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Antakaa maahanmuuttajille ttiitti
Maahanmuuttajien ddnitorvi Batulo Essak
kertoo, etta monet ulkomaalaistaustaiset
naiset ovat vailla tyoeleketurvaa Suomessa.
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usana korkea tytitttimyysaste

Maahanmuuttajien tyollistyminen Suomessa
helpottuu, kun kielitaitoa karttuu.

0

Ylijohtaja Tarmo Pukkila vastaa Laatusen
kolumniin ja muistuttaa, etta han tyoskent€
vieli Tampereen yliopistossa silloin, kun

tyomarkkinapartit neuvottelivat aamuyon
tunteina r99o{uvun alussa.
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Mite on Lasse Laatusen
tarkoittama kolmikantayhteistyi

Vetoa yrittiiiyyteen
MTK:n johtajan Kaarina

Knuutin kolumni

ElSkevakuutuksen

paatetyoskentelyyn.

irtisanomiskustannukset

Koko tytielS kejd rjestel mii voi

vdhensivdt tytitttimyyttd
ElSketurvakeskuksen johtavan ekonomistin
Tuulia Hakolan ja Palkansaajien
Tutkimuslaitoksen tutkimuskoordinaattorin
Roope Uusitalon asiantuntija-artikkeli.
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Kolmas ikd tdynnd
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Valtioneuvostontulevaisuusfoorumissa
Mikkelissii todettiin, ettd johtamisessa on
ymmerrettliva ikaihmisten merkitys.
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n n TytiskentelytietokonepHdtteell6
, h heloottuu
xest iteny kayttovaltuushallinta on avain
t U
- entista turvallisempaan ja vaivattomampaa,
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luottaa varmennepalveluun

ElSketurvakeskuksen teknologiaasiantuntijan rarno Kallion artikkeli.
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kokemusperdistd tietotaitoa
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Turhasta kilpailusta uuteen
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Puron sijoitustytiryhmdn
ehdotu kset kiteytymHssd
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4 n Tytilinja ja korjaava sosiaalityti

I fl
IU

Miinkireen
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sijoituksille tuottoa
Tyoeliike-lehden pyoredn poydin
keskustelussa paneudutaan sijoitusriskin ja

-tuoton sopivaan suhteeseen. Keskustelijoina
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toisinajattelijanakin tunnettu toimitusjohtaja
Nicholas Anderson, sijoitusjohtaja Mikko
Koivusalo ja kehityspiiiillikko Reijo Vanne.
Toimittajana Kati Kalliomiiki.
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Valtiolla pysyteen entiste
pidempS6n ttiissd

tyoperusta iseksi.

Kaiku+yohyvinvointiohjel ma ja
johtajuuspyramid i ovat apu la isyliliibkdri
Anne LamminpSSn mukaan
myotdvaikuttaneet suotuisaan kehitykseen.

Hyvinvointivaltion loppu vai

Kehittdjiit ovat muutosagentteja

Professori Olli Kangas arvioi

sosiaalipolitiikan tulevaisuutta, jonka
hdn ennustaa muuttuvan yhd enemmdn

uuden alku?

Sosiaali- ja terveysturvan pdivilla

-lyvSskylSssd etsittiin kadoksissa olevaa iloa
ja optimismia, joka vallitsi hyvinvointivaltion
ra

33

kentamisvaiheessa.

Konsensus tasoitti ndkemyserot

??

Suomen elSkepoliittiset ratkaisut
ovat sopusoinnussa EU:n tavoitteiden

kanssa. EU:n komissiolle osoitetussa
elSkestrategiaraportissa ei ndy raportin

Poliisikoulun hallintojohtaja Timo Rajala ja

Niuvanniemen Sairaalan ylihoitaja Helena
Tenkanen kertovat kokemuksiaan KaikukehittAmisest6.

Kone ei korvaa laskutaitoa

34

Kokemuksen ddntd -sarjassa
Eldkelautakunnan valmistelija Ritva Hintikl
sanoo, ettA ihmisen veroista elSkelaskijaa ei
mistaan koneesta saa.

tekijoiden taustaryhmien painotuseroja.
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Sijoitusten kohdistaminen kotimaahan ei
lisddnny, mutta osakesijoittamisen maaraa

Tuula Haatainen korvaa sosiaali- ja
terveysministerin paikalta vdistyvdn Sinikka
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valiraporttivaiheessaan.
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Pankinjohtaja Matti Louekosken
selvitys aiheutti kiivaan keskustelun jo

kasvatetaa n.
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Jopa yli odotusten
Kirja-arvostelut

0

Pauli Juuti: Ulos noidankehesta

myonteisyytta!

- kohti
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Tarmo Pukkila: kdvallankumous
Silta Oy: Suomalaisten eldkejdrjestelyjen
huomioiminen IFRS- ja US Gaap
tilinpddtdksissd
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Tiedoksi
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English Summary

Johan on:
Ei ihan

yhden kortin varassa

jatkavan hommia. Vanhuusehkehakemusten

ja rytillisyystilastot kertovat ainakin uudistuksen

yli odotusten.

Kuluvana vuonna tulee 4o ooo uutta henkil6a siihen

ilriln,

terveydenh uol lossa

B
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ehkeuudistus ei kiynnistlnyt ryntiystl eldkkeelle,
yli 63-vuotiaiksi tyossl pysyneet nlyttdvit

vaan

liihddn onnistuneen tavoitteiden suuntaisesti, jopa hieman

Heikkilii, Kautto, Teperi: Julkinen
hyvinvointivastuu sosiaali- ja

Ristikko

uomalaisten ty<iurat pitenevlt h1,vll vauhtia.
Varttuneimmat ryontekijlt jatkavat t6issi selvdsti
pitempdin kuin heiti edeltdneet ikiiluokat. Tyo-

a

ettd voi halutessaan siirtyd elikkeelle. Kyse on 61-65

-vuotiaista, joita t6issi on endi lo ooo. Nlistl noin 5 ooo
oli pannut eliikehakemulsen veremeen elokuun loppuun
mennessi.

Hakemusten tahti on vuoden alusta hieman harventunut. Kun aivan vuoden zoo4 lopussa haki z ooo henklOa ja tammikuussa zoot saman verran, hidastui vauhti

keviilllii tuhanteen kuukaudessa ja kesiilli alle sen. Syksylla
voi liikenne vilkastua, mutta silti saattaa vuoden saldoksi
muodostua, etta noin joka neljis valintaiklisistl rytissi
olevlsta paattaa lahtea.
Valtaosa ikiiluokkiin r94o * r94z kuuluvista suomalaisista, perlti r2o ooo, on jo erilaisilla eliikkeillii. Perusreena

voi olla rytikyvytt6myys, rydtt6mlys tai alennettu ammatillinen eliikeikii. Tilanne muurruu, kun eldkelait ja ikdrajat
yhtendisryvlt. Tydttdmyyseldkekin poistuu ajan oloon, kun
sitd ei

enii myonnetd

ry5o ja sen .iilkeen synqrneille.

Huomio onkin kohdisrerrava enrisra vahvemmin ryrikyrytt<imyyden torj umiseen. Siinl voidaan voittaa palj on,
kun varttuneiden yleinen terveydentila kohenee. Frysisesti raskaat tyrit vlhenevlt ja siirryvit entisre enemmln

koneille. Mycis henkisellii puolella osoittavat rydolotutkimukset merkkejl ryon rasittavuuden sekd stressin ja kiireen
hellittimisestd. Tdssdkiiln ei suotuisa kehitys jatku itsestlln,
vaan hywilh tyojirj estelyillii.
Mytis tytillisyystilastot antavat toiveita uudistuksen
onnistumisesta. Tilastokeskuksen tutkimusten mukaan
tt-vuotiaiden rytillisyysaste on noussut kymmenkunta prosenttiyksikkoi vuosien ry97 ja zoo4 vilillii. Vieli selvempi,
perlti parinkymmenen prosenttiyksikon nousu, nihdiiiin
59- .ia 6o-vuotiaiden iklryhmissi. Aivan viime aikoinakin
suuntaus on jatkunut niin, etti yli 6o-vuotiaiden joukossa
ty6llisrys parani useita prosenttiyksikkojd alkuvuodesta

zoo4 kuluvan vuoden ensimmiiselle puoliskolle tultaessa.
Tyoellkeuudistuksen alku lupaa hyviiii, jopa siihen mittaan, etti ty<iurien piteneminen z-3 vuodella saatetaan
saavuttaa olennaisesti aikaisemmin kuin uudistusta tehdessi arviointiin. Ndin alkuun tlstl on ehki vain pieni
osa itse uudistuksen vaikutusta ja enemminkin hyvin
taloudellisen kehiryksen ansiota. Melkein parempi niin,
silh kestlvl onnistuminen synryy oikeiden plitosten
ja suotuisten olosuhteiden yhteisvaikutuksesta.
Reijo 0llikoinen

Tydelnhe-lehti 40 aaotta
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omalialaistaustainen Batulo Essak sai
Suomen kansalaisuuden vuonna r998.

Suurelle osalle Suomessa asuvista ul-

HIn on saanut

komaalaistaustaisista naisista ei kerry

S

tytieldkettS, silld he eivdt kay palkkattiiss6. Maahanmuuttajanaisten

uudessa kotimaassaan

paljon julkisuutta. Essak valittiin Vuoden pakolaisnaiseksi muutama vuosi
sitten, ja vastaanotti samana vuonna

kutsun presidentin itsentisyyspiiv;in juhliin.

Huomionosoitukselle Essak osaa antaa arvoa.
- Jirjestlyrynyt hyvinvointivaltio Suomi on
mahdollisuuksien maa naisille. TdmI maa niy'ttil ja tuntuu hlwiiltii, Batulo Essak toteaa.

56nitorven Batulo Essakin mielestd
kotiSideillekin pitdisi j5rjest56 e!5kett5, koska he tekev6t paljon ty6t5

Essak

on huomannut Suomessa asumisvuoetti suvaitsevaisuutta on tullut

siensa aikana,

kodeissaan.

lrsaa.

-

Suvaitsevuutta tarvittaisiin kuitenkin vie-

Ilkin enemmln. Maahanmuuttajat eivit ole
enemmistricin verrattuna viell tasa-arvoisessa
rl

*\ai

asemassa.

Heistl on liian moni tyottcimlnl.

Toki useat maahanmuuttajat ovat ryollistyneet
erilaisissa projekteissa ja heitii on myos esimerkiksi siivoojina ja Iinja-autonkuljettajina, sanoo
ryriministericin Etnisten suhteiden neuvottelukuntaan kuulunut Essak.

Essakin mukaan ulkomailta muuttaneet

a

haluavat tehdi Suomessa toita ja maksaa tinne
veroja.

- Tosin verotus on monille vaikea asia

v;

ymmlrtdl,
l

f

(

1.q

tlml selictll osaltaan lapsien lukumidrli.
- Suuri sisarusmilrl on rikkautta, Essak

vakuuttaa.

Talla hetkelli. Batulo Essak tyoskentelee
AIDS-Tirkikeskuksen Helsingin toimipisteessl.
Hin on mukana valtakunnallisessa HIV-projektissa. Tehtlvlkuvaan kuuluu suunnittelua,
materiaalien tekemistl, vertaistuen ohjausta .ja
tulkkaamista. Essak on mukana myos HIV-projekdn Euroopan verkostossa.
- Minulle on annettu mahdollisuus kouluttautua, Essak toreaa vaatimattomasri.

Essakin Alex -poika on aloittanut juuri

peruskoulun, ja itse hln on opiskellut Suomessa
kerilol$i ja terveydenhoitajaksi. Hln pitll suomalaista koulu-, terveydenhuolto- ja eliikejiirjestelmll eriryisen onnistuneina.
- Somaliassa ei kukaan saa eliketti. Yhteiskunta on viell jirjestdyrymlton. Tyotl on vain
harvoilla. P?i2ikaupunkiin Mogadishuun on tulIut paljon, noin 37o ooo, pakolaista muualta
maasta ja heidln tilanteensa on erittiJn huono.
He asuvar ryhjiksi jli.neissi. tehdas- ja koulurakennuksissa. Hygieniataso on alhainen, Essak
kertoo.

Afrikassa naiset kantavat vastuun

pltkalle nrta.

Batulo Essak on kiiynyt Somaliassa Suomeen

Somaliassa ei tunneta elSkettS

kehirtlmlssi kahta merkiryksellistd projektia
ulkoministericin rahoituksen turvin. Mogadishusta 3o kilomerrin plissi sijaitsevaan A,fgoi-

Somaliassa kuten Afrikassa yleenslkin lapset
ovat perheen rikkaus ja vanhuudenturva. Suh-

t

ja

aivan kuten eldkeasiatkin. Maahan-

muuttajille pitiisi nlisti asioista kertoa enemmiin. Pelkkii suomen kielen opettaminen ei

i

Batulo Essak kertoo olevansa yksitoistalapsiperheestl. Hlnen isiillean on kaksi vaimoa

sesta

tautuminen vanhuksiin on kunnioittavaa, silli
vanhat ihmiset vilirtivit tietimystl nuoremmille.

muuttonsa jllkeen useita kertoja.

Hin on ollut

hin on perustertu Fin-Som -naistenklinikan Terveyskasvatusprojektin avulla.
Essak palasi viime Somalian vierailultaan
heinikuussa. Silloin hiin vieraili muun muassa
Fin-Som -klinikalla.
- Yleensd olen oilut vain vierailijana, mutta
rdlld kerralla pdisin roihinkin. Toimin kiitilond
kaksosille ja yhdelle tyttovauvalle. Tein my6s
kotikiiynteji, koska henkilokunnasta on pulaa.
Somaliassa synnytykset ovat piiasiassa kotisynnyryksid ja siksi riski on kova. Koulutettuja
ketiloja ei riitl korisynnyryksiin. Synnyttdjien

apuna on kylan kokeneita naisia, Helsingin

Naistenklinikalla ketilc;ne aiemmin tyosken-

nellyt Essak kertoo.
Niin ikiiiin suomalaisrahoitteinen klsityciprojekti on tuonut tyotl naisille. Projekteissa
maassa

toimii suomalaisia kansalaisjiirjestojii: Suomi-

Somalia-seura ja Kansalais- j a rycivdenopistoj en

liiao (KTOL).

Pohjoismaitten naisten asemaa Batulo pitdd

hyvind. ja toivoo naisten aseman paranevan

4. zoo, Sttieldke 5

my6s entisessl kotimaassaan ja muuallakin
Afrikassa.

- Afrikan maissa naiset tekevdt kaiken. He
ovat vastuunkantaj ia. Miehisti loytyy laiskoja

ja ahkeria, kuten

\

tliltikin.

\

Kaupunginvaltuutettu ja
kansalaisaktivisti

tE

Batulo Essakin oma ry6historia on ndyttlvl.

Kiitilijnl ryriskenrelyn lisiiksi hiin on

t

rycisken-

nellyt Vantaan kaupungin kouluterveydenhoitajana .ja tehnyt tyriti myos SPR:ssii ja

I

Ihmisoikeusliitossa.
- Olen saanut h)'vin toiti; olenhan ammattilainen ja rohkea ihminen. En pelkli ottaa

selvil

asioista.

Batulo Essak on kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Hin on ollut kansanedus-

Kiusana korkea

tajaehdokkaana Ruotsalaisen Kansanpuolueen
listalla. Vihreln Liiton jiseneni hinet valittiin
viime vuonna Vantaan kaupunginvaltuustoon.

Valtuustossa on kaikkiaan 67 jlsenti, joista
vihreiti on yhdeksln.
Omassa asuinkunnassaan Essak on .jIse-

nenl asukaspalvelulautakunnassa ja monikulttuuriasiain neuvottelukunnassa. Varajlsenenl
hln on sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhrymissl.
- Opettelen kunnallispolitiikkaa vieli ja
koen valruutetuksi valinnan ja toiminnan
mahdollisuudeksi. Olen ensimmiinen maa-

hanmuuttajanaisvaltuutettu Vantaalla. Ennen

minua valtuustossa "mamuvaltuutettuja" oli-

vat jo vihreistl Abdulrahman Aabdi Rage ja
demareista Mahamed Abdillahi.
Kansalaisjlrjestotyd on Batulo Essakille tuttua. Hln on Suomi-Somalia -Seuran puheenjohtaja. Lisiksi hin on perustanut Suomessa
asuville afrikkalaisnaisille Africarewo -nimisen
yhdisryksen, joka kuuluu nyt Naisjirjestojen
Keskusliittoon.

- Yhdistyksemme on jirjestlnyt muun
muassa seminaareja ja tapaamisia. Nlin suomalainen ellmlnmuoto on tullut rurummaksi.
feksti : Pirkko

Kuvo: fu u likki

lyviikorpi

HoI

op oi n en

tytitttimyysaste
aahanmuuttaianaiset ovat tycillistyneet
f,.it o--in kuin maahanmuuttajamiehet,
jotka puolestaan ovat ry6llisryneet huonommin
kuin valtavdestorin kuuluvat sukupuoleen katsomarra, kertoo tutkija Tirula Joronen Helsingin
kaupungin tietokeskuksesta. Hinen mukaansa
maahanmuuttaj anaisten heikkoon ryollisrymi11 11

lVl

seen ei ole yhtl selvii syyte, vaan syyt vaihtelevat maahanmuuttajaryhmittiin.
- Tyollisrymisen edelly'tykset paranevat maassaolovuosien ja kielitaidon karttuessa. Lapsina ja
nuorina Suomeen tulleet .ia tillli kouluttautuneet ovat eri asemassa kuin aikuisilssd muuttaneet ja muualla koulutuksensa hankkeet.

Aina ei koulutuskaan auta
Tirula Joronen korostaa, etta myos perhearvot
vaihtelevat kulttuurista toiseen.
- Esimerkiksi veneleisia, virolaisia, somalialaisia ja vietnamilaisia naisia verrattaessa
osoittautui, ettl somalialaiset ja vietnamilaiset
naiset olivat huomattavasti muita yleisemmin

tyovoiman ulkopuolella, ja sryni tahin oli se,
ettl heilh oli muita yleisemmin alaiklisii lapsia
huollettavanaan. Somalialaisilla naisilla myos
lapsiluku oli suurempi ja lapset olivat keskimairin nuorempia kuin muiden d.itien lapset. Seki

somalialaisten etti vietnamilaisten ryollisrymistd
yleisille rycimarkkinoille on vaikeuttanut mycis
alhainen koulutustaso.
Tuula Joronen kertoo, etteivlt lapset ole
olleet veniliisten naisten ryollisrymisen esteenl

6

4,aelal<e

4. zoot

eivltkl he juurikaan ole jlttlyryneet ryovoiman ulkopuolelle, mutta venlliiset kirsivlt
tyott6myydestl. Kohtalaisen korkea koulutus
ei ole taannut hyv2iii asemaa tyomarkkinoilla,
silh koulutus on hankittu entisessl Neuvosto-

ja

liitossa, eiki tutkinnolle ole haettu rinnastusta
suomalaisiin tutkintoihin.

Yrittiijyyskti ainoa ratkaisu?
Mytis maahan muuttaj ien ratkaisu t rycittcimyyden kohdatessa vaihtelevat maahanmuuttajaryhmittdin.
Tirula Jorosen tutkimusten mukaan joissain
ryhmissl esimerkiksi yrittdjyys on muita yleisempil.
- Yrittdjryteen kd.ytettdvissl olevat resurssit
vaihtelevat maahanmuuttajaryhmittlin mm.
maahanmuuttos)yn perusteella. Perheyrittdjyydessl erilaiset sukulaisuusjlrjestelmit tarjoavat
vaihtelevasti resursseja. Sekl naisisra ertd miehistl suomalaisten kanssa avioituneet toimivat
muita maahanmuuttajia yleisemmin yrittdjini.
Tydministerion tilastojen mukaan ulkomaalaista tyovoimaa oli vuoden zoo3 tilastotieto-

jen mukaan 49 ooo ihmistl (koko viesto 2,6
miljoonaa) ja heidiin rydttcimyysasteensa oli z8
prosenttia (koko vlesto 9olo). Suunnittelija Arja
Saarto ryominisrericistd arvio, ettl naisten ry<ittomyysaste on korkeampi kuin miesten.
feksti :

Pir

kko lyviikorp

i
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Koarino Knuuti - MIK:n johtojo

rittijien sosiaaliturvatyriryhmii luovutti elokuussa mietintonsl
ministeri Monkireelle. Ty<iryhmii oli asetettu selvittlmlin yrittdjien
sosiaalirurvaan liittyvil kehittimistarpeita, joilla voidaan alentaa
yrittiij dksi ryhrymisen kynnystd. Tyri ryhmiin esitykset sininsi j livdt
melko laihoiksi maatalousyrittdjien kannalta. Merkittivin tulos
lienee mahdollisuus liitt[i sairaanhoito yrittdjien ry6terveyshuoltosopimukseen. Toivottavaa on, ettd my<is maatalousyrittdjien ryriterveyshuoltopalvelut paranevat ja etti myos ennaltaehkiisevddn ryohon suunnataan

Y

tarpeeksi resursseja.

;t
\let0a

yriililyyteen

Tyoryhmin tyrin taustalla oleva ajatus, etti yritrijien palkansaajia heikompi
sosiaaliturva heikentiisi yrittiijiksi ryhtymisen halukkuutta, on huomion
arvoinen. Kun ala kuin ala tulevaisuudessa joutuu kilpailemaan rytivoimasta,
on sosiaaliturvalla ammatin valinnassa varmasti merkitysti. Kukapa nuori
haluaisi ryhryd ammattiin, joka vaatii 7-plivlisti rydviikkoa ilman sairaus- ja
lidyslomia. Onneksi Suomessa kotieliinyrittljillii on oma Iomitusjlrjestelminsi. Muutoin kotimainen elintarviketuotanto olisi nopeasti loppumassa.
Maatalousyrittdjien sosiaaliturvassa on edelleen puutteita. Loma- ja vapaaplivid ei vieli ole riittdvdsti, ellkkeiden taso nousee hitaasti.
Vuoden zoo5 eldkeuudistus toi myos maatalousyrittdjille mahdollisuuden
siirryd vanhuuseldkkeelle joustavasti. Tytissii jaksaminen on kuitenkin ongelmallista jo monen nuorenkin yrittdjin kohdalla. Jatkuvat muutokset EU:n
maatalouspolitiikassa, johon Suomenkin maatalous on tlysin integroitunut,
byrokratia ja valvonta seki lisiintyvit osaamisvaatimukset kuormittavat
viljelijae. Elikeuudistuksen tavoite myohdisemmisti elikeiisti ei maatalousyrittiijillii tapahdu ilman jaksamista tukevia toimenpiteitd.
Maatalousyrittiijiin ty6hywinvointi muodostuu samoista asioista kuin
muidenkin ryonteki.ioiden. Kun yrittdjl itse on oma ry<inantajansa, hlnellii
on erityisen suuri vastuu omasta jaksamisestaan. Yriryksen menestys on riippuvainen siiti, miten yrittdjl jaksaa.
Mistii yrittiijiin jaksamisessa on kysymys? Pohdimme tlti kysymysti
MTK:ssa ja piiidyimme siihen, ettl yrityksen johtamisesta ainakin. Perheviljelmll tulee osata johtaa taitavasti erityisesti jatkuvassa muutoksessa.
Tycihlwinvointia edistdvlt asiat tulee saada osaksi menestyvln yrityksen
johtamista. Perheviljelmdlli on eriryisen tirkeil myris ty<i- ja perhe-ehmin
yhdistiminen. Niitl on kd.ytinntissd mahdoton erottaa toisistaan. Avioeron
sattuessa yriryksen toimintaedellyrykset ovat suuressa vaarassa.
Perheviljelmin johtaminen -hankkeemme hyviiksytdin STM:n Veto-ohjelmaan. Hanke on saanut lempinimen "Hommat hanskaan", mikd kuvaa hyvin
tavoitetta vahvistaa yrittdjln omaa otetta yrirytsen ohjaimissa. Tyonohjaajan
opastuksella pilottiryhmissl etsitddn yriryksen tulevaisuuden visiota ja toimintastrategiaa tavoitteena yriryksen ja koko ehmln parempi hallinta.
Hankkeeseen liittyy mytis yksilollinen mentorointi -kokeilu, jossa kokeneempi yrittiijii toimii aloittelevan tai tuotantosuuntaa vaihtavan yrittdjln
sparraajana.

Hankkeella pyritiln loytiimiiiin perheviljelmille ja muihin maaseutuyrityksiin sopivia ryokaluja, joilla voidaan edistll ry6ssi jaksamista ja jatkamista

eldkeikiin.

Maatalousyriryksissd niin kuin muissakin yriryksissl on tlrked.l, etti sukupolvenvaihdokset voidaan tehda ajallaan. Tlmln ei tarvitse olla ristiriidassa
ehkkeelle siirrymisen myrihentlmistavoitteen kanssa. Luopumistukioikeus
on maatalousyrittiijille jatkossakin nykyisin ikirajoin tarpeellinen erityisesti
sukupolvenvaihdosten helpottamiseksi. Luopumistuen maksamista tulisi
kuitenkin voida lykdtd, kunnes rydansiot alenevat riitrdvlsti. I
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rtti tycielfr keva ku utu syhticila i sta :

Llhtokohtana on ollut mycis uuden markkinatalousajattelua korostavan osakeyhtitilain ja
vakuutusyhticilain uudistamishar.rke.
-I'YVL:n
selkiyttirniseen
Jatkuvaa painetta
kohdistuu Suomen tyoeldkejdrjcstelmdlle EU:
iin liittymisen myoti annetusta oikeudesta rajata
suomalainen tyrielikevakuuttaminen vapaan kilpailun ulkopuolelle.
Lisiksi uuden Suornen perustuslain mukaan

Turhasta kilpailusta
uuteen yhteistytihtin

tyoelikeyhtiriille annettu julkisoikeudellinen

Ty<ieldkevakuutus kuuluu suomalaisen sosiaaliturvaan, mutta se on rahassa

mitattuna kaikkein merkittevintd kotimaista yritystoimintaa. Useimmilla toi-

olla myos trismillisesti mdiiritelty.

mijoilla yhteiskunnassa on aina ollut vankka mielipiteensd tytieliketurvasta ja

Enemmiin tilaa pienille toimijoille

siitd, miten se piteisi jtirjestiiii.

Selvityshenkilo pitil ryoelikejlrjesrclmln v:rstaisen kehitykscn takia trirkeln:i, halutaanko
korost:ra tycielikevakuutusyhtioider.r yksityisoikeudellisesta yhtioluonnetta vai koko jlrjestelmdn sosiaalipoliittista tehtivil jr siihcn liittl,vrid

I

i ollut yllitys, erti sosiaali- ja terveys-

ministcrion

asettir.ma ja

selviryshcnkilo

Matti Louekosken laatinra viliraportti
tyoel:ikcvakutuusyhtiiilain (TYVI-)
uudistamisr,rrpeista uurisoiriin jo
en

rrr'rr vi rall istrr

I

u

I

kistam istrrrln syys-

kuun puoliviil issi .ionkinlaisena salamyh kriisen:i

etu j iir j estovirllankaappauksena.

- Jos tyoellkelaitosten hallinnossa lisltlln
pirrtien osuutta, se ei vllttlmrittl tarkoita sen
tekemisti parlamentarismin kustannuksella,
Louekoski rauhoittelee syntynytti kohr,ra.
Hdn nruistutt;ra, ettl tehenkin asti tulopoliittiset sopimukset on aina vahvistertu valtioneuvostossa.

Tyoeliikeyhtioiden hallinnon uudistamisesta
nousseen kohun takia vihemmille huomiolle
ovat jlineet raportissa esitellyt kannanotot, .joi-

den mukaan tyoelikejirjestelmin monimuo-

toisuutta voidaan varmistira karsimalla pilllek-

Puron

; o kertaalIeen tydnsl trkaraiaa siirtinyt
J toimitusjohraja Puron tytiryhm:i on ltiytlmissi ratkaisun

vahvistaa edellytyksii tyoeldkeyh t ioiden nykyisrd t uotravamprr:rn si.joi-

tustoimintaan. Neuvottelut iatkunevat viel:i
syksylh, mutta ratkaisuvaihtoehtojen kirjo
on supistumassa.
Hankkeella on kaksi tavoitetta. Tyoryhmllle

4,aelal<e

k.iiste tyot.i ja luomalla uudcnlaisia kilpailuedellytyksiii.
Varsinainen selvitys on mriiirii sa:rcla valmiiksi
vrroden zoo5 loppuun mcnrressi.
Ld

uudistamishanke

Tyoelikevakuutusyhtioisti an netti i n laki vuonr.ra
r997. Tuolloisilla siidciksilln pyritti i n lisllmriln
ryoelikevakutuusyhticin toiminnan itsenlisyyttl

.f

a riippumattonluutta.
- ( ,lr rarkca paatos enryrtaa yhuolden \r,ol-

tustoiminta

fl nanssikonserneista,

4.
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yhteisvastuuta?
Louekoski asettuu r:rportissaan voimakkaasti
jnlki mmiisel le kan nal le. Klytiin ncissii tiimin

tulisi nikyl osapuolten vaikutusvalrana yhticii-

httikohta na osa keyhtitila i n

Louekoski

muistuttaa.

YhtI kiihkelsykkeisempi markkinatalous

ja

globelisaatio ovat nopc:rsti iltrlnr'et nyt voinrassa
olevan TYVL:n sllnnokset liian yleisluonteiseksi

erityisesti silloin, kun miirirelliin tyoelikevakuutusyhtirir-r toiminnan tarkoitusta.

on annettlr tehtdvlksi selvittiii, voisiko ryoel:ike-

sijoitustyoryh md n
ehdotukset
kiteytymdssd

8

valtir voi perustua vain lakiin, ja tlmrin lain pit:iii

yhtioiden osakesijoitusten osuutta sijoituskanr.rasta kasvattaa ja tulisiko kotimaisiin kohteisiin
si joittamista lis:iti.

Tyciryhmin puheenjohtajan Kari Puron

mukaan varsinainen piitos koskee riskinkantokpyn kohentamista.
- C)n valittava kahden vaihtoehdor.r vllilti:
halutaarrko kasvattaa yhti6kohtaisiir toimintapiiomia vai halutaanko rakentaa kollektiivista

den hallinnossa ja yhtioiden selkedmpinri keskittyrniser-rI tyoeliketoimintaar-r. Samoin tarvitaan alan pienit toimijoita, sdiitiriitl ja kassoja,
tukevaa ja kilpailuedcllytyksiii parantaa jdrjes-

telmiyhteisryriti.

- Rakenteellisia onselmir etenkin elikesilitoiden.ja -kirsso.jen rsemassa ei voi korjata lailla,
koska aina on olemassir suuruuden etuja.
Louekoski ei suinkaan olisi leikkaamassa
tyoelikeyhtiiiiltii mitlln, vaan haluaisi anraa
pienemmille laitoksille nykyisti enemmin m:rhdollisuuksia.
Hin pitdl kohta pari vuotta toiminutta Arck
Oy:tI oikean suuntaisena avauksena. Arekissa
milriiytyl yhtioiden

sen tuoton mukaan.

si j oituster.r

kcskimiliriii-

Vaihtoehtoisetkin mallit
tarkassa puntarissa

Puron ryhmiin ryopoydilli on ollur mycis

oiden sijoitustoimintaa, Kari Pr.rro tiivistll.

muunlaisia vaihtoehto ja. Valtiovarainn-ri r-risteriijssii on rakennettu sellaista malleja, jossa laskuperustekorko miiriyryisi kunkin elikclaitoksen
tuoton perusteellir. Radikaaleimpia tekniikoita
edustavat indeksimallit, joissa laskuperustekorko

kiytlnr.r<issri nykymallin kehittiimistd. Elike-

indeksiin.

puskuria, jok:r toisaalta yhdenmukaistaa eri yhti-

Toimintapiiomien kasvattirminen olisi

jlrjestelmdtasoisen puskurin rnkentaminen

puolestaan n-rcrkitsisi joustavaa laskuperustekorkoa. Tietty osuus laskuperustekorosta voisi

sidottaisiin johonkin ulkopuoliseen, yleiseen

- Ndissi

malleissa saavutettava hyoty on useim-

miten n:ienniinen, kun taas aiheutuvat ongelmat
ovat hyvir.rkin konkreettisia. Tdssi vaiheessa vai-
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valmistellaan tyriehkejirjestelmdn vuonna zooT
alkavaa ti eto j ii rj estel mdyh teistyo tii. Louekoski
uskoo, ett:i Arek Oy:n kaltainen yhteistyri tuo

pitkllli aikaviililh tyoeldkejirjestelmille

kokonaissilstojl ja parantaa pienten laitosten kilpailuasemaa seki antaa jopa mahdollisuuksia
uusille toimijoille.
Siiitioiden ja kassojen toiminnassa ulkois-

Ministeri Tuula Haatainen:

Uusi tyci,

tuttu asia

jIsen.

Ministeri Haatainen kertoo olleensa laati-

ja neuvottelemassa hallitusohjelmaa eriryisesti sosiaali- ja terveydenhuollon osalta.
- Olen toiminut sosiaaliturvan ja terveyspalmassa

Ep

velujen kentissl toistakymmentl vuotta. Tunnen alan ja ihmisid. Sosiaali- ja terveysministerille kuuluu myos sosiaaliturvan rahoitus ja

Eliikejtirjestelmien ltiydettivi tasapaino

lisesti

merkittivistii Kuntien elikevakuutuksen

Kevan ja muiden tyoelikevakuutusyhtioiden
suhteesta.

Kunnallisten toi mi ntojen yhtiriittriminen ja
yksiryistlminen yhdessl mittavan elikoirymisen
kanssa heiken t:iii kur.rr.rallisen eldkej iirj estelmln
kestir,lytti, kun Kevan elikevakuutusmaksutulo vlhenee. Kun kuntien eliikemirksu on jo
nyt noin viisi prosenttiyksikkon tyoelikemaksua
suurempi, Kevan yksityisti el:ikejlrjestelmii hei-

kompi kilpailuasema saattaa jyrkentdi jo alka-

kehirystl.
Keva on esittdnyt oman elikemaksunsa
jakamista TEL-tasoiseksi palkkaperusteiseksi
r.rutta

maksuksi ja verovaroin kustannettavaksi ehke-

menoperusteiseksi maksuksi kilpailuasemansa
parantamiseksi. Vaikka Louekoski ymmlrt:il
Kevan toivetta, hinen mielestlin eldkejirjes-

telmien kilpailuneutraliteetin turvaaminen ei
n-ryciskiin saisi vaarantaa yhteiskunnallisten pal-

velujen hoitoa.
Teksti: Kimno Kontio

kuttaakin epitodenndkoiseltl, ettl lryseisil malleja
kannattaisi ottaa kdptoon, Puro toteaa.

Suomeen sijoittaminen tuskin muuttuu
Puron mukaan ryciryhml ei ole loytdnyt sellaisia
keinoja, jotka olennaisella tavalla muuttaisivat
Suomeen siioittamisen kokonaisuutta.

Scn siiaan tyciryhmi aikoo ehdottaa osakesijoittamisen helpottamista siten, etti tyoell-

kelaitos voisi sijoittaa osakkeisiin ,1o prosenttia

sijoituskannastaan nykyisen rt-Jo prosentin
asemesta.

Muutos ei ole maata mullistava, mutta kuitenkin merkittdvi. Puro luonnehtii.

-

Teksti
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terveysvaliokunnan puheenjohtaja ja Helsingin

ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallituksen

tamismahdollisuudet rutiiniasioissa Louekoski
nikee varsin laajoina.

Tyoehkevakuut usyh r iolri n viliraportti sisriltll
juuri nyt ajankohtaista pohdintaa yhteiskunnal-

muslaitoksella. Eduskunnassa olen ollut sosiaalija terveysvaliokunnan jisen ja sen puheenjohtaja
Ennen opetusministeriksi tuloa olin sosiaali- ja

suunnittelu.

-

Uskon, ettd monipuolisesta kokemuk-

sestani on hyiityii tulevaisuuden linjauksia
tehteessa, toteaa sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen. (Kuva: Kimmo Rdisinen)

lA petusministeritjstl sosiaali- ja terveysmi(J ,,irt.rioon siirrynyt Tuula Haatainen on
aloittanut uuden ministerin tehtdvinsi levollisella ja turvallisella mielelh
- Tyo ei ole minua koskaan pelottanut. Sosiaalivakuutus on yksi hyvinvointiyhteiskunnan
tdrkeistd peruspilareista. Olin edellisen eduskuntakauden sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja
tyri- j a tasa-arvovaliokunnan j lsen. Valiokunnissa vietiin hpi muun muassa tyoelikeuudisrukset. Vakuutusala on titi kautta tullut minulle
tutuksi, sosiaali- ja terveysministeri Haatainen
sanoo

Haatainen kertoo sosiaali-

.ia

tdvdkentdn olevan hinelle tuttu.

terveysalan teh-

Valtiotieteen maisterin tutkinnon suoritin piiaineena sosiaalipolitiikka. Graduni tein
ty<iterveyshuollosta. Ty<iskentelin pari vuotta

-

Laajempi niiktikulma

Tuula Haatainen aloitti opetusministerinl

17.4.2oo3. Sosiaali- ja terveysministeriksi hinet

nimitettiin Tasavallan presidentin esittelyssi
2).9.2oo5.

- Opetusministerini ehdin toteuttaa ja kiiynnistdl hallitusohjelman keskeiset hankkeet. Koulutuksen ja tutkimuksen voin nyt jattiiii hywilli

mielin. Opetusministerini opin katsomaan asi-

oita aiempaa laajemmasta perspektiivisti.

Opetus- ja sosiaali- ja terveysministeritin

asiat kohtaavat Tuula Haataisen mielesti mie-

lenkiintoisella tavalla peruspalveluissa ja koulutuksessa:

- Koulutuksella on keskeinen rooli tyottomyyden ja syrjdyrymisen ehkiisyssl. Koulutuksella ja tasa-arvolla on selkel yhteys, aikuisten
koulutusmahdollisuudet ovat yhteydessii tyohyvinvointiin ja valtakunnalliset koulutusratkaisut
heijastuvat taas tyovoiman saatavuuteen.

tutkimusapulaisena KEIAn sosiaditurvan tutki-

Va ku

f eksti

utusmi nisteri vai htu

I I uun muassa vakuutusasioista vastaava
lVl -i.rir,.ri on vaihtunut. Sinikka Miin-

:

Pir

kko ly v tiko

rp

i

i

niinen Ellkevakuutusyhtio Ilmarisen toimitusjohtajuudesta Sinikka Monkire ei ota kantaa,

elivin

omaa elimlinsd.

kiire toimi sosiaali- ja terveysministerini vuo-

vaan sanoo asian

sina ry95-t999 .ja vuodesta zoo3 syksyyn zoo5.
Monkire on toiminut myos tyoministerind,
kauppa- ja teollisuusministerini sekl asuntoministerini. Hin jatkaa eduskunnassa Kymen

klre sanoo kuunnelleensa herkin korvin.
- Pidiin oikeana tavoitteena .joustovaran
lisaimistl riskinottoon. Tirottavuus ja turvalli-

vaalipiirin kansanedustaj

ana.

- Minulle on kertynyt paljon osaamista

monilta hallinnonaloilta. Tyriellkej lrjestelmln
kanssa olen tehnyt toiti kymmenen vuoden

a.ian, M<inkdre toteaa.

Julkisuudessa esilli olleeseen huhuun Keski-

Tyoehkevarojen sijoittamista Sinikka M6n-

suus ovat

kuitenkin

avainsano.i a ryoelikevaro.ien

si.ioittamisessa. Jos voisimme

lisItI

osakesijoitta-

mista, niin myris kotimaisilla markkinoilla olisi
mahdollisuus.

Opetusministeri Tuula Haatainen aloitti

sosiaali- ja terveysministerind 23.9.zoo1.

iiki

4- zooj $tieliike

g

\

r

''

ll

fi**e:* "t*t
Mdffis

ffi

t

t\

-

e

mEffi

ir

TL

*

e

r,

T
I

1l

I

i

t.

It

r

fi
tt

'-'r
lr
,l r!

L-;-

I

Sijoitusekspertit hamuavat lis55

olme rniestii r-r-rustissa puvuissairn v:rjoaa

yksi toiser.rsa jiilkeen maanpinnan alle .

riskid, mutta tavallinen kansa

Sopivasti

kammoaa sit6. Tyrieldke-lehden
pyciredn ptiydiin haastattel ussa si-

joitusten riskinottoa kSsittelevdHn
keskusteluun heittdytyvdt
kolumnisti, toimitusjohtaja
N ichol

as An derson,

sijoitusjohtaja

Mikko Koivusalo ja ekonomisti,
kehityspSSllikkci Reryo Van ne.

l0 \tielilke 4. Loot
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Kellarikahincrirr pimcydessd on syrnbolisen turvallista ryhtyi pohtimaan

ryoellkejirjcsrclrni'si muhivan yli 96
miljardin errron sijoitusomaisuurrrr je

siihen kohdistuvaa riskisi joittamista.
Keskusteli jat e ivit ole turtu ja toisille en,

eivit

edes

Tytielikevakrruttajar TELA:n kehi-

tyspdltlikkti Reijo Vanne ja Varman sijoitusjohtaja Mikko Koivusalo. Miesten tiet eivdt
ole kohdanncet aiemmin,

kiytinnon

silli Koivusalo siirtyi

ttlsijoitustyostri

si joi ttar.nisesta
vastaavan johtajan paikalle vasta viime keslnl.
Koivusalon tyrih istoriasta l<iyt1y Va rman I isiksi

ken

muun muassa pankkiuraa.

Kumpikaan tyoeLikemiehistd ei ole tava.nnut
henkilokohtaisesti myciskddn Svensk Exportkredit AB:n Suomen sivuliikkeen toimitusjohtajaa

Nicholas Andersonia. Lehtien palstoilta mies

on kylhkin tuttu, onhan han kirjoittanut jo vuosia krirkevid kolum nejairn tycielikealasta.
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Kansainvlliser.r pankkitaustan ja kuntapuolen
rahoitr,rskokemuksen omaavasta A nderson ista
r.riyttdl olevan piivinselviii, miksi juuri hinet
on kutsuttu keskustelemaan sijoituksista ryoeliikealaa edustavien ihmisten kanssa.
- Olen kir.ioittirnut muun muassa eri lehtiin
ryoellkeasioista paljon, silh haluan herdttld keskustelua. Tyoelnkejirjesteln.rlssi on sellaisia elementtejd, joista pitiisi puhua esimerkiksi Puror.r
rytiryhmissl paljon enemmiirr kuir.r nykyiin.
Thvoitteenani on lisritl ryoeliikealan sijoi ttamisecn lisil tehokkuutta, avoimutta ja kilpailua,
Anderson sanoo.

-

Ei Suomen tapa yllEpitili eliketurvaa ole

mitenklln erikoinen eikd ainutlaatuinenkaan.

OL,CD-maiden joukossa on periti 17 tyoeliketurvaltaan samankaltaista maata kuin Suomi,
Anderson tietrii.
Kielteisessl merkityksessd ainutlaatuiseksi
tdkiliisen ryoehke.ilrjesrelmin tekee Andcrsonin mukaan se, ettei Suomessa sallita ulkomaista
kilpailua.

-

Se

on mielestini todella outoa ja asetel-

maltaan viiristynyttd. Kilpailu on keskittynyt
kahteen suureen ehkeyhtioon, mikl merkitsee

seki tehottomuutta ettri sijoituskeskittymien

,

ElSketurva ja

rahoitusmarkkinoiden riskit
Reijo Vanne tarttuu pelinavaukseen huomautta-

t.

malla, etti ryoellke on sisilloltlin paljon muurakin kuin pelkkla sijoittamista.
- Tyoeleketurvan peri r-r-rmlinen tarkoitus on
hallita yhti riskii, joka on elikkeelli oloajan
toimeentulo. Eliikkeen suuruus on kohtalaisella

J

tarkkuudella ennustettavissa, mikl on ryypilli-

nen etuusperusteisen jlrjestelmin ominaisuus,
Vanne sanoo.

I

Muun muassa eri tutkimusyksikoissl aiemmin tyoskennellyt Vanne muistuttaa, ettei eliikehinen enil paljoa pysryisikaan vaikurtamaan
toimeentuloonsa, jos riskit toteutuisivat epd-

mieluisina yllaryksina. Tyoilssii mahdollisuudet
ovat suuremmat, ja siksi tyoelikejlrjestelmlssl
riskit kohdistuvat pdlosin maksutasoon ja siten
rytissdoloaikaan. Mahdolliset vaikutukset yksilotasolla ovar kuirenkin vahaisia, silld lakisllteisessi vakuutuksessa riskit voidaan hajauttaa.

- Jos

tyoelike olisi pelkkii sijoittamista, niin

silloinhan koko eliketurva olisi rahoitusmarkkinoiden armoiila, hln toteaa.

Mikko Koivusalo huomauttaa, etta rahoitus- ja tyomarkkinariski on joka tapauksessa
todelline n.

-

Sen vuoksi

kiytinnon sijoitustoiminnassa

jokainen riski katsotaan erikseen ja harkitaan,
onko tuotto oikeassa suhteessa riskiin ja milloin
tappion vaara on olemassa, Koivusalo toteaa.

Ainutlaatuinen, mutta miten?
Koivusalo ja Vanne vannovat osittain rahastoi-

van tyoehkejirjestelmln nimiin, siih se hajauttaa riskil inhimillisen piloman ja rahoitusva-

rallisuuden vllilli.
Nicholas Andersonin komrnentista kuultaa

liivitse kylhstyminen Suomen ehkejlrj estel

min

erinomaisuuden ja ainutlaatuisuuden hokemi-
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synryl. Kynnys ulkomaisten kilpailijoiden Suomen tulolle on asetettu liian korkealle.

7
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Ainakin sijoituksista kilpaillaan
Vanteen mielestl ei ole liian paljon vaadittu,
etti tycieliketurvaa Suomessa hoitavan vakuutusyhti<in tulee olla myris tlilld rekisrcrciitynyt.
Se, ettl Suomen lakisdlteisessi tycielikevakuutramisessa

hL

_l
F

yliplitdnn on mahdollista kilpailla,

lienee kansainvilisestikin erikoista.

- Kyse on paljon muustakin kuin rekister,ijitymisestl, esimerkiksi hallinnolliset vaatimukset
on tehry liian koviksi, Anderson vastaa.
Mikko Koivusalo ei niele Andersonin vlitetti
kilpailun puuttumisesta.
- NIin salkunhoitajan nlkokulmasta sanoisin, emi kovaa kilpailua kaydaan sijoitusten tuotosta joka ikinen p1ivd, hdn vakuuttaa.
Monta tapaa mitata kuluja
Isot tyoeldketoimijat saavat Andersonilta tun-

nustusta tehokkaina sijoittajina, mutta hln epii-

4.
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- Pitkiin sijoituksiin pitee-ledelleenkin van-

han nyrkkisEintti, ettd jos sijoitustuottojen
tehtain on 5o vuoden p66ssa, pitea sijoitetusta omaisuudesta puolet olla osakkeissa,
Nicholas Anderson muistuttaa.

lee niiden hallinto- ja markkinakulujen syrivri.n
liikaa sijoitusten tuorroa.
Vanteen mielesti on luonnollisra, errl elakkciden hallinnointi aiheuttaa kuluja.

-

Esimerkiksi ehkeplirtisten maksamiseen

-

Minusta on

tarvitaan tycivoimira,

hln

vlirin

toteaa.

lukea tyciellkeyhtiiin
kaikki hallinrokustannukser si joituskuluiksi.
si

joitustoiminnan keskimidriiset

hallintokulut ovat suurin piirtein o,o5 prosentin
tasol[a pllomasta, Vanne jatkaa.

Koivusalo lisII, ettl toki suuren yhtion piiliiketoiminnan eli elakevakuurramisen harjoittamiseen tarvitaan paljon vikel, mistl aiher.rtuu

vddjilmltrl henkikikrrltr ja.
- Viitin kuitenkin aivan hyvilh omalla-

tunr-rolla, etci esimerkiksi omassa yhtiossini
sijoitustoiminta on jrirjestetry tehokkaasti ja on
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Ei kaikki tytieliikeyhtitisse ole sijoittamista.
Esimerkiksi tyiikyvytttimyyselike ei ole mi-

- Vuodet ne osakesijoituksissa tuoton tekev6t, niin yksinkertaista se on, Mikko Koivusa-

Asuuko sijoitusosaaminen
hallintoelimissS?

olLi kuin yhtiolln piriiri joka tapauksessa olla hallitus tai jokin vastaava johtava elin.

Anderson ei hevilli luovu kannastaan, jonka
mukaan esimerkiksi tyoelikeyhtiriiden isot
hallintoelimer tyomarkkinajIsenineen lisiivit
turhia kuluja.
- Tehln hoidatte lakisllteisrii elikejiirfestelm:il, ja sitl taustaa vasten yhtiriiden hallintokulut ovat mammuttimaisia. Miksi yhtiriissd
tarvitaan niin paljon sellaisia hallituksen jiseniri, jotka eivit ole sijoitustoiminnan ammami-

den hallituksissa hallinnoimirssa omia varojaan.
Kysehtn on vakuutuksenottajien eli rytinantajien
ja palkirnsaajien rahoista, hdn lisaa.
Koivusalo lisrie, ette ryoelikeyhtion hallirtrksen jiscnet koostuvat maan parhaista ammartijohtajista.

kiSn sijoitus, Reijo Vanne toteaa.

laisia. Kaiken lislksi keskin:iisissi yhtioissi on

hallintoner.rvostoja? Hywinen aika
sektori I la!

-

yksiryisellii

Vantecn mukaan on plivlnselvil, ettl yhti-

kuluiltaan enemminkin kuir.r vertailukelpoinen muihin sijoittajainstansseihin nlhden, hin
toteaa.

H
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-

SitI paitsi ryomarkkina.jrirjestot ovat yhtioi-

- HeillI

on hyvd rajrr sijoirustoiminn:rst:r,

Koivusirlo vakuuttaa.

- Vriitin edelleen,

ettei ala ole tehokas. SitI

paitsi ei teille riitl mikriin keskitaso hallintokuluissa. Teid:in tdytly pystyi paremp:1an, Anderson piiskaa.

Alan sijoitustuotoissa ei hdpeiimistd
Kcskustelu kiiiinryy tyoehkealan sijoitustuottoihin. Niistd Vanteella on hyviiii kerrottavaa.

- Yksityisen sektorin tyoellkevakuuttajien
si joitustoiminnar-r keskimllniinen vuotuinen
reaalitr.rotto on ollut vuodesta r997 hhtien trihin
plivriin saakka yli t prosentin tasolla. Tlkana on

ei tycinte-

- Tlssiklln mielessi. ryoellkeala ei ole Lipinikyvl, hln toteaa. Andersonin nikemystl ei
ettl palkansaajat saavat hyvimaksutason muodossa.
alennetun
ryksensi
liever.rnii edes tieto,

Koivusalo ei ryhdy ylimdlriisesti hymistelehyvrin sijoitustuoton vuoksi, mutta toteaa
kuitenkin, ette ios tulevaisuudessakir-r saataisiin

avoimeksi.

ffi
-ltt

I

-

Alan llpinikyr,Tytti estee Andersonin mukairn

:nr

r

rustuotoista palautuu tyonantajalle

kijoille.

tukseen, Vanne sanoo.
Hrin lisee, ettei edes laskevien osakekurssien
vuosin:r yksikdin ryirclikeyhrio ole kdynyt hhel-

miln

tr.rkee asiakassuhdettaan sijoittamalla niiden
huonosti tuottaviin kiinteistoihin.
Virikka Vakuutusvalvontavirasto tutkikin reilu
vuosi sitten tarkoin tyoelikeyhticiiden kiinteistosijoitukset ja antoi toiminnalle puhtaat paperit,
Andersonia kalvaa eplilys. Hdn ei voi ymmirtii
valvovan viranomaisen lopputulemaa.
Muut keskustelijat eivlt puolestaan jlljitii

ylirtiminen, vaan pikemminkin hlntii heiritsee
se, ette osa yli laskuperustekoron saaduista sijoi-

LiipinSkyviiii, mutta erilaista

lakaen vakavaraisuusrajo j a.

nen olisi tarpeeksi avointa. Hdn on esimerkiksi
vakuuttunut, ette kiinteistosijoituspuolella esiintyy kytkykauppoja, toisin sanoen tyoelikeyhtio

vuosina on saatu,
elikemaksuja ei tarvitsisi nostaa.
Andersonia ei hmmit:i vakavaraisur.rsrajojen

siis hlwii periodi. Laskelmat tulevasta perustuvat

vaatim.lttomampaan, 3,5 prosentin tuotto-ole-

|

yhtl hlwiii tuottoa kuin viime

Andersonin viitteen osoitetta, kun hin ryh-

tyy moittimaan sit:i, etti valvovat viranomaiset
ovat yksi toisensa jllkeen siirtyneet valvottavien
yhtioiden johtopaikoille ilman tarpeeksi pitkii
karenssiaikaa. Keskustelu ohjautuu kiihkottomammille vesille, kun Virnne siirtyy pohtimaan
ylipiltlin kaupanklynnin teoreettisia mahdol-

vaikea rermi nologia ia muusta yritysroim i nnasta
poikkeavat tunnusluvut. Hinen mielestiin sijoitussalkr.rt tr.rlisi avata katseltavaksi ja tieto saada

lisuuksia Suomen kokoisessa maassa.
- Plivdnvalon kestlvi tavoite ryoehkesijoittamiselle or.r toki suomalaisen tyollisryden ja

- KylLi ryoellkealan sijoitussalkuista pilsee
katsomaan kaiken tarpeellisen. Kuiut on kirjattu
ja tuotot niklwissi. Kuka tahansa voi loytii kai-

talouskasvun tukeminen. Nyt voidaan tietenkin
miettii, ettii jos taho A mi.y taholle B osakkeita,

paamansa tiedon, Koivusalo vastaa.
Koivusalo muistuttaa, ett1 rahasto on pelkki
portfolio. Ehkeyhtio ei ole sama asia kuir.r rahastoyhtio, ja vaikka sen sijoitussalkku on tiysin

l:

niin kuka on

lipiniiky,vi,

se ei voi olla taseessa aivan yhtenevlisesti esitetty rahastoyhticin salkun kanssa.
- Esimerkiksi ryokpyttomrys on sellainen

riski, mitl ei rahastoyhtirin

Keskustelu jatkuu edelleen Suomen piiomamarkkinoiden tukemisessa. Koivusalo ryhtyy
pohtimaan osakesijoittamista ja omistajuutta.
HIn toteaa, etti levein hajautuksen ansiosta
tyoel:ikeyhticit vo ivrrt sij oittaa ai ka vapautu-

taseissa tarvitse

olennaista, hdn sanoo.

tdysin samaa mieltl Andersonin

siiti, etta mita lipinlkyw:inrpii sijoitustoiminta ja koko bisnes on, siti paremmin asiat

neesra, eikl yksittlisten kohteiden likviditeetti
ole ongelma.
- On kieltimittii ongelmallista, ettei Suo-

Kiinteistiisijoittam isen kytkyvaarat

kokoisessa maassa. Tyoelikesijoitukset kohdis-

- Olen

kanssa

\

meen ole syntynyt tarpeeksi omistajuutta. Tyoelikeyhtioilh on sijoittajina suuri rooli Suomen

ovat, Koivusalo lisdii.

ffi

tuvat Suomeen 40-prosenttisesti, Koivusalo
kertoo.

Tunnusluku j en lapi naky'r'7ys ei riitri vakuuttamaan Andersonia siiti, ette ryoelekesijoittami-

M

ja milloin kaup:rnklyntii

Suuri valta pienessa Suomessa

ottaa huomioon, mutta elnkeyhticiilli tyokyvyttomyyselakkeisiin varautuminen on aivan

\
-

asiakas

voidaan tulkita mitenkin, Vanne sanoo.

Nelji sijoitusopasta kirjoittanutta Andersonia

kiusaa Suomen pdlomasijoitusmarkkinoiden
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kehittymiittornyys kaikkir.rensa.

-

Kansaliristen rahirt makaavat pankkitileilli.

Suomalaisesta varallisuudesta liian vihin on
kiinni osakkeissa tai obligaatioissa. Koen ldhes
velvollisuudekseni kouluttaa ihmisir,i niisti asioista, hiin kertoo
Niin ikiin tycielikerahoja voisi Andersonin
mielestii entista enemmin hajauttaa eri sijoitusmuotoihin, muun muassa indeksirahastoihin.
Sijoitusalan ammattilaisena Koivusalo tiet:iri
jopa unissaan ja ilman lisdkoulr.rtusta, etti terkeinti on riskin hajiruttaminen ja hyvin tuoton
hakcrninen sitl kautta.
- Ei pida kuitenka:rn v:iheksyi Suomeen
kohdistuvaa siioittamista, mielestlni on iilrimm:iisen hyvl, etti tyoelikevhtiot ovat olleet ja
ovat edelleer-rkin kovasti rukemassa suornalaista
rirlo utta j a e[ i nkeinoel.lnr iiri, hiin sanoo.

pakko-ohjailuille,
kyllS uusille aluevaltauksille
Ei

Vanne huomauttaa, ettai viimeaikair-ren keskustelu tyoelikeyhtioiden velvollisuudesra ohjata
sijoituksiaan enenevrissl mllrin Suomeen ei
ole innostanut tyoelrikevakuurraiiil. Siti ei ole
pidetty viisaana puhta:rsti sijoitusmielessi eikl

omistajuuden ja keskittyneisyydenklin kannalta.

Kcskustelijat ovat eri micltii tyoelikerahojer.r
kohdistamisesta esimerkiksi suomalaisen tiever-

kon yllepitoon tai muuhun infrastruktuuriin.

-

Sellainen on aivan ryhrnii ajatus. Infrastruk-

tuurin ylhpito on valtion tehtlvll, Ar.rdcrson

Koivusalo ei puolestaan ole lainkaan jvrkkii
tdmdntyyppiselle aluevaltaukselle.

- Teihin j:r muuhun infrastruktuuriin siloit-

taminen voi olla sijoittajainstituurion nakdkulmasta hyvinkin kannattavaa.

Vanne muistuttaa, ette Suomen valtio sae
edullisesti rirhira nristri vain. Siinri mielessl tyii-

eldkeylrtirin mukanaolo valtion l.rankkeissa ci
vllttiim:itrI olisi huono ajarus.

Tyiin tuottavuuskin on sijoitus

n nr ielestd tyoelikej irjestel miiI li
ja miksei sen sijoitustoiminnallakin olisi yksi

Ar.rdersoni

sille kuuluva yhteiskunnallinen tehtiivii, ja se
olisi kannustaa suomalaisia tekemiln nvkyisti
pidempll tyciuraa. Tdmin asian esille r.rostaminen saa aikaiseksi suurc:n yksimielisyyden
keskusteluu n.
- Mille tavoin ellkerahoilla voisi edistl:i tuot-

tavuutta ja ihmisten tytintekoa? Uskoisin, ettri
on yrittdjyyden kannustaminen,

avainaser-nassa

Andersor-r toteaa.

Myos Koivusalo kertoo olevansa hmpimdsti
yrittljyyden edistlmisen puolella.
Vannc toteaa, etti kaiken kaikkiaan suomalaisten yrirystcn kannattavuus on erilaisten n-rittareiden mukaan ilmeisen hyvl Keskustelijat
summaavat kuin yhdestl suusta, erri ryonrckoa
tiyryy lisritri milirilliscsti ravalla rli roisellr.
feksti : Koti Kol I i o m ii ki

dft

*s

L

t

Kuvot: Juho Rahkonen

puuskahtaa.
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varhemmin pois tyomarkkinoilta.

Elekevakuutuksen

rtisa nom iskusta n n u kset
vH hensivfr t tytittti myytt5
i

Ty6paikan menettdminen vanhemmalla iSlld merkitsee usein sit5, ettd uutta
tytipaikkaa eien55 ennen vanhuuseldkeikdd ltiydy. Koska ikSSntyneen ty<itttimdn toimeentulo on kuitenkin turvattu poikkeuksellisin ty<itttimyysturva- ja
eldkejdrjestelyin, tyottcimyyseldkeputkeen siirtoa voidaan ajatella ty<intekijciiden kannalta tavallista irtisanomista pehmedmpdnd saneerauskeinona.
lrtisanomiskeskusteluissa ei yleensd kuitenkaan nosteta sitd esiin, ettd
ikSSntyneen irtisanominen voi koitua yritykselle suhteellisen kalliiksi- nuorem masta tycintekijistd ku n pSSsisi ta rvittaessa eroon kustan n u ksitta.
uuret yrirykset, jotka irtisanoivat tyontekij oitdin tyottomyyselikeputkeen,

joutuivat suurimmillaan maksamaan

S

noin neljln vuoden elikemer-ron

suuruisen kertakustannuksen ikiirintynee n irtisanomisesta. Jos ansaittu
tyottomlTseliikc olisi 5o prosenttia palkasta,
irtisanomisesta joutuisi nlin oIlen maksamaan
kerralla noin kahden vuoden palkan - saamatta

Siis mitri suurempia olivat yrirysten ryottomyysehkkeiden omavastlrut, sitd vihemmln tyottonryyselikeputki-ikriisil irtisrrnorriin.
Irtisanomiskynr.rysti ei voi kuitenkaan mldriittomlsti kasvattaa. Jo nyt pelitiln suurehko-

tyollisrymistd, mutta irtisanomisia

vaikutusta ei havaittu.

vlhentlvil

Tyonantajien kustannukset ovatkin nostaneet

ellkkeiden orlravastuu-uudistuksen vaikutusta
irt isenomisiin. Uudisruksessa suurimpien yritysten onravastuut nostettiin 5o prosentista 8o
prosenttiin ryottomyyselikemenosta. Keskisuurilla yrityksilli sitd vastoin omavastuumaksut

piencnivit. Esimerkiksi 3oo henkilol tyollisti-

vln yriryksen omavastuut

Korkeat tytitttimyysetuudet !is5dvdt
tytitttimyyttd
Tilastot kertovat, ettl tyontekijoiden saaman
korvaukscn

mlirii vaikuttaa heidln ryottomlys-

riskiinsi. lvottonryysehkeputki ja tulevaisuu-

dessa

tycitt6mrysputki my6s vetll ikirlntynei

laskivat 5o prosentista

noin 3o prosenttiin elikemenosta.

Vuoden 2ooo muutosten.)d.lkeen ryottomyysehkeputkeen irtisanottujen osuus vlheni eniten
niissi yrityksissri, joissa omavastur.rt kasvoivat.
M#*

Tuulia Hakolan ja Roope Uusitalon raportti
kokonaisuudessaan on luettavissa verkkoosoitteessa www.etk.fi .

irlF

+r

sau

irri. niin pyrsro j11 kiinni.
Ikrilntyneilh kannustinten ja toimeentulon

vastakkaisuus on erityisen hank:rlaa. Uudelleen
ryoll isrym i nen on ikriiintyneelli tyottiimilll

monestakin syystl nuorempaa tyotontl vaike-

Vakuutusmaksujen rakenteen
muuttaminen ei auttane

iklin-

irtisanomissakko oli heikentlnyt ikllntyneiden

tyrittomrys-

siti enemmin on tyrittomil.

Ranskassa samantyyppisen irtisanomissakon
arvrolnnerss:l tutKuat Pxatylvat valttamaan, etta

jen irtisar-romiskustannusten vaikeuttavan

Tytinantajan omavastuut hillitsivat
ikS6ntyneiden irtisanom ista

sessamme arvioimme vuoden zooo

kannustimet, ja

Optimaalisia slintojl pohtivalle tulee tistl mielecn tarina variksesta tervatulla sillalla. PIin kun

tyneiden tyoilistymistii. Suomessa ei kr.ritenkaan
tietllksemrne ole vie]1 tehty varsinaista tutkimusta siitri, nlkywltko suuremmat omavastuut

ikirinryneiden huonompana tyollistymiseni.

ikllntyneiden irtisanomiskynnystd. Ti.rtkimuk-

kor-

ampail. Tycit t onryTsja krot saartavet si ren m uotoutua pitkiksi vaikka etsisikin aktiivisesti triitl.
Iin mukanaan tuoman lisehaasteen vuoksi on
toki kohtuullisra, etti ikllnryneiden pitkiaikaisry<ittomien toimeentuloon kiinnitetiin eriryisti
huomiota.

siis lair-rk:ran kyseisen her-rkilcin ryripanosta tuona

aikana.

Mitl

keampia ovat tyottomrysplivdrahat ja tyottomyysehke, sit:i useampi ikiintynyt tyontekiji
f1i tyottomiksi. Koska vain harva ikilntynyt
tyoton tyci[1ist1y uudelleen, suuremmat etuudet
nostavat siten ikilntyneiden ryottomlyttl.
Tycittomyysetuuksissa nrikyy riypillinen kannustin-toimeentulo -vastakkainascttelu. Miti
paremmat ovat kannustimet, siti huonompaa
on tyottomlksi jllneiden toimeentulo. Ja piinvrrstoin. Mitl paren.rpi toimeentulo tyrittomille
taataan, sitri huonommat ovat tycissi jatkamisen

oi

tI

Suomalaisessa ellkejirjestelmlssd on nlihin
vuosiin saakka ollut lakisliteiselle jirjestelmille
hirrvinainen vakuutusmaksu jen iklporrastus.
Yli 5o-tyontekijin yrityksissi vakuutusmaksut
ovat olleet sitl korkenmmat, mitl vanhemmasta

rycintekijlstl on

lcyse.

TimIn

vakuutusmaksujer.r

ik:iporrastuksen on uskottu heikentivln iklintyneiden tyoll istymismahdollisuuksia.
Yksinkertaisessa tilastollisessa tarkastelussa
emme kuitenkaan havaitse vakuutusmaksujen
iklporrastuksen haittaavan ikilntyneiden tyollistymistl. Tyosuhteita toki alkaa ikdlnryneilli
vlhln, mutta triml ei niyttlisi johtuvan eroista
vakuutusmaksuissa. Ne yritykset, joilla ei ole
ikiporrasteisia vakuutusmaksuja, eivit juuri palkanneer sen enen.rpli iki:intyneitd ryontekijciiti
kuin ne yritykset, joilla tlmmoiset ikdporrasteiset vakuutusmaksut on. Vakuutusmaksujen
iklporrastuksen piikkiin iklintyneiden huonoa
tycillistymistl on siis vaikea laittaa.

fuulio Hakolo,
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Johtova ekonornisti
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inisteri Monkdreen viesti
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MikkelissH:

KOLMAS ffiffi
W'

oppimisesta.

kat ovat pian clikeidssl,
ja heidin mukrrnaan ryiiellmlsti on poistumassa

ffi

valtava

mlirl

tai muutaman vuodenkaan

jaksosta. Kyse on ennen kaikkea oikean asenteen

lelkeen syntyneer ikiluo-

IJ

Valtioneuvoston
'tulevaisuusfoorumi

seen saattamisesta

on selvi. Suuret, sodan

d

- Tyolgryn yllipitdminen koko ryouran ajan
vaikuttaa elamanlaatuun aktiivisen ryouran jiikeen. Kaikki, miti ryossd kuljettaa mukana, on
mukana myos kolmannessa ilssi. Kolmas ikl on

tietotaitoa,

joka pitdisi saada yhreiskunnan hyodyksi pitlmilli viki pitemp:iin

tyoelimln jatkumo ja peili, sanoo Monkire.

'lutkimukset osoittavat, ettl
.jos ihn.rinen
voi tyciuransa aikana hyvin, hin on tlmln
vuoksi vieli viisi vuotta eliikkeelll oltuaankin
tyokyvyltdin hyvri. Timii taas mahdollistaa
sen, etti he voivat antaa pitempiln omaa
kokemuspohjaansa ja tietoaan tyoelimille.
Toimiva ja miellyttlvl tyoyhteisci, hywin toimiva esimiessuhde ja mielekkllt tyritehtiviit

tyriellmissi. Samalla tietysti kyse on myris

siitd, etti ihmisten pitlisi jaksaa pitempiiiin
tyoelimissi, jotta ellkemaksut pysyisivit hallinnassa.

Samaan aikaan iklintymisen kanssa juuri
ndmii kolmanr-rer-r iin kansalaiset, ryouran ja var-

sinaisen vanhuuden vrilissd olevat ihmiset, ovat
aikaisempaa terveempil, hywlkuntoisempia ja
aktiivisempia. Heidrin tierotaitoaan, niin sanottuna hiljaista tietoa, ei saisi heittii menemiin
eldkkeelle siirtymisen myriti.
Maan hallituksen tavoitteena on, ettd ihmiset
siirtyisivlt ehkkeelle z-l vuotta nykyistii myo-

vaikuttavat merkittdvlsti ihmisen tyirkykyyn ja
jaksamiseen. Myos sairastavuuden on todettu

tilloin

olevan vertailuryhmid pienempi.
Mcinklre painottaa juuri johtamiskulttuurin

tlrkeytti.
- Eri ikiryhmilh on omia tarpeira, jotka

pitil

hemmin, olisivat tyossijopa 67 ikivuoteen

ottaa huomioon johtamiscss:r.

saakka.

Tyossi jatkamiseile rahakaan ei ole ainoa
motiivi; sitii tukevat Ellketurvakeskuksen tut-

t6ynnH
kokemusper6istfr

tietotaitoa

Luovuus, havaintokyky ja oppiminen

sdilyvdt

kimustulokset.
- Tyrissi jakse taan kauemmin, kun se tuottaa tekijilleen iloa ja onnistumisen edellytyksi:i,

sanoo Monklre.

Mutta vieli nykyisti joustavampi mahdolpitii tarjota tyrin ja ehkkeen yhdistlmi-

-

lisuus
seen,

iotta ihmiset pidentlvit tyriuriaan.

Tytikyvyn ylliipito vaatii asennetta
Tyokyvyn yllepiteminen on toissd. pitempiin

jaksamisen edellytys. Kyse on ihmiselimin kes-

tivlstl

prosessista, ei kiireisen

projektin pliitok-

'
,
'
,
'
,

Tydkyky muuttuu ikiinrymisen myotii. Tutkimustulosten mukaan llykkyyden taso, luovuus,
havaintokyky, muisti ja myos oppiminen voivat
siilyd ihmiselii hlwinkin korkeaan ikIIn.
- Iklintyvilli tyontekiioillii on paljon nuorempia sukupolvia erilaisempaa osaamista.
Parhaiten kokemus auttaa tyotehtlvissl, jotka
sislltlvlt tietoperusteista arviointia ia tuottamista ilman aikapainetta. Kokemus auttaa myris

suunnittelutycissl ja klsityirtl vaativissa tehtrivissi, sanoo Monkdre.
- Ty<inkuvien oiisi muututtava vuosien kulu-

lkidntyvien ty6ntekijtiiden kokemus,
moninaiset taidot ja viisaus ovat voimavaroja, joita tytieldmdssi tarvitaan

kipe5sti nyt ja tulevaisuudessa. Ndin
sanoo sosiaali- ja terveysministerin

paikalta vdistyvi Sinikka Mrinkdre.

Maakunnissa karu arki
g
L

teh-Savo on hy.vl oros iklinryvdsri seudusta. Yli 6o-r.uotiaita maakunnassa arvi-

oidaan olevan kolmannes viest<isti vuonna
zozo. Muutoinkin alue on kuihtuvaa seutua. Synryryyslukemat ovat pohjalukemissa,
nuoriso siirtyy kasvukeskuksiin opiskelemaan ja toiden perissi. Kesilld Eteli-Savon

vikiluku

kasvaa kesilomalaisten saapuessa

mrikeilleen.

- Hyvin koulutettu viki jaksaa jatkaa

ryriellmissi viela elakeian saavutettuaan. Ei

meiddn vdki, kertoo SAK:n Eteli-Savon alue-

16
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palvelukeskuksen johtaja Paula Kivivuori-

Meri Mikkelisti.
Kivivuori-Meri kuvailee ongelmaa my6s

suvaitsemattomuudeksi ja moniarvoisuutta

ymmlrtlmittcimiksi.

-

Edelleenkin ty6nantajat vaihtavat vdkei

nuorempaan ,

ja ovat tycintimissi heitd

vanhemmasta piiiistii eliikeputkeen. Lislksi
koulutukseen on pienemmild rycipaikoilta
ldhes mahdoton

lihtel. Eiki vuorotteluva-

paita kdyteti. Ne olisivat edellyrys sille, ettd
ryrieldmissd. jaksaa edes 63-vuotiaaksi.
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Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka M6nkire
osallistui syyskuun alussa Mikkelissd tulevai-

suusfoorumiin, joita jHrjestetdin syksyn ajan
eri puolilla Suomea. Mikkelissi puhuttiin
tyiiuran pidttymisen ja varsinaisen vanhuuden vilisestd ajasta, ns. kolmannesta i5st6.
Eteli-Savon maakuntajohtaja Hannu Vesa sanoo hiljaisen tiedon ja sosiaalisen p6Soman
ruumiillistuvan kolmannessa iHss5. Vesan
m ielestd iiikkiiiimpiii pa I u um uuttajia pitiiisi

th
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hyiidyntiii maakuntien kehityksessi.
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Ikldnrprien mahdollisuuksia jatkaa ryoeli-

missi pidemptdn voidaan edistil esimerkiksi

muokkaamalla tycitehtivid vastaamaan yksilon
voimavarojen luonnollista muut tumista.

Johtamisessa ymmHrrett6vd ikSihmisten

merkitys

Mcinkire puhuu ikdjohtamisesta, jossa erilaiset
tarpeet otetaan huomioon ja samalla hyodyte-

tidn omaa tyrinantajaa ja siini sivussa yhteiskuntaa. Samalla ikijohtaminen on samojen

virheiden vllttimistd nojautumalla aiemmin
tapahtuneiden syy- ja seuraussuhteiden ymmirtimiseen, kokemusperdiseen tietoon.

-

Ikijohtamisessa on keskeisti ikiintyvien

rakentaa yhteistyotl eri-iklisten kesken, yksilollisten ratkaisujen etsiminen ja kyky kuunnella

ikdlntywii tyoellmln muutosten suunnittelussa

ja toteutuksessa.

Kaikki timi liittyy tycintekijdn henkilo-

kohtaiseen kokemukseen tyonsi merkityksellisyydestl. Dalai Lama on kirjoittanut Tycin ilo
- Onnellisuuden taito tyossi -kirjassaan, ettl
kaikesta tyosti voi loytll merkitystd, vaikka ei
aina silti tuntuisi. Tallainen asenne tlssl monimutkaisessa kudelmassa siis voisi paitsi tuottaa
onnellisempia ihmiskohtaloita, silstil yhteiskunnan varoja.
Teksti

jo kuvo:

Kari Kauppinen

vahvuuksia tunnistava ja hyvlkslwi asenne, kyky

T1 d e Lihe- le
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Professori Olli Kangas ennustaa, ettd

sosiaaliturva muuttuu yhd enemmin
tyciperu sta iseksi. Sosiaal i pol iti i kassa

siirrytddn korjaavaan sosiaalitytih<in,
ja yhteiskunta sysdd pdrjSSmisen vas-

tuuta yhd enemmdn yksiltiille.

Sosiaal ipolitii kan tulevaisu us

Olli Kankaan mukaan:

Tytilinja ja korjaava
sos iaa I ityti jyll66vet

osiaalipolitiikka on eriinlainen pakollinen kollcktiivinen vakuurus, jolla siir-

retlin

S

rahaa tulevaisuuteen. ProFessori

Olli Kankaan mukaan l.ryvinvointi-

valtio on vakaiss:r oloissa toiminut valtiollisella t:rsollir r:rhoitr-rspooIi na, jossa
riskit ja rahoituspooli ov:lt vastanneet toisiaan.
Kangas havainnollistaa poolin ideaa kur.rtatasolla: kcriitdin kunnassa rahaa ja sijoitctaar-r
rahat ktr nn,rn huono-osaisi in. T:il h periaatteella

rakenr-rettiin tcollista Suomea 196o-luvuira

alkaen rytieldkcrahalla. Rahoitus, sijoitukset ja
riskit sijairsivat ikidn ktrin yhdessl poolissa.
- Nyt rahar keritiiin Suomen poolista ja sijoitetaan toiscllc markkina-alrreelle. Esimerkiksi
koulutuksen alalla rahoitukser.r jirjestii valtio,
joka kantaa nrycis riskit. Nykyisin ihmiset etsivrit
tyiimarkki no i ta m yos kans:rllisvaltio n raj ojen
ulkopuolelta. Kustannukset kanneta:rn edellccn
koti n-r :rassa, rn utta hedelm:it kor j at:r:rn to isaal la,

41ii

Kangas toteaa.

Hyvinvoir-rtivlltion rahoituksen vakuutus-

pcriaate on kuin kctjukiric. murrrl se ei roirri
suuren liikkuvuudcn oloissa. Niinpl kuntien

Turun yliopiston sosiaalipolitiikan
professori Olli Kangas tarkastelee

,ffi

pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa tiillii hetkellii tanskalaisen
Socialforsknings-instituutin tutkimusprofessorina,

-

ongelmana on veroja maksavien ihmisten pois-

muutto, jolloin riskipoolin laajentamistarve
tarkoit taa kuntakoon suurentamista.

Sosiaaliturvaa tyiimarkkinoilta
Euroopan Unionin pelkistetry idea on pyrkimys
suurempaan pooliin. Samanaikaisesti vallitsee
kr.ritenkin suuntaus kohti pienempid jiirjestelmil, kuten ryomarkkinavakuutuksia ja yksil6[lisid vakuutuksia.
-lyomarkkinavakuutuksista

ptlsevit

-

osal-

lisiksi vain suljettujen ryhmien jisenet. Ne
tulevat Suomessakin Iislintymiin, jos meille
tulee tyrivoimapula. Tyomarkkinoihin rditiloityji vakuutuksia on kiytetty rekrytoinnin

vdlineend kaikkialla. Kanavia suljetaan suurelta
massalta, mutta tyrimarkkinavakuutusten kautta

reateloidaen uusia kanavia sellaisille, joilla on
neuvotteluvoimaa.
- Samalla tavalla toimivat myris yksilolliset
vakuutukset. Niiti on helppo siirtli paikasta
toiseen. Jos otan yksilollisen elikevakuutuksen,
voin siirtii sen perdssini toiseen maahan, kun
raas kansanelikkeen kanssa tulee ongelmia.
Sosiaaliturvan vastuuta siirrry entisti enemmln ryrimarkkinapohj aisille j a yksikillisille j iir-

jestelmille mm. eli.kepuolella.

tiettyl vastuuta.

Myos valtiolle jiI

Ruotsin eltikemalli herkkd kolhuille

Olli

Kangas havainnollistaa muutosta
jestelmien vaihtoehtojen avulla.

ellkejir-

- Periaatteessa on kaksi tapaa milritelli
ellkesysteemi. Valtio voi antaa kansalaisille
lupauksen, etta elake tulee olemaan vaikkapa
6o prosenttia palkasta, ja valtio kerli rahat ehkkeeseen. Toinen mahdollisuus on piittil, ettl
eldken.raksu on 20 prosenttia palkasta, eiki antaa
mitlin

lupausta ehkkeen suuruudesta. Nlmd

jirjestelmlt jakavat vastuita hyvin eriryyppisesti.

Ensimmiisessi esimerkkitapauksessa valtio kantaa vastuun yksilolle antamastaan Iupauksesta.
Toisessa jlrjestelmissi taas keritdin rahat ja
katsotaan, mihin ne

-

riittdvlt.

Ruotsin ellkejlrjestelmii uudistettiin

radikaalisti toisen esimerkin suuntaan. Siini

kansalainen voi itse plittli tietysti osasta elikemaksujen k1ytostl. Vastuu on mycis hdnen
itsensi. Hinen on turha valittaa, jos sijoirukset
haihtuvatkin Indonesian metsipalossa.
Kankaan mukaan nimi uudet .iirjestelmlt
vaativat suhteellisen tasaista yhteiskuntakehirysta. Jos tulee tsunami, kaikki menee uusiksi.
Valtio kantaa edelleen suuren riskin.
- Ruotsalaiset ovat ylpeilleet, ette heidin

Tyd e lnhe - le hti 4
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uusi elike.ilrjestelmlnsl kestii vaikka millaisia
kolhuja. Minl olen naureskellut heille, etti niin
kestlikin, mutta ei siitl voi maksaa ulos ehkkeitl, Kangas kertoo.

Arvot muuttuvat
Tyomarkkinoiden roolin korostumisesta sosiaaliturvan tuottajana seuraa sekd hyvll etti huo-

noa. Esimerkiksi terveydenhuoltojlrjestelmi
eriytyy yhd selkeim min sosiaaliluokan a sosiaaj

lisen aseman mukaan, Kangas ennustaa.
Sosiaaliturvan painopistettl saattaa siirtyd

kolmannelle sektorille kilpailuttamisen kautta.
Tilloin tuorteen tilaaja mllrittelee hlwin tarkasti, minki tuotteen se tulee ostamaan. Tdma

johtaa uuteen ristririitaan. Kilpailuttamista
halutaan, koska kuntia moititaan kaavamaiseksi .ilrjestelmiiksi. Nyt kaavamaisuus tuleekin
legalisoinnin kautta. Kangas nikee kolmannen

sektorin tulevaisuutena joko liudentumisen
markkinoihin tai nykyisti selvemmin liukumisen julkisvaltaan

plin.

Yhteiskuntakehityksen uusi aalto niyttil
Kankaan mukaan muuttavan ihmisten arvoja.
Aineellinen hyvinvointikaan ei jatkossa ole
itsestlln selvisti perusarvo. Perinteinen hyvinvointi-ihanne viisryy kuluttamista ihannoivan
konsuremismin tielti. Sen ideana on yksikillinen valinnan vapaus ja ellmintapojen suuren
vaihreluvilin salliminen, miki puolestaan lisea
yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Mutta konsu-

merismin hengessd eriarvoisuudesta ja k<iyhyydestikdin ei tarvitse vdlittll. Ajatellaan, ette ne
johtuvat ihmisten omista valinnoista.
- Jos eriarvoisuus perustuu vapaasti valittuihin mielrymyksiin ja arvostuksiin, minki takia
meidln tlyryisi enlI puuttua lopputuleman eriarvoisuuteen, Kangas havainnollistaa.
- Kaikki ihmisethin ovat saaneet sitl tavaraa tai sitd yhteiskunnallista h1wii, jota ovat
halunneet. Tdssl ajattelutavassa painopiste siirrry lopputuloksen tasa-arvosta prosessuaaliseen
tasa-arvoon.

Tihin

kehirykseen liittyy jo Ruotsissa ja
Thnskassa nihtdvissi oleva ilmio: kansalaisuusperiaatteen rapautuminen. Kaikissa maissa on
tavalla tai toisella tehry tietl ansiosidonnaisuudelle. Sosiaalipolitiikkaa arvotetaan ja muuteraan tydn kautta.

Tanskan mallia eivoi matkia palasina
Suomessakin tunnetaan vetoa Tanskan mallin
mukaisiin kannustavan sosiaalipolitiikan mene-

telmiin.

Kangas muistuttaa,

malli on paketti, josta ei voi ottaa elementtejl
erilleen .ia saada niitl toimimaan. Kansanelike
on kolme kertaa korkeampi kuin meill?i, ty6tto-

myyskorvaus selkelsti parempi ja korvaukselle

plisee melkein heti ilman karensseja. tnskan
jirjestelmissl ihminen on helppo po*ia pois
roisti, mutta hlnen on helppo pidstl sosiaaliturvan piiriin.

Thnskalaiset ovat rakentaneet ieriestelmansa

hyvin tietoisesti. Malliin sisiilryy aktivointitoimia, joten hywd sosiaaliturva ei pysiyti tycinhakua. Joustavat ty6markkinat vaativat joustavaa

sosiaalipolitiikkaa. Suomessa puolestaan mallia
rakennetaan hyvin valikoiden, karenssiaikoja
pidennetiln ja samalla vaaditaan irtisanomissuojan liberalisointia Thnskan esimerkin mukaisesti.

Jlilkien korjailu ei toimi
Kangas arvelee,

etti yleinen sosiaalipolitiikka

tulee tekemiin tilaa korjaavalle sosiaaliry6lle.
Tdmd on taas askel yksil<ikeskeisempii sosiaa-

lipolitiikkaa kohti.
- Jiilkien korjailu ei onnistu yhtii hyvin kuin

ehkdisevd sosiaalipolidikka. Esimerkiksi ry1o- ja

6o-luvuilla rakennettu ehkejirjestelml poisti
tehokkaasti vanhuusiin ktiyhyytt?i. Nyt my6s

vanhuksia alkaa olla k6yhyysrajan alapuolella
- ennen kaikkea kansaneldkkeiden jiilkeenjiii-

neislyden vuoksi - ja heille tiytyy suunnitella

oma koyhJysohjelma.

-

Tyottomyysturvan ja perusturvan tasolle

on Kankaan mukaan klynyt samoin. Monet
aiemmin selviytyneet ihmiset joutuvat nyt
menemlin toimeentulotukiluukulle.
- Meillii on selkelsti siirrytty kahteen sys-

teemiin: on ryoperustaiset ja tarveharkintaiset
Suomessa on n)'t enemmln kohdentavaa harkintaa kuin aikaisemmin. Kuitenkin kansainvdliset vertailut osoittavat tarveharkinnan toimivan huonosti. Selkein esimerkki
on Ausualia, jossa jirjestelml rakentuu kaikkein voimakkaimmin koyhyyspolitiikan varaan.
Tirlokset ovat huomattavasti huonompia kuin

jirjestelmit.

universaalin jirjestelmin maissa.

Kun muutoskuvat summataan, Suomen
sosiaalipolitiikka ndyttii tyystin erilaiselta kuin
hyvinvointivaltion kultakaudella. Kangas arvelee, ettl muutokset eivlt kuitenkaan rantaudu
hyokyaallon tavoin, vaan isotkin liikahdukset
rakentuvat jatkumona entisen politiikan pohjalle.
Teksti: Eino Nykiinen
Kuva: luha Sorri

etti Thnskan ryollistymis-
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yvinvointivaltio on yhteiskunnalliseen
keskusteluun vdhln kiusallinen kasite.
Siihen on latautunut paljon limpimil
oheismerkityksil. Kukapa siis tohtisi
viittil, etti hyvinvointivaltion tie on
pysryssd?

Viime vuosina sosiaalipoliittisessa keskustelussa on tapahtunut mielenkiintoinen klsitesekaannus: hywinvointivaltion ja hyvinvointi-

yhteiskunnan vilille on yleensi vedetty yhtdllislysmerkit.

Jywlskylissi puhuttiin pirkist:i aikaa hywin-

vointivaltiosta, jota jotkut rutkiiar kutsuvat sosiaalivaltioksi, toiset jakovaltioksi. Yhteiskunta vai
valtio, nimelli on vllii, silh se kerroo keskeisen

toimijan osoitteen.

Onko hyvinvointivaltio tullut tiensd

pddhin, vai onko se uuden tien alussa? Jos nSin on,

niin millainen tie site

odottaa? Suuntaa etsi seitsemisensataa vaikuttajaa sosiaali- ja terveys-

turvan pdivillS Jyvdskyldss5. Samalla
etsittiin myds sita iloa ja optimismia,
joka vallitsi hyvinvointivaltion rakentamisvaiheessa.

SSSntely ei edistd oikeudenmukaisuutta
Ankaraksi hyvinvointivaltiokri irikoksi tiederty
professori Risto Harisalo tdhdentll, ettei kriirtisyTden tarvi tse

rkoi ttaa vasrxiln rsertu m isra.
Hywinvointivaltio
ei ole viimeinen saavurus,
josta tie johtaa vain taakseplin, Harisalo selittdl
ta

llhtokohtaansa.

Hallintotieteiliji Harisalon mielesti j ulkisen
hallinnon ja suomalaisen yhteiskunnan vllinen
jlnnite on yhteiskunnan vakavin ristiriita. Hallinnointi on tlynni yhdenmukaisuuden vaarimuksia. Tzimi johtaa byrokraattiseen jaykklytcen, vaikka pitiisi hajauttaa ja tehdi joustavia

Hyvinvointivaltion
loppu vai uuden alku?
Professori Risto Harisalo
d

tilannekohtaisia ratkaisuja.

- Hyvinvointivaltiota tulisi edistdd julkisten
palveluiden avulla, mutta n1.t sitri yritetlin slintelyn avulla. Harisalo

viittII.

,'ffirl

- Sldntelystl on kehittynyt juridinen labyrintti. Ihmiset eivit enii rieda, minka pykalan
nojalla heidin asiansa ratkaistaan. Timi ruokkii
kansalaisissa kisitysti eploikeudenm r.rkaisuu-

desta. Samanaikaisesti ihmisten riippuvuus

telystl lisiantyy, ja

se

ihmisten valintoihin.

?*rq

siin-

vaikuttaa korostuneesti

qF

Seelittave tilaaja-tuottajamalli
Kunnat voisivat olla vastavoima keskitetylle
valtiovallalle, mutta olemme tehneet kunnista
valtion virastoja, Harisalo lataa.
- Olemrne siis valinneet den-rokratian llhteeksi valtion eli keskityksen. Olisimme voineer
valita hajautuksen eli kunnat demokratian lihteeksi. Julkisten palvelujen hinnan ja kysynnln
vilinen suhde ei ole oikea. Palveluja leimaa
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m

vas-

tikkeettomuus. Kaava, jolla palveluja nykyisin
tuotetaan, on itsessiln pulatekija. Tarjonnan
mii.rittely on pulmallista, koska kysynti ei

kyseenalaista tarjontaa.

-*

/

\

./''

\\'
il

Ty ri e lnhe- le h

ti 4 o a uotta

niitl eivit tarvitse. Lisiksi

- Tilaaja-tuottajamalli on ainoastaan slilittlvt yritys tuoda kilpailunomaisia elementtejl

ryhmdt pyrkivlt kasvattamaan etuuksiaan.

t11, murra peruskoulu pitid siilyttii julkisena
palveluna, Harisalo jy rdyttaa.

etuuksista?, Harisalo kysyy. Hdn vastaa itse, ettl
tarveharkintaisuus toisi oikeudenmukaisuutta ja
vastuullisuutta.

Kyseenalainen universalismi

Hyvinvointikunnat menivet jo!

Harisalon ihanne on aito kansalaisyhteiskunta.
Hinen mallinsa ydinsanoja ovat vastuu ja oikeudenmukaisuus. Ihannekansalainen on itseniinen
ja itsestlin vastuuta ottava subjekti.
- Julkisten tulonsiirtojen kokonaisuus on

Harisalo saa valtion kuulostamaan isolta, pahalta
ja .iaykalta hirmuhallitsijalta. Kaikilta osin kaunista sanottavaa valtiovallasta ei ole myoskiln

julkisiin palveluihin. Harisalon mielesti kilpailu
on yhteiskunnallisen kehiryksen moottori.
- Kaiken muun voi kilpailuttaa ja yksityis-

niin pirstaleinen, ette olemme kadottaneet
ymmlrrystdmme siitd, ketl pitlisi auttaa, ketl
ei, ja mihin pitlisi puuttua, mihin ei. Tuskin
kukaan on end.i perilll kokonaisuudesta ja eri
ohj elm ien yhteisvaikutuksesta.

-

Emme

enii voi

olla varmoja, etta tulonsiir-

mielessi hywiksyttlvil
tarkoitusta, esimerkiksi koyhyyden tai osaamattomuuden poistamista. Nykyisessi hyvinvointivaltiomallissa etuuksia kdytlvit sellaiset, jotka

rot palvelevat

klassisessa

voimakkaat intressi-

-

Pitiiisiko uskaltaa luopua kansalaisuuden
perusteella kaikille mdirdy.tlwistl universaaleista

Kuntaliiton toimitus.iohtaja Risto Parjanteella.

Kuntataloudesta on urodesta r99Z lahden otettu
pois 8oo miljoonaa euroa verotuloja.

- Kunnat jakautuvat piirjidjiin ja kurjistuviin, mutta hywinvointikunnat menivit jol
Kur.iistumiskierteen kanssa samaan aikaan
edessi on iso ry<ivoimahaaste: Ifiimmln kymmenen vuoden aikana kuntasektorilta lihtee
40 ooo ihmistl ehkkeelle.
Suomen julkinen sektori on eurooppalaista
keskitasoa, Parjanne vastaa Harisalolle.

-

Suhteessaan kilpailuun kuntatalous ei ole

Risto Parjanne on Kuntaliiton toimitusjohtaja

myrisklln niin auttamattoman julkisvetoinen
kuin Harisalo esittll. Kuntataloudessa py6rii 3o miljardia euroa. Tiistii jo kolmannes on
ulkopuolisia ostoja. Kunnat ostavat esimerkiksi
sosiaali- ja terveyspalvelu.ia kahdella miljardilla,

Parjanne

tietil.

- Miti

tapahtuu, jos kaikki pannaan kilpailuun? Kuka haluaa ottaa hoitaakseen sosiaalirytin raskaat piiirysrykset? Parjanne muistuttaa
tutkimuksista, joissa tarveharkintaan perustuva
amerikkalainen malli on osoittautunut muita
jirjestelmil kalliimmaksi.

- Nykymenolla emme tule selvil,rymdln, Parjanne vdittld. Hdn ei oikein usko vapaaehtoisen
saneerauksen onnistumiseen.

-

Luopuminen

niyttll

vaativan kriisejii,

koska poliittinen jlrjestelmi ei kykene edistimlln luopumista.
Par.ianteen luopumislistalla voisivat olla jopa

lapsilislt.
- Ihmisten ostovoima on nykyisin aivan eri
luokkaa kuin silloin, kun etuuksia luotiin. Nyt
pitii uskaltaa kysyi onko esimerkiksi lapsilisi-

jir.iestelmll enil syyti pit?iii yllii. Etuuksien ja

palvelujen suhde on arvioitava uudelleen. Palveiut iuovat tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa kuin
etuudet, Parjanne sanoo.

Tuottavuushyppy ei onnistu
Parjanteen mielestl hallitusohjelmasta on

+1

.t

I

t

I
I

tullut

liian miirldvl yhteiskuntapolitiikan ohjailija.
Kaikki mitl hallitusohjelmaan ei ole kirjattu,

tytinnetlln sivuun. Hallitusohjelma toki luo

vakautta, mutta se ei kannusta uudistuksiin.
Teknologiaa sanotaan globalisaation suurimmaksi klyttovoimaksi. ErIdn ennustuksen
mukaan digitalisoinnin mydti palveluista tulee
Suomessa katoamaan r6o ooo tydpaikkaa.
Parjanne eptilee, ettei titl kyeti korvaamaan
tuottavuushypylla, joka on Suomen taloudessa
voimakas oppi.
Teksti: Eino Nykiinen
Kuvot: tuho Sorri

ffi
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Konsensus
tasoitti

nekemyserot

Suomen eldkepoliittiset ratkaisut ovat pddpiirteiss6Sn sopusoinnussa Euroopan unionin yhteisten tavoitteiden kanssa. Ndin todetaan kansallisessa el5-

kestrategiaraportissa, joka on hiottu lause lauseelta. Ndkemys- ja painotuserot

loytyvdt unionille luovutetun dokumentin taustalta.

ldkestrategiaraportin laati laajapohjainen ryoryhml, jossa oli kaksikymmenti
jisenti ministeririistd ja rycimarkkina-

E

jdrjestoisti. Ryhmln puheenjohtajana
toimi ylijohtaja Thrmo Pukkila ja jise-

ninl muiden

muassa sosiaalipoliittinen

sihteeri Kaija Kallinen SAK:sca ja asiantuntija
Vesa Rantahalvari EK:sra. Ryhmln sihteerit
olivat sosiaali- ja terveysministeriostri 1a Eliketurvakeskuksesta.

"Laekenin Iuroappa-neuvostossa

sovittiin niin kutsutun avoirnen
koordinaation menetel man soveltamisen sisil lost;i ja menettelytavoista

el;ikkeiden alalla."
armo Pukl<ila arvioi: - Eurooprrn unionille
on toimivaltaa talousasioissa. ja ellkejirjestelmlt riippuvat paljon taloudesta. Jos siis
EU pys11, koossa, niin talouden yhdentyminen

lI

johtaa

vlistimlttl

siihen, ettd eri maiden sosi-

illrjestelm.ir ldhesryvir roisiaan.
Suomen kansallisen ellkestraregiaraportin
laati nut ryoryhmi kiteytri yhteisen nikemyksen,
aal

ja raportin laatiminer-r on terveellistd itsearviointia.'Ibisaalra prosessi tarjoaa mahdollisuuden

tutustua ja oppia toisren maiden jlrjesrelmistd.

Tietenkin yhteiskunnat ja jlrjestelmlt ovat niin
erilaisia, ettl asioita ei voi suoraan yhdistdd tai
soveltaa maasta toiseen.

tf
K

aiia Kallinen kitevttiii: - Unionilla ei ole
rr.ro."" toimiralta,i'sosiaal ipolitiik:rssa, joten

22 $taewre 4.zoo,

avoimen koordinaation menetelml on EU:n

tyontli narulla.

tarkoittaa, etri yhdess:i
arvioidaan, miten hywin eri maat ovat hoitanect
lakisidteisen ehkepolitiikan ja otetaan oppia
tapa

Se

hyvrsra kayrannorsta.

l, esa Rantahalvari rote:la: - EU:ssa on peiY nctta syvempddn yhteistyiihon myos

muoto, mutta kansanelrike toinrii pntkri- ja
silpputycildisten takuujrirjestelmiinri ryrieLikkeiden rinnalla rulevaisuudessakin. SAK:n jiisenkunnassa on pienipalkkaisia naisia, joilla on
rikkonainen tyoura. Kun he jiiiivit elikkeelle,
kansanelikkeestl tulee heidin toimeenruloonsa
tarpeellinen Iisesiivu.

eldkeasioissa. Samaan aikaan jlsenvaltioiden

v :i,li::}#:,;,":lllffi:' ;l,si.'i[

Avoimcn koordinaation menetelmi on nliden
paineiden kompromissi ja hlwn tapa toimia.
EU on valinnut yksitoista ravoitetta tai indikaattoria, joilla jlsenmaiden on kuvattava ja
arvioita jirjestelmilln. Minusta indikaattorit on
valittu hywin, ne kuvaavar oleellisia asioita.

koitus. Kansanellkkeer rurvaavar viihirnmriistoimeentulon, ja tvoehkkeiden tavoitreena on

edustajat ovat sitl mieltri, ettei sosiaaliturvan
kansalliseen piiritciksentekoon pitiisi puurrua.

"Tydelikkeelle siirtyvit eiviit ole
erityisessa koyhtym isvaa rassa.

ilikelijisisti tiyden kansanelikkeen
muit;

varassa elJvien koyhyysriski on

suurempi" T;im;i koskettaa erityisesti

iklintyneiti

naisia."

kansanelikkeiden ja ryoelikkeider.r erilainen tar-

siiilyttiil saavutettu kulutustaso koh ttrullisesri.
Jos titri ei pideti mielessii, verrarrrrrn helposri

viiril

asioita.

Koyhyyden mittaamiskeinot vaikurrirvar

lopputulokseen oleellisesti. Jos kiiyretlln suhteellista koyhyysrnittaria, r.riin koyhlksi luokiteltavien osuus on kasvanut. Kun koyhl.vtti
mitataan rahan arvon muutoksen huornioon
ottavalla kiinteilli koyhyl,smittarilla, kdyhien
miini on jatkuvasti vihentynyt.

T- armo Prrkkila: - Suomessa on EU:n mirI tlreilla mitattuna suhteellisesti encrrrmdn

kOyhia kuin Tsekissii. Jos Suomessa halutaan

aidosti poistaa koyhyyttl, kansanelikkeiden

K :t' :,:il::t;;i }Iti:t:ii:::: Ti:lll
jisenmaissa.

muissa
Vain vanhimmilla naisilla
on joko hywin lyhyt tyoura tai sitten he ovar
olleet koko ajan kotona. Nain hcille ei ole kerrynyt tyoelikcrurvaa, vaan heidiin vlhimm:iistarpeensa rlydytetlin kansanelikkeilh.
'lyoelikkeet ovat ensisijainen ellkerurvan

tasoa pitdl korottaa. Jos muilla mailla on parempia konste.ia, otamme ne varmasti opiksi.
Vuonna zooz Suomi arvioi Hollannin ja
'lsckin kansallisia raportteja. Minusta hlkel-

lyttivin tieto oli, ettl Hollannissa maksettiin

asumisperusteisesti jokaiselle llhes 9oo euroa

verotonta ehkettri. Samaan aikaan Suomessa

virltaosa elikkeistri maksettiin ja maksetaan tule-
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Meilli elakelainen

verojen jllkeen kiteen
suunnilleen saman summan, olipa hin ansainnut palkkatycistaen suuremman rai pienemmin
elikkeen.
saa

"lyaarien prdentd minen ja tyiillisyys'
asteen n0staminen ovat ratkaisevassa
asennassa

eliikej;irjestelmien kesta-

vyyden kannalta."

rf
I

armo Pukkile: - Olcmme saaneer Suomessa

aikean suuria pidtoksid. jorka hillitsevit
tyoellkemaksujen korotuspainetta. Jos ehke-

rahastojen tuotot paranevat ja viki pysyy kannustinkertymin vuoksi pitcmpiin tciissi, niin
korotuspaine pysty kohtuullisena.
Tyollisyysasteen nostaminen ei ole varsinaisesri elekekysymys. Se on ollut kaikkien hallitusten hallitusohjelnr issa jo r97o-luvult:r saakka,
ja ryollisyyden edistiiminen on eriryisen vaikeaa
globalisaation ja ryopaikkojen halpamaihir.r karkairmisen vuoksi.

Julkisella sektorilla on
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vaisuudessakin tulojen perusteella rycielikkeinl.
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Raportin laatinut tyiiryhmd sai suomalaiseen
tapaan tyiinsd pddttikseen midrEaikaan
mennessS. TyiiryhmdssH olivat kattavasti
edustettuina eldkej6rjestelmS6mme vaikut-

suus jdd hahmottamatta. ELikelainslldinnon

joka toinen vapautuva tyopaikka. Se tekee
kipeii, mutta tarjoaa samalla mahdollisuuden

eiviit usko, etti iklihmiset oppisivat uuden
teknologian tai tuotantosuunnan muutosten
edellyttiimil asioita.
L esa Rantahalvari: - Raporrin laarineen
V 1or.'kkr..n rehrivl ei oliur peranraa tyol-

tavat tahot.

tehostaa toimintaa ja mietti;i, mitd kuntien ja

or.r todella tehtlv:i. L,simerkiksi pelkkl
kuntien lukr.rmllriin pienerrtriminen ci johda

valtion

mihinkaen.
l, aiia Kallinen: - Korkea tyollisrysaste rurvaa
K prrhrl,.n eldkkeiden rahoitukserr: r:isti val-

litsee Suomessa laaja konsensus.
Raportin laatineessa tyriryhrr.rlssl palkansaajajrirjestcijen edustajat uskoivat uudistusten

voimairn ja elikkeiden rahoitukser.r riittiivyyteen. Me emme halunneet, etta kornissio piirisisi
sanomaan, ettri "jatkakaa eldkeuudistusten sarjaa". Ministerioiden ja EK:n mielesti raporttiin

olisi pitrinyt kirjoittaa, ettl uudistukset eiviit
vlele nlta.

Jos tarkastellaan vain ehkejirjestelmien ja

-lakien muutoksia, tycicliirnln koko todelli-

muutokset tai iklrajojen nostirminen eivit yksin
pidennl ihmisten ryouraa, vaan siihen tarvitaan
muutoksia tyripaikoilla. Kun yritykselle tulee
tarve vdhentil vdkei, vihennykset osuvat yhl
usein vanhimpiin tyontekijoihin. Tyonantajat

lislvttri.

Varhaiselikkeiden karsiminen fa tyoelikkeiden kannustava kertyminen ovat merkittlvii
ryoelikefirjestelmln uudistuksia. Mutta vaikka

keskimiAriinen tyrissipysymisaika pitenisi

hallituksen tavoirteen mukaisesti 2-J vuottir,
tyoelikemaksuihin kohdistuu 6-7 prosenttiyksikon nousupaine. Siti ei voi hlwiksyd, nykyisen
maksutason on riitettrivl.
Elinaikakerroin on hlwi esimerkki suomalaisen j lrj estel min uudistumiskyr,ystri. Kerroin
tulee kiyttocin vuonna zol, jolloin kertoimella

sopeutetaan maksettavia tyciehkkeiti

nevii:in elir-raikaan.
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"Suomen eliikejlrjestelmd vastaa

aloilla tyotritn tekevit, sorvinvuokraajat tehdashalleissa. Lainsdidrinnolld orr pidett.ivi huolra,
ettl heidln ehketurvansa pysry kunr-rossa.

hyvin uurlistamrsen haasteeseen,
joka koskee elikkeiden tarjoamrsta

epiiyypillisille ja liikkuville tydntekijoille."

"Suomen eldkejirjestelman haasteet

johtuvat piiosin ikarakenteen

- Nykyisen lain mukaan
Suomessa vakuutetaan kaikki tyo, ja tyost:i kertyy aina eliketti. Ainoan pulrnan muodostavat
Vesa Rant:rhalvari:

muutoksesta la sita seuraavasta
elJkemenojen kasvun kiihtymisesra.

Niin eliikkeiden riittavyyden kuin

apurahansaajat, joiden eliketurvaa on selvitetty

jo jonkin aikaa.

1r
I

rahoituksen kestavyyden kannalta

armo Pukkil,r: - Apurrrhansreirt ov:rt

maamme tulevaisuuden kannalta tdrkel
ryhmd. Olen toiveikas, ettl heidin elikeasiansa
saadaan kuntoon vuonna 2oo7.
Asia koskee vuositrrtin vain noin zooo
ihmistri, jotka esimerkiksi tekevit yliopistollistir

vi.itoskirjaa. Tyoryhmi ehdottaa, ettd apurahan
mycintdji maksaa puolet eldkemaksusta ja toisen
puolen kustantaa valtio, koska valtion tehtivl
on rahoittaa tutkimusta. Esityksemme mukaan
apurahoja koroteraan sen verrar). ettl apurahansaajan kiteen jil sama summa kuin ennen

eliketurvan jirjestimistd'
tt aiia Kallinen: - Pitklroi.lcn clikevakuut1(
I \ tamrnen oll valttamaton prrannus. mutta
tyoelimln muutos ei pyslhdy t1hin.
On entistl enemmln ihmisil, jotka tekevit
tyotd yrittijyyden ja palkkatyrin vilimuodossa.

Tdlh tarkoitan palkansaajia, jotka on ulkoistettu
niin sanotulla yrittljlstatuksella: kampaamojen
tuolinvuokraajat, monet kiinteistri- ja siivous-

Yhdentoista tavoitteen

pa

urooPan unronr on pwtanvt lilsenmartaan
raportoi mar n elikeji rjestel m istii n sek:i ni iden kehiryksestii ja haasteista. Edellisen kerr:rn
jisenvaltiot laativat kansalliset eliikestrategiirraportit syksylh zooz.

E
L

Raportit kisiteltiin EU:n sosiaalisen suoje-

lun komiteassa slyskuun puolivilissl. Suomen
raporttia arvioivat Slovenia ja Saksa. Suomi
puolestaan anroi arvionsa Tlekin ja Hollannin

ratkaisevassa asemassa 0vat tyOurien
pidenta minen ja tydllisyysasteen
n0sta m inen."

rlr
I

armo ['ukJ<ila: -

Miti

hyotyri raportoinnista

Onko raporttrinrija sit:i seurerv,r kdsittelykierros vaivan viirti? Onko Suomi oppinut
on?

jotain muilta mailta? NdmI ovat hyvii kysy-

myksii.
Koska elikepolitiikka on aina virlintojen
tekemistl, toimijoiden on hlvl koota aika ajoin

yhteinen nlkemys. Laatimamme raportti menee
unionin lisdksi myos eduskuntaan, ja olen esitellyt siti sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Mycis
talousasioiden valiokunta on osoittanut kiinnostusta raporttiamme kohtaan.

K l:ltYJ'iH

;yJ

T,Ti

iTl',,l,'i',

illj;

Ammattiliittojen Keskusliitosta, AKAVA:sta,
Eliketurvakeskuksesta, Kuntien elikevakuutuksesta,'l yoehkevakuuttajat TELA:sta, Kan-

sanellkelaitoksesta, Toimihenkilokeskusjlrjesto
STTK:sta ja Eldkesriitioyhdistyksestri seka Elinkeinoel:imiin keskusliitosta.

Kolme tarkastelukulmaa

varainministeriostii, ryoministeriristi, Suomen
Yrittljisti, Vakuutusvalvontavirastosta, Suo-

aalister-r tavoi

24 \tr)eliike 4.
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surrria kansanosia kokonaan lakisilteisen
ellketurvan ulkopuolelle, joten Suomen jlrjestelmi on mielestlni Euroopan ja koko maailmankin mittakaavassa parasta luokkaa.
Muut EU-maat voisivat ottaa mallia Suomen
tavasta valmistella eldkejirjestelmin uudistuksia. Meilli laajat tyomarkkina- ja muut tahot
neuvottelevat muutoksista pitkiin. Sen jilkeen
tulokseen ollaan varsin tlyt1wlisil ja muutokset
toteutetaan nopeasti ja tehokkaasti.

L esa R,rnrahalvari: - Ellkepolitiikassa ei
V prrirr. vuodess:r ehdi tepahiua prlioa. EU
jirjesti edellisen raportointikierrokser.r vuonna

zooz, eikri silloin kiiyry arviointikierros antanut
Suomelle paljon, jos ollenkaan uusia evlitd. Jos
todellisia muutoksia tai vaikutuksia halutaan
esille, raportointivili on aivan liian tihed.
Raportti perustuu laajan tyoryhmin yhteiseen nikemykseer.r siit:i, miti on tehty ja mitl
on pI:itetty tehd:i. Riidat ja ndkemyserot civit
pllse raporttiin. Kyse ei ole uuden ellkestrategian kirjoittamisesta vaan nykyisen tilirnteen
kuvaamisesta. Johtoplltoksemme ovat pitknlti
samat kuin edelliselld kierroksella.

Lainaukset ovat Sosiaali- ja terveysministerion
julkaisusta Suomen kansallinen eliikestrategiara-

portti 2oo5.

Teksti:

Kuvo

:

fu

uIi

louni

kki

H

ol

Kempas
op

oin en

ketti

EU ohjeisti .jisenmaansa tirrkastelern,ran eldkkeiden riittdryyttl, elikejdrjestelmien rahoituksen

men Vakuutusyh ticiiden Keskusliitostir, Maa- jir
metsitaloustuottajirin kcskusliitosta, Suomen

jil

Britannian elikejirjestelmien olevan malliksi
muille. Suomen jirjestelml rankattiin hlwlin

raporteista. Marraskuussa komissio tekee raporteista yhteenvedon, ja asiakokonaisuuden kisitrely pidttyy vuoden loppuun mennessri.
Suomen raportin laatineen tyciryhmrin asetti

sosiaali- ja terveysministeriri. Tyoryhmrissd oli
STM:n edustajien lisiksi asiantuntijat valtio-

keskikastiin. Tirdellisuudessa Isossa Britanr.riassa

kestiryytti

seka elakelerlestelmien sopeutumista

talouden, yhteiskunnan ja yksiloiden muuttu-

viin tarpeisiin.

El:ikkeiden riimfiyyttii eli jirjestelmin sosi-

tteiden triyttymistri tarkastel tiin

kolmen tavoitteen tai mittarin avulla: r) vanhuster.r kohtuullinen elintaso ja kciyhrymisriski z)
elintason sdilyttlminen julkisilla tai yksityisilli

elikejirjestelyille ja 3) sukupolvien sisiinen ja
vlliner-r solidaarisuus.
Terve rahoituspohja merkitsee elikejirjestelmien rahoituksen kestilyytti. Sitl kuvirtaan
ellkestrategiaraporteissa viiden tavoitteen kokonaisuudella: 4) ryollisyysaste 5) ikilntyneiden
tyonteon kannustaminen 6) julkisen talouden
tila 7) akriiviviieston ja elekeliisten vllinen tasapaino ja 8) yksiryisten ja julkisten ehkejirjestelm

ien rahastoi nnin srilntely.

Ehkejrirjcstclmien uudistumista kuvaavat
tavoitteet tai tarkastelukulmat ovat 9) jlrjestelmien yhteensopivuus rycimarkkinoiden joustavuuden ja tyopaikkojen turvaamisen kanssa ro)
naisten ja miesten yhdenvertainen kohtelu sekd
rr) avoimuus ja kansalaisten luottamus.
Suomen kansallinen elikestrategiaraportti
2oo5 on julkaistu internetissii osoitteessa www.
stm.fi -> julkaisut.

Ty ii e lnlee - le h

ti 4 o

uuo

tta

Vastine:

Tarmo Pukkila kertoo,

ettei ollut Lasse Laa-

'.1J1,:

tusen tarkoittamana
ajankohtana vield nykyisessd tehtivEssSSn.
Kuva Tampereelta.

J

ohtaja Lasse Laarunen kirjoittaa Tyoeldkelehden numerossa 3/zoo5 otsikolla
Kadonnut valta. Laatuselle nakojiiln

tyriehkejirjestelmln kehirysryossl kyse
on vallasta.ja vallanklytosti. Se kauhis-

tuttaa mutta ei rz vuoden kokemuksen
perusteella mitenkiln himmdsryti minua. Eikri
keskeisti pitiisi olla palkansaajien tyoeliketurvan jirjestlminen kolmikannan eli valtiovallan,
palkansaajien ja tyonantajien yhteisrycin avulla?

]drjestelmln ldpinikyqTs

.ja

ymmirrettil,l,ys

on kansaIaisten kannalta ensiarvoisen t:irkeli.
Jos vallankiyrrd onkin keskeisintl tyoellkejir.jestelmissi, ehkeiistlin sen lipinekywyyden ja
ym mdrretrl',ryden I iseeminen.
Laatunen toteaa, etta STM:n vakuutusosas-

tolla on suoranainen velvollisuus tehdd kilpailevia ehdotuksia koskien esimerkiksi tyoelikevarojen sijoitustoiminnan meneilllln olevaa
kehittimistl. Kuka tillaisen kilpailun on jirjestinyt ja kenelle niiti kilpailevia ehdotuksia

pitlisi tehdi? Laarusen esiryksen mukaan minis-

terion virkamiehet tekisivit omat ehdotuksensa
ministerille ja tycimarkkinaosapuolet yksin tai
erikseen omat ehdotuksensa. Niin voitaneen

pnitelld menneen kesdn kir.foitusten perusteella.
Kun kolmikantaisessa yhteistyossl kolme osapuolta valmistelevat yhteistyrissi ratkaisuja, Laatusen ehdotus merkitsisi kolmikanrayhteisty<in
romuttamista.
Historian kirjoittajille Laarusen kirjoitus
paljastaa palkansaajien tyoellkemaksun sopijat
vuonna vuodelta r99r. Ne olivat Varman nykyinen varatoimitusjohtaja Markku Hyvlrinen ja
johtaja Laatunen itse. Sopimus kuulemma synryi
aamuyon tunteina jossain Suomen Pankin ja

Etellrannan vlIilld.
Toivoa sopii, ettd riiset neuvortelut olisivat

mennytta aikaa, silli aamuyon tunnit eivit vilttamatta ole parhaita mahdollisia ajankohtia nlin
kauaskantoisten plltristen rekemiseen. Yollisisti retkistiin raportoidessaan Laatunen ehki
huomaamattaan hyokkld Eliketurvakeskuksen

nykyisen toimitusjohtajan kimppuun, jor.rka
johtaman STM:n vakuurusosaston virkamiehet Laatusen mukaan nukkuivat viltti korvilla
samaan aikaan.

Entisenl suunnistuksen harrastajana en voinut olla noreeraamatra herrojen reitinvalintaa.

Valitsemaltaan
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telemiln minun nukkumisesta tai valvomisesta

yhtlin mitiin. Minut virvittiir.r'lampereelta

sosiaali- ja terveysministeririon vasta vuonna
1993.

Laatusen puhe kilpailemisesta ja viltti korvilla nukkumisesta on huomion kiinnittimistl
aivan muualle kuir.r asian yrimeen. Ydinkysymykset liitryvnt siihen, miter.r laskuperustekoron

miirittlmisestl

Eteran taloudellisen asenran
turvaamisesta sdldetlln. NIiden osalta, Laatusen sanonraa kiyttllkseni, tein kilpailevat
ehdotukseni.
Menemdttl kovin slville yksiryiskohtiin tuon
seuraavassa esiin laskuperustekoron mlirlytymismekanismin kehittiimisen vaiheet muutan-ralta vuodelta. Ne ovat seuraavat.
r. Sosiaali- ja rerveysministerion rr.ro.2ooo
asettama lakisliteisen tyoelikejlrjesrelman
kilpailuryoryhmi jdrri nruisr ionsa r t.2. zoo2.
.ja

Tyoryhmi ehdotti, ettl laskuperustekorkoa,

vakavaraisuutta ja hywityksii arvioidaan jatkovrrl mistelussa laajana kokonaisuurena.
z. Sosiaali- ja terveysministerio pyysi toimitusj ohtaja Jukka Rantalaa tekemiln ehdotuksensa laskuperuttekoron mllrlyrymisen
kehittimiseksi. Selvitysmies esitti raportrinsa
ro.9.zoo2. Rantala jatkoi selvitystyritii ministeririn pyynnostl ja esitri jatkotyonsi perusteella
esityksensi r5.8.2oo3.
3. Sosiaali- ja terveysministerion vakuutusosasto valmisteli Rantalan esirysten saattamista
voimaan sdldostasolIa valmistelemalla asiaa koskevan hallituksen esityksen. Hallituksen esiryksen mukaan laissa olisi slldetty, etti tlydennyskertoimen (laskuperustekoron) arvon milrittelevi kaava olisi elikelairosten laskuperusteissa ja
ette kaavan antamasta arvosta voitaisiin poiketa
poikkeuksellisissa tilanteissa. Lisiiksi laissa olisi
slidetry ehkelaitosten velvoitteesta toimittaa tietonsa mdiriajoin Ehketurvakeskukseen (ETK)
ja ETK:n velvoitteesra laskea elikelairosren
keskimeereinen vakavaraisuus. Lain perusreluissa olisi kuvattu aiotun laskentamenertelyn
yksityiskohdat. Thrkoitus oli, ettl elikelaitosten
keskimiiriisen vakavaraisuuden mliriytymismenettely olisi kuvattu hallituksen esityksen
perusteluissa. Keskimiird.isen vakavaraisuuden
perusteella lairokset voivat m:ilrittii riydennyskertoimen (laskuperustekoron) arvon.
4. Teollisuuden ja Tyrinantajain Keskusliirro

ry, Palvelutyonanrajat ry, Suomen ammarriliirtojen keskusjdrjest<i SAK ry, Toimihenkilokeskusjlrjesto STTK ry ja AKAVA antoivat esitysItronnoksesta lausuntonsa zj.5.zoo4. Yhteisen

lausuntonsa liitteeksi jirjestot jdtrivit neuvorrelumuistio n laskuperustekoron mirirdyrym isesti.
Lausunnossaan rydmarkkinajtrjestot pitivit riit-

tivinl sitl, etti osapuolet ovat sopineet noudattavansa neuvottelumuistiossa todettuja menet-

telytapoja, eivltki l:rusunnon antajat nlhneet
aiheelliseksi lainsdddinnolll erikseen slinnelli

niitI. Tyomarkkinajirjestojen edustajien em.
neuvottelumuistiota laaditt:ressa mukana ovat

olleet mycis Ellketurvakeskuksen ja Tyrieliikevakuuttajat TELA ry:n edustajar.

I. Tyomarkkinajdrjestrijen lausunnon

z5.j.zoo4 perusteella ministeririn johdon toimesta todettiin, ettl laskuperustekoron mirirlyrymiseen palataan ns. TYEl-hankkeen yhte-

ydessi (HE 45lzoo5 vp).

Asiirllisesti nykytilanne merkitsee siti, etti

selvirysmies Jukka Rantalan laskuperustekoron

rnllriytymismekanismia ei sllnnelld sildosta-

solla. Mielestini pitlisi.

Minulle ei ole selvinnyr, miksi laskuperustekoron mldriytymiseste ei saa rai voi siitli
lain ja asetusten tasolla. Toivottavasti johtaja
Laatunen valottaa asiaa, silli hdn tietinee s1.yn
enr. sopimuksen allekirjoittajana. Sopimuksen
allekir.joittajien uskoisin analysoineen sopimukmyoskin perustuslain

sensa oleellisen sisdllon

nlkokulmasta.
Olen myos julkisuudessa kiinnittinyt huomiota laskuperustekorosra piitt:imiseen ja

STM:n rooliin siini yhteydessl. Aika

niyttil

johtaako pankinjohtaja Louekosken selvitystyci menettelyyn, joka selkeyttil laskuperus-

tekoron siintelyi ja sen tasoa koskevaa pditoksentekoa.

Keskusteltaessa laskuperustekoron

siltlmista-

vasta ja Eteran taloudellisen aseman turvaamisra

otetaan

miti

suurimmassa mdirin kantaa myos

siihen, miten ryoeldkelainsllddntol tulevaisuudessa

kehitetd:in. On

slyti todeta, ettd Eduskunta on

kiinnittlnyt huomiota lainsiddinnon
ym mirrettirlyteen j a hpi nlkyl1.yteen kaikilla
roistuvasti

sektoreilla. Eduskunnan tahdon toteuttamiseen

m

i

nisterioissl suhtaudutaan vakavasti.
Tormo Pukkilo
Yltlohtoja
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Tytiskentely

Unohdatko salasanoja? Hermostutko, kun

tieto(onepiidtleelld

helpottuu

Kdyttova ltuu ksien ha I I i nta keskitetddn

pdivdn mittaan joudut kirjautumaan eri

jdrjestelmiin? Uhmaatko tietoturvaohjeita
ja kirjoitat salasanat tarralapuille? Jos tunnistat tdstd itsesi, keskitetty kiyttcivaltuus-

hallinta eli KVH helpottaa arkeasi.

liketurvakeskuksen tavoitteena on
rakentaa keskitetry kdyttovaltuushallintapalvelu, jossa kiyttlji antaa tuttuun

E

tapaan klyttdjdtunnuksen ja sen jllkeen salasanan. Jatkossa kirjautumiseen

kdytetidn mahdollisesti toimikorttia ja
PIN-koodia. Temen jiilkeen tyciehkejirjestelmln ammattilainen plisee kaikkiin kiytcissiln
oleviin ohlelmiin sekl rekisteri- ja muihin tietoihin yhdelli tunnistuksella ja juuri oikeilla

\

valtuuksilla.

KVH:n perustoimintoihin kuuluu plisynhallinta, klyttijltunnistus ja kiyttovaltuuksien

{p

kdyttiji-

.ia kiyttovaltuustietojen
hallinta ja liittymisovellusten kdyttijl- ja valtuustietojen yllipito. Jlrjestelmin tukitoiminnallisuuksia ovat kdytonvalvonta, raportointi ja
slhk<iinen tilaustoiminto.

tarkistus seki

e\

Ansaintarekisteriin KVH:n kautta

r-

I

"ffi

Y

r

e
fr

@

nr

Eldketurvakeskuksen ja yhteisen ansaintarekiste-

rin palvelutuottaja Arek Oy:n parin kymmenen
henkilon ryhml on kokeillut uutta jlrjestelmli

ja yhden kirjautumisen toimintatapaa muutaman kuukauden. Kiiyttiijikunta laajeni kesilli

elikejirjestelmiin kriyttijiin, kun Eliketurvakeskuksen testimateriaalin hallintaan ryhdyttiin
tunnistautumaan KVH:n avulla.

Arekin palveluiden testaus kiihtyy syksyn
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40 aaotta

aikana, ja Elriketurvakeskuksessa toimikorttia
kokeileva joukko laajenee noin 5o hengen suuruiseksi. Syksyn toimikorttikokeilun jilkeen
Eliketurvakeskuksen johto tekee vuoden vaihteessa plitoksen otetaanko toimikortti yleiseen
kiyttcion omassa talossa. Arek Oy ryhry7 vuoden zooT alussa yllipitam:iin kaikki vakuutetut
sisiltiivll ansainrarekisteril, ja yhteisten suunnitelmien mukaan kiiyttijlr kirjautuvat KVHpalvelun kautta Arekin palveluihin.
- Tyoellkelaitokset ja muut yhteistyokumppanimme piittivlr irse, roteurravarko ne klyr,

tljin

tunnistamisen toimikortilla, salasanalla
tai jollain muulla menetelmllld. Vaikka ETK
tcstaa ja mahdollisesti ottaa kiyttcirin toimikorrtitunnistamisen, me emme pakota elikelaitoksia

tekemiin samaa plltosti, KVH-hankevasraava
Pirjo Silius-Miettinen tismentd l.

ETK:ssa KVH-hankkeen parissa tekee ryoti

kymmenkunta henkiloi, joilla on apunaan

samansuuruinen asiirntuntijajoukko mm. TietoEnatorista, Instasecistd, Aldata Smard Cardista,

Valimo \Tirelessistl ja Tiusteqistl

Tehoa tytirooleista
Keskiteryssi klyttcivalruushallinnassa or.r kolme
tingitl: tietoliikenteen ja toimintaymplriston pitli olla ehdottor.nan turvallista,
loppukiyttdjien ei juuri tarvitse opetella uusia
asioita ja kokonaisuuden tulee tehostaa toimintaa. Viimeinen tavoire edellyttii, erra rieroien
asiaa, joista ei

ja tekniikan kiyttdminen mietitldn kokonaisuutena ja prosessit kehitetlln Eliiketurvakeskuksessa ja tyoellkelaitoksissa seki niiden

alusta loppuun saakka.

vililli

KVH:n parissa tycitldn tekevrit uskovat

vakaasti, ettl keskittiminen tehostaa toimintaa,

kun klyttovaltuustietoja yllipidetinn yhdessi
paikassa. Samalla kehitetlln koko jdr.jestelmllle

fl18il,.

yhteisid kdsitteitl ja rooleja, joiden mukaan toimitaan.
- Olemme aiarelleet esimerkiksi eldkekisittelijid yhteiseksi rooliksi. Kun elikelaitokseen
palkataan uusi elikeklsitteliji, hiinelle anneraan
roolinsa mukaiset ja valmiiksi mietityt kiyttcivaltuudet. Ndin karsitaan nykyistl sovellusten

t
t
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'f

,

t-;

t
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klyttovaltuuksien sekamelskaa", Silius-Mietti-

!

,

nen perustelee.

Eliketurvakeskuksen asiakkaat klyttdvit web-

-dI

I

re

J

pohjaisia palveluja keskiteryn kiyttcivaltuushallinnan kautta jo ensi vuonna. Samaan aikaan
tyoehkelaitosten piitettiviksi ja hy<idynnettivaksl ,xa vlela pal)on.

-

'

El:iketurvakeskuksen asiakkaar saavar

IC/H-

palvelun maksutra ainakin vuoden 2006 aian.
KVH tarjoaa sateenvarjon, jonka alle ryoehkelaitokset ja muut asiakkaamme voivat luotetta-

vasri ja turvallisesti

liittli

omien ohjelmiensa tai

tiedostojensa kdyttovaltuustieto jen hallitsemisen.
Jotta jlrjestelmlsti saataisiin kaikki mahdollinen

M

ru

Ty ri e ltih
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tehostamishyoty ja klytrin helpottaminen irti,
KVH-yhteisryri on erittlin roivorravaa kaikkien
tyoellkeIaitosten kanssa.
Tyoelikelaitokset voivat rakennuttaa KVH:
n sateenvarjon alle erilaisia ja omaan klytroonsi
sopivia ratkaisuja. Koska merkittlvl osa hyodystl saavutetaan juuri tycieliketoimijoiden,

4- zoo1 $rieldke

27

Eliketurvakeskuksen ja Arekin vilisen toiminnan

tehostumisesta, toimijoiden edustajat ovat tervetulleita mukaan miettimlir.r KVH:n kehittlmistl.

Tekniikkaa askel askeleelta
Klyttcivaltuushallinnan tietovarasto on rckisteri, ioka

sislltli kiiyttlj:in valtuudet eli ohjelmat, rekisterit ia
tiedot, ioihin hin tyosslln pilsee. Nliden tietoien
ylllpito on tietottrrvahoitajien yksi pldtehtivisti.
Suuriin elikelaitoksiin nimetlln on.rat kiyttovaltuusyhteyshenkilot, jotka myontdvit kiptooikeuksia
omille kiiyttdjilleen ja yllepitavat KVH-rekisterid.

Pienasiakkaiden kiiyttovaltuudet rekisteroidiiln EIdketurvakeskuksessa.
Laajaa kiytttivaltuuksier.r keskittimistl ja uudelleenjdrjestimistl on yritetty monissa yrityksissl osin

Koko tyoeldke-

jtirjestelmd voi luottaa
varmennepalveluun
ElSketurvakeskus rakentaa varmennepalvelua, joka nojaa turvallisuutta parantavaan ja
hel ppokdytt<iiseen toimi kortti i n.

kehnoin tuloksin. Eplor.rnistuminen johtuu yleensii
siitd, etteivlt yrirykset ole kiinnittineet riittivlsti

huomiota koko toimir-rtaprosessin kehittrimiseen,
vaan kiyttrivaltur.rksien hallintaa on kehitetty tek-

erinteinen tapa kirjautua ryciasemiin ja erilaisiin sovelluksiin on kiyttii kiyttdjitunnusta ia salasanaa. Tun-

nologiavetoisesti.

Toimintojen keskittiimisessd on aina riskinsd:

KVH ei roimi. kiytrrijlr eivlr

pddse

ttiihin

vaan joutuvat pycirittiimddn peukaloitaan. TImdrr
takia tunnistamisessir kiytetiiiin maailnran markkinajohtajan jlrjestelrnil, ja KVH-kokonaisuus on
varmistettu perlti nel jiin kertaan.
- Tdml on niin varmennettu jirjestelmi kuin olla
ja voi. Uusi jirjestelml lisee aina tekniikan riskeji,
mutta olemme edetrneet lyhyin askelin. Tlhin mennessi testatut ominaisuudet ovat toimineet kuin iuna.
Vaikka meilli on teknologiakehiryksessl jo pirki tie
takana, paljon on vieh sovittavaa niin toimir-rtamalleissa kuir.r niiden teknisess:i toteuttamisessakin, Pirlo

Silius-Miettinen arvioi tyytlwiisenl.

Kdytttikokem ukset lopulta ratkaisevat
Hankevastaava muistuttaa, ettA KVH on paljon
muuta kuin tietotekniikkaa. Keskitetty klyttcivaltuushallinta on tukitoiminto, jonka avulla ihmiset
pi:isevit klyttimlln tietojlrjestelmid helposti ja
turvallisesti.

- KVH I.ro n s ii rtyr.r.rinen edcllyttir,i j lrj estelm iin
yllapitajajoukolta ja yhteyshenkiloiltl kokonaisuuksien miettimistl ja uuder.r oppimista. Loppukdyttrij ille
KVH niki.y vain nriyton muuttumisena kirjautumisvaiheessa. Hanke or.r eplonnistunut, jos kirjautumi:

sesta

nuksen avulla

Jos

kdsiksi

P

kiyttlfl liitetiln

hinelle mliritelryihin

kiyttrivaltuuksiin. Salasanan avulla jdrjestelml pyrkii
varmistumaan siitI, ettl kiyttdjltunnukselle annettuja
kiyttovaltuuksia plisee

klyttlmiln

oikea henkilo.

Klyttdjitunnuksen ja salasanan kiiyttod kutsutaan heikoksi
tunnistautumiseksi, ja se heikentil tietoturvaa merkittivlsti.

Salasanojen siilyrys ja kiiytto aiheuttavat suuren paljastumisriskin. Salasana on kly'ttljln ainoa yksiryinen tieto, ja hywit sosiaaliset taidot omaava henkilo voi usein erittiin helposti arvata
salasanat. Kiiyttijit siilyttdvit salasanoja ty<iaseman liiheisyTdessi, nlpplimiston alla ja milloin missikin. Klyttijiit uusivat
salasanoja aivan liian harvoin, ja samat sanat pyorivit kdytossl
vuodesta toiseen. Lislksi salasanoja on varsin helppo "kuunnelld'
verkkoliikenteessl.

Monet yritykset ja yhteisrit siirtyvit kdyttdjiystlvilliseen
ympiristcion, jossa kertakirjautumisella, ns. single sign on, kiyttijl pllsee moniin sovelluksiin. Niiss1 ratkaisuissa on ilmeinen

ongelma: kiyttdjltunnus ja salasana tarjoavat puutteellisen suojan ainoana tunnistautumismenetelmlni.

Sirussa kortin jSrki
Toimikortti on erinomainen ratkaisu tunnistautumisongelmaan.
Toimikortti on useimmiten luottokortin kokoinen ia mallinen
laite, jonka toiminnallinen ydin on siru. Siinl on suoritin ja
muistia, joten sirussa on my<is laskentakapasiteettia. Sirussa

tulee entista monimutkaisempaa.

feksti: louni Kempos
Kuvot: Ablestock
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sijaitsevat

klyttijiin

salaiset ja julkiset avaimet seki varmen-

teet.

Varmenne on tiedosro, joka sitoo kdyttiijin henkilotiedot ja
julkisen avaimen toisiinsa varmentajan tekemilll digitaalisella
allekirjoituksella. Varmentaja raas on niin sanottu luorertu osa-

puoli, joka myontii varmenreer. Rekisterointi- eli RA-pisteessi

varmenteet siirretiin toimikortin sirulle. Varmenne tai sen tietokenttd vastaa kdyttljdrunnusta ja kortin klyton mahdollistava

PINluku

salasanaa.

Toimikorttia klytettiessl puhutaan julkisen avaimen jirjestelmistl, PKI:stl. Usein klytetty PKI on lyhenne sanoista
Public Key Infrastructure. PKI-ympiristossl hyodynnetd.ln

epdsymmetristi salausta, jolloin salaukseen ja salauksen purkuun
kdytettlin seki salaista erre julkisra avainra. Kun salaus tehdaan
julkisella avaimella, sen purkamiseen rarviraan roimikortissa
olevaa salaista avainta. Tdsti on se hyory ettei salausavain plise
paljastumaan "kuljetettaessa' avainra purkavalle osapuolelle.
Salaisia avaimia on miltei mahdotonta saada selville peukaloimalla tai kajoamalla korttiin. Toimikortin pieni koko vaikeuttaa tunkeutumisyrityksii kortille ja toisaalta helpottaa sen
kantamista mukana.
Toimikorttitunnistautuminen kuuluu vahvoihin tunnistau-

tumismenetelmiin. Toimikortilla tunnistautuvalla henkilolli
on oltava kortin lisiksi tiedossaan PIN-luku. Vasta se tekee
mahdolliseksi salaisten avaimien kiyton ja kortin toiminnan.
Ndin kortin katoaminen tai pelkkii PlN-luvun paljastuminen
eivlt pldstd luvattomia sisdin jirjestelmdln. Jos kortti katoaa
tai PINJuku paljastuu, kortin varmenreet voidaan viedi vdlittomlsti sulkulistalle, jolloin niiden kdytto estyy.

Kiiyttiijii peesee helpolla

Klyttijin

tyoskentelyyn toimikortti vaikuttaa hywin vlhd,n.

Eldketurvakeskuksessa koeklyteriin yhdistelmikorrria, iossa on
kulunvalvonta- ja toimikorttitoiminnallisuudet sekl visuaaliset
tunnisteet eli kiyttdjiin kuva ja ETK:n logo.
Tytiasemalle asenneraan client- eli loppukiiy,ttdjln ohjelmisto,

joka toimii kortinlukijan ja korttia hyodyndvien ohjelmien

vd.liseni rajapintana. Kiyttiji aserraa kortin esimerkiksi niippiimiston yhteydessl olevaan kortinlukijaan ja syrittll PIN-

lukunsa. Kun kdyttdjii allekirjoittaa sihkriisesti tai salaa dataa
tai sihkoposteja, hIn painaa siihkopostiohjelman nappia, jonka
jilkeen client-ohjelmisto pl.ytli sy<ittimdin PlN-luvun. Sen
sydttlmisen jilkeen allekirjoitus tai salaus on tehry.
Eliketurvakeskus koekdyttil keskiteryn kiytttivaltuushallinnan sovelluksiin kir.iautumisen lisdksi toimikortilla kirjautumista
tyciasemiin ja sihkoistii asiointia. ETK:ssa kdytetlin erillisrl
allekirjoitussovellusra, jonka avulla kiyttdji voi allekirjoittaa
kaikki tiedostot. Jirjestelmi tarkistaa samalla, onko toimikortti
tai PIN-koodi sulkulistalla ja varmenneketju katkeamaron.
Pilotointia ja mahdollista tuotantokdyttoi varten Eliketurvakeskus on perustanut oman, laadukkaan varmennepalvelun. Jos

kortti katoaa, niin aikaisemmin salatut viestit saadaan palvelun
avulla myohemmin auki. Sulkulistapalvelu plivystid 24 runria
seitseminl plivini viikossa, joten kortin kadottua varmenreer
saadaan aina suliettua.

Eliketurvakeskuksessa on erittiin korkeatasoinen rekisterointipiste, jossa kortteja tulostetaan ryriehkelaitoksille ja muille
ETK:n asiakkaille. Asiakkaat voivat halutessaan orraa kdyttocin
oman RA-pisteen.

Yksi kortti, monta tehtevee
Tirnnistautuminen on vain yksi toimikortin mahdollisuuksisra.
Erittlin merkittivd kdyttcitapa on hycidyntii korttia sihkoisessi
asioinnissa ja datan ja sihkripostin salauksessa. Datan ja sihkopostin salaaminen on erityisen tlrkeii, kun luottamuksellista

Jorno Kallio
TeknoIogio osiontunttja
Eliiketurvokeskus

tietoa siirretiin julkisessa verkossa.
Digitaaliset allekirjoitukset nopeumavar olennaisesti asiointia,
ehkiisevlt viirinkiytriksii ja vihentivit perinteisen posrin ja

arkistoinnin midrli.

Toimikorttiin voi liittli henkilon ja yriryksen visuaaliset tunnisteet. Kortin kiyttlminen kulunvalvontakorttina on erittiin
yleisti. Silloin standardikokoiseen kulkukorttiin lisitiin vain
toimikorttisiru, ja yritys vlhentld jokaisen kiytossi olevien
korttien milrin yhteen. Toimikortille voi liittli mycis kukkarosovelluksia ja vaikkapa kanta-asiakassovelluksia, murta ne eivit
ole organisaatiokorteissa yleisii.
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-Tavoitteenamme on, ette tyd
on niin antoisaa, etti halutaan
olla tytissi, kehityspiiiillikkii
Liisa Virolainen kertoo.
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nen kuntoutus ja tycikyr,yn arviointi. Hiin on

tyohyvinvoinnin asiantuntija ja ollut suunnirKaiku-ryohyvinvointiohjelmaan kuuluvaa kehittljrikoulutusta. Sen avulla esimiehii
telemassa

l(U J A

l( A
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Valtiolla pysytddn entistd
pidempddn triissd
Valtion organisaatioissa el6kkeelle
siirryt66n pari - kolme vuotta mytihemmin kuin ennen.Yhd harvempi
va

ltion tyrintekijtiiste joutu u tyriky-

vytttimyyseli kkeel le. Mytintei nen
kehitys ei ole syntynyt itsestSdn.

j

l|

aikaisempaa vanhen-rpina. Van

h

uuseh-

keikian tyossl jaksanciden osuus ehkkeelle siirryneistri on noussut Lihes 6o
Proscltftiin.

tiokonttorin kesiin kynnykselh
julkaisemien laskelmicn mukaan vieh vuonna
r999 alkaneiden elikkeiden perusteella oli
odotettavissa, etta noin joka kymmenes tyiinVal

tekijd joutuisi jossain vaiheessa tyriura:rnsa

ryokyvyttomlyselikkeellc. Vuoderr zoo3 rilastotietojen perusreella t:iml Iuku oli enii noin

kuusi prosenttia.

Apulaisylilnnkiri Anne Lamminpii Valriokonttorista kertoo, ette erityiste huomiota on
kiinnitetry ryokyr,yttoml,yden ennaltaehkiisyyn
seki tapatu rm ien vrilrrlmisecn.

- Thvoitteenamme on, ettri ihmiset jaksaisivat
pysyd toissri pitempiiln virkcini ja hyvissd voimissa, hin summaa.
Valtiolla on monen alan ry<intekiioitl ja

L:rn.rminpi;in mukaan seki valkokaulr-rs- ettri
sr

n

r

Kautustyolarsra.

-

Olipa tyo ntekij

i v:rikkapa

verohalli

r.r

nossa,

poliisina tai puolustusvoimien palveluksissa, riskit on pidettlvii aihaisin:r, hin roteaa.
Lamminpiirir.r tehtlviin kuuluu amm:rtilli-

Tyi) e kihe - le bti 4
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")

ryohyvinvointiin.

J-ietotaidon on loydyttivl orrrasta orgarrisaatiosta, jotta ulkopuolisia konsultteja ei :rina
tarvita.
Kaikuklubeissir vertaistuki vilitryy yli organisaatioiden rajojen. Hyviir kdyrinnot ja mallit

-

KAIKU
I
K

jaetaanl

I

Johtajuus pyramidin perustana

laitoksille suunnarru kehittdmis- ja
palvelukokonaisuus. Sen tavoi rteena
on vakiinnuttaa tyohlwinvoi n tinikcikulma osaksi johtamista ja tyopaikkojen arkea. Toimintaa koordinoidaan Valtiokonttorissa.

Valtiokor-rttorissa on rakennettu huolella riskinhallintapyramidi. Se on hywi tyokalu tycihyvinvoin tiakin tarkasteltaessa ja seurarraessa.

Kahdeksankerroksisen pyramidin pohjalla ovat
valtion henkilostopolitiikan Iinjaukset. Valtiolla

arvomaailma on kymmenkohtainen, mutta

jokaisella orgar.risaatiolla on vieli omat arvonsa.
Pyramidin k:rkkoskerroksessa on johtajuus.

-

Johtajuudesta ja sen merkityksesti on ole-

paljon tutkittua tietoa. Oikeudenmukaijohtamisen mycinteinen merkitys on osoitettu trirkelksi ihmisen terveydelle ja ryokyvylle,
Anne Lamminpiil tietriii ja korosraa, erti hlwi
massa
sen

johtajuus on tyohyvinvoir.rnin vankka perusta.

altion tycintekijlt siirtywlr elikkeelle

,Ih

a ty<ipaikko j er.r vaikuttaj atahoj a koulu tetaan

Lamminpiiiin mukaan suomalaiset johtajat hailitsevat hallinnor.r (management), mutra
henkilostojohtamisessa (leadership) on monilla
vaikeuksin.

Pyramidin kolmas kerros muodosruu tyoyhteiscin toiminnasta. Ongelmar, viat ja virheet on

huomattava ajoissa. Puheeksiottamisen mallia
on Valtiokonttorissa kehiretry ja sitd on menestykselh levitetty valtion organisaatioihin. Kehityskeskusteluissa voidaan vaikuttaa tyontekijrin
hlwinvointiin kokonaisvaltaisesti miettimllld ja
suunnittelemalla muun muassa tyon sisiltrii ja
kuormittavuu tta.
Kiusairmisen toleranssin or-r oltava nollal

Ongelmallisiin tilanteisiin pit:iisi puuttua hetimiten. On uskallettava nostaa kissa poydille.

Pyramidi kasvaa ylosplin: tyotyyrymdtto-

myys, tyoyhteisciongelmat, lyhytaikaiset sairauspoissaolot, pitkiaikaiset sairauspoiss:rolot,

yhteisokriisit ja yksilokeskeiset kriisit. N.{ihin
kaikkiin asioihin riskienhallintapyramidi tuo

vastauksia. Pyramidi on kelpo ryokalu.

Fokus tytin tekemisess5
Kehirysprill likko Liisa Virolainen Val tiokonttorista riivisrid Kaiku-ohjelman tavoitteita:

-

aikki kunnossa -woh1,vi nvoi ntip.luelut on ualtion virastoille ja

Kaiku-tyrihywinvointipalvelut

tukee rycihyvinvoinnin edistlmisti

valtion ryopaikoilla muun muuassa
jakamalla tietoa erilaisissa yleisissl
ja virastokohtaisissa tilaisuuksissa,
konsultoimalla, keridmllh palveluntuottajaverkostoa ja myrintlmdlh
taloudellista tukea konkreettisiin tycihyvinvoinnin kehittlmishankkeisiin.
Toiminnan painopistealueina ovat

esimiestyri, ryciyhteiscijen kehittlminen, muutosjohtaminen ja osaamisen hallinta. Kaiku kouluttaa ns.
Kaiku-kehittdj il, .iotka td/entdvit
ryohywinvoinnin toimintaverkostoja

tyripaikoilla. Kehittiijit rydskentele-

vdt pid.osin linjaesimiehinl, hallintotai henkil6stcijohdon tehtivissi tai
asiantuntijoina.

Valtion noin tuhannessa virasrossa

ja laitoksessa on noin rz5 ooo rytin-

tekij2iii. Kaiku-ryohyvinvointipalvelujen y'timessi on kuusi tyrinteki.ilzi:
Pirjo Inkinen, Hilppa K4aste, Rauni
Mannila, Liisa Virolainen, Veikko
Vuorio ja Irma Vdinlnen -Tomppo.
Panu Aalto vastaa palveluntuotta.iaverkostosta, Juhan i Wikstrrim on
toiminnan tietopankki ja sitkel toiminnan uranuurtaja.
Kaiku-rahaa on tdman vuoden
elokuuhun mennessl mytinnetry yli
2 2oo ooo C, rahoitettuja hankkeita
on noin r5o.
Lisetietoa:

www.valtiokonttori.fi /vakuutus/tyohyvinvointi ja
Kaiku-viestissS.

Autamme - ja vdhln patistammekin - viras-
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ApulaisylilSdkiri Anne Lamminpi6n mielestd

pyramidi on oiva tytikalu. - Se auttaa monien
pulmien havaitsemisessa, hdn sanoo.

\
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toja laitoksia liikkcclle kohentamaan tycihywinvointiaan, jaksan-ristaan, johtamistaar-r ja organisaationsa toimintaa.
Virolainen puhuu mieluummin tyhystl rykyn

tr4l

-{p
'l >,
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ilSemesta.

- Haluamme erottua paikoin turhan humppa
& h6lkka -painotteisesta tyky-toiminnasta,

vaikka emme misslin tapauksessa vlheksy esimerkiksi liikunnen ja ravintorortumusren rncr-

kitysti ihmisen
tus on

pitll

olemisessa, ei

kokor.raishyvinvoi ntiin. Tarkoifokus tycin teker.nisessri ja toissd

siirtil tyiipcrlisiri haasteita

yksin

yksiltiiden vastuulle. Me hhdemme siitii, ettl
tycihywinvointi syntyy tyossl ja on strateginen
johtamisasia, ja tulisi niiin ollen olla esilLi niin

miti dkki-

- ja miksei miestenkin - voimavrrroista, pitkdlli

asioita uudella tavalla. Valtioneuvoston ja esim.
Sitran raporteissa penltlln koko kansakunnalta

sista pdtkitoistl ja jatkuvasta cpiivarmuudesta.
Kodille, lapsille ja murkuille ei tunnu koskaan
riirrlvin kylliksi aik:ur ia energi:t:t, ja omrtr van-

on subjektiivinen ja vaihteleva, liikkeessl oleva eldvi kokemus. Ty<ihlvin-

huonosti, ei ole uudistumiskykyinen ja innova-

Ty6elemassii on jo nlkyvissri,

vuorovaikut ukseen ja johram iseen.
- Osallisuus tarkoittaa mahdollisuutta vaikuttaa omaan tycihon ja tyoyhteisoon, osaaminen
riittdvii tietoja ja tiritoja ryostl suoriutumiseen.
Hyvin esimiehen tehtivlnii on kehityspilllikon
muka:rn kirkastaa ryrissl olemisen ja tekemisen
tarkoitusra. Miksi me olemme tliillt? Mikii on
tyon tarkoitus? Miten toimintayrnpdristomme
muuttuu, ja miten se vaikuttaa toimintaamme?
Palautteen antaminen ja kohtuullinen resursso-

kien jaksaminen, mutta olen vilhin huolissani
enncr.r kaikkea kolme-nelikymppisten naisten

henkikistostrategioissa kuin tulossopimuksis-

sakin.
Liisa Virolainen korostaa, etti ryohyvinvointi
on tyon tekemiseen ia toissri olemiseen liittyv:i

positiivinen tunne.

Se

vointi pohjaa osaamiseen, osallisuuteen, hJwiin

inti ovat myos oleellincn

osa

hyviii johtajuutta,

Virolainen selvittll.
Esimiesryo on siis aika pitkiilti kirkastamista
.ja karsimista. Virolainen muistuttaa, ettri palautteen saaminen myos tyciyhteisrilt:i on tirkeli.

todennlkriisesti paljon enemm:in,

seltlin ajattelemme, saati miten sitri nyt hytidynnlmme. Meidin pitll pystyl ajattelemirirr.r
innovaatiokywykkyyttt. Tyoyhteiso, joka voi
riiviner.r, ei ainakaan pirkille tlhtiimelld.
- Tiille herkelli on keskeisti sr.rurten ikriluok-

Riskien hal
Pa

Tyoterveysh uolto

Konsultit
Kouluttajat
Ku ntoutuslaitokset
Kou utu sla itokset

zoo1

hcmmatkir.r tarvitsevat ehkii 1o huolenpitoa.

ctti jo prrikymp-

piser alkav:rt visyd, Virolainen toteila.
Teksti
Kuv

at:

: Pirkko lyviikorpi
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ntoutus
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Puheeksi-

ottamismalli
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ntapyra mid

sairttaa muodostua sirpalei-

lvel u ntuottajia

lnnovatiivisyydest6 on tullut piiska
Julkishalli rron prrolella nruutosprineet ova(
kovat. Kehityspirillikko Liisa Virolainen tihdentdi, etti tehostan.rinen ei voi eik:i tarkoita
siti, etti silstot vcdctliin ihrnisten selkrinahasta.
Tamen muistaminen nyt suurten ikdluokkierr
elikkeelle jiinriscn kynnykselh on oleellista.
Valtiolla on linjattu, ettii liihtijoider.r ja uusrekrytointien suhde on z/r.
- Olemassa oleva tekniikka mahdollist:ra

Ii

tihtiiimelli. Tyoura

Lyhytaikaiset
sairauspoissaolot

a\\\

*0t."*

*"t*

Tyiiyhteis6ongelmat
HTP + tutkimust.
Keh ityskeskustel

Tyiityytymiitttimyys
ut

..$:$$o

Tytiyhteisain toiminta

"{iO'

Johtajuus
Johtaminen

""$$

Henki ltisttiresurssit

Valtion henkiltistti-

poliittiset linjaukset

T1 ii e Li h e - le lt

ti 4 o u u o tta

Keh

ittejet ovat

m u utosagentteja

Helena Tenkanen,

potentiaalisesti ja vdlir<imlsti vikivaltainen kdyttdyryminen. Jo vlkivallan uhka sinlnsl aiheurtaa stressireaktioita hoitaville henkiltiille,
toteaa ylihoitaja Helena Tenkanen.

Ylihoitaja, THM

Niuvanniemen sairaala:

,, T
I

ii rhei

ntti haik

hien

tyiihyuinuo

intia edistiuien

etenemisen hannaba on se, ettti organisaation

to

johto

imenp iteiden
orc

sitoutunut

toimintoihin ja heilLi on ajantasaistieto asioiden hulusta. Henhiltistt;lle
urilittyy uiesti siitri, ettri henhiliistiin tyiihyuinuointi on oiheasti aruohasta."

Ylihoitaja Helena Tenkanen tyoskentelee Kuopiossa Niuvan-

niemen sairaalassa. Se on valtionhallinnon alainen nettobudjetoitu
sairaala, joka toimii mytis Kuopion yliopiston oikeuspsykiarrian
klinikkana. Sairaalassa hoidetaan mielentilan vuoksi rangaistukseen

tuomitsematta jiitetryjii potilaita ja sairaanhoiropiirien llhemimid
vaarallisia jaltai vaikeahoitoisia potilaita. "Niuvassa" tehddln mytis
mielentilatutkimuksia ja korkeatasoista terveystieteellisti rutkimusta.

Sairaala toimii opetussairaalana.

- Minua on koko pitkdn, runsaat ,o vuorta, oikeuspsykiatrisen
ry6skentelyni ajan kiinnostanut pienen marginaalisen potilasryhmln
hoito ja se, miren heitl hoitavat henkiltit selvidvit ja jaksavat tehdii
rytirdin potilaan elamlnlaadun yllapitiimiseksi ja parantamiseksi.
Tytihtimmehiin liittyy valmva runnekuormitus. Potilaat ovat vakavasti
sairaita. Oman h6ysteensl rydhcin tuo esim. potilaan aggressiivinen,

Timo Rajala,
Hallintojohtaja,
Poliisikoulu:

tl I

ytihyuinuoinnin suurin haaste on siinii, miten onnhtumrne uasosaamisen uusiin haasteisiin. Tanne osuantAttotnuudesta tai arkisemmin pritjltiimisestii rashtua henhistri hapasiteettia uoimakkaasti. Uusien asioidtn oppiminen uoi olla kannastauaa ja haushaa.
TyiimAirAn lisririntyessd priorisoiminen tulee kukeiseksl Se on johdnn ja
esimiesten linjauhseen perustuua rathaisu. "

-

I t**oon

Tytihyvinvointi ei ole rytiyhteistin arkipiivisti erillinen osio,

vaan osa johtamista ja ry6yhteison jokaista piiiviii. Kaiku-kehittiijiiltii
se vaatii aikaa ja uskallusta. Muutosagentteja tarvitaan. Niin toteaa

Poliisikoulun hallintojohraja Timo Rajala, yksi Kaiku-kehittiijistl.
- Kaiku-koulutus osui minulle sopivaan aikaan vuonna zoo).
Aloidn hallintotehtdvissi sylaylh zooz.
Hallintojohtajan mielesri viraston johdolta ryo ry<ihyvinvoinnin

saavuttamiseksi edellyttll tukea, resurss eja ja aitoa osallistumista.
Timo Rajala korostaa, etti ty6hyvinvointi on jokaisen virasrossa
rytiskentelevdn asia. Se on arjen jakamista iloineen ja ongelmineen.

Tyt;e lnhe-lehti 4

o auotta

Sitoutuminen on viesti henkiltisttille
Helena Tenkanen halusi liihteii Kaiku-kehittiijiiksi. Kaiku-koulutuk-

sen tuloksena Niuvanniemen sairaalan organisaatioon on perustettu

Tytihyvinvoin tiryhmi. Se laati sairaalaan ensimmlisen Tytihyvi nvointistrategian ja -suunnitelman. Hankkeista osa, kuten hoitajien
kolmivuorotydn muotoilu enemmin terveyttd tukevaksi, on tieteellinen tutkimushanke ja siti toteutetaan yhteistyiissii Tytiterveylaitolaen

Kuopion yliopiston kanssa toteutuu menrorihanke.
Kehittimishankkeet ovat ylihoimja Tenkasen mielesti aina pal-

kanssa.

kitsevia.

- Muutosvastarinta on hyviiksyttivii ja henkilcisttille on annertava
aikaa sisiistid uusia asioita. l-aajamittaisten hankkeiden ialki nakyy

vaxa pi*dlli tdhriiimellii.
Helena Tenkanen korostaa, ettd. 4-6o piivln mittaisiin sairauspoissaoloihin voidaan parhaiten vaikuttaa erilaisilla rydhyvinvointia
tukevilla ja edistiivillii toimenpiteillii. Hiin uskoo, etti kolmivuoroty<in uudelleen muotoilu nlkyy henkiltisttrn sairauspoissaoloja

vdhentivlsti.

Muutos aistittavissa
Kaiku-kehittiijin ry6 on haasteellista. Timo Rajala on kokenut, etti
kehittiijiin tyiistii palkkiot tulevat ajan my<iti.
- Onnen pipanat ovat pienini palasina maailmalla. Se voi olla
kiitos tai arkihavainto siiti, ettl meillii ei ole ennen roimirtu nlin.
Aistitaan muutos. Tulokset nikyvlt hitaasri - usein vasra vuosien
jiilkeen.

- Kun ry<ihyvinvointindktikulma uskalletaan ottaa puheeksi, henkilost<in hyvinvoinnin taso saartaa jopa alentua. Timiikin voidaan
nlhdi my<inteisenl. Ongelmien ptlyd?ille nostaminen on usein uuden
ymmirryksen alku. Ratkaiseminen on ratkaisevaa, ei maton alle
lakaiseminen. Myris asenne ja yleinen ilmapiiri ovat tirkeiti, Rajala
korostaa.

Kaiku-ohjelma, kuten muutkin julkishallinnon tytihyvinvointiohjelmat on kehitetty tarpeeseen ja ne auttavat hahmottamaan
kokonaisuuks ia ja rarjoavat ryovllineiti.
Hallintojohtaja Timo Rajalan mielestd Kaiku-klubi tarjoaa mah-

dollisuuden verkostoitumiseen ja a.iatusten vaihtoon sekd kannustaa
jatkuvaan kouluttautumiseen.

4. zoot $deldke
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Kokemuksen

6inti

Eld kela uta ku n nassa

ei tu keud uta tyoel6kkeen laskentaohjel m i i n :

l(otte ei korttaa laskutaitoa

"Tdmi tyti palvelee ihmist6", Ritva

Hintikka toteaa. Hdn on valmistellut

sen laskeminen kiytinnossi on ymmirrettiivd
hurl i matta sii t.1, klyttftiko lasken taohjelm ia viri
tavallisia laskutapoja. Kokonaisr.ruden hallinta

elSkelautakunnassa valituksia ldhes

mriin koko yhtilon aikana.

30 vuotta. Asettuminen heikomman

asemaan kdy Hintikalta luontevasti.

uurta tyon iloa Riwa Hintikka kokee

S

tavalliser-ra tyop:iivlnl tarkistaessaan
elikkccn laskcntaa onnistunc(sti iir
todctessaan, ettd on p.litynyt kiisin

laskien samailn tulokscen kuin elikelaitos lasker.rtaohjelmallaan. Sek:i laskennan viliviriheet ettii lopputulos stemrlaavat.
Tyydytystn tuottaa rnyos mahdolliser.r virheen
loytyminen ja virhecn sryn sclviiminen.
-lbisin
kuin ehkclaitoksissa chkelautakunr.uissa ei ole laskenraohjelmia klytossl. Jos valitus koskee elikkeen midril, elike l,rsketaan
kiisin. Apuna ovat ellkelautakunnan valmistcI i j an Kyiisti Kataj an exel-ohj elmal I a laatim ar
laskentapohjat. Niiden avulla pystyy nopeasti
laskemaan esimerkiksi tel-ehkepalkan, eri karttumaprosenttien mukaisesti ansaitun elikkeen
ja tul.'vrrn ajan cllkkeen

rrrllrlr

sek:i

tyoelikcli-

sin. Niiin ei koko eldkel,rskentaa tarvitse tehdd

entisccn tapaan laskukonetta naputelen. Vapaakirjat saadaan piiasiassa suoraan rekisteristii.
Eliikkeen lirin muk:rinen miirlytyminen ja

EI5

ke

I

a

uta ku n nasta tytie I i keasi

yz ksiryisten aloien eldkevaliruksia kesirreleI vln ellkelautakunnan nimi vaihtuu vuo-

den zoo6 alusta l:ihtien sen tehtdviii paremmin
kuvaavaksi ryriel:ikeasioiden muutoksenhaku-

lautakr.rnnaksi. lycielikeasioiden muutoksen-

hakulautakunnasra slldetdln erillinen laki.
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eli e[ikelaskcrrnrn juorri pirriri pystyd s:iilytti-

Harva osaa laskea elSkkeens5 itse

Uudet ja vanhat sSSnntit rinnakkain

Valittaja ei yleensri osaa trismilliscsti osoittaa

ynnlti eLikkeen
oikein, jos ohjelmairn on syiitetty oikeat tiedot. Koneellinen l:rskentaohiclma ei silti korvaa
ihmistl. Jos elike on vllrin laskettu, ei kone
ole tehnyt virhettl, vaan koneelle on annettu
vriirdt tiedot.
- Ohjelman k;iyttiijin tulee samoin kuin
F.l:ikelaitoksissa laskentaohjelma

klsin laskijankin tietii, miti on laskemassa,
nristi liiyr:ii tictlot ja rrritri sddrrnristi sovcl-

taa. Lakipykillt voimaantuIosiainnciksineen

ja ETK:n ohjeistus johdattavat oikeaan lop-

putulokseen, Hintikka toteaa.
- Nyt vuoden 2oot muutosterr rinnalla ovat
van hatki n siln ntjt klytiissd viel:i seuraavalle

hin tismentii:i.
Nettiohjeistus ei ainakaan vieli ole Hintikan
mielestl paperiversion veroinen. Paperilla asioiden jirjesrys etenee loogisesti, ja lukija voi tehdl
omat merkint:insi paperin reunoi[e.
- Oppimisprosessi on paperia lukien ja merkintoji tehden ainakin vanhemmalle vdelle helpompi kuin nettioh.jeita klyttlen. Netissi on
e ri paikoista poimittava tarvitsemansa asiat ja
mieleen painaminen on vaikeampaa. Nykyinen
systeemi ei oikein hyvin toimi, vaikka kuinka
vuosikym menelle,

o id

en

m u utoksen h a ku Ia uta ku

tulostaisi netisti osa-ol.rjeita paperille, Ritva
Hintikka harmittclcc.
- Ruriiniakin eliikkeen laskennassa on paljor.r, ja rtrtiinit voi ottaa tyiin tukij:rloiksi.

virhetti oman eliikkeensri

laskelmirssa.

Ihiriltavia itscoppinei rakin vakuutetuista loyryy Riwa Hintikan mukrran. He ovat henkiloite,
jotka ottavat selkoa eliikelaskennan sidnnoisti
omirtoi misesti j a ldhettiivrit el rikelautaku n nalle
valituksensa liitteeni omat laskelmansa.
- Omatoin'risesti ja seikkaperiisestikin ehkelaskentaan perehrynyt vlkuutettu saattaa kuitenkin helposti erehtyii siiiinnosten tulkinnassaan

viiiriln lopputulokseer.r. Tdmln alan
lainsllddnnossi ei kr.ritenk:r,rn ole harkinnal[e

ja plltyii

annettu juurikaan sijaa kuten vaikkapa sosiaalihuollossa, Hintikka toteaa.
Aina ei kuitenklan elikepiiltos ole hakijalle
selkel. L,liikelaitokser.r asia on selvittil eldkepiltosten sisiiltot. Jos tiissri vaiheessa iLncnee virhe,
elikelaitos korjaa asian, silLi elakelaitokselia on
i tseoikaisumahdollisuus.
Nykyisin j uttuja ehkelatttakunnirsta valt.nistuu 5 ooo-6 ooo kpl vuodessa, kun vieli r99oluvun alkupuolella mrilni oli 6 ooo-7 ooo kpl
vuodessa. Tekijtiitl rllll hetkelll on vihemmin
kuin silloin. V:rlrnistelijoita on nyt rz ja yhteensl
elikelautakunnassa on jo toimenhaltijaa. Valituksen kisittclyaika or-r noin kuusi kuukautta.

nta

Samalla uudistetaan lautakunnan rahoitus.

takunnan talousarvion vahvistaa Vakuutus-

Nykyisin elikelautakunnan toiminta rahoi-

valvontavi rasto.

kunnan rahoitus hoidetaan elikelaitoksilta
perittdvilh maksuilla, ja muutoksenhakulau-

lrlana.

tetaan Ellketurvakeskuksen varoista. Ensi
vuoclen alusta lihtien muutoksenhakulauta-

Muutoksella on tarkoitus vahvistaa lautakunnan itseniistl asemaa toimeentuloturvaa
koskevien muutoksenhakuasioiden klsitte-
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"Laulu, leikki ja laskenta'i Eldkelautakunnan valmistelijan Ritva Hintikan viikko
kes6lomasta liikunnan iloissa Tampereen
Varalassa virkistSS tarkkuutta vaativan
tyiin vastapainona.

h

I

r:
t..J

Valituksessahan pitlisi klydri ilmi, mit:i muutosta valittaja vaatii elrikepdltcikseer.rsi ja perrrsteIut vaatimukselle. K:iytlnn<issii valitus oreraan
tutkittavaksi, jos se on a[ekirjoitetru ja saapunut

mdirlajassa.

- Vastapuolista elikelaitos on tietiimykselhln
vahvernman asemassa kuin tavallir-ren ihminen.
Helposti sit.1 asettuu heikomman asemaan, Rirva

\"

Hintikka

toteaa.

Ammattitaito siilyy koulutuksella

#

Jatkuva koulutus on tarpeellisra ammattitaidon
ylLipitlmiseksi. Thmpereen yliopistossa sosiaali-

vakuutustutkinnon aikanaan suorittanur Ritva

Hintikka kiittelee ETK:n koulutustarjor.rtaa.

Aikaa ja resursseja koulutukseen osallistumiseen vain on tyopaineissa joskus vaikea loytriri.
Valrion ja kur.rtier.r elikeasioihinkin on eliikelautakunnassa jouduttu kdytlnnossl vihircllen
tutustunlaan Vilma-rapausten nryorI
- Tirrvitscmme toinen toistemme apua, ja tekemllla teminkin tyon parhaiten oppii, Hintikka

I

tietil.

b

Aikaisemmin elikelautakunnan valmisteli-

jat ajattelivat, etri kaikkien pitiisi hallita kaikki
eteen tulevat tycitehtivlt hywin. Vieli ry7o- ya
r9So-luvuilla aikaa jii varsinaisilta rrjiltl sen verran, ette saattoi perehtyi tyossd eteen tuleviin
asioihin perusteellisesti myris yhteisissri laskupalavereissi. Nyt jokainen erikoistuu ja osaa oman
alueensa hyvin ja tarvittaessa auttaa muitakin
osaamallaan erikoisalueella.
Valmistelijoina on myos muurama nrrori uusi

tyontekijl. Heidln perehdytrimisensi merkit-

\

Rina Hintikalle tyon iloa parhaimmillaan.
Nuoret ovat osaavia ja nopeasti oivaltavia. Tulevaisuus ellkelasker.rnan taidon slilymiser.rkin

(-<

see

kannalta ndyttli

hyvilti. Nuoret oppivat se nkin,

mitd hcitl vanhemmat ja kaucrnrnin valmisrelijoina tyciskennelleet jo raitaver.
- 1yoelakejerjestelmidn on helppo sitouru11.

Siitl or.r hyotyi, jos titi tyotl aikoo pitempiiin
tehde, Ritva Hintikka toteaa.
feksti: Ritvo Rantonen
Kuva: Kimmo

lorkkeli

(
4. zoo1
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Luin kirian:

TOTVON

JOHTAMINEN

'

kcskeisyyden ja ahneuden kohtaaminen vaatii
esimieheltri ponnisteluita. On ryostettivi omaa
sisiistl maailmaa: itsekkyyttl, suhtautumista
toisiin ihmisiin, empatiaa. Kirja muistuttaa esimiehcn eettisestd velvollisuudesta: johtaminen ei
ole virin voiton maksimointia vaan mycis hyvin
elimrin rakentamista muille, toivor-r herittdmistii
ja virittiimistd. Juuti kysyykin John Kotterin
tavoir-r,

mihin ihmisten lohtajirt ()vat menneet?

Hin periinkuuluttaa pitkln trihtriimen inhirni[-

listii henkil<istopolitiikkaa j:r uuclenlaista toivon

AAVAT,ANTA.SARJA

johtan.rista.

Toiuon jobtaminen on Juutin vastaveto viinrcaikaisille tycielimtn synl<iIIe kuvauksille.
Kirian lihtokohtana on toivo ja hurnanist.nin
csille nosto. Juutin mielestri on vilttimritonti

TyoelSke +/zoos
Pauli Juuti:

Toivon johtaminen,

Aavaranta-sarja
Otava zoo5, r9r s.

Ulos noidankehdstd

- kohti myonteisyyttd!
,, T oiro pitdii llll rtiin yksilo:i, olganise:tI tirrtrr kuin vhteiskutttalkitt. Toivo ltrt,

pohjan kaikille yhteistycin muodoille. Toivo luo
perustavaa laatua olevan optimisrnin ihnriscn
elim:irirr ja odotuksen siiti, ettd vuorovaikutus
kan nirttaa." Niin kirjoittaa Johtamistaidon opis-

ton tutkimuspaaltikkd Pauli Juuti uusit.nmassa
kirjassaan To i uon j o htaminen.
.fohtamisesta on kirjoitettu hyllymetreittlin
kirjoja. Nykyjohtamisella saavutetaan ehkri sriisttijii, muttei vllttaimittl innostunutta ryiiskcntelyii. Kun kaikcsta tchddan tuloskortti, kaikkoaa

ryonilo ja tycin imu.
Aiemmissa teoksissa:rn Juuti on krisitellyt
organisaatioiden muutosta, kehittiimisti jn johtamista eri niikokulmistir. Esimiehen tehtivi on
motivoida jokainen tekemiin osuutensa mahdollisimman hywin ja luoda viihtyisii tyoympdristci. Mutta kiytlnnon toteutus voi olla vaikeaa,
jos ryopaikalla toimitaan koko ajan uain jarkuua
muutos on pysyuiili -mantran her-rgessl. Yritys-

johto puuhastelee alati vaihtuvien "ismien" ja
johtostrategioider-r kanssa eiki aitoa keskustelurr
muutoksista ja niidcn tarpeellisuudesta k:iydri
alaisten kanssa. 'l'riml suistaa tyoyhteison l<eskel[e ongelmiir, puhumattomuuden kenttiiiin
ja kyr:iilyyn.
Pauli Juutin mielesti hyvii johtaminen riippuu myos sivistyksen tasosta. Hdn uskoo, cttl
tulevaisuuden johtamistavan pitll olla ntiyrl

- ci narsistiser-r itseihailun
johtamiseer.r

liittyvln
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sanelemaa. Siksi
sisiiiscn demonirr, itse-

murtautua ulos itselln toteuttavasta noidankehlsti ja uskoa rnyrinteisyyden voimaau. Toivon
johtaminen perustuu ratkaisukeskeislyclelle, etsii
jokaisen piilevil voimavaroja ja suunnistaa kohti
yhreistd menestyste. Matk:rn varrella kaydaan

avointa dialogia, kehirytriin ja kasvetaan yhdessl.
Ja mikd parasta, esille nostetaan yhteiset onnistumiset ja samalia lisltlen niiden esiintymisen
mahdollisuutta. Jokainen ihmincn on arvokas ja

jokainen voi menestyl, Juuti rohk:risee.

Toivon johtaminen on humanistin puheenvuoro myrinteislyden puolesta. Se on kiintoisa
kirja, joka saa itse kukin pohtimaan - toivottavasti rnyos parantamaan - omar henkistl kasvuaan. Juuti toivoo kirjan ajatusten siirtdvin johtamiskulttuuria muutaman piirun ir.rhimillisyyden
sur,urtailn. Ongelmien kas,ttttttcrsa voi nrrtistaa
Menandroksen sanat: Onncllinen on se, joka ort
to iuc i kas uai ke ules issa.

ferttu Levonen

nen hyvi nvoi ntivastuu
sosiaali- ja
terveydenhuollossa

Ju

I

ki

hlwinvoin

r-r

ista.

Harmaaksi kuvattu hallitus on teettanyt
osaavilla tutkijoiIla raportin. iora ei voi mirlln-

sanomattornaksi moitti:r. Selvitys koostuu kolmesta osasta. Ensimmiisessl luvussa Mikko
Kautto vertaa Suomea ja EU-maita elintason

ja tyollisyyden, sosiaalipolitiikan rahoitukserr
ja hyvinvoinnin jakautumisen r.riikokulmista.

Tllosten mukaan Suomi ei ole erityisen laajan

hyvinvontivastuun maa. Esimerkiksi sosiaalimenojen BKT-osr-rus on alle EU I5 keskiarvon,
vaikka julkiset mcnot kokonaisuudessaan ovat
EU-keskiarvoa korkeammat. Sosiaalimenoissa
ero Rr.rotsiin ja'lanskaan on selvl .ia monessa
tarkastelussa sukr,rlaismaiksenlnle paliastuvat

Italia ja Portugali.
Toisessa luvussa Matti Heikkili kirjoittaa
lasten piivihoidosta, vanhusten huollosta ja

vrihin-rmlisttrrvasta. Heikkilin mukaan turva
suhteellista koyhyytti vastaan on Suomessa
vahva. Sen sijaan joissakin muissa tilanteissa
(esim. lastensuojelutilantcet) on julkinen vastuu
relatiivista, miirirahasidonnaista, eplt:ismlllistd
ja asiantuntijaharkir-rtaan perustuvaa.
t

r

Tdtl

asian-

laa pldetrlan epat)ydytravana.

Terveyden huollon kokonaiskustannukset
ovat Suomessa mrrihin Euroopan maihin verrarruna poikkeukse llisen pienet. Juha tperi

kyslykin raportin kolmannessa luvussa pitiliko
terveydcr.rhuolto I upauksensa. Terveydenhuollor.r

lupaus tarkoittaa, ettri julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittiivrit terveyspalvelut. Tlmii on
kirjattu perustuslakiir.r.'larkasteh.rn johtopriiitcis
on kuitenkin se, ettl useat terveydenhuoltoon
tehclyt muutokset ovat heikentlneet haavoittuvrlssa asemassa olevien ja pirkaiaikaisista psykososiaalisista ongclmista kirsivien palveltrja.

Matti Hcikkilin, Mikko Kautorr ja Juha
Teperin raportti on h1wli, perinteisti sosiaalipolitiikan tutkimusta.

Mervi Takolo

Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/zoos
Valtioneuvoston kanslia, Helsinki zoo5.
'Ja harmaa uaikk'on

niin sydiin sill'

on

pintd

seil,

punainen" (Eino Leino)

aF uomi on rikkrrrrmpi kuin kosk.ian ja kdyr-

)

r,i.i sosiaalitrrrvlett raltart cltctnmdn ktttn

koskaar-r, todetaan'lhlousnetrvostolle laaditussa

raportissa "Julkinen hyvinvointivastutt sosiaali- ja terveydenhuollossa". Suomea voi siksi
pitiil pohjoismaisena hyvi r.rvoi ntivaltiona, jossa
julkisella vallalla on laaja vastuu kansalaisten

Tltii e kihe- le h ti 4

o uuo tta

syytti. Sijoittaminen ulkornaille suurvoittojen :
toivossa ei Pukkilan mukaan mitenkriln kompensoi ulkomaille siirtlvien tyopaikkojen haitallista vaikutusta.
Pukkilan huomauttaa lisiiksi, etti keski-ikii-

lllv.ll.nlu@u.

sen viestrin

sllstoilli

saarraa ol[a ylldtrdvrikin
vaikutr.rs kansant:rlouksiin. Entlpl jos on kiynyt

niin, ettl silstlmincn on nostanut kasvaneen
kysynnir.r mycitii osakekursseja yl<is. Suurten
iklluokkien tullessa elekeikaan he voivat alkaa
realisoida osakeomisruksiansa, jolloin tarjonnan
kasvun rnyotl kurssit laskevat. Ja nlin voi sulaa

Tarmo Pukkila:

lkdvallankumous,

Polemia-sarja, Kunnallisalan kehittAmissddtio KAKS 2oo5,95 s.

..1.I,:::.rian kirlasissr kasirelliin kunnille

D tdrkeiri
l-

srraregisia kysymyksi:i ajarrelua
herdttlvilll tavalla. Temen tavoirteen tiyttli
ja ylittll mainiosti ylijohtaja Tarmo Pukkilan
Ikivallankumous. Kyseessi ei kuitenkaan ole

harmaiden panttereiden valtaan nousun kuvaus,
vaan Pukkilan teos on perusteellinen ja tiivis
selvirys ikiinryn.r isen vaikutuksista rycillisyyteen,
talouskasvuun ja tuottavuuteen, omaisuusarvoihin, elikejirjesteln'riin sekd terveyden- ja v:rnhustenhoitoon.
Kirjoittaja ei karta poliittistenkaan mielipi-

teiden kertomista. Pukkilan mielesti markkinatalous tarvitsee raudanlujaa valvontaa. Markkinat eivlt pysty valvomaan itse itseiin ilman,
ette tuotettaisiin vahinkoa kansalaisille. Pukkila
varoittaa luottamasta liiaksi osakesijoituksiin,

eivitkl veronalennukserkaan vilttimitti takaa
myiinteist:i kehitystl hyvinvointivalrion yllipitimiseksi.

Pukkila ehdottaa laajan koulutusohjelman

klynnistimisti,

jossa

lisittlisiin

kansalaisten

tietoutta niin e tiikasta kr.rin vakuutus- ja finans-

situotteista, osakemarkkinoista .ja sdristimiseen
liittywisti kysymyksistd. Kun kuitenkin hhes
viidennekselld koululaisista on vaikeuksia omaksua perusopetusta normaaliluokassa, runtuu
Pukkilan valistusehdotus valitettavasti cpirealistiselta.

Kohtalonkysymykseksi Pukkila nimeli tyollisyyden riittivin korkean rason. Sen myriri
suomalainen hyvinvointivaltio tyoelikejiirjestelmineen slilyy tai kaatuu. Muun muassa
sosiaalivakuutusmaksut kerltldn kotimaisten
rycipaikkojen perusteella. Siksi elikejlrjestelmien

pitiisi kaikin voimin tukea kotimaista tyolli-

Ty ti e Libe- le h

ti 4 o

uuo

tta

muidenkin omaisuuslajien, kuten kiinteistcijen,
arvo. Koska osa eldkevaroisra on sijoitettu muun
muassa kiinteistoihin, niiden arvonlasku vaikeuttaisi rnerkittdvisti ehkkeiden maksamista.

Kuntien tulevaisuus ja ikidntyminen ovar

vuorovaikutussuhteessa keskeniin.

Nlkymi

ei

ole Pukkilalle kuitenkaan triynni uhkia, vaan
mahdollisur.rksiakin on: julkisen sektorin toiminnan tehostamiseen on ainutlaatuiset rnah-

dollisuudet. Niihin liittyy kuntien tehtlvien
uudelleen arviointi ja esimerkiksi tietotekniikan ja -verkkojen vahva hyodyntlminen. Mutta
nurkan takana vaanii uusi uhka. Jos palkkatyci

muuttuisi yritystoimintana tehtdviksi tyoksi,

koko sosiaaliturvajlrjestelmien rahoituspohja
muuttuisi ratkaisevasti.
Ei ihme, etti PLrkkila haastaa pohtimaan
j lrj estel rnien uudist:rm ista hyw.t'r siin aikana.
Haasteeseen onkin syytl tartrua rivakasti.
Antti Ruuskanen
Lii ketoi nt in n o n

jahtalo

0y )KL Helsinki

Ab

Silta Oy:

Suomalaisten
eldkejdrjestelyjen

huomioiminen

Gaap

-

IFRS-

ja

ti I i n piidtriksissfr

US

Uudistettu z. painos, Edita Prima Oy zoo5,7zs.

imensl mukaisesti kirja kuvaa suomalaisen

N elikcjirjestelyn huomioimista kansainv:i-

, listen kirjanpitostar.rdardien

mukaisessa

tilin-

plitciksessii. Kirja on tarpeellinen, silll vuoden
alusta kaikilta julkisilla piiomamarkkinoilla
noteeratuilta yhtioiltl edellytetiin IFRS-standardien (lnternational Fir.rancial Reporring

Standard)

nr

ukaisen konsernitilinpieitciksen

julkaisemista eiki suomalaisen eldkejirjestelyn
kdsitteleminen ole yksinkcrtaista. Edelliseen
prrinokseen verratruna rilastoja ja teksteji on

ajantasaistettu sekl esimerkkejl selkeytetty.
Kir.jan laadintaan on osallistunut joukko alan
asiantuntijoita j ulkaisevasta yhticisti, muutaman
yhtirin taloushallinr.rosta, elikelaitoksista ja tilintarkastusyhtioisti.

Kirja on suunnartu llhinni niille, jotka
laativat tilinpiitciksensl kansainvilisen IFRS
tilinp:iitcissddnnosrijn tai US GAAP - kirjanpitokiytlnnon (United States Generally Accepted

Accounting Principles) mukaisesti. Alussa kuvataan edelll mainittujen standardien yhrymikohdat elike-etuuksiin. Jos kirja eksly muidenkin
kisiin, ei kannata pel:istyl kirjanyhdistclmien

viidakkoon. Heille voi olla hycidyllisti lukea

kappale, jossa on esitelry kiteyterysti suomalaiset
el6kejdrjesrelmit seki liirteiden kdsirteistri.

Liitteist:i loytyT kiyttokelpoista inFormaatiota. Klsitteet ja sanasto avaavar kansainvllisiin
ki rjanpitostandardeihin liittywll term i nologiaa
ja mukana on myris termien englanninkieliset
vastineet. Liitteen esimerkissl avautuu IFRS:n

esitettlvlt tiedot.
IAS I9- ja FAS 87 -standardien (International
Accounting Standard ja State ment of Financial
Accounting Standard) erot on koottu kltevlsti
taulukkomuotoon. Sieltl nikyy selkeisti, miten
muun muassa standardit suhtautuvat omaisuuserln yldrajaan. Samassa yhteydessl viitataan,
misti kirjan kappaleesta loyqy tarkempaa informaatiota. Liitteissl lciytyy myos suomalaisten
eldkejlrjestelyjen ellkekulujen mi:irirysten erot
IFRS ja US GAAP standardeissir helppolukuimukaisessa tilinplitciksessl

sesti tauIukoituna.

Johonno luujiirvi
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Kuluttajien kannalta eldkevakuutusten hou-

kuttelevuutta viihentiivdt vaku utusyhtioiden
palkkiot ja nostorajoitukset. Sddstdjd ei voi

IIEOOI(SI
laitosten vakavaraisuuteen

kayttAa kulutuksen tasaamiseen esimerkiksi lyhyta i kaisten tyottomyysja ksojen a ikana. Tdmd
vd h e ntdd e ii keva ku utu ssdii stii m istii e rityisesti
silloin, kun kuluttajilla on sAestoje muutenkin
suhteellisen vdhdn.

Vakuutuslaitosten yhteen laskettu va kava raisuus vahvistui selviisti vuoden ensimmiiisellS
puoliskolla.

turval lisuutta elinkaaren loppupuolella, ja vakuutus auttaa tasamaan kulutusmahdollisuuksia yli ajan. Tdllaista ominaisuutta ei sisdlly vaih-

Vakuutusvalvonta tyytyviinen

- Eldkevakuutuksella voi lisiitd taloudellista

Vahinkovakuutusyhtioiden toimintapaAoma
kasvoi 14 o7o z fl4 miljoonaan euroon.
Henkivakuutusyhtioiden yhteenlaskettu toimintapSSoma kasvoi 33 o/o 4 437 miljoonaan euroon ja tyoel ii keyhtioi ii 22 o/o
I I

11 7 60 m

i

ljoo naa n

euroon. TEL-eldkesdiitioiden toimintapiiSoma
kasvoi 6 0/o ja TEL-eldkekassojen 12 0/o vuoden
alun tilanteeseen verrattuna.
Vuoden alussa toimintansa aloitti uusi hen-

kivakuutusyhtio, ja sen toimintapiiiioman sisdllyttaminen raporttiin vaikutti osaitaan kasvuun.
Muutoin vakuutuslaitosten suotuisaan vakavaraisuuskehitykseen vaikuttivat monet tekijat,
joista keskeisimmat olivat laitosten joukkovelkakirjalaina- ja osakesijoitusten arvonnousu.

Vakuutusvalvontavirasto arvioi, ettii laitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus on vahvistunut jonkin verran kesdkuun lopun jdlkeen. Laitoksittain kehitys voi vaihdella huomattavasti.
Koko vahinkovakuutusalan vakavaraisuus on
hyvd. Henkivakuutusyhtioiden tilannetta virasto
kuvaa melko hyvdksi, mutta joidenkin henkivakuutusyhtioiden vakavaraisuus on vain tyydyttdvdd tasoa. Tyoelekeyhtioiden vakavaraisuus
on hyviillS tasolla.
Kaikki vakuutuslaitokset tiiyttdvdt lain asettamat paaomavaatimu kset.

Suurituloisten
elikevakuutuss6Sstfi m i nen
vihenee, pienituloisten kasvaa
Eliikevaku utusten kokonaiskysyntd ei vuoden
vaihteessa toteutetun verouudistuksen seurauksena juurikaan muutu, arvioi ElinkeinoelS-

mdn tutkimuslaitoksen tutkija N iku Maattanen.
Uudistuksen tiirkein muutos oli siirtyminen ns.
pddomatulojiirjestelmiiin, jossa verotus on pitkdlti riippumaton eldkevakuutuksen ottajan ansiotu lotasosta.
MAattasen mukaan eldkevakuutusten vero-

tuet is6dviit kokona issdista m iste. Se
I

I

isiia

ntyy

kuitenkin vakuutussddstdmisen kasvua hitaammin, koska muiden sddstdmismuotojen kysyntii
samalla vdhenee.

Tyiie Libe
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toehtoisiin sijoituskohteisiin,

N

iku Miiattenen

toteaa.

Tytiuupunut eiaina ole
masentunut
Masennus on selvdsti yhteydessd tyouupumukseen. Kuitenkaan kaikki tyouupuneet eivdt tiiytd
masen nushdirion kriteerejd. Tiimii kiiy il m i Tyoterveyslaitoksen tutkimuksesta, joka tehtiin yhteistyosse Ka nsanterveyslaitoksen kanssa.
Tyduupumus on pitkittynyt tyopereinen stressioi reyhtymS, joka kehittyy jatkuvan tyostressin
seurauksena. Vuosina 20oo-2oo1 vakava-asteisesta tyouupumuksesta kdrsi z,S 0/o ja lievdasteisesta 25

o/o

tyossii kdyvistii suomalaisista.

Tutkimuksen mukaan masennustila oli sitd
yleisempi, mitd vakavammasta tyouupumuksesta oli kysymys. Noin puolet vakavasti tyouupuneista tdytti jonkun masennushdirion kriteerit. Tyouupumusta on pidetty melko lievdnii
psyykkisenii ongelmana, mutta tesse tutkimuksessa vakava tyouupumus oli useammin yhteydessS vakavaan masennustilaan kuin lievempiin
masennushdirioihin. Vaikka masennustilat ovat
naisilla yleisempiii kuin miehilld, niiden riski oli

vakavan tyouupumuksen myotd miehilld huomattavasti suurempi kuin naisilla.

Joka toinen kuntatyiintekijii
elSkkeelle
Vuoteen 2o2o mennessd zz3 ooo kunta-alan

tyontekijaa siirtyy elSkkeelle. Miidrii on 46 prosenttia nykyisestd tyontekijoista. Ensi vuonna
eldkkeelle siirtyy vajaat rz ooo henked, mutta
vuonna zorr eliikkeelle siirtyy jo r6 ooo henkeii.
Sen jdlkeen eliikkeelle siirtyy noin 15ooo-16000
henkeli vuosittain.
Vanhuuseliikkeelle siirtyy seuraavan 15 vuoden aikana 158 ooo henkilod, mikd on kolmannes kunta-alan tyontekijoist6. Vuosittain vanhuuseliikkeelle siirtyvien mSdrd nousee rajusti
vuosi n a 2oo7 -2011. Yhteen sii va n h u u seld kkeitii

on yli kaksinkertainen mddrd ty6kyvyttomyyseldkkeisiin verrattuna, koska suuret ikiluokat
teyttavdt tarkastelujaksol la vanhu useliikeikiinsd. Tydkyvyttomyyden vuoksi el5 kkeelle siirtyy
66 ooo henkilod.

Kunta-alan suurista ammattiryhmistd korkein
elSkepoistuma on osastonhoitajilla ja siivoojil la,
joista yli 60 prosenttia siirtyy elSkkeelle vuoteen

2o2o menness6. Erittiiin korkea eldkepoistuma
on myds sairaala- ja hoitoapulaisilla ja perhepii-

vii hoitaji I la. Sektoreitta i n ta rkasteltu na tekn isen

alan eldkepoistuma kdynnistyy nopeimmin, ja
viidentoista vuoden aikana yli puolet alan ty6n-

tekijoistd siirtyy elSkkeelle.

Pitkiiai kaisty6tt6mien
el6ketuen ehtoja tarkennetaan
Pitkdaikaistydttomien eliiketuen myontdmi-

sedellytyksid selkiytetddn siten, ette sairauspdivdrahakaudet lasketaan vastedes mukaan
eldketuen edellyttamaen zsoo tyottomyyspdivddn. Tiihdn ajanjaksoon luetaan myos pdivSt,
jolloin henkilo on ollut tydllisyyskoulutuksessa
tai muuten jonkin tyovoimapoliittisen toimenpiteen piirissd.
Lakia sovelletaan taannehtivasti r.5.zoo5 alkaen, ja sen toimeenpanoa hoitaa Kansaneldkelaitos.

Pitkdaikaistyottomien eldketuki koskee vuoB4t-t947 syntyneitd henkil6it5, jotka ovat
olleet l6hes yhtdjaksoisesti tyottomdnd vuoden
sina

1992 alUSta. l-lpnlzilAr rrnirrat <aerla glilkglLlkea sii-

hen asti, kunnes he teyttevet 62 vuotta.

Tutkimukseen lihes viisi
miljoonaa euroa
Tyosuojelurahasto myonsi tammi-kesdkuussa 2oo5 tyoeldmdn tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja tiedotustoimintaan 3,4 miljoonaa euroa.
Rahastolle tuli 268 hakemusta, joista rsa hankkeel le myon

nettiin mddrdraha. Ty6turvallisu us-

keskuksen toimintaan rahasto myonsi r,z miljoonaa euroa.
Hankkeiden tavoitteena on poistaa tyoolojen
epakohtia, edistiid hyvien tyoolojen kehittymistd

ja tydyhteis6jen toiminnan turvallisuutta, tyoter-

veytti ja tuottavuutta.

Suurimman tutkimusmddrarahan sai Tyoterveyslaitoksen hanke'Asbestiin liittyvdn keuhkosyovdn molekulaariset tunnusmerkit'i Tukea sai
myos Lapin yliopistossa tehtdvd tutkimus, joka
selvittdd, miten henkilostovoimavaroja voidaan
hal lita ja kehittaa kuntien yhdistdmisprosessissa.
Turun yliopiston ty6oikeuden tutkimusryhmd sai

mddrdrahan tutkimukselleen, joka selvittdd pai-

4. 2oo5 \tdeldke
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kallisen sopimisen kehittymistd ja nykytilaa.

Rahasto myonsi suurimman kehittamisavustuksen Oulun kaupungille, joka Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskuksen kanssa
kehittiiii u usia menettelytapoja tyopai kkaselvityksii n, terveystarkastu ksiin, tyoterveyspainotteiseen sairaanhoitoon ja muuhun ty6terveyshuoltoon.

Ty6elSkevakuuttajien
asiakaslainojen viitekorko
markkinaehtoiseksi
TyoelSkevakuuttajien asiakkaiden sijoituslainojen viitekorko vastaa elokuun alusta alkaen paremmin markkinakorkoja, kun TEL-viitekoron viitekoron kolmen prosentin alarajasta
luovuttiin.
Sosiaali- ja terveysministerio pAatos TEL-viitekoron lasku perusteiden muutoksesta merkitsee
kdytd nnossd TEL-viitekorkoon sidottavien uusien sijoituslainojen koron laskua.Sen sijaan TELtakaisin lainauksessa keytettaviissd TEL-lainako-

rossa sdilyy 4 prosentin minimikorko.

Ty6el6kevakuuttajien yritysasiakkailla on

m a h d ol su u s saada kdyttoo n si TEL-ta ka i si n a inoja ja sijoituslainoja, jotka soveltuvat esimerkiksi yrityksen investointien tai kdyttop6Soman
I i

Yrittijiit

Ttt[0I(st

mukaan

prosenttiyksikkoe.

tytiterveyshuoltoon
Pienet ja keskisuuret yrittajat ovat jeeneet muihin kansalaisiin verrattuna ldhes tdysin ennaltaehkdisevien tyoterveyspalvelujen ulkopuolelle.

Kun yrittdjdlli on palkattua tyovoimaa, laki
velvoittaa hdntd jdrjestdmddn ehkdisevdt tyoter-

veyshuoltopalvelut tyonteki.joilleen. Sen sijaan
yrittiijii n oma n tyoterveysh uoltosopi m u ksen tekeminen on vapaaehtoista. Vain 5-15 0/o pk-yrittdjistii ja 9 o/o yksinyrittajista on solminut tyoterveyshuoltosopimu ksen. Kansa nelSkelaitos korvaa osan yrittdjii lle ai heutu neista kul u ista.
Sosiaali- ja terveysministerion asettama selvitysryhmd ehdotti elokuussa, ettd yrittdjille ja
maatalousyrittejille jarjestettaisiin mahdollisu us
sopia oman sairaanhoidon jdrjestdmisestd tyo-

terveyshuollon osana. Uudistuksen kustannukset rahoittaisi valtio.

Sosiaa !iturvamaksuien
poistaminen e: parantanut

tyti!!isyytti

I

rahoitukseen. TEL-takaisin lainoissa noudatetaan
TEL-lainakorkoa ja niiden suuruus riippuu maksetuista TEL-maksuista. 5en sijaan sijoituslaino-

jen suuruus ja ehdot ovat tyoelakevakuuttajan
ja asiakasyrityksen sovittavissa. Sijoituslainois-

sa kiiytetdiin yleisesti koko laina-ajalle kiintedd
TEL-viitekorkoa.
Tyoe lii keva ku uttaj ien sijoituska n nasta yritys-

sektorille annettujen lainojen osuus oli vuoden
zoo5 ensimmdisen neljdnneksen lopussa noin

miljardia euroa, josta sijoituslainojen osuus
oli r,8 miljardia euroa ja TEL-takaisinlainojen
r,9 miljardia euroa. Lainat tyoeldkevakuuttajien omille kiinteist6osakeyhtioille ollvat myos
noin r,9 miljardia euroa. Sijoituslainojen ja TELlainojen osuus on laskenut viime vuosina mel3,7

ko tasaisesti.

TEL:n laskuperustekorko nousi
Tydntekijiii n eld kelai n m u ka ista lasku perustekorkoa korotettiin 1.7.2oo5 4,75 prosentista 5,5
prosenttiin. Sosiaali- ja terveysministerio vahvisti laskuperustekoron tason 15.6.2oo5.

Tyonantajan sosiaaliturvama ksu poistettiin kolmeksi vuodeksi kahdenkymmenen Pohjois-Lapin ja saaristokuntien alueella toimivilta yrityk-

Suomalaiset ty6nantajamaksut ovat kansainvdlistd keskitasoa. Esimerkiksi naapurimaissam-

me Virossa ja Ruotsissa tyonantajamaksut ovat

selviisti Suomea kovempia.

EU:lta suunnitelma kasvun ja
tytipai kkojen I isi6miseksi
Euroopan unioni on laatinutvuosiksi zoo5-zoo8
toimintasuunnitelman "Yhdennetyt suuntaviivat'ijonka tavoitteena on kiihdyttaa kasvua ja lisiitii tyopa ikkoja Eu roopassa. 5 u u n n itel ma si sii ltdd strategian, joka tehostaa Euroopan heikkoa
talouskasvua ja edistdd tyopaikkojen luomista.
Strategia koostuu makro- ja mikrotaloudellisista ja tyol lisyytte koskevista toiminta linjoista.
Tavoitteena on yksinkertaistaa ja tarkentaa EU:
n talouspolitiikan ohjausjdrjestelmdd ja keskitty5 tiirkeimpiin toimenpiteisiin.
Jiisenvaltiot laativat suuntaviivojen pohjalta
kolmivuotiset kansalliset uudistusohjelmat lokakuun puolivdliin mennessii. Lisdksi jdsenvalti-

ot antavatjoka syksy kansallisen raportin uudistusohjelmiensa etenemisestS. Komissio analysoi
jesenvaltioiden raportteja tammikuussa koko
EU:n edistym istd kdsittelevdssd vuosikertomuksessa ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia.

siltd. Maksujen poistaminen ei lisiinnyt tyopaik-

koja kokeilun aikana.
Ty6nantajamaksuja a len netti n kokei ua ueen
yrityksissd 3-6 prosenttiyksikkoii. Palkat kasvoii

I

I

vat alueella noin z prosenttia vertailualuetta
nopeammin. Palkkojen kasvun johdosta tyonantajamaksujen alennuksesta vain noin puolet

alentaa tyovoimakusta n nuksia.
Ossi Korkeamden ja Roope Uusitalon tutkimus "Sosiaaliturvamaksuvapautuskokeilun vaikutus tyollisyyteen"on sosiaali- ja terveysministerion ju lkaisuluettelossa osoitteessa: www.stm.
fi /Resource.phx/ju kt/Ju kaisu-zoo5-short.htx
I

Tyiiellike -lehdessi 4/05
olleen ristikon ratkaisu:

I

Suomessa korkeat

marginaaliverot

Suomi on saavuttanut eurooppalaisen keskitason pienten palkkatulojen verotuksessa.
Tulojen noustessa ero muihin maihin kasvaa
jyrkdsti sekd yksiniiisille ette perheellisillii palkansaajil la.

Suomen yli keskituloisten korkea verotus
johtuu kireestii veroprogressiosta. Jo keskituloisten marginaaliverotus on maassamme 7,4
prosenttiyksikkod kireiimpid kuin eurooppa-

laisissa vertailumaissa keskimSSrin. Suurimmal-

la
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tutkitulla palkkatasolla vastaava ero on

1o,5
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Eliketurvakeskus
Fil. maist.

t\l

Katri Raatikainen on nimitetty

osastopSSllikoksi eliikejirjestelmSosastolle.
Valt. maist. Sanna Poutsalo on nimitetty
su u n n

projektipeellikoksi tietojarjestelmdosastolle.

Yht. maist. Peter Lindstriim on nimitetty
informaatikoksi viestintdosastolle.
Kauppatiet. kand. Tiina Rantalainen on
ni mitetty su u n nittel'rjaksi eldkejd rjestel md-

vat -yksik6n vetdjdnd, vastaa asiakkuuksien
kehittamiseste ja johtamisesta sekd sdhk6i-

sesti liiketoiminnasta. Pekka Mattila raportoi

tehtavassean johtaja Matti Carp6nille.

Elike-Tapiola

Etera
P66lakimieheksi on nimitetty varatuomari
Tuula Kallio. Kallio siirtyy Eteraan Keskindiseste vakuutusyhtio Eliike-Fenniasta, jossa hdn
on toiminut yhti6lakimieheni. Sitd ennen hdn

on ty6skennellyt yhtiolakimiehen6 Varmassa
ja rahoituspS6llikk6nd ElSke-Sammossa sekd
sijoitusyksikon eri tehtevisse Vakuutusosa-

keyhtio Sammossa.
KTM Meri Bjtirklund on nimitetty
projektipaellik6ksi vakuuttamistekniikka- ja
kehittdminen -yksikk6rin. Hdnen tehtdvdndin
on vakuutustuotteiden ja -palveluiden kehittiiKTM, WS

Johanna Miilsd on nimitetty

asiakaspiidllik6ksi vastuualueenaan Eteran

yrittiijii- ja pienyritysasiakkaat.

Suurasiakasyksi kcin asiakaspiiii

Keskiniisen Eldkevakuutusyhti6n Tapiolan
hallitus on pddttdnyt 13.6.2005 pidetyssd
kokouksessaan nimittee fi1. kand. Keijo
Kouvosen toimitusjohtajan sijaiseksi ja vara-

toimitusjohtajaksi

i

koksi on

0.2005 alkaen.

Kouvonen on toiminut Eldke-Tapiolassa
yksikdnjohtajana vuodesta 2002 lehtien ja site
aiemmin Eldkevakuutusyhti6 llmarisessa eri
tehtavissii.
VTM Jaana Haaksiala on nimitetty palvelu

piiii likoksi eld keva kuutusosastolle.

Eldkepalvelulinjan eldkkeenmaksutoimiston
piiiillikoksi on 'l .l . 2006 alkaen nimitetty eldke-

OTKTuula Mikkola.

Varma
Kauppatieteiden maisteri Mikko Koivusalo
on nimitetty pddomamarkkinoista vastaavaksi
sijoitusjohtajaksi. Hdn raportoi tehtavessa6n
sijoitustoimin nosta vastaavalle johtajal le
Jorma Leinoselle. Koivusalo toimi aiemmin
Varmassa pd6omasijoitusjohtajana.
Ekonomi Risto Autio on nimitetty peaomasijoitusjohtajaksi. Autio toimi aiemmin
Va rmassa sijoitu spiiii i kk6nii.
Sosionomi Asko Kinnunen on nimitetty
pa lvel u keh itysjohtaja ksi. He n ra portoi tehtavesseen johtaja Hannu Tarvoselle. Kinnunen
on toiminut aiemmin Elisan elSkesddti6n
toimitusjohtajana.
I I

Veritas

I

Janne Sorainen on nimitetty tilinpiiiitosryhmddn matemaatikoksi.
FM

Yo-merkonomi, KLT Virpi Koivumiki on ni-

itetty piiiikirja npitiijdksi. Hd n toim i i edel leen
myds Rahasto- ja Omaisuudenhoitoyhtioiden

m

piiS ki rja n p
ll

1.1

Valtiokonttori

lakimies Jaana KekilHinen.
Helmikuussa 2005 aloittaneen Hdmeenlinnan toimiston piiiillikoksi on nimitetty alkaen

Valtiotieteiden maisteri Pekka Mattila on
nimitetty markkinointijohtajaksi. Hdn toimii
Asiakaslinjan Markkinointi ja sdhkdiset kana-

osastolle.

minen.

I IYl(SIA

Eldke-Fennia

ittel ija ksi elSkejd rjestel mdosastol le.

Kasvatust. maist. Annu Vitikka on nimitetty koulutussuunnittelijaksi henkilost6osastolle.
ATK-merkonomi Leena Olin on nimitetty

il\/l

tt

ittijii nii.

Tiina Jlfs on nimitetty asiakastukipalvelui-

Oikeust. maist. (OTK) Tiina Laine on
nimitetty lakimieheksi. Hen vastaa osaltaan

korvausjuridiikasta seki toimii tiiminvetdjSn6
elSkeosastolla. H5n on aikaisemmin toiminut
Veritas Henkivakuutu ksessa lakimiehend sek6

tiiminvetdjdnS.

Veritas Eldkevakuutuksen hallintoneuvostoon on yhti6kokouksessa valittu uusiksi
jiiseniksi Ove Grandell ja Tony Karlstrtim.
Hallintoneuvoston jasenista uudelle toimikaudelle valittiin Ulrika Ahlbiick, Hlkan Anttila,
Leo Korpi-Halkola, Leila Kurki, Erkki Laukkanen, Helena Pentti ja Bjiirn Stenberg.
Hallintoneuvostosta eroavat Johan Dahlman
ja Lars Rtinn.

llmarinen
KTM, YTKJani

Mikkola on nimitetty suur

asiakas- ja meklariyhteyksistd vastaavaksi

yhteysjohtajaksi. Mikkola on ty6skennel lyt
aikaisemmin Vakuutusosakeyhti6 Henki-sammo5sa.
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men and women, and transparency and the

has not, to any great extent, affected the
average age of the employed, nor the portion
of persons over age 50 among the newly
employed.
The gradation of pension contributions by
age has already been smoothed out and will
end altogether in2007, when it will be less
expensive to employ ageing people than at
present. This is not expected to significantly
improve the employment of ageing persons.

trust of citizens.

^.(lz
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SUIVI IVI AHY
....... by Morio Lindholm

Pension policy report in the
spirit of consensus
Finland's National Pension Strategy Report
2005 states that the Finnish pension policy
decisions are, in broad outline, in harmony with
the common objectives of the EU. The report
was drawn up by a broad-based working group
set up by the Ministry of Social Affairs and
Health.The report is a description of the present
situation, not a new pension strategy.

ln accordance with the open method
of coordination in the pensions field, the
EU requires its Member States to report at
regular intervals on their pension systems,
the development of these systems and
the challenges involved. The national
pension strategy reports were debated in
the Committee on Social Protection in midSeptember. The European Commission makes
a summary of the reports in November, and
the handling of the entire matter will be
completed by the end of the year.
The Member States were instructed to
examine the adequacy of pensions, the
financial sustainability of the pension systems,
and the adjustment of the pension systems to
the changing needs ofthe economy, society
and individuals.
The adequacy of pensions, i.e. that the
system meets the social objectives, was
examined by means of three objectives or
indicators: a reasonable standard of living for
and the risk of poverty among the elderly,
maintaining the standard of living by public or
private pension schemes, and solidarity within
and between generations.
A sound financial basis means financial
sustainability of the pension systems, which
is described by five ob.jectives: the rate of

employment, encouraging the work of
ageing persons, the state of public finance,
the balance between the active population
and the retired, and regulating the funding of
private and public pension schemes.
The objectives or the angles of examination
describing the reform of the pension systems
are the consistency of the pension systems
with the flexibility of the labour markets and
the safeguarding of jobs, equal treatment of
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The challenges of the Finnish pension
system are mainly caused by the change in
the age structure of the population and the
accelerated growth in pension expenditure
resulting from that. Extending the working
careers and raising the rate of employment
thus play a crucial role in ensuring the
adequacy and sustainable financing of
pensions.

High unemployment rate
among immigrants

Employer costs restrain
termination of ageing
employees'employment

A large proportion of the women of foreign
origin living in Finland do not accrue an
earnings-related pension, because they are
not gainfully employed. lt has been more
difficult for immigrant women to become
employed than for immigrant men, whereas
it has been harder for immigrant men to find
employment than for persons belonging to

According to a research report, the employers'
excess for unemployment pension costs
decreases the number of terminations of
employment. On the other hand, grading
pension contributions according to age does
not seem to affect the employment of ageing

the majority population.

persons.

Companies with over 50 employees may
incur substantial costs for terminating ageing
employees' contracts of employment, as
they have to pay for a part of the employee's
pension if the contract of employment has
been terminated and the employee retires on
an unemployment pension.
The employers'excess for unemployment
pensions was changed in 2000 so that the
costs of terminating employment increased
in some companies and decreased in others.
After the reform, the number of terminations
of employment declined the most in
companies where the costs of termination
rose. Consequently, employers tend to make
use of the unemployment path to retirement
for ageing employees clearly more often when
the companies incur lower costs through
these measures.
The level of unemployment protection also
affects the risk of unemployment. The risk
increases when the employee can exit from the
labour market through the unemployment path.
lncreasing the age limit for entering
the unemployment path to retirement in
connection with the pension reform clearly
improves the employment of ageing people.
The unemployment pension for persons born
after 1950 was abolished as of 2005, which
means that the employers no longer have to
pay an excess for these pensions.
ln large companies, the pension
contribution is dependent on the employee's
age. Pension contributions for older
employees have earlier been as much as ten
percentage points higher than for younger
employees.
The report concludes, however, that the
gradation of pension contributions by age

'

There are several reasons for the low
employment figures for immigrant women and
the reasons vary between the immigrant groups.
Staying longer in the country and improving
their knowledge of its official language(s)
increase the chance of employment for
immigrants. Those who were children or
young people when they came to Finland
and have received their education here are
in a different situation than those who have
moved to this country as adults and have
received their schooling elsewhere.
Family values vary from culture to culture
and it is more common for women from
certain ethnic groups to remain outside the
labour market to care for minor children.
The employment of these women is also
hampered by their low level of education.
A fairly high level of education does not
necessarily guarantee employment if the
education has been obtained in another
country and recognition of the foreign
qualification or diploma has not been applied
for in Finland, as is the case of many Russian
immigrant women.
When faced with unemployment, different
immigrant groups resort to different solutions.
ln some groups self-employment is more
common than in others. Both men and
women of foreign descent who are married to
Finns tend more often than other immigrants
to be self-employed.
According to statistical data for 2003, the
foreign labour force amounted to 49,000 and

the unemployment rate for immigrants was
28%, while the total working population was
2.6 million and the total unemployment rate
9olo. The unemployment rate for women is
estimated to be higher than that for men.
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40. vuosikerta

Tyoeliike ilmestyy viisi
kertaa vuodessa
Vuosikerran hinta

on

1

uomalaiset yritysjohtajat ovat omalsuneet kiusallisen hyvin eliketurvan
kiiyttin henkilcist<in vlhentimiskeinona. Pohjolan ja osuuspankkien palveluverkon yhdistimisen sanottiin vihentivin monta sataa tytipaikkaa.
Sitten lislttiin, ettl vieli enemmin siirtyy ehkkeelle. Yleisradiosta lfitee
niin ikiin satoja, jdlleen suurin osa eldkkeelle.
Saneerausuutisten ellkeosio alkaa muuttua jo sellaiseksi hokemaksi,
etti siti ruvetaan kohta pitiimiidn asiaan kuuluvana ilmoituksena. Vlen vlhentdmisilmoitus jiiisi ikiiin kuin vajaaksi, ellei siihen heti liitettlisi laskelmaa eliil<keelle
siirtdmisestl. Saattaapa joku yritysjohtaja katsella henkilosttinsi ikerakennetta silh
silmiilll, etti varttuneesta pddstl voi kevyesti ruopaista seniorit pihalle.
Olisi mielenkiintoista detil, missi idssi osuuspankit, se vahinkovakuutusyhtiti ja
Yleisradio katsovat henkildn joutavan eliikkeelle. Veikkaan, eml siinl on enemmin
katsorcu valintahaarukan alareunaa eli 63 vuoden ikiiii eikii 68 vuoden r.akarajaa.
Ennen vuotta rgto synryneitl laitetaan vieh monista firmoista jonottamaan ryot-

S

Helena Berg
Juha Lanne

Osolfteenmuutokset

kortin varassa

7 euroa

Helsinki 2005

Martinpaino Oy
lssN 0s64-5808

Kannen kuva

Tuulikki Holopainen

Ulkoasu

llkka Kumpunen

t6myysellkettt.
Elikkeelle siirrossakin menetetiln rydpanos ja samalla kasvatetaan eldkelaskua.
Vikel voi tiukan tarpeen tullen vdhentdi myds systemaattisesti ja suunnitelmallisesti
eikd johtajanvaihdoksen tahdissa. Nyt on jo rakenneltu muutosturvaa ja siirrymi-

valmennustakin tarjotaan.
My6s rytintekijiin sopisi ajatella muita vaihtoehtoja kuin elikkeeseen turvautumista. Esimerkiksi Pohjolan ja osuuspankkien varttuneella vlelli on monia taitoja,
osaamista ja kokemusta. Sellaista saatetaan tarvita toisessa firmassa, kun P- tai OPmerkkinen finanssitalo ei tytillistii kaikkia liitettavissl organisaatioissa tydskentelevii.
Erilaisten yriryspalvelujen tarve kasvaa niin, etti. tilaisuuLcia luulisi ldytyviin. Yleisradion journalisteilla pysyy mikrofonin ohella myos kyni kldessi. Ylen teknisen
puolen henkildt osaavat kenties kuljemaa viestil pitkin muunkin talon piuhaa tai
langartomasti.
Viime vuosina ulos saneerattujen tyiillisrymisesta on huonojen kokemusten ohella
myds hyviii. Pankkikriisin aikana irtisanotut pidsivdt keskimaerin melko nopeasti
uusiin ttiihin. Raskaammalla puolella ldysivdtTi-rrun metallimiehet varsin hJvin tdirl
muista firmoista, kun Wlirsill siirsi dieselmoottoreiden valmistusta Italiaan.
Yhden suuren rytinantajan paikkakunnilla saattaa duuni olla sen fabriikin varassa,

mutta monipuolisen elinkeinorakenteen alueilta loytyy yleensl vaihtoehtoja. Ei
muutaman kymmenen kilometrinkidn rydmatka aina estd hakemasta uutta. Olisi siis

etti irtisanomisvaroitulsen tulua keriydyttiisiin keskustelemaan
muista vaihtoehdoista ja vasta sitten rytitttimln tai nuoren eldkeliisen urasta.
Piitk?irydliiisen eleme ei ole niin varmalla pohjalla kuin pysyviin rydsuhteeseen
palkatulla. Epdvarmuuteen tottuu paremmin, jos ympiirillii niiyttiiii tarjoutuvan uusia
mahdollisuuksia. Tyiipaikkoja oli kuluvan vuoden alkukuukausina avoinna ennlrysmddrd, yli 70 ooo. Tytiministeriiin tietojen mukaan rydpaikkoja tiyttyy enemmin
kuin niiti tulee auki. Optimistinen tulkinta ilmitistl on, etti ty6markkinat toimivat
ja ettl piitkiirytil?iisellekin voi paikka ltiy"ryii.
Tiro ei ole koko tilanne eikd kuva ehki aivan noin kaunis. Tdsti avautuu kuitenkin
sangen toivottavaa,

enemmin mahdollisuulaia kuin saneeraajien laskelmista.
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katsoo tu leva i su uteen, mutta a na lyso i n;i kem2rZinsd men
neitten pohjalta. P2iiv2in ohjelma tar)oaa ajantasaista tietoa kaikille
tyoel2ikealalla tyOskenteleville ja elaiketurvasta kiinnostuneille. Osallistu kiinnostavimpaan teemaseminaariin tai poimi kiinnostavimmat
asiat tapahtumatori lta
TyOelakepZi ivd

-

I

Nyt on sopiva aika arvioida tyoelzikeuudistuksen onnistumista. Ensimmdisessd seminaarissa palautetta kuullaan sekd lainsiiZitzijZilta ettii
toimeen pan ijoilta.
Toinen seminaari paneutuu eliikel6isten toimeentuloon
Onko k6yhyyden poistamisessa onnistuttu ja miltii
tu eva i su us niiyttiiii?
I

o

Kolmannessa seminaarissa tarkastellaan
Suomen sosiaaliturvan kehitystd EU-oloissa.

Tyde I ii kepti iv?iss?i tavataa
II

n!

q

IIF-n

JE
Mlll

t

.{p

b

moitta ud u vi i mei stiizi n 1 3. 1 0. 2005 oso itteeseen

kou lutus@etk.f

F

i

Tutustu ohjelmaan osoitteessa www.etk.fi

a
s

