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Kilpaitu tisiiii tuottoja ia tehokkuutta
tytiettiketaitoksiin

- Kitpailutta on rajoituksia, mutta ylipaansa suo-
malaisten tydelaketaitosten kilpailukeinot ovat
samat kuin ulkomaisten. Toisaalta pitiiisi saada
sijoitustoiminta tuottamaan mahdoltisimman hy-
vin, toisaalta toimia tehokkaasti. TyOelakelaitok-
set voivat kilpailla myos palvelulla, LELTytieliike-
kassan toimitusjohtaja Lauri Koivusalo toteaa.

Koivusa lo o li toi n e n la kistititeisen tyde lii kelii r-

iestelman kitpailuolosuhteita selvittiineisti sel-
vitysmiehistii ja toinen oli ty6ministeridn neu-
votteleva virkamies Markku Waltin. He luovutti-
vat loppuraportin sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perholle zr. tammikuuta.

Tapiolan Kalpala kiynnistiisi kes-
kustelun etikeiiiriestetmdn paetiis-
mekanismista

Tydeliikeliirjestelmiissii pitiiisi kdynnistiiii Tapio-
la-yhti6iden paajohtaian Asmo Kalpalan mu-
kaan keskustelu siitii, mikii rooli on itse kullakin
nyt mukana olevalla osapuolella jatkossa, kun
eliikeuudistuksista ja yhtitiiden toiminnan saen-
telystii tehddiin piiiitoksiii.
- Nykykiiytiinntissa on puutteita: se ei ole lii-

piniikyvd la sisaltaa jiiiiviyksiii.

Onko tuleva tytipaikkasi meilta?

Opetushallituksen ennusteen mukaan Suomes-
sa tarvitaan vuosina 7gg5-2o7o miljoona uutta
tyiintekijiiii. Hyva uutinen tulevaisuuttaan suun-
nitteleville taman paivan koulutaisilte. Mutta mi-
ten hyvin vakuutusalan organisaatiot ovat va-
rautuneet taisteluun uudesta utiaasta sukupol-
vesta, jolle kunnon ammatti ei ehkii tarkoita-
kaan vain hyviiii palkkaa, vaan kiinnostavaa ty6-
tii ja hyviii ty6otosuhteita.

Kuntoutuspolun alkup66 avartuu
58-59-vuotiaat katsastetaan

Yksimielisid oltaan siitd, etta kuntoutus - mytjs
tydetiikevakuutu ksessa - on aloitettava riitta-
viin ajoissa. Olisi toimittava ennen kuin joudu-
taan sairauspaivdrahojen vaiheeseen. Uuden
ohjeen mukaan tyontekijiin mahdollisuudet
kuntoutukseen on selvitettdvii jo silloin, kun hii-
nelld todetaan sairaudesta johtuva tydkyvyttd-
myyden uhka.

Historian ironia ja leikkausten moraali

Professori Olli Kangas toteaa kotumnissaan,
etta historia on usein ironista. Ne poliittiset voi-
mat, jotka halusivat luoda kaikki kattavan sosi-
aaliturvan, joka olisi turvassa leikkauksilta, sai-
vatkin aikaan jdrlestetmiin, jota on suhteeltisen
helppo muuttaa. Vastaavasti, ne ryhmdt, iotka
ovat taloude[[iseen kantokykyyn vedoten aja-
neet viihemmiin keskitettya ja vtihemmdn va[-
tiollista sosiaalipolitiikkaa, tutivatkin kehittii-
neeksi jiirjestelmiin, lohon on ddrimmiiisen han-
kala kajota, ja johon on hyvin vaikea tehdd [eik-
kauksia.

Saksan etdketurvan rakenteita
uudistetaan

Saksan punavihred hallitus teki viime kesdnii
periaatepaatdksen koko etiiketurvan rakenteen
uudistamisesta niin, ett6 se paremmin kestdisi
kasvavan eliikeldisvdest6n aiheuttamat kustan-
nuspaineet. Periaatep6iitcis synnytti kiivaan eld
kepoliittisen keskustelun.

Kasvu, korko ja eltkerahastoien
kohtalo

Korko on tdrketi kaikessa tulevaisuuteen suun-
tautuvassa toiminnassa..los tulevaisuus on kau-
kana, niin korko on erittiiin tdrked.

tidnkd resurssit harkiten vai tuhlaten. Kai-
kesta tasta olisi hyvd saada [uotettavaa em-
piirista tietoa, mutta tehtivd on todetla haas-
tava.

. ,9r..'S,5$7,

Kuntatyti kunnossa -proiekti edis-
tit vakuutettuien tydkykyii ja hy-
vinvointia

Kuntien eldkevakuutus atoitti vuonna
1998 Kuntatyci kunnossa -projektin, ion-
ka tavoitteena on tukea vakuutettuien
tydkykya ia hyvinvointia.
Anlalankosketla puolestaan ideoitiin ia
suunnitettiin yhdessd Lappeenrannan
aluetydterveystaitoksen kanssa Kunnon
juttu, jonka tavoitteeksi asetettiin esi-
miesten oman iaksamisen tukeminen la
esimiesten vatmentaminen ns. prosessi-
konsutteiksi, jotta he puolestaan voisivat
tukea tydkykyd ja jaksamista omissa tyti-
yhteisdissaan.

Tiistaitiimaa itiiitiin kaipaamaan

Rauhallinen, leppoisa, asiattinen. Siind
kolme katsoiien usein mainitsemaa Tiis-
taitiima-ohielman ominaisuutta. Niitii kii-
teltiin, niiden takia ohietmaa seurattiin .ia

nyt niitd kaivataan.

,,1:'lli"''l' "-t" 1*lWl@ ffi
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nen kertoo, etta Etaketurvakeskuksen
kautta kutki eliikekustannusten selvitte-
tyd ia iakoa varten 4 628 mitjoonaa mark-
kaa.

ftili{t<sii .....?7
lVgkWytt6myysasiai n neuvottelu-
kunnan suosituksia:
kouiuiusyu.teelimnlaltiin . . . :g
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U Ikomaille maksetut eldkkeet

Vuoden 1998 lopussa maksettiin Suomesta eld-
ketta 47 5oo ulkomailla asuvalle henkilotle, lii-
hes 7o eri maahan. Keskimtidrin eliike oli suu-
ruudeltaan r 6o4 markkaa.
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Eliketurvan kokonaiskustan nusten
kansainvilinen vertaitu visainen on-
gelma

Kunnon eliikkeet ovat kaltiita. Voidaankin kysyti,
onko maittaisessa vertailussa mieltii: Eivdtkti
kustannukset miiiiriiydy lo sen perusteella,
mikd on eliikkeiden taso ja missd iiissii eliik-
keelle ldhdetdiin? Kustannustehokkuuteen vai-
kuttaa kuitenkin monta seikkaa: Miten optimaa-
lisesti ennakkorahastointia onnistutaan kaytta-
maan, miten suuret ovat hallintokutut, ja kiiyte-
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Kilpailuselvityksen
ehdotukset-
instituution itsesflfltelyti ?
Selvitys tyoelikejirjestelmdn kilpailun tehostamiseksi tuli julkisuuteen tammikuun lop-
pupuolella. Selvityksen ehdotukset voidaan tulkita ryoelekeinstituution itsesidtelyksi,
pyrkimykseksi torjua nykymuotoisen hallintojirjestelmdn eriitd uhkia. Torjunta suun-
tautuu kahteen ilmansuuntaan. Ensimmdisessi hidmottdi kaupunki, jonka talojen ylle
kohoaa kaksi muita suurempaa rakennusta. Toisessa nousee ukkosrintaman lailla ldpi-
tunkematon pykdldinen hernerokkasumu.

Arkiproosalla ilmaisten selvirysmiehet Lauri Koir,,r.rsalo ja Markku Wallin ehdottavat
elikeyhtioiden kilpailun varovaista vapauttamista ja samassa yhteydessd eldkelakien py-
kilien vdhentdmistl. Lisiksi uuden eldkelaitoksen perustamista halutaan helpottaa. Kes-
kitrymisvaaraa ei raportissa mainita nimelti. Tissd Tyoellke-lehdessd olevassa haastat-
telussaan Koir'usalo sanoo liiallisen keskittymisen ndivettdvin kilpailua. Vield suoren'r-
min asiaan tarttuu itseniisisti mielipiteistdln tunnetru Tapiolan fumo Kalpala.

Tyoeldkejirjestelmd, jonka hienosidtod kilpailuselvitys kdsittelee, on omintakeinen
suomalainen ratkaisu. Yksityiset elekelaitokset hallinnoivat lakisddteisen sosiaalivakuu-
tuksen keskeisintd sektoria. Ennakkoluuloton linjavalinta on osoittautunut hlvin toimi-
vaksi ja kustannustehokkaaksi. Hajautetusta hallintomallista on tullut erds jdrjestelmin
kulmakivistd, josta on syytl pitdi lujasti kiinni. Eldkelaitosten kilpailu pitdd palvelun ta-
sokkaana ja hallintokustannukset kurissa.

Palvelun laatu on erds kilpailukeinoista. Tdhdn kuuluvat muun muassa eldkehakemus-
ten nopea ja oikeansisdltoinen ratkaiseminen, vakuutusten hoidon vaivattomuus ja koko
toiminnan kustannustietoisuus. Jos palvelu ei qydytd, ryonantaja tai yrittdjd voi vaih-
taa yhtiotd. Vaikka vaihtoja tehdidn suhteellisen vdhin, pitdd tietoisuus asiakkaiden lih-
tomahdollisuudesta palvelumielen virkednd.

Toinen kilpailutekije on sijoitustoiminta. Jos sijoitustoiminta on onnistunutta, yhtio
voi kdlttdd harkintansa mukaan osan laskuperustekoron ylittevista ruotoistaan maksualen-
nuksiin eli hyviryksiin. Talouselimln "ndkymlttomdn kdden" opin mukaisesti yrirysten
valintojen odottaisi suuntautu\.an kohti suurimpia hyvityksid antavia elikelaitoksia.

Selviryksessd ehdotetaan lainsdddinnon uudistamista siten, ettd ryoeldkeyhtion vaihto
tulisi nykyistd helpommaksi ja asiakas uudessa yhtiossl pddsisi nyklsti nopeammin naut-
timaan tdysistd hyviryksistl.

Miten paljon liikehdintdd r,rrosittain vaihtelevat hyvirykset todellisuudcssa aiheutta-
vat ei ole tarkoin selvilld. Yhte epiiselvid on liikkeen suunta, jos siirtymisii nykyisesti
helpotettaisiin. |os hyvitysten suuruus kasvaa kilpailun vapautuessa, mahdollisesti siir-
toliike suuntautuukin voittopuolisesti pienistd isoihin ja ala keskitql, entisestidn.

Miti tulee lainsdddlnnon selkeytdmiseen, eli - kuten Koiwsalo haastattelussaan suo-
raan antaa ymmf,rtdi - TEL:n, LEL:n ja YEL:n yhdistimiseen yhdeksi elikelaiksi, esi-
tys on tervehenkinen. Sen arvoa lisdl se, ettd eh-
dotus tulee jdrjestelmdn sisdlte. Tyoellkelainsdd-
dinto on monimutkaistunut niin, ettd asiantun-
tijatkin ovat ymmdlldiin, tavallisesta vakuuterus-
ta puhumattakaan. Ttmi on vastoin hyvae hallin-
totapaa ja uhkaa jlrjestelmdn legitimiteettid.

Tyoeldkelainsliddnnon selkeyttdmisti on sly-
td pitid tarpeellisena jirjestelmdn uskottawutta
vahvistavana toimenpiteeni seki kansalaisten,
heiddn edunvalvojiensa ette toimeenpanosta vas-
taavan hallintokoneiston kannalta.
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Voi ko yleensd [a kisHfi tei ne n tytielii keiiirjes-
telmd kilpailla, kun monet asiat ovat etuki-
teen laeilla, asetuksilla ja ministeri6n mi6ri-
yksittii tiu kasti siitinnettyi5? Miten kilpailee
jiirjestetmii, jolla on yhteisvastuu? Jos ioku
elikelaitos menee konkurssiin, itiliette
i6tineet vastaavat ettikkeistii. f iiriestetmiillti
on my6s yhteinen laskuperustekorko, joka
m iiErittiiti sii oituste n vth i m miistuoton. On

yhteinen tasausjirjestelmt, samat vakuutus-
maksut ja samat elflke-etuudet.

ffi r'lh tvoclSkclaitokset voivat kilpaillir halutessaan

ffi *ffi ihan terveclli pohjalla. Kitpailulta or.r rajoituksia,
ffi AW nrutta vlipd.{nsii suomalaisten ryoehkelaitostcn kil-
lW pailukeinor ovat samat kuin ulkornaistcr-r. Toisaalta
pitdisi saada sijoitustoiminta tlrottxmaan mal-rdollisinlman h1'-

vin, toisaalta toirnia tel.rokkaasti. Tyoeldkclaitokset r.oivat kil-
pailla mvos ;ralvclulla, LtL Tyoeldkekassan toin.ritusjohtaja
Lauri Koil,usalo toteaa.

Koir.usalo oli toiner.r lakislriteisen q'oclikejrirjesteln.rdn kil -

pailuolosuhtcita selvittrineisti sch'iq'smiehisti ja toinen oli q,o
ministeritrn neuvottelcva l'irkamics Markku Wallin. He luo-
ruttivat loppr.rraportin sosiaali- ja tcrvcvsministeri Maija Perhol
le 21. tan-rmikur-rta.

Sclvitysr-niester-r chdotukset lihtevit siitd, ettd nvkviser-r wo-
ellkcjlrjcstclmdn kilpailua listtddr.r sen omat critvispiirtee t
muun muassa kustannusten tasausjlrjestelmd sdiiyttden. Kilpai-
h.ra ci haluta vapauttaa niin, ettl henkivakuutusdirektiir.id alet-
taisiir-r sovcltaa n.oelikclaitoksiin. Se merkitsisi r-r-ruun muassa ul-
komaiscr.r kilpailur.r tuloa.

On luotava samanlaiset edettytykset kitpaitta

Ter"'e kilpailu on mahdollista vasta sitten, kur.r toimintacdelh'-
rvkset ovat kaikille samanlaiset.

- Mutkikas ja monir.raincn lainsddddnto sekd erilaiset ohjeet

ovat suuri este tyoelikejiirjestelmdn kilpailulle. Suositrnrnre ,

etta lainseedentoii ylainkertaistetaan ja selkiinr.n'tctirin pikaises-
ti. Samansistltoiset toimintasdlnndt luovat pohjan kilpailulle .

Esimerkiksi tyoelakeyhtioiden toimiluvat olisi kilpailusvistl
yhdenmukaistettava, Koilrrsalo perustelee.

- Yksityisen puolen ryoelikelait voidaan hvvin vhdistld il
man, ettd kukaan putoaa ulkopuolelle. Selvilisimme -vhdelli
tyontekijein elikelailla kolmen sijasta. Samalla voitaisiir.r selki-
yttiiii eliikkeen miiiriytymissdinnoksid, mikl otisi tIrkcII va

kuutettujen tyontekijoiden kannalta.
Koirusalo lisii, etti merimiehet ja t.uaatalousl,rittljdt sovel-

tuvat erityispiirteiden lrroksi huonosti 1'htcisccr.r lakiir.r n.ruidcn
tyosuhteisten tyontekijriiden tai yrittajicn kanssa. Rvl.rn.rrit trr-
vitsisivat edelleen kumpikin omat lakinsa rn1'ds siksi, etti hci-
dln eldkkeensf, kustannetaan pitkiilti valtion varoista.

Paitsi ettd ryoeliikelainsiadentde pitlisi vhclistid ia vksinkcr-
taistaa selvirysmiehet esittivit, ette turhat siidoksct ja m[:ird-
yksct poistctaan. Laissa p1'klldt esitetdSn uscin hrr,ir-r vlciscssd
muodossa. Siksi k:i1,ttr-uron toimintaa ohjata:rr-r sosiaali- ja ter-
veysministcrit)n o[.rjeilla ja n.rilrdvksilli, jotkir wocllkeIiritoksen
ndkokrrlm,rstl or lt lliu veroisia.

- Esimcrkiksi suuret elikkciden rahoitust:r kosko'at pdiitok-
set tehdIil'r n,oe llkcjrirjcste lmdssi lihes yksinomirirn ministcriou
laatimier-r perustcidcr-r pohjalta. Sliinnokset csite tddr-r uscir-r vie li
matemaattisir-ra kaavoina laskupertrsteissa, joita vn-rm;irtrivdt vair-r

asiaar-r vil-rkivn,ncct aktuaarit ja asiantur-rtijat. Pcrusteidcn ldpi-
nlkrnnryttd ja sdil-rnt)stcn sclkeytt:i ja 1'mr-r-rirrettdn'r'tti p:iritok-
ser.rtckijoille pitiiisi chdottomasti lisdtri, Koivusalo korostaa.

Ty6etii keyhtitin vai hto nykyista helpo m m a ksi

Nykyisin n.rcrkittiir'l kilpailuteki j I TE L j drj cstcln.riss:i on, ettd

ryoellkevakuutusl,l.rti6 voi jakaa asiakkaillecn hrviwksirrri,vlijid
mdd, jota ei jouduta kdrttimidn vakavaraisuuden vahvistanrisccn.
Hp'iq'kset rahastoidaan ja ositetaan asiakaskohtaisesti. Jos asia

kas vaihtaa ellkevhtiotl, karttunut rahasto ei siirry mukana.

- Emme tue rahaston siirtoa uuteen yhtioon asiakkaar-r

mukana. Ser-r sijaan csitimme menettelyl, jossa asiakas pdrisisi

melko r.ropeasti nauttimaan tdysistii hr'r'ityksistd. Ne laskettaisiin
uudessa vhtiossd kolmen r.uoden aikar-ra maksettr-rjen vakuutus-
maksujen perusteella.

IJusi menettcl,v helpotttrisi siirtr'mistl vhtiostl toisccn, cikd
tarr,itsisi ryhtyi lxfilsl.rselvityksiir.r. Asiakkaan cdun nrukaista
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on, etta hdn voi halutessaan vaihtaa yhtio-
td muulloir-rkin kuin kalentcrivuoden
alussa. Selvifl'sn'riehet ehdottavat, ettd
vaihto olisi rnahdollista neljdnnesvuosit-
tain.

U uden laitoksen perustamista
helpotettava

Myos uuden elf,kelaitoksen pcrustamista
tulisi helpottar. Pcrustanrinen valtii ainr
vakuutusvalvontaviraston luvan. Siini vh-
tevdessd tarkistetaan, ettd k.vsecssd on
elinkelpoinen vakuuruskanta ja etti eldke-
laitokscn toimir-rta perustr.ru vakaalle poh-
jalle.

- Asiakkaan pitiisi voida siirtdi n,on-
tekijoidensi vanhuuselSkevastuut uutcen
eldkelaitokseen n1'kl,istd helpon.rmin. Toi-
n-rintaplSornaa siirrettiisiir-r luovuttavarr
laitoksen vakavaraisuusrajaan saakka.
Uuden cldkelaitoksen tulisi rnvos saada li
slaikaa toin-rintapddomansa ker:idmiseen
ja silli olisi alussa normaalia pier.rcmpi
vakavaraisuusvaatimus.

Selvitvsn-riehet civdt olc esittlneet
muutoksia siihen, kr-rka valitsce n,oeleke -

laitoksen, jossa ekiko'akuutukset hoide-
taan. - Nykyisin laki mddrid, ctte n,onan-
taialla on r,elvollisuus jdrjestdd ellketun,a
ottamalla vakuutr.rs q'ontekijoilleer-r jossa-
kin r.akuutr-rsvhtiossd. los pditosvaltaa
muutctaan. nrukarr.r scural nrvos vastuu.
Koirusalo toteaa.

Hajautus on seilytetteve

- Toteamme raportissa hr.r'in r,oimak-
kaasti, ettd hajautus Woeldkejarjestelmtssi
pitee seilyfted. Liiallinen keskittvminen
neivettee kilpailua ja riskit kasvavat. Mur-
ta emme ole esittlneet niin sar-rottua dif:
fuusiolainsddddntoi, jonka mukaan iso
yhtio voitaisiin pilkkoa pienemn'riksi. Jos
halutaan, asia on selr.itettdr,:i muussa t.h-
teydesse, koska siihen liitnnr muitakin te-
kijoitii kuin kilpailu.

- los viranomaisen luvalla perustettu
elikelaitos kasvaa normaalin asiakashan-
kinnan ja terveen kilpailun avulla, asiaan
ei pelkdn koon perusteella voi puuttlla.
Ios tvc,elekelaitos klvttdd mddrddr'1d
markkina-asemaansa vidri n, vakuutusval-
vor.rta- ja kilpailuvirasto yhdessd voivat

Ty6cHkelerlestetmin kilpaltuolosuhtelta sel-
vitteneet selyltysmlehet tEt Iyiielikekassan
toimltuslohtala Laurl Kolvusalo (olk.) ia tytiml-
nisterliin neuyotteleya yirkamles tarkku Wal-
lln luovuttamassa loppuraporttlaan soslaall- la
terveysmlnisteri ilaila Perhollc.

puuttua asiaan, jolloin iiritilanteessa voi-
daan joutua myos pilkkomiscen.

]o pclkiillii etukdteisr.alvonnalla este-
teen epetervctti kilpailua. - Vakuutusval-
vontavirasto huolehtii siitI, ettei sellaisia
kannansiirtoja sallita, joilla markkinoille
muodostuu meerddvid, vlisuuria vhtioitd.

Vakuutustoiminta elde voimakasta
muutoksen aikaa. Fuusiot ja finar-rssitava-
ratalot ovat nvh,is\Ttte. Koivusalon mie-
lesti kehitvssuunnan tulisi olla sellainen,
ettd tyoelekevhtioiden mdird pikemmin
lisddnqy kuin vll.renee.

- Tvoeldkejerjestelmdn itseniisy_vs on
sdilvtettdvd. Ei voida sallia, ettd ryoeldke-

,vhtiot alkaisir.at suurten fi nanssitar.arata-
lojcn vhtevdessi suunnata toiminraansa ja

kilpailuaan muualle kuin hrvien tuortojen
saamisccn clakelaitoksel le.

- Tan,ittaessa pitrii oila vaimis vaikka
rakentamaan q,oelekelaitoksille oma jake-
luverkosto, jollei woelikevakuutus muu-
ten sdilv itseniisenl.

Koivusalo muistuttaa taustalla vii.l'r,-
vdstl vaarasta, jossa ajaudutaan todella
vapaaseen kilpailuun markkinoilla. Tyo-
eldkejrirjestelmd saattaisi menettlS erirlris-
asemansa EU-direktiivien suhteen, ja

mikl vhtio tahansa, myos ulkomaiset,
voisi alkaa harjoittaa n,oeldkevakuunrstoi-
mintaa.

Sijoitustuotot keskeisin
kitpaitukeino

Sijoitustoiminta on keskeisin n,oeldkejdr-
jestelmdn kilpailukeinoista. Sijoitusten
tuottovaatimus mIird.vql, laskupcruste -

koron perusteella. Vuonna 2000 sijoituk-
silta edelh,tetadn yihintddn 5,25 prosen-
tin tuottoa, joka ohjataan tulevien eldk-
keiden rahoitukseen. Tdmdn ylittdvdt
tuotot joko turvaavat eldkkeiden rahoi-
tusta vakavaraisuuden lisdykseni tai niiti
kl,vtettdn asiakashwitysten maksuun.
Nl.ky.isin laskuperustekorko mdiritellddn
etukdteen, minki vuoksi keskustellaan
paljon koron oikeasta tasosta. Selvitys-
miehet ehdottavat laskuperustekoror-r
mddrittelemisti vasta j;ilkikdteen.

- Se olisi iso muutos nvkyiseen. Jos
muutos tehdean, jokainer.r pyrkisi parhaa-
seen mahdolliseen sijoitustoiminnan tu-
Iokseen, ja r.asta jdlkikdteen tuottojen kes-
kianona midrittdisiin, minkd verran kor-
koa on h1.r''itettlvd elcikerahastolle. Kuka
meistd voi etukiteen tietdi mitd maailmas-
sa ensi ruonna tapahtuu! Koirusalo kysl'y.

Sijoitustoiminnan tuotot palkitsisivat
vhtiote. Mitf, suurcmmat tuotot saadaan,
sitd enemmin yhtiot voivat jakaa hr.viwk-
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sid asiakkailleen vakuutusmaksuihir.r.
Myos tuleviin eldkkeisiin kertyisi nykyistd
enemmf,n riskipuskuria. Tavoitteena on,
ette tulevaisuudessa tuotoilla korvataan
osa vakuutusmaksun noususta. Laskelmi-
en mukaan \uoteen 2030 mennessd va-
kuutusmaksu nousisi 32 prosenttiin. Si-
joitustoiminnan 4 prosentin reaalituotol-
la voitaisiin alentaa vakuutusmaksua jopa
kolme prosenttiyksikkoi.

- Myos tiedottamista ja julkisuutta
pital lisdtt sijoitusasioista. Velvoite kos-
kee kaikkia, vakuutusyhtioitd, sIdtiotS,
elikekassoja ja lakisditeisiii eldkelaitoksia.
Ehdotamme myos, ettd puolueettomat,
ulkopuoliset tahot arvioivat jatkossa osa-
ke- ettd kiinteistosijoitusten tulokselli-
suutta. fos ulkopuoliset olisivat arvioi-
massa, toiminta tehostuisi. Tdhdn asti
asioita on pyoritelry vain oman jirjestel-
mdn sisdlld.

lulkisuudella pyritddn siihen, ettei si-
joituksia tehtiisi, esimerkiksi kiinteistojl
ostettaisi, pelkln asiakashankinnan r.uok-
si. NIin vdlryttdisiin huonosti tuottavilta
sijoituksilta. - Tirkedd on m.vos, etti si-
joittajat ovat alansa ammattilaisia, silli
kilpailu sijoitusmarkkinoilla koverree yhi,
Koil.r.rsalo sanoo.

Sellaisissa asioissa, joissa ei kilpailla,
tulee kehittdd nykyiste enemmdn yhteis-
toimintaa. Esimerkiksi tietojirjestelmiit
voivat olla tillaisia. - Yhteistoiminta oli-
si tirkedd ennen kaikkea pienille yhtioil-
le, joiden hoitokuluissa suurct investoin-
nit verottavat kilpailukykye ja vievlt poh-
jaa toiminnan tehokkuudelta enemmdn
kuin isoissa yhtioissi.

Toiminta tehokkaaksi ja
palvelu paremmaksi

Mitd tehokkaammin eldkelaitos toimii,
sitl enemmdn se sddstdd kustannuksia.
Tehokkuutta voidaan mitata monin eri

tavoin, esimerkiksi miten nopeasti eldk-
keenhakija saa pddtoksen tai miten edul
lisesti ellkelaitos on pysrynyt hoitamaar.r
asiat.

- Vuosikertomusten informatiivisuut-
ta tulee lisdtd. Tietoa tulee jakaa sijoituk'
sista ja vakavaraisuudesta useamman ker-
ran vuodessa. Korostamme ulospiin
sunntautumista. Asioita ei pidi hoitaa
ajatcllen, miki on eldkelaitosten kar.rnal-
ta mukavinta. Ulkopuolisten pitdd arvioi-
da, toimimmeko hyvin vai huonosti. Sii-
hen kuuluu myos asiakasqytlviisyys kes-

keisend mittarina. luuri asiakas valitsee
kilpailutilanteessa yhtiostd saamansa tie-
don ja mielikuvan perusteella, missi va-
kuutuksensa haluaa hoitaa.

Selvirysmiesten ehdotusten pohjalta
myos takaisir-rlainauksen asema tulisi
muuttumaan. Oikeus lainaan sdilyisi,
mutta ehdot voisivat olla Iaitoskohtaisia.

- Eldkelaitokset kilpailevat keskenddn,
kuka pysqy milldkin korolla rahaa lainaa-
maan. Rahasta ei nykyisin ole pulaa. Ky-
svmvs on sen hinnasta.

Vakavaraisuus
tehokkaam m in kiiyttiitin

Vakavaraisuussddnnokset ohjaavat, missd
mldrin elikelaitos voi tehdd riskipitoisia
sijoituksia. - Puskurit on rakennettu erit-
tdin varmalle pohjalle. Jos kerran pusku-
reita on, pitdi voida ja uskaltaa ottaa
myos riskii. Muuten hyvid tuottoja ei
saada.

- Nyt helposti kdy niin, ettd kilpail-
laan vain siitl, mikd eldkelaitos on vaka-
varaisin ja miten korkealle tavoiteryohyk-
keelld se yltea yhdoiden vdlisessd vertai-
lussa. Vakavaraisuuspuskurit on kuiten-
kin rakennettu sitd varten, ette voitaisiin
ottaa sijoituksissa riskii. Koko riskipusku-
rin pitdisi olla kiytossi ja vakavaraisuus-
sddnnosten riittlviin vdljii. Puskureista ei

Selyltysmlehot, Kolvusalo la Wallln, suosltta-
vat muun muassa eliketalnsiidinn6n plkal3ta
ykrlnkert.lstamlita la selkllnnyttemlst{.
tutklkas la monlnalnen l.lnseidint6 seke cd-
lalset ohlc€t ovat suurl este ty6etiketirlestet-
min kllpaltulle.

ole mitddn hyotyii, jos ei riski5 oteta,
Koilrrsalo korostaa.

Kitpailu koskee mytis taitta
perustettuia e[6kelaitoksia

Lailla perustettuja ellkelaitoksia, kuten
LEL Tyoeldkekassa ja E,siinryvicn taitei-
lijoiden ja erdiden eriryisryhmien eldke-
kassa, koskevat samat kilpailusdinnokset
kuin muitakin eldkelaitoksia. Niiden pi-
tiii olla toiminnassaan tehokkaita ja ta-
voitella hyvid si joitustuotto ja.

- Jos meilld on tulevaisuudessa vain
yksi ryoeldkelaki, lailla perustettujen lai-
tosten on sopeutettava toimintansa uu-
den lain puitteisiin. Kysymys ei ole siitd,
ette ne hiviiisivdt tai ne lopetettaisiin.
Niiden on muutettava toimintaansa, ettf,
ne pdrjddviit samassa kilpailuympdristos-
st kuin muut ellkelaitokset.

Ehdotukset ravistelevat
tytieliikeitirjestelmen perusasioita

Toimitusjohtaja Koiu.rsalo pitdl kilpailua
lisidvil ehdotuksia sikdli vaikeina toteut-
taa, ette ne muuttavat ryoeldkejdrjestel-
mdn perusasioita. Niihin ei ole tdhin
mennessi haluttu puuttua) mutta kuiten-
kin uudistukset loisivat pohjan kilpailulle.

Vaikka turvaavuus on sijoituksissa
ldhtokohtana, on uskalleftava ottaa riskid,
ette saadaan parempia tuottoja. fa jos
menestyy hy'vin, elikelaitos voi jakaa
enemmf,n hywityksie asiakkailleen. Kun
voi jakaa hyvityksia, uudet asiakkaat luul-
tavasti hakeutuvat mielelldin tdllaiseen
yhtioon. Ketjuun liitryy vield se, ette py-
ritiiiin helpottamaan seki elikeyhtion
vaihtoa ette uuden perustamista ilman
suurempia menetyksie asiakkaalle.

- Ttmi on monimutkainen ryyhti.
Uskomme ehdotuksillammc pdistdvdn
oikeanlaiseen, terveelte pohjalta liihte-
vdin kilpailuun. Tavoittelemme sitl, et-
tei vakuutusyhtion siirtol'a tehtiiisi pelkds-
tddn hlvien bonusten, vaikka pdikontto-
rin ostamisen toivossa, vaan asiakas siir-
tyisi toiseen yhtioon sen takia, ette se

tuottaa paremmin ja on toiminnassaan ja

palvelussaan tehokkaampi, Koivusalo
perustelee.

lekstl Riitta Heinonen
w Kuvat louko Laitinen
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Historian ironia
ja leikkausten

moraali

@*#l:x:dilft$
luamiinsa tarkoitusperiin. Mielipideky-
selyitl on k?iytetry ahkerasti myos selvi-
tefteesse hyvinvointivaltion suosiota.
Yleistulemana on ollut, ette nykyiselle
sosiaalipoliittisella mallilla on voimakas
kansan tuki takanaan. Kaikki rakastavat
hyvinvointivaltiota, eikd lamakaan ole
tete tunnetta pystyn),t viilentiimliin.

Rakkauden palal,uus riippuu kuiten-
kin kohteesta. Ihmisill,i on suurempi in-
tohimo universalismiin ja perusturvaan
kuin selektivismiin ja ansioperusteisuu-
teen. Kaikille yhtlldisenii tulevat etuudet
nauttivat suurempaa kannatusta kuin
tarveharkintaiset tai erityisryhmien tyd-
paikka- tai ammattiryhmiikohtaiset sosi-
aaliturvajflrjesrelmet.

Sosiaalipolitiikan luonne vaikuttaa
siis kannatusperustaan. Sosiaalipolitiik-
ka luo ryhmiikuuluvuutta ja solidari-
teettia, se yhdistiiii ja jakaa. Saksassa
toimihenkiloiden ja tyontekijoiden vii-
linen raja-aita miiiiriteltiin alkuaan sen
mukaan, mihin sairausvakuutus- tai elfl-
kejfi estelmiin henkilci kuului. Sosiaa-

OLLI KANGAS'
Professari '.

Sosiaali politiikan loitos
Turun yliopisto '.

lipolitiikan kiiyttiiminen ammattiryhmi-
en vilisten erojen ylkipitijdnii ja vahvis-
tajana oli oleellinen osa perinteisti ka-
tolista yhteiskuntaoppia. Kullakin ryh-
miillii tuli olla sfliitynsi mukainen sosi-
aaliturva.

Nouseva tyovaenliike halusi kaataa
niml raja-aidat, saada tyriviiesto ja toi-
mihenkilot saman sosiaaliturvajiirjestel-
miin alle. Tavoite oli strateginen. Yhtei-
sen sosiaalisen edun vaalimisen toivot-
tiin viihitellen johtavan yhteiseen poliit-
tiseen intressiin. Ainakin sosiaalipolitii-
kan kannatuksen suhteen ajatus toimii:
Universaalit jdrjestelmiit, joihin kaikki
osallistuvat sekl rahoittajina etti mah-
dollisina edun saajina, ovat suosittuja.
Mielipiteitten tasolla yhteinen intressi
on l6ytynyt.

Hyvinvointivaltio niiyttll olevan tur-
vassa. Erityisesti perusturvan puolesta-
puhujat neyttivet voivan nukkua ydnsii
rauhassa myos alkaneella vuosituhannel-
la. Kansan kartnrisa ruki on universaalin,
huono-osaisten etua vaalivan hyvinvoin-
tivaltion takana.

Mielipidemittaukset voivat toki olla
ehtymritdn runsauden sarvi, ja hyvin-
vointivaltion kannatuspohja voi olla

vankkumaton, mutta poliittiseen pdi-
toksentekoon kummallakaan asialla ei
juurikan ole vaikutusta. Laajoja, kaikki-
en rakastamia jiirjestelmii on nimittiin
helpompi leikata ja etuja heikentiii kuin
erityisryhmille tarkoitettuja etuja. Eu-
rooppalainen kokemus osoittaa, ettd
kansanelflkkeesti on helpompi nipistdd
kuin merimiesten eliikkeisti. Rautatie-
liiisten etuihin on uskaliaampaa kajota
kuin lapsilisiin.

Jiirjestelmft, jotka ovat kaikkien int-
ressissi, eiviit vdlttiimdttii ole kenenkiin
erityisintressissl. Yleiseen intressiin pe-
rustuvaa joukkomittaista liikettd on vai-
kea organisoida. Erityisryhmien kohdal-
la tilanne on toinen. Ryhmli on usein jo
valmiiksi organisoitunut ja voi viilittci-
miisti reagoida, jos sen etuja uhataan.
Rautatiehiset ovat lakossa jo siini vai-
heessa, kun ensimmiiset suunnitelmat
heidiin eliikkeittensi leikkauksista tihku-
vat julkisuuteen. Sen sijaan lapsilisiii on
jo leikattu siind vaiheessa, kun lapsiper-
heet vieli kiistelevlt edustajistaan.

Historia on usein ironista. Ne poliit-
tiset voimat, jotka halusivat luoda laa-
jan, kaikki kattavan sosiaaliturvan, joka
olisi turvassa leikkauksilta, saivatkin ai-
kaan jiirjestelmdn, jota on suhteellisen
helppo muuttaa. Vastaavasti, ne ryhmdt,
jotka ovat taloudelliseen kantokykyryn
vedoten ajaneet vdhemmin keskitetrye
ja viihemmln valtiollista sosiaalipolitiik-
kaa, tulivatkin kehittlneeksi jirjestel-
min, johon on idrimmdisen hankala
kajota, ja johon on hyvin vaikea tehdl
leikkauksia.

Historia on ironista: tulokset lyovdt
tavoitteita korville. Sosiaaliturvan leik-
kauksilla on moraali: leikataan, mistil
pysty'ta,in.
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Tapiolan Kalpala
ktiyn n istiisi keskustelu n
eltkejiiriestelmtn
piitittis m e ka n is m ista

Tytie lii kei ti rj este I m dssd
pitiisi kdynnistdE Tapio-
la-yhtitiiden piitif ohtaf an

Asmo Kalpalan mukaan
keskustelu siitd, m ikti
roolion itse kullakin nyt
mukana oleva[[a osapuo-
le[[a jatkossa, kun eldke-
uudistuksista ia yhtitii-
den toimin nan siitintetys-
td tehdidn piitittiksiii.
* Nykyktiytdnndsst on
puutteita: se ei ole
tii pi niikyvii ja sisti ttiiii
jtitiviyksiti.

dijohtajr Kalpalar.r pul.reista
silil scn krisitvkscn, cttd n,v-

kyisisti mcnettelytavoista
pir Liisi jLiricstclrniin kclrit ti

nriscssi pi kinr r-nitcn luopu r-r. Scllair-rcr-r
pdltr)ksentcko ei ole kestlvrill:i pohjalla,
jossir pieni cprivirlllincn rl,hnri tekcc mit-
taviran lakisdriteiseen j iirj cste lnrriin mcr-
kittiivii mr.r utoksil su I jettujcn ovien taka-
na qyliin "nriin on sovittu".

Kvsy,ri so1'rii r-nvos roolicr-r perdrin. Siis
sitri, mitd n'oclckkeiclcr.r kcl.rin,ksestri ja clI-
kctun'an toinrecnpanosta tosiasiassir piiiit-
tdvit l.rcr.rkilot edustl'at. Nvkvisir.r he kaik-
kihan ovlt elikcvhtidic'lcn ccltrstaj ia, joko
suormn fi,osuhtcessl tli hlllir-rnor-r kar:tta.

Keskittyminen jo tosiasia

Katpala kritisoi myds q,oelikejirjcstel mir.r
kcskitwmistl jl sit:'i, c ttri eliikevhtioide n

taloutlellisen t<>iminnirn [ir-rjauksct tch-
dlrin isojcr.r vhtit)idcn cl-rdoilla.

- Til.r.rl on jo liiar.r keskitn,nvttl. Kes-
kitn'miskcl.rin'kser.r r.r'rr,Otd n,ocldkejiirjes-
te lmi on r-r-rcr-rctt:ir-r-rissi sitd an,oa. rlitri
hajauttamiscll:r vksitvisillc vritvksillc on
tlvoiteltu.

- Too big to frril, eli liian iso sortuak-
seen. Timi sarlonta kuvaa osuvasti n'o-
eltkcjirjcstclnrain taimrin plivIn raker-rnet-
ta. f lrjcstelrnd on sillii tavalla keskitq'nvt
kahteer.r vksikkoijn, Kalp:rla sanoo. HIn
tarkoittaa nlin sirnoessirln kai sitl, ettd
woctdkejiirjestclmri scisoo t.li kartuu kah-
den suurcu mvot:i.

lsot sanetevat tinjat

Pilijohtaj a Kalprala luor.r r.rehtii huolestut-
tavaksi scllaista kchin,sti, jossa isot vh-
tiot rnlirittclcr'5t toirninurrr puittcet.
Niin on hdncn rnukaansa r.neilii pitkilti
toir-r-rittu.

- E,likevhtididen toiminta on I'mmir-
rcttlvistri sl,istI tiukasti sliinr-reln':i. Mut
t.r pulm:rlliscksi asilrr tekee se, ctti s.ien-
tclv tapahtuu isojen I'htioider.r ehdoilla.

- Picner.r.rpicn elikevhtioiden suurir.r
riski alkaa olla se, cttd poikkeea toiminta-
lir-rjauksissaan suurten vhtioiden toimin-
talinjauksista. Esin.rerkiksi laskuperustc-
korko midritelLiin piiosir.r suurtcn cldkc-
vl-rtioidcn sijoitussalkkujcn perusteclla ja

seh'itdkseen vclvoitteistaan pienten yhti-
oiden on salkkujensa rakenteellisen sisiil-
lon kanssa tehtivii aika tarkkaln penissl
se, mitd isot tekevlt edelll. Se rajoittaa
kilpailua selviisti.

Puotueeton pd?ittismekanismi
tavoitteeksi

Kalp:rlan n.riclestri isojen vhtioiden domi-
noiva ascma on jirjestclnrii kosker,assl

$,Ae7d/xe

- Oten yrlttiinyt
Yaln varmlstai,

I ettl tatoudelll3en

! tohlntryrplrlst6n
X mtruttues3a vh: mo-
f, nlmutkaisommaksl,
I lir;estelminrlrklen-
tr haUhta, Diiiitakan-
I tekUiilden roolltlaI tolminnan lepinlky-

vyys ovat cillt matlll-
l., ette tlskottavutl! l.
tuotettavuUs $llyYilL
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ilonlen mielesta plalohtal. Asmo
Kalpelasss henkltdatyy tydetSkc-
iSriestelmAn krllttlnen lInl. HIn on
todella usein esiftlnyt kritllkkli,
mutta Pelnottaa tahna€ns5 3en ty&
etekelariestelm5n parasta aletellen.

petitoksenteossa kilpailuneutraliteetin,
puolucctt()muuden, kannirlta iso ongel-
ma.

- Meiltt puuttuu kdytdr.rndssd sellai-
nen tytieldkkeider.r kehittlmis- ja yhtii)i-
den toirnintaa s:idntclevii mekanismi, joka
olisi riittSvln riippun'raton cllikcyhtioisti.

Timd tilanne on minusta kiLrsalli-
nen. Olcn ihmctellyt, ettei siihen ole jir-
jcstclmdn sisilti itsc puuturru... ja ettci
kr.rkaan muukaan ole kvseenalaistanut
sitd, ctti lakisldtcistd r.voclekejerjesrclmid
koskevat ratkaisut tehdldn yksittiistcn
.vhtioiden suorittaman valmistelun vlrassa
e;rlvirallisessa ncuvottelr.rryhmlssd. Mi-
nusta mciddn pitlisi ehdottonrasti organi-
soida cldkkcitl koskeva plltoksenteko vi
ralliseksi. Se olisi toteutettavissa helposti
esimerkiksi ElAketurvakeskuksen ja sosi-
aali- ja ten'eysministerion rooleja vahvis
tan-ralla, Kalpala sar-roo.

Kaikki vannovat suuruuden nimiin

Suomcssakin rakenteilla olevat talor-rdcl-
liset keskitrymlt, fi nanssitavaratalot muun
muassa ia ),leense yritysten pyrkintyksct
kasvrttaa kokoaan liito,r.dt Kalpalan mu-
kaan kansainvlliseer-r kehityksccn. Tdssl
kaikkialla hallitscvassa ja kaikkccn vaikut-
tavassa kchitystrcndissd suuruuden koc-
taan olevan valttia.

- Kaikkirlla vilr)notaxn nyt scrr nilliirr,
cttd kasvavilla kansainvdlisilli markkinoilla
pystyvdt toimimaan vain isot vrin,kset.

- Yriryskoorr kasvattanriscctr pcntstu-
va selviytymistaktiikka neytted olcvan
mcilllkin laajasti klytdss5. Se on kansain-
vllisille markkinoillc pyrkiville ja siclld
toimivia yriryksii rjatcllen ilmcisesti sopi-
vampi toimintalinja. )oskus vdlttdmit<)n-
kir.r. Ylcinen ndkemys on, ettd teellii pai-
kallisesti toimivien yrirystenkin pitiiisi tch-
dd samar.rlaisia ratkaisuja ja koota voima-
varansa silh tavalla yhteen, ettl nc kyke-
ncvlt vastaamaan isojen kansainvilistcn
)rrirystcn suomalaismarkkinoillc tekcmiin
rynr.ristyksiir.r.

Kalpala korostaa, etti kehitykseen liit-
nry kuitenkin piirteite, joiden kanssa pitii
olla tarkkana. Mitalissa or.r aina kaksi
puolta, tesse tapauksessa liikctaloudellisen
yksikon etu ;'a kansantaloudcn etu.

- Kansantalouden ja sitd kautta kansa-
laister-r etujen mukaista on, ette keskitry-
mil ja entistd suurempia yksikoitii raken-

nettacssa pol-rditaan r-r-ryos vallan ja vas-
tuun r-rikokulnraa. NIin pidetlln huolta
siitd, ettl ne kvtkcvq.r,:it varmasti sill:i ta-
valla toisiinsa, etteivet kilpaitijat tai veron-
rnaksajat joudu vastuuseen.

- Kcskittyn.risticn pllssI hidmottid
miririir,l r.narkkina-asema. Mencilliin
olevaa proscssia on tarkkailtar.a mr,6s siti
silmdtli piticn, cttci mcillc piise synty-
rnddn kcnellckliin n'riirirddvif, markkina-
asemaa. Kansallir-ren intressi ei ole antaa
lakisiiteisessd tehtlvlsse mdiriivii n.rark-
kina-ascmaa millekeln yksittiisclle tahol'
lc, plijol.rtaja painottaa.

TyOetiikejiirjestelmeen kytkeytyy
kansaltista ajattelua

Kalpala ci erityisemn'rin innostu puhu-
maan kansallisesta tai sinivalkoisesta pId-
omasta. Mutta jos jostakin halutaan pitdd
kiinni, se v<-risi hir-rcn rnukaansa olla juu
ri tyoclikcjdrjcstelmi. Siti on hoidettu
suomalaiskansallisin voimin, slrontalaises-
ta arvomaailmasta ja q,oeldkejlrjestelml
on kykcy,tynyt tiiviisti kar.rsallisccn ajatte-
luun.

Tyocldkcyhtiot ovat Kalpalan mukaan
csin.rerkiksi vahinkovakuutusyl.rtioidcn
merkittlvin.rpid omistaj ia.

Pdijohtaja sanoo kuitenkin vierasta-

vansa keskustelua pidoman islnmaalli
suudcsta.

- Tdn-rn-r6isecn istnmaallisecn ajattc-
Iuun uskominen on hy"*in lihclli usko
mista suljettuun talouteen. Avoimer-r
markkinatalouden ndvtot ovat kuitenkin
kiistattomia suljettuun taloutecn verrat
tuna. Minusta piioman isinmaallisuu
tecnkaan perustuvat kritcerit eivdt ole
r.riin vahvoja, cttl mcidan piteisi palata
pllomamarkkinoilla tdlle tiellc. Suornalai-
set ryoclekcvhtiot tulcvat varmasti jatkos-
sakin siloittanraan parosen vrroista;rn
suomalaisiin yhtioihin, jotka nc parhaiten
tuntevat. Nimd yriryksct myos kansainvd-
listvvdt ja sitd kautt.r hajauttavlt maaris-
kra

- Olcn tivsin vakuuttunut siitl, ettd
tyocldkcjdrjcstclmille koitrru suurcmpi
h1,o1, ,ttrr, cttd siioitustoimintaa hoidc-
t;ran s.iintcll n sijaan Jmmxttimaisesti
n.raksimituottoon pyrkicn ja riskit halli-
tcn. Se ei olc milldil.r tavalla ristiriidassa
niidcn pl,rkinlvsten kanssa, i.ita sinival-
koiscr-r pdloman ja kansalliscn piitosval-
lan sdilyttdmiscn nimissd on esitetry. Pdin-
vastoi n.

Teksti Jouni lokisalo' Kuvot Niko Nurmi

ltAe/6ixe

B"

#h

$

J



Onkotuleva
ry6Pai
riteitte

o

I
?
o

Opetushatlituksen ennusteen mukaan Suomessa
tarvitaan vuosina tgg5-2oto mitjoona uutta
tytinteki jiiii. HWti uutinen tutevaisuuttaan suun-
nitteleville timin piiiviin koulutaisitte.

vid tyoolosuhteita.
Henkilostopdiillikko Seija Kausto Eliketurvakeskuksesta,

Valtiokonttorin Elikkeet-yksikon pilillikko Heikki Kammo-
nen seki henkilostopiiiillikkd Eila Huuho ja henkilostonkehit-

timisp[dllikko Riitta-Liisa Mlkipaasi Varma-Sammosta suh-
tautuvat tulevaan resurssipulaan rauhallisesti.

Selviytymissuategian tdrkeimmdt kulmakivet ovat kaiki.lla sa-

mansuuntaiset: henkiloston hlvinvointi, osaamisen varmistaminen,
organisaation muuntaunrmiskyky ja hyv:in ryopaikan imago.

Henkil6stti on yrityksen tlrkein voimavara

ETK:ssa, Varma-Sammossa ja Valtiokonttorissa otsikko tuntuu
olevan tiytti totta, eike vain kymmenen r.uoden takainen toi-
mitusjohtajan katsauksen vakiofraasi. EIi kuten Miikipaasi sa-

noo, tulevaisuudessa yrityksen on sopeuduttava niiden ihmis-
ten tarpeisiin, ;'oita se ty<ihon houkuttelee.

Henkiloston henkiseen hlvinvointiin ja tyotyyqyeislyteen
panostetaan tosissaan. Haastateltavat organisaatiot ovat edelld-
kevijdite TYKY-toiminnassa, henkilostdlle on monenlaista vir-
kistys- ja harrastustoimintaa ja henkiloston ja johdon vilinen
yhteistoiminta pelaa.

Tyomotivaation ja viihtymisen sdilyttdmiseksi ollaan valmiita
tukemaan my<is esimerkiksi elemintilanteiden mukaan jousta-
via ryoaikoja, kotona tehtevee etdtyote, henkilostopankkeja tai
ryokiertoa.

Kenellekedn ei ole varaa luopua tyontekijoiste ennen aiko-
jaan. Heidiit yritetiidn pitii ammattitaitoisina ja motivoitunei-
na mahdollisimman pitkddn.

Elini kliistii oppimista

Ammattitaidon kiisite on muuttunut. Ennen ruuhka-apulaisille
voitiin jakaa yksinkertaisempia toitd, nyt riittdvin yksinkertai-
sia toitd ei enii ole. IQikki ryo vaatii peruskoulutusta ja ryopai-
kalla annettavaa koulutusta, sanovat Huuho ja Mikipaasi.

Muutoksia on tapahtunut myos ammattiryhmissd. Sijoitus-
viked on tullut eniten lisid. Tietotekniikka on korvannut rei-
kiikorttiliivistejiit mikotukihenkiloille ja verkkoviestinnin, int-

Sell. lhu3to.rvo3taa Ellkoturvakeskuk3en cslmlestcn aktllvlsuutt..
- Eslmleckursslen llsikcl ETxls3a on lo kauan tolmlnut eslmlesten opln-
topllrl, lossa on retkal3ukoskelsestl klsltelty mlta monlnalsemPle Pu[-
mla. Paltsl aslantuntuoltt. myds kollegollt. vol oppla patlon. Pllrlln osal-
Ustuu yh{ umempl eslmles.

$tiietlke

utta miten hyvin vakuutusalan organisaatiot ovat
varautuneet taisteluun uudesta uljaasta sukupol- '

vesta, jolle kunnon ammatti ei ehki tarkoitakaan
vain hyvdi palkkaa, vaan kiinnostavaa tyote ja hy- 

.

rj

\
1B" \

,-

-A:4.

t

!



K.mmosen ykrlkko on verautunut kulttuurlperlmln 3llrtlmls€.n tulevll-
le sukupolvllle, - Yanhemmlllr ol etlkevekuutuksen hldorla peremmln
hanskesa. Tolvomme oi.n vnostl lttkavan my6s yll 65-vuoden lnn, kun
pldlmmc huolta haldln ty6ktruystlln la.rvctamme heldln os..mls-
taan.

ranetin ja el$tranetin osaajilla. Tekstinkisirtely-osastot on lope-
tettu, tietotekniikan al'ulla jokainen vastaa omalta osaltaan niille
kuuluneista toistd.

SAK:n tekemiin selvityksen mukaan tyovoimapulasta kdrsi-
vdt vihiten yritykset, jotta kouluttavat ja kehitdvet henkilos-
toidn. Tdssii suhteessa haastateltavien organisaatioiden tilanne
on hyvd. Koulutuspiiivit on paljon ja koulutus pyriteiin kohden-
tamaan tarkkaan.

Varma-Sampo on panostanut paljon peruskoulutustason
nostamiseen ja kouluttanut vekeeen oppisopimusrahoilla mer-
konomeiksi. Omat koulutustilaisuudet reetailoidaen hyvien ul-
kopuolisten kouluttajien kanssa. Mycis ETK:n koulutusta kiiy-
teteen.

Valtiokonttori keyttae oman koulutuksensa tukena ulkopuo-

Neljti korraa kilpailuetua:

Avoimuus
Huuho pitdi avoimuuden listintymistii yhteni henki-
loston tyomotivaation ja hyvinvoinnin avaintekijdni.
- Esimerkiksi meilln kaikki voivat sisiisessi verkossa
olevalla keskustelupalstalla esittdd mielipiteiti tai kysyii
kaikista asioista, jotka kiinnostavat ja joista tyontekijlit
eivit aikaisemmin v,ilttemittd edes saaneet tietoja.

Ennakkoluulottomuus
Vakuutusalan tycipaikkojen ei Kammosen mielesti ole
pakko olla pidkaupunkiseudulla. - Nykytekniikur arul-
la voi siirtyd kasnrkeskuksiin, joissa on helpompi saa-
da ryovoimaa tai kiiyttea eraryote. Suurin osa uusista
tyontekijois$mme nrlee jo nyt Helsingin ulkopuolelta.

Luottamus
- Vastuullisuutta ei voi oppia teoriassa. Vastuuta oppii
vasta silloin, kun sitii saa, sanoo Miikipaasi. - Toivot-
tavasti kymmenen l,uoden pidstii myos vakuutusala on
yhi enemmin siirtynyt ajanseurannasta tulosten seu-
rantaan.

Rohkeus
- Rohkeasti tulevaisuuteen on yksi arvoistamme, sa-
noo Kausto. - Mielipiteiden avoin ilmaiseminen, ide-
oiden esittiiminen ja kyseleminen ovat motivaation yl-
lapidon ja osaamisen kartuttamisen keinoja. Ihmiset
haluavat dynamisuutta ja muutoksia.

lisia koulutuslaitoksia ja ETK:ta. Kammonen myontiikin ole-
vansa vihdn vaivautunut siitd, etti muut tyoelekeorganisaatiot
ostavat isolla rahalla heiddn kouluttamaansa viked. Valtion osa-
na on olla palkkakilpailussa aina jdlkijunassa.

Sama kohtalo on ETK:lla, mutta Kausro ei valita. - Emme
pidd pahana, vaikka viked siirryykin muualle. ETK on ainudaa-
tuinen niikoalapaikka, jossa ihmiset saavat monipuolista kou-
lutusta ja kokemusta. Olemme tyytyvdisid, jos se palvelee koko
vakuutuskenttee.

Mentorointia, vierihoitoa, kisiiltiohjelmaa...

Vakuutusalalla ollaan perinteisesti oltu tyopaikkauskollisia. Yh-
dessi laman jiilkeisen rekrytointikiellon kanssa se on johtanut
siihen, ette kymmenen vuoden sisdlli vdki vaihtuu rajusti. Uu-
sien tyontekijoiden houkuttelemiseki tarvitaan uusia oppeja.

Varma-Sammossa on meneillddn oma johtamisohjelma,
jonka jatkoksi kaavaillaan mentoroinria ja tyonohjausta. Oh-

Ella Huuho (vas.) la RIltta-tlls. tlklpaasl volvrt huokalsta hetpotuksca-
ta. Yarma-Sammon enslmmllsen llmapllrltutklmuksen mukaan henkll6s-
tO on s.tvlnnyt kahden erllalsen yrltyskulttuurln yhdlst&nlscstl la en-
slmmilsen vuoden prisrlstn paremmln kuln kukaan uskalsl odottae.
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Kuntoutuspolun
alkupea avartuu
5 8 - 59 -vuotiaat katsastetaan:

jelmassa on myos uusien tyontekijoiden
kehityssuunnitelmia. Valtiokonttorissa
uudet tyontekijet keyvet ensin VEL-jdr-
jestelmdn peruskurssin ja ovat sitten vie -

rihoidossa kahdcn hengen huoneessa.
Varttuneempi tyontekija siirtdd omaa ko-
kemustaan nuoremmalle . ETK:ssa on
suunnitteilla kisdlliohjelma, jossa korkea-
kouluista vastavalmistuneita nuoria rek-
rytoidaan koulutettavaksi asiantuntija-
tehttviin.

Vdhintidn yhtd tdrkednd haastatelta-
vat pitdvdt suunnitelmallista ryohon pe-
rehdyttdmistii. Hyvl ensivaikutelma on
merkittdvd kilpailutekija. Moni pddttiid jo
ensimmdisten kuukausien aikana, onko
hdn tulevaisuuden tyopaikkassaan vai ei.

Mutta ndmikddn eivlt vield riitd. Tu-
levaisuuden tyontekijoiden on oltava to-
dellisia moniosaajia. Substanssiosaamisen
lisdksi heiltd edellytetdin yhteisryokykyd,
oma-aloitteisuutta, organisaatiotaitoja,
viestintdvalmiuksia ja ihmissuhdetaitoja.

Eila Huuholle, Heikki Kammoselle,
Seija Kaustolle ja Riitta-Liisa Mikipaasil-
le riiftee toite.

lekstl Leena Loinemo
.. KuvotJouko Laitinen

ksimietisid ollaan siitl, ett:i
kuutoutus r-r-ryds ry(icldkc-
vakuutukscssa onrloitct-
tava riittdrirr ljoissrr. Olisi

toimittava cnncn kuin joudutaan sairl-
uspiiviral-rojcn vaihcesccn. Uudcr-r ol-r-
jccn nrukaan tyi)ntckijin mal.rdollisuudct
kuntoutuksecn on selvitettiivl jo silloir-r,
kun hdr-rcllI todctaan sairaudesta johtu-
va tyokyvyttdmyydcn uhka.

Tdlhinen uhka tlok,rqdle ot-t olenras-
sa, jos sairaus todcnndkoiscsti aiheuttaa
tyoklvyttomyydcr.r noin viiden vuoclen
kuluessa. Tyd$ytt<-rmq,della tarkoite-
taan ryocldkclakicn mukaista rydklvytto-
myyttd, my6s yksilolliseen varhaisclSk-
keeseen tai osachkkecseen oikcuttavaa.

Olennaista ou mvos, ctti tyoehkela-
kicn mukair-rer-r ammatillinen kuntouttts
voi siirtdl tai estid hakijan tyok,vvvtto
mlyttl. Kur.rtoutuksella pitdisi olla cldkc-
mcnoja sdlstdvd vaikutus.

Oikeus varhaiscen kuntoutuksccu
koskec 58-59-vuotiaita tvontekijoitc.
Tyonrarkkinajlrjestojen kcsilli tekenrln
sopimukscn mukaan sitd pyritldn laajcn-
tamaan nuorempiir.rkin sikili kuin voima-
varat riittdvdt. Jatkotoimia voi seureta
vuoden 2002 alussa.

Kuntoutuksen kandidaatit loytyvit
t,vopaikoilta csimcrkiksi ryotcrvcyshuol-

lon kautta. Hakcurus tchdldn ylecnsd
niin sanotullc K lon-rakkeellc. Jos sclvit-
tcl,vt,n ei rvhclvti, clSkclaitos pcrustclce,
n'riksi r.riin ei tapahdr.r.

Uudct ohjcet on klytcffr' Eliiketurva
keskukscr-r hallituksessa. Nc on rakennel-
lut tvor.narkkinacdustajista ja tyoeltkc
asiantuntijoista muoclostettu n,ok,vkv- ja
kuntoutusry,hmii, jota vctdl Varma-Sam
m<>r.r vlil5ikiri Srkari Tola.

Sopii nuoremmillekin

Ulkopuolincn voi ajatella, ettti kohden
tamalla ohjcet kahtcen vanhaan ikiiluok-
kaan noustaan jalat edclld puuhun. Il-
meiscsti asialla on yhtcyttd yksitolliscrr
vrrhaisclikkcerr iklrrjan nostamiscen, ja

svvt ovat olleet sopimuspoliittisct. Trr-
kedtl kuitenkin on, ettri pdd saadaan auki
jostain kohdasta ja etti on lol,dctt.v vh-
tendiset pclin sdil.rnot qvokyr.yttorny-vdcn
uhan ennustamiselle.

Harjoittelcmalla asiaa saadaan koke-
musta, ja vuoden 2002 kynnvkselll ol-
laan viisaampia.

SepPo Pietiliiinen
Eld ke t u rvo ke sk u kse n va roto i m i t u si o htoi a

To lo n tyO ryh mdn asiantuntii aidsen
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Tuoretta tietoa vuodelta 1999

Valtlokonttorln
Eliketurvakeskus Elikkeet-osasto Varma-Sampo

Henkiliistii
Keski-ikI
ilaisla
itiehii
Korkeakoulu
Oplstotaso
Ylelsslvlstiivi/
ytloppltas
Ammattltutklnto/
pitkilinia
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H kikenr rvakcskus keskuslai tok-
scr-ra sclvittriii clikcllitostcn
toistensa puolesta maksarnat
elikeosuuclet seki osuuclet

yhtcisesti kustannettavasta elikemenosta
ja veloittar tai l.rr.r,ittf,i sitten ehkclaitok-
sia l.rskelrniensrr nrukriscsti.

ETK:r-r sur.r nnittcluosaston vakuutus-
nratcmaattiscn 1 ksik(irr VlstuUnjrorr asirn
tuntijr Helena Rapanen on r)'ossriiiu t()t
tunut suuriin lukuihin ja markkantridriin.
Vastuunl'aon tel'rtdvit vaativat tiivisti 1,h
tcist).oti eri cldkclaitosten asiantunti joidcn
kanssa.

Ehkemcr.roista kr.rkin clikclaitos kus
tantaa clikelaitoksessa rahnrstoiciun clikc
osan. Muun osan kustantal'at kaikki lai-
tokset yhdessi. Kustannukset jactaan eld-
kelaitosten kcsken cllkelaitoksissa vakuu-
tettr,rjen palkkasur-r-rmicn suhteessl. Mvos
ryottomlysaj:rlta karttuu eliketti ja Tvot
tomrt.s'r'irkuutusrahasto osallistuu yhtei -

sesti kustinncttal,icn eLikeosien kustanta-
misccn. Yrittdjicn cldkelain mukeun krrt-
tunecn cLikeosan kustantavat I 0 YEL-elli-
kelaitosta vhdessl. Jos mirksu ei riitii lT,L-
r-nenojen kustantamiseen, kustantaa valtio
loput.

Elikkciden maksussa nouclatetlan yk-
siryiselli scktorilla ns. viimeisen laitoksen
pcriaatetta. Koko yksiryiscn sektorir-r tvd-
el:ikelakien muklan karttuneen eliikkeen
maksar se clikchitos, jossa eliikkecnsaaja
oli viirneksi vakuutettuna. Viirneincn lai-
tos maksaa r-riin ollen n-rvds ellkkeenosia,
jotka ovat toistcn eldkclaitosten r.astuulla.

Kustannusten jako hoituu ETK:ssa

Hclena Rapancn ryoskcr-rtelce ELiketurva
keskuksen vakuutusmatemaattiscssa yksi-

kossl, joka hoitaa cldkekustannusten jaon
vksitvisen sektorir-r eldkclaitosten keskcr-r.

- Tyircldkkciti maksoi ja woehkemak-
suja peri 58 ellkelaitosta vuonna 1998.
Yksiwisen sekt()rin eldkclaitokset r.naksoi-
vat eliikkeiti 35 miljardia markkaa, josta
toiscn eldkclaitoken vastuulia tai clikclai-
toster-r vhtcisellii vastr.rulla olevia chkkeitl
oli 26 miljardia markkaa. Ehken.rcnoista
kustannettiin sarnana vllonna peritvilLi
r.r.raksuilla kolnrc nelj:inneste ja loppunel-
jinncs kustanncttiin elikerahastoista,
Hclcr-ra Rapar-ren tietid.

ETK ml:irli vastuunjaon cnnakoita
elikclaitoksille vuosittain. Vuodcn 1998
vastuunjaosta annettiin lopullisct prittok
set lokakuur-r loppuun mcnnessi. Clea
ring-periaatteella mdf,ritidn jokaisellc eh-
kcl:ritoksclle rrettomiiriincn saltar'.r tai
suoritus.

- Lis:in-raksujen erlpriivi on cnsin, esi-
merkiksi viimc ruonna se oli 30.1 I . Kol-
nren pdivir-r kuluttua t:isti cril-riiv:istd
FITK or.r jo laittanut rahan kicrtSr.r.rdir.r cli
maksanut hlvirysti saamapuolella oleville
elikclaitoksille.

- ETK:r.r clearing-selvittelyn tuloksena
26 clikelaitosta sai hr.r,it.r,sti vuodelta
1998 jr 32 eldkelaitosta joutui srrorittr.
r.naan lisdmrksun. Hp,ityksille ja maksuillc
lasketaan laskuperustekorko, joka tdllri
hctkell;i on 5,25 proscnttia, Hclcna Rapa-
nen selostaa.

ETK:n kautta kulki clikekustannus-
ten selvittelyri y'a jakoa varten 4 628 mil-
joonaa markkaa.

ATK-sovellu kset vHlttimEtttim id

Vastuunjaossa liikkuvat suuret summat.
Rahamdirier.r pyoritykscen ja laskukaavo-
jen kisittclyyn on onneksi nykyincn ticto-
jenkdsittely tullut ratkaisevaksi avuksi.

- Ilman SAS-j[rjestelmdn vastuunjaon
sovclluksia olisi vastuunjaon hallitseminen
hankalaa, Helena Rrpancn toteaa.

ETK:n kautta kulkl vuonna rg98 elSkekustan-
nusten selvlttelyi la iakoa varten 4 628 mllloo-
naa markkaa, vastuunlaon aslantuntlia Helena
Rapanen tietiie.

Hilr hoitaa r-r-ryos vasnrunja()n atk-yh-
teyksil cldkclaitoksiin. Vastuunjakoon tar-
vittavat tiedot tulevat pdiasiassa koneel-
liscsti elikelaitoksilta.

- Vastuunjaor-r selvittelv on n-ryos eld-
kelaitoksissa iso tyo. L,TK:n ur.rsittuihin
tietojlrjcstelnriin kohdistuu odotuksia ja
elekclaitokset toivovatkin ETK:n saavan
vastuunjakoon tarvittavat ticdot tulevai-
suudessa omista rckistcrcistiSn, Rapancn
kertoo.

Yhteistyti ttirkeiii

Tiivis yhtcisryd eldkclaitosten kanssa or.r

vilttimltdnte vastuunjakojdrjestelmdssi.

- Eldketurvakeskuksessa kokoontuvat
vastuunjakoon liitqvit ryhmit ovat mer-
kittdvl osa clf,kclaitosten ja ETK:n vilistd
l,hteiswoti. Esimerkiksi vastuunjakoryh-
mi, jossa on alan asiantuntijoita eri cldkc-
laitoksista, kokoontuu kuukausittain, to-
teaa Hclena Rapanen. Hin or-r toiminut
vastuun jakoryhmin sihtecrind.

Kustannusten jakoa,
selvitysti ja tarkastusta

ETK:ssa tarkastetaan clikcsri5tioider-r ja -

kassojen tilinpidtoksistd vastuunjakoon
liitryvdt erit, rnikd ryollistii Hclcna Ra-
pasta llkuruoclesta. Tilintarkastustcn jdl-
keen tvoni seuraavat luottovakuutuksecn
tiitqvlt sclvitykset sckt myohe mmin syk-
sylle ETK:r'r kustannusten selvittely. Rapa-
ncn tarkistaa mvos valtion laitostcn yhti-
oittimisestd aihcutuvat elikekustannushy-
viryket eli siirtymimaksut. Lisiksi hinellc
lankeaa vastuunjaon asiantuntijana koulu-
tustehtevii ja ylciskirjeidcn valmistelua
sckd vastaarninen monilta cri tal-roilta tr-r-

leviin kvselyihin.

- Kysymyksii vastuunjaosta tulcc
mvos suurelta ylcisolt:i, niin tyonantajilta
kuin qvontekijoiltlkin. Esimerkiksi tyoky-
\yttomlyden tai ryottomy.vden kohdates-
sa hrlutaen sclvitt;id ryorrarrtrjan omavas-
tuuosuus, Rapanen kertoo.

lekstl Ritva Rantanen
W KuYo Jouko Laitinen

Vastuunjaossa
ktisiteltaen suuria
markkamtitirii
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H ei di Nyman, Eltiketurwkeskul<se n ti lostosu un n ittelijo

Utkomaitle
maketutelald<eet

Vuoden 1998 lopussa makset-
tiin Suomesta eliketti 47 5oo
ulkomaitla asuva[[e henkitti[te.
Eltikettti maksettiin [6hes 7o
maahan. Keskimlitirin elike oli
suuruudeltaan t 6o4 markkaa
kuukaudessa.

yoeldke maksetaan Suomen
kansalaiselle mihin maahan
tahansa. Sen sijaan vieraan
valtion kansalaiselle toiseen

maahan ei makseta Suomesta hdnen an-
saitsemaansa yksityisen puolen eltkettii
ilman Eldketurvakeskuksen lupaa, ellei
Suomella ole kyseisen maan kanssa sosi-
aaliturvasopimusta. |ulkisen puolen eldk-
keiden maksamiseen ei lupia tarvita. Lu-
pamenettely ja sopimuket koskevat vain
lakisidteisiii elekkeite.

Euroopan talousaluetta koskevan
ETA-sopimuksen ja EU-jiisenyyden
myotl Suomi noudattaa EU:n sosiaali-
turvaa koskevia sidnnoksid, jotka asialli-
sesti vastaavat monenvdlistd sosiaaliturva-
sopimusta. Suomella on Iisiiksi sosiaali-
turvasopimuksia useiden maiden kanssa.

Sopimukset poistavat sopimusten piiriin
kuuluvilta rajoitukset, jotka koskevat
eldkkeen maksamista toiseen sopimus-
maahan.

Kelan eldkkeen saaminen edellyttiid
yleenst Suomessa asumista. Suomessa
asuvalle myonnetyn eldkkeen makamista
voidaan kuitenkin tietyin ehdoin jatkaa

eldkkeensaajan muuttaessa
ulkomaille. Kelan eltke
voidaan myontii ja mak-
saa ulkomaille myos EU-
siiinncisten ja sosiaaliturva-
sopimusten perusteella.

Vanhuuse[flke yleisin

Vuoden 1998 lopussa
maksettiin tyo- ja Kela-
eldkkeitii yhteensd runsaal-
le 1,2 miJjoonalle henkilol-

le. Heistd asui ulkomailla 47 500, mikd
on noin 4 prosenttia kaikista eldkkeen-
saajista. Luku kdsittiiii seke ulkomailla
asuvat Suomen kansalaiset ettt vieraiden
valtioiden kansalaiset, joille maksetaan
Suomesta eldkettii. Ulkomailla asuvista
eliikkeensaajista sai Kelan elekette 41 200
ja tyoeldkettd 20 2O0 henkiloi, molem-
mista jdrjestelmisti eldkettii sai siis
I3 900 henkilod.

Eldkkeensaajista joka kymmenes oli
alle 55-vuotias, neljdsosa oli 55-64 -nro-
tiaita ja loput 65-vuotta tiyttdneitd. Suu-
rin osa eldkkeensaajista, 3l 200, sai van-
huuseldkettd. Tyokyrytt<imyyseltkkeen-
saajia oli I5 000 ja perhe-eldkkeensaajia
2 9O0. Ulkomaille maksettiin myos
muutamia tyottomlys-, maatalouden eri-
ryis- ja osa-aikaeliikkeitl.

Ruotsiin eniten

Elakkeite maksettiin lihes 70 maahan
ymptri maailmaa. Niistd maista 12 oli
sellaisia, joihin maksettiin eliketti vain
yhdelle henkil<ille . Valtaosa eliikkeistd
maksettiin EU/E'lL- ja muihin sosiaali-
turvasopimusmaihin. Ylivoimaisesti eni-
ten eldkkeensaajia asui Ruotsissa, 36 600.
Seuraavina tulivat Kanada, 3 500, Yhdys-
vallar,2 300 ja Espanja, I 700.

Keskimdiiriiinen ulkomaille maksettu
elike oli suuruudeltaan I 604 markkaa
kuukaudessa, kun vastaava eldke Suomes-
sa asuvilla oliS 332 markkaa. Suurimmat,
y[ f 0 000 markan kuukausieldkkeet mak-
settiin Espanjaan, Portugaliin ja Marok-
koon. Lukumidriisesti Portugaliin ja
Marokkoon malaertiin eldkettd kuitenkin
yhteensd vain vajaalle 100:lle henkilolle.

tr

Sosiaatitu rvasopim usmaat
vuoden 1999 [opussa

EU/ETA-maat:
Alankoma.t, Belgle, Espenla, lrlantl, l3lentl, lso-Brltan-
nla, ltalla, ltlyalt., Krelkka, Llechtcnsteln, Luxemburg,
llorla, Portugall, Ranske, Ruotil, Seksa, Suoml la Tancka

Muut sosiaatiturvasopimusmaat:
lsraet, Kaneda, Qu6bec, Sveltsl, Yho, Yhdy3vallat
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Osuus elIkemenosta noin
puolitoista prosenttia

Vuonna 1997 maksettiin tyo- ja Kela-
eliikkeitii yhteensd 73,4 miljardia mark-
kaa. Ttsti oli ulkomaille maksettujen
eldkkeiden osuus l,l miljardia markkaa
eli noin 1,5 prosenttia. Vuonna 1995
osuus oli 0,7 prosenttia ja L996 l,l pro-
senttia.

Kehitys nopeutui 90-luvun
iStkipuotiskotla

Suomesta ulkomaille maksettujen tyd- ja
Kela-eliikke ide n mdirdsti on tietoa vuo-
desta 1.983 ldhtien. Tuolloin asui kaikis-
ta eldkkeensaajista ulkomailla vajaat puoli
prosenttia eli 6 100 henkilod.

Sosiaaliturvaetuudet laajasti kattavat
ensimmdiset sosiaaliturvasopimukset as-
tuivat voimaan mosina f98l (Saksa) ja
1982 (pohjoismainen sopimus). 1980-
luvun jilkipuoliskolta alkaen on solmit-
tu useita sosiaaliturvasopimuksia.

Vuoden 1990 loppuun mennessd oli
ulkomailla asuvien eliikkeensaajien luku-

mddri noussut noin 15 000:een. 1990-
luvulla on lukumildriin kasvrr huomatta-
vasti nopeutunut, mikd selittyy EU/
ETA-jesenyydelle. Varsinkin vuosina
1996 1a 1997 kasvu oli nopeata ja koh-
distui suurimmaksi osaksi Kelan elikettd

{

saaviin. Vuonna 1996 ulkomailla asuvien
elikkeensaajien mtdrd lisiintyi noin 8
000:lla ja vuonna 1997 l0 000:lla.
Vuonna 1998 eliikkeensaajien mdirin
kasru hidastui ja se oli noin 5 000.
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.Etaketuruan

tannusten
nen vertaitu

ongelma

Mihinktiiin ei piitistti siitd, ettd
kunnon eldkkeet ovat kaltiita.
Voidaan kysyfl, onko maittai-
sessa vertailussa mielt6: Eivit-
kii kustannukset miirdydy io
sen perusteetta, mikd on eliik-
keiden taso ia missd idssd
etdkkeelle ttihdettiiin? Kustan-
nustehokkuuteen vaikuttaa
kuitenkin monta seikkaa: Miten
optimaalisesti ennakkorahas-
tointia onnistutaan kdyttdmdin,
miten suuret ovat hal[intokutut,
ja kiiytettiiin kti resurssit harki-
ten vai tuhtaten. Kaikesta.tistH
olisi hyvti saada luotettavaa
empiiristH tietoa, mutta tehtdvd
on todella haastava.

tr*i'i*ffit
suomalaisen tavoitetason olevaan tvo
el:ikcturvaln. Jos lakisllteiset eLikkect
jdlv5t noin 60 prosentin tason allc, mu
kaan alkaa ilmestyl erilaisia vapaaehtoi-
sia jerjestelyjd. Ydin(vsymys onkir.r, mikS
on jirkcvin tapa jdrjestld timdntasoincn
tyocllkcturva.

Kritccrcjd on monta. fotkut luulcvat,
ettd kyse on pelkistd slistilniscstt; tImI
niikt)kulma on rajoittunut unohtaessaan
eldkkccn pdJtehtlvln, cli varrutuntisclt
tyoansioiden ertnakoittrut-t tai ennakoi-
mattomaan loppumiseen. trittdin tirkcl
ndkokohta on mvt)s se, tniten riskit koh-
distuvat: Onko varn-ristuttu siitd, ettl kai

killc kliy suunnillceu y,htri l.rvvin, civltkri
jotkut joudu yksil(itasolla kantiu-naarr
c1-lrivarnruudcn seurauksia kohttrutttr
mesri muita enenrmiin.

E[Sketurvan kolme pilaria

Tirvirksi on tullut jakaa cl5keturva kol
mecn pilariin, joista ensimmiiscssii ou
lakis:iStcisct, toiscssa kollektiiviset t1't)-
markkinapohjaiset ja kolmanr.ressa yksi-
It;lliset clikejrirjcstelyt. Suomessa ryoel:ik-
kcet ktruluvat eusirnmdiseen pilariin. M<r

rlessa nluussa lrressa tarvitaan k:rikkia
kolmcl pilaria, ennct-tkuin kr,rnnon tyt)-
cldke on koossl.

Lakisilteisist[ ctiikkcistri saldaat.t
maittair-r luotettavaa tilasto- ja tutkimus-
tietoa. Tirr-rin kcrdrimisessl ia csittirni-
sessi wocldkejrirjcstelmiin piirissi on ver-r

kat pcrir-rtcct.
Oler-rnaista on kr.ritcnkin kokonaiscLi-

keturvan kustannus, jl siinl joudunrmc
heti vaikcuksiin. Suor.nalainen jlricstcl
mi, jossa koko tarpcellir-re n cliketurvl otr
jiriestetty lakis:idteiscn:i, johtaa mcillc
haitalliseer-r tilastolurhaan. Suomeu osal
ta tillst<>issa ndkyy koko ehketurva, m<r

ncn pilarir-r nraissa taas usein vain ensinr-
nriinen pilari. Useassa tdrkcdssl vertailu-
maasse \rapaaehtoisella turvalla on olcn-
nainen rooli cliketurvar-r rakcntecssa. los
nditi lukuja ci saada mukaan, tilastot rr-t

tavat asiasta viirln kut'arr.
Ellkcturvakeskus ja kansainviilisct

konsulttiyriryksct tu()ttavat laadr,rllisia ku-
vauksia kokonaiseldkejrirjcstclnristl.
Uscin ndihin sisiltly mvos kvantitatiivista
tietoa lislchkcjirjestelmln rakcntecsta,
mutta virin harvoin niiihin jrirjcstelmiin
liittyvid maksutasoia ntuut()in kuin esi-
mcrkkitilanteidcn osalta. Olisi kuitenkir.r
olcnnaista saada luotettavaa tietoa kaikis-
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Arvioita eltikemaksuista eri maissa 1999

Kuvion tulokset suuntaa antavia

Kuviossa on alustavia lukuja kokonais-
eldketurvan kustannuksista erdissi Eu-
roopan maissa. Kun lukuja tarkastelee,
on syytd pitid mielessii kaikki esitery't
epivarmuustekijit. Useaa lukua lasket-
taessa on ollut pakko tehde arvio arvi-
on pdiille, jolloin arviovirheille saattaa
olla huomattavakin vaikutus loppu-
tulokseen.

Yksi pittelmd voidaan kuitenkin
tehdd teysin varmasti: Lisiieldketurvan
jdttdminen pois vertailusta vie tulok-
sen harhateille.

Kuviossa Ison-Britannian lakisiiii-
teiset maksut ovat SERPSin mukaisia
ja mukana on arvio vapaaehtoisen lisd-
eldkevakuutuksen maksuista. Mikeli
SERPS korvataan maksu- tai eruuspe-
rusteisella jdrjestelmdlll, maksut ovat
2,2 prosenttia tai 4,6 prosenttia pie-
nempit.

Alankomaat siseltee arvion lisielt-
keturvan ja nk. VUT-eruuksien mak-
suista. Vilimeren maissa, joita ovat
Italia, Espania ja Portugali, vdtio osal-
lisruu elikkeiden rahoittamiseen, mut-
ta teste ei ole ollut tilastotietoa saata-

villa. Lisdksi niissd maissa samalla so-
siaalivakuutusmaksulla kustannetaan
muitakin etuuksia kuin eldkkeitd.

Irlannissa PRSl-perusturvan mak-
su on 3,5 prosenttia pienempi, mikdli
vuosiansiot alittavat 14 560 IEP (v.

1999). Sveisissi pakollisen listelike -

turvan maksu vaihtelee suuresti tyon-

ta r.riistl eri rnaidcn jlrjestelmist:i, joidcn
muodostama kokonaisuus vasta tuottaa
TEl.:n t;rsoisen tyoeliketurvan.

Kattavaa tilastotictoa ei kuitenkaan
ole. Tuntuu siltl, ettei sellaisccr-r ole
muissa maissa aina kiinnostustakaan. Eris
meillc vicras perinne on niihdri lislelikc-
turva tvonantajan ja r.vt)ntckijln kahden-
kcskiscnd asiar-ra, joka ci scn kummcm-
min rr-ruille kuulukaan.

io peruskdsitteet episelvili

Har.rkaluudct alkavat io peruskisitteistt.
Miki oikcastaar.r on ellkef Pitaieko kan-
saneliikkect ja kaikcnlaiset vdhimmdis-
eltkkect ottaa mukaanf Mihin vcdetiln
raja mcntricssri viirnesijaiscr-r turvan suLln-

tio-Brlt.nnl.

At nkom..t

Tanske

Portugrll

lrl.ntl

Sveltsl

Itella

Ruotgl

ItlY.lt

Suoml

ESprnle

llorle

Ranska

S.kse

Belgle

to

tekijen sukupuolen ja iiin mukaan.
Kuviossa on esitetty esimerkkinii 45-
54- vuotiaan miehen elikevakuutus-
maksu.

Norjassa tyonantajan sosiaaliva-
kuutusmaksu maireytly tytintekijin
asuinkunnan mukaan. Kuviossa on
suuressa kaupungissa asuvan tydnteki-
jtn mukaan meereyqyd koko sosiaali-
turvan etuukien rahoittamiseki perit-
tdvd maksu.

Ranskan kustannukset koostuvat

tlanf Erlissi mlissa on W(ittornlysongel
man hoitoon tlrkoitcttuja jr,irjcstelmii
(csim. Alankomaissa nk. VUT-etuudct),
joiden kautta hclpotctaan t,vorliettod en-
ncrr ellkcikil. Ovatko rrimi ellkkcitdl
Onko sr,romalairlen tydttomyvsehke oi-
kealla paikalla eldkekustannusvertailussa
vai pitiisiko sc sulkca poisf

Kun tyoeldkkecn tchtdvd rniclletidn
sitcn, etti sen rulcc korvata rydansiot Irii-
den jdidcssi pois joko ennakoidusti tai
ennakoimatta, on selvil, ettd tyokyvytto-
n-ryysclikkeidcn tulce n'ruodostaa olcn-
r-rainen ja kiinted osl kokor-raiscldketur-
vaa. Vaikka niin ci jossakin marssa olisi-
kaan, vastlavat kustannukset tulec kui-
tcnkin saacla mukaan vertailuuu.

Esin.rerkiksi Ruotsissa uuden elikejtr-

jcstelr-r-rir-r kustannuksct ovat vauhttus
elikkcidcn osalta helposti hallittavissa,
kun jirjcstelmd on pcriaatteessa maksu-
perusteincn. Vertailun kannalta ()n on-
gelma, ettci vieLi oikcin edcs ticdetd, r-ni-

ten ryo\nlttomgrstur\ran yksiryiskohdat
[-roidetaar-r.

Vapaaehtoisten jtirf estelyjen
mannekiini - lso-Britannia

Jos ctsitaln vastapoolia suomalaisclle
ryochkcjdrjestclmdllc, Isolla-Britannialla
ci ole kilpaitijaa. Siellihin ou vakuutus-
maksuista riippumattomat vihimnrdis-
elSkkect ja kansanvakuutusilrjestclmin
ellkkeet, ja niiden lisiksi ansiosidonnai-
ncn SERPS, josta voi kuitenkin irtautua,
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lakisiiteisen ja maassa yleisemmiin pa-

kollisen lisdeliikejlirjestelmin (ARR-
CO) maksuista. Pienemmin lisdeldke-
jiirl'estelmfln (AGIRC) kanssa koko-
naismaksu on 3I,8 prosenttia. Kuvios-
sa esitetry Saksan maksuprosentti on
todennikoisesti todellisia kustannuksia
alempi, koska mukana ei ole maassa
yleisten lisieliikejiirjestelmien kustan-
nuksia. Belgian kohdalla tehtyyn vero-
rahoituksen osuuden arvioon sisdltyy
huomattavia epdvarmuustekijoite.



jos ryonantaja tai vakuutettu itse hankkii
riittevessi mtdrin samantasoiser.r lisleld-
kejdrjestelyn. Tdstd monikerroksisesta
jdrjestelmisti ei ole olemassa kattavia ti-
lastoja. Mielenkiir.rtoisista yksiryiskohdis-
ta, kuten yksilollisten eldkkeiden hallin-
to- ;'a konsulttipalkkioista, on vasta alka-
nut ilmesrye detoa.

Toiner.r qvppiesimerkki matalan laki-
sditeisen elikkeen ja olennaista roolia
niyttclevien lisdellkkeiden maista on Ir-
lanti.

Verorahoituksen osuus vaihtelee

Vcrorahoituksen osuus ehketun an kus-
tantamisessa vaihtelee laidasta laitaan.
Esimerkiksi Tanskassa valtaosa kustan-
nuksista katetaan verovaroin. Ranskalai-
set puolestaan ovat mestareita keksimddn
erinimisid lisdmaksuja, usein ainakin pc
riaattecssa mddrdaikaisia, joilla eldketur-
van rahoitus pvritddn saamaan tasapai-
noorr. NImd on luonnollisesti otettava
mukaan vertailuun, joko lukien mukaan
palkkaperusteisiin eldkemaksuihin tai ve-
roihin riippuen siitd, kohdistuvarko mak-
sut palkkatuloon vai piiomatuloon.

Vertailun mahdollistamiseksi elike-
turvaan kdyteryt verot ja veronluonteiset
maksut pitid suhteuttaa relevanttiin palk-
kasummaan. Usein on kuitenkin ddrim-
mriiser-r vaikeaa tunkeutua sosiaalimer-ro-
tilastojen uumeniin ja loytee sielti luotet-
tavaa tietoja siite, paljonko verorahoja
eldkkeisiin kiytetiin.

Jako tytinantajan ja
tydntekijiin kesken

Mihin cldkemaksut oikein pitdisi suhteut-
taaf Bruttopalkkaanl Bruttopalkan ja
ry6nantajan eldkemaksur-r summaan) Vai
ko. henkilosti tyonantajalle koituvaan
kokonaisryovoimakustannukseenf

Erityisen seikedsti tame ongelma ru-
lee csiir.r silloin, kun maksuja siirretiin
ryonantajalta r.akuutetulle ja timi pyri-
tean ottamaan huomioon palkkatasossa.
Niinhdn oli alunperin tarkoitus tehdt
Ruotsin uudessa eldkejtrjestelmissf,, jos-
kin ajatuksesta liencc luovuttu ja saman-
suuntaista vaikutusta on tavoiteltu siirtl-
mIllS sairausvakuutusmaksusta 5 pro-
senttiyksikon viipale ryonantajille.

Alankomaissa taas tyonantajat maka-
vat ryontekijoille nk. OT-maksua, jonka
muutoksilla on kompensoitu maksuvel-
voittcen siirtimistd tyonaDtaian ja tyon-
tekijin vililld.

Palkkarakenteen vaikutus; eleke-
ja maksukatot

Pakollisessa eldketurvassa on uscimmissa
maissa maksua tai eldketti tai molempia
koskeva palkkakatto. Vaikka tiedossa olisi
maksuprosentti, ei keskimilrdiseen mak-
suun pdistd, ellei ole tietoa palkkajakau-
masta. Vastaava ongelma or-r vield koros-
tuneempi esimerkiksi Ranskassa, ;'ossa
palkkahaitari on jaoteltu neljaln eri r.yo-
hykkeeseen, joista kuhunkin sovelletaan
erilaisia nraksuprosenttcja.

Onneksi empiiriset tutkimukset viit-
taavat siihen, ettd palkkajakauma on
muodoltaan matemaattisesti hallittavissa,
kunhan kiytettdvissd on scn verran tilas-
toja, efte saadaan selville keskitaso ja ja-
kauman ha1'onta. Tdmln jllkeen keski-
mddrdiset maksutasot ovat auttavalla
tarkkuudella laskettavissa maksukatoista
tai vastaavista huolimatta.

Sosiaaliturvamaksun erottaminen
ellikem aksusta vai keaa

Toisensuuntainen ongelma on vastassa
silloin, kun elikemaksuja ei erikseen
kerrota, vaan niihin kaytetlen osa ylei-
sesta sosiaaliturvamaksusta. Niin on ti-
lanne esimerkiksi Belgiassa, ja siella ol-
laan menossa yhl pidemmelle samaan
suuntaan. Ellkemaksujen crottanrinen
yleisestd sosiaaliturvamaksusta ri onnis-
tu myoskdln Norjassa ja erdissi Vllime-
ren maissa.

Norjalaiset haluaisivat pitiid n.raansa
pohjoise n osar.rkin asuttuna. Niinp:i
tyonantajan yleiselld sosiaalivakuutus-
maksulia on tyontekijdn asuinkunnan
mukaan miSriyty.vi jako. Minkd tulisi
olla vertailukohtana, eteliisten alueiden
maksutason vai keskimidriisen maksuta-
son ml. aluepoliittiset alennukset) Lisd-
mausteen muodostaa Norjassa viele se,
etta tarkoituksena on rahastoida todella
huomattava mddrl oljytuloja ehkkeitl
varten. Miten tdn-rd rahastointi tulisi ot-
taa huomioon)

Suomen osalta tiedot ovat saatavissa,
kunhan pidtetddn, mitd eldketurvan osia
mukaan otetaan. ]ottei kukaan voisi slyt-
tid kotiinpdin vetemisestd, kuvion lur,,uis-
sa on Suomen osalta mukana seke kan-
san- ette ryoelikkeet. Viimeksi mainittu-
1'en osalta myos se rahoitus, joka tulee
ryottomlysvakuurusrahaston kautta. Eli-
keturvan rakenteen selkeys heijastuu
myos tilastomateriaalin selkeytend ja saa-

tavuutena.

Rahastointi ja ennusteet

Maksutasoihin vaikuttaa olennaisesti,
missi mdlrin jdrjestelmiin liittyy ennak-
korahastointia ja miti se tuottaa. Lisivai-
keus on, tapahtuuko rahastointi tyonan-
tajasta erillisiin eldkelaitoksiin vai onko
velvoite kirjattu tyonantajan taseeseen.
Tylpillisesti rahastoivia maita ovat listelS-
kejlrjestelymaat: Iso-Britannia, mutra
myos Saksa, jonka lisdturvan kustannuk-
sct ovat piilosse book reservc -systeemis-
sd.

Kun mietitdin ellketurvan kehittl-
mistarpeita, olennaista on tietdl, miten
rahoitusrasituksen kty tulevaisuudessa.
Suomessa on pitkdt perintect telle alueel-
la. Pakko on toki myonttii, efte eleketur-
vlrr rakenteen se lkeys hclpottaa myos en-
nusteiden laatimistr. Muista maista cn-
nusteita onkin saatavissa vain satunnai-
sesti. Rahastointiperiaatteet heijastuvat
luonnollisesti myos ennusteisiin. Puhtais-
sa jakojdrjestelmissl rulevaisuus on yleen-
sd raskaampi kr.rir-r niissi, joissa on ennak-
korahastointiakin.

Tiirkeii tutkim ushan ke

Vaikka kokonaiselflketurvan kustannus-
ten selvitteminen onkin miltei ylivoimai-
sen tyoleste, tieto olisi todella arvokasta.
Ilmarisessa teman rarinan kirjoittajat ovat
tyoskenr-relleet asian parissa oman tyon-
si ohella parin, kolmen ruoden ajan. Sel-
vdi kuitenkin on, ette tyo vaatii pditoi-
misen tutkijan koko ryopanoksen. Olisi-
kin erittdin tdrkele saada aikaan laaja tut-
kimusprojekti, jonka tchtdvddn kuuluisi
selvittdl myos vapaaehtoisen turvan kus-
tannusten terked alue.

Erlo Helnonen, m o te m aat i kko
Erkkl Nokelolnen, kehityspdtillikki)

Antero Ronne, matemaati kko
laokko Tuomlkoskl, va rato i m i t u sj o h toj a

Piilvl Tuoml sto, m ate m oati kko
Kaikki kirjoittojat tydskentelevdt Keskiniii-

sessd Eldkevakuutusyhti6 llmarisessa
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TyOe ttike tait hetposti

interneti*e
Hetmikuussa avattiin ETK:n uusi tytie[6kelakipatvelu internetissl.
Se sisiltHd nykyisen Tytiettiketai nsiHddntti-ki rian lisiiksi myds
kumotut siHdtikset. Aian tasatta olevat tiedot ttiytyviit internetisti
hetposti sekd suomeksi ett6 ruotsiksi. Ktiyttiiiiitunnuksia ei endH

tarvita, vaa n tyiielikelaki patvetuu n pddsee iokainen i nternet-
yhteyden om aava, ioko suoraan osoitteesta www.tyoelaketait.etk.fi
tai ETK:n kotisivuitta. Patvetu on maksutonta.

alvelua ylldpitea Edita, jonka
lakidetokannasta ryoeldkelait
ja -asetukset siirretiin. Eli-
keturvakeskuksen yhteys-

henkiloind toimivat lakimiehet Rolf
Storsjo, Pekka Pietinen ja Maijaliisa
Takanen. Tyoeldkelakipalvelua on tyos-
tetry yhteisryond Editan ja ETK:n kans-
sa. Storsjo ja Takanen ovat vastanneet si-

slllosti ja projektin eteneminen ia val-
mistuminen ovat olleet projektipedllikko
Riitta Ahovaaran vastuulla.

Kattava sisdttti

Palvelu sisdltdi Minttu-tietopankissa ole-
vat tietopankit, ELI,An ja ENTIn. EL-
LAan eli Tyoeldkelainslidinto-kirjaan
on koottu voimassa olevat tyoelikelait ja
-asetukset, kunnallinen eldkesdinto, va-
kuutusehdot, STM:n valikoituia pletok-
sid, vapaakirjan ehtoja ja perusteita, lisd-

edun karttoja ja otteita muutamista
muista laeista.

- Siis paljon sellaista materiaalia, mitd
Suomen laki -kirjasta ei loydy, Rolf Stor-
sjd tdsmentiii.

ENTIssd on taas yksiryisen sektorin

ryoeldkelakien historia. Siten sen muistis-
sa on koko tyoeldkejirjestelmi sen voi-
massaoloajalta, 1.7 .1962 lihtien.

- ENTIsti voi katsoa minkd sisdltoi-
seni jokin pykdld on ollut voimassa eri
ajankohtina. Uutta palvelua on myos se,

ettd vastaavat ruotsinkieliset tiedot tule-
vat tyoeldkelakipalveluun siti mukaa kuin
ne muuttuvat tai kumoutuvat, Maijaliisa
Takanen selventif,.

Tiedot aian tasalla

Paperisen lakikirjan keytt:ijille internet-
versio on juhlaa.

- Tyoelikelakipalvelu on selvdl pa-

rannusta kiyttdjilleen: fuiat loyryvit sii-
td helpommin kuin paperisesta lakikirjas-
ta ja tiedot ovat reaaliajassa, Storsjo ja

Takanen tdydentdvdt.
Tyoelikelakipalvelu pdivitetidn kuu-

kausittain ja aina kuun lopussa tiedot
ovat ajan tasalla. Edita vastaa lakimuu-
toksista. Mutta yhtidn muutosta se ei tee
ilman ETK:n lakirniesten hywiksyntdd.
He myos liittavet uudet oikeustapaukset
oikeaan pykeliiiin. Samoin he toimittavat
ja ylldpitdvit asiahakusanastoa sekd lisii-
vdt tarvittavaa informaatiota.

- Voimme liittdd jonkin pykilin koh-
dalle asiaa tdydentdvin lisivihjeen, kuten
katso LEL-soveltamisopas. Oikeustapa-
uksista otamme mukaan sellaiset, joilla
on laajaa, periaatteellinen merkirystd.

Haku helppoa

Hakusivulta voi avata haluamansa sdd-

doksen sislllysluettelosta. Vapaalla teks-
tihaulla tai asiasanalistan avulla pddsee

suoraan haluamansa lakitekstin kohtaan.
Asiasanat on aakkostettu pddasiasanan
mukaan.

Omat selailupainikkeet loyqvdt sisdl-
lysluettelolle, hakusirulle ja Eldketurva-
keskuksen lakipalvelu;'en aloitussivulle.
Lakitckstissd oikeustapaukset ia muut py-
kaliin liittyviit kommentit on merkitty eri
vdrikoodilla.

Paperinen takikiria suoraan
tietokannoista

Editan tietokantoja voidaan hyodyntiid jo
seuraavan paperisen lakikirjan teossa: si-

silto saadaan niistd suoraan.

- Siini sllstetddn paljon tyott. Myos-
kdln atk-tukea ei tarvita samassa milrin
kuin aiemmin lakikirjan teossa, jossa tek-
niikan kanssa on ollut melkoisesti ongel-

Tyiieltketaklpalvelu-
prol€ktlsta va3t.n-
neet tallalllsa Taka-
nen (vas.), Rolf Stor-
slii la niitta Ahovaara

mia, Riitta Ahovaara
arvioi.

Paperinen Tyoeld-
kelainsddddnto-kirja il-
mestyy maaliskuussa
suomeksi ja huhtikuus-
sa ruotsiksi.

Muut tietopankit iatkavat

ELLA ja ENTI ovat poistuneet Mintus-
ta, mutta muut eldkelakitietokannat
EYLE- ja ESOR jatkavat entiseen tapaan.
Mintusta siis loytyvlt edelleen ETK:n
soveltamisratkaisut ja yleiskirjeet, vakuu-
tusoikeuden ja elikelautakunnan piitok-
set. Mintun kiyttoon tarvitaan vielikin
kdyttdjdtunnukset ja salasanat. Sen palve-

lu on maksullista.

Palautetta vastaanotetaan

Tyoelikelakipalvelusta lisetietoia antaa
lakimies Rolf Storsjo joko puhelimitse tai
sdhkopostin viilitykelle. Tyoelekelakipal-
velussa ei ole palautteelle omaa postilaa-
tikkoa, mutta siti voi ldhettli sdhkopos-
tiosoitteeseen rolf.storsjo@etk.fi . Palve-

lun kehittimiseksi palaute on aina terve -

tullutta.
Tekstl M a ri a - Li i sa Ta k a I a

N Kuvo louko Laitinen
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Kuntaty
-proiekt

kunnossa
edistdd vakuutettuien
ty6kykyii ja hWinvointia

aoo
a

I
Kuntien eldkevakuutus aloitti vuonna 1998 Kunta-
tyti kunnossa -projektin, jonka tavoitteena on
tu kea va ku utettu jen tyiikykyii ia hyvinvoi ntia.
Ku ntatytipai koille pyrittiti n jii rjestiimiiiin m a hd o [-
I is i m m a n hyvtit ed e t tytykset tyti kykyii ytlti p itii -
vddn toimintaan. Sama[[a halutaan lisiitii yksit-
tdisten tyti ntekijtiid en ma h do Iisu u ksia ke h ittiiti
tyti kykytiti n tavoittee[[isesti.
Ku n nat ja etti kela itos toteuttavat tykytoi m i ntaan-
sa jo ktynnissi olevien kansa[listen tytikykyohjel-
mien kanssa.

untasektori n tvokvkvongclmirt liitrwdt
yksilotekijoiden lisdksi liheisesti tvon or
gar-risointiin, osaamiseen jl vlcensd tvo-
elimCt-r laatuun. Tl,okvkvd eclistir.:i oh jel -

nla tllottaa tulosta, jos siihcn sitoudutaan riittdvisti.
Onnisturninen edellyttld, etti kunnat rnuuttavat

toimintojaan niir-r, ettd henkilosto otetaan huomioorr
tvol.ron liitqn,tssl piitoksenteossa. Har.rkkecn ohja-
usryhmd, jossa ovrt eri tahot cdustettuina, r,ilittii
ke ntdn tirpcitx ja saattaa julkisuute cr-r oh;'elrnrn
n.rahdollisuu ksir.

Kuntatyti kunnossa
proiektin sisiittti

. Proiekti kokoaa yhteen or-rnistuneita tyokpl,n vl-
ldpidon csinrerkkcji hyviksi kuntakiytlnr.roiksi.
. Hyvicr-r kuntakiytlntojen pohjalta luoclaan kun-
nllliscr.r tvdkvwn ylllipidon toimintrmallir yl.rdessi
kcntSn kanssa.

Anialankoskella
"Kunnon juttu"

njalankoskella ryhdyttiin
vr,ronnx 1995 kehirrlm.iln
esi miesren johtemistaitoja
ryokyr'yn yllipidon nikokul-

masta. Yhdcssl Lappeenrar-rnan alueryri-
tcrvcyslaitokscn kanssa ideoitiin ja suun-
niteltiin Kunnon juttu, jonka tavoitteck-
si asctettiin esimiesten oman 1'aksamiscr-r
tukeminen ja csirniesten valmentaminen
ns. prosessikonsulteiksi, jotta he puoles-
taan voisivat tukea ryokykyl ja jaksamis-
ta omissa ryoyhteisoissidn.

- Tutkimustuloksetkin tukivat siti,
ettd pomolla on suuri merkitys ryonteki-
jdiden tyoklwlle, toteaa Anjalankosken
henkilostopitllikko Seija Rajamnki.

- Esimiehet, luottamusmiehet, tyo-
suojeluihrnisct ja ryoterveyshuolto ottivat
minuun yhteyttd. Tykyasia oli valtakun-
nallisestikin csilld samaan aikaan, vaikka
varsinainen tykytoimir.rta oli silloin vieLi
kohtalaisen uutta, henkisen puolen toi-

minta varsinkin. Meilld oli siten monta
q1,td ryhryi kehift amistvohon, muistelee
Rajamdki.

Tavoitteena avoin ja
vuorovaikutteinen johtam istyyti

Kunnon juttu toteutetaan neljdn "aal-
lon" esimiesvalmennuksena siten, ettd
kussakin aallossa on mukana reilut pa-
rikymmentd esimiestd. Kolme aaltoa eli
70-80 esimiesti on jo kdynyt lapi val-
mennuksen ja neljis aako on juuri alka-
massa. Kun neljaskin aalto on toteutet-
tt, 4/5 esimiehisti on klynyt valmen-
nuksessa.

- Osallistuminen on ollut vapaaeh-
toista, pikkuisen on ehkd joitakin joudut-
tu houkuttelemaan, ketdin ei ole tarvin-
nut pakottaa - ainakaan vieli, kertoo Ra-
jamiki.

Esimiesvalmennuksessa pyritldn sii-

hen, etti esimies analysoi ja tunnistaa
oman jol.rtamistapar.rsa ja siini olevat
puutteet ja kehittdmisen rarpeer. PIImli-
rind on pldstd avoimeen ja vuorovaikut-
teiseen johtamistapaan, joka kuorrnittaa
esimiestt vdhemmin ja auttaa hir-rtI siten
jaksamaar.r paremmin. Ldhtokohtana joh-
tamistaitojen kehittimiselle on oman ir-
sensi tunteminen.

Esimiehet joutuvat paneutumaan
ornaan johtamistapaansa, ongelmatilan-
teisiin ja niisti suoriutumiseen, omiin
voimavaroihinsa ja stressin hallintaar-r.

- Tdssd kohtaa tuli myos ongelmia.
Kaikki eivit kuitenkaan olleet niin valmii-
ta itsensi arvioimiseen ja kehittdmiseen
kuin miti alun perin alateltiin.

Toisena tavoitteena oli valmentaa esi-
miehet ryokpyn edistdjiksi omissa ryoyh-
teisoissidn. Tyoyhteisoissl jirjestetidn
kolmen pdivdn talkoot, joissa esimies ja
tyontekijat yhdessd etsivdt kehittdmiskoh-
teet l'a yrittdvdt tunnistaa tyokpyn kan-
r.ralta oleelliset asiat. Mycis tyoyhteison
toimi','uutta ja ryontekijoiden jaksamista
edistdvdt ratkaisut suunnitellaan yhdessi.
Ndin henkilosto on valmis sitoutumaan
tehryihin ratkaisuihin.

$tAe/dixe



o Ticdotuksen keinoin kannustetaan
kuntia huolehtimiran henkil6stonsd tvo-
kl,wsti ja hwinvoinnista.
o Koulutuksen avulla viedddn kokemuk-
sia ja toimintatapoja koko kuntasektorin
hyodynnettiviksi.
. Yhdcssd jiscnyhteisojen ja kunta-alan
organisaatioiden klnss.r totcutctaarr ryo-
elimdn kehittimistyorvhmin ehdotuksia.

Hyvit kuntakiiytiin ndt esi lte

Monilla kuntatyopaikoilla toteutetaan
henkiloston tyok"v$e ja hlvinr.ointia edis-
tivaa toimintaa tavalla, joka sopisi muil-
lekin esimerkiksi. Kuntatyo kunnossa -

projckti kokoaa yhteen onnistuneita ryo-
k1.r1,n yllipidon kunnallisia esimerkkejd
hyviksi kuntakdytdnnoiksi.

Kuntien ellkevakuutuksen kotisivulla

-J*r*tef ffiuffiffi&$$&

kuntien kiyttoon, mvos kuntien jirjestri-
n-riin koulutustilaisr.ruksiir-r osallistutaan.
Kuntahaastattelu;'en pohjalta luodaar.r
n'okvvvn ylldpidon puitcrnalli ja tekeilll
on myos kirja, jossa kdsitclllin ryokyr'yn
ylldpidon totcrrtrrkserr periaattcita ja pro-
sesseja sekl tyokywn ylllpidon suhdetta
laatuajatteluun.

Tyi)kyvyn ylldpitoa koskevaa koulu-
tusta kehitetlin ulkopuolisten koulutus-
organisaatioiden kanssa ja oslllistutaan
kuntien itsensd jdrjestlm:iIn koulutuk-
seen. Eldkelaitos jdrjestiil koulutusta kun-
tien henkilostojohclollc.

a

on Kuntafi,o kunnossa -projektilla oma
osionsa, josta lovtn nruun nruassa esi-
merkkejd ja malteja wokr,rrrn vllapidosta
eri kunnissa.

Koulutusmateriaalia kuntien
ktiytttitin

KuntahaastattelLrjen ja hwien kiytdntojcn
pohjalta valmistetaan koulutusmateriaalia

"On hyvi otta viitittii pysakilte'

Jokaisen aallon jiilkeen on tehry esimiehil-
le kyselS jolla pyritidn mittamaan saar.u-

tettuja tuloksia. Erittdin hyveksi ideaksi
osoittautui Rajamien mukaan se, ette
kussakin aallossa on esimiehid eri aloilta.
Anjalankosken kaupungin palveluksessa
on hieman yli tuhat tyontekijea ja pitkal-
ti toistasataa esimiesti, joten esimiehet-
kidn eivdt kaikki olleet entuudestaan tut-

tuja keskenif,n. Positiivisena pidettiin sitd,
ette kun pldsi tutusrumaan toisten ongel-
miin, huomasi, ettei ole ongelmineen
yksin.

Valmennus oli internaattikoulurusta ja
se oli omiaan edistdmidn oppimista: "Sai
kerrankin olla ajan kanssa miettimdssd
rykyasioita ja omaa esimieskykyi" ja "te-
kee hlvdii olla vdlilld pysikillit miettimls-
sd", kerrottiin palautteissa.

Esimiehet olivat valmennuksen jIl-

Uusia ehdotuksia tytiellimin
kehittimiseen

Kunnallisen tyoclf,nrdn kehittln.risen pai-

keen n-ryos siti n-rieltd, ette itsensi tuntc-
minen on parantunut ja kcskustelu ja
avoimuus tyoyhteisossd on lisdlntynyt.
Tavoitteisiin on siis pdisty. "Tyon ilo or.r

tullut takaisin, kun aiernmin n-rielessd
pyori vain ellke", totesivat jotkut.

Tytintekijtii116 on epiluuloja

- Pilottiryhmd lvuonna 1995 oli silld mie-
lelll, ettd heiddt on valittu johonkin uu-
teen ja hienoon projektiin ja suhtautumi-
nen oli sen mukaista. Esimiesten kohdal-
la ei ole oikeastaan sen jilkeenkdln ollut
kovin paljon vastustusta. Sen sijaan ryo-
yhteisovalmennuksessa on tormetfy jon-
kin verran epdluuloihin.

- Ei oikein tiedetry mistl oli kysymys:
Valmennuksen menetelmltkin olivat eri-
laisia kuin mihin oli totuttu. Se ei ollut-
kaan luennoilla istumista, vaan sielli oli
itse tehtdvd toitd koko ajan. Tyonantajal-
takaarr ei oltu totuttu odottanraau tdmdn-
tapaisia asioita. Joillekin tuli sellainen tun-
ne, efte onko tdssd taka-ajatuksena kiskoa
tyontekijln selklnahkakin, Rajamiki
muistelee.

- Alkuinnostus on aina kova, mutta >
!aeure E
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- Ciillhtrarlnca on
oltot Y.p..efttoliL,
plkluken on q$f, fol'
tekin lorduttu houkut-
telem..n, k€tiircl
ole tarvinnut pakottaa
; ainakaan vlell, ker-
loo Seiiataiamdki.):- D
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noalueita ovat johtaminen, laatutietoi-
suuus, jatkuva kouluttautuminen, ryo-
terveyshuollon toimintaedellytysten pa-
rantaminen sekd kuntourus. Ndille alueil-
le tyoryhmd esittid parisenkymmenti
konkreettista kehittdmisehdotusta, joista
ensisijaisesti tulisi toteuttaa:
- kehittivdn esimies-alaiskeskustelun

malli ja pilotointi
- tyopaikan osaamistarpeen kartoitus-

menetelmicn kehittimincn
- aikuiskoulutusmahdollisuuksicn hyo-

dyntiminen
- uudelleen sijoitustoiminnan kehittdmi-

nen

- selvitys ryoterveyshuollon tilasta kun-
nissa

- ryoterveyshuollon ja tyosuojelun kou-
lutus varhaisen kuntoutuksen tarpeen
tunnistamise ksi.

I(untien eltihevahuutuhsen julhaisuja
2/ 200 0 : Ty ii e birutin hehittcimistyi)ryhmrin
muistio.

lekstl Han nele Kantonen

sitten kun tyopaikan arki iskee vastaan,
tulee jonkin asteinen lamaannus. Ty'o
yhreison vanhat ndytelmdt vetlvdt
puoleensa eivdtki kaikki esimiehet saa

tyoyhteisojdin mukaan.

I nnostuksen yttipito vaikeaa

- Sen verran on opittu, ettd suunta on
oikea. Vaikein vaihe eli ylldpito, uuden
ja opitun siirtdminen arkeen on tdlld
hetkelli meneilliin. Kehittimistyon
pitdisi olla jatkuva prosessi eikl mikidn
yksittdinen koulutustapahtuma, miten
siti sitten jaksaa sen normaalin arki-
tyon ohella. Tissi tarvitaan maalaisjdr-
kei ja sitkedtd yrittdmistd, edetldn kol-
me askelta eteen ja yksi taakse.

Oman mielenkiintonsa Seiia Raja-
miki on sdilyttlnyt:

- Alkuinnostuksen jdlkeen tuli pie-
ni krapula, mutta onneksi on pieni
nousujohteinen innostus siiilynyt.
Tdmd on antanut omaan tyohon uut-
ta ulottuluutta, kehittimistyo on mu-
kavaa ja mielenkiintoista.

Tekstl Hannele Kantanen
t:t: Kuyo Jouko Loitinen

Tiistaitiimaa

kaipaiffill
Rauhallinen, [eppoisa,
asia[[inen. SiinH kotme
katsojien usein mainitse-
maa Tiistaitiima-ohjelman
ominaisuutta. N iitti kiitet-
tiin, niiden takia ohjelmaa
seurattiin ja nyt niitii
kaivataan.

trIfffiffi
odottavat paljon. Vasta aika ndyttdd, tdyt-
deko "Vierivet kivet" uskollisten katso-
jien tiistai-iltapdiviin jidneen ryhjin au-
kon. Tai tayttedko ensi syksyni TV 2:ssa

alkava ikdihmisten ohjelma tuon aukon.
Tiistaitiima ehti pyorii ruudussa l2

vuotta, ohjelmia kertyi pitkdlti yli 400.
Kun iltapdiviin sijoittuvat liherykset al-
koivat ruonna 1988, ohjelmat olivat cn-
simmiisid ja ainutlaatuisia koko Euroo-
passa. Missdin muualla ei tehry crikseen
ohjelmaa vanheneville katsojille.

- Tuolloin, 80-luvulla, ei cdes puhut-
tu vanhenemisesta tai ikddnrymiscstd. Sit-
temmin se havaittiin suureksi murroste-
kijaksi. Nyt vanhenemisesta puhutaan,
mutta plitoksissi se ei niy vieldkidn, sa-

noo Tiistaitiimaa alusta pitlen vetdnyt
toimittaja ko khdistci.

Ohjelma sai alusta saakka tasaisen var-
mat katsojaluvut ja runsaasti pelklstdln
myonteistd palautetta. Tavallisir.ra tiistai-
iltapiivini telcvision Idreen kerldntyi
noin 250 000 katsojaa. Enimmillilr.r kat-
sojia saattoi olla 400 000.

- Ldhetysaikaa muutettiin yhteensi
12 kertaa ja aina katsojat loysivlt ohjel-
man uudelleen. Aina, kun tuli joku pai-
kallinen puulaakiottelu tai uusien sihke-
uutisten "tarve", Tiistaitiima sai kepeds-
ti vdisryd pois edestd. Alun perin ohjel-
ma-aikaa oli tunti, mutta vlhin kerras-
saan siti niistettiin, kunnes jaljelle jai 30
minuutin liherys, Lehdisto kuvailee.

Vuosien varrella ohjelman aktiivit
osallistujat ja keskustelil'at vaihtuivat. Va-

$taenre



kiokasvoina nlhtiin pitkail.r muun rruas-
sa lutta Zilliacus, Aarne Saarinen ja
Anna-Liisa Hlvonen. Vierailevat asian-
tuntijat vaihtuivat viikottain.

Perusidea oli klsitelld yhdessl hhe-
ryksessd yht[ aihetta, kunnolla ja perus-
teellisesti. Vakio-osallistujat eivdt vdltt[-
mdttd tienneet viikon aiheesta yhtden sen

enempii kuin kuka tahansa kotona istu-
va katsoja. Ruudussa nlmd saariset ja zil-
liacukset panivat itsensl ja ymmdrryksen-
sI likoon perehtyessddn kysymys kerral-
laan outoon ja usein vaikeaan aihepiiriin,
vaikkapa eldkeasioihir.r.

He edustivat kysymyksiin vastaavalle
asiantuntijalle katsof ien valtavaa enem-
mistod, niitd, jotka eivdt ticnneet, mutta
jotka halusivat tietde. Niitd, jotka halusi-
vat kysya) mutta eivdt voineet kysyl.

Ohjelman teho perustui ennen kaik-
kea esimerkin voimaan. Esimerkin arul-
la iktihminen sai oikeaa ja rauhoittavaa
tietoa. Esimerkki osoitti, miliaisia muu-
toksia vanheneminen tuo muun muassa
younilta herldmiseen. Vanhenevan kat-
sojan ei endd taninnut itsekseen epiilld
olevansa jotenkin kummallinen.

Tiistaitiimarr suosio pantiin piarl
useilla tahoilla merkille. Yliopistoihmis-
ten mukaan on suurelta osin ohjelman
ansiota, efte vanhuustutkimus tuli Suo-
men tiedepiireissi hovikelpoiseksi. l?iy-
tlnnosse se nlkyi niin, ettd vanhuustut-
kimus alkoi saada rahaa entiste kerkeem-
min. Tdlli hetkelli lasketaan 82 eri lai-
toksen tutkivan vanhuutta Suomessa.

khdisto on harmissaan ohjelman lo-
pettamisesta. Hinen mielestiin Yleisra-
dio teki suuren virheen.

- Ei yksi ohjelma tietenkidn kesdd
tee, mutta on ymmirtdmdtonti ja lyhyt-
ndkoisti kaventaa palvelua tdlli tavalla.
Suomessa on nyt I 200 000 eldkeliistd,
ja mddrd kasvaa koko ajan. Suuret ikdluo-
kat ovat vasta tulossa elekeikeen. Eihdn
Iupamaksuilla kustannetussa Yleisradiossa
voida ajatella, efte rulkoot ikdihmiset toi-
meen vanhoilla Suomi-filmeille, hen
puuskahtaa.

"Katsojakuntaa laajennettiin"

YlestI kerrotaan, ettei ajattelu suinkaan
kulje tuohon tapaan. TV l:n ohjelmisto-
osaston peellikon Ilkka Koskimiehen

mukaan kyse on tf,ysin normaalista ohjel-
miston kehittdmisesti. Kehittdmispoli-
tiikka perustuu nikemykselle , ettd van-
har ei kannata korjata vaan orr parempi
tehdl kokonaan uusi.

- Vierivien kivien ohjelmaideaa on
laajennettu niin, ettd ohjelmat eivdt ole
pelkistddn neuvovia ja opastavia. Aiheet
kattavat idkkiiden ihmisten koko elinpii-
rin. Kohderyhmi on keski-ikdiset ja hei-
tI vanhemmat, hf,n kertoo.

- TV l:n katsojakunta koostuu ped-
asiassa yli 45-vuotiaista. Kanavan suurir-r
katsojaryhmi on yli 60-vuotiaat. Koska
merkittivd osa yleisostdmme on idkkditd,
pyrimme palvelemaan juuri heitl entistd
paremmin, Koskimies korostaa.

Tiistaitiiman tilalle samaan ohjeh.na-
aikaan tullut VierivSt kivet pyrkii ole-
maan "elimdniloinen silmlys aikuiseen
maailmaan". Ikkuna vaihtclee, se voi olla
vaikkapa parisuhde tai tilanne, jolloin on
tehtave vanhuksen hoitoa koskevia pid-
toksid.

Ensimmdisessl llhetyksessd selvitel-
tiin, missd kunnossa ja minkdlaisia nykyi-
set 50-vuotiaat ovat vcrrattuina omiin
vanhempiinsa, kun he olivat samanikdi-
siI. Vieraana ohjelmassa oli laulaja Lea
Laven. Kolumnisti ]uhani M1keid kertoi
vanhenemisen hlvistd puolista. Silmeki-
rurgi puhui ikiniost:i ja silmdleikkauksis-
ta. Arkkiatri Risto Pelkonen pohdiskeli

vanhenevan nykypolven terveystulevai-
suutta. I-opuksi kerrottiin vield kepposes-
ta, jonka teinit tekivit Viikkosanomillc
50-lumn lopulla ddnestimdlld suosituin
suomalainen -d[nestyksessi tuntematon-
ta koulupoikaa.

Toisessa liheryksessd kdsiteltiin kasva-

tusta ja koulua. Ohjelmassa pohdittiin,
ovatko 60-lukulainen vapaa kasvatus ja
peruskoulu syynd nykyisiin kasvatuson-
gelmiin. Studiovieraina olivat peruskou-
lun "isd", kouluhallituksen entinen pde-
johtaja Erkki Aho sekd summerhillildisly-
den puolestapuhujana tunnettu akate-
miaprofessori Yrjo Engestrom. Toinen
aihe kertoi, ettd viidenkympin villitys on
nyt naisten vaiva.

Seuraavassa ldheryksessd palattiin tal-
visodan tapahtumiin ja niisti puhumisen
vaikcuksiin. Suhtautumincn sotiin on
kauar.r hiertdnyt sotasukupolven ja heitd
seuraavan sukupolven vdlejd. Asiantunti-
jajana oli dosentti Martti Turtola. Kepc-
dmpdnd aiheena tutustuttiin vanhojer-r
moottoripyorien harrastamiseen.

Vierivien kivien toimitussihteeri on
Paula Holmila, toimittajat ovat Iaakko
Kyllsalo ja Regina Rask. Ohjelman tuot-
taja on Paula Lehdisto.
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Vuosien varrella ohielman aktllvit osallls-
tuiat ia keskusteliiat valhtulvat. Vakio-
kasvoina niihtiin pitkiiin muun muassa
lutta Zllliacus. Olkeall. Leo Lehdist6.
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Sini Loitinen-Kuikka
Elilketurvokeskuken tutkijo

Saksan eteketurvan
rakenteita u ud istetaan
Saksan punavihreli hallitus teki
viime kes6nfi periaatepfifittiksen
koko eliiketurvan rakenteen
uudistamisesta niin, etti se
parem min kestiiisi kasvavan
elii keliiisviiest6n ai heuttamat
kustannuspaineet. Periaatepifi -
tds synnytti kiivaan ettikepotiit-
tisen keskustelun, joka on
jakanut mielipiteitii niin puolu-
eiden ja ty6markkinajiirjestOjen
kesken kuin niiden sislittiikin.
Samaan aikaan ty6ntekiiii-
jiirjest6t ovat pyrkineet sopi-
mukseen varhaiseldkejiirieste[-
mfl stfi , joka takaisi eliikkeelle
ptitisyn io 6o-vuotiaille. Hallitus-
puolueet etsivfit nyt yhteisti
linjaa sekil keskeniin ettfi
opposition ja ty6markkinaiiiries-
t6jen kanssa. Eliketurvan
toimeenpaniioittakin on sanansa
sanottavana. Aivan helpolta
ha[lituksen tehteve ei niiytii.

yksylli 1998 valtaan tullut
hallitus lykkisi ensi toikseen
edeltiijinsii vuonna I997
peeftemen eldkeuudistuksen

voimaannrloa. Viime kesind tehdyssli pe-
riaateplitdksessii luonna 1997 peetetyn '

uudistuksen keskeisist'i kohdista on koko-
naan luoluttu. Niistl keskeinen oli ns. '
dernografisen tekijdn huomioon ottami-
nen eldkkeen mdiirdytymisessi ja elikkei- '

den tarkistukissa. 65 vuotta tiiytteneiden .

eliniiin kasvu olisi vaikuttanut alkavien '

eldkkeiden tasoa ja indeksitarkistuksia pie- .

nentdvlsti. Sen oli laskettu leikkaavan '

nettoeldkkeiden tasoa vdhitellen nykyises-
td 69 prosentista 64 prosenttiin. .

Demografisen tekijiin sijaan nykyinen .

hallitus pritti leikata eliikkeiden indeksi- '

tarkistuksia tiini ja ensi vuonna niin, ettd
nettopalkkaindeksin sijaan eldkkeitii tar- '

kistetaan hintojen kehityksen mukaan.
Tiilti osin periaatepiiit<is on jo valtiopdi- '

ville hyveksytry ja voimakkaasta vastus-
tuksesta huolimatta toteutumassa. Nykyi- '

set elikeliiset on ntin vedetty mukaan
eldketurvan sliistotalkoisiin. :

Periaatepiltriksen mukaan vuonna
2002 palanaisiin aikaisempaan nettopalk- '

kojen kehityksen mukaiseen tarkistusme-
nettelyyn. Demografista tekijnn ei otettai- '

si kiy'ttoon ja nettoeliikkeiden taso puto-
aisi vain kaksi prosenttiyksikkoe, 67 pro- '.

senttiin keskituloisen vakuutetun palkas-
ta. Vihreii puolue on kuitenkin tiiltii koh- '

din irrottautunut piiiittiksestii ja kannattaa .

opposition kanssa demografisen tekijin '

klyttdonottoa

SaksalaisiltekinvEhimmilsel{ke :

:

Saksa on yksi niistii harvoista Euroopan
maista, joissa ei tfidn asti ole ollut min- '

kiienlaista yleist[ v[himmiiiseliikettii. Ne, .

joiden vanhuuslrrosien toimeentulo on '

riittemeton, joutuvat turvautumaan ylei-
seen toimeentulotukeen. Periaatepliitdk-'

seen sisdltyy tarveharkintaisen vfiimmiiis-
eldkkeen liittiiminen sosiaaliar,ustusetuuk-
siin. Siihen olisivat oikeutettuja kaikkein
pienituloisimmat ryoky"r,yttomdt ja van-
huuselikeilssii olevat.

Vihimmiiiseliikkeen kflyttodnotto on
ollut esilli liihes kaikkien aikaisempienkin
eliikeuudistusten yhteydessi, mutta aina
se on kaatunut puoluepoliittisen enem-
miston vastustulaeen. Kiivaimmin vlihim-
miiiseliikettli on kuitenkin vastustanut
Saksan eliikevakuutuslaitosten liitto
(VDR), joka pelkia sen murentavan poh-
jaa vakuutusmaksuihin perustuvien ty6-
elikkeiden alta. Liitto vaatiikin, ettd mi-
kdli uudistus tilti osin toteutetaan, ve-
himmliselikkeet pidetiin tiukasti erossa
sosiaalivakuutuksesta.

lrhdistdssi on puolestaan sykqm aika-
na viritelty nuonen ja vanhojen ikiiluokki-
en vdlistl ristiriitaa muun muassa kysyrniil-
le, mil$i eliikeliiisren ei tarvitsisi nrrvautua
toimeentulorukeen, kun nuorten tyofto-
mien tdyqry. Viihimmiiiseldkkeen puolus-
tajia taas ldytyy vihreiin puolueen lisdksi
kristillisdemokaattien riveiste.

Verorahoitusta Iislitiiiin

Verovarojen laajempi kdyttd ellketurvan
rahoituksessa liitryi jo edellisen hallituk-
sen uudistusohjelmaan, ja se on jo osit-
tain toteutunut. Muun muassa lastenhoi-
toajalta karttuva eliikeoikeus rahoitetaan
nyt valtion maksamin vakuutusmaksuin.
Niin toteutetaan periaatetta, jonka mu-
kaan ryonantaja- ja tydntekijitmaksuilla
kustannetaan vain tyri,skentelyajalta kart-
tuvat elfkkeet, muusta kuin palkkatyoste
karttuva eldkeoikeus taas kustannetaan
laaiapoh jaisemmalla verorahoiruksella.

Verorahoituksen lisdAmisen mahdol-
listi ympdristoveron kiyttoonotto, ja
myos sen tulevat korotukset on tarkoitus
kayttae eliikernaksujen alentamiseen.
Tiind wonna tycinantajan ja tyontekij:in

E

Saksan el5keuudistuksen kulmakivet

ympSrlitdv€ron tlrLy.t ko]otuklct kflytetnln olnko-
yaksutusm.ksulen elentamlscon la meksutason
vakaanr pltlmlseon
vuoslna uooo lr zoor elnkkcltl trrklsteteen hlntolen
kehltyste v.st..vestl, ren l!lkccn p.l.t..n netto.
patkkekehltyksen mukalslln terklstukslln
vanhrksllle la tyokyvytt6mltte t.ata.n t.rvG-
herkht.lnen YIhlmmIIselIke
tu.t..n l.klslet l3€n elek.turven tlydontlmlsti
rahastoldullla llsfl etikkellll
ty6klrvytt6myys€llkkelslln t.hdSar muutok!li
nalsten yksllilllst$ olkeutts ellketury.an
parannctaan
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puoliksi maksama vakuutusmaksu on
19,3 prosenttia palkoista. Vuoden 1999
alussa maksu oli vieli 20,3 prosenttia,
mutta se laskettiin huhtikuussa 19,5 pro-
senttiin. Periaatepiidtoken toteuttaminen
mahdollistaisi hallituksen mukaan maksu-
tason pitiimisen 19 prosentin tuntumas-
sa lnoteen 20I3 asti.

Lisltu rvaa ellkerahastoista

Hallituksen tavoitteena on edistiiit tyo- .

markkinoilla sovittavien ja yksilcillisten '

rahastoivien lisiieliikejiirjestelmien perus- .

tamista. Hallitus ei kuitenkaan ole ollut '
yksimielinen siirii, nrlisiko lisaeldkesiiiisri- .

minen siiiitiiii pakolliseksi vai ei. Periaate- '

priiitoksessd pidetiiiin kuitenkin tiirkeiini, .

efte rydnantajat osallistuvat tiillaisen lisii- '

turvan rahoittamiseen. :

Ajatuksena on, ette tyomarkkinasopi- '
muksiin perustuviin lisieliikejiirjestekniin .

maksetut vakuutusmaksut voitaisiin vii- '
hentflii palkoista sosiaalivakuutusmaksu- .

jen tavoin, kun lasketaan nettopalkkojen '

kehirys lakisildteisten eliikkeiden tarkistus - .

ta ja miiiiriiitmista varten. Lisiieliikemaksut '
pienentiiisiviit niiin lakisiiiiteisie elekkeite .

ja niiden rahoittamiseen tarvittavia mak- '
suja. Vield on kuitenkin tdysin avoinna, .

miten nimf, halliruken suunnitelmat tes- '
menqYet. :

TyO kyvyttd myyselnkkeitf
entisin perustein

Edellinen hallitus ehti piiettde merkittd-
visti muutoksista tyokyvyttomyyseliikkei-
siin. Nykyinen hallitus lykkdsi muutosten
voimaantuloa vuoteen 2001 ja lievensi
muutoksia monilta osin. Periaatepiiiitok-
sess5en se toistaa nlmd periaatteet. Ny-
kyisen heikon tyomarkkinatilanteen
luoksi eliikkeen myelntiimisessii voidaan
edelleen otaa lddketieteellisten tekijoiden
ohella huomioon tyomarkkinatilanne.
Edellinen hallitus peerti elekkeiden
mycintflmisestl tiukasti liii&etieteellisin
kriteerein.

Eliikkeisiin tullaan tekemddn varhen- '

nusvdhennys kuten edellinen hallitus'
pditti, mutta vastaavasti tulevan ajan huo- '
mioon ottamista elikkeen midrddmisessii .

parannetaan aikaisempaa peetoste enem- '

mln. 40 urotta t:iyt:ineille on myos edel- .

leen oikeus ammatilliseen osatyokylytto- '

mlyseliikkeeseen, toisin kuin aikaisemmin .

oli p[fitetty. :

Parannuksia naisten eltketurvaan

' Periaateplitokseen sisiiltyy myos varsin
. yleiselle tasolle jdiiviii ajatuksia naisten it-
' seniisen eldkeoikeuden parantamiseksi
. perhe-eliikkeiri muuttamalla. Tavoitteena
' on avioliiton aikana karmrneiden eliikeoi-
. keuksien jako puolisoiden kesken periaat-
' teessa samoin kuin avioerotilanteissa jo
. nykyisin tehd:ilin.
" Muutosten ei lasketa aiheunavan lis[-
. kustannuksia, vaan ne toteutettaisiin ny-

. kyisin perhe-el?ikkeisiin kltytetdvillii va-

. roilla. Myos eltkkeen karttumista lasten
' kasvatusajoilta halutaan entisesteen pa-
. rantaa.

Metattitydntekij6t
varhaiselikkeelle

' Samaan aikaan, kun hallitus on nostamas-

. sa lakisiiiiteisten varhaiseliikkeiden ikiirajo-
' ja, tyontekijej,irjestdt ovat vaatineet suu-
. rimman ammattiliiton IG Metallin joh-
' dolla nuorten ryollisyystilanteen helpot-
. tamista antamalla vanhemmille tyonteki-
' joille mahdollisuuden siirtyii varhaiseldk-
. keelle. Vaatimustaan se on tehostanut
' uhkaamalla erota *ryOn liitosta" (Btind-
. nis ftir Arbeit), hallituksen ja tydmarkki-
' najiirjestojen yhteistyofoorumista maan
. rydllisyystilanteen helpottamiseksi, jos
. hallitus ei osaltaan mydtiivaikuta sopi-
. muksen syntymiseen.
. IG Metallin esittiimiii sopimuspohjai-
. sia varhaiseliikkeitii voitaisiin my6ntii vii-
' den wodeo ajan viihintliin 35 vuotta va-' kuutukseen kuuluneille,60 vuotta tdlttii-
. neille tyitntekijoille. Varhaiseliike ei pie-' nentiisi lakisidteisti vanhuuseldkettii.
. Syksylle ammattiliiton, eliikevakuutuslai-

. tosten liiton ja hallituksen viilisissi neu-

. votteluissa piiistiin yhteisymmiirrykseen' siiti, ettii tyomarkkinaosapuolet voivat
' sopia tiillaisesu varhaiseliikejfiestelmiistii,' jos se on lakisiid.teisen eliikejiirjestelmiin
. osalta kustannusneutraali.' )okaisestavarhaiseldkkeellesiirtyvdstii. maksettaisiin lakistliteiset elikevakuurus-

maksut koko varhaiseliikkeen maksuajal-
ta etukiteen. Vuonna 2000 eliikkeelle
siirtyvdstii 60-vuotiaasta maksu olisi tyo-
ministerion arvion mukaan 45 000 DM.
Tyoehtosopimusneuvottelut, joissa var-.
haiseliikej Irj estelmiistii neuvotellaan,
ovat klynnistymiissfr ja ratkaisuja odote-
taan IG Metallin osalta helmi-maalis-
kuun aikana.
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lsmo Risku,
Eltiketuruokeskuksen
su un n ittelu - jo las ke ntaososton
ekonomisti

orko on tlrkel kaikessa tu-
levaisuuteen suuntautuvassa
toiminnassa. ]os tulcvaisuus
on erittdin kaukana, niin

korko or-r erittdir-r tlrkel. Sadan vuoden
p1lstl saatavan miljoonan markan nyky-
arvo on yhd n.riljoona markkaa, mikdli
diskonttokorko on nolla. Jos korko on 5

prosenttia, miljoona on kutistunut keski-
an,on alittavaksi kuukausipalkaksi, 7600
markkaan ja l0 prosentin korolla miljoo-
nasta ()n j;iljelli endd tuntipalkan verran,
73 markkaa.

Suhteellisen yksinkertaisilla taskelmilla
voidaan peeste kesifykseen koron vaiku-
tuksesta elikemaksuihin tiysin rahastoi-
vassa eldkejdrjestelmdssd. Tarkastellaanpa
henkiloe, joka aloittaa fi,ouransa 25-ruo-
tiaana. Hin siirql, elikkeelle tiytettyidn
60 vuotta ja kuolee B0-r.uotiaana. Olete-
taan vield, ette hencn reaalipalkkansa
nousee 1,5 prosenttia vuodessa.

Haluamme tietdd, kuinka suuri vuo-
tuisen eldkemaksuprosentin tulisi olla,
jotta elike olisi 60 prosenttia loppupal-
kasta. Simhuomautuksena voidaan mai-
nita, ettd kyseisen henkilon elSke tulee
olemaan klytdnnossl yhtl suuri kuin al-
kupalkka. Osoittautuu, ettd mikdli elake
varat tuottavat reaalisesti 3 prosenttia
vuodessa, noin 20 prosentin eldkemaksu
riittIS. Ios taas sijoitusten tuottoprosentti

olisi 4, riittdisi annettuun eldkkeescen I 5

prosentin eldkemaksu.

Hytityykti ku kaan pysyviste
elikerahastoista?

Esimerkit havainnollistavat sitf, tosiasiaa,
cttt ellkelaskelmien mridrdlliset tulokset
ovat herkkia oletetulle korkotasolle.
Mutta itse asiassa koko eldkerahastojen
olemassaolon oikeutus lepdl tietyn kor-
ko-olettamuksen varassa.

On selvld, efte verrattaessa jakojirjes-
telmli rahastoivaar-r jdrjestelmidn, ensim-
mdiset sukupolvet hyotp'dt aina: Hei-
denhdn ei tarvitse maksaa tiyttd maksua
eldkkeistddn. Ylkittivdri kyl[f, tulevatkaan
sukupolvet eivdt vilttimdttd hdvid jako-
jirjestelmdssl. Tdmln niin sanotur.r eld-
keparadoksin keksijiiksi luetaan taloustie-
teiliji Henry Aaron.l Eldkeparadoksi on
totta, mikdli korko on korkeintaan ta-
louskasvun suuruinen. Telloin eldkkei-
den rahastoiminen olisi yksinkertaisesti

ryhmld. Seuraava esimerkki auttaa ilmion
ymmdrtlmistd.

Oletetaan, ette talouden tuotanto ja

palkkasumma kasvavat 2 prosenttia wo-
dessa, ja ettd jokaista ryontekijaa kohti or.r

jatkuvasti e ldkkeelll yksi ihminen, ja ettl
elikemaksuprosentti on vakio ajassa. Tdl
laisessa taloudessa 50 prosentin eldke-

maksu palkasta mahdollistaa jakoeldk-
kecn, joka on yhti suuri kuin palkka.
Koska palkat nouscvat 2 prosenttia r.uo-
dessa, tyontekijit saavat eldkemaksulleen
2 prosentin l.uotuisen tuoton.

Rahastoivassa jirj estelmdssi eldkemak-
sun suorittaja saa luonnollisestikin elike-
maksuilleen talouden korkotasoa vastaa-
van tuoton. Jos siis talouden korko on
alle 2 prosenttia, rahastoiva jirjestelmi
tarjoaa matalamman tuoton kuin kypsi
jakojirjestelmi. |os talouden korko on
tasan 2 prosenttia, tulevat sukupolvet ei-
vdt klrsi jakojdrjestelmistl verrattuna ra-
hastoivaan jdrjestelmldn. Telloin ainoas-
taan ensimmliset sukupolvet hyory,vet ja-
kojdrjestelmristl. los taloudcn korko on
enemmin kuin 2 prosenttia, rahastoiva
jdrjcstelmi toimii pitkdn piille pienem-
milh maksuilla kuin jakojirjestelmi. Eldk-
keiden rahastointi on siis mielekisti vain,
jos korko ylittdd talouskasvun.

Voiko korkotaso ylittee pysyvesti
talouskasvun? Virheeltinen
ratkaisu

Eldkerahastojer.r oikeutuksen pohtiminen
palauttaa meiddt siis ikivanhaan kysymyk-
seen talouden oikeasta tai luonnollisesta
korosta. Koska epdvarmassa maailmassa
on kuitenkin monenlaisia korkoja, suora
havaittujen tuottojen ja havaittujen kas-

vulukujen vertailu tuottaa ristiriitaisia tu-
loksia. Nokian osake on tuottanut verrat-
tomasti paremmin kuin pankkitili. On siis

yritettdvi kiertotietii.
Tavallisin moderni perustelu viitteelle

"Korko on yhti suuri kuin talouskasr,u"
on seuraava: Oletetaan, ette korkotaso
olisi suurempi kuin talouskasvu. Tdlloin
yksikin markka sijoitettuna kasvamaan
korkoa korolle kasvaisi nopeammin kuin
talous. Ennemmin tai myohemmin alku-
perdisen markan korkotuotto olisi suu-
ren-rpi kuin koko talouden tuotannon
arvo. Tdmi on tietenkin absurdia, joten
korko ei voi olla suurempi kuin talouskas-
vu. Vastaavaan ryyliin voidaan plltelle,
ettei korko voi olla talouskasvua mata-
lampikaan. Korko on siis yhtd suuri kuin
talouskasr.r,r, mikd oli todistettava.

Oikea ratkaisu

Todistus on kuitenkin harhaanjohtava,
koska se perustuu julkilausumattomaan
oletukseen. Todistuksessahan oletetaan,
ette markan sijoittaja ei missf,d.n vaihees-
sa kuluta lainkaan vuotuisia korkotulo-
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Kirkko kielsi koron perimisen keskiajalla. Tuoltoin taloudet kasvoi-
vat hyvin hitaasti, ajoittain kasvu oti jopa negatiivista. Hyvd arvio
tyypittisestd vuotuisesta tatouskasvusta keskiaikana oli no[[a.
Kiettiimiittii koron oton kirkko siis opetti kansalle, ettii todettinen ja

oikeudenmukainen korko on yhte suuri kuin tatouskasvu. Viesti
meni perille. Kun nykyaikainen ihminen vaittea, etti korkotaso on
yhtH suuri kuin talouskasvu, hHn toistaa ikivanhaa oppia koron
perimisen turmiollisuudesta.
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jaan, "...markka sijoitettuna kasva-
maan korkoa korolle...". Mikeli kui-
tenkin tyypillinen pdf,omatulon
nauttija on siini mddrin nykyhetkes-
td kiinnostunut, ettd kuluttaa \uosit-
tain vaikkapa puolet pdiomatulos-
taan, on korkotason oltava kaksin-
kertainen talouskasvuun nihden.
Muuten pddoman suhteellinen
osuus kasvavasta taloudesta katoaa.

Avain kasvun ja koron suhteen
tarkastelulle loyt11, siis ihmisten sdds-

tamiskaytteytymisen tutkimisesta.
Korkotaso ja talouskasvu asettuvat
pitkelle aikavdlilld yhtii suuriksi, jos
kaikki piiomatulot investoidaan ta-
kaisin pddomakantaan. |os taas pdd-
omatulot ylittevit talouden inves-
toinnit, eli osa piiomatuloista kulu-
tetaan, korkotaso pysyy talouskas-

',un yllpuolella. Ny.t havainnot suu-
rimmista lintisisti talouksista viittaa-
vat siihen, ette paeomatulot ovat sel-

kedsti ylittdneet sijoitukset pidoma-
kantaan.2 Pdioman tuoton, se on
koron, on siis pitinyt ylittid talous-
kasrl.

Nykyaikainen ihminen, joka rat-
kaisee talouskasvun ja korkotason
suhteen puhtaan loogisella todistuk-
sella ilman havaintoja, on kuin kes-
kiaikainen skolastikko. Iilkimmdi-
nenhdn ratkaisi kysymyksen aasir.r

hampaiden lukumddristi puhtaasti
Aristoteleen kirjoitusten perustella.
Ikeve kylle ongelma aasin hampai-
den mdirdstt ratkeaa verrattomasti
helpommin kuin ongelma kasrun ja
koron suhteesta. Itse asiassa talou-
den kasvulukujen, pdiomatuottojen
ja investointien vertailu on niin mut-
kikasta, ette keskustelu talouden
korosta jatkunee.

tAaron, H. "The Social Insurance Para-
dox", Canadian lournal of Economics
and Political Science, 1966, numero 3.

2 Idea kasur- ja korkolukujen suoran ver-
tailun hylknimisesta ia siirtymisesti paa-
omatulojen ja investointien vertailuun on
esitetty tutkimuksessa Abel, A., Mankiw,
N., Summers, L. ja R. Zeckhauser: "As-
sessing Dynamic Efficiency: Theory and
Evidence" Review of Economic Studies,
1989, numero 56. Kirjoittajista Lawren-
ce Summers on muuten Yhdysvaltolen
valtiovarainministeri.

ElEketurvakeskus

I Viestintaosastolle tiedottaiaksi on nimitet-
ty filosofian kandidaatti Paula Gr6nlund. Ai-
emmin hfin on toiminut Helsingin kauppakor-
keakoulun tiedottalana,

Eliikef iiriestetmiiosastotle kehityspiiAlti-
k6ksi on nimitetty 1.3.2ooo lukien filosofian
kandidaatti Katri Raatikalnen. Tdttfi hetketlii
hiin toimii tilasto-osastotla tilastotutkiiana.

E[5ke-Fennia

I Arvopaperihallintaiohtaiaksi on nimitetty
ekonomi, MBA, Anne Nurmlnen. Eliike-Fenni-
an asiakaspalvetupiiiiltikOksi on nimitetty
r.u.99 liihtien sosionomi Tuulikkl Lepomlki-
Lahtlnen. Jiriestelmaasiantuntija Arl Tom-
miska on nimitetty iArlestelmiipiiiitlikdksi.

Kiinteist6-Fennia

I Eliike-Fennian, Yritteiein Fennian la Henki-
Fennian operatiiviset kiinteistdtoiminnot hoi-
taa Fennia-ryhmen omistama Kiinteistti-Fen-
nia Oy. Yhti6n toimitusiohtaiaksi ia hatlituk-
sen jiseneksi on nimitetty fimo Rantala.

Kiinteist6sijoitustoiminnot, salkun kehitys
ja uudisrakennuttaminen iiiiiviit omistaja-yh-
ti6iden tehtevaksi. Eliike-Fennian kiinteist6-
johtaiana toimii Markku Tuulensuu ja Yritta-
liiin Fennian seke Henki-Fennian kiinteistd-
lohtaiana Hannu Salonen, iotka jatkavat
my6s Kiinteist6-Fennia Oy:n hallituksen jiise-
nind.

llmarinen

n Valtiotieteen maisteri Katla Salovaara on
nimitetty salkunhoitajaksi ltmarisen sijoitus-
organisaatioon.

Valtiotieteen ytioppitas Eeva Hukka on ni-
mitetty toimittaiaksi viestintii- ja tutkimus-
osastolte.

Diplomi-insin66ri, rakennusmestari Nilna
Nurminen on nimitetty kiinteistdinsin66riksi
kiinteistdsiioituksiin.

LEL Tytiellkekassa

I Kauppatieteen maisteri Jounl Hahto on ni-
mitetty siseiseksi tarkastaiaksi. Kauppatie-
teen maisteri Harrl Hakullnen on nimitetty
vakuutusmaksuosaston osastopiiiillikiiksi.
Valtiotieteen maisteri Mllla Helln on nimitetty
tiedotustoimittaiaksi. Kauppatieteen maiste-
ri Susanna Luoma on nimitetty taloushattin-
non laskentaekonomiksi.

Oy Porasto Ab

I Porastoon on nimitetty matemaatikoksi
Tony Aido, rahoitus- ja siioitusasiantuntiiaksi
Mikael Blomstedt, e16keturvanhoitaiiksi Plrlo
Kokkonen ia Pdivi Rokala, eliikekiisittetijOiksi
Telleryo Mddttt ja Plrio Pesonen, vastaaviksi
elakeasian esittelii6iksi Mario Mlettunen ia
Tuija Ojala seke etekeasiain esittetii6iksi
Marja Koskinen, lsmo Kontro, Sirpa Koski-
mies, Satu Xonttila, Maria-Leena Sandelt, Re-
glna Spon la Eila Vuorinen.

Varma-Sampo

* Varma-Sammon tietohallintoon on perus-
tettu uusi osasto, siioitusiariestetmat. Osas-
ton piiiiltikdksi on nimitetty kauppatieteen
maisteri MaftiJuusela.

Keskeisimmiit siioitustoiminnan [akiasiat
on liitetty osaksi lakiasiat-yksikkde. Tehtavaa
hoitamaan on nimitetty yhti6lakimiehiksi va-
ratuomari Tlina Grdnqvlst la varatuomari
Anne Niemi.

Asiakasrahoitusosaston osastopiiiillikdksi
on nimitetty kauppatieteen maisteri Pekka
Saari la uuden peaoma- ia erityisrahoitus-
osaston osastopaallikoksi kauppatieteen
maisteri Mikko Koivusalo.

Kauppatieteen maisteri Jari Salminen on
nimitetty asiakasyhteydet-toiminnon osana
toimivan asiantuntijapalvelut-osaston osas-
topiiiiltiktiksi.

Sisfrisen [askennan osastopaellikOksi on
nimitetty diplomi-ekonomi Eeva-Liisa Viha-
valnen.

Kauppatieteen maisteri Mario Kosonen on
aloittanut tiedottaiana viestinteosastolla.
Tarla Keveri on nimitetty suunnittelupiiiilli-
kdksi tietohallinnon etdkevakuutusiariestet-
missii.

Arvopaperiosastolla ovat aloittaneet osa-
kesalkunhoitajana valtiotieteen maisteri
Raml Hakola ja korkosalkunhoitajana kaup-
patieteen maisteri Tuomas Hirvinen.

Verdandi-yhtitit

t Sosionomi Mattl Laltlnen on nimitetty Ver
dandi-yhtitiiden ltd-Suomen alueen alueioh-
tajaksi Kuopioon.

Kauppatieteen maisteri Roger SjOlund on
ni mitetty [aatucontrolleriksi.

Johan Andler on nimitetty Verdandi-yhti0i-
den yhteyspiiiiltik6ksi. Hiin patvelee yhdessi
yhteyspiialtikkd Harri Jotunln kanssa eldke-
vakuutusasiakkaita, sidosryhmia ia yhteis-
tytikumppaneita.
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Marjo Kallenautio
Eltiketurvakesku ksen laki osaston joostosi hteeri

Koulutus uuteen
ammattiin

rkijalla or.r vli 20 vuodcn
fi'okoken-rus kuljctusalan
tiiistii. HJn on noskcrrncllt,t
rckka autonkuljettajana vuo-

tcen 1990 s:rakka ja scn jdlkeen lir.rja-au-
tonkuljettajana priiwonidn pitkin r.r.ratkar.r

pikavuoron ajo. Pikavuorossa kuljetetaan
runsaasti plketteja, joita kuljettaja joutuu
nostelemlln hlnkalissa n,oasennoissa.
Lor-rkkier-r kiputila on alkanut l-raitata l-ra-

kijan n,ontckoa vuodcr.r 1998 alkupuolel-
la ja lokakuust.r 1998 ldhtien hin or.r ol-
lut sairaslor-nallir.

Terveydentila

Hakijalta on ollut nuorempana selkdkipu-
ja, joiden vuoksi I'riin on ollr,rt viisi r.uotta
sitten linja-autonkuljettajien ASTAK-kur-
toutuskurssilla. Kurssir-r jdlkeen h1n on
harrastanut l.rvvir.r rktiivisesti liikur.rtaa ja
saanut sen avulla selklkivun asettumaan.

Vuoden 1998 aikar.ra or.rgeln.raksi on
tLrllut lor.rkkien kiputila. Rontgentutki
rnukscssa molemmissa lonkissa on todct-
tu selvi nivclrikko, jonka taustalla or-r

lonkklniveltcn raker-rtcellincn poikkca-
vuus. Mvos kiiiniscssl tutkirnuksessa ha
kijalla on toc'lettu liikerajoitukset. Hdn or-r

joutu r-rut luopur-naan liikur-rtaharrastuksis-

tairr-r. Pidempiaikainer-r istuminen on tul-
Iut m;rhdottomaksi ja rrhtitlJran nostc-
h.r sekii kun.rartelu kivuliaiksi.

Lisiiksi sairastuminen ja sen aiheuttir-
mat rajoitteet ovat aiheuttaneet l'rdr-relle

r-nasentuncisuutcna ja ahdistuncisuutcna
ilmencvdn sopeutumishdirion, mutta pa-
himman vriheen on u,ttemmin todettu
olevan ohi.

Kuntoutussuunnitelma

Hakija on ollut omasta aloitteestaan no-
voir-natoir-r-riston ammatinvalinnanohjauk-
sen asiakkaana tammikuusta 1999 ldhtien.
Tavoittecksi on asetettu wo, joka ei cdel-
hti pidempiaikaista scison.rista tai kdvelvd,
varsinkaan epitasaisella alustalla tai por-
taissa, ja johon ei sisdllv raskaita kantami-
sia tai nostoja.

Koska hakijar.r koko tvokokemus on
kuljetusalalta ja hIn on viihn,nvt n,ossearl
hn'in, jokin kuljetusalaan liitn vd ammat-
tikoulutus on noussllt ensi sijalle. Par-
l.raimpar.ra on pidetn' 4-r'uotista logistiik-
kainsir-roorir-r koulutr,rsohjclmaa, johon
hakija on sittemmin hrtdksvttv ja jonka
hln on aloittanut svksvlld 1999.

Ammatinvalintapsvkologi on suositel-
lut l'rakijalle 4-r'uotiscn ammattikorkea-

kouluopiskelun kustantamista tyoelike-
kuntoutuksenJ muun muassa seuraavista
svisti: Hakijan kohdalla ammatillisen kun-
toutuksen edellltykset r kuntoutumismo-
tivaatio, opiskelukiir.rnostus ja -kapasiteetti
seki on-ra-aloitteisuus) ovat harvinaisen
hyvin kohdallaan. An.rmattikorkeakoulu
antaa rnonipuolisct valmiudet ja mahdol-
lisuudct ryollistl'miseen. Sen sijaan kapea-
alainen kurssi, jolla tdhditddn suoritusta-
son tchtlviin, altistaa hclposti q'ottom\1'-
delle l.rakijan kaltaiset l.renkilot, joilla or.r

tcrvevdcllisid rajoitteita.

Neuvottelukun nan suositus

Neuvottelukunr-ran mielestii, kuten suosi-
tustr pn,tiineer-r eldkelaitoksenkin mieles-
tI, lrnmltillincn kuntoutr.rs on hakijar-r
kohclalla sclvdsti aihccllincr.r. Lor.rkkicr.r lii-
kerajoitus on jo tdssri vaihe essa siini mdl
rin vaikea, ettl tvok\n\rttomrvsuhka t,vo-
clikckur-rtoutuksen tarkoittamassa micles-
si on olcmassa. On iln-reisti, ettd nivclrik-
ko tr,rlee jatkuvasti pahenemairn ja mah-
.ilrllisesti hr-r'inkin rtopersti.

Neuvottelukunnassa kf,\,tiin keskr.rstc-
Iua llhinnl siitl, r,oidaanko l.rakijan kur.r-

tor.rtr,rssuur-rni teln-raa pitII rerlistiscna 
.j 
a

orrko krrntoutus hdnelle tarpeettoman
suuri koulutustason nosto.

Keskustelussa kiir.rr.ritettiir.r huomiota
mllun muassa seuraaviir-r asioihin. An-una
tilliser-r kuntoutuksen on todettu onnistn-
van parhaiten silloin, kun kuntoutujalla
on omakohtainen kiinnostus alaan. Kou-
lutuksessa on vlcensi jdrkevii tihdlta
entisen alan jatko-opintoihin tai alalle,
jolla aiempi n'okokemus tr.rkee opintoja.
Testauksessa hakijalla on todettu olevan
hn'it edcllr n'kset tutkinnon suorittrmi-
seen. NdmI seikat huomioon ottaen kou-
lutr.rsvalinta vaikuttaa onnistuneclta. Myos
tvollisvvsndk),met ovat hyvdt hakijalle
suunnitellulla alalla.

Logistiikkainsir-roorir.r koulutus mer-
kitsee hakijalle koulutustason nostoa, 1'oka
ei tl,oelikelakien r-nukaista kuntoutusta
suunniteltaessa ole ensisijainen tarkoitus.
Se ei kuitenkaan voi olla kuntoutuksen
este silloin, kun on ilmeistd, ettei kun-
toutettf,va ilrlan koulutustr voisi tcrvc\'-
dentilansa puolesta sijoittua n.oelimdin.

EdcllS torletut sciklt huomit-ron otta-
en neuvottelukur-rta piti jdrkevind ja tar-
koitu kser-rr-nukaisena l-rakij alle su unnitcl-
tua koulutusohjelmaa.

41-vuotias mies oli hakenut tydetiikelaitokselta ammati[lista kun-
toutusta togistii kkainsintitiriksi, koska molem m in puolinen [on k-
kanivelrikko oli teh nyt Iinja-auton kuljettajana toimimisen vaikeaksi
tai [dhes mahdottomaksi. Neuvottelukunnan mielestd hiin tiiytti
tytieldkeku nto utu kse n ed ettytykset. N euvottelu ku nta piti mytis
hdne[[e suunnitettua koututusta tarkoituksenmukaisena hEnen
aikaisem paan ammatiItiseen kou lutukseensa ia tytikokemukseensa
nHhden.

\t0eht<e28

t-r



@

Tyiieldkelakikiriat
ilmestynHt maaliskuussa

lE Tytieliikelainsaadantd ja sen suppeampi versio
Tydeliikelait 2ooo - ns. kansanpainos - ilmestyvat
maaliskuussa. Kiriojen lait ja asetukset saadaan suo-
raan Editan tietokannasta. Vaikka vastaavat tiedot
ldytyviitkin helposti nyt myds internetistii, paperinen
takikirla on edelleenkin tarpeeltinen tydkatu. Kate-
vyytta lisaa mahdollinen rinnalla toimiva reaaliaikai-
nen internet-versio. Ruotsinkielisend painetaan aino-
astaan paksumpi Tydeliikelainsiiiidiintti, loka ilmes-
tyy huhtikuussa.

Tybeliikelainsiiiidantd sisaltaa muun muassa voi-
massa olevat tycietiikelait ja -asetukset, kunnatlisen
etdkesdiinnOn, vakuutusehdot, STM:n valikoituja
paatdksia, vapaakirfan ehtoia ia perusteita sekii lisii-
edun karttoia ym. Laajempi lakikirja maksaa uo
markkaa la ohuempi kansanpainos 7o markkaa.

Kirloia voi tilata Elaketurvakeskuksen postitta-
mosta, puhelin r5rr/postitus.

Tydetiikelakikirlojen kannet on uusittu. Kannen ut-
koasun on suunnitellut Eldketurvakeskuksen osasto-
pddltikkd Anu Ronkainen.

I

Rekisteriuutisia ETK:sta

I Uusi alanlaskun kausi on alkanut ja ETK:n keskusrekisterin tietoienka-
sittely on iatkunut vuodenvaihteen iiitkeen normaati[[a tavalla. Massiiviset
ponnistelut Y2K:n hoitamiseksi ovat takanapdin. Toiminnan hiiiriotcin jatku-
minen on edettyttiinyt monien ammattilaisten kovaa tydpanosta. Kaiken
ponnistelun liilkeen arkipiiivaisen jutustelun mukainen "onnistuminen" oti-
si tass,ii yhteydessa vaara ilmaisu.

Tdiden suuren miiiiriin takia kaikkia muutoksia ei o[[ut mahdoltista saa-
da heti vuodenvaihteesta kaytt06n. Rekisteripalveluiden valmistumista oti
mahdollista lykiitii niittii osin kuin palveluita ei tarvittu heti vuodenvaih-
teesta. Naita palveluita otetaan uudistettuna kayttodn vuoden zooo aikana
vdhitetten ohielmaversioittain rypAstettyna.

Muutosten versiointiaiattelu on isoien muutosten aikana kotiutunut tyd-
eliikeliirlestelmiin pysyviiksi toimintatavaksi. Vuodelle 2ooo on sovittu yh-
deksdn versiointiajankohtaa ja kuusi lisiivarausta. Versioiden kayttOtinot-
toon valmistaudutaan etdketaitosten ja ETK:n yhteisessa Muutoksenhallin-
taryhmasse (Muha).

Seuraavan version keytt60notto helmikuun 28. piiiviinii tuo tullessaan
rahastoitujen vanhuuseliikkeiden setvittelytiedot elf,kelaitosten vhlisten
vastuiden tasaamiseksi, tydsuhteiden koneeItisen siirron uudetle eliikejiir-
iestelylte (ns. fuusioaio) ja etiikehakemusrekisterin siivouksen.

Ulkomaisten eldkeasioiden hoidon sekii sisdinen ette ulkoinen kehitta-
minen on aloitettu vuodenvaihteen kahta puolen. Ulkomaan etiikkeiden ha-
kemiskiisittelyn kehittiimiskartoitus on juuri saatettu paatdkseen. Naiden
tulosten pohialta ryhdytaan seuraavaksi toteuttamaan osaston UM-tiimin
kdsittelyprosessien parantamista. Ensimmeiset parannukset saadaan kiyt-
t66n loppuvuodesta.

Erityisesti EU-jiisenmaihin suuntautuva asioidenhoidon kehittdminen on
kiiynnistynyt isojen rekisteriuudistusten fiitkeen. Ulkomailla ty6nsa aloitta-
neiden suomalaisten ia Suomessa ty6skentelyn aloittaneiden utkomaalais-
ten henkitdtietoien vaihto (E5oo-tiikenne) utkomaisten yhdyslaitosten
kanssa piiiisee iiitleen iatkumaan. Samoin eldkehakemustietojen (Ezoo-tii-
kenne) koneeItisen vatittamisen vatmistelutyd paasee myOs etenemAan.
Konkreettisia tuloksia naista on odotettavissa ensi vuonna.

Hannu Romberg

Eurovalmisteluihin Yauhtia
I Tatouspoliittinen ministeri-
vatiokunta teki hiljattain peri-
aatepaatoksen siitti, kuinka so-
siaali- ja terveysministeri6n
hallinnonalalla siirrytddn euron
kayttddn. Periaatepaatiiksessa
paasaant6na on, ettii lakien
markat muunnetaan euroiksi
sentin tarkkuudetta, ei pydris-
tiimiillii tiiysiin euroihin. los
muuntokurssista poiketaan, se
on tehtava kustannusneutraa-
tisti.

Etuutta saava ei mydskiiiin
saa pudota euromuunnoksen
vuoksi pois etuuden piiristii.
Periaatepaatds pohjustaa laki-
esitysta, ioka pyritaan saa-
maan eduskuntaan mahdolli-

simman nopeasti taman vuo-
den aikana. Tydeliiketakei hin
tarvitaan euroasetuksia tes-
mentavaa lainsiiiidiinttiii, vaik-
ka tarkoitus onkin toimia euro-
asetuksen mukaisesti.

Talouspoliittisen ministeri-
vatiokunnan paat0s toimii poh-

iana myos tietoiariestelmien
m u utoksi lte. Tydeliikeliirjestel-
massa on pidetty tarkeana,
etta euroon paastaan siirty-
miiiin atk-tekniikan kannatta
mahdollisimman yksinkertai-
sesti. Sisiitldllisten [akimuutos-
ten toivotaan jiiiiviin viihiiisiksi
eikd eldkemenojen taso saa
muuttua.

,otta ylimaaraisilta tietojar-

jestelmimuutoksilta valtytaan,
tydeliikelakien sisiiltiimiii
markkamtidrid ei pydristetd
tiiysiksi tai kymmeniksi euroik-
si. Hallituksen periaatepaatdk-
sen mukaan vuonna zooz la
siite eteenpain sovellettavat
tydeliike lakien markkamiiiirtit
muunnetaan euroiksi euro-
muuntokurssin ja nykyisten
pydristyssaantOjen mukaisesti
t.t.2oo2 alkaen. Soveltettaes-
sa tydeliiketakien markkamdd-
riii ajatte ennen vuotta 2oo2
kaytetaan asianomaisen vuo-
den indeksitasossa olevia
markkamtitiriii euroiksi muun-
nettuina. Laeissa olevat mark-
kamaarat pysytetaan nykyisel-

lii tasoltaan. Rekisteritiedot
muunnetaan euroiksi siind in-
deksitasossa, lossa ne rekiste-
rissa ovat.

Euroa on kaytetty tilivaluut-
tana jo yli vuoden alan. Tydeld-
keidrjestelmdssd varauduttiin
jo viime vuonna ottamaan vas-
taan euromearaisiii patkkail-
moituksia. Eurotilittiijiii ja -il-
moittajia on kuitenkin toistai-
seksi oltut hyvin viihiin.

Marjukka Hietoniemi
Tyde lit ke j ii rj e stel mii n e u ro -

ryhmiin sihteeri
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!nternational comparison of total
pension security expenditures a
problematic matter

I The articte discusses the problems related
to the comparison of pension expenditures be-
tween different countries. Data obtained from
different countries support the conclusion that
ifstatutory pensions remain betow a level of
about 6o per cent, different voluntary supple-
mentary pension arrangements wil[ occur.

Reliable statistics and research data on statu-
tory pensions are obtainabte from different
countries. However, the essential perspective
of comparison is the total expenditures on the
pension systems. ln a three pillar system, the
Finnish statutory earnings-related pension
comes under the first pittar. ln many other
countries all three pitlars (statutory occupa-
tionaI and individual pension schemes) are
needed before an earnings- or employment-
retated pension of a sufficient amount is
reached.

The Flnnish system, where the whole essen-
tial pension security is statutory, leads to
problems when comparing pension systems.
The Finnish statistics include the entire pen-

sion system, but in many-pillar countries often
only the first pillar is included in the figures. ln
many countries, voluntary pension insurance
plays an essential rote in the structure of the
pension system. lfthese figures are not includ-
ed, the statistics will be misleading.

The opposite ofthe Finnish system is found
in Great Britain, with its minimum pensions in-
dependent of contributions, pensions propor-
tional to national insurance contributions paid,
and the earnings-related SERPS, from which
employees may contract out, however, ifthey
or their employers arrange sufficient suppte-
mentary pension insurance ofthe same levet.
The statistics do not sufficientty cover this kind
of many-tayer systems.

Another problem discussed in the articte is
the fact that in some countries pension contri-
butions cannot be separated from the generat
sociat security contributions, as is the case in
Belgium, Norway and some of the Mediterra-
nean countries, for example. ln Finland these
data are obtainabte, as long as it is agreed
upon which parts ofthe pension system
should be inctuded.

The Central Pension Security lnstitute and
internationaI consultants produce qualitative
descriptions of pension systems, which atso
often include quantitative data on the struc-
ture of supplementary pension schemes. How-

ever, they only rarely portray the contribution
levels of these schemes.

Even if it seems an almost overwhelmingly
laborious task to catculate and compare the
total expenditures on the pension systems of
different countries, the information would be
very useful, however. The authors also stress
the importance of launching an extensive re-

search project on the matter, which should
also investigate the costs ofvoluntary supple-
mentary pension insurance.

Report on intensified competition
among the earnings-related pension
institutions

I The proposals put forward in the report on
intensified competition within the Finnish stat-
utory earnings-related pension scheme, which
was published in January and drawn up by Mr
L Koivusato, Managing Director of LEL Emptoy-
ment Pensions Fund, and Mr M Waltin, special
adviser of the Ministry of Labour, include some
measures, which could be considered as some
kind of regulation suggested within the
scheme itself.

The report suggests a cautious increase of
competition among the pension institutions,
and a reduction ofthe many paragraphs in the
tegislation on statutory earnings-retated pen-

sions. Moreover, the estabtishment of new
pension institutions should be facilitated. ln
the Finnish system, private pension institu-
tions operate statutory earnings-retated pen-

sion insurance, a central sector of statutory so-
cial insurance. The policy has proved very
functional and cost-effective. The decentral-
ised model of administration has become one
of the cornerstones of the scheme, worth pre-

serving.
The pension institutions can compete by a

high quatity of services, such as speedy and
accurate pension decisions and smooth insur-
ance services, as wetl as cost-awareness in all
their activities. lf employers or entrepreneurs
are dissatisfied with the service, they may
change companies. This potential risk keeps
companies aware of the importance of a high
service level.

Another factor of competition is the compa-
nies' investment activities. lf successful, a

company may, at its own discretion, use part
of its yield exceeding its calculated interest
rate for rebates of contributions, i.e. refunds
for clients.

As the complicated legislation on statutory
earnings-retated pension insurance goes
against good administration practice, a clarifl-
cation ofthe legislation should be considered
a necessary measure for strengthening the
credibitity of the scheme from the point of
view of the citizens, the parties supervising
their interests, as we[[ as the administrative
organisation.

Rehabititation path accessible for
new age gloups, starting from the
58-59-year-olds

I Also within statutory earnings-related pen-

sion insurance, there is generaI agreement
that rehabilitation measures must be taken as
early as posslbte. Action should be taken be-

fore the person is already at the stage when he
or she is paid sickness daily allowance.

According to the new instruction, the reha-
bititation prospects of an employee must be
settled already at the stage when the risk for
loss of work capacity due to illness has been
stated, i.e. if the illness is likely to make the
employee unable to work in about five years.
lncapacity for work is defined according to the
acts on statutory earnings-related pension in-
surance, also entitling to an individual earty
retirement pension or a partiat disability pen-

sion.
Vocational rehabilitation can also postpone

or prevent incapacity for work, thus having a

reducing effect on pension expenditures. The
right to earty rehabititation applies to emptoyees
aged 58-59. According to the agreement of the
labour market organisations, the aim is to
extend the earty rehabilitation system to apply
atso to younger age groups after the year
zooz,in so far as resources are sufficient. The

candidates for rehabilitation will be found
through the occupational health service, for
example.

The new instructions have been compiled
by a working group on work capacity and reha-

bilitation, consisting of representatives of the
tabour market and earnings-related pension
experts. The group is lead by Mr Sakari Tola,
chief physician of the insurance company Var-

ma Sampo.

Finnish pensions paid abroad

I At the end of 1998 statutory earnings-relat-
ed and national pensions (SociaI lnsurance ln-

stitution, Kela) were paid to about r.z mi[[ion
recipients. Of these, 47,5oo were resident
abroad, which is approximately 4 per cent of
at[ pension recipients. The figures include both
Finnish citizens resident abroad, and foreign
citizens receiving pensions from Finland.

Pensions were paid to nearly Zo countries.
Those receiving a nationaI pension abroad
amounted to 41,2oo, 20,2oo persons received
a statutory earnings-related pension, and
13,9oo persons received a pension from both
schemes. The old-age pension beneficiaries
were the biggest group, 31,2oo persons.

The main part ofthe pensions was paid to
EU/EEA member states and other agreement
countries. Most pensions were paid to per-

sons resident in Sweden, 35,6oo, fotlowed by
Canada, 3,5oo, the United States, z,3oo and
Spain, r,7oo. The average size of pensions
paid abroad was FIM 1,604 a month, whereas
the corresponding amount of pension paid to
persons resident in Fintand was FIM 533z.ln
1997 lhe total amount of earnings-related
and national pensions paid was FIM 73.4 bil-
lion, of which the share of pensions paid
abroad was FIM r.r biltion, i.e. about r.5 per
cent.
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Niin vaan ollaan uudella vuosituhannella ja sittenkin sentien kohtuullisissa voimissa, vaik-
ka koville otti ja tlplrdlli oli.

Ihmiselle, joka |okisen tavoin on altis kuuntelemaan varoituksen sanoja ja taipuvainen
pelkeemean pahinta, jopa innostumaan kauhukuvitelmista, viime n.rosituhannen viimeiset
ajat olivat hieno kokemus.

Millenniumin myllerryksiin valmistautuessa ja eloonjidmistd varmistellessa hupenivat
kyllii varat ja voimat, mutta jennityst[ ja toimintaa riitti koko rahalla.

Y2K-ongelma oli loistava oivallus. Kerrassaan mainiota ajanvietettd. (|a varmasti oival-
Iinen bisnes.)

Vuoden pdivdt saatiin kehitella oikein viihtyisid pelkotiloja. Kotitietokoneita retuutertiin
autotallin nurkkaan, niiti sullottiin pakastimiin, valettiin betoniin ja tehtiin muuten vaan
vaarattomiksi. Pesukoneet kytkettiin sdhkoverkosta. Kelloradiot vietiin kellariin ja peitettiin
patjalla.

Varovaisuus kannatti. Yhdenkddn mikrouunin ei tiedetd kdyneen ihmisen kimppuun.
/oitakin katoamistapauksia tosin on vieli selvittimitti.

Suuren kumahduksen hetkella lentokoneet pysyivit maassa. Hissiin ei uskaltautunut
kukaan.

Rahat nostettiin pankeista parempaan turvaan. Useita repullisia ja muutama ktsilaukul-
linen on vieldkin kateissa, ja pitsiliinoja ynni muuta tarpeellista kaupittelevilla henkiloilli on
kuulemma ollut antoisa sesonki.

Mindkin pelastin elinikdiset sidstoni ikillisen katoamisen vaaralta. Pakkasin ne sillipurkkiin
ja saattaa olla, ettl jonakin pdivind viela juolahtaa mieleen, mihin se tuli sullottua. Siihen
asti ei auta kuin iloita siitt, ettei markkaakaan mene joutaviin tarkoituksiin.

Ehkii parasta millenniumviihdetta oli kuitenkin maail-
manloppu. Sen tuleminenhan oli pitkeen jokseenkin var-
maa, miti nyt eri koulukunnat vielii kinastelivat ykiryiskoh-
dista. Iskeeko iso kivenmurikka avaruuden syrlryksistd, ro-
piseeko niskaan tulta ja tulikived vai repeiiiko maankama-

Kotiin asti ehti ystdvd.llisie keveisijoite, jotka tiesivit va-
roiftaa, efte ihan kohtsilliiiin jokin osa ihmisistd tempaistaan
noin vaan pois tdsti maai-lmasta. Vaikutusta tiedolla oli sen
verran, ette Iokinen sai olla kimppakyydin kuskina koko
loppulrroden.

Vuosituhannen lopun lopullinen lfieneminen oli todel-
la upea eldmys. Sekuntiviisari nyhtae viimeiste kierrosta.
]oko pamahtaal Kyllt, kylle! Siine meni postilaatikko! Sii-
n[ lintulauta! Siini pinkovat naapurin kakarat!

Oli se vaan hetki, joka kannatti eldil jo senkin takia, ettl
muutenhan tiissi olisi hengeton. Sen jilkeen tame uusi
vuosituhat vaikuttaa kuulkaa toistaiseksi melko vaisulta.

Ja seuraavaan millenniumiin on pitkd aika.
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f tafeturvakeskuksen perus-
L esitteet Tyiintekijtin eldke,
Yrittiijiin eldke ja Tytinantaja
ja tytiettikevakuutus ovat il-
mestyneet. Esitteiden tekstit
ovat luonteeltaan yleispiirtei-
sii ja niitd on yritetty hioa entisti luettavimmiksi.

Kaikki kolme esitettt painetaan mytis ruotsiksi ja
e n gla n n i ksi. En gla n n i n kietiset esitteet i lm estyvit
maaliskuussa.

Esitteitti on saatavissa joistakin tytietiikelaitoksista,
Kelan konttoreista, TE- kesku ksista ja tytivoi m atoi m is-
toista. Niita on toimitettu mytis ammattitiittojen alue-
toimistoihin ja esimerkiksi apteekkeihin.

Esitteitii voi tilata Eldketurvakeskuksen postittamosta,
puhetin (o9) rSu.
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