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Vuosi zooatdytti
tyoeld kela itosten odotu kset
Ennen sanottiin, ettd se mikd on hyvdksi Genral Motorsille, on sitd

my<is Amerikalle. Paljoakaan liioittelematta samaa voitaisiin sanoa

tydelfikelaitoksistamme ja ikSSntyvdstd Suomesta. Vuosi 2004 oli

seki Suomel le ettd tytielHkelaitoksi I lem me kohtu u I I isen hyvd.
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Tyiielikelaitosten avainlu-
kuja tulkitsevat vastuuniaon
asiantuntija Johanna Juujdrvi
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KKR (KiEL) YhteensdYhriot
(TEL, YEL)

Seetiot
(TEL)

Kassat
(TEL, YEL)

Etera
(LEL, TaEL)

MEK (MEL) MELA
(MYEL)

VAKO/VER
(VEL)

Keva
(KuEL)

16 5oo 2 453817Vakuutetut lkm 12n 8v 116 ooo 33 400 253 OOO 9 500 9260,0 18o ooo 475 OOo

14 9oo 1 732 8o4ElSkeldiset " lkm 721 323 51 OOO 28 100 't56 5n 8 504 169 ooo 297 OOo 286 4oo

Tyrie I ii ke la itosten ava i n I u kuja vuode lta 2oo4

Tulot (M€)
Maksutulo 6 912,3 851,6 213,2 581,3 51,3 135,o 1 383,3 2990,0 12O,9 13239

Sijoitustoim in na n
nettotuotto kirjanpito-
arvoin

z 508,2 302,2 131,3 257,7 24,2 2,4 246,9 775,2 4270

Yhteensd 9 420,5 1 153,8 344,5 839,o 75,5 137,4 1630,2 3765,2 142,5 17 509

Kulut (M€)
Eldkemeno 6 095,9 520,O 259,3 763,1 ss,8 (r) oor,o (z) z 894,0 2242,4 97,1 13 569

Liikekulut 251,',1 10,2 6,8 3o,5 5,9 18,6 48,9 23,8 396

Yhteensii 63ql,o 530,2 266,1 793,6 1O1) 6't9,6 2894,0 2291,3 120,9 13 965

Varat vastuut

* Eliikkeensaaja voi nauttia
eldkettd useammasta
el3 kelaitoksesta

** Eldkesddtioiden ja
eldkekassojen tiedot
TELAsta

1) Siseltea valtion
osuutta 34,2 milj. euroa

z) Sisllti6 valtion
osuutta +o8,s milj.
euroa

r) TELAsta

MEK = Merimieseldkekassa

MELA = Maatalousyrittdjien eldkekassa

VAKO = Valtiokonttori

VER = Valtion eldkerahasto

KKR = Kirkon keskusrahasto

1 932 4619 492 91 15 155 75315Vastuuvelka Me 47 8o2 5224

2220 4887 ro8 6 867 15 688 551 87 359Sijoitusomaisuus Me*" 50 941 5 540

Sijoitusjakauma o/o**

28,2 22,O 8,o 12,4 ro,6Kiinteistot 11,9 9,5 28,o 10,8

29,5 23,o 40,'l 46,o 44,5 30,6Osakkeet 25,4 25,O 25,6 30,2

59,o 42,3 51,O 59,9 43,o 40,3 58,2Korkosijoitukset 62,7 65,5 46,4

4,o 3,o 2,8 o,6muut

100 100 100 100 100 100Yhteensd 100 100 'too 100

7,5 9,5 8.1 (3)Sijoitusten nettotuotto
kiyvin arvoin %"i

7,8 8,1 6,7 8,7 7,9 4,4 9,6

9 618 1 100 540 1 002 113Toimintapd5oma Me**

Vakavaraisuusaste qo ** 23,O 25,9 32,9 25,8 24,7

Liihde: ETK
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; ycillisyyden la palkkojen nousu kasvat-

I tivatkansantaloudenpalkkasummaa
I noin 4,6 prosenttia vuonna zoo4. Ty<i-

I ehkelaitosren maksutulo kasvoi palkka-

I summan mukana. Myos elikemenot
I kasvoivatjokseenkinpalkkasumman

vauhtia, joten ehkemenojen suhde palkkasum-
maan siilyi vuoden zoo3 tasolla.

Tyoellkelaitosten sijoitustuotor olivar 8,r
prosenttia kiyvin arvoin laskertuna. Erittlin
matalan inflaation vuoksi tdmi merkitsi 7,7 pro-
sentin reaalituottoa. Saavutettu tuotto ylittll
selvdsti sen mitd normaa.lina vuonna sijoiruksilta
voidaan odottaa.

Elikeiaitosten toimintakulujen kasvu oli
ehkd ainoa miinus muuten odotulaia paremmin
menneend vuotena.

Sijoitustuotot kasvattivat ra hastoja

Tdrkeimmlt syyt hyviin si.joitustuottoihin oli-
vat osakkeiden ja joukkovelkakirjojen arvojen
nousu. Osakkeiden tuottoprosenrir kirjattiin
useimmissa ry<ieldkeiaitol<sissa kaksinumeroisilla
luvuilla ja joukkovelkakirjatkin antoivat noin
7olo vuosituoton.

Korkotason aleneminen selittil joukkolaino-
jen arvon nousun ja luultavasti mytis osan osak-
keidenkin arvon noususta. Toisaalta korkotason
lasku merkitsee joukkolainoista tulevaisuudessa
saatavan tuoton alenemista. EIi korkojen ale-
neminen siirsi joukkolainoista tulevaisuudessa
saatavia tuottoja vuodelle zoo4. Elikelaitos-
ten saamat hywiit joukkovelkalainojen tuotot
vuonna 2oo4 ennustavat niin ollen alenevia
tuottoja tulevaisuudessa.

Laitoskohtaiset erot vdhiiisid

TIssi katsauksessa tarkasteltavista laitoksista
parhaan tuoton kirjasi Valtion elikerahasto
(VER) 9,6 prosentilla. VER:n varoista lo o/o oli
siioitettu osakkeisiin, iotka ruorrivar r4,4 pro-
senttia ja loput korkosijoituksiin /,o o/o tuotolla.
VER:n vuosikertomuksessa laitoksen roreuru-
nut tuotto asetetaan vierekklin vertailuindek-
sin kanssa. Vuonna zoo4 VER:n tuotto vastasi
rahaston omaa vertailuindeksii. HyvI tuotto
o[i seurausta ennen kaikkea hywin valituista
sijoitusmarkkinoista, ei niinkld.n poikkeuksel-
lisen menesryksellisestd roiminnasta valituilla
markkinoilla.

Myos Kirkon keskusrahasto hoiti leiviskdinsd.
menesrykselle: varojen tuotto oli 9,5 o/o.Tarkas-

teltavista elikelaitoksista Kirkon keskusrahasto
sijoitti varoistaan eniten (57 prosenttia) oman

plioman ehtoisiin kohteisiin eli osakkeisiin ja
kiinreist<iihin.

LEL- ia TaEl-vakuutuksia hoitavan Ete-
ran si j o itustuotot olivat 8,1,1". T EL-yhti<iiden
sijoitustuotot asettuivat melko kapeaan 8,4 ja
7,2 prosentin haarukkaan. Parhaaseen tuottoon
ylti Veritas ja hiinnille jiii Eliike-Thpiola. Veritak-
sen sijoitusmenesrysta auttoi osakkeiden verra-
ten suuri paino sijoitussalkussa (29 o/o), osak-
keet tuottivat Veritakselle rz,8 prosenttia. Sen
sijaan Elike-Tapiolan osake-sijoirukser olivat
tuottavampia (r4 o/o tuotto), mutta niiden osuus
sijoitussalkusta $6 oto) oli selvisti vlhlisempi
kuin Veritalaella.

Varman ja Ilmarisen sijoitustuotot asettuivat
noin 8 prosentin tasoon. Varma pllsi Ilmarista
hieman parempaan sijoitustuottoon, rlssl sitl
auttoi poikkeuksellisen korkeat (r8 zo) tuotot
osakesij oituksissa. Osakesijoitusten menesrystd.
selicti osaltaan Varman yksittlisen suuren sijoi-
tuksen, eli Sampo-omistuksen, 4i prosenrin
vuosituotto.

Yhteiskuntavastuullisuus nousi tapetille

Tytieldkevakuuttajat TELA j ulkaisi ruoden zoo4
aikana kaksi kannanottoa tyrielikevakuuttajien
sijoitustoiminnan suunraamisesta: "Tyoelike-
vakuuttajien omistusohjauksen periaatreet" ja
"Tyoellkevakuuttaj ien yhteiskuntavastuullisen
sijoittamisen periaatteet". Kannanotot korosta-
vat pyrkimystl taloudellisesri tuottavaan sijoi-
tustoimintaan, Iisiiksi sijoituskohteilta edellyte-
tdln nykyistdkin suurempaa avoimuutta.

Kannanottoj en mukaan tyriellkevakuutta-
jilta edellytetlin, etti "sijoittajan tulee saada
hallittauina oleuille uaroille mahdollisimman
horkea, uahaa ja pithtiaikainen tuotto. Niiiden
tauoitteidtn tulee toteutua myris silkin, hun sijoi-
tuspriritciksid tehtriessti 0tetdan huomioon yhteis-
huntauastuu".

Vastaavasti sijoituskohteilta edellytetlin
etta " erityisesti julhisesti noteerattajen yhtiriid.en
tulee pyrhiri kestriuddn ja pithiaihaiseen tuottoon
os ah k eenomis taj i lle. " Lapindkyryydesrd tode-
taan mm. "Sijoituskohteena oleuan yrityhsen
to im i nn an Lip i n ti ky uyy s o n o m is taj ao hj au ks en
p erus e d"e lly ty s. [.. J Kes h e is i n hp i n,i kyuyyden o s o itu
on yrityksen monipuolinen, oikeansisiihdinen ja
oihea-aikainen uiestintri sekli raportzinti toimin-
nastaan."

TELA:n hywdksymir tavoitteet avoimuu-
desta, llpinikyvyydestl ja hyviistii haliinto-
tavasta ovat niin vaativia, erteivlt kaikki rytielii-
kevakuurtajien sijoituskohteet niitl vield tlytl.
Esitetryji tavoitteita voidaan pitiil ryoellkelai-

toksiinkin sovellettuina haastavina. Vieli tissi
katsauksessa elikeslltiot ja kassat kesitellean
kollektii"ina. k-oska kassa- ja slltidkohtaisia
tietoja ei ole kattavasti julkaistu. Tilanteeseen
on kuitenkin tulossa muutos, silh Vakuutus-
valvontavirastossa valmistellaan keskeisimpien
tietojen j ulkaisemista laitoskohtaisesti.

Riskipitoisuutta ja kotimaisuutta lisdd?

Vuoden loppupuolella ryomarkkinaj iirj estrij en
aloitteesta ryhdyttiin selvittimlln mahdolli-
suuksia muuttaa yksityisen sektorin tyrielike-
laitosten sijoitustoimintaa. Selvitettivinl on
riskipitoisten sijoitusten lisilminen seka siloi-
tusten painopisteen suuntaaminen vahvemmin
kotimaahan.

Nyllyiset vakavaraisuusnormit ohjaavat yksi-
tyisen sektorin Iaitokset selvisti konservatiivi-
sempaan sijoituspolitiikkaan kuin julkisen sek-
rorin laitokser. Kaikkein tuotravimman mutra
samalla riskipitoisimpien sijoitusten eli osak-
keiden osuus varoista on yksiryiselld sektorilla
vajaa z6 prosenttia.

Vakavaraisuusnormir eivdt rajoita julkisen
sektorin ehkelaitosten sijoitustoimintaa, nlmI
laitokset ovatkin sijoittaneet varoistaan osak-
keisiin noin 44 prosenttia. Verraten pieni osa-
kepaino yksityisen sektorin ellkevaroissa rajaa
sijoitusriskii., mutta se rajaa my<is mahdollisuu-
det erittiin hyviin sijoitustuottoihin verraren
tehokkaasti.

Kotimaan erityinen painottaminen ehke-
iaitosten sijoituksissa on ainakin periaatteessa
hankalampaa kuin sijoitusten painopisteen
siirtiminen entista riskipitoisempiin kohtei-
siin. Hankaluus on siini, ettd. painotettaessa
sijoitusten kotimaisuutta (tai muuta vastaavaa
ominaisuutta), muista tavoitteista on tingittlvi.
Ylli mainituissa TELA:n kannanotoissa ensisi-
jaisena sijoitustoiminnan tavoitteena pidetiin
pitklaikaista ja vakaata tuorroa.

Vakuutettujen mtiiirissfi vlihdisiS
muutoksia

TEl-vakuutettujen mlird kasvoi noin puoli
prosenttia, joren vakuutetun palkkasumman
kasvu oli kdytlnnossi seurausta palkkojen
nousra. Saeri6isse vakuutettujen mllrl aleni
noin z ooo henkil<illii rr6 ooo vakuurerruun,
timl oli kolmas vuosi perdkklin kun sidti<iissi
vakuutettujen mldrl viheni. Kassoissa vakuu-
tettujen miiri slilyi jokseenkin vuoden zoo3
tasolla eli reilussa 33 ooo henkikissl.

Tytiellkeyhtioissl suhteellisesti ottaen vakuu-
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tettujen midri kasvoi eniten Elike-Tapiolassa
$,1 "t") ja suurin suhteellinen vihennys koet-
tiin Veritakses sa (4,4 o/o). Samat yhtitit edusti-
vat mytis iiiiripiiitii vuotuisissa sijoitustuotoissa,
tosin piinvastaisessa jdrjestyksessi. Vakuutet-
tujen lukumllrissl laskien suurin voittaja oli
kuitenkin Varma (+ ry 7oo) ja menettdjl Ilma-
rinen tr5 roo). Yhden suuren ry<inantajan siir-
ryminen nliden yhti<iiden vllilli selittll suuren
osan muutoksessa vakuutettujen milrissi.

Eteran LEL-vakuutettujen miirl pysyi
vuoden zoo3 tasolla eli runsaassa I5o ooo
henkilossi ja ThEL-vakuutettujen mdlri aleni
noin ro prosentilla reiluun Ioo ooo henki-
Itj<in. Eterassa vakuutettu palkkasumma kas-
voi kuitenkin lehes 9 prosenrtia.

Kevan vakuutettujen milri kasvoi vajaan
prosentin 47j ooo henkikj<jn ja vakuutettu
palkkasumma reilut viisi prosenttia ro,8 mil-
jardiin euroon. Valtiokonttorin vakuutettu-
jen milrl sdilyi vuoden 2ool tasossa eli noin
r8o ooo henkilcissl.

Liikekulut kasvoivat

Tyoeliikeyhtitiiden liikekulut kasvoivat vuoteen
2oo3 verrattuna ),r o/o. Merkittlvin poikkeus
yhti<iiden joukossa oli Veritas, jonka liikekulut
alenivat reilut 3 prosenttia. Myds Varmassa
kulujen kasvu j1i selvlsti yhtioiden keskiarvoa
maralammaksi eli 4,6 prosenttiin.

Kulujen kasvu ei ollut ainoastaan ry<iehke-
yhticiiden ongelma. Kuntien ehkevakuucuksen
kulut kasvoivat z4 prosenttia, eniten kasvua oli
atk-kuluissa, jotka nousivat 88 %.

Laitosten vuosikertomuksissa kerrotaan ylht-
tlvln vlhin syitl kulujen kasvulle, arvattavasti
kuitenkin koko ehkkeen maksaminen viimei-
sesra elekelairoksesta eli niin sanottu VILMA-
hanke ja vuoden zoo5 eldkeuudistus ovat aihe-
uttaneet normaalia suurempia kuluja.

Yhtioiden osalta sivun 6 taulukossa nlyte-
tiiiin liikekulujen osuus yhtitiiden maksutulosta.
Tiillii mittarilla laskettuna yhtion suuruus nd1't-

tlisi olevan hyve: suurimmat yhtirit tarvitsevat
pienimmln osuuden maksutulostaan kulujensa
kattamiseen.

Varsin erilaiseen lopputulokseen pildytlln
laskemalla kuinka monta euroa kukin laitos
tarvitsee toiminnan pyririttimiseen vakuutet-
tua kohti. Nlin laskien tehokkaimmaksi tulee
keskikokoinen Tapiola G6+ el vakuutettu) ja
lihes samaan lukemaan yltll piskuinen Alan-
dia $7o e/ vakuutettu).

Siiiti<it ja kassat eivdt vllttlmittl ole suoraan
vertailukelpoisia yhtitiiden kanssa, mutta testa

huolimatta sivun z taulukosta voidaan laskea
vastaava vertailuluku niiillekin laitosrJypeille.
TissI vertailussa TEL-slititit niyttdvit edulli-
selta (88 e/ vakuutettu). Kassojen kustannukset
(zo4 cl vakuutettu) vastaavat yhtiriiden tasoa.
Kuntien ehkevakuutus (ro3 e/ vakuutettu) saa

hyvin kilpailukykyisen hintalapun.
Miten niirl lukuja tulisi tulkita? Ainakin

yksi johtopiiiit<is on se, ette eri tavoin laskemalla
laitolaet asertuvat erilaiseen tehokkuusjlrjesryk-
seen. Kuluvertailu ei ole aivan ongelmatonta,
koska monet tekijit vaikumavat laitosten kulu-
rakenteeseen. Luultavasti TEL-siiiititiiden ja
Kuntien elikevakuutuksen matalat liikekulut
vakuutettua kohti kertovat siiti, etti kyseiset
laitokset toimivat tehokkaasti mutta mycis siitd,
ettl suurrytinantajien vakuutusten kasittely on
verrattain kustannustehokasta.

Vakavaraisuus vahvistui

Kaikkien tyiielikeyhticiiden vakavaraisuus
parani ennen kaikkea laskuperustekorkoon
nihden hywien sijoitustuottojen ansiosta. Las-
kuperustekorko oli vuoden alkupuolen ajan

4,7t prosenttia ja loppupuolen 5 prosenttia.
Yhtiiiiden si j o itustuoto t vaihtel ivat v dlilla 7,2
ja 8,4 prosenttia. Keskimllrlinen vakavaraisuus-
aste (toimintapiioman suhde vakavaraisuuden
laskennassa kiytettivlin vastuuvelkaan) nousi
yhti<iilll vajaasta zo o/o tasolle z) o/o.

Sliticiissl ja kassoissa vakavaraisuus kehit-
tyi samoin kuin yhtiriissii. Slitioiden keski-
milrlinen vakavaraisuus nousi vajaaseen z6
prosenttiin ja kasso.ien vakavaraisuus vajaa-
seen 3J prosenttiin. Vaikka siltirit ja kassat
ovat keskimiirin yhti<iitl vakavaraisempia,
nliden ryhmien sisllli vakavaraisuuden vaih-
telu on suurta. Vuode n zoo4lopussa tytieliike-

yhtitiiden matalin vakavaraisuusaste oli r8 o/o,

kassojen 16 o/o ja sidtitiiden 6 o/o (Vakuutus-
valvontaviraston tiedote I/o5).

Muutoksia eldkesddtitikentessa

Elikesiiiitiriiden ja elikekassojen lukumiiri
pysyi vuonna zoo4 ennallaan. Vuoden alussa
Suomen Autokatsastajien elikesiititi sulau-
tui Varmaan, ja huhtikuun alussa perustettiin
Talentum-konsernin elikesditi<i. Uusi siltio
syntyi Ilmarisesta ja Varmasta lihteneistl ryiin-
antajista ja se oli ensimmiinen slltiti, .ioka sai

mukaansa siirtyvll toimintapiiomaa ehkeva-
kuutusyhtiriistl.

Sosiaali- ja terveysministeri<in asetus (567l
zoo3) ryontekijdin elikelain mukaisen rydnanta-
jakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuu-
tustoiminnan luovuttamisessa siirrettivisti
toimintapdiomasta tuli voimaan r. heinikuuta
zoo3. Asetuksen mukaan siirryvln toimintapii-
oman mIIrI oli o,4 prosenttia siirrywisti vas-
ruuvelasta. Nylryisin siirryvin toimintapiioman
miirl on u,8 o/0. Siirtyvin toimintapiioman
miird laski r. huhtikuuta zoo5 alkaen, kun sosi-
aali- ja terveysministeritjn asetus (rt9lzooi) tuli
voimaan.

Keskinlinen eldkevakuutusyhtiii Etera aloitti
toimintansa vuonna zool LEL Tytielikekassan
jatkajana. Esiintlwien taiteilijoiden ja eriiden
erityisryhmien ehkekassa sulautui L heinl-
kuuta zoo4 Eteraan. Etera vakuuttaaLEL- ja
ThEl-ryosuhteet vuoden zoo6 loppuun saakka,
jolloin TEL, LEL jaTaEL yhdisryvit ja Etera
kilpailee yhdessI muiden elikevakuutusyhti<ii-
den kanssa.
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Nein lasku perustekorko syntyy

Laskuperustekorkoa kiytetddn elekeyhti6iden ja elSkekassojen vastuuvelan ja eldke-

sliiititiiden el6kevastuiden kartuttamiseen.Toisin sanoen laskuperustekorko on rahas-

toitujen el6kkeenosien katteena olevien varojen vShimmdistuottovaatimus.

V uonna 2oo4 plitettiin ryhryd laskemaan
laskuperustekorkoa tdydennyskertoimen
avulla. Seuraavassa tarkastellaan uutta

laskentatapaa tarkemmin

Tiydennyskerroin seuraa
vakavaraisuutta

Kun laskuperustekorko lasketaan tl/ennysker-
toimen avulla, se on rahastokoron ja tlfiennys-
kertoimen summa. Td/ennyskertoimen arvo
mairirytyy elikelaitosten keskimearaisen vaka-
varaisuuden mukaan. Sen perusafatuksena on,
etti mitd suurempi elikelaitosten toimintapdi-
oma on suhteessa eldkevastuisiin, siti enemmln
ellkevastuita voidaan tdydentid.

Jos ellkelaitosten sijoitustoim i nta keskimll-
rin onnistuu hyvin ja tuotot ylittdvit laskuperus-
tekoron arvon, ehkelaitosten toimintapiiomat
kasvavat. Talloin eldkelaitosten vakavaraisuus
paranee ja elikelaitosten tuottovaatimus tule-
van laskuperustekoron mdlrittelyssl kasvaa.
Toimintaplioman luonne on olla puskurina
huonojen sijoitustuottojen varalta, joten lai-

hempiin vuosiin varaudutaan hyvinl vuosina.
Eldkevakuutusyhtiot purkavat sijoitustoimin-

nan tuottojen alittaessa laskuperustekoron toi-
mintaplioman osittamattomasta lisdvakuutus-
vastuusta tarvittavan milrin. Elikesidtiot ja
elikekassat puolestaan voivat kdyttld toiminta-
pddomaa tuottovaatimuksen kattamiseksi tai
lisera kannatusmaksujen milrli. Jos ehke-
laitosten toimintapiioma laskee ja tlten vaka-
varaisuus heikenryy, niin tuottovaatimus tulevan
laskuperustekoron milrittelyssi alenee.

Suurten el6kelaitosten painoa
rajoitetaan

Ehketurvakeskus kerii laskentaa varten tiedot
kaikilta ellkelaitoksilta toimintapliomasta ja
vastuuvelasta tai eldkevastuusta. Korko lasketaan
kahdesti vuodessa, ja vuoden alussa voimaan
tulevaa korkoa varten tiedot ovat eldkelaitos-
ten tilanteesta 1o. syyskuuta. Heinikuun alusta
voimaan tulevaa korkoa varten laskennassa
kdytetiln ehkelaitosten tietoja maaliskuun ir.
parvalta.

Eldkelaitosten keskimiirlisti vakavaraisuutta
laskettaessa rajoitetaan yksittlisen eldkelaitoksen
vakavaraisuus vihintidn rz prosenttiin. Teme
tehdeen muun muassa siitd syysti, etteivdt poik-
keuksellisen matalat vakavaraisuudet vaikuttaisi
laskuperustekoron arvoon. Eldkelaitosten keski-
mdirdinen vakavaraisuus lasketaan painotettuna
keskiarvona, ja painona kdytetlin ehkevastuuta
tai vastuuvelkaa. Koska eldl<elaitokset ovat hyvin
erikokoisia ja eriiden suurten elikelaitosten
paino voisi vaikuttaa merkittdvdsti tulokseen,
on yksittlisen eldkelaitoksen paino rajoitettu
enimmilliln zo prosenttiin.

Liikaa vaihtelua hillit56n

Edelll mainittu.ien rajoitusten jilkeen laskettu
elikelaitosten keskimaereinen vakavaraisuus
sijoitetaan tiydennyskertoimen kaavaan, miki
on -2,4 + o,2 x ehkelaitosten keskimilriinen
vakavaraisuus. Kuten jo alussa mainittiin, las-
kuperustekorko on rahastokoron ja tlydennys-
kertoimen summa. Ny\yinen rahastokoron arvo
on kolme prosenttia. Tdydennyskertoimen arvo
lasketaan o,2t prosenttiyksikiin tarkkuudella.
Esimerkiksi jos ehkelairosten keskimairlinen
vakavaraisuus on 20 prosenttia, saadaan lasku-
perustekoroksi 3 + r,5 = 4,5 prosenttia.

Jotta laskuperustekorko tiydennyskertoimen
avulla ei vaihtelisi liian paljon, ti/ennyskertoi-
men arvonnousu on rajoitettu o,5 prosenttiyk-
sikkorin edelliseen tulokseen verrattuna.

Laskennassa saatua laskuperustekoronarvoa
kutsutaan vertailuarvoksi. Kun vertailuarvo on
saatu laskettua, ilmoitetaan sen arvo sosiaali-
j a terveysministerioon, Ty<ielikevakuuttajat
TELAan, laskuperusteasiain neuvottelukunnalle
ja Eliikesiiiitioyhdisrys ry:lle. Laskuperustekorko
kasirellaan laskuperusteasiain neuvottelukun-
nassa, jossa on edustettuna kaikki ehkelaitos-
muodot. Mikdli koron arvoon on tulossa muu-
tos, sitl haetaan laskuperustehakemuksella sosi-
aali- j a terveysministeriostl. Laskuperustekorko
vahvistetaan toistaiseksi voimassa olevaksi.

Laskuperustekorko
8,oo

7,oo

6,oo

5,OO

4,oo

3,oo

2,OO

1,OO

o,oo

r Keskimdtriinen
vakavaraisu usaste

12 14 '16 18 20 22 24 26 28 30 32

Liite
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Tyrie I ti keva ku utu syhti o i d e n ti ! i n pddtcis I u kuja vu ode lt a 2oo 4
Varma llmarinen Eldke-

Tapiola
Eldke
Fennia

Eltike-
Veritas

Pensions-
Alandia

Yhteensii

VAKUUTETUT (lkm) * * +

TEL +o6 qoo (lVo) :p;gooo(-c%) 'rlg 852 (5 o/o) 'rz5 66o (4o/o) 38 868 G3olo) s 8sS (1 7o) 'r'ro5 675 h Vo)

YEL 36 3oo h %) 49 58o (o %) 44seB(4%) zs $o (g o/o) 15 r34 G8Yo) r r5o (o o/o) 172142(2vo)

Yhteensi ++zzools%) 398 58o C4%) 224 4so (so/o) r5r o+o (s %) sq ooz (-qVo) 7 c,45 h o/o) tzn 8v l'rVo)

ELAKELATSET (tkm) * * * *

TEL zst +ts$%) 2o8 966 (2Vo) 8r os8 (z %) s9 874 b o/o) 'rs'rzz(qVo) z 4t7 Qo/o) 624882hqb)

YEL z8 rss (o %) 3o s4S h o/o) rg rsg (l %) tzl13 Q o/ol s zo8 (s %) 6S8 (zVo\ g6 +r8 (r qo)

Yhteensd 285 600 (1 o/o) zlg srr (z %) looz'tl (3c/o) Zz Sgo ('r ctb) 20 330 (4 %) totsQw) 72'rtzlbw)
TULOT (milj. e)

Vaku utusmaksutulo * * + *

TEL-maksutulo 2 498,8 (7 0/o) zo+g,l (tw) %z,z (o oto) 66s,6 ('roVo) 2c,6,0 (o o/o) 't6,5 Go/o) 6369,7 @o1o1

YEL-maksutulo 'r'r8,1 Q%) 't7o,6 (3 o/o) tz8,t (5 o/o) ar,s ho %) 46,2 (-60/0) 2,7 h o/o) 548,'t (3o/o)

Jdlleenvakuutus ym. -2,6 (439 o1o1 -z,g (-q+Vo) o,r GroS%) o,o G) o,o (-6qol o,o (-) -s,qlzzVol

Yhteensd z 6'r+,8 (l Vol zztlB (tctb) 1 061,4 (6 o/o) 747,4ba%) zsz,z(-l%) 19,2(4%) 6 g'rz,l @qb)

Sijo itusto im in n na n
nettotuotto kirja-arvoin

g8'r,8 (-zqVo) gzz,l (ztoh) lo'r,+(-1q%) zlz,thq%) 613lt7o7o1 6,1 bo/o) 2 508,2 G19%)

Yhteensd 3 596,6 (-40/o\ 3 't4'r,o (-lo/o) r g6ag (r %) g8o,l ht o/o) 3tl,q l-so/o) 25,9k%) 9 42c,5 (3o51

LUOTTOTAPPIOT (milj. e) 7,4(30%) t,sFsvo) 6,q (-'rzVol 4,8 (l o/o) 4,o (4o/o) o,o (-14o/o) to,z(-tq%)

ELAKEMENO (milj. €) * * * *

TEL 2 4163 (4o/o) r 8+o,z (s %) 6zZ,g (6oh) +8t,s Go/o) 130,6 (8 o/o) 9,5 (7 o/o) 5 5o8,o (5 Yo)

YEL 163,1 (2o/o) go,q(ZVo) 126,0 (6oh) 8o,'r(+%l 26,4@oh) 't,g (lvo) 587,9 @o/o)

Yhteensd z. slg,q @ o/o) 2 03c.,6 (5 o/o) 749,8 (6 o/o) 561,6 (Sqol 157,0 (8 oh) tt,4 (7 9b], 6 095,9 6 %)

Vastuunjako 3o1A (3o/o) -97,6 (156%) 'tts,gQ%) 46,2 (66 o/o) 51,9 GBo/o) +,s (lvo) -t6o,6 (61o/o)

Yhteensd 2278,0(4%l 'r 933,'t (zo/o) 885,t Go/o) 6r:,8 (8 9o) 2oA,9 (2o/o) 15,9 00/o\ 5935,g ko/o)

KOKONAISLIIKEKULUT (milj. c) * * * *

Hankinta s,z ('rg Vo) 9,9 (6o/o) 8,5160/0) 7,5 h7 o/o) 't,6 (7 o1o1 o,t (5 o/ol lz,8 (l o/o)

Hoito lz;r (sch) zl,l (6 o/o) to,8 $8 o/o) 9,'t (3zo/ol 5,s (lo/o) o,z (18 o/o) 8s,o ho o/o)

Hallinto 'tz,tGt96) 16,8 (14o/o) 7,8 (t9 oYsl s,7 b4ohl z,shvo) o,: (l vo) 45,4 (8 o/o)

Yhteensii 4e,7u%) 54,o (8 o/o) 27,'r (t6 o/o) zz,lbz9b) 9,6 (-3qo) 0,6 (8 %) '16z,z (g Vo)

Korvaus 16,7 bvo) 'tg,+('t6%) S,z (tg o/o) S,8 (t Yo) 2,o (-1o/o) o,2 (-60/0l 49,4bvo)
Tyokyvyn yllipito r,8 (s6 %) 3,'t (35 o/o) o,g (-lo/o) o,3 (3s o/o) o,z (=t9o/o) o,o G) 63 Q9 o1o1

Sijoitustoiminta 'ro,'t (6 o/o) g,z (8 o/o) 2,9 (5o/o) 5,9 (11%) 1,2 (-9o1o1 o,4i18%) zg,6 (6Vo)

Muut o,o G) z,o (ow) o,O (rro %) o,o G) o,o G) o,o G) 2,7 O2o/o)

Yhteensi 7uB%) 8t,z ho o/o\ 36,7 hs%) t4a,b6%) 12,9 (3%) 'r,z (z4o7o1 zst,'t (g vo)

** **

o/o vakuutusmaksutulosta z,s Go,r) 3,4 (o,3) 3,1 (o,3) :,8 (o,z) +,6 Co,r) 4,3 (o,o) l,r (o,r)

% hoitokustannusmaksusta 74,714) 91,7 B,s) ts,8 (z,t) ao,z(o,t) 94,1 (-s,7) 75,o (z,t) 82,6 (o,5)

6 4,aewre 3 .zoot Liite



Varma llmarinen Eldke-
Tapiola

Eldke
Fennia

Elike-
Ver!tas

Pensions-
A.!andia

Yhteensii

KOKONAISLIIKEKULUJEN
JAKAUMA (0/6)

** ** ** ** **

Hankinta 7 (o,8) tt Go,S) 23 G5,1) zz (o,z) 13 (12) 711,21 rr Co,:)

Hoito +r (o,r) 31 c1,3) 29 @,9) 27 B3) 42(-1,5) rg (-r,o) 34 (o,3)

Hallinto 16 Gr,f) 19 (o,5) z'r (o,t) u (-o,3) zo (o,s) 24(4,9) 18 Go,r)

Yhteensl 63 (-o,4) 62 (-'t,2) 74(r,s) 6s (r,z) 74(r.,s) 4e l7;t) 6s (-o,r)

Korvaus zr (-o,5) zz('r,'r) 14 (o,5) tl lz,sl 15 (o,3) zo C6,r) zo Co,r)

Kuntoutus z (o,8) 4@,6) 3 Co,6) r (o,r) 1 (-o,3) o (o,o) 3 (o,4)

Sijoitustoiminta rt (o,r) rr Go,z) I (-1,71 rz (-o,8) 9 co,6) 31 h3,4) rz Go,g)

Muut o (o,o) z (-o,z) z(t,z) o (o,o) o (o,o) o (o,o) r (o,r)

Yhteensi roo (o,o) roo (o,o) roo (o,o) roo (o,o) roo (o,o) roo (o,o)

VASTUUVELKA (milj. e) zo o28,5 0 o/o) '16 3t5,6 (t o/o\ 5701,6 (8qb) 4164,9 @Eo) r zoo,z (8 Eo) :r3c,6 (7 o/o) 47 801,5 b %)

SIJOITUSOMAISUUS (kaypa
arvo, milj. c)

*

Kiinteistot z s8t,z(z9b) 2078,2(-1zo/o) 558,5 Q4o/o) s64,8(14%l 259,0 (1o 0/6) 'rz}(zVo) 6 060,0 (o %)

Osakkeet 5 476,5 i7 Vol S 16l,r (go %) 97c.3(80/o) g',3,4(50/o) 383,o (s3 o/o) 28,'r (-z%) nglq,q(zt%)
Rahoitusmarkkinavdlineet
(jvk ml.)

't2 o79,2 (1o o/o) 9 283,4 03o/o) 43c8,a (g o/o) z 829,s ?r'r Vol 658,0 b %) gs,z(tq%) 29 248,6 (11o/o)

Lainat r o89,s Grr%) 'r 'r'ro,9 (zl9b) '194,5 !19o161 26c,0 (oqb) lz,o (-zl%) f,qFt%) 26988Crso/o)

Yhteensd z'r zlz,q (g o/o) 17 635,6 (11ohl 6 oza,o 19 o61 4 567,7 bo96) 'r 332,o l't4o/o) U6,9 (8o/o) 5o 94r,2 (ro 9o)

SIJOITUSJAKAUMA (O/O) **

Kiinteistot rz Go,8) tz (-l,t) 9 (1,1) rz (o,s) tg (-o,l) e Co,s) 'rz (-t,z)

Osakkeet 26 (1,7) 29Q,4) 16 Go,z) zo (-o,8) 29 0,4) 19 (-1,9) 2sQB)

Rahoitusmarkkinavdlineet
(jvk ml.)

s7 b,2) 53 (1,2) nb,2) oz (o,s) 49 Gs,3) 6s b,t) s7 @,4)

Lainat s Gr,r) 6 (-2,s) r Gr,r) 6 Go,s) z(-t,q) s Co,s) s Gr,6)

Yhteensi 100 100 100 100 100 100

SIJOITUSTEN TUOTTO
KAYVILLE ARVOI LLE 1O7O;

** +*

Yhteensii 8,o (-o,r) 7,81-o,9) l,z (o,z) 7,4b,7) 8,+(-o,z\ t,6l-o,ll 2,8 (-o,:)

Liite j. zoot Stdelilke 7
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Pensions-
Alandia

YhteensiVarma llmarinen Eliike-
Tapiola

Eldke
Fennia

Elike-
Veritas

t,l (86 9o) 144,6 (-6961Vakuutusliike sz,l (zsVo) lq,z(-'r'tVol 3s,s@o%) tz,g (8 o/o) 3,6 bo/o)

5,2 (-'roo/o) 't 832,4F6o/o)SUoitustoiminta 802,6 (-zo/o) 6sl,a, (-tsoto) 177,1(40h), 138,3 h1 0/6) St,8 (o 7o)

q6,'t (SVo)Hoitokustannus zz,5h8o/o) 6,s(z+%) rr,r Gr%) 4,5 ho o/o) o,8 (-) o,r (o %)

6,8 (o ob) 2o23;t l-6oh)Yhteensii 8ll,g lqo/o) 6e8,5 (-t50761 228,1 (9oh) 't55,7 boo/ol 56,2(2ohl
** **

rr,8 Gt,z)o/o TEL-vakuutusmaksutu losta ts,r Gr,8) 34/t ls,4) zq,q(o,o) zz,q@,t) 273b,s) qt Ft,g)

4,2('o,6)o/o vastuuvelasta 4,4@,s) 431-1,1) +,o (o,o) 1,6 (o,r) 4,7 (oB) 5,2(-o,41

TILIKAUDEN TULOS (milj. e) * *

+

* *

Sijoitustoiminnan tuotot
kdyvin arvoin

't sts,g @w) 't z16,g (oVo) 3gg,t (t4o/o) 3't1,o (17 o/o) 1oo,3 (1o %) ro,r (z%) 3 6B,1Go/o)

Vastuuvela n tuottovaatimus -V33 Ql Vo) -6tg,q (x Vo) -222,0 (22qb) -172,7 (22o/o) -qg,s02%) -4,9 Qovo) -t 840,8 (21o/o)

YhteensS 8o2,6 (-2o7o1 697,5 (r5Vo) tnt @Vo) rg8,r hr %) r,8 (o q6) SA lloo/o) 1a32,s (60/0')

Siirto asiakashyvityksiin' ** **

o/o TE L-pa I kkas u m masta o,4 (o,1) o,s (o,r) o,q (o,r) o,z (o,r) o,: (o,r) r,r (r,o) o,+ (o,r)

th TEL-vakuutu smaksusta z,o (o,s) z,z (o,6\ 1,7 @B) r,r (o,+) 1,3 (o,5) 'r,z(o,z) 1,9 (o,s)

r. ElSke-Veritaksen ja Pensions-Alandian asiakashyvityssiirtoon sisiltyy muista poiketen myos siirtoa vakuutusliikkeestd

TOIMINTAPAAOMAJA MUU
VAKAVARAISUUS (milj. e)

* * * *

Oma pddoma 5e3F3%) l2,s 0 o/ol 42,4Q%) zq,6 (6 o/o\ 2o,8 (3 o1o1 0,6 (6 96) zzo;t (8Vo)

Tilinpiiitossiirtojen kertymd o,S C8+Vo) 'r7,5 (8o/o) o,o G) o,z(-zl<+6) ,3 Qo/o) o,z (-8o/o\ z't,7 ?t;o/o)

Arvostuserot 1 462,5 {7o o/o) 't 273,6 (41oh) 398,8 b5 o/o) zt',+(qqbl 165,7 06 o/o) r:,8 c) 3 590,8 (53 o/o)

Osittamaton
lisivakuutusvastuu

2 482,6 (7 o/o) zz68Bb3o/o) 6og;t ('rt%) 404,6hs%) 723 b8 o/ol 17,4{67 0h) 5 854,2 (11o/o)

Muut -18,6 Cao%) 34,o (-4oo/o) -g,z Gro%) -9,1 G10%) -4,o (6 oh) -o,1 c) -6g,o (-zl%)

Toimintapddoma lgS6,zQsVo) 3 597,8 (22Eo) 'r o47,o (zo o/o) 6g6,1 Q+o/o) zse/, (48%) 31,9 (21 %) ' 9 617,8 (24o/o)

Toimintapaeoma /
vakavaraisuuden laskennassa

** ** ** ** **

kiytetty va stu uvel ka o/o zz,8 (z,q) 2s,6 b3) zo,l Q,ll 17,7 Q,4) zz,o (6,2) z8,z (l,q) 23,o b2)

ntapidoma /
vakavaraisu usraja

2,r (o,r) 2,8(o,z) z,t (o,z\ z,z \o,t\ 2,9b,s) z,q(o,z)

Tasoitusvastuu 906,9 $o1o1 842,8 (4o/o) ',325,5 h4o/o) 263,9 bo/o\ 116,7 Oo/o) 'rz,sb%) z 468,2 (6 o/o)

Ositettu lisdvakuutusvastuu 51,O ($oh) 45,o (3s o/o\ '16,o (z3o/o) 7,4 (7't o/o) z,t (sl%) o,z(-gs%) 122,2 (29 o/o)

*

HENKrL0sr0 (tkm) 6q6 (svol 68t (o o/o) (-, zl,s @o/o) ,/'g(q%) r8 (r3 o/o) 17o1 (3o/ol

* suluissa muutos edellisestd vuodesta
+* erotus edelliseen vuoteen prosenttiyksikkoind
*"* Eliike-Tapiola ostaa henkilostopalvelut Vahinko-Tapiolalta

Liihde: TELA, ETK

8 ryaaaxe J.zoot Liite
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1 I Ennustamisen vaikeudesta
L I Tutkimuspiiiillikko Seija Ilmakunnaksen
I 4 rnrtuun talouden suhdanne-ennusteidenI I runsaus ei tuo mukanaan lisdarvoa,

sillS ennusteet ovat kovin samanlaisia.
Asiantuntija-artikkelissaan llmakunnas
toteaa, etta pitkdn aikavdlin kehitysarviot
sen sijaan poikkeavat toisistaan. Ne sisaltevat
ku iten ki n viiiijiiiimiittii suu rta epavarmu utta,
eikd oikean ennustemallinkaan valitseminen
ole aivan yksioikoista.

10

Bushin eldkeremontti
vastatuulessa
Yhdysvaltain presidentin George W. Bushin
ajama el6kereformi ei ota tuulta alleen.
Erityisesti amerikkalaisia huolestuttaa
aja t u s sii d sto.l en s i i rro sta e I 5 ke ra h a sto i sta
yksityisille tileille. Ndkyvimmin asialla on
varttuneiden etujarjesto AARP, jonka mahti
on pysayttamessd Bushin hankkeet tyystin.

r I

1
g

AARP neuvoo ja
taistelee

Toimittaja Mikko Valtasaaren kommentti.

20

USA:n elSkejdrjestelmi
peapiirteittein
Tutkija Juha Knuuti selvittdd artikkelissaan,
miten elSketurva Yhdysvalloissa rakentuu.

Vdlissd 8-sivuinen liite tyoeldkealan tilinpddtos-
tiedoista vuodelta 2oo4. Mukana luvut, artikkeli
ja selvitys siite, miten laskuperustekorko syntyy.
Tilinpddtospaketin ovat tuottaneet vastuunjaon
asiantuntija Johanna Ju ujiirvi ja kehityspiiiil likko
lsmo Risku Eldketurvakeskuksesta.

SISALTO
3' 2005

Suomi sai valtiosihteerinsli
Yhdeksdn uutta huippuvirkaa on nyt taytetty.

"PHdttisten valmistelu toimii
hyvin"
Valtiosihteeri Leila Kostiaisen mielesta
eldkeasioiden valmistelussa ei ole
valittamista.

"Oma oikea uoma !tiytyy"
Valtiosihteeri Terttu Savolainen on huolissaan
kuntien erlarvoisuudesta.

Kadonnut valta
EK:n lakiasiainjohtaja Lasse Laatunen arvelee
kolumnissaan, ett5 valta piileksii jossain
Kirkkokadun varrella.

Millainen eldketurva on totta ja
oikein?
Py6redn poydiin keskustelussa etsitean
vastausta perimmdisiin kysymyksiin
sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta.
Maailmankatsomukset kohtaavat, kun
aaness5 ovat yhtaikaisesti nuori vaikuttaja
Elina Moisio, yksityisvakuuttamisen
bisnesmies Petri Niemisvirta ja eldketurvan
puolustaja Hannu Uusitalo.

?14

24
5

20

?1

0

ElSkea rviot ja vuorovaikutteisuu
verkkoon
Noin kolmen vuoden pdiistd Suomeen
syntyy vuorovaikutteinen ty6eldketurvan
ennakkolaskentapalvelu. Jo tdhdn menness
sdhk6iset palvelut ovat tehostaneet tiedon
jakoa elSkeasioissa. Johtaja Bo Lundqvistin
asiantuntija-artikkeli, jossa mukana on myo
katsaus Ruotsin ja Tanskan verkkopalveluist

Kalevi Hemilii: "Olen innoissani
aloittamassa uutta eldm65"
Eteran tuleva toimitusjohtaja Kalevi
Hemilii uskoo yhtionsd piirjddvdn
mainiosti uudessa kilpailutilanteessa.
PitkAsta sairastamisjaksosta toipunut
Hemil6 suhtautuu kiinnostuneena uuteen
eldmdnjaksoon seka ammatillisesti etta
yksityisesti.

KESTO ohjaa yhteisen hyv6n
Sdrelle
Tyoterveyslaitoksen toimintaohjelma koko;
yhteen tyoelaman tutkimustietoa, suodatta
sita ja kehittaA koulutusta esimiehille ja
johtajille. Projektipaellikko Tapio Lahti
arvioi, ettd tulevaisuudessa tyontekij6ite
kuunnellaan nykyistd paremmin.

Tiedon ker65mistii
Erikoistutkija Ritva Horppu keraii tyoelSmdr
tutkimustietoa Delfoi-menetelmdlld.

B
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Veritaksessa on aina ollut silmdd
kiinteistdi!!e
"Kokemuksen ddntii" -sarjassa Veritaksen
varatoimitusjohtaja Thor Sourander kertoo,
miten ty6elekeyhti6n sijoitusymperist6 ja
-filosofia ovat vuosien varrella muuttuneet.

Onko sosiaaliturva yrittdjyyden
este?
Suomalaisen yrittejen sosiaaliturva parj55
tuoreen kokonaiskuvauksen mukaan
hyvin kansainvdlisessd vertailussa, mutta
parannettavaakin vield on.

Ristikko

Kirja-arvostelut
Helind Hirvikorpi: Valta jakkupuvussa
Terttu Levonen: Tiiysi lld eteen pdin!

Nimityksiii

e-

w

Liioiteltuja pelkoja

n
r

elko ellkkeiden riittdrrydestl jyllii edelleen suomalaisten
mielissi. Fhkelakien slltljit ia korkeat sopijapuolet saavat

melkein ryokseen kuunnella nlitl huolia. Ainakin politiikassa
niiti kannarraa ldhinnl mvritiilli. Melankolinen mielemme ei

hevin lihde seuraamaan rrr,roirr"n tulevaisuuteen uskovia.
Silti hitkdhdyttdd kuulla viiireiri, erri nykyisten kolme-

tai nelikymppisten ehkkeet jiisivdt tulevaisuudessa johonkin 40 pro-
senttiin aktiiviajan palkasta. Sellainen arvio on luettavissa tistlkin
lehdestl, kun kolme tietivlistl henkil6ii keskustelee suomalaisen sosi-
aaliturvan oikeudenmukaisuudesta.

Mytis Suomen pankin pldjohtaja Erkki Liikanen on kiinnittlnyt
huomiota elinaikakertoimeen, joka saattaa pudottaa elikkeiden tasoa.

Liikanen mytis vaatii - aivan oikein - riittdvii tietoa siiti, miten eldke-
uudistus vaikuttaa suomalaisten elikkeisiin.

Ehkeasioilla on monta puolta. Elinaikakertoimen tarkoitus ei ole
alentaa elikkeitl, vaan saada suomalaiset ryoskentelemiin nykyisti
pitempldn. Eliniiin pitenemisestl halutaan osa ryovuosiin. Silti eldke-
vuosiakin rulee keskimdirin nykyisti useampia.

Eliikejiirjestelml tiukkenee alkupidstiln, kun varhaiselikkeiti kar-
sitaan. Tytiuran loppupilssl eliketurva joustaa ja palkitsee runsaasti
tarjoamalla 4,t prosentin superkarttuman 63 ikivuoden jelkeisista
ansioista.

Yleisen terveydentilan ja koulutustason parantuessa sekii ryon $ry-
sisen kuormittavuuden vlhenryessi ei normina voida pitii varhaista
eld.kkeelle siirrymistl 55 tai 6o vuoden ilssl. Oikeudenmukaisuuden
nimissd sama vaatimus on asetettava myris johtoportaalle. Kravatti- ja
jakkupuolen triissi voi hyvin jatkaa harmaa- tai harvatukkaisena.

Keskimaerainen ehkkeellesiirtymisiki ja siirtymisen odote ovat
viime vuosina vlhitellen nousseet ja nousevat uudistuksen vaikutuk-
sesta varmasti. Valtion sektorilta saatiin dskettdin uusia tietoja myos
ry6kyvyttomyysehkkeiden alkavuuden merkittdvdstd vihenemisestl.
YhI harvempi valtion palkollinen lihtee ehkkeelle tyokyvyttiimini ja
yhl useampi terveenl, vanhuuseldkeidssi.

Henkivakuutusyhtioilli on oma saumansa ty<iuran aukoista joh-
tuvien elikeva.jausten paikkaamisessa, mutta niillekin voidaan asettaa
vaatimus realististen eldkearvioiden esittlmisestl. Nythin nettoelikkeet
ovat 75-8o prosenttia aktiiviajan nettopalkasta. Matalista ehkkeistl
varoitteluun ei ainakaan sovi vaatimus ehkekattojen asettamisesta.

Toive elikeuudistuksen vaikutusten ja seurausten selvittimisesti
on terkee ja paikallaan. Tdhdnastiset kokemukset tiedon perille-
menosta eivit tosin lupaa helppoa menestystl. Elikeuudistuksen
voimaantuion alla tyoelikeyhtiot lihettivlt valintaikldn tuleville 63

ja 64-vuotiaille henkiltjkohtaisen laskelman tulevasta elikkeesti
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English summary

Tiedoksi

Johan on:
Laskuperustekorko - alan uusin hitti

ja media hoiti julkisuuspuolen mallikkaasti. Silti vain 6o
prosenttia tuonikiisisti sanoo tietdvlnsd tulevan eldkkeensi
hlwin tai suunnilleen.

Ty<intekijin elikelain TyEL:n voimaantullessa kan-
nattaa todella panosraa vakuutetuille lihetettivin ansio-

ryoluettelon sekl elikearvion huomioarvoon ja viestien
laatutasoon. Tieto tai summittainenkin arvio tulevasta
vdhenrdi aiheerromia pelkoja.
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Pitkii n ju u pas-ei pds -keskustelun jiilkeen suomalaisiin

m i n isteritii h in perustettii n a I kuvuodesta u usia h ui ppuvi r-

koja el i yhdeksiille m i nisteril le oma va ltiosihteerinsS. Heistd

kaksi koti utu i sosiaali- ja terveysmin isterititin.

Sttolni sai
ttaltiosihteBrinsa

\l
altiosihteeri valitaan ministerin toimikaudeksi. Hinen tehtiviniin on
toimia ministerin apuna ja edustajana. Kaikille valtiosihteereille kuuluu
kansainvilisten tehtlvien ja etenkin EU-asioiden valmistelua, mutta muu-
ten yksittiiset tehtlvlt saattavat vaihdella eri ministerioissi.

Sosiaali- ja terveysminisrerirjon tarvittiin kalsi valtiosihteeril. Sosiaali- ja
terveysministerii Sinikka Miinkiirettd avustamaan nimitettiin oikeus-

tieteiden kandidaatti Leila Kostiainen ja peruspalveluministerii Liisa Hyssiilee
hallintotieteiden maisteri Terttu Savolainen. Oheisissa haastatteluissa he kertovat,
millaiseksi uranuurtajan ryd on osoittautunut vakuutusasioitakin valmistelevassa ja
valvovassa ministeri<issd.

Teksti: Koti Kolliomiiki ja Pirkko lyviikorpi
Kuvot : fu ul ikki H olo poi n en
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"Pefit6sten valmistelu
toimii hyvi n"

Leila Kostiainen:

H
aastattelupdivlnl sanomalehdet ovat
jdlleen kerran kertoneet, etti ryoeldke-
alaa koskeva plltoksenteko on suljettua

tydryhmdn esityksiin. Omassa tyosslin se kiyt-
tld apunaan maan parasra ty<ieldkeasiaintunre-
musta, joka loyryy Eliketurvakeskuksesta. Tdssd
ei ole mitdin outoa tai tulehtunutta, Kostiainen
painottaa.

- Tycielikealan pldtoksenteko on avoimem-
paa kuin monen muun alan lainvalmistelu. Itse
asiassa minun on hlvin hankalaa keksil mitdln
keinoa, millii tyoeldkealan plltriksentekome-
nettelyl saataisiin nykyisti liipinikyvimmlksi,
nan llsaa.

jilkeen samaan ikaluokkaan ja samaan suku-
puoleen eli taito lienee kiteyrynyt yli viisikymp-
pisiin miehiin. Thsa-arvoasiat itselleen liheiseksi
kokeva Kostiainen ei ole sokea tiille ilmiolle.

- Meilla on sellainen iklrakenne kaikkialla
ry<ielimlssi, ettl ryriryhmit vekisinkin tasapiis-
tyvdt. Ja sukupuoli-ilmio on valitettavan yleinen
useimmi[[a toimialoilla: Suomessa on johtopai-
koilla ja johtavina asiantuntijoina edelleenkin
liian vdhdn naisia. Niin kauan kuin naisia ei

ja hiimiiriiii. Tytimarkkinoiden keskusjdrjestojen
ehkeneuvotteluryhmln eli niin sanotun Puron
ryciryhmln mandaattia ihmetellidn.

Osansa kritiikistl on saanur myos Eldketur-
vakeskus, jonka asiantuntijaroolia pidetdin liian
vahvana. Julkisuudessa on jopa kyselty, mitl
ylipiiitiiiin sosiaali- j a terveysministeriolle j iii
ryoelikeasioissa plltettivlksi.

Sosiaali- ja terveysministericin valtiosihteerii
Leila Kostiaista ei keskustelu tai sen alkuperl
ole siikiyttlnyt. Hln runnusrauruu reippaasti
nykyisen ehkeasioiden valmistelumenettelyn
ehdottomaksi kannattajaksi.

- Seki toimeenpanijoiden etti tyomarkkinoi-
den edustajista koostuva ryoryhmii on puolusta-
misen arvoinen. Se on synrynF tarpeesta saada
seka elakkeenmaksajat etti edunsaajat mukaan
valmistelemaan kaikkia ndird osapuolia koskevia
paetdl$ie, hln sanoo.

Kostiainen huomauttaa, etti kyseinen menet-
tely on toiminut hyvin jo neljln eri hallituskau-
den ajan.

- Juuri tillaisen laajapohjaisen, kestdvin ja
uskottavan valmistelumenettelyn avulla olemme
saaneet aikaiselai suuren ja sywdlle menevln ry<i-
ellkeuudistuksen. Olemme ensimmlinen EU-
maa, joka todellakin on varautunut tulevaan
iklrakenteeseen kunnolla. Veikkaanpa, ettei
ilman asioiden laajamittaista ja yhdessi tehtyd
valmistelua tillaiseen tulokseen oltaisi pldsry.

Ministeritilli vapaat kidet

Kostiainen on valmis nimed.mlln tlklllisen ryci-
elikkeiti koskevan piiroksentekotavan Euroo-
pan demokraatrisimmaksi.

- Tieto muutosaikeista tulee seki edunsaa-
jille eli esimerkiksi palkansaajille, maksajille ettl
toimeenpani.ioille jo hyvin aikaisessa vaiheessa.
Yhdessl nlml etsivdt ratkaisutavan, jonka sit-
ten hallitus esittld asiasta lopullisesti pdittiville
eduskunnalle. Viime kddessd kansan edun val-
vonta on niin iklin eduskunnan asia.

- Sosiaali- ja terveysministerio ei siis ole
missidn tapauksessa pakotettu valmistelevan

Lasin lipi niikyy tahrojakin?

Liipiniikywyys on tuonut pdivdnvaloon myris
sen, ettl rytiellkeyhtioiden hallituksissa istuvat
pitkiilti samat henkilot kuin muutoksia ryoeldk-
keeseen valmistelevat. Kostiainen nikee tilan-
teelle luonnollisen seliryksen:

- Kyse on asiantuntemuksesta. Kenen edun
mukaista se olisi, miklli tyoelikeyhtioiden
hallinnossa toimisi asiaa raitamartomia henki-
lortai

Kostiainen toteaa, errl luonnollisesti hal-
litustyriskentelyssd tdytry ajaa yrityksen
etua, mutta tlmlnkin tehtlvdn hywd hoito
hyodyntdl myris taustaryhmil. - Toisin
sanoen rytiehkeyhrion tehokas liikeroi-
minta on ellkkeensaajankin etu, hln
lrsaa.

- SitI paitsi palkansaa.jat ja tyon-
antajat nimedvdt itse omat edusta-
jansa. Myos ryomarkkinaosapuolet
haluavat, ettd ryoeliikeyhtioissi toi-
mivat parhaat asiantuntijat, jotka
osaavat myos ajaa omien tausta-
ryhmiensi etuja.

Tyriehkeasioita parhaiten osaavar
niyttlvit kuuluvan toinen toisensa

- Suomalaiset ovat suotta arkoja
pitemeen esillS maailmalla omaa
tapaansa ji rjestSS tytieliketu rva.
Minun korviini ei ainakaan ole kan-
tautunut minkiinlaisia epiiilyjii esi-
merkisi EU-areenoilla, valtiosihteeri
Leila Kostiainen kertoo.
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asiantuntemuksen huippupaikoilla nly, he
eivdt my<iskiln johtavia asiantuntijaryhmii
kansoita, hin pahoinelee.

Kirkas kdrki

Vakuutusasioista vastaavan ministeri<in hui-
pulla henkilciasetelma on ainakin raikkaasti
valtalinjasta poikkeava: sekl sosiaali- ja ter-
veysministeri Sinikka Miinkiire etti valtio-
sihteeri Leila Kostiainen ovat eittlmlttl sekl
naisia etti tytieldkepuolen kirkkaita asiantun-
tijoita. - Voisi varmaankin sanoa, etta minis-
tericin poliittisessa johdossa ty<iehkepuolen
tietimys on hyvin hallussa, Kostiainen my6-
tiilee. - Tdssi yhreydessl ei myriskiiin pidii
unohtaa ministerin erityisavustajaa Janne
Meaiimiikei, han lisla.

Yhteiskunnallista ja vakuutusasian osaa-
mista oikeustieteiden kandidaatin ja frsiote-
rapeutin koulutuksen saanut Kostiainen on
hankkinut sekii STTK:n edunvalvontajohta-
jan paikalla etti esimerkiksi Eliike-Tapiolan,
Ehketurvakeskuksen .ia Tapaturmavakuutus-
laitosten liiton hallituksen .jdseneni. Valtiosih-
teeriksi tultuaan Kostiainen jltti niimi halli-
tuspaikat esteellisyysnikokulman vuoksi.

Valtiosihteerin ry<i on vieh tutustumisvai-
heessa, vaikka kolmessa kuukaudessa on ry<in
kuva jokseenkin jo selvinnlt. - Olen poliitti-
nen toimija, mutta samalla kannan virkamies-
vastuuta, Kostiai nen tdsmentdi.

Oman elHmiin hallinta valokiilaan

Poliittisena toimijana valtiosihteerit muun
muassa pitivit huolta hallitusohjelman tayt-
tymisesti. Hallitusohjelmaan on kirjattu
esimerkiksi elikeuudistuksen toteutumisen
seuranta.

- Tyoelike niy'ttll uudistuneen hallitusti.
Olen miettinyt, etti ehki emme ole kuiten-
kaan onnistuneet vieh saamaan tdrkeiti viestil
hvitse: joustava eldkeiki lisli ihmisen oman
elimln hallintaa. Tyrintekijii saa todellakin
itse tunnustella, milti tyrinteon jatkaminen
maistuu.

- Luulen, ertei ellkeikl llhde nousuun
ennen kuin suomalaiset sislistlvit timln asian

kunnolla. Paljon pitii tapahtua vieli mytis
tyopaikoilla, mutta tissl olemme menossa
parempaan suuntaan muun muassa Veto-

:l::3.-n"n,.lman 
siivittlmlni, Kostiainen

Terttu Savolainen:

"Oma oikea
uoma
Itiytyy"

r r altiosihteeri Terttu Savolainen roimii
f f p.rr'rrpaiveluministeri Liisa Hyssiiliin
U ,pun, 1" edustajana sosiaali- ja ie.ueys-

ministeriossl. Tammikuussa tytinsl aloittanut
Savolainen pitll tyritlin mielenkiintoisena,
haastavana .ia uraa luovana. Hln on lajissaan
ensimmiinen.

- Valtiosihteerin tehtivlt ovat erilaisia eri
ministeri6issi. Valtiosihteerivalinnoillaan minis-
terit ovat halunneet korostaa tiettyjl asioita ja
niitten hoitamista. Ministeri Hyssihn kanssa
olemme tehneet yhteistyoti jo kymmenen
vuotta. Eduskunnassa vastasin sosiaali- ja ter-
veysasioista keskustan ryhmikansliassa.

Valtiosihteerinimiryksillii haluttiin vahvistaa
poliittista ohjausta ministerioissi. Ministereitten

ryritaakka on lisilntynyt ja muun muassa EU-
tehtivit ovat lislnneet tycitl. Terttu Savolaisen
mukaan poliittinen ohjaus tarkoittaa hallitus-
ohjelman ja hallituksessa yhteisesti sovittujen
asioiden tuloksellista eteenpiin viemistd.

- Minun vastuualueinani asetuksen mukaan
ovat EU- ja kansainvdliset asiat. Ndissd asioissa

voin olla ministerille avuksi taakanjakajana.
Toimin myos ministerin edustajana tarvittaessa
ministerivaliokunnissa ja muissa tilaisuuksissa,
mihin ministeri ei pllse osallistumaan ia joihin
katsotaan aiheelliseksi mennl.

Terttu Savolainen korostaa, etti valtiosih-
teeri ei ole varaminisreri vaan oma toimijansa.
HInelh on oma roolinsa asioiden valmistelussa
ministerin toimialueella. Valtiosihteerin mielipi-
detti kysytlln ja hin toimii itseniisesti monissa
asioissa ministerin luottamuksen varassa.

Palvelut pytirien pltille?

Hallintotieteen maisteri T..tt, S*rolrinen on
hankkinut kunta- ja hallinnonalan koulutuksen

Tampereen yliopistossa. Kuntien alueellinen,
sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus ovat
haastavia asioita valtiosihteerinkin kannalta.

- Kunnat eriytyvlt paljon. Ongelmia on
sekl pidkaupunkiseudun kunnissa ettl pienissd
maaseutukunnissa. Vuonna zo3o maalla asuu

3oo ooo ihmistl vihemmin kuin nyt ja yli 4o
prosenttia heistl on eliikeliiisil.

Timd merkittivd tieto mielessd meidin pitil
Savolaisen mielestd katsoa palvelurakenteen
osalta tilannetta uudesta niktikulmasta:

- Pitiiisik<i palveluja panna enemmln pyti-
rien plllle? Onhan meillii jo kirjastoautot,
miksei mytis sosiaali- ja terveyspalveluja voida
viedl ldhemmlksi kuntalaista? Tarvitsemme
uusia palvelukonsepteja. Pdikaupunkiseudulla
on varauduttava vanhusmlirin nopeaan kas-
vuun, Savolainen painottaa.

Terttu Savolainen tietll, etti tulevaisuudessa
vanhusviestti on toimintakykyisempll ja itsel-
lisempli kuin timln plivin vanhukset. Silti he
tarvitsevat terveyspalveluja jossakin ehminsi
vaiheessa. Turvaverkkoja tarvitaan.

Medikalisaation yliotetta vlihennettdvi

Hallitus on kiynnistlnyt Kunta- .ia palvelura-
kenne -hankkeen. Sen tarkoituksena on varau-
tua vlestorakenteen ja palvelutarpeen muutok-
siin. Valtiosihteeri Savolaisen mukaan palvelu-
rakenneuudistuksen lihtrikohtana on palvelujen
ja niiden laadun turvaaminen.

- Kuntien palveluissa sosiaali- ja terveyden-
huollon osuus on merkittdvi, jopa noin to pro-
senttia kuntien menoista. Terveydenhuollon
kustannukset nousevat voimakkaasti: erikois-
sairaanhoidossa kahdeksan prosenttia ja perus-
terveydenhuollossa viisi prosenttia vuodessa.
Ymmlrrlmme kaikki, ettl terveydenhuollossa
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pitii tehdii rakenteellisia uudistuksia, joilla kus-
tannukset voidaan hallita ja palvelut rurvara,
Tertru Savolainen selvirtid.

Hinen mukaansa muutos tihtii vuosikym-
menen loppuun. Silloin meillii on roimiva ja
rationaalinen palveluverkko sosiaali- ja tervey-
denhuollon palveluissa. Valtiosihteerinl Terttu
Savolainen on miettinyt jopa palveluElosofiaa.
Avainsanoina ovat uudistaminen, oma vasruu,
kannustavuus ja huolenpito.

- Mika on kansalaisen oma vastuu rervey-
destiin ja hywinvoinnistaan? Yhteiskunta voi
vain kor.iailla, yksilo voi ennaltaehkiisti ja elda
terveellisesti. Miettimllni palvelufi losofi aan
sisdllytin my<is medikalisaation yliotteen vdhen-
tlmisen ihmisten elamdssd. Jos markkinat saavat
yliotteen, niin medikalisaario vahvisruu.

TytissS jaksaminen EU-p66teemaksi

Suomi toimii EU:n puheenjohtajamaana ensi
vuoden syksyllii. Valtiosihteerir ovar riiviisri
mukana puheenjohtajavuoden valmisteluissa.
STM on valinnut EU-puheen.iohtajakauden
pdlteemaksi ryossl jaksamisen.

- Tyokyryn yllapitaminen ja ryossi jaksami-
nen liitrywlt kiintedsti terveyspalveluihin, rytiter-
veyshuoltoon, kuntoutukseen, eldkkeisiin - se
koskettaa kaikkia.

- lhmisen kokonaishyvinvointiin kuuluu
sosiaalinen hyvinvointi. Terveyspalvelu on
avain parempaan, valtiosihteeri Terttu Savo-
lainen pohtii.
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tannusten slistdpaketeista, tel-yhtiiiiden toi-
mintapfiomien,ia sijoitustoimiataa koskevasta
uudietu}ecsra, tel-jlriestelmdn emu-puskurin
periaatteista" koko ry6historia* eliikepalkasta,
joustavasta vanhuuselikeikljiirjestelmdstri ja tel-

TM:n vakuutusosaston
Tarmo Pukkila on useaan
arvostellut julkisuudeosa

S

ylijohtaja

normieq vaknistelua, Muun muassa
Taloussanomat luonnchti taannoin
Pukkilan viestiii todeten "Puron ry<i- ja lel-lainslldinttijen yhdisdmisesti. Parasta

ryhmin vahva rooli omien asioiden valmis-
teli.iana ei miellyti'. Jutussa Pukkila langetti
tuomionsa eriryisesti neuvotteluryhmln ryii-
markkina.iiisenille, koska heist[ useimmat istu-
vat mytis rytieliikeyhtibiden hdlitulaissa. "Miki

aikaa on vireilh rytieliikejnrjestelmiln sijoitus-
toiminnan mahdollisuulaien parantamisa koske-
vat neuvoftelut, Puron ryhmin saawtulaet eivdt
ole olleet midin mi.mmikourien hommia.

Juhani Kolehmainen vaihtui aikanaan asi-
on rytimarkkinaosapuolten ja mikli STMrn antuntiiana Paavo Pitkiseen ja Paavo Pitkinen
rooli?", Pukkila lyqry. YritZin nyt vastata tfiIn Matti Vuoriaan. Puro on jatkanut, mutta ei
kyqrmykseen. omasta tahdostaan, vaan jdrjesttijen pyytiimiini.

Puron ryhml on vuosien saatossa saanut Asiantuntijoilta on tytimarkkinajlrjesttijen
tuomionsa paitsi Tarmo Pukkilalm, ainakin puristulaissa edellytetty poikkeuksellisen hyviil
mytis Asmo Kalpalalta, Pertti Montolta ja neuvottelu- ja sovittelutaitoa sekl vastuunot-
Antti Bltfieldiltl. Muistelen Urpo Hautalan- tokykyl. He ovat ellkepolitiikan teossa olleet
kin jotakin yrirretrcen. lkitiikin sisdlt6 on ollut yhtitiidensii kokoisia miehiii. Newotteluryhmi
yleensl sama: "epdmfirdiset valtuudet", "pukit ei ole yhdessikdin asiassa ottanut Ilmarista tai
kadimaan vartijoioa", "ei niiyii tfylikkiiiltii, Varmaa suosivaa kantaa muiden yhdtiiden kus-
"Vuma ja Ilmarinen piilitrtv[t omista asioistaan tannuksella, eikl tule ottamaan. Syyttijlt esit-
muiden vahingolsi" jne.'salaliimoja on nfiry tek66n nlyrttinsi.
sielli, missii niitii ei ole ollut. Kullakin tydmarkkinajirjesttijen neuvotte-

Tytimarkkinoiden' jilrjest6t ovat maksa- lijalla on oman hallintonsa valtuudet. jos ne
jien ja edunsaajien edustajina neuvotelleet ja peruutetaan, edustaja vaihtuu. Jos uutta ei
oopineet el?ikepolitiikasta tytiellkejiirjestelmin nimed, ryhml hajoaa. Neuvottelut saavat uudet
alusra alkaen, Jlrjestojen edustajat ovat istu- muodot, mutta eivlt lopu. Ryhmi voi hajota
neet rytielilkeyhtitiiden hallitulsissa saman ajan. myiis siihen, ettei se enll kykene sopimaan
Vuodesm r99z lukien jiirjCIttilien tavanomaisista asioista. Kaikki on mahdollista. Toistaiseksi
neuvotteluista on klytetty ry6nimirystii "Puron rytimarkkinaristiriidat on onnistuttu yhteen-

sovittamaan. Mutta ei siti kadehtia kannata. Ei
se he*kua ole ollut.

Puron ryhmdn esirylaet ovat vain ehdotuk-
sia. STM:n vakuutusosastolla on suoranainen
velvollisuus tehdl kilpailevia ehdotuksia. Niitii
ei ole nlkynyt. Puron .yh*ii" ehdotulaet ovat
kelvalneet yhtli hyvin Ahon kuin Lipposenkin
hdlituksille, nlptlviit kelpaavan Vanhasenkin
hallitukselle ja ovat kelvanneet neljllle erilaiselle
eduskunnalle. Puron ryhml on pidiiniiyrynyt
tel-yhtitiideni hallinto* ja yhtitiiden keskiniistl
asemaa koskevien asioiden neuvottelemisesta.
Emme ole hdunneet antaa sijaa jfiviysviiimeille.
Nnita kyqfrnyksia on rybstiayt mm. pankin-
johuja Matri louekoski erityisenl selvirysmie-

l( adolrrrllt

llalta
ryhmii". Ryhml synryi siten, etti neuvottelin

j lggoJuvun alussa SAK:n silloisen sosiaalisih-
reeri Markku Hyvdrisen kanssa rytintekijtiiden

: ry6ellkemaksu.iiirjesrclmlsti.Asialiittyitupo-I neuvotteluihin, joiu sovitteli Esko Ahon halli-
tuksen asettamana viilittljiinl Suomen Pankin

i johtaja Kalevi Sorsa. Kun Hyviirisen kanssa
I aamuFiin tunteina kuljimme Suomen Pankin ja

Eteldrannan vilil, virkaraiehet vielii nukkuivat
viltti korvilla. Se vallan anastulaesa.

Kiiytimme Hyvirisen kanssa neuvotteluis-
samme asianruntijana Ilrnarisen toimitusjohtaja
Kari Puroa. Hdusimme varmistua, emi sopi-
marime ehdot toimivat myiis kifinntissi. Sor-
san sopimusesirys valitettavasti kaatui, mutta

Losse Lootunen' Elinkeinoeliimiin keskusliiton lokiosioiniohtoia
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Millainen
eldketurva on
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THI ld kertaa Tytield ke-lehden pydreii lle p<iydiil le nostetaan esitysl ista

oikeasta ja v6Srdstd: millainen on sosiaalisesti oikeudenmukaisesti

ra ken nettu eld keturva? Keskustel ijat kdyvdt kiivaasti a iheen

kimppuun kukin omaa ndkokulmaansa korostaen, eikH vtilillti

maailmankatsomusten tormdyskurssikaan ole kaukana.

Nuorta sukupolvea keskustelussa edustaa tutkija Elina Moisio,

markki navoim ia toim itusjohtaja Petri N iemisvirta ja tytielii ketu rvaa

johtaja Hannu Uusitalo.

lisnlolonsa syyti.
- Olen tiilli varmaan sen vuoksi, etti minua

pidetlln yleisemminkin erilnlaisena nuorison
virallisena edustajana. Kannuksia asemaani olen
hankkinut aikanaan HYY:n halliruksen puheen-
johtajana ja SYL:n puheenjohtajana. Olin lisliksi
mukana Sitran kokoamassa nuorten ideapajassa,
jonka loppury<i julkaistiin "Parasta ennen zor5"

l(

evdiseni iltapiivi.ni Helsingin Linnun-
lauluun kokoontuu joukko a.jattelijoita
pohtimaan sosiaalista oikeudenmu-
kaisuutta. Kukaan ei tunne toistaan
ennalta, .ioten kiusaus on suuri pyytll
sokkotreffihisid arvioimaan irse oman
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-raporttina, Elina Moisio avaa pelin. 
:

Moisio kertoo pitineensl aktiivisesti esilli
sukupolvien vdlistd oikeudenmukaisuusteemaa
erinlisissi esiinrymissiin. - Edustan itse pientl
iklluokkaa, silld olen syntynvt 1976, hin tds- ,

menral.
Valtiotieteellisesti valmistunut kansanta-

loustieteilijl Moisio rytiskentelee tiilld hetkelli
tutkijana Tyiirerveyslaitoksella. HIn on lislksi
poliittisesti aktiivinen ja vihreiden kaupungin-
valtuutetru HeIsingissi.

Petri Niemisvirta kuuluu kohtuullisen nuo-
reen iklluokkaan henkin, muma on siitl huoli-
matra oilut Henki-sammon roimirusjohtajana
vuodesta zoor. Niemisvirran syntymivuosi on
1970.

- Olen juristi, mutta vain koulutukseltani,
hIn korostaa.

- TInne olen kutsuttu ehki ndkemyksieni
vuoksi: pohdin mielellini, miti Suomessa tapah-
tuu ja mitd tulisi tapahtua. Tyosslni edustan
yrirystl, joka on toimialansa puolesta oikeutettu
ja velvoitettukin ottamaan kantaa yhteiskunnal-
lisiin asioihin, Niemisvirta sanoo.

Hannu Uusitalo ryriskentelee Eldketurvakes- '

kuksessa suunnitrelulinjan johtajana. - Meilll
valmistellaan yhteiskunnallisia pdltriksii taus-,
toittavia selvityksid, joten arvatenkin siksi olen
tdllld rdniin, hln toreaa.

Uusitalolla on ollut aiemmissakin tehtlvis-
slin mahdollisuus seurata liiheltii yhteiskun-
nallisen tiedon soveltamista kdytinnrissi. Eldke-

Elina Moisio kuuluu ikdluokkaan, joka on
saanut tyaiuransa alusta lahtien tottua pet-
kiittiihin ja epdvarmuuden maailmaan. - Tyii-
eldmissd on tapahtunut valtava murros ja
jatkuvasta muutoksesta on tullut arkipiiv66.

turvakeskukseen hin siirryi Stakesin ylijohtajan
paikaha neljl vuotta sitten.

- Olen syntynyt vuonna 1947 eli kuulun
kaikkien aikojen suurimpaan iklkohorttiin.
Olen siis niiden kuuluisien ja pahojen suurten
ikiluokkien edustaja, han heiftee.

Paljonko on riittdvisti?

Lienee turhaa viritelli keskustelua rytiehketur-
van oikeudenmukaisuudesta ennen kuin selvite-
tiln haastateltavilta, onko eliketurva yliplitiiin
riittlvl.

Elina Moisio siirtii suosiolla katseen tule-
vaan: - Uskoisin, etti ehkkeiden taso on tella
he&elli riittlvl, mutta tulevaisuudesta olen (ylla
huolissani.

Moisio kertoo, etteivit pienten ikiluokkien
usko .ia luottamus lakisilteiseen ehketurvaan
ole korkealla.

- Nuorer ottavat yksilollisie ellkevakuutuk-
sia. Ei suoraan sanoen uskota, etti lakisilteistl
ehketurvaa on enli olemassa silloin, kun oma
elikeiki koettaa.

Uusitalo toteaa, etti ihmisten luottamus
sosiaaliturvan pysyryyteen on horjunut muun
muassa 9o-luvun laman seurauksena ja myos
aina silloin, kun tekeilh on suuria muutoksia.

- Jos esimerkiksi enemmistri suomalaisista epii-
lyineen olisi ollut reilur lcymmenen vuotra sitten

Hannu Uusitalo joutuu tavan takaa tulilinjalle
suurten ik6luokkien edustajana. - Usein vii-
tetiiSn, etti turvasimme itsellemme kunnon
elHkkeet lakiuudistuksen yhteydessi erindisten
siirtym6sdinntisten avulla. Niitd kuitenkin tarvit-
tiin, jottei mikHin ikiiryhmii olisi kohtuuttomasti
hivinnyt elSkeuudistuksessa.
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oikeassa, elaketurva olisi jo romahtanut, hin
huomauttaa.

Eliketurvan riittdvyyteen vaikuttaa Uusita-
lon mielesti tarkastelukulma. - Varmaankaan
monen elakeleisen mielesti ryrielikerurva ei ole
riittivdlli tasolla. Pdisdint<iisesti eldketasomme
lienee tarpeeksi korkea taatakseen vanhenevan
vdest<in toimeentulon. Tosin vanhojen suoma-
laisnaisten elakkeen taso on liian matala. Tihln
ongelmaan on kiinnittdnyr huomiota muun
muassa Euroopan unioni, han kertoo.

- Toisaalta riimivyyttl pitii tarkastella rin-
nakkain ryoeli.keturvan kestdqyden kanssa. Kun
nlin tehdiin, voidaan hlwilla mielin todeta,
ettl suomalainen rycieldketurva on eurooppa-
laisittain keskimilrliselh tasolla ja kestlrrys
parhaasta pllsti.

Laskelmat kaukana toisistaan

Petri Niemisvirta eplilee, etteivdt ihmiset ole
edes tietoisia siiti, millainen elikkeen taso aika-
naan on riittivl. - Suuret iklluokat ehkl ovat
perilli tulevasta ehkkeestlin ja omista tarpeis-
taan. He voivat olla siti paitsi hhse varmoja

Petri Niemisvirran mukaan maailmantalous
muokkaa vikisinkin tytitd huolestuttavaan
suuntaan: - Tytintekijiit eivit pysy Suomes-
sa, sille tyd ei pysy taelld. Muutos on huima,
muun muassa luova luokka uhkaa kadota
ulkomaille.

siitl, ettei heiddn elikkeisiinsd kajota. Tdmin
he takasivat itselleen tehdessiln elikeuudistusta,
hdn sanoo.

Niemisvirran mukaan ehkeuudistuksen
yhteydessi synryi joukko vlliinpuroajia, joiden
elakkeet eivit tule olemaan edeltivien sukupol-
vien tasolla:

- Kuulun itse iklni puolesra tdhdn vlliinpu-
toajien ryhmiln. Elinaikakerroin ja ehkkeen
uusi laskentatapa leikkaa monissa tapauksissa
eldkkeitii, ja esimerkiksi Henki-Sammon las-
kelmien mukaan lakisdd.teinen eliketaso rulee
huonoimmillaan olemaan noin 3o-4o prosenttia
viimeisten tyrivuosien lopullisesta palkasta.

Hannu Uusitalo ei purematta niele Niemis- ,

virran laskelmia. - Meillii ei ole kylld mitlln
tietoa sellaisesra, erre elekkeiden tasot laskisivat
noin alas. Erilaisia laskelmia tulevasra erindi-
sin oletuksin voidaan tietenkin rustata vaikka
milld miralla. TdlLi herkellii kuirenkin eldkkeelle
siirtyvien rulotaso on yli 6o prosenttia viimei-
sesre palkasra. Tlmii johtuu osittain siiri, ettl
viimeinen palkka ei kovinkaan usein ole se kai-
kista suurin, mutta puhe lo-4o prosentista ei ole
perusteltua, Uusitalo huomauttaa.

Niemisvirta muistuttaa, ettei hin olekaan
huolissaan nykyisen ellketurvan tasosra vaan

, siitl, mihin suuntaan kehirys on viemissd.

- Elakkeen riittdrys on iso kysymys, kun
siti suhteutetaan esimerkiksi tarvittavan hoivan
tasoon. Sairauksien hoidot erikoistuvat ja kallis-
ruvat, Niemisvirra tierII.

Ansioperusteisuus liihellti ideaalimallia

Elina Moisiota jossain mllrin hirvittdi nyky-
suuntaus, joka niyttid lisidvin yksinomaan
yksil6n vastuuta omasta sosiaaliturvastaan. - En
haluaisi sellaista mallia, jossa kaikki saisivat mak-
saa itse omat elikkeensl. Mielestlni jokaiselle
kansalaiselle pitii taata kohtuullinen perustaso,
hln sanoo.

Uusitalo ryhryT miettimlln ihannemaailman
ideaalimallia:

- Jos eliisimme raivaassa, niin tekisin ehk-
keisiin tasajirjestelmln. Mutta kiy'tinntissd asiat
eivdt toimi niin. Paras on usein hyviin viholli-
nen.

Parhaimman puutteessa Uusitalo kehottaa
etsimidn sellaista ratkaisua, joka takaa kohtuul-
lisen oikeudenmukaisen ehkkeen. - Silloin se

kyllii on ansioihin suhteutettu ehke. Ansiope-
rusteisuus ei kuitenkaan voi olla ainoa mdirllvl
tekijl, vaan tihan malliin rarviraan muira, tasaa-
via elementte.id mukaan - aivan kuten meilli
nykylin onkin.

Niemisvirta ei limpene tasamalleille: - Jos
Iihtisimme ihannoimaan tasaehkemallia, meilld
pitlisi olla siinl tapauksessa myris tasaverotus ja
loppujen lopuksi tasapalkat; kaikkea vaan tasai-
sesti. Nein asiat eivlt kuitenkaan toimi.

- Sen sijaan nyt voitaisiin keskustella siiti,
pitiisikci meidin ansiosidonnaiseen ehkejlrjes-
telmiln rakentaa.jonkinlainen katto seka elak-
keille ettl lakisliteisille eldkemaksuille. Se antaisi
tilaa yksiryisille tai kollektiivisille vakuutusjlrjes-
telmille, Niemisvirta haastaa.

Vaikeasti toteutettava so! idaarisuus

Uusitalon mielesti ellkekatto on mielenkiintoi-
nen ilmi<i. Hin toteaa, erte yleensa sitl kritisoi-
daan vasemmalta.

- Ruotsissahan tdllainen elikekatto on, ja sen
plllle on rakennettu kollektiivisia lisleliikejiir-
jestelmil. Lopputulos ei kuitenkaan ole aivan
onnistunut tai ei ainakaan tiysin solidaarinen,
silli tietyt alat eli ihmiser ovar jaeneer nliden
lisieldkejirjestelmien ulkopuolelle, Uusitalo
huomauttaa.

Niemisvirran mielesti Suomessa pitlisi kui-
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Hannu Uusitalo muistuttaa,
etti suomalainen tytielHmi
on kokenut suuria muutok-
sia ennenkin: - Koko elin-
keinorakenteen taannoinen
myllerrys pakotti minun van-
hempieni sukupolven muut-
tamaan maalta kaupunkiin
tytin perdssS.

tenkin turkailla tarkoin Ruotsin elikemallia.
- Tirlisiko meilliikin antaa kansalaisille mahdol-
lisuus vaikuttaa siistojen sijoittamiseen lakislii-
teisen elikesiistimisen sisllh?

- Ainakin oman ehkesilstlmiseni sijoitus-
profiili poikkeaa kovasti lakisldteisen sdistl-
misen sijoittamisesta. SiinI missd omat silst<ini
ovat llhes sataprosenttisesti kehittyvien aluei-
den osakkeissa, niin lakisliteisessl.jlrjestelmlssi
osakkeisiin sijoitetaan maksimissaan 2o prosent-
tia.

SdistSS saa

Niemisvirtaa harmittaa, etti Suomessa keskus-
telu tuppaa pakkautumaan kahteen iilripiifi iin.

- Pitiisi mukamas valita vain joko pelkiistiiiin
ryoelikej iirjestelmi ilman yksilollistd elementtii
tai sirren ei miriin lakisllteistl turvaa ja ry<intii
kansa kadulle kerjiimlin. Mielestini lakisditei-
nen ja vapaaehtoinen ellketurva eivit ole ollen-
kaan toisilleen vastakkaisia, vaan ne molemmat
tulisi nehda osana yksilon kokonaiseldketurvaa,
hen korostaa.

- Minunkin mielestlni joustavuutta voisi olla
entistd enemmin, Moisio myotlilee.

- Ei minullakaan ole yhtdin mitiin ihmisten
sidstimisti vastaan. Kysymys kuuluu ainoastaan,
pitiiiik6 yksiryinen siistiminen olla osa sosiaali-
turvaa? Itse olen paljon levollisempi, kun sosiaa-

liturvani taso ei riipu omista siist<iplltol<sistlni,
Uusitalo sanoo.

- Usein viiterlin, ettei ihmisid kiinnosta
nlmi asiat. Onkohan oikeasti ndin vai halu-
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Sokerikuorrutettua viestintdS

Niemisvirta ei hevin luovu ajatuksesta yksilolli-
sen sllstimisen reilusta kannustamisesta. Hinen :

mielestiin nyt kolmikymppiset rarvitsevat airoa ,

rietoa Iakisldreisen eldkkeen suuruudesta, jotta
ndmi voisivat paremmin varautua tulevaan.

- Esimerkiksi ellkeuudistuksen viestinti
kuorrutettiin kovin kauniin nikciiseksi. Asiar
kerrottiin niin, ettl ne olivat "too good to be
true". Tulkoon nyt kuitenkin selviksi, eme mie-
lestlni tyoelikeuudistuksen yhteydessi saatiin
aikaiseksi todella hyvil muutoksia. Miksei niistd
siis voitu aidosti kertoa? Niemisvirta ihmette-
lee.

Uusitalo ei ole havainnut tiedon tarkoituksel-
lista pimirtlmistl. Sen sijaan hln on ollut nike-
vinlin yksiryisvakuutuksen puolelta pelottelun
makua ilmassa ja 

f opa v1irll tietoa lakisiiteisen
eldkerurvan riirtlvydestd.

Elina Moisiolle Niemisvirran esittlmit aja-
tukset eivdt ole aivan vieraita. Myos hin havaitsi
viestin kuorruttamista ehkeuudistuksen yhtey-
dessi.

- Uudisrus markkinoiriin nuoremmille suku-
polville aika nippiristi siten, etti korostettiin
opiskelu- ja lastenhoitoaikojen ehkekarrrumaa.
Toisin sanoen pidettiin esilll myonteisii, mutta
kuitenkin aika pienil yksityiskohtia. Olin sil-
loin SYL-aktiivi, ja kylld me yritimme pitai ylll
sukupolviajattel ua eldkeuudistuksen yhteydessi,

Kitkaa sukupolvien velille

Niemisvirran mukaan suuret iklluokat pitivit
el:ikeuudistuksessa hyvin puolensa. Hannu
Uusitalo kertoo, ette uudisrusra tehtiessd pidet-
tiin tarkoin esilli sekd sukupolvi- erra sukupuo-
liaspektia.

- Tlytyy kuitenkin muistaa, erra rassakin
uudistuksessa tehtiin poliittisia kompromisseja.
Niiden peruja ovar eriniiset pitkit siirtymlkau-
det, joista nyt suuret ikiluokat hycitywlt. Ne
olivat hinta, etti jdrjestelmi pysryttiin uudista-
maan, Uusitalo huomauttaa.

Moision mielestl kaikki ei kuitenkaan men-
nyt oikein. - Nuoremmat sukupolvet ovar iuuri
niiti, jotka ikilntyesslln ovat itse maksaneet
omat elikkeensd ja jotka silti saavat pienempil
claKker ra kur n edeita,|ansa.

- Tuo ei kylie pida oikein paikkansa. Silloin
kun eISkejirjestelmimme luotiin 6o-luvulla,
se piti tehdd tyhjiisti. Ensimmdiset sukupolver
saivat pienehkot elikkeensl maksamatta niistl,
nrutta tyossl olevat joutuivat maksamaan seki
silloin eldkkeelh olevien ehkkeet erti rahastoi-
maan omaansa. Tdmi on universaali piirre, kun
tehdaen elikejdrjestelmii, Uusitalo sanoo.

- Haluaisin lisdksi huomaurraa, erti 9o-
1uvulla tehtiin suomalaiseen eldkejlrjestelmidn
paljon suuremmat leikkaukset kuin nyr, ia ne
leikkaukset koskivat kylld myos minun iklpol-
veani. Muun muassa varhaisehkkeitd ryhdyttiin
sulkemaan silloin, hdn jatkaa.

Uusitalo toteaa kuuluvansa joka tapauksessa
siihen sukupolveen, joka ehtii olla elikeuudis-
tuksen voimaantultua tciissl ja pdisee nlin ollen
halutessaan nauttimaan superkarttumista myo-
hempini ryoskenrelyvuosi naan.

-Ja toisaalta elinaikakerroin ei ehdi rokorta-
maan meidln ikiistemme elakkeite juurikaan,
han Uetaa.

Pitkiie ikea ja tydta

Moisio ei usko, ettl suomalaiset tekisivar pitkle
tyiiuraa hyvien ehkekarttumien vuoksi:

- Elikeuudistus pohjaa muutoinkin oletuk-
siin, jotka eivit rule roreurumaan. Esimerkiksi
ehkkeelle siirrymisen myrihenryminen on sellai-
nen oletus, joka ei arvioni mukaan kehiry toivo-
tulla tavalla. Nykyiln tehdean sairasta purkea:

taanko kansa pirll tietlmdttomlnd finanssita-
louden asioista, Niemisvirta kyseenalaistaa.

- Kansan taloudellisen tietlmyksen lisaemi-
nen on todella hlvi asia, murra pidetdln se kui-
tenkin erilldin sosiaaliturvasta. Uusitalo kertaa.

mutta ldnemme jdi vlhemmllle huomiolle.
Moisio huomaurtaa, etti suomalaiser ovar

kovin jdrjestelmluskollisia, jotka ottavat muu-
toksetkin kiltisti vastaan ilman turhia muti-
noita.

mennlln myohddn toihin ja sieltd aikaisin ulos,
: murta siinl vilissd tlysilli tekemisen paine on

valtava. Ei vlki yksinkertaisesti jaksa.
Niemisvirta huomauttaa, ettei nuoremmille

, sukupolville rycin arvo ole enii sama kuin ennen.
, - Me emme ole valmiita uhraamaan vapaa-aikaa

ja aikaa perheen kanssa ryon hywdksi. SitI paitsi
jyrkki marginaaliverotus rokottaa kovasti ryoti
tekevll ja toimii siten epd.motivoivasti.

- T<iistd halutaan vieh hyvin iln aikana pois,
ja harvat keikkuvat siella ylimldrlistd elikekart-

i tumien toivossa. Eiki ryonantajakaan halua, ettd
ikilnrynyt rycivoima j atkaa tyontekoa, Niemis-
virta sanoo.

- Onnellisuustaloustieteilij<iidenkin mukaan
oma status ja tulotaso eivdt ole ihmisille endd
niin tlrkeiti kuin ennen, vaan vapaa-aika on
muuttumassa yhl merkirykseilisemmiksi, Moi-
slo mvotatlee

Status ei paljon paina
:

' Uusitalo huomaurtaa, ettei tyoeliketurvan kes-
i tdvyys ole loppujen lopuksi ihmisten asenteisra

kiinni.- Itse eldkejlrjestelmimme on hywin
vdhdn sensiriivinen ellkkeelle ldhtoikaen nah-
den. Ei ole paljoakaan merkirystl pidemmlllii
aikaviililll, llhteeko ihminen elikkeelle 63- tai

i 68-vuotiaana. Mutta muita kansantaloudellisia
vaikutuksia ihmisten tyoskentelyn jatkamisella
tosin on vaikka kuinka paljon. Eniten merki-
rysti tyoeliiketurvan kestlryreen on rahastoi-
tujen varojen tuotolla, hiin lisdd

- Mutta eikd olisi oikeudenmukaista, ettd
ihminen klyttdisi pidenryneesrd elinidstdln
osan ty<intekoon ja pitdl ndin kustannusra-
soa kurissa? Nythiin ihmiset todellakin elivdt
pidemplln ja terveempinl kuin aikaisemmin,
Uusitalo jatkaa.

- YhtZi hywinhiin voitaisiin ajatelia, erra on
' oikeudenmukaista leikata palkkoia tai tehdd

niin, ettd ihmiset olisivat pidemplln rtiissl
, pienemmdlll palkalla ja tekisivlt vaikka vasta-
' vuoroisesti lyhyempid tyopiiivii, Niemisvirta

l(aryrstaa.
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A
jankohtainen elikeuudistus on tuo-
nut ellkeasiat entistl ndkyvlmmllai
osaksi yhteiskunnallista keskustelua.
Niin on hyvi, sillii tietoa tarvitaan.
Eldkeuudistuksen nikyminen medi-
assa tukee tiedon perillemenoa. Esi-

merkiksi jousrava elikeikd korostaa omien valin-
tojen merkirystd ja valintojen tekeminen vaatii
aina tuekseen myos tietoa. Lisitiedon tarve
on kdynyt selvisti ilmi uudistusta kdsittelevistd
kysely- ja haastattelututkimuksista.

My<is uudistuksen kansantaloudelliset vaiku-
tukset kiinnostavat. Omakohtaisten vaikutus-
ten lisiksi kiinnostaa se, miten uudistus nikly
koko yhteiskunnan tasolla. Riittivitko rahat
ehkkeiden maksuun my<is tulevaisuudessa ja
kohteleeko uudistus oikeudenmukaisesti eri
vlestoryhmii? Elikeaika muodostaa ison osan
ehmlstl. Siksi on jdrkevdi varmistua ehkeajan
toimeentulon vahvasta perustasta. Yhtd lailla :

on perusteltua saada tietoa siiti, ettl lakisdl- :

reiseen sosiaaliturvaan rehtlvdt muutokset orat i

rasapuolisia. ,

Taustalla on myiis yleinen huoli vdesr<in .

ikidnrymisen vaikutuksisra. Tyciikiisen vdest<in :

mddrin pitklaikainen supistuminen on ennen ,

kokematonta. Kdytettdvissi ei nlin ollen ole ,

kokemusperiisti tietoa siitd, mirl kaikkea se

yhteiskunnassa muuttaa ia millaisia ovat tilantee- :

seen sopivat talouspoliittiset toimintamallit. Jo i

n1.t pitiisi kuitenkin osata varautua esimerkiksi i

julkisen ralouden rahoituksen tiukkenemiseen. i

Pirkdn aikavllin kehirystl kdsittelevisrl ,

ennusteista fa tutkimuksista onkin kova kysyntl. ,

Tdmi on mielenkiinroista, silld samanaikaisesti i

suhdanne-ennusteiden suosio on ollut ainakin r

hetkellisesti hiipumaan pdin. Suhdanne-ennur- i

teita on aika ajoin arvosteltu siirl, ertd ne muis- i

tuttavat liiaksi toinen toisiaan. Samankaltaisuu- ,

den seurauksena kaikki ioko yhdessl onnistuvat
tai menevit metsdln perlkanaa kuin k<iyhln ;

talon porsaat. Ennusteiden runsaudesta ei siten ,

ole kovin paljon lislarvoa. 
:

Hyviii ja huonoja ennusteita?

Pitkin aikavllin ennusteiden vlliltl eroia kylli
loytyy. Erot seki ennusteiden tekotavassa ja
tuloksissa ovat lisdksi kirvoittaneet tutkijoita
vilkkaaseen mielipiteiden vaihtoon. Tistd esi-
merkkinl on taannoinen kipakka sanailu Yhteis-
kuntapolitiikka-lehdessd.

Puntaroitaessa keskeniln eri ennustelaskel-
mia kannattaa ottaa huomioon se, etta eriryyp-
pisten laskelmien kdyttotarkoitukset poikkeavat
toisistaan. Lislksi laskelmien tekijit joutuvat

*ffi 
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tekemiln valinto.ia sen vllilh, mitl hyvii omi-
naisuuksia ennustemalleihin voidaan sisillyttii.
Elikejirjestelmln yksityiskohtaisesti kuvaava
malli .ioutuu tinkimiin siiti, kuinka hyvin se

ottaa huomioon ehkejlrjestelmln ja muun
talouden vuorovaikutuksen. Ja piinvastoin.

Pitkln aikavilin laskelmat julkisten menojen
kehiryksestl (ml. sosiaalimenot) ovat yleisimmin
luonreeltaan melko mekaanisia laskelmia. Tdl-
laisia laskelmia on kiytetry niin sosiaalimeno-
toimikunnan (SOMERA) kuin Thlousneuvos-
tonkin raporteissa. Niml laskelmat perustuvat
edunsaajien vlestijosuuksien kehitykseen, ja
sosiaaliturvan ja verotuksen kehirystl koskevat
oletulaet ovat usein pelkistetryji. Rikkautta tar-
kasteluihin saadaan ns. herkkyystarkasteluilla.
Niissi muutetaan yleensl yhtl taustaoletusta
kerrallaan, ja lasketaan vaihtoehtoinen kehirys-
ura. Ndissl ennustelaskelmissa sosiaalietuuksilla
ja verotulaella ei kuitenkaan ole vaikutusta mm.
talouskasvuun (ns. feedback-vaikutuksia).

Tdllaisten yksinkertaisten laskelmien etu on
se, etti ne ovat selkeiti esittdl ja avautuvat luki-
joille helposti. Skenaariolaskelmat puolustavat
paikkaansa erityisesti silloin, jos edelh maini-
tuilla feedback-vaikutuksilla ei ole suurta mer-
kirysti tai niiden arviointiin liitryy huomattavaa
epivarmuutta.

Teoreettisesti kehittyneempii ja vaativam-

pia vilineitl ovat ns. yleisen tasapainon mallit.
Niissd kotitaloudet ja yritykset reagoivat lain-
siiddnn<in muutoksiin taloudellisissa peet6k-
sissldn, ja hinnat tasapainottavat kysynnin ja
tarjonnan ryti- ja hytidykemarkkinoilla. Omalta
osaltaan mycis verotuksen ja sosiaaliturvan muu-
tokset vaikuttavat kotitalouksien ja yritysten
valintoihin .ia sitl kautta koko kansantalouden
kehitykseen. Niilh on kansalaisten elamaen
sekl suoria hlvinvointivaikutuksia ettl vllilli-
sii vaikutuksia mm. ryollisyysmuutosten kautta.
Esimerkki tlllaisesta vilineestl on ETLAn ns.

FOG-malli, jolla on hiljattain arvioitu elike-
uudistuksen kokonaistaloudellisia vaikutuksia
ja sukupolvivaikutuksia.

Miki on oikea ennustemalli?

Elikkeet ovat iso osa kansantaloutta. Timin
vuoksi on tirkedti, ettl kiytettlvissl on vili-
neiti, joiden avulla voidaan arvioida mm. eli-
kejlrjestelmiin tehtivien uudistusten koko-
naistaloudellisia vaikutuksia. ETtAn tutkimuk-
sen mukaan elikeuudistus vahvistaa taloutta
eli uudistuksen .iohdosta ty<ivoiman tarjonta
lisiiiinryy ja tuotanto kasvaa. M ielenkiintoinen
piirre on se, ettl tutkimukseen sisllryy kaksi
toisistaan selvdsti poikkeavaa arvioita tistd kas-
vuvaikutuksesta. TImI antaa hyvln esimerkin

Elikeuudistuksen
vaikutukset yksityi-
sen sektorin tytieliike-
menoon ja -maksuun
vuonna 2050 Eliike-
turvakeskuksen ja
ETLAn ennustelaskel-
missa.

Menot / palkkasun o/o

Ennen Jiilkeen Muutos Ennen Jiilkeen Muutos

ETLA
Laskelma t
Laskelma z

ETK
20o2
20O4

33,7
34,6

35,7

32,o
30,7

31,4
30,7

-'t,7
- 3,9

- 4,3

3O,1

3',t,1

30,9

28,o
27,1

26,5
27,4

- 2,1

- 4,o

- 4,4
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pitkln aikavilin ennusrelaskelmiin vlijlimitti
sisilrlvisti menetelmlllisisti vaikeuksista ja nii-
den vaikutuksista.

ETtAn arvioiden tausralla on kaksi eri laskel-
maa. Ne perusruvar tu*ijoiden harkintaan siitl,
miten eli.kkeelle siirrymisti tulisi mallissa tarkas-
tella. Toisessa laskelmassa ehkkeellesiirrymisikl
on "sidottu" eli mallin ulkopuolelta annetru ole-
tus (laskelma z). Siini oletuksena on, erre elek-
keelle jdinti myrihenryy runsaalla puolellatoista
vuodella vuoteen 2ojo mennessi. Laskelmassa
r myrihenryminen seuraa palkansaajien omista
ehkeikivalinnoista vanhimmissa ikiryhmissi.
Eliikkeelle siirryminen myohenryy kiytlnn<issi
yhtii paljon kuin laskelmassa 2, mutra ajallisesti
hieman nopeammassa tahdissa.

Thulukossa on esitetry .ioitain tunnuslukuja

Suhdanne-ennufleita
on dihd ajoin

druoflebu siitii, ettti
ne muifluttduat lliahsl

toinen toisiaan.

niisti laskelmissa. Taulukkoon on vertailun
vuoksi lisltry myos Eldketurvakeskuksen pirkdn
aikavdlin ennustemallin (PTS-malli) ruoreimmar
tulokset. Laskelman z perusteella ehkeuudis-
tuksella olisi kdytinntissl samanlaiset meno- ja
maksuvaikutukset kuin Eltketurvakeskuksen
arviossa. Laskelma r sen sijaan eroaa selvdsti seki
laskelmasta z etti Eliketurvakeskuksen tulok-
sista. Sen mukaan uudistus vfientdisi eldkemeno
ja -maksupaineita huomartavasti vlhemmln
kuin nimd verrokkilaskelmat. "Vaatimatto-
mampaa" tulosta selittil se, erre laskelmassa r
tytiurien pitenemisen vastapainona tytipanos
supistuu nuoremmalla illli. Tiimi syo uudis-
tuksen tehoa ryollisyyden parantajana ja kasvun
vauhdittajana.

Tutkimuksesta ei voi piiitelli kumpaa las-
kelmaa tekijlt pitivdt ensisijaisena arviona.
Kysymyksessl onkin hankala valinta. Toisaalta
rydnteon tasoittuminen elinkaarella on luonteva

seuraus valitusta lihestymistavasta, jota luon- ,

nehtii ns. tlydellinen ennakkorietimys tule- i

vaisuudesta. Sen johdosta kotitaloudet voivat i

suunnirella hyvinkin tarkasri tulevaisuutra ia ,

reagoida lainsiidinn<in muutoksiin nopeasti,
ja kustannuksitta. He voivat vlhentlii tyon- i

tekoa nyt tietden lislivinsi sitl vasraavasti :

tuonnempana, jolloin se on eriryisen edullista ,

korkeampien ehkekarrtumaprosenrrien uuoksi. i

Kotitalouksille rytiskentelyn vlhentiminen nyt :

ja lisllminen 3o vuoden plistl on llhes yhtii :

luontevaa kuin tdlle illalle ajatellun ylirytin teke-
minen vasta huomenna. Tiysin esteettomesri
kotitaloudet eivlt voi siirtli rytintekoa eri ajan-
kohtien viililli, koska kotitalouksien velat eivit
voi ylittii varallisuutta. TemI ns. likviditeetti-
rajoite sitoo lfiesrymistavassa kuitenkin ldhinnd
vain nuoria.

Tulokset rodennik6isesti muuttuisivat, jos
tarkastelussa olisi mukana tulevaisuutta kos-
keva epdvarmuus. T:il16in mahdollisuudet jakaa

ry<ipanosta eld.kekannusrimien mukaan eri ikd-
kausiin ovat kapeammat. Pidlkkeenl toimii
se, ette katkokset ryouralla yleensi heikentlvit
my<ihempli tyollisrymisti tai ansiotasoa. Tyti-
panoksen omavalintaisiin katkoksiin liitryy siis
myiis riskinsl.

Tyopanos nuoremmalla ialle voi supistua
myos yleisen ryoajan lyhentlmisen seurauksena,
jos pitenevln tytiuran kompensaariona vaadi-
taan vuosiryoajan lyhentimistii. Tlhiin liittyy
kuitenkin kaksi huomiota. Valitussa lfiesrymis-
tavassa ry<imarkkinajirjestot ja niiden piit<ik-
senteko eivlt ole tarkastelun kohteena lainkaan.
Tall6in my<is kollektiivinen ry<iajan lyhentimi-
nen on oletus, joka menetelmlllisesri sovelruu
huonosti tihln yhteyreen. Lisiksi klytinn<issi
tyomarkkinajlrjest<ijen vilisissl sopimuksissa
paineet pidentli rytiaikaa kumonnevat ainakin
ison osan pyrkimyksisti rybajan lyhennyksiin.
Omalta osaltaan nimi paineet synq/var kansain-
vdlisen kilpailukyvyn siilyrtimisesti tilanreessa,
jossa muissa maissa ryriaikaa ollaan pikemmin-
kin pidentimissd kuin lyhentimlssi.

Eksaktin tiedon sudenkuopat

Yhreiskunnalliset ilmi<ir ovat erinomaisen
monimutkaisia. Halurtaessa miirdllisii arvi-
oita tulevaisuudesra on kehitysti pelkistemivl
ja keskiryttiivii olennaisiin syy- ja seuraussuhtei-
siin. Timi pelkistdminen on juuri taloudellisten
mallien etu. Niiden avulla voidaan kuvata aina-
kin pieni osa niistl mutkikkaisra keskinlisisti
riippuvuuksista, joita vallitsee kotitalouksien,
yrirysten ja julkisen sekrorin vililll.

Kdlntripuolena on se, etrl parhaimmillaankin
malleissa voidaan ottaa huomioon vain osa koti-
talouksien ja yrirysten piitriksentekoon vaikut-
tavista tekijtiisti. Lisiksi hyviitkdin mallit eivdt
ole ikuisia. Malli, joka kertoo olennaisen koti-
talouksien ja yrirysten piitoksenreosra ranean,
toimii huonommin muutaman vuosikymmenen
pddssd toteutuvien valintojen kuvaamiseen nope-
asti muuttuvassa maailmassa. Vuosikymmenien
piiiih?in ulottuvar ennusreer pirdvit siten viif il-
mitti sisllliln suurta epdvarmuutra. Kannarraa
siis varoa niennlisen eksaktiuden sudenkuop-
paan putoamista ja desimaaleihin tuijottamista
pitkln aikavdlin ennusreiden kohdalla.

Vdestrin ikllnrymisen tuomiin muutoksiin
tulisi voida varaurua jo tindin. Tiedimme kui-
tenkin vain suunraa anravasti, millaisia ja miten
suuria nlmi muutokset ovat. Kiy'tinnrin yhteis-
kuntapolitiikan kannalta rulevaisuutra koskeva
suuri epdvarmuus on tosiasia.

Hyvin tehdyt pitkln aikavilin ennuste-
laskelmat ovat pilt6ksenteon tirkei apuvlline,
mutta tdysin yksituumaista kuvaa tulevaisuuden
kehiryskuluista ne eivlt jatkossakaan tulle anta-
maan. Tdsti havainnosta ei kuitenkaan kannata
lamaantua. Hyvin perustellur erilaiset nlkemyk-
set tulevasta kehityksestd ovat toisaalta mytis
hy<idyllisii, silh ne tuovat kukin oman lisinsl
vaihtoehtojen arviointiin. Erot eri ennusteiden
vllilli voivat antaa mytrs lislarvoa tulevaisuu-
teen varautumisessa.

Seija llnokunnos
Eliiketurvokeskuksen

tutkinuspiiiillikki

Liihteet:
Laskelma I & Laskelma 2: Jukka Lassila jaTarmo Val-
konen, Yksityisalojen elSkeuudistuksen taloudelliset
vaikutuket ETLA B2l 1.

ETK 2002 : Tyiiryhmeraportti "Arvioita tyomarkkinajiir-
jestii.ien sopiman yksityisalojen elakeuudistuksen vai-
kutuksista, Eleketurvakeskuksen monisteita 40, 2002.

ETK 2004: Peter Bistrdm, Tapio Klaavo, lsmo Risku ja
Hannu Sihvonen, Elekemenot, -maksut ja -rahastot
vuoteen 2075, Eleketurvakeskuken raportteja 36.
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rI eet vuosikymmener roira, maksat elike-

I maksuia, mutta jiiiidesslsi eldkkeelle kassa

I onkin ryhjd. Hei kaverit, rlmi ongelma

I on ratkaisrava! Ndin presidenrri George

I $(/. Bush valistaa nuorta polvea, ionka
I ryoura pllrryy zo4o -luvulla.
Bush on nosranur eltkeuudistuksen roisen

kautensa asialistan karkeen. Toki eldkeliisten
mddrln kasvu ja eliniln pireneminen muurraa
huoltosuhdetta Yhdysvalloissakin, murra rur-
vataanko elikejdrjestelmin maksukykyisyys sitd
ykslrytsramaltai

Bush ehdottaa, ettl ryontekijit voisivat sijoit-
taa palkkaveroina kerltystl ehkemaksustaan
noin kolmanneksen henkilokohtaisina si.lsttiind
osakkeisiin ja velkakirjoihin. Niin edistetriisiin
yksilon valinnanvapautta ja saataisiin elikesils-
toille parempi tuotro.

Bushin kampanja ei tuottanur toivottua
tulosta. Pdinvastoin: moni tuli sitd epiluuloi-
semmaksi miti tarkemmin ehdotukseen rurus-
tui. Amerikkalaisista yli puolet vastustaa ehke-
jirj estelmln yksiryistdmistd. Myos kongressissa
ehdotus on vastatuulessa, joten eldkeuudistus
ruskin toteutuu presidentin roivomassa muo-
dossa tai aikataulussa.

- Bush on ilmeisen ihastunut "omisrus-
yhteiskuntaan". Mallin yksiryistileisti hin sai
Chilestd, jossa se on jo osoittanur puurreensa.
Amerikkalaiset voivar jo nyt slistld irselleen
yksiryistl eliketurvaa 4ork-tileille, murra moni
ei sitd halua tai edes osaa, kertoo yli kolme vuo-
sikymmentl Yhdysvalloissa asunur toimittaja
Antero Pietilii.

Pietihn mukaan tavallisista amerikkalaisista
harva tuntee porssin salar niin hJwin, etti pys-

ryisi tekemlin tuottoisia sijoituksia.

ElSkkeet turvattu ainakin 2040-luvulle

Presidentti Franklin Rooseveltin luoma vero-
pohjainen ty<ieliikejlrjestelmd on 6y-vuotias -
siis sekin ikdlnrymisen haasteen edessd. Yhdys-
valloissa on rinlin yhrl eliikeliiistl kohden yli
kolme ryossdkdyvda javuonna zo4o vain kaksi.
Laskelmien mukaan eldkerahasron pohja voi sil-
loin tulla vastaan, mutta tulevaisuutta on vaikea
ennustaa tarkkaan, siliii tyon tuottavuus kasvaa
ja ryoehmlssl viihdytiiiin enrisra pirempaen.

- Vditteet, etta veesttjn vanheneminen aihe-
uttaisi maksukriisin, ovat liioiteltuja. Bushin
ellkeremontti on kuin ostaisi uuden auton
siksi, ettl vanhasta rengas puhkesi, huomaut-
taa taloustutkija Peter R. Orgszag Brookings
Instituutista.

Ellkemaksujen kerrymi sijoitetaan valtion

obligaatioihin, joiden ruomo vuonna zoo4 oli
keskimearin t,7 prosenrria. SitI eivdt lamat tai
prirssiromahdukset ole piisseet horjuttamaan
200 vuoteen,

Amerikkalaiset pitivitkin ellke.jdrjestel-
mddnsd luotettavana. Sen rahoitus on nyt
hlvissd kunnossa, silla siti hienoslldettiin jo
r98o-luvulla suurten iklluokkien vanhuuden
varalle. Vuodesta r984 elikerahaston ylijeema
on kasvanut lihes nollasta r,5 biljoonaan ja vuo-
teen zor8 mennessi se nousee 3,7 biljoonaan
dollariin.

Huomio pois budjetin alijddm6stii

Jos veroIuonteiset ellkemaksut korvattaisiin
osittain yksityisilll sijoitustileilh, rahaston ker-

ryml pienenisi ja valtion olisi korvattava puut-
tuvat varat, jotta sitoumuksen mukaiset ehkkeet
voitaisiin maksaa. Aukko rulisi paikata lainalla.
Se maksaisi valtiolle ro vuodessa r - 2 biiioonaa
dollaria.

Uhkana olisi mycis ehke-etujen kaventumi-
nen ja verojen korotus. Yksiryistlminen ryhjen-
tdisi reservirahasro( io vuoreen zozr mennessi
eli kaksi vuosikymmenti aiemmin kuin nyky-
menoa jatkettaessa. TImi ilmenee varttuneiden
etujlrjeston AARP:n laskelmista.

Terlvlkielinen taloustutkija Paul Krugman
tulkitsee veropohjaisen ehke.ilrjestelmln osittai-
sen yksiryistlmisen ideologiseksi ratkaisuksi.

- Se suuntaa myris huomiota pois liittovaltion
budjetin aliieamesra, joka on tulosta Bushin
hyvdtuloisille j drjestimisti veronalennuksista .ia
Irakin sodasta. Jos talous kasvaa seuraavat 5o
vuotta samaa vauhtia kuin ennenkin, ei ellke-
jlrj estelmilld ole mitlln hiitii. Jos raas kasvu
pyslhtyy, p<irssiarvojen mukana romahtavat
myos yksiryiset ehkesijoitukset ja niille luvatut
korkeat tuotot haihtuvat, Princetonin yliopiston
professori Krugman ryki tt1d.

Maksukriisiviite vailla pohjaa

Lakisllteinen elake (Social Security) on joka
neljinnen yli 65-vuotiaan amerikkalaisen ainoa
tulollhde ja pdiasiallinen tulolihde kahdelle
kolmesta elekelaisesrl. 5z miljoonaa eri-ikdisri
amerikkalaisra (elakelaisie, tyokyr,yttrimil ja
huollettavaa) tulee toimeen elikkeen rurvin.

Yhdysvalloissa on77 miljoonaa suurten ikl-
luokkien kasvattia. He synryivdt vuosina 1946-
64, joten vanhimmat heisti alkavar jaada elak-
keelle vuoden zoo8 paikkeilla.

- Suuret iklluokat eivdt ellkejiirjestelmld
kaada. AARP on jo vuosia ehdottanut uudis-
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tuksia. MitI pikemmin tehdaan tarkistus, sen
parempi, silll se hytidyttdisi kaikkia pitkalla
rihtlimelll, AARP:n ehkeasianruntija Ridge
Multop vakuuttaa.

Eliikejiirjestelm?i pysyy ylijliimlisenl ainakin
zotT-zozo asti. Vasta vuoden zozT jitlkeen eli-
kemaksut ylittivdt korko- ja ehkemaksutulot.
Obligaatioiden realisointi turvaisi eliikkeiden
maksun tlysmllrdisend ainakin vuoteen 2o4r
tai jopa zo5o saakka.

- Timin jiilkeenkin eldkkeistl pysryttlisiin
maksamaan vuosikymmenii 7o-8o prosenttia
ehkemaksujen kerrymln turvin. Vlite maksu-
kriisisti on vailla pohjaa, Multop toteaa.

Lahjomaton Harmaa jdttilSinen

35 miljoonaa yli viisikymppisti edustava AARP:n
on maan mahtavin lobbaus.ilrjestti. "Harmaan

.ilttihisen" kanta on ehdoton: ei yksityisille
tileille. Jiirjesttin mukaan elikejirjestelmdd voi-
daan korjata pienin toimenpitein, joilla torjut-
taisiin tulevaisuudessa hadm6ttavdste alij?iiimiistii
kaksi kolmannesta.

Eldkemalsun ylituloraja pitdisi nostaa nykyi-
seste 9o ooo dollarista r4o ooo dollariin - silloin

ry<ielikeveron piiriin tulisi 90 prosenttia koko-
naispalkkatulosta nykyisen 87 prosentin sijaan.

Osavaltioiden ja liittovaltion hallinnossa
rytiskentelevit seitsemin miljoonaa virkamiesti
saavat eliketurvansa suoraan valtiolta. Mytis
heidiit pitiiisi Multopin mukaan saada yleisen
ryiiel?ikej:irjeselmin maksumiehiksi.

- Neuvottelemme poliitikkojen kanssa.
Kompromissia ei ole nlkyvissi, sille yksiryiset
tilit ovat Bushille kynnyskysymys. Pysymme
kannassamme, ja samoilla linjoilla on my<is
kongressin enemmist<i. Ei ihme, kun joka neljls
llnestljl on seniori, Multop hymiihtiii.

AARP on klyttinyt Bushin ehdotuksen
vastaiseen kampanjaansa yli 5 mil.ioonaa dol-
laria - kolme kertaa enemmin kuin vastapuoli.
Ehkeremonttia puoltavat senaattorit ja kansan-
edustajat ovar AARP:n tulilinjoilla. Thistelu jat-
kuu kunnes se voitetaan, AARP:n pilmajassa
'Washingtonissa vakuutetaan. Ja jos jlsenistti
on yksimielinen, Harmaata jiittihisti ei pysiiytii
mikiin.

Todelliset ongelmat unohdettu

- Eliikekriisi on Bushin luoma harha. Paljon
vakavampia ongelmia ovat nopeasti nousevat
terveydenhoitokulut ja yksiryisten ehkekasso-

len kriisit. Energiayhti<i Enron ja moni muu,
esimerkiksi lento-, kaivos- ja teristeollisuus-
alan yrirys on petosten, huonon hallinnon tai
vastoinklymisten vuoksi hukannut tycinteki-
jbidensii elikesdisttit, International Longeviry
Center -tutkimuslaitoksen johtaja Robert N.
Buder toteaa.

Butlerin mukaan vastassa on my<is terveyden-
hoitokustannusten hallitsematon paisuminen.

Gerontologi, psykiatri Robert N. Butler
on Yhdysvaltain pitkSikiisyystutkimuk-
sen uranuurtaia.

- Eliikekulut voi sentiln melko tarkkaan
ennakoida, mutta hiketieteen innovaatioita,
uusia hoitomuotoja, liikkeiti ja sairauksia tulee
sen sijaan .iatkuvasti lisli ja ne horjuttavat hoi-
tokustan nustasetta, hIn arvioi.

Vuodesta r98o terveydenhoitomenojen osuus
Yhdysvaltain kansantuotteesta on kaksinkertais-
tunut. Vuonna zoo3 julkisrahoitteiset (Medicare
ja Medicaid) menot olivat siitl 7 prosenttia ja

6 ooo

4 OOO

2 000

ElSkerahastovarat kasvav at 2ol27 saakka

Miljardia dollaria
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"l?iill5 Mikko ValtasaarL
tilashitgton"

AARP neuvoo ja
taistelee

Osa el6kemaksujen ylijiiiimistS voitaisiin
AARP:n el6keasiantuntija Ridge Multopin
mukaan sijoittaa joukkovelkakirjoja tuotta-
vammin.

yksiryiset maksut 8,3 prosenttia. Terveys maksaa
siis amerikkalaisille kaLsi kertaa niin paljon kuin
suomalaisille. Professori Butlerin mukaan tlmin
piivin polttavimpia kysymyksil onkin, miten
pitli kustannukset kurissa, mutta samalla toimia
eettisesti ja taara hyvd hoiro kaikille. Siihen polii-
tikot eivlt ole vieli rohjenneet ottaa kantaa.

I kiisyrjintii kiellettyii

Butlerin aloitteesta Yhdysvalloissa synryi ikl-
syrjinnin vastainen liike. Sen tuloksena ageismi
kiellerriin vuonna 1986 lailla ja pakollisesta 65-
vuoden eldkeiiistii luovuttiin. ILC harjoittaa kol-
mella mantereella poikkitieteellistl pitkiikiii-
syyden hiketieteellisti ja yhteiskuntatieteellistd
tutkimusta. Se on myris merkittivd asennemuok-
kaaja ja kansanvalistaja. Mycis Butler uskoo,
ettl "ellkekriisi" ratkeaa AARP:n ehdottamin
muutoksin. HIn ennakoi my<is eldkeiin asteit-
taista nostamista 68 vuoteen.

- Elinikli on pidenrynyr sadassa vuodessa 3o
motta. Seniorit ovat entisti hlwdkuntoisempia ja
aktiivisempia, ja moni viihryisi pidempiin ryti-
ellmissi. Siksi olisi luotava uudenlaisia koulu-
rusohjelmia ja ry<in malleja. Enlfiin ruorravuus
ei riipu $ysisen ihmisrytivoiman mllristl, vaan
ilyllisesti panoksesta, tieteestl ja teknologiasta.

feksti ja kuvot: fetttu Levonen

j.zoot \deldke 19Tyi;ekhe- hbti 40 auotta

il
f, un amerikkalainen saavuttaa 5o vuoden
K iloi..n iin, poscilaadkk*n kol.ht." rr"-
tivan oloinen ehdotus liittyii AARP:n jiise-

;ry J
rh

'::at,

j

neksi. Lyhenne on sanoista American fusociation of Retired People,
muna ET-lehden tavoin se kiyttiiii nykydiin nimeniin pelkkiii alkukir-
jaimia, koska ujostelee sanaa eldkeldinen.- 

AARI'sai alkunsa 5oJuvulla, kun eliikkeelle siirtyneet opettajat jiivlt
vaille sairasvakuutusta. He perustivat j?irjesttin - ja sille vakuutustoi-
miston asiaa hoitamaan. Kun asia kiinnosti muitakin eldkeliisil, synryi
sitoutumatonAARB joka on katolisen kirkon jdlkeen mytis maan suurin
hyv?intekeviiisypj?irjestti. Se ei ole suinkaan ukko/mummo -kerho, koska
jiisenkelpoisuusikiiraia on ,o vuotta. Niinpii yli puolet sen t5 miljoonasta
jdsenestl on tyOelam:issa. Tietenkin tiitii ikiiryhmiii yhdistiili elemdnkaa-
ren eteneminen iltapuolelle, mutta - toisin kuin Suomessa ajatellaan - ei
passiivisuus mi ajantappoharrastelu, silli senioreinakin amerikkalaiset
oyat aktiivisia. Taloudellinen tilanne tai eldminasenne ei salli tytinteon
lopettamista tai vapaaehtoistoiminta tlyttdl jouten jlineen ajan.

AARP toimittaa omilleen rz,to dollarin vuosimalsusta kalai leh-
t.e, su.rr.n valikoiman ilmaispalveluja ja neuvontaa, mm. lakiasioissa,
verotuksessa ja sijoirulesissa, tietopaketteja isovanhemmuudesta kulut-
tajasuojaan. Thrjolla on (alkuperlisen tarkoituksen mukaan) edullisia
vakuutulaia luomokormi, alennuksia ja alehintaisia liiiketilaulaia. Yhdys-
valloissa kun ldlkekustarrnusten rdjfidysmdinen kasvu uhkaa vakavasti
tarvisevien sairasturvaa,

AARP:n piiiimaja on kuuden kadunkulman p?iiiss?i Capitol-kukkulala,
jolla lainlaatijat pddttlvdt amerikkalaisten hyvinvoinnista lukemattomien
painostusryhmien ankarassa valvonnassa. Myiis sitoutumattoman AARP:
n parikymmenti edunvalvojaa ovat llsnl vallan kaytavila. AARP:in
julkaisut tavoittavat zz miljoonaa taloutta, joista on mobilisoitavissa
molempiin puolueisiin kohdistuvaa painostuwoimaa vaalien aikaan tai
niiden viililli, jos havaitaan, etti lainsiitdjl unohtaa tai arvioi vdlirin
seniorien tarp€et. Nyt on kaadettavana presidentti Bushin toisen virka-
kauden kiirkihanke, ellketurvan leikkaulaet ja ylsityistiiminen. Kun BiIl
Clinton valitiin presidentitsi, AARP tuki hanen ehdottamaansa yleistl
sairausvakuutusta ja taivuni arviolta ro miljoonaa republikaaniilnestiijl?i
hinen raakseen,

Olisikohan vastaavalle varttuneiden riippumattomalle etujiirjesttille
paikka Suomessakint Toki t?issl yhdisrysten maassa on puoluepoliittisia
ellkellisj?irjesttijii (ilman aloiteoikeuna) ja tytipaikkojen seniorikerhoja
harrasteita tarjoilemassa. Mutta kun siirryuiin asiaan, kuuluu huutoa
el2ihepommeista ja llnioikeuden yldikiirajoista. Iklin kuin kaikki har-
kintakyky olisi nykyikajakaurumalla hukassa.

Yarmuneet rakensivat Suomesta korkean koulutustason ja tasa-awon
yhteiskunnan. Kuka katsoo heiddn korttinsa n1't, kun meilli puuhataan
hyvinvointi- tai "peruspalvelu" -remonttej a?

' KitjTitt0j0 on Yleisrodion dokumentti0hjelmien t0initt0j0.
Hiin tlini Yhdysvoltoin kirjeenvoihtajon0 vu0sin0 tg84-tg8g



yr hdvsvalrain lakisiireisti
I ry<ieliikeidrjestelmii kutsu-

taan OASDI-j dr.iestelmiksi (Old
Age, Survivors and Disability
Program), ja siiti myonnetlin
vanhuus-, tyokyvytttimyys- ja
perhe-elikkeitd. Maassa ei ole
asumisperusteista kansanellke-
jlrjestelmii, vaan vihimmdis-
toimeentulo taataan verovaroin
rahoitettavalla toimeentuloavus-
tuksella, joka on tulo- ja varalli-
suusharkintainen.

Tycinantaj an jirjestdmil tai
tyrimarkkinoilla sovittua lisield-
keturvaa on yli puolella yksityi-
sen sektorin ryontekijriistl.

Vuonna zoo5 elikeikl on 65
vuotta ja 6 kuukautta.ja se nou-
see asteittain 67 vuoteen. Ehk-
keen voi ottaa varhennerruna
6z vuoden iistl alkaen, jolloin
siihen rehdiin varhennusvl-
nennys. Llakkeelle ,|aamlsta vol
lyklrl 7o-vuotiaaksi, jolloin saa

lykkiyskorotuksen.
Ellkkeitl tarkistetaan vuosit-

tain kuluttajahintaindeksilli.

Puskurirahastoilla huikeat
markkina-arvot

USA:n elikejirjestelmd perustuu pllosin jako-
jlrjestelmiln. Rahoitukseen osallistuvat ryon-
antajat, rydntekijlt ja valtio. Verotuksen yhtey-
dessl perittdvdt vakuutusmaksut ja valtion osuu-
det siirretdln niin sanottuun puskurirahastoon.

Rahastoja on kaksi kappaletta, vanhuus- ja
perhe-elikerahasto sekl ryokyr.yttomlyselike-
rahasto. Vuoden zoo4 lopussa puskurirahas-
tojen yhteenlaskettu markkina-arvo oli lehes r

686 miljardia dollaria. Se olisi riittinyt katta-
maan noin 3,4 kertaa vuoden zoo4 eldkemenon.
Rahastojen arvo oli vuoden 1986 lopussa aino-
asraan noin 47 mlljardia dollaria, ja viimeisen
viiden vuoden aikana rahastojen arvo on suun-
nilleen kaksinkertaisrunur.

Eliketurvan rahoittamiseen meni 4,3 %
bruttokansantuotteesta vuon na zoo4, ja sen on
ennustettu nousevan 6,6 o/o:iin vuoteen zo78
mennessl. Vuonna zoo4 USA:n bruttokan-
santuore oli t 728 miljardia dollaria. Sosiaali-
turvajirjestelmlstd saatu elike vastaa USA:ssa
nykyisin noin 4z prosenttia keskimilrlisen
ryontekijln palkkatuloista, ja noin kaksi kol-
mannesta eldkkeelle jiineistd talouksista saa

pllasiallisen toimeentulonsa ellkkeestl.

USA: n ele kejii rjestel md
peepiirteittdin

palkasta, yhteensi 12,! o/o

(vuonna zoo5). Yrittljl maksaa
yksinlin koko vakuutusmaksun
r2,4 o/o vakuutusmaksukaton alle
jidvistd yrittijdtulosta. Tervey-
denhoitokulumaksu (Medicare)
on sekd ryonantajalta r,4j o/o etta
ryontekijlltd r,45 % palkasta
ilman palkkakatroa. yhtcensd
2,9 o/o.

Haasteena vdesttikehitys
ja tytivoiman kasvuvauhti

USA joutuu kohtaamaan samat
haastect kuin useimmat muut-
kin teollisuusmaat, kun elike-
liisten milrl kasvaa muuhun
vlestoon verrattuna. Tyonteki-
joiden suhteellinen osuus ehke-
leisiin on laskenur selvlsri viime
vuosien aikana. Tyrintekijoiden

ja sosiaaliturvan edunsaajien vili-
nen suhde oli 16,5:r vuonna 19to,

4,2:I vuonna t96o,1,3:r nykyiln
ja arviolta 2,2:I vuonna 2oJo.

Myos syntyr,rys USA:ssa on
vlhentynyt. r96o-luvulla jokai-
ncn nainen synnytri keskimaa-

rin kolme lasta, nykylln hieman yli kaksi lasta
ja vuonna 2oJo on arvioitu jokaisen naisen
synnyttlvln USA:ssa keskimaarin r,95 lasta.
Samaan aikaan taloustieteilijlt ovat varoite[[eet,
etti tyovoiman kasvuvauhti tulee hidastumaan
vuoden zoro jllkeen, vuonna zoz5 tycivoiman
kasvuvauhdin on odotettu olevan alle yksi kol-
mannes nykyisestl tasosta. Ilman tuottavuuden
lisdystl ry6voiman kasvuvauhdin vlheneminen
tulee johtamiran hiraampaan talouden kasvuun
ja pienenryneisiin valtion tuloihin. Tdstl puoles-
taan on seurauksena lisilntynyt kokonaispaine
valtion budjettiin.

Talla hetkella USA:ssa kiistelleen, kuinka
ehkkeiden rahoitus pitil hoitaa tulevaisuudessa.
Eldkemaksuja joudutaan kiistatta korottamaan,
mutta korotuksen suuruudesta on paljonkin
erimielisyTtti. Presidentti Bush on ehdottanut
yksityistilimallia, jossa vahvistettaisiin yksilon
vastuuta omasta eld.keturvasta. Toisena vaihto-
ehtona on siilyttid voimassa oleva jlrjestelmi
parametrimuutosten avulla.

tuha Knuuti
tutkijo

Eliiketurvokeskus

Katto rajaa eliikkeiden md5rii

USA:lla on kly'tossd eldkekatto, .jonka ylittivlltl
osalta elikettl ei endi kartu. Vuonna zoo5 ellke-
palkkakatto on7 5oo s/kk (qo ooo $/vuosi).

Vuonna r94o synryneelle miehelle, joka jdd 65

vuoden ja 6 kuukauden iissi eldkkeelle vuonna
zooy, enimmdiseldke on r 939 s/kk. Laskelmassa
on oletetru, ctti ansiot ovat koko ty<ihistorian
ajan olleet vihintlin elikepalkkakaton suurui-
set. Jos vakuuterru lykk1isi ellkkeelle siirrymistl
7o-vuotiaaksi, saisi hin vuonna zoro noin z 66o
s/kk ehkettl. Laskelmassa ei ole huomioitu hin-
tojen ja tulojen tulevaa kasvua.

Eliikepalkka maaraytyy 4o vuoden aikana
ansaittujen tulo.jen perusteella. Vuosista jdte-
tiln pois viisi ansioiltaan huonointa, ja jeljelle
jiineistd ansioista lasketaan keskimldrdinen
ansio. Vuonna zoo5 laskettavista 35 vuoden
keskiansiosta otetaan huomioon 9o % keski-
rnilrdisistl kuukausiansioista 627 s:iin asti ja
32 o/o 627$:n ia I ZZS $:n velisista kuukausian-
sioista. Lislksi mukaan lasketaan It % teman
ylittdvistl, mutta ellkepalkkakaton alle jldvistl
kuukausiansioista.

Ehkevakuutusmaksua (OASDI) pcritlln,
rvonanrajalta 6.2 oo ia ryiintckijilti 6,2 9o

vakuurusmaksukaron (s9o ooo) alle j:idvisri
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Vuosi zoo46ytti
tyoeld kela itosten odotu kset
Ennen sanottiin, ettd se mik6 on hyvdksi Genral Motorsille, on sitd

my<is Amerikalle. Paljoakaan liioittelematta samaa voitaisiin sanoa

tydelikelaitoksistamme ja iktitintyv6std Suomesta. Vuosi 2004 oli

sek6 Suomel le ettd tytielSkela itoksi I lem me kohtu u I I isen hyvti.
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TyiielS kelaitosten avainlu-
kuja tulkitsevat vastuunjaon
asiantuntija Johanna Juujirvi
ja kehityspllillikk6 lsmo Risku
Eldketurvakeskuksesta.
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Yhtiot
(TEL, YEL)

saStiot
(TEL)

Kassat
(TEL, YEL)

Etera
(LEL, TaEL)

MEK (MEL) MELA
(MYEL)

VAKO/VER
(VEL)

Keva
(KuEL)

KKR (KiEL) Yhteensi

Vakuutetut lkm 1 2n 817 116 ooo 33 400 253 OOo 9 500 9260,0 r80 ooo 475 ooo 16 5oo 2 453817

Elikeldiset * lkm 721 323 51 OOO 28 1oo 156 577 8 5o4 169 ooo 297 OOO 286 4oo 14 9oo 1 732 8o4

Tyoelti ke la itosten ava i n I u kuja vuodelt a 2oo4

Tulot (M€)
Maksutulo 6 912,3 851,6 213,2 581,3 51,3 135,o r 383,3 2 990,0 12O,9 13239

Sijoitustoiminnan
nettotuotto kirjanpito-
arvoin

2 508,2 3022 131,3 257,7 24,2 2,4 246,9 775,2 21,6 427o

Yhteensd 9 420,5 1 153,8 344,s 839,o 75,5 137,4 1630,2 1765,2 142,5 17 509

Kulut (M€)
Eliikemeno 6 o9s,9 520,O 259,3 763,1 ss,8 (r) 6or,o (z) 2894,0 2242,4 97,1 13 569

Liikekulut 251,1 10,2 6,8 3o,5 5,9 r8,6 48,9 23,8 396

Yhteensi 6,qz,o 514,2 266,1 tgl,6 1O1,7 619,6 2894,0 229't,3 12o,9 13 965

Varat vastuut

* E16kkeensaaja voi nauttia
elekette useammasta
elSkelaitoksesta

** Eldkesddtioiden ja
eldkekassojen tiedot
TELAsta

1) Siseltea valtion
osuutta 34,7 milj. euroa

z) Sisdltdd valtion
osuutta +o8,S milj.
euroa

r) TELAsta

MEK = Merimieseldkekassa

MELA = Maatalousyrittdjien eldkekassa

VAKO = Valtiokonttori

VER = Valtion elikerahasto

KKR = Kirkon keskusrahasto

4 619 492 15 155 75 115Vastuuvelka Mt 47&o2 5224 1 932

4BA7 557 108 6 867 15 688 551 87 359Sijoitusomaisuus Me** 50 941 5 540 222o

Sijoitusjakauma o/o**

28,2 22,O 8,o 12,4 10,6Kiinteistot 1'.t,9 9,5 28,o 10,8

29,5 23,o 40,'l 46,o 44,5 3o,6Osakkeet 25,4 25,O 25,6 30,2

42,3 51,o 59,9 43,o 40,3 58,2Korkosijoitulaet 62,7 6s,s 46,4 59,o

4,o 3,o 2,8 o,6mUUt

100 100 100 100 100YhteensE 100 100 100 100 100

8,r (r)sijoitusten nettotuotto
kiyvin arvoin %**

7,8 6,7 7,9 8,4 9,6 7,5 9,s

9 618 1 100 540 1 002 113Toimintapiioma Me**

Vakavaraisuusaste 96 ** 23,o 25,9 12,9 25,8 24,7

Lihde: ETK

2 4,aelaxe i.zoot Liite

91

8,1 8,7
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vcilliswden ia palkko.ien nousu kasvar-

I rivatkansantaloudenpalkkasummaa
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vauhtia, joten elikemenojen suhde palkkasum-
maan slilyi vuoden zoo3 tasolla.

Tyoeliikelaitosten si.ioitustuotot olivar 8,i
prosenttia klywin arvoin laskettuna. Erittiin
matalan inflaarion vuoksi tlml merkitsi 7,7 pro-
sentin reaaliruottoa. Saavurertu tuotto ylittdd
selvdsti sen mitl normaalina vuonna sijoiruksilta
voidaan odottaa.

Eldkelaitosten toimintakulujen kasvu oli
ehki ainoa miinus muuten odotuksia paremmin
menneeni vuotena.

Sijoitustuotot kasvattivat rahastoja

Tdrkeimmlt syyt hyviin si.joitustuotroihin oli-
vat osakkeiden ja joukkovelkakirjojen arvojen
nousu. Osakkeiden tuottoprosenrir kirjattiin
useimmissa ryoeldkelaitoksissa kaksinumeroisilla
luvuilla ja joukkovelkakirjatkin antoivat noin
7olo vuosituoton.

Korkotason aleneminen selittii joukkolaino-
jen arvon nousun ja luultavasri mycis osan osak-
keidenkin arvon noususra. Toisaalta korkotason
lasku merkitsee j oukkolainoista rulevaisuudessa
saatavan tuoton alenemista. Eli korkojen ale-
neminen siirsi joukkolainoista tulevaisuudessa
saatavia tuottoja vuodelle zoo4. Elikelaitos-
ten saamat hywiit joukkovelkalainojen tuotor
vuonna 2oo4 ennustavat ndin ollen alenevia
tuottoja tulevaisuudessa.

Laitoskohta iset erot v5hfi isid

Tlssl katsauksessa tarkasreltavista laitoksista
parhaan tuoton kirjasi Valtion ehkerahasto
(VER) q,6 prosentilla. VER:n varoista 4o o/o oli
sijoitettu osakkeisiin, jotka tuottivat r4,4 pro-
senttia ja loput korkosijoirulaiin /,o o/o ruorolla.
VER:n vuosikertomuksessa laitoksen roreuru-
nut tuotro asereraan vierekklin vertailuindek-
sin kanssa. Vuonna zoo4 VER:n tuotto vasrasi
rahaston omaa vertailuindeksil. Hywl tuotto
oli seurausta ennen kaikkea hyvin valiruista
sijoitusmarkkinoista, ei niinkldn poikkeuksel-
lisen menestyksellisestl toiminnasta valituilla
markkinoilla.

Myos Kirkon keskusrahasto hoid leiviskdlnsi
menesrykselli: varojen tuotto oli 9,5 o/o.Tarkas-

teltavista eldkelaitoksista Kirkon keskusrahasto
sijoitti varoistaan eniten (57 prosenttia) oman

plloman ehtoisiin kohteisiin eli osakkeisiin ja
kiinteistoihin.

LEL- ja TaEl-vakuuruksia hoitavan Ete-
ran sijoitustuotot olivar 8,7 v". TEL-yhtioiden
sijoitustuotot asettuivat melko kapeaan 8,4 ja
7,2 prosentin haarukkaan. Parhaaseen tuottoon
ylti Veritas ja hiinnille jiii Eliike-Thpiola. Veritak-
sen sijoitusmenesrystl aurtoi osakkeiden verra-
ten suuri paino sijoitussalkussa (29 oto), osak-
keet tuottivat Veritakselle rz,8 prosenttia. Sen
sijaan Ehke-Tapiolan osake-sijoirukser olivat
tuottavampia (r4 o/o ruotto), mutta niiden osuus
sijoitussalkusta ft6 ,t") oli selvlsti vlhlisempi
kuin Veritaksella.

Varman ja Ilmarisen sijoitustuorot aserruivat
noin 8 prosentin tasoon. Varma pilsi Ilmarista
hieman parempaan sijoitustuottoon, tlssl sitd
auttoi poikkeuksellisen korkeat (r8 o/o) tuorot
osakesijoituksissa. Osakesijoitusten menesrystl
selitti osaltaan Varman yksirtlisen suuren sijoi-
tuksen, eli Sampo-omistuksen, 4t prosenrin
vuosituotto.

Yhteiskuntavastuullisuus nousi tapetille

Tytieldkevakuuttajat TEIA julkaisi ruoden zoo4
aikana kaksi kannanorroa ryoeld.kevakuuttajien
si.joitustoiminnan suunraamisesra: "Tycielike-
vakuuttajien omistusohjauksen periaatreet" .ja
"Tyoeliikevakuutta.f ien yhteiskuntavastuullisen
sij oittamisen periaatteet". Kannanotot korosta-
vat pyrkimysti taioudellisesti tuottavaan sijoi-
tustoimintaan, Iisiiksi sijoituskohteilta edellyte-
tiin nykyistdkin suurempaa avoimuutra.

Kannanottoj en mukaan tyrielikevakuutta-
jilta edellytetiln, etti "sijoittajan tulee saada
hallittauina oleuille uaroille mahdollisimman
borhea, uakaa ja pithtiaikainen tuotto. Neiiden
tauoixeiden tulee toteiltua myi)s silloin, hun sijoi-
tuspr)dtci ksiti tehttiessri otetaan huomioon yhteis-
kuntauastuu".

Vastaavasti sijoituskohteilta edellyteridn
etta " erityisesti julkisesti noteerattujen yhtiiiiden
tulee pyrkiA hestdutitin ja pithdaihaiseen tuottoon
o sa k k eenomistaj i lle. " Lapinakgldestl tode-
taan mm. "Sijoituskohteena oleuan yrityksen
toiminnan ltipinnhyuyys on omistajaohjauhsen
perusefullytys. [..J Kesheisin hpindkyuyden osoitus
on yrityksen monipuolinen, oikeansisiihi)inen ja
oikea-aikainen uiestintri sekti raportointi toimin-
nastaan, "

TELA:n hyvd.ksymlt tavoirreer avoimuu-
desta, hpinakyryTdestd ja hyviistii hallinto-
tavasta ovat niin vaativia, etteivdt kaikki tyoell-
kevakuuttajien sijoituskohteet niiti vieli tlytl.
Esitettyjd tavoirteita voidaan pitiil ry<ieliikelai-

toksiinkin sovellettuina haastavina. Vieh tlssl
katsauksessa ehkesddtirit ja kassar kesitelliiln
kollektiivina, koska kassa- ja siiticikohtaisia
tietoja ei ole kattavasti julkaistu. Tilanteeseen
on kuitenkin tulossa muutos, silh Vakuutus-
valvonravirastossa valmistellaan keskeisimpien
tietoj en j ulkaisemista laitoskohtaisesti.

Riskipitoisuutta ja kotimaisuutta lisee?

Vuoden loppupuolella tydmarkkinaj lrj estojen
aloitteesta ryhdyttiin selvittlmlln mahdolli-
suuksia muuttaa yksityisen sektorin tyoeldke-
laitosten sijoitustoimintaa. Selvitettlvini on
riskipitoisten sijoitusten lisilminen seke sijoi-
tusten painopisteen suuntaaminen vahvemmin
kotimaahan.

Nykyiset vakavaraisuusnormit ohjaavat yksi-

ryisen sektorin laitokset selvlsti konservatiivi-
sempaan sijoiruspolitiikkaan kuin julkisen sek-
torin laitokset. Kaikkein ruorravimman murta
samalla riskipitoisimpien siioirusren eli osak-
keiden osuus varoista on yksiryiselld sektorilla
vqaa z6 prosenttia.

Vakavaraisuusnormit eivit rajoita julkisen
sektorin eld"kelaitosten si.ioitustoimintaa, nlml
laitokset ovatkin sijoittaneet varoistaan osak-
keisiin noin 44 prosenttia. Verraten pieni osa-
kepaino yksiryisen sektorin ehkevaroissa rajaa
sijoitusriskii, mutta se rajaa my6s mahdollisuu-
det erittiin hywiin sijoitustuottoihin verraten
tehokkaasti.

Kotimaan eriryinen painottaminen elike-
laitosten sijoituksissa on ainakin periaatteessa
hankalampaa kuin sijoitusten painopisteen
siirtlminen entiste riskipitoisempiin kohtei-
siin. Hankaluus on siini, etti painotettaessa
sijoitusten kotimaisuutta (tai muuta vastaavaa
ominaisuutta), muista tavoitteista on cingittlvd.
YllI mainituissa TELA:n kannanotoissa ensisi-
jaisena sijoitustoiminnan tavoitteena pidetlln
pitklaikaista ja vakaata ruorroa.

Vakuutettujen maerisse viihiiisiS
muutoksia

TEl-vakuutettujen milrl kasvoi noin puoli
prosenttia, joten vakuutetun palkkasumman
kasvu oli kdytinncissd seurausra palkkojen
nousta. Siitioissi vakuutettujen mlird aleni
noin z ooo henkil<illii rr6 ooo vakuurerruun,
timi oli kolmas vuosi perikkiin kun siltioissi
vakuutettujen mddrl viheni. Kassoissa vakuu-
tettujen mdiri siilyi jokseenkin vuoden zoo3
tasolla eli reilussa 33 ooo henkilossi.

Tytiel:ikeyhtitiissi suhteellisesri orraen vakuu-
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tettujen milri kasvoi eniten Ellke-Tapiolassa
G,t ,1,) ja suurin suhteellinen vlhennys koet-
tiin Veritakses sa (4,4 o/o). Samat yhticit edusti-
vat myris iiiiripiiitl vuotuisissa sijoitustuotoissa,
tosin piinvastaisessa jirjestyksessl. Vakuutet-
tujen lukumlirissd laskien suurin voittaja oli
kuitenkin Varma (+ 4 7oo) ja menettdji Ilma-
rinen (-r5 roo). Yhden suuren ryiinantajan siir-
ryminen niiiden yhtitiiden viilillii selittll suuren
osan muutoksessa vakuutettujen mlirissl.

Eteran LEl-vakuutettujen midrl pysyi
vuoden zoo3 tasolla eli runsaassa Ito ooo
henkil<issi ja ThEL-vakuutettujen miirl aleni
noin ro prosentilla reiluun roo ooo henki-
Ititin. Eterassa vakuutettu palkkasumma kas-
voi kuitenkin lahes 9 prosenrria.

Kevan vakuutettujen miird kasvoi vajaan
prosenrin 47 j ooo henkil<i<in ja vakuutettu
palkkasumma reilut viisi prosenttia ro,8 mil-
jardiin euroon. Valtiokonttorin vakuutettu-
jen mllri siilyi vuoden 2ooJ tasossa eli noin
r8o ooo henkiltissi.

Liikekulut kasvoivat

Tydelekeyhtitiiden liikekulut kasvoivat vuoteen
2oo3 verrattuna ),r o/o. Merkittivin poikkeus
yhti<iiden joukossa oli Veritas, jonka liikekulut
alenivat reilut 1 prosenttia. Mytis Varmassa
kulujen kasvu jdi selvlsti yhtitiiden keskiarvoa
maralammaksi eli 4,6 prosenttiin.

Kulujen kasvu ei ollut ainoastaan ry<ielike-
yhticiiden ongelma. Kuntien eldkevakuutuksen
kulut kasvoivat 24 prosenttia, eniten kasvua oli
atk-kuluissa, jotka nousivat 88 o/o.

Laitosten vuosikertomul<sissa kerrotaan yllit-
tlvln vihln syitd kulujen kasvulle, arvattavasti
kuitenkin koko elikkeen maksaminen viimei-
sestl elikelaitoksesta eli niin sanottu VILMA-
hanke ja vuoden zoo5 ellkeuudistus ovat aihe-
uttaneet normaalia suurempia kuluja.

Yhti<iiden osalta sivun 6 taulukossa niyte-
tiiiin liikekulujen osuus yhtioiden maksutulosta.
Tallii mittarilla laskettuna yhtion suuruus ndy't-
tlisi olevan hyve: suurimmat yhtitit tarvitsevat
pienimmln osuuden maksutulostaan kulujensa
kattamiseen.

Varsin erilaiseen lopputulokseen pildy'tidn
laskemalla kuinka monta euroa kukin laitos
tarvitsee toiminnan pyririttdmiseen vakuutet-
rua kohti. Ndin laskien tehokkaimmaksi tulee
keskikokoinen Tapiola ft6+ el vakuutettu) ja
hhes samaan lukemaan yltii piskuinen Alan-
dia (r7o e/ vakuutettu).

Siiiitirit ja kassat eivdt vdlttimittl ole suoraan
vertailukelpoisia yhtitiiden kanssa, mutta taste

huolimatta sivun z taulukosta voidaan laskea
vastaava vertailuluku niiillekin laitostyypeille.
Tissl vertailussa TEL-siltiiit nly'ttlvit edulli-
selta (88 c/ vakuutettu). Kassojen kustannukset
(zo+ el vakuutettu) vastaavat yhtitiiden tasoa.
Kuntien elikevakuutus (ro3 c/ vakuutettu) saa

hyvin kilpailukykyisen hintalapun.
Miten niiti lukuja tulisi tulkita? Ainakin

yksi johtopii2it<is on se, efte eri tavoin laskemalla
laitokset asettuvat erilaiseen tehokkuusjdrjesryk-
seen. Kuluvertailu ei ole aivan ongelmatonta,
koska monet tekijit vaikuttavat laitosten kulu-
rakenteeseen, Luultavasti TEL-siiiiti<iiden ja
Kuntien elikevakuutuksen matalat liikekulut
vakuutettua kohti kertovat siitl, ettl kyseiset
laitokset toimivat tehokkaasti mutta mytis siiti,
ette suurrydnantajien vakuutusten kdsittely on
verrattain kustannustehokasta.

Vakavaraisuus vahvistui

Kaikkien ty<ielikeyhtioiden vakavaraisuus
parani ennen kaikkea laskuperustekorkoon
nlhden hyvien sijoitustuottojen ansiosta. Las-
kuperustekorko oli vuoden alkupuolen ajan

4,7! prosenttia ja loppupuolen 5 prosenttia.
Yh ti<i iden si j oitustuoto t vaihtelivat vililli 7,2
ja 8,4 prosenttia. Keskimldrlinen vakavaraisuus-
aste (toimintapdioman suhde vakavaraisuuden
laskennassa kiytettivlln vastuuvelkaan) nousi
yhtioillii vajaasta zo o/o rasolle z1 o/o.

Siltiriissl ja kassoissa vakavaraisuus kehit-
tyi samoin kuin yhti<iissii. Siiltitiiden keski-
miiriinen vakavaraisuus nousi vajaaseen z6
prosenttiin ja kassojen vakavaraisuus vajaa-
seen 3J prosenttiin. Vaikka slltitit ja kassat
ovat keskimelrin yhtitiiti vakavaraisempia,
nliden ryhmien sisilh vakavaraisuuden vaih-
telu on suurta. Vuoden zoo4lopussa ty<iehke-

yhritiiden matalin vakavaraisuusaste oli 18 %,
kassojen 16 oh ja siitioiden 6 o/o (Vakuutus-
valvontaviraston tiedote I/ot).

Muutoksia elti kesSStitikentasse

Eliikesliiti<iiden ja elikekassojen lukumllri
pysyi vuonna zoo4 ennallaan. Vuoden alussa
Suomen Autokatsastajien ehkesiiti<i sulau-
tui Varmaan, ja huhtikuun alussa perustettiin
Talentum-konsernin elikesldtiti. Uusi siitici
synryi Ilmarisesta ja Varmasta lihteneistl rydn-
antajista ja se oli ensimmiinen slititi, joka sai

mukaansa siirtlwii toimintapiiomaa ehkeva-
kuutusyhti6isti.

Sosiaali- ja terveysministeri<in asetus (567l
zoo3) ry<intekijlin elikelain mukaisen rytinanta-
jakohtaisen vakuutuskannan, vastuun .ia vakuu-
tustoiminnan luovuttamisessa siirrettivistl
toimintapiiomasta tuli voimaan r. heinikuuta
zoo3. Asetuksen mukaan siirrywln toimintapid-
oman milrl oli o,4 prosenttia siirr)'vistl vas-
tuuvelasta. Nylcyisin siirryvdn toimintapiloman
mllri on rr,8 o/o. Siirtyvin toimintapiioman
mdlrl laski r. huhtikuuta zoo5 alkaen, kun sosi-
aali- ja terveysministericin asetus (r59lzoo5) tuli
voimaan.

Keskindinen ehkevakuutusyhtio Etera aloitti
toimintansa vuonna zool LEL Tytielikekassan
jatkajana. Esiintywien taiteilijoiden ja erliden
erityisryhmien ehkekassa sulautui r. heinl-
kuuta zoo4 Eteraan. Etera vakuuttaaLEL- ja
TaEl-ryosuhteet vuoden zoo6 loppuun saakka,
jolloin TEL, LEL ja ThEL yhdisrywit ja Etera
kilpailee yhdessl muiden ehkevakuutusyhdoi-
den kanssa.
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Nein lasku perustekorko syntyy

Laskuperustekorkoa kdytetddn elekeyhti6iden ja eldkekassojen vastuuvelan ja eldke-

s6dti<iiden e!6kevastuiden kartuttamiseen. Toisin sanoen laskuperustekorko on rahas-

toitujen el6kkeenosien katteena olevien varojen vdhimmSistuottovaatimus.

V uonna 2oo4 piitettiin ryhryi laskemaan
Iaskuperustekorkoa tdydennyskertoimen
avulla. Seuraavassa tarkastellaan uutta

laskentatapaa tarkemmin.

ftiydennyskerroin seuraa
vakavaraisuutta

Kun laskuperustekorko lasketaan tlydennysker-
toimen avulla, se on rahastokoron ja td/ennys-
kertoimen summa. Tlydennyskertoimen arvo
maar ay,tyy elikelaitosten keskimaaraisen vaka-
varaisuuden mukaan. Sen perusajatuksena on,
ettl miti suurempi elikelaitosten toiminrapil-
oma on suhteessa ehkevastuisiin, siti enemmin
eldkevastuita voidaan ti/entii.

Jos ellkelaitosten sijoitustoiminta keskimid-
rin onnistuu hivin ja tuotot ylittivdt laskuperus-
cekoron arvon, ehkelaitosten toimintapllomat
kasvavat. Tiill<iin elikelairosren vakavaraisuus
paranee ja elikelaitosten tuottovaatimus tule-
van laskuperustekoron mdlrittelyssl kasvaa.
Toimintapiloman luonne on olla puskurina
huonojen sijoitustuottojen varalta, joten lai-

hempiin vuosiin varaudutaan hywinl vuosina.
Eldkevakuutusyhtiot purkavat sijoitustoimin-

nan tuottojen alittaessa laskuperustekoron toi-
mintapidoman osittamattomasta lisdvakuutus-
vastuusta tarvittavan milrin. Ellkesiiiititit ja
elikekassat puolestaan voivat kiy'ttdl toiminta-
pllomaa tuottovaatimuksen kattamiseksi tai
lisate kannatusmaksujen milrid. Jos elike-
laitosten toimintaplioma laskee ja tdten vaka-
varaisuus heikenryy, niin tuottovaatimus tulevan
laskuperustekoron mdirittelyssi alenee.

Suurten elSkelaitosten painoa
rajoitetaan

Ehketurvakeskus kerdl laskentaa varten tiedot
kaikilta elikelaitoksilta toimintapiiomasta ja
vastuuvelasta tai eldkevastuusta. Korko lasketaan
kahdesti vuodessa, .ja vuoden alussa voimaan
tulevaa korkoa varten tiedot ovat eli.kelaitos-
ten tilanteesta 3o. sryskuuta. Heindkuun alusta
voimaan tulevaa korkoa varten laskennassa
kiytetidn elikelaitosten tietoja maaliskuun Jr.
Palvatta.

Eldkelaitosten keskimilriistl vakavaraisuutta
laskettaessa rajoitetaan ylaittiisen ellkelaitoksen
vakavaraisuus vlhintlln rz prosenttiin. Timi
tehdaan muun muassa siitl syystl, etteivit poik-
keuksellisen matalat vakavaraisuudet vaikuttaisi
laskuperustekoron arvoon. Elikelaitosten keski-
milriinen vakavaraisuus lasketaan painotettuna
keskiarvona, ja painona klytetiln eldkevastuuta
tai vastuuvelkaa. Koska eldkelaitokset ovat hyvin
erikokoisia ja eriiden suurten elikelaitosten
paino voisi vaikuttaa merkittdvisti tulokseen,
on yksittiisen eldkelaitoksen paino rajoitettu
enimmilhln zo prosenttiin.

Liikaa vaihtelua hillitiiiin

Edelh mainittujen rajoitusten jllkeen laskettu
elikelaitosten keskimeerainen vakavaraisuus
sijoitetaan td.ydennyskertoimen kaavaan, miki
on -2,4 + o,2 x ehkelaitosten keskimiirlinen
vakavaraisuus. Kuten jo alussa mainittiin, las-
kuperustekorko on rahastokoron .ja tdydennys-
kertoimen summa. Nykyinen rahastokoron arvo
on kolme prosenttia. Ti/ennyskertoimen arvo
lasketaan o,2t prosenttiyksikrin tarkkuudella.
Esimerkiksi jos elikelaitosten keskimeereinen
vakavaraisuus on 20 prosenttia, saadaan lasku-
perustekoroksi 3 + t,5 = 4,5 prosenttia.

Jotta laskuperustekorko td/ennyskertoimen
avulla ei vaihtelisi liian paljon, tiydennyskertoi-
men arvonnousu on rajoitettu o,i prosenttiyk-
sikkrion edelliseen tulokseen verramuna.

Laskennassa saatua laskuperustekoronarvoa
kutsutaan vertailuarvoksi. Kun vertailuarvo on
saatu laskettua, ilmoitetaan sen arvo sosiaali-
j a terveysminis teriocin, Ty<ielikevakuuttaj at
TElAan, laskuperusteasiain neuvottelukunnalle
ja Elikesdltiriyhdisrys ry:lle. Laskuperustekorko
kesitelleen laskuperusteasiain neuvorrelukun-
nassa, jossa on edustettuna kaikki elikelaitos-
muodot. Mikdli koron arvoon on tulossa muu-
tos, sitl haetaan laskuperustehakemuksella sosi-
aali- j a terveysministeriost[. Laskuperustekorko
vahvistetaan toistaiseksi voimassa olevaksi.

Laskuperustekorko
8,oo

7,OO ....

6,oo

5,OO

4,OO

3,OO

2,OO

1,OO

o,oo

I Keskimd5rdinen
vakavaraisuusaste

12 14 16 i8 20 22 24 26 28 30 32
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Tycie I d keva ku utu syhtiri i de n ti I i n pti tit<is ! u kuja vu od e lt a 2oo 4
Varma llmarinen Eldke-

Tapiola
Eltike
Fennia

ElSke-
Veritas

Pensions-
Alandia

Yhteensd

VAKUUTETUT (lkm) *

TEL 4c,6 4oo B%) t+g ooo G+%) ttg 8,sz (s%) 12s 66c (4oh\ 38 868 G3%) s 89s h qo) t lo' 675 b o/o)

YEL 36 3oo (r o/o) +g S8o (o o/o) 44 5gB (4o/o\ zstso (g%l rs rs+ G8%) r r5o (o %) llz't+z (z Vo)

Yhteensii 44z7oo (3o/o) 398 s8o G4%) 224 450 ('sb\ rst o4o (5 olo) 54 ooz (-4o1o1 Z oqS b o/ol tzn 8v bVo)

ELAKELAISET (IKM) * * +

TEL z.Sl q4s i o/o) 2oa 966 (2Vo) 8r o58 (2 o/o) sguqh%) 15122 (4o/o) 2 417 Qo/o) 624A82 (1 qo)

YEL z8 rss (o %) zo s+sho/o) 19159 b%o) 't27BOo/o) s zo8 (s %) 658 (zVo) 96 438 (1 o/o)

YhteensS 285 600 (1 %) 49 511 (20/o) 'too z't7 (3o/o) 72 59o (1 o/o) 20 310 (40h) totsQVo) lz'r 323 b Vo\

TULOT (milj. e)

Va kuutusmaksutu lo * *

TEL-maksutulo 2 498,8 (7 o/o\ zo+g,l ?rib) sy2(6%) 665,6 (1o %) 206,0 (o o/o) 't6,SG%) 6369,7 (4%)

YEL-maksutulo 118,7 Qcrb) 'tlo,6b,%) tzg,'r (5o/o) 8r,s ho %) q6,z(-6Vo) z,l hohl 548,1 bvo)

Jilleenvakuutus ym. -2,6 (439 o7o1 -2,9 (-44o/o) o,t (-to8o/o) o,o (-) o,o G6olo) o,o G) -5,4 (zzoto)

Yhteensii 2614,8l7 Sbl zz'rl,l(tc/o) 'r o6t,4 (6 o/o) 747,4 ho Vo) z5z,z (-'to/o) oa(qVo) 6 g'tz,l @Vol

Sijoitustoiminnnan
nettotuotto kirja-arvoin

981,8 (-24o/o) gz3,l (zto/o) lot,q(tqVo) zzE;,hqoh) 6t,l (tlVo) 6,1 bo/o) 2 so8,2 (-1goh)

Yhteensd 3 5s6,o ('4o7o1 3 141,0 (-7o/o) 't 362.,9 lt o/o) 98o,7 i't o/o) 3't3,4 (so/o) zS,g ho/o) g qzo,s(lo/o)
+ *

LUOTTOTAPPIOT (mi lj. c) 7,4(30%) 7,5?svo) 6,4 ?tzo/o) 4,8 (7 o/o) q,o (4o/o) o,o Cr+o/o) 3o,z (-'14o101

ELAKEMENO (milj. €) * *

TEL z afis (+o/o) 184c,2(s%) 6zl,g (6 o/o) 487,5G%) 13o,6 (8 9o) 9,5 (7 o/o) s so8,o (s %)

YEL 't63,'t (z o/ol tgo,+(lVol 126,0(6%) 8o,t (+ 9o) 26,4(8%) 1,9 b%) 587,9 (4o/o)

Yhteensi 2stg,4kVo) 2030,6 ti%) rug,8(6o/o) 561,6 (So/o) ry,o(8%) 11,4 b Vo) 6 095,9 $o/o)

Vastuunjako -p1,q(lvo) -97,6 (156 o/o) tzs,g Ovo) 46,2 (66 o/o) 5'r,g (-z3o/o) 4,s (lo/ol -160,6 (67 o/o)

Yhteensd 2278,0 (4o/o) r g33,r{z%) 88S,2 (S o/o) 6r:,8 (8 9o) 2s6,9 (-zo/o) ts,gQ%) 5 9353 (4o/o)

KOKONAISLIIKEKULUT (milj. e) * *

Hankinta s,z. ('rg %) e,e$%) a,s F6vo) t,s ?rt vo) 'r,6 (l Vo) o,t (s Vo) 32,8 (7 vo)

Hoito lz,t (s%) zl,Z GVo) 1o,8 (38 o/o) 9,1 (32vo) 5,s llo/o) o,z ('rB Vo) 85,o (1o %)

Hallinto tz,+ (3o/o) 't6,8 (t4o/o) 1,8 ('rg o/o) s,l F40/o) z,S h o/o) o,ZBVo) qS,q(8Vo)

Yhteensi 49;7 Qo,6) sq,o lSVo\ 27,'r (t6 o/o\ zz, (zzo/o) 9,6(-3%) o,6 (8 %) 163,2 {9 o/a)

Korvaus t6,l bo/o) tg,+ ('16 Vo) s,z('rg%) 5,8 (1 %) z,o (-tVo) o,2 (-60/0) 49,4 b o/o)

Tycikyvyn ylldpito r,8 (S6 %) 3,1bs%) o,9 (7o/o) o,3 (35 o/o) o,z (-tgVol o,o G) 63 Q9 o7o1

Sijoitustoiminta ro,r (6 %) 9,2 (8 o/o) z,g (-so/o) s,g h'rVo) 't,2. (-9o1o1 o,4 hl9 o/o) zg,6 (6 Vo)

Muut o,o (-) z,o (o q6) o,6 bro 7o) o,o (-) o,o G) o,o G) 2,7 O2o/o)

Yhteensi 7838%) all boo/o) 36,7 $5o/o) *,th6%) 'rz,g (-toh) 't,z(z+%) z51,t (go/o)

**

qo va ku utus ma ksutu losta z,s Go,r) 3,4 (o,3) 3,1 (o,3) r,a (o,z) q,6 (-o,t) 4,3 (o,o) l,r (o,r)

o/o hoitokusta nnusmaksusta 74,7(41 g't,t b,s\ 75,8 (2,7) ao,z(o,l) 94,1 (-5,7) 75,o (z,t) 82,6 (o,5)
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Varma llmarinen Eldke-
Tapiola

ElSke
Fennia

Eldke-
Veritas

Pensions-
Alandia

Yhteensd

KOKONAISLIIKEKULUJEN
JAKAUMA (o/o)

** **

Hankinta 7 (o,8) rr Go,s) 41s,1) 22 (o,2) 13 (1,2) 711,2) 13 Go,3)

Hoito 41 (o,1) 31 G1,3) 29 u,9) zt Gs\ 42 (-1,5) rg Gr,o) 34 (o,3)

Hallinto r6 (-r,r) 19 (o,5) z't (o,z) 17 loB) 20 (o,9) 2414,9) 18 (-o,1)

Yhteensi 0: Go,+) 0z (-'t,z) 740,s) 6sbz) 74 (o,5) 49 (7,1) 6s Go,t)

Korvaus zr Go,s) uz (r,r) 14 (o,5) 17 (2,5) 15 (o,3) zo C6,r) zo Go,r)

Kuntoutus z (o,8) 4 (0,6) 3 (-o,6) r (o,r) 1 Go,3) o (o,o) 3 (o,4)

Sijoitustoiminta rl (o,r) rr Go,z) 8 G1,7) rz Co,8) 9 Go,6) 31 (13,4) rz Go,l)
Muut o (o,o) z (-o,z) z('r,z) o (o,o) o (o,o) o (o,o) r (o,r)

Yhteensd roo (o,o) roo (o,o) roo (o.o) roo (o,o) roo (o,o) roo (o,o) roo (o,o)
* * *

VASTUUVELKA (milj. e) 20 o28$ (7 o/o) 16 37s,6 (7 o/o\ S 701,6 (8 o/o) 4364,9 (8vo) 1 2oo,2 (8 oh) :l3c,6 (7 o/o) 47 801,5 b Eo)

SIJOITUSOMAISUUS (kaype
arvo, milj. c)

* * *

Kiinteistot zsgt,z(t%) 2 078,2 (-12o/o) 558,5 O4o/o) 564,8 (14o/o) z5g,o ('to ok) lz3 (zo/o) 6 o6o,o (s o7r1

Osakkeet 5 476,5 h7 o/o) S 16l,r (go %) 97c.3 (8 0h) 9B,4Go/o) s8r,o (sr %) 28,'t(-z%) ,rzg34,4Q.r vo)

Rahoitusmarkkinavdl ineet
(jvk ml.)

'rzolg,z('ro9b) 9 283,4 h3 o/o) 43q,zbo/o) z 829,5 b'r o/o) 6S8,o (l o/o) g5,z (t4o/o) zg 248,6 ('n o/o)

Lainat t o89,5 (-rr%) 'r'no,9fz'ro/o) 194,5 (1go/o) 26cp (o o/o) 3z,o (-z7o/o) 1'r,4 (3o1o1 2 698,3 G15%)

Yhteensd 21 232,4 (g o/o) 17 635,6 (11 o/o) 6 oze ,o 19 o7o1 4 567,7 bo o/o\ 1332,0 (140/o) 146,9 (8o/o) so g{'t,z (lo o/o)

SIJOITUSJAKAUMA (O/o) ** ** ** **

Kiinteistot rz Go,8) tz (-z,t) p h,r) rz (o,s) 19 (-o,7) 8 Go,9) 'rz (-'t,z)

Osakkeet z6 (t,l) 29 @,4) 16 Go,2) zo (-o,8) 29 0,4) rg Gr,s) 2sQB)
Rahoitusmarkkinavdlineet
(jvk ml.)

57 b,2) 53 (1,2) lt (o,z) 6z(o,g) 4e ls,3) 6s b,7) s7 b,4)

Lainat 5 G1,1) 6 (-2,5\ I Gr,r) 6 Go,s) z(-'t,+) 8 Go,g) s Gi,6)

Yhteensi 100 100 100 100 100 100

SIJOITUSTEN TUOTTO
KAYVI LLE ARVOI LLE (o/o)

** ** **

Yhteensi 8,o Go,r) 2,8 (-o,s) 7,2 (o,2\ 7,4@,7) a,+(-o,z) 7,6 (-oB) 7.8 (-o,3)

Liite j.zoo, $tdclli/ric 7

100



Yhteens5llmarinen Eldke-
Tapiola

Eldke
Fennia

Eldke-
Veritas

Pensions-
Alandia

Varma

144,6 (-60/0)34,2 (-11Vo) 39,9Go%) 'tz,g (8o/o) 3,6 bo/o) t,z (ea oh)Vakuutusliike sz,t (zs%)

1832,4 G6Vo\6s7,4Fs%) '177,t (4o/ol B83F1o/o) sr,8 (o %) 5,2 (-'too/o)Sijoitustoiminta 8o2,6 (-zo/o)

46,1(5o/o)6,9 (24%) rr,r Gr%) t,S ho o/o) o,8 G) o,3 (o %)Hoitokustannus 22,5 h8o/o)

208l (-60/0)698,5 Gr5olo) 228i (g o/o\ 't1S,l ho o/o) S6,z (z o/o) 6,8 (o 7o)Yhteensd 8n,g(qVo)
** ****

31,8 (-3,2)34,1 (-s,41 zq,+ (o,6) 8,4b,1) 27 3 (o,5) q,t (-'t,g)o/o TE L-va ku utu sma ksutu I osta 3s,1 (-3,8)

4,2Go,6)43 (1,1) 4,o (o,o) 1,6 (o,r) 4,7 @3) 5,2(-o,41o/o vastuuvelasta 4,4 (o,s)

TILIKAUDEN TULOS e) * * * *

Sijoitustoiminnan tuotot
kiyvin arvoin

t sts,g @%l 'r 276,9 (o o/o) 3gg,t ('t4o/o) 31't,o (17 o/o) roo,g (ro %) 'to,"t (zo/o) 3 6nB (6 o/o)

Vastuuvelan tuottovaatimus -tt3B Q.t o/ol -619,4 Qr o/o) -222,0 (z2o/o) -'tlz,l (2296) -48,5 Q2o/o) -q,g (zo o/ol -1 840,8 (21 %)

Yhteensd 8c.2,6 {-2%) 6sl,s?soh) rn,t(a%) 138,3 (11 o/o) sr,8 (o %o) 5,2 (-1oo/o) t Blz,s(6%l

Siirto asiakashyvityksiin, **

o/o TEL-pa I kka su m masta o,+ (o,r) o,s (o,r) o,4 (o,1) o,z (o,r) o,l (o,r) r,r (r,o) o,+ (o,r)

o/o TE L-va ku utu s m a ksu sta z,o (o,s) z,z(o,a\ 'r,t b,l) r,r (o,+) 1,3 (o,5) 't,z (o,z) 1,9 (o,5)

r. Eldke-Veritaksen ja Pensions-Alandian asiakashyvityssiirtoon sisdltyy muista poiketen myos siirtoa vakuutusliikkeestl

TOIMINTAPAAOMA JA MUU
VAKAVARAISUUS (milj. e)

*

Oma piioma 5gB h3 o/o) tz,s 0 Vo) qz,+ (q o/o) zq,6 (6 o/o) zo,8 (3 o/o) 0,6 (6 %) 22o,'t (8Vo)

Tilinpaiitossiirtojen kertymii o,s C8+9o) 17,5 (8o/o) o,o (-) o,z (-zlVo) ,r$o/o) o,z (-8o/o\ z't,7 ?r5o/ol

Arvostuserot 1 462,5 Oo o/o) 'tztl,6(q%) 9q8,8 (lS o/o) 276,4 (41o/o\ 165,7 06o/o) 13,8 (-) 3 590,8 (53 o/o)

Osittamaton
lisivakuutusvastuu

2 482,6 (7 Vo) 226A8 h3o/o) 6o9;r ('Bo/o) 4o4,6 (tS o/o) 123 h8o/o\ 'rt,4 6l o/o) s 8s4,2. ('r'r Vo)

Muut -'18,6 (-qoo/o) -34,o (-4oo/o) -l,z(-loVb) -9,r (-toolo) -4,o (6 o/o) -o,1 G) -69,o (-zl%)

Toimintapddoma 3 9863 05o/o) 3 597,8 {22oh\ 1 O47,O (2O o/o) 696,7 O4o/o) 2s8i (48%) 3't,9 01o/ol g 6'11,8 (z+Vo)

Toimintapiioma /
vakavaraisuuden laskennassa

+* **

kdytetty vastu uvel ka o/o zz,8 (z,q) 2s,6 \3,3\ zo,t Q;rl 17,7 b,4) zz,o (6,2) z8;(l,q) zt,o (t,z)

Toimintapiilioma /
vakavaraisuusraja

z,q(o,l) 2,3 (O,1) 2,8 (o,z) z,'r (o,z\ 2,2 (o,1) 2,9 (o,5) z,q(o,zl

Tasoitusvastuu 906,9 Gto/ol 8q2,8 (qVo) lzs,shq%) 26E,9 bo/o) 116,7 Qo/o) 't2,5 (3 o/o) 2 468,2 (6 o/o)

Ositettu lisiiva kuutusvastuu 51,o (Bqo) 45,o b5o/o) 16,0 b3o/o) 7,4b1%') z,l (sl%l o,2 (-g5o/o\ 122,2 (29 o/o\

*

HENKTLoSTo (lkm) 6q6 (so/o) 683 (o %) *** (-) 45Go/o) 119 (AVo) t8 (13 o7o1 'r tot (l Vo)

* suluissa muutos edellisestl vuodesta
** erotus edelliseen vuoteen prosenttiyksikkoina
"** Eldke-Tapiola ostaa henkilostopalvelut Vahinko-Tapiolalta.

Liihde:TELA, ETK

8 ryaewxe 3.zoot Liite

*

**

+*+*
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erinreinen henkil<ikohtainen palvelu
on sujunut hajautetussa toimintaym-
plristossl h1vin. Eri tyoelikelakien
erityispiirteet ja historian kiemurat
selkeytyvlt, koska asiakkaan viimeksi
vakuuttaneella eldkelaitoksella on paras

, )i r t 
,rrrilii:nii:r t

:.- ;::::::::,:

asiantuntemus ja a.iantasaisin tieto asiakkaan
tilanteesta. Sdhk<iisessikin palvelussa tehokkainta
on ohjata vakuutettu hinet viimeksi vakuuma-
neen yhti6n tai eldkelaitol<sen asiakkaaksi.

Vakuutettujen verkkopalvelun kehittimisen
kannalta vuoden zoo5 tyoelikeuudistus avaa
uuden haasteen: miten palvella yli 6z-vuotiasta,
joka punnitsee tyossi jatkamisen ja elakkeelle
siirtymisen vaihtoehtoja. Palvelun tarvetta voi
olla jo nuoremmillakin, jorka suunnittelevat
ty6uransa loppuvaihetta.

tyoelake.fi on teyttinyt odotukset

Tyoeliikealan yhteinen vakuutettujen verkko-
palvelu tyoelake.G on runsaan kahden toimin-
tavuotensa aikana osoittanut tarpeellisuutensa.
Kivijiimiiirlt ovat jatkuvasti kasvaneer, ja vakuu-
tetut ovat l<iytdneet palvelusta tarvitsemaansa
tieroa. Tdman pffitelmln voi tehdi, koska klvi-
j6iden palvelun kautta tekemlt lisiikysymyl.rset
ovar pysyneer vdhlisenl.

Vuoden zoo6 alussa otetaan tyoelake.fi:ssl
kiiyttoiin uusi palvelu, mahdollisuus hakea van-
huuselSkettl ja varhennettua vanhuuseld.kettl
verkossa. Hakeminen toreuteraan yhteisry<issi
Kelan kanssa, joka jo nyt paikallisverkostonsa
kautta vastaanottaa merkittivln osan tvcielike-
hakemuksista.

Siihktiiselle kokonaisel6kearviolle
tekniset edellytykset

Yhteisesti toteutettava sihkoinen ennakko-
laskenta jltettiin taannoisen tyoelake.6-ry6ryh-
min loppuraportissa palvelukokonaisuudesta
pois. Vajaa viisi vuotta sitten yhteistl lasken-
tamahdollisuurta ei edes ollut, sillii yksiryisen
.ia julkisen sektorin lainsildinntit poikkesivat
paljon toisistaan. Ennakkolaskentaan soveltu-
vaksi suunniteltiin avoimeen palveluun vain
kevyt asiakkaan antamiin tietoihin perusruva
arviolaskuri.

Yksiryisen ja julkisen sektorin eldkeuudistuk-

#
) zooj Sttiellke 2l
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I

Elekearviot ja
arsuus

n
a

asia kkaita palvelevia eliikelaitoksia
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set sekd toimialan tiivisrynyt yhteistyo yhteisen
ansaintajirjestelmln rakentamiseksi muuttavat
tilanteen nlilli ndkymin vuonna zoo8. Silloin
avautuvat tekniset mahdollisuudet toteuttaa
elikkeelle aikovaa palveleva vuorovaikutteinen
ennakkolasken tapalvelu, joka koskisi koko ryo-
eliketurvaa. Elikeikli ldhestp,Il Ie vakuutetulie
tdmi on tlrkeli, koska voimaan tulleiden sIln-
ntisten mukaan pIIttId hIn nyt itse ehkkeelle
siirtymisensi ajankohdan. Jatkossa ehkearviota
olisi mahdollista kehittld myds nuorempien
vakuutettujen tueksi esimerkiksi lisieldkkeen
ostotilanteessa.

Lisdarvoa siihktiisi!lii palveluilla

Julkisen hallinnon sdhkriistlmisen pitkin aika-
vdlin tavoitteita ovat tehokkuus, hallinnon
lipinikyqys, sihkoisen tiedon jakaminen, eri
hallinnon alojen yhteiset palvelut seki tietotur-
vallisuus ja yksityisryden suoja. thokkuuden
parantaminen merkitsee, ettd sdhkoisen palve-
lun on virtaviivaistettava asioiden kasittelypro-
sessia, vdhennettlvl tiedon klsittelytarvetta ja
eri hallinnon alojen yhteisryolli hyodynnettivi
jo olemassa olevia rierovarastoja.

Sehkoisten palvelujen rakentamisessa koros-
tetaan kuitenkin myos siti, ettl niiden pitdisi
tuoda asiakkaille lislarvoa. Ei riitl, ette olemassa

olevia palveluja siirretdin verkkoon ja tehos-
tetaan hallintoa, vaan pitdisi myos hyodyntll
verkon tarjoamia mahdollisuuksia uusiin pal-
veluihin.

Vuorovaikutteinen ennakkolaskenta olisi
aidosti uusi lisdarvoa tuottava paiveiu. Oheisessa

tekstilaatikossa kuvattu Ruotsin verkkopalvelu
ja ryoelake.fi siirtdvlt nyt paperilla tarjottavan
palvelun verkkoon. Tanskan vastaavassa pal-
velussa on jonkin verran hyodynnetty vuoro-
vaikutteisuutta antamalla erilaisia elikeikdvaih-
toehtoja.

Yhdessd tekeminen ei vaaranna
kilpailua

Yhteisen sihkoisen ennakkolaskentapalvelun
toteuttamiseen Iiitryy myos erilaisia vastakkaisia
nikcikulmia. Yhtenl ndistl on nostettu vahvasti
esiin ennakkolaskentapalvelun osuus elikelai-
toksen kilpailurekijlnd. Vaikka vakuutetut eivlt
valitse eldkevakuuttajaansa, on laitoksen profi-
loitumisella ja palvelukyryllii I uonnollisesti mer-
kitysti erottautumisessa ja vakuutuksenottajan
myonteisen mielikuvan syntymisessl.

Kilpailun ja yhteisen peruspalvelun tekemi-
sen ei tarvitse olla ristiriitaisia tavoitteita. Ohei-

set esimerkit Ruotsin ja Tanskan eldketurvaa
tarjoavien laitosten yhteisty6sti vakuutettujen
verkkopalvelun aikaansaamisessa ovat tistd
hyvid esimerkkejii. Julkisen sekrorin toimijoiden
lisdksi mukana on seki Ruotsissa ettl Thnskassa
keskeniin sopimuselikkeisti kilpailevia vakuu-
tusyhtioiti ja muita palvelutarjoajia. Ruotsissa
on ollut myris esilh tarve liittil palveluun tie-
toja yksiryisistd elikevakuutuksista.

Tyoelikevakuuttajilla on toki yhteisesti
roreutetun palvelukokonaisuuden pddasiallisina
hytidyntdjini tarve lisate palveluun osia, joiden
ne arvioivat parantavan omien vakuutettujensa
palvelua. Perusperiaatteena sdilry edelleen, etti
yhteinen palvelukokonaisuus on liitettivissi
saumattomaksi osaksi tytiellkevakuuttajan
omaa verkkopalvelua. TIml on ollut tyoelake.
fi:n rakentamisen liht<ikohta ja ohjaa myos jat-
kossa sen mahdollisra laajenramista.

Tietoverkko palvelemaan otejakelua

Ruotsin ja Tanskan palvelutasoon Suomessa
on kyetty jo sillii, ettd lakisldteisen ellketurvan
rakenne on kattava ja sitl on hallittu tavalla,
joka alusta alkaen on yhdistinyt keskeiset asia-
kaspalvelun tietovarastot Eldketurvakeskukseen
kaikkien toimijoiden saataville.

Vuonna zooT voimaan tulevaksi suunnitel-
tuun TyELJainslldintriijn liitryy vuosittainen
vakuutetulle lihetettlvd ote. Sen avulla vakuu-
tettu voi varmistua siitl, etti kaikki tyosuhteet
tulevat huomioon otetuksi ehkkeessl. Tyoelake.
fi:n tunnistetulle vakuutetulle antama ansio-

rytiluettelo on palvellut titd tavoitetta hyvin.
Lainslldlnntin kaikkiin vakuutettuihin koh-

distetut palveluvaatimukset voitaisiin tulevai-
suudessa tdJ,ttli nykyistd laajemmin siihkoiselll
palvelulla ja jakaa merkittiville osalle vakuute-
tuista tietoa verkossa paperiotteiden postitta-
misen sijaan. TekstiIaatikossa kuvattu Ruotsin
elikkeen ennakkoarviopalvelu on trypiltlin

sihkoinen ote, joka on vakuutetun katsotta-
vissa ja tulostettavissa verkosta. TyEL:n vaatima
palvelu saataisiin kattamaan kaikki vakuutetut
kohdentamalla paperijakelu niille, joita sahkdi-
nen palvelu ei tavoita.

Vakuutettujen oma tietovarasto

Tydehketurvan pitklaikaisuus ja asiakkaan har-
vahko kontaktitahti perustelisivat mielestini
aivan uudenlaista lislarvopalvelua: yhteyden-
pidon arkistointia tyoelikejlrj estelmln tieto-
varastoihin. Tilloin vakuutettu voisi halutes-
saan selata aikaisempien vuosien otteita, niiden
perusteella mahdollisesri kdytyji keskusteluj a,

ennakkolaskentapalvelussa tehryjii laskelmia jne.
Tietojen slilyttlminen perustuisi vakuutetun
omaan valintaan.

Vakuutetulle henkikikohtaisen sihk6isen
arkistoinnin ylhpitiminen omilla laitteilla on
kdy.tlnnossi tekninen mahdottomuus, silh lait-
teet .ia ohjelmistot vaihtuvat nopeaan tahtiin.
Tallettamisen tarve voi ulottua yli vuosikym-
menien. Halutessaan vakuutettu voisi antaa
suostumuksensa mytis sellaiseen henkil<ikoh-
taiseen palveluun, jossa annetaan yksilollistii
tietoa lainsildlnniin muutosten vaikutuksista.
Uusi palvelumuoro varmasti liseisi luottamusta
ryoelake,ar,estel maan.

Ohessa esitellyssd tanskalaisessa ratkaisussa
on pyritry koko julkisen dokumenttitarjonnan
kattavaan kansalaisen arkistointipalveluun.
Tyoeliikejirjestelmin asiakkaille olisi hyoryii
rajatummastakin palvelusta. Samalla se voisi
viitoittaa sihkoisten julkisten pah,elujen kehi-
tysti kansalaisen tietovaraston kehittimisessl
hajauretussa ympirist<issI.

Bo Lundqvist
lohtoia
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Tanskan e-Boks
esimerkki kansalaisen arkistosta

http://www.postdanmark.dk/index j sp

Kansa lainen voi tallettaa palveluun liittyneiden
valtion ja kuntien viranomaisten, pankkien, eld-
kelaitosten ja muiden tahojen lahettaman pos-
tin, skannatut henkilOkohtaiset asiakirjat ja muun
materiaalin, jonka haluaa luotettavaan pitkdaikais-
sdilytykseen ja milloin ja mist6 tahansa kiiytet-
tdviksi. Arkisto on kytketty henkilotunnukseen,
joten kotiosoitteen tai sdhkcipostiosoitteen muu-
tokset eivat vaikuta palvelun ktytt66n. Palvelu on
kansalaiselle ilmainen. Palvelun voi keskeyttiiii ja
vastaanottaa postia perinteiseen tapaan.

Arkistoon vastaanotettavat dokurnentit ja nii-
den hallinta on omissa kdsissd. llmoituken saa-
puneesta dokumentista saa halutessaan siihko-

Palveluun piesee my6s iuoraan verkko-

Ruotsi
www.minpension.se

Neljdn vuoden valmistelujen j6lkeen vuoden
zoo4 joulukuun alussa avattiin verkkopalvelu,
josta ruotsalaiset saavat aikaisempaa taydellisem-
m6n arvion tulevasta

st6 on pos- 19gg
kotiin

tannut kansalaisten tiedon
ni ei ole ollut miteen arviota
tai tietoa henkil<in yksityisen eli
osuudesta. Oranssi
loperusteisesta
takuuelikkeesti seki omiin

miseen oli voimakas.

oikeuksista ja ennuste tulevasta eldkkeestd ovat

taho-

postiinsa.

vaku

t'

pankista, jotka ovat integroineet palvelunsa e- tivit voimansa I

palvelun noin

tua rekisterditymiseste
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Tanska
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eskineinen Ehkevakuutusyhtio Etera
on saanut Kalevi Hemihsti koke-
neen johtajan ja hyvdn sisdinajettavan.
Maatalous- ja metsdtieteiden tohtori
Hemild (tz) aloirti Eteran varatoi-
mitusjohtajana tamen vuoden huh-

Kalevi Hemi16:

sissa (w.r995-zooz) hIn oli sitoutumattomana
maa- ja metsltalousministerini yhteensd seitse-
mdn vuoden ajan.

- Vuodet ministerini Lipposen hallituksessa
olivat ryollird ja elin kovaa aikaa. Muut minis-
terit saivat tukea omilta puolueiltaan, sidosryh-
miltiin. Olin sitoutumaton ja olen trypiltini
sellainen ihminen, etti otin liian tiukasti ry<ini.
Sain toki tukea itseltdln pldministeriltl ja mui[-
takin ministereilti, mutta koin olevani yksin.
Maa- ja metsdtalousministerin ryo tuona aikana
oli raskas homma!

Sairaus pyseytti ja opetti

Kalevi Hemilln sairastuminen ja parantuminen
elettiin julkisuudessakin. Aivoverenvuoto syk-
sylh zoo3 pysiytti menevln johtajan.

- Olen Pohjanmaalta kotoisin, ja olen jos-
kus nuoruudessani saanut peslpallomailasta
piiiihiini ja siitd on tullut pieni vamma. Yksi
verisuoni katkesi pllstdni jo r97o-luvulla, ja
vamma parantui, eike siite ollut vaivaa. Luulen,
ettd vaikeiden ministerivuosien aikana vanha
vamma eteni. Kalevi Hemili kertoo Elintarvi-

TyoelSkemuutokset ovat meille

isoja, mutta piirjiiimme ammatti-

taidolla. Olemme tottuneet hoita-

maan siselloltidn ja vakuutustek-

nisyydelteenkin vaikeaa "lellid" ja

hyvin siind pirjlinneet. Olen luotta-

vaisella mielellii kilpailun avautues-

sakin. Ndin toteaa Eteran tuleva

toimitusjohtaja Kalevi Hemil6.

"Olen innoissani
aloittamassa
uutta eldmee"

l(
tikuussa. Hln ottaa toimitusjohtajan tehtlvdt
vastaan ensi vuoden alusta nykyisen johtajan
Lauri Koivusalon siirtyessi elikkeelle.

- Tirlen tyoelikevakuuttajaksi vakuutusken-
tln ulkopuolelta. En ole vakuutusmatemaatikko
enki vakuutusalan asiantuntijakaan - vie[i.
Minulle on laadittu perehdytysohjelma.fa se

kiiydain liipi. Minulla on hyvdl aikaa paneutua
substanssiin, koska Lauri Koivusalo on tytjssd
vuoden loppuun.

Ministerivuodet kovaa aikaa

Kalevi Hemih on ollut monessa mukana ja
hdnet tunnetaan.julkisuudessakin hyvin. Edel-
liset tyopaikat ovat olleet Elintarviketeolli-
suusliitto ja Teollisuus ja Tyonantajat, josta on
sittemmin tullut Elinkeinoelemen keskusliitto
(EK). Paavo Lipposen molemmissa hallituk-

24 Tydetcke l.2oot Tltr) elnhe- leh ti 4 o uuo tta



keteollisuusliiton johtamisen olleen keryempii,
paineettomampaa aikaa ja eciTThen siirrymi-
nenkin rapahrui kivuttomasti.

- Sairastumisen vuoksi menetin muistiani
pitkin pdtkln. Olen ny't hyvdssd kunnossa, silh
kuntouduin. Tosin olen joutunut miettimlln
sitdkin vaihtoehtoa, ettl olisin jllnyt muista-
mattomaksi. Koen, ettd olen saanut uuden eld-
mdn. Vanha piiitryi sairasrumiseen ja pitkiiin
poissaoloon. Eterassa olen myos saanut uuden
alun.

Kuntoutukselle kiitosta

Hemili muistelee, ette viele vuoden pdivit sit-
ten hin oli huonossa kunnossa. Nyt mies on
rerveen kirjoissa.

- Olen omalta kohdaltani kokenut, ettl
meidln kuntoutussysteemimme toimii hyvin.
Perheeni, hoitajat ja kuntouttajat ovat minua
auttaneet. Olen alusta asti tiennyt kylld sen, ettl
ihmisen pitll itse laittaa irsensd kuntoon.

Kunroaan hiin yllapitid muun muassa juok-
semalla ja pelaamalla golfia. Taman vuoden
golf-kautensa Suomen Golfiiton liittohallituk-

sen puheenjohtaja on jo avannut Espanjassa.

- Olen golfannut 198o-luvun lopulta. Kun
perheemme oli tyoni vuoksi Belgiassa vuosina
r993-199j, niin minulla oli hywin aikaa harras-
tukseeni ja tasoitukseni oli r5. Ministerind olles-
sani peli jdi vihiin ja keskiryin toihini. Ennen
sairastumistani aloitin golfin uudelleen ja nyt
"se virallinen" tasoitukseni on 29. Se on liiton
puheenjohtajalle vaatimaton tulos, mutta kylli
se siitd.

Paljon opittavaa

Keskinlinen Eldkevakuutusyhtio Etera on osan-
nut ottaa uuden tyrintekijiinsii hywin vastaan.
Tyopoydalla on vieli paljon papereita, joihin
pitdi tutustua.

- On tutustuttava yhtiricin, sen toiminta-
kenttlln ja lainslldlntrion. Tyritahri on koh-
tuullista.

Varatoimitusj ohtaja Hemild on entisissl
elinkeinoelimdn johtoportaan toissdln rutus-
tunut tyoelimlln, tyomarkkinoihin ja rule-
viin tyoeli.kemuutoksiin. Elinkeinoelimdn
kokonaisviitekehyksestl katsoen tyoellke-

kysymykset ovat kiinnosravia.
- Olen innoissani, ja lyhyen sisdlnajovai-

heen jdlkeen tunnen oloni kotoiseksi tissd
talossa. Uuden ryon aloirtaminen on (unrunu(
hryiiltii.

Varatoimitusjohtaja on jo ldksynsi hlwin
oppinut.

- TyEL -uudistus on ollut isoa asia .ja se

antaa puitteet tulevaan kilpailutilanteeseen.
Uusi laki ja uusi tilanne ovat meille eteralai-
sille haasteellisia. Meidin vlkemme on hoita-
nut tItI "lel-leirii'jo ennenkin ja voin todeta,
etti tdilld tehdaen mahdottoman hywiil tyritl,
hyvdltd vlelli. Kilpailun kautta voimme suhtau-
rua tulevaan luottavaisesti.

- Minulla on yksi toive: Vanhan LEL:in
kenttd on nyt toisenlainen, ja uudessa lainsdi-
dinnossd se on orerrava huomioon. Tyoel:ikeky-
symykset ovat yhteisvastuullisia. Isoja ja pienil
aloja on hoidettava tasapuolisesti.

fe kst i : P i r kko I y v iiko r p i
Kuvo : fu ul ikki H olopoin en
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ohjaa yhteisen
hyviin dtrelle

eidiin pitiisi palaurtaa parhaimmat
vaikutusmahdollisuudet oman ry<in
tekemiseen ja omiin ty6tehtlviin.
Tytissii olevilla tulisi olla ry<irehtdvien
hallinnan kokemulaen tunto, toteaa
apulaisylilii?iklri, proj ektipaellikkd

sii kuin vapaa-aika. Tytiss?i pitiiii olla yhteistilli-
syFttl, kiireerttimyytti, paineettomuutta. Tytjssi
pitiiii voida kehitt?iii itselln ja vaikuttaa omiin
ryiitehtdviinsl.

- Kvartaalitaloutta ja markkinataloutta ei kiy
aina syyttlminen. On opittava sanomaan ei!

Tapio Lahden mukaan esimiehille on luo-
ava valmiulsia, joitten avulla he voitavat toimia
rytiyhteistijen "imupapereina ja suodattimina",
rytintekijtiirten tukena.

- Tissii epdvarmassa maailmassa rytintekiji
harvoin pystyy asettumaan itsensl johtajaksi.
Esimiesten tulee voida olla jiim?ikiimmin ryti-
yhteison tilanteen tasalla ja heidln tulee ndhdi
selkeisti rytin tekemisen lopullinen fokus.

Kaikkeen ei voi vaikuttaa

Projektipiiillikkti rietdi, etti rydssl on olemassa
asioita, joihin voi vaikuttaa ja joihin ei voi vai-
kuttaa.

- Me emme voi sanoa firmalle, etti lopeta
tuloksen tekeminen tai siirrl voitto henkilti-

Tytiuran kesto ja kestdvid

kehitystd. SiinE Ty<iterveyslaitoksen

toimintaohjelman sanoma

kiteytettynd.

ProjektipiiSllikkii Tapio Lahden
mukaan tyiipiiiviissii pitlisi olla ai-
nakin varttitunnin miftainen hetki
oman tyiin kehittimiseen. -Tulisi
olla aikaa mieftid, miki voisi olla
paremmin.

kunnalle, Lahd naurahtaa. - Sen sijaan voimme
ohjata tytinantajia, firmoja ja tytintekijtiitl
yhteisen hyviin iiiirelle. Yhteinen hyv?i on hyvii2i
johtamista.

Lahti toteaa, ettl ikljohtaminen on kai-
keniklisten johtamisra ja etti esimiehilti
vaaditaan paljon eri-iklisten tytiyhteistijen
kokonaisuuden hallinnassa. Hin on lisiksi
vakuuttunut siitI, ettl hierarkiset, kaavoittu-
neet .ia kangistuneet organisaatiot rukahdut-
tavat luovuuden.

- Suomi on innovaatioiden luvattu maa, ja
ta:illa pitaisi antaa tilaa innovaatioille. Numero-
johtamisesta pitiisi voida siirryii jo toisenlaiseen
johtamiseen. Avoimuus, luottaminen, yhtei-
siillisyys ja vastuullisuus, muun muassa niisti
sanoista uusi johtamistapa syntFy.

lk6lintyvi oppii, muttei nopeasti

Johtamismidon opiston tutkimusjohtaja Pauli
Juuti on tutkinut paljon rydelim?ii ja johta-
mista. HIn on kirjoittanut tiedoistaan kirjan

[/l
Thpio lahti.

Tytiterveyslaitolaen (TTL) KESTO-toimin-
taohjelman (zoo 4-zoo7) tavoitteena on tervey-
den ja toimintakfryn edistlminen, tytiehmln
vetovoiman lisiiiiminen ja syrjdyrymisen ehkiisy.
Projekdplillikkt! Lahti tietii, etti KESTO -
roimintaohjelman pii?irytryii vuonna zooT ty6-
eleme on muuttunut nykyisestldn.

- Ihmisil johdetaan nykyistl paremmin ja
"management by perkele" -johtamistyyli on
silloin jo historiaa. Mytis nrlevaisuudessa esimie-
het ovat avainasemassa: he kuuntelevat, eivltki
pelklistiiin puhu. He osallistuvat, eivltki mii-
riile. He kohtaavat ihmisen. He ovat enemmln
rtse pellssa mukana.

Tapio Lahden mukaan tydeliimiiss?i pitiii
olla elementtejii, jotka ovat yhtl kilpailukykyi-
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Tiedon
t'kerfrsmist6

Toivon johtaminen. Juutin ajatuksiin viittaa
mytis Thpio Lahti:

-Johtaminen on toivoa herlttdvii vuorovai-
kutusta. Se on yhteistl onnistumista ja yksilon
parhaiden puolien esille saamista. Toivon johta-
minen on ihmisten vdlisten suhteiden vaalimista
ja itsen johtamista.

KESTO-toimintaohjelma yrittil klin-
tI[ suuntaa: Nurkan takana urputtaminen ja
numeroista vaahtoaminen on syytl lopettaa.
Tyiinrekij iin hyvinvointi edistid seki rytinteki-
jiia etti 6rman hyvinvointia, kannattavuutta ja
kilpailukykyii.

* Tyiihyvinvointiin satsaamalla saadaan
tulosta parannetuksi. Siite hy6ryviit kaikki! Tie-
d'imme jo tdssi vaiheessa, ettl ehkeuudistuftsen
superkarttuma ei yksiniiiin ratkaise tytiuran kes-
toa, vaan tirkeimpii asioita tytissi jatkamisen
kannalta ovat tyriellmin sislltdkysymykset.
IkiiZinryvien tyrintekijdiden osaamisen kehit-
timinen on tapahduttava heidin ehdoillaan.
Ikii2intyvii oppii, mutta ei niin nopeasti kuin
nuori. Koulutukseen rauhassa sijoitettu euro
tuottaa takaisin monin verroin.

Koulutus kiynnistyy syksyllS

TyOelaman ja rytihyvinvoinnin tutkimusta on
olemassa paljon. KESTO kokoaa tiedon, suo-
dattaa ja painoarvoftaa sen Delfoi-menetelmii
apuna kiyttden.

- Delfoin avulla saamme selville ry6eldmln

kehittlmisfokukset ja plisemme heti syksylll
kouluttamaan ja tiedottamaan.

TTL:n koulutuskonsortiossa ovat mukana
Johtamistaidon opisto 0TO), POHTO, HAUS
Kehittimiskeskus ja EFEKO. TTL ja sen kou-
lutuskeskus tekee Kesto -ohjelmasta saaduista
tiedoista koulutussuunnitelman ja kouluttaa
esimiehiii ja johtajia. Koulutusra annetaan myos

ry<ielimin muille koulutuslaitoksille, yriryksille
ja tytiterveys- ja tyosuojelualan toimijoille ja
kouluttajille.

Elinikdinen oppiminen ja koulutus ovat kai-
kille tarpeen. Tyti on muurrunur, rybaika hiiipy-
nyt, ry<inantajaa ei vdlttimlttl ole, kannerrava

ryti on tullut kotiin, aikakisirys on muurtunur,
epdvarmuus on lisaanrynyt, nopeus on nopeam-

Paa.
Thpio Lahti viittaa tutkimustuloksiin:

- Kyselytutkimuksissa ryoqyryvlisyyttl eni ten
liseeva asia on varmuus ryostl. Jos rycisuhde on
jatkuvasti epivarma, on tyonantajaan sitoutu-
misen si.jasta satsattava omaan osaamiseen. Se

on sinussa, se on sinulla.
KESTOa ovat pro.jektipaellikk6 Thpio Lah-

den kanssa tekemissd ohjelmajohtaja, professori
Matti Ylikoski, ohjelmasihteeri Mervi Silta-
nen, erikoistutkija Ritva Horppu ja koulutus-
palllild<tr Anne Kolehmainen.

fekst i : P i rkko tyv iiko r p i
Kuvat: fuulikki Holopoinen

1) tyoeleman tutkimustiedon kokoaminen ja
analysointi,

z) toimenpide-ehdotusten laatiminen ja paran-
nusehdotusten toteuttaminen koulutu ksen
ja viestinndn keinoin tutkimustiedon anta-
mien painotusten mukaisesti.

Ohjelma toteutetaan verkostoyhteistyond, jossa

ovat edustettuina keskeiset ty6eldmdn tutkimuk-
sen ja kehittimisen instituutiot Suomessa. Ohjel-
maa koordinoi Tyoterveyslaitoksen johtoryhmdn
I isiiksi seu rantaryhmd. KESTO-Ioimintaohjel ma
toimii kiinteissa yhteistyossa muiden keskeisten
tydelSmin kehittemisohjelmien kanssa ja on sa-
malla ndiden tieteellinen taustoittaja.

www.ttl.fi/kesto

den rytissii jatkamiseen, Ricva Horppu toteaa.
Delfoi-tutkimus alkoi jo viime syksyn?i, jolloin

parin kymmenen rurkimuslaitoksen tutkijoilta
haettiin sdhk<ipostin avulla kysymysten xemelua.

Ja*orytiskentelyyn valimiin 3r delfoistia - asian-
tuntijaa, joil ta pyydettiin vasrausta seuraavaan
kyslmykseen: "S.uomalaisen ry6eldmln suurimpia
haasteita on ry<iikiisten md.drln vfieneminen,

lill*, Ikirakenteen muutolcesta selvid.minen edel-
lyttii?i ryollisyysasteen nostamista ja elinikdisen
rythjan pidentdmisri Tavoitteena on, ettii wonna

haastattelu-

- Pyrimme hakemaan erilaisia niiktikulmia
siihen, miten suomalaisten tytiurat saataisiin
pidemmiksi. Teemahan on moninainen ja
monet asiat vaikuttavat esimerkiksi ikliinrynei-

teemme

KESTO

K

Tyouraarr kestoa ja
kestavla kehitysta

ESTO-ohjelma on sosiaali- ja terveysministe-
ri6n valtakunnallisen Veto-ohjelman keskei-

nen osaohjelma.
Se toteuttaa talkoot suomalaisen tyouran pi-

dentimiseksi tyoeldmin tutkimustiedon perus-
teella.

Toimintaohjelma toteutetaan vuosina zoo4
- zooT kahdessa vaiheessa:
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Thor Sourander kertoo, etta
tyti seuraa jossain muodossa
vapaa-ajallekin, jopa lomalle ja
ulkomai!!e.
- Tietoyhteiskunnan mytitd
muun muassa osakekurssien
kehitys tulee vastaan kaikkia!-
la, hdn naurahtaa.

Veritaksessa on aina ollut
tl tr

SILIIII AA

l(IIl\IIEIST0ILLI
Va ratoi mitusjohtaja Thor Sou rander on hoitanut Eld kevaku utusosa keyhtici

Veritaksen sijoitustoimintaa jo neljinnesvuosisadan. Tdnd aikana ala on

kansainvdlistynyt, sijoitusinstrumentit monipuolistuneet ja riskienhallintamen

etelmit kehittyneet aimo harppauksen.
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A
lun perin pohjalainen Thor Souran-
der pllryi Helsinkiin valmistuttuaan
vuonna r974 Abo Akademin yhtey-
dessd toimivasta Handelsh<igskolanista.
Vakuutusyhtio Fennian ja Osuuspan-
kin palveluksessa saadun kokemuksen

tietysti muidenkin toimintaa, mutta avainlukuja
ei vertailtu niin intensiivisesti kuin tlnl pli-
vini.

- Si.joituslainoissa oli yleensi pankkitakaus.
rggoJurun kriisissl joutuivat pankit maksumie-
hiksi, mutta eldkelaitokset plisivlt vfiemmilli.
Luottotappiot pliryivlt pankeille. Elikeyhriot
sddsryivit kaikkein pahimmilta iskuilta lamassa,

Thor Sourander toteaa.

Kiinteisttisijoitus kest55

Verdandi suosi perinteisesti kiinteisrdji sijoi-
tuskohteina. Kiinteist<it eivit ole olleet viime
vuosinakaan sijoituskohteina muodissa. Nyr
kuitenkin aika nlyttld muutrun€en: kiinteisrrijl
ostetaan taas sijoitusmielessi ja jopa ulkomaiset
sijoittajat ovat olleer liikkeellii.

Veritaksella on Souranderin mukaan hyvl
asema tessa suhteessa enruudesraan, silli sijoi-
tuksia on suhteellisesti katsottuna aika pal-
jon kiinteist<iissii. - Nykydln pltee edelleen
se vanha siinto, etre kiinreistdsijoitus vastaa
tarkoitustaan, kun siihen saa maksukykyisen,
pitklaikaisen vuokralaisen. Keskeinen asia on
kiinteiston sijainti.

- Veritalsen tuorein sijoitus on 7o-8o miljoo-
naa euroa Pohjois-Haagaan rakenteilla olevaan
TietoEnatorOyj:n toimitaloon, hen kertoo.

Yrittijyyttii kannustettava, mutta...

Eliikeyhdriiden toimintapilomaa vahvistettiin
r99o-luvun lopussa. Silloin Veritas muiden
eliikeyhtioiden tavoin lislsi sijoituksiaan osak-
keisiin.

Ny't esiin tullut vaatimus eliikeyhtioille lisiitii
sijoituksia kotimaisiin aloitteleviin yrityksiin
mietirptii Thor Souranderia.

-Tyoeldkerahathan pitll sijoittaa ruottavasri

.j 
a turvaavasti. Yritystoiminnan alkuun liittyy

useimmiren eplvarmuutta toiminnan onnis-
tumisesta. Valtion ja valtionyhtiriiden pitiisi
olla plivastuussa yritystoiminnan alkuvaiheessa,
koska ryoelikelaitokset eivlt voi jakaa tukiaisia.

Nuoret raikastavat yrityskulttuuria

Nuoremmista alalle tulleista kollegoista Thor
Souranderilla on hlwin myrinteinen kisitys.
Nuorilla on hyvl koulutus ja tuoreet tiedot.
He ovat useinkin hankkineet ty6kokemusta ja
opiskelleet ulkomailla. Kiiyt<is on rennompaa.
He eivlt pokkuroi esimiehiiln turhasta.

Esimiehenl Thor Sourander olettaa muun-
tuneensa ajan vaatimusten mukaan. - Ei ole
jiirkeviiii menni tlni plivlnl sanelemaan, etti
timl asia on tehry nlin 1o vuotta ja se tehdian
niin edelleenkin, hln naurahtaa.

- Pitklaikainen, uskollinen palvelu samalla
tyonantajalla ei ole enii niin tavoiteltua kuin
ennen. Ehki onkin hyvi vaihtaa rohkeasd ryri-
paikkaa, jos ei viihdy, Thor Sourander pohtii.
Uudet ihmiset muuttavat yrityskulttuuria ja
useimmiten suotuisaan suuntaan.

Haasteet pitiS ottaa vastaan

Vuonna zooo maaliskuussa osakesijoitusten
arvot romahtivat. Sijoitusmarkkinat olivat epI-
vakaat vuoteen zoo3 saakka. Veritakseen tarvit-
tiin toimitusjohtajan sijainen alkuvuonna zoo3
silloisen toimitusjohtaja Folke Lindstrtimin
tilalle. Thor Sourander otti toimitusjohtajan
sijaisuuden hoitaakseen. - Tiimii oli haastavaa
aikaa, hin toreaa. Osaava henkil6stri oli tlssi
kaikkein tirkein tekijl.

Omasta jalsamisestaan Thor Sourander huo-
lehtii pelaamalla jalkapalloa ja pyoriiilemiillii
ttjihin. Tytimatka polveilee sopivasri pitkin
Aurajoen rantoja.

feksti: Ritvo Rontonen
Kuvo: lenni Virto

jllkeen oli hlvii palata takaisin Ti.rrkuun. Haas-
tava ryti ltiyq,i silloisesta Elikevakuutusosakeyh-
tiri Verdandista.

Tini pd.ivini Verdandi tunnetaan nimelld.
Veritas, mutta yhti<in perusperiaatteet eivit ole
Souranderin mukaan muurruneer.

- Asiakaskeskeisyys ja henkil<ikohrainen
palvelu ovat olleet kaiken aikaa toimintamme
kulmakivii. Tilh periaatteella uskomme saa-
vamme uusia asiakkaita ja pysrymme pitd-
miin vanhat asiakassuhteet voimassa, Thor
Sourander toteaa.

Verdandi haki uutta asiakaskuntaa laajenta-
essaan r98o-rggoJuvuilla toimintaansa Poh.jois-
ja Iti-Suomeen yhteisty<issi Llhivakuutuksen
kanssa. Verdandin toiminnassa korostui kak-
sikielisyys, ja olikin luontevaa hankkia jalan-
sijaa esimerkiksi llnsirannikon kaksikielisilte
alueilta.

Yhteisryo Ldhivakuutuksen kanssa tuli tiensl
piiiihiin, kun Verdandi lytittiiyryi yhteen vuonna
zoor vahinkovakuutusyhtiri Svensk-Finlandin
kanssa: synryi Veritas.

Rahaa oli niukasti

Nykyiiiin Veri taksen varato i m i tus.i o h taj an a

tyoskentelevl Sourander vasrasi Verdandissa
vuodesta 1983 alkaen johtajana muun muassa
hallinto-, omaisuudenhoito- ja laina-asioista.

- Sijoitustoiminta ei ollut 198o-luvulla
niin keskeistl elikelaitoksen toiminnassa kuin
se on tana piivinl. Ehkevakuutusmaksuista
kerrynytti rahaa lainattiin takaisin yriryksille.
Lainoista olikin kova kysyntd, koska rahaa oli
tuolloin niukasti ja sen saanti pankeista oli Suo-
messa vaikeaa, Thor Sourander muistelee.

- Eliikeyhtiriiden kesken ei viell silloin kdyry
nlin avointa kilpailua kuin nykyiln. Seurattiin

Veritas mukaan vaalimaan puhdasta saaristoa
1 17 ericas on solminut viisiwotisen yhteisry<iso'
V pimr.rLr.n Pidi Saaristo Siistinl ry:n kanssa.
Tllll tavalla yhtiii haluaa osdtaan turvata yhteis-
kunnan kestdvdd kehitystii. Veritas tukee muun
muassa jlteiden vilikuormausaseman rakenta-
mista Dragsflrdiin.

Pidi Saaristo Siistinl ry kuljettaa vuosit-
tain kymmeniituhansia siikkejii talousjitettl
ja toimittaa uusioklytttitin useita tonneja lasia,
metallia ja kerlyspaperia. Lislksi yhdisrys vai-
kuttaa asiantuntijana monissa vesiympiristtion
liitryvissii kysymyksissii.
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Eliikeyhtiot voisivat hyvin tulla mukaan enene-
vlssl milrin yrirystoiminnan my<ihlisemmissl
vaiheessa, hdn sanoo.



Onko sosiaaliturva

I't'ittaf yydBll BStB?
Yrittdjdn on huolehdittava

sosiaa litu rvastaan enemmtin

kuin palkansaajan. Ensimmiinen

kokonaiskuvaus yrittdjien sosiaa-

liturvasta on valmistumassa. Sen

mukaan yrittdjdn ja palkansaajan

vdlisid perusteettomia eroja on

poistettava.

I
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J
os yrittajane sairastut etkl voi olla
tekemlssl ryotlsi, se vfientll yleensd
vllitt<imdsti tulojasi. Palkansaajalla
palkanmaksu jatkuu katkeamatta,
kunnes sairauspiiviraha alkaa juosta.
TdmI on yksi esimerkki, jossa turvat

eroavat toisistaan.

- Palkansaajan ja yrittijin sosiaaliturva ei
saisi olla niin erilainen, etta se estee tai vihentil
halua ryhryii yrittiijiiksi, kiteyttiiii johtaja Rauno
Vanhanen Suomen Yrittijlt ry:sti.

Vanhanen kuului laajaan rytiryhmiin, jonka
sosiaali- ja terveysministeriiin asetti pohtimaan
yrittd.iien sosiaaliturvaa ja sen kehittlmistarpeita
moden zoo3 lopussa. Tfiln mennessi yrittdjien
eldkkeistd, piivirahoista, rydttomyysturvasta ja
muista etuuksista on tehry erillisii selviryksii.
Kesiillii ryonsi piittlvin ry<iryhmdn tavoitteena
on laatia ensimmiinen kokonaiskuvaus yritti-
jien sosiaaliturvasta.

- Yrittljien sosiaaliturvan taso on yleistl
klsitystd parempi, noin 95 prosenttia asioista
on kunnossa. Vertasimme tilannettamme my<is
muiden EU-maiden kanssa, ja tlssl vertailussa
suomalaisten yrittdjien sosiaaliturva osoittau-
tui varsin kattavaksi, arvioi ryoryhmdn sihteeri
Carin Lindqvist-Virtanen sosiaali- ja terveys-
ministeri<isti.

Pakolla tai vapaaehtoisesti

Suomalainen sosiaaliturvajlrjestelmi .ja sen
rahoitus perustuvat pitkiilti tyosuhteeseen ja
ty6tuloon. Ty<iryhmii korostaa eri viestoryh-
mien sosiaaliturvan rahoituksen tasapuolisuu-
den ja liipinlkyr.yyden varm istamista.

Yrittijien sosiaaliturvaan kuuluu pakolli-
nen elikevakuutus, jota slidelldln yrittljien
YEL-eliikelailla ja maatalousyrittljien MYEL-
elikelailla. Yrittdjdt kuuluvat yleiseen sairaus-
vakuutukseen, ja he ovat oikeutettuja yleiseen
sairauspiivlrahaan sekl litiys- isyys- ja van-

hempainrahaan. Maatalousyrittiijilll on oma
pakollinen tapaturmavakuutus, muille yrittdjille
se on vapaaehtoinen. Tyott<imyysturvan perus-
turvaosuus kuuluu myos yrittljille. He voivat
ottaa lisdksi palkansaajien tapaan vapaaehtoisen
ansioturvavakuutuksen.

Yrittijien sosiaaliturvan rahoitus on raken-
nettu samoille periaatteille kuin palkansaajien,
tosin vakuutusmaksuilla katettavan osan yrittdjri
maksaa kokonaan itse. Valtio osallistuu sairaus-
vakuutuksen rahoitukseen ja vastaa ryoftomlys-
turvan perusosasta ja rahoittaa osan YEL- .ia
MYEL-eliikkeisti seki osan maatalousyrittijien
tapaturmavakuutuksesta.

- Lakeja ja siiridoksid laadittaessa joudutaan
ottamaan kantaa, miten paljon yrittd.jien sosi-
aaliturvasta hoidetaan lakisiiteisesti ja miten
pal.ion perustuu vapaaehtoiseen vakuutukseen,
Carin Lindqvist-Virtanen tlsmentil. Toisaalta
yrittljien vapaus valita kokonaan sosiaalitur-
vansa taso ei ole itseisarvo ainakaan yrittdjien
etujlrjestrille:

- Pakollisuus on tieryisse asioissa perusteltu
ratkaisu, toisissa taas on oikein jittii asia yritti-
jin omaan harkintaan. Eldketurva on keskeinen
turvamuoto, ja se on my6s yrittiijille pakollinen.
Oman henkil<ikohtaisen taparurmariskin kat-
taminen on jitetry yritrdjin harkintaan, koska
riskit poikkeavat paljon eri toimialoilla. Yapaa-
ehtoisuudesta huolimatta suuri joukko yrittdj iii
on ottanut itselleen tapaturmavakuutuksen,
Rauno Vanhanen muistuttaa.

Riski kuuluu yrittiijyyteen

Palkansaajien ja yrittljien asema on erilainen,
j a ryoryhmii tunn usraa yrittijyyteen liittyvit
eriryispiirteet. Yrittdjyyteen kuuluu aina riski,
eikl sosiaaliturvalla pidii pytirittdi muuten kan-
nattamatonta yrirystoimintaa.

- Se, kuka on palkansaaja ja kuka yrittdjd, on
useimmissa tapauksissa selvl. Tyottrimlystur-

vassa yrittdjlnl pidetiln yrittdjin puolisoakin,
joka ei omista edes osaa yriryl<sestl, mutta rytis-
kentelee sen palveluksessa. Nykylaki on liian
tiukka, kun firmassa ryoskennelly't yrittdjdn per-
heenjisen ei saa ryottom)ysturvaa ryrittrimiksi
jddryddn. Tytittrimyysplivdrahaa tulee vasta, jos
yriryksen toiminta lopetetaan kokonaan, Rauno
Vanhanen kertoo.

- Jirjestelmien tai sildtisten ongelmat ovat
rajatapauksia, jotka olemme ryoryhmin rydssl
nostaneet poydille. Yrittljilli sairausplivira-
hojen, monien perhe-etuuksien ja ansioturvan
sdilyttlmiseen rycittcimyyden aikana liitrJy usein
mlirittely- tai nlytt6ongelmia, Lindqvist-Vir-
tanen jatkaa.

Roolit himirtyvet

Monet nykyiset turvajlrjestelmlt on rakennettu
pysyvisti joko palkansaajana tai yrittijlnl toi-
mivia varten. Haasteena on, etta yhd useam-
mat toimivat ryouransa aikana vuorotellen tai
yhtiaikaisesti molemmissa rooleissa. Tamen
takia tyoryhml ehdotti jo vlliraportissaan pal-
kansaajasta yrittiijiiksi siirrymistl helpottavia ja
aloittavaa yrittdjlii suojaavia sdinn<iksid. Nimi
ehdotukset on toteutettu.

Yrittdjien sosiaaliturvaa selvittineen rytiryh-
min raportti valmistuu elokuussa. Yrittdj[mii-
ritelmin ja perheenjdsenten ryott<imyysturvan
lisiksi tyoryhmi kiinnittll eriryistl huomiota
mm. tytiterveyshuollon .ja opintososiaalisten
etujen kehittimiseen. Ryhmin puheenjohtajana
toimi Thrmo Pukkila sosiaali- ja terveysminis-
teriosti. Jlseninl oli asiantuntijoita ministeri-
<iiden lisdksi keskeisistl yrittiijii- ja ryomarkki-
najirjesrriisti.

Teksti: louni Kempos

Piirros: llkko Kumpunen

nittelusta ja kustannuksista vastaavat valtio ja
vakuutusyhdtit. Ohjelma on tietosuojanu. Noin
3oo yritystii aloitti palvelun koeklyttin kesin
kynnykselli, kotitaloustytinantajille ja muille
yriryskeyttejille sivusto aukeaa syksyllii zoo5.

Palkka.fi ktiytttitin syksylld

h ienyriryksille, vhdistylaille ja kotitalouk-
l' rill. rulr,r,it.li,rlen ***.prlkk".fi -inter-
netsirujen avulla kiiyttijii voi esimerkilai laskea
tydntekij?in palkan sivukuluineen, hoitaa monia
vero- ja vakuutusasioita sekl tehdl maksutoi-
meksiantoja.

Palvelu on tarkoitettu eriryisesti tytinantajille,
jotka maksavat harvoin palkkoja eivldri vdlttl-

mette tunne kaikkia ty6nantajan velvoitteita.
Palvelu auttaa valitsemaan tytielikevakuutuksen
ja muistuttaa tydntekij?in tapaturmavakuutuk-
sesta seki laskee tytintekijiin palkasta peritdvit
rytitttimyys- ja rycieliikemaksut. Jlrjestelmln
avulla voidaan hoitaa r-t hengen palkanlas-
kenta.

Palkka.fi on maksuton pdvelu, jonka suun-
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Every great accomplishment
is at first impossible.

D

Go on. Be a Tiger.

Accenture on globaali palveluyritys, jonka toiminta rnuodostuu kolmesta liiketoiminta-aluresta: liikkeenjohdon konsultointi,
tietotekniikka ja ulkoistarninen. Liikevaihtomrrre oli 31.8.2004 piiSttyneenii tilivuonna 13,7 miljardia dollaria. Palvelukstssarnrtre
tyoskentelee yli 100 000 ammattilaista 48 nlaassa. Suomessa Accenturelaisia on jo yli 750 tyirskcnnellen Hclsingin, Tanrpereen
ja Espoon toimipisteiss6. Financial Services on yksi viidestri toimialayksiktistiimme. Tytiskentelenrnrme yhdessii Suontt'n johtavien
finanssitoimialan yritysten kanssa totcuttaen innovatiivisizr liikt'toiminta- ja teknologiaratkaisuja asiakkaidcnrme nrcnestynrist'rt
va rm ista nr iseksi.

Tytielfr kea la n asia ntu ntija

Li i ketoi m i n ta m nre kasvacssa voi makkaasti tyi)elli kel oi m ia la I la

etsi m me I isiiva hvi t usta rivci h i nr nte. Tu let tyiiskt:n telernliii n

asiakasprojekteissa nt mt' I i i ketoi rrr i nla lii h ttiist en t ietol ekn i i kka-
ra tkaisujen su u n n ittel ussa ja to t eLrtLr ksessir. At'cen tu rt'l la olet
toimialan kehityksen k:irjessri ja osaajana asiakkaidcn arvostanra
kumppani. Tiivis yhteistyd asiakkaan kanssa ja osallislunrinen
projektin eri vaihrisiin tekee tyiistdsi pitkiijiinteist:i,
mielenkiintoista ja palkitsevaa. Vakaa ja menestyv:i
organisaatiomme tarjoaa sinulle dynaamisor tyiiyhtcison ja
tila isu uden jatkuvaa n a m rnati l l iseen keh ittynr ist't'rr nron i puol isl cn
tydtehtiivien ja kattava n, g lobaa I i n kou I u t Lrsj:i rjestel rnri n kau t ta.

Edellytinrrnc sinu I Ia vankkaa lyiicliikeloim ialan t un It'nrust:r
Ynr rnzi rrys u uden lyticlii kcla i ns:iiiddn non aset ta nr istir
vaati nru ksista ja toi nr ia la n tirtoji rjestel rn ien tu n tenr us ovr t

ed u ksesi t u levissa t eh t:ivissrisi. 0dotam nrc ka i ki I ta h:r kijoi I ta
korkcakoulututkin toa sekii sujuvaa cnglirn nin kiclen tai toa.

Lisiitietoja antaa lVax Sundstrtirn, p. 0205 725 000.
Li heti ha kem u ksesi siih ktiposti tse osoi t trel la
ntax.su rtdstrom @acct'n t u re.conl.

0dotamme hakernustasi 1 5.8.2005 r-rrt'nnessS

accenturehttp ://www.a cce ntu re.fi/tyopa i kat

. Consulting . Technology. Outsourcing H igh per formo nce. De I ive red.
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JAKKUPUVUSSA
naiset ja Johtaminen

Helind Hirvikorpi:
Valta jakkupuvussa

- naiset ja johtaminen,
WSOY zoo5,234 s.

Erilaisuutta mycis
tyrield keyhti6n johtoon

1- oimittaia Helinfl Hirvikorpi on haastatel-
I lut naisjohrajuurra kdsittelevddn kirjaansa

"Valta jakkupuvussa' parialymmenti naisjohta-
jaa eri aloilta. Mukana ovat muun muassa sijoi-
tusj ohtaj a Eeva Grannenfelt Elike-Fen niasta j a

sosiaali- j a terveysm i n isteri Sinikka Miinkiire.
Kirjassa naiset kertovat omien kokemustensa

kautta, millaista on olla johtajana Suomessa ja
milti johtamisen tulevaisuus nlyttli. Kirja on
jaoteltu teemoittain kappaleisiin, ja kokonaisuus
on helppolukuinen. Suorat sitaatit haastatel-
Iuilta lisilvdt jouhevuutta entisestd.ln ja toimivat
kiinnostavina kurkistusaukkoina menestyvien
naisren elemaan.

Johdatuksena kirjaan toimittaja latelee esiin
kylmlii fakraa: z5 suurimman suomalaisyri ryk-
sen johtoryhmissi on naisia vajaat kahdeksan
prosenttia. Suuri osa yritysten johtoryhmisti
toimii ilman yhtdkldn naista tai heiti on vain
ylai. Paperi- tai rakennusteollisuuden yriryksissl
ei ole yhtiln naista toimitusjohtajana.

Todettakoon kirjan ulkopuolelta, ettl yhden
suomalaisen ryoeliikeyhtitin toimitusjohtaj a on
nainen: ahvenanmaalaista Pensions-Alandiaa
johtaa lsa Ceder.

Kirjoittaja esittli kysymyksen "miksi joh-
dossa pitlisi olla enemmin naisia?" ja pyrkii
siihen my<is vastaamaan. Hirvikorven mielesti
naisia tarvitaan yksinkertaisesti siksi, ette he
ovat alikiyterry voimavara elinkeinoeldmille ja
yhteiskunnalle. Yrirykset tarvitsevat zooo-lurulla
laaja-alaista liikkeenjohtoa ja uusia nikrikulmia.
Erilaisten ndkemysten ja erilaisen osaamisen
tasapaino on hedelmlllistl. Monimuotoisuus
parantaa tilanneanalyysia ja maailman ymmlr-
tlmistd, miki taas on apuna pldtoksenteolle.

Kyse onkin Hirvikorven mukaan johtami-
sen rikastamisesta. Ministeri Sinikka Monklre

ts

llrmt+Iril

TERTTU LEVONEN

I
Terttu Levonen:
1?iysillii eteenpdin!
Suuret ikdluokat uuden edessii,
Gummerus 2oo5,2o1 s.

EIdmd mallillaan

1- oimittaia Terttu Levonen on koonnur
I uuteen kirjaansa mielenkiintoisia tekstejd

ja a.jatuksia ikiintymisesti. Kirjoittajalla on
aiheeseen paljon sanottavaa, onhan hdn toimit-
tajana ollessaan kiertinyt maailmaa ja tavannut
mielenkiintoisia henkiloiti. Tlysilli eteenplinl
-kirjassaan hen keyrrae paljon kirjalainauksia
ja hhdeluettelossa onkin 5o kirjaa. Lainausten
runsaus avittaa lukijaa kiytlmiin uusia ajatuk-
sia ja antaa mahdollisuuden slwentyi sanojan
tekstiin tarkemmin, miklli kiinnostusta ja aikaa
riittli.

Levosen mukaan suuret iklluokat ovat
meidln maassamme olleet aina jonkinlainen

ongelma: "Maailmaan tullessaan ne tukkivat
synnytyslaitokset ja neuvolat, sitten koulut.
Kansakoulua kiyriin aamu- tai iltapiivivuo-
rossa. Oppikouluun mahtui ikiluokasta vain
puolet", Levonen kirjoittaa.

Kirja kdsittelee asioita, jotka askarruttavat
elaman toiselle puoliajalle ehtineitl. Kirjassa on
esitetry useita kysymyksii: Mihin vuodet kato-
sivat? Olenko kiyttdnyt aikani oikein? Onko
liian myohdisti alkaa jotakin uutta? Voiko eli-
min suuntaa vieli muuttaa? Kirja tar.ioaa niihin
kysymyksi i n mytis vastauksia.

Kirjoittaja toivoo, ettl elemenkulkuaan poh-
diskeleva saa kirjasta uudenlaisia ndkokulmia 1a

ettl kirja rohkaisisi niitl, jotka haluavat muuttaa
elimilnsl. Tytikaluiksi Levonen tarjoaa esimer-
kiksi seuraavia toteamuksia ja lainauksia:

Vanhenemisen hywlksyminen on helpom-
paa tiedon kuin tunteen tasolla. Kun mytintli
tosiasiat, vapautuu harhaluuloista ja peloista.
Sen jllkeen voi tuntea itsensd iltt<imlksi. NIin
uskoo yhdysvaltalainen Suzy Allegra. Allegra
ehdottaa, etti lakkaisimme murehtimasta har-
maita hiuksiamme ja eplonnistumisiamme.

34 \tietake 3 .zoot
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ElSketurvakeskus

toteaa omasta johtamistavastaan kirjassa seu-
raavasti:

- Kiiskyjii ei anneta, vaan kootaan joukko
jisentelemiin asioita yhdessi. En siedl jaarituk-
sia, ettl on ikiin kuin oltu tekevinlln jotakin.
Kaipaan selkeytti, niin ettl asiat on jisennelry
kunnolla. A-nelosta enempll siihen ei tarvita,
etti esittii ongelmat ja mikl on ministerin toi-
vottu panostus.

Millaista eroa mies- ja naisjohtajien johtamis-
tavoissa sitten on? Ehke-Fennian sijoirusjohta-
jan Eeva Grannenfeltin mielesti persoonallisuus
ratkaisee, mutta erojakin on.

- Moni asia vaikuttaa ajattelutapaan: arvor,
kulttuuri ja niin edelleen. Tyoyhteiscissl tai
kotona nlkee, etti naiset tuppaavat tekemlln
useita asioita yhtaikaa. Ei miesten tapa ajatella
yhtl asiaa kerrallaan ole huonompi rai parempi,
se on vain erilainen. Minulla on kaksi t1'ttoii ja
yksi poika. Heissl ainakin nikee eron. Ehkii se

on silloin sukupuoleen liitryvd asia, Grannenfelt
pohtii kirjassa.

Koti Kolliomiiki

Jokainen on tehnyt virheiti ja mielen pirisryk-
seksi voisi listata omia saavutuksiaan.

Filosofi Maija-Riitta Ollilan mukaan on
mliriteltivl oman tulevaisuutensa srrategia:
maksimoida hyoryje ja minimoida hairtoja.

Ruotsalainen Patricia Tirdor-Sandahl koros-
taa, ette eleme on vaaru ja mahdollisuus. Hin
kehottaa itsensi kohtaamiseen, koska silloin
lcypsyy ihmisenii ja ltiyriil eldminsi tarkoitulaen.
Toinen aikuisuus, myohliskeski-ikl on tirked
eliminvaihe. Silloin ihminen uskaltaa olla oma
itsensl, paljastaa voimavaransa ja vapauttaa sie-
lunsa katkriissi. olevat villit voimat.

Filosofi Alasdair Maclntyren ajattelee, etti
ihminen elli eliminsl rarinana ja on itse sen
piihenkilo. TarinalIa voi jisentdl ehmllns1 ja
luoda siiti.johdonmukaisen kokonaisuuden.

Terttu Levonen tietee kokeneena aikuisena
naisena, ettd elimil voi ymmirtdi karsomalla
taaksepiin, mutta sitl on elettivi eteenpiin.
Edesslin varttuneilla on uusia haasteita ja mah-
dollisuuksia.

lnsinciciri Samu Korkka on nimitetty teknolo-
gia-asia ntuntUaksi tietojerjestel mSosastol le.

Kauppatieteiden maisteri Juha Pyykkti on
n imitetty projektipaa ll ik6ksi tietoje rjestel me-
osastolle.

Filosofian tohtori RistoVaittinen on nimitet-
ty ekonomistiksi tutkimusosastolle.

Filosofian maisteri Seija Lehtonen on
nimitetty tutkijaksi suunnittelu- ja laskenta-
osastolle.

TietoturvasuunnittelUa Hannu Konttinen on
nimitetty riskienhallintapiiiillikdksi johtoryh-
meen.

Valtiotieteiden maisteri Camilla Juntun€n on
nimitetty kehityspiiiillikdki eldkejdrjestelmS-
osastolle.

maisteri EIina 5al-
on vaki suunnittelijaksi

Sanna on nimitetty
alkaen.

nimitetty

Filosofi an maisteri, kauppatieteiden maisteri
Piia Kallio on nimitetty markkinointiviestin-
nen suunnittelijaksi.

Filosofian maisteri Markku Kdrn6 on nimitet-
ty matemaatikoksi Eteran aktuaaritoimistoon.

Yo-merkonomi Kati Huoponen on nimitetty
ty6nantajien ja yrittejien eldkeneuvonnan
asiakaspalvel upiiiil lik6ksi.

Keskindisen ElSkevakuutusyhti6n Tapiolan
hallintoneuvosto on valinnut Elike-Tapiolan
hallituken uusilsi jdseniki MTK:n toiminnan-
johtajan Machael Hornborgin ja STTK:n neu-
vottelupiiii I lik6n Jorma Skipparin. Horn borg
ja Skippari valittiin nykyisen hallituken toimi-
kauden loppuun saakka eli 31.12.2006 asti.

Toimitusjohtaja Taavi Heikkilii Osuuskauppa
Hiimeenmaasta Lahdesta, toi m itusjohtaja
Harri Koponen Turun Osuuskaupasta Naan-
talista, maatalous- ja metsitieteiden tohtori
Juha Marttila Simosta, toimitusjohtaja Eija
Orpana Yl ioppilaiden terveydenhoitosiSti6s-
ti Helsingistd ja neuvottelupeellikkd Markku
Palokangas Toimihenkilounioni TU ry:sti
Vantaalta on valittu uusiksi jdseniksi Eliike-
Tapiolan hallintoneuvostoon.

alkaen vuoden 2006 loppuun, jolloin
65 vuotta.

nykyinen vii-
huhtikuun

Kanta-H5- Vuodesta 1994
hoitaneella

hallinnonalaan.

t\l illll IYl(SIA
a

I

ElSke-Fennia

Etera

Tyt;ehhe-lehti 40 aaotta

Pirkko tyviikorpi

hakijoista

) . zooj ltdeliike 35

Tydhyvinvoinnin asiantunt'rja Annika
Blomqvist on 1.4.2005 alkaen nimitetty
ty6hyvi nvoin n i n piiiil I i k6ksi.

,,,r,rlrsjakaspiiiillikkti JydriSilovaara on siirtynsrrl
Eteran suurasiakasykikdstii asiakaspiialli-
k6ksi Paijet-Hemeen, Kymenlaakon ja Etele-
Karialan alueelle.

llmarinen

Elike-Tapiola

Sosiaali- ia terveysministeriti
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The Puro working group

Since the establishment of the Finnish
statutory earnings-related pension scheme,
the employee and employer organisations
representing the payers and recipients of
benefits have negotiated and agreed on
pension policy. The representatives of these
organisations have also been members of the
Boards of Directors of the authorised pension
companies since the start of the scheme.

As of 1 992, the usual negotiations between
the above organisations have been referred
to as the "Puro working group', because Kari
Puro, President and CEO of llmarinen Mutual
Pension lnsurance Company, has been
consulted as an expert.

The advisory group has agreed on various
pension policy matters. Mr Puro has continued
as an expert, not of his own will, but because
the labour market organisations have asked
him to do so. ln no matter has the advisory
group taken a stand favouring llmarinen or
Varma Mutual Pension lnsurance Company at
the expense ofthe other authorised pension
companies, neither will it do so in future.

Each negotiator of a labour market
organisation has the authority of its
administration. lf the authority is revoked,
the representative is changed. Unless a new
representative is nominated, the advisory
group is dissolved. The working group may
also dissolve because it can no longer agree
on issues.

The proposals of the Puro working group
should not be seen as decisions.The lnsurance
Department of the Ministry of Social Affairs
and Health has a direct obligation to make
competing proposals. So far, this has not been
done.The proposals of the Puro working
group have been good enough for several
different governments and parliaments and
continue to be so.

The Puro working group has refrained
from negotiating about matters related to
the administration of authorised pension
companies and their mutual positions in order
to avoid claims of disqualification.These issues
have been investigated by an investigation
official.

2004 - a good year for the authorised pension providers
The year 2004 was fairly good for Finland
and the authorised pension providers.
Employment and salaries grew, thus
increasing the total wage bill of the economy
by approximately 4.60lo. The premium income
of the pension providers increased with
the wage bill. Pension expenditure also
grew at almost the same pace as the wage
bill, and consequently, the ratio of pension
expenditure to the wage bill remained at the
level of 2003.

The investment income of the pension
providers was 8.1ol0, calculated on current
values. Due to extremely low inflation,
this would mean a real return of 7.7o/o.The
achieved return clearly exceeds what can
be expected from investments in a normal
year, mainly due to an increase in the value of
shares and bonds.

The State Pension Fund and the Central
Church Fund achieved the best investment
income, i.e.9.60/o and 9.5%o.The investment
income of the authorised pension insurance
companies, on the other hand, varied
between 7.2o/o and 8.4o/o.

The number of persons insured under the
Employees'Pensions Act (TEL) grew by about

0.5ol0. The number of persons insured in
company pension funds decreased by 3,000,
while in the industry-wide pension funds, it
remained almost at the level of 2003.

The number of persons insured with Etera
Mutual Pension lnsurance Company under
the Temporary Employees' Pensions Act (LEL)

remained at the level of 2003, whereas the
number of insured under the Pensions Act
for Performing Artists and Certain Groups of
Employees (TaEL) decreased by approximately
'I 0ol0. There was, however, an increase of nearly
90lo in the total payroll of the insured.

A disadvantage was that the operating
expenses ofthe authorised pension insurance
companies increased by 9.1o/o compared with
2003. Veritas Pension lnsurance Company Ltd
was the exception as its operating expenses
declined by a good 3ol0.

The solvency of the authorised pension
insurance companies in the private sector
improved. The average solvency ratio
increased from just under 200lo to 23010. The
average solvency of the company pension
funds increased to a little less than 260/o and
that of the industry-wide pension funds to just
under 33ol0.

Electronic serviGes provide additional value
The 2005 pension reform means a new
challenge for the development of web
services for the insured. Tydeliike.fi will
introduce a new service in 2006, enabling
online application for an old-age pension
or an early old-age pension.This will be
implemented in cooperation with the Social
lnsurance lnstitution (Kela).

It will also be technically possible to
implement an interactive service for
preliminary calculation of the pension,
probably in 2008. The service will apply to
the entire earnings-related pension provision
covering both the private and public sector.

At present, the open service in Tyoelike.fi
provides a calculator for estimating the future
pension on the basis of data given by the
client. An interactive service would truly add
additional value. Tyoelike.fi will transfer the
service now offered on paper to the lnternet.

The basic principle of Tyoeliike.fi has been,
and will continue to be, a common service
entity which can mesh seamlessly with the
authorised pension providers'own web
services.The central data warehouses ofthe
client service have been concentrated to the
Finnish Centre for Pensions where they are
accessible to all the parties involved.

The new pension legislation TyEL, taking
effect in 2007, means that an extract from the
employment register has to be sent annually
to the insured, making it possible for them to
verify that all the contracts of employment
are taken into account in the pension. The
employment record for authenticated clients
in Tyoeldke.fi has served this purpose well.

Electronic services could be utilised
more extensively to provide information
and services, as required by law, to insured
persons. Distribution on paper would be
reserved for those who do not have access to
electronic services.

A new service for archiving communication
in the data warehouses of the pension scheme
would add additional value as it would be
possible to browse extracts from earlier years,
calculations in the service for preliminary
calculation of the pension, etc. lt would be
up to the insured to decide whether the data
should be saved or not.

A new personal service for the insured,
providing individual information on the
effects of the amendments to the legislation,
would certainly increase confidence in the
earnings-related pension scheme.
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Miltei kaikki 65-vuotiaat suomalaiset ovat van-
huuseldkkeelld, mutta vain osa tydssd olevista
sii rtyy tyristd suoraan vanhuuseldkkeelle. Tyo-
el6mdn loppupddssd lyhytaikaiset tyostd pois-
saolot ja osa-aikatyo yleistyvfrt, ja vastaavasti
epityypillisten tyosuhteiden ja ylitoiden me5-
rd viihenee. Noin joka viides ikidntynyt kulkee
ns. tydttomyysputken kautta tyottomyyseliik-
keelle. Ndin ilmenee Tilastokeskuksen tuorees-
sa katsauksessa.

Kunnat voivat kohdata tyovoiman riittavyys-
ongelmat ensimmdisind, silla kuntien palveluk-
sessa olevat ovat iakkeimpia. Yksityinen sektori
on palkannut niin suuren osan nuorista, etta uu-
sien tyollisten loytdminen vaikeutuu.

zooo-luvulla eldkkeelle siirtyvdt kuuluvat
yleensd tyoeldkkeiden pilriin, mutta kaikista eld-
keldistd vain 45 prosenttia saa tyoeliketta. Hei-
koimmat toimeentuloedellytykset ovat pelkkiiii
kansaneliikettii saavien pienenevdl l6 joukolla.

Kuolleisuus on alentunut viime vuosikymme-
ninii nopeasti. ss-vuotiaalla miehelld on jiiljellii
keskimdiirin 23,8 elinvuotta. Saman ikdinen nai-
nen eliii keskimddrin 28,7 vuotta.

Tilastokeskuksen poikkitilastollisen katsa-
uksen "Tallella ikd eletty"on toimittanut Pek-

ka Myrskyld.

Elinikd pitenee,
tyossHoloaika ei

Tyoterveyslaitoksen laskeman tyoaja nodotteen
mukaan zo-vuotiailla miehillii oli vuonna zoor
jiiljellii 3r ja naisilla z9 tycivuotta. Samaan aikaan
sekii 45-vuotiaiden miesten ett6 naisten tyoajan-
odote oli 11 vuotta.

Viel6 vuosina 198o-1991 miesten tyoajanodo-
te oli kaikissa ikiluokissa suurempi kuin naisten,
mutta kehitys on kdintynyt toiseen suuntaan.
Ennusteen mukaan 40-55 -vuotiaiden naisten
ty6ajanodote saavuttaa tai ylittaa miesten odot-
teen vuonna 2006.

Elinajanodotteen nousu ei ndy tydajanodot-
teiden paranemisena. Naisten elinajanodote
kasvoi 3,7 vuotta vuodesta 1981 vuoteen 2oo1,

miesten elinajanodote kasvoi 5,r vuotta. Sama-
na ajanjaksona z5-vuotiailla naisten tyoajanodo-
te laski vuoden ja miesten 1,5 vuotta.

Tydterveyslaitoksen laskema tyoajanodo-
te on tilastollinen tunnusluku, joka ilmaisee
tietynikdisen henkil6n odotetun jiiljellii ole-
van ajan tydelSmdssd. El6keturvakeskuksessa
puolestaan on laskettu eldkkeelle siirtymisidn
odotetta.

Nurminen M. ym.: Tyoa.janodotteet Suomessa 1 980-2006.
Tyd ja ihminen 2004;1 a: 209-225.

Suomi menestyi
Euroopan unionissa

Maamme EU-jdsenyyden alkamisesta on kulu-
nut kymmenen vuotta. Kun Suomi liittyi unio-
niin, sen talous olitoipumassa historian pahim-
masta lamasta.VATT:|n uuden julkaisun mukaan
tema selittaa osaltaan, etti Suomen talouden ja
etenkin viennin kasvu on ollut nopeaa, inflaatio
on ollut hidasta, korkotaso on alentunut ja julki-
sen talouden tasapaino pysynyt hyvdnS.

Tydllisyyden ja tyottomyyden suhteen saa-
vutukset ovat olleet korkeintaan tyydyttevia,
mutta niiden suhteen Suomi on piissyt EU:n r5
maan keskiarvon tuntumaan. Suomen maksut
EU:lle ovat kohonneet talouskasvun tahdissa,
tulot unionilta ovat vaihdelleet.

Suomen kuluttajahinnat ovat hiukan ldhes-
tyneet EU:n keskimddrdistd hintatasoa, koska
sddntelyd on purettu ja kilpailu lisddntynyt. Ku-
luttajahintamme ovat kuitenkin edelleen pari-
kymmentd prosenttia EU:n keskimddrdistd kor-
keammat.

Va ltion ta loudel lisen tutki musla itoksen VATT:

n arvion mukaan yhteisen rahan ja rahapolitii-
kan omaksuminen on sujunut odotettua no-
peammin. Suomen korkotaso aleni nopeasti, ja
euroaikana rahamarkkinat ovat olleet poikke-
uksellisen vakaat.

Julkaisun Suomi ro vuotta Euroopan unionis-
sa - Taloudelliset vaikutukset ovat toimittaneet
Jaakko Kianderja Antti Romppanen

Suomalainen eldketurva
keskitasoa

Taloudell isen yhteisty6n ja keh ityksen jii rjes-
ton, OECD:n laskelmien mukaan keskituloisen
suomalaisen palkansaajan kokonaisel6kkeen
bruttokorvausaste oli runsaat 63 prosenttia
edelteveste palkkatasosta. Tuloverotuksen vai-

kutuksen huomioon ottava nettokorvausaste
oli keskituloisella palkansaajalla vajaat 72 pro-
senttia. Jarjeston laskelmissa tyduran pituudek-
si on oletettu 45 vuotta. Korvausasteiden alen-
tumisesta huolimatta Suomen ja muiden Poh-
joismaiden eliiketurva sijoittui OECD-vertailun
keskitasolle.

OECD:n eldkekatsaukseen kuuluu 30 maa-
ta. Suomen tyo- ja kansanel6kkeitd vastaavien
eliikkeiden lisdksi tarkasteluissa on otettu huo-
mioon myos tuloverotuksen arvioitu vaikutus
eliikkeiden tulevaan korvaustasoon. Suomea
koskevat laskelmat on tehty pdiosin uuden tyo-
eldkelainsdddiinnon mukaisesti.

Mela harventaa
asiamieskuntaansa

Maatalousyrittdjien elikelaitos (Mela) uudistaa
palveluorganisaatiotaan vuoden zoo6 alussa.
Uudistuksen tavoitteena on varmistaa riitteva
asiakaspohja Melan asiamiehille.

MYEL:in mukaan vakuutettujen asiakasmaati-
lojen keskimidrdinen lukumdird yhtS Mela-asia-
mieste kohti kasvaa noin kaksinkertaiseksi. Nyt
yhdellii asiamiehelld on asiakkaita ldhes 5oo,
mutta jatkossa hdn palvelee omalla alueellaan
Mela-turva asioissa noin tuhatta maatilaa.

Asiakasmddrit asiamiesalueilla kuitenkin
vaihtelevat, sillii ltii- ja Pohjois-Suomen pitkdt
etiiisyydet ja harva tilarakenne eiviit anna mah-
dollisuuksia vastaavan suuruiseen asiakaskun-
taan kuin tiheiimmin asutuilla alueilla. Asiamies-
alueiden laajentuminen vihentdd asiamiesten
mddrdi vajaalla puolella. Organisaatiomuutok-
sen jdlkeen asiamiehid jdi nykyisen i26:n ase-
mesta noin 7o.

Mela-asiamiehet toimivat jatkossakin sivutoi-
misesti. Uudistuksen yhteydessd maakunnalli-
sesta alueasiamiesjdrjestelmdstd luovutaan.

Ensisijaisesti Mela pyrkii vdhentdmidn asia-
miestensii mdirdd vapaaehtoisin jdrjestelyin.
Vapaaehtoisesti irtisanoutuville asiamiehille on
tarjolla heiddn tyohistoriansa mukaan porras-
rettu tukipaketti.

Melan hallitus pitdd maatalouden nopean
rakennekehityksen takia nyt peatettye uudis-
tusta velttemettomene. Maatilojen lukumddrd
on viimeisen kymmenen vuoden aikana lihes
puolittunut.

MYEL-vakuutettuja maata lousyrittdjii oli
vuoden zoo4 lopussa noin 93 ooo.
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TyEL eduskunnassa
ja Kilpailuviraston
suurennuslasissa

Eduskunnassa kasiteltdvana oleva tydntekijdn
eldkelaki eli TyEL kokoaa yhteen toimialakohtai-
set erillislait kuten ty6ntekijdiden TEL:n, lyhytai-
kaisten ty6suhteiden LEL:n ja esiintyvien taiteili-
joiden TaEL:n. Yhteneistemisen ohella TyEL:n ta-
voitteena on lainsddddnn6n selkiyttdminen.

Tydntekijan eldkelain seurauksena kaikki
tyoeldkelaitokset voivat vakuuttaa kaikenlaista
tyoti. TyEL:n on tarkoitus tulla voimaan vuoden
2oo7 alusta.

Val iokuntakierroksel le liihtenyt lakiesitys on
herdttdnyt Kilpailuviraston. Se on lehettenyt
aloitteen, jonka mukaan olisi selvitettavd, onko
tyoeldkejdrjestelmdn toimeenpa nossa tehtdvd
yhteistyo ristiriidassa EY:n kilpailulainsiiiidiin-
non kanssa.

Ty6elSkealan mielestd TyEL:n toimeenpanos-
sa tehtdvd eldkelaitosyhteistyo ja muut TyEL:n

sddnnokset eiviit ole EU:n kilpailuoikeuden vas-
taisia. Tyoele kkeen myontdminen tyontekijoille
ja vakuutusmaksujen periminen tyonantajilta
ovat laissa saedetyn julkisen tehtavan hoitamis-
ta. Siksi kilpailua tyoelSkejiirjestelmdssd on ollut
ja voi jatkossakin olla varsin rajoitetetusti. TyEL:n
yhteydessd ei muuteta Suomen tyoeliikejiirjes-
telmin rakennetta, vaan ainoastaan laajenne-

IIEIOl(SI

taan tyoelekevakuuttaminen ja rajoitettu kil pai-
lu myos nlin sanotuille piitketyoaloille.

TyEL:iin on siirretty laskuperusteita, niiden
hakemista, va hvistamista ja antamista koskevat
siiiinnokset nykyisessii muodossaan, koska ky-
symyksessii on kodifiointihanke. Niiiden sddn-
nosten on lainvalmistelussa arvioitu tiiyttdvdn
EU:n kilpailuoikeuden vaatimukset. Ne ovat sitd
paitsi olleet samassa muodossa voimassa koko
Suomen EU-jiisenyyden ajan. Tarvittaessa kilpai-
luun liittyvid ja muita mahdollisia lainmuutostar-
peita voidaan selvittiiii erikseen.

Tyoelii kejii rjestel md n yhteensopivuudesta
EY:n kilpailuoikeuden kanssa voidaan esittiiii
erilaisia tulkintoja, koska jdrjestelmii on Euroo-
passa poikkeuksellinen: yleensd ensimmdisen
pilarin jiirjestelmiin ei sisiilly lainkaan kilpailua,
mutta Suomessa sitd jossain miiiirin on. Kilpai-
I un rajoitukset perustuvat tyoeldkejdrjestelmdn
luonteeseen. Komissio tai EY-tuomioistuin ei ole
ottanut kantaa siihen, ette laissa jo olleet ja sin-
ne uudelleen kirjattavat rajoitukset olisivat EU:n

kilpailuoikeuden vastaisia.

ESY:n Karhinen:
Hajautetun jHrjestelmdn toimivuus ontuu
Eliikesiiiiti6yhdistyksen kevdtsem inaarissa pu-
hunut ESY:n hallituksen puheenjohtaja Reijo
Karhinen muistutti, ettd tyoeldkejdrjestelmdn
hajautetussa toimeenpanossa keskeistd on ollut
kilpailuolosuhteiden kehittdminen.

- Ajankohtainen kysymys suomalaisessa
ty6elekejerjestelmdssd kuuluu, onko se aidosti
hajautettu ja kuuluvatko siihen osana kassat ja
seatiot, hdn kyseenalaisti.

Eniten sddtio-ja kassakenttdd kiusaavat Kar-
hisen mukaan vajaa kaksi vuotta sitten voimaan

tulleet kilpailulainsdiinnokset, jotka oli tarkoitus
luoda ero eliikelaitostyyppien vdlisi6 kilpailu-
edellytyksid tasapuolistavi ksi.

- Tdnd aikana on perustettu vain yksi uusi
TEL-eliikesddtio ja purettu noin viisi, Karhinen
huomautti.

Oleellisin epdkohta Karhisen mukaan on tdl-
lii hetkel lii silrtyviin toimintapaeoman kohtelu.
Hdn pelkdii, ette nykymuodossaan normisto
ajaa alas hiljalleen koko kassa- ja seetiokentan.

- Eliikelaitoksia koskevassa lainsiiiidiinnossd

tulisi olla sSSnnokset, jotka kohtelevat kaikkia
elSkelaitostyyppejd ja vakuutuksenottajia neut-
raalisti. Tdmii tarkoittaa, ett5 kaikkien vakuutuk-
senottajien pitiiii voida siirtyd elSkelaitoksesta
toiseen sekl eldkelaitostyypiste toiseen ilman
taloudellisia menetyksiii, Karhinen painotti.

Karhinen muistutti, ettii verrattain keskitty-
nyt jarjestel mii ta rvitsee vahvan vastavoi man:

- Tdllaisena toimisi elinvoimainen siiiitio- ja
kassakentti.

E I d keneuvotte I u ryh md selvittdd sijo itu ssdd ntcijen u u si m i sta
Ty6 ma rkki noiden kesku sji rj estojen e la ke neu-
votteluryhmd on selvittdnyt tyoeliikelaitosten
sijoitustoimintaa viime syksysti lihtien. Pu-
heenjohtajansa Kari Puron nimelld kulkeva ja
tyomarkkinaosapuolista koostuva asiantuntija-
joukko pyrkii saamaan tydnsa valmiiksi kesd-
kuun loppuun mennessii.

Sijoitustoimintaa koskeva selvitys laaditaan
tyoelekeyhtioiden, TELA:n ja ETK:n yhteistyo-
ne. Aineistoa on valmistellut johtoryhmii, joka
koostuu ty6elekeyhtioiden, ETK:n ja TELA:n toi-
mitusjohtajista sekd ElSkesSStioyhdistyksen

puheenjohtajasta. Lisaksi ryhmS kuulee asian-
tuntijoina aliva ltiosihteeri6 Martti Hetemdked
(valtiovarainministerio) ja ylijohtajaa Tarmo
Pukkilaa (sosiaali- ja terveysministerio).

Tyoryhmd on asettanut itselleen kaksi alatyo-
ryh mdii, joiden tyotii koord i noi varatoi m itusjoh-
taja Jaakko Tuomikoski (llmarinen).

Toinen alatyoryhmii on paneutunut johta-
ja Jorma Leinosen (Varma) puheenjohtajuu-
dessa sijoitusriskin kantokyvyn kehittimiseen.
Sen toimeksiantona on selvittdd muun muassa
mahdollisuuksia lisdtd tyoeldkeyhtioiden osake-

sijoituksia ja tarkastel la niiden tuotto-odotu ksia

suhteessa riskiin.
Toinen alatyoryhmii puolestaan on selvit-

tiinyt tyoelii kelaitosten ma hdol I isuuksia I isdtd
sijoituksia kotimaahan. Ryhmii on tarkastellut
muun muassa mahdollisuuksia tukea aloitte-
levaa yritystoi mi ntaa. Tii miin ryhmiin pu heen-
johtajana toimii sijoitusjohtaja Hanna Hiiden-
palo (Tapiola).
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Laskuperustekorko
- alan uusin hitti

l[ll

elko vanhaksi piri ehl ja rytieliiketurvan kehirremispolkuja
taivaltaa ennen kuin niiki p?iiv?ilehdissi jutruja laskuperuste-
korosta. Ahkera kirjoittelu aiheesra ei taida kuitenkaan juon-
tua pelklstl kiinnostuksesta tehan maineikkaaseen normiin.
Useimmat kolumnit piiittyviir viitteeseen, ettl korkopiit<is
valmistellaan vdi.rin, sisipiirissi ja asianosaisten kesken. Las-

kuperustekorko sopii ulkopuoliselle outona klsitteeni (alan oma vika)
hyvin tarkoitukseen, jos tel-vakuuttamista halutaan osoitella sisiiiinliimpiii-
vyydestl ja reviiripuolustuksesta.

Laskuperustekorko saa nyt kokoaan suuremman merkityksen. Se kylla
midrdi seivishyppytermillii sanoen otekorkeuden, mutra tulolsen ratkaisee
itse suoritus. Elikeyhtitin tai -laitoksen pitdisi saada rahastoiruien ellkkeen-
osien katteena oleville varoille tuottoa vdhintdin laskuperustekoron verran.
Jos ei saa, sen vakavaraisuus heikkenee ja liikkumavara kapenee.

Laskuperustekoron roima ylirys sijoitustuotoissa nostaa yhti6n roimin-
tapedomaa, kasvattaa puskuria ja antaa mahdollisuuden tavoirella parempia
tuottoja isommalla riskillii. Juuri titi, osakkeisiin sijoirtamista, on toisissa
kirjoituksissa ja kolumneissa toivortu. Perustekorkoa ei saisi asettaa niin
korkealle, ettl laitokset joutuvat pelaamaan viimeisen pidlle varmistaen
ja riski?i karttaen. Hyvin vuosien ansiosra vakavaraisuudet ovar kuirenkin
kehitryneet keskimearin niin hywin, etta koron selvdlle nostamiselle on
nyt perusteita.

Laskuperustekoron asettamisra varren kerltiln kaikilta ellkelairolailta
tiedot toimintapliomasta ja elikevasruista. Itse laskenta perustuu kaavaan ja
sopii teknisenl suoritulaena Ellkerurvakeskulaen maremaattisiin tehtiviin.
Sen laskentatoiti on mytis taloudellisten vastuiden jakaminen sen mukaan,
missl laitolaissa ellkkeensaaja on ollut rytiuransa aikana vakuutetruna.

ETK siis laskee ja eldkelaitolaet tekevlt peruskorosta ehdotuksen sosi-
aali- ja terveysministeritille. Alan ylimpiint valvojana STM:lle kuuluu
plltiiksenteko ehdotuksen hyviksymisestl tai hylkliimisesti. Joissakin
puheenvuoroissa esitetty koronlaskijan coimi ei istuisi ministeridn rooliin
Iakeja valmistelevana, poliittisena ohjaajana. Juuri nlisti syisti korostettiin
taannoin ministeri6n lainvalmistelu- ja norminantotehtlvii siirtd.milld.
varsinaiset valvontatydt Vakuutusvalvonmvirastoon.

Alan kannattaa silti ottaa todesta sislpiirisyyttilaet ja arvostelu keski-
niisestl suojelusta. Silti saattaa ulkoa katsoen neyttiri, vaikka ellkelakien
valmisteluun on periaafteessa oftanur osaa ammaftiyhdistysliikkeen pari-
miljoonainen jisenistd ja ty<inantajapuoli edustuksellisissa elimissLin.
Vetl.nee hyvin vertoja esim. verolakien, yritystukien tai aluehallinnon
norminvalmistelulle.

Nykyisin julkisuus haluaa sanoja, mutta etenkin kuvaa. Ns. Puron poru-
kan ja muiden valmistelijoiden pitlisi kaiketi asettua useammin kuvaajien
kiiytt6on. Vertailukohdaksi sopii vaikkaJuhani Salonius, joka arvioi illasta
toiseen m6rtsin ni.k<iiseni, ettei ehdotulaen jittlmiseen ole edellyryksiii.
Tiro saattaa ndyttli avoimelta tiedottamiselta, vaikka itse substanssia har-
voin selostetaan.

lohon
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KANSAINVALINEN
ELAKETIETOPANKKI

E Kansainvdlinen
eldketieto

I Ajankohtaista

I Eldkejdrjestelmdt lyhyesti

I Eldkejdrjestelmdt Euroopassa

I Eldkejdrjestelmdt Euroopan ulkopuolella

I Tilastot ja ennusteet

I Vertailut

I EU:n eliikepolitiikka

I Julkaisut

I Linkit

I Kysy lisdd

Ruotsin elikkeet ovat tuttuia iuttuja. Samoin kenties Espanian

ja Saksan. Mutta miten on Kreikan, Portugalin, Puolan taivaik-

kapa Kiinan eldketurvan tuntemuksen kanssa?

Ei hate5! Apu on yhtti liihellii kuin l6hin mikro. Eldketurvakeskuksen tdydennetyilt6
kotisivuilta loytyy nyt kattava kirjo eri maiden elSkejdrjestelmien kuvauksia. Pank-

kiin liitetidn lis55 maita muun muassa silloin, kun niissi on tehty merkittavid uu-
distuksia.

ETK:n kotisivujen kansainvdlinen tietopankki palvelee kolmea asiakasryhmSd: pankis-

sa on ns.jokamiehen, asiantuntijanja tutkuan eldketietoa. Luettavana on sekd yleisti
etti yksityiskohtaista tietoa kayttajaryh mittiii n ja kiiyttiijii n ta rpeen mu kaa n.

Jokamiehen palvelussa on lyhyitii, helppolukuisia ja ajantasaisia kuvauksia eri mai-
den eliikejiirjestelmistd. Palvelussa on myos vertailutaulukoita joidenkin maiden
jirjestelm ien erityispiirteistd.

Asiantuntuapalvelussa saatavana on my6s kansainvdlisiS tilastoja ja ennusteita. Li-

seksi tietopankissa on aineistoa lakisddteisten eliike- ja sosiaalimenojen kehltykesti,
vaestokehityksest6, tyollisyyskehityksest6 jne. Luettavana on myos kansainvdlisten
organisaatioiden maaraportteja ja tutkimusjulkaisuja.

Pankki tarjoaa tutkijoille lis6ksi keskeisiS kansainvdlisid el6keasiakirjoja ja linkkejii
sekd yhteystietoja tilastoinnin ja tutkimuksen ldhdetietoihin.
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