (Australia, Irlanti,



Iso-Britannia, Yhdvsvallat, Kanada ja Uusi-Seelanti), manncr
maiseen (Alankomaat, Bclgia, Italia, It1valta, Ranska, Saksa ja

Sveitsi) ja pohjoismaiseen (Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska).
Pohjoismaisen hyvinvointimallin maissa yli 65-vuotiaiden

koyhlysaste oli tutkimuksen mukaan keskimiirin 4,3, kur.r

mannermaisen mallin maissa \rastaava luku oli 7,I ja anglosak-
siser.r mallin maissa pcriti 9,7. Suomi oli -vhdessd Alankomaiden
kanssa toisella sijalla (2,3) heti Ruotsin jdlkeen (2,1).

Eriarvoisuus tasoittuu iiin mydtii

Tutkimus osoittaa, efte mitii enemmdn vanhusten tulonmuo-
dostus riippuu yksityisestd toimce ntulosta, sitd erian'oiscmpi tu-
lonjako on. Eriarvoisuus ei kuitenkaan lisldnny vanhusvdeston
keskuudcssa. Piinr,astoin, jokaiscllc kolmelle hyvir.rvointimallille
on yhteisti sc, etta eriarvoisuus lisiinqy aktiiviaikana mutti ta-
soittun vanhuuden aikana.

Osassa tutkituista maista vanhusvleston koyhlr's niyttld
suurelta osin kadonneen. Tosir-r csin'rerkiksi pohjoisntaissr sutrri
osa yli 65 -vr.rotiaista elee vdlittomisti kovhp'sraj an,vldpuolclla,
joka on tdssl tutkimuksessa 50 proscnttia mediaanitulosta.

Ktiyhyys siirtyy [apsiperheilte

tldkejdrjestelmicn kypsymisen myoti kdyhr"rs on siirr.vmlssi
ruscissa maissa vanhoista nuoriin, eriwisesti lapsiperheisiin. Par-
haitcn koyhyydeltd suojassa ovatkin kokopliviisesti wossd ole
vat ja elikel[iset, ja ko,vl.nvs on vleisintl nuorintmassa ikdryh-
miissl.

Tutkinruksen tulokset vahvistavat myos oletuksia, joiden
mukaan riittln.riton juikinen eliikctr-rrva jettii tyhiion, joka til'-
tetldn crilaisilla yksiryisilli el[kkeillI.

- Yksiryisen ellketurvan merkirys kasvaa, kun julkincn eLi-
keturva ei vastaa il.rn.risten tarpeisiin, viiittdd Vidlund. Yksi$,ir.rcr-r

eldketurva on hlncn tutkimuksensa mukaan yleistd erityiscsti
r-riissl maissa, joissir eldkekatto on rnatall, cli korkeimmar-r rt-rak

setta\.an cldkkecn markkamddri on rajoitettu.

Pa ko [ [i n en e tii ke j ii rj este I m 6 tu rva I ti se m p i

El5kekeskustelussa pohditaan telLi hetkclli vilkkaasti, or.rko
rnehdollista keventiil julkisen ellkejdrjestclmln kustannuspri'
ncitr siirtdmilld vastuuta ihmiselle itselleen:

- Pakollisen elSkcjirjestelmln purkamisella yksilor-r valinnan-
vapaus lisddnryisi, mutta toimeentulon riskit kasvaisivat samal-
la. Pakollisen eldketurvar-r rajoittaminen johtaisi toisaalta epita-
saisenrpaan tulonjakoon. Lihesktitin kaikilla ci olc r.r.rahdolli-

suuksia triydentee heikompaa julkista ellketun'aansr vksityisil
ld vakuutuksilla. Tdmi iohtaisi vanhusvdeston koyhyydcn lisiin-
tymisccn, ennustaa Vidlund.

louko Moilonen

1 Kuvo Niko Nurmi

Malli Koko
vdest6

25-54 55-64 65+
-nrotiaat -vuotiaat -vuotiaat

Anglosaksinen
Australia
Irlanti
Iso-Britannia
USA
Kanada

12,2
10,4
12,7
17,2
lo,7

I I,O
12,0
14,0
16,6
II,I

L3,7
714
7,4

13,2
9,0

15,9
4,8
8,2

16,2
3r3

Keskiarvo 12,6 12,9 I0,l 9,7

Mannermainen
Alankomaat
Belgia
Italia
Ranska
Saksa

6,2
6,0

10,9
916
8,1

6,0
5,1

lL,7
9,1
8,9

4,0
7,L
9,4

L2,7
5,8

2,3
816
9,7
9,6
JrS

Keskiarvo 8,2 8,2 7,8 7,1

Pohjoismainen
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska

5,5
6r0
4,8
6,5

413
3,5
4,6
5,0

))
2,3
1,8
2,6

5,0
2,1
2,3
719

Keskiarvo 2,2 4,3

7,0 7,2Kaikki maat (ka)

5,7

9rl

414

8,8
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Sovun liiyttmi
ty6eldkemaksusta
vaatii hiomista
Tytiettikemaksu nousee. Se on fakta ihan niin kuin
sekin, ettd kestiii seuraavat syksy ja talvi. Tytimarkki-
nakeskusjHrjesttiittii on yhtiiliiiset arviot tytietiike-
ma ksu n kehityksestti pitktittii ai kaviilillti, m utta
timdn piiivdn maksusta ntiytttiii riittdvdn keskustelta-
vaa. Suomen Am mattitiittojen Keskusjtirjesttistd
SAK:sta esimerkiksi sanotaan, ettfr maksua pitiiisi
nyt mattiltisesti nostaa. Palvelutytinantajien keskus-
jiirjesttin PT:n viesti on, ettd tytieldkemaksussa olisi
jopa atennusvaraa.

f:I teeri Kaiia Katlinen [uo.-
DI ncnr, n'ona.rarren kannan-
E orrora r'ocrxr(cmaksun rer
dyttdnrisesti tai perdti alentamisesta sci-
reenien kutsuksi. HInen mukaansa mak-
sujen alentamisesta lankeaisi tulevaisuu-
dessa maksettavrksi niin suuri lasku, cttei
siiti selvittiisi mulrten kuin ryoeliketur-
vaa leikkaamalla.

- Maksujen jriitdyttdn.rinenkin useiksi
vuosiksi r.rykytasolle ajaisi n.reidit en ner.r

prtkd:i ikr,iviln maksa tai leikkaa -tilar.rtee-

Vara on viisautta

- Nykyisillii maksuilla selvittiisiin ehkd
joku aika, mutta se olisi lyhytndkoisti
politiikkaa, silll riedossa ovar ne maksuur.r
kohdistuvat nousupaineet, jotka aiheutu-
vat muun muassa sllrtrtcn ikiluokkien
elikoirymisestl ja yleensi cldkeajan pite-
ncnrisestd. Meiddn miclcstimme nyt olisi
varaa ja jdrkevdn nostaa hieman tyoeliike-
maksua rahastoinnin lisdtmiseksi ja varau-
tua noihin menoil'rin etukdteen. Rahirs-
tointiastecn picni nosto varmistaisi paitsi
tyoeliketr.rrvan rahoitusta myos sen, etti
eldkemaksun nousu olisi jatkossa maltillis-
ta ja hallinnassa, Kallinen sanoo.

Tyii eliketurvan tae

Palvelutyor.rar.rtajien johtaja Markku Ko-

Ponen vrerastaa alatus-
ta, ettd ryoeldkerahasto-
ja nykyisestdtn vahvis-
tcttaisiin tyoeldkemak-
sun avulla. Hinen mu-
kaansa ryollisyys ja elikerahastojen sijoi-
tustuotot ovat tyoelikemaksun kehiryk-
sen ja elikkciden maksukyr.yn kar.rr.ralta
tirkein-rmit asiat.

- On ollut koko ajan tiedossa, ettd
pitkellii aikavtititli maksu nousee. En kiel-
ld niitd argumenttejd, joilla perustellaan
maksun nousupaineita. Nousun s\,ryt ovat
tiedossa j:r siihen on varauduttu rahas-
toir.rr.rilla.

- Maksun tasoa ei mi:iritelld pelkkien
vakuutusmatemaattisten ja pitkdn aikav[-
lin mcnokehitystd koskevien laskelmien
perr-rsteella, vaan asiaa on tarkasteltava
myos muun muassa ryolliqydcn ndkokul-
masta. Minusta tdrkein kysymys maksus-
ta peetetteesse kuuluu, kumpi on ryoeld-
kcjirjcstelmln maksukyryn kannalta pa-
rcmpi vaihtoehto, tyo vai tyottomyys.
Vastaus on tietenkin tyo, joka tarkoittaa
sitd, ettd ryoeldkemaksu pyritddn mitoit-
tamaan tyollisyytti tr.rkevaksi. Tyottomlys
on ryoeldkejdrjestelmin maksuky.lyn suu-
rir-r uhka, Koponen sanoo.

Tyohon kohdistuva korkea verotus on
Koposen mukaan stl,pid suurena jatku-
vaan rakcntcelliseen tyottomll,teen. Hd-
nen mukaansa ryon hintaa pitiisi alentaa
ryorr sir'ukuluja picnenttmdlll. Tosin siitd
ei ole selvityksii, mitkd ovat juuri ryoeLike-

maksun vaikutuket tyollistimiseen ja mitt
esimerkiksi sen alentamisella saataisiin ai-
kaan. Koposen mukaan vilillisten ryovoi-
makulujen alentamista on kylle tutkittu.
Selvirysten mukaan vdlillisilld kustannukil-
la on jopa suurempi vaikurus ryollisyyteen
kuin tuloveron alentamisella.

- Tyon hinta on iso ja tirked asia ni-
menomaan palvelualoilla, joilla ryovoima-
kustannukset ovat suurin kustannuseri.
Tuotta',uutta ei sielld voida nostaa samal-
la tavalla kuin teollisuudessa, Koponen
painottaa.

Ka[linen ei usko

SAK:n sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija
Kallir.ren ei allekirjoita Koposcn ndkemvs-
td tyoeldkemaksun ryollislysvaikutuksista.

- Ei mene jakeluun, Kallinen sanoo
ykskantaan.

Hin korostaa ensinnikin siti, ettd
tyovoimakustannukset ovat qvollislysvai-
kutusten arvioinnissa kokonaisuus. Kalli-
sen mielipiteeseen vaikuttaa toiseksi se,
ettei hin usko tyoelikemaksun alentami-
sen vaikuttavan tyottomlTteen.

- Ne alat, jotka klrsivdt ryovoimapu-
lasta eivlt varmasti jdtd palkkaamatta ai-
noatakaan tarvitsemaansa osaajaa tyoeli-
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kemaksun tason perusteella. Niiden yri-
tysten henkilostopddtokset eivdt riipu
TEL-maksun kymmenyksistd.

- Tyoeliikemaksun alentamisra ryolli-
syysldikkeeni kokeiltiin itse asiassa jo 80-
lur,ulla, kun nuorten ryollistiir.nisti yritet-
tiin edesauttaa kaikin keinoin. Maksun
alentamisella ei ollut ainakaan siir.ui tilan-
teessa toivottuja tyollisyysvaikutuksia,
Kallinen muistelee.

f iirjesttiitlii omat vahtireviirinsi

Tyomarkkinajerjestot ovat luosien varrel-
la rinta rinnan rakcntaneet ja tukeneet
ryoeldkejiirjestelmii. Ne ovar tesse ryos-
sdnsii yksiss:i mielir.r pyrkineet aika joh-
dor.rmukaisesti siihen, ettd ryoeldkemaksu
pysyisi sellaisena, ette se jaksettaisiin hoi-
taa. SAK on vahtinut maksuja vakuutet-
tujen ndkokulmasta ja pitdnyt kiinni siiti,
ettl eleketurva sdilyy. Tyonantajat ovat
kantaneet asiasta huolta ikidn kuin mak-
sajan nikokulmasta ja yritttineet pitid eld-
kejdrjestelyt mahdollisimman halpoina.

Eri nekovinkkeleistd huolimatra, ryo-
elikemaksun tasosta on tlhin asti loyry-
nyt aina yhteisymmlrrys, mutta Kaija
IGllista huolestuttaa tyonantajien maksua
koskevat viimeaikaiset kannanotot.

SAK:n soslaallpotllttlsen
slhteerln Kalla Kalllsen
mlelesti tySellkemaksua
pltXlsl varovalsestl nost.a
lo nyt. Tulevat maksalat
pllslslvit vihemmXll{.
PT:n lohtalan tarkku Ko-
posen mlelcst5 ty6olike-
maksussa on nt/t alennus-
Yaraa. Alennus tuklsl ty6t-
llsyydGn suotulsaa kehl-
tysti la sltcn vahvlstaisi
ellkkelden maksukykyi.

- Niin kuin jo sa-
noin, jos niin kdvisi,
efte maksu jdddytettii-
siin nykytasolle tai sitl
pereti pienennettdisiin,
tuleville maksumiehille
ja -naisille lankeaisi
niin suuri lasku, ettei
siitd ilmeisesti selvittdi-
si muuten kuin elike-
turvaa leikkaamalla.

- Pdii tulee veteven
keteen silloinkin, jos
me jatkamme liian pit-
kdin silli linjalla, ettt

maksu pidetiiin koko alan mahdollisim-
man pienenl. Miti pitempddn eletlln
niukan maksun aikaa, se johtaa siihen,
ette meiden etuusperusteista ryoekikepo-
litiikkaamme yritetdin horjuttaa tavalla,
jonka tien piiss[ hidmottdd maksuperus-
teinen elikejirjestelmi tai perdti pelkls-
tidn tyontekijoiden itsensi kustantamar
elikevakuutukset. Miste tietdd vaikka se

olisi jonkun tai joidenkin tahojen tavoite-
kinl, Kallinen heittiii.

Aito huolitulevasta

|ohtaja Markku Koposen mukaan PT:n
eldkemaksua koskeviin kannanottoihin ei
liity mitaiin piilotettuja tavoitteita. Huoli
ryoelikejlrjestelmdn kestokyr,yste on he-
nen mukaansa sielli aito la tieto siitii ihan
kirkas, ettd eli&ejiirjestehnl vaarii voimava-
roja selvitikseen suurten ikdluokkien eldk-
kee lle siirrymisen ja elikeajan pitenemisen
aiheuttamista kustannuksista.

Koposen mukaan tdrkeinti on se, ette
kaikissa ryoelakemaksua koskevissa ratkai-
suissa otetaan huomioon ryollisyys ja siti
kautta vahvistetaan myos eldkejdrjestel-
mtn kantokykyd tuleraisuudessa. Tyotto-
mlys on ryoeleketurvan pahin uhka, h[n
toistaa.

Vakuutusperiaate kunniaan

Koposen mukaan PT:ssi ei ole sellaisia
pyrkimyksid, jotka t:ihtdisiviit nykyisen
etuusperusteisen ryoclekkeen muuttami -

seen maksuperusteiseksi.

- Maksuperusteinen eldke ei mielestd-
ni kaikilta osin sovi lakisiiteiseen jdrl'este-
lyyn. Sen sijaan tyoeldkkeen vakuutuspe-
riaatetta tulee kylld silli tavalla lisitd, ettl
maksun ja etuuden yhteys olisi selvempi.
Nyt peritty maksu ei vastaa siti, mitd eldk-
keend maketaan. Muun muassa eldkepal-
kan mdiriytyminen on tdstd hyvi esi-
merkki. Elikepalkka meeralqy nykystdn-
tojen mukaan kymmenen r.r,roden keski-
ansion mukaan, kun sen minun mielesti-
ni pitiisi miiriytyi koko tyouran ansioi-
den mukaan. Vakuutusperiaatetta vahvis-
taisi myos se, etta eldketti karttuu vain
siltii ajalta, josta on maksettu eldkemak-
sut, Koponen sanoo.

Tytieliikemaksu nyt yl6kantissa

- Taloudellisen kasmn ja ryolliryyden ko-
hentumisen myoti eldkelaitosten maksu-
tulo on noussut selvlsti odotettua nope-
ammin. Aikanaan esitetry arvio esimer-
kiksi EMU-puskureiden keridmisaikatau-
lusta on heittinyt hlrlnpylly5. Puskuri-
sopimusta tehtdessi arvioitiin, ette nykyi-
sen tasoisella ryoeldkemaksulla ne saatai-
siin keriryiksi aikaisintaan vuonna 2002.
Puskurit ovat kuitenkin jo nyt tdynnd.

- On ilman muuta selvdi, ette tellai-
sessa tilanteessa ja varsinkin nyt kun
EMU-puskurit ovat etuajassa tiynni,
kiyddln keskustelua tyoeldkemaksun
alentamisesta. Siti ei voine kukaan kiistdi,
etteikri maksu olisi aikaisempiin sopimuk-
siin liittyvien perusteluiden valossa yld-
kantissa.

- Maksun alennusta voidaan perustel-
la sillikin, efte tene \ruonna saadaan mak-
settua loppuun vanha 0,4 prosenttiyksi-
kon eldkemaksuvelka. los se jdtetiin
rnaksuun, se merkitsee siti, etti rahasto-
ja vahvistetaan maksun kautta. Mielestt-
ni tyoelikerahastojen vahvistaminen pa-
rempien sijoitustuottojen avulla on vii-
saampaa politiikkaa kuin etti se tapahtuu
ryoelikemaksun kautta. Tdmd oli lihto-
kohtana silloin, kun tyoelikelaitosten si-
joitustoimintaa uudistettiin ja vakavarai-
suutta kasvatettiin, Koponen sanoo.

louni lokisolo
I Kuvo Niko Nurmi
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Ylrtenilistt tytil$ rlm
arviointia naaditaan Fibromyalgia

- sairautta vai oireilua
|oukko kansanedustajia ja liilketieteen asiantuntijoita
teki kevdiilli Tyd$vyttdmyysasiain neuvottelukunnal-
le ja tyomarkkinajiirjestojen Tyokyky- ja kuntoutusty<i-
ryhmdlle ehdotuksen ryhtyd toimiin yhtendisen arvioin-
tikiiytlinnon luomiseksi fibromyalgia-oireyhtymiin vai-
kutuksista tyokyklyn j a tycikyvytt<imyyselikkeiden
myontlimiskiiy"tdntcion.

Perusteena oli, etti oireyhtymlstii kiirsivien henki-
ldiden eliikehakemulaia hyliitiien keskimiiirjlistii useam-
min ja sairauden aiheuttamien ongelmien lisiiksi heidiin
toimeentulonsa vaarantuu. Oireyhtymii tunnetaan yhii
paremmin, mutta $en ja samanaikaisesti esiintyvien
masennuksen ja muiden sairauksien vaikutuksista tyd-
kykyyn ei ole selkeite, yhtendisiii arviointikriteereiti.

Esityksen tekijiit pitiviit tiirkeiinl, ettii fibromyalgiaa
sairastavien henkiloiden tyo- ja toimintaknyn sekii toi-
meentulon turvaamiseksi ryhdyttiiisiin toimiin sosiaali-
turvan myontlmiskiteereiden kehittlimiseksi.

Ty<ikpl,ttdmyysasiain neuvottelukunta kiisitteli asiaa

kahdessa kokouksessaan, jonka johtopiiiitcikset esitetii5.n
tiimiin jutun yhteydessii. Tydmarkkinajfiest<ijen ty6$-
kyryhme selvitti:i parhaillaan fibromyalgian tyOkyvyn
uviointikriteereitfl.

[I ,l::['1,e,ffi'.';uTffi,1,

tI i,,i,i,i,..," ri*,. ior,on
liitryy runsaasti kipupisteitii. Ei riitit, ettii
kipua on esimerkiksi toisessa olkap[iissii
tai vain seldssi tai kaulassa. Site pitee
esiintyi kehon jokaisessa neljdnneksesst
ainakin ajoittain ja keskellii - selkiirangan-
tai rintalastan-alueilla, kertoo Kuntien
elikevakuutuksen asiantuntijaliiekari
Lauri Keso.

Keso tuntee hlvin fibromyalgian tau-
dinkuvan, sille h:in on erikoistunut reu-
matologiaan ja hiin on tyoskennellyt
muun muassa neljd luotta Reumasiition
sairaalassa Heinolassa.

Fibromyalgia kipupisteitd on kah-
dekantoista, jotka yleensd potilasta tut-
kittaessa keydfiin lapi ja niistii viihintiiiin
I I pitiiisi olla voimakkaasti aristavia rut-
kimushetkellii.

Kiiytdnncissii tautiin liittyy paljon
muutakin. On unihiiirioitii, melko voima-
kasta viisyneisyytti, uupumusta sekn lisiiksi
oireita, joita itseniisend esiintyessiilin kut-
sutaan myos distress-oireyhtymiksi. Sellai-
sia ovat muun muassa iirtynyt palsusuoli
ja rakko, voimakas kemiallinen herkk'7ys,
jota ei kuitenkaan luokitella allergiaksi.
Henkild ei siedii esimerki,ksi hajuvettii eikd
oikein mikiiin liiike tunnu sopivalta. Li-
siiksi voi olla rintakipua jne .

Tyypilllst[ keski-ikiisille naisilte

- Kun puhutaan ellikeasioista, ry'lpillisin
fibromyalgiaa sairastava on nainen, jonka
ike vaihtelee viisi luotta viidenkymmenen
molemmin puolin. Mutta kriteerit teytte-
viiii fibromyalgiaa on todettu jo koululai-
sillakin suomalaisessa tutkimuksessa. Ai-
kuisv[estdstii ehkii noin I - 2 prosentilla
esiintyy fibromyalgiaa. Miiire saattaa hie-

Fibromya
pidetty tyo

Tvok,vvvttor-r-rwsasiai n neuvottelukunta
krisittcli perustccllisesti fibromyalgia oire-
vhn,rniir-r r,'aikutuksia o'iikvkt,"rn ja t,voky-
vyttdmyyschkkeide n myOntlmiskl,vtdn-
toi)n kansanedustajien ja ldlketieteen
asiantr.u.rti joiden ehdotuksen johdosta. Se

perehrvi sairautccn kiytinnon esimerkki-
tapalrsten pohjalta. Krhdessa kokouksessa
kisitcltiin neljd elikelaitoksissa vireilli
olevaa elSkeasiaa, joissa rvokltl,ttomyngs-
eliikettl oli hacttu fi bromvalgia-oircvhty-
mf,n perustcclla. Lausunnot pyydettiin
paitsi ncuvottelukunnan asiar-rtuntijaldl-
klreiltd n-rvos sisitautien ja reumatologiar-r
erikoisldekari Lauri Kesolta.

Hrkijrt oliv.rt 50 - S4-ruoti.ritr naisia,
joita oli tutkittu runsaasti eri tervevden-
huollon toimipisteissd vuosikausia, jopa

6mind
kymrner-riI vuosia jatkr,rneen laaja-alaisen
kipuoireilun vuoksi. Hakijoista kaksi oli
tvosker-rnellyt maatilan emint:inl, muut
llhinnd postinlajittelijana ja kampaajana.
Priiasiallisina ryokpyttomyyttl aiheutta-
vina vaivoina kaikilla olivat sairaudelle
tr.rnnusomaiset erilaiset tuki- ja liikunta-
elinten oireet, lihaskipr.roireisto sekd ylei-
nen vdsymys ja uupumus.

Fibromyalgialle altistavina tekijoinl
asiantuntijaldikarit pitivdt joidenkin haki-
joiden melko vdhliste koulutusta tai heik
koa itsetuntoir ja psr,rykkisten voimavaro

ien vlhdisyyttl. Kipuoireilun laukaisijoiksi
arvioitiin esimcrkiksi ryopaikan ihmissuh-
deongelmia tai maatilan hoidon, puolison
sairauden j:r kaksoisraskauden aiheutta-
maa runsasta kuormitusta.

Nelji tapausta

Kampaajalla pldasiallisena ryokykyongel
mana oli vrikcus tyoskennelli pitcmpii
aikoja scisten kddet vaakatasossa tai lievds-
ti koholla. kidet ja jalat turtuivat, niska-
hartiascudussa ja seldssi oli jltkr,n'aa kipua
seki sormissa ja jalkaterissd kosketusar
kuutta. Hakijan mukaan kipuoireisto oli
jatkunut 1'o vuosikymmenii, pahentunut
vuonna 1996 ja tehr.ryt hinet nyttemmin
tiysin ryokpyttomdksi.

Sairauspdivdrahaa lrinclle oli myonnet-
ry enimmdisaika. Kuite nkaan tarkoissa tut
kimuksissa viimeisen puolen lloden aika-
na hdnelld ei voitu todeta neurologiseen
sairauteen viittaavaa. Muutoinkin oirciden
ja tutkimusloldostcr.r vdlilli oli asiantunti
jalddkdreiden mielestd 5ghd ri5tiriill; yllraa
jojen toiminr.rat ja voimat normaalit, kau-
larangan liikkcissd vain hieman jdykklyttri,
Lasequen testi r.regatiivinen, polvier.r ja
lonkkien liikkur.uus normaali, jne. Hakijal-
la ei ollut myoskdil.r todettu ahdistunei-
suutta tai masentuneisuutta.

ikkoja ei
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man vaihdella eri tutkimuksissa.
Fibromyalgia tautikiisitteend ei ole

mikliin selkef, sairaus. Taudin vaikeusas-
teen mitaaminen on vaikeaa samoin kuin
sen hoitaminen ja parantaminen. Fibro-
myalgia on huonosti koossapysyvii koko-
naisuus. Se liittyy krooniseen kipuoirei-

luun, josta se on monien mielestii hieman
keinotekoisesti eriytetry. Kun ihmisten
tiimiinkaltaisia oireita hoidetaan ja heitii
pyritiiiin auttafiraan, fibromyalgia-nimike
on kdtevd, koska site kautta ihmisten on
helppo samaistua ja hakea apua sairau-
teensa monella eri tavalla.

Fibromyalgian tapaisessa kroonisessa
kivussa toimintalqrvyn ennuste on hyvii:
nivelet eivit hajoa eivdtkii vaurioidu. Ki-
r'trt ovat kovia ajoinain ja ne voivat vaih-
taa paikkaa. Nivelissi voi olla turpeutta,
mutta ne toimivat.

Er nay[oa r!fitavasu

- Fibromyalgia-oireyhtymee sairasta-
vien tydkyryttomyyseldkkeistii 70 pro-
senttia on hyllitty. Hyvdkry"tyistflkin voi-
daan keskustella, onko niiden my6ntii-
misperusteena ollut nimenomaan fi bro-
myalgia vai jokin muu sairaus. Hyvin har-
voin rydkyvyttomyyseliikehakemuksessa
diagnoosina on pelkistiin fibromyalgia.
P{dasiallinen syy hylkiiimiseen on, erti
objektiivinen niyttci riittdvdsd ryokyvyn
alenemasta puuttuu, Keso toteaa.

Tautia on tutkittu valtavasti aina 80-
Iuvulta tiihin pdiviiin asti, mutta tiedot
ovat edelleen puutteelliset. Ongelmat
synryvet siitd, ettei ole pysrytty osoitta-
maan mitliin yksittdistd tekij:iii, mikn ofi-
si taudin aiheuttaja tai mikii sen oireita
selittdisi. Fibromyalgiaan ei liity mit[iin
selkedsti rontgen-, laboratorio- tai muilla
tavallisill a tutkimuksilla os

Postinlajittelijana tyoskenneltyt hakijr
sen sijaan oli viinre ruosina kiirsinyt paitsi
TULE myos mielentcrveysongelnrista.
Kipujen ja sdrkyjen ohella hdnelli oli uni-
hdirioitS, uupumusta .ja masenturrcisrrutta.
Kliinisessl rutkimuksessa oli todettu laaja-
alaista kivuliaisuutta lihaksissa ja niveltcn
iiriliikkcissi rnutta ei varsinaisia liikerajoi-
tuksia. Polvien rontgentutkimustulos oli
norr-naali sarnoin kuin tulehduksia tai reu-
maa rnittaavat laboratoriotutkimukset.

Psyykkisii ongeln.ria hakijalla oli ollut
jo koln.rer.r vuoclen ajan. Oireider.r oli to-
dcttu vaikeutuncen svksl,stri 1999 llhtien
ja tlmil.r vuoden huhtikuussa hakijalla oli
todettu vaikea-astcincn mascnnLlstila. Sen
hoitoa lidkerinlausunnossa ei kuitcr-rkaan
kur.attu. Asiantuntijaliikirit pitivlt aktii-
vista masennuksen hoitoa tlllt hetketli
cnsiarvoiserrl ja katsoivrt, cttii vJstJ scn
jdlkeen voidaan ottaa kanraa hakijan ryd-
kl.kryn pidemmdlld aikajaksolla. Masen-
nustilaa he pitivdt kuitenkin itsentiiscni
sairautena, ei vain fibron-ryalgiaar-r liitqv:i-
ni sivuoireena. Hakijalia oli vieli sairaus-
p:iivirahaoikeutta jil jelli.

Myos maatilan emlnnillii esiint.vi
m:lscntlrneisuutta tuki- ja liikuntaelin- ja
r-r-ronicr-r muiden somaattisten oireiden
ohclla. Hcilll ei kuitenkaan katsottu ole-
van rncrkittiiviiri ntieli alahiiriotti, vaan li-
hinrrJ rrrnsl.rsccn sonraattisccn sairasta-
n-riseen Iiitnryii pstrykkistri rasittuneisunt-
ta ja titl karrtt.r cdcllccn sonrmttist.r oirc-
korostumista. Kumr.nallakin kaikki fibro-
nrvalgirpistcct ( l8/18 ) lrisrir;rt.

Toisella hakijalla ih.r.rcr.ri kliinisessii tut-
kimuksessa ja toimintakykytcsteukscssa
kivuliaisuutta ja hr.ror-ro sr,rorituskyky,
r.r.rutta esimerkiksi nivclter.r liikclairj uudct
olivat vasemman lonkan sis:ikierron ra-
joittuneisuutta lukuunottamatta joksccr-r -

kin normaalit eiki merkkejd hcrmojuur-
ten puristuksesta kdsissi tai jaloissa ollut.

Toisclla emil'rnilld diagnooseina olivat
libromyalgian lisiksi polrinivelten ja solis-
laprr.riveler.r kulumat. Merkittdvii objck-
tiivisia lo),doksid ei h[neltlkdin lovt],nyt,
ja toiminnallise t rajoitukset olivat jddneet
vAhriisiksi. Hekijat kokivat kuiter.rkin it-
scr-rsi t:iysin tvokvvvtton-riksi, ja sairaus-
pdivrirahaoikeus oli p:iitwr-r,vt.

N euvottelu kunta: ei tydkyvytttim ili

Ncuvottelukr,rnnan yksinticlincn kanta
kaikissa tapauksissa oli, cttci hakijoita voi-
da pitaa tyoeltikelakien cclcllvttimllll ta-
voin tyokyvyttominl. Kenelliikilin l.raki-
joista ei ollut tode ttavissa objcktiivist;r
neyttoe sellaisesta sairaudcsta, r,iasta tai
vammasta, joka estiisi n,onteon. Fibro-
myalgikoille qvpillisesti hakijoilla ei ollut
poikkeavuuksia rontgen-, laboratorio-
yms. tutkimustuloksissa, ja rajoituksct
toimintakrrlssri jdir'[t vihdisiksi.

Keskustcluissa painotettiin varhaisen
ditrgnosoir-u-rir-r ;'a kokonaisvaltaisen hoi -

clon mcrkitystri. Oireyhtyrndste kersivien
sop'rcutumisvah-r-rcr-rnuskursseja pidettiin
tlrkeini kuntoutustoimina. Sen sijaan
t.voeldkclakicn rnukaiseen ammatilliseen
kuntoutukscen ci ncuvottclukunnan mie-
lestl air-rakaan csilli ollcissa tapauksissa
ollut cclellytyksiii.

Morjo Kollenoutio
Elii ket u rva kesku kse n laki o sasto n

jaostosihteeri

!tie$re

Letrrl Keson mielesti puhtaasti fibro.
myrlllaan lllttyv5 tyiikyvyttiimyys on
l[hlnnS sairaslomatyyppisti.
Yalkelmplna aikoina uupumus ia visy-
mys yolyat olla niin suurta, etti viikon
tai parlI salrasloma on paikallaan.
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Fihromyalgia
- sairautta vai oireilua

tiiysin kliiniseen tutkimukseen
ja sen yhteydessd pitkllti nk.
kipupisteisiin.

taan, ette tydste poissaoleminen on hait-
ta. Potilas pyritaan pitlmeen aktiivisena ja
mahdollisimman normaalia elimil viend-
vind.

Oma sopeutumlsohjelma

Erityisesti fibromyalgiapotilaille on kehi-
tetty monipuolisia sopeutumisvalmen-
nuskursseja: On psykologien luentoja,
kerrotaan kivusta ja kil.un k[sittelyst[ eli
siite, miten henkilo pystyy hallitsemaan
kipua eiki kipu henkiloii.

My6s fyysisen kunnon ylliipito on ter-
keii. Kipu ei esti rasitusta. Ios henkilo
pitiii itsensii kohtalaisessa kunnossa, kilu-
liaisuus jonkin verran helpottuu. Kursseil-
la opetetaan $ysisie kivunhoitomenetel-
mii, joita on paljon. Tiirkeiiti on tavata
myos muita ihmisiii, joilla on samoja vai-
voja. Fibromyalgikot osaavat kertoa toi-
silleen monia sellaisia konsteja, joita hoi-
tava henkilosto ei ehkii osaa ajatellakaan.

Sopeutumisvalmennukseen tulisi po-
tilas ohjata viimeistdin silloin, kun hin on
kiiynyt reumatologin vastaanotolla ja
diagnoosi on varmistunut.

Ty6terveyshuollotla ja
ty6yhteis6lll merkittlvl rooli

Fibromyalgian tunnistaminen mahdolli-
simman aikaisessa vaiheessa on ttrkedi,
jotta oireiden hoitoon pdiistiiisiin pian ja
voitaisiin viilttii vaikeutuvien oireiden
noidankehi. Tdssi tydterveyshuollolla
on keskeinen rooli samoin kuin fibro-
myalgiaa sairastavien tyokyvyn tukemises-
sa.

Tirkeil olisi myris se, ette henkilo
pystyy luomaan hyviit suhteet ainakin jo-
honkin henkiloon tyoterveyshuollossa.
Sairautta pitid seurata siiiinnollisin vii-
liajoin ja siitri pitdd piiistii puhumaan luo-
tettavan henkildn kanssa.

- Tyoeldmdn kehittiiminen yleensd on
suuri haaste, koska tyoyhteiso on erittiin
tirkeii asia ihmisen subjektiivisessa koke-
muksessa tyokyr,ystdtn. Sen tiirkeys tulee
esiin juuri eliikehakemuksissa, joista usein
kdy selviisti ilmi, ettii hakijan todellinen
ongelma ei ole alentunut tyokyky vaan
ongelmat tyoyhteisossii. Ratkaisijalle ti-
lanne on ikiivri, koska tyokylyttomlyden
kriteerit eivlt tdyty, mutta hfln ymm[rtee
asianomaisen henkilon vaikeudet, Lauri
Keso vakuuttaa.

Marjo-LiisaTokala
I Kuw Niko Nurmi

Lauri Keso painottaa, etta kun ty6-
kyy'ttomyysellikkeite myonneteen, kaikkia
hakijoita on kohdeltava tasa-arvoisesti.
Kaikilta pitae lopye vika, vamma tai sai-
raus, joka aiheuttaa tyo\ruyttomyyden.
Fibromyalgiassa ei ole todettu pysyviii
kudosvaurioita, ei kuolleisuutta. Ei ole
mitddn sellaista objektiivista keinoa, mil-
lii pystyttdisiin mittaamaan sairauden tai
oireiston vaikeusaste - etenkdin suhteessa

lohonkin selkeisti tyolqrvlttomyyttii aihe-
uttavaan sairauteen, esimerkiksi nivelreu-
maan. Siten fibromyalgikoilta ei yleensi
loydy perusteita myoskiilin tyokyrytto-
myyseldkkeen myonttmiseen.

Fibromyalgiaa tutkitaan ja hoidetaan
kautta maailman. Myoskin muualla on
ollut suuria ongelmia fibromyalgian ja sii-
hen liittyvdn ry<ikpyn aleneman arvioin-
nin suhteen. Syykin on aina sama: ei ole
mitiidn konkreettista nept6e.

Ty6lryvyttdmyys liih in nl
sairaslomaa

My6s fibromyalgian kohdalla puhutaan
hoitavan lnnkiirin ja vakuutusleekerin ris-
tiriidasta: hoitava liiekeri saattaa pitdd ha-
kilaa ryokyvrTttomlnd muttei elikelaitok-
sen liidkiiri.

Keso muistuttaa, efte suurin osa fibro-
myalgia-oireyhtymdfl sairastavista jatkaa
tyoelemessi. fos vakuutuslfliikerin mieles-
ti henkilo on tyokyvyt<in ty<ikykyarvioin-
nin jiilkeen, fibromyalgia ei ole silloin ai-
nut vaiva. Tavallisesti henkil<rlle on trilldin
myos vaikea masennustila, jolloin ryoky-
lyttomlTs arvioidaan ensisijaisesti psy-
kiatrisen sairauden perusteella.

Keso uskoo, ettd hoitava lddklri kat-
soo yleisemmin, miten asianomainen on
kokenut pfiidviinsi tyossldn ra tyriyhtei-
soss5fln. Se heijastuu leakerin kirjoitta-
massa B-todistuksessa objektiivisten niy"t-
t<ijen lisiksi. Tyrielikelaitoksen lddkdri
arvioi taas ensisijaisesti, riiftniiko objektii-
vinen ndytto tyokln/yttomlyteen. Toki
hakijan omaa kasirysti ryokpystiiln kat-
sotaan) mutta painoarvo on objektiivissa
ki,yddlaissa.

Lauri Keson mielestii puhtaasti fibro-
myalgiaan liittyva ryOkyvyttomyys on li-
hinnd sairaslomaty'lppistii.

Vaikeimpina aikoina uupumus ja vdsy-
mys voivat olla niin suurta, ette viikon tai
parin sairasloma on paikallaan. Kroonis-
tuvan kivun hoidossa potilaille painote-

I 6 rjeste Im tias ia ntu nti ja Tu i ja

Hienolan tytipaikalta Octel

Oy:ssti hurisevat sadat tietoko-

neet. Hienola vastaa Verdandin ia

Pensions Alandian Octelissa

sijaitsevista palvelimista ja

yttiipitiiii muun muassa ETK:n ja

Metan tytiasemia yhdessii

laitosten atk-henkittiiden kanssa.

ctel Oy on cl:ikevakuutusal:rn
infbrn.raatioteknologiln pll -

velukeskrrs, jouk:r lsi:rkkrri tir
ja omistajia ovat m()uet su()-

malaiset elikevakuutusyhtidt ja -laitoksct.
Octelissa sijaitsevat esimerkiksi rsirkkaiden
keskusrictokoneet, pilr,climct ja pllotnuu -

rit, ja sielld hoiclctr:rn lsiakasvhti(iiclcn tic-
tokirntoja, otctaan r':rrmistuskopioita, ar-

kistoidtran tie t()iil, t()rjutaan viruksia jar 1,1-

liipiclctriilr ohjclnristoja - cli tcl.rcliln kaik-
kel sell:rista, nr i kri nrlhclollista:r tictoko-
neilla n,t)skcntclvn jl koneiclen rnoittcet-
tomirn toir.r.r i r-r nan. Octelin irsiakastuessa

Hclp l)cskissl xutctalrn akuutcissa ongel-
missr.

)Irjestelmriasiantuntiia Tuija Hienola
ci virstair tyoksccn Help Deskin puheli-
mccn, \raan hincn asiakkaitaan ja l,hteis-
tvokurnppar-rcitaan ovat asiakast,ritysten
atk-l.rer.rkilot. Yksi Hier.rolar.r toisti ort oh-
jelmapakctticn asentamincu tietokonci -

siirr. fueurrLrkset tosin su jrrvlt nutt-rnt:rttti-
sesti, jotcr-r Hienolirn ei tarvitsc kiydl lsi-
akkaidcr-r koneiIla saacl:rksccn Microsoft
Ofliccr.r, Acrobat Readcrin tri Wirtdorvs
NT -korjauspaketit toimimrun. Tictoko-
ncisiir-r or-r luonnr>llisesti 1'ritinyt elscr)taa

apuohjclm:r. jok;r rrr.rhdollistilJ u.lt( )r))Jirt-

tisen ascnnukscn.
Saan tchtrivrini toin-reksiantoina, ja

teen n,()t sovittuje n aikirtaulujcn tnukaan.

Joskus kuitcnkin tulee vlliwksii, ja silloin
pitil katsoa, mikl q,d or.r kiircisin, Hie-
nole kertoo.

- T:issri t,vossi ci voi ldhtel kotiin tiet-
tyvn kcllor-raikaan, jos jokr.r homma on
kcskcn.r $tielddre



firjestelmd-
asiantuntija
laittaa

Tietokoneet
toimimaan
vaikka
keskelle
y6te

YzK teettHt ttiitd

Koska asiirkkaiclen tietokor-rcisiir-r ei yoi
keskellii priivril tehdi tunteja kcstdrii kdr.t-
tokatkoksia, on tt)itl te htir,l mvos iltaisin
ja viikor.rloppuisin. Hicnola rnuistaa joskus
olleensa toiss:i kll-rtccn asti volli, n-rutta
tietdl joidenkin n'okave ricn [r;rirrlrreclr
toitl koko r.iikonlopun: v:ililh oli kiil,ry te-
pohuotteessa ottrn)assx prrirr trrnrrirr no-
koset.

- Viime uudenr.uodenaattona llihdin
kotiin puoli kahdeltatoista, eli vuosituhat
Yaihtui, kun istuin autossa. |a uuclenvuo-
dcr.rpdir,;ind tidlli oli ihan samanlaincn
sr"rhir-ra kuin arkena!

Vuosi 2000 tcettdd edelleen toiti: oh-
jel'nir asenncttaessa pitdi rtruistaa aina
asentaa n.ryos oikcat korjaussarjat. Y2K
on lristoriaa vasta sitten, kun uusi kdl,no-
jirjcstclrld on otettu kti_vttoon joka pai-
kassa. [funrn tuleminen sen sijaan tuskin
vaikuttar suurcsti Hienolan toihin, mutta
moncllc kollcgallc ral.raykikon vaihtun.ri-
ncn tictlii lisltoit:i.

Opisketu tiirkeiii

Hienola on koulutukscltaan yo-rrcrko-
nomi, muttei suinkaan atk-puolclta.
Hdn aloitti tvouransa Mclassa vakuu-
tusmaksuien pcrintdryhnrdssl, rrrrrttrr
ktrn Melan atk-tointistossa rvautui
paikka, hen siirtyi toihin sinnc. Hdn
sanoo oppineensa tyonsd "kantapliiin
kautta", silh kun hin aloitti Melassa, ei
ollut olemassa edes varsinaista mikrotu-
kihenkilor.r koulutusta.

Nykyisin on toisin. Nopeasti eteenpiin
r-r-rcncvlllS alalla onkin kouluttauduttar.a
koko ajan. Hienola opiskelee sekl n'oajalla
ctti vapaa-aikan:ran. Viime kcvdir-rl hilt
sr.roritti ryonsI ohessa verkkotukihenkilo-
kurssir-r.

Oli sc melkoista, kun viidcn kuukau-
clcr-r ajar-r ajoir-r kll'rtena iltana viikossa ]dr-
vcnp:ill-rin kurssillc, silld asur-r Espoossa ja
kiivn tv6ssri He lsingir-r keskustassa, hin
naurirhtaa.

Svksylll hln aikoo klvcld kursseja Win-
dorvs 2000 -kdvttojlrjcstclmlst;i. Heinri-
kuun alkupuolclla l.rdn osallistui Arnstcrda-
missa pidetq,\,n Microsoitin T[chtl) 2000
-konferenssiir-r, .1'or-rka yhtcni ail-rccr-rl oli
Windor.r,s 2000. Osallistr.rjia oli kirikki:ran
7500, ja konfercnssin kielenl tottir kiri cng-
lar.rti. Hienolan alalla hpd englannin taito
onkin won tekcmisen ehdoton cclcllvn,s,
sillii kaikki materiaali kdwtoohjeista alkacn
or.r tavallisesti englanninkielistl.

Omasta iaksamisesta
pitiiii huotehtia

I nfbrmirirtiotckr-rologia kur.ataan usein
:rlirksi, jolh toitl rchcfiln r,[lilld liiankin
karnssa ja jollr n,or.rtekijoiden loppuun
palamincr-r ci olc il-rar-r l-ran,inaista. Koska
Hicnola on tvdpaikkansa $,osuoieluval-

tuutettu, on hir.r pohtir.rut paljon tyky-
asioita.

- ()lcn yr-nnrirtrir-ryt scn, cttl omas-
ta jaksar-r-riscsta ja kur-rnosta on huoleh-
dittava, jott:r itscstri olisi viell iiintii jiil-
jclld, kur.r kuusivitoscna pllsce ellkkecl-
le. 4l-vuotias Hicn()lt t()teu.

Oman jaksamiscnsl vuoksi Hicnola
onkin ostanut puoliksi sisarrcnsl kanssa
kesimokin, joka sijlitsce riittivin kauka
na pdf,kaupungista.

- Siella pdlsee tehokkaasti irti n,oasi
oista.

Mdkill:i ei ole tietokoncrrar murra
kotoa sellainen lovBl'. Arki-iltoina Hie-
nolir usein istuu poikansa kanssa ndyton
ja nrippriimiston iilreen.

P:iivitil'r konetta yhdessi poikani
kanssir aina r.rusiksi. Mutta tecn myos ka-
siti)itri, lucn paljon, kiyn elokur.issa ja ta-
pran vstivii, Hicr-rola luettelee.

H:in on huomannut, etti ystevicn
kanssa pitll rinir sopia tarkka tapaan-ris-
aika, josta on sittcn pidcttivi kiinni.

- Tykkiln tlstai ryost.t niin paljon,
ettl saan kylli kulumtr:rn toissl illatkin.

Sonnomori Hoikonen
I Kuvo Niko Nurmi

$tAe6re

- Olen ymm:irtlnyt ren,
etti omast. l.ksamisGsta
la kunnosta on huolehdlt-

tav:a, iotte itsestt olisi
vleH jXmii jillieltfi, kun

kuusivitosena piisee
etikkeelle, 4r-vuotlae

Hlcnola tot€aa.
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EY-virkaitijat
siirttvtt

eltkeoikeuksiaan
innokkaasti

Eu roopan yhteistijen (EY) eri toim ieli nten palvelu kseen siirty-
neilti virkamiehittti on vuoden ptiivtit otlut oikeus hakea Suo-

messa ansaitun eliikeoikeutensa siirtoa yhteistiien omaan
ettikejtirjestelmHfin. Etokuun alkuun mennessd noin r5o virka-
miestd on ilmoittanut hatuavansa siirt6H eltikkeensi pois

Suomesta ja vain alle kaksikymment6 henkiliiti on hatunnut

iettee e[6keoikeutensa Suomeen.

iihinnd komission, parla-
mentin, neuvoston ja tuo-
mioistuimen palveluksessa
olevista noin 700 suoma-

Piiiittis monella edessi

Tyypiltinen EY-virkaitija a[te 4o-
vuotias nainen

Saapuneitten siirtohakemusten pcrus-
teella on pidetty tilastoa muun muassa
hakijoiden iisti, heidin siirtomddrdnsd
suuruudesta ja heidin vakuutushistorias-
taan eri elekelaitoksissa. Neiden tilasto-
jen valossa keskimdiriinen suomalainen
EY-virkamies on 36-40 -urotias nainen,
joka on puurtanut puolet tyourastaan
Suomessa valtion ja puolet yksityisen
tyonantaian palveluksessa. Elaketta hin
on pddomaksi muutettuna kartuttanut
370 000 markkaa.

Hakijoiden yleinen ikdjakauma ker-
too, efte runsas puolet hakijoista on alle
40-vuotiaita. Yli S0-vuotiaitakin on jou-
kossa lShes sata. Keski-ik[ vaikuttaa
luonnollisesti siihen, ettd yli 60 prosen-
tilla hakijoista siirrettdvd eldkeoikeus jiii
melko pieneksi eli alle 250 000 markan,
mutta yli miljoonankin markan piiiomia
on yli 50 henkilolli. Suurin yksittiiinen
siirtomidrd on vajaat nelji miljoonaa
markkaa.

Yli zoo mmk siirtymissi

Kaikkinensa ennakkolaskelmien mukai-
set siirtomdiret ylittevet tihdn mennes-
sd 216 miljoonaa markkaa. Tistd sum-
masta noin I00 miljoonaa on Valtio-
konttorin vastuulla ja toinen 100 mil-
joonaa yksityisen sektorin vastuulla. I-o-
put jakautuvat lahinna kuntien ja Suo-
men Pankin kesken.

Toteutuneita siirtoja tai siirtopditok-
sit on tehty noin 40 miljoonan edesti.
Kuten sanottu, suurella osalla virkamie-
histd pidtoksenteko on vasta edessdpiin.
fos myonteisen siirtopddtoksen tekee
suhteellisesti ottaen yhtd moni kuin td-
hdn mennessi, nyt sisilli olevien hake-
musten perusteella yhteensi 200 miljoo-
naa tyoelikemarkkaa etsii uuden kodin
Euroopan yhteiscijen elakeierjestelmesta.

Outi Lehmus
Eltiketurvakeskuksen

I a ki o s a st o n j a o sto p ii ii lli k kd

laisesta virkamiehestd 600 on klynnistd-
nyt eldkeoikeuden siirtoon tarvittavan
menettelyn. Siirtoprosessista ja sen oike-
usvaikutuksista on kerrottu tarkemmin
Tyoeldke-lehden numerossa 3/99.

Siirtomenettely on ollut ylhttdvdn
tyoliis ja hidas. Ensimmiiset siirtohake-
mukset jltettiin viime vuoden kesikuus-
sa ja ensimmiinen pdiomitettu eldkepot-
ti ldhti Suomesta EY:n tilille huhtikuus-
sa. Ldhes kaikki elekeoikeutensa siirtdvdt
virkamiehet ovat kuitenkin varanneet it-
selleen mahdollisuuden eldkeoikeuksien
palauttamiseen tekemdlld palautusta kos-
kevan sopimuksen. Palautus on mahdol-
linen vain, jos virkamiehen palvelus
EY:ssi kestid alle I0 vuotta.

Vajaalla 400 virkamiehelld on menossa
harkinta-aika. He ovat saaneet ennakko-
laskelman heille Suomessa karttuneen
elikkeen perusteclla lasketusta paeomas-
ta. EY tekee tdmdn pddoman perusteella
virkamiehelle "tarjouksen" siiti, paljonko
elikeaikaa virkamies tdlld summalla yhtei-
sojen elitkejdrjestelmissd saisi. Ottaako vai
jettaeko on suuri taloudellinen ja ehke
periaatteellinenkin pidtos, jonka tekemi-
nen monen muuttujan ristiaallokossa on
enemmin todennikoisyyksiin kuin pun-
nittuun tietoon perustuvaa.

Osa eldkepditoksistd on vieli tyon
alla tai ne eivit ole saavuttaneet lainvoi-
maa, eikl ennakkolaskelmaa ole niiin ol-
len vieh voitu ldhettdd eteenplin. Vali-
tuksia eldkepdltoksistd on tehty kaikcn
kaikkiaan vajaat 30 kappaletta.

E $taeWre

I Kuvo llkka Kumpunen
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K*i:ifl*ir*t*
mittamaan errglanninkiclisccn aineistoon.
Siksi olisikin tdrkedl, etti cldketcrmeistl
kayteryt englanr-rinkielisct vastineet antai
sivat n-ral'rdollisirnntan oikcan kuvan jdrjcs-
telmdsttmme .

Vdlttdmittl nriin ei olc air.ra. Esimerkik-
si tvoeleke-tcrmistl on kdvtossd useita kes-
kcr.rdln kilpailevia vastineira ja tulevasta
ajasta kriytctddrr milloin vastinetta'lirture
period of scrvice', milloin taas 'post-con-
tingcncy accrual' tai 'projected pension'.

Air.ra pyrkin.rykseni ei tosin pidd olla
vhden ainoan vastineen loydminen jokai,
scllc vksittdisellc termille, vaan oikean vas-
tir.rcen kdytthminen kussakin asiayhtey-
dcssl.

Sidoksissa kulttuuriin

Eldketermien vastineita valittaessa on
muistettava, ettl eldketern-rit ovat kulttuu-
risidonnaisia: Ei ole olemassa yhtd yleispl-
tevld kansainvdlistd eliketcrrninologiaa,
vaan termit ovat aina sidoksissa siihen j5r
jestclmiln, jota ne kuvaavat.

Eri maidcr.r jdrjestelmiin liitqn'it termit
eivdt koskaan tdysin vastaa toisiaar-r, eli ne
eivit ole keskcnddn ekvivalentteja. Siitd
huolimatta niitd voidaar.r kewtee roistensa
k55r-u'rosvastineina, kunhan niiden vastaa-
vuus todctaan riittiviksi.

Termeji ei kuitenkaan voi vapaasti lai-
nailla jirjestelmdsti toiseen, vaan kidnnos-
vastineidcn valinta edellyttdd termien taus-
talla olcvien kdsitteiden perusteellista ana-
l,rvsid, kdsitteiden ja termien vilisten suh-
teiden selvittimisti ja eri maiden jirjestel-
mien ja seennosten vdlisten erojen ja yhti-
ldisrykien tuntemusta. Yhtendisen englan-
ninkielisen eldketcrn'rinologiar.r luominen
edellytddkin eldkeasiantuntijoidcn ja kicl
ten ammattilaisten vdlistd yhteistyotd. Ter-
minologiatiede ja siihcn perusruvar sanas-
totyon menetelmdt tarjoavat tdhdn oivan
tvokalur-r.

I nsintitiri n keksinttiii

Terminologiaticteen katsotaan syntyneen
I930-luvulla itlvaltalaisen insinoorin ja
sittemmin tekniikan tohtorin Eugen Wiis-
terin kehittdcssd teorian erikielisten termi-
en vertailuun lahinni teknisten alojen tar-
pcisiin. Tavoitteena oli helpottaa eri mai-
dcn asiantuntijoiden vdlistd kanssakdymistl
luomalla yhteiset sanastotyon menetelmdt,

Mita tuleva ai
U lkomailla Suomen tytietiike-
jiirjestetmtid ei aina ymmerrete
oikein. THllainen vaikutelma
vdistimflttH syntyy esimerkiksi
niistd kansainviilisistd vertai-
luista ja tilastoista, joissa
Suomen tytieltike rin nastetaan
muiden maiden tytimarkkina-
sidonnaisiin eli ammatittisiin
elHkkeisiin.

periaattcct ja standardit, joita soveltamal-
la voitiin laatie crikoisal.rn sanastoja asian-
rur'rtijoiden klt ttoor-r. Mvohen-rmin teoriaa
alettiin myos sovcltaa oikeustieteen ja yh-
teiskuntatieteiden aloilla tehtdvddn sanas-
totyohon.

Wtisterin teoria ei kuitenkaan sellaise-
naan sovellu kr.rlttuurisidonnaisille aloille,
vaan erityisesti termien vastaavuuksien ar-
vioinnissa kdytettdvid kriteereitd on laajer.r-

nettava. Perinteisesti terminologiatietees-
se on katsottu, etti kahta termi5 voidaan
kil.ttid toistensa kdlnnosvastincir.ra silloin,
kun niiden kisitesisllto eli merkitys on
sama.

Uusissa alan tutkimuksissa on myos
peadytry siihen, ettd terrneji voidaan kiyt,
tdd toistensa vastineina myos silloin, kun
niiden funktio jirjestelmdn osana on sama,
vaikka ne eivdt kdsitesislllokedn vastaisi-
kaan toisiaan. NIin ollen tyoeleketermin
vastineena voidaan kdyttid termid, joka liit-
r,r1, toisen maan ammatilliseen eldkejirjes-
tclmddn.

Asiayhteys ratkaiseva

Kun kdsiteanal)T,sicn ia jdriesteimdvertailu-

1'en tuloksena eldketermille ei lo,vd,v vasti-
netta toisesta jlrjestelmdstd, on termille
luotava kddnnosvastine. Koska kysvmyk-
sessd ovat kulttuurisidonnaiset tcrmit,
kddnnoslaina eli sanasta sanaan kddntdmil-
ld muodostettu termi ei kelpaa, vaan vas-
tine on luotava kohdekielen eli tissi tapa-
uksessa englannin kielen aineksia kdyttden
siten, ettt se mahdollisimman hyvin kuvaa
alkuperdistd kdsitettd. Tulokscr.ra on tdlloin
usein pitkd mddritelmdnomaincn vasrine,
joka on lepikuultava ja siten edesauttaa
viestintdd.

H1.r'i esimerkki kddnnoslainasta on
woelikkeen englanninkielisenl vasrineena
pitkiin kdvtetry termi 'emplovmenr pen-

,uttu perustu! Eiia
PuttosCn Helslngln
lillolrtolte tekemiin
Suomen le lson-Bri-

keslttele-

sior-r'. Meisti stromalaisista vastine on hr,-
vin kdsitettd kuvaava ja oikein osuva, kos-
ka ndemrnc hcti scr-r taustalla piilo,ln ter-
min ryochkc. Suomen kieltt taitamatto-
missa tcrmi kuitcr-rkin herritt:id hdmmen-
r.rvstl ciki synnytd toivorrua mielikuvaa
lakisdiltcisestl ansiosidor.rnaisesta elikkees-
tI. MSlritelmdnomainen vastinc'statutory
earnings-related pension' onkin tdssd pai-
kallaan. Se on kieltdmattl pitkd ja hanka-
lakin, joten siitd voi ke\tAA l.vhyid muoro-
ja, esin-r.'starutorY pension','earnir-rgs-re-
lated pension' tai joskus pelkki 'pcnsion'
asiayhteyden ja tekstin painorusten nru
kaan.

Samoja periaattcita orr mvos sr"r'tJ so-
veltaa muodostettaessa englannir-rkielisct
vastineet yhdyssanoille, joiden yl.rtenl osa
na on termi ryocldke. Nitirl woclikclaitok-
sen vastineena voisi olla joko 'pension ir-r

stirution' tai'authorized pcnsior-r provider'
ja ryoeldkeyhtion 'ar.rthorized pension ir.r-

surance company' tai 'pension compan\,'.
Otsikossa csitet6yn kysl,myLr..rrprrn

ei voi antaa vastaukseksi yhtd ainoata vas,
tinetta. Tapauskohtaisesti kysymykseen
tulcvrt csimerkiksi'post-contingency ac-
crual','projected pension' ja'projected
rights'. Toisinaar.r kokonainen virkekin voi
saada termimerkiwksen. Esimerkiksi virk-
keen Ellkkceseen liittw. tuleva aika luor.r
tevin kddrrnos on 'The pension is pro-
jected to retirement age'. Viime kddessd
siis asiayhte,vs ratkaisee .

Eijo Puttonen
FM, kielenkiiiintdiA

I Kuvo Niko Nurmi
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Euroooan maissa
EHkeleikkurit
suopeita
lastaan hoitaville

Ty6ellkkeen karttuminen lapsen-
hoitoaialta erlissl Euroopan
maissa

Belgla t vd
lrlanti 12 v
lso-Britannia 16 v (perusellke)
Itlvalta 4 v
Luxemburg *2v
Noria T vRanska 2v2
Ruotsi 4vSaksa 3vSuomi t v3
Sveitsi 16 v
Tanska o,6v

I kahdelta viimeiseltl
maksettava vakuutusmaksut

2 lislksi eltkettl korotetaan ro7o,
ios kasvattanut kolme lasta

3 el LELi TaEl-tydsuhteista

K:ii$i*
keisiin ja vksitvisecr.r eldkesSlstimisccn,
on tilanne lastenhoitoaikol'er-r osalta huo
norrrpi. On vmm;irrettive:,i, ctt;i q(ittlttt-
trj rn vapaaehtoisesti jdrjestlmissd tai qvt)-

mlrkkir-rasopimuksiin perustuvissa lisri
cLikkcissl lasten kotihoitoaikaa huomioi-
c1:un vair-r rajoitetusti, jos lainkaan. T,vo-
suhtecsta riippunrrton clikkeen karttumi-
ncn hstcnhoitoajalta jdd lakisiiteistcn eli-
kcjirjcstclrnicn tehtivriksi.

Suomcssa ty(;ellkkccn karttuminen
l.ricr.rcn lapsct.t koti l.roiclon li altl riippuu
siiti, nrinkai tyoclaikclairl nr ukairu hcnkilo
on vakuutcttu. Tvt)nte kijiiir-r clrike l:rir-r,
TEL:r'r, mukaan vlkuutetut palkrnsaaiat
voivat n,vkyisin kartuttir:r n't)cLikcttl e Irin-
tIIn vuoden pituiseltl n'<)suhtccr-r sisririn

jdlr.dlti alle 3-r'uotiaan lirpsct-t kotil'roito-
ajalta.

]os vanhemmat klvttlvit titii oikcuttl
vuorotellen, lasta voidaar-r hoitll koton:r
koln-riruotiaaksi ih-r-ran, ettii krttntttitttkaau
vanhemman cldketurva picnetrcc. T<ritrcn
vnhemmista voi m.vos ottaa hoitovapla-
tr cnintdiin vuoden kestdvissd iaksoissa,
j o1loin lvhver.rkir.r wossdolor.r j ilkeen l.roi-

tovrpaa kartuttaa jtlleen eldketti.
Julkisen sektorin ryontekijoille ellkct-

tii karttuu samoitl kuin TEL:n mukaan
vakur.rtctr-rille. Yrittajille eldketti karttuu,

ios \rakuLltus ou voimassa ja yrittiji mak-
saa vakuutr.rsrtt:rksut myos ltrstenhoitoajal-
ta. Lyl.rytaikaisissa tvtisul'rtcissa olevien,

l,EL:n mukaan Vakuutcttuien sekl taitci-
lijoider-r ja joidenkin muiden TaEL:n
mukaau vakuutettujen tyontekiioidcn
eliikctti palkator.r lastenhoitoaika ei kartu -

t:r lainkaan.

Pohjoismaista Ruotsi ja Norja
kulkevat edeltii

Ruotsissrr jr Norjirssir picnten lastcn hoi-
to klrtuttira tvi)el:ikctt:i encmmiin kuit't
nrtr iss:r poh joisrnaissl. Moletlr-t-tissl ntais
sa ctuuksil on triltii osiu urt'ds parannct-
tu viinrc vuosiurr. Nr,iidcn I-nlicle u lakisrii-
teiset tvoeldkejirjcstclmrit kattavat k:rikki
palkar.rsaajat ja vrittrijit.

Tar-rskassa n,ocLike ttri kirrttuu vlin :ii-
tivsrahan maksr-rajalt:r, muttil siclli lakisriri-

teiscr-r q,oeldkkecr-r merkitys cLikcturvru
kokonaisuudessa on varsiu picni: Tri,vsi

n'oehke on tdnl vllonna cnirtt nti I Lir'irt ki rt

vajaat 1300 markkaa kuukaudcssr. Scn
sijaan kaikille maassa asuvillc, I-t-tvt)s kottr
na lasta hoitar-reille, maksettavl kansltrelii-
kc or.r korkeampi kuin muissa Pohiois-
mirissa, tiltf, vuot-tna enimn'rillddn noin
6400 markkaa kuukaudessa.

Iluorsissa on parhaillaan tulossa voi-
nrrrirn uusi cLikejlrjcstelmi. Lastenhoito-
vuosicr-r osaltl uuclistus r-nerkitsec uronel-
lc plrirnnusta. tllkctti karttuu uudessa
jirjestclmrissri allc nclivuttti;ran Iapsen
jonrrnlllckur-nmllle vanherntrullc. Iossain
elin-rinsii vaihce ssa vatthcnttttr.ltt or-r trivry-
nvt olla n'iielimiss:i viil-rir-rtirin viisi vttot-
ta, mutta ei \'llttlnrittli lapse trhoitovtto-
sien vhtel'dessd.

Lapsenhoitovuosict't clikc voicllltr
Ruotsissa laskca kolntcl[:r tlvllll. Vln-
hemman elilndr-rtilanteestl il pllkrrstl
riippuu, mikd vaihtoel.rdoistl on hrir.rcllc

paras, ja se valitaan. Tuloja voidaan trit'-
dcr.rtdi laskennallisilla tuloilla Iriitr, e ttri uc
vastaavat joko lapsen syntvmivu()ttt edcl-
ttvin vuoden tuloja tai tuloja, jotka ovrt
75 prosenttia kaikkien vakuutettuien kcs-
kituloista kvsciscnf, \'Llonna. Hoitovuo-
clcr-r tuloj:r voidaan nrvos tlvdentlii kiir-r

tciilLi lisilli, joka vuonna 2000 on r.roir.r

27 O0O n.rarkkaa. F,likepalkkakatto, \aron-
nir 2000 noin l7 000 markkaa kuukau-
clcssa, rlj:u cliikkccn ;rerusteena olevan
palkirr-r mi:irrin r-uvi)s laP.enhoitovuosilta.
Laskennlllincn cltkc rahoitetaar-r koko-
naan valtion varoiu.

Norjassa n'i)ehkctt:i kirrttttt-t nykyisin
alle seitser-r-rin vuotiaan llpsctt hoidon
ajalta noir-r I I 900 r-narkau suurttisesta
laskennalliscsta kuukausiptrlkirsta. FllIk-
keen karttuminen ei cdcllytl, cttti viru

Viimeisten kymmenen vuoden aikana lakisddteistd e[6keturvaa on

leikattu useimmissa Euroopan maissa. Samaan aikaan monessa

maassa on kuitenkin parannettu lastenhoitoaikoien huomioon

ottamista tytieldkkeen karttumisessa. Erityisesti lastenhoitoaikojen
huomioon ottamisen merkitys korostuu uudistuksissa, ioissa elik-
keen midrli sidotaan entista tiukemmin maksettuihin maksuihin.
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hempi or-r jilinvt kotiir-r hoitamaan lirstr,
nr utta laskcnn:rll iscll:r palkalla on r-ncrki
tYstl vain, jos tviitLrlot jridr,St sit:i m:rtl-
llmmiksi.

E,likctte karttlr u riippr.rmatta siitri,
onko vanhempi ollrrt tviissri cnnen lapsen
svntymdl. Riittili, ettri l-rrir-r jossair-r eli-
rnrins:i vaihecssa on ollut il'ocldmissd.
ELikkect kustannetmn Norjassa vakuute-
tui ltr ja n'or.rantajilta perittivilli n.raksuilla
sckri vlltior-r osuuksilla.

Manner- Euroopan maissakin
lasten hoidosta etdkettd

Manncr-Fluroopan maissa naistcr-r kotiq,o
ja osa-aiklincn kodin ulkopr.rolincn t.vo

on edcllccnkin vlcisempid kuin Suon'rcs-
sa ja mr.rissrr pol'rjoismaissa. Mr-rttl niissi
on myos tavallist:r, etti lasten kasvattlmi-
nen katsotlan n,6ksi, joka kartuttar fi'(i-
cliketti.

Tvoeldkkecn klrttumisen merkitvstri
lisdii nij.issd rnaissa sc, ctti niisse ei olc asu-
rniseen perustuvirr pcruselaiketta kutcn
pol-rjoisrnaissa, joskin toimeentulotucn
tyyl-rpisid vihimmiiscLikkeitri niisslki n
,vlccnsri maksetaan.

Saksassa alle kolnrcvr,rotiiran lapsen
hoiclostir karttun fi ,ocl rikcttti jor-nn-rallc -

kurnmallc vanhernmista. IrLike rniirflyq1,
ke skituloisen vakuutetun palk:rn r-nukaan.

L,likcttri karttuu, vaikkl riiti tai isI olisi
t,vossai. llil j oitlr ksena o r.r vai n c Likepirlkka -

katto. fos todellir-ren palkkir jl llstenl'roi-
don laskennirllinen palkka vhclcssr'i vlitti-
vlt katon, ci vlittdvllt:i osalta kirrtu cLiket-
td. Tir-ri vuollna katto on 26 144 Suo-
men markkaa krrukaudessa.

Tyonteko ei olc edellvws elikkccn su-
misclle. Pcriaattccssa pier-ren n'ireLikkccn
voi saacla pelkkicr-r lastenhoitovuosienkir-r
pcrusteella, jos niitii on riittrir,lsti.

Lapser-rhoitlon pcrusteella karttuvrt
cLikkcet rahoitetlan Saksassa kokoniran
valtion r.aroir-r. Tir,rkasta talouden sliis-
tt)linjasta huolir.nattr lrpscr.rhoito-
ajalta karttrwia ctlruksir prrannet-
tiir-r Saksassa koko 9O-[uvur-r ajl-r,
viinrcisct parannuksct tulivat
voinrtltn trimtin vuoclcr-r heini-
kn lrssa.

L:rstcnhoitoajalta karttuu ch
kcttl ur,v(is It1vallassa, Rrnskirssi-r,

Belgiass:r jr Luxemburgissa.

Sveitsissi eleke iaetaan tasan

Sveitsin hkisri:iteincr-r chkcjlrjcstclml on
vuonna 1997 voirnaan tullcidcn Lrudis-

tusten jllkecn pcrhcen ryonjaon n:tki)kLrl-
r-nasta katsottlurr'r vrrsin tasapuolincn.
Avioliittovuosie n :rjrltl molempien 1-ruo-
lisoiclcr-r eldkkeen pcrustce na olevat ansiot
jlctaan tasan puolisoirlcn kesken eliikcttri
miiiiriitteesse. NiiItri r,uosilta, joina pcr-
hcessri on ollr,rt alle I6-vr.rotiaita lapsia,
nostctaan toisen vanhcmmirn eldkkeen
pcrustccna olevarr pllkkll kasvltuslisill:i.
Triuii vr.rot-u-trt se on noilt 3800 nurkkaa
kuukluclcssr. Muidcn tr.rlojen tirvoin se
jletlln cl;ikette miiritticssri tasur puoli-
soiclcn kcskcr-r.

Eltkkcct rahoitetaan Sycitsissri vakr.ru-

tettu jen, tvt)r-rar-rtaj ien j a kirntonicn mak-
sr-rilla sckri valtion varoin. Vakuutr.rsmirk-
sr.rt peritririn kaikilt;r 20 r'uott:r trivttiincil-
te, mvos n'(iel:in-rrir-r ulkopuolelh olcvilta.
Kotona olcr':rn puolison maksut krtso
taan kuite r-rkin maksctuiksi, jos tv(iss1
kdr.r'dn puolison maksut ovat vllrir-rtriiin
kaksi kertaa vrihinrrlriisnraksujcn suurui
set.

Lakisdltciscr-r clrikkcer-r merkitystri rr
joittaa ehkckatto. Vuonna 2000 el:ike voi
olla e rrir-rtIdn noin 7700 rnarkkaa kuu
kurdessa ja avioparin elikkeet yhtccnsl
cnintdrin noin l1 600 nr:rrkkaa. Pakollisct
lisriclikkeet tiydentivit lakisiif,teistd tur-
var. Niitti ei lakisddtcistcn cllkkeidcn ta
voin jactl puolisoidcn kcsken. Avioeroti
lantecssl tuon'rioistuin voi kuitenkin jakaa
mt,6s karttuneen lisielikcoikeuden.

lsossa-Britanniassa ja lrlannissa
tislietlikkeittH suuri merkitys

Isossa- Britlnniassa koko lakisiritciscn
eldketr,rrvan karttnrrinen pcrus-
tlLu n ri.rnsirlistir nlJksctta-

viin vakuLrtusnrrksr.rihin. Perusclikkcclll
on tirsasuuruincn cltin'tntiisnxiirri, jotl
puuttu\ra vakuutusnrrksuaika piencntiiri.
Aika, jona vanhcnrpi hoitaa alle l6-r'uo-
tiasta lasta, r.oidlln vrihe ntriri tlvden eLik-
kcen saamiseksi vuclittlvlsta vakuutns-
ajrsta. Ansioihir-r suhte utettu elike n-rii-
rrivtvv koko tyohistoriln keskiansioiden
nruki.lilu, mutta tydhistorilstr vclidarn
1-roistu lapsenhoitovuoclct.

Irlurnissa lakisiitcisell:i tvi)eLikkeelli
on Ison-Britannian pcruscLikkccn tavoin
titsrtsttrnrirten enimmiiisnrririrli, jotl p-ruut-

tu\'.r. \'ilkuutusr-naksuaikir picncntiiri. Alle
l2-r'uotillr-r lapsen kotihoitolikira voi-
clairn viilrcntiili vakuutusmaksuttomasta
ajasta yhtccnsri cnir-rt1dn 20 r,uott:r.

Lapscnl-roitoaikojen hvvin huornioon
ottamisen r-ncrkin'std vihentriri rnolcm-
missa maissa sc, cttl lakisldteisten cLikkci
den taso kokonlisuudessaan on r-natirlir, jrr

n'onantajan jlrjcst:imicr-r tai ryomarkki nl-
sopir.nuksiin pcrustuvicr-r lisdcldkkcicicn
rncrkins koroslrrrr cl.ikcljen toirncerrtu
lossa. Isossa Britlnnilssa karttr.rneet laki
s*iteisct ja lis:ielikkect voiclaankin avio
crotihnteessa jakaa puolisoiden keskcr-r.

Sini Loitinen-Kuikko
E ld ke t u rva ke sk u kse n tutki j o
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K ysymys siiti, ovatko tyoele-
kemaksut aitoa vakuutusta
vaiko veroa, on jatkuvan de-
batin aiheena. Viimeksi Rei-

jo Vanne Tyoelike-lehden numerossa 2/
2000 selostaa, kuinka Euroopan tilasto-
virasto Eurostat ja Suomen Tilastokeskus
pitavat tyoelakemaksul'a veroina perustel-
len menettelytiin l:ihinni silh, ette elek-
keet eivtt ole suorassa suhteessa maksui-
hin. Vanne noteeraa myos sen, ette eleke-
kustannukset sisillytetiin verolaskelmiin
eri maissa hyvin eri mddrin. TIstI koituu
ongelma, kun tavoitteena on yhtenlistdl
veroasteet.

Mielestdni tyoeliikej:irjestelmdd ei saisi
j:itt1l vain ajopuuksi, jota ulkopuoliset
tahot ohjailevat omien intressiensi ja kd-
sitystensi mukaisesti. Vdirlt tiedot on
pal jastcttava ja korjattava.

Kun tyoeliikej:irjestelmi luotiin 1960-
luvulla, site pidettiin itsestldn selvisti va-
kuutuksena eike tullut mieleenkdlln tulki-
ta se joksikin verotuksen muodoksi. Sit-
ten ylhttden ldhinnd kai valtiovarainmi-
nisterioss{ keksittiin ryhryt selittdmd:in
ryoelekemaksut veroiksi ja rahastot sisdl-
lytettiin valtion varojen ja velkojen laskel-
miin. Siten saatiin Suomi nlytetyksi
Euro-kuntoiseksi. Lieneeko julkilausu-
mattomana tausta-ajatuksena ollut myos
pyrkimys edistii hyvinvointiyhteiskunnan
alasajamista)

Liipinikyvyyttii on

Mddritelmit ovat ihmisten tekemid. Esi-
merkiksi tyoellkejlrjestelmidn liittly
monia piirteitl, joista sopivasti valikoi-
malla pldstldn aivan vastakkaisiinkin tu-
loksiin. Vakuutukseksi tulkitseminen pe-
rustuu siihen, ette kunkin vuoden maksu
perustaa oikeuden elikkecseen sen \.,uo-

den aikana ansaittuur-r karttumaan. Kart-
tuneet eldkeoikeudct rckisteroidddn Elii-
keturvakeskuksen pitdmidn valtakunnal-
liseen rekisteriin- Niistd eldke on vksikd-
sitteisesti laskettavissa.

Ansaittu elikeoikeus on kunkin va-
kuutetun omistusta, joka on perustuslais-
sa siddetylld tavalla suojattu. Ldpiniky-
qyden aikaansaamiseksi rekisteriote on
kunkin vakuutetun aina saatavissa ja siti
on jaettu asianosaisille plTtemattekin.
Menettelyn perusteluna on pidetry sitd-

Ti lastojen virhee[lisyys luo
pai n eiia sosiaalitu rva [[e

TEL-maksu
ei ole veroa

kin, ette se vaikuttaa vakuutettujen kdyt-
teytymiseen, karttunut oikeus ellkkee-
seen on helpompi mieltid tirkeiksi ansai-
tuksi omaisuudeksi. Tyomarkkinajir;'es-
totkin ovat ajoittain hywinkin voimak-
kaasti reagoineet ty6elikejirjestelmin
puolustamiseksi.

Sekoilua ja muunlaisia tulkintoja on
aiheuttanut se, ette maksu ja elikkeen
ansainnan matemaattinen arvo eivit ole
markkamddrdisesti suorassa suhteessa toi-
siinsa. Eivit ne voikaan olla, koska jdrjes-
telmi ei ole rahastoiva. Lisaksi lopullinen
eldke riippuu muun muassa indeksisidon-
nasta ja elikkeen perusteena olevasta pal-
kasta, joita ei vield tiedeti ansainnan het-
kelle.

Me kiydnnon toimijat olemme viht-
telleet keskustelua eldkejirjestelmdn luon-
teesta "akateemisena" emmekd ole siihen
liiemmin osallistuneet. Asialla on kuitcn-
kin vakava konkreettinen puoli. Jos tyo-
elikemaksu on verojen joukossa, veroas-
teen alentamisen paineet heijastuvat myos
erityisesti ryoeldkemaksuun, koska vero-
astetta vcrrataan ulkomaisiin vastaaviin
suureisiin.

Piiministeri mainitsi veropolitiikan
perimmdiseksi tavoitteeksi pyrkimisen
EMU-maiden tasolle. Emeritusprofessori
]ouko Paunio Helsingin Sanomien vie-
raskyndni (29.4.2000) viittaa globalisaa-
tion luomiin paineisiin ja huolestuneena
kysyy, onko hyvinvointivaltiosta aikaa
my6ten jiljelli vain hatara suojaverkko,
jonka tarkoituksena on jarruttaa huono-
osaisten putoamista absoluuttiseen k<iy-
hylteen.

Kansanvdlinen vertailu vaikeaa

Monissa maissa eldkejiirjestelmlt koostu-
vat kolmesta osasta eli ns. pilarista. Poh-
jalla on lakisidteinen koko vdestolle pa-
kollinen perusturva. Sen pidlle rakentu-

vat tyosuhdekohtaiset lisdedut, jotka ta-
vallisesti ovat sopimuspohjaisia. Kaikkia
nditd tdydenttvdt kolmantena pilarina va-
paaehtoiset yksikilliset henki- ja ellkeva-
kuutukset.

Kansainvdlisiin sosiaaliturvatilastoihin
useinkin otetaan vain peruspilari, varsin-
kin jos vain se on julkishallinnollisesti toi-
meenpantu. fos muut pilarit ovat yksiryis-
oikeudellisten siidtioiden (funds) ja va-
kuutusyhtioiden hoidossa, ne jttetiiin ti-
lastojen ulkopuolelle . Muutamissa mais-
sa osa ryokyq."ttomyyselflkkeiden kustan-
nuksista viediitn sairausvakuuruken tilas-
toihin ja tyottomyyseliikkeet tyottomyys-
turvan lukuihin.

Meilla pilarit on hitsattu yhteen ja ne
ovat hajasijoitusmallimme mukaisesti lu-
kuisten eldkelaitosten hallinnoimia. Yksi-
lolliset eltkevakuutukset voivat meilldkin
tiydentfli eliketurvaa, mutta niille j;itet-
ty reviiri on suppeampi kuin muualla,
koska Suomessa tyoellke on suoraan ver-
rannollinen palkkaan ilman ylirajaa eli ns.

kattoa, jollainen on muissa maissa taval-
lista. Suomessa tyoelike peittae suuren
osan siitikin eldketurvasta, joka muualla
muodostaa kolmannen pilarin.

Kun meilli kansainvilisiin vertailuihin
otetaan nyt tyc;elekkeet sellaisinaan ja
muualla ehkd vain peruspilari, syntyy
kohtalokas virhe, jos niin saatuja lukuja
ryhdytddn vertaamaan toisiinsa. Muualta
jid suuri osa sellaisesta eldketurvasta tilas-
ton ulkopuolclle , miki sisdltyy meidfln lu-
kuihimme .

Se, hoitaako hallintoa yksityisoikeu-
dellinen laitos tai julkinen tahi perustuu-
ko eldke lakiin tai sopimukseen, ei ole
vertailun kannalta relevanttia. Eldkekus-
tannus on sama kummassakin tapaukses-
sa. ]oskus kuultu valittelu siiti, ettai eldk-
keiden kalleus vaarantaisi suomalaisten
yritysten kilpailukykyii, perustuu siis tilas-
tovirheeseen. Kun tilastot laaditaan oi-

\tiietitkezG



kein, ne pikemminkin osoittavat, ettfi
meiddn elikejdrjestelmiemme kokonai-
suus on hyoty-hinta-suhteeltaan aivan
huippuluokkaa, kilpailuetu, ei haitta!

Tilastot uusiksi

Mite sitten pitrisi tehdi vddrien tilastojen
korjaamiseksi? Selvintd olisi palata aikai-
sempaan keltlntoon eli jettdii tyoeldkkeet
kokonaan pois veroastelaskelmista. Toi-
nen mahdollisuus olisi yrittld laatia mui-
den maiden tiedot sellaiscen muotoon,
ette ne sislltiisivdt meiddn tapaamme
koko eliketurvan. ]drjestelmien kirjavuu-
den ja infbrmaation puutteellisuuden ta-
kia luotettavan kansainvilisen tilaston
vertailun tuottaminen on kuitenkin erit-
tdin vaikeaa, kuten Tuomikoski ja muut
jutun kirjoittajat toteavat sellaista luon-
nostaessaan (Tyoeliike I /2OOO). Jos nditi
vaihtoehtoja ei voida toteuttaa, voisi tulla
kysymykseen kompromissi.

Kun meidin yhteenhitsattuun ryoeli-
kepilariimme sisdltyy sen tyviosassa sellais-

ta, mikl muualla tilastoidaan perusturva-
na, voitaisiin esimerkiksi kolmannes ryo-
elikemaksusta sisillyttid kansainvdlisiin
vertailuihin. Loppuosa voitaisiin tulkita
aidoksi vakuutukseksi ja se jdtettiiisiin ve-
roasteesta ja kansainvdlisisti sosiaaliturva-
kustannusten vertailuista pois. Myos kaik-
ki ryottomyyseduista aiheutuvat kulut jdi-
sivit vertailun ulkopuolelle.

Olisi tietysti toivottavaa, ette Tilasto-
keskuksen ja Eurostatin kanssa piistdisiin
sopimukseen menettelyisti. Ios tdmd ei
onnistuisi, olisi ryoelikejerjestelmiin ryh-
dyttlvd tekemddn omaa tilastoa, joka riit-
ttvdn oikein ja rehellisesti kuvaisi tosiasi-
oita. Sitd olisi tarmokkaasti ja ndyttdvdsti
julkistettava niin, etti Paunion pelkaama
pessimismi saataisiin hiviimddn. Tultai-
siin siis samankaltaiseen dualismiin, johon
on jouduttu tyottomyytte kuvattaessa;
kun menetelmdsti ei voitu sopia, julkais-
taan kahdenlaisia lukuja.

On anteeksiantamatonta, los ryoeldk-
keiti ryhdyttiisiin karsimaan tai niiden
tarpeellista ke hitystri jarruttamaan vain
sen takia, ette tilastoista on saatu virheel-
listd informaatiota ja tyoelekelaitokset ja
niiden yhteiselimet ovat laiminlyoneet
tarpeellisen ja asiallisen tiedottamisen.
Asian odottaisi mitl suurimmassa mdirin
kiinnostavan myos elikeldisjiirjest<ija.

Teivo Pentikiiinen
Filosofian tohtori

ETAKETURVAKESKUS

il Filosofian maisteri Marja-Liisa Punnonen
on nimitetty 7.9.2ooo alkaen henkil6st6- ja

koulutusosaston osastopiiiiltiktiksi. Aiemmin
hdn on hoitanut saman osaston koulutus-
piiiitlik0n tehtiiviii.

Filosofian maisteri Sannamari Haikonen on
nimitetty viestintaosastolle tiedottajaksi.
Aiemmin hdn on tydskennellyt toimittalana
sekd Hyvinkdiin ettd Riihimiien Sanomissa.

ETAKE.FENNIA

' Kehityspiiiiltikdksi on nimltetty Margita Kle-
mefti vastuualueenaan ratkaisu- ja kuntou-
tustoiminta seke tydkyvyn haltinta.

La ki as iai n pii ii I I i kd ksi va st u u a I u ee n a e [d keva -

kuutusjuridiikka on nimitetty oikeustieteen
kandidaatti Mika Ahonen.

Kiinteisttiosastotle kiinteistdanalyytikoksi on
nimitetty diplomi-insin66ri Ari Talja.

Viestintiipiiiillikdksi on nimitetty sosionomi
Marja-Liisa Lehtinen.

E lti ke - Fe n n i a n yhteyspiiii I I i kkcio rga n isaati oo n

on nimitetty yritysten henki[6vakuutuksen
myyntiiohtaiat.
Lounaisella alueella ia Suurasiakasyksiktjssa
on myyntijohtalaksi nimitetty Kimmo Tenho.
Lantisetla atueetla myyntijohtajaksi on nimi-
tetty Tom Kurt6n. Hiin toimii toistaiseksi
my6s Keskisen alueen myyntijohtalana.
Eliike-Fennian yhteyspiiiillikkciind alueilla toi-
mivat Kai Mosander, Veli-Matti Rautio ia Jor-
ma Virtanen (Helsinki, Uusimaa), Raiia Saare-
lainen (Keskinen atue), Petri Kimppi (Kaak-

koinen alue) ja Raimo Luukkonen (ltainen
alue)

ILMARINEN

I llmarisen lakiasiainlohtajaksi on nimitetty
Pirkko Auvinen.
Osastopiiiillik6ksi suunnitteluosastolle on ni-
mitetty Jukka Hirvinen.

llmarisessa on 1.8.2ooo yhdistetty asiakasyh-
teyksien hoito, myynnin tukitoiminnot, mark-
kinointi ja vakuutuspatveluien tuotanto asia-
kasyhteystinjalle. Asiakasyhteyslinja jakau-
tuu kolmeen asiakasyhteysyksikktjtjn sekii
tuotanto- ja kehittiimisyksikk66n.
Hannu Rissanen on nimitetty asiakasyhteys-

lohtajaksi.
Yhteyslohtalaksi on nimitetty Sini Kivihuhta
(suurasiakas- ja meklariyhteydet).
Yhteysjohtajana jatkaa Sakari Kuikka (asia-
kasyhteydet/Palvelu-Pohjola, Osuuspankit).
Tiihiin yksikk0tin on yrityspalveluosaston
osastopiiiiltikdksi nimitetty Klrsti Koponen,

osastopiiiitlikkdnii latkaa Maria-Leena Kolu
pienyrityspatveluosastolla ja markkinointi-
osaston piiiillikkOnii jatkaa aluemarkkinointi-
johtaja Pekka Harjanne.
Yhteysjohtajana jatkaa Lise-Lotte Rautio-
Murros (asiakasyhteydet/A-vakuutus, Poh-

iantAhti, Merita Henkivakuutus).
Tuotanto- ja kehittiimisiohtajaksi on nimitetty
lrmeli Kesonen. Tuotanto- la kehittiimisyksik-
kbdn vakuutuspalveluosaston osastopiiiitli-
kdksi on nimitetty Juha Junnelin. Perintiiosas-
ton osastopaallikkcinii jatkaa Markku Riiko-
nen.
Markkinointipiiiitlikdiksi on nimitetty Juha
Heikkild ia Jorma Hlmilldinen (suurasiakas-
yhteydet), Minnami Hatakka (mektariyhtey-
det), Jouni Kiiski (Palvelu-Pohlola, Osuuspan'
kit) sekd Mikko Mflnnikk6 (A-Vakuutus, Poh-

iantahti, Merita).
Palvelupiiiillikdksi on nimitetty Minna Hakka-
rainen (Palvelu-Pohjota, Osuuspankit).

LEL TYOELJIKEKASSA

ffi Rakennusinsinddri Hannu Keinflnen on ni-
mitetty kiinteist6siioitusten prolektipiiiittikdk-
si.
Kauppatieteiden maisteri Timo Mykkflnen on
nimitetty sijoitusten salkunhoitajaksi.

VARMA-SAMPO

w Kasvatustieteiden maisteri Heikki Paiunen
on aloittanut asiakaspatvelupiiiittikk6nii Evi-

ta-ryhmiissd.

Tero Virtanen on nimitetty r.9. alkaen tuote-
paiitlikdksi Evita-ryhmaan. Virtanen tycisken-
teli aikaisemmin asiakaspiiiittikkdna Evita-
ryhmdssd.

Meklaripalveluista vastaavaksi markkinointi-
piiiillikdksi asiantuntijapatveluihin on nimi-
tetty Airi Pennanen. Pennanen on toiminut
viimeksi yhteyspiiiittikkdnd suurkonsernipa[-
veluissa.

Puhetin- ia verkkopalvelut -osaston osasto-
piiiitlikOksi on nimitetty Mika Pitkflld. Han toi-
mi aikaisemmin vuokraustoimen piiiillikk6nii
ki i nteist6osasto lla.

Suurkonsernipalvetut-osastolle on yhteys-
piialtiktiiksi nimitetty Mikko Helve, Jarmo
Luomi ja Christian Sandstrdm. Helve on tyds-
kennellyt aikaisemmin Teollisuusvakuutus
Oy:ssii ja vakuutusmektarina Firstbrokers
Oy:ssd. Luomi on aikaisemmin toiminut Var-

ma-Sammon yhteyspiiiiltikkdnii atuepalve-
luissa ja Sandstr6m Varma-Sammon Evita-
tydkykyohjetman tuotepaallikkdna.

VERDANDI

Yo-merkonomi Timo Maunula on nimitetty
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piiri piiiillikdksi Verdandin Seinii-

loen konttoriin. Hdn on aikaisem-
min toiminut yritysvakuutusten
myyjana Fenniassa.

K!INTEISTOVARMA OY

H Tekn. lis., MBA Aki Puska on ni-
mitetty Sampo-Varma-ryhmddn
kuuluvan Kiinteistdvarma 0y:n
toimitusiohtalaksi 6.u. atkaen.
Hdn on viimeksi toiminut kiinteis-
t6lohtajana 0nvest Oy:ssii.

Oy PORASTO Ab

ctr Hallitus on nimittanyt Eero Si-
piliin Poraston toimitusiohtaiaksi
1.11.2ooo atkaen. Valtiotieteen
kandidaatti Eero Sipitii toimii tal-
lii hetketlii Kemira Oy:n henkilds-
tiijohtaiana. Hanen tehtaviinsa
on kuulunut myds Kemira Oy:n
Eliikesiiiiti6n hallituksen puheen-
johtajuus.

Poraston talouspdd[[ikdksi on ni-
mitetty 15.9.2ooo alkaen filosofi-
an maisteriYrjd Turtiainen, SHV.

HAnen tehtavlinsii kuuluvat Poras-
ton talousha[[into ja vakuutusma-
temaattiset konsuttointitehtavat.

Filosofian maisteri Riku MHkelfii-
nen on aloittanut 21.8.2ooo ma-
temaatikkona.

LI I KEN N EVAKU UTUSKESKUS

., Liikennevakuutuskeskuksen
hatlitus on nimittanyt Vakuutus-

I Etdketurvakeskuksessa on
keviiiillti 2ooo perustettu ty6-
ryhmd kansainvatista numeeris-
ta tiedonhankintaa varten. Ryh-
ma otti nimekseen lntergroup.
5en tarkoituksena on muun
muassa valittaa eri kansainvd-
listen iariestbien tuottamaa ver-
tailevaa tietoa eliiketurvan kus-
tannuksista. Se myds koordinoi
Eldketurvakeskuksen etiikkei-
siin [iittyvdn vertailevan numee-
risen tiedon tuottamista. Tyti-
ryhmii pyrkii tiedontuotannos-
saan keskittymiiiin Suomen
kannalta olennaisiin Euroopan
maih in.

I ntergroupin jasenet ovat

yhti6iden Keskusliiton tiedotus-
piiiitlikd n Veikko T.Valkosen
keskuksen uudeksi tiedotuspaal-
likdksi ensi vuoden alusta. Vatko-
nen tulee toimimaan myds Poti-
lasvakuutuskeskuksen, Lddkeva-
hinkovakuutuspootin ia Ymparis-
tOvakuutuskeskuksen tiedotus-
piiiillikk6nii. LVK-organisaatioryh-
mdn palvelukseen Valkonen siir-
tyy marraskuun alussa.

VALTIOKONTTORI

ffi Kauppatieteiden kandidaatti
Lasse Skog on nimitetty Valtio-
konttorin tietohattintojohtalaksi.
Hiinen vastuualueeseensa kuutu-
vat yleinen tietohallinto ia tuki-
palvelut. Skog siirtyi uuteen teh-
tavaansa Vattiokonttorin Rahoi-
tus-yksikcin tietohaltintopiiiitlikdn
tehtavista.

VALTION EUIKERAHASTO

m Kauppatieteiden maisteri Mika
Pesonen on nimitetty Vattion e16-

kerahaston sijoituspddlliktiksi.
Pesonen siirtyi eldkerahaston
palvetukseen I lmarisesta. I lmari-
sessa han on vastannut ldhinnd
kotimaisen osakesatkun hoitami-
sesta.

Pesosen tehtavana on raken-
taa Valtion eldkerahaston osake-
siioitusten sijoitusstrategia, hoi-
taa ja valvoa sen toteutumista.
Toimintatapoina tulee alkuvai-
heessa olemaan yksitdllinen va-
rainhoito, rahastosijoitukset ia
suorat osakesiioitukset.

ETK:n suunnittelu- ja laskenta-
osastolta, tilasto-osastolta la
tutkimusosastolta. Vetiijiinii toi-
mii tutkija Kari Salminen. Ryh-
miitle voi toimittaa sdhktipostia
osoitteeseen:intergroup@etk.fi.

I ntergroupilta on ilmestynyt
ensimmainen tiedote, jossa esi-
tellddn 0ECD:n raportti nettoso-
siaalikustannuksista eri OECD-
maissa. Tiedote on luettavissa
ETK: n kotisivulta www.etk.fi.
Paperiversioita tiedotteesta voi
pyytaa joko intergroupin siihkd-
postin kautta tai tiedotteen te-
kijtiiltd osoitteesta
marjukka.hietaniemi@etk.fi tai
mika.vid Iund@etk.fi.

Osa-aikaeltkkeeseen ei muutoksia

lntergroup-tyiiryhmdssfi keritifin tietoia
eri maiden eliketurvan kustannuksista

I Toimitusjohtaja Kari Puron ve-
tdmd osa-aikaeliikkeen siiiintojii
selvittanyt tydryhma esittaa, etta
eliikkeen siiiintdjii ei tiissii vai-
heessa muuteta, vaan kokeitua
jatketaan paatetylla tavalla vuo-
den zooz loppuun saakka.

Osa-aikaeldke on osa laajem-
paa keinovatikoimaa, jolla pyri-
taan edistamaan ikdtintyneen
tyajvoiman ty6ssa pysymista ,a
nostamaan keskimddrtiistd eldk-
keellesiirtymisikiiii haltitusohjel-
man mukaisesti. Varhaisetdkkei-
siin liittyvii selvitys- ja kehittii-
mistyd on kesken, samoin ikddn-
tyneisiin tydntekil6ihin kohdistet-
tu tydetaman kehittiimisohietma.

Ryhmfrn mielestd osa-aika-
eliikkeen ikdrajan kokeiluluontoi-
nen alentaminen 56 vuoteen on
oltut voimassa vain vdhdn aikaa
eikii sen vaikutuksista ole vield
riittavasti tietoa. Syksylla 2oo1
ryhmd selvittdd osa-aikaetiikkeen
tilanteen ia tarvittavat toimet ela-
kemuodon kehittdmiseksi osana
laaiempaa kokonaisuutta.

Vattionvarainministeri6n kan-
santalousosasto teki elokuussa
ehdotuksen, ettd osa-aikaeldk-
keelld olevien eldkekarttuma [as-
ketaan vuoden 2oo1 alusta vain
tehdyn ty6n perusteella eikd ku-
ten nykyisin koko osa-aikaeldke-
jakson alalta. Uudistukselta oli
tarkoitus vdhentiiii osa-ai kaeliik-
keen houkuttelevuutta.

Perusteluiksi esitettiin, etta
osa-aikaeliikkeelte siirtyminen on
osoittautunut selviisti houkutte-
levammaksi vaihtoehdoksi kuin
alunperin ennakoitiin.

Osa-aikaeldkkeelle siirtyminen
on kolminkertaistunut parin vii-
me vuoden aikana ja siirtyjat ovat

pallolti verrattain hyvdtuloisia,
joiden kysyntii tyOmarkkinoilla on
vakaata etenkin korkeasuhdan-
teessa. Osa-aikaeliikkeelle siirty-
vien tilalle on vaikea ldytiiii kor-
vaavaa nuorta tyovoimaa.

lkdrajaa alennettu pari
kertaa

Osa-aikaeliikkeelte yksityisellii
puolella on paassyt vuodesta
r987 liihtien, julkisella sektorilla
t.7.t989 liihtien ja merimiehiItti
siihen on oltut oikeus 1.t.7994
lShtien. Osa-aikaeliikkeen voi
saada tydntekilii tai yrittiijii, joka
siirtyy kokoaikaisesta ty6sta osa-
ai kaiseen.

Osa-aikaeliikkeen saamisen
ehdot muuttuivat yksityisellii
sektoritla vuoden 1994 alusta,
jolloin osa-aikaeldkkeen ikdrala
laskettiin 6o vuodesta 58 vuo-
teen. Jutkisetla sektorilla alaikdra-
ja oli ollut alusta asti 58 vuotta.

Heiniikuussa 1998 ikiiraja aleni
vdtiaikaisesti 56 vuoteen ia se on
voimassa vuoden zooz loppuun.

Alussa kiinnostus
viihiiistii

Aluksi osa-aikaeliike ei tuntunut
suomalaisia kiinnostavan. Osa-
aikaelikeldisten mddrdt alkoivat
kasvaa vasta r99o-luvun puolivd-
tissii, iutkisetla sektoritla yksi-
tyista sektoria nopeammin. Vuo-
desta 1999 on yksityisen sektorin
kasvu ollut nopeampaa. Heind-
kuussa zooo osa-aikaettikkeelld
oti jo noin zr ooo henkit62i. Hie-
man yti puolet uudistuksen jtil-
keen alkaneista eldkkeistd on
mydnnetty 56-57-vuotiaille.

f orma Huuhtasesta Kelan piifiiohtaja

I Kansanedustaja Jorma Huuhtanen nimitettiin Kansanetdkelaitoksen
uudeksi piiiilohtaiaksi [okakuun alusta lukien.

Huuhtanen on pitkdaikainen Keskustan kansanedustaia. Sosiaali-

fa terveysministerina hin toimi vuosina ry92 - 1995. Kelan valtuutet-
tuna ia myds puheenjohtalana hdn oli io ennen ministerikauttaan.
Huuhtanen on 54-vuotias ja koulutukseltaan hdn on lSdkdri.
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Tydetiike- lehdesti lu kijatutki m us

I Tydetiike-tehden [ukiloista noin ioka kymmenennelte [dhete-

tiiiin lukijatutkimuksen kysety. Sen avulla haluamme setvittaa
tukiloiden toiveita ia ndkemyksifr. Palautteen perusteella py-

rimme kehittamiiiin lehteii siten, etta se entista paremmin pal-

velisi Iukiioiden tarpeita.

Tutkimuksen kaytdnnt n toteutuksesta vastaa ulkopuolise-
na asiantuntiiana PSYKO Business Learning Consulting 0y. Se

my6s kasittelee kaikki vastaukset nimettdmind ja luottamuk-
setlisesti. Kysely postitetaan viikolla 4o.

Hyviit lukiiat - toivomme mahdollisimman runsasta palau-

tetta!

STM esittiii ensi yuoden talousarviossa
Kansanelikkeeseen 5tl markan

tasokorotus kesfi ku ussa

LE t Tytielfi kekassa jatkaa neuvotteluia
yhteistyiikum ppani n liiytiimiseksi

o

EE
{IOo
CL

I Kansaneliikkeen taytta maa-
raa esitetaan korotettavaksi ke
sdkuun zoor alusta 5o markal-
la. Korotus koskee kansaneldk-
keitii, yleisiii perhe-elikkeitd,
luopumistukea, ylirnddrdistd
rintamalisdd sekd sotilasavus-
tusta. Korotus lisiiii menoja
ensi vuonna yhteensii noin z5o
miljoonaa markkaa.

Kansaneldkkeen pohjaosan
loppuosa poistuu ensi vuoden
atusta. Kansanetiikkeen pohja-
osa tehtiin elikeviihenteiseksi
vuonna 1996, jolloin maksussa
olevat pohiaosat paatettiin
poistaa asteittain. Kansanetiik-
keen pohjaosa- ja lisiiosakiisit-
teet poistettiin laista vuonna
1997.

Etiiketiiisten sairaus-
vakuutusmaksu [askee

Talousarvion mukaan vakuute-
tun sairausvakuutusmaksu ei
muutu 1,5o pennista ayrilta,
mutta etakelaisten ylimddrdi-
nen sairausvakuutusmaksu [as-
kee o,3 pennid, joten maksu on
ensi vuonna 2,9 penniii iiyrittii.

Tytjnanta,an sairausvakuu-
tus- ja kansanelakemaksut sai-
tyviit nykyiselliiiin. Yksityisen
ty6nantaian, kunnan, kuntayh-
tyman ja kunnallisen tiikelaitok-
sen sekii kirkkotyiinantajan sai-
rausvakuutusmaksu on r,5o
prosenttia. Vattion, sen laitos-
ten ja Ahvenanmaan maakun-

nan maksu on 2,85 prosenttia
palkoista.

Yksityisen ty6nantajan kansan-
eliikemaksu on 2,oo, 4,oo tai 4,9o
prosenttia palkoista. Valtion, sen
[aitosten ja Ahvenanmaan maa-
kunnan maksu 3,95 prosenttia ja

muiden julkisten tydnantajien
maksu 3,r5 prosenttia patkoista.

Yksityisen sektorin tytjnantaji-
en tydel2ikemaksujen arvioidaan
siiilyviin tamanvuotiselta tasolla.
Tydntekijiin osuus on 4,7 pro-
se nttia.

Yrittiijien ja maatalousyrittdji-
en ettikemaksu nousee arviolta
21,3 prosenttiin nykyisestd zr
prosentista, joka vastaa keski-
m iitirtiistd TE L: n vaku utusma k-
sua. Valtio korvaa yrittiijien ja
maatalousyrittajien etiikkeiden
kustannukset sittd osin kuin va-
kuutusmaksut ja siioitusten tuo-
tot eivat kata niita.

Sosiaati- ja terveysministeri6
vahvistaa tydttdmyysvakuutus-
maksut tydttdmyysvakuutusra-
haston esityksestii loka-marras-
kuussa zooo. Tydnanta,an ty0tt6-
myysvakuutusmaksun arvioidaan
taman hetkisten selvitysten pe-

rustee[[a alenevan siten, etta se
otisi 5 miljoonan markan palkka-
summaan saakka o,8 prosenttia
(nykyisin o,9 1") ja sen ylittavasta
palkkasummasta 3,1 prosenttia
(nykyisin 3,45 "/"). Palkansaajan
tybttdmyysvakuutusmaksu laski-
si o,3 prosenttiyksikkdii eti o,Z
prosenttiin. (stm)

I -LEL Ty6eliikekassan kehitys-
tyota iatketaan suunnitelmien
mukaan. Parhaillaan selvitetaan,
miten LEL -vakuutusmaksun ra-
kenne saadaan yhdenmukaiste-
tuksi TEL-maksun kanssa. Sa-
moin neuvotteluja mahdotlisten
yhteistydkumppanien kanssa jat-
ketaan. Kannattava vakuutus-
maksurakenne seki henki- ja va-
hinkovakuutusta harjoittava yh-
teisty6kumppani ovat ttirkeimpiii
edellytyksiii, los tulevaisuudessa
halutaan toimia tyoeldkeyhtidnii,
sanoo toimitusjohtaja Lauri Koi-
vusalo.

Vuosi sitten LEL:n hallitus
asetti hattituksensa,asenista
koostuvan ryhmiin setvittiimiiiin
LEL Tydeliikekassan tulevaisuut-
ta. Tycimarkkinajiirjestd jen ed us-
tajista koottu selvitysryhmd tiy-
dennettyna LEL:n toimitusjohta-
jatla esitteti tydnsi tuloksia halli-
tukselle tiimiin vuoden helmi-
kuussa. Hallitus pAatti, etta toi-
mintaa kehitetadn varmimpana
vaihtoehtona muuttaa LEL Tyd-

eldkekassa keskiniiiseksi tydeld-
kevakuutusyhtidksi siind vaihees-
sa, kun ty6eldketainsiiiiddntdii
yhden m u kaistetaan.

Nykyisten tydetiiketakien
TEL:n, LEL:n, YEL:n la TaEL:n yh-
distdminen yhdeksi eliikelaiksi
on suunnitteilla. Ehdotus siita on
kiisiteltiiviinii ns. Puron tydryh-
massa.

- Paitsi etta LEL-atat ovat su-
pistuvia ia vakuutettavien ty6nte-
kijciiden joukko pienenee LELTyd-
eldkekassan kehittdmistii puoltaa
myds toimintaympiiristtin jatkuva
muutos. Vakuutusala on ryhmit-
tynyt uudelteen. Vakuutus- .ia

pankkiryhmittymiit kehittiiviit yh-

teistii liiketoimintaa. los tydela-
kelait yhdistetiian, LEL omana la-
kinaan lakkaa. Siind vaiheessa
meilld ei ole endd edellytyksiii
jatkaa toimintaa nykyisessi muo-
dossaan monopolilaitoksena,
Lauri Koivusalo perustelee.

Kitpailu edeltyttiii useita
etSkelaitoksia

Toimitusjohtaia Koivusalon mu-
kaan ty6eliikejiirjestelmd on sdi-
lytettava haiautettuna ja itsendi-
senii. Tydeliikejiirlestelmiissii tu-
lee olla useita toimijoita, sillii lii-
ka keskittyminen ehkdisee kilpai-
lua.

- Jos meilld on vain kaksi isoa
tyoelakeyhti6ta, olemme lShelli
monopolia, eikti se ole hyvii.

-Terve kilpailu piristaa toimin-
taa, mutta ei pidii tiihteii rikko-
maan koko tydeliikejiiriestelmiiii
kilpailun vuoksi. Kilpailu on ldr-
keviiii ia luontevaa sijoitustoimin-
nassa, palvelussa ja toimintata-
voissa. Mahdoltisimman hyviit si-
joitustuotot helpottavat tulevai-
suudessa eliikkeiden rahoitusta.
Eliikkeenhakija ja vakuutettu
tydntekijii taas hyOtyvat nopeas-
ta ratkaisutoiminnasta ja hyvdstd
palvelusta.

LEL Ty6etiikekassa sai vakuu-
tusmaksutuloa 2,3 miljardia
markkaa vuonna 1999. Tana
vuonna sen odotetaan saavan
maksutuloa 2,5 mitjardia mark-
kaa. Yksityiseltii ty6elakesektoril-
ta Varma-Sampo la llmarinen kat-
tavat vajaan 70 prosenttia mark-
kinoista. LEL:a suurempia maksu-
tulolla mitattuna ovat edellisten
lisiiksi myds Eliike-Tapiola la Elii-
ke-Fennia. (LEL Tydeliikekassa)
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N
7 Proposal for radical reform

of the acts on the earnings-
related pension

= During their almost 40 years of existence,
the acts on the earnings-related pension have

annually been amended and supplemented.
over the years, the Finnish statutory ear-
nings-related pension scheme has become
more and more difficult to master, even for
the experts. There have been growing de-
mands for a simptification of the acts, which
also means a change in contents. The aim is

also that ordinary pension beneficiaries
shoutd understand the grounds for the calcu-
lation of their pensions.

A working group headed by Mr Koivu-
salo, Managing Director of the LEL Employ-
ment Pensions Fund, presented a proposal
for a fundamental reform ofthe acts last
spring. With a labour market becoming more
and more complex, employers find it difficutt
to choose the right act and the right pension
institution for the insurance of their em-
ployees, as short-term employment has inc-
reased and the boundaries between employ-
ment contracts and self-emptoyment have

blurred. The new act (WEL) strives to a simp-
lification atso in the definition of the differen-
ce between an employee and a setf-employed
person.

The acts TEL, LEL, TaEL and YEL woutd
thus be combined into one entity. As ex-
pected, the proposal aroused contradictory
reactions. The issue concerning the catcuta-
tion of the pensionable wage was met with
the most criticism. According to the proposal,
the pension should be calculated on the ear-
nings over the whote working career, and not
on the ten last years as at present. The aim is

to achieve better correspondence between
paid contributions and received benefits.
There woutd also be amendments to the pro-
jected pension rights in connection with the
disability pensions.

The purpose ofthe proposal has not
been to achieve savings, nor to increase pen-
sion expenditures. Savings woutd be achie-
ved for instance through calculating the pen-
sionable wage over the whole work history,
and the amendments to the principles for
prolected pension rights. Costs would rise
due to the lowering of the age for entitLement
to pension accrual from z3 to r8, the removal
ofthe integration of pensions, and the impro-
vement ofthe index protection during the ac-

tive period. The reform would need an incep-
tion period of several years, however, and,
especially in the case of the disabitity pen-
sions, a transition phase would probably be
needed before the new scheme would come
fulty into operation.

Employability improves for
ageing workers - will the
goals of the government

Programme
be reached?

',t The article discusses the position of ageing
workers and the changes in the [abour mar-
ket and retirement in the light ofstatistics.
Another question discussed is whether the
goal ofthe second government of Mr Paavo
Lipponen to promote measures for encoura-
ging ageing workers to stay in the job longer
than at present will be reached. The aim is to
rise the average age for exit from the labour
market by 2-3 years in a long-term perspecti-
ve. According to a recent report, the improved
emptoyment rate of ageing workers is a result
of the fact that the stream into retirement and
unemployment has ceased, i.e. ageing wor-
kers stay in the job [onger than before. The
number of ageing unemployed people is also
falllng, although very slowly.

The employment rate of ageing wor-
kers is [ikely to rise during the next few years,
which is partly due to the fact that the youn-
ger age classes are shrinking, automaticalty
improving the employment situation for
ageing workers to some extent. However,
improving the employability of ageing wor-
kers also requires a creative combination of
an active labour market policy and the tradi-
tional social security benefits. Atthough the
trend is positive, the government's goal can

hardly be reached ifthe typical features of
the Finnish labour market so far, i.e. either
fult-time work or futl-time retirement, are
maintained. The changed conditions for the
part-time pension and the job alternation lea-
ve, for example, have increased flexibility.
Further, the structural barriers for the
emptoyment of ageing workers and persons
with impaired work capacity must be redu-
ced.

Transfer of EC officials'
accrued pension rights

{ For a year now, EC officials have been able
to transfer to the EC pension system their
pension rights accrued in Finland. By August
this year, about r5o officials had reported
that they wish to transfer their pension rights
from Finland.

About 4oo officials have been sent a

preliminary estimate on the capital catcutated
on their pension rights accrued in Finland.
Based on this estimate, the EC then makes an
"offer" on how much pensionable time this
sum would correspondingty give in the EC

pension system. The choice whether to take it
or leave it is a big economic decision, and
may also be a decision in principle. Statistics
show that the average Finnish EC official is a

36-4o-year-old woman, who has been work-
ing half of her career in Finland in the public
sector, and the other half in the private sec-
tor. The average capitalised pension is FIM

37o,ooo.
The transferable amounts based on the

estimates now exceed FIM zr5 mitlion. The
sum of the actual transfers made, or the
transfer decisions, amount to about FIM 4o
million. Most of the officials still have to deci-
de on a transfer, however. lf the number of of-
ficials choosing a transfer proportionally rises
to the present level, a sum of FIM zoo million
will be reLocated to the pension system ofthe
European Community.

Choosing the right English
terms for the description of

the Finnish statutory
earnings-related
pension scheme

i lnternational statistics and other publica-
tions describing the Finnish statutory ear-
nings-related pension scheme are mainly
based on material produced in English by the
representatives ofthe scheme. Therefore it is
important that the English terms chosen for
the Finnish pension terms give as correct a

picture ofthe scheme as possible. This is not
always necessarily the case, since pension
terms are culture-bound. There is no univer-
sal international pension terminology, as the
terms are always related to the system they
d escri be.

The article is based on the recent study
Terminology in the Pensions Field - A Transta-

tion-0riented Terminological Study of Finnish
and UK Pension Terms by Mrs Eija Puttonen
(M.A., University of Helsinki, transtator). The

study contains a compilation of a Finnish-
English vocabutary. Puttonen states that the
choice of translation equivalents requires
fundamental analysis of the concepts behind
the terms, the retationships between these,
and knowledge about differences and simitar-
ities in the schemes and regutations ofthe
different countries. Co-operation between
pension experts and language professionats
and terminology work are factors needed for
the creation of a harmonised Engtish-
language pension terminology. The choice of
equivalent must, however, always be based
on contextual criteria.
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Kunto kohdallaan
Nuoret urheilun ystdvlt kukaties tahtoisivat tietdl, kuinka kokenut konkari valmistautuu suu-
riin kisoihin.

Ennen kaikkea perusteellisesti. Piiperiaatteita ovat pitkljanteisyys, suunnirelmallisuus ja
monipuolisuus. Ohjelmaa on lisdksi seuratta\ra tunnollisesti. Sen loytdi uscimmisra lehdisti.

Sydneyn olympialaisiin Jokinen alkoi harjoitella jo kesalld I998. Aluksi pesdpallon sopu-
otteluja, vflhitellen myos kotimaista jalkapalloa ja monipuolisuuden ruoksi raveja, etupiissd
suomenhevosten tasoitusldhtojd.

Peruskuntokaudella I999 murton.raahiihto antoi kestdrlyttd ja m:ikihyppy rdjdhtdvlS por.r-
nistusvoimaa mutta myos liikkeenhallintaa, joka on tarpeen loukkaantumisten sekd kalustor-r
kolhiutumiscn vdlrtimiscksi. |ddkiekko opctti ottamaan vastaan koviakin kolhuja ja hillitsemdil.r
hermot tiukoissa tilanteissa.

Huhtikuussa 2000 suoritusarvot olivat hienosti asetetuissa tavoitteissa. Cooperin testi meni
tasaisen varmasti I2 minuuttiin. Formulaa jaksoin seurara samoilla istuinsijoilla tunnin ja vartin
ilman varikkokiyntid.

Oli aika arvioida sijoitusta. Realistiseksi tavoitteeksi asetettiin sohvan itepiiary kolme metrid
ruudusta.

Telte pohl'alta ryhdvttiin rakenramaan huippukuntoa varsinaisiin kisoihin.
Koska varsinkin loppukilpaitut ajoittuivat alustavien tietojen mukaan aamuyon tunteihin,

oli vilttdmitonte sdatde sisiistii kelloa. fuhannuksen tienoissa pddstiir.rkin viimein siihen, ettl
koko yonl ei nukuttu yhtidn. S:iidon sdilyttdminen on vaatinur uhrauksia myos lokiselta,
mutta nayttea onnistuvan.

Aani- ia kyynelkar.ravien valmisteluun on kdytetty asiantuntija-apua. Kyvnelkanavar on ras-
sattu auki ja viljennetty niin ettd varmasti mahtuu tulemaan, r,aikka keihiilssd ei kultaa tuli-
sikaan. Koska Iokinen kdy kisansa kerrostaloasunnossa, ddnikanava sdidctddn puuduttamalla
iiinihuulet ennen tiukin.rpia tilar.rteita.

Tdssd vaiheessa lisltldn anaerobisia harjoitteita, koska kokemus on osoirranur, erte hapen
Puute saattaa yllettdd alamaissa elelleen. Esimerkiksi Mrinchcnin 10 000 metrin viimeiselli
kierroksella |okinen unohti kokonaan hengittee, ja Viren livahti maaliin usvan keskelli.

Kaikki mahdollinen on tehq., ehkd vihdn enemmlnkin. Nyt vain viimeiset siddot paikal-
leen, ja sitten vain toivotaan, ettd seke televisio ettd mies kestivit koko rajun rutistuksen, paikat
eivdt hajoa eivdtkd pahasti leviikdln.

la etti rouva ]okinen palaa kisojen jdlkeen kotosalle niin kuin lupasi.
lokinen
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Osiossa BlImii pitenee - piteneekti ty,6ura vai eliikeaika
pohditaan ryouran ja elikeajan suhdetta. Pidempi eleme mer-
kitsee pidempdi eldkeaikaa ja samalla kasvavia elikekustannuk-
sia. Pitlisiko eliniiin pitenemisen vaikuttaa myos tyouran pi-
tuuteen tai elikkeen mlirtin) Miten asia on otettu huomioon
Ruotsin uudessa elikejdrjestelmissi. Kysymystd pohditaan li-
sdksi tyoky'r,yn kannalta.

Yhteistytille parempaan palveluun mietitidn, avaako tieto-
tekniikka uusia mahdollisuuksia palvelujen parantamiselle ja
tehostamiselle. Kasvavatko samalla toimintaan kohdistuvat ris-
kit, ja pysyvitko kustannukset kurissa!

Eliimisen taso eliikeaikana -osiossa paneudutaan siihen, rni-
ten yhteiskunnan ja sen instituutioiden arvot, moraali ja us-

kottavuus vaikuttavat nykyisten ja tulevien ekikeltisten elii-
mddn. Miten ne heijastuvat elekeliisten elinoloissa, tulonjaos-
sa ja koyhlydessil, eri tavoin eri maissa. Toteutuivatko unel-
mat Aurinkorannikollal Ente milte ndyttii sitten, kun itsenii-
nen ellmi vaihtuu lisidntyvifln palvelutarpeeseen!Tyoeliikejerjestelmdin kohdistuu kehittilmistarpeita. Osiossa

Yhteisen osuuden jiilkeen ohjelma jakautuu
kolmeksi osioksi:
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Eliketurvakesku ksen Tyiielikepiivl idriestetiin
lokakuun 26. piivinfl 2ooo Helsingin Messukeskuksessa.

Piivin yhteisessd osuudessa Maiia Perho kertoo etiikepotitiikasta
sosiaali- ia terveysministerin nSktikulmasta. Etiketuryakeskuksen toimitusiohtaia

Matti Uimonen selyittee tydeliketurvan aiankohtaisia kysymyksifi.


