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Varatoimituslohtaja Lasse Heinici:

Malttia sijoitustoiminnan arviointiin
Eltike-Fennian varatoimitusjohtaian Lasse Hei-
ni6n mukaan tytielakejarjestelmii onnistui aika
hyvin siloitustoiminnan uudistamisessa 9o-lu-
vun puolivdlin jiilkeen. Han toppuuttetee silti
hiitiiisem piii tekemasta liian pitkiitle menevia
johtopaatdksia, vaikka elikelaitoksiin ja -yhtidi
hin rahaa tulee nyt ovista ja ikkunoista, niin
kuin asia on joissakin yhteyksissii ilmaistu.

Tletotekniikan osaaminen jakaa kan-
salaisia

Miten toimii kansalaisten tietoyhteiskunta? Min-
kiitaisia tietoja.ia taitoia tarvitaan tulevaisuuden
tietoverkkojen valtateiltii? Asettaako tietotekni-
nen osaaminen kansalaiset eriarvoiseen ase-
maan?

Tytieliikeyhtididen kova tulostahti
jatkuu

Vuosi r999 oli eldkevakuutusyhticiiden toimin-
nassa ihlleen edellistii vuotta parempi. Sama
kehitys on jatkunut jo muutaman vuoden ajan.
Tulokset ovat parantuneet seka absoluuttisesti
etta suhteessa toiminnan laajuuteen.

Ty6eliikevakuutusyhtiiiiden titin pee-
t6slukuja vuodelta 1999

Ty6eltketaitosten avainlukuja vuo-
delta r999

Latvian sosiaaliturvasopimus voi-
maan 1.6.

Latvian sopimus on pitkdtti Suomen ia Viron
sosiaaliturvasopimuksen kaltainen. Sen
kattavuus on laaja, tapsilisistti eldkkeisiin.

oa .C

Professori 0tli Kangas toteaa kolumnissaan,
etta 1990 luvun alussa julkisen sektorin uudis-
tamista luotaavissa seminaareissa oli selvd sa-
noma: Meiddn ei ole syytd haikailla periissiihiih-
taiien matkaan, vaan lyottaydyttava eturivin
uranuurtajien joukkoon. Uuden Seelannin tie on
Suomen tie! Virkamiehetkin, iotka surutta [eik-
kaavat lesken leivdn ja lasten lelut, [dmpenivit
tasta ihmemaasta puhumaan kuin rakastetus-
taan.

Mies tekee uraa - naiset tydte
Vaikka suomalaiset naiset ovat keskimddrin kor-
keammin koulutettuja kuin miehet, johtopaikat
ovat edelleen miesten hallussa. Eikii nainen ha-
lua, uskalla tai osaa johtaa?

Elikeliiisten verotus kulki vuoristora-
taa 9o-tuvulla
Veronmaksaiien keskusliiton ekonomistin Sirk-
ka Aution tekeman selvityksen mukaan iso osa
lama-ajan veron kiristyksista on saatu purettua.
Nyt eliikkeiden verotus on ltihellii vuoden r99r
tasoa. Eltikeltiiset maksavat tana vuonna veroa
noin puoli prosenttiyksikkda enemman kuin
kymmenen vuotta sitten. Eliiketiiisten ostovoi-
ma on yhii miinuksella.

Suuret ikiituokat uudessa eldmdnvai-
heessa
Ty6ssl vai etlkkeelte?
Suuret ikiiluokat syntyiviit agraariseen Suo-
meen ja siirtyiviit tydmarkkinoitle "suuren muu-
ton" vuosina. Nyt, kun vanhimmat heista taytta-
vtit tdnd vuonna 55 vuotta, he ovat keskellii uut-
ta yhteiskunnaltista murrosta. Koska valtaosalla
ikdluokkaan kuutuvista on takanaan pitka ty6-
ura, varhennettu eldkkeelle siirtyminen tuntuu
monesta houkuttelevalta.

Vakaa vai herkkiiliikkeinen tyiietli-
kemaksu

Ty0elEkemaksua on seuraavan 5o vuoden
kuluessa nostettava arviolta 5 - 10 prosent-
tiyksikkdii. Tarvittava korotus on riippuvai-
nen erityisesti toteutuvasta elinitin kasvusta
ja tydeliikerahastolen sijoitusten tuotoista
sekii siitii, miten paljon keskimiiiiriiistii etiik-
keelte siirtymisikaa onnistutaan myOhenta-
maan.

Tyiieliiketaitosten kilpailu - mihin
sitl tarvitaan?

Ekonomisti lsmo Risku viittaa kirjoitukses-
saan erityisavustaja Markku Waltin'in ja toi-
mitusjohtaja Lauri Koivusalon raporttiin laki-
saateisen tydeliikejiirjestelmdn kilpailuolo-
suhteista. Risku toteaa, etta vaikka raportti
on kunnioitettavan pitkii, kilpaitun tavoitteis-
ta raportissa keskustetlaan vain vdhdn. Kir-
joituksessaan hiin pohtiikin, mitii etuja kil-
pailulta voidaan saavuttaa juuri Suomen [aki-
saateisessa eldkeldrjestelmdssd.

Tyiinsii Siress6 -sarja 22

-Ammatillinen kuntoutus onnistuu tyokokei-
lulla ja koulutuksella. Koulutussuunnitelman
tutee olta myds realistinen, vakuuttaa Tuula
Hotti Valtiokonttorista.
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"Detdunkett
sgdafirdet
dunkelt tfinktr."
Tyoelikelakien yksinkertaistusluonnos on rullut pdivdr.rvaloon ikddn kuin uutta julkisuus-
lakia mallikkaasti seuraten. An,ata saattoi, ettd paperinivaska sai aikaan jdrjestopoliitti-
sen eripuran. Toki vihemmdtkin muutokset nostattavat irhdkoiden edunvalvojien nis-
kakarvoja.

Tdmi jossain sormiharjoitelmaksi luonnehdittu fuuga on kuitenkin kr,rnnianhimoi-
nen yritys. Ldhtokohta on ollut lain yksinkertaistaminen, kuten hallitusohjelmakin kds-
kee. Lain palikat on siis aseteltu kokonaan uudelleen. Kieltd on selkoistettu ja silattu niin
pitkelle kuin juristisielu on sietdnyt. Askelen, pari voisi edetd vield tdstikin.

Nykylakeja tulkitsevalie tulee usein mieleen Esaias Tegn6rin, Ruotsin Runebergin
toteamus lausutun ja ajatellun keskiniisestd yhteydestd. Myonnett[koon, etti r.ield
TEL:a luotaessa ajatus onkin ollut kirkas. Sitten on tullut uusia ajattelil'oita, jotka ovat
ajatelleet pddllekkiin ja ristiin, vielepa kiireessd. Vuosien varrella ovat lain kantavat ideat
peittyneet rihkamaan.

Karmeana tosiasiana on tullut esiin, etti jirjestelmdl on oiottava muutenkin. Yhteis-
kunta on mennyt lain edelle , kun esimerkiksi ryourat ovat sirpaloituneet ja yhd. useam-
pien ansiokehirys kulkee vlimien sijasta alamdked siind vaiheessa, kun elikeruodet jo
heemortevat.

Tapa laskea eldkepalkka TEL:n ja julkisen puolen palveluksen loppupidstd alkaa olla
menneen talven lunta. Vain harvassa maassa tukeudutaan endd loppupalkkaan ja yhd
enenevdsti eliike midrdtdlnkin saatul'en vakuutusmaksujen ja niiden tuoton eiki ollen-
kaan palkan perusteella.

Vdliaikaiseksi tarkoitettu hetdratkaisu on ollut vaari-iklisten superkarttuma, ja 60
prosentin yhteensovitusraja taas kuuluu aikaan, jona julkisella puolella eldkctte karttui
runsaammalla mitalla kuin tavallisclle kansalle. Vaikea on myos selittdd miksi vain yhden
lain - TEL:n - piirissi annetaan eldketurvaa, vieldpi ilmaiseksi, vaikka palkka katkeaa jopa
r.r.roden ajaksi, olkoon s1y niinkin hyvdksyt-
tdv[ kuin tulevan eldkkeenmaksajan synnyt-
tdminen ja kasvattaminen.

Lohdutukseksi voi todeta, ettd ehdotet-
tuunkin lakiin jae viele hamirdsti ajateltuja
kohtia. Vain todella korkeasti oppinut eko-
nomisti kykenee ymmdrtdmddn, miksi tyon-
tekijdlle silytetty maksuosuus vihentdd palk-
kaa, jolle eldke rakentuu.

Jdrjestelmin teknokraatit odottavat nyt,
miten pditoksentekijlt suhtautur.at heiddn
vakavaan yritykseensl. Jos etundkokohdat
johtar.at asian hautaamiseen, saavat peeftejdt
varmaankin odottaa pitkehkon tovin ennen
kuin todella uutta lahtee synrymddn. On jir-
jestelmdmme ennenkin nayttenyt kykynsd
uudistua, miksei nytl
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ElXkc-;ennlan Yara-
tolmltuslohtaie Las-
se Heln16n mleleste
tlll.lsena alkana
pltllsl sXestie tule-
Yla elIkkelte varten.
-Aktuaarln nXktikut-
maita el muuta vol
suosltella, sanoo
Helnl6.

Varatoimitusjohtaja Lasse Heiniti
toppuuttelee httiisimpiS:

1l

rviointien ja johtopriiitosten aika on sitten, kun eld-

kelaitosten sijoitustoiminnan tyokalujcn kuten esi-

merkiksi vakavaraisuussdlntojen toimimisesta, on
enemmdn kokemuksia. Nvt on niidcn ryokalujen

hiomisvaihe, hdn painottaa.
Suomen kansantaloudessa tapahtui suuria heilahteluja mo-

lemmin puolin 80-90-lukujen vaihdetta. Eritoter.r rahataloudes-
sa tapahtuneet muutokset olivat kddnteente kevid. Nimd tapah-
tumat muuttivat maailman tyoeldkelaitostcn ympirilld. Nimen-
omaan tvoelekelaitosten sijoitusympdristo muuttui ja niiden si-
joitustoiminta sen mukana.

Kolme vuosikymment6 yhti latua

Kuten r.riin monesti on todettu, ryoelikejlrjesteln.rin sijoitustoi-
minta oli jdrjestelmin historian ensimmiiset kolmc vuosik,vm-
mente h)ryin vakaata. Ainakin jos katsotaan sijoitusten sisilto-
jI. Suurin osa eldkerahastojen varoista oli suomalaisclla clinkei-
no-el5melh, yriryksilld, takaisin- ja sijoituslainoina. Nc auttoi-
vat omalta osaltaan uusien wopaikkojen luorniscssa j,r vriq'stoi-
minnan kehittamisessi. Takaisinlainaus oli automaattista den'in
ehdoin. Ndin olivat peetteneet ryoeldkejdrjcstclnrii hallitsevat
osapuolet jlrjestelmdi luodessaan.

Sittemmin kun woelikcjdrjestelmdn sijoitustoir.ninnan sddn-

not ja reunaehdot kaikkincnsa uusiutuivat on sijoitustcn raken-
ne muuttunut fnstin. Esimerkiksi vuonna 1995 pcrinteistcn
lainojen osuus sijoituspotista oli ,vli 40 proscnttia, mutta viime
vuoden lopussa endi l4 prosenttia. Jo cnncn uudistuksia wo-
eldkemarkat olivat loytineet valtion joukkovclkakirjalainat.
Nekin tosin ehtivdt hcrdttdi suuren mldriinsl takia ihmettele -

vdd keskustelua. Kvslttiin, onko oikeir.r ettl woeiekevaroilla kus-
tannetaan valtion syomdvelkaa. Taidettiir.rpa epdilld velallisen
maksukykyd ja -halujakin.

Osakemarkkinoitle paremman tuoton perasse

Uusi aika alkoi ruonna I997. Silloin tehq,jen muutosten perus-
teella ryoellkeyhtioille luotiin paitsi mahdollisuudct myos edel-
lyrykset toimia perinpohj aiscsti n.r uuttuneilla pddornan.rarkki-
noilla. Eritoten osakemarkkinoilla, joista tuli saataman sijoituk-
sille parempaa tuottoa.

Muutosten ytimeni oli ryoeldkeyhtioiden vakavar;risuusvaa-
timusten uudistaminen ja toimintapddoman vahvistaminen.
Luotiin ryoeldkejlrjestelmdn eri intressiryhmier.r yhteinen ndke-
mys siitd, ettd sijoitustoiminnan reunaehtoja kchitettdn taval-
la, joka antaa eldkevhtioille ja -laitoksille entisti parcmmat mah-
dollisuudet erityyppisiin sijoituksiin kotimaassa ja ulkomailla.
Turvaavasti ja tuottavasti.

Perinteisten lainojer-r tilalie ovat tulleet aivar-r suunnitehni-
en mukaan osakkcet ja joukkovelkakirjalainat. Vuonna I995
ryoeldkelaitosten sijoituksista oli osakkeissa vain vihdn yli kuusi
prosenttia, mutta ruosikymmenen lopussa jo yli neljdnnes, run-
sas 27 prosenttia.

Muutokset viety [6vitse hattitusti

Varatoimitusjohtaja Lasse Heinion mukaan ryoeldkejirjestelmi
selvisi niin reaali- kuin rahatalouden myllerryksistd johtuneis-
ta sijoitusympdriston muutoksista yleisesti ottaen hr'r'in.

- Uudistusten yhtevdessI asetetut sijoituste n jakaumaa,

Sijoitustoiminnan
pelisddnt6jen
arviointeihin

a

I
oo

Elike-Fen nian varatoimitusiohtajan Lasse Hei-

n itin m u kaan tytiettikej6rjestelmd on on n istun ut
hyvin sijoitustoiminnan uudistamisessa 90-luvun
puotivdlin jiilkeen. Hin toppuuttelee sitti hetei-
sempie tekemflstd tiian pitkiitte menevia johto-
pddttiksid, vai kka etdketaitoksii n ia -yhtitii h i n

rahaa tulee nyt ovista ja ikkunoista, niin kuin asia
on joissakin yhteyksissd ilmaistu.
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mdririd ja riskie n hallintaa koskevat tavoit-
teet ovat toteutuncet suunnitellulla taval
la ja muutokset menneet hallitusti lipi.

- Tyoeldkepuolella ei tapahtunut ra-
hamaailman ja maan talouden voimakkai-
den heilahtelujen seurauksena sellaisia
ylilyonteji kuin joillakin muilla elinkeino-
elemen aloilla, Heinio sanoo.

tehda johtopadtoksii kuitenkin vasta sit-
ten, kun on huolellisesti tutkai-ltu'r,oimas-
sa olevien sijoitussddntojen toimiminen.
Katsottu muun muassa ovatko eldkelai-
tosten vakar.araisuussddnnosten ja niihin
liitqvien toimintapdiomien mitoitukset
tlmdn pdivdn kriteereiden mukaan oikeal-
la tasolla, hyviryskysymykset jne.

Eldkelaitosten kilpailua pohtineen scl -

vitysmiesten raportin ilmestymisen jil-
keen on paljon puhuttu laskuperusteko-
ron mdirittelyajankohdan vaikutuksista
elikelaitosten kilpailuun ja sijoirustoimin-
taan. Puhetta on pidetn nimenomaan sii-
td, pitdisiko korko mddritelli kilpailun ja
sijoitustoiminnan nimissd etu- vai jelkike-
teen.

- Laskuperustekoron taso on keskei-
nen tulevia eldkkeitii ajatellen. Kilpailun
ndkokulmasta laskuperustekorko ei endi
kuitenkaan ole samassa roolissa kuin en-
nen, sille yhtioiden ei ole pakko saada
joka ruosi laskuperustekorkotuottoa vlit-
tevee tuottoa voidakseen maksaa kilpailu-
kykyisie hyvityksie. Timin mahdollistaa
toimintapddomaan kerrytetyt puskurit,
joiden tarkoituksena on juuri sijoitustoi-
minnan tuottojen vuosittaisten heilah-
dusten tasaaminen. Hyvitysten jakoa sdii-
televilld laskuperusteilla voidaan toisaalta
sdiidelld sitd, etti kertyneitd toimintapld-
omapuskureita ei kilpailun tuoksinassa
kiytetd vdirin ylisuuriin hlviryksiin.

Hdn ei allekirjoita sitikidn, ette las-
kuperustekoron nykyinen mddrittely vai-
kuttaisi eldkelaitosten salkkujen sisiltoon
niin, ettd yhtioiden saamat tuotot sa-

mankaltaistuvat ja kilpailu vihenee tdtd
kautta.

-Vaikka esimerkiksi osakkeiden suh-
teellinen osuus salkuissa olisikin suunnil-
leen saman suuruinen, johtaa niiden eri-
lainen hajauttaminen hlvinkin erilaisiin
tuottoihin r'uosittain. Salkun sisiltoon ei
lopultakaan pitdisi vaikuttaa laskuperuste-
koron tekninen midrittelvtapa) \.aan se

kuinka suurta riskii elikeyhtio on valmis
ottarnaan sijoitustoiminnassaan. Laskupe-
rustekoron vaihteluvlli on joka tapauk-
sessa kay"tdnnossi niin pieni, ettd sen !no-
tuinen taso ei ratkaisevalla tavalla vaiku-
ta riskinottomahdollisuuksiin.

Laskuperustekoron mddrittemisesse
oleellista on lakiin kirjattu periaate, ettf, se

tulee asettaa tavoitteellisesti pyrkien hy-
vittdmddn eldkevastuille elekkeiden tur-
vaa\uus ja sijoitusmarkkir.roilta saatavissa
oleva tuotto huomioiden mahdollisim-
man hyvd tuotto. Tavoitteellinen korko
pakottaa kaikki elikelaitokset hakemaan
sijoituksilleen parempaa tuottoa ja se on
eldkkeiti ajatellen pelkdstddn hyvd asia.

Te/rsti: louni lokisalo
Kuvo: Niko Nurmi

O..kk ldst t. vdhtovrlkeklrfrtrlnoten
rlloltudrnta ruodnr 1993 - 1999, ykd-
tylnrn r.l(arl

f,rd.mk

Harkituin askelin eteenpain

Heinio sanoo havainneensa vaatimuksia,
joiden mukaan tyoeldkepuole n pitdisi
entisestaan lisdtd riskipitoisia sijoituksia.
Jos ndin tehdddn, tulee sen kuitenkin ta-
pahrua harkiten kuten tfitnkin mennessi
on edetB'.

- Kun osakesijoituksiin lihdettiin, aja-
teltiin nimenomaan kotimaisia sijoituksia
ja Helsingin porssid. Eldkelaitosten vaka-
varaisuusvaatimukset ja .vleensd kaikki
muutkin elikerahojen sijoittamiseen liit-
rn'dt turlaarrusvaatimukset mitoitettiin
tdmdn mukaan.

- Maailma on niistiikin ajoista jo
nruuttunur kovasti. Muun muassa pdd-
tokset valuuttaunionista ja vauhdilla ke-
hitrynee t sijoitusinstrurncntit ovat avan-
neet taas uusia sijoitusnikoaloja. Helsin-
gin porssin suomiin mahdollisuuksiin ver-
rattuna elikelaitoksilla on riskien viltti-
miseksi tinddn aivan erilaiset mahdolli-
suudet hajauttaa sijoitussalkkua kuin ai-
koinaan osakekauppaan ldhdettdessd,
Heinio sanoo.

Kokemuksista vaarin

- Sijoitustoirninnan arvioinnissa pitdisi

S[oltutt.t Suoorn ulkogoolollr wodar
rt96. rglg, ytdtylrrn lktorl

trd.mk

1997 1998 1

Yuodcn 1999 slclltlt orake-

tukgla r,,

- Niin pitdisi menetelli siitd huolimat-
ta, r,aikka talous on nyt vahvassa vedossa
ja sijoitustuotot ennakoituja suure mpia.
On hlvi muistaa, effe toimintapidomiin
sisiiltyvdt arvostuserot liittyl/et usein muu-
tamiin kohteisiin. Johtopddtosten aika on
vasta, kun kokemuksia on vdhdn enem-
mdn ja toisenlaisistakin suhdanteista.

Patjon puhetta
laskuperustekorosta

Laskuperustekorolla on tyoeldkejerjestel-
mlssi hlwin keskeinen merkitys. Seki
eldkkeiden etta eldkelaitosten sijoitustoi-
minnan kannalta. Se kertoo eldkerahas-
toille siirrettdvien r'uotuisten korkohywi-
rvste n suuruuden ja sijoitusten minimi-
tuottovaatimuksen. Laskuperustekorosta
riippuu. paljonko elekelaitosten sijoitus-
tuotoista kdytetdin eldkkeisiin ja paljon-
ko toimintapidomiin. MitI korkeampi
korko. siti enemmdn rahaa menee rahas-
toihin vastaisia elakkeiti varten. Laskupe-
rustekorko mddritetidn hallinnollisesti.
Pddtokset koron ylimenevien ruortojen
kdyttdmisesti tapahtuvat laitoskohtaises-
ti kuitenkin ministerion vahvistamien las-
kuperusteidcn asettamien rajojen puit-
teissa.
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Etiike- Fen n ian salkkua
li h ottavat a rvo pa pe rit
kotoa ia ulkomaitta

E o tarna EIaKC-r(llulasla ulclr,u csr-

I I merRkr rlmentaa h\,Mn srta muutosta,

I I roka on tapahtunut rvoctaRelartostcn
Z sUoltukslssa vu-luvun ralhpuolrskolla.

Erikssonin mukaan Elike-Fennian sijoitus-
kannan jakautumisen muutos on tapahtunut
osittain niin, ettd yhtio on allokoinut sijoitus-
salkkuaan uudelleen siten, etti osakkeisiin on
siirretry varoja ldhinnd joukkovelkakirjalainasal-
kusta. Osa kasvusta on perdisin salkussa olevi-
en osakkeiden arvonnoususta.

- Toinen merkittdvd muutos on se, ettd en-
tistd enemmdn sijoituksia tehdddn ulkomaille.
Tietenkin sinne mennifln tuottojenkin perdssi,
mutta ennen kaikkea sijoitusten maa- ja alakoh-
tainen hajautaminen pienentdd myos riskejd, joi-
ta eldkerahojen sijoittamisessa on aina vdltettdvf,.

- Eldke-Fennian salkussa olevista osakkeis-
ta on ulkomaisia noin kolmannes. Ioukkor.el-

[|r3*:::,"a 
on ulkomailra neljinnes, Eriks-

Uusien sijoitusmuotojen
haku piiiitlti

Erikssonin mukaan Elike-Fennia on muiden
eldkeyhtioiden tapaan koko ajan etsimlssd uu-
sia sijoituskohteita ja asiakasrahoituksen muo-
toja. Muun muassa vanhemmat joukkovelkakir-
jalainat erednqn'dt ja niille rahoille on loydettd-
vi uusia kohteita. Erikssonin arvion mukaan ul-
komaat ovat jatkossakin esilll.

- Me olemme kovasti kiinnostuneita myos
suomalaisten pk-yritysten rahoituksesta ja yri-
tdmme loytdd niitd varten sopivia instrume ntte -

ja. Tietenkin takaisinlainauksella on suomalais-
yritysten rahoituksessa edelleen oma sijansa,
mutta erilaisille ja uudenq.vppisille pdlomalai-
noille tuntuisi olevan lg,syntde. Tfi:in (vsyntddn
pitdisi kyetd vastaamaan ja loytdmidn nimen-

Sijoitusjohtaja Eero Erikssonin
mukaan E[6ke-Fennian siioituksista
on osakkeissa nyt noin 30 prosent-
tia. Joitakin aikoia sitten luku oti
puolta pienempi, 14,5 prosenttia.

- ElSke-Fennla hakee elXkerahollle ammattlmalsesll
parasta tuottoa, Eero Erlksson sanoo. HIn palnottaa
ettl yhtl6te kllnnostaa pk-sektorln pelomaluotto.

omaan pk-yrirysten oman pdioman ehtoiseen
hoitamiseen joustavia muotoja ja vdlineitd.

Yritysriskit tisS6ntyviit

Eldkelaitokset ovat sijoitustoiminnassaan onnis-
runeet viimeisten ruosien aikana erittdin hyvin.
Iatkonkin pitiisi sujua. Ammattilaisena Eriks-
son tietdd, ettd nousua seuraa lasku, ihan yhtd
varmasti kuin poutaa seuraa sade. Ankara tai vd-
hemmdn ankara.

- Niinhdn se on, ette yritysriskid tulee eldke-
laitoksiin nyt seki ovista etti ikkunoista. Se on
sijoittamisessa se mitalir.r toinen puoli. Mutta jos
eldkelaitoket haluavat toimia an opaperimarkki-
noilla tehokkaasti, niiden on oltava sijoitta;'ina
muiden joukossa koko elinkeinoeldmdn kirl'ossa.

Ilman eri oikeuksia tai velvollisuuksia. Ja siihen
elemeen kuuluvat myos riskit.

- Koko jirjestelmin kannalta on tietenkin
vdhin huolestuttavaa, kun kaikki eldkelaitokset
kulkevat silli tavalia samaan suuntaan, efte niille
on jokaisella salkuissaan samol'en elinkeinonalo-
jen arvopapereita. Nyt esimerkiksi suosiossa
or.at teknologia- ja uusmediayhtioiden osak-
keet. Luonnollisesti niissiikin yrityksissi on
htvid ja huonoja, mutta ehki elikelaitosten pi-
tiisi vihdn tutkailla kehitysti tiltakin kannalta
ja varoa jirjestelmdtasollakin toimialakohtaisten
riskien keskittymistd, Eriksson sanoo.

Hin korostaa, ettd Eldke-Fennia on kivan
kokoinen sijoittaja siind mielessl, ettd se kyke -

nee reagoimaan nopeasti kansantaloudessa ja
rahamarkkinoilla tapahtuviin muutoksiin.

- Meidiin volyymimme ovat sitd suuruus-
luokkaa, etti markkinat imevdt ne ja se mahdol-
listaa tarvittaessa portfblion, sijoitussalkun sisdl-

lon, ketteritkin muutokset, Eriksson sanoo.
i,, Teksti: louni lokisolo

,.1,r., KUVO: NikO NUrmi
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diskurssinsa, jota ei tarvitse perustella.
Sen sijaan diskurssista poikkeaminen
vaatii aina pernsteet. 1960- 1a L970-
luluilla Suomessa marssittiin Otto-
Wille Kuusisen viitoittamaa tieti. Mi-
kiipii marssiessa kun tyovienluokan
hallussa oli maailman valtatiet. Viihi-
tellen tienviitat kuitenkin katosivat,
matkan pitii hiimiirtyi, ja karttakin tai-
si hukkua. Kun kartta lopulta lclytyi,
oli se kovin erilainen ja toisen vlrinen.
Tiekin oli jo vaihtanut omistajaa.

Uudenkin kartan opastuksella mat-
ka jatkui kohti itaa - eviitt pirkiille
matkalle oli pakamr reppuun sieltii ja
tiiiiltd, pldasiassa Washingtonista ja
Pariisista. Piinmiiiriinii oli nyt periiti
Uusi Seelanti. Aiempaan ihantolaan
verrattuna 1990 luvun diskurssin
ihantola oli riittiivln kaukana. Sinne ei
oppimattomat turistijoukot ldytiineet-
kliin vain ihmetelliikseen, etti tII-
lainenko timii. Ihantola! Marssijoita
oli siis vihemmin, osa aiemmilta
marsseilta jo tutnrja, osa uusia.

1990 luvun alussa Suomessa jfies-
tettiin runsaasti julkisen sektorin uu-
distamista luotaavia seminaareja. Sa-

noma nlissd tilaisuuksissa oli selvii.
Meidiin ei ole syyt[ haikai]la periissii-
hiihtajien - kuten Ruotsi - matkaan
vaan lyottiiydyttiivii eturivin uranuur-
tajien joukkoon. Uuden Seelannin tie
on Suomen tie! Virkamiehetkin, jotka
surutta leikkaavat lesken leiviin ja las-
ten lelut, liimpeniviit tlsti ihmemaas-
ta puhumaan kuin rakastetustaan.

Kohtuuden nimissi on sanottava,
efte suomalaiset eivlt olleet ylain liik-
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keelle. Torvimusiikkipuolesta huolehti
OECD, ja tahtia iski Maailman valuutu-
rahasto. Kansainvdlisten talouslchtien
taidokkaat huilusoolot olisivat saareet
hiirctkin liikkeelle, elleiviit ne olisi jo
hukkuneet Hamelein jokcen. Uusisee-
lantilaiset civflt itsektin pitiineet kyntti-
I[dnsl vakan alla, vaan innolla kiersiviit
maailmaa.

Mikii Uudessa Seelannissa oli sitten
niin ihmeellistel Mil6i maasta, joa vielii
I930-luvulla mainostettiin'ty<imiehen
p{ratiisiksi" tuli vapaan markkinatalou-
den mallioppilas|

Suomalaisittain preludi kuulostaa ko-
vin turulta. Englannin liittyminen EU:iin
hiivitti Uuden Seelannin pii{rnarkkina-
alueen. Yksipuolinen tuotantorakenne
joutui vaikeulsiin, tytittdmlls kawoi, so-
siaalimenot ja julkinen velka lisdiintyivdt,
pankkisekori tietystikin oli konkussikyp-
sd, valuuttamarkkinat olivat levottomat...

Ongelmiin reagoitiin ennen nflke-
mettdmiin radikaalisti. Vuonna 1983 val-
taan tullut Tytiv{enpuolue vei markki-
noitten vapauttamiseen tiihtiiivflt refor-
mit pidemm:ille kuin missiiiin teollistu-
neessa maassa oli aiemmin tehty. 1990
Kansallispuolueen hallitus jatkoi siitii,
mihin edellinen hallitus oli jiiiinlt. ]ulki-
nen omaisuus mypiin, valdon yhtidt yk-
sityistettiin, kilpailun e$teet purettiin,

Uuden
Seelannin
tiettti?

O L L I K A N G A S . neidenmaidenalimmista.Tyottomyys-
' ja ktiyhyysluvut ovat kaksinkertaiset

Kirjoittajo on Turun yliOpiStOn . 1980 luvun alkuun verrattuna. Valtion
sosiaalipolitiikan professari, ' menoja ja tuloja on edelleenkin vaikea

jakag}skenteli kevditn zooo . saada tasapainoon. Australialaiset katse-

vierallevana tutkijana ' livat ittrnaapudn menoa, ja ihmissililisti
New South Walesin . tarjoutuivat ottamaan Uuden Seelannin

ytiopistosso Sydneyssii. ' Australian osavaltioksi. Myos OECD on
. havainnut, etd mallioppilaalla on lieviii
' kefteFymishiiiritiitii.
. Mitke sittcn ovat Uuden Seelannin

: :?-i"{*T.*.,.t.TT rajusti, tarvchar- tien opetukseti Ensinniikin Uuden See-

. kintaistettiin ja yksiryistettiin. Aiemmin . tannin "ihme', rajujen uudisrusten to-
' pakolliset ja kollektiiviset tydmarkkinaso- teuttaminen ja tiiydellinen mukauttami-
. pimulset ykiltillistettiin. Tyomies karko- . nen globalisoitumiseen osoittaa, etti
' tettiin paratiisista ja maa jiitettiin markki- . vaikka valtiota yhtiiiilld puretaan, sen roi-
. navoimien viljeltiiviiksi. . mintaa toisaalla vahvistetaan. Globaalis-
' Mitkii olivat tulolsetl Uudistusten sa ympiiristdssi superministerion tekno-
. llpivieminen oli menestys. ]opa siinii ' kraattinen piiitdksenteko korostuu kan-
' mltfirin, etti silloinen valtiovarainministe- . sanvdlan kustannuksella. Valtiollinen val-
. ri siirtyr kansainvlliseksi konsultiksi ker- . ta siin keskittyy harvempien kiisiin.
. tomaan, miten suuret muutoksct viedi{ifur ' Toisekceen, on syyri vakavasti pohtia,' lflpi. Sama pfltee hinen seuraajaansa. ' toimivatko ns. seetelemaftOmiit markki-
. U*disturten aikana kaikki ticto, olipa nat missiiiin muualla kuin teoriassa. Uu-' kohteena sitten lartenhoito, koululaitos, ' den Seelannin esimerkJ<i osnittaa, cttl
. terveydtnhuolto tai vanhusten hoito, kiiytiiutd ei aina tue teoriaa. Niin kuin ei' niiytti jostain syystl keskittyviin valtiova- ' nrkcnut aiemmassakaan Ihantolassa. Pul-
' rainministerion teknokraateille. Hank- . rna tietyrsti on se, ertd emmc tiedi, miti' keen llpivieminen oli siis menestys. ' olisi tapahtunut, jos olisi toimitnr toisin.
. Muut tulokset sen sijaan eiv{t ole ol- . Niinikiiiin voidaan sanoa, etrii aikajiinne' leet yhti vakuuttavia. Talouskasltr on ' on liian lyhyg jona kokeilun hyviit vaiku-
. ollut selvlisti allc OECD:n keskimiiiiriin. . *to", nikyisivit. Ehkil niin. Mutta mika' Heikompaa jopa kuin Suomen, jota kaik- ' on sopiva aikajiinne| Uusiseelantilaiset
. ki vitsaukset - keskitetyt tyomarkkinaso- ovat odotelleet kohta pari wosikymmen-' pimukset, liian suuri julkincn sektori, ' t[. Itiisakalaiset kylliistyivlt 40 vuoden
. tyodisinsentiivit, liian korkeat veroq ta' , jdlkeen. Veniiliiiset sinnitteliviit hivenen
' loudellisen toiminnan liiallincn sAdtely . pidempiiiin.
. jne. ovat rasittanect (heiniisirkat kylte . Olsikohan aika vaihtaa diskurssia ja
' katkaisivat kamelin sel6n). Uudistusten ' 5,riftee ldytiia uusi tie ja uusi matkakoh-
. pititehdii UudesaSeelannistamaailman . d".Mi.r,olisivaikkapaHollantijaTans-
' vapaimman ja kilpailukyisimmln maan. ' kaf Matka olisi lyhyempi kuin Uuteen
. Muutos saatiinkin aikaan. 1990-luvulla Seelantiin. Lislksi Tuborg ja Heineken' maan kilpailukylcyindeksi putosi rcollistu- ' mukavasti vauhdittaisivat matl<aa.

ffiE

ry$

fiiiente 7



itsepalveluyhteisku nta.
Miten toim ii kansalaisten tietoyhteiskunta? M i n kiilaisia

Tietotekniikan osaam in
o

I
ten
aotietoia ia taitoia tarvitaan tulevaisuu-

don tietoverkkojen valtateilltl?
fu ettaako tietotekni nen osaam i nen
kansalaiset eriarvoiseen asemaan? kansalaisia

igitaalinen kahtiajako" lisflii
eriarvoisuutta, tictotekniset
taldot vithentav[t sitii, totcaa
El6keturvakcskuksen vies-

tintepeiillikkd Pirkko |lifrskcl[inen tuo-
reessa viiit<iskirjassaan'Tiedolla ja taidol-
la kansalaisten tietoyhteiskunaan. Tutki-

ia taidoisa osallistuvan ja
resursserna

ja tietotekninen

Teniin sosiaalipolitiikan alaan kuulu-
van tutkimuksen aihepiiri

kansainvilisesti-
tutkitnr. Iokainen otsikon

ktuma aihe. Ydinkysymyksek-
si nousee mikA on tiedon ja taidon eli
kommunikatiivisen kompetenssin yhteys
kansalaisuuden tdyttymiseenl Kommuni-
katiivinen kompetenssi on hyviin kansalai-
suuden resurssi, mutta sen jakaunrminen
vteston keskuutcen ei ole tasaista,

Kansalaisuuden toteuttamisen mitta-
reina ]itdskeld.isellii oli ruotsalaiscn esiku-
van mukaisesti muun muassa jfiestdaktii-

visuus, yhteydcnotot vaikuttajiin, kyky
tehdii itseniiinen kirjallinen valitus ja va-
Iittaminen tuotteesta tai palvelusta. Toi-
sin sanoen kompetentti kansalainen osaa
keyttee yhteiskunnallisia palvcluja ja
etuuksia, osaa hankkia puuttuvia tietoja
eri vcrkostoista ja kityttiiii resurssejaan,
ellmlnsl hallintavilincitii. Ehkii keski-
luokka kiiyttaa suhteellisesti muita enem-
mdn sosiaalisia palveluja juuri siksi, ettii sc

tietilii niiden olemassaolosta ja osaa ottaa
selyille oikeutensa erityyppisiin etuulsiin.
Toisin sanoen keskiluokka osaa kiyttii
jiirjestelmiiii hyviikseen paremmin kuin
koyhempi osa vdest<id.

"Verkkolukutaito" osaksi
oppivelvolllsuutta

Kansalaisuuden tavoifteena on osallistu-
minen sekii yksilollinen autonomia ja
aloittecllisuus. Toteutucssaan ne vahvisa-
vat yhteiskunnan integraatiota ja vfien-
tivet asiantuntijavallan uhkaa. Tietoyh-
teiskunnassa hyvi kansalaisuus edellyttiiii

tdnd pdivdni kuitenkin tietopii{oman li-
siiksi muun muassa tietoteknisti osaamis-
ta. Jtiiskeliiiscn mukaan tietoteknisilli ai-
doilla on jo niin vahva yhteys ryoeliimiis-
sii menesrymiseen ja kansalaisuuden to-
teutumiseen ettd "digitaalisen kahtia-
jaon" uhka on todellincn.

Tietotckninen osaamattomuus mer-
kitsee tietoverkkojen ulkopuolclle ieemis-
tii ja voimistaa viihitellen sosiaaliryhmien
ja maantietcellisten alueiden polarisaa-
tiota. Asian merkityst{ voidaan verrata lu-
kuraitoon. )iiiiskeliinen esitrlekin ette
tulevaisuudessa "verkkolukutaito" tulisi
ottaa pakolliseksi osaksi oppivelvollisuut-
ta, yhtii itsestliin selviiksi jokamiehen tai-
dolai kuin lukutaito.

'Verkkolukutaito" on kuitenkin vain
keino tiedon hankkimiseen, ei pliiimiiiir6
siniinsii. Yhteiskunnallisia tietoja tai laa-
jemmin yleissMstystii tarvitaan my0s tu-
levaisuudessa. Aloineelliset kompetentit
ihmiset selviiivit itsepalveluyhteiskun-
nassa.

- Tietoa ei aina voi ryhtyii etsimiiiin
verkosta, sitii on my6s omistettava, Pirk-
ko Jildskeliiinen tiivistdl.

Myos asenne uudcn tekniikan, inter-
netin, kflyttoon on rattaiscvassa asemas-
sa kansalaisuuden toteutumisessa. Tutki-
mustulosten mukaan internet-asenteilla
on yhteys mielipiteisiin kansalaisten vai-
kutusmahdollisuulsista, siind tarvittavien
tietojen riittivyydestii ja elimiin kokemi-
seen haasteena. Internet-kielteisistii suu-
rimmalsi ryhmiilsi osoittautuivat yli 50-
lrrouaat. Heistii yli puolet on internet-
kielteisil, naiset yleensii kielteisempiii kuin
miehet.

Internet-mydnteiset uskoivat kieltcisiii
useammin ett[ kansalaisten vaikutusmah-
dollisuudet ovat kasvusuunnassa. TImI

[o.ttalGm{3 etl vnl-
t6ctlhlsuur vlell
odrrilDlln. lfuYrlie
vrrtryIlttrtlllt pro-
firrorlt Prull l{le-
melt (ver.) la Rello
Sevolalncn, heldln
kgkctllln vllttall.
lI, yhtebkuntetle.
tcldcn melctcrl Plrk-
ko f{l.ko$lmn. Ol-
kcrtt kllstor, pro-
ia$orl (arl Salrvuo.
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rulos voidaan nrlkita mydnteiselai viestik-
si hallinnollisen asioinnin kehittdmiseen
tietoverkoissa.
muus
tua yhdeksi lenkiksi huo-

kasautumisessa tai syrjiy-

neljii toteutta-
on vastakohta,

luuseri. ]uuri niiiti aloiteky-
luusereita pfitii:in tillii hetkel-

kan-

set
autonomialtaan vithdi-
joiden merkitys erilais-

ten

voitteiden

tyl,pit voivat olla
valinneita vediytyjiii,

sisiillii

tava yhteisollinen toimija, muutosvoi-
man edustaja. Naime tyypit ldytyvet eri-
laisten muutosta tavoittelevien liikkei-
den johdosta, instituutioiden kehitys-
tehtiivistii tai uutta luovien hankkeiden
keulilta.

Jilskeliiisen kaavio osoittaa sosiaali-
sen kansalaisuuden kriteerist6n mielen-

puutteellisia

Jiiiskeldinen otti esimerkiksi monista
kansalaisten tarvitsernista tiedoista elii-
ketiedon, tarkemmin sanoen tyti,eliikke!
ti kockevan tiedon kehittymisen 60-lu-
vulta alkaen. Tarkoitus oli l6yt*ivasaus
kysymykseen, miten tiirkedi

susia. don taso on yhe
luuserin tiiy- puutteet yleisiii.

runsata osallistumis-
ja aloitteefiisuutta kuvas-

yksitdltisen autonomlan

le

toiminnan jatkuvuu-

perusasioiden, kuten eldkeiiin
Vastaavasti ur- don taso nousi korkealle jo

toimijat, tultua
aloitteellisina miii- todeta etti

itse suhteensa ympliroiviiiin yh-
ja sen instituutioihin.

kaista
oihin

Miten
parantaa tiedon

eliiketiedon

heilli on viili-

valn

hrtlr
"Genlur
rllBttr'

.t

tiedon saanti

tiedoista ja

Paulo

Yhtels6lllnen osalllstumlnen

Kytlli Ei

Kytlli

Pallon osalllstumlsta,
pallon autonomlaa
la aloltteclllsuutta!
"Yhtels6lllnen tolmlla -
muutosYolma'

PaUon autonomlaa la
aloltteelllsuutta, el
yhteistilllsti osalllstumlsta.
"Yksiliitllnen tolmlla -
ykslniinen susl"

Yksl16lllnen
autonomla
ia
aloltt€clllsuus Pallon osalllstumlsta,

el autonomlaa
la elolttcelllsuutta!
"RIvllIsen"

El autonomlaa
la alolttee[Usuutta, Gl

yhtelsiillisti osalllstumlsta:
"Luuserl, syrlXytynyt"
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Ml ies tel<ee Ufaa
naiset ry6te

Vaikka suomalaiset naiset ovat keskimddrin
korkeammin koututettuja kuin miehet,
johtopaikat ovat edelleen miesten hatlussa.
Eikti nainen halua, uskatla tai osaa johtaa?

oin 25 prosenttia suomalaisista johtajista on nai-
sia, eikd eldkevakuutusala ndytd tekevin poikkeus-
ta. Parantamisen varaa on reilusti - esimerkiksi
Yhdysvalloissa, Australiassa ja Ruotsissa naisjohta-

jia on jo noin 40 prosenttia.
Eldkevakuutusyhtioiden epdvirallista tasa-arvokilpaa johtaa

Ilmarinen kuudella naisjohtajalla. Kuntien Elikevakuutuksessa
naisjohtajia on neljI, ElIke-Fenniassa kolme, Varma-Sammos-
sa kaksi ja Eldke-Tapiolassa ja Verdandissa yksi. Lisdksi naisia on
eldkekassojen ja el[kesditioiden johdossa.

Miksi naisia on vihemmdn ja miksi heiti pitdisi olla enem-
mdnl Kysymyksiin vastasivat Elike-Tapiolan arvopaperijohtaja
flanna Hiidenpalo, Merimiesellkekassan toimitusjohtaja He-
lena |aatinen, Kuntien Eldkevakuutuksen varatoimitusjohtaja
Eija khto-Kannnisto sekd Varma-Sammon tietohallintojoh-
taja Irmeli Otava-Keskinen ja viestintdjohtaja Marja-Terttu
Verho.

Ttirmlidkti nainen lasikattoon

Naisten uraputken on vditetry katkeavan niicymdttomSSn estee-

seen keski- ja ylimmin johdon vdlissd. Yl6s ndkee ja voi yrittdi,
mutta ei niin vain pddse.

Otava-Keskistd lukuunottamatta haastateltavat eivdt runnus-
ta tormdnneensl lasikattoon.

- Osastopddllikkovaiheessa lasikatto tuntui ldhinnd asenteis-
sa. Kaikki johtajat olivat miehil ja tottuneita siihen, ettd vain he
osaa\.at ja voivat johtaa. Pddllikkoind oli paljon naisia ja asen-

ne esti ylenemissuunnitelmat tehokkaasti.
Naisten tie johtajaksi ei silti vakuutusalallakaan ole yhtd

helppo kuin miestcn. |aatinen sanoo nykyisessd tehtdvissiin
kokeneensa, ettd ollakseen uskottava hinen on tehteva toite
enemmdn, paremmin ja huolellisemmin kuin mies.

- Omalle hallitukselleni valmistelen asiat perusteellisemmin
kuin missdln olen nlhnyt ja olen sentdln ollut urani aikana jd-
sen monessakin hallituksessa. En ole profeetta omalla maalla-
ni, vaikka pidin itseini asiantuntijana. Ihan samanlaista suhtau-

tumista en ole har.ainnut miespuolisten kollegojen asiantunte-
mukseen, vaikka se on usein hankittu l_vhyemmin kokemuksen
perusteella.

... vai kunnianhimon puutteeseen?

Haastateltavat eivlt myonni varsinaisesti tehneensd uraa) enem-
mlnkin he vannovat ammattitaidon ja laaja-alaisuuden nimiin.
Otava-Keskisen sanoin "naiset tdhtdivdt sisdltoon ja miehet
uraan".

Hiidenpalo tunnustaa edenneensd urallaan joskus yllittdvdn-
kin nopeaan tahtiin. - Mutta jonkun on hoidettava johtaminen,
eikd minulla ole mitdin sitl vastaan. Itselleni on kuitenkin tdr-
kedmpdd osata t)'o h1win, seurata alan ja markkinoiden kehiqvstd
ja olla innostunut omasta rvostd.

Verholle l'a Lehto-Kannistolle uudet ja mielenkiintoiset
mahdollisuudet ovat avautuneet melko rauhalliseen tahtiin teh-
tdvien ja tyopaikan vaihtuessa sekl lisdopiskelujen ja n,ossd op-
pimisen ansiosta.

Lehto-Kannisto muistuttaa kuitenkin, ettei pelkki oman
alan - juridiikan, vakuutusmatematiikan tai lddketieteen - osaa-

minen riitd johtajan ryoss.i.
- Vahvan asiaosaamisen lisdksi on hallittava kokonaisuudet

ja osattava ottaa huomioon tehtdvien pdltosten vaikutukset or-
ganisaation lisdksi myos yhteiskuntaan ja arkielameen.

Naisjohtaia vastaan miesjohtaja

Nuorempaa ikiluokkaa ja alaa edustava Hiidenpalo tunnustaa
kysymyksen ndhdessddn ajatelleensa, ettd vieldko testa pitee pu-
hua.

- Roolimallin kannalta on tierysti hy'r,d, etti naisjohtajia on
enemmdn, mutta ainakaan sijoituspuolella johtajan tittelille tai
sukupuolella ei ole suurta merkitysti. Arvovalta tulee osaami-
sen kautta.

Verho on samaa mieltl. - Kukaan ei ole tehtdvdssdfln hyv:i
siksi ettd on nainen tai mies, eivitki kaikki potentiaaliset nais-
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johtajat edes halua johtajaksi. Naiset ottavat tutkimusten mu-
kaan edelleen miehii enemmf,n vastuuta kotitoisti - ehki he
haluavat tyoellmlssd vastaavasti vdhf,n vdhemrnin johtajuuteen
liitril/ee kokonaisvastuuta.

Erojakin lovtyy. Lehto-Kannisto pitdd naisjohtajia miehi5
avoimempina ja yhteisryohakuisempina. - Naisten johtamista-
vassa korostuvat yhteisryotaidot ja kokonaisuuksien hallinta.

Vaikka naiset l,leensl hlvikswit miehid helpommin ihmis-
ten erilaisuuden ja 1'ksilollisyyden, he eivit ]aatisen mukaan ole
sen pehmompia kuin miehetkeen.

- Nykyisessd tiimityoskentell,I ja yhteistd pdimidrid koros-
tavassa ryoelemissi nImI taidot or.at oit,a apu. Parhaimmmil-
laan naisten ja miesten toimintatavat tiydentivdt toisiaan.

Uskalta tehdH toisin

Relander, Bristou,, khto-Kannisto, laatinen, Talvinen, Otava-
Keskinen, Mannonen....

Tunnusomaista vakuutusalan vahvoille naisjohtajille on
ammattitaito, pdter1rys, johdonmukaisuus, vhteisryokyky, kyky

"Naisten uraputken on
vaitetty katkeavan
niikymiitt6mti6n

esteeseen keski- ia
ylimmitn johdon viilissd.
Yl6s ndkee ja voi yrittiiii,
mutta ei niin vain paese."

tehdi pditoksil ja kantaa vastuuta. - Parhaat johtajat - niin nai-
set kuin r-r-riehetl<in - tunnistavat mahdollisuuksia, antavat tilaa
koko henkiloston toimia ja kannustavat, sanoo Verho.

- Pilasia on, ettei eteenpdin pvrkivd nair.ren jId neljdn sei-
ndn sisldn puurtamaan ja odottamaan etti joku huomaa, lisid
|aatinen. On kohdattava maailma, oltava ndJq,willd ja luotava h1,-

vid yhteisryo- ja liikesuhteita. Ei saa olla liian vaatimaton, niin
ettei edes tarjoudu tehtlriin.

Mvos Otava-Keskinen patistaa johtajaksi haluavia naisia te-
kemddn toisin kuin naiset ovat perinteisesti ryoelimissi tehneet.

- Muutos lf,htee omasta itsestd. Naisten kannattaa miettid
myos vdhemmdn perinteisii aloja kuten matematiikkaa ja tek-
niikkaa seki muuttaa toimintatapojaan. Ei pidd vaieta vaan us-
kaltaa ottaa kantaa ja mennd mukaan.

Kiinalaisen sananlaskun mukaan johtajat r.oi jakaa neljeen
ryhmidn. Niihin, joita peldtlin; niihin, joita rakastetaan; niihin,
joille nauretaan ja niihin, jotka johtavat huomaamattaan. Kaik-
kiin nrahtuu naisia siind missl miehidkin.

lekstl Leena Loinema
. Pllrros Petteri Routio
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go-luku oli yhti myllerrysti

Etaketaisten
verotus kutki

ovltoristorataa
Veron m aksaj ien keskustiiton ekonom isti n 5i rkka Aution tekemdn
selvityksen mukaan iso osa [ama-ajan verokiristyksistd on saatu
purettua. Nyt etiikkeiden verotus on ltihetlii vuoden r99r tasoa.

Etiikettiiset maksavat tdnd vuonna veroa noin puoli prosenttiyksik-
ktii enemmdn kuin kymmenen vuotta sitten. Eltikeliiisten ostovoima
on yhd miinukse[[a.

{
eskituloisen, koko 90-luvun
eldkkeelld olleen yli 65-vro-
daan eldkeldisen kdytettdvis-
sd olevat reaalitulot laskivat

pari prosenttia mosien I99I - 2000 ve-
lilla. S1y tehen loytly toisaalta elikkeisiin
tehdyistd muutoksista ja toisaalta vero-
tuksen muutoksista.

- Vuosikymmenen alussa kirisrykset
kohdistuivat ankarammin korkeisiin kuin
mataliin eldkkeisiin. Viime vuosien ke-
vennykset ovat olleet ldhes peilikuva la-
mavuosien kiristyksisti. Kevennykset
ovat kohdistuneet juuri niille eldkeldisil-
le, joiden verotusta ensin kiristettiin,
Autio sanoo.

Selvirys lfitee ruodesta 1991 ja ulot-
tuu tdmin moden alkupuolelle . Selvityk-
sessd tarkastellaan eldkkeensaajien vero-
tusta ja kdytettdvissd olevien eldketulojen
kehitysti viidella eri tulotasolla. Alhaisin
tulotasoista on 2000 markkaa kuukau-
dessa ja korkein I0 000 markkaa kuu-
kaudessa.

Yleiskuvaksi ellkeverotuksesta jdd,
ettd verotus kulki viime ruosikymmenelld
kuin r,rroristoradassa. Myllerryken huip-
pu oli I994. Silloin eldkeldisten veropro-
sentit olivat keskimdlrin seitsemdn pro-

senttiyksikkod korkeammat kuin tdlle
hetkelld.

Ytim66riisiI maksuja

Tutkimuksen mukaan eldketulon verotus
kiristyi tuntuvasti kaikissa tuloluokissa
vuonna l99l loppuun saatetun koko-
naisverouudistuksen jdlkeen aina ruoteen
I994 asti. Verotusta kiristivdt etenkin
kansanelike - ja sairausvakuutusmaksut-t
muutokset.

Kansanelike- ja sairausvakuutusmak-
sun yhteismdird, oli 1,7 prosenttia kun-
nallisverotuksessa verotettavasta tulosta
vuonna I99I. Vuonna L994 maksujen
summa oli 7,45 prosenttia. Nyt luku on
3,2.

4000 markan kuukausituloilla elak-
keen tuloveroprosentti nousi ko. aikana
reilusta I5:sta yli 19 ja puoleen. 6000
markan tuloilla nousu oli 26:std yli 33
prosenttiin. l0 000 markan tuloilla har-
patriin 33:sta miltei 4l prosenttiin.

Verotuksen ohella myos eldketulon
muutokset vaikuttavat eldkkeensaajien
kdytettdvissi oleviin tuloihin. Vaikka pii-
osa 1990-luurlla tehdyistd eldkemenojen
hillitsemiseen tahteevista muutoksista

kohdistuu tuleviin elSkkeisiin, myos jo
maksussa oleviir.r eldkkeisiin on tehty
etuuksia leikkaavia muutoksia.

Kaksiiakoinen kehitys

Eltkkeiden kehirystd viime vuosikvmme-
nelld Autio kuvaa kaksijakoiseksi. Vuosi-
kymmenen alussa indeksikorotukset oli-
vat suuria. Vuosikymmer-ren lopulla taas

tulokehirys jii eriryisesti 1,li 65-vuotiailla
varsin vaatimattomaksi.

1990-luvun alussa tyoeldkeindeksi
nousi keskimddrin 5,I prosenttia vuodes-
sa. Vuodesta 1995 lihtien ellkeikdisen
tyoellkeindeksi on noussut vuosittain
keskimdirin 1,4 prosenttia. Silti ellketu-
lon ostovoiman kehitys on luosikymme-
nen loppulrrosina ollut tuloveronkeven-
nyste n ansiosta aikaisempaa suotuisam-
paa. Ostovoima on kuitenkin yhd lievds-
ti miinuksella.

Autio muistuttaa, ette eliketulon ja
sen verotuksen kehirysti tarkastellessa on
koko ajan pidettdvi mielesst yksi perus-
totuus: elekeldisten joukko ei ole yhte-
niinen. Niinpd esimerkiksi keskieldkkeis-
ti puhuminen johtaa hieman harhaan.
Keskiellke on lihinnd matemaattinen
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luku, joka ei vastaa eldmdn todellisuutta.
Eldkeldisten tulojakauma on laaja ulot-
tuen hanoista huippuellkkeisti pelkdn
kansaneldkkecn varassa eleviin.

- Jos ruttitaan alle 65-r.uotiaiden el:i-
keleisten tulokehitvstd, luvut ndwrever
aivan toisenlaisilta. Silloin luvut oyat
myonteisempid seki pitkiille aikavdlilld
cttd tdnd vuonna, hdn sanoo.

Jyrkkii progressio

ElSketulovdhennysten ansiosta yksindi-
nen eldkkeensaaja maksaa vcroa vdhem-
mfln kuin vastaavan suuruista palkkatuloa
saava noin 75 000 markkaan saakka. Kun
eldketulovlhennvkset jddvit pois, eldke-
tulon vcrotus on hieman palkkatulon
\.erotusta kircimpiS.

Lihes 75 proscntilla eldketuloa saa-

"Ostovoima
on yhe
tieviisti

miinukse[[a."

nkiloistd vuotuinen tulo oli
\uonna 1998 alle 75 000 markkaa vuo-
dessa. Ellkkeensaajien enemmisto mak-
saa siis veroa vdhemmdn kuin vastaavaa
tuloa saava palkansaaja.

Eldkkeensaajien tuloveroprogressio
on jyrkki etenkin tulotasolla, joilla eldke-
tulovdhennys poistuu. Esimerkiksi yksi-
ndinen elikeldinen, jonka kokonaiseldke
on 50 000 markkaa vuodessa, maksaa
verol'a 4 487 markkaa eli 9 prosenttia.
Elikeliinen, jonka ruositulo on 60 000
markkaa, maksaa verola yli kaksi kertaa
enemmin,9 679 markkaa eli 16,1 pro-
senttia.

- Selvitl,ksessi on tarkasteltu vain
ellkkeiden kehityksen ja verotuksen
muutosten r.aikutuksia. Kuitenkin myos
muilla tekijdilli on suuri vaikutus elik-
keensaajien talouteen. Esimerkiksi elik-

keensaajien asumistuki ja tuloihin sidotut
palvelumaksut tasoiftavat eldkkeensaajien
kdytettdvissd olevia tuloja, Autio muisrut-
taa.

E16ke on ansiotutoa

Suomessa oli lrronna 1998 noin I,3 mil-
joonaa eliketulon saajaa, lihes neljdnnes
suomalaisista. Suurin osa elekeleisiste,
ldhes 850 000, sai idn tai ryouran perus-
teella mddrdyqrudd vanhuuseldketre. Eliik-
keistd yli 280 000 myonnettiin ryoklnyt-
tomyyden ja noin 50 000 tyottomlyden
perusteella.

Iihes kaikki Suomessa maksetut eldk-
keet ovat verollisia. Vuonna I998 eleke-
tulosta maksettiin tuloveroja kaikkiaan
noin 16,6 miljardia markkaa.

Eldketulo katsotaan verotuksessa an-
siotuloksi ja sitd verotetaan pidosin sa-
moin perustein kuin muitakin ansiorulo-
ja. Eroja eri ansiotulojen verotuksen vI-
lillii syntyy erilaisista tulosta tehtdvistd
vlhennyksistd sekd sosiaalivakuutusmak-
suista.

Vaikka sekd palkkatulot ette eldketu-
lot ovat veronalaista ansiotuloa, on nii-
den verotuskohtelussa ero;'a. Sosiaaliva-
kuutusmaksuissa ja tuloverotuksen vi-
hennyksistd johtuen eldkkeesti makse-
taan vdhemmdn veroa kuin samansuurui-
sesta palkasta aina noin 75 0OO markan
vuosituloon asti. Teman tulorajan yld-
puolella palkkatulon ja eldketulon vero-
tus on nykyisin hyvin ldhelli toisiaan.

- Vajaaseen prosenttiyksikkoon kutis-
tunutta eroa elikkeensaajien tappioksi ei
voi endd pitii kovin merkittdvdnt. On
muistettava myos, ettd tyossi kiymisestd
aiheutuvat kustannukset ovat vain rajoi-
tetusti vehennyskelpoisia palkansaajien
verotuksessa.

Vuonna I996 uudistettu ryoelakein-
deksin laskutapa tarkoittaa site, effe tyo-
eldkkeiden indeksikorotukset ovat jatkos-
sakin hywin lfielld kuluttajahintojen r.uo-
simuutoksia.

- Verotuksen jllkeisten nettoelf, kkei-
den reaaliarvo voi telloin nousta ldhinnd
verotuksen kevenemisen kautta. Eldkeve-
rotuksen muutoksilla onkin ratkaiseva
vaikutus eldkkeensaajien ostovoiman ke-
hirykseen lehivuosina, Autio sanoo.

:,. lekstl Greetta Lamminen
Pllrros llkka Kumpunen
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Relio Vanne
Eltiketurvakeskuksen
johtovo ekonomisti

Uiffi***.,ffi*t
muutaman lrroden ajan. Tulokset ovat
parantuneet seki absoluuttisesti etti suh-
teessa toiminnan laajuuteen.

Yhtididen yhteenlaskettu tulos oli
19,0 miljardia markkaa. Se merkisi 49,5
prosentin lisiiystii edelliseen vuoteen ver-
ratruna. Sekii riski-, sijoitus- ettli hoitokus-
tannustulokset paranivat. Arvostuserot
kasvoivat 87,8 prosenttia. Yhtiot siirsivit
vakavaraisuuden lisldmiseen 17,7 mrljar
dia markkaa eli 48B prosenttia enemmin
kuin wonna 1998. Tehen sisdltyi viimei-
sen kerran laskuperustekoron ja rahasto-
koron vilinen korkoero, joka jatkossa tu-
lee lrrosittain kasvattamaan rahastoiruja
eliikkeitii.

Yhtioiden yhteenlasketnrjen toiminta-
pdiiomien kasru oli 56,2 prosenttia ja m-
soitusvastuiden 22,3 prosenttia. Lfies
kaikkien yhtididen toimintapdiomat ylit-
dvet 150 prosentin tason tavoitevydhyk-
keen alarajasta. Huipulla oli Ilmarinen,
jonka prosenttiluku I9l lfieni jo toimin-
tapdiiomalle asetetrua yliirajaa.

Osakkeiden osuus siio:tuksista io
neliennes

Edellisinii vuosina kartnrneet toiminta-
peeomat antoivat mahdollisuuden suun-
nata entistfl suurefilman osan sijoitukista
riskipitoisempiin ja parempituottoisem-
piin kohteisiin. Porssikurssien kiihtyvli
nousu vuoden loppua kohti lisiisi sijoitus-
ten arvostuseroja ja tuottoprosentteja eri-
tyisesti teknologiaosakkeisiin sijoittaneilla
yhtiriile. Tiimn kasvani sijoitusten tuotto-
erot enndtyksellisen suuriksi. Paras tuotto
sijoitusten woden alun ja lopun kiiypien
arvojen keskiarvolle oli 16 prosenttia, hei
koin 6 prosenttia. Yhti<riden keskimeit,ii-
nen sijoitusten tuottoprosentti oli I2,3,
jossa on kasua edelliseen vuoteen velrat-
tuna I,4 prosenttiyksikkrie.

Sijoitusomaisuuden rakenne muuttui
siten, etri osakkeiden osuus nousi noin 16
prosentisa 25 prosenttiin muiden instru-
menttien osuuden vdhetessi.

Asiakashyvitysten erot kasvoivat

TEl-vakuutusmaksu oli 2I,5 prosenttia
palkoista eli sama kuin edellisend wonna.
Laskuperustekorko oli alkuvuonna 5,0
prosenttia ja nousi 1.7.L999 5,25 pro-
senttiin. YEl-vakuutusmaksu aleni luon-

Vakaa vai
herkkttiikkeinen
tytiettikemaksu?

M[*i**il***'*
ette sen pienentaiuriscksi pit:ii ponnistella, jotta
korotusten kanssa olisi helpompi "eldl".

los maksuja korotettaisiin heti niir.r, ette sovi-
tulla eftrustasolla ei endd tarr.ittaisi maksunmuu-
tokia usear-r r'r.rosi\rmmenen aikanakau'r, kororus
pitdisi ilmeisesti mitoittaa jonnekir.r 3 ja 6 prosent-
til,ksikor-r vdlillc. Lopullinen arvio olisi riippuvai-
nen pddasiassa alussa luetelluista tekijoistl.

Parir.r vuoder.r aikahorisontilla tvoelikemakun
muutospaine on toisensuur-rtaincn. Talous ja palk-
kasurnma kasvavat nopeammin kuin eldkemeno,
laman aikana kerdryn vastuuvajeen kattaminen
loppur.r ja vastaava maksu:t korottava tekij:i jiiii
pois. Myos tulevia heikon p:rlkkasumman kehin'k-
scn jaksoja varten koottu rahastojen ns. EMU
puskuri on saa\uttanut alun perin suunnitellun
kokor.rsa. Maksua voitaisiin r.riilli perusteilla alcr.r

taa.

Lyhyen ia pitkiin aikavilin
johtopti?itdkset erisuuntaisia

TEL:n n-rukainen kcskir-nidrdinen maksu on llolrs-
sut 5 proser-rtista 21,5 prosenttiin vuodesta I962
\.r.roteen 2000. Maksu on siis r-roussut 16,5 pro-
senttiyksikkoi vajaassa 40 r.uodessa. Maksua on
alennettu vuosina 1982, 1983 ia. 1992 ja viime
ruodet 1998 2000 maksu on pidetry ennallaan.
Miten nvt olisi toimittava, kun jirjestelmdn peli-
sddnnot johtavat lyhyelld ja pitkellii aikavalilla eri-
suuntaisiir.r johtopidtoksiin I

Tyocldkemaksun midrf,vrymistd voi ldhesqvi
suhdar-rr-retilanteenkin nikokulmasta, r'aikka suh
danteisiir.r liittlvd finanssipolitiikka ei voi olla pdii-
osassa elikejdrjestelmdssl. Vastuuvaje ja EMU-

puskurit ovat kuitenkin esimerkkejl eldkejdrjestel-
mdn suhdanncinstrumenteista. TIIII hetkelld on
ennenaikaista arvioida r'uoden 200I saati ruoden
2002 suhdannetilannetta, mutta jos talous kasvaa

vleisen asiantur.rtijanlkemyksen mukaisesti yli 4
prosentir-r vuosivauhtia, suhdannetilanne ei tue
maksun alentamista.

Tyoeldkevakuutusmaksun EMU-puskurointi
on eriinlainen sisdisen devalvaation tai revalvaa-
tion vdlir-re. Valuuttamme euro on viime aikoina
devalvoitunut. Devalvoitumisen jattaminen sisii-
selld devaivaatiolla perusnrisi lyhltndkoisesti siihen
toiveeseen, ettd vaikutukset kokonaisryovoima-
kr.rstannuksiin ja ryolliswteer.r olisivat pyslvid.

Tyoeldkesijoirusten tuoton perusteella maket-
tavat maksun hlviryksct ovat puolestaan erldnlai-
ner-r suhdanteita myotlilevi tekiji, joten j;ilkikai-

teen katsoffuna tyoeldker-naksua on viime luosina-
kin jonkin verran s:iridelw suhdanteiden mukaan.

Maksuperusteir.rer.r elikejdrjestelml on viin.re
l,uosina saanut kansainvdlisessf, eldkej:irjestelmd-
keskustelussa kannatusta etuusperusteisitta jdrjes-

telmilti. Maksuperusteisuuden etuina ovat ldpind-
k\\}ys kustannusten kannalta ja sukupolvien v5-
listen siirtojcn urininrointi.

Liipinikl.rr_vs merkitsee sitd, etti ellkekustan -

nukset ovat tiec-lossa ja tulevat ndkpiin oikeaan ai-
kaan ryon hinnassa. Tissl keskustelussa on tosit-t

unohtunut ehkejdrjestelmien perimmdinen tar-
koitus eli vanhuuden ja mur,ur ryokln1.ttomr'ryderr
likliscn toimeentulon turvaaminen ja toinrecntu -

lon vaihtelun mir-rimoir-rti.
Paras eldkejirjestclmd on luonnollisesti sellai

nen, jossa sekd etuus- ettd maksutaso ovat ennal-
ta tiedossa. TImI on kiytdnnossl mahdotonta,
mutta pittin aikavilin rakenteelliset nlkokohdat
puoltavat mahdollisimr-r-ran vakaata mlksua etuus
perusteisessa jSricsrclmdssd.

# Kuvo Niko Nurmi
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Tytieltikemaksua on seuraavan 50 vuoden
kuluessa nostettava arviotta 5 - 10 pro-
senttiyksikkti6. Tarvittava korotus on
riippuvainen erityisesti toteutuvasta
elinidn kasvusta ia siitd, miten paljon
keskimdHrdistH eltikkeelte si i rtym isi ktiii
onnistutaan mytihentam66n seki tytielti-
kerahastojen siioitusten tuotoista.
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Tytieltkeyhtiiiiden
korra tulostahti iatkuu

menttien tuoton k'liyttilien arvostuserojen
muutoksilla korjattujen kuukausittaisten
kiiypien arvojen keskiarvoja vuoden alun
ja lopun keskiarvojen sijasta. Eliike-Fen-
nia on lisiinnlt varausten purun ylijii-
miin liihtecksi, kun yleensfl se merkitiiiin
viihennyksenii nrloksen kliyttOon. Ellike-
Tapiola on jettiinlt erittelemiittd ryoky-
vyn ylliipitotoiminnan kustannukset ja
TEl-vakuutusten lukumiiiriin.

Tilinpd[tdsten ja vuosikertomusten
valmistumisajankohdat ovat muutamilla
yhti<iiln kovin my<ihiiiset. Olisiko aikatau-
luissa kiristimisen varaa )

Ty6ellkejlriestelmflssil el oleellisia
muutoksla

Eftikejfiestelmiissii

J

I

l
I

1

ei vuoden 1999 al-

nousl sen

*a 1999 0,1 prosenttiylsikkciii ja se oli
21,0 prosenttia tyonrlosta.

TEl-vakuutemrjen mniirl kasvoi 6,5
prosenttia ja YEl-vakuutettujen IB pr<r-
seattia. Malaunilot kawoivat 9,8 prosent-
tia.

Asiakashyvitylaiin yhtitx siinivnt I 358
miljoonaa markkaa eli 6t prosenttia edel-
Iisvuotta enemmfln. Keskimiiirin tdmi
merkitsee 4,6 prosentin alennusta yhden
woden TEl-makuun. Sijoitusten ruot-
toprosenttien suurten erojen seuraukena
mybs yhti6iden hyviryssiirtojen tas@rot
kasvoivat. TEl-palktasummiin suhteutet-
tuna asiakashyvityssiirrot vuonna 1999

Maksun hoitokustannusosalla katetta-
vat liikekulut alenivat 2,5 prosenniin mak-
sutulosta. Edellisen vuoden luku oli 2,7
prosenttia. Sijoitustoiminnan kulujen kas-

kaessa tapahtunut oleellisia uudistuksia.
Vuoden kuluessa valmistettiin l. I.2000
voimaan nrlleet muutokset. Niisti mainit-
takoon tulevan ajan poistuminen tyotto-
myyselflkkeisti ja osa-aikaelakkeen 56
vuoden ikiirajan kokeilun jatkuminen
vuoden 2002 loppuun. Myos yksildllisen
varhaiseldkkeen ikdraja
jiilkeen syntyneilH 58
teen,

ten lisdksi ekikelakien li-
on my<is

selkeys ja yrnmiirret-
lipiniikyryys ja asia-

Pienend askeleena rflle tiellii voitaneen
pitiiii 1.1.2000 voimaan nrlleita vakuutus-
ehtojen eripiiivi- ja viivlsryskorkomuu-
toksia.

Tydeliikelaitoxen viilinen kilpailutilan-
ne ja kilpailuedellytysten paranaminen oli
vuoden 1999 aikana selvittelyn kohteena.

vu oli I4l prosenttia ja kuntoutulsen eli
tydkyvlm yllepitotoiminnan hoitokulujen
viihennys 6 prosenttia.

vaihtelivat 0,5 - 1,8 prosentin viilillli. Vuoslkertomusten tiedoissa pieni5
Eliikemeno kasvoi 7,8 prosenttia. poik*eamla

Vuoden 1999 alussa 65 wotta tdyttiinei-
den eliikkeisiin tehdin 1,63 prosentin ja Lukujen esitdimisapa yhtididen vuosike*
muihin eldkkeisiin 2,9 prosentin indeksi- tomuksissa ja tilinpiiiitciksissd on pitkiille
korotus. yhtenev[. Viel[ kuitcnkin loytyy pieniii

Alkavien tydknryttomyyseldkkeiden ja poikkeamia, joihin lukuja vertaileva 16r-
y&silcillisten varhaiseliikkeiden kustannuk- mfiii ja joutuu vertailun takia tiiydentii-
set jatkoivat laskuaan, joten malsun ty6- miiiin yhteniiisen kayt'dnnon mukaisc*si.
kyvytt<imyysosan alennu-lsesta huolimat- Esimerkiksi Varma-Sampo on laske-
ta riskiliikkeen nrlos oli hyvii. Tasoituwas- nut muista poiketen eri sijoitusinstru-

w Ateo Saaforantr
Keskin$isen Elflkevakutuusyhtiii
llmerisen a ktuaaripalvelujen
kehittitmispeelUkkti

i

I

lt
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Atso Sealorenta
Keskinf, isen Elikevakutuusyhtid
ltmarisen aktuaari palvelujen
kehittf,mispeetlikko

VAKUUTETUT (lkm)
TEL

' -r'=- YEL
Yhteensi

ETAKEI-I|.ISET (IKM)
TEL
YEL
YhteensI

Ilmarinen EHke-
Fennia

323 000 lot 000
51 000 19 000

374A00 I20 000

Eliike- Eliike- Pension-
Tupiola Verdandi Alandia

Tyiie I ti keva ku ut usyh ti 6 i d e n

t78 000
27 000

205 000

54 000
rr 000
65 000

232 000
28 000

260 000

Sampo

383 000
36 000

419 000

15l 000
35 000

186 000

40 000
t9 000
59 000

5 000
1 000
6 000

Yhteensd

I OO3 000
161 000

t 164 000

548 000
86 000

634 000

70 000
16 000
86 000

12 000
3 000

t5 000

2 000
I 000
3 000

TULOT (milj. mk)
Maksutulo
TEl-malsutulo 9 738 2 692 If 848 4164 I 008 76 29 527
YBL-maksrurla 870 330 590 462 262 12 2 526
Yhteensf, l0 608 3022 L2 438 4 626 | 270 88 32 053
siioitustoiminnao nettotuotto 7 203 | 146 4934 I I59 348 35 L4 825
Yhteensd 17 8Il 4 168 t7 372 5785 I 618 L23 46878

LUOTTOTAIPIoT (milj. mk) 83 46 83 32 15 0,3 259

23 463
2 699

26 L62
-630

25 532

ELAKEMENO (milj. mk)
TEL
YEL
Yhteensii
Vastuunjako
Yhtecnsl

7 545
876

8 421
-19

8 402

2 t73
367

2 540
.LL7

2 423

10 565
824

ll 389
.L 27L
r0 118

2 654
527

3 18I
393

3 574

489
97

586
365
95I

37
8

+5
19
64

KOKONAISLIIKEKULUT (toimintokohtaiset poistot ml, milj.mk)
Hankinta 43 26 17 3l
Hoito 95 33 I33 3l
Hallinto 55 22 76 29

8
26
t2

I
I
2

125
3r9
195
638
r55
t6

rtl
9

4
1

I

+6
8

5

90
I6
I

t2
I

226
64

7
43

80
22
I

t6

L92
M

7
35

8

Yhteensi

Muut
Yhteensii

% maksutulosta
% hoitokustannusmaksusta

I{ankinta
Hoito
Hallinto

t20 340 It9 59

5,0
88

5

3,4
96

213
79

4,2
r11

286

2,3
74

213
70

928

2,5
79

I) Kustannetaan tydlqn yttomyysriskin hallintaosasta
2) Kustannetaan sijoitustoiminnan tuotoista

KOKONAISLIIKEKULUJEN JAKAUMA (%)

I5
55
l9

t3
34
2l

5

39
))

"r1

27
18

L2
a1

35

26
26
24

I4
45
20

Yhteensi
Korvaus
I(untoutus

67
r5

3
t2

3

67
r9

L

13

67
t9

2
13

76
I3

68
L7

IO
I

78 69
t7

2
t2
I

t3
I
8 I5

Siieut*e

r00 100 r00 r00 I00 r00 100Yhteensl



titinpeetOstukuja vuodelta rygg
Ilmarinen Ellke-

Fennia

VASTUUVELKA (milj. mk) 65 895
SIIOITUSOMAISUUS (kd,vpl arvo, Mrd. mk)
Kiinteistot 6,I
Osakkeet 22,9
Rahoitusmarkkinavilineet (jvk ml.) 37,7
Iainat 9,9
Muut l,I
Yhteensil 77,8

SI JOITUSJAKAUN,I,A. ( % )

Kiinteistot
Osakkeet
Rahoitusmarkkinavilineet (jvk ml.)
Lainat
Muut
Yhteensl

STIOTTUSTEN TUOTTO XArrnr-lr ARVOILLE (%)
Nettotuotto L0,2 6,1
Arvostuserojen muutos 5,9 7,7
Yhteensii 16,0 13,8

17 73r 82 812 22 056 4 560 528 193 582

Varma-
Sampo

L2,3
I8,8
46,8

9r5
0rl

87,5

Elaike-
Tapiola

Eldke- Pension- Yhteensi
Vcrdandi Alandia

2r3
6rl

10,0
I16
0rl

20,L

I15
312

16,0
l15
0r5

22,7

lr0
113

214
013

0r0
5'I

7r3
5,1

12,3

I05
t62

-6

23,4
52,5

I13,2
22,9

119

2L3,9

0,1
0,I
0,3
0r0
0r0
016

lt20
26
48

6
0

100

t2
30
49

8
I

100

8
29
48
I3

I.

r00

666
4 576

86

2L4
4t9

+

t4
22
JJ
II
0

r00

484
| 625

79

7
I4
70

7
2

100

255
241
45

ll
21
5b

7
6

100

25
53
11
I

r00

5r8
-0,2
5,7

7r5
s2

L2,7

L 735
7 039

209

6r0
5rl

r L,l

5,4
0,5
6r0

TILIKAUDEN TULOS (milj. mk)
Riskiliike
Sijoitustoiminta
Hoitokustarmus

r2
16
I

Yhteensd
Arvostuseroien muutos

637
| 432

2 r88
4 t78

5 328
4 t06

541
109

I 983
l0 06r

28
-l

261
237

Yhteensii

% TEl-ma}sutulosta
% vastuuvelasta

Siirto asiakashywirykiin*
% TEl-palkkasummasta
% TEl-maksusta
mk / TEl-vakuutetu

9 434 2 069 6 366 650 498 27 19 044

e69
14,3

1,8
8,2

2 477

76,9
ll,7

53,7
717

0,5
2,5
783

1.5,6
219

+9,3
10,9

Irl
4,5

I t25

35,4
5,I

64,5
9,8

906
23 073

723
28 343

-r08

019

3,9
I 040

0,5))
595

lrI
I0,8

I 527

1,0
4,5
336I

TOTMTNTA?AAOUR lA MUU VAKAVARAISUUS (milj. mk)
Yaraukset 468 78 179
Osittamaton lisivakuutusvastuu 8 668 I 581 10 440
Oma piiiioma 353 lll 104
Arvostuserot 13 871 3 l7l I 680
Muut -37 -1 -8

116
I 968

4L
r 856

-48

52
356
lIr
7t4
-14

I3
61

5

52

Tolmintapidoma
Toimintapiiiioma yo tavoitevyohykkeen
alarajasta

Tasoitusvastuu
Ositemr lisdvakuutusvastuu

23 322 4940 19 395 3932 t 219 129 52936

191 t43 156 16r. 150 I5r 159

3 543
L 223

1 096
206

3 832
693

r 163
239

10 209
2 449

| 473

66
7

t4

509
82

HENKILoSTo llkm; 555 2OO 60l ** lo3
*Pension-Alandian asiakashyvityssiirtoon sislltyy muista poiketen my<is vakuutusliikkeen yliiiiiimee (VA2)
* *Eliike-Tapiola ostaa henkilostopalvelut Vahinko-Tapiolalta

ryde$to



Tyirelii kelaitosten avai n lu kuia vuodelta rgg4t

LEL Tydelikekassa

Vakuutetnrja, lkm
Eliikkeensaajia, lkm
Mydnnetyt ehkkeet, kpl
Malsetut eliikkeet ja
kuntoutuskulut, Mmk

Vastuunjakokorvau-lset, Mmk
Liikemenot ja
suunnitelmapoistot, Mmk
Vastuuvelka, Mmk
Vastuuvelan muutos, Mmk

Vakuutusmaksutulo, Mmk 2 314

Sijoitustoiminnan nettofi.rotot,
Mmk r 566
Sijoitustenkeskim. tuottoprosentti,
kirjanpitoarvoin 8,5 %

Sijoitusten keskim. tuottoprosentti,
kiiyvin arvoin 6,3 Yo

Sijoituskanta, Mmk 19 140

Tuotot yhteensfl, Mmk 3 880

Vastuunjakokorvaukset, Mmk
Liikemenot, Mmk
Vastuuvelka, Mmk
Vastuuvelan muutos, Mmk

Toimintaptloma, Mmk
Vakavaraisuusaste, %

Taseen loppusumma, Mmk

Kuntien elSkevakuutus

Vakuutetut, lkm
Ell&eldiset, lkm
Maksutulo, Mmk
Eliikemeno, Mmk

Sijoitus-
omaisuus

Mrd.mk
(kirjanpitoarvo)

Merimieselflkekassa

Vakuutettuja, Ikm
Eliikkeensaajia, lkm
Myonnety,t eliikkeet, lkm
Vakuutusmalsunrlo, Mmk
Sijoitustoiminnan nettotuotot,
Mmk
Maksenrt eldkkeet, Mmk
Vastuunjakokorvaulset, Mmk
Sijoituskanta Mmk
(kirjanpitoarvo)
Vasruuvelka
Henkiltistri

160 000
t'r 326

8 536

3 639

L 442

r06
20 163

L 525

-243
28

680
r55

20L
37,7
757

430 000
227 000

12 992
9 344

Sijoitus-
jakauma

%

(kirjanpitoarvo)

7,4
30,9

I0 800
8 357

929
3O3,4

240,3
435,0

37,5

2 361,3
2 47L,2

28

E[fiketurvakeskus

Tuotot, Mmk
Henkilost<ikulut, Mmk
Atk-kulut, Mmk
Henkilost<i, lkm
Garantialle siirtynyt
luottovakuutuskanta
Tuotot, Mmk
Palautettavat luottovakuutus-
kustannusosuudet, Mmk

t67
8I
58

331
Kiinteist<it 4,2
Osakkeet 17,5
Rahamarkkina-
vdlineet 29,5
Iainat 5,1
Muut 0,4

L24

t24
52,0
9,0
017Toimintapdioma, Mmk 5 768

Vakavaraisuusaste, % 36,4
Taseen loppusumma, Mmk 2A 26L
Henkil6stci, keskimiiirin v. 99 320

TaEL-e[fikekassa

Yhteensh 56,7

Sijoitusten
tuotto, %

Maatalousyriftliien
elflkelaitos

Vakuutettuja, lkm
Eliikkeensaajia, lkm
Myonnetyt uudet
eldkkeet, lkm
Malsussa olevia eldkkeitii
kaikkiaan, lkm

Kokonaismaksutulo, Mmk
Maksetut eliikkeet, Mmk
Liikekulut, Mmk
Sijoitustoiminnan
nettotuotto, Mmk
Henkilost0, lkm

Eliiketurvakeskuksen toiminnassa tieto-
jfiestelmien uusiminen on ollut keskei-
seni alueena usean l'uoden ajan. Ty6-
suhdejfiestelmfl ja siihen liittyviit muut
sovellukset otettiin kaiyrtoon lokakuussa
1999. Tiill<rin kaikki vakuutusasioiden
hoitoon suoraan liittyvet tietojiirjestel-
miit keskeisiltii osiltaan oli uudistettu ra-
kenteeltaan ajantasaisiksi.

Suurimmat kustannu.kset Eliiketurvakes-
kukselle koitui juuri logistiseen proses-
siin, tietovarastoihin ja tietoliikentee-
seen, liittyvislli palveluista. Niihin kului
yli puolet palveluittain ryhmitellyisti
nettokustannuksista. Toiseksi eniten ja
molempiin lfies yhta paljon taloudellisia
voimavaroja kului tyOelliketurvan kehit-
timisen ja seurannan palveluihin seki
tydeliikeneuvontaan ja viestintiiin.

815

100

Ilr 700
20L 200*

9 400*

265 400*

829
3 897*

tt8

38
2L6**

Vakuutetnrja, lkm
Eliikkeensaajia, lkm
Myonnetyt eliikkeet, kpl
Maksetut eliikkeet ja
kuntoutuskulut, Mmk

t03 000
968
225

20

388Vakuutusmaksutulo, Mmk

Sijoitustoim. nettotuotot, Mmk 66
Sijoitusten keskim. tuottoprosentti,
kirjanpitoarvoin 10,6 %

Sijoitusten keskim. tuottoprosentti,
k?iyvin arvoin 9,3 o/o

Sijoituskanta, Mmk 694

* sisdltdd luopumisjfi estelmiit
** lisiki 205 siurtoimista asiamiestd

rytiietiilre

Tuotot yhteensli, Mmk 456



Anna-Riitta Laakso
Eltiketurvakeskuksen
laki o sasto n yhte ysp dti lli kkd l.aUian

sosiaaliturvasopimus
tuti voimaan|P a,,u

Suomen ja Latvian
sosiaaliturvasopimus
tulivoimaan kesikuun
alusta. Suomen edus-
kunnan ja Latvian
partamentin k6sittetyn
jiitkeen toimet sopimuk-
sen voimaansaattami-
seksi on niin saatu
pddttikseen.

opimus koskee henkiloiti,
jotka or.at tai ovat olleet Suo-
nressa ja/tai Lan'iessa n ossd.

turisteina tai muuttavat asu-
maan maasta toiseen.

Sopimus on pitkilti Suomen ja Viron
sosiaaliturvasopimuksen kaltair-ren. Vas-
taavanlainen sopimus on tekeilli mvos
kolmannen Baltian maan, Liettuan kans-
sa.

Laaja kattavuus: [apsilisistd
etlikkeisiin

Suomen ja Lawian sopimus koskee elik-
keitd, lapsilisii, sairausvakuutusta, \'an-
hempainetuuksia, sairaanhoitoa, ryotto-
mlTsturvaa sekd tapaturma- ia ammatd-
tautivakuutusta. Lislksi siind on vakuut-
tamissddntojl muun muassa ryonantajan
toiseen maahan tyohon lihettimisti
ryontekijoistd.

Lihetetyt ryontekijit jiivdt perheen-
jdsenineen kotimaansa sosiaaliturvan pii-
riin kolmeksi vuodeksi ja poikkeustapauk-
sissa enintddn viideksi vuodeksi. Tyoko-

mennustilanteissa on haettava todistukset
Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumises-
ta Eldketurvakeskuksesta (ETK:n lomake
21 32). Vakuutusmaksut maksetaan til-
loin vain Suomeen, ja ndin vllq.tdil.r kak-
sinkertaiselta vakuuttamiselta.

Tyoellkkeet maksetaan sopimuksen
nojalla maasta toiseen ja suornalaisille ja
latvialaisille muihinkin maihin kuten
omille kansalaisille. Ilman sosiaaliturvaso-
pimusta Lawiasta maksetaan vierasmaalai-
selle ellkettd ulkomaille vain kuuden kuu-
kauden ajan.

EtHkkeen saamista hetpotetaan

Eldkkeiden saamista helpotetaan lukemal
la toisessa sopimusmaassa tiytryneet va-
kuuruskaudet hyveksi. Latviassa vanhuus-
eliikkeer-r saamiseksi vaaditaan kymmenen
ja t,voklvyttomyyseldkkeen saamiseksi
kolme vuotta tyoskentelyaikaa Latvian
lakisddteisen eldkcjdrjestelmdn piirissi.
Suomen ryoeldkelakien alaiset kaudet lue-
taan hl.viksi niitl edellytyksid varten.
l'leensd edellytetddn, ettd henkilo or.r kui-

tenkin ryoskennellyt Lawiassa vf,hintidn
I2 kuukauden ajan.

Sopimuksen sairaanhoitomdlrdysten
mukaan Suomcssa tai Latviassa asuve
henkilo saa tarvitsemansa vilittomln sai

raanh'oidon oleskellessaan tilapdisesti toi-
sessa maassa. Sopimus ei kuitenkaan kos-
kc niitd. joiden oleskelun nimenomaisena
tarkoituksena on sairaanhoidon saami-
nen. Suomi ja Lawia korvaavat toisilleen
sairaanhoidosta aiheuruneet kustannuket
sovitun menettelyn mukaisesti.

Lawian ellkehakemuslomakkeita saa

Ellketun akeskuksesta tai Kansanellkelai-
toksesta, joista haken.rus vilitetdln edel-
leen kisiteltivdksi Lawian valtion sosiaa-
lir.akuutusvirastolle Riikaan.

Eliketurvakeskuksen lakiosaston so-
veltamisjaosto vastaa sosiaaliturvasopi-
muksen vakuuttamisseentoje koskeviin
tiedusteluihin ja antaa Lawiaar.r ldheteryit-
le tvontekijoille todistr.rkset, joilla he voi-
vat osoittaa kuuluvansa edelleen Suomen
sosiaaliturvan piiriin.

[tAetare
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Su uret iktiluokat u udessa
eldmdnvaiheessa

oo oo

rrr Hellsten Katri
do se n tti, tutki m u sp tit) lli kkii, Ke la
,r Hannele Savloia
VTM, tutkij a, H e lsi n g i n yli opi sto,
so si aoli po liti i kan loitos

E*ffis,+*[*
kanneta pelkdstdln cldkcnrenoista vaan
myos tyor.oimrn r,,,rlrl,ydesti tulevai-
suudessa. Ammatillisen koulutuksen puu-
tc ei osoittautunut kovin suureksi esteek-
si, kun suurten ikdluokkien siirnminen
tl,omarkkinoille alkoi. Tyouran loppu-
puolella osa niihin ikdluokkiin kuuluvis-
ta saattaa joutua tilantecseen, jossa poh-
jakoulutus ei riitd tai h5r.r on liian vanha
uudellcenkoulutuksecn mutta toisaalta
liian rluori tai terve el:ikkeelle .

Kcvldlll I 998 kerr,ittiin postikvsel.vr.rd
Suomalaisen climlnkulku-tilastoaineisto,
jossa muun muassa kysyttiin suurter-r ikti-
luokkicn tilannetta I990-luvun laman jdl-
keisini vuosina sekt heidin a1'atuksiaan
elikkeelle jdlrnisesti ja n,ossd pvsyn'risestd
seki kdsityksil sopivasta elikeiistl Timin
kirjoituksen tiedot perustuvat kyseiseen
aineistoon. Aineistossa suuriin ikdluokkiin
kuuluvina pidettiin vuosina I945- 1950
syr]nneitd. Heitd oli kaikkiaan 1429 (mie
hi:i N=653 ja naisia N:776).

Tytimarkkinoilte tihes samaa
jatkaa tytielii ketakien
voimaantulon kanssa

Kun palkansaajicn q.oe lSkelait tulivat voi-
maar-r 1960-luvun alussa vanhimmat so-
dan jilkeisiin suuriin ikdluokkiin kuulu-
vista olivat juuri siirt.vmdssl tvomarkki-
noille . Tyovoiman tarjonnan odotettiin
kasvavan nopeasti. Uusien tyomarkkinoil -

le tulijoiden lislksi oli sijoitcttava mvos
maataloudesta vapautu\.a fyovoima.

Uudistuksen perusteluissa viitattiin
siihcr.r, ettl eldkekvsvmyksen ratkaisulla
olisi vaikutusta mvos ryontekijoiden ryos-
ti luopumiseen. Tyonantajalle ja ,vriq,k-
sellekin oli "edullisempaa kustantaa eldke
ja korvata ryokr.r,yltridn heikko wor.rteki-
jI toisella, terveclld ryontekijalle kr.rin pi
trid hintd edelleer.r palveh.rksessaan". los
etikkeellc siirrymisti voitaisiin jouduttaa,
"r'apautuu nuoremmille tyontekijoille
vastaavasti enemmdn wopaikkoja". Tdmd
vdhentdisi "tyottomyydestd aihcutur.aa
rasitusta" silloin kun "vallitsee alityolli-
slys".

Ellkkeelle siirtyminen yleistyi Suo-

oo

messa vuosina 1966-1990 ensin tyoky-
'r'yttomyryseldkkeiden ja sitten muiden
varhaiseldkejirjestelmien kautta. Tyoky-
ryttomyyseldkkeensaajien mdiri kaksin-
kertaistui vuosina 1966-197 6. Keskimld-
rdinen eldkeika ia tyon jittimisikd oli
Suomessa 1990-lur.rn alussa poikkeuk-
sellisen alhaincn.

Eldkckomitea kytle jo uumoili, ettl
toisenlaisessa yhteiskunnallisessa tilan-
teessa clSkkecllc siirtymistd jouduttaisiin
ehkd jarruttan.raan. I990-luvulla tavoit-
teeksi asetettiinkin keskimidriisen eldk-
keellc siirq'misidn nostamine n asteittain.
Yhter.rd syynd tihin on ollut huoli siitd,
ettd suuret ikiluokat, jotka ny ovat tulos-
sa siihen elimdnkulun siirtymdvaiheeseen,
jossa on niin vetoa kuin tyontoikin cldk-
keelle, seuraavat edeltdvien sukupolvien
elekkeelle siirtymisen mallia.

Koulutuspaikoitle oti tungosta

Toisen maailmansodan jdlkeen synty\yys
kohosi nopeasti suurimmassa osassa l5n-
simaita. Niite pddosin vuosina 1945 -

I950 syntyneiti kutsutaan suuriksi iki-
luokiksi. Eri maiden suurilla iklluokilla
on omat kansalliset erityispiirteensd. Suo-
men eriryispiirteisiin kuuluu, ette svnry-
vw's kohosi sodan jdlkeen nopeasti ja
huippuvuosien jilkeen tapahtui riped las-
ku. Ia toiseksi Suomessa suuret ikeluokat
olivat todella suuria. Ikdluokan huippu
sijoittui vr.rosillc 1947 ja1948.

Suurin ikdluokka synryi ruonna 1947,
jolloin synq'i I08 168 lasta. Suurten iki-
luokkien midrittelyd koskevassa keskuste-
lussa on esitcftr,, ettd nykytilanteessa suu-
rista ikdluokista rulisi puhua pitkdnl tctka-
na 1945 -I957 syntyneistl, koska elossa
olevien svnn,mdkohorttien 1946 -1950 ja
l95 l 1955 vdliset erot ovat pienenqneet
sclvdsti.

Vuosina I945 I950 synq.neitd voi-
daan kuitenkin perustellusti pitdl omana
erityiser-ri sukupolvenaan, koska suoma-
lainen "baby boom" oli tarpeeksi pitkdai-
kainen, mutta ei vieli liian pitklaikainen
ilmio. Lisdksi suuret ikdluokat kasvoivat ja
aikuistuivat varsin omaleimaisessa histori-
allisessa tilanteessa.

Omiin var-rhempiinsa verrattuna suu-
riin ikdluokkiir.r kuuluvia voi pitdd varsin
koulutettuina. Eldmlnkulkukvsellvn vas-
tanneiden isistd oli ylioppilaita vain viisi
prosenttia ja dideist.i kolme prosenttia.
Suurten ikdluokkien naisista,vlioppilaita
on 24 prosenttia ja r-r-riehisti I7 prosent-
tia. Kuitenkin kansakoulu on ry,pillinen

vilo
I

e kkeelle?

$ttie/6/r<e

Suuret ikiluokat syntyivet agraariseen Suomeen ja siirtyiviit
tytimarkkinoille "suuren muuton" vuosina. Nyt, kun vanhimmat
heistd tiiytttiviit tdnd vuonna 55 vuotta, he ovat keskelld uutta
yhteiskun nallista murrosta. Koska vattaosa[[a ikdluokkaan
kuuluvista on takanaan pitka tydura, varhennettu elikkeelle
siirtym inen tuntuu monesta houkuttelevalta.
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suuriin ikdluokkiin kuuluvien koulutus.
Vaikka koulutusmahdollisuuksia laa-

jennettiin, jatkokoulutuspaikkoja ei riittd-
nyt kaikille. Yli kolmannes suurista ikd-
luokista, 36 prosenttia miehistd ja 34
prosenttia naisista siirryi ryomarkkinoille
ilman ammatillista koulutusta ja noin nel-
jdnnes oli kiynyt vain ammattikoulun.
Korkeakoulututkinnon suorittaneita oli
miehistd I2 prosenttia ja l3 prosenttia
naisista.

Pitkii tytihistoria

Tyypillista oli, ettd tyonteko aloitettiin
I7-I8 ruoden idssd, ja 16-r.notiaanakin jo
kolmasosa oli sen aloittanut. Siten hyvin
monella ikdluokan edustajalla on varttu-
neessa keski-idssd pitkd tyoura takanaan.
Yli puolet kysely_vn vastanneista oli kyse-
lyajankohtaan mennessd ehtinyt tehdd
toitd vdhintddn 30 r'uotta.

Miehistd ndin pitkd.dn oli tehnyt toitd
59 ja naisista 46 prosenttia. Kyselyyn vas-

tanneista vajaa puolet (46%) oli tutkimus-
hetkellii toimihenkiloammateissa (alem-
pia toimihenkiloite oli 28 o/o ja ylempid I3

Suurten
iktltuokkien

edustaiat pittivlt
itseflSn

kohtuullisen
terveinI ja

tytikykyisinti.

%). Tyontekijaammateissa toimi 28 pro-
senttia ja maatalous- ja muita yrittijii oli
I 5 prosenttia.

Suuret ikiluokat sijoittuivat ryomark-
kinoille ehkd helpommin kuin oli enna-
koitu 1960-luvun alussa. Tdysin kitkat-
tomasti ikdluokkien tyoura ei kuitenkaan
sujunut. Eila Tuomisen tutkimuksen
mukaan 1946-I950 syntyneilli vuonna
).995 tyoeldmissd mukana olleilla oli
tyourallaan enemmdn ansiosidonnaisia
tyottomlyspeivid kuin heitd vanhemmil-
Ia ikdtuokilla. Tuominen arvioi suurten
ikdluokkien ryomarkkinoille siirtymisen
ajankohdan vaikuttaneen tyouran aikana
kerryneisiin tyottomyysjaksoihin.

Taloudellinen tilanne heikkeni ja tyot-
tomlTs lisidntyi 1960- ja 1970-luvun
taitteessa. Osa nlihin ikdryhmiin kuulu-
vista ratkaisi ongelman muuttamalla
Ruotsiin. Niinpd 1990-luvun alussa yli
31 000 suuriin ikiluokkiin kuuluvaa asui
Ruotsissa.

Terveitl ja ty6kykyisiti

Valtaosa suuriin ikdluokkiin kuuluvista

selr.iytyi I990-lur.un lamasta tyopaikkan-
sa siilyttien. Tyosuhteet olivat pddosin
vakituisia ja ainoastaan joka kl,mmenen-
nelld oli mddriaikainen ryosuhde. Vain 5

prosenttia Suomalaisen eldmtnkulku-ai-
neiston tdhdn ikdryhmdin kuuluneista oli
ryottomdnd ja 6 prosenttia oli jdinyt eldk-
keelle.

Tihdn sukupolveen kuuluvilla lama-
aikana pitkdaikaistyottomiksi joutuneilla
ei ole suurta toivoa ryollisrymisestd. Pit-
ke tyoura ja puutteellinen ammatillinen
koulutus voivat muodostua mlos tyo-
paikkansa sdilyttdneiden on gelmaksi tule-
vina vuosina. Suurinta tyohon liittyvdl
epdvarmuutta elimdnkulku-kyselyyn vas-

tanneille aiheuttaa pelko tyotehtavien
vaikeutumisesta (38%) ja viidennes kokee
q ottt-rmyvden uhkaa q ossddn.

Vajaa viidennes suurten ikdluokkien
vastaajista oli kiinnostunut uudelleenkou-
lutuksesta, ammatin- tai tyopaikan vaih-
dosta tai sapattivapaan pitdmisestd. Pitkdn
tyouran jtlkeen koulutus tai ammatin-
vaihto ei tunnu mielekkriiiltd jos edes
mahdollisclta.

Suurten iktluokkien terveydentila ja
ryokyky sen sijaan ovat kohtuullisen hy-
vdt. Runsas puolet pitdd terveyttddn erit-
tdin hyvdni tai hyvind ja noin 40 prosent-
tia arvioi terveytensd keskinkertaiseksi.
Miehistd 7 prosenttia ja naisista 8 pro-
senttia pitid tervey'ttddn huonona tai erit-
tdin huonona. Ldhes 80 prosenttia vas-

taajista uskoi melko varmasti olevansa
ryokykyinen kahden vuoden kuluttua ja
45 prosenttia uskoi melko varmasri pysy-
vinsd ryokykyiseni viralliseen ehkeiktin
asti.

ElEkkeelle toivotaan a[le
kuusikymppiseni

Tutkimusajankohtana suuret ikeluokat
olivat 48-53-vuotiaita. Runsas viidennes
(22%) mie histd ja kolmannes naisista
(35%) ei ollut ajatellut jddvdnsd elikkeel-
le ennen viraliista vanhuuselekeikee. Ela-
keaikaa usein ajattelevia tai eldkkeelle jo
hakeneita oli miehissd runsas kolmannes
(35'/,) ja naisista vajaa kolmannes (29o/o).

]a varhennettua eldkettd toisinaan ajatte-
levia on miehistl 44 ja naisista 36 pro-
sentria. Yllattavaa oli se, ettd eldkkeelle
jdlmistd ennen elSkeikdd oli joskus har-
kinnut 46 prosenttia niistd miehistd ja 37
prosenttia naisista, jotka pitivdt terveyt-
tddn hyvdnS. Pitki ryoura ja puutteellinen
koulutus ntyttivit olevan tekijoiti, jotka
saavat ajattelemaan eldkkeelle siirtymistd.'f
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...tyiisst
vai elikkeelle?...

Eldkkeelle ldhtoi ainakin joskus aja-
telleista 53 prosenttia oli kiinnostunut
osa-aikaeldkkeesti ja vajaa kolmannes
halusi suoraan kokoaikaiselle ellkkeelle.

Tutkimuksessa kysyttiin myos nike-
myksii siitd, minkd ikiisend arvelee jid-
r.dnsi cldkkeellc ja minki ikiiser.ri haluaisi
jiddi clikkeelle . Enemmisto suuriin iki-
luokkiin kuuluvista. 67 proscnttia nric-
hisrdiaT2 prosenttia naisista, arvelee jII-
vinsd elikkeelle 60 ikdvuoden jdlkeen.
Kuitenkin selked vihemmisto - kolman-
nes nriehistd ja vajaa kolmannes naisista

- arvelee siirqvinsi clikkeelle ennen 60.
iktvuotta. Vaikka valtaosa vastaajista us-
koo siirn.r,dnsd eldkkeelle 60 ikivuotta
tiytettyeen, on monilla toiveena pidstt
elSkkeellc jo aikaisemmin. Miehisti 67
prosenttia ja naisista 60 prosenttia halu-
aisi jaeda eldkkeelle ennen 60-r.r.rotispii-
r.idin.

Kun suurten ikiluokkien toivottua
elakeikar tarkastellaan koulutuksen, am-
mattiaseman ja koetun tervevden mu-
kaan, voidaan todeta, ette veheinen kou-
lutus ja alempi ammattiasema seki heik-
ko terveys lisdiivdt toiveita alemmasta elI-
keilstd. Sen sijaan korkea koulutustaso ja

h\n,I ammattiasema siirtivdt toivottua
elakeikla myohemmdksi.

Perheelle halutaan enemman
aikaa

Suurten iklluokkier.r jisenille eldkkeelle
letlvistd teki,oista halu viettdd enemmen
aiker perhccrr kanssr niyttdi nouscvxn
yhdeksi merkittlvin'rmdksi motiiviksi.
Ellkkeelle ryontdviksi tekijoiksi nousevat
henkisesti raskas tyo seka pitka ffoura.
Tyossd jatkamisen ja elekkeellelahdon
siirtdmisen kannalta keskeisinl pidcttiin
kuntoutusta, parempaa palkkaa, uusia
tyoaikajtrjestelyje ja tyon jatkuvuuden
turvaamista.

Millaisia suunnitelmia suurilla ikdluo-
killa sitten tesse elamenkulun siirrymdvai-
heessa on eldkepdividln vartenf Osalle
clikkeelld olo merkitsee muutoksen ai-
kaa, jolloin hrlutaan taihtaa mrisemar.
Paluu lapsuudenmaisemiin tai muutto
maalle ja mokeille kangastelee yhtenl
vaihtoehtona. Osa ikdluokasta haaveilee
talvista ldmpimissi etclissl.

Moni kaipaa sit[, ettd on omaa aikaa
ja voi piittid omasta elimistdin. Pitkdn

lvouran tehneilli on myos halua harras-
taa ja kehittdd itseldn. Toiveena on toi-
saalta viettid enemmin aikaa perheen ja
ystevien kanssa ja hoitaa terveyttidn. |a
mor.ri pitkdn tyouran tehn,vt toivoo pitkid
aamu-unia, velattomia elikcpiivii ja riit-
tdvdd eldketuloa.

Ammati[[inen kuntoutus tehtee
tydntekiiSn ty6kyvyn sei tytte-
miseen joko aikaisemmassa tai
uudessa tyiissii. Kuntoutus
suunnitellaan yksit6llisesti ia
kuntoutuian tulee o[[a motivoi-
tunut suunnitelmaan. Valtio-
konttori hoitaa ymperi maata
vattion virastojen ja [aitosten
palvetuksessa olevien henki16i-
den kuntoutuksen.

mmatillisella kuntoutuksella
pyriteiin hakemaan kuntou-
tujalle sairauden kannalta
sopivampi ammatti tai tyo.

Hakijan aikaisempaa perus- tai arrmat-
tikoulutusta ja jo hankitnra ammattitai-
toa pyritiiiin hyddyntnmiiiin. Kuntoutu-
jan kannalta olisi hyvn jos, hiin voisi jat-
kaa entisen tyonantajansa palveluksessa.
Silloin puhutaan joko ammattiin koulut-
tautumisesta tai tyokokeilusta, Tuula
Hotti Valtiokonttorista toteaa.

- los hakijalla jo on esimerkiksi aka-
teeminen tutkinto, hiinelle voidaan antaa
kuntoutuslupaus hankkia lisiikoulutusta
tietylle alalle. Esimerkiksi opettajat voivat
siirtya pois koulumaailmasta sopivalla li-
siikoulutuksella ja sijoitnra hyvin valitse-
malleen uudelle alalle. Tuula Hotti mai-
nitsee opettajan, joka kouluttautui yh-
den vuoden lisrikoulutulaella kirjastoalal-
le. Koulutustason nostaminen siniinsii ei
ole ammatillisen kuntoutuksen tavoittee-
na.

Kuntoutuksaen aioissa

Tytikpyn heikentymiseen pitiil puuttua
riittiivfln ajoissa ja toimia ripeisti. Valtion
tyttpaikoilla tyoterveyshuolto yhdessii
tyopaikoilla toimivien kuntoutusyhdys-
henkildiden kanssa ohjaavat tydntekijiin
kuntoutulseen.

Pitkiit sairaslomat, iotka johtuvat
tydntekijiin firysisen tai psyykkisen toi-
mintalryvyn heikentymiseste tyon asefta-
mien vaatimusten suhteen, kiiynnistflviit
arvion kuntoutusmahdollisuuksista.

- Ty6kyvyttdmyyden uhatessa ensisi-
jaisesti tyonantajan tulee selvitt:ie ty6-
olosuhteet ia tyotehHvet tyripaikalla.
Tyoterveyshuolto on yleensii tiiviisti mu-
kana pohtimassa hakijan kuntoutusmah-
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haiseliikeiiissii olevaa ei en[ii liihdetd urke-
maan ammatillisella uudelleenkoulutuk-
sella, Tuula Hotti rdsmentiii.

Kuntoutustii m it pfl tttflvlt ia
hoitavat kflyt6nn0n asiat

Tuula Hotti toimii Valtiokonttorissa
kuntoutussihteerinii ja kertoo, ettd am-
matillisgn kuntoutuksen hakemulaet kli-
sitelliiiin ja piitokset niistd tehdiiin eri
asiantuntijoista koostuvissa tiimeissd.

*
Tt

C

Koulutussuunnitelman tulee otla realistinen

Onnistunut ty6 patkitsee

- Kun saan kiitokcet h)'vin ondstune€ha
kuntoutujalta, jalaan taas pitkiiiin ponnis-
tella seuraavien hakijoiden hyviil*ei, Tuu-
la Hotti toteaa. Tyritii riinilii. Valtiokont-
toriin nrlee kuukaudessa yli 50 kuntou-
tushakemusta ja viime woden aikana kii-
siteltiin 635 henkilOn kuntoutusasiaa.

Tuula Hotti kertoo rentoutuvansa
vapaa-aikanaan matkustelemalla ja golfia
pelaamalla.

lekstl Ritva Rantonen
Kuvo louko Laitinen
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Am matillinen kuntoutus
on nistu u tydkokeitu tta ja
koulutuksetta
dollisuuksia. Ty<intekijiille voi lOytyii
oman tyonantajan palvelulaessa mahdol-
lisuus muunlaiseen tydhdn [sekoulutuk-
sen tai tydkokeilun alrrlla, Tuula Hotti
selvittiil

- Miknli tyt paikan ja tyt terveyshuol-
lon toimenpiteet eivit riita ryontekijiln
kuntoutusmahdollisuuksien arvioimi-
seen, Valtiokonttori voi lfiettiiii hakijan
ammatilliseen tydkuntotutkimukseen
hakijan kotipaikkakuntaa liihinnd ole-
vaan keskussairaalan kuntoutustutlimus-
yksikkoon tai krntoutustutkimuksia te-
keviiiin laitokseen.

Hakijalle pyritiiiin lo1'timiin hiinen
terveydentilaansa ja jiiljelli olevaan tyci-
kykyynsA sopivampi tehtivii. Tydkokei-
lulla, jonka pituus on noin kolme kuu-
kautta, voidaan tukea hakijan rnahdolli-
suulsia palata tydhdn esimerkiksi pitkiin

sairauspoissaolon jfilkeen.
- Henkilcln soveltuwus uuteen arn-

mattiin tutkitaan mahdollisimman tark'
kaan. Uuna ammatEia suunniteltaessa saa-

daan apua ammatinvalinapsytologin lau-
sunnosta. Sairaus ja sosiaaliset sidonnai-
suudet kotipaikkakunnalle otetaan huo-
mioon ammatinvalintaa ja uudelleenkou-
lutusta harkittaessa, Tuula Hotti kertoo.

Suoraan eltkkeelle ei kouluteta

Arnmadllista uudelleenkoulufl$ta suun-
niteltaessa ikd ei siniinsii ole esteenil. ]os
puolen vuoden lisiikoulutuksella saadaan
tydntekijiillc lisiiii tyovuosia, koulutus
maksaa itsensd nopeasti takaisin.

- Jos uudelleenkoulutus kestlfl use-
amman vuoden, nrlee jiitjelli olevan tyo-
uran olla riittiiviin pitkii. Egimerkiksi var-

23$ttidEirc
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ffiffi yominisrerion eriryisarustaja

ffi ffi :;'fl :[:,X",':,x,'-1,'"il,i;ffiffi@! Lauri Koivusalo ovat kirjoit-
taneet paljon keskustelua herettiineen ra-
portin lakisiiiiteisen tyoelikejiirjestelmdn
kilpailuolosuhteista. tVaikka raportti on
kunnioitettavan pitkii, kilpailun tavoitteis-
ta raportissa keskustellaan vain vflhAn.
Selvitysmiesten mukaan kilpailun ensisi-
jainen tavoite on sijoitustuottojen paran-
taminen. Selkeiisti toissijaiseksi kilpailun
tavoitteelsi asetetaan laitosten toiminnan
tehostaminen.

Taloustieteilijiit pitavat kilpailua
yleensii hyviini asiana. Usko kilpailun siu-
nauksellisuuteen perustuu osittain eriii-
siin teoreettisiin nrloksiin, voidaan nimit-
tiiin osoittaa, ettii tietyissii olosuhteissa
vapaa kilpailu johtaa taloudellisten voi-
mavarojen tehokkaaseen hyodyntiimi-
seen. Ehkiipi tdrkelmpi syy kilpailun ko-
rostamiseen l<iytyy kuitenkin eri talousjiir-
jestelmistii saaduisa kokemulsista. Erityr-
sesti nyt kun USA:n talous kukoistaa,
Salaa ja |apani menestyvit vain viilttiviis-
ti, eikii Neuvostoliitosta ole jiiljellii kuin
muisto, kilpailutalouden paremmuus
suunnitteluun ja keskusjohtoisuuteen
vcrrattuna nlyftee lfies selvi0ltii.

a
r

ukseen on kuitenkin huomattava. Nimit-

IN
sitfi taruitaan?

TyOeliikelaitosten

ItuH
ilt )

I

Saadaanko kllpailulla
todelllsla etuia?

omistajan roolissa. Tytieliikekilpailussa ei
siis niiy.ttiiisi olevan kyse omistajien voi-
tontavoittelun hillitsemisestii, vaan pa-
remminkin asiakasomistajien ja toimivan
johdon suhteesta. Ilmeisestikin kilpailun
lisiiimiuen merkitsee asiakkaiden vaiku-
tusvallan lisiiintymistl ja heidiin toivei-
densa entistii tarkempaa huomioimista;
ei-kilpailullisilla tyiieldkemarkkinoilla asi-

akkaat voivat iiiinest[ii vain yhtiokokouk-
sessa, mutta kilpailullisilla markkinoilla
asiakkaat voivat iiiinestiii my<is jaloillaan.

Onko kilpailu, jos se ymmiirretitiin asi-

akkaiden vaikutusvallan lisiiiintymiseksi
laitostcn toiminnassa, sitten hyvdksi va-
kuutuksen ottajille ja vakuutetuillel Peri-
aatteessa vastaus on mydntivi. Asiakkai-
den etujen mukaistahan on, ettlt laitokset
hoitavat niille asetetut tehteviit mahdolli-
simman tehokkaasti. Siis ehkepeiltosten
tulee olla oikeita, mahdollisimman no-
peita ja kustannulailtaan edullisia.

Voitot omia - tappiot yhtelsi$

Kaikesta huolimatta on sffi kysya, mitii Er[s tiirke[ poikkeus myonteiseen vasta-

saattaa johtaa ongelmiin sijoitustoimin-
nassa. Tiimii on hieman yllattave piiiitel-
mi, jos ajattelemme kilpailun edistiivin
sijoitustuoaoja. Itse asiassa uskomus, jon-
ka mukaan tyoeliikelaitosten vdlinen kil-
pailu edistiiisi sijoitustuottoja, on ristirii-
dassa sen tosiasian kanssa, ettii piiioma-
markkinat jo ovat Suomessa - ja liinsi-
maissa yleensii - hyvinkin kilpailullisia.
Kilpailullisilla ja sen moksi tehokkailla
piiiiomamarkkinoilla ei puolestaan ole
mahdollista ansaita ylivoittoja ostamalla
joitakin sijoituskohteita ja myymflllfl toi-
sia.

fos taitavalla sijoitustoiminnalla voiai-
siin jotain ansaita ilman riskien kasvatta-
mista, kuka tahansa voisi rikastua nosta-
mdla pankkilainan ja palkkaamalla itsel-
leen sijoirusammattilaisen. Idea on yhtx
toimiva kuin ikiliikkuja. Tehokkailla piii-
omamarkkinoilla ainoa tapa parantaa
odotettavissa olevia sijoitustuottoja on
riskitason kasvattaminen.

Konkreettinen esimerkki eliikelaitos-
ten kilpailusta ja sijoitustoiminnan tuo-
toista on Kuntien eliikevakuutus. Kysei-
nen laitoshan on monopoli, mutta siitfl

Timi kilpailun vakioperustelu istuu
kuitenkin huonosti tytielii.kelaitokiin, sil-
lii eliikelaito*sissahan asiakkaat ovat my0s

etuja kilpailulla voidaan saavuttaa juuri
Suomen lakisllteisen el[kcjirjestelmin
tapaulaessa. Tavallisestihan kilpailun aja-
tellaan hy6dyttdviin kuluttajia, koska kil-
pailun ansiosta tuotteiden hinnat pyslviit
kohtuullhina. Kilpailun puutnressa yriqs-
ten omistajat voivat sen sijaan hyotyii asi-

akkaidensa kustannuksella asettamalla
tuoneilleen korkcat hinnat ai tuottamd-
la huonoa laatua.

tdin sijoitustoiminnassa yhteisvastuu viiii- huolimatta sen toteutuneet sijoitustuotot
ristiid asiakkaiden kohtaamia tuotto-riski ylittlvdt selkeisti TEl-laitosten keski-
yhdistelmii: Riskipitoisten sijoitusten mldritsettuotot.
onnistuminen merkitsee hyvityksie yksit- Kuntien eltkevakuutukscn sijoitus-
tiiisen laitolscn asiakkaille, mutta sijoitus- tuottojen salaisuus ei siis voi olla kova
ten epiionnistuessa yhteisvastuu rajoittaa kilpailu muiden eliikelaitosten kanssa, oi-
mahdollisia tappioita. Hieman kfiistien kea selitys loytynee sijoitusriskeiste. Tiime
rydeliikesijoittaminen on eliikelaitosten on tietenkin vain satunnainen esimerkki,
asiakkaiden ndkdkulmasta osallistumista jonka todistusvoimaan ei voida liikaa
arpajaisiin periaatteella'voitot ovat omia, luottaa. Akateemisten tutkimusten mu-
mutta tappiot yhteisil". kaan todelliset piiiiomamarkkinat nnyttiii-

Nfly'ttiiisi siis siltii, ette vapaa kilpailu sivdt kuitenkin toteuttai/an melko hyvin
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ElXketurvakeskus

I Valtiotieteen maisteri Tuula Kyyrl on
nimitetty tilasto-osastolle titastotutkijak-
si. Aiemmin hiin on toiminut Orion yhtymii
Oyj :ssd tilastotieteitiiiinti.
Lakiosaston takimieheksi on nimitetty oi-
keustieteen kandidaatti Kirsi luoma. Tiitii
ennen Luoma on ty6skennellyt lakiosas-
tolta jaostosihteerind.

ltmarinen

I Yhteiskuntatieteiden maisteri f ari Pu-
hakka, 34, on nimitetty ltmarisen osakesi-
ioitusiohtajaksi. Htin on siioitustoiminnan
johtoryhmiin iiisen. Jari Puhakka on vii-
meksi toiminut Osuuspankkien ettike- ja
vakuutusyhteisOjen siioitusjohtajana.

Porasto

I 0y Porasto Ab on nimittdnyt Mari Lin-
tusen laskenta piiiitti kOksi asia kaski rjanpi -

topalveluihin. Hatlintoon kirlanpitiiiiiksi
on nimitetty tradenomi Antti Siitonen.

Varma-Sampo

I Valtiotieteen tohtori MaUl Karl on nimi-
tetty Varma-Sam mon utkomaanpalvelujen
pdtiltik6ksi r.8. alkaen. Hdn siirtyy Varma-
Sammon palvelukseen Suomen Brysselin
EU-edustustosta. Matti Karin yksik6n teh-
tevena on tariota entista perusteellisem-
paa ulkomaanty6n vakuuttamisen asian-
tuntemusta yrityksitte. Varma-Sampo ke-
hitt6ii uusia patvelumuotoja parhaillaan
yhteistyOssa Henki-Sammon kanssa.

Verdandl

I Tradenomi, WS, Tarja Lahtinen on ni-
rnitetty ElEkeva kuutusosakeyhti6 Verdan-
din suu nnittelupiiiiltikOksi. Tarja Lahtinen
on aikaisemmin toiminut yhtidn jerjestet-
mdsuunnitteliiana.
Yo-merkonomi, WS, Sari Hammarl on ni-
m itetty p i i ri piiii lti k0ksi Ve rda nd i -yhti 0id e n
Kouvolan konttoriin vastuualueenaan
Kaakkois-Suomi. Aiemmin hdn on toimi-
nut piiripaaltikk6nd Tuusutan konttorissa.
Yo-merkonomi Oltl Nlinisato on nimitetty
piiripitiltikOksi Verdandi-yhti0iden Tuusu-
lan konttoriin vastuuatueenaan Keski-Uu-
simaa.
MerkonomiVesa Matila on nimitetty piiri-
piifl lliktiksi Verdandi-yhti6iden Helsingin
aluekonttoriin.
Kauppatieteen maisteri Siv Boman on ni-
m itetty p i i ri ptiti lti kO ksi lt5 - U u d e I le m aa ile,
Porvoon konttoriin. Siv Boman on tyOs-
kennellyt viimeksi G E-vakuutuksessa.

Gil
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Ekonomlstl lrno nlsku

teorioiden kuvaamien markkinoiden te- . Tiimli

Iain-

hokkuuskriteerin. Ilmaisia lounaita ei ole
tarjolla, eiviitkii eliikelaitokset tai muut-
kaan instituutiot kykene saavuttamaan

tehostuminen;

\uttaus

liv?ilissii

voi olla
kukaan arvasi 1980-

markkinoiden yleistii tasoa parempia
fuottoja.(z

Mitl kllpailun tulo
pankkimaallmaan msrkltsi?

Mihin tyoeHkelaitosten kilpailua sitten
tarvitaan, jos kilpailun avulla ei pysryte
parantamaan eliikevarojen tuottoaf Yk-

yteistajuinen, mutta siseltAe viittauksia
my0s taloustieteeltiseen kirjattisuuteen.

o"Lakisiititeisen tyo€tekeidriestetmiin kit. toisiaan seuraavia piintdksiii. Vastaavasti,
pailuotosuhteiden setvittiiminen. Selvitys- jos tdnliin p[etetaen vapauttaa ellikekil-
miestehtiiviin loppuraportti", sosiaati- la pailua hieman, huomenna saatetaan huo-
terveysministeri6, Ty<iryhmdmuistio mata, ettd itse asiassa samalla tielli on iat-7gggi2t,z97 sivua, t..tit s. esirerlitsi .leremy siegel "stocks for kettavakin aiottua pidemmiille'

the Long Run" , McGraw Hitl, 1998. Kirja on

joh-

I Kuv, Niko Nurmi

\tAetare

'{''.''.

ru

l



ME

,,t'r :lt: . ,

!aeure

Rekisterdidyt
lisilelikeiiriestelyt

sulietaan

I TEL:n, YEL:n ja MYEL:n mukaiset rekisterdidyt
Iisiietiikejiirjestelyt sulietaan vuoden zoor alus-
ta. Asiasta on hallituksen esitys. Sen mukaan li-
siietiikejiirjestetyihin ei endd vuoden zooo ji[-
keen voitaisi rekisterciidii uusia lisiietiikejiirieste-
tyiii ei kii voimassa oleviin lisiietiikeva kuutuksii n

eniii voitaisi ottaa uusia vakuutettuja. Voimassa
olevat lisdeldkejariestetyt kuitenki n siii tyisiviit.

Lis6etdketurvan sulkeminen koskisi myds ti-
lanteita, joissa lutkisen sektorin eldketurva kor-
vataan TEL-peruseldketurvalla. Mahdoltista lisii-
eliiketurvaa ei voitaisi enae vakuuttaa rekiste-
16idyttii lisdetdkevakuutuksella.

Syitii tisiie tii ke j ii rjeste tyle n s u I ke m isee n ovat
muun muassa sen monimutkaisuus ja yltiipidon
katleus. Vakuutuskannan supistuessa korkeita
hoitokustannuksia joudutaan kattamaan yhd
pienenev6[d vakuutuskannalta. Lisdetu on ra-
kenteeltaan iiiykkii eikii etuuksia voida valita
kutloinkin ilmenev6n tarpeen mukaan.

Poikkeuksiakin on

TEL-tisiietiikeliirjestetyihin satlittaisiin kuitenkin
erditd poikkeuksia. Tytintekifii voisi tulta tisiielii-
keturvan piiriin vuoden zooo jdlkeenkin esimer-
kiksi sittoin, kun lisdetuj6rlestelyn piiriin kuulu-
neen ty6ntekijiin tydnantaja vaihtuu, mutta tydn-
tekiliin ty6oikeude[[inen tydsuhde tai TEL-ty6-
suhde ei katkea. Tai kun tytintekiiii siirtyy eliike-
kassan toimintapiiriin kuuluvan tycinantaian pal-
veluksesta toisen, saman eldkekassan piiriin
kuuluvan tyOnantaian palvelukseen.

Esitys koskee vai n vapaaehtoisen tisiietiikejiir-
jestelyn sulkemista. Ndin otlen [uottamustoimes-
sa oteva ja utkomaille liihetetty tydntekijii voi-
daan vakuuttaa edelleen, koska se tapahtuu va-
paaehtoisen peruseldkevakuuttamisen mukaan.
MyOs ty0ntekijiin oikeus itse latkaa rekisterciityd
lisiielikevakuutusta sdityisi ennatlaan.

Yrittiijiiltii ia maatatousyrittiiiiitlii siiityisi edet-
leen mahdollisuus ottaa vapaaehtoinen vakuu-
tus. Samoin vapaehtoisesti voitaisiin edelleen
vaku uttaa myris maataloustydhcin osatlistuva
perheyrityksen jdsen, jolte ei makseta rahapatk-
kaa.

Euroeslte ellkkeensaailtle

I ValtiovarainministeriOn EMU.profektissa
valmistellaan parhaillaan euron kaytt66n-
oton piiivitettyii siirtymiisuunnitelmaa ja tie-
dotuskampanjaa vuodenvaihdetta zoor-
2oo2 varten. Valmisteilla on esite, johon tu-
lee tietoa muun muassa kiiteisrahan kiiyt-
tii0notosta, pan kkipalvetuista, eliikkeistti ia
muusta sosiaaliturvasta sekii verotuksesta.
Tiedotuskampanja aioittuu ensi vuoden ke-
viiille.

Valtiovarain ministeri6n tiedotuskam pan-
jaa tdydentiimddn on suunnitteilta myds elti-
kejiirjestelmiin oma euroesite eliikkee nsaa-
jille. Esitteen on tarkoitus olla jaettavissa
kev6dn zoor aikana.

Euro tulee markan rinnalle elekeotteisiin
ja -arvioihin t.l.zoot alkaen. Vuoden 2oo2
alusta kaikki rekisterit ia laskenta toimivat
euroissa. Markat ovat elakeotteiden ja -arvi-
oiden euroloppusumman rinnalla vielti ion-
kin aikaa euron kiiyttOdnoton iiilkeen.

tortukka Hletonlenl

Tydantaiien alin kansaneliikemaksu
laskee heinikuussa

I Tycinantalien alin kansaneldkemaksu alenee heini-
kuun alusta o,4 prosenttiyksikk6ii eti z,oo prosenttiin
maksettujen patkkojen maarasta. Muutos alentaa
pienten ja ty6voimavaltaisten seki matalapalkkaisten
yritysten tycivoimakutuia. Paat0s liittyy valtion vuo-
den zooo ensimmiiseen lisitalousarvioon.

Yksityisten tydnantajien kansane [dkemaksu on por-
rastettu kolmeen [uokkaan, jotka riippuvat poistojen
ja palkkasumman mddrdstd. Alennettua maksua peri-
taan tyonantaiitta, joiden poistot jiiiiviit alte 3oo ooo
markan vuodessa tai ioiden poistojen mddrd on atle
10 prosenttia yrityksen maksamista palkoista.

Muutoksen iiitkeen yksityisen tydnantaian kansan-
eliikemaksun porrastus on 2,oo, 4,oo tai 4,9o pro-
senttia palkoista. Muutos koskee my6s erdit6 valtion
liikelaitoksia. Kansanetdkemaksun alennus pienentd6
Kansane16ketaitoksen maksutuloja zro miljoonaa
markkaa tdnd vuonna ia vuositasolta noin 5oo milloo-
naa markkaa. Vaiaus katetaan tisiiiimiittii valtion ta-
kuusuoritusta.



I Urheitijoiden tapaturma- ja e[6-
keturvan sddntely siirretddn ase-
tustasolta laiksi heiniikuun alus-
sa. Muutos pohjautuu perustusta-
kiin eikii se muuta urheitijoiden
sosiaaliturvan sisiilttiii olen naises-
ti. Urheileminen i56 vastaisuudes-
sakin pakollisen tydeldke- ia tapa-
turmaturvan utkopuoleile.

Urheituseurojen on sddnnclsten
m ukaan jiirjestettiivii tapaturma-
ia eldketurva joukkueurheiliialte,
jonka urheilusta saama palkkatulo
ylittiiii 55 54o markkaa vuodessa
tai petikaudessa. Yksitcitaiien ur-
heilijoitta on vetvottisuus vakuut-
taa itsensd vastaavan tutotason
ytityttyii. Va ku utta m isve lvo ltisu us
koskee myOs yhti0n muodossa ur-
heilutoimintaa harjoittavia seuro-

ia.
Vakuutusturva olisi jiirlestettii-

vii yksityiseltii eldkevaku utuksella

Urheiliioiden tapaturma- ja elflketurva lain tasolle

siihen saakka, kunnes urheitila
tiiyttiiii 38 vuotta. Edeltytyksenii
kuitenkin on, etti urheitusta saa-
tava tulo ylittiiii laissa siiiidetyn
rajan.

Turva kisittdd vanhuuseldk-
keen ja korvauksen urheilutapa-
turman aiheuttaman vamman, sai-
rauden ja tapaturmaisen kuote-
man varalta. Turva kattaa kitpaitut,
harjoittelun ja siirtymisen kitpaitu-
tai harioittelupaikoitte. Kitpailu-
matkoitla vapaa-aiaksi katsottava
aika ei kuulu tapaturmaturvan pii-
rii n.

Tapaturmakorvausta maksettai-
siin siihen saakka, kun urheitija
teyttea 38 vuotta, kuitenkin aina
vdhintddn ro vuoden ajan tapatur-
masta.

Vanhuuse[6kettd varten urhei-
Iuseuran tai yksildurheitiian on
otettava vakuutus, ionka maksu

on 4,5 prosenttia urheilusta saa-
duista tuloista.

Vakuuttumisvelvollisuuden vat-
vonta on Tapaturmavakuutustai-
tosten Liitolla, joka mycis pitiiii re-
kisterid vakuutetuista urheitijois-
ta. Laiitiitoitta on velvollisuus vat-
voa, etta urheilijat vakuutetaan.
Uutta on se, etta urheiluseurat
loutuvat maksamaan urheilijatle
sosiaatiturvan iiitki kiiteen, m i kiiti
ne eivdt ole huotehtineet vakuut-
tamisesta. Jotta urheitiia voi itse
vatvoa vakuutusturvansa riittd-
vyyttii, vakuutusyhtioiden on an-
nettava urheitijalle selvitys vakuu-
tusturvan sisiiltcistii kerran vuo-
dessa la tarvittaessa muulloinkin.

Urheilijoiden sosiaaliturvan pii-
riin kuutuu noin 8oo piiiiosin jouk-
kuelajien urheitiiaa. Seuroissa ur-
heitee noin 8oo ooo ihmistii.

E

Uusi nimi ia tiikemerkki Osuusmeiferien Yakuutuslaitokselle

I Osuusmeiierien ja Valion oma eldkekassa sekd
vakuutusyhti6 saavat uudet nimet. Osuusmeijeri-
en El6kekassa muuttuu Vation Eliikekassaksi ja
Meijerien Keskindinen VakuutusyhtiO muuttuu Va-
lion Keskiniiiseksi Va ku utusyhti6ksi. Yrityksistii
on tdhdn asti kSytetty yhteisnimitystd Osuusmei-
jerien Vakuutuslaitos. Samalla muutetaan yritys-
ten liikemerkki.

Nimenmuutokselta on tarkoitus viestittaA, etta
etdkekassa ja vakuutusyhtiO kuuluvat entistd tii-
viimmin Valioon, sitl6 io go prosenttia vakuute-
tuista on valio[aisia.

N imen muutokse n yhteydessd otetaan kiiyttOrin
my0s uusi tiikemerkki. Sen suunnittetun liihtdkoh-

tana oli Valioryhmiin identiteetti. Merkissii toistuvat samat
vdrit kuin Valion tunnuksessakin. Sininen, keltainen ja vih-
red vdri on poimittu suomalaisesta maaseutumaisemasta.
Tunnuksessa yhdistyviit Vation V- ja ElSkekassan E-kiriain
yhdeksi kokonaisuudeksi. Kiriain V viittaa mycis vakuutuk-
seen ja vakavaraisuuteen. Liikemerkin on suunnitellut
Sami Fiander, Art Director, lmpressionist Brand Factory
Oy:stii.

Eliikekassa maksaa eliikettii yhteensd 7 7oo eltikkeen-
saaialte. Yritysten yhteenlasketut vakuutusmaksu- ja siioi-
tustuotot olivat 435 miljoonaa markkaa ja taseen loppu-
summa 3,r miliardia markkaa vuonna 1999. Henkit6kuntaa
yrityksissS on 24. Toimipaikka sijaitsee Helsingissii Valio
Oy: n piiiikonttorin yhteydessii.
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Alno lacslle
Etlketurvakeskuksen
lakiosaston lakimies

uoden 1995 alusta voimaan
tulleen muutoksenhaku-uu-
distuksen yhteydessfl TEL:n
2I e $:n I momenttiin otet-

tiin asiavirheen korjaamista koskeva sdiin-
n0s, jonka noialla eliikclaitolaen on mah-
dollista oikaisa lainvoiman saanut piie-
tokscnsi ilman, ettfl vakuutusoikcudelta
tarvitsisi hakea piiltdkscn poistamista -
purkua.

tr(tiyt{nn0es[ sffinndksen sovelaminen
on osoittautunut ongelmalliseksi tilan-
teissa, ioissa yrittiijicn eliikclain (YEL)
mukainen vakuutuksen lakkauttamispiii-
tds havaitaan virheelliseksi.

tlakuutusoikeuden mlelestI
purkua oll haettava

Eliikelaitos oli 19.2.1993 antamallaan pdii-
t6ksellii lakkauttanut X:n vuonna 1974
alkaneen YEl-vakuutuksen I 0.8. 1992,
koska eliikelaitolsen saaman tiedon mu-
kaanyrittiije o[ tuona ajankohana asetet-
tu konkurssiin. Yritteiii ei ollut vastannut
cllkelaitoksen ennen lakkauttamispeetok-
sen antamista lfi ettiimiiiin kuulemiskir-
jecscen.

Sittemmin Ellketurvakeskuksen val-
vonnasse ilmeni, ett[ X:Iii on verotcttu
liike- tai ammattitulosta mycis I0.8.1992
tapahtuneen konkurssin jiilkeen. Eliikelai-
tolrsen liihettimiiiin ticdustelukirjeeseen
X vastasi ilmoittaen lopettaneensa yrittii-
jdtoiminnan vuonna 1995. Samoin eliike-
laitokseen leheft,imesseen vakuutushake-
muksessa X ilmoitti lopettaneensa vuon-
na 197 4 alkaneen yrittdjiitoiminnan
30. I 0. f 995 sairaudcn vuoksi.

Ellkelaitos antoi 8.1.1998 piiiitoksen,
jolla oikaistiin 19 .2.1993 annettua pfti-
toste siten, ette X:n YEl-vakuutuksen

YEL-vakuutuksen
la kka utta m is piiiittistti

o a

rheene
lakkauttamispiiiviksi vahvistettiin 30. I0.
r995.

X valitti piilt6ksesfi ja vaati vakuutuk-
sen piiiittymisajan palauttamista entiseksi
eli 10.8.1992. Yalituskirjelmiissiiin X il-
moitti, eni hiin ei pysty maksamaan va-
kuutusmaksuja jiilkikiiteen.

Ellkelautakunta kumosi elakclaitok-
sen pflflt6lsen ja jiitti asian el[kelaitoksen
L9.2.199 3 antarnan piiltoksen varaan.
Perusteluina elAkelautakunta totesi, ettli
koska Xrn vakuutukren p[iittimistii kos-
keva asia on ratkaistu eliikelaitoksen
lg.2.Lgg3 antamalla lainvoimaisella piii-
tdlselle, ei eliikelaitoksen olisi tullut rat-
kaista asiaa uudelleen ennen kuin lainvoi-
mainen peetds on poistettu.

Eliikelaitos valitti ellkelaurakunnan
piiiitciksestii vakuutusoikeuteen, joka hyl-
kAsi valituksen eldkelautakunnan piit0k-
sessii lausutuin perustein. YokA:n piiiittis
55 I 7/98/3 165, onncttu 19. 10. I 999

Pililt6ksen korjaaminen
aslavlrheent

Eliikelaitos perusti 8.1.1998 antamansa
piit6ksen TEL:r2L e $:n I momenniino
jonka mukaan elilkclaitos voi asianosais-
ten suostumuksella poistaa virheellisen
p{It6ksen ja ratkaista asian uudelleen, jos
eldlelaitoksen piiiitds perustuu selviisti
virheelliseen tai puutteelliseen selvityk-
seen taikka ilmeisen vddrflIn lain sovelta-
miseen.

fuiavirheen sy1.ni on yleensi piintcik-
sen pohjana olleiden sclvitysten virheelli-
syys tai puuttecllisuus. ]otta pfletds voitai-
siin korfata asiavirheend, on tosiseikan,
joka on johtanut virheelliseen piiiitcik-
seen, *iytynlt olla olemassa jo peetoste
annettaessa. Jos olosuhteet ovat muuttlr-

neet vasta pdiitdksen antamisen jiilkeen, ei
peetdste voida korjata asiavirhccnd.

ETICn yleiskirjcessl L 45/94 tode-
taan, ett{ piier6s6 ei voida korjata asia-
virheenfl, jos virheen peru$te on tulkin-
nanvarainen. |os kyseessii on esimerkiksi
harkinnanvarainen ty6tuloasia - tyOtulon
mi4r{n arvioiminen, ei TEL:n 2l e $:eii
voida kflyttflI, vaan silloin on haettava
pfliitiiksen purkua vakuutusoikeudelta.

Yritt{tttt pyydettflYE
yksilUlty suostumus

Kun on kysymp yrittiijiin tydtulopfiiirt k-
sen korjaamisesta, eiviit yriftejet aina tie-
de, mika vaikutus plit6kselln on vakuu-
tusmaksuun ja elflkkecseen. Ios p[iitbs
korjataan asiavirheeni TEL:n 2l e $:n I
momentin nojalla, yrittiijailte tulisi pyytiiii
tarkasti yksildiry suostumus plitciksen
oikaisemiseen, ellei se key ilmi jo hake-
mukscsta. Yrittijlille nrlisi myos tarkoin
selvitt{l, mihin pdiitdksen oikaisu johtaa
ja siten varmistaa, ettii yrituijii ymmiirtiiii
oikaisun seurauksct.

Ellei yriuiijl enna Euostumustaan piii-
toksen oikaiscmiseen, on elikelaitoksen
haettava vakuutusoikeudelta YEtr.-vakuu-
tuksen lakkauttamispiiitciksen purkua.
Niiissi tilanteissa on myds mahdollista
meuetell{ siten, etti}i edellisen vakuutuk-
sen lakkauttamispiiviistii eteenpiiin teh-
deiin uusi vakuutus (ETK:n yleiskirje A
4l/97). Uusi vakuutus ei kuitenkaan sai-
si olla neljiiii kuukautta lyhyempi, koska
eldkkcen laskeminen olisi tiill6in ongel-
mallista. YEL:n 4 $:ss{ nimittiiin tode-
taan, ettii eliike m*irdtliin eriksecn lulta-
kin jaksolta, jonka yrittiijin toiminta on
jatkunut viihint{iin neljii kuukautta.
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Reforms for simptifoing the
earnings-related pension
legislation
- what is obscurely said is obscurety
thought

I The editorial discusses the proposal for the
simplification of the earnings-related pension
Iegislation that has now come to tight. At the
stage when the Emptoyees' Pensions Act
(TEL) was created, the idea was ctear. Howev-
er, over the years, there have been new think-
ers with overlapping and crossing thoughts,
hurriedly added, which have obscured the
carrying ideas ofthe Act. ln line with the gov-
ernment programme, the aim of the reforms
has been to simplify the legistation. Another
aim is to achieve ctarity of expression. The
building blocks of the Act have thus been
completely rearranged, and efforts to clarify
the language have been made.

The pension system would have to be
straightened in any case, though. Society has
changed faster than the legislation, as peo-
pte's work careers have become fragmented,
and for an increasing number of people the
earnings levet goes downwards instead of up-
wards at the stage when retirement draws
closer. The method ofcalculating the pension-
abte wage from the last years of employment
for those insured under TEL and in the public
sector, seems to be outmoded. Today, few
countries apply the finaI salary method, and
the practise ofcalculating the pension on the
contributions paid, and the yield on these, is
gaining ground. Furthermore, the accelerated
accruaI for those over 6o was primarily in-
tended as a temporary solution, and the limit
of 50 per cent for the integration of pensions
stems from the time when there was higher
pension accruaI for people working in the
public sector than for others.

As expected, the draft aroused discord
among the tabour market organisations. ln-
deed, even minor changes make the hackles
rise for the hasty parties protecting their in-
terests. lfthe interests lead to the burying of
the matter, it seems likely that the decision-
makers will have to wait for a long time be-
fore something reatty new is brought up.The
technocrats of the scheme will now wait and
see how the decision-makers will respond to
their ambitious undertaking.

Communicative competence as a
resource for good citizenship

Communicative competence is a resource for
good citizenship, but the division of this com-
petence among the population is not even,
however, which may lead to a "digitatdivide".
This is stated in the recent doctoraI thesis
Through Knowledge and Skills Towards a Citi-

zens'lnformation Society. Studies in Knowl-
edge and Skilts as Resources for Participatory
and Autonomous Citizenship - Pension Know[-
edge and lnformation Technology Skilts as Ex-

amples, by Mrs Pirkko Jiiiiskeliiinen, Head of
the Communications Department at the Cen-
tral Pension Security lnstitute.

A competent citizen is able to use the serv-
ices provided by society, and is capable to
find necessary information from different net-
works, and by using his or her own resources.
The skill to use networks has been compared
to literacy, without which people are at risk to
become marginalised in modern society. The
study suggests that network literacy should
be obligatory and part of computsory educa-
tion. ldiskeliiinen points out, however, that
knowledge about society, i.e. general knowl-
edge, witl be important also in the future.

The empirical part ofthe study also ana-
lysed the development of the level of citizens'
knowledge about pensions, and how the Finn-
ish statutory earnings-retated pension
scheme could improve its suppty of informa-
tion. ln the case of more detailed and compli-
cated information, the level of knowledge was
still fairty low, and gaps in the knowledge
were common. The level of knowledge was
mainly explained by the educational back-
ground ofthe respondents, whereas age ex-
plained the respondents' interest in pensions.
ln addition to the information availabte from
the networks, also traditional methods of
communication and direct information chan-
nels between the citizens and the institutions
should be developed.

Fast results pace continues

The year 1999 was even better than the previ-
ous year for the pension insurance compa-
nies. The combined result of the companies
was FIM r9.o bitlion, which is an increase of
49.5 pet cent compared to the previous year.
The companies transferred FIM t7.l biltion for
strengthening their solvency, i.e. 48.9 per
cent more than in 1998. The total increase in
the companies'solvency margins was 56.2
per cent, and the increase in equalisation re-

serves was 22.3 per cent. The solvency mar-
gins of nearly all companies exceeded a leveI
of r5o per cent from the lower limit of the tar-
get zone. The sotvency margins accrued dur-
ing the previous years made it possible to
make more riskier investments with better
profit. The structure ofthe investment assets
changed, with the proportion of shares rising
from about 16 per cent to 25 per cent, as the
share of other instruments decreased.

The companies transferred FIM r,358 mil-
lion for refunds to clients, i.e. 6r per cent
more than the previous year. 0n average, this
means a reduction of 4.6 per cent on the TEL
contribution calculated over one year. Due to
the big differences in the yield rates on in-

vestments, the difference in the level of the
companies'refunds to ctients atso grew.

"Baby boom" generation in a new
phase of [ife: to retire or to stay on
at work?

At the stage when the acts on the earnings-
related pension came into force in the early
r96os, the large age classes born in the agrar-
ian Fintand after the war (those born in 1945-
r95o) were about to enter the [abour market.
Now, when they start reaching the age of 55,
they are in the midst of a new age of transi-
tion in society. Since most people of this gen-
eration have a long work history, having en-
tered the labour market at the age of q-t8,
many now find early retirement a tempting a[-
ternative.

As the average effective retirement age has
been exceptionally low in Finland during the
r99os, the aim has been to graduatly raise it.
There is concern both as regards increased
pension expenditures and the sufficiency of
labour in the future. When the large age
groups are now nearing a transitional stage in
their tife, there are both push and pull factors
for retirement.

The article refers to data obtained trough a

survey conducted in 1998 on the life span of
Finns, where the large age classes were asked
about their thoughts regarding retirement
and continued participation in working tife,
and what they considered a suitable retire-
ment age (Savioia 1999).

According to the survey, 67 per cent of the
men and 60 per cent ofthe women wanted to
retire before 5o. When the retirement age
considered suitable by the baby boomers
themsetves is analysed, it can be stated that
insufficient education, low occupationaI sta-
tus and poor health increase their urge to re-

tire prematurely.
The push factors for retirement were men-

tal strain ofwork and a long work history. Fac-

tors that would encourage continued work
participation and postponed retirement are
rehabilitation, higher pay, rearrangement of
working hours and guarantees for the perma-
nence of work.

Barbro Kiild
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YeArassa paikassa seestaminen voi tulla todella kalliiksi. Eparehelliset
yritykset tarjoavat tuotteitaan,a palvelujaan siind missd rehellisetkin.
Hinta voidaan painaa alas kun kayteteen pimea5 tyovoimaa. Myydaan
laittomasti maahantuotua tavaraa. Ei makseta lakiseeteisie maksuja.
Jos tarjous on selvSsti alle markkinahinnan, ole tarkkana.

Vaarallista peliS
Tilaajana voit joutua vastuuseen epdrehellisen yrityksen laiminly6n-
neiste. Tarveaineet voivat tdrvaentya. Tyomaan ulkopuolelle voi
aiheutua lisiivahinkoja. Pahimmillaan tyo j6d kesken. Takuita ei
anneta. Vakuutus ei korvaa. Kuluttajasuoiaa tai virallista laadunval-
vontaa on turha pyydellii apuun.

Tee aina kirjallinen sopimus. Vaadi kuitti. Tarkista sopimuskumppanisi
luottotiedot ja ennakkoperintarekisteriote. Jos aiot vehentaa alv:n
omassa verotuksessasi, tarkista, etta kumppanisi on alv-rekisterissS.
Jos teetat rakennusurakan, pyyda urakoijalta LEL-maksutodistus ja
verojeamatodistus.

l(ahden kauppaa
Ala lihota harmaata taloutta. Pimea tyo on kahden kauppa. Mieti,
mite teet ja mihin osallistut. Selvitii taustat. Valinpitemattomyys ja
eptirehellisyys koituvat kaikkien tappioksi.

Kari Ek und OM Oy

I "l (q I

. Valtiovarainministeri6 . Sisaasiainministerid . Sosiaali- ja terueysministeri6
. Oikeusministerid . Kauppa- ja teollisuusministerid . Tydministeri6 . Verohallinto

. Tullilaitos . Keskusrikospoliisi . Oikeuskanslerinvirasto . Valtakunnansyyttijanvirasto
. Konkurssiasiamiehen toimisto. KELA. Suomen Kuntaliitto. Suomen Yrittiijiit

. sAK . STTK . AKAVA . Teollisuuden ja Ty6nantajain Keskusliitto . Palvelutyonaitajat
. Eleketudakeskus . Tyiielekelaitonen Liitto . Veronmak*jain Keskusliitto
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Koulun $,siikan tunneilta jiii mieleen kiisite kyilnstymispiste: enemmiin ei mahdu milldln, ia ylimiin-
reste on vain riesaa.

]okisen taloudessa se on saavutettu ja ohitettukin komeasti.
loka joulu, harva se iiitienpdivi ja muuten vaan mukalrruden halusta on ostettu eliimistii ja seka-

laista askarointia helpottavia laitteita.
Keittiost[ loytyvet, totta kai, jiiikaappi, kylmiikaappi, pakastin, ldmp<ikaappi, lihamylly, vatkain, me -

hulinko, raastin, yleiskone, leipiikone, munankeitin, leivdnpaahdin, vohveligrilli, uppokeitin, perko-
laattori, vibraattori, kahviautomaatti, joka osaa keittiiii capuccinoa, pastakone, jiiiitelokone, mikroaal-
touuni, saslikkigrilli, pullotuskone, purkituskone, vakuumi-imuri ja erditt muut tuiki tarpeelliset.

Kylpyhuoneessa on useita sfikohammasharjoja, jalkakylpykone, hieromalaite, automaattivaaka,
verenpainemittari, pulssisensori, niittokoneet erikseen kaikille karvustoille kuten hiuksille, parralle,
siiiirikarvoille ja nendkarvoille, seke erilaisia kiihertimiil, kihertimiii, kuivureita, jyrsimi?i.

Kampauspdydiin laatikoissa on toinen mokoma muuta timdn alan tavaraa.
Televisioita on kaksi, mokill?i kolmas, ja lapset mankuvat auton takapenkille neljittii. Radioita on

yksi \rmmentii asuinnelidtii kohti, Ievy-, cd- ja kasettisoittimia kuutiomerri, stereolaitteistoja ja videoita
siellii tiilille, kiinnykoitii ja palikoita ja muita puhelimia riitt?ivdsti. Autotallissa on yhte ja toista, kella-
rissa ja ullakolla roykkioittiiin puolikuntoista ja vanhentunutta.

En kerro titii kehuskellalseni. Siihen ei ole syltl. Itse asiassa tiilH hetkellii itkettld.
Meillehlin luvattiin, etti kodin koneet ja laitteet ovat uskollisia ja uupumattomia palvelijoita.
I(ivikin toisin piiin. Ihminen palvelee eikii suinkaan uupumatta.
Sanottiin, ettl vempaimet siiistivdt aikaa ja vaivaa. Todellisuudessa aina vain tuhdimpi osa eldrmiistii

tiirvaFyy niiden ylliipitoon. Pikku apulaisia on niin paljon, ettii viihintiiiin kolmannes on kaiken aikaa
epf,kunnossa. Yhden kun saa toimimaan, toinen ehtii simahtaa. Fysiikan tunneilta tuttu kylliistymis-
piste on saalutetnr: enempee ei mahdu milleain, ja liika valuu yli.

Nykyisin ]okisenkin aika hupenee huoltopalvelujen etsiskelyyn, kuljetuksiin, kysetyihin ja kannus-
tamiseen, hintaneuvotteluihin, lainajiirjestelyihin ja sen sellaiseen.

Takuista ei onneksi tarvitse kinata. Ne ovat umpeutuneet juuri kalsi viikkoa sitten.
Ioskus kun on pakko pysiihtyii punaisiin, tulee ajatelluksi jokunen haikea ajatus surkeasta takapa-

juisuudesta
ja tee uusi.

ennen eliimiii sulostuttavan tekniikan kukoistusta: jos vatkain siirkyy niin ei kun mesiiin

Jokinen
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