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Saksan hyvinvoi ntiva ltio
uudistuksen edessi
Vaivoin koottu koalitiohallitus Saksassa on
kovan tehtavan edessd: miten sopeuttaa
suurpiirteinen hyvinvointiyhteiskunta
nykyaikaan ja palauttaa budjettikuri?

Suomalainen toimittaja BerliinistA: "En
vaihtaisi Suomen malliin".

Jiirgen Rozier, taksikuski Berlainiste, kyllSstyi
epiivarmuuteen.

n n EI5kkeet ja EMU
I I Ekonomisti Risto Vaittisen asiantuntija-

LL artikkeri.

1B

Giinter Hofman, Die Zeit:
"Vaaleissa hdvisivdt kaikki'i

SISALTO
5 . 2005

Sddtitiiden ja kassojen iiiini
kuuluviin
Elii kesiiiitioyhdistyksen pu heenjohtaja ReUo
Karhinen ja STM:n ylijohtaja Tarmo Pukkila
arvioivat elekesiiiitioiden ja -kassojen
asemaa suomalaisessa tyoelakekentassa.

OP-ryhmdn elSkevakuuttajat
porskuttavat
Toimitusjohtaja Pekka Korhonen kartoittaa
OP-Eldkekassan ja OP-Eliikesiitition
menestyksen kulmakiviS.

Motivaatiosta ja a rvostuksesta
syntyy ty6n imu
Pohjola-yhtymdn tyontekijoite ei hirvitd
omistajuuden siirtyminen pankin kdsiin.

Pohjolan tyttit Hanna ja Ritva
Vakuutusvirkailijoista rahoitusneuvojiksi - ja
taas takaisin vakuutuspalveluihin.

E16ke-ennustus vuodelle zoo6
STTK:n edunvalvontayksikon johtajan
Markku Salomaan kolumni.

ElSkkeellesiirtymisikii ei nouse
vuonna 2oo5
Kehityspaallikko Jari Kanniston asiantuntija-
arti kkel i.

!kiiSntynyt kelpaa ttiihin
Ruotsissa ja Suomessa
Johtava tutkija Eila Tuominen vastaa
veittamiin.

Ei enid selke tai syden, vaan
murtunut mieli
Py6redn poyd6n keskustelussa pohditaan
masennusta ty6kyvyttomyyden syyni.
Ainessd ovat tutkija Raija Gould
Eldketurvakeskuksesta, tutkimusprofessori
Jouko Ltinnqvist Kansanterveyslaitokselta ja
kirjailija Claes Andersson.

n f LisHelSkkeisti potkua

l\ el6kemarkkinoille?

t U Ammatillisista. li#elSkkeistS voi
avautua merkittava vakuutusmarkkina
tulevaisuudessa, arvelevat hallitusneuvos
Katriina Lehtipuro ja hallitussihteeri Pia
Rinne.

n I Lisdeldkkeet sopivat pk-

I I YritYkselle
I I Veritas Henkivakuutuksen toimitusjohtaja

Matti Ruohonen uskoo lisSelSkkeiden
kannustavaan voimaan.
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Oman eliikelaitoksen nimen
tietdd kaksiviidesti
Kehityspaallikko Pirkko JiiskelSisen
a s i a ntu ntija-a rti kke I i.

Sielu kuin rippikoululaisella
Kokemuksen ddntd -sarjassa tutustutaan
kolmeen Tapiolan tyontekijdan, jotka ovat
olleet neljd vuosikymmentd toiss6 samalla
osastolla. Raija Sir6n (vas.) Ulla Qvikman j

Anneli Month6n.
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q q Maailma ja Suomi vuonna 196s

I I Katsaus neljdnkymmenen vuoden taakse
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Tyhjennysharjoitus

Suomalaiset ovat niin hyvissi kunnossa, ettii tytiellkelai-
tolaet j outuivat ylikuntoon. Tytikyvytttimyyselikemd<s uista
kertynyttl puskuria ohennetaan nyt yliml?irliselle maksu-
nalennulsella, joka on palkansaajille ja pienrytinantajille o,3
prosenttia kummdlekin, isoille firmoille vlhemmiin.

Maksua olisi alennettu muutenkin, mutta piiiittistii
vauhdiai julkinen kohina, jossa pitkiiiin tiedetry ja hitaasti
korjattu asia nlyttlyryi "virheeni'. Synryi kiisirys, etti on
l6ydetry ylimelreinen r,5 miljardin euron rahamassi, josta
liikaa malaaneet voivat vaatia osaansa takaisin.

K:i.iryr voidaan osoittaa kohta kohdalta vlhintlln liioi-
tellulsi, mutta alan ei sovi tdstl loukkaantua. Nditi tilanteita
tulee lisde sitd mukaa kun rytiellkemalcun nousun vastustus
kasvaa ja pdlt6sten perusteita opitaan syyndiimiin.

Oikeiden kdsitysten levidmisti ehkl auttaisi pilttisten
valmistelun seki malaujen ja etujen lapiniikyvyyden lisll-
minen, mutta tiedoulsen lipimeno on oma ongelmansa.
Tytiellketalouden loivaliikkeisestl, varmistetusta, tasoitus-
vastuutetusta ja puskuroidusta virtaulsesta on vaikea repil
uutisia. Sekin onnistuu nfidyn kaltaisella otteella, nimei-
mdlll mytinteisen kehirylaen tuoma ylivahvuus virheeksi.

Vakuutusyhtitiiden ja -laitosten pitli aina varautua
korvausmenon vaihteluun, my<is sen ylliittiiviiiin kasvuun.
Niiden on kyettlvl vastaamaan huutoonsa, vaikka kuinka
tulvisi ja myrskydisi. Vakuutusyhtitit toimivat konden-
saattoreina, joiden varaukset hyvini vuosina kasvavat ja
huonona heikkenevlt.

Tytikyvyttomyyden kehirys vaihtelee meilh varsin laa-
joissa kaarissa. Huonojen uutisten paikka olisi ollut r98o-
luvun lopulla, jolloin TEls-laitosten ry<ikyrytt<imyysliikkeen
tasoitusvastuu ltii alatappiin ja oli rggoJuvulle tultaessa liki
nollassa. Korjausliike auttoi, mutta meni hieman pi*a[si.
Siiti synryi ylikuntoa, jota nyt ryhjennetlln kuin Myllyh
Tervanevalla.

Koko alan tasoitusvastuusta ryokyrytt6myyspuskurin
osuus on nJt r,5 miljardia euroa, mikd on pieni summa esim.

rytielikerahastoihin verrattuna. Se on kirkkaasti asetetun
vaihteluvdlin sisdlh, mutta pienemmdlldkin tullaan toimeen.
Alle o,5 miljardin siti ei kuitenkaan sopisi piiiistiiii.

Tytikyvytttimyys osoittaa pitkln mytinteisen kehirylsen
jdlkeen nousun merkkejl. Masennukset yleisryvlt, tuki- ja
liikuntaelintenkin sairaudet niyttdvit taas IislinrJv1n ryo-
vlen ikldnryessi. Tilastonlaatijoiden, laskuperustejaoston
matemaatikkojen, ryomarkkinajirjest<ijen neuvotteluryh-
min ja ministerion piiiittiijien vaativana tehtdvinl on osua
maksuarvioissaan oikeaan ja oheistehtdvini kertoa julki
nlkemyksensl perusteet.

Sosiaalisen piSoman jiiljilH
Aluetieteen professori Hannu Kataiameki
paneutui Pohjanmaan yhteiscillisyyteen
Valtioneuvoston tulevaisuusfoorumissa
Pietarsaa ressa.

Tytiajan lyhentiminen auttaa
jaksamaan
KWH Pipen muoviputkitehdas Vaasassa siirtyi
kuusituntiseen tyovuoroon.

Eliiktitin ihmisen eheys ja vapaus
Professori Kari Uusikylii vierastaa
arviointimyllyd ja tiukkaa tulosajattelua.

Luin kirjan:
Karisto Antti (toim.): Suuret ikaluokat
Kari Matti ja Saari Juho:
Sosiaalinen Eurooppa

Ristikko

Matti Vuoria suomalaisesta
omistajuudesta:
"Pd6omaa on, markkinoita ei"

Tiedoksi

Nimityksiii
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Johan on:
H5pe6n miehid kaikki?
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uomessa toimiiT6 elikesddtiotd ja rz
ehkekassaa, joissa on yhteensd ldhes
r8o ooo vakuutettua. TlnI vuonna
monet yritykset ovat lakkauttaneet
oman eldkeslltirinsl ja siirtdneet
vakuutukset tyoeliikeyhtioiden hoi-
dettaviksi.

- Julistamme, etta suomalainen
ellkejdrjestelml on hajautettu. Julis-
tus ei riitl. Olemme uskottavuuden
rajamailla, kun kaksi suurta ja pari
pienempll yhdoitii hallitsevat entisti

vahvemmin koko ryoelikejirjestelmli. Kehi-
tyksen suunta on huolestuttava, ja hajautetun
jirjestelmin olemassaolo on aidosti uhattuna,
toteaa Ellkesditioyhdistyksen puheenjohtaja
Reijo Karhinen.

Sosiaali- ja terveysministerion vakuutusosas-
ton ylijohtaja Thrmo Pukkila on samoilla lin-
joilla arvioidessaan elikeslltioiden ja kassojen
merkirystl koko jirjestelmln kannalta. Pukkila
muistuttaa, ettd lainslldlnnossimme tyonan-
tajille annetaan mahdollisuus valita hoitaa laki-
siiteiset ryoeldkkeet ehkesliticin, -kassan tai
-yhtion avulla.

- Se ei tarkoita, etta viranomaisten pitlisi suo-
sia jotain tai joitain laitosmuotoja. Tyonantajat
valitsevat, ja Eliikesldtioyhdistys voi osaltaan
osoittaa ryonantajille, etti kassat ja slltiot ovat
yhtioitl edullisempi tapa jirjestld ryontekijoiden
eldketurva. Yhdisrykse n tarvitsee vain esittil vdi-
tette tukeva todistusaineisto, Pukkila pohtii.

Viiiiriii mielikuvia

Useimmat suomalaiset pitdvit ryoeliikejlrjestel-
mllmme ja sen toimijoita kaukaisina linnak-
keina. TEL-vakuuttaj ista keskivertokansalainen
osaa ehkd nimeti jonkun suurista yhtioistd.
Todellisuudessa suomalainen pankkikentti on
keskitryneempi kuin lakisditeisil tyoeliikkeitd
hoitavat laitokset. Elikeslltioiden ja -kassojen
osuus maksutulosta vastaa suuruusluokaltaan
hhes pankkisektorin kolmanneksi suurimman
e[i Sampo-pankin markkinaosuutta.

- Tyoelakejarjestelml antaa toimijoilleen
enemmln valtaa javalmisteluvastuuta kuin pan-
keilla on toimialallaan. Ehkekulttuuriin kuuluu,

etti isot yhtiot johtavat valmisteluryciti. Jos roo-
leja voitaisiin muuttaa, viranomaiset ottaisivat sen

vallan ja vastuun, joka niille kuuluu. Viimeaikai-
set kokemukset osoittavat, ettl valmistelumalli
joka toimi suljetussa yhteiskunnassa 20 vuotta,
ei toimi endi, Osuuspankkikeskuksen toimitus-
johtaja Karhinen vertailee.

Tarmo Pukkilan mukaan jokaisella toimialalla
suurimmilla toimijoilla on nllg,'vin rooli ja suurin
valmisteluvastuu. Yksi s]y on se, etti suurimmilla
yhtioilli on muita suuremmat tutkimus- ja suun-
nitreluresurssit. Sywiillistii tutkimusta tarvitaan
mm. ryosse, joka tiihtril ryoeldkevarojen tuoton
kasvattamiseen. Teti ryotl tehdidn parhaillaan
toimitusjohtaja Puron johtamassa neuvottelu-
ryhmlssi.

- Tyoelakelainsdddlnnon valmistelusta vastaa-
valla sosiaali- ja terveysministeriolld pitlisi olla
tarvittavat tutkimusresurssit ry<iehkejlriestelmin
kehittlmisryohcin. Nyt tillaisia tutkimusvoima-
varo.ia ei ministeriolli ole. Sen sijaan STM:n
ohjauksessa on pari tuhatta tutkijaa, jotka pii-
ryokseen pohtivat sosiaali- j a terveyskysymyksil.
Uskomatonta, mutta totta, Pukkila vastaa Kar-
hisen toiveeseen.

- Ty<iellkeasiat perustuvat suurelta osin
tyomarkkinaosapuolten velisiin sopimuksiin.
Niiden pohjalta tehtivdin lakien ja siidosten
valmisteluryohcin osallistuvat usein erittiin laa-
jat joukot, joihin myos sdltioiden ja kassojen
edustajat kuuluvat.

Mystinen tytieliike

Eliikesidtioyhdisryksen puheenj ohtaja Karh isen

positiivisessa visiossa tyoeld.kevakuuttajat kes-
kittyisivlt entistl enemmln asiakaspalveluun
ja olisivat entista avoimempia ja lapinekyvam-
pid mycis vakuutetuille. Alan yhteinen haaste
on saada vakuutetut kiinnostumaan myris siitl,
miten heidln eld.kevaransa on sijoitettu. Viran-
omaiset toimisivat pienten toimijoiden tasaver-
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Kassan
henkiltist6n lakisfiteinen

o$a$o v,lstaa ennen TEL:n voimaantuloa
Elekekassan lisleliiketurvasta. Kassa on

OP-ryhmiin sijoitusomaisuudesta on

linjaa.
Thvoite on toteutunut, silll OP-Eliilceslititi ei

ole viimeisen kymmenen vuoden aikana perinyt
seitsemlni vuonna lainkaan malsuja tytinanrajilta.
OP-Ellikekassan vakuutusmaksualennukset ovat
olleet viiden viime vuoden aikana moninkermiset

kinneet kassan osakkaille eli tytinanmjille kahta
malsutonta vuotta.

Kuvo: Tuono Monninen

Perustettu
vuonna r9to.

OP-El?ikesliititi aloitti toiminansa vuonna rgt5,
ja se vasaa OP-ryhmln tytinanajien henkiltisttilleen
jlrjestimiistli lislelaketurvasta. Tyypillisiii lisiietuja

korkeampi
5ooo. OP-

ovat lakisdi.teisti varhaisempi eliikeikii ja
ellkekarttuma. Vakuutettuja on reilur
Eliikes?ifltitt suljemiin vuonna r99r.

OP-ryhmiiiin kuuluvat rytinantajat voivat vapaasti
valia ry6elXkelaitokseno jonka hoidettavalai antavat
tytintekijtiidensl tyiielikerurvan.

* Ryhmliin kuuluu Osuuspankkien lisdksi mm.
niiden omistamia kiinteisttinvilitpliikkeitii ja tilikes-
kuksia. Tiedossani ei ole, ettl yksikiiin ryhmiimme
ry6nantaja olisi OP-Ellkekassan ulkopuolella, toteaa
Eliikekassan ja -sdlti6n toimitusjohtaja Pel&a Kor-
honen ripaus ylpeyrtii llnessfin.

Ellkekassan sijoitustoiminra on muuttunut sijoi-
tuqymplristtin muutolsen mukana: rgyoJuvulla eli-
kwaroja sijoitemiin lfiinni kiinteiin omaisuuteen,

verrattuna TEl-vakuutusta hoitavien yhtitiiden
mytintlmiin alennuksiin. Kymmenen viimeisen
vuoden yhteenlasketut maksudennutser ovat mer-
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tolmltusf ohtafa Pekka Korhonen tlivlstfie menestyksen kulmakivet.



taisten kilpailumahdollisuuksien takuumiehinri
.ja valvoisivat, etta suuret toin'rijat eivlt kriyt:i
markkina-eserneensa vll ri n.

- Jlrjestelmin ei tarvitse olla nlin monimut-
kainer.r ja mystinen! Jos pankit puhuisivat yhtl
mor.rimutkaisesti, asiakkaat llnestiisivlt jaioil-
laan, pankkimaailman hywin tunteva Karhinen
tuhahtaa.

Ylijohtaja Pukkila kavahtaa ajatusta, ettl
ministerio tai viranomaiset olisivat ellkesilti-
oiden tai -kassojen tai kenenklln muun vakuu-
tustoimintaa hoitavan puolella:

- Keskeinen tavoite on ellketurva. Silntelylll
ei saa suosia ketiln tai tierynryyppistl toimintaa.
Olen Karhisen kanssa eri mieltl yksinkertaisuu-
desta. Kun miettii vaikkapa tyokyvyttom)yteen
liittyvil ilmioitl ja eliketurvaa, pdltyy johtopll-
ttjkseen, etta eleketurvajirjestelmiit ovat moni-
mutkaisempia kuin pankkitilit. Siiti olen samaa
mieltl, etti ryoelikejirjestelmln llpinlkyqytti
pitld lisItI. Kansalaisten tulee tictli millaisia
rrske,x tyoelake,arlestelmaan lr rttyy.

Toimijat samalle viivalle

Reijo Karhinen on toiminut kassojen ja sliti-
oiden ylimpdnl edusmieheni pari vuotta. Tdni
aikana hln on ylldtrynyt, miten suurena uhkana
elikeyhticit tuntuvat -siitioiti pitdvln.

- Miten vaikeata onkaan saada sellaiset kil-
pailuedellyrykset, jotka takaisivat siitioille tasa-
vertaiset ja neutraalit toimintamahdollisuudet,
Karhinen linjaa selvlsti huolestuneena.

Pros
t3
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6,3

Ehkevakuutusyhtidt

4,94,6

2,6

Lahde: TELA

Timdn vuoden aikana viisi yritysti on purka-
nur eldkesddrionsd ja siirrlnyt lakisllteiset eldke-
vakuutuksensa jonkin ehkeyhtion hoidettaviksi.
Lislksi Finnair purki siltiostldn TEL- vakuutta-
mista hoitaneen osaston. Yrityksen tlyryy siirtli
uuteen TEL-laitokseen muutoksen yhteydessl
vajaat rz prosenttia r-rs. toimintapilomasta.

- Ymmirrin hyvin yrityksil, jotka k1yttIvlt
tilanteen hlvlkseen ja purkavat elikestltionsl tai
-kassansa. Voimassa olevat normit houkuttelevat
muutokseen. Jo pitknln on tunnustettu, ette siir-
qvln toimintapiionran vaatimus on riittdmltrin.
Vasta lokakuussa hallitus antoi eduskunnalle
esiryksen, ette siirryvan toimintapiioman osuus
nousisi 19 prosentin tasolle, Karhinen toteaa.

PorsaanreikH tukkoon

Siirrywin toimintapiloman osuus on ollut alku-
vuodesta zoo5 alkaen rr,8 prosenttia, sitl ennen
se oli rz,4 prosenttia.

Elfr kevakuuttajien kdypda rvoi nen
sijoitustuotto vuosi lt a 1 998-2004

ja vuosilta 2000-2004

- 
Keskim. vuosituotto 1998-2004m Keskim. vuosituotto 2000-2OU

7,3

3,9

2,4

6,0

- Oikeaa prosenttia ei olekaan; osapuolilla
ci ole asiasta yhteisti ymmirrystd, ja aina jon-
kun nlkokulmasta osuus on liian pier-ri tai suuri.
Hallitus esittli, ettl siirryvin toimintapirioman
mlirlytymistapaa muutetaan. Esiryksen mukaan
siirtyvl toimintapiioma on kaksi kertaa ryoell-
kevakuuttaj ien vakavaraisuusra j an keskimmdinen
arvo eli mediaani. Tella laskukaavalla pildytiin
nyt 19 prosenttiin, Tarmo Pukkila kertaa.

Reijo Karhinen arvioi, ette r9 prosentin
minimivaatimus tukkii "jlrjestelmissi olevan
porsaanreiln ja antaa hetken ryorauhan", mutta
se ei ole TEl-vakuuttajien kilpailun kannalta
"pitkln pllfle neutraali ratkaisu". Hln ei usko,
ettl hallituksen esityksen voimaantultuakaan
yritykset ryhtyisivit perustamaan uusia elike-
kassoja tai -slitioiti.

- Hajautetun jdrjestelmin uskottavuus edel-
lyttll, ettri myos uusia kassoja tai sdlticiiti perus-
tetaan. Minun mielestini hajautuksen vaihtoehto
on keskitetry TEL-vakuuttaminen, jonkinlainen
Kela-tprppinen malli. Selvirysmies Louekosken
vlliraportin pohjalta pitII jatkaa keskustelua siiti,
miten taataan alan sisiinen kilpailuneutraliteetti.
Luonteva tavoite jatkokehittlmiselle on tilanne,
joka ei tarjoa milleklln laitosmuodolle normeista
lihtevll kilpailuetua, Karhinen toivoo.

- Yrirykset keskitr1'vlt ydinliiketoimintaansa
ja ulkoistavat muut toimintonsa. Olipa siirtyvln
toimintapiioman osuus miki tahansa, yritykset
pohtivat kassojen ja sldtioiden purkamista joka
tapauksessa. Jir.festelmln hajautuksen kannalta
olisi luonnollisesti hyvl asia, ettl uusia kassoja ja
sditioitl synryisi, Tarmo Pukkila uskoo.

Kenen rahat?

Palkansaaj ajlrj estot ovat eldkevakuutuskantoj en
siirron yhteydessl nostaneet esille ajatuksen, ettd
jos yritys pldttii siirtii vakuutukset TEL-lai-
toksesta toiseen, siirron yhteydessl pitlisi siirtii
kaikki ryoeliikkeisiin vuosien saatossa laitetut
varat.

- Tlysin perusteltu ja ymmirrettlvl ajatus
palkansaajilta, jota pitlisi kuitenkin slvillisem-
min analysoida. Elikesidtioyhdistyksen tavoite
on siirtyvln toimintaplioman tapauksessa sel-
visti suurempi kuin nykyinen rr,8 prosenttia,
mutta se ei ole palkansaajajlrjestcijen vaatima
roo prosenttia. Olemme esittineet toimialan
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tasoittuneet eri tyiie*iikevakuuttajien viilillS.



keskiarvoa, Karhinen linjaa.
Thrmo Pukkila ottaa esille mytis toisen niktikulman: Jos kaikki elikemak-

suisra keriryt rahat pidettiisiin ryoellkejlrjestelmin sisdlli, pitaisi yhti<iiden
maksamat asiakashyvitylset lopettaa, koska niisslkin rahaa siireCisn jlrjestel-
min ulkopuolelle. fu iakashyvirykset ovar ehki merkittdvin TEl*vakuuttajien
vdlinen kilpailukeino.

Pienivoiolla tehokas

Tyrieliikevakuuttajat TEIAn tilastojen mukaan elikesiiltitjiden ja -kassojen
sijoitustoiminta on tuottanut vuosina ry98-zoo4 enemmln kuin elikeva-
kuutusyhtitiiden tai julkisten elikevakuuttajien sijoitulset. Jos tarkasrellaan
timin vuosituhannen sijoitusruottoja, yhti6iden sijoitukset ovat takoneet
ParemPaa tuottoa.

- OP-ryhmissi eldkesilti6 ja -kassa ovat jousravin tapa hoitaa toimihenki-
lijidemme lakisilteiset - ja lisiieliikevakuutukset. Myds talouden ndk<ikulmasta
oma kassa ja sSiiti6 ovat osoirrauruneet erittiin kilpailukykyisiksi, Reijo Kar-
hinen kertoo esimerkkinl.

Jos eldkesiiti6 tai -kassa onnisruu sijoitustoiminnassaan, niiden tausrayhtiti
voi ottaa tuoton mutkatta "ulos" asiakashyvitylaeni. Vastaavasti jos sijoi-
tustoiminta ei tuota, yrirys voi joutua sijoittamaan siitiiitinsl tai kassaansa
merkittdvil summia.

- Tyonantajat vastaavat kaikista sijoitustuottojen heilahduksista. zooo-
luvun alussa osakekurssit laskivat, ja monet yrirylset joutuivat korottamaan
siltitiidensl kannatusmaksuja roimasti, Thrmo Pukkila muistelee.

OP pitiiS siiStitin ja kassan

OP-ryhmiin ratkaisu sopii esimerkiksi my6s ellkevarojen hallinnoimisesta
kdytlvlin keskusteluun.

- Eliikesiiiiriti ja -kassa ovar elimellinen osa Osuuspankkien henkiliistti-
politiikkaa. Ryhmln johto ja henkiltisr6n edustajat piiltrliviit yhdessl ja hyvin
konsensushenkisesti asioista hallituksissa ja hallintoneuvostoissa, Reijo Karhinen
toteaa ja vakuuttaa:

- OP-ryhmiin tekemdlli Pohjola-kaupalla ja siihen liiryvilli yhteisrytisopi-
muksilla ei ole vaikutusta OP- Eldkesiiltitin tai OP-Eliikekassan asemaan. Suun-
nitteilla ei ole nd.iden toimintaan eikd asemaan minkdd.nlaisia muuroksia.

Sinivalkoisia sijoittajia

Eldkesiltitiyhdistylaen puheenjohtaja kiinnittdi huomiota rytielikelaitosten
sijoitusten suuntautumiseen Suomeen ja maan rajojen ulkopuolelle. Siiiiti<iiden
ja kassojen sijoituksista yli puolet on Suomessa, ja vastaavasti eliikeyhtitiillii
suomalaisten si.ioitusten osuus on vain kolmanneksen luokkaa.

- Keskitryminen on pllomamarkkinoidenkin kannalta uhka. Jos piiii-
ttiksenteko hajaantuu ja tulee li.hemmls yrityksii, my6s varoja sijoitetaan
liihikohteisiin. Suomalaista omistajuutta ja pidomien jlimisti maahamme
edistll, jos tytieliikevarar ovar nykyisti hajautetummassa hoidossa, Reijo
Karhinen selittii eroa.

feksti: touni Kempos

Kuv itus: I lkko Ku mpu nen

on 36 prosenttia henkikikunnasta, ja useimmar
jatkavat tyontekoa teyteen ellkeikiiin.

- Osa-aikaelikkeeltt on palattu tiyspiivliseksi
ja elikeidn jdlkeenkin halutaan jatkaa, osaston-
johtaja Salme Ail:ila sanoo. Henkiloston arvos-
taminen ja hyvinvoinnista hr.rolehtiminen hou-
kuttelevat jatkamaan tyossl el:ikeikl.ln asti.

Yhtiolle henkiloston tyokokemus on rirkel
arvo, silli vuosien v:rrrella hankittu vakuutus-
tietimys on ollut toiminnan perustana jo toista
sataa vuotta. Kur-r 9o-[uvun laman myllerrvk-
sistl ja saneerauksista oli toivuttu, yritys alkoi
jirjestelmlllisesti vaalia henkilokunnan $1,sisti
ja henkisti hyvinvointia.

Lokakuussa Pohjola sai uuden islnnin OKO-
Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:sti. Odotuk-
set ovat myonteisil, mutta yhdisrymisen vaiku-
tuksista ei ole viell tietoa.

- Muutoksen hallinta on tlrke1i, silli muu-
toksia tulee jatkuvasti ja niihin on sopeuduttava,
Aijale rierle pitkin kokemuksen nojalla,

Esimiehet ja tytiilmapiiri
luovat tyiin imun

Pohjolassa henkilostol koulutetaan iatkuv:rsti
ja rohkaistaan tehtivien vaihtoon. Henkikistii-
kehitykscn osastopiillikko Jari Heikkurainen
huomautta:r, etti sopivan haasteellir-ren, mielekiis

ryo ja yksilollinen johtaminen ylllpitivrit ryoniloa
ja ryon imua.

\I
altaosa suurista iklluokista on tehnyt
yli 3o-vuotisenvuotisen ryouran, puoIet
heisrl saman tai kahden ryonantajan
palveluksessa. Pohjolan ryontekijciistl
reilu kolmannes on ylittlnyt 5o vuoden
iin. tlossa zo - )o vuotta viihryneitl

8 4,aelare j .Loot
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Pohjola-yhtymdssi useimmat tytintekijdt viihtyvdt 62- ja 63 -vuoden

elSkei kiSn asti. Mon in m u I listuksiin tottu neessa va ku utusyhtitissd

edes omistajuuden siirtyminen pankin kdsiin ei hirvitS.

Jari Heikkurainen (vasemmalla), Salme Aije-
ld, Tarja Alanen-Holmberg, Tommi Ryhdnen
ja Susan Heinonen uskovat me-henkeen.

siirtoa ja pohdintaa ryontekijen vahvuuksista ja
tavo itteista.

- Tapasin mentorini kahdeksan kertaa. Aiheet
olimme valinneet yhdessl. Sain tietoa yrityskult-
tuurista ja toimintatavoista. Puhuimme myos
toiveistani, koulutuksesta ja uranikymistiini,
kolmikymppinen Susan Heinonen kertoo.

KeslapuIaisena Jlrvenpiin konttorissa viisi
vuotta sitten aloittanut Heinonen on ollut puo-
litoista vuotta tyotapaturmavakuutusosastolla
esimiehenl. A[aiset ovat yhti lukuun ottamatta
vanhempia, yli nelikymppisii.

- Me eri-ikliset opimme toisiltamme. Nuo-
rempana olen ehki snhlklmpi, mutta olen ollut
alalla vihin aikaa ja muilla on vuosikymmenten
osaaminen. Joskus kommentteia ikieroista ja
nuorten suosimisesta kuulee, mutta uudistuksissa
eri-iklisten nikokulmat kylll otetaan tarkkaan
huomioon.

Tiadenomi Tommi Ryhinen tuli taloon neljl
vuotta sitten. z8-vuotias jirjestelmdasiantuntiia
on osastonsa kuopus.

- "Me-henki" on mukavaa, eiki tyotahti ole
niin tappava kuin monessa muussa paikassa.
Leipllntymisesti ei ole pelkoa, silll tehtlvil voi
vaihtaa. Silti tlmd on tuskin ehkepaikka, harva
ikiiseni tekee koko urrnsr samrssa tyossi.

Voi mavaraval mennuksesta
itsevarmuutta ja puhtia

Pohjolassa alkoi viime vuonna varttuneille ;o+
uoimauaraua lmennus . Kolmivaiheinen kaksi pii-
vlI kerrallaan kestlvi koulutus tapahtuu kym-
menen kuukauden aikana.

- Voimavaravalmennukseen sisilqT fiysisen
kunnon parantaminen ja omien vahvuuksien

Tyossii vakuutusyhtiosse tai pankissa

Motivaatiosta ja
arvostuksesta

syntyy tytin imu

- Meilli ei hritkyilli "ismien" tai eri johtamis-
tyylien perlin. Nykytermi " ikzijohtaminen" on
mielenkiintoinen klsite. Jokainenhan on jonkun
iklinen ja hlviln johtamiseen on aina sisllrynyt
ryontekijciiden idn huomioon ottaminen. Halu-
amme pitii henkiloston motivoituneena ja toi-
vomme heiddn lahtevin tyytyviisini ehkkeelle,
Heikkurainen linjaa.

Esimiesten kyvyt mitataan joka vuosi. Niiti
arvioivat seki oma esimies etti aliriset. Tyo-
ilmapiiril tutkitaan siinnrillisesti. Henkikisto-
tutkimuksiin vastataan nimetttimlnl, ja vastaus-
prosentti on korkea, 84 prosenttia. Tirlokset

- hywlt ja huonot asiat - keydeen hpi yhdesse.
Kun poydllh ovat esimiehenja alaisten erilaiset
ndkemykset, kolmas osapuoli voi keksid ratkai-

suja, joita asianosaiset eivlt ole huomanneet.

- Tutkimuksemme osoittavat, etti henkilos-
trimme on siroutunut yhtioon ja kokee ryotehrl-
vinsd mielenkiintoisil<si ja toimintaympiristrinsl
miellyttlviksi. Esimiesten saamat arvosanat ovat
usein hywil tai erinomaisia, tyohywinvoinnir.r
kehittlmispllllikko Thrja Alanen-Holmberg
s.lnoo.

Eri ikdiset oppivat toisiltaan

Osaamisen ja kokemuksen, hiliaisen tiedon,
siirto nuoremmille on yhti<ille tlrkeii, silli
sen asiakassuhteet ovat usein eliminmittaisia.
Mentorointi on Pohjolassa suosittu kdytlntci.
Sitl on kahdenlaista: ryon sislllon, taitotiedon
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tunnistaminen sekl hyodyntiminen. Pohdimme,
millaista kokemusta kullekin on reppuun kerty-
nyt, opimme keridmlln ja.jakamaan hiljaista tie-
toa, puhumme my<is aikuisena oppimisesta. Val-
mennuksen vllikuukausina sovellamme oppeja
klytintoon, Tarja Alanen-Holmberg selostaa.

Kolmekymmenre vuoma Pohjolassa ryosken-
nellyt Alanen-Holmberg kuvailee voimavaraval-
mcnnuksen tdrkeiksi pysihtymiseksi. Siitd on
hyoryii kaikenikiisille, ensi vuonna siitl pilsevdt
osallisiksi rnyos juniorit.

Tytiss5jaksamisohjelmista tehoa
'lyossijaksamisohjelmien vaikutusta ty<issi jat-
kamiseen on mahdotonta osoittaa numeroin.

Muuttu.jia on monia: suurten ikdluokkien edel-
tdjiiln parempi koulutus ja terveys, eliikepoli-
tiikka, valtiovallan ryontekijtiihin ja ry<inantajiin
suunraamat toimet. Ja nyt ikiiiinryneira, 55-64 -
vuotiaita, on 14 prosentria enemmin ry<ivoimassa
kuin vuonna 1997.

Ti-rtkimuksen tulokset osoittavat, erre rydn-
tekijiin arvostaminen edistil ry<ihaluja. Arvos-
tusta tulisi osoittaa niin klytdnnon teoin kuin
plltoksin. Varhaisen elikkeen taustalla voi olla
heikoksi koettu ryrikyky ja terveydentila - mutta
yhtii hyvin trytymittrimyys tyoh6n, stressi ja
vlhiinen vaikutusvalta ryon sisiltoon.

-Tyouupumus on harvinaisinta rahoitus- ja
vakuutusaloille, toteaa Tyoterveyslaitoksen tutkija
Kirsi Ahola. Hdnen mukaansa ry<intekijoiden

hlwiksymd voimavaravalmennus edesauttaa
hyvinvointia ja jaksamista.

Tirtkija Jari Hakanen vlitteli kevdilli "tyon
imu' -kisitteesre. Hankin uskoo, etti voimavara-
valmennuksella - kuten myos Ablovn ja Orak-
sen senioritoiminnan kaltaisilla hankkeilla - on
vaikutusta jaksamiseen ja siter.r ehkd mycis tytissd
jatkamiseen. Kannattaa siis panosraa henkilostrin
voimavaroihin.

- Tyo" ilosta syntyy tyiin imu. Hoilanniss:r
tehdyn tutkimukser.r mukaan ihn.risen kokema
tytin imu on kant:rva myrinreinen voima, joka
heijastuu parisuhteess:rkin l:ihimp:iiin ihmiseen,
Hakanen toteaa.

ferttu levonen
Kuvat: Eija Hiltunen

Pohjolan tytot

Hanna a Ritvao

t

Ritva Stolzman (vasemmalla) ja Hanna
Jdrvi ovat viihtyneet ensimmHisesse ty6-
paikassaan jo kolme vuosikymmentS ja
aikovat pysyi talossa el6keikSdn asti.

un Ritva Stolzman aloitti vuonna
r976 keslsi jaisena Turun konrtorissa,
hln sai tyoohjausta parina pdivini.
Vanhempi virkailija istui vieressl ja

kertoi eri vakuutusla,jeista. Tahti oli leppoisa ja
kaikki tyo tehtiin valmiiksi asiakkaan edessi.
Paperit lihetettiin piiikonttoriin Helsinkiin
kaslteltavrksl.

HannaJdrvi tuli 3o vuotta sitten Ti.rrun silloi-
seen Suomi-yhtioon myyntisihteeriksi. Esimiehil
oli kaksi, molemmat entisil everstejd.

- Se oli viliili melkoista hoykyrystd. Tyohon
minut opasti ihana, pitkin linjan vakuutusvirkai-
lija. Kun esimieheni "Reino vaan" heitti tittelit
pois, tuntui sinuttelu 2,1-vuotiaasta vaikealta.
Kdytin jatkossa kumma[[ista kolmatta persoonaa,
Helsinkiin 8o-luvulla siirtynyt Jlrvi kertoo.

Riwa Stolzman muistelee entisil hienoja asia-
kasjuhlia. Henkilokunta oli mukana - murra
osallistui mycis ensin juhlien valmisteluun ja tar-
joiluun. Perinteikris Pohjola oli hieno "brlndi".
Kun TLrussa kadulla tuli asiakkaita vastaan, he
kysyivlt: no, mitiis Pohjolan tyttci? Se runtui
nuoresta Hannasta kivalta.

- Ei silloin puhutrr.r "tyrihyvinvoinnista", silLi
kaikki voivat hyvin. Jos tuli vlitoit:i, ne tcl'rtiin
eikl tunteja laskettu. Silloin ei ollut kellokort-
tiakaan.

Kun sijoitusvakuurusren rnyynti a[koi 9o-

luvun alussa virkailijoista tuli ensin vakuurus-
palvelijoita. Yhtion toimintojen mor.ripuolis-
tuessa entisestlln nimeke muutrui myynri- r:ri
rahoitusneuvojaksi. Ennen Ritvalla ja Hannirlla
oli kuukausipalkka ilman tulosvastuuta. Nyt he
ovat rahoitusyhtio Pohjolan Aleksin konttorissa
myyntineuvojia, rahoituspalvelujcn mlyiiii, joilla
on tulosvastuu ja provisio.

Hanna ja Riwa ovat kokeneet sitten 7o-luvun
myds monta johtamisrrylii. Ennen vakuurus-
virkailija toimi itsenlisesti yhtion anramissa
raameissa, nyt kaikesta on pitki litania ohjeita.
Uusin yrityksen omistamisessa tapahtunut
kilnne saattaa merkitl, etti tehtdvd.r muumuvar
taas enemmdn vakuutuspalvelujen suuntaan.

- MeitI on tlllli Aleksilla kaikeniklisil. Iha-
naa, ettl on nuoria, saamme heilti virikkeitl ja
oppiakin. Viihdymme, sill:i tyo on vaihtelevaa ja
ilmapiiri hyvd. Pllkonttoriin tieto ei aina tunntr
kulkevarr, sielld ei aina ymmirrcri, miten asiar
toim ivat kiytiinncissi, kaksild<o pohtii.

EntI koska niml "Pohjolan tytot" llhtevrit
eliikkeelle? Sekii Hanna Jlrvi ja Ritva Stolzman
aikovat viihtyii eliikeikiilns.l, 6z:een vuoteen asri.
ILitv:rlla se merkitsee vuorra 2oo7. Vanhojerr
sri:intiijcn mukaan jatko tuskin onnistuisi.

- Epiiilen voisiko meille olla asiakaspalvcltrssa
vieli 68 -vuoriaana. Johan julkisivularrrakr.rntakin
valittaisil Hanna heittii.
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Markku Solomoo, STTK:n edunvolvontoyksikiin iohtoio

EIakB-
Btlrustus
tluodelle

2000

P

iiytlni nurkalle oli jiiiinyt sanomalehtikatsauksia lokakuun puolivdlistl
marraskuun alkuun. Voisi hlvin kuvitella, ettl ehkejirjestelmd on
mediassa kaluttu luu, josta ei tiilli hetkella paljoa riitl uutisoitavaa.
Tytieliikeuudistus tuli voimaan timi.n vuoden alusta. Pikainen vilkaisu
uutiskoostenippuun paljasti, ettl tlml on viirl luulo.

Mistl sanomalehdet sitten kirjoittavat? Seuraavassa muutamia,
harkiten ja valikoiden poimittuja esimerkkeji siiti, mitd. loka-marraskuussa
tapahtui.

Helsingin Sanomat rz.ro. uutisoi, etti Puron ryhml on pllssyt yksimielisyTteen
mallista, jossa yhteiselll puskurilla lisateen rytieldkeyhtitiiden riskinsietokykyi.
Samassa rz.ro. lehdessi todettiin, ettl kauniaislaiset saavat eniten ehketti. Kauni-
aislaisten ehke on keskimddrin z o8o euroa kuukaudessa, kun taas Ahvenanmaan
Getassa joudutaan ryytymiin 77t eutoon.

Thlous-Sanomat rJ.ro. tiesi, etti hidastunut elikepako pienentli tel-malsujen
korotuspainetta. Thvoitteena oleva elikkeellejdlmisiln nostaminen kolmella
vuodella on onnistumassa reilusti odotettua aiemmin. Saman piivln Helsingin
Sanomissa palkansaajajiirjest<iistl STTK ja SAK vaativat, ettd kiinteist6kaupat
on kiellettdvd elikekannan siirrossa. Vakuutusvalvontavirasto yritti puolestaan
vakuutella, ettl tel-yhti6t eivit malsa kiinteisttiistl ylihintaa.

17.ro. Helsingin Sanomat raportoi, etti sotien jiilkeen syntyneet pysyviit
ttlissl edeltdiilln pitemplln. Yli 55-vuotiaista naisista ttiissl on suurempi osa

kuin koskaan ennen. r8.ro. asialla olivat mm Kansan Uutiset ja Demari: kun-
tauudistuksesta on tulossa elikeleikkuri, minkii johdosta Tehy vaatii selvitystl
eldkeidn siilymisestl.

zo.ro. oli myiis uutisrintamalla vilkas eliikepiiivl. Tirrun Sanomissa ja Aamu-
lehdessl Ilmarisen Kari Puro kehotti rel-yhtitiiden asiakkaita tarkkuuteen, koska

ellkeuudistus on ylhttdvin monimutkainen, eriryisesti vuosina 2oo5'2otr,
Seuraavan pdivin Kauppalehdessi palkansaajat kytkiviit selvitysmies Loue-

kosken ja Puron ryhmln tytin toisiinsa. STTK:n pllsihteerin Seppo Junttilan
mukaan tel-yhtiiiiden hallintoa koskevaa lainslldintol on muutettava, koska
mytis yhti<iiden sijoitusten rakenne on olennaisesti muuttunut.

Lokakuun loppuunkin riitti hyvin kirjoitettavaa. Turun Sanomat z7.ro.
uutisoi, etti eldkeuudistus on saanut ihmiset pysymlin toissi pitempiin ja
Helsingin Sanomat z8.ro., etti ryokpytt6myysellkettl hakevilta aletaan kysyi
selviyrymisesti arj esta.

Marraskuun alussa meno ei ole muuttunut. Ehkeasiat ovat pysyneet tiu-
kasti orsikoissa, Eriryisesti viime plivinl mediaa ovat puhuttaneet liikaa periryt
eldkemaksut. Koska ryokpyttiimlyden takia elikkeelle on jiiiinyt ennakoitua
vlhemmin viikeri, ryti$v1'tt6mlysehkkeisiin varattua rahaa on kertynyt pus-
kuriin r,5 miljardia euroa. Asiaa klsitelleen lihiaikoina Puron ryhmlssl, josta
Helsingin Sanomien Antti Blifeld kirjoitti z.u. io perinteisen jutun otsikolla
Ulkopuolisilta piiiisy kielletry.

Miti edellii kuvatuista uutista voi piltelli? Ainakin sen, etti palkansaajien

rydellketurvan jirjestimiseen liitryy paljon haasteita ja vastuuta, mutta mycis

erilaisia mielipiteitd ja intohimo.ia. Ehke hiwakin niin, koska tiettyyn rajaan

saakka kriittinen julkisuus vahvistaa entuudestaan jlrjestelmin liipiniilqyqyttii ja
muistuttaa siiti, miten vastuullisesta toiminnasta on pohjimmiltaan kysymys.

Loppuun ennustus, joka ei ilahdutaTyoeliikeJehden toimitusta' Vuoden zoo6
alkuun mennessl elikejlrjestelmi on menettlnyt kiinnostavuutensa, koska kaikki
on tullut valmiiksi. Sosiaali- ja terveysministeri6 ja eduskunta voivat keskittyi
muihin asioihin, Puron ryhmlltl ovat loppuneet tyot ja Antti Blifieldkin voi
kir.joittaa kolumninsa jatkossa eri teemoista.
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Kuva 1. ElSkkeellesiirtymisiin
m itta rit tyiieli kejirjestel mlssi

Kuva 2. Tytie16kkeelle vuosina 2004 ja 2005
siirtyneet, 55 - 65 -vuotiaat

Mediaani

Odote

Keskiarvo

I 2oo4 2oo5,arvio

Vuoden 2005 arvio perustuu kolmen
ensimmeisen neljanneksen lukuihin

55 56 57
lkb elSkkeen alkaessa

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2oO4 2005 58 59 60 61 62 63 64 65

Elekkeellesiirtymisike ei nouse vuonna 2oo5

viime aikoina on puhuttu paljon siitd, ettd ty<issd jatketaan aiempaa pitem-

pidn. Havainto perustuu ty<iss6oloasteen nousuun vanhemmissa ikSluokissa

TSmd ei nSytd vield kuitenkaan heijastuvan eldkkeellesiirtymisikddn.

A
rvioiden perusreella vuoden zoo5
ehkkeellesiirtyrnisikd tyoelikejlrjes-
telmlssi tulee pysymiln ennallaan.
Syynl tdhln ovar tdni vuonna van-
huuselikkeelle alle 6y-vuotiaana siirty-
neet. Vuotta zoo5 koskevien arvioiden

tuossa joukossa oli noin 40 ooo. Heisti siirtyy
vanhuuseliikkeelle tlnii vuonna arviolta 24 ooo,
ioista noirr puolcr t,li kiyrrlny r uutta jousta-
vaa vrrnhuuselikeikii. Miiri on pienempi kuin
ctukiitecn olisi voinut kuvitella. Olihan heistii
osa jo kuitenkin tycielimin ulkopuolella timln
vuoden alussa. Kaiken kaikkiaan vanhuuselik-
keelle n[yttiisi tlni vuonna siirr].vin yli 3o ooo
henkil<ii, mikl on aiempiin vuosiin verrarrunir
kolmanneksen suurempi.

"Yl imdlrlisten" vanhuusehkkeel le si i rryj ien
joukko on niin suuri, etti se vaikuttaa monin cri
tavoin vuoden zoo5 tilasrolukuihin. Vuoruinen
eldkkeelle siirrlryien midrl on viime vuosina ollut
vajaan 6o ooo henkilon tasolla. Tdnii vuonna eliik-
keelle siirrlryien mllrd rulee olemaan likimain zo
prosenttia suurempi aiempaan tasoon verrattuna,
mikd johtuu vanhuuselaikkeelle siirryneistii.

ElSkkeellesiirtymisiSn keskiarvo ja
mediaani nousevat

Edellii esitetysrii seuraa rnielenkiintoisia muutok-
sia tilastolukuihin. Kuvassa 1 on esitetty eilk-

perusteel[a on kuitenkin ennenaikaista tehd:i
johtopiitriksii elikeuudistuksen todellisista vai-
kutuksista. Onhan elSkeuudistuksen tavoitteetkin
asetettu pidemmille aikavrilille.

Tdmin vuoden a[usta cLikeuudisruksen vhtey-
dessl otettiin kiyttocin jousrava vanhuuselCkeiki.
Vdhen tlm ittomr,il I e van h u uselikkeeile voi nyt
siirtyl iklvililli 63-6ti vlroma. Toistaiseksi ei
ole tietoa siiti, n.riter.r pirlfon vanhuusellkkeen
lykkelji:i on, muma vanhuusellketti aikaista-
neiden n.rl.lnistii o n E likcturvakeskuksessa tehty
arviota.

Vr.roden zoo5 aikana viihentlmittomille van-
huuseIrikkcelIe alIe 65-vuotiaana ovar voineet
jiiiidi vuosina ry4o-t912 synryneer. Niiihin iki-
luokkiin kuuluu hhes r6o ooo henkikii, ioista
r20 ooo oli jo vuosi sitten ellkkeelh. Nein ollen
potentiaalinen vanhur-rsehkkeelle siirryvien milrii
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keellesiirtynrisiin keskiarvo, mediaani ia odote
koko ryoelikej irj estelmrissri. Elikkeelle siirrynei-
den keski-iki nousee selviisti. Syyr.r:i keskiarvon
r.rousuun on "ylimddrlisten" elikkeelle siirryjien
iki. He ovat vanhempia kuin ellkkeelle siirrywit
keskimlirin.

Elikkeelle siirtywien r.nediaani-iki on ollut
useita vuosia 6o,t vuotta (yksiryisella sektorilla
vuodesta r99z hhtien). Keskeiseni syynl tihin
or.r ollur ryottomyysellkkeen ikiraja. Ellkkeelle
siirtyneiden milr:i on ollut pitklln suurin 6o-
vuotiaiden iklluokassa. Nyt niiyttdi siltd, ettl
jopa triml ns. rnoodiluokka sa2lttaa vaihtua:
63-vuotiaana tullee olemaan eniten elikkeel[e
siirtyviii tind vuonna. Aiemmir.r kolmannes 6o-
vuotiaista vakuutetuista f 

li ehkkeelle. Nyt heistl
siirtiy ellkkeelle ehki joka kuudes. Kuvasta z

nlhdlln 55-65-vuotiaiden eldkkeelle siirryneiden
mdlrit vuosin a zoo4 ja 2oo j. Kuvan tarkastelussa
on hlvd muistaa, ettl kohorttien vdliset erot saat-

tavat olla suuriakin. Esimerkiksi 6o-vuotiaita ovat
vuonna r945 syntyneet, jotka ovat ensimmlinen
suuri ikdluokka, ioten vriestriosuuksina esitetryni
ero olisi suurcmpi kyseisessi iklluokassa.

ElSkkeellesiirtymisiSn odote ei nouse

Virallisena mittarina eldkkeellesiirrymisirin muu-
roksen seuraamisessa kiytetiiin elikleellesiirty-
misitn odotetta. Se on mittari, ioka eliminoi eri

syntymlvuosiluokkien erikokoisuuden. Ehk-
keellesiirrymisiln odote ei niyttiisi muuttuvan
vuodesta zoo4 juurikaan. Jos muutost,r tapahtuu,
suunta saattaa olla yksityiselli sektorilla jopa
l.rieman alasplir.r.

Tu leva isu us ndyttiiii hyvii ltii

Vuotta zooS koskevien arvioiden perusteella
vaikuttaa silti, ettl tyrikpyttiimyyselikkeiden
alkavuudessa ei tapahdu suuria muutoksia. Sen
sijaan tyottomprsehkkeen suosio nlyttiisi cdel-
leen vlhenevin. Tilastokeskukser-r tycivoimntut-
kimuksen mukaan vanhemmissa iklryhmiss.l
rycillislysasteen nousu jatkuu edelleen. Yksi s1y

on Suomen viime vuosien hywl talouskehitys.
Nlml ovat my6nteisil signaaleja niin yhteiskun-
nan kuin ehkejlrjestelminkin kannalta.

Jos viime aikoina havaittu myonteinen kehirys
jatkuu, vuoden zoo5 mahdollinen pieni notkah-
dus odotteen arvossa jII tilapdiseksi. On luon-
tevaa odottaa, etti ellkkeellesiirtymisiln odote
nousee vuonna 2006 temin vuoden tasosta.
Tuolloin ehkeuudistuksen ehkkeellesiirtymis-
ikil myrihentlvlt kannustimet alkavat nikyl
myos mittareissa.

tori Konnisto
Kehityspitollikko

ilaketurvakeskus

Kuva: Juho Rahkonen

Vaikka ik6Sntyneiden tytil! isyys-
kehitys Suomessa on ollut mytinteiste
viime vuosina, niin hSvitimme yhe
edelleen naapurillemme Ruotsille
ainakin julkisessa keskustelussa.
Lahden takana reilusti yli kuusikymp-
pinen ty6ntekijti eiole mitenkddn
harvinainen ndky.

Kuinha paljon me huljemme jrilkijunassa Ruotsiin
uerrattuna, Eliiheturuaheskuksen johtaua tuthija
Eik Tfuominen?

- Tyossl on pys)'tty entistl pitempiin mytis
Suomessa. Tyollisyysasteen nousu on ollut zooo-
luvulla meilll suhteellisesti suurempaa kuin
Ruotsissa, kun tarkastellaan 55-64 -vuotiaiden
tyollisryden kehirysti. Tdmlnikiisten ry6lli-
slysaste on kohonnut Suomessa 42 prosentista
5o prosenttiin vuosina 2ooo-2oo1ja Ruotsissa
vastaavasti 65 prosentista 69 prosenttiin.

- Asian voisi tiivistli nlin, etti ldhttitaso on
Ruotsissa korkea, mutta kasvu maltillisempaa.

Niiyttiiii silti, etti tycillisyyden kasvuvaraa on
meilll vieh runsaasri.

- jj-64-vuotiaiden rytillisyys on toki noussut
Suomessa ennlrysvauhtia r99o-luvun lopulta
hhtien ja mytis tllli vuosikymmenelli. Parina
viime vuotena kasvu on jonkin verran hidastu-
nut. Tdmanvuotisten rytillisyyslukujen mukaan

5 5- 6 4 -v uor\aiden tytill isyysaste no usee tlnl
vuonna hyvin vfiln. Slynl on se, ettil temen
j oukon nuoremman piiln rydllisyysaste ndyttii
tdlle vuodelle hienoista laskua. Sitl vastoin 6o-64
-vuotiaiden rydllisyysaste on edelleen selvlssl
kasvussa.

MeilLi on kuitenhin ihtitintyneitti runsaasti
tytittdminri, mitri ttille asialh uoitaisiin teh&i?

- Jos ryottiimyyselakeleiset luetaan mukaan
tytittiimiin, heiti on liki zo prosenttia tt-64
-vuotiaista. Sen sijaan avoimessa ryiittomrys-
asteessa on vain parin prosenttiyksikon eroi zoo4
Suomi 7 o/o ja Ruotsi 5 o/o. Ikdi.nryneiden ry<illi-
syysasteen nostamisessa yksi keskeisil kysymylaiii
on, miten saada ry<ittiim)Tsputken kautta ry6sti
poistuminen vdhenemlin.

-Tydttomrysputken ikdrajan nousu t7 vuo-
desta 59 vuoteen hillitsee osaltaan rycitttimyyden
kautta tyoelimlstl poistumista. Vaikka ry6t-
tomyyselike on poistettu vuonna r95o ja sen

iiilkeen synryneiltl, tycitttimyysputki kuitenkin
sdllyy ja "putkessa" olevien tytitt6mien mdiri'ia
osuus riippuu ennen kaikkea tulevasta talous-
kehiryksesti.

- Ty6ttiimryselikkeen poistuminen tulee
nikymiin omaa elikettl saavien ;;-64-vuoti-
aiden viestiiosuuden pienenemiseni. Viimeisrcn
kymmenen vuoden aikana havaitun alenevan
trendin voidaan arvioida
tdsti syysti edelleen jatkuvan.
Menneessl kehityksessl on
merkillepantavaa, etta 55-6 4-
Yuoriaiden elakkeilla olevien
osuus on alentunut lfies kah-
dellakymmenelh prosenttiyk-
siktillii (pl. osa-aikaelikkeet)
ja lasku on tapahtunut hhes
samassa tahdissa ryollisyysas-
teen nousun kanssa.
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Keskei siii kiisitte itii :
Vakuutettu on ty6eldkeoikeiden piiriin ku ulu-
va henkilo, joka ei ole eliikkeellii.

Elikealkavuus on Vuoden aikana elSkkeelle
siirtyneiden osuus vastaavan ikiisisti vakuu-
tetuista.

Ellikkeellesiirtymisiiin odote on keskimid-
riinen elSkkeellesiirtymisikS, joka muodostuu
tietyn ikdisille vakuutetuille, jos ikiiluokittainen
el6kealkavuus ja kuolevuus siiilyviit tafkaste-
luvuoden tasolla. Eldketurvakeskus otti elak-
keel lesii rtymisiin odotteen kiiytt66n vuonna
zoo3. Siti kdytetddn virallisena eldkkeellesiir-
tymisidn mittarina.

EliikkeellesiirtymisiSn keskiarvo on el6k-
keelle siirtyneiden ikien keskiarvo eldkkeen
alkaessa.

Eliikkeellesiirtymisian mediaani on elik-
keelle siirtyneistii keskimmiisen henkilon ikd

eldkkeen alkaessa, kun henkilot on jdrjestetty
iiin mukaan nousevaan jiirjestykseen. Toisin
sanoen puolet henkil6ista on mediaani-ikiii
vanhempia ja puolet tetd nuorempia.

IK NTYNYT KELPAA T IHIN RUOTSISSA JA SUOMESSA
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EI ENAA SELKA TAI SYDAN
VAAN

ELl\/lUHTUl\l[jT l[/l
TytielSke-lehden merkkivuoden ajan julkaistu pytiredn pciyddn

keskustelusarja piiiittyy masennukseen. Aiheena on tydkyvyt-
tiimvvs. ioka ennen vAnhaan iohtui selkd- tai svddnsairauksis-
ta, mutta tdnii piivdnti useimmiten mielenterveyssyist6.

l(
eskustelun alkaessa on tavallinen marras-
kuinen torstaiaamupiivi, jolloin piivd
ei nlyti klynnisryviin ollenkaan ennen
kuin se ryhryy jo taipumaan kohri iltaa.
Eiko jo pelklstiln se riitl masenramaan
ketii tahansa ja alentamaan tyoteho.fa?

arvioiden mukaan z-7 prosenrtia suomalaisista.
Kyllii se jostakin kertoo, psykiatri Claes Anders-
son toteaa.

Jazzpianisti, mielenterveystutkija
ja eliikespesialisti

Alkurepliikkicn jilkeen on s1,yti tlsmentll, missi
ominaisuudessa keskusteli jat masenn usta ja ryo-
kpyrtcimyyr ri ldhesryv:ir.

Claes Andersson luonnchrii itseriln nvkydin
kirjailijaksi ja jazzpianistiksi.

- SekI poliitikon ett:i psykiatrin rehtlvistii
olen eldkkeelli, enkii esimerkiksi ole pirrinyt poti-
lasvastaanottoja kymrneneen vuoreen. Suomen
Mielenterveysseuran valruuskunnan puheenjoh-
tajan ominaisuudessa olen kuitenkin perehtynyt
masennukseen ja kirjoittanutkin siiti popula,r-
rissa muodossa, Andersson s:rnoo.

Jouko Lonnqvist on sekii rytrssii oleva psykiatri
ettii Kirnsanterveysliri tokser-r m iclenterveyden j a

alkoholitutkimuksen osasron johtaja.

- Olen kiinnostunut ryoeliimln kehityshank-
keista ja osallistunut valtakur.rnalliseen keskus-
teluun muun muassa kansliapidllikko Lehdon
tyoky'vyttomyysryhmissi, ioka summasi aihe-
piirid Veto-ohjelman kdytettiviksi, Lonr.rqvist
kcrtoo.

Raija Gouldin tutkimusaihepiiriin Elike-
turvakeskuksessa ovar kuuluneer kar.rtta aikojen
tyokyky ja tyokyvyttomyyseldkkeet.

- Siti myoti kun mielenterveys olt noussur
tytikvwttornlyden s1vnri aina vain niikyvdmm i n
esille, niinrri asiat ovat tyollistineet entisrri enenr-
min, Gould toteaa.

Moni paranee masennuksesta

Gould kertoo, ettri Suomessa alkavista tyiikv-
vyt tci n.ryyselikke i stl kolmasosa n.ryri n n c rriri n
mielentcrveyssyistii, ja nlistd kahdella kolmesta
piildiagnoosina on nlasennus.

Koruttomaan kokoushuoneeseen on kerlln-
tynyt kaksi psykiatria ja yksi tutkij:r. Heille ei
kelpaa masennuksen tai tycikyr,ytto myyden sel i-
tykseksi pelkki marraskuu.

- Pimeys ei masenna erityisesti. 'I-ie tenkin se

voi vaikuttaa joihinkin ihmisiin kieltcisesti, mutta
olisihirn se luonnonvastaista, jos kaikki pinrey-
destri masentuvat olisivat asettautuneet asumaan
nlillc leveysasteille, tutkimusprofessori Jouko
Ltinnqvist Kansanterveyslaitokscl tir sanoo.

- Meilli ei jlidi muita l:insier.rrooppalaisiir
maita enemmin n-rielenterveyssyistl tyokyvyt-
tii myyselikkeelle, virhvistaa tutki j:r Raija Gould
Ehketurvakeskukscsta.

- 
-lyoperlisestii 

uupumisesta kirsii kuitenkin
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Tutkimusprofessori Jouko Ltinnqvistin mu-
kaan pedantti ihminen ajautuu kiireen kou-
rissa stressiin. - HHn haluaa miirdtd tyiistSSn
itse. Kun hHn huomaa, ette muut sanelevat
tekemisen tahdin ja jeljen, ei masennus ole
kaukana. Persoonallisuuspiirteiden rajat tu-
Ievat esille vaativissa tilanteissa.

Lcinnqvist kertaa masennuksen syntymeka-
nismin.

- Kaikki meisti kuormittuvat piivittiin, ja
kuormittuneisuus ja stressi ovat tavallaan nor-
maaleja olotiloja. Miti enen.rmln asioita tyorw
ihmisen yli ja mitd enemmln stressi pitkittl,y,
siti llhemmlksi tulee psykologinen ja biologi-
nen uupumistila. Seuraa ahdistus, .joka altistaa
masennukselle ainakin niitl, joilla on geneettinen
taipumus sairastua siihen.

Lonnqvist luonnehtii masennusra alhoksi,
jonne pudotaan. Valtaosa nousee sielti takaisin
vlos-

Andersson muistuttaa, etteivrit tyoperiinen
uupumus jir muu uupumus ole aina helposti
erotettavissa.

-Joidenkin masennuksien taustalla on enem-
mln geneettisii ja persoonallisuuteen liittywii
syitd, ja joissakin taas sairastumisen takaa loyryy
reaktiivinen syy. Masennus eli depressio on kui-
tenkin nykylln yhi useimmin parannertavissa
tai ainakin ennuste on h1wd, hln toteaa.

Ei pelkkti yksiltin sairaus

Raij:r Gouldin mielestl on jokseenkin ristirii-
taista, etti psykiatrien mukaan masennus on
parannettavissa oleva sairaus, mutta siitl huoli-
matta monet suomalaiset ovat.joko pyslwlsti tai
hyvin pitklln ryokpyttomp,sehkkeelle nimen-
omaan masennuksen vuoksi. Hin ihmettelee,
miksi niin on.

- Tiro on hywl kysymys, Lonnqvist toteaa.
Depressiosta puhutaan kuin se olisi pelklstddn
yksilcin mielentila. Kuitenkin siini on tyoky-
ryttomlyden slynl kyse ihmisen kyr,ysti hallita
suhteensa tyohon.

- Meille suomalaisille on vuosikausia opetettu,
etta jos ryossd on vaikeaa, niin sieltl prilsee pois.
Nyt ajattelu on kdlnnetty totaalisesti ja ryhdytry
puhumaan, ettei ryostl rarvirse lihtee mihinkaen,
vaan tyriolot on muutettava sopiviksi. Ihmiset
ovat ihmeisslln, kun liiketieteellistd tai muuta
ratkaisua ei kuulu. Selviytymisstrategiaa olisi
vaihdettava, murra vanhat rakenteet hliritsevlt
tuutta ajartelua. Tissd rilanteessa on vaara passi-
voitua, miki puolestaan tulkitaan tyokyr,ytto-
myTdeksi. Lonnqvisr pohrii.

Andersson on Lonnqvistin kanssa samoillir
vesill:i, miti tulee masennuksen mllrittelyyn.

- Se ei ole pelkdstlin yksilon tila tai sairaus,
vaan masennukseen liittly paljon perhe-elemean,

ryopaikkaan tai vuorovaikr.rtukseen yleensl kyt-
keyrywin asioita, Andersson totcaa.

Tulisiko masennusta sietaa?

Lonnqvist nostaa esiin sosiaalisen tuen merki-
ryksen masennukscn parantumisessa.

- Hlvin jdrjestetty ryoelime voi olla osa sosi-
aalista tukea. Miksi ihmeessl tyoehmri ei siedl
enemmin masennusta, kun siti kuitenkin niin
palion on? Meidin piriisi muurraa rapaamme
suhtautua masennukseen, eiki pelklstiln yrittll
muuttaa esimerkiksi tyopaikkaa.

Raija Gouldia Lcinnqvistin nikemys puis-
rarraa. - Jos kerta masennus kuitenkin liittyy
tyouupumukseen tai on synrynyt sitd kautta, niin
minusta tuntuu kohtuuttomalra, erte sitl pitiisi
yksilcitasolla vain sietdl ja jatkaa tyoskentelyi,

hln sanoo.

- Ehke sietdi on huono sana tlssl yhtevdessi,
mutta haluaisin silti muutraa tyopaikkojen rea-
gointitapaa masennukseen, Lonnqvist vastaa.
Hlnen mielestiln masennus on suuri haaste
senkin vuoksi, ette ongelman ratkaisuyrityksil ei
johda kukaan: eivit ryonantajat, ryoterveyshuolto
tai edes potilas itse.

Anderssonin mukaan ajattelutapa on muut-
tunut.

- Ennen rycintekiji laitettiin joksikin aikaa
lomalle ja annertiin laakkeita kotiin mukaan, jos
tuntui, ettri ryonteosta ei tullut mitiln. Nykylnn
pidetlin tdrkelnd siti, miten organisaatio toimii:
annetaanko sielli myonteiste palautetta ja miten
tyot on jirjestetty?

Andersson jatkaa, ettl jos uupunut ryontekijn

Mielenterveysongelmien vuoksi elHkkeelle
siirtyvissi on tutkija Raija Gouldin mukaan
paljon kahden kerroksen vike6. - Toiset siir-
tyvet tytiuran loppumetreilli syrjidn ja saa-
vat kohtuullisen elakkeen. Toisten elSmi on
risaista, eiv6tkd he pH6se koskaan kunnolla
tyiihiin kisiksi.

korvataau toisella ilman, ettl tl,ooloja muutetaanr
niin varsin todennlkoisesti n.ryos uusi tyontekiji
on vaarassa uuPua.

Arkinen tyti sSStelee mielialaa

Usein syntipukiksi ihmisen masennukselle nime-
tldn juuri tyo. Lonnqvist ei nie asiaa niin.

- Mielestini on viirin asettaa kysymys siten,
ettl masentaako tyo. Suhde tyohon saattaa olla
vinoutunut tai epdonnistunut, vaikka ihmisessi
tai tyossl ei sininsi ole mitiln vikaa. Voi olla
niin, etrl vliri ihmincn tekee vddrdd tyotri t.ri

1
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oikea ihminen tekee tyoti viirdlh tavalla, hln
havainnolIistaa.

Andersson huomauttaa, etra ry6 on kuitenkin
suomalaisessa kulttuurissa ihmisen itsctunnolle
ja omakuvalle hyvin keskeinen asia.

- Nlkisin asian piken.rminkin niin, ettl ihmi-
set slyttevlt masennuksestaan ensisijaisesti kaik-
kia muita :rsioitr kuin tydti.

Kaikki keskustelijat ovat joka tapauksessa yhtd
mieltl siitl, ettei syyllisten etsirnincn masennuk-
seen vie asioita eteenplin. Paljon parjattu ryo voi
usein toimia jopa terapiana.

- Ei kai kukaan ole paranturrut masennuk-
sesta pelklstdln nukkumalla. Moderni tutkimus
osoittaa, ettl arkiplivln tyo on parasta mieli-
alan siltelyi. Suuri haaste onkin olla siirtimltti
masentunutta syrjriiin tyopaikalla, Lonnqvist
sanoo.

Andersson toteaa, etta monissa tyopaikoissa
on kautta aikojen loyrynyt ihmisid, jotka eivlt
ole pysryneet tekemiin toitd kunnolla.

-tvallaan heitri tarvitaan. He nostavat tois-
ten itsetuntoa, silli tyotoverit voivat peilata itse-
Iln heihin ja todeta suoriutuvansa itse hwin,
Andersson kerjisree.

Gould huomauttaa, etta keskustelussa alkaa
esiinryi juhlapuheenomaista retoriikkaa.

- KIytInnon todellisuudessa tycinantajat
kuirenkin siirrivit vajaakuntoisct trsein ensim-
miisenl syrjirin, vaikka kuinka julkilausuttaisiin
suvaitsevaisia ajatuksia, hin toterr.

Juustokuvun alle ei peese

Gould kuulisi muutoinkin mieluusti konkreetti-
sia klytlnnon ohjeita tyopaikoille, jotta masen-
tuneiden ja masennuksen kanssa pystyttlisiin
tyopaikoilla toimimaan.

Lonnqvistin mukiran tyopaikoilla tulisi tehdi
ihmisten tilannetta vastaavia uusia sopimuksia.

- On tyhmr,iri yrittril vden vikisin yltll
vajaakuntoisena samoihin suorituksiin ja kantaa
siiti huonoa omaatuntoa, ja ryon:rntajan on yhti
tyhmii edel lytt:il tiillaista. M iksei masen tunut
voisi esimerkiksi tehdl yhtd tyopiiviil lyhyem-
pdi tyoviikkoa, kun tutkimuksetkin osoittavat
sairauden syovir-r tyotehoa suurinpiirtein tuon

verran? Lrinnqvist kysyy.
Andersson nikisi mieluusti tyopaikoilla run-

saasti tilanteita, joissa mielti painavia asioita voisi
nostaa luontevasti esille. Hin puhuu sisiisen ja
ulkoisen tyonohjauksen puolesta.

- Kommunikaation toimiminen kaikkiin
suuntiin on tlrkeii, Andersson korostaa.

Gould huomauttaa, ette masentunut i11 hel-
posti kaikkien yhteisten tilanteiden ulkopuo-
lelle.

- Tuo on totta. Usein masentuneen plilli on
eririnlainen juustokupu, jonka pidlle on kirjoitettu:
":il kaa t u I ko l,ihcl lc", Aurdersson myon t:i:i.

TytielSkekuntoutus oikeilla jaliille

Masennuksen kustannuksia maksav:rt ennen
kaikkea tyocliikeyhtiot ja viime kriclessl koko
yhteiskunta.

- Kyllii tyticlikcalalla riedetlln. etrd ryonteki-
j6iden lykkiiiiminen eldkkeelle ennen aikojaan on
kallista. Puhdas matematiikka kertoo, ettl ihmis-
ten kur-rtouttaminen on kuitenkin halvempaa
kuin muutama vuosi ryokyvyttiimyyselakkeelLi,
Cotrld toteaa.

- Vaikeaksi yhtilon tekee kuitenkin se, ettii
maksaja ja hyodynsaaja eivit ole samoja henki-
loita, L6nnqvist vastaa.

Anderssonilla on kokemusta politiikan puo-
lelta Lonnqvistin esille ottamasta asiasta. - On
hyvin vaikeaa saada lrivitse menoerii perustclc-
malla, ettl ne maksavat itsensi monin verroin
takaisin vuosien piist:i. Politiikan lyhytjlnteislys
on valitettavasti levinr.ryt muuallekin ja erityisesti
kvartaalitalouden maailmaan, hln pahoittelee.

Gouldin mukaan tyoeldkealalla on joka tapa-
uksessa edes yritysti pitkdjlnteiseen ajatteluun.

- Vieli on kuitenkin kuntoutukser.r Iisiksi
paljon tehtivdi, miti ei kenties osata tai keksiti.
Tyoelakepuolellakin ongein'rana on kovin yksi-
lokohtainen ajattelu. Yksilostl etsitiitn vikaa tai
vammaa, j:r koko organisaatio jli vlhemmille
huomiolle.

Gould tietrii, ettl esimerkiksi vlhdn alle vii-
sikymppisinl tytielikekuntoutukseen tulevista
vajaalla viidesosalla on slynl mielenterveyson-
gelmat. Saman ikiisten ryokl"r,yttomJyseldkkeistri

- Passiivinen vdlinpitimitttimyys tyii-
paikoilla ei istu yhteen depression kans-
sa. Olisi toivottavaa, ette masennuk-
seen osattaisiin suhtautua !uonnollises-
ti Sdneen ihmetellen, Jouko Liinnqvist
kannustaa.

mielenterveyssyiden osuus on kaksinkertainen.

Osatytikyvytttimyys voi olla ratkaisu

L6nnqvist nostaa esiin ryoelimin joustot, vaikka
rierllkin ilnaisun kirsineen inf aatiota.

- Nyt kaivattaisiin joustoa nykyiseen valik-
koon, joka joko pitln ihmiset ttjissd tiri ajaa heidlt
ellkkeelle. lyriehkejnrjestelmii ja koko ryoeh-
mlkin yrittll reagoida oikealla trvalla, mutta
tekee sen vddrdin aikaan eli liian myohiin, hln
totea2r.

Andersson ottaa esi in osarydkyvytttlmyyseldk-
keen, jokir on hlnen tuntumansa n-rukaan paljon
ylciscmpii esimerkiksi Ruotsissa tai Norjassa
kuin Suomessa.

Clould vahvistaa Anderssonin aavistuksen.

- Osatyoklwyttomyyselikkeiti haetaan .ia
myonnetidn Suomessa tavattoman vihiin esime r-
kiksi muihin pohjoismaihin verrattuna. Erityisen
viihiin meilld mycinnetlin niitd mielenterveys-
syisti. Mutta kun nlin on tehty, tuloksct ovat
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- Millaista varhainen puuttuminen ma-
sennukseen tytipaikalla voisi olla, Raija
Gould pohtii.

- On erittdin mielenkiintoista seurata
tiedostamattomia ryhmdilmitiitS. Tiet-
tyjd s66nntinmukaisuuksia on niin ur-
heilujoukkueissa kuin tytipaikoillakin,
Claes Andersson sanoo.

olleet rohkaisevia. Osatyokpyttomyyseldkkeiden
soisi yleisryvin, Gould sanoo.

- Myos osasairauslomille oiisi rilausta, Lcinn-
qvlst lrsaa.

Gould huomauttaa, etta toimeentulon ongel-
maki saattaa muodostua osaryrin puurtuminen
tyystin.

Andersson toteaa, etti Suomessa tyottrimyys
on jatkunut sen verran pitkliin, etteivlt osaksi
ryoky'vyttomit saa helposti ryotd.

- Heitl kohtaa tavallaan kaksoispaitsio, kun
toimeentulo ei varmistu oikein mistlin viy-
lasra.

Alkoholi piilossa elSkehakemuksissa

Erllnlaisessa kaksoispaitsiossa ovat myris ne,
joiden masennuksen taustalta kiytyy liiallista
alkoholin kdyttol ja jotka yrittdvit hoitaa sai-
rauttaan alkoholin avulla.

- Alkoholilla on selvi yhteys masennukseen,
eikd todellakaan tarvita edes erillisid tutkimuksia

siiti, miten alkoholin kiytt<i vaikuttaa rydtehoon,
Lrinnqvist sanoo.

Anderssonin mukaan alkoholi on rycipaikoilla
vaikea asia. - Meilli on olemassa paljon vilrln-
laista hienotunteisuutta. Alkoholin liikakdyttcirin
ei osata puuttua ryopaikoilla tarpeeksi ajoissa,
hln painottaa.

Varsinaisissa ty6kyr,yttomrysdiagnooseissa
alkoholi nikyy ylhttdvin harvoin. Ammattinsa
puolesta Andersson ia Lonnqvist taitavat. miten
alkoholiongelmaisten tyokyvyttomyysehkehake-
mukset kirjoitetaan.

Gould tietii, ettl alkoholi on ryriklvyttrimyys-
hakemui<sissa piilossa. - Muut slyt pannaan etu-
sijoilie, jos niitd on. Siitl huolimatta alkoholismi-
diagnoosit ovat olleet kasvussa, hln kertoo.

Tytikin voi olla pakkomielle

Alkoholi on yksi pakkomielle, addiktio, muiden
joukossa. Andersson kertoo panneensa merki[e,
ettd erilaiset addiktiot liittwlt entisra useammin

masennuksen tautikuvaan.
- Kaiken kaikkiaan pakkomielteet ovat lisean-

ryneet. Tirpakka, hlkkeet, rahapelit ja sokeri ovat
merkittdvii riippuvuuksien aiheuttajia. Myos
liikunta voi olla addiktio, vaikka sen seuraukset
saattaisivat ollakin ainakin valtaosin myontei-
siL

Lcinnqvistin mukaan addiktioissa on aivojen
tasolla kyse hywin perusmekanismeista: ihminen
etsii mielihywii, ja palkinnot lisilvi.t sitl.

NIin on myris tyon kanssa. Kun tekee paljon
ja hlwin tyoti ja saa siiti myonteisti palautetta,
niin hakee titd aina vaan lisii, kunnes kierre on
valmis. Kyse on perusinhimillisestd ominaisuu-
desta, Lonnqvist toteaa.

fe kst i : Kat i Ko I I i o m ii ki
Kuvat: Juha Rohkonen
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Saksan sosiaaliturvan uudistaminen on maan uuden koalitiohallituksen

kohtalon kysymys. Suurpiirteisen hyvinvointiyhteiskunnan

sopeuttam inen nykyaikaa n ja budjettiku rin pa lautta minen vaatii

jdrjestelmSSn perinpohjaista remonttia. Kertaryseykselld se ei

kuitenkaan voi tapahtua. On edettdvd pienin askelin.

H

autakansleri Otto von Bismarck sanoi
luoneensa Saksan valtakunnan "tau-
dalla ja verelld". Mutta htn laski myos
perustan "eurooppalaiselle sosiaaliselle
mallille". H1nen aloitteestaan keisa-
rikuntaan sdldettiin r88o-luvulla lait

ryottomyys-, sairaus-, invaliditeetti- ja eliketur-
vasta, siis maailman ensimmiinen kattava sosi-
aalivakuutusjirjestelml. Bismarck ei toki ollut
mikddn sosiaalidemokraatti, mutta oivalsi, ettl
yhteiskuntarauhan takaamiseksi valtion oli tar-
jottava ratkaisuja "sosiaaliseen kysymykseen".

Keisarin sanotaankin huokaisseen: - On niin
raskasta kantaa vastuuta Bismarckin valtakun-
nassa.

Nyt tuo vastuu lepll Saksan valtiopiivien ja
vaivalloisesti synnytetyn "suuren koalitiohalli-
tuksen" harteilla. Sen on vllittrimisti pantava
toimeen mittava siistoohjelma liittovaltion vel-
kaantumisen pyslyttlmiseksi. Julkisen talouden
alijtimi ei vuosiin ole ollut EU:n edellyttlmdn
budjertikurin puitteissa. Silsttjtarve nousee vuo-
reen 2oo7 mennessd jo 35 miljardiin euroon eli
noin r5 prosenttiin liittovaltion vuosibudjetista.
Saksan kansantalouden kasvuennuste ensi vuo-
delle taas on vaivaiset r,4 prosentria.

Sosiaaliturvajdrjestelmd kaipaa
uudistusta

Sosiaalturvajdrjestelmln uudistuksen tarpeesta
ollaan yksimielisil. Sen sijaan keinoista ja aika-
taulusta vain on vaikea sopia. Pilttijlt ovat vil-
kuilleet malleiksi, mm. pohjoismaita, Hollantia
ja Sveitsid, joissa jirjestelmit eivlt nlyti olevan
kfl tstssa.

Tlnein saksalaisista on neljlnnes yli 59-vuoti-
aita. nrutta vuonna zo4o osuus on 4o prosenrtia.
Ikrilntyminen vaatii tarkistr.rksi:r ehke- ja sairas-
kassajlrjestelmrin rahoitr.rkseer.r ja velvoitteisiin.
'lerveydenhoitomenot ovat kasvaneet vuoden
ensimmlisten yhdeksdn kuukauden aikana zo
prosenttia viime vuoden samaan ajanjaksoon
verrattuna. Samalla ryonantajien ja palkansaa-
jien sosiaalimaksuihin perustuva rahoituspohja
kapenee.

- Sosiaaliturvamme on h1wi, mutta kallis. Se

ei kestl tulossa olevaa vlestrin vanhenemista. Siksi
ihmisten omavastuuta sosiaaliturvasta on pakko
lisdti. Mutta suuri kysymys on, miten paljon
vastuuta sosiaalisista riskeistl voidaan jdttdi ihmi-
sille itselleen, pohtii tohtori Michael Borchart
Konrad Adenauer-tutkimuslaitoksesta.

Hln uskoo ratkaisun loyrywdn sosiaaliturvan
osittaisesta yksityistimisesti. Kaikille taattai-
siin perusterveydenhoito ja minimitoimeentulo,
mutta lisletuja saavat yksityisten vakuutusten
maksajat.

ElSkekassojen pohja paistaa jo

Ensi vuosikymmenelh tyossl olevien mllrin
vlheneminen uhkaa nostaa sosiaalikulut pilviin.
Vasraavasti elekeliisten mIlrIn kasvu ja pitkdikdi-
syys lisiivlt paineira, sille elakkeet maksetaan
tycissl kiywien palkoista. Siksi myos nykyinen
kymmenen prosentin ryottomrys leikkaa pahan
loven sosiaaliturvankin rahoitukseen.

Bismarckin aikaan 65 vuoden eldkeikiin
ylsi vain viitisen prosenttia keisarin alamaisista.
Nykyihmiseih se vastaisi 79 vuoden ikli. Laki-
miirlinen elikeiki on edelleen 65 vuotta, mutta
keskimdlrin ehkkeelle jdldliin 6o,5- ja itlisissi
osavaltioissa alle 59 -vuotiaana.

Varhain elikkeelle jiineet eivlt saa tdyttd eli-
kettl, mutta klytinnossl heidln aiheuttamansa
kustannukset yhteiskunnalle ovat suuremmat
kuin tiyden ehkkeen nauttijoiden. Elikekas-
soissa pohja paistaa jo, ja noin neljdnnes ehke-
maksuisra on hoiderrava verovaroista.

Yksityisiin elSkevakuutuksiin
kohdistuu odotuksia

Laki edellyttil kuitenkin, ettl elikerahoitus on
turvattu. Kolme vuotta sitter-r Gerhard Schrii-
derin hallitus pliitti rukata j:irjestelmrii. Neuvoa
haettiin professori Bert Riirupin johtamalta z5

asiantuntijan kon.rissiolta. Ser.r mukaan jlrjestel-
min saattaminen tasapainoon vaati tarkistuk-
sia eldkeikiin, el:ikl<eiden indeksikorotuksiin,
rahoitusosuuksiin ja terveydenhoitokulujen
korvauksiin.

Ehketurvamaksun-nyt 19,5 prosenttia pal-
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Suomalainen toimittaja
Berliinisti:
"En vaihtaisi Suomen
malliin"

q osiaaliturvajdrjesrelmln uudistamisen odo-
J terriin nousevan pilteemaksi syksyn liitto-
plivdvaaleissa, mutta siiti ei nlyttdnyt olevan
kampanja-aseeksi.

- Se ei ollut suuremmin esilla. Milllin puolu-
eella ei ollut siitl selvll iskulauserra, vaikka kaikki
tietdvd.t, etti eldkemalsujen rulopohjaa on laajen-
nettava ja mycis sairasvakuutuksen kattavuutta on
pakko supistaa. Korvartavista hoidoista voisi kyllii
poistaakin napatanssit ja sauvakivelyt. Itse olen
Saksan systeemiin hyvin riyryviiinen enkd ikinl
vaihtaisi sitd suomalaiseen malliin, Berliinissl
asuva toimittaja Risto Tlihtinen runnusraa.

Kolmen sadan euron sairaskassamaksu takaa
Tdhtisen kolmihenkiselle perheelle erinomaisen
hoidon. Viime vuonna roteutetru uudistus tosin
toi vakuutetun kannettavaksi pienen omavas-
tuun: hammashoitoon ja lii2ikiirikiynneille ro
euron neljlnnesvuosimaksun, vuosikatto on
40 euroa, omavastuu hoidoista on noin ro pro-
senttia, mutta enintlin ro euroa. Sairaalamaksu
on ro euroa pliviiltii, murta maksukatto on z8
sarraalapalvaa.

- Kuluttajalle systeemi on erittiin hyvl. Voi
vapaasti valita ladl<lrinsi. Jos ei ole ryyryvlinen
saamansa hoitoon, voi vaihtaa toiselle tai kol-
mannelle liidkiirille. Kuluja on tuskin ollenkaan,
silli tutkimukset ja kalliit kuvauksetkin ovar ldhes
ilmaisia.

fusto Tdhtinen ihmettelee saksalainen pessi-
mismii ja poliitikkojen viesrimii synkkil tule-
vaisuudenkuvaa.

- Jos nyt pitlisi keksii auto, siitl ei tulisi
mitIln, hin kiteyttil.

Giinter Hofman, Die Zeit:
"Vaaleissa hdvisivHt kaikki"

F llsrriistl on puhuttu Helmur Schmidtin
- ) ajoista r96o-luvuka lihtien. Liittokans-
leri Gerhard Schrtider jaadytti ellkkeet, mutta
sosiaaliturvan laaja leikkauksia sisdltdvi ohjelma
Agenda zoro maksoi puolueelle vaalitappion,
Die Zeitin poliittinen kommenraattori Giinter
Hoftnan toteaa.

Maansa politiikkaa kolme vuosikymmenti
seurannut tohtori Hofman on kuitenkin Saksan
suhteen optimistinen. Aika ja puitteet ovar nyr
otolliset uudistumiselle: yhteiskunta on aiempaa
liberaalimpi.

Kriisipuheita, liioittelua ja Saksan leimaa-
mista "Euroopan sairaaksi mieheksi" Hoffman
vastustaa. Hin uskoo, em1 ongelmien tiedosta-
minen auttaa kiytimiln niihin ratkaisut. Tosin
liittovaltiosysteemi hankaloittaa muutoksia.

* Vaaleissa kaikki havisivdt. Kansan enem-
mistci tuki kahta puoluetta, jotka pitdvdt seuraa-
vat vaalit mielessl ja haluavat uudistaa sosiaali-
turvan varovaisesti. Ihmiset vastustavar radikaa-
leja muutoksia, murta suosruvat, jos muutokset
tehdaan hywdksyttdvin ehdoin. Mutta heille on
kerrottava totuus ja selvitettdvl uudistusten
tarve. On ymmlrrettdvd, etti Saksa ei ole enil
yhtl vauras kuin ennen.

Politiikkaa puhtain kortein

Hofmanin mielestl kummankin puolen pitiisi
paljastaa korttinsa. Julkisen keskusrelun jiilkeen
lopyisi tarvittava kompromissi. Myos EU-tasolla
tulisi kiydi keskustelu siiti, miren "yhteinen
hyvd" mldritelliian ia mikl on ylail<in ja julkisen

vastuun suhde. Samat kysymykset ovar edessi
kaikilla jlsenmailla.

Parhaassa tapaulaessa modernisaation kdrkeen
asettumisesta tulisi puolueiden vdlinen kilpailu.
Silloin moni Rtirupin ehdotus menisi ldpi.

Gtnther Hofmanin mukaan ehke- ja ter-
veydenhoitojlrjestelmin uudistukset ovar kyn-
nyskysymylail. Saksan talouden kohentaminen
edellyttizi vllillisten palkkakustannusten kuriin
saattamista - ja ennen kaikkea verotuksen uudis-
tamista. Nykyisellirin verotus on raskasta, murra
tarjoaa varakkaille runsaasti porsaanreikil.

- Amerikkalaisten eurooppalaisesta hyvin-
voinnista kirjoittamissa teoksissa verrataan aina
Yhdysvaltain jlrjestelmli. eurooppalaisiin ja seli-
tetlln niiden heikkouksia ja vahvuuksia. Toisilta
voi oppia, mutta silti uudistukset on sopeurerrava
omaan kulttuuri-ilmastoon.

Ta ksi kuski Ber! i i n istd kyl lHstyi epdva rm u uteen
_ p yolueiden pitlisi palauttaa luortamus,
- f ihmiset ovar epivarmoja. Poliitikkojen
olisi uskallettava kerroa vaihtoehdot, milriti
tavoitteet ja suunta kohti valittua kurssia. Kansa
on kylhstynyt epdvarmuuteen, berliinihinen
Jiirgen Rozier evdstli piiiittiijii.

tlous ja ty6llisyys ovat hdnen mielestidn
tlrkeimmit kysymykset. Rozier, koulutukseltaan
teknikko, olisi joutunut vaihramaan toimisro-
ryci,stii yriryksen tuotantohalliin alhaisemmalla
palkalla. Sitl hrin ei hyviksynyt vaan ryhryi aja-
maan pItklry<ildisenl raksia.

Globalisaatio, joka siirtdi ryiipaikkoja muu-
alle, ei ole vain Saksan vaan EU-tason ongelma.

Sosiaaliturvan uudistaminen tapahtuu vdhitellen,
suurempaa remonttia Rozier odottaa vasta noin
kuuden vuoden kuluttua.
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kasta-maksavat puoliksi ryonantaj a ja tytin teki j ii.
Vuonna zoo- maksu nousec r9.9 prosenttiin,
piirun verran alle zo prosentir.r kipurajan. Viime
vuonna ehkkeiden indeksikorotuksesta luovuttiin
ja niiden tasoa pliitettiin leikata jatkossa.

Keskivertopalkansaajan el:ike on nyt tz pro-
senttia bruttotulosta, mutta laskee tulevaisuu-
dessa. Aiarajaksi on m:iiiritelty 46 prosenttia.
Tosin siihenklln rahoitus ei riiti. ellei elkeikdl
nosteta. Hallitusneuvotteluissa onkin sovittu,
etti vuosina 2orz Lo)5 elikeik:i nousee asteittain
67 vuorccn.

- Yli 65-vuotiaiden mllri kaksinkertaistuu
zo-64 vuotiaisiin verrattuna seuraavien kolmen-
kymmenen vuoden aikana. Tulevat sosiaalimenot
ovat matcmaattinen tosiasia, jota ei voi uudis-
tuksin poistaa. Ne voidaan vain jakaa kasvua ja
tyollisyyttd ajatellen oikeudenmukaisesti suku-
polvien vllilii. Jos mitiln ei tehdl, ongelmat
kaatuvat nuorten niskaan ja haittaavat heidin
tyollistymistlln, riippumaton, molempien piil-
puolueiden arvostusta nauttiva terveystaloustie-
teilijl Rtirup arvioi.

Hin ennakoi, ette vuonna zo5o elikeme-
noista kolmannes katetaan yksityisin eilkeva-
kuutuksin.

Viitisen vuotta sitten kiyttoon otetun yksityi-
sen ehkevakuutuksen suosio ei ole kuitenkaan
niin suuri kuin odotettiin. Edellisen ja nykyisen
koalitiohallituksen sosiaalimi nisteri Ulla Schmidt
(sdp) on antanut ymmlrtiii, etrl ellei vap:raehtoi-
sen yksityisen vakuutuksen suosio nousc vrro(een
zoro mennessd, jlrjesteImIn muuttamista pakol-
liseksi voitaisiin harkita. Vapaehtoisia yksiryisii
lisivakuutuksia suosivaa mallia kaavaillaan myos
terveydenhuoltoon. 

i

i

Saksalaisen terveys on kullankallis 
i
:

Vuonna zo15 Saksar-r vlestci on maailman van- i

hint:r ja terveydcnhuoltoa pirdisi uudistaa nope- ,

asri. Nykyiselllln ilriesrelmin kustannukset ouat ;

hcrrkci kohdcn lihes z-oo euroa vuodessr. .uu- i

rinrmar Yhdysvaltain ia Sveitsin illkeen. Silti i

saks,rlaiscr eivit ole muita terveempid. 
.

Terveydenhoirokuja kuluja nosraa Saksassa I

mytis konsensusyhteiskunnalle ominainen tapa
luovutta:r julkista valtaa korporaatioille. Keske-
niln kilpailevia sairaskassoja on satoja. Laeke-
reiden keskusjirjesto ja apteekkarien vahvat lin-
nakkeet varmistavat omia viipaleitaan muhkeasta
terveydenhuoltokakusta. Ne vastustavat yleensi
silstoihin tlhtiivii uudistuksia - jlrjestelmln
rakenteellisista muutoksista puhumattakaan.

Kolme kilpailevaa uudistusmallia

Nyr terveydenhuolto rahoitetarn noin I4 pro-
sentin suuruisella sairaskassamaksulla, josta eli-
kemaksun tapaan peritiiin puolet tyor.rtekijrin
palkasta ja puolet tyciantajarnaksuna. Se nostaa
palkkakustannuksia ja on hallinnollisesti raskas.

Kaksi vr.rotta sirter-r Rlirupin komitea esitteli
terveydenhuollon uudistirmiselle kolme mallia.
SPD:lle ja vihreille mielciscssl kansalaisuahuu-
tusmallissa kaikki maksaisivat prosenttiosuuden
kaikista tuloistaan. Maksun piiriin tulisi myos
neljl miijoonaa riippumaroronta elinkeinon-
harjoittajaa .la pari miljoonaa virkamiestd, jotka
nyt ovat maksusta vapautettuja.

Oikeistolle paremmin sopivassa kiintelin
ma/esuosuuden mallissa taas jokainen maksaisi
vltkuut usmaksuna samansuuruisen summan.
Pien it uloisia t uertaisiin verovaroi n.

Riirupin malli eidottaa myris kiintell kuu-
kausimaksua. Pienituloisille malli toisi suurempia
maksuhelpotuksia kuin kiintedn maksuosuuden
malli. Tarvittavat lisevarat kerlttiisiin arvon-
lisdprosentin tai tuloveron solidaarisuusIisln
korotuksin.

Sairaskassojen rahoitus tarvitsee perusteellisen
remontin, mutta siitl ei pllstl yksimielisyyteen.
Siten todennlkoisin vaihtoehto on pienten askel-
ten kompromissi.

Kertarysdys vai asperiinihoitoa?

- CDU ehdotti joitakin sosiaalijlrjestelmin
uudistuksia - ja se nikyi surkeassa vaalitulokses-
samme. Silti niiden on oltava poliittisen agendan
kdrjessl. Markkinataloudessa sosiaali.f lrjestelml
on kuitenkin yhteydessl talouden kasvuun ja
tyollislyteen, joihin mycis pitll yrittll vaikuttaa,
Michel Borchard toteaa.

Borchardin mieiesti parasta olisi uudistaa
koko jirjestelmi kerralla, mutta se ei ole realis-
tista, koska uudistusten taakse on saatava kaikki
osavaltiot. Jos yksikin vastustaa, se voi vesitt:il
hankkeen perustuslakiin vetoarnalIa. Todenni-
kciisti lienee "asperiinihoito", uudistuksia pienin
askelin. Puolueiden uudistusintoa voi hilliti mycis

seuraavien vaalien pelko.
Tohtori
nett5vi ja

sosiaaliturvan raskasta
Teksti jo kuvot: Terttu Levonen

Ty r) e Lihe - le h ti 4 o uuo tta
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Euroalueen finanssipolitiikkaa ohjaava vakaus- ja kasvusopimus on viimeaikoina

ollut julkisen keskustelun kohteena 16hinnd sen vuoksi, ettd Ranska ja Saksa eivdt

ole kyenneet pysymidn sopimuksen julkisen talouden budjettivajeelle aset-

taman rajoitteen puitteissa. Kun julkisen talouden rahoitusasemaa arvioidaan

EU:ssa, tarkastelun kohteena ovat keskus- ja paikallishallinnon lisdksi lakisddtei-

sen sosiaalivakuutus - mukaan lukien lakisSSteiset tytlelSkkeet.

akaus- ja kasvusopimusta muLl-
tettiin viime kesind osaltaan
siksi, etti euroaiueen keskeisten
jlsenmaiden poikkeamat sopi-
muksesta ovat rapauttaneet sen
uskottavuutta. Useissa maissa
julkinen sektori on ajautunut

budjettivajeeseen. Tilanteeseen on kuitenkin
suhtauduttava entisti jotrstavammin, mikili aio-
taan toteuttaa pidemmln aikavllin rakenteellisia
uudistuksia kuten ellkeuudistuksia.

Julkisen sektorin huonoon taloudenpitoon ja
hallitsemattomaan velkaantumiseen liittl.y raha-
liiton oloissa erityisii riskejd. Yhden maan julki-
sen talouden ajautumincn epivakalle uralle voi
uhata koko alueen raharaloudellista vakaurra.

Julkisen velan rason yllipidettlvyys on kcs-
keinen tekijl arvioiraess:r n.raider.r fi nanssipoIiit-
tista vakautta. Velan tason tulee olla sellainen,
ettei se aseta kohtuuttomia sopeutumispaincita
rulevaisuuden plltoksentekijoille.

Maastrichtin sopimus sietae velkaa

Huoli budjettikurista oli keskeisessi asemassa
miiiritettlessii Mairstrichrin sopimuksessa Euro-

alueen jiisenlyskriteereitl. Kestdvlksi velan
tasoksi mllriteltiin 6o % bruttokansantuotteesra.

Jos talouden nimellinen kasvuvauhti on viisi
prosenttia, triml velan taso on pysywiisti yllipi-
dettivissi kun julkisen talouden vuosittainen
aliji:imd on kolme prosenttia. Vajeen ollessa
pienempi velan suhde kansantuotteeseen alenee,
ja vastaavasti vajeen ollessa titd suurempi velan
osuus kansantuotteesta kasvaa.

Maastrichtin sopimuksessa mllriteItiin hhen-
rymiskriteerit, joita edellytettiin euron kiyttoon
ottavilta mailta. Kasvu- ja vakaussopimus laadir-
tiin ohjeistamaan finanssipolitiikkaa euroalueen
jisenmaissa. Julkisen rahoitusvajeen viitearvoksi,
jota suuremmaksi alijiimi ei saisi kasvaa, miiri-
tettiin kolme prosenttia bruttokansantuorreesra.
Yli suhdannekierron ulottuvalla keskipitkdllii
aikavllilll tulisi iulkisen talouden rahoitusase-
massa sopimuksen mukaan pyrkia lahelle tasa-
painoa olevaan tai ylijlemeiseen raloureen. Kun
julkinen velanorto on nolla tai tulot ylittdvdt
menot, velkir ajan myotd maksetaan pois.

De Grauwe (zoo3) on arvioinut, etre valra-
osalla euro:rluccn maista vakaus- ja kasvusopi-
muksen mukainen tavoite poistaisi julkisen velan
vuoteen zoSo mennessl ja nykyisin roo prosentin
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Lahde: ln the Long Run We are all Debt: Aging Societies and Sovereign Ratings, RatingsDirect (2005):

ve[kaantumisasteen maat Italia, Kreikka ja Belgia
hhestyisivit zo prosentin velkaantumisastetta
vuoden zo4o tienoilla.

Vakaus- ja kasvusopimuksella kovat
tavoitteet

Kun Maastrichtin sopimuksessa kestlvini vel-
kaantumisen tasona pidettiin silloisten EU-mai-
den velan keskiarvoa, llhtee vakaus- ja kasvu-
sopimus seki alkuperiisessi etti uudistetussa
muodossaan siitl, ettei iulkisella taloudella tulisi
olla velkaa lainkaan pitkella aikavililli. Piimllrii
ei ole sopimuksessa julkilausuttu, mutta se seuraa

suoraan sopimuksen alijidmltavoitteista. Misti
tlssl on kyse ja miten timi liitryy elikkeisiin?

Osaltaar.r tItI kysymysti on pyritty valotta-
maan oheisessa kuviossa kolmen suuren Euro-
alueen maan, Italian, Ranskan .ia Saksar.r julkisen
velan kasvuskenaarioiden kuvauksella. NimI
maat tuottavat runsaat kaksi kolmasosaa Euro-
alueen bruttokansantuotteesta.

Kuvion luvut perustuvat Standard & Poors:n
analrytikkojen laskelmiin, jotka on julkaistu
artikkelissa "In the Long Run'We are all Debt"
(zoo5). Laskelmien lihtokohtana ovat iulkisen

sektorin nykyiset tulo- ja menoperusteet. Tirle-
vaisuuden osalta anallytikot nojautuvat talouden
kasvun, vanhuus- ja terveydenhuoltomenojen
seki vlestokehityksen osalta EU:n ja OECD:n
tuottamaan julkiseen aineistoon. Kuviossa esitelry
skenaario perustuu finanssipolitiikan "autopilot-
tiin", jossa nykymenon annettaan jatkua tulevai-
suudessa kun viesto vanhenee ja huoltosuhde, eli
elakelaisten suhde ryo-ikliseen vlestrion, muut-
tuu nykyisti epledullisemmaksi. Kyseessl ei siis
ole ennuste siitl mitl tulevaisuus tuo tullessaan,
vaan arvio siiti mitl tapahtuu jos mitldn ei tehdl
edellyrtden, etrd maailma muutoin erenee enna-
koidulla tavalla.

Kr.rviosta voidaan piiitelli, ettd kasvu- .ia
vakaussopimuksen suuret syntiset voisivat elil
nykymenolla hywinkin seuraavat kymmenet-t
vuotta i[man suurempia or.rgelmia. Tllloin nii-
den velkaarrtuminen saavuttaisi Italian tason.
Italian rahoitusasema tutkimuksen aikana val-
linneella politiikalla alentaisi sen .iulkista velkaa
nykyiseltl yli roo prosentin tasolta runsaaseen 8o
prosenttiin vuonna zor5. Tuolloin Saksa ja Italia
olisivat Standard & Poors:n luottoluokituksessa
parhaimmassa AAA-ryhmlssl ja Ranskakin toi-
seksi parhaassa AA-ryhmlssi. Titi taustaa vasten
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mekkala Ranskan ja Saksan nvkyisistd budjet-
tivajeista, jotka niiden oman lihihistoriankaan
valossa eivit ole ennen nlkemitt6mln suuria,
tuntuu ylimiroitetulta.

Vdestiin ikSSntyminen tuo lisipaineita

Jos maiden vriestoraker.rne pysyisi nykyisen kal-
t:risena, Saksan vaje nousisi vlrosis:rclan puolcen
viiliin n.rer.rnessii sille rasolle nrillii valtion velka
on nykyiselliiiin Krcikassa, rntrrte olisi huorrar-
tavasti alhaiscmpi kuin tiirniin piiiv:in,[aprenissa.
Ranskassa vclka vakiintr.risi alle srlril:ln proscnt-
tiir.r. ltalia trivrtiiisi velan osalta L,MU kritccrir
noin zo3o, jn annetrrlla tulo- ja nrcnokehykscllri
velkir edellee rr pienenisi vuosisirdan ptroltavr'iliii
kohden.

Vdesto kuircnkin ikllntvy, ja trimii tuo piri-
neita julkiscn tirlouder-r tasapainolle. Euroopar-r
vlest6n keski-iin odotetaan nousevan vuosisadar-r

puoleen viliin menr.ressi kymmenelLi vuodella.
Tirolloin ma:rilmassa arvellaan olevan yli rusinan
verran maita, joissa vleston mediaani-iki on
jo vuotta tai enemmln. NIissi maissa, joista
valta osa on Euroopassa, yli puolet viestostri or-r

tuolloin siis vrihintiiin to-vuoriaira. Tlmri n.lkyy
julkisen sektorin vanhus- j:r tcrvcydenhuolto-
sekl elikemenojen kasvunir.

Euroalueen maissa tyypillisesti lakisiiiitcinen
eliiket u rva r-r-r uodostu u ctuuspenrs tei sesta ryti-
el:ikkcrstri. Sert r':thoitrr. [)('rustur.l p:i:is:irintdi-
ses ti j akoi :i rj es tel r.r.riii r.r, j ossl tvossiik:iyvii viies-
rci n sos i arrl i tu rvan'r aks r-r i I I a k:r tetria n nr :r ksctr,r t
elaikkeet. Kun maksupenrsteitrr picletiiiin annet-
tLrna, katctrrar r vrieston vanhen crn iscsta j cl lr t uvat
eliikerr.rer.rojen lisiiykset kiy.tetvissii laskclrnissa

iulkisella velalla.
Vriestrir-r i kliin tym i ner-r alkaa j onki n verra n

nlkyl jo kahdenkymn.renen vuoclen kulr.rttua.
Kolmenkymmenen vuoden kuluttu:r se on eten-
kin Ranskassa huomartava julkisen r:rlouden
rasite. Vuosisadan puolessa vllissi julkisel[e
sektorille kumuloituneesta velasra Ranskassa
reilusti yli puolet aiheutuu ikiinrymisen tuo-
mista menolislyksistl. Saksassa vaikutus ei ole
yhti suuri, mutta ikidntymisen kunruloiruneet
kusrannuksct valrion velass:r vAsr:lil\ ilt vur)u.lisen
hrtrttokarrs.rrrtuotteen nr:i:ir.ii.

Tienraivaajia ja perissdhiihtajie

Varau tu m iscssrr vriestiin i kiiiin rvnr isccn Kraemer
(zooz) on jakanrrt F.U-r5 maat julkisen t:rlotrclcn
kestiiq,ysniikiikrrlmasta ticnrrrivrr:rjiin jrr pcrriss:i-
hiihtijiin. Etrroeluccn nl:rir:l (.nsin rrr.rinirrrss:r
ryhrniissi ovat Belgia, Irlanti, Italirr ja Stronri.
Niiissi maissa julkinen sektorin rrrhoitusrrsenra

on, Italiaa lukuun orram:rrr:r, vlijiirimlir-ren ja
velkaanruneisuus kririntly - annctulla tulojen ja
menojen raker-rteella - jossirin vaiheessa netto-
sararaviksi. Suomen os:rlta tiissri on kyse elikkei-
der-r rahastoinnist:r.

Vrl f lr, rs,rl l,r ct r tr rtl trcerr nlit i \t.l vilritU t r.t trr i Irclt
viiesttirr ikiiiintynrisccn on rrillii hetkellii varsin
viihiiistii. Kuviossn csitettyje n valtion velkaa
kuvaavicn skcnaarioiden v:rlossrr orr ilrne istii. e ttii
eliikcjiirjestclmiii euroalucclla joucluraan ur,rdista-
maan, muutoin ajaudutran ennen pitkiiiin kcs-
tlirnitttirniin vel k:ran tu r-n isen rai huo r n:rttar.ien
verojen korottamisen tielle.'l'lrr-rii on omiaan
heikentiimiiin rahataloudellista v:rkautta, ioka
rahaliiton oloissa heijastuu sen kaikkiin jiiseniin.
Ikllntyr.r.risen tuomat julkisen talouclen rahoi-
tusongelmat ovirt aktualisoitumassa Rirnskassa
zo vuoden kuh.rttua, Saksassa kymrne ntd vuotta
myohemmin. Kolmannessa suuressa Euro-alueen
maassa Espanjassa vanhuushuoltosuhde heikke-
nee vielikin mytihemmir.r.

Rahastoiva el6kejdrjestelmS k5y
rakenneuudistuksesta

Viime l<csiinii uuclistetussrr kasvu- jr vakaussopi-
nrukscssu korostet:irrr.r ralier-rtccllisia uuclistrrksia,
jorka nrahcloll istavat poikkeanran nrarrkohraisreis-
rcn vakatrsohjclnrien kcskipitkiin aikaviilin tavoit-
teista. [.vhytaikrri nen ali jiiiirnicn k]sv:rttant i nen
orr pertrsteltua, jos niillil kiistatta prrrlnneraan
julkisen talotrclcn kesriivyyrtii pirkrillii eikar.iililh.

Rahastoivaan elikejirj estelmiln siirryminen kat-
sotaan tallaiseksi rakenneuudistukseksi. Taustalla
tlssl on ajatus, etti tlllaisessa jlrjestelmlmuu-
toksessa rahastoitavat ehkemaksutulot si irrl,vit
pois julkiselta sektorilta yksityisen sektorin pii-
riin. Rahastoinnissa tuloja on aluksi enemmdn
kuin menoja, ja tlmln taseen siirtlminen pois
julkisen sektorin piiristi voi johtaa tilasroidun
julkisen scktorin rahoitusvajeen kasvuirn. Ajan
rnyoti julkisen sektorir.r r.nenopaineer kuirenkin
viiheneviit.

Vakaus- ja l<asvusopimuksessa julkisen sek-
torin rahoitusalijrieme eli vuotuisten tulojen ja
nrenojen erotus or1 korostetussa asemassa. Ranska
ja Saksa ovat ylittiincet sallitun rahoitusalijiiilnrin
tasott suhtcclliscsti ottlrerr sernensutrrrrisesri.
Kuviossa esitetyssi skenaariossa Saksan velka
kehittyy aluksi nopeamrnin. Timi johtuu siitl,
ettl laskelmissa Saksan pitkiin aikavilir.r talous-
kasvu oletetaan Ranskan kasvua alhaisemmaksi.
Samalla velkaantumisvauhdilla veikataakl<a Sak-
sassa suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvaa
siis enemmin. Ajan myotl Ranska on annetulla
politiikkavirirykselll kLrirenkin suuremmissa vai-
keuksissa, koska vlesttin ikilnrymisen seuraukser
kasvattavat menoja.

Pidemmllli aikrvrililli velan mdirl, jonka
Ranskan kykenee kestlv:isti ylhpitlmiin, on
alhaisemmalla tasolla kuin Saksirlla. Niin on.
koska Ranskan implisiittiset tulevaisuuteen ulot-
tuv:rt sitoumukset ovat suurempia. Finanssipoli-
tiikka on EU:ssa kunkin jiisenmaan roimivaltaan
kr,rr.rluva alue. EU:ssa F.cofir'r -neuvosto kuitenkin
seuraa maitten finanssipolitiikkaa etenkin sen
kest:ivyyden nriko ku I nr ast:r. Tul eva isu udessir
EU-tasor-r finar-rssipolitiikan seurannassa tulee
varmaankin korostum:ran tavoiteltavien rahoi-
tusjlln.rien ohella se kcstivisti ylhpidettlvl
velan taso, johon yksittlisilh jlsenmailla on
mahdollisuudet. Kestivin velkaantumisen taso
voi vaihdella maittain muun muassa sen perus-
teella, minkilaisia tulevaisuuden sitoumuksia
mailla on.

EU:n komissio on vuoden zoo6 loppuun
mennessi tuottamassa ohjeistusta niihin mene-
telmin ja menettelytapoihin, joilla julkisen sek-
torir-r implisiittiset vastuut tulee ottaa huomioon
julkisen talouden kestdryyttl arvioitaessa.

Ldhteet:
De Grauwe P (2003)Towards an lntelligent Stability and
Growth Pact, CEPS.
Kraemer M. (2002):Western Europe Past lts Prime - Sovereign
Rating Perspectives in the Context of Ageing Populations,
Ratings Direct.
Kraemer M., Chambers J. ja Beatriz M. (2005): ln the Long
Run We are All Debt: Aging Societies and Sovereign Ratings,
Ratings Direct.
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Ammatilliset lisdelSkkeet muuttuvat

nykyistd enemmdn maksuperustei-

siksi, ja niistd voi avautua merkittivd

vakuutusmarkkina. Lisieldkkeiden

mahdolliseen nousuun kytkeytyy

sosiaali- ja terveysministeritin kaavai-

lema eldkesSiititi- ja vakuutuskassala-

kien remontti.

allitusneuvos Katriina Lehtipuro jir
hallitussihteeri Pia Rinne sosiaali- ja
terveysministeriosti kuvailevat mahdol-
lisuutta. erti Keski-Eurool)assa suositut
maksuperusteiset lisaieLikkeer voivar
toden teolla rantalltlla Suomeen. Ios

niin kly, se avaa lisikkeitl t:rrjoaville laitoksille
uusia markkinoita ja kilpailumahdollisur.rksia
vakuutusyhtiriiden kanssa.

Lisielikkeist:i tulee suuruudeltaan ja merki-
tykseltiin eri luokan toimintaa, jos ne entisti
useammin kattavat yritysten koko henkilostrin.
Lisiiellkkeistd voi myos kehittyl kilpailukeino
ryomarkkinoille. Yritys voi houkutella tycinte-

kijriitd tarjoamalla lisi.eleketti, jonka maksuista

ryontekijit maksaisivat osan. Tlml taas voi lisltl
tyontekijoiden sitoutumista tyopaikkaansa, kun
yritysten vilinen kilpailu vlhenevisti tyonteki-
,olsta klflsrly.

- Koko henkiloston palkitseminen tai sitout-
taminen lakisllteisti paremmilla ehke-eduilla ei

ole viime vuosina kuulunut kovin monen tycin-
antajan henkilost<ipolitiikkaan. Muotia ovat sen

sijaan johtajien bonukset, optiot ja koko henki-
lciston tulospalkkaus sckd hcnkilostrirahastotkin,
STTK:n neuvottelupdallikk6 Jorma Skippari
toteaa.

- Ehke ryrinantajat eivit usko kollektiivisten

H
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Katriina Lehtipuro (oikealla) ja Pia
Rinne uskovat, ette tyiintekijiiille pitdS=
,antaa enemmin valtaa ja vastuuta
lmaksuperusteisia lisdelSkkeitii tarjoavissa
kassoissa ja sddti6issd.
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LisHelekkeistH potkua elekemarkkinoille?



lisielike-etujen kannustavuuteen, tai ehkl yri-
tykset eivit ole nihneet tarpeelliseksi sijoittira
koko henkil<istoon pirkijinteisesti, Skippari
toppuuttelee.

- Mielenkiintoista nihdd, tuleeko lisrielik-
keisti osa palkkausta, jolla osaavasta tyrjvoimasta
kilpaillaan. Vakuutettujen kannalta on olennaista,
n.riten lislelikerurvan voi siirrii rycipaikasta toi-
seen ja millaisia odotusaikoja ehtoihin sislltyy,
'Iyoelikevakuuttajat TELAn johtaja Matti Lep-
pili toteaa.

Lakisdiiteinen on ykkiinen

Suomen ehkejdrjestelml perustuu vahvasti laki-
sriiteisiin tyoehkkeisiin. Tyoehkkeet ovat osit-
tain rahastoivia, ja tyoehkerahastoissa on noin
roo miljardia euroa. Lislelikkeet on Suomessa
kokonaan rahastoitu. NIissI rahastoissa on noin
5 miljardia euroa.

- Palkansaajajirjestot pitlvlt lakisilteisen ryri-
elikej lrj estelmln kestir,Tyden j a uskottavuuden
vahvistamista ensisijaisena tavoitteena. Kaikkiin
ehkejirjestelmin muutoksiin, joiden pelatean
horj uttavan lakisiiteisen ry<ielikkeen rahoitusta,
suhtaudumme torjuvasti. Kansalaisilla, yriryksilli
ja kansantaloudella on kdytettivissl erilaisiin
ellkemaksuihin aina vain rajallinen raham.lirl,
Jorma Skippari selittii ja jatkaa:

- J:irj estot osallistuvat omista ldhtokohdistaan
ja kokemustensa pohjalta lisaelekekeskusteluun.
Tydntekijet, jotka ovat liseelake-edun joskus
saaneet, arvostavat tltl ty<isuhteen ehtoa. Siitl
pidetlin kiinni kynsin hampain. Jotkut muista-
vat esimerkiksi Outokummun ellkeslltion pur-
kamisen dramaattiset vaiheet ja siitd seuranneet
katkerat oikeusriidat.

Lisdturvalle riittSS kysyntdH

Vaikka Suomessa on kattava lakislriteinen tyoeh-
keturva eiki tytrellkkeilh ole kattoa, yli 5oo ooo
suomalaista on ottanut vapaaehtoisen yksilollisen
ehkevakuutuksen. TELAn Lepptlii korostaa, ettl
lakisllteisten, vapaaehtoisten tai lisricliikkciclen
vnlilll ei ole vastakkainasertelua:

- Vapaaehtoisten yksilollisten elikevakuu-
tusten suosio osoittaa, ettl erilaisia ratkaisuja
tirrvitaan ja ihmiset haluavat tlydentii:i ryoeliike-
turvaansa. On huolehdittava, ettri vapaaehtoisia

- ja Iisleliikkeitri hoitavat laitokset ovar vak:rvir-

- Suomeen voi syntyd uusia ratkaisuja. Tytin-
tekijiit tai ammattijarjestait voivat perustaa
ihmisten tarpeista !ihteviH ammatillisia
lisielikejirjestelmiS. Ammattiliitto voi
tulevaisuudessa kilpailuttaa ryhmdeldkeva-
kuutuksia tarjoavia henkivakuutusyhtitiitli
tai perustaa oman IisielSkejdrjestelmdns6,
Katriina Lehtipuro arvelee.

- VdHrinkEsitysten vilttimiseksi'
kuutettujen on saatava riittivisl
tietoa siiti, millS ehdoin he ovat
vakuutetun asemassa ja miti ris.
kejS lisiielAke-etuuden saamisee
!iittyy, Pia Rinne muotoilee.
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raisia ia slistiminen on turvallista.
STTK:n Skippari pohrii, etrl kollektiivisren

lislellkkeiden yleistyminen voisi uhata tuot-
toisten yksilollisten lisaiehkevirkuurusren mark-
kir.roita

- E,plilen, ett:i her.rkivakuutusyhtiot eiv:it
ilman muuta hurraa ammatillisten lisiieLikkei-
den yleistymiselle.

Rajat auki

Keskustelu lisielikkeisrl sai vauhtia EU:n direk-
riivisr.i eli lainsdlddnroohieesra. joka tdhtld rajar
ylittlvien lisiellkemarkkinoiden avaamiseen.
Lakiuudisrusten jilkeen on esimerkiksi mah-
dollista, ette Suomessa piikonttoriaan pitivd
konserni voi jlrjestil kaikkien tytiryhticiidensi
lisdelikkeet Suomesta.

- Jotta lisiellkkeiden tarjonta ja vakuutus-
ten ottaminen voisivat toden teolla ylirtd:i ra.iat,

pitdi edetii mycis verotuksen yhteniiistimisessl.
Jos EU-maat kohtelevat vakuutusmaksuja tai
lisieldkkeiti kovin eri tavalla, se klytiinnossi
estril rirjat ylittivin toiminnirn, Matti LeppiiLi
muistr.rttaa.

Lisaa tietoa vakuutetuille

Sosiaali- ja terveysministeriri aloitti vuonna
zoo4 ehkesiltio- ja vakuutuskassalain koko-
naisuudistuksen. Timin vuoden maaliskuussa
lain valmistelijat totesivat, ettei aika riittlnyt.
Sen vuoksi lisaelakedirektiivistl sovellettiin
suomalaiseen lainsiidintoon "kirurgin veitsen
tarkkuudella' vain etuusperusteisia lisdelikkeitl
koskevia uudistuksia.

Vuoden vaihteessa voimaantulevat lakimuu-
tokset jllvlt pieniksi ja koskettavat vain harvoja
suomalaisia. Vakuutuskassa- ja elikeslltiolakei-
hin lisltdln muun muassa vakuutettujen etujen
turvaamiseksi tiedonantoslinnoksii. Vakuute-
tuille pitli kertoa etukriteen, mitl tietoja heilli
on oikeus saada ja milloir.r seki mitii tietoj:r he
saavet crikscen pyyricssiirr.

- Varku u tetut sa:rttavat havah tua selvi ttim:i:in,
onko heilli vapaekiriaoikcurrr vai ci ja mirl sc

oikeastaan tarkoittaa, sosiaali- ja terveysminis-
terion Pia Rinnc kircyrtii.

Direktiivin mukaan unionin jlsenvaliot voi-
vat jrittii lainslidinnon ulkopuolelle alle sadan
henkilon lisielikelaitokset. Suomessa piltettiin

vakuutettujen tasapuolisen kohtelun nimissl,
ettri lainmuutokset koskevat kaikkia vapaaehtoi-
sia lisaelakkeirl hoitavia kassoja ja siltioirri.

Kolm ikanta valmistelee uudistuksen

Sosiaali- ja terveysministeriti kiynnistdnee lihi-
tulevaisuudessa j atkolainslidlntohankkeen, joka
voi olla vaikutuksiltaan aivan toista luokkaa kuin
liseelekedirekriivin kansallisen voimaansaama-
misen ensimmlinen vaihe. Tavoitteena on val-
mistella uusi ehkerahastolaki, joka sislltli myos
maksuperusteiset jirj estelyt.

- Jatkolainsiddintohanke toteutetaan yhdessi

rycimarkkinaosapuolten kanssa, ennakoi hallitus-
neuvos Katriina Lehtipuro.

Lakiuudistuksen ensimmiisessl vaiheessa ei
puututa siltioiden ja kasso.ien vastuuvelkaa tai
sen kattamista koskeviin siinnoksiin enempid
kuin direktiivi vaatii. Uudistuksen toisessa vai-
heessa ryoryhmi pohtinee kate- ja vakavaraisuus-
kysymyksil uudelleer.r.

- Sijoitustoimintaa koskevat slldcikset laa-
ditaan direktiivin vaatimusten mukaisiksi siten,
erri Iiseelakerahastot voivat harjoittaa tehokasta
sijoitustoimintaa. Se on erityisen tirkeil mak-
superusteissa jlrjcstclyissi, hallitussihtccri Pia
Rinne painottaa.

Valtaa ja vastuuta tytintekijtiille

Lislehkkeet sopivat luontevasti elikekassojen
.f 
a -siitioiden tuotteiksi. Lehtipuron ja funteen

mukaan ndiden hallintoa pitinee uudistaa, koska
maksuperusteisessa jirjestelmlssi tyontekijdt
maksavat osan vakuutusmaksusta ja kantavat
sijoitusriskit. Sen takia heidin vaikutusmah-
dollisuuksiaan elikekassoissa ja -siltiriissi on
hsattava.

- Aktiivinen osallistuminen lisdelikevakuu-
tusten sijoitustoimintaan edellyttil, ettd ihmiset
ymmirtdvit entistl enemmin talouden lainalai-
suuksia. Vakuutettujen on tiedetteve sijoituspo-
litiikan periaatteet, riskit ja tuotto-odotukset,
Katriina Lehtipuro toteaa.

feksti: louni Kempos

Kuva: lyrki Komulainen

Etuusperusteisista
maksuperusteisiin

Suomessa nykyiset lisielikkeet koskevat usein yrirys-
ten tai yhteis6jen ylintii johtoa tai muuta pient[ eri-
ryisryhmdi, ja malaettavien etuuksien miiri riippuu
kunkin edunsaajan palkasta. Tdllaista jirjestelmii
kutsutaan etuusperusteiselsi. Etuusperusteisissa jIr-
jestelyissi ryonanta.ia maksaa vakuutus- ja kannatus-
maksut ja vastaa antamansa lupauksen mukaisesti
lisaelaketurvasra.

Muualla Euroopassa on yleisti, ettl sekd ry6n-
tekijit ettl ry<inantajar osallisruvat vakuutusmak-
sujen maksamiseen. Lisielikemaksut sijoitetaan
mahdollisimman tuortavasri, ja eliikkeiden miiri
riippuu keskeisesti sijoitustoiminnan tuotosta. Riskin
sijoitustoiminnasta kantavat tydntekijiit. Tdllainen
jirjestelml on maksuperusteinen.

Lisiieliikkeet sopivat pk-
yrityksille

- Suurten iklluokkien eldkkeelle jdiimisesti ja pdte-
v1n ry6voiman pulasta puhutaan yleisellii tasolla,
mutta mitd se tarkoittaa konkreettisesti esimerkilai
pk-yrirylaille, siti ei ole mietitry vield tarkasti, toteaa
Veritas Henkivakuutuksen toimitusjohtaja Matti
Ruohonen.

Kilpailu pitwistl ammaftilaisista pakottaa yriryk-
set miettimlin uudestaan henkilosttin sitouttamista-
poja. Avainhenkiltjitl voidaan sitouttaa esimerkiksi
paljon puhutuilla optiolla, mutta pk-yrirykset eivlt
pysty tarjoamaan yhti hywiii rahallisia tai muita etuja
kuin suuryritykset.

- Palkan ja lyhyen aikavdlin kannusteiden lisilsi
tarvitaan pitkdaikaisia kannusteita. Niiti voivat olla
esimerkiksi lisdeldkevakuutukset, lotka takaavat rydn-
tekijiille hyvdn toimeentulon eliikkeelliikin.

Ruohonen uskoo, efie liseelakevakuuuksilla
rytinantaja saa kilpailukykyisen, tasa-arvoisen ja
johdonmukaisen kannustinjirjestelmin. Yriryksen
hankkima lisi.elikevakuutus sitouttaa ry<intekijiit
yrirykseen pidemmiiksi aikaa, koska rydntekije saa

vakuutuksen tuomat edut klytttitinsi vasta ehk-
keellii.

- Tyontekijii arvostaa rytinantajaa, joka huolehtii
rydntekijin elintason turvaamisesta my<is elikkeelll
Yriryksen maksama lisdeldkevakuutus on tydnteki-
j?ille mytis edullisempi palkitsemisvaihtoehto, silll
elekkeelle ty6nrekijd maksaa ansiotuloistaan tavalli-
sesti pienemmin veroprosentin mukaan veroja.

Toimitusjohtaja Ruohonen puhui vakuutus-
ryhmd. Veritaksen roo-vuotisjuhlien yhteydessl
Kuopiossa.
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Oman eldkelaitoksen
nimen tietdd

l(Al(SI
tlIIDESIA

Tutkimuksen mukaan kaksi viidestd

20-64-vuotiaasta suomalaisesta tie-

t55 oman eldkelaitoksensa nimen. Yli

puolet muistaa saaneensa sieltd pos-

tia tai olleensa itse yhteydessd sinne.
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Rekisteriotteet
Esitteet
lnternet
Eldkeneuvonta
Eliikkeiden hakeminen
Vak. velv. valvonta
Uudistuksen valmistelu
ja siit5 tiedottaminen
Yleisarvosana

Muut yksityis-
el.laitokset

7 ,42
7,12
6,93
7,17
7,09
7,08

6,70
7,22

llmarinen
ja Varma
7,74
7,69
7,52
7,49
7,32
7,10

7,09
7,48

P

arhaiten oman elikelaitoksensa runrevar
yrittljdt ja johtavassa asemassa olevat.
Toimihenkiloiti paremmin elikelai-
toksensa tuntee tyrivlesto. Ryhmlssi
kotirouvat 

.f 
a opiskeli.fat sen sijaan yli

puolella on vain hemera mielikuva tai
ei ole asiasta kuullutkaan.

Iln kasvaessa oma elikelaitos tulee tutr-rksi.
Kaksi kolmesta yli 5o-vuotiaasta haastatellusta
nimesi sen ja yli puolet heistl sanoi oman elike-
laitoksen olevan Varma, Ilmarinen tai julkisten
alojen eldkelaitos.

Tllokset on saatu kesllh zoo5 tehdyissl haas-

tatteluissa, joissa aiheena oli vakuutettujen asia-
kasryyryviisiys tyiiehkej Irj estelmin palveluihin.
Lisiksi tutkittiin E,hketurvakeskuksen ia oman
elikelaitoksen tuntemista ja sen nimel. Tirloksia
ei ole tarkistettu rekistereisti, joten ne ovar vain
suuntaa antavia. Silti sellaisenakin lq,se on aivan
uudesta tiedosta.

Tirtkinrusta varten haastateltiin henkilokoh-
taisesti 7r6 suomalaista, jotka iki-, sukupuoli- ja
asuinpaikkaj akaumaltaan edustavat koko viestol
Ahvenanmaa poislukien. Haastattelut teki Thlous-
tutkimus Oy osana Omnibus-sarjaa.

Paras tyytyveisyystaso isoissa
elSkelaitoksissa

Asiakasryyrywlisyytti mitattiin pyytlmilli haas-
tateltavaa antamaan seitsemllle tuntemallecn pal-
velulle jonkin kouluarvosanan. Lislksi kysyttiin
yleisarvosanaa. Aikaisemmin. vuonnr 2oo3. sama
kysymys esitettiin vastaavalle kohdejoukolle,
joten tulokset ovat vertailukelpoisia.

Tyoelekelaitokset, jotka haasrateltavat olivat
nimenneet, jaettiin kolmeen ryhmlin, )otka ovat
Varma ja Ilmarinen, muut yksityisten alojen ryci-
elikelaitokset ja julkisten alojen ryoellkelaitokset.

Palveluarviointien keskiarvoja el6kelaitostyypeittiiin seki kaikkien
arviointien keskiarvot vuosina 2005 ja 2OO3

Julkisal.
el.laitok

7,49
7,33
6,93
7,25
7,22
7,O2

6,94
7,37

6,81
7,13

6,76
7,32

tulukko r : ss.:i on p:rlvel uarvioi n teja ehkelaitos-
tyypeitt:iir.r seki kaikkier.r arviointien keskiarvot
vuosina zoo5 ja zool.

Taulukko osoittaa kahden suurimman ehke-
Iaitoksen, Ilmarisen ia Varman saaneen vakuute-
tuiltaan parempia arvosanoja kuin muut.

()n kuitenkin slvtd korostaa, ettl muiden
yksityisirlojen elikelaitosten joukossa oli paljon
haj o n taa. Tlytlwdislvs yksi ttdiseer.r palvel uun
saattaa jossakin niistl olla suurempaa kuin kal.r-

dessa isossa.

Julkisen sektorin ellkelaitosten vakuutetut
antoivat palveluille arvosanoja, jotka piiiiosin
olivat samanlaisia kuin yksityisillii aloilla. Val-
tiokonttorin ja Kuntien ehkevakr.rutuksen asi-
akkaiden antamien arvosanojcn kesl<in:iisessii
vertailussa ei ollut sutrrtaka.an eroa.

Tyytyvdisyystaso laskenut kahdessa
vuodessa

Taulukossa r esitctriin rnyiis eri palvelujen keski-
arvot molcmmilta tutkimuskerroilta. Niiss1 or-r

muutamia poikkeuksia lukuunottamatta laskeva
suunta. Vuonna zoo5 yleisarvosanan keskiarvo
oli 7,r, kun se vuonna zoq oli 7,1.

Keskeisenl syynl asiakastp,tywlisy.vden las-
kuun voitaneen pitld suurta ellkeuudistusta.
Laaja tiedotus on herlttlnyt r.akuutettujcn mic-
[enkiinnon, mutta yleiskuva monimurkaisesta
uudistuksesta on monille jllnyt episelviksi eikri
selkeitl vastauksia omakohtaisiin kysyrnyksiin
ole saatu.

On myos mahdollista, cttii vastrukset hei-
jastavat enemmil-r yleistl aser-rnoitumista koko
tyiielikejlrjestelmI:in krrin s. rr l ksitrriisiirr prrl-
veluihir-r. Tlhln viitta:r sekii vastausten sarl:ln-
suuntaisur.rs cttii kasva n u t h a j o n ta.' I yytl,vlisiri
ja ryyrymittomiri vastaajia on kumpiakin run-

Kaikki
2005

7,41
7,15
7,04
7,01
6,99
6,9s

Kaikki
2003

7,67
7,34
7,',t0
7,'t8
6,94
7,',t2

ffi
lka peruskoulul keskiastez korkeakoulur
20-34 6,8 7,3 7,3
35-54 6,9 7 ,2 7,7
55-64 7,6 7,8 8,1

Peruskoulu sekd keski-, kansa-ja kansalaiskoulu
Koulutus: ammattF, tekninen-, kauppakoulu,
ylioppilas, lukio, opistotaso
Ammattikorkeakoulu, korkeakoulu, yliopisto

saammin kuin edellisessii kyselyssl, mutta tlyty-
miittomien miiiirl oli kasvanut enemmrin kahden
vuoden aikana.

Rekisteriote tdrkei n palvelu

Rekisteriote on tirkein vakuutetun palvelu. Ote
or-r myiis arvostetuin palveluista, silli se saama
keskiarvo on ollut molempina vuosina korkein
kaikista palveluistir.

ELikeotteiden saamien arvosanojen keskiarvo
oli 7,4 kun sc kaksi vuotta aikaisemmin oli 7,7.
Oteirrvosanojen hajonta oli suuri: kiitettlvin
antoi t5 o/o vastaajista, 18 %o antoi heikon.

Kaikkein eniten otteeseen tyytyvlisil oli
ryhmissl, joka oli ollut yhteydessl ETK:een tai
omaan ehkelaitokseen. Vanhimmat iklluokat
olivat yleisesti varsin tyytlwlisil otteeseen. Ser-r

sijaan iklluokassa 4o-l+9 ryytymlttcimien rnllri
kasvoi roimasti edeliisestl r-r-rittauskerrasta.

Mi,cis koulutustaso on yhteydessii otteen saa-
miin arvosanoihin, kuten taulukko z. osoittaa.

Koulutus merkitsee parempaa kykyl ymmir-
tlI otteen sisiiltijii ja ikii eliikeasian omakohraisen
merkityksen kasvam istir.

Otteeseen [v[vlisimmit ja sen yli kahdeksan
keskiarvolla osoittaneet ovat korkeasti koulutet-
tuja 55-64-vuotiaita. Toisessa Idripiissd on perus-
tasoisesti koulutettu ja nuoria vakuutettu ja.

Vaikka on utopistista tavoitella yli 8 tasoista
asiakastyytyviisyytti koko viestossl, osoittaa
tulos selkeln kehitystarpeen. Otteen pitlisi olla
niin selkel, ettl hyvlin asiakastyytyvlisyyteen ei
tarvita korkeakoulututkintoa.

P i r kko I ii iis ke I ii i n e n

Kehityspoolltkko

ilaketurvokeskus

Kuva: luha Rohkonen

Ty d e ln lee- le h ti 4 o auo tta t. zoot \/ielilke 29

Rekisteriotteen
asia kastyytyvi isyyden
keskiarvoja iin ja koulutuksen
mukaan
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Kokemuksen aente

Qvickman ja Raija Sir6n.
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Neljd vuosikymmentd tyossi samalla

osastolla ja edelleen hyvdt kaverit!

Totta se on.

r r lla, Raiia ir Anneli rulivat tiiihin
I I i'ohia-\'hrvma:in vuonna r96s. Tapi-
I I ola paikirsi heidlt 4o -vu.,tisjuhiin

I I :Lff:l.::u"ppakamarin 
mitarei.

t - Aiomme jarkaa ryossd meidln
ellkeikiimme saakka, ja silloin tyossdoloaikaa
tulisi kolmea vuorta vaille to vuor(a, naiset sano-
vat kuin yhdestl suusra.

Ulla Qvickman (56) ja Anneli Monthdn
(55) tulivat Pohja-Yhtymlln kerrosliheteiksi.
Raija Sirdn (58) piisi tyosuhdeharjoittelijaksi
elikevakuutusosastolle. Elettiin vuotta 1965 ja
naiset olivat nuoria: Anneli oli viidentoista, Ulla
kuudentoista ja Raija kahdeksantoista. Tyo ja
vapaa-aika oli mukavaa. Thlo jirjesti sllnnolli-
sesti juhlia ty<intekijoilleen ja juhlamieltd riitti
yksityisestikin.

- K.lytiin paljon tansseissa i\4aestrossa, ja
muutakir-r iloa pidettiin. Mukava on nuoruu-
den aikaa muistella n:iir-r vhdessl. Karsomme

TyiielSkelehti 4/1982

"...Auran ja Pohjan pddtoiminen henkilosto,
kaikkiaan r4oo henked, siirtyy Tapiola-yhtioi-
den palvelukseen vanhoina tyontekijoina. Jat-
kossakin asiakkaat voivat siis asioida tuttujen
henkiloiden kanssa...."

a

Ulla Qvickman tytiuransa
alkuaikoina.

toisiamme, ja emmehln me vanhene ollenkaanl
Sielu on edelleen kuin rippikoululaisella.

Tyokavereina ehkevakuutusosastolla tyos-
kentely neljinkymmenen vuoden ajan on harvi-
naista. Sen tietdvlt ja kokevat myos Ulla, Anneli
ja Raija.

- Tirnnemme toisemme hywin, ja osaamme
antaa rauhaa tarvittaessa. Toihin on kiva tuila
edelleen, silla Tapiola on hyvd talo, tyokaverit
ovat ymmlrtlvlisid ja mukavia. Yhteishenki on
aina ollut hyvi.

Fuusiosta kuultiin radiosta

Yhteisii n tyovuosiin sisriltyy paljon. Esimerkiksi
fitrsio.

- Pohja-yhtym.ln ja Aurayhtion yhdisryminen
y.tz.1983 kuulriin radiosta. Annelilla oli sellainen
pieni, punainen radio. Mitdhin varten meiri ei
kutsuttu johonkin infoon tai sellaiseen? Olihan se

aika suuri uurinen. Kvllihin tieto levisi radionkin
kautta, Raija pohtii.

- Ei me mitiin pelkoa tunnerru fuusiosta eiki
paikan menettimisestl, muistelee Anneli.

E!6kevakuutusosaston jirjestim66n virkis-
tyspdiviin osallistuivat mytis 1970 -luvun
puolivilissH Raija ja Ulla.

-Ehkd muutos koski "pomoja". Triitten jaka-
minen muistaakseni pohditutti, toteaa Ulla.

Tietokoneista ei tietoakaan

Ennen fuusiota kaikki ryo tehtiin kasin. Tyosuh-
deklsittelyt, henkilotietomuutokset ja vapaakir-
jatiedot. Naiset muistavat, ertd atk-listat olivat
siniraidallisia. Mikrofilmilaitteet tulivat joskus
r97o-luvulla klymoon, ja silloin arkistoinnit teh-
tiin sinisille mikrofilmeille.

- Sehdn oli mullistavaal Kaikki kisiryrit meni-
vlt pieneen muovikorttiin. Muovikortit pidettiin
laatikossa ja niiti katsottiin eriryiselli laitteella.
Laatikoissa kortit ovat vielikin ja silloin tllloin
niiti tarvitaan edelleen. Pd.itteet saatiin r98o-
luvuila elakevakuutusosastolle.

- Se oli ihmeellisri, mutta vlhin pelottavaa-
kin. Ensimmlisilh koneilla pdlsimme katsomaan
ETK:n rekistereitd.

Sietokyky5 40 vuotta

Tdnddn Ulla, Anneli ja Raija hoitavat tyrisuhde-
kisittelyjl. Tyohon sisiiltyy muun muassa suo-
rasiirto.ja, virheiden selvittelyj:i ja vastaamista
asiakkaiden monimuotoisiin kysymyksiin sekd
yhteydenpitoa muihin eldkelaitoksiin ja ETK:
hon.

Ullan, Annelin ja Raijan yhteisti, rzo vuoden
Tapiola-taivalta, juhlittiin 26.8.2oo5. Juhlaan
kutsuttiin tietenkin ehkevakuutusosasto ja joita-
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MAAILMA
JA SUOMI

Yhteiset pikkujoulut 1970-luvun lopussa: Raija
Sir6n ja Anneli Month6n "silloin nuorempana".

kin jo eliikkeellii oleviakin. Keskuskauppakrnrarin

4o-vuotisansiomerkit ki in Ir itti piiii joh ta j:r Asmo
Kalpala.

Ulla Qvicknranin, I{aija Sirdnin ia Anneli
Monthdnir.r elekeikl on 63 vuotta.

- Mikili ehmii jatkuu nlin ja olemme tcr-
veitl, niin silloin olernrne palvelleet santaa herral
47 vuoden ajan. Lupauksia jatkosta emnle tee.

Kun meidln iklluokkamme llhtee tyostii pois,
osasto hupenee. Osastolle jee pelkkil nuoria, silli
vlli-iklluokka puurruu.

Tulevan ajan suunnitelmia heilli kaikilla
on. UIla sar.roo keskitryvinsi lapsenlapsccnsa ja
puutarhanhoitoon. Anneli haluaa onristautua
posliininmaalauksellc. Raija tekee ulkomaan
matkola.

Miilaisia ovat neljri vuosikymmentii toisilrn
tyokavercir-ra sietiir-reet?

()rnien luon nel-rdi r-rtoiensa tnttk:r:t rr lrc ov:rt
mukavia ja hyvin toisten k:rnssrr toit.nccntulc-
via.

Rlija on rcmperamenttinen, onhrur hiin lroro-
skoopl.rin.rerkiltririn Hiirkl. Ulla on tasainctr ia
rrruhallinen, hiinhiin on Kaksonen. Alrneli orr
kiltti, sillii hin on Vesimies.

Keskinriinen Eliikevakuutusyhtio -l 
apiolassa

:rnsioituneet naiset tunnetaarl ni/t Kolrncn kop-
larra ja Trio nelikymppiscn:i.

fe ksti : P i rkko ) yviikorp i

Ty<ieldke-lehden juhlavuoden peet-

teeksi kokosimme katsauksen neljdn-

kymmenen vuoden takaa.

I
)I

S

i nii kcski-ikiii nen,' t\,iiel,ike-lehden ikii-
tovcri, tu nnist:rtko itscsi? Strositu i r-r'rpia

etuninriii vLronnrl r965 olivat tvtoillii
Seri, N4inna, Jeana, I)riivi, Anr-rc ja
'l'iina. Poikicn kiirjcssii rii:ikyiviit Jari,
Mika, Juha,'I-imo, Marko ja Petri.

Jo neljl vuosikymmcntri sitten tunnettiin
klsite "maailmankyld", vaikka maailma oli jakau-
tunut iteln ja hnteen. Jako nlkyi siinlkin, ettd
USA:lainen raketti ohitti Marsir.r ja neuvostoliit-
tolainen taas laskeutui Venukselle. Ensimmiiset
planeetat oli saavutettu.

Raijan, Ullan ja Annelin yhteinen
tytinjuhla pidettiin elokuun lopulla.

32 \tdetdke 5 .zoo,

Winston Churchill

Vuoden 1965 kuolleita olivat mm. Englannin
pitklaikainen pllministeri,'Winston Churchill
ja monilahjakkuus (leakari, teologi, urkuri ja
rauhanfilosofi) Albert Schweitzer. Suomessa
syntyi Jari Sarasvuo ja Monacossa prinsessa
Stephanie.

Euroopan yhteisojen tuomioistuin selvensi,
ettl siirtoryolriisten sosiaaliturvasta puh uttaessa
termi "luontaisetuudet" ei viittaa surnmiin, jotka
r.n:rkseraan selliristen eliikkeiden lisiiksi, ioilla on
tarkoitus k:rttaa osa eliil<eLiisen sairausvakttuttts-
nraksuista.

JSSkiekon SM pommiuhkan varjossa

Nykyiscssii i1likiekon suurvallassa Suomessa
kohosi vasta ensimmlinen jerihalli Tampereen
Hakarnetslrin. TImii urheiluareena toikin ensim-
miiset jiikiekon MM-kisat Suomeen. Vaikka
Ruotsin kanssa jo kamppailimme tasavikisesti,
jlimme r.roissa kisoissa viell tylysti seitsemln-
siksi.

Kamppailussa silloisesta Suomen mestaruu-
desta oli kuitenkin tiukempaa: Uusintaotteluss:r
-lhmpereen Ilveksen ja Porin Karhujen kesken,
Karhuilta unohtuivat luistimet Poriin ja niitii
jouduttiin hakemaan kov:rlla kiireelh. Ottelr.rn
voittaneiden Karhujen onneksi Hakametsriiin
kantautui pommiul.rkatrs, joka oli kylLikin peni-
ttin, r-r-rutta viivistytti ottelun alkua.

Vtronna I965 suomalaine n rirllihegen-ronia
kurvaili alkunuottejaan. Timo Mikinen voitti
cnsimn-riiisenii suomalaisena Monte Carlo -ralIin
Mini (iroper S -aurollir. Sen si.iaan rata-autoiltt
eli viilivaihetta. Eliiintarhan ajot oli lopetcrtu liian
vaarallisina 1963 ja Helsingin pitijin (nyk. Van-
taa) Keimolan radalla ensimmlinen kilpa-auto
huristeli vasta 1967. Ennen RosbergelI, Hikkisii,
Raikkdsie ja muita formulasuomalaisia skotti
Jim Clark nappasi jo toisen Fr -mestaruutensa
rg6s. Yhdistdvena rekijene meikdlaisiin sora- ia

Schweitzer
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asfalttiratojen sar.rkareihin on kuitenkin Clarkin
alkupcriinen ammarri, joka oli maanvilielijri.

Andy Warhol viiliiyttiiii el6keaikeitaan

Pop-taiteen ikoni Andy Warhol teki 196o-luvur.r
puolivrilissi elokuviensa lisiiksi jo ensimmiisen
videonsa, suunnitteli Time-lehden kannen ja
ryhtyi puhumaan ehkkeelle vcriytymisestlln.
Yleiso reagoi idolinsa raireeseen kuin olisi ollut
popkonsertissa, vaikka \i7arholin "nrusiikilliset"
kokeilut Yelvet Underground -yhrycen kanssa
olivat vasta edessi.

Maailman kuuluisimpien liverpoolilaisten
esiin lietsoma beatlemania ei osoittanut mir-rkriln-
laisia herpaantumisen merkkcji. Niin kiertueet
kuin elokuva ja albumi "Help" silirvar nuorison
kirkumaan. Vuoden 1965 suosituin mrrsiikki oli
kuitenkin perlisin elokuvasta Sound of Music.

Lokakuussa kuningatar Elisabeth tvir Joh-
r.rin, Paulin, Georgen ja Ringon ritareiksi, tosin
hhinnl kaupallisista syisrl. The Beatles oli tuot-
tirnut tihtitieteelliset valur.rttatulot Yhdistyneille
Kuningaskunnille. Protestiksi erilt sodassa ansi-
oituneet ritarit kuitenkin palauttivat ritariklrnnia-
merkkinsd. tpaus lienec kaukaista sukua Thpio
Rautavaaran vihln myohem min levyttimille
Vanhan jermun protestille.

Soittorajoituksista kultaiseen ruusuun

Jokainen itseiil.r kunnioittava nuori laulaja pyrki
tekemidn oman protestilauluns:r. Himeenlin-
nalainen hamppari lrwin Goodman ja epion-
nistunut musiikkikauppias Vexi Salmi yllittivlt
kuplettiperinteen .ia protestiliikkeen yhdistnviilh
"Tyomiehen lauantailla'. Menestystl edesaut-
toi ler.yn j outuminen vllittcimisti Yleisradion
mustalle listalle. Soittorajoituksen asemamisra
perusteltiin silli, ettl kertosdkeen katsottiin hal-
venravan ry<illisiii.

Eriiit k:rnsar.redustajat ja hengelliset piirit
valmistelivat salamasoraansa kirlailila Hannu
Salamaa v:rstal n. Perusteena oli hainen kir j assaan
"Juhannustar.rssit" esiintyvl jumalanpilkka. Kdrl-
jiluhka sai Otavan painattamaan kirjasta siistiryn
version jo aiemmin ilmcsryneiden kuudcn alku-
pcriiscn painokscn lis.iksi.

Suomalaisen viihtecn klassikoista Reino Helis-
maa kuoli. Hiinen joutsenlaulukseen jiii vuoden
r96; Euroviisumme "Aurinko laskee liinteen",
joka arvostettiin meille niin tyypillisella viimei-
sellri sijoituksella. Voiton vei Ranskan Nicolen
hlvi n letkaj er.rkkamai nen srivel m:i, joka muisturti
kovasti Suomen karsinnoissa toiseksi sijoittunutta
"Minne tuuli kuljettaa" -kappaletra.

Keskustelr.r menetetystri eurclviisumenestyk-
sestemrne jatkuu vielikin, muta ihan osatto-
miksi emme jidneet: Olavir.rlinr.rassa kuvattu
" Lurnili r.r r.r a" korj asi Montreux' n viihdeohj el-
makilpailussa piiipotin: Kultaisen Rur-rsun. Miss
Suomeksi v:rlittiin "Pikkuneiti porvoolainen",
Virpi Miettinen.

Ruudinsavua valkokankaalla - napalmin
katkua Vietnamissa

ItaIialaisen sarjakuvataiteen lahja suomalaisille
pojanviikareille, hnnensankari Tex Willer Iopetti
ilmestymisensl Suomess:r vuonna r965.

Sarjakuvailst:i kasvaneita poikia kiehtoi enern-
miin Sergio Leonen ohjaama, siveltdjri Ennio
Morriconen rytmittilnii armottomisra kaikkia
roistoja jahtaavista palkkionn'rerslstijistl kerrova
italowestern "Vain muutaman dollarin tlhden".
Toisin kuin kohtaamiaan roistoja, plltlhti Clint
Eastwood tainnut ei jittdi ketlin naista kyl-
mIksi.

Valitettavasti aseet eivit puhuneet vain val-
kokankaalla. Sotaa kdytiin Intian ja Pakistanin
rajalla, monin paikoin Afrikassa, ja r965 oli kes-
keinen vuosi Vietnamin sodan laajenemisessa.

Kongressi irntoi luvan Yhdysvaltain presidentti
Lyndon B. Johnsonille Pohjois-Vietnamin
sid n ncil I isi i n ja laaj amittaisiin pommituksiin.
Anrerikkalaisten joukkojen mddrii nostertiin
Ito ooo:een, napalmin ja muiden aseiden milrdl
voi vain arvailla.

Suomalaisetkaan eivdt pysytelleet syrjlssl maa-
ilman kriiseistri. Kyproksella rauhaa turvasi rooo
suomalaista UNFIC\? -sotilasta.

Meil16 ja maailmassa kaikki hyvin

Silloisessa EEC:ssii, joka on nyttemmin laajentu-
nut EU:ksi, riideltiin arvatenkin maatalouspoli-
tiikasta. Ranska keskeytti yhteisen maatalouspoli-
tiikan (YMP) rahoitt:rmista koskevat neuvottelut
ja kieIt:iytyi osallistumasta toistaiseksi neuvosron
tai pysyvien edustajien komitean kokouksiin.

Meilli ehki ainoastaan vasta nimitetry ensim-
mlinen valtakunnansovittelij a Keijo Liinamaa
osasi haaveilla tulopolitiikasta. H:inhln sovirteli
tusinoittain lakkoia vuonna r965. Keklonenkin
oli ollut v:rllassa vasta yhdeksrin vuorra, ja Suo-
men hallitusten keski-ika vuoden.

Nykyiset valtakunnan kasvuvcrurit elivdt
vieli ruususen unessaan, vaikka 78 z7o astk-
kaan Ouh.rsta tulikin joksikin aikaa pinta-alaltaan
Suomen suurin kaupunki vuoden r965 aluelii-
toksessa. Samaan aikaan Espoo vasta totutteli
olemaan kauppala.

Uutta Saimaan kanavaa rakennettiin kiivaasti.
Hydrologiser.r yleiskatsauksen mukaan "kahtena
edellisenl vuorena vesistciissd vallinnut vihive-
tinen kausi piittyi kesilli 1965, jonka jllkeen
vetta yleense oli runsaasti". Ankara pakkastalvi
ja keviln 1966 valtateiti katkoneet suurtulvat
olivat vasta edessi.

Teksti: Kimmo Kontio
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Sosiaaliselt
paa0lllan

allilla

ansallisrunoilija Runebergin mielestl
Suomi on koyhyyteen tuomittu maa,
miklli rikkautta mitataan kullassa.
Ainakin yhtii pririomln lajia tIIltI on
viime aikoir.ra lOydetry paljon, sosiaa-
lista pliomaa. Monet tutkijat viitt:ivlt

sitl yhteiskuntaa koossa pitriviksi liimaksi.
Yhteiskuntatutkimuksen termistostl poli-

tiikan puheavaruuteen valunut ilmio innoittaa
myos maan hallitusta. Valtioneuvoston kanslian
seitsemln tulevaisuusfoorumin sarjan piiitrisis-
tunnossa muotikisitettl tutkailtiin Pol-r janmaan
kautta.

Syksyn mittairn eri puolilla maara jlrjestcwissd
tulevaisuusfoorumeissa on paneuduttu muun
muassa vriestopolitiikkaan aktiivisen ikiinty-
misen k:rnnirltn, hJwlln elIm,irin periferiassa,
aluepoliriikan onnistuneistruteen, metsialan
nikymiin ja palveluihin kasvualueilla.

Pietarsaaren tuIevaisuusfborumissa kysyttiin,

l(
miten sosiaalista pllomaa voidaan hyodyntriri
tuottavuuden kasvattamisessa ja alueiden elir-r-

voimaisuuden takaajana. Kysymyksen asettelu
on hyvl esimerkki talouskielen )a talousajattelun
kaiken llpdiseviistii voimasta. Nikymiittomlstl
ja vaikeasti konkretisoitavasta tieteeIlisestl klsit-
teestd tulee oikeutettu heti, kun se voidaan kytkel
talouden logiikkaan.

Menestyvd alue ei synny tyhjiistii

Pohjanrnaan ruotsinkieliset yhteisot on usein
esitel ry sosiaalisen pllon-ran ihannetapauksi r-ra.

Rannikkorr.rotsalaiset el:ivrit muita suomalaisia
vanhemmiksi ja heidrin tuekseen on historian
saatossa kehittynyt lujia verkostoja ja tiiviitii
yhteisojn. Yhteisollisyydest:iko siis pelastusren-
gas globaaleihin hirrnumyrskyihin?

Aluetieteen professori Hannu Katajamiki
epriilee, ettl tarina vahvasta pohjalaisesta sosi-

aalisesta pilomasta on osittain legendaa. Ihme-
leikkeeksi siitri ei sellaisenaan ole.

- Mer-resq'vln alueen tunnusmerkkejl on taito
osata luovalla tavalla sovittaa yhteen sislsynryisii
ja ulkoa viilittywii asioit:r. Vaikka alueella olisi
n-ritcn paljon tahansa sosiaalista piriomaa, menes-
tysrii ci seuraa, ellei kyetii lukcmaan maailman
virtoja j:r hyodyntdmiin niitii omista hhtokoh-
dista, Kirrajamiki jyrisi Pictarsaaren tulevaisuus-
fborumissa.

- Ulkoa vilitt1,v:tn omrksumisessa on trirkeii:i,
e ttri alr-rc pystly vastaamaan siihen jollakin onrrrlla
v,rhvuudelhan. Jnljirrelyyn perusl uvat innov.t.triot
civiit Suomen kaltaisessa yhteiskunnassri l<ritrna

eniiri kovin pitkrille.

Luottamus elSketurvankin taustalla?

Sosiologian proficssori Kaj Ilmonen on omissa
tutkimuksissaan nimennvt luottarnukscn sosi-
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suuteen
hankkeista voi
sosiaalista p55omaa,
netaan tilaa tunteen palolle.

aalisen piioman selkdrangaksi, vaikka klsitteen
parissa askartelevat Maailmanpankin tutkijat
eivlt tuo luottamusta lainkaan esille. Luottamus
mahdollistaa palveluksen ja vastapalveluksen
vilisen ajallisen viiveen ylittin.risen. Niin nrihrynii
luottamusta voi ajatella myris eldkepolitiikar.r
ytimeen kuuluvaksi ilmidksi.

Katajamlen puheista piltellen luorramus
hdviil suomalaisissa kumppanuushankkcissa liiar.r
tiukalle edunvalvontahengelle. Jrirjen ylivallassa
ei kasva aitoa kumppanLrutta, ioten Katajan-rlki
perid kehittim isl-rankkeisiin tunreen paloir.

feksti: Eino Nykiinen
Kuvo: lohannes fervo

I I tl1ffi;;3,fffr,Hi;:r?ifft
Ll valainen iohti pitkliin Vaasassa KWH
I ! Pipen muoviputkirehdasta. Yrirys on

I I :llnml;.,:f;ffilung'v'imaa
Kuivalainen puhuu limpimisri harmaasra

pdlomasta. Sen osaamiseen ja kokemukseen
yriryksessl voidaan luorraa, kunhan kehitetiin
hyvil keinoja tukea rycissi jaksamista.

K\fH Pipen tarinaa klsiteltiin Pietarsaaren
tulevaisuusfoorumissa. Kuivalaisen mukaan karut
syyt johtivat muutostarpeeseen. Kymmenkunta
vuoma sitten aloitetussa rytiilmapiiri- ja motivaa-
tiokartoiruksessa kysyttiin ty6nteki.i<iilti, miten
he kokivat ryopaikkansa. Moni vasrasi, ettl "joka
parva elakerlG lahenee ,

- Sitoutuminen ja motivaatio eivlt vaikutta-
neet kovin korkeilta, Kuivalainen summaa.

Ilmi6 heijastui seki tuotannon laatuun ettl
sairauspoissaolojen mldridn. Tirtkimulsen perus-
teella tehtiin koko joukko jirjestelyjl. Niy'ttdvin
muutos oli siirtyminen kuuden tunain ry6vuo-
roon keskeltymitrintd viisi vuororyoti tekevdl li
tehtaalla. Ty6ajan lyhentimiselh haluttiin tur-
vata ikdintyvien ryontekijoiden jaksaminen ja
motivaatio. Samalla tihdlttiin tuorannon laadun
kohentamiseen.

Kuuden tunnin tyiivuorosta hyviii
kokemuksia

- TLottavuus kasvoi erittiin paljon, susiprosentti
pieneni, henkiltikunnan palkkataso nousi ja hei-
dln motivaationsa lisddntyi, kuvailee Kuivalainen

kaikkia osapuolia hyodyttdnyttl yhtilol.
'ly6vuoron lyhentlminen itse asiassa lislsi

tehollista tyciaikaa. Muutosta edelsivit tarkat
sopimukset muun muassa kahvipausseista ja
pekkaspiivistl.

- Muutos oli liitoille hankala, mutta se koe-
taan erittiin onnistuneeksi, Kuivalainen kertoo.
Tyriaikaratkaisu on toiminnassa vielikin.

Kuivalainen on valmis suosittamaan kuuden
tunnin ryoaikamallia laajemminkin teollisuudelle,
joskaan kaikkiin tilanteisiin se ei hrinen mieles-
tlin sovi. Kansainvlliset tutkimukset osoirravar,
ettl ryrin tuottavuus heikkenee ja onnettomuus-
riskit lisiintyvlt ryrivuoron jatkuessa kuudesra
tunnista eteenpiin.

- Kuusituntinen vuoro voisi sopia parhaiten
yli 5o-vuotiaille tyontekijciille, koska siini ilssl
alkaa ilmeti jaksamisvaikeuksia.

lkiiiintynyt piirjiili maailmalla

Ikiintyvisti toimihenkilciistl K!7'H Pipe teki
asiantuntijoita ja mentoreita projektitehtdviin.
Iin myritl rycintekij dn irsevarmuus vahvistuu,
joten hdnet voi lihettll huoleti maailmalle.
Ikiinrynyt ihminen nauttii melkein joka kult-
tuurissa kunnioitusta.

Kuivalainen pitdd osaeld.kemahdollisuutta
hywiinii uudistuksena, mutta muitakin ratkaisuja
tarvitaan. Ikllntymisen haittojen vlhenrimiseen
tlhtidvii malleja on Kuivalaisen mielestl etsitty
liian vdhin.

Teksti: Eino Nykiinen

Toimitusjohtaja Pekka Kuivalaisen
m ielesti ikiSntymisen haittojen
vdhentSmiseen tehteevia ty6ele-
min malleja pittiisi ltiytiiti lisiiii.

Pietarsaaren tulevaisuusfoorumin esimerkkiyritys:

Tyciajan lyhentdmi nen auttaa jaksamaan
Yritysjohtaja Pekka Kuivalaisella on hyvid kokemuksia ikiintyville ty<inte-

kij<iille riiiittiltiityjen tytiaikajerjestelyjen vaikutuksista. Tuottavuus kohoaa,

ja vtiki pysyy pitempSfin tytikuntoisena.

' r'l
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tuksena tavallisen ihmisen puolesta puhumi-
sesta. Seuran mukaan Uusikylin keskuste-
lunavaukset tulevat tarpeen aikana, jolloin
kalkkien odotetaan olevan jotain erikoista.

Hyvd yhteiskunta auttaa yksiltid saa-

maan iloa ja tyydytystii sosiaalisessa

yhteiscissi toimimisesta. Kasvatustie-

teilUe Kari Uusikyld vierastaa arviointi-

hullumyllyti ja tiukkaa tulosajattel ua.

r smit ia hokemat ovat yhteiskunn,rllisen
I keskustelun arkiplivli. Siell:i rnissi prrhtr-

I raan sosiaalisesrJ prdo-artr. puhe pomp-

I paa nopeasti innovaarioihirr. lrrovuuteett

I jahuippusuorituksiin.
I Tiereellisesslkin keskusrelussa puhu-

ta:rn v:rkavalla naamalla Iuovasta luokasta. Media-
keskusteluissa luova luokka, erlinlainen moderni
yhteisci sekin, on visioitu suomalaisen kilpailu-
kyvyn tulevaisuuden sankariksi.

Vaasalaissyntyinen jrr yhri tulisesti Pohjanmaa-
han ankkuroitunut kasvatustieteen professori
Kari Uusikyli on toisilla linjoilla. Entinen kan-
sallisen huipputason lalkapalloili ja vastustaa jyr-
klsti huippujen paapomista siinii merkityksessl,
missd asiasta Suomessa nykyisin tol-rkataan.

Yhteistit ahdistuksen ja
hyvinvoinnin lShteenii

Pohjanmaar-r tulevaisuusfoorunrissa yhteisolli-
syyttl perdttiin hywln ehmin eviiksi. Joskus
yhteisot voivat tietysti olla jopa ahdistukscrr
lihreenl, eiki kaikkea yhteisollisyytti kannat:r
ihailla. Tutkimuskirjallisuudessa esimerkkinii
mainitaan rikollisjirjestojen tiukka yhteisollinen
alakulttr.ruri.

Parhaimmillaan yhteisollistys voi olla yksilon
hyvinvoinnin hhde. Uusikyhn mukaan silloin

eletiin hyvdssd yhteiskunnassa, joka auttaa yksi-
lriii saamaan iloa ja ry,vdyrystl yhteisossi toimirni-
sesta. Aito luova yhteiso auttaa jokaista ihrnistri
toteuttamaan rrrkentavasti yksilollisyyttiln.
Ihn.riner.r kuuluu yhteisoon joka tukee ja auttaa,
cl rnltatot elk:t t()rlll.

Tuhoava kilpailu

Ihanteesta ollaan kui tcn kin kaukana. Uusiky,liin
mielestd eldmme neuroottisen kilpailtrn tuhoa-
vassa kulttulrrissa. Yksiltiiclen vriline n iatkur.a
kilpailu syr.rnyttriri ihnrisissii pelkoa, henkisiai
paineita ja ahdisttrsta.

- Liian usein joudun.rme ryticliimiissii koht:ra-
maan valtaa kiyttriviri pikkupoikia. He I.raluavat
noyrlyttid muita, kuten heitd itsciiin on r.tsein io
lapsuudessa noyrvirtettl'. Yhi useamman toinrin-
taa ohjaa maaninen pyrkvrws ja ctuoikeuksierr
tavoittelu, hln toteaa.

Uusikylii vieroksuu vahvasti kaikenlaisra
puhetta huippujen kasvattamisesta. Palkkiot ja
muut kiihokkeer saartavat tutkimustcn mukaarr
Iyhyel Li t:ih tiiykscl lii nostaa tytin tuloksellisur-r tt:r.
Niiden vaikutus on kuitenkin vain kolmisen
kutrkatrtte, rrrinkri i,ilkcerr pit:ii loytdd utrsi:r
kannustimia.

- Mitri kiihkeiimnrin haluamme luoda iotakin,
siti hankalarnrnaksi se tulce. Kilpailu, kontrolli,

ritrkat aikapaineet ja rajoitetut valinnar-r mah-
dollisuudct l:rskevat yleensd synryvin tuotoksen
omaperiiisyyttl ja laatr,ra.

- Vapaus on luovuuden olennainen cdellytys,
vaikka on niitikin, jotka prirjiilvit paineessa.
Palkkiot ja tyon laaclun kontrolli voivat s:rada
jotkut ryl.rm:it tyoskcnteleIlirin tehokkaasti ja
luovasti. Olenr-raistir on reiluus kilpailr,rssir ia
tulosten arvioinnin asi2urtuntevuus j:r oikcu-
de nmukaisuus.

Tarvitsemme viisautta

- Krisittllko yhteiskunta kasvottomien insti-
rLnrrioiden lislksi myris elevat ihmiset, Uusikylii
pohtii. Onko olemassa muitakin tirkeitii asioita
kuin talous, business ja kilpailukyky? H:inellc
trirkc i rii ovat inhim ill is1ys, ihmiseksi kasvam isen
ja hyviin eliin.rin kysymykset.

Uusikyliin n-rielestl ihmiskunta tarvitsee ennen
kaikkca viisatrtta.

- Siinri on kolme puolta. Viisaus on tapa tie-
tiiii, hyvc ja t:rpa toimia sosia:rlisessa yhteisossl.
Kapca-rrlaincn, itsekiis spesialisti ei ole viisas,
veikka olisikin iilykiis, s,inoo luovuudcn ja lah-
jakktruden rutkimiseen erikoistunut toisinajat-
telija.

feksti: Eino Nykiinen
Kuva: Johonnes Tervo
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Suuret iklluokat.
toim. Karisto, Antti.
Vastapaino 2oo5.365 s.

Oppia suurista
ikdluokista kaikki

- Suuret ikdluokat jonottavat vielii har-rtaustoi-
miston ovellakin, ennusti cris sosiologian pro-
Fessori parikymmenr:i vrrorta sir tcn.

TIILi hln tahtoi korostaa sodan j:ilkeen syn-
tyncider.r suomalaisten ehr.nin kestiiviiii ki lpai I ua
paikasta auringossa.

Toisenlainen totuus on pitdnvt sutrria ikii-
l uokkia lihin ni yhteisku r-rnan vapaar-r-r rrtkus rl-
jina. Heidln takiaan maaseucluile rakennetur
kansakoulut ovat lahor-rnect jo vuos i kyr-n mcn iii.
Vuosien 1945-49 viluvat s:rivar r96o-luvtrn lopun
nuoruuden radikalisrnillaan keploteltua itselleer.r
hlwlt ja helpot virat, joissa he yhii piismiiroiv:it
n uorempien riellii. I n tistiiki n osa nriistii vin tioistii
selvisi kuukautta muita viihen-rm:illi.

Suomen historiar.r suurimrnar ikiiluokat kylli
tll,ttivlt nraan 60 vuotta sitten, mutta itse he
eiviir olc halunncet lisiiiintyri suhrecssa omaan
suuruutcnsa. Piiiillc priritteeksi oman saattohoi-
tonsa "kaikki-heti-mulle-nyt -joukkio" jnttn:i
tuottamiensa pienten iklluokkien hennoille
hartcille reilestettyiidn sitri ennen elikkeensl ja
omaisuutensa ereldn auringossa.

Nyt kun suuret ikiluokat alkavat lihestyii
elikeikiin, keskustelu 55-6o-vuoriaiden yhteis-
kunnallisista valinnoista kiihty.v. Silti sosiaali-
gerontologi Antti Kariston toimittama tutkimus
"Suuret iklluokat" on lajissaan ensimm:iir-rcr-r
kokonaisesitys tistl kunrmallisesta vicstirpyra-

nridin pullistunrasra.
Kirjan artikkelcita yhdistll sukupolviniko-

kr,rlrla.'lbiser-r maailmansodan jllkeen synryneer
ovat toistaiseksi viimeiner-r sukupolvitietoinen
vriestirryhmi Suomessa.

Mor.ripuolinen historia- .ja yhteiskuntatutkiloi-
den joukko erittelee suurten ikdluokkien eldmin-
kaarta ja elimankirloa kehdosta varrruneeseen
keski-ikiin. Tlrtkijat riisuvar myytir kosteasta ja
ylipolitisoituneesta joukostal murra 6o ik:ivuotta
hipovia r.oi pitid oikeasti ensirnmiiseni ikuisen
nuorisokultruuri n sukupolvena. EliikepoIiittises-
tikin "forever )/oung generarion" olisi roivortavaa,
sillii tulevina vuosina suurre n iklluokkien tlyryisi
klanriii elakeikl rloLrsLrun.

-lhvoite ci ole helppo. Sur.rriin iknluokkiin
kohdistr.rr.r risti ri itaisia vicsre j ii. Nuorekkaasta
imagosraan huolirnatta ryomarkkir-roilla he saavat
kr.rulll olevansa nuorempien tulppana ja tuotta-
vuudcn kasvur-r hidastccna.

Nyr alkaa olla viirneiset hetket oppia suu-
rista ikiiluokista, jos ei ihan kaikki, niin ainakin
ri i ttrivris ti.

Kimmo Kontio

Matti Kari ja Juho Saari:
Sosiaalinen Eurooppa
- Euroopan unionin sosiaalipolitiikka
Eurooppa-tiedotus 186/2005, 149 s.

Januskasvoista
sosiaalipolitiikkaa?

EU:n sosiaalipolitiikan vankat asiantuntijat, sosi-
aali- ja terveysministericir.r entinen ja nykyinerr
virkamies, ovat tuoftaneet jdlleen uuden, pli-
vitetyn tietopaketin EU:n sosiaalipolitiikasta.

Molen.rn.rilla kirjoirtajilla on aihepiiristii jo pitki
j ulkaisuluettclo.

Kirja noudattelee kirjoittajilta tutrua kro-
nologista esitystapaa, jossl varsin tunnollisesti,
pai koi r-r ehkii tuskastutrav:rnki n tarkasti, kuvaraan
ur.rionin sosiaalipolitiikan kehitysti aina kevld-
seen 2oot asti. Sosi:ralipolitiikkaa tarkastellaan
kolmclla eri "kentiilli": unionitasoisen lainsii-
diir.rnon alueella, sisimarkkir.roiden puitteissa
harjoitettavana toimintana ja osana Lissabor-rir-r
kasvu- ja tvollisrysstrategiaa. Tdllaisena kokonai-
suutena se antaa aiheeseen tutustuvalle lukijalle
erinomaisen kattavan kuvan unionissa harjoi-
tcttavasta sosiralipoliriikr.sra. sen tavoitreisrrr j:r

reunaehdoista.
Kirjoittajien aikaisempiin teoksiir-r rurusrlutur

lukija kysly kirjaan rarmuess.r.an, rnirii trurt:r,
enemmin kuin unior-rir-r sosi:ralipoliitristen tapah-
tumien viimeisimmiir kliinteet, kirjalla on rarjota.
Tdssi suhteessa kirjirn miele nkiintoisinr:r antia
on mielestini sen neljris luku, jossa analysoidaan
sosiaalipolitiikan roolia [.issabonin srrategiassa.
Asettaessaan sosiaal ipol itii kan laajempiir.r talous-

.f 
a tyollisyyspoliimisiir.r yhrcyksiinsri se piirtil

varsin tarkan kuvan unionin sosiaalipolitiikan
luonteest:r, koosta ja niitjsrri-siitri miti sosiaali-

politiikalla tarkoitetaan, kun siiti puhutaan
unionin tasolla. Jos ei ehdi lukea koko kirjaa,
kannattaa lukea tilnl luku.

Miettirnisen aihetta antaa mycis Juho Saa-
ren jo aikaisernmissn teoksissa kypsyrtelemi, ja
tIssI selkt'inrnrin esiirr n()s(:lmil, optimisrinen
nlkernys siiti, ettri unionin talous- ja tyollisyys-
politiikka on "sosi:ralipolitisoirunut", ja ettl
unionin politiikat muisrurravar yhl enemmin
hyvinvointivaltion poliriikkoja. Kun itsellini
on ollut trripunrus niihdd pikemminkir.r unio-
nin sosiaalipolitiikan "talouspolitisoituneen",
nousee m i cl ecn viiistim ittri kuva .januskasvoista.
Nehain ovat saaneet nimensi tuolta Euroopan
kaksipriiseltl jumalsankarilta, joka oli porttien
ja ovier.r, alkujen ja loppujen jumala. Sen toiset
kasvot katsoivat menneeseen ja toiset tulevaan.
Yhtii kaikki, taru kertoo, ettl kun Janus plisi
ruhtinaaksi, valtakunnassa alkoi rauhan ja hyvin-
voinnin kultaincn aikrrkausi.

Sini Laitinen-Kuikka
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Matti Vuoria suomalaisesta omistajuudesta:

"Pddomaa ohr markkinoita ei"
- Tyoeliikeyhti6t ovat markkinatalouden joh-
dannainen, eivet sen perusta toisin kuin usein
j u I kisu udessa kiiydystii keskustel u sta voisi olet-
taa, Varman toimitusjohtaja Matti Vuoria muis-
tutti puhuessaan Suomen Vakuutusyhdistyksen
marraskuu n kokou ksessa.

Vuoria puhui otsikolla "Suomalainen omis-
tajuus'i Hdn harmitteli, etta vastuuta Suomen
markkinatalouden rullaamisesta sysitddn yk-
sinomaan tyoeld kevakuuttajien harteille. Vuoria
nostaisi etusija lle valtion toimenpiteet yritysten
toim i ntaym pdriston kehitt6jdna.

- Suomesta ei puutu endd pddomaa. Sen si-
jaan markkinoita meilld on liian vihdn.Tycieliike-
ala ei voi luoda itse uutta markkinaa, mutta jos
sitd on, niin kdyttiiisimme mielelldmme kekse-
lieisyytta entistd enemmdnkin suunnatessamme
sijoitustoimintaamme tai rahoitustamme uusilla
tavoil la, Vuoria totesi.

Vuoria puhui lempimesti erilaisista yhteiskun-
nan infrastruktuurihankkeista, joissa tyoeldkeala
voisi hdnen mielestddn hyvinkin olla mukana.

- Esimerkiksi Ruotsin lainseadantd sallii in-

novaatiot rahoituksen suuntaamisessa vaikka-
pa tie- tai energia-asioissa, joissa me Suomessa
joudumme nykyoloissa turvautumaan raskaisiin
jii rjestelyih in. Ty6el5 kea la voisi m ieleste n i hyvin-
kin olla mukana infrastuktuurihankkeissa.

Suomi on Vuorian mukaan monessa infra-
struktuurin rahoitukseen liittyvdssd asiassa mui-
ta Euroopan maita jdljess6 1o-15 vuotta.

- Lainsiddint6mme ei reagoi rahoitusym-
pdriston muutoksiin tarpeeksi nopeasti, hdn
pahoitteli.

Vuoria kantaa huolta myos suomalaisten pdd-
omamarkkinoiden kehittdmisestd:

- PSSomien puute ei ole ty6elakejarjestelmdn
ratkaistavissa. Suomen ongelma on erityisesti
kasvuyritysten vdhdinen, oikeastaan ldhes ole-
maton maara. PSSomarahastoja ei synny ohui-
den markkinoiden vuoksi. Riskisijoituksista ir-
tautuminen ei kdy tarpeeksi nopeasti, joten aito
markkina ei kehity.

fekst i : Koti Kol I i o n ii ki
Kuvo: Koius Hedenstriin

sijoitustoim intaa koskeva
aikaiseksi

IIEIOl(SI
Tytie16kerahastoissa liihes 1 00
miljardia euroa

Tyoeldkevaku uttajat TELAn jasenyhteisojen si-
joituskanta oli syyskuun zoo5 lopussa gg,g mil-
jardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi
3,7 miljardilla eurolla eli vajaalla neljdllii pro-
sentilla toisen vuosineljiinneksen loppuun ver-
rattuna. Tilastoissa on mukana lakisiiiiteinen
tyoeliiketu rva.

- Ty6eld kerahastojen sijoituskanna n nou-
suvauhti on kuluvana vuonna ollut edelleen
poikkeuksellisen nopea, vaikka kaksi edellist6-
kin vuotta ovat olleet hyviii. Kuluneena vuotena
rahastot ovat lisiidntyneet rz miljardilla eurolla
eli ldhes 14 prosentilla, sanoo TELAn toimitus-

Ty6markkinoiden
tysty6 on edelleenkin kesken,
kohentamisen ja kotimaan
Louekosken vdliraportin
nen kuin julkistaa lopullisen

johtaja Esa Swanljung.
Osa kesijoitusten a rvo oli tyoeldkerahastois-

sa as,z miljardia euroa, joka on kaikkien aikojen
korkein. Myos osakkeiden osuus koko sijoitus-
kannasta on enndtyslukemassa, 35,2 prosentis-
sa. Kasvua toisen neljenneksen lopusta on r,5
prosenttiyksikkoa.

Ministeri6 vahvisti TEL-
i ndeksi korotukset vuodel le
2006

Maksussa olevien tydeldkkeiden indeksiluku on
ensi vuonna zo8r. Etuuksien laskennassa kdy-
tettave palkkakerroin on r,o63. Ty6elSkkeiden,
jotka vuoden 2oo5 tydelekeuudistuksen mu-
kaan mddriiytyvat vuoteen zorr saakka vanho-
jen sddnnosten mukaan, laskennassa kdytettdvd
siirtymdajan indeksiluku on 2246.

TyoelSkeindeksi nousee v ajaan't,7 prosent-

tia, palkkakerroin 3,4 prosenttia ja siirtym6ajan
indeksi noin 2,5 prosenttia vuoteen 2oo5 verrat-
tuna. lndeksitarkistuksilla pyritiSn sdilyttamean
pitkdaikaisesti maksettavien sosiaaliturvaetuuk-
sien tosiasiallinen arvo.

I ndeksitarkistukset lisddvdt sosiaaliturva-
etuuksien kustannuksia ensi vuonna noin 299
miljoonaa euroa. PdSosan tisti maksaa yksi-
tyisten alojen eld kejd rjestel ma. Va ltiol le tu leva
osuus on noin 59 miljoonaa euroa ja kunnille
tuleva osuus noin 46 miljoonaa euroa.

Tydkyvytt6myyden arviointi
avoimemmaksi

TyoelSkevakuuttajat TELA toteuttaa vuosina
2006-2007 yhteistyossd liiiiklirijSrjestojen kans-
sa toimintakyvyn arviointia koskevan koulu-
tusprojektin. Sen tavoitteena on selkeyttdi
toimintakyvyn ja tyokyvyn kdsitteitd sekd tyo-
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kyvyttomyyden a rvion lii htokohtia, jotta tervey-
denhuollon ja ratkaisutoiminnan tyonjako olisi
ymmdrrettdvdmpdd.

Koulutusprojekti parantaa laakarinlausunto-
jen laatua ja merkitystd, kun ratkaistaan oikeutta
tyokyvyttomyyseld kkeeseen ja ku ntoutukseen.
Hankkeen avulla tyokyvyttomyyden ja kuntou-
tuksen arviointiprosessi tulee avoimemmaksi ja
vakuutettujen oikeustu rva parantu u sekd hyldt-
tdvien eliikehakemusten miidrd vdhenee.

Siivoojilla ja ku ljettajilla
tytiterveysongelmia

Tyoolot, terveys ja tyokyky -tutkimuksen mu-
kaa n Ta E L-toissii tyos kente levi I I 5 si ivooj i I la sekd
prosessi- ja kuljetustyontekijoillii oli eniten on-
gel m ia terveydessiiii n ja ty6kykyyn I iittyvissi
asioissa.

- Varsinkin kuljetustyossii stressi on lisSSnty-
nyt koko ajan. LEl-aloilla tyokyky on tyon hen-
kisten vaatimusten kannalta parantunut ja kiire
vdhentynyt. Raken nusmiehet jaksavat olla toissi
sa i ra u ksista h uol i matta, ke rtoo Etera n yl i liiii kii ri

Juhani Juntunen.

Varma menestyi asiakassiirroissa

Varma vahvisti asemaansa suurimpana tyoelii-
kevaku uttajana tyoelekeyhtioiden vilisissii asia-

kassiirroissa vuonna 2oo5.
Maksutulolla mitattuna Varman tulos TEL-

vakuutuksissa oli yli r8 miljoonaa euroa. Tulos
vastaa lShes 9o miljoonan euron palkkatuloa,
ja se vahvistaa Varman noin 38 prosentin mark-
kinaosuutta ensi vuonna noin o,3 prosenttiyk-
sikollii.

Vuoden 2oo3 alusta TEL- ja YEL-vakuutuksen
on voinut siirtSS tyoeliikeyhtiosta toiseen neljd
kertaa vuodessa. Siirtoliikkeen osuus tyoeleke-
yhtioiden yhteenlasketusta TEL-ma ksutulos-
ta oli nyt noin 2,7 o/o ja TEL-vakuutuskannasta
noin 3,6 o/o.

Yli 55-vuotiaat ahkeroivat
etiit6issii

Liki joka viides 55-vuotias (r5o7o; tekee etetyo-
td yli zr tuntia viikossa, kun vastaava lukema
+s-s+-vuotiailla ja 3s-44-vuotiailla on yhdeksdn
prosenttia sekii z5-34-vuotiailla on 12 prosent-
tia. Lisaksi yli ss-vuotiailla on myos paremmat
kotitoimistomaiset olosuhteet kuin nuorem-
milla ikdluokilla.

Eu roopa n tytintekijtiiden
liikkuvuuden teemavuosi

Euroopan komissio on nimennyt vuoden zoo6
Euroopan tyontekijoiden liikkuvuuden teema-

vuodeksi. Vuoden tavoitteena on lisate tietoa
eduista, jotka liittyvAt ulkomailla tai uudessa
ammatissa tyoskentelyyn.

Nykyisin hyvin harvat eurooppalaiset tyds-
kenteleviit ulkomailla. Muussa EU-maassa kuin
alkuperdmaassaan asuvien eurooppalaisten
prosenttiosuus on pysytellyt noin r,5 prosentis-
sa viimeisten 3o vuoden ajan, ja yhdeksiissd EU-

maassa 40 prosenttia tyontekijoiste on pysynyt
samassa tyopaikassa yli ro vuotta.

- Tyontekijoiden liikkuvuutta haittaavat edel-
leen oikeudelliset, hallinnolliset ja kielelliset es-
teet, joihin yhdistyy liseksi tietemattomyys saa-
tavilla olevasta tiedosta ja avusta. Ndihin seik-
koihin meidiin on puututtava, vaatii Vladimiir
Spidla, ty6llisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioista
vastaava komission jisen.

Meklarit vertailivat
tytieliikeyhti6ite

Suomen Vakuutusmeklariliitto kysyi jdseniltddn
vakuutusyhtioiden toiminnan tasosta kolman-
nen kerran. Parhaat kokonaispisteet tyoelake-
yhtioiden sarjassa sai llmarinen.

Kyselyssd arvioitiin yhtioiden palvelunopeut-
ta, ongelmien ratkaisemista, osaamista, inno-
vatiivisuutta, toiminnan laatua ja asennetta.
Meklaritutkimuksessa toiseksi sijoittui Varma ja

U usi menetel md I isdavu ksi tytikyvytttimyyden a rvioi nti i n

Tytikyvytttimyysela kkeiden ratka i-

semiseen kokeillaan uutta menetel-

miiii. Mal lia haetaan lsosta-Britan-

niasta, miss6 on kehitetty PCA

(Personal Capabi lity Assessment)

- menetelmS sosiaalivakuutuksen

etuusratkaisuja varten.

Toimintakykyyn tai -kyvyttomyyden kohdistu-
van arvioinnin toteuttavat asiantuntijat eli PCA-

koulutetut liiiikiirit.
Apuna kdytet5an lomaketta, jonka avulla

eliikkeen hakija i lmaisee kiisityksensi omasta
toimintakyvyst66n. Sen jilkeen hii net ohjataan
kuntoutuslaitokseen toimintakyvyn arviointiin.

Arvi oiva liiii kii ri tiiyttiiS tutki m u kse n yhteyd es-

sd samanlaisen lomakkeen kuin hakija. Lopuksi
arvioiva liidkiiri antaa elSkkeenhakijalle suullisen
palautteen hiinen toimintakyvystddn ja erityises-
ti niistii asioista, joissa lddkdrin arvio poikkeaa
hakijan omasta ndkemyksestd. Lopullisen ehdo-
tuksen elii kepddtoksestd tekee vaku utuslddkdri
vertailemalla sekd hakijan ettd arvioivan lddkdrin
teyttemia lomakkeita.

Kokei lusta mytinteisie tuloksia

Kelan ja llmarisen, Varman ja Kuntien eldkeva-
kuutuksen puoli vuotta kestdneessd kokeilussa
suurin osa lddkdreistii sai menetelm6dn sisdlty-
vdstd lomakkeesta uutta tai selventavae tietoa
ongel mallisten tyokyvyttomyysel,iikehakemus-
ten ratkaisemisessa. Yli puolet elSkkeenhakijois-
ta piti menetelmdd tdrkednii tai erittain tiirkee-
nii. Vaku utusliidkd rit pSStyivdtkin pitemee n tyo-
kyvyttomina runsasta kolmannesta noin sadasta

kokeiluun osallistuneesta eldkkeen hakijasta, joi-
ta he alustavasti olisivat piteneet tyokykyisind.

Kokeilun johtoryhmd arvioi, ette PCA:n kdyt-
taminen eliikeratkaisussa saattaa pa rantaa liipi-
niikyvyyttii ja lisdtd hakijoiden vdlisti yhdenver-
taisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Kela ja keskeiset tyoeldkelaitokset ryhtyne-
vdt valmisteluihin menetelmdn ottamiseksi
kdyttoon sosiaalivakuutuksessa. Johtoryhmdn
pu heenjohtaja Kelan ylilddkdri, professori Antti
Huunan-SeppilH esittdii, ettd arviointimenetel-
mdn kehittdmistii jatketaan ja se otetaan kdyt-
toon jo ensi vuonna ongelmallisissa tyokyvytto-
myyseld keratka isu issa:

- Uusi menetelmii edellyttiid lisdkoulutus-
ta sekd asiakkaita tutkiville liiSkiireille etta va-
kuutusliiSkdreille. Kokemusten karttuessa tiiy-
tyy miettia menetelmii n kdyton varhenta mista,
jotta toi mintakykyd piiiistii isiin arvioi maa n en-
nen kuin ongelmat pitkittyvet, Huunaan-5ep-
piilii toteaa.
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kolmanneksi ylsi Eliike-Fennia. Kyselyyn vastasi 67
va kuutusmeklaria.

Sosiaaliturvasopimus
ajanmukaiseksi

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen ja
Viron sosiaaliministeri Jaak Aabin allekirjoittivat
marraskuussa uudistetun Suomen ja Viron vilisen
sosiaalitu rvasopimu ksen.

Viron liityttyd EU:n jdseneksi vuonna 2oo4 van-
ha sosiaaliturvasopimus jdi suurelta osin tarpeet-
tomaksi, koska EU-maiden vdlilld liikkuviin tyon-
tekijoihin, yrittajiin ja heiddn perheenjdseniinsd
sovel letaan neuvoston asetusta sosiaa litu rvajii r-
jestelmien koordinaatiosta. Henkilot, jotka eivdt
tee lainkaan ansiotyota, eivdt kuulu asetuksen
soveltam isalaan.

Uudistettu sopimus turvaa EU:n sosiaaliturvan
koordinaatiolainsddddnnon soveltamisalan ulko-

puolella olevien Suomen ja Viron viilillii liikkuvien
henkiloiden oikeuden Suomen kansaneliikelain
mukaiseen van h uuselS kkeeseen sekd perhe-elii-
kelain mukaiseen lesken- ja lapseneliikkeeseen.
Ka nsaneld kelain mukainen tyokyvyttomyyseldke
maksetaan myos henkilolle, jolle on myonnetty
eliike hdnen asuessaan Suomessa ja joka muut-
taa mydhemmin Viroon.

Vaku utusvalvontavirasto
neuvoo asiakkaita

Vakuutusvalvontavirastossa on otettu kdyttoon
palvelupuhelin, jossa annetaan puhelimitse neu-
voja vakuutusyhtioiden ja -yhdistysten menette-
lytapoihin liittyvissa kysymyksissS. Vakuutusval-
vontaviraston kotisivuille on myos peivitetty ohje,
joka neuvoo vakuutusasiakasta ongelmatilanteis-
sa. Ohje vaku utusasia kkail le ldytyy osoitteesta

http://www.va ku utusvalvonta.fi

maisteri, tekniikan ylioppilas
I?ihtinen on nimitetty analyytikoksi.

DatanomiJuha Saarela on nimitetty
projektipeellik6ksi.
Suunnittel'rjan tehtevisse on aloittanut
hallintotieteiden kandidaatti Heli Rauta-
vuoma.

Ulla J6rvi on nimi-
tetty ty6hyvinvsinnin kehittemispaallikoksi.

maisteri Anna Heinsalmi siirtyy

maisteri llona Karppinen on
vastuualueenaan

Satu Ovaskainen on nimitetty

maisteri Lotta Slmola siirtyy
ratkai su piiii I I i k6ksi.

nto Leena Kock on
lik6ksi ratkaisuyksikk06n.

on nimitetty Eteran tyohy-

Agronomi, maatalousmetsdtieteen maisteri
Antti Huhtamdki on nimitetty asiakaspalvelu-
johtajaksi.
Kauppatieteiden maisteri Jarmo Aalto on
n imitetty ta lousjohtajaksi.
Humanististen tieteiden kandidaatti Anna-
Kaarina Tolvanen on nimitetty koulutuspddl-
likdksi.

Kauppatieteiden tohtori Risto Murto on
nimitetty sijoitustoiminnosta vastaavaksi
johtajaksi.

Valtiotieteiden lisensiaatti Antti Koura on
nimitetty Veritas Henki- ja ElSkevakuutuksen
sijoitu stoi m i n na n risk ien h a I I i nta piiii I I i k6ksi.
Merkonomi Tarja Ritari-Andersson on nimi-
tetty pii ripiiiil I ik6ksi Liinsi-Suomen al ueelle.

Tytiellike-lehden 4/05 ristikon ratkaisu

TELA ElSketiedotuksen tiedottajaksi on nimi-
tetty milj66suunnittelija AMK !lona AIander.

Carin Lindqvist-Virtanen on nimitetty 5TM:n
va ku utu sosa sto n a p u I a i so sa sto pii ai I I i kd ks i.

Hdn johtaa vakuutusosaston kansainvdlisten
vakuutusasioiden yksikkoli.

Tekniikan tohtori Jorma Karppinen on
nimitetty Euroopan elin- ja tyoolojen kehittd-
missidticin johtajaksi. Seetio on EU:n elin, joka
mm. antaa lausuntoja ja neuvoja sosiaalipoli-
tiikan toimijoille.
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The pension reform has
got off to a good staft
The largest reform in the history of the
earnings-related pensions came into force at
the beginning of the year. lt was the result of
good consensus between the central labour
market organisations and the state authorities.

The reform was necessary as the population
is ageing fast and more people leave working
life than enter it. People live longer than
before, thus the financing of pensions would
have run into difficulties in the course of
time. One of the objectives of the reform is to
extend working careers,

The reform introduced the flexible
retirement age, according to which a person
may choose to retire on an earnings-related
pension at any age from 63-68, and draw the
pension accrued up to that date.

This year persons born in '1940-1942 are
entitled to retire flexibly on an old-age
pension. Less than 1 1,000 persons out of about
40,000 had filed a pension application by the
end of September. This shows that the pension
reform has been received in accordance
with the objectives.The aim of the reform is,

however, further in the future, and conclusions
cannot be drawn until after a few years.

Despite the immense workload due to the
technical implementation of the legislative
reform. all changes in information systems and
other changes were carried out in time, and
the time for processing pension applications
has not substantially prolonged.

The work continues, and as of 2007 three
employee pension acts will be combined
into one, the Employees Pensions Act (TyEL).

Amendments will also be made to the self-
employed persons'and farmers'pension acts,
so that uniform pension provision can be
provided for the insured.

Development of
future pensions

Discussion has arisen about the financial
sustainability of the pension system and
the adequacy of pensions as the number

of pensioners is growing while the share of
the working-age population is decreasing
and pension expenditure and contributions
continue to increase.

A new report assesses the development
of the old-age pensions from three points
of view: the evolution of the real value of
pensions, the level of pensions in relation to
previous earnings (replacement rate), and
pensions in relation to the general earnings
level (relative level of pensions).

The real value of earnings-related pensions
is estimated to increase by 50o/o during the
next 20 years and will double by 2050. lf the
employees'earnings level increases at a slower
rate than assumed, the real value of pensions
will also increase less rapidly.

A person retiring in 2005 after a working
career of40 years receives a pension
amounting to around 600/o of the previous
wage. Retirement after a somewhat longer
career than 30 years will give an average
pension of 4O-5Oo/o of the wage, depending,
among other things, on whether the person
retires at 63 or later. When taxation is taken
into account, the ratio of the net pension to
the net salary (net replacement rate) increases
by 7-9 percentage points.

The pensions will increase in relation to the
general earnings level for some time still, but
will start to decrease around 2020. The relative
level of pensions is highest for persons born
at the turn of the 1 950s, after which it starts
decreasing. The relative pensions will be about
five percentage points lower for persons born
in the 1980s.

The gentle decrease in the replacement
rates and in the relative level of pensions in
the long term is mainly caused by the life
expectancy coeffi cient. The coeffi cient adjusts
the earnings-related old-age pensions to the
increase in life expectancy. The coefficient will
be calculated for the first time in 2009 for the
age group then turning 62. As of 201 0, the
monthly amounts of new old-age pensions
will be modified by the life expectancy
coefficient according to the number of years
of life remaining for a 62-year-old.

Extending a working career of 30 years to 35
years from age 63 to age 68 will significantly
increase the replacement rate of pensions, i.e.
by nearly 15 percentage points.The reducing
effect of the life expectancy coefficient on the
pension can be compensated by spending
half of the increased lifetime working.

The calculations have been made assuming
that the population development follows
the population forecast made in 2004, the
earnings level increases by an average of
1.75o/o a year, the employment rate rises, and
pension provision remains as at present.

Pensions and the Economic
and Monetary Union

The Stability and Growth Pact regulating
fiscal policy in the euro area has been
amended, partly because the inability of
central Member States to comply with the
Pact has disintegrated its credibility, and partly
because the longer-term structural reforms.
e.g. pension reforms, require a more flexible
attitude towards public-sector budget deficits.

When assessing the financial position of
public finances in the EU, statutory social
insurance, including statutory earnings-
related pensions, in addition to the central
administration and local government
are examined. Under the conditions of a

monetary union poor financial management
and uncontrolled indebtedness of the
public sector involve specific risks. lf the
public finances of a country are heading for
instability, this may threaten the monetary
stability in the whole EMU area.

Sustainability of public debt is central in
assessing the stability of a country's fiscal
policy. Although fiscal policy falls within
the competence of each Member State, the
ECOFIN Council follows the sustainability of
the countries'fiscal policies. A sustainable level
of debt has been determined as 600/o of GDP,

and the reference value for public financial
deficit, highest level of deficit, as 3olo of GDP.

The basis of the Stability and Growth Pact is,

however, that there should be no debt at all in
the public finances in the long term.

The ageing of the population creates
pressure on the balance of public finances,
which can already be seen after 20 years. This
means increased expenditure on pensions,
public-sector elderly care and public health
services. ln most euro area countries, statutory
pension provision is normally financed
through social security contributions paid
by the working-age population. lncreasing
pension expenditure due to an ageing
population is covered by public debt.

Most of the euro area countries are fairly
ill-prepared for ageing populations, except
for Belgium, lreland and Finland, for example.
Pension systems will have to be reformed in
order to prevent unsustainable indebtedness
or considerable tax increases. The Stability and
Growth Pact emphasises structural reforms
such as changing over to funded pension
systems.

42 ldetakc t .zoot Ty d e kihe- le b ti 40 auo tta



$trieldke
ELAKETURVAKESKUKSEN jULKAISU

Pirkko Jyvdkorpi

Jouni Kempas

Kimmo Kontio

Toimitusneuvosto Helena Berg

Juha Lanne

Asko Mustonen
Sirpa Nyberg

Ulla Pihlajamiiki
Maijaliisa Takanen

Osolttccnmuutoksct Fax (09) 148 1 172
Puhelin 010 751 2500
palvelupiste6etk.fi

Osoite

PlXtolmlttaja

Tolmituspiillikkii

Toimittajat

Reijo Ollikainen

Kati Kalliomaki

00065 Eltiketurvakeskus

Puhelin 010 751 1

FaxO1O750 2176
lnternet-kotisivun osoite:

www.etk.fi

40. vuosikerta

Tyoeldke ilmestyy viisi
kertaa vuodessa

Vuosikerran hinta
on 1 7 euroa

Helsinki 2005

Martinpaino Oy

tSsN 0564-5808

Kannen kuva Juha Rahkonen

Ulkoasu llkka Kumpunen

0r,

Hiipein miehiti kaikki?

I ehtien piiiikirjoituspalstoilla vd.itetiin ry6eliikepiiittiijii usein suljetuksi vel-

I jeskunnalsi, johon ulkopuolisilla ei ole asiaa. Tiron TEl-papiston sanotaan

I harrastavanvakuutusmatemaattisiamenoja jakaavoja,joitaulkopuolinen

I ei pysry ymmdrtdmiin. Valtakunnan suurlehden johtava kolumnisti heitti
I lislpunnulselsi arvion, ettd kaipa ne ovar islnmaallisia ja kunnian miehiii
L kaikki.

Tyomarkkinapiilitt?ijit eivdt pidsseet edes noin kevyelh vinoilulla, kun kommen-
toitiin selvityshenkild Matti Louekosken ehdotusra rytimarkkinapuolten edustuksen
vahvistamisesta rytieltkeyhtitiiden hallituksissa. Thlouskolumnistit tuntuvat tietivln,
etteivlt ry<imarkkinajirjesttijen korkeat pii?illiktit ymmirri sijoitustoiminnasta melkein
midin. He eivlt ehke ole kirjoittajien tavoin oivaltaneet, ette ry6eliikeyhtitiiden ja
-laitosten piltehtlvdni on sijoittaminen ja rahoitusmarkkinoiden pelimerkkien
pytiritys. Melkoinen hipeiihln tuosta pddllensl lankeaa.

Vain sijoitustoiminnassa kannuksensa hankkineet ptirssihait ja kurssikeinujen
jongkiiirit olisivat piiiikirjoittajien mielesti pltevil cytielikeyhtitiiden hallitusten
johtoon. Niiinh2in olisi nihtdvl, jos koko rytieliketoimintaa arvioiraisiin siitl vink-
kelisti. Tiro lienee melko yleinen kiirityr, koskapa rahoitulisen professorit saavat aina
sanansa julki vaatiessaan vakuutetun henkiltikohtaisen riskinoron liseemistt. Erddt
arvostetut talousaikakauslehdet painavat suunnilleen vuoroviikoin ulkomaalaislih-
tdisen sijoitusjohtajan melkein saman kolumnin, jossa todistellaan kansainvilisten
sijoitusrahastojen kykenevryttt tyiiellketurvan hoitajilsi vertaamalla niiden palkkioita
koko systeemin pytirittimisen kustannulsiin.

Pitk?in kokemu*seni perusteella vlitin, ettei ison rytimarkkinajlrj esttin johtoon
valita yhtiin tumpeloa, ei ryiinantaja- eiki tytintekijipuolelle. Liiallisen kunnian-
himon ja isokokoisen mindkuvan vaivaamia lienee joskus nlhry mutta asiat yleensi
korjaantuvat, vaikka henkiltivaihdosten kautta.

Sijoitustoiminnan temppuosasto ei ehkii ole ryiimarkkinajohtajilla tiiysin hallin-
nassa, mutta tieto asioiden yleisesti tilasta ja muutossuuntien yainu saattaa pelastaa
isommiltakin virheliikkeiltii. Eivltkl ry6markkinapiiilliktit ellkeyhtitiiden hallitulaissa
istuessaan rahoja sijoittele, vaan vetevat suuntaviivoja ja kdsittelevlt sijoitussuun-
nitelmia. Hallitustasolla pitll rietii perusasiat ja suurer linjar, mutta varsinaisen
salkunpytirityksen hoitavat sen alan ammafiilaiset hyvilla palkalla.

Sijoitustoiminnan merkirys korostuu aivan liikaa rytieliikeasioista kirjoitettaessa.
Iso raha, varsinkin toisten kerli.mi, houkuttelee pelitaitoisia ja -himoisia asian-
harrastajia. Eliikej?irjestelmdn ensisijainen tehtdvi on kuitenkin ruottaa hyvie ja
suhteellisen tasa-arvoisia eldkkeitii. Niiden edestl toimiminen vaatii pitkli nike-
mysti, yhteiskunnallisten ja mloudellisten kokonaisuulisien seki niiden tirkeimpien
osatekijtiiden hallintaa. Kaipa niille kuuluu paino hallituspaikkoja tdyrettlessl ja
pitevyyskriteereitl asetettaessa.
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"€i sitri, mitri karusa haluaa
uddru mitti hansa taruitsee"

Eino S. Repo sitrtyessl0n YLE:n johtoon 1965
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Tytieldke-lehti siirtyijuhlavuotensa kunniaksi uusille ulottuvuuksille. Lehti

teki Tyrieliikepdivien yleis<in joukossa vapaamuotoisia tytiniiytteitS, jotka

nauhoitettiin katseltavaksidigitaalisena verkossa osoitteessa www.etk.fi.
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Vuosi 2005, Tytieliike-lehden haastattelupisteessS
Kalevi HemilS Eterasta ja aiheena tytiel6keuudistuk-
sen onnistuminen. Haastattelijana Kati KalliomHki.
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