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Huippuosaaminen - vastaisku
globaalille kilpailulle
Kokoomuksen puheenjohtaja,
kansanedustaja .,yrki Katainen ei pelkdd
globaalia kilpailua, vaikka se haastaakin
yhteiskuntamme monin tavoin. Hiinen
mukaansa maailma on aina muuttunut ja
sodistakin on selvitty, kun asioita on tehty
oikein.

Tytie!Skevaku utu ksen ja
pankkien valvontaa ei haluta
yhteen
Rahoitustarkastuksen ja
Vakuutusvalvontaviraston yhdistamisesta
nousee usein keskustelua. Parikin
tyoryhmaa on pohtinut organisaatioiden
uudelleen jdrjestely5. Poliittista tukea,
vihredtd valoa yhdistiimishanke ei ole
saanut. Finanssitavaratalot ovat pankkeja
ja vakuuttajia, mutta pankkitoimintojen
ja vakuutusasioiden valvonta on
asiantuntijoittemme mukaan syyte pitee
erilliiiin.
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ElSke kiinnostaa yrittdjiS
Suomen Yrittajat ry:n johtajan Risto
Suomisen mieleste yrittiijien elSketurvaa
on vuosien saatossa paranneltu entista
paremmin vastaamaan yrittajien
erityistarpeita. Esimerkiksi yritystoiminnan
alkuvaiheen maksuja on porrastettu
pienemmiksi. Lis6ksi vuoden alussa tuli
voimaan uusi s55nnos, jonka mukaan
lakiseeteista eldkettii voi teydentaa
joustavasti, jos yritystoiminnan tulos antaa
siihen mahdollisuuden.
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Taloustietei I ijtiiden
tulevaisuusvisiot: Joustoja
tytielSkkeeseen ja seatttje
talouteen
Tyoeleke-lehti kutsui kolme talousajattelijaa
keskustelemaan tyoelekkeen tulevaisuuden
nakymiste. Elinkeinoeliimiin Tutkimuslaitos,
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja

dfl
ElSketurvakeskus eivdt alalla vallitsevasta
konsensuksesta huolimatta aina veisaa yhtii
virtta. Taydellistii sekakuoroa ei kuitenkaan
talla kertaa syntynyt, mutta sentaan
muutama soolo ja soraddnikin iltap5iviin
aikana kuultiin.
Aiinessii ovat tutkimuspabllikko Seija
llmakunnas (ETK), tutkimusjohtaja Jukka
Lassila (ETLA) ja tutkimuspddllikko Pekka
Parkkinen (VATT).
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Mielenterveys syyne: Yli r7o ooo
tyiiiktiistti elSkkeell6
Mielenterveysongelmat aiheuttavat
runsaasti sairauspoissaoloja ja myos
pitempiaikaista ty6kyvyttomyytta. Vuonna
zoo3yli t7o ooo suomalaista eli runsas
kolme prosenttia tyoikaisesta vaestosta oli
tyokyvyttomyyseldkkeel lii m ielenterveyden
hdiri6iden vuoksi enemmin kuin minkddn
muun yksittaisen sairausryhmiin perusteella.
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Tytikyvyttti myysratka i sut e ivdt
ole helppoja
Tyo ja tyoelama muuttuvat. Henkiset
sairaudet ovat yleisesti hyvti ksytympiii.
Sairauksien diagnosointi on tarkempaa.
Tilastointitavat ovat muuttuneet. Muun
muassa nSmii asiat ovat saaneet keskuste
keskioon mielenterveyden ongelmat ja
tyokyvyttomyyden syyt. Haastateltavina
ovat vakuutusliidkirit Juhani Juntunen
Keskindinen Eliikevakuutusyhtio Eterasta
ja psykiatri, dosentti Kimmo Kuoppasalmi
Keskindinen Eliikevakuutusyhtio Tapiolasl

Tytieliike ilmestynyt 40 vuotta
TyoelSke-lehti perustettiin ammattilehdel
ja sellaisena se on pysynyt. Vankasti
ja vaappumatta. Muutoksia on
tapahtunut ulkoasussa ja kirjoitustyylissd,
ihmisldheisyyttd ja kevennyksid on tullut
lis56.

Pd6toimittaja linjaa lehden,
toi m itussihteeri tekee tytit
Tyoeldke-lehden ilmestymista edeltaa
toimitussihteerin viikkojen tyo. Han hoita
yhteydet ki rjoittajiin, kuvaajiin, ta ittaji i n
ja painopaikkoihin, oikolukee, tarkistaa,
neuvoo ja viela kirjoittaa itsekin jutun tai
pari. Paatoimittaja saa kunnian olla lehde
keulakuva ja sisiillollisen linjan luoja.

Tulevaisu usselonteon
projektipSSllikkti Mikko Kauttc
Suomalainen tytieliimd on
voimakkaasti latautunutta
Sosiaaliturvan uudistamisen tarve
polkaisi kdyntiin valtioneuvoston
tu levaisu usselonteon. Tyoellikeu udistus
on vain yksi pala ikddntymisen vaikutuksi,
koskevassa kokonaisuudessa.
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Pankinjohtaja Matti Louekoski

Sttieldke r-zoot Ty t; e kih e - b h ti 4 o t) u o tta

_t f,

I

2

5l

I,.



*.f-=* Rauhallisesti lehti

Luopumisturva tuki tytieliikkeitii
vaaran vuosina
Sukupolvenvaihdoseliike ja luopumiseldke
luotiin r97o-luvulla maataloutemme
tarpeisiin. Niiden synty liittyy poliittiseen
kamppailuun kansan- ja tyoelakkeiden
vdlilld. TiimS taisto ajoittuu niin sanottuihin
"toisiin vaaran vuosiin'ijoina maan sisdinen
tilanne oli muutoinkin epdvakaa. Sen
rauhoittamiseksi ulkopoliittisen johtomme oli
tartuttava eldkepolitiikkamme yksityiskohtiin.

Yrittiijien ja palkansaaiien
elSkeaikomuksissa on eroa
Yli puolet yrittdjistd aikoo eldkkeelle vasta 65
vuoden ikdisend tai sitakin myohemmin. Sitd
vastoin palkansaajilla eldkkeelle jddmisen
rajapyykit ovat 63 ja 65 vuoden iass5.
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Vahvuus ammattilaisissa,
erikoistuminen on taannut
yrityksen sHilymisen
lisalmelaisen Zra Oy:n )a Mediwe Oy:n
toimitusjohtaja, ekonomi Sirpa Kdrkkdinen
on Yrittajenaisten Keskusliiton Vuoden
Yrittejanainen, jdrjestyksessSSn r 5.

Huomionosoitus on hdnen mielestddn
tunnustuksen antamista yritykselle ja myos
koko henkilokunnalle.

Osastot:
30 Tiedoksi
32 Nimityksiti
33 Ristikko
34 English Summary
35 Johan on.

- 
y<ielikeuudistus nlyttii kdynnistyvin rauhallises-

I ,,, ilman suurta ryntiysti eliikkeelle. Ensimmiisten

I arvioiden mukaan vuodenvaihteen tienoilla pan-
t tiin vireille noin 4 ooo ellkehakemusta enemmin

I t "io vastaavana aikana vuotta aiemmin. Tdstl puo-
I let ajoittuu viime vuoden lopulle ja toinen z ooo

tammikuuhun.
Tieto on tirkei uudistuksen onnistumisen kannalta.

Muutolsen voimaantullessa kolme vuosiluokkaa sai mah-
dollisuuden pllttii ryossl jatkamisesta tai eldkkeelle ha-
keutumisesta. Heisti noin joka viides on rekisteritietojen
mukaan laittanut eldkepaperit vetemeen.

Maltillinen liikkeellelfi td rohkaisee roivomaan, ettei 63

ikivuoden tlyttiminen laukaise l2ihtohaluja. Joitakin se

rauhoittaa, koska sitten ollaan iklln kuin varman pi.llll.
Llhtiitin on lupa, mutta ttiissl voi jatkaakin, jos hommat
kiinnostavat, ty<inantaj a tykkiiii j a palkkatulon j atkum inen
motivoi.

Tydnantajapuolelta on uudistuksen voimaantulon ai-
koihin saatu oikeaa viestil. Elinkeinoellmin Keskusliiton
toimitusjohtaja Leif Fagernds on painottanut kokemuksen
merkitystl ryiissl. Hin muistutti haastattelussa, ettei ko-
keneiden ryrintekijoiden veroista osaamista saada nuoris-
ta heti irti. Vanhojen tyontekij6iden nopeus ei aina ylli
nuorten tahtiin, mutta taidolla saattaa syntyl enemmln
laadukasta jiilkeii.

Tieto muutaman vuoden plistl uhkaavasta rydvoima-
pulasta vaikuttaa ryonantajien ajatuksiin. Tehtaita peruste-
taan muille markkinoille, mutta ei tuotanroa, suunnittelua
ja varsinkaan palveluja ole helppo siirtll muille maille.
Ikirakenneongelmia ei pysty pienilli siirtoliikkeilla vais-
tlmldn, kun samantapainen tilanne on vastassa melkein
koko Euroopassa.

Suomessa on pllssyt vallalle tydellmin vaikeuksien ja
huonouksien valittelu, mutta selvi enemmisto tyonteki-
jriisti viihryy varsin hyvin hommissaan. Viilill:i ei tiedi miti
uskoa, kun kansainviliset vertailut nostavat suomalaisten
ryoryi'qwlisyyden jatkuvasti parhaiden joukkoon. Tyonan-
tajistakin puolet on siti mieltl, ettd ryopaikan useimmissa
tehtdvissl voi hywin jatkaa yli 6y-vuotiaaksi.

Moni perusasia on siis hyvin, mutta uutta asennoitumis-
ta vien ikllntyminen vaatii. Koulutuksesta ja ryotaitojen
a.iantasaisuudesta huolehtiminen auttaa varttuneitakin
plrjllmlln. Osaamattomuuden ja outojen asioiden
pidlle kaatumisen tunne kuluttaa nopeammin kuin
$.ysinen ikiintyminen. Taitojen pitlminen aj an
tasalla nostaa tuotravuutta, joka auttaa ryciiklisen
vlen vihenemiseen.

Tyii elnhe- le h ti 40 auotta

Reijo 0llikoinen
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- osiasia on, erre globaalissa kilpai-

lussa Suomesta siirryy tietry tyci sin-
ne, missl se pystytean tekemiln
halvemmalla. Koska hyvinvointia
pystytii.n yllipirimiiin ainoasraan
korkealla tyollisyydelli ja tuotta-

vuudella, siirtyvin ryrin tilalle on luotava uutta.
Suomessa se synryy korkeasta osaamisesta, sanoo
Katainen.

Hil-r huomauttaa, ettl muuallakin osataan.
Suomella on suuri riski menettii korkea osaa-
minen tai vaativa suunnittelu muualle, ellemme
kykene panostamaan tutkimukseen ja tuotekehi-
rykseen ja olemaan niissd entistlkin parempia.

- Vaativan teollisen tuotannon .ja tuoteke-
hiryksen tekijoiden lislksi meillii on iso .ioukko
tavallisia rycihaluisia ja osaavia suomalaisia, jotka
mielelliln tekisivdt palvelualan tyciti. Lainsil-
dinnolli se on kuitenkin tehry liian kalliiksi.

Palvelualallahan tuotreen hinta muodosruu
yleensi ihmisten palkoista ja palkan sivukuluista.

- Kun palkkaa ei voida alentaa, pitli pysryl
alentamaan ryonantajan sivukuluja, jotta tycitl
olisi tarjolla ja jotta lopputuotteen hinra olisi
ostajalle klypinen.

Tyonantajan sosiaaliturvamaksujen alenta-
mine n on ollut ideologincn kysymys vuosikau-
sia. Sen on viitetty heikentivln ryontekijoiden
asemaa.

- Minusta asia on plinvastoin. Tyrinantaja-
maksujen alentaminen mahdo[[istaa ryrillistlmi-
sen ja samalla palvelualo.jen kehitrymisen. MitI
enemmin palveluyrityksii synryy siti enemmin
ne joutuvat kilpailemaan keskeniin. Kilpailu
yleens:i kasvattaa tuottavuutta.

- Jos Suomeen saa.lrut tuottava palvelusck-
tori innovatiivisen teollisuuden lislksi, voimme
torjua globalisaation uhkan sekl maksimoida
tyollisyyden ja minimoida tyott<imyyden, Ka-
tainen kiteytttt.

Hln muistuttaa vieli, ettl pirjltikseen glo-
baalissa kilpailussa Suomen pitli olla kannus-
tava ja houkutteleva. Kannustava, etteivit osaa-
jat muuta pois esimerkiksi korkean verotuksen
takia ja houkutteleva, ettl ulkomaiset yritykset
tulisivat tlnne. Lisdksi on oltava avoin kansain-
vdlislydelle.

Kokoomuksen puheenjohtaja, kansanedustaja Jyrki Katainen ei pelkdd globaalia

kilpailua, vaikka se haastaa suomalaisen yhteiskunnan monin tavoin. Hdnen mukaansa

maailma on aina muuttunut ja sodistakin on selvitty, kun asioita on tehty oikein.
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Katainen painottaa, etti hyvinvointiyhteis-
kuntaa ei yllipidetl maailman korkeimmalla
eiki alhaisimmalla verotulsella, vaan ry6n syn-
nyttlmilli verotuloilla.

Tytitttimyys sitten ki n rakenteel !ista

Katainen ei usko, etta ry6tt6myys poistuu, kun
suuret ikaluokat lahtevet ellkkeelle zoro-luvun
alussa. Siltiklin, vaikka uutta ry6voimaa tarvi-
taan vuosittain arviolta ro ooo henkee enemmln
kuin mitl tarjonta on.

- Elikriiryminen vapauttaa paljon ryopaikko-
ja. Mutta nlyttll silti, etti rakenteellinen ty6tto-
myys ei ollutkaan rggoJuvun syvln laman seura-
usta, vaan se uusiutuu. Suurin syy siihen on, ettei
meilli ei ole sallittu palvelualojen ja erilaisten
ryopaikkoj en riittdvii kehitrymisti.

Kataista huolestuttaa myos, etti syrjiytymi-
nen alkaa jo heti peruskoulun jllkeen. Kymme-
nen prosenttia peruskoulun pllttineistl ei sijoi-
tu minnekiln. Lisiksi toisen asteen ammarilli-
sen kouluruksen keskeyttdd toiset ro prosenrtia.
Nimi nuoret jllvit vain notkumaan jonnekin,
eivdtki saa ehmlstl kiinni. Ongelmaa on yritetry
korjata nuorten ry6pajoilla, mutta niitikin tar-
vimaisiin paljon lisaa.

Vauvabuumin aika?

Suomi ikilnryy nopeasti, mikl kasvattaa julkisia
menoja. Sekin vaarantaa hywinvointiyhteiskun-
nan kehittymistd. Tyciikiinen viestd vihenee
z5 vuoden kuluessa noin zoo ooo tuhannella
henkil<ill1.

- Huoltcsuhde muuttuu todella epledrrlli-
seksi. Nopeita lllkkeitl asiaan ei ole. Korjaavia
toimenpiteiti voidaan hakea syntpryden lisll-
misestl, maahanmuutosta ja siiti, etti tyossl
.jaksetaan entistl pidemplin.

Kataisen mielesti nykyisinkin Suomessa on
korkea synryryys muuhun Eurooppaan verrat-
tuna. Srlla el pelkastaan par.,ata. larvltaan vlela
vahvempaa synryryytta.

- Tehdaenkd lapsia vai ei, liitryy ellmin ar-
voih i n. Synryvyyden I isaamiseen pysrytean osi t-
tain vaikuttamaan taloudellisilla etuulsilla. Mut-

ta suurempi tekijii kuin perhe-etuudet ja niitten
mllri on, miten lapset vaikuttavat vanhempien
rydelemfin ja urakehitykseen. Jos mielekkdissl-
kin ryossi on jatkuvasti valtava paine, niin aika
hankala siihen on ottaa lisll liikkuvia tekijtiitii.

- Minulla on sellainen hytini, etti kaikkein
itsekeskeisin aika on jo ohitettu. Se aika, jolloin
lapsille ei ollut perheissi tilaa. Suunta on nyt
aiempaa maanhheisempi. Ehmiln halutaan li-
saa lnhlmllllslytta.

Katainen muistuttaa, ettl taustalla on myos
suurempi perhepoliittinen kysymys: Jatkossa
vanhemmuudesta aiheutuvien ty<inanta.jaku-
lujen tasaamisessa eri alojen vllilli on piistivl
eteenpiin.

Maahanmuuttajia !uovuuden
lisSSmiseksi

Maahanmuuttajia tarvitaan kahdesta s)yste. En-
sinnlkin milrdllisesti tydntekijoita on saatava li-
sil. Toiseksi on huolehdittava korkeasta osaami-
sesta ja elinkeinoelemin pysymisestl Suomessa.

Ja ne vaativat luovaa yhteiskuntaa.

- Luovuus syntyy osittain korkeasta koulu-
tuksesta mutta my<is siitd., ettl erilaiset kulttuurit
j a aj attelutavat kohtaavat.

Katainen ehdottaa maahanmuuton helpot-
tamista esimerkiksi poistamalla siirtymikausi
tyiivoiman vapaalle liikkuvuudelle. Nykyinen
kiytintri johtaa vain keplotteluun ja osoittaa,
etta tenne ei aidosti haluta lisli ryrivoimaa.

Myciskdin ulkomaisten opiskelij oiden ryrilu-
pa- ja oleskeluklytlntii ei edistl Suomeen jli-
misti. Tiiillii maksuttomasti opiskellut ja val-
mistunut llhetetlln heti pois, jos tyopaikkaa
ei ole.

- Opiskelijoilla pitiiisi olla mahdollisuus val-
mistuttuaan jIIdl Suomeen etsimiin toitii jok-
sikin ajaksi, vaikkapa puoleksi vuodeksi.

Pois hdtdtilan kulttuurista

Vuoden alussa voimaan tullut rycieldkeuudistus ja
sen tavoite, jossa keskimddrdistl eldkkeellesiirrymi-
sikii pyritiiiin nostarnaan noin kolmella urodella,
on Kataisen mielestl oikeansuuntainen. HIn kui-
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Jyrki Katainen johtaa eduskunnan
tulevaisuusvaliokuntaa. HSnen mu-
kaansa se on paikka, jossa mietitiSn
maan ja ehki maailman parhaiden
asiantuntijoiden kanssa asioita, jotka
ovat ajankohtaisia 10 - 15 vuoden
kuluttua. Viimeksi on valmistunut
katsaus tietoyhteiskunnan syviin
haasteisiin fi Iosofi an tohtori Pekka
Himasen johdolla.

tenkin uskoo, etti eldkkeellesiirrymisiin nosro on-
nistuu vain, .jos tyoeliimii muurruu.

Katainen viittaa Himasen raporttiin ja sielld
kasitelryyn hatetilan kulttuuriin, joka on hywin
suomalainenkin rrendi. Se tarkoittaa, etti jos

ryon organisoimista ja johtamista ja rycielimin
laadullisia uudistuksia ei osara tehde oikealla ra-
valla, kilpailu kirisrJy koko ajan ja vaaditaan en-
tisti enemmin. Silloin on aivan turha kuvitella,
etti kukaan jaksaisi ry<issl nykyistl pidemplln.

- Tyossloloajan pidentiminen taloudellisilla
porkkanoilla on ihan oikein. Mutta ne vaikut-
tavat vain, jos yleiset edellyrykset rydssi viihty-
miselle ja jaksamiselle ovat olemassa.

Tyrissl jaksaminen vaatii myos kohtuullisen
hyvil kuntoa. Nylryisessl tietoyhteiskunnassam-
me hy<iryliikunra on entisti vfiIisempil ja hen-
kinen kuormittavuus entisra suurempaa. Tdrkeil
olisi kannustaa ihmisii pitlmiln itsestlin pa-
rempaa huolta.

- Pekka Himanen on esittlnyt liikuntaku-
lujen verovihennysmallia. En ota kantaa, onko
se hyvi vai huono idea, mutta se kertoo asian
vakavuudesta.

myris resurssi. Meilh on ldhiaikoina kohtuullisen
suuri, hyvin toimeentuleva elikehisten jouk-
ko, joka on entista paremmassa kunnossa. Se on
suuri mahdollisuus erilaisille palveluinnovaatioil-
le, Katainen uskoo.

Lisiiksi kokeneitten viisaiden reservi kasvaa
koko ajan. SitI pitiisi voida hyodyntil monin
tavoin.

Katainen haluaisi lisata lasten ja ikiihmisten
kohtaamista. Hdntd huolestuttaa, ettei lapsilla ole
luonnollista kontaktia vanhoihin ihmisiin, koska
muuttoliike erottaa lapsiperheet isovanhemmista.
Vanhojen ihmisten puuttuminen hhipiiristl ka-
ventaa pahasti lasten maailmankuvaa.

- Eris innovaatio asian korjaamiseksi on jo
keksitty: Heinolan asuntomessuilla oli kunnan
vuokra-asunnoiksi rakennettu rivitalo, jossa oli
vierekkdin lapsiperheen vihdn isompi ja isovan-
hempien pienempi asunto. Tarkoituksena on,
etta kun kunnan vuokrataloon muuttaa perhe,
niin isovanhemmat muuttaisivat naapuriin.

Jyrki Kataisen mielestl on upeaa, etra asun-
torakentamisellakin voidaan edistdl nuorten ja
vanhempien vdlisti huolenpitoa. Nyt jiiiidiidn
vain odottamaan, miten se toimii kiytlnnossl.

Velitteminen kunniaan

- Iiikkaat eivit ole pelkdstaen rasite, vaan he ovat
H oostattelu : M o rjo- Li iso fokol o

Kuvot: Tu u I ikki H ol o p oinen
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TYOELAKEVAKUUTUKSEN JA PANKKIEN VALVONTAA
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Ra hoitusta rkastu ksen ja Va ku utusva lvontaviraston yhdistimi-

sestd nousee usein keskustelua. Parikin tytiryhmiiii on pohtinut

organisaatioiden uudelleen jdrjestelyd. Poliittista tukea, vih-

redtd valoa, yhdist6mishanke ei ole saanut. Finanssitavaratalot

ovat pankkeja ja vakuuttajia, mutta pankkitoimintojen ja va-

kuutusasioiden valvonta on asiantuntijoittemme mukaan syytd

pitdi erillddn.

- Eivoida ajatella, ett6 ty<ielSkevakuutustoiminta olisi valtio-

varainmi n isteri<in ja pankkivalvonnan kanssa samassa linjassa,

ia noo toi mitusjohtaja J u kka Ra ntala Etdketurva kesku ksesta.

- YhdistHmisasia on mit6 suurimmassa m55rin tarkoituksen-

mukaisuus- ja poliittinen kysymys, toteaa pankinjohtaja Matti

Louekoski Suomen Pankista.

Mitd sanoo ylijohtaja Peter Nyberg valtiovarainministeri<isti?

#-, Va ttiova ra i n m i n isterici ehdotti ra hoitqg*ja v4futu sva'rorp,,

H,,r,4i,,ff; ii 1pi sta v !! me ks i yi i=ti1,g.gr offi te n,,f a n kk i - j a'F
-, vakuutusalan organisointia Suoffisa oli setvittinyt Bj<irn+- 6P1P"-
#;
il#.1i

$L Laajasen puheenjohtama Vakuutus- ja rahoitusvalvonnan tyti-
ffii ryfrma vuonna 1999.
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tustarkastuksen yhdistlmisesti on keskusteltu

.lo prtkaan.
Toimitusjohtaja Jukka Rantala korostaa, ettl

vakuutustoiminta ja pankkitoiminta ovat eri
asioita. Hiin pitii hlwinii sitl, etti kummalla-
kin virastolla on asiantunteva organisaationsa ja
Iainslldlntriryrinsd.

- Pankkitoimintaa ja vakuutustoimintaa ei
saa samaistaa, vaikka finanssitavarataloista pu-
hutaankin.

Vakuutusvalvonnan ja Rahoitustarkastuk-
sen yhteistyo on jirjestetty fiksulla tavalla,
ovathan johtokunnatkin ldhes identtiset. Va-
kuutusvalvontavirasto on sosiaali- ja terveys-
ministeririn alainen organisaatio. Rahoitus-
tarkastuksen organisatorinen sijaintipaikka
on Suomen Pankki.

- Jos vakuutusvalvonta .ja rahoitustarkastus
yhdisryisivlt, niin tyoehkevakuuttamisen val-
vonta ja lainsd.idinto eriyryisivlt muusta vakuu-
tustoiminnan sdltelysti ja valvonnasta. Ei voida
ajatella, ettl ryoelikevakuutustoi.rninta olisi val-
tiovarainministeridn ja pankkivalvonnan kanssa
samassa linjassa. Vakuutus .ia pankki ovat kaksi
eri toimintaa. Vakuutus ei ole pankkitoimintaa,

Pankinjohtaja Matti Louekoskeri mlelestH
Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvonta-
viraston yhteistyti toimii hyvin. Virastojen
johtokuntien jdsenet ovat 16hes samat ja niis-
sI noudatetaan samoja valvontaperiaatteita.
- Tieto kulkee kitkattomasti ja nykyinen jir-
jestelmd toimii hyvin.

HEI

H

i pitiJsi yhdistiiiil Nykyinen jlrjes-
telmi on roimiva, eikl siti ole syy-
tl llhted muuttamaan. Ehketurva-
keskuksen toimitusjohtaja Jukka
Rantala on varma sanoistaan. Va-
kuutusvalvontaviraston j a Rahoi-

:B
=E.

Y

hdistimisasia on mitl suurimmassa
mllrin tarkoituksenmukaisuusky-
symys ja poliittinen kysymys. Ra-
hoitustarkastulaen j a vakuutusval-
vonnan yhdistdmiseen suhtaudun
viilelsti, vaikka yhdistlmispuheet

joskus minua irsyttdvdtkin. Aina, kun keskuste-
lua ka/ain, niin molempien virastojen henki-
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ETK:n toimitusjohtaja Jukka Rantala:
Pankkitoiminta ja vakuutustoiminta ovat eri asioita

vaan riskin kantoa maksua vastaan.
Ehketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka

Rantala on toiminut aikoinaan myos Vakuu-
tusyhtioiden Keskusliiton toimitusj ohtajana.
Vuonna zooo, jolloin yhdistlmisesti myos pu-
huttiin, Rantala totesi muun muassa nlin:

"Yhdistlmisen myoti finanssipoliittista ja
budjettivaltaa pitdvl ministerio hoitaisi yhtei-
solainslidintol, pankki- ja vakuutusvalvontaa,
niiden tuotteita seki yhtioiden ja asiakkaiden
verotusta koskevan lainslldinnon valmistelun.
Vakuutusala on niin merkittdvi ja omintakeinen

Toimitusjohtaja Jukka Rantala korostaa, ette
tyiiel5kevakuutustoiminta ei saa olla samas-
sa Iinjassa valtiovarainministeriiin ja pankki-
valvonnan kanssa.

elinkeino, ettei siti ole viisasta ryontli samaan
VM:n lainvalmistelu- ja valvontaputkeen naa-
purialojen kanssa. Valvontaa ja lainsidntril tulee
kehittll nykyisen organisaatiomallin pohjalta ja
antaa alalle ry<irauha. Jatkuva asian vatvominen
haittaa olennaiseen keskitrymisti."

Toimitusjohtaja Jukka Rantala Eldl<eturvakes-
kuksesta kokee Vakuutusvalvonnan ja Rahoitus-
tarkastuksen yhdistimiskeskustelun turhautta-
valai, koska asia on useaan otteeseen selvitetry.

- Kylliihiin maailma linti vetli ja keskustella
saa, mutta tavan takaa toistuva organisointikes-
kustelu vanhoin ja moneen kertaan perustelluin
argumentein ei ole omiaan parantamaan valvon-
nan kiytinnon hoitamista.

Vakuutusvalvonnan resurssikysymys on yh-
disrimisestl riippumaton asia.

- Yhdistlminen ei tuo yhtiln uutta resurssia.
Rahoitusta on lisdttdvd ja palkkapolitiikka hoi-
dettava niin, ettl pitevll vlkel on saatavissa. r

Pan ki njohtaja Matti Louekoski:
Suhtaudun viileisti

lijkunra hermostuu ja paras viki ainakin uhkaa
lihtei muualle. Niin on kdynyt.

Suomen Pankin johtaja Matti Louekos-
ki on Rahoitustarkastuksen (Rata) johtokun-
nan puheenjohtaja ja Vakuutusvalvontaviras-
ton johtokunnan jdsen. HIn toivoo virastoille
ryorauhaa.

Rahoitustarkastus on hallinnollinen osa Suo-
men Pankkia. Rahoitustarkastuksen tehtdvlnl
on rahamarkkinoiden mikrovalvonta. Makro-
valvonta kuuluu Suomen Pankille. Vakuutusval-
vonta on sosiaali- ja terveysministerion hallin-
nonalaan kuuluva, itsenlinen hallintoviranomai-
nen. Sen tehtivlni on vakuutusalan mikrotason
valvonta. Sosiaali- ja terveysministeriolle kuuluu

)))
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,l'*t:- 11"11r,.,, ehdotti, ettd pankkitarkastusvi-
rasto lopetetaan ja siirretiin toiminnot ja hen-

. kiltikunth osastoksi Suomen Pankkiin. Tall6in
talousvaliokunta plltti, etta nain ei tehdi, vaan
pankkivalvonta siirretldn hallinnollisesti Suo-
men Pankin yhteyteen ja piitoksenteon itsenli-
syys slilytetiin.

Rahoitustarkastus toimii nykyisin Suomen
Pankin yhteydessl itseniiseni viranomaisena.

- Niin saavutetaan synergiaeruia, silla kay-
tamme muun muassa samoia tietokantoja ja ti-
lastoja. Yhteiset saenndt koskevar myos henkilci-
kuntapolitiikkaa. Suomen Pankissa on noin 65o

ryontekijIl, joista "ratalaisia' r5o. Jos Rahoitus-

makrotason valvonta.

- Jos vakuutusvalvonta yhdistettlisiin,rahoi-
tustarkastukgeen, niin siitl nousee viiltttftllttl
kysymys lainsiddinntistl. Voisiko ajatella, etti
STM luopuisi valmistelemansa lainsidddnntjn
tdy'tintiidnpanon valvonnasta? Minun vastauk-
seni on automaattisesti EMakuutustoiminnas-
ta vakuutulaila mitaftuna kolme neljdsosaa on
lakisiiteisti. fli voida ajatella, ettd sosiaalilain-
siiddnto annettaisiin muualle kuin sosiaalimi-
nisteririon.

Matti louekoski muistaa rg8oJopun pankki-
kriisin ajan. Hiin oli tuolloin kansanedustaja ja
eduskunnan talouwaliokunnan puheen j ohtaj a.

tarkastus siirrettlisiin muua[e, Suomen Pankin
tietojlrjestelmii ei voisi kdyttid ja mahdollinen
uusi virasto joutuisi perustamaan oman hallin-
tonsa ja se olisi kallista.

Pankinjohtaja Matti Louekosken mielestl on
erittiin vaikeaa kehittiiii jlrjestelmd.d, jossa kaikki
valvonta olisi yhdessi paikassa

Louekosken mukaan vanha hallinnon silntri
pitee yhl:

-Jos jokin jlrjestelml toimii hywin, dh muu-
ta siti.

hdisrymiskysymys on ollut esilli
sddnn<illisin vdliajoin, viimeksi kol-
me yuotta sitten. Silloinhan piitet-
tiin, etta yhdistlmiseen ei ole tar-
veca. Niin toteaa Vakuutusvalvon-
taviraston ylijohtaja Hely Salomaa.
ettd tilanne ei kolmen vuoden kulu-

'..9.'
osa on rahoitustarkastuksen valvottavia ja osa on
meiddn valvottavia. Vaikka niin on, yhteistyo
toimii. Meilh on finanssiryhmitrymien valvon-
nassa valvontayhteisryciryhmit, missd kdytinnon
tasolla tehdiin valvontayhteistyritl, yli.i ohtaj a

Salomaa toteaa.
Vakuutusvalvontaviraston ja Rahoitustarkas-

tusviraston yhdistiirnistl ylijohtaja ei halua spe-
kuloida. Hiin j iitt:iii foorum i n pol i ti iko ille.

Vakuutusvalvontaviraston vuosi zoo5 on al-
kanut muuttuneilla miirlyksilli.

- Olemme tehneet muutoksia muun muassa
siilien, miten sijoituksia luokitellaan ryoehkeyh-
tibiden vakavaraisuuslaskennassa. Myos vastuu-
velankatteeseen ruli pienii muutoksia. Nlitihin
ryoeliikeyhtitit olivat esittineet.

1
+r

Hely Salomaa on toiminut Vakuutusval-
vontaviraston ylijohtajana vuodesta 2001.
- Resursseja meilli on kohtuullisen hyvin.
HenkiltikuntamS6rS on 68.

I
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tiYlijohtaja Hely Salomaa:

e tarvetta muutoEn nd kseen
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Hin
essa

seet

ja ettl Rahoitustarkastuksen
toimii hywin. Muutostarvetta

ovat jllleen nous-

arvelee, ettl puheennostatta-
jina tdlh kerralla vakuutus- .ia rahoitusryh-
mlen finanssitavaratalot.
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konserniin kuuluvista yriryksistl
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vaatii aina kehirtimistl, mutta uudelleenjir-
ei rarvita, toteaa osasropi.lllikkO, ylilohtala Tar-

Pukkila sosiaali- ja

Pukkilan mielestl

yhdistlmistI
on otettava huomioon. Suomes-

rooli ylsiryisien vakuutuslaitolsen
tilannetta ei voi

martten
on valvoa. Annetaan

on suufl ta

oaotta
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Ylijohtaja Peter Nyberg valtiovarainministeririsrd. muisrurtaa, etti yhdistlmiseh-

minen sekl omistuksellisesti ettl toiminnallisesri kuin myos pyrkimys
tehokkuuteen.

- Ehdotuksen tarkoituksena oli varmistaa yhdisterylle valvojalle kaikissa tilan-
teissa my6s selkeit ja johdonmukaiset slidokset, kertoo Peter Nyberg.

Hinen mukaansa ry6eliikejlrjestelmin ja muuta lakisditeisrl vakuutusta koske-
van lainslidinniin valmistelu olisi VM:n ehdotuksen mukaisesri jilnyr sosiaali- ja
terveysministerion vastuulle sosiaalipoliirtisen luonteensa takia.

Ylijohtaja Peter Nybergin nikemyksen mukaan asiaperustelur valvonnan ja
lainvalmistelun osittaiselle yhteniistlmiselle eivlt ole viime vuosina heikenryneet.
Virkamiesvalmistelun uudelleen klynnistlmiselle tarvitaan riittdvl poliittinen tuki,
joka aikaisemmin on puuttunur.
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uomi on nopeaa iauhtia harmaantumas-
sa ja yrinljit siini mukana. Euroopan
unionin tilastojen mukaan Suomi on nii-
til maita, joisa nopeimmin lihivuosina
ikiiinnytiin j a aletaan si i rryii eliikkeelle.
Sama kehirys koskee merkitdiviisti,myiis

'YEL1i ptiribs$'rileria- yritdjiii, -lioska yritt?ijilln
keskiiki on jonlin vegaqkorkqumpi kuin pal-
rkansaaiilla.'Lisiltsi aiemmista sut<upolvism liihd
suurempi osa yritt?ijilsi kuin viime vuosina siiti
ylainkertaisesta syysti, eal palkkarytitd ei ollut
niin hyvin tarjolla kuin nykyisin.

ritdiille lakisciiteinen el5keturva, YEL,
tuli 15 vuotta sitten, noin kymmenen
vuotta palkansaajien jirjestelmin jil-
keen. Alkuvuosina yritttjiipiireissl kiy-
tiin koraakin keskusdua palcollisen yrit-
tiijiieliikevakuutuksen tarpeellisu udesta.

y6s lakisliteinen elikejlrjestelmii on
yritrdnyt lievent[i nliti ongelmia.
Yrirystoiminnan alkuvaiheen maksu-
jaon porrastettu pienemmilai sekii ai-
van dskettiin on tuotu muutos, ronka
mtikaan lakisiiiteistl ellkett?i voi t{y-

dentdii joustavasti, jos yrirystoiminnan nrlos an-
taa siihen mahdollisuuden. Yritljien ellkenrrvaa
on vuooien saatossa siten paranneltu paremmin
vastaamaan yrittij ien erityistarpeita.

Viime vuosina yrittijlpiireissi ei juuri ole
keskusteltu ideologisesti lakisd.iteisen eldketur-
van tarpeellisuudesta- Muutoinkin yririijfit ovat
havahtuneet huomaamaan yhteiskunnan yhl
kehitryneempien sosiaaliturvajlrjestelmien tar-
peelliruuden mytis yrittijille ja hlnen perheen-
jdsenilleen.

Kpelyjen mukaan yrittdjiin ja hlnen perheen-
si sosiaalirurva onkin kolmen tdrkeimmln asian
joukossa, kun kyqgt*in niiti asiakokonaisu{rk-
sia, joita pitiiisi kehittll yrirystoiminnan edis-
tlmiselsi.

iml Suomessa tapahtunut kehitys ei mi-
tenkfin ole ainudaatuista vaan vastairvan-
tyyppistl asenteiden ia ajatusten muut-
tumista on tapahtunut myos muualla
Euroopassa, etenkin Pohjois-Euroopassa.
Niiille maille on runnusomatsta kattavat

ja enruksiltaan hyv{t sosiaalivakuuttsjdrjeeteknlit
ja muu sosiaaliturva.

Yrittijiit nlyttdvit siten kansai nvd.lisestikin
olevan siti mielti, etti yrittljiksi hhtemisti ei
rule rangaista niiden etuuksien mencttlmiselli
sen paremmin yrittiijiin kuin hinen perheen-
jiisentensiikiln osalta. Tdtt edellytt?ii mytis kan-
salaisten yhdenvertaisuus sosiaalitunrassa.

tl
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Hymy herkissd - keskus-
telu alkamassa. Edessi pa-
rin tunnin paneutuminen
Suomen hyvinvointiin ja
talousnikymiin.

Tytieldke-lehti kutsui kolme talousajattelijaa pydreen p<iydiin keskusteluun

tytieldkkeen tulevaisuuden ndkymistS. Elinkeinoeldmdn Tutkimuslaitos, Val-

tion taloudellinen tutkimuskeskus ja ElSketurvakeskus eivdt alalla vallitsevasta

konsensuksesta huolimatta aina veisaa yhtii virtt5. Tdydellistii sekakuoroa ei

kuitenkaan tdlld kertaa syntynyt, mutta sentddn muutama soolo ja soradinikin

iltapdivdn aikana kuultiin.

Adnessd ovat tutki musptiSl li kkri Seija llmakunnas (ETK), tutkimusjohtaja

Jukka Lassila (ETLA) ja tutkimusptiii lli kk<i Pekka Parkkinen (VATT).

TALOUSTT ETEI LIJOI DEN TU LEVAISU USVISIOT:

[] S J
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TALOUTEEN

o ennen kun ehkeuudisrus saa
tiin lainvoimaiseksi, alkoi keskus
telu sen riittirrydesti. Onko tu
leva elikemeno hallinnassa, liioi
tellaanko vai aliarvioidaanko sitl
Vastakkainasetteluiltakaan ei ol
sllstytty, ja julkisuudessa kiyt'
kiistely on tiivisrynyt Jukka Lassi
lan ja Pekka Parkkisen vilille.

Antaa Lassilan aloittaa: - Ell
kejirjesrelmdn hyvdin hoitoon or
tulevaisuudessa entistikin vaike
ampaa valmistautua, silld esimer
kiksi korkojen. rycillisyyden tai ra
louskasvun todellista kehirysti or

mahdotonta tietll. Mielestini elikkeiden kes

tdryystarkastelu ei ole riittlvl eikd tilanne niir
hywl, mitl useimmat laskelmat antavat ymmir
t11, hdn sanoo.

Lassilan mukaan Suomessa pitlisi kehittir
vaihtoehtoisia elikestrategioita esimerkiksi eri
Iaisten vlesto- ja talouskasvuoletusten avulla
- Indeksointia tai rahastointia voisi hyvin sitor
erilaisiin taloudellisiin mekanismeihin. Se tois
eldkepuolelle kaivattavaa jousroa.

Tilaa uusille hienosdddtiille

Vaikka Pekka Parkkinen tunnustautuukin pro.
fessori Teivo Pentiki.isen luoman tyoehkkeer
vankkumattomaksi ihailijaksi, nlkee hIn silt
hienoslddolle tilausta. Ensin kuitenkin kehuja:

- Tyoeldke on luonteeltaan yksiryisen sekto.
rin hoitama kollektiivinen vakuutusjlrjestelm;
koko vlestolle. Lyhyen elaman elavat kustanra.
var osan pitklin elivien eli.kkeistl, silh nuoren:
kuolleet eivit ehdi saada takaisin maksamiaar
elikemaksuja. Yksinkertainen, murta roimivi
innovaatio!

- Siitl huolimatta myos minun mielestlnr
joillekin automaattisille siitrimekanismeille oli-
si ryoeldkkeessl paikka. Oiva esimerkki hywlsti
automaattisesta sopeuttaj asta on elinaikakerroin
Parkkinen toteaa.

- En kuitenkaan kannata turhan paljon si-
doksia taloudellisten indikaatioiden ja elikejlr-
jestelmin vdlille. Stokastisiin viestoennusteisiin
uskominen kuuluu uskonasioiden joukkoon,
Kuinka tilastotieteilijlt voisivat nlhdi mennei-
syyden perusteella tulevaisuuteen, I'arkkinen
ihmettelee.

Lassilan mielestl ellkejirjestelmln varautu-
minen tulevaisuuden epdvarmuuteen voisi Suo-
messa olla paremmallakin tasolla:

- USA:ssa kongressin budjettitoimisto tekee
nykyiln rutii ninomaisesti elikejlrjestelmln sto-
kastisia kestdryysarvioita. Iso-Britanniassa j ulkis-
tettiin tammikuussa julkisen talouden kestdr,yys-
arvio, ja laskelmia on tehry mycis Hollannissa.ja
Saksassa, hln kertoo.
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- Kaikki te osaatte unissannekin ikiintymiskehitystii kuvaavat k6yrdt, p55toimittaja Reijo Ollikainen (edessH selin) toteaa ja
piirtliii ilmaan kaarta. Hin haastaa Jukka Lassilan (vasemmalla), SeUa llmakunnaksen ja Pekka Parkkisen ennustamaan har-
maantuvan Suomen tulevaisuutta. Taloustieteilijiiiden ajatuksia kirjaa toimittaja Kati Kalliom6ki (oikealla).

ElSkemenoja ei voi ohittaa

Seija Ilmakunnas huomauttaa, ettl tulevaan val-
mentautuminen on aloitettu tyciehkkecssi jo
pitkin aikaa sitten ja muutoksia on tehty vihi
vahalta.

- Tiillakin tavoin on pIIsry hywlln lopputu-
lokseen. Automaattisten siitomekanismien vai-
kutukset elikkeiden riittir,yyteen j a tulonjakoon
tulee arvioida ennen niiden kiyt<in laajentamis-
ta, Ilmakunnas sanoo.

Varautumista ikilnrymiseen osoittaa se, ettd
laskelmat tulevista menoeristi on ekonomistien
p6ydalla puhki kulutettuja. Kun tiedossa olevan
kehiryksen vaikutuksia yhteiskunnassa pyritlin
minimoimaan, katseet kiintywtt usein ensim-
miisend kansakunnan rahavarantoon.

Lassila nimell oitis pldslyn taloustieteilijoi-
den yliotteeseen ikilnrymiskeskustelussa: - Van-
hojen ihmisten lukumlirl on tulevina vuosi-
kymmeninl niin massiivinen, ertei julkisen ta-
louden menoja ja eldkemenoja voi yksinkertai-
sesti ohirraa, hin sanoo.

Myos Parkkisen ajatukset ikiintymises-
ti kdintyvit luontevasti talouden suunraan:
- Ikiinryminen on merkittivi asia koko kan-
santalouden, eiki pelklstiln julkisen talouden
kannalta. Tycivoiman vihentymiselh on suorar

Ilmakunnas huomauttaa, etre yleensa ikean-
tymiseen paneudutaan f uuri julkisen talouden
nlkokulmasta. Ilmion laajempi kansantalou-
dellinen tarkasteleminen on jiinyt vihemmil-
le. Ndkokulman rajaaminen julkiseen talouteen
sysdl kuitenkin samalla tarkastelun ulkopuolelle
m0nta muuta, relevanttia asiaa.

- Miten ikiintyminen vaikuttaa muun mu-
assa tuottavuuteen ja kulutukseen? Ikilnrymisen
kansantaloudelliset vaikutukset saarravat olla hy-
vin monimuotoisia, Ilmakunnas sanoo.

Parkkinen ryhtly miettimlln oman vertais-
ryh mlnsl kul utuskiyttiyrymisti.

- Meid1n sukupolvemme ei ole samanlai-
nen kuin nykyisten elikeleisten sukupolvi, joka
siistil uskomattoman paljon pienisti ehkkeis-
tiin. Me tulevat elakelaiset osaamme kylla kulut-
taa tulomme, jotka eldkeaikana rulevar olemaan
huomattavasti suuremmat kuin nylyisren elike-
liisten tulot, Parkkinen toteaa.

- Meiddn sukupolvemme hankkii eliikkeil-
liin my<is sellaisia hoiva- ja muira palveluja, jot-
ka nykyiset elikeliiset saavat julkiselta taloudel-

Markkinatalouden kyvyt puntariin

Lassila uskoo, etti yksityinen talous ja markki-
natalous sopeutuvat joustavasti ikiintymiseen
ennen pitkli: - Erikseen ohjausmekanismeja ja
piitoksil tarvitaan lihinni vain julkisen talou-
den puolella, hln toteaa.

Ilmakunnas myotiilee osin Lassilan ajatusta
markkinatalouden sopeutuvaisuudesta:

- Markkinat hoitavat varmaan ison osan
ikdinrymisen aiheuttamisra muutoksista. Tdmi
ei kuitenkaan tarkoita siti, ettl markkinoiden so-
peutuminen olisi tasaista ja tasapainoista. Muu-
tokset esimerkiksi tycimarkkinoilla voivat olla
suuriakin ja tuoda mukanaan yhteiskunnallista
,annrtetta, han llsaa.

- Ellkejiirjestelmil markkinat eivlt rieten-
keen hoida. Eivitkl ryomarkkinoitakaan rlysin,
tosin osan ryovoimamuutosten vaikutuksista voi
jittdi markkinoiden kdsiin. Monet yritykset so-
peuttavat jo nyt ryrivoimarakennettaan kehiryk-
sen mukaisesti. Jotkut ldhtevdt teertimlin asioita
sielli, missi rycivoimaa on ja missl tyo maksaa

vaikutukset ryopanokseen ja tuottavuuteen, hin ta. Me myos tuemme taloudellisesti lapsiamme
toteaa. ja lastenlapsiamme. Teman vuoksi nuorten ei

kannata kovin suuresti "surra" vanhempiensa
Ei pelkkiiijulkista taloutta Parantuvaa eliketurvaa, Parkkinen lisee.
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vihemmdn kuin tiiiilli, Lassila sanoo. lamaa, Parkkinen lisll.
Keskustelijat ryhtlwit yhteistuumin mietti- Ilmakunnas toteaa, etti yhteiskunnallises- :

miin palkkojen kehirystl. Kysynnln ja tarjon- sa keskustelussa alkaa olla kaksi koulukuntaa: '

nan lait nousevat tulevaisuudessa entistakin tar- - Ensimmiisen mukaan uhkana on rydvoiman :

keimmiksi. Ilmakunnas huomauttaa, ette esi- ' vlheneminen suurten ikiluokkien elikciiryessd.
merkiksi palkkaerojen kasvu lisaisi mydhemmin Toisen koulukunnan mielesti tuottavuuskehi-
myos ehkkeen saajien tuloeroja. tykseen pitiisi kiinnittil enemmin huomiota

- Nykyiiin senioripainotteisuus niikry palk- kuin ryon mlirlln.
karakenreessa liihinni siten, erti monilla iklin- - Pitkalla aikaviilillii tuottavuuskehirys on ta-
tyneilh ryontekijtiilli on hlwl tulotaso, Lassila , louskasvun veturi, ja tuottavuuden paraneminen
toteaa. nostaa myos palkkoja. Hyvin tuottavalla rytivoi-

malla on varaa lihtel varhain elikkeelle. Tdml
Pitki tytiura on tavoiteltava ja kallis siis saattaa toimia vastaan eldkeuudistuksen omia

pyrkimyksil pidentii suomalaisten ty<iuria, Il-
makunnas pohtii.Parkkinen kertoo odottavansa mielenkiinnol-

la, kuinka paljon ehkeuudistus vaikuttaa ty6
voiman pysygyteen: - EnlI ei tycimarkkinoil-
ta pdlse varhain pois niin helposti kuin ennen.
Sekin olisi parannus, jos suomalaiset pysyisivit
edes 63-vuotiaiksi triissl. Kovin monet eivit
varmaan tartu tarjoukseen jatkaa 68-vuotiaiksi
saakka. Pahimmassa tapauksessa kannustin-
karttumaa jlivlt nauttimaan sellaiset ihmiset,
ioiden tyopanoksella on vlhiten kysyntil.

Tyovoiman kustannuksia ajatellen tyonteon
jatkamisella yli nykyisten eiikeikien ei ole Las-
silan mielestl vllttimittl pelklstdin myonteisil
vaikutuksia. - Joidenkin ikllnrywien ryon tuot-
tavuus voi pysyl hywiinl, toisilla taas ei, Lassila
toteaa,

- Tyo" tuottavuus nousee toki keskeiseksi

ryovoimapulan aikana, mutta silti on tlrkeii saa-

da ryovoimareservit kiyttrion eli ikiryh mittliset
tyollisyysasteet edes yhti korkeiksi kuin ennen

Elinikii kasvaa ja kasvaa...

Elikeuudistuksen tavoite lyklti suomalaisten
eliikkeelle siirtymisikld parilla, kolmella vuo-
della kuulostaa keskustelijoiden korvaan varsin
kohtuulliselta. He ryhtyvdt pohtimaan, onko
tavoite riittlvl.

- Ainakin tavoite on realistinen siini mie-
lessi, etti ihmisen eliniin odotteen arvellaan
kasvavan reilusti. Perimmlinen ryon jatkamisen
motiivi pitiisi siis tulla juuri eliniln pidenrymi-
sestl, Lassila toteaa.

Ilmakunnas laskee, etti tavoite tdytryy, mikdli
eliniln pitenemisen mukana tulevista lisdvuosista
klytetlln puolet ryontekoon.

- Mutta asiaa pitiisi katsoa osana laajempaa
perspektiivil. Ty6voiman kasvattaminen tulisi
tapahtua myris muuta kautta kuin ryourien pi-

dentd.misen avulla. Jos meillii tllll hetkelh noin
seitsemln prosenttia ryoiklisisti on rytikyrytt6-
myyselikkeelli, niin terveiden ryciurien piden-
timinen ei pelkistiin riiti tavoitteeksi, Ilma-
kunnas sanoo.

Parkkinen arvelee, ettl ehkeuudistuksen ta-
voite ryourien pidentimisestaraytqy. - En kui-
tenkaan usko, etti ttiissi sinnittelevit mummot
ja papat, vaan tt-vuotiaiden joukko pysry entisti
pidempddn toissi parantuneen ryollisyystilanteen
vuoksi, hin toteaa.

Kene!!e tytitunnit kasautuvat?

Parkkinen olisi valmis lopettamaan pelkistldn
ryoll islysasreeseen tuijottam isen.

- Paljon mielekkllmpil olisi tarkastella
tyotunteja ja kenelle triitl on tarjolla: esimer-
kiksi vain innovatiivisille yrittijille tai huippu-
asiantuntijoille? Kansantalouden kannalta on
tlrkell, miten reaalitulot saadaan aikaiseksi.
Karkeasti yleisrlen olisi terkeea saada pysy-
midn tyohullut toissi pitkii2in, mutta muut
saisivat liihtei ellkkeelle vaikka 6z-vuotiaina,
Parkkinen heittdi.

Myos Ilmakunnaksen mukaan tytituntikes-
kustelu on rahoituspohjan vuoksi oleellista. HI-
nen mielesti tulisi kuitenkin tavoitella ryotun-
tien tasaista jakautumista.

- Elikeuudistuksen yksi perustavanlaatui-
simpia ja parhaita kohtia on, ette se vahvistaa
etuuksien ja maksujen yhteytti. Tdmi on tar-
peen eliikejiirjestelmln legitimiteetin kannalta.
Samalla meilh ei ole varaa kasata vain joillekin
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Syntyvyyspuhututtaa keskustelijoita. - Seon aikanaan !askenutosittainjuuri eldkejdrjes-
telmin vuoksi. Ennen lapsia teytyi tehde vanhuuden turvaksi, mutta nyt sosiaaliturva hoitaa

Lassila sanoo.

Miten piSstd kdsiksi lapsilukuun? - Yhteis-
kuntapolitiikalla voi vaikuttaa mytis synty-
vyyteen. Sen kehitys 16hivuosina vaikuttaa

Stdeldke r . zoo1



t6itl. Siiti ei synny kestivli ja oikeudenmukais-
ta turvaa, Ilmakunnas painorraa.

Epivarmuus on siedettevisse

Ilmakunnas iloitsee, etta Suomen vahvuutena
on haastavina talousaikoinakin epivarmuuden
sieto.

- Siiti voimme kiittll plitriksentekosystee-
milmme, jossa voidaan ottaa yhdelli kertaa hal-
tuun laaja paketti ja klsitellii monra isoa eplvar-
muustekijaa. Elikeratkaisut ja palkkaratkaisut
ovat ikaen kuin samassa neuvottelupoydissi.
Tlmi on monelle maalle harvinaista, Ilmakun-
nas huomauttaa.

- Monet kansainvdliset vertailut ja luokittelut
elikejdrjestelmisti keskitryvdt tosiaankin tarkas-
telemaan kestivlytti hyvin kapeasti, ja ne saat-
tavat johtaa hywin erikoisiin loppuplitelmiin,
Lassila sanoo.

Parkkinen huomauttaa, ettl suomalainen ryo-
eldke joutuu usein aivan vlirlln sarjaan erilaisis-
sa kansainvilisissi talousvertailuissa.

- Tyoelekejarjesrelmdmme kun ei ole pelkis-
tlin julkista taloutta, vaan siihen on onnisru-
neella yhdistetry myos yksityisen sektorin par-
haita puolia, Parkkinen toteaa.

Suomi vaikenee maailmalla

Ilmakunnaksen mielestd Suomen olisi syyti
oppia kommunikoimaan maailmalla omisra
ratkaisuistaan ja elikejlrjestelmin rakenteesta
nykyisti paremmin.

- Emme oikein saa sanotuksi, ettl tyoehk-
keemme on iso kokonaisuus, joka sisiltil muun

keet. Kun meiddn korkeita maksujamme arvos-
tellaan, olisi samassa yhteydessi hy,vi kertoa,
mitl kaikkea samalla maksulla saa. Usein vaike-
nemme kansainvilisilli areenoilla liian helposti,
jos emme saa sanomaamme kerralla llvitse, Il-
makunnas toteaa.

- Sen sijaan ruotsalaiset ovat osanneet mark-
kinoida omaa eldl<erakennerraan maailmalle erit-
tdin hywin. Viittauksia Ruotsin jlrjestelmlln

, kuulee usein kansainvilisissi yhteyksissd, ja mo-
net maat ovatkin orraneer mallia sieltd. Lassila

, toteaa.

Rahastoida voi !iikaakin

Yksi maailmallakin tunnustettu suomalaisen ryo-
ehkkeen vahvuus on rahastointi. Monet muut
ovat heranneet etukiteissdistdmiseen vasra nyt.

Kaikki eivit kuitenkaan karso rahastointia
pelkdsrddn hyvalla silmdlld. Ainakin arvio sopi-
vasta rahastointiasteesta vaihtelee.

Lassila perllnkuuluttaa vaihtoehtoisia las-
kelmia ja mekanismeja my<is rahastointiastetta
ohjaamaan: - Ei ole hlwiksi, jos varaudumme
tuleviin elikemenoihin rahastoimalla liikaa. Se

voi aiheuttaa muun muassa ryon kallistumista
ja ryott6myytti.

Lassilan mielesti ryoehkepuolen pitiisi kyeti
reagoimaan nopeasti taloudellisiin muutoksiin.

- Jos se ei rlhln pysry tuloksena voi pahim-
millaan olla vaikkapa ei-toivottu Chilen eliike-

malli, jossa ihmiset sijoittavat itse elikevaransa.
Esimerkiksi USA:ssa Bush ajaa elikejlrjestelmln

sen jlrjestelmin rahoitusongelmalla, eli odotet-
tavissa olevalla, muutaman prosentin elikemak-
sukasvulla, Lassila huomauttaa.

Ennemmin sijoituksena kuin puskurina

Parkkisen mielestl ryriehkkeiden rahastointiin ei
kaivata suuria muutoksia ainakaan llhivuosina,
mutta valtiontalouden tilaa kannattaa parantaa
jatkuvasti.

- Valtion kannattaa maksaa velkansa pois, jol-
loin valtiontalouteen saadaan nykyistl parempi
puskuri huonojen aikojen varalta. SitI vastoin
ryoellkkeiden sijoittamiseen ei julkisen vallan
tarvitse sekaantua. Kylla tyoelakeyhtioiden sijoi-
tusasiantuntijat tietdvit, miten rahastoja kannat-
taa hoitaa, Parkkinen vakuuttaa.

Ilmakunnas ndkee eldkerahastoinnin eriln-
laisena vipuna, .jonka avulla kompleksisista ko-
konaisuutta voi slidelld:

- Tyoikiisen vdeston vlheneminen on uusi ja
ennen kokematon tilanne. Siiti tlyrJy voida re-
pii myos tuottavuutta, ja rahastoidut varat tulee
saada sijoituksina tuottamaan. Munien kahteen
koriin laittaminen on jirkevii, hln toteaa.

le kst i : Kot i Ka I I i om ii ki
Kuvot: luho Bohkonen

muassa ryokyvttomyyden turvan ja perhe-ehk- , osittaista yksiryistlmistl ja perustelee sitl nykyi-
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merkittiviisti my6s arvioihin eldkkeiden
rahoituksen kestivyydesti, Seija llmakunnas
painottaa.

Vdestiiasioissa ei kannata luottaa ulkomaiden apuun. - En oikein jaksa uskoa, ette Suomeen
voisi tuoda tytivoimaa joukoittain. Muista maista raadaan tyiivoimaa, jos palkat ovat teelle
riittivdn korkeat, Pekka Parkkinen toteaa.
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ielenterveysongelmat ovat kaikkien
mittareiden mukaan suurin tyoky-
q'ttomyytti aiheuttava sairausryhml.
Mielenterveysel6kkeiden elikemeno
on muita sairausryhmii suurempi.
Vuonna zoo3 tycielikejirjestelmdn

ryokyvytttimyysehkemeno oli kaikkiaan z zo6
miljoonaa euroa, ia kolmasosa taste summasta,

728 miljoonaa euroa, kului mielenterveyssyisti
alkaneisiin ryokpyttomlyseldkkeisiin.

Mielenterveyden heiririt ovat my<is uusien
tyokpTttomyyseldkkeiden suurin sairausryh-
mi. Aina ei ole ollut ndin. Vieli viime vuosi-
kymmenelli tuki- ja liikuntaelinten sairaudet
olivat selvlsti suurin ryokyrymomyyselikkeiden
perusreena oleva sairausryhmd. Tirki- ja liikunta-
elinsairauksiin perustuvien elikkeiden alkavuus

- eldkkeelle siirryneiden osuus ei-ehkkeelli ole-
vasta vdestosti - oli vuonna r99o kaksinkertai-
nen mielenterveysehkkeiden alkavuuteen ver-
rattuna (kuva r).

rggoJuvulla somaattisiin sairauksiin ja psyyk-
kisiin ongelmiin perustuvien tydkpyttomyys-
elikkeiden alkavuus kehitryi eri tavoin. Somaat-
tisiin sairaulsiin, eriryisesti tuki- ja liikuntaelin-
ten sairauksiin perustuville eliikkeille siirryminen
vlheni aina viime vuosikymmenen lopulle asti.
Sen sijaan mielenterveysehkkeiden alkavuus py-
syi jokseenkin tasaisena. Niin mielenterveys-
elikkeiden suhteellinen osuus kaikista tyoky-
q.tttimyyseldkkeisti kasvoi, 

.f 
a mielenterveyssyyt

nousivat tirkeimmiksi ryolgryttdmyytti aiheut-
tavaksi sairausryhmiksi.

Viime vuosina ryolgvyttomlyselikkeiden ke-
hirys on ollut samansuuntainen sekd psyykkisissi
etta somaattisissa sairausryhmissd verenkierto-
elinten sairauksia lukuun ottamatta. Kaikissa
muissa sairausryhmissi ryokyvyttomyyseldkkeelle
siirryminen kdinryi r99o-luvun lopulla kasvuun.
Mielenterveyselikkeissl kasvu on ollut hiukan
suurempaa kuin esimerkiftsi tuki- ja liikuntaelin-
ten sairauksiin perustuvissa ellkkeissi.

Sairastavuus ja tyii ovat muuttuneet

Tyokpytt6mryselikkeiden perusteena olevien
sairausryhmien merkiryksen muutos selitrly osit-
tain yleiselli sairastavuuden muutoksella. Terve-
ys 2ooo -tutkimuksen mukaan monet kansansai-
raudet kuten sepelvaltimotauti .ia useat tuki- ja
liikuntaelinsairaudet ovat vihentyneet, sen si-
jaan mielenterveysongelmien yleisyys on pysynyt
ennallaan. Myos sairastavuuden ja sairauksien
hlwiiksyttlqyden kulttuuriset muutokset ovat
saattaneet vaikuttaa mielenterveysehkkeiden
entisti nikyvimpiln asemaan.

Ty<ikyvyttomrys liitryy kuitenkin paitsi sai-
rauteen myos ryohon. Toimihenkilciistyminen
.ia ryon muuttuminen entistl enemmin mielen
tyriksi lienee vaikuttanut liysisen tyokpytto-
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r M ielenterveysongel mat a i heuttavat

runsaasti sairauspoissaoloja ja mytis

pitempiai

Vuonna 2003 yli 170 000 suomalaista

eli runsas kolme prosenttia tytiikdisesti

vdest<istd ol i tytikyvytttimyyseldkkeel lti

mielenterveyden hdiritiiden vuoksi

- enemmen kuin minkSSn muun yksit-

tdisen sairausryhmdn perusteella.
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Va rsi na isten tyiikyvytttimyyseldkkeiden
ikiivakioitu a lkavuus yksityiselli sektori lla
sairausryhmitttiin 1 990-2003

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet

Muut sairaudet

M ielenterveyden hdiriot

Verenkiertoeli nten sairaudet

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

Vakioviiesto = Yksityisen sektorin tyoeldkevakuutettu
ei-eldkkeelld oleva viesto vuonna 2oo3.

mielenterveyselikkeille siirrywit ovat keskimii-
rin 48-vuotiaita, kun muiden sairausryhmien
perusteella ryokyvyttomyysehkkeelle siirrytiin
keskimlirin 52,5-vuotiaana.

Mielenterveyselikkeille siirrytlin monen-
laisten psyykkisten ongelmien vuoksi, mutta
kaikkein yleisin diagnoosi on masennus. Vuon-
na zoo) yksiryiselh sektorilla mielenterveyssyis-
tl alkaneista eldkkeisti puolessa ensimmlisenl
diagnoosina oli masennus. Kaikista alkaneis-
ta ryciky,vyttomyysellkkeisti timl merkitsee 16

prosenttia. Masennusdiagnoosin perusteella al-
kaneiden ryokyryttomyyselikkeiden lukumllrl
onkin kasvanut nopeasti: vuodesta r99o lihtien
Iukumtlri on hhes kolminkertaistunut.

Ongelmaan on puututtava varhain

Mielenterveyselakkeet myrinnetlin usein mii-
rlaikaisena kuntoutustukena. Ajatuksena on sil-
loin, etti elikkeen saaja voisi hoidon tai kun-
toutuksen avulla mahdollisesti palata vieli ryri-
elamaan.

Tycissi jatkamisen tukemiseen tarvittavat
keinot ovat kuitenkin vieh riittlmlttomii, sil-
ll valtaosa kaikista kuntoutustukena alkaneista
eldkkeisti muuttuu muutaman vuoden kuluessa
jatkuvaksi ehkkeeksi. Mielenterveysehkkeissi
nlin kiy vield muita kuntoutustukia yleisem-
min. Kuntoutustuelta avoimille ryomarkkinoille
palaa vain joka kymmenes mielenterveysehke-
lainen.

Huolimatta kuntoutustuen kiytostl mielen-
terveyselikkeelle siirrytlin yleensi pysyvlsti ja
kokoaikaisesti. Esi merkiksi osaryokpyttomyys-
ehkkeen kiyttri mielenterveystapauksissa on hy-
vtn vahalsta.

Mielenterveysongelmiin perustuvan ty<iky-
rytt<imyyden vlhentimisessi tirkein suunta on-
kin varhainen puuttuminen. Se ei tarkoita vain
psyykkisesti oireilevan hyvll hoitoa .ja kuntou-
tusta, vaan myos nliden oireiden taustalla olevi-
en ryrieldmin tai muun ehminpiirin ongelmien
ehkarsemrsta ,a h).vaa holtoa.

Roija Gould
ilaketurvakeskuksen

tutkijo

AIHEEsTA LISAA:
Raija Gould ja Heidi Nyman: Mielenterveys ja tyokyvyttomyys-
elakkeet. Elaketurvakeskuksen monisteita 50, 2004.
Mielenterveyden heiriot tyokyvyttomyyseldkkeen syyni
- ajatuksia ehkaisysta, hoidosta.ja kuntoutuksesta. Sosiaali- ja
terveysministerion selvityksia 2005:1.

myTden vlhenemiseen j a mielenterveysellkkei-
den merkityksen kasvuun. Tyoellmln nopear
muutokset ja kasvavat vaatimukset voivat aiheut-
taa tai nostaa esiin pslykkisil ongelmia, jotka
mahdollisesti myrihemmin kirjisrywit rytilq'vyc
tomyyseldkkeel le hakeut um iseen.

Tycin muutosten lisiksi myos rycittrimyyden
kehirys on vaikuttanut rydkpytt<i myyselikkei-
den alkavuuteen. Lamavuosina tyottcimyys li-
slintyi ja ryokpyttomyyselikkeelle siirryminen
vlheni. r99o-luvun lopulla kasvuun kaenrynyt
tycikyvytt6myyselikkeiden kohonnut alkavuus
voidaankin osittain tulkita suurtycitt6myyden
jilkeisen tilanteen normalisoitumiseksi.

Tyottomyyden merkitys nikyy tyokyvytt<i-
myyseliikkeiden kasvussa myos toisella tavalla.
Lamavuosien jilkeen otettiin ryomomryden hoi-
dossa klyttcirin uusia toimintamalleja, esimer-
kiksi kdynnistemiin useira pitklaikaisryortiimien
roimenpideohjelmia. Joihinkin ohjelmiin on si-
sllrynyt eriryinen elikemahdollisuuksien selvit-
tely j a ryokpyl tldn heikenryneiden ry<ittcimien
ohjaaminen ryokpyttomyysellkkeen hakijoiksi.
Tillaisten ohjelmien kautta on viime vuosina
siirtynyt useita tuhansia henkiloitl tyottcimly-
desti ry<ikpyttcimyyselikkeelle.

Monilla mielenterveyssyistl ry<ikyvyttomyys-
eldkkeelle siirtlwilh on takanaan suhteellisen
lyhyt tai rikkonainen ryoura. Seka miehilla erra

naisilla j a kaikissa iklryhmissi mielenterveyseli-
kelaisilla on kertynyt keskimairin vlhemmln
ry<ivuosia kuin somaattisten sairauksien vuoksi
ry<ikyryttrimyysehkkeelle siirryneilld.

Tyritaustan ja ellkkeen mlirin suhteen mie-
lenterveyssyistl elikkeelle siirr)'vissl on kuiten-
kin kaksi selvisti erilaista ryhmli. Toisen ryh-
min muodosravat henkil6t, jotka ovat olleet
tyrimarkkinoilla vain lyhyesti tai katkonaisesti,
joiden tulotaso on jldnyt matalaksi ja joilla mie-
Ienterveysellkkeelle siirrymisti usein edeltll pit-
ki.aikaisry<ittcimyys.

Toinen ryhmd koostuu henkilciista, jotka siir-
q,vit mielenterveyseldkkeelle suoraan ryoeldmls-
ti. Heidln ehkkeensi ovat sairausryhmittlisessd
vertailussa selvlsti yli rytilgryttomyysellkkeiden
keskitason, miki viittaa keskimllrlisti parem-
man tulotason ammatteihin

Masennus on yleisin
mielenterveyselekkeiden syy

Suomalaiset miehet siirtywit tycikyvyttomyys-
eldl<keelle enemmln kuin naiset. Mielenterveys-
syisti alkaville elii.kkeille naiset siirryvit kuitenkin
hiukan miehil yleisemmin. Mielenterveysellke-
hiset poikkeavat muista ryolgn1,'ttomyysellkelii-
sisti myos iln suhteen. Mielenterveysongelmiin
perustuville eliikkeille siirryti.in nuorempana:
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muuttuuat. Henhiset

sairaudet ouat y leisesti
, ..,
byuaksytympM.

Sairauksien

diagnosointi on

tar h emp aa. Ti las to intitauat

ouat muuttuneet. Muun

muASsA nrimti asiat ouat

saaneet hes hustelun hes kition

mie lenterueyden onge lmat

j a tyr) kyuytti)myyden syyt.

Haastatebauina ouat

u a kuutus Lid h tirit Juh an i
Jun tun en Ke s h i rt rii n en

E Li h eu a kuutusy h tid Eteras ta

ja psyhiatri, dosentti Kimmo

Kuopp asalmi Kes h inriinen

E hi h eua k uutury h tid Thp io las ta.

Tekstit : P ir kko t yviikorpi
Kuvat : f u ul i kki H o I o p oi n en

- Tyokpyttomyyseldkeratkaisut eivlt ole help-
poja tehdi, koska ne koskevat ihmisen tirkeinti
sosiaaliturvaa. Psykiatrisissa sairauksissa usein
kysymyksessl on inhimillinen kurjuus, toteaa
yliliikiri Juhani Juntunen Keskiniinen Eldkeva-
kuutusyhtio Eterasta. Hin toimii vakuutuslil-
klrini myos Keskiniinen ryciehkevakuutusyhtio
Varmassa j a tapaturmalautakunnassa.

Juhani Juntunen arvelee tehneensl vuosittain

Tyokyvyttomyys-
ratkaisut eivdt
ole helppoja

Masennuksesta
hyvdksytty
sairaus?

- Ti-rtkimusten mukaan masentuneisuuden esiin-
r'7vrys ei ole viimeisen kymmenen vuoden aika-
na lisilntynyt. Hoitokdytinnot ja mielenterveys-
hairitjiden diagnosriikka. runnisraminen, ovar
kehitryneet. Eldl<elaitosten ratkaistaviksi tulevien
tapausten milrl on lisiintynyt. Ndyttid siltl,
etti masentuvuudesta on tullut hlwdksytympi.
Mahdollisesti aikaisemmin ihmiset ovat valit-
taneet tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja oireita ja
niitten takana onkin ollut masennus, psykiatri,
dosentti Kimmo Kuoppasalmi pohtii. Hin to-

| . zooS

{

#

:!

E

//,

t

I

Itl'"

tIil ASI[l[ltISI
Tarttuuko se?

Yhtelskunnas3ammc suvaitaan mielentervey-
den sairaukia, mutta pelkoja ja tietamettomyyt-
t5 henkisiin sairaukiin esiintyy edelleen. Niin on
kokenut muun muassa Aki.

Aki on tehnyt hektista tydtii liike-el6min pal-
veluksessa runsaan 25 vuoden ajan. Kokoaikainen

ty6 on hinelle historiaa, mutta osa-aikainen ty6
onnistuu hyvin, Tiillii hetkellS hdn on osaty6ky-
vytttimyyseliikkeellii.

Akin mielesti tyd on ihmisille erittiin tdrked
asia.

-Tyd on avain oman ihmiseliimdn kehiftemi-
seen, sosiaaliseen kanssakiymiseen, aikataulu-
tettuun toimintaan ja Johonkin kuulr,rmiseen. Sind
kuulut johonkin! Kodin seinien sisiillii elinympiiris-
tO kaventuu liian pieneksi. Olen onnellinen, ettii
voin tehdd osa-aikaisesti ty6t6.

Aki kertoo hypdnneensa pois ty6elamesta
vuonna 1996.

- Olin ollut viililld sairaslomalla ja vtllillii ty6ssii.
TEllaista huopaamista ja soutamista jatkui usean
vuoden ajan. Johtavassa asemassa toimiessani
minulle iehtiin vuosittain tyoterveystarkastuket.
Sanoin joka vuosi tytiterveysldikSrille, eui en ole
kunnossa, silli verenpaineeni nougee koko ajan.
Liitikkeitii matettiin koko ajan lisd6. Tunsin, ettd
joku muukin,miittdii. Tytiterveysldiiktiri €i sita us-
konut.

Aki on kokenut kolme masennuskautta ja ai-
voinfarktin. Aivohalvausta hii n pitiiii viimeiseni
varoituksenaan.

- Minulla oli liian paljon kannettavaa. Vaimo-
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8ooo - ro ooo vakuutushdketieteellisti arvio-
ta. Vakuutuslilklrivuosia hanelle on rakanaan
jo t6.

Vakuutuslldklri ei piitl ryokpyttomyyseliik-
keelle piisysti, vaan hln antaa asiantuntijalau-
sunnon tyokywysti. Eterassa piitris ehkkees-
ti tehddln Juhani Juntusen kerroman mukaan

ratkaisujaostossa. Siind esittelijane toimivat yli-
laakari 1a juristi, jlsenini ovat tyonanrajien ja
palkansaaj ien j rirj estoj en edustaj at. Koska ryolcy-
vytt6myysehkkeelle pllsy edellyttii sairauden,
vian tai vamman olemassa oloa, niin laakarin
lausunto on ratkaiseva.

- Kaikista ehkehakemuksista hylitlin vain
zo prosenttia ja 8o prosenttia hywlksytiiiin. Yksi
viidesosa hakijoista joutuu tilanteeseen, jossa
he ovat ryyrymlttomid ja valittavat tai tyytyvat
ratkaisuun.

Tyoelikekuntoutus edellyttil todettua, sel-
keae tyolq'v)'ttrimyyden uhkaa. Tyolcl"rytt6myy-
den uhkaa voidaan ylilldklri Juntusen ndkemyk-
sen mukaan pienentli ammatillisella kuntoutuk-
sella Ja saastaa naln elakemenola.

- Psyyken sairaus, kuten depressio, aiheuttaa
ilman muuta rycilg'vyttomyyden uhkan. Se on

mycis usein syynii rydLTytt6myyteen. Vaikea on
arvioida, voidaanko ammatillisella kuntoutuksel-
la vihentll uhkaa. Jos depressio ei korjaannu, ei

siini koulutuksetkaan auta. Jos kuntoutuu, voi
palata entiseen ryohon.

Tytiyhteistitin voi va i kuttaa

Vakuutuslllklri voi Juhani Juntusen mielesti
vaikuttaa ryoyhteisocin.

- Vakuutushlkarina keyn usein luennoimas-
sa tyripaiko i lla esi merkiksi tydkyvyttci mryden
riskeistl. Herlttelen siten yrirysten henkilosto-
hallintoa. Olen koulutukseltani aivotutkija ja
minua usein plydetiin Iuennoimaan aivoista
ja niitten toiminnasta, jaksamisesta. Aivot ovat
ihmisen tirkein ryokalu. Aivojen kunto on kes-
keinen, ylilaakari Juntunen korostaa.

teaa, etta nf masennus tunnistetaan ja ihmiset
sallivat itselleen masentuneena olon helpom-
min.

Kimmo Kuoppasalmi toimii tilli hetkelll
Keskinlinen Ehkevakuutusyhtio Tapiolan ja
Kuntien Ehkevakuutuksen vakuutuslaakarina.
Hin on toiminut aikaisemmin myos Kansan-
ehkelaitoksen vakuutuslldkdrini. Hlnelll riittii
kokemusta runsaan kolmentoista vuoden ajalta
ellkeyhtioitten ldiketieteellisen ja puolueetto-
man asiantuntijan rooliin ja tehtlvidn.

- Olen kdynyt vakuutusldlkiriurani aikana
llpi noin 3o ooo tapausta.

- On vaikea ajatella, etti ihminen kuntoute-
taan ilman, etti h5n itse siti haluaa. Jos
henkilii ei itse usko kuntouttamiseen ja kun-
toutumiseen, nii n tyiikykyisyyden tavoitetta
on vaikeaa saavuttaa, Kimmo Kuoppasalmi
painottaa.

Vakuutuslilkiri antaa tytikyvyttomyysellk-
keelle plisyyn tarvittavan asiantuntijalausun-
non papereiden, dokumentaation, perusteella.
Ellkkeelle hakevan oma hakemus kiynnistii
hakuprosessin.

- Dokumentaatio perustuu siihen, ettl ihmi-
selh on sairaus tai mielenterveyden heirio, loka
aiheuttaa toimintakyryn aleneman. Tdydentdvis-
ti lausunnoista, kuten ryonantajan selvityksestl,
rakentuu ihmisen tyouran rikkonaisuus tai yh-
tenlisyys. Kokonaisuuden hahmottamisessa ovat
merkityksekkdirl ihmiselimln kaikki tapahtu-
mat. On pysyttivi pilttimlin, mihin ihmisen
edellyrykset sairauden hoidon ja kuntoutuksen
,al keen eclelleen n lttavat. [tlttaako salrausparva-
rahajakso (loo plivdi) vai onko timin jllkeen
kuntoutustuki tai ty6kyvytt6myysehke ainoa
vaihtoehto? Llhtokohtana on, etta ihmisen toi-
meentulo on turvattava.

- Hoito on aloitettava nopeasti. Masennus-

tilan tavallisimpina laukaisevia tekij6ita ovat
ellmln rasitetekijit. Joissakin tapauksissa tyci-
olosuhteetkin sairastuttavat. Rajanveto ty<iuu-
pumuksen ja masennustilan viilillii on Kuop-
pasalmen mukaan diagnostinen. Tietty osa va-
kavista ryouupumuksista on tunnistamattomia
masennuksia.

- Tyciuupumus on terveyspalvelun kiytcin
syy. Se ei ole sairaus tai mielenterveyden heirio.
Uupumuksen takaa pitil lciytii sairaus.

Masennushlkkeet lievittivlt masennusoirei-
ta. Tieteellisti nlyttol asiasta on. Psykiatri, do-
sentti Kimmo Kuoppasalmi painottaa, etti liik-
keet eivlt usein riitl yksin palauttamaan ihmisen
toimintakykyi, vaan tarvitaan muita hoidollisia
ja kuntouttavia toimia.

- Mitl aikaisemmassa vaiheessa plistiin
asianmukaiseen, tehokkaaseen hoitoon, sitl pa-

;H:, 
edellytykset tervehtymiseen ovat ole-

tehdd
olisi tyotii,

keesta ja ty6ste. Makoin aikoinani hyviii eliike-
makuja ja huomaan tulevani toimeen "puolik-
kaalla'i Olen joutunut luopumaan paljosta, mutta
tulen toimeen.

Aki on nykyisin sinut itsense kanssa.

- Masennusta ei voi mitata, kuten verenpainet-
ta tai verensokeria, Masennus on ihmisen mieles-
s6. Hoitavan 166k6rikunnan pit6islolla suurilla kor-
villa ja syd5mel16 mukana potilaan asiassa. Heid6n
tulisi kuunnella, mita potilaalla on sanottavaa.

lEke on Akille hyvt rat-

onm
Olen rakentanut u

ajan.Toimin
Vertaisohjaaja
tarvitsevat apua. Voin hyvin

Ty i;e&ihe - le $ti 4 o watta r.2oor j Tr"r*.

Mielenterveyshiiritiiden m66r5n nousuun
vaikuttavat mytis asenteet ja tilastotekniset
muutokset.
- lhmisten asenteet sairastumiseen ovat
muuttuneet. Tilastoinnissa diagnoosinume-
rot on muutettu ja tilastojen vertaileminen
on tistl syysti vaikeutunut. Myiis psykolo-
gien ja psykiatrien miird on lisSSntynyt ja
neitten myiiti diagnoosejakin tehdiSn entis-
td enemmHn, Juhani Juntunen toteaa.
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- yoelike-lehri on nelidn vuosikymmenen
I ajan hoitanut perustehrdviinsl eli am-

I matriticdon iakamista tyoeldkeilrjesrel-

I mlin ia sen sidosryhrnille. Lukiiaturki-

I mukser vahvistavat liniauksen: Tyoelike-
I lakien muutokset raustoineen ovat lehden

tarkelnta srsaltoa.
Ammattitietoa arvostettiin sekl vuonna 1969

ja kymmenen vuotta myohemmin tehdyissl ky-
selyissii. Vuosien ry94 ja zooo lukijatutkimuksis-
sa lehden parhaaksi jutuksi nousi ETK:n juristin
ki rjoittama asiantunti ja-artikkeli.

Lakimuutosten klsittelyssl lukijat toivovat
helppolukuisuutta ja klytlnnonliheisyytti. Toi-
veet liitry'vit ilmiselvisti tarpeeseen hahmottaa
oma toimintaymplristo muuttuvassa tilanteessa:
Miti rnuutos minulta edellvttil?

Muun asiasisdlltin muutokset

Tyoelike-lehden muu asiasisdlto kuvastaa ajan
henkel, siti miki kulloinkin on tirkeil. Aivan
alussa moniste "Eliketurvakeskuksen tiedonanto-
ja" neuvoi ehkelaitoksia toimeenpanon yksiryis-
kohdissa. Vuoden 1965 kevldlh moniste korvattiin
painetulla lehdella nimeltiin "Tyrielike".

Alkuaikoina lehtei sivytti innostunut pio-
neerihenki. Kaikki toimintamuodot olivat uusia,

ryot ja sen tulokset ensimmiisii. TLtkimukselta
odotettiin suuntaviivoja tulevalle ja siksi tutki-
musselosteista tuli kiintel osa lehden sislltcid.
Ulkonraiden seuranta alkoi.

Yrjo Larmola laajensi 7o-luvun alkupuolella
ehkepoliittisen keskustelun lehden sisil toalueek-

si. Puolueiden ellkepoliittiset ohjelmat esiteltiin
ja alettiin haastatella poliitikkoja. Keskustelu ja
mielipiteiden vaihto jii ja on jilnyt myohem-
minkin vihiiseksi. Eris syy on lehden ilmes-
tymisrytmi. Kun ilmestymiskertojen vililh on
useitakin kuukausia, ei lukija muista edellisen
numeron puheenvuoroa.

Suoraa elikelaitoslukijoiden palvelua olivat
kysymys- ja vastauspalstat seki selostukset va-
kuutusoikeuden pldtciksistii. Niitii talletettiin
ja kiytettiin klytlnnon ehketyossi. Tarpeellisia
ovat myris 9o-luvulla alkaneet kokoomataulukot
elakelartosten ullnpaatokslsta.

Sattumaa ei liene, ettl 9o-luvulla tietoteknii-
kan painoarvo kasvoi ja se nlkyi myos Tyoeleke-
lehden sisdllossi. "Konehuoneen' viki tuli luki-
jakuntana samaan asemaan el.{keturvan s isdlloll i-
sen tiedon tarvitsijoiden kanssa. Uutta oli myos
se, etta laitosten markkinointi- ja sijoituspuolen
henkiloitii alkoi ndkyi lehden sivuilla.

Kielletyt aiheet

Eliketurvakeskus kustantaa Tyciehke-lehden
osana budjettiaan. Noin r3 5oo kappaleen pai-
nos jaetaan ilmaiseksi seka alan sisllh ettd ulko-
puolisille. Lehti on siis taloudellisesti riippuvai-
nen. Kaikkien vastaavien julkaisujen tapaan lehti
ottaa sislllcjssdin huomioon kustantajan ja sen

llhimpien sidosryhmien intressit.
Ty<ielike-lehden palstoilla ei yleensi tarkas-

tella kriittisesti jirjestelmin perusrakenteita vaan
puolustetaan niiti. Uskoa rahoituksen kestlryy-
teen vahvistetaan. Vaikeat asiat, kuten etuuksien

I
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heikennykset taustoitetaan perusteellisesri ja seli- i jailija. Humorististe n pakinoiden ainoa tarkoi-
tetlin parhain plin. trkoituksena on antaa lu- ' tus oli hauskuuttaa lukijoita. Vaikka "Luontoil-
kijalle eviiitl keskusteluun, jota kdydlln muualla
kuln,aqestelman srsalla.

Tyoeliike-lehden uskottavuuden takaa Elt-
keturvakeskuksen ja sen asiantuntijoiden hywi
maine luotettavina faktatiedon tuottajina.

Niinpii todelliset uutiset nlkywdt ja keskus-
telu kdydiin muissa medioissa; niissl kerrotaan
fuusioiden ja fissioiden taustoista, nimityskie-
muroista ja sijoituspolitiikasta. Ei tule kuuloon-
kaan, etti Tyoelike-lehden palstoilla esimerkiksi
arvosteltaisiin yksittiistl si.joituspldtostd, vaikka
taloustoimittajat niin tekevit viikoittain.

taa lehminpesilli' kaltaisineen olivat nokkelia
ja hupaisia, eivlt ne liittyneet Tyrielike-lehden
asiaan ja lukijat pitivdt niitl irrallisena. Jokisesta
luovuttiin.

EntH tulevaisuus?

Kaiken todennikciisyyden mukaan Tyoeliike-
lehti ei ole muuttamassa linjaansa. Siini on jat-
kossaki n asiantuntij akirj oituksia, tutkimusselos-
tuksia, tilastoja ja muiden maiden kehityksen
seurantaa.

Lehted on arvosteltu sislinplinlimpiavyy-
desri. Mahdollista on, etti se jopa lisllnryy, jos
sellaisena pidetiln jirjestelmin arkisen tyon ja
sen tekijciiden nikymisti sisllkissl. Lehti on ja
pysyy ryoeldtealan toimijoiden ammattijulkaisu-
na. Ni.in se siilyttli oIemassaolonsa oikeutuksen
yhtioiden ja Iaitosten asiakaslehtien rinnalla.

Tyoeleke-lehden tulevaisuus on turvattu. Tyti-
elikeala ja sidosryhmlt pitdvdt lehtei tarpeellise-
na ia hyodyllisend ryrikaluna. apuna omassa rytis-
si. Nlkopiirissl ei ole sellaista ryyrymdttomyltti,
ettl lehden lopettamista harkittaisiin. Toisin kdvi
Vakuutussanomille, joka valitettavasti lopetettiin
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Elriketurvokeskuksen
kehityspaalltkko

Takasivun tarina

Ty6eliike-lehden nlkrikulma tycielikealaan on
realiteettien pakosta rajattu. Sen vuoksi takasi-
vun nimimerkin pakinoiden tehtlvi on laskea
hieman hoyryji ulos. Nimimerkin suojista Ell-
ke-Eetu ja hlnen seuraajansa Laikus ja Johan
voivat heitella piikkeja aroistakin asioista. Ni-
mimerkin hhdesuoja on ja tulee olemaan rik-
komaton.

Lukijat ovat arvuutelleet, kuka tai keitl nimi-
merkkien taakse kitkeyryy. Ilmiselvil on, eme he
ovat asioista hlwin perilli ja sen vuoksi ilmeisesti I vuoden vaihteessa.
ns. sisipiirin kuuluvia. Ehke-Eetusta voidaan
sen verran paljastaa, ettl kirjoitrajina on ollut
vaihtuvia henkiloitl, phiasiassa Eliketurvakes-
kukselta palkkaansa nostavia.

Nimimerkki Jokinen vieraili takasivulla vuo-
sina r999-zooo. Jokisen takana oli tunnettu kir-

Tyti e khe - lehti 4 o uuotta r.zoo1 $ti)eliitke

1965 gnsimm8irten Ty-fu leke-lehti ilmestyy.

:/66,Ty6eEl(6-lel*ia[<a-ailrnestyierikseen
suomek5i ja ruotsiksi. Rinnakkaisnumerot
teysin samanlaisia, paisi suomenkielisesse
yhteenveto englanhikiii,ruoisihkielisessa
tanskaksi.

d66 Lehden qn$,t-1!qA!{-ien kr;va esifiiiii
toi mitusjohtaja Tauno Jylhiii.

'r / 67 U ulta tutkimustulosten esittely
kuvioiden kera.

2ro Vakuutusoikeuden pddtoksii -sarja
alkaa, tekijdnii ensin Lauri Koivusalo, sitten
Pentti Koivistoinen.

r/z,Psiitoiryitrqiakj:Y.rj6 liFrmqli; :,,

toimitussihteeriksi Pentti Lahtinen.
Toimitusneuvosto perustetaan. Ul koasuun
kokosivun mustavalkoisia henkil6- tai
symbolikuvia,

1/9r P6atoimittajaksi Matti Uimonen,
toimitussihteeriksi Marja-Liisa Ta kala.

:/qr Piidtoimittajaksi Pirkko JdtiskelSinen

Tyoeliike kokonaan neliviriseksi.

al98 Ulkoasun uudistus, llkka Kumpunen ja
Petteri Rautio.

z/oo Pidft irjoitustoimittajaksi Seppo
PietilSinen

s/oz Pddtoimittajaksi Reijo Ollikainen

i

TyrielSke-lehti
ajasta aikaan
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Tunnista kir

-,

Omalla nimelhln Karjalainen julkaisi erd-
aiheisia kirjoja (Meren riistaar94S, Karhulaval-
la ry62) ja pakinoita. Nimimerkilli Juho Viro-
kannas ilmestyi nuortenkirjoja (Levoton Leiri
1952, Vanhaa hopeaa 1954, Nukutusnuolet r958).
Karjalaisen kiinn<isten ja pakinoiden lukumld-
ril on mahdoton arvioida. Lislksi Karjalainen
muistetaan erinomaisena kalamieheni.

teli. Hanen vdittiskirjansa julkaistiin nimelli
"Poliittinen Eino Leino, Nuorsuomalaisuus .ia
poliittinen pettymys Eino Leinon tuotannossa
r9o4-t9o8". Larmola on monipuolinen kult-
tuurihenkil6 ja osallistuja, suosittu puhuja ja kir-
joittaja. Vihemmln tunnetaan hlnen harrastuk-
siaan kulttuuri- ja sotahistorian alueella. Niihin
lukeutuu fusto Ryti-seuran puheenjohtajuus ja
tinasotilaiden keriiily, josta ldhemmin osoitteessa
www. posti. fi /postimuseo/verkko ndyttelyt.

l$il t,-*

- il. maist. Matti Karjalainen (r9o7-r928)
vaikutti ETK:n tiedoruspldllikkond 196r-
rqza. Ennen ETK:hon ruloaan hdn oli

| ryoskennellyt muun muassa toimittaiana

I Karialaisessa ia Uudessa Suomessa sekl
I sosiaalijohrajana W. Rosenlew & Co:lla.

Karjalainen oli mycis kirjailija ja kllntdji. H:in
kllnsi etenkin saksasta suomeksi.

- il. tri Yrjti Larmola oli ETK:n tiedotus-
I p:ialtikkO ry73 - r99o. HIn oli kuuluisa jo

t taloon ullessaan oltuaan Ylioppilaslehden
I pniitoimittajana Vanhan valtauksen aikoi-

I t in. Piiroimirraiaksi Ylioppilaslehreen
I hiner valirriin arvalla Paavo Lipposen

jiiiidess:i toiseksi. ETK:hon Larmola kuitenkin
tuli iidinkielen opettajain liitosta v. r97r ja lihti
Helsingin kulttuurijohtajaksi jiiiiden elikkeelle
syksylll zoo4.

Vield. ETK:ssa ollessan eli r99o Larmola vdit-

J
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Pliiitoimittaja linjaa lehden

Tyriel6ke-lehden i lmestymistii edeltdd

toimitussihteerin viikkojen tyti. Hdn

hoitaa yhteydet kirjoittajiin, kuvaajiin,

taittajiin ja painopaikkoihin, oikolu-

kee, tarkistaa, neuvoo ja vielii kirjoit-

taa itsekin jutun tai pari. PSStoimitta-

ja saa kunnian olla lehden keulakuva

ja sisdll<illisen !injan luoja.

ytieliikeJehri ilmesryqisessfi ei ole 4o vuo-
teen ollut katkoksia, mistl on kiimeminen
tunnollisia toimitussihteereiti. Nykyinen
toimituspiiiillikktt Maria.Lilsa Thkala on
tehnyt Ty6elikeJehteii kohta puolitoista
vuosikymmenti. HIn vastaanottakoon

kirjoirustoimitajana. ETIftr yliniohq on r.nuu-
tenkiq usein vieraillut p?iiikir;oituspalsidla-
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Yhdessd yhteisel l6 asialla
T utkiia, joka mllritrli eldkehalujen kas-

I vun syyksi "rytisri saaravan ellmdnsi-
I siill<in arvostuksen laskun", osui naulan

I k ntrrn. Pelkka raha ei kannusta aina-

I kaan ik?idnryviii jatkamaan rycieldmdssl.
I Palkankorotus rai parempi elike lcylle

houkuttelee, mutta enemmdn innostaisivat
mielenkiintoiset ty<itehtivlt, mahdollisuus
vaikuttaa niihin, reilummat pomor ja muka-
vammat ryotoverit.

Vakuutettujen aktiivinen kiinnostus ryii-
ellkejlrjestelmid kohtaan on kasvusuunnassa.
Tdmi on syyti tiedostaa positiivisena haastee-
na, johon vastataan entistl paremmalla pal-
velulla. Tietoa eldkeasioista ja uudistuksista
tarjotaan monesta llhteesti. Tiedotusvilineet

hoitavat tehtivlinsl, poliiminen taho kannus-
taa, ryoehkeala neuvoo ja tiedottaa. Lisil tu-
lee, vaikkei pelkki volyymin nostaminen taida
paljon auttaa.

Tytieliikej dr,iestelmin elikkeenhakijoille tar-
joamien palvelujen arvostelua on julkisuudessa
esiintynyt verraren vahan. Taman ei kuiren-
kaan tarvitse merkiti, ettei palvelussa ole pa-
rantamisen varaa. Palvelun laadusta ja katta-
vuudesta huolehtiminen on ryoel&elaitosten ja
Eliketurvakeskuksen yhteinen tavoite.

Se r97o-luvun alulta asti toistettu ajatus,
ettl "suuret elSkeuudistukset on tehry on hie-
nosldddn aikd', saattaa yhteiskunnan ja yhteis-
kuntien muuttuessa osoittautua jd.lleen kerran
ennenaikaiseksi. Jatko ja vastainen suunta on

suunniteltava huolellisesti. Yleisti sosiaalitur-
vaa kehitettiessl on pidettlvl silmilll kustan-
nuksia ja eriryisesti siti, etti emme samalla
heikennl kansantaloutemme kasvumahdolli-
suuksia.

Julkisen hallinnon eri aloilla on jatkuvasti
pidetry eplkohtana VM:n saavuttamaa eriin-
laista superministerirjn asemaa. Monesti on
ollut kyse aivan yksittlisten budjettisihteeri-
en har.ioittamasta valtakunnansuunnittelusta.
Tyoelekkeiden rahoitusta halutaan kerta toi-
sensa jllkeen kiiyttiil valtiontalouden lyhyen
tdhtiimen suhdanneinstrumenttina. Ja jllleen
kerran on syFta rodeta, ettl ryoeliikejlrjestelml
on valtionhallinnosta erilhln ja ryomarkkina-
jiirjestojen vastuuntuntoisissa k1sissl.
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alt.tri Pirkko Jiiskeliinen, plltoi-
mittaja t99t-zooz. Olin jo tullessani
alan ihmisil; Kelan toimistosihteeri-
ni, ETK:n tutkijana ja Ehke-Sammon
tiedotuspiillikkonii ehkeasioihin up-
poutunut. Edeltiijiini tapaan viirtelin

(zooo). Lavennetruun kirjallisuuspiiriin kuu-
luviksi voitaneen lukea paitsi kyniiily liihinnii
elikeasioista mytis toiminta luontoisetupalkalla
pojan nettiantikvariaatissa. Muut harrasteet pal-
kitsevat tunnepuolta: kaksi iloluonteista koiraa ja
taapero (pojanpoika), puutarhan kukkaloisto ja
Iuonnonkauneus Juupajoen m<ikkimaisemissa.tiedotuspiillikkona ollessani. Aiheeni oli Tie-

dolla ja taidolla kansalaisten tietoyhteiskuntaan

alt. maist. Reijo Ollikainen (piltoimit-
taja zooz-) on Larmolan tapaan asunut
vuosikymmenii julkisuudessa. Isoken-
klisiin hiin tottui toimiessaan seitsemin
vuotta kahden piiminisrerin eli Koivis-
ton ja Sorsan avustajana ennen siirty-

YhtI tunnettu kuin Ollikainen itse on hlnen
kalastusharrasruksensa, josta kuvan otus on eris
todiste. Sanankiyton lahja ilmenee Reijossa ti-
lannekomiikan taituruutena ja lukemattomina
esitelmini ja lehtijuttuina. Kirjallisuuden suh-
teen Reijo pysyy ajan tasalla paitsi silmin mytis
korvan avulla: hin kuuntelee rydmatkoilla kir-
jastosta lainaamiaan iiinikirjoja.

mistiin Vakuutusyhti6iden Keskusliiton tie-
dotusjohtajaksi vuonna 1986. Toimenkuvaan
kuului mm. Vakuutussanomat-lehden piitoi-
mittajuus.
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Tulevaisuusselonteon projektipeellikkO Mikko Kautto:

Sltolttil ilBt]

0tltyoB

a

Sosiaaliturvan uudistamisen tarve
polkaisi kdyntiin valtioneuvoston
tu leva isu usselonteon.
Tyrieliikeuudistus on vain yksi

pala ikddntymisen vaikutuksia
koskevassa kokonaisuudessa.

(ailstl

iime vuoden Iopulla vaImistuneessa tule-
vaisuusselonteossa hallitus aruioi vieston
ikdlnrynr iseen v:rrautu misen ri ittlg.vt ri
ja tekee uusia linjauksia. Valtioneuvos-
ton tulevaisuuselonteko on parhaillaan
eduskunnan ktsittelyssl.

\I0rl1la

alxa
\/

I

latatttttttltttil

TLrlevaisuusselonteon projektiplill ikkoni toi-
minut Mikko Kautto muistuttaa, ettei viestrin
ikidntymiselh ole pelklstlln mittavia julkis-
taloudellisia seurauksia, vaan se muuttaa koko
hywinvointipolitiikan painopisteiti.

Hyvinvoinripolitiikka on Kauton ominta
aluetta. Valtioneuvoston tar.joaman pitkltyon
jelkeen hln palasi Stakesir.r tutkimuspilllikon
paikalle ja jatkaa perehtymistlin suomalaisten
hywinvointiin.
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Tulevaisuusselonteon koostaminen oli Mikko
Kautolle niktialapaikka. - Mukana olivat
kaikki ministeriiit, ja tytin sivulla juoksutet-
tiin mytis sopivasti politiikkaa, hin kertoo.

- Tutkimuksemme keskittry muun muassa
syrjlyrymiseen ja kciyhyyteen. Tdmzi on tyypilli-
nen lihesrymistapa hyvinvointitutkimuksessa eli
liikkeelle hhdetdin huono-osaisuuden kautta. Ei
siis tutkita hywinvointia, vaan pikemminkin sen

puuttumista, Kautto sanoo.

lkS6ntyminen merkitsee myiis
mahdollisuuksia

Kautto kertoo miettineensi kovasti aloittaessaan
selonteon kokoamista, mitd uutta ilcidnrymisestd
voisi oikeastaan sanoa.

- Elikeuudistus or.r tehry juuri ja ikddnrymi-
sen aiheuttamaa menokehirystd tutkitaan kaiken
aikaa. Piltimmekin ottaa tulevaisuusselonte-
on lihtokohdaksi sen, ettri ikirakenteen muu-
tos koskee kaikkia ikiryhmid. Kyse ei ole vain
ikiinryneistl aiheutuvien kustannusten nousus-
ta, vaan ennen kaikkea ryoikiisten ja mycis lasten
miirin vlhenemisen vaikutuksista.

Kautto muistuttaa, etti viestcikehirys nostaa
esiin myos mahdollisuuksia.

- Tyoeliml voi uudistua esimerkiksi siten,
etta suurten iklluokkien elikoityminen avaa
nuoremmiIe ryopaikkola alueellisesti tasaisem-
min kuin ennen. Alueelliset tyollisyys- )a tycit-
tomlyserot voivat siis kaventua.

- Lisiksi niin sanotussa kolmannessa ilssi
olevien miirdn kasvu avaa myos uusia markki-
noita. Missd ryoeldmdn jittdneet haluavat asua ja
miti sielh tehdl? Kenties lisdpalveluja, rakentaa
lisil elintilaa tai harrastaa kulttuuria?

- Tlmin iklryhmdn mieltymykset ja arvot
eivit voi jiddd huomiorra, silld z5 vuoden pdls-
te 6t vuotta tiyttineitl on Suomessa perlti r,4
miljoonaa, Kautto muistuttaa.

Muutakin kuin taloudellista
varautumista

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteolla halutaan
myos huolehtia siiti, ettl viestcikehitykseen va-
rautuminen tapahtuu kaikkien sukupolvien kan-
nalta oikeudenmukaisella tavalla.

Suomessa liihtokohdat vlestomuutoksen koh-
taamiseen ovat Kauton mukaan kansainvllisesti
vertaillen hywit, silli ilmioon on tartuttu hyvis-
sl ajoin. - Tlhinastinen varautuminen on kui-
tenkin ollut pitkllti luonteeltaan taloudellista.
Varautumisen tarvetta on mytis muilla aloilla,
ja ellkejlrjestelmi on vain yksi osa suurta ko-
konaisuutta.

Kautto on tlytywlinen selonteon laajaan te-
matiikkaan, mikd hdnen mielestddn kertoo laa-
jan perspektiivin ajattelusta.

- Esimerkiksi Hollannissa ja Belgiassa on
kuunneltu mielenkiinnolla, kuinka Suomessa osa-

raan rurkia ikilnrymisen vaikutuksia muunakin
kuin eldkekysymyksenl. Muita maita kiinnostaa
muutoinkin Suomen jirjestelmlllinen tapa klydii
dialogia laajalla akselilla hallituksen, eduskunnan
ja yhteiskunnan vdlilh, Kautto kertoo.

Vertaileva katse pohjoismaihin

Suomella olisi Kauton mukaan mytis opittavaa
muista maista ja erityisesti niiden tyollistimis-
politiikasta.

- Tyoelimlimme tulisi tarkastella sywemmdl-
ti kuin nykyisin tehdaan. Miten sosiaaliturva
kannustaa tai mahdollistaa tyrintekoa? Meillii
tyomarkkinoille haluraan vain parasra ainesta,
eiki sosiaaliturva tue esimerkilai vajaakuntoisten
ryollisrymisti. Muissa pohjoismaissa vajaakun-
toiset kelpaavat paremmin tciihin.

- Samoin myos ikiintynyt tytintekijl on
muissa pohj oismaissa kelpoa ryovoimaa. Toisaal-
ta sielli myos ikllntyneet irse haluavat jatkaa,
ja monet tekevitkin osa-aikaista tyriti, Kautto
kertoo.

Valtioneuvoston tulevaisuusselontekoryhml
p1,ysi selvityksen pohj oismaiden ryomarkkinoi-

den eroista suhteessa ikiintyneisiin tyonteki-
joihin. Selvli on ainakin se, etta muissa poh-
joismaissa tyossl- ja eliikkeelli olon rajat ovat
loyhemmat kuln taalla.

- Ty6eldmamme on voimakkaasti latautunut-
ta. Tyossiolo on totaalista. Toitl tehdiiiin lyhyt
aika mutta tiiysilh, Kautto tiivistli.

EntH jos pako tiiiste jatkuu?

Kautto uskoo, etti suomalainen rydelame muut-
tuu vikisin nykyisti huokoisemmaksi, silh suur-
ten ikdluokkien paikan tiyttijiii ei vilttimittd
lciydy kovin helposti.

- Heiti siis tarviraan eldkkeelle lahd0n lal-
keenkin. Tdmi voi lisdti ikdlnrywien valikoivaa
tyosslklyntii, hin toteaa.

Ellkeuudistuksen on sanottu tekevln ikiin-
tyneen vien tyonteon entista houkuttelevam-
maksi. - Valtiovarainministeri<i aikoo selvittdl,
onko jlrjestelmiimme.ilinyt siltikin vieli joitain
iklinrywien tyontekoa estdvii elementtejl, hln
kertoo.

- Entd jos ryoeldkeuudistus, kaikki muut kan-
nustinroimenpiteet j a rytrelimlohjelmat eivit saa

ihmisid pitkallakaan aikaviili[i pysymlln toissl?
Nyt tulisi miettil, miten sellainen kestdmiton
taloudellinen tilanne korjataan. Olisi srytl las-
kea, missi pisteessi esimerkilai ryoelikemaksut
nousevat liian korkealle tasolle.

Huomio kSSnnettivd arjen asioihin

Kautto muistuttaa, ettl vapaa-aika on suoma-
laisille aidosti tirkeli. - Siksi pddtoksentekoon
pitlisi ottaa mukaan arkisen ellmdnkulun ni-
krikulma. Jos esimerkiksi sapattivapaat tai sai-
raus- tai ryokyryttomyysjaksot auttavat ihmistl
jaksamaan ja jatkamaan toissi, niin niihin pitil
antaa joustavasti mahdollisuus.

Elimln arkiset aiheet tulisi Kauton mielestl
ottaa mukaan myos esimerkil.si tyoelikeuudis-
tuksen taustalla olevaan tutkimukseen.

- Pitdisi tutkia muitakin ilmioitd kuin niitl,
joiden katsotaan tukevan tehryi elikeuudistusta.
Ilmassa nlkyy voimakkaasti tarve uskoa siihen,
etti ihmiset muuttaisivat kdytostiln uudistuksen
tavoitteiden mukaisesti.

- Toisin sanoen nyt kannattaisi keriti kun-
nolla tietoa siitd, mitd ihmiset oikeasti arjessa
tekevit ja mihin nlml omat ratkaisunsa perus-
tavat, Kautto sanoo.

Teksti : Koti Kolliomiiki
Kuv o : fuu I ikki H ol o p oi n en
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Imi kiinnekohdat selvisivlt tutkiessani
luopumislakien sditimistd ja niiden syn-
ryyn liitryneite rekiioite. Tyoni tulolset
ovat luettavissa Melan julkaisusarjaan ote-
rusra kirjasta "Viljelijiin luopumisturva
- miten luopumiselike luotiin ja suku-

I

ryessl. Hitlratkaisuna ylituotantoon slidettiin
vuonna r969 pellonvarauslaki, jonka tuella suuri
osa Itl- ja Pohjois-Suomen viljelijtiistl paketoi
peltonsa ja liihti Ruotsiin ryonhakuun.

Maatalouden yrittdjieliikkeiri varren perusre-
tussa Melassa mietittiin, miten tilannetta voitai-
siin auttaa varhaiseld.kkeen avulla samaan tapaan
kuin oli tehry Keski-Euroopassa. Asiaa selvitti
Iuopumiseldkekomitea, .ionka vetdjlksi suostui
ryoeldkejlrjestelmln johtohahmo, Ilmarisen toi-
mitusjohtaja Teivo Pentikiinen.

Komitea ehdotti, etti tilansa naapurille tai
maatilahallitukselle m11wi ikilntynyt viljelija
voi saada luopumisehkkeen. Ehke olisi myon-
netty myris sille, joka myi tilan maatalouden
ulkopuolelle silloin, kun naapureilla ei ollut tar-
vetta lisimaahan.

lsHnninvaihdosta oli joudutettava

Komitean ehdotus ei kelvannut MTK:lle, joka
ei hyviksynyt myyntia maatalouden ulkopuolel-

SukupolvenvaihdoselSke ja luopumis-

eldke luotiin 1 970-luvulla maatalou-

temme tarpeisiin. Niiden synty Iiittyy

poliittiseen kamppailuun kansan- ja

tytielSkkeiden velille. Temi taisto

ajoittuu niin sanottuihin "toisiin

vaaran vuosiin'; joina maan sisdinen

tilanne oli muutoinkin epdvakaa.

Sen rauhoittamiseksi ulkopoliittisen

johtomme oli tartuttava elikepolitiik-

kamme yksityiskohtiin.
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polvenvaihdoseldke synryi ry7 r-r97 4.

Ylituotanto uhkasi

Jo 196o-luvun puolella alkoi nlkyi merkkeji
maatalouden vaikeuksista. Yhtenl syyni oli so-
tien jilkeinen asutuspolitiikka. Siirtovden lisdksi
asutettiin maata haluavat rintamamiehet, usein
pienille kannattamattomille tiloille. Niin pidet-
tiin yhteiskunta vakaana sodanjilkeisinl vaaran
vuosina ja saatiin rycivoimaa metslt<iihin. Sitten
alan koneellistaminen jitti asutustilalliset vaille
vdlttimlttomil sivuansioita, eikii pelkkii tila tar-
jonnut isolle perheelle toimeentuloa.

Samaan aikaan maatalous tehostui jalostuk-
sen, lannoitteiden ja torjunta-aineiden kehit-
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myonraa pelkastaan pelto,en vrl,elematta,arra-
misen perusteella.

Eliikejtirjestelmien paremmuus
ratkaistiin

Vuoden 197o alussa voimaantulleet yrittdjdeli-
kelait olivat vahvistaneet ryoeliikej:irjestelmdn
asemaa. Avoinna oli kuitenkin vaikea kysymys
elikkeiden keskiniisestl j irj esryksesti. Asia pi.i-
tettiin hoitaa l,9.7.r97t KPP-sopimuksella, jon-
ka allekirjoittivat sosiaalimi nisteri Pekka Kuusi,
Kelan johtaja Jaakko Pajula ja tyoellkepuolen
edustajana tohtori Pentikiinen. Sen mukaan
kansanehkkeesti piti tulla vihimmiisehke, jota
maksettaisiin vain, jos ryoeliike ei antanut riit-
tivli toimeentuloa.

Sosiaalidemokraattisen vihemmistcihallituk-
sen sosiaaliministeri Osmo Kaipainen vei kuiten-
kin eduskuntaan oman suunnitelmansa, jonka
mukaan KPP-paperi olisi kaannettlvi kansan-
elikkeen eduksi korottamalla niitl heti. Asia kar-
kasi kisisti parlamentissa, joka kolminkertaisti
kustannukset miellyttiikseen elakeleisie vaalien
alla. Timl ehkepommiksi kutsuttu lakipaketti
oli purettava. Sen teki presidentti Kekkonen yh-
dessi tyomarkkinajlrjestoj en j a MTK: n kanssa.

MTK piti pommin purkamisen ehtona
muun muassa spv-eltketti. Kansanellkeparan-
nus palautettiin alkuperiiseen muotoonsa, ja
ndin vapautui varoja toteuttaa KPP-sopimus.
Samoihin aikoihin tehtiin tyoelikkeisiin 5o
prosentin tasokorotus, joka yhdessl yhteen-
sovitusmuutoksen kanssa vakiinnutti tyoelik-
keen aseman pllelikkeenI. Perusosa jltettiin
kuitenkin SAK:n vaarimuksesra koskematto-
maksi. Muutos tuli voimaan r.7.r975.

MYEl-eliikkeiden trydyttlvl alkuun llhto
ja uudet rakenne-ehkkeet vaikuttivat ilmeisesti
MTK:n elakepoliittisiin plitoksiin. Se olikin
valmis tulemaan mukaan myos tasokorotukeen.
Samalla tosin alennettiin MYEl-vakuutusmak-
sua ja parannettiin sJytinkiliisen asemaa.

Virolaisen hallitus, jonka yksimielisyys edisti
Kekkosen suunnitelmaa. Suomi saattoi allekir-
joittaa sopimuksen, ja niin maallemme tlrkel
integroituminen linsimarkkinoihin jatkui.

Maailma muuttuu

Tutkimuksestani ilmenee, ette monen asian
painoarvo on nyttemmin muuttunut. Selityk-
sensi saa presidentin voimakas puuttuminen
sisipolitiikan asioihin, esimerkiksi elikkeisiin.
Luopumisturvan avulla voitiin ilmeisesti lisltl
vaa'ankielen asemassa olleen viestonosan luot-
tamusta ryoeldkej drj estelmin pyrkimyksille. Pen-
riklisen lisllai vain harva ryoelikevaikuttaja ndli
jo silloin timln yhteyden.

My<is asioiden valmistelu ja plitoksenteko
on kehittynyt noista ajoista. Silloin ylimmdt
valtion virkamiehet vaikuttivat enemmln kuin
nyt. Omalla persoonallisella tavallaan he saivat
asiat menemlln niin kuin itse parhaaksi niki-
ver. Tara helpottivat ristiriidat eduskunnassa ja
kapeapohj aiset, lyhytikdiset hallitukset. Tiillaisi-
na hahmoina ja samalla toistensa vastakohtina
nousevat esiin muun muassa maatilahallituksen
ylijohtaja Kaarlo Muuramo ja STM:n hallitus-
neuvos Heimer Sundberg.

r97o-luvulla alkoi etujlrjestcijen esiinmarssi
sosiaalipolitiikan kehittdmisessl. Eriryisesti eli-
kepommin kesittely voimisti korporaatioiden
merkitysti eduskunnan kustannuksella. Luopu-
misturvaa suunnirelraessa saivat muun muassa
MTK:n Heikki Haavisto ja STK:n tpani Kahri
mahdollisuuden tunkeutua ehkkeiden vaikeasti
lihesryttiviln maailmaan.

Kuvaamiani elikkeitl ei voi pitii ryypillises-
ti eldkejirjestelmdin kuuluvina. Ne ovat keino,
joilla on selvisti edistetty maatalouspoliittisia
tavoitteita. Suomessa nimd ehkkeet on tavallis-
ta kiintelmmin kytketry varsinaisiin ehkkeisiin
ja niiden hallintoon. Ne ovat olleet ja ilmeisesti
edelleen ovar jarkamiskelpoisia viele EU-aika-
nakin.

le. Lislksi MTK vaati, erta elake oli ulotettava
kauppaan, jolla koko maatila myyddln ennen
eldkeikdd nuorelle isinndlle. Poliittisesti otollises-
sa tilanteessa vaatimuksiin suostuttiin ja perus-
tettiin Melan toimitusjohtajan Martti Rahnas-
ron veteme toimikunta, 

.f 
oka valmisteli siidokset

sukupolvenvaihdosellkkeesti.
Luopumisehkelaki ja spve-silnnokset tuli-

var voimaan vuoden t974 altxa. Kumpikin laki
oli alkuun kolmivuotinen. Kun LUEL:sta tuli
MTK:n vaatimuksesta rakennepoliittinen, ei
se juurikaan alentanut tuotantoa. Se kuitenkin
viiheni viljelijiin saadessa oikeuden itse metsittli
huonoja peltojaan.

Sukupolvenvaihdoselikkeelll oli enemmin
k?iyttci?i. Se varmisti jatkajalle ja puolisolle ryo-
paikan ja piti ihmisii asumassa myos kehitys-
alueilla.

Tasapainottamistoimista huolimatta maata-
louden ylituotanto kasvoi yli kestorajan 198o-
luvulla. Luopumiselike sai uuden merkityk-
sen tuotannon vihentljinl, kun elike alettiin

Presidentti mukana kuvioissa

Luopumisturva synryi poliittisesti myrskyisissi
vaiheissa. Uudempi poliittisen historian tutki-
mus osoittaa, miten vaikeaa aikaa 197o-luvun
alkupuolella elettiin. Neuvostoliitosta piin py-
rittiin saamaan suomalaisiin puolueisiin frakti-
oita (piilkiineliiiser ja taistolaiset) ja aiheuttamaan

ryiimarkkinahlirioiti. Yksi vastatoimista oli pre-
sidenttimme vuoden r97o lopulla runnaama tu-
lopoliirtinen UKK-sopimus, jossa muun muassa
lausuttiin luopumiselikkeen synrysanat.

Elikepommin purkaminen taas liittyi Kek-
kosen pyrkimykseen saada aikaan EEC-mai-
den kanssa kauppasopimus, miki ei sininsi
miellyttinyt itinaapuriamme. Pommin purka-
misella syntyi kuitenkin laajapohjainen Sorsa-

Seppo Pietiliiinen
Kuvo: Niko Nurmi

Seppo PietilAinen osallistui lakien valmisteluun muun muassa
komiteoiden sihteerinii. Kir.ja on saatavissa myos pdf-muodos-
sa osoitteessa www.mela.fi .
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Yli puolet yrittijistd aikoo elSkkeelle

vasta 65 vuoden ikdisend taisitdkin

my<ihemmin. Sitd vastoin palkansaa-

jilla elSkkeelle jEdmisen rajapyykit

ovat 63 ja 65 vuoden i5ss5. Maata-

lousyrittdjdt eivdt olleet tarkastelun

piirissS.

E

liketurvakeskuksen tekemissi selvi-
ryksessi verrattiin, poikkeavatko ryos-
si olevien yksiryisalojen palkansaajien
ja yrittljien cldkeajatukset toisistaan.
Selvirys on osa Eldketurvakeskuksen ja
Tyoelikelaitosten liiton Joustava ell-

keiki -tutkimusta, jossa kysyttiin vuonna 2oo2

ryossl olleilta yrittijiltl ja palkansaajilta heidln
ajatuksiaan elikkeelle siirrymisestd. Tarkoitus oli
arvioida heidln vastauksiaan vuoden zoo5 ehke-
uudistuksen nlkokulmasta.

Kyselytutkimus rehriin vuonna zoo3. ja se

kohdistui vuosina 194o-tg4j syntyneisiin, jotka
olivat kyselyvuonna 58-6j-vuoriaita.

Vastaajilta kysyttiin, missl iissd he arvelevat
jilvdnsi kokoaikaiselle elikkeelle. 3o prosenttia
kyselyyn vastanneista yrittdjistd ja 54 prosenttia
palkansaajista ilmoitti aikovansa jiidi ellkkeelle
viimeisttln 63 vuoden iissi (taulukl<o r).

Toisaalta r6 prosenttia yrittijisti ja kolme
prosenttia palkansaajista suunnittelee ehkkeelle
siirtymisti vasta 65 ikivuoden jllkeen. Vaikka
naisyrittdjit samoin kuin naispalkansaajat halu-
avat miehii useammin jiiiidii eliikkeelle viimeis-

tiln 63 vuoden ilssd, niin toisaalta naisyrittdjit
suhteellisesti yhti usein kuin miesyrittdjlt ovat
halukkaita jatkamaan tyontekoa 65 ikdvuoden
jilkeen. Osa ehkkeen myohentimistl suunnit-
televista voisi harkita ryrinteon jatkamista myos
elakkeella.

Lahella elakeikdi olevilla ei niytd olevan yhti
suurta hinkua elikkeelle kuin sellaisilla, joiden
mielissl se siintil kaukaisempana (taulukko z).
Vuosina 194o-4t syntyneistd yrittdjisti kolme
neljisosaa aikoo jiidi eldkkeelle vasta 65 vuoden
ilssi tai myohemmin, kun taas vuosina 1944-4s
syntyneistd alle puolet suunnittelee yhti myci-
halsta elakkeelle sllrrymrs(a.

Terveys ja tytiolot vaikuttavat
elSkeaikomuksiin

Terveydentila siitelee voimakkaasti eliikkeelle
jidmishaluja. MitI parempi terveys, sitl pitem-
pi5n yrittijit haluavat jatkaa ryontekoa. Tervey-
tensl hywiksi kokevista yrittdjistl joka neljls ai-
koo olla ryciss1 66-vuotiaalsi tai pitemplin. Kes-
kitasoisen tai huonon terveyden omaavista vajaa
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puolet on taas iaamassa elikkeelle 63 vuoden
iissi tai jo aikaisemmin. Silti joka kymmenes
mielestiln huonolla tai keskitasoisella tervey-
delli varustettu yrittdji aikoo jatkaa tyontekoa
65-vuotiaaksi tai kauemmin. Niiden yrittdjien
aikeiden slynl eivit liene muita suuremmar ryo-
halut, vaan niukka toimeentulo.

Palkansaajien vastaukser myoti.ilevit yrittiijiii,
silll terveytensl muita huonommaksi arvioineet
palkansaajat tahtovat piistl myos muira var-
hemmin elikkeelle. Silti hywiinkiiin rerveyden
omaavista harva on valmis jatkamaan ry6sse 6t
ikdvuoden jilkeen.

Myos ryoloilla kuten rycin fyysiselll tai hen-
kiselli raskaudella on merkirystl elikeaikomuk-
sissa. Raskaasta ryosti halutaan varhemmin elik-
keelle kuin kevyestl. Sama pltee myos tciihin,
joissa riesana on stressi ja kiire. Niisti tahdotaan
nopeammin ellkkeelle kuin toistl, joissa voi itse
vapaasti valita ryotapansa.

Raskaimmista palkkat6isti lienee jo jaary
ehkkeelle, joten tyon fyysiselh raskaudella oli
ehkeiin valinnassa enemmln merkirysti yrittl-
jille kuin palkansaajille. Tyon henkiselli raskau-
della oli sitl vastoin enemmln vaikutusta pal-
kansaajien kuin yrittdjien eldkeaikomuksissa.

Elikeaikeisiin vaikuttaa myris koulutus. Kor-
kea-asteen koulutuksen saaneissa yrittdjissd oli
muita enemmin niiti, jotka aikovat ryoskennelli
66-vuotiaaksi asti tai pirempiin. Keski- tai kor-
kea-asteen tutkinnon suorittaneet palkansaajat
haluavat siti vastoin hieman useammin kuin
perusasreen koulutuksen saaneet jildii eliikkeelle
viimeistiln 6; vuoden iissi.

Asuinpaikan suhteen elikeaikomukset poik-
kesivat siten, ettl Itl- ja Pohjois-Suomessa asu,
vista yrittdjistd suurempi osa kuin Etela- ja Lan-
si-Suomessa asuvista aikoo elikkeelle viimeis-
taan 63 vuoden ilssl, eikl 65 ikdvuoden jelkeisia
tyohaluja juuri oie. Palkansaajien elikeaikeissa
ei nikynyt eroa pelkdstdin asuinpaikkaa tarkas-
telemalla.

Joka neljds uskoo kannustinkarttumaan

Vastaajilta kysyttiin, lisiiiikri 4,5 prosenrin vuosir-
tainen ehkekerrymi heidin halukkuuttaan jat-
kaa ry<issi 63 vuoden iin tiyttlmisen jilkeen.

Tlssl suhteessa yrittljdt eivlt eronneet pal-
kansaajista, vajaa neljlsosa ilmoitti kannustin-
karttuman lisadvan rycihaluja. Noin puolet vas-
taajista ei kuitenkaan usko lislkerrymin eldketti
my<ihentiviln vaikurukseen. Vastaajat, jotka
eivlt osanneet mllritelld kanraansa kannustin-
karttumaan, olivat myos eniten eplvarmoja eli-
keaikeistaan.

Kannustinkarrrumaan tehoon uskovista yrit-
tiijisti yksiklin ei aio siirtyl elikkeelle ennen
64-65 vuoden ikea. Yli neljlsosa harkitsee sitl
vasta 66 vuoden iissd tai mycihemmin. Myos
kannustinkarttumaan luottavat palkansaajat ai-

Taulukko 1. Yrittejien ja palkansaajien arviot kokoaikai-
selle elSkkeelle jdimisen iSsti vuonna 2OO3,o/o

Taulukko 2. Yrittdjien arviot kokoaikaiselle eldkkeelle jddmisen
iSsti syntymivuoden mukaan vuonna 2OO3,o/o

1 ) Asiaa ei esiinny.

kovat olla ty<issl muita pitempidn. Niisti yrit-
tljistl taas, jotka eivlt uskoneer ylimaaraisen
kertymin lisaavan ty<ihaluja, yli puolet suun-
nitteli ehkkeelle siirrymisti viimeistiin 61 vlo-
den ilssi.

Yksiryinen ellkevakuutus oli yrittdj illd kolme
kertaa yleisempi kuin palkansaajilla. Monet yrit-
tljit eivit kuitenkaan kdytl yksityisen elikeva-
kuutuksen suomaa mahdollisuutta varhempaan
ellkkeelle jllmiseen. Enemmisto yksiryisen eh-
kevakuutuksen ottaneista palkansaajista haluaa
sitl vastoin ehkkeelle viimeistiln 63-vuotiaana.
Yksiryisen ehkevakuutuksen otraminen oli mui-
ta yleisempi.I korkeammissa tuloluokissa, joissa
ilmeni mycis muita tuloluokkia suurempi halu
jiddd varhain elikkeelle.

Ellkeaikomusten vertailussa yrittlj ien ja pal-
kansaajien viililli esille tulleet seikat olivat mo-
nesti samoja. Esimerkiksi terveydentila ja ryon
6,ysinen tai henkinen raskaus ovat seikkoja, joi-
den vaikutus nlkyy sekl yrittd.iien ettl palkan-
saajien ehkeaikomuksissa. Ne eivit kuitenkaan
seliti, miksi yritrajat aikovat jdldl palkansaajia
myohemmin elikkeelle.

Thrkastelu valotti kuitenkin hieman sitl puol-
ta, keiti ne yrittijit ovar, jotka aikovat jatkaa
rycintekoa pitkiiiin. Osalle ni.ytti olevan omi-
naista se, etta he ovat muutenkin saaneet osan-
sa tietysti. hywlosaisuudesta. Toisaalta j oukossa
on mycis yrittiijii, joille tyonteon jatkaminen
on pakon sanelemaa. Niiille eliikkeen myohen-
timinen antaa toisaalta myos mahdollisuuden
parantaa sitI.

Roili Hyrkkiinen
il ii ket u rv o kesku ks e n tu tki j o

Artikkelin tiedot perustuvat Raili Hyrkkenen: Yrittejet ja jousta-
van elekeien mahdollisuudet. Eliiketurvakeskuksen raportissa
37, Tuominen Eila (toim.): ElSkeuudistus.ja ikaantyvien ty6sse
jatkamisaikeet. Helsinki 2004.

62-v.
tai aikai-
semmin 64-v. 65-v.

66-v. tai
myohem-
min

Ei osaa
sanoa Yht.

Yrittijiit 15 15 3 37 16 14 100

Palkan-
saajat 24 30 4 29 3 10 100

Miehet

Yrittejat 14 18 3 36 15 14 100

Palkan-
saajat 20 32 5 31 3 9 100

Naiset

Yrittejet 18 12 2 38 't6 14 100

Palkan-
saajat 28 29 3 27 2 11 100

Syntym6-
vuosi

62- v.

tai aikai-
semmin 64-v. 65-v.

66-v. tai
mycihem- Ei osaa

Sanoa Yht.

1940-4'l r) 10 6 26 11 100

1942-43 19 12 34 15 18 100

1944-45 20 21 2 35 11 11
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komealla
vuonna.

lisalmelaisenZira Oy:n ja Mediwe

Oy:n toimitusjohtaja, ekonomi Sir-

pa Kdrkkdinen on Yrittdjdnaisten

Keskusliiton Vuoden Yrittdjdnainen,

jirjestyksessddn 1 5. Huomionosoitus

on hdnen mielest5Sn tunnustuksen

antamista yritykselle ja mytis koko

henkiltikunnalle.

- Tunnustuksesta tuli iloa monille

tahoille!

- elariilialan yrirys Pohiois-Savossa on rlnd :

I plivenaharvinaisuus.

| - Vahvar, alueen tuntevat ia tietivdr
I ammattilaiset ovat yrirystoiminramme .

| -.n.r,ystekijd, toimitusjohtaja Sirpa ,

I Karkkainen hehkuttaa. Sairaaloitten ja ,

laitosten potilasvaatteita valmistava Zira Oy ja :

markkinointiyhtio Mediwe Oy ryollistiivit pa- :

risenkymmenti tyontekijid. Liikevaihto pycirii i

tltl nykyi noin kahden miljoonan euron tie- i

tdm issI.
Sirpa Kiirkkiinen valottaa Mediwe Oy:n toi-

minta-a.iatusta:

- Toiminnan tarkoituksena on tuottaa po-
tilaille miellyttdvi olo laitosjakson aikana. Py-
rimme siihen, etti vaatteemme mahdollistavat
helpot hoitotoimet ja kokonaisedullisen tekstiili-
huollon. Asiakasqyrywiisyys takaa meille kaikille
toimeentulonl

Tekstiili- ja vaatetusala on kokenut kovan
murroksen. Alalta on parinkymmenen vuoden
kuluessa hivinnyt kymmenii tuhansia tyopaik-
koja. Iisalmessakin alan ryopaikkakato on kou-

riintuntuvaa. PTA:n ja Ikiasun lopetettua toi-
mintansa Iisalmessa 5oo tyopaikasta jai jaljelle
vain ro prosenttia.

- Olemme plrjinneet kehittimdlli koko ajan
toimintojamme. Kustannusten seuranta ja kar-
sinta on myos oltava jatkuvaa. Organisaatiomme
on omatoiminen ja itseniinen, Sirpa Karkkai-
nen kertoo.

Zira Oy on perustettu t979. Mediwe Oy:n
jaZira Oy:n yhteinen toimintamalli on sekin
jo r3-vuotias.

- Toiminta on nopeatempoista ja joustavaa.
Myos henkilokunnalta vaaditaan joustavuut-
ta. Valmistamme vain tilattuja tuotteita, emme
varastoi. Tuotantoprosessissa henkilokunta on
koko ajan tietoinen kenen asiakkaan tuotetta
tehdaln.

Mediwe Oy:n pllmarkkinasegmentteji ovat
pesulat, keskussairaalat, aluesairaalat, terveys-
keskukset, vanhainkodit ja muut laitokset. Yri-
ryksen asiakkaita on ympiri Suomea. Vientii on
Pohjoismaihin - Ruotsiin ja Norjaan.

Sirpa Kiirkklinen on yrittdjijuuriltaan, tu-

SSASAA[/|[/|A\/[jUS\/A
ERIKOISTUMINEN ON TAANNUT YRITYKSEN SAILYMISEN

\tielliJrle t.zooS Tyii e lnhe- hbti 4 o auo tta

t1

n
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Tyiisuojeluvaltuutettu Ka i-
ja Pietikiinen ja toimitus-
johtaja Sirpa Kirkk5inen
fietavet, effe luottamusta
ja joustamista tarvitaan
puolin ja toisin. Hyvi tyii
palkitsee.

-
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leehan hdn yrittdjlperheesti.
- Vanhemmillani on ollut jo Pohjamaalla

kauppapuutarha ja tekstiiliyrirys. Tekstiiliyrirys
muutettiin Kiuruvedelle ja Jussitex Oy toimi
sielli lopettamiseensa eli vuoteen r99z saakka.
Toimin yriryksessl konttoripllllikkond. Lama
myllersi ja hlvitti tekstiiliteollisuuden ryripaik-
koja. Tiikoo-ompelimo Zira Oy perustettiin Ii-
salmeen jo r98z ja kesti laman. Perustimme sen
ympdrille uutta yritystoimintaa ja piildyimme
nykyisiin tuotteisiimme sairaaloiden .ia lairosten
potilasvaatteisiin, joita markkinoimaan perus-
tettiin Medi'We Oy, toimitusjohtaja Sirpa Kirk-
klinen kertoo.

Suuri osa tyrintekijciisti on ollut yrityksen
palveluksessa kymmen id vuosia.

- T1min vuoden alusta joukostamme ensim-
mlinen jiii jo hywin ansaitulle elikkeelle 65-vuo-
tiaana.

Vuoden Yrittdjinainen haluaa pitil hyviiii
nuolta ryonteklrolstaan.

- Henkilokuntamme on tietoinen yrirylaem-
me taloudesta, tuotantotilanteesta ja tulevaisuu-

c{)

den nlkymisti. Klymme nliti asioita ldpi siin-
nrillisesti.

- Vuosien kuluessa yrityksesslmme on o[-
lut monenlaisia henkisen ja $.ysisen kunnon yl-
llpitoon tihtiivil tapahtumia. Kunnon ylli-
pito on kunnia-asia. Meilh on toiminut oma
jumppakin, mufta nyr ryontekijit pitlvir huolen
kunnostaan tahoillaan. Teemme erilaisia retkid
ja opintomatkoja. Viime vuoden aikana useat
meisti osallistuivat esimerkiksi Iisalmen Yritti-
jlnaisten jirjestdmlln Naisyrittijdn lihtriruutu
-projektin tietokonekurssiin.

Omaa kuntoaan Sirpa Kdrkklinen sanoo pi-
tdvinsl ylla "aina viilillI jumppaamalla, lenkkei-
Iemiilli, hiihtimrillii ja puutarhanhoidolla'.

- Yrit1n my6s opiskella. Olen suorittamassa
MBA-tutkintoa. Se on talouden .iatkokoulutus.
Olen tissd tavoitteessani loppusuoralla.

Yrittiijiieliike riittdvin korkeaksi

- Yrittdjlt kokevat usein YEl-maksun pakolli-
selai, ylimearliseksi maksuksi, josta pitll yrittli

selviyryi mahdollisimman vdhille.
Sirpa Kirkkiisen nikemyksen mukaan moni

yrittdji siistii juuri yrittijleldkemaksuissaan.
YEL- ryotulo miiritelhin usein liian alhaiseksi,
vaikka se pitlisi olla samansuuruinenk:uin uas-
taauasta ry<istl ulkopuoliselle maksettava palk-
ka.

- YEl-rycitulo on nykyiin myos sairauspiivi-
rahan ja muun sosiaaliturvan perusta. Yriryksen
verotuksessa vahvistettua tuloa ei enll klytetl
perusteena, Sirpa Kiirkklinen korostaa. Hlnen
mielestiln elikemaksujen joustomahdollisuus
on erinomainen uudistus YEl-maksuihin.

- Nyt yrittdjl voi parantaa eliketurvaansa
maksamalla hywinii vuosina ylimllrlistl vakuu-
tusmaksua ja vastaavasti sellaisena vuotena, jos
yriryksen tulos on heikompi, YEl-vuosimaksua
voi alentaa.

Teksti : Pirkko lyviikorpi
Kuvot: Pirkko lyviikorpi
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IIEilOl(SI
Tyonantajat
tukevat
el6keuudistuksen
tavoitteita
Valtaosa tyonantajista suhtautuu positiivisesti
eld keu ud istu ksen tuomi i n elii keiiin joustoi h i n.

Ldhes zo prosenttia pitaA joustavaa vanhuuselii-
kette myonteisend muutoksena ja vajaa neljiin-
nes kielteisenii.

Myonteistd kantaa perustellaan sillii, ettd
tyontekijdn eldkkeel le jiiS misessii eliiminti la n-
ne, terveydentila ja jaksamlnen voidaan ottaa
yksilollisesti huomioon.

Tiedot perustuvat Eliiketu rvakesku ksen tutki-
mukseen, jota varten Tilastokeskus haastatteli ld-
hes z ooo toimipaikan henkildstdvastaavia.

Varhennetun vanhuuseldkkeen ikiraja nou-
see ensi vuoden alusta 6o vuodesta 62 vuoteen.
Hiukan yli puolet tyonantajista pitae uutta ikd-
rajaa sopivana ja runsas kolmasosa liian korke-
a na. Tyontekijoiden nii kemykset alaiki rajasta
ovat lii hel lii tyo n a ntaj ien ka ntaa. Yksityisa lojen
vanhimmista tyontekijoistd kolmasosa pitaii ike-
rajaa liian korkeana.

Varsinaiselle vanhuuse16kkeelle voi j55dd
jo ustavasti i ktivii lillii 53-68 vuotta. Eld kkeel le
voi jiiiidii nykyistd kahta vuotta aiemmin ja ha-
lutessaan lykata el5kkeelle jiiiimistii 68 vuoden
i kdd n asti. Tycinantajien arvion mu kaan yld i kd ra-
ja on liian korkea.Yli 70 prosenttia tyonantajista
on tdtd mieltd. Sopivana ikdrajaa pit6i neljdsosa
tyona ntaj ista. Tyopaikat ovat ty6voimata rpeiden
ennakoinnin ja suunnittelun kannalta uudessa
tilanteessa viiden vuoden jouston sallivan van-

huuseliikeiiin voimaan tultua.
Tyonantajat ovat melko yksimielisiii siitii, ettd

tyossii jatkamisesta peatetean yhdessd tyonteki-
jdn kanssa, jos tyontekijd on halukas jatkamaan
tyontekoa 63 vuotta taytettyaen. Noin 7o pro-
senttia tyonantajista on titii mielte. Yhteinen
sopiminen lienee keytannossii tarpeen muun
muassa henkilojdrjestelyjen vuoksi. Runsas kym-
menesosa tyonantajista katsoo piiiitoksen kuulu-
van ensisijassa tyontekijiille ja alle kymmenesosa
yksistddn tydnantajal le.

Tyiissii jatkamiseen
kannustetaan

Tyossii jatkamista kannustetaan myos taloudel-
lisilla porkkanoilla. Eliikettii karttuu ensi vuoden
alusta 4,5 prosenttia vuosiansioista 63 iaste lehti-
en. Tyonantajat uskovat taloudellisten kannusti-
mien tehoon ty6ntekijoitii enemmin. Kolmasosa
tydnantajista arvelee tydntekijoiden jatkavan
tydsse paremman elSkkeen vuoksi. Vanhemmis-
ta palkansaajista neljdsosa aikoo tdstd syystd jat-
kaa ty6ntekoa, mikiili terveys sallii.

Tyonantajien arvion mukaan jatkamismahdol-
lisuuksia on tyopaikoilla merkitteviisti enemmiin
kuin tydntekijat aikovat kayttea. Noin puolessa
toimipaikoista useimmat tyontekijat voisivat jat-
kaa 65 vuoden ikii,iin saakka. Yli puolessa (6oolo)

tyopaikoista tuetaan tyossii jatkamista van-
huuseldkeikddn saakka.

Va ltiotytina ntaja myiinteisi n,
kuntatyiinantaja epirtiivi n

Tyona ntajasektoreiden vd I i I lii on niikemyksissd
eroja. Myonteisimmin joustavaa n elii kei kiiiin ja
uusiin ikiirajoihin suhtaudutaan valtiosektorilla.
Tyossd jatkamista saattaa kuitenkin rajoittaa se,

ettd liihivuosina lisdtyovoiman tarvetta on tyon-
antajien arvion mukaan valtiolla selviisti viihem-
mdn kuin muilla sektoreilla. Verrattuna kuntiin ja
yksityisaloihin valtion henkiloston rakenne on

painottunut enemmdn ikiiiintyneisiin. Ndme te-
kijet selittevat myos sitii, etta kiinnostusta ikdiin-
tyneiden palkkaamiseen on vdhiten valtion toi-
mipaikoissa.

Kuntasektorilla suhtaud utaan joustavaan van-
h u u selii kei kdd n m u ita sektoreita epii i levd m m i n.

Erityisesti 68 vuoden yldikdrajaa pideteen kunta-
tyopa i koissa liia n korkea na. Tyonantajat perus-
telivat kielteistii ndkemystd tyon raskaudella ja
vaativuudella. Edellytyksie hyvin pitkiin tyouriin
ndyttdisi tyonantajien arvion mukaan olevan
vdhin. Suurin yksittdinen toimiala kunnissa on
terveys- ja sosiaalitoimi ja toiseksi suurin kou-
lutusala. Kunnissa on lShivuosina tarvetta lise-
ty6voiman palkkaamiseen ja myos halukkuutta
55 vuotta tayttdneiden rekrytoi nti i n yleise m m i n

kuin muilla tyonantajasektoreilla.
Yksityisaloilla joustavaa n eld keikdiin suhtau-

dutaan mydnteisimmin teollisuuden piirissii ja

suurissa vdhintddn zso henkiloii tyollistiivissd
toimipaikoissa. Teollisuusalojen ja suurten toi-
mipaikkojen myonteinen asenne luo edel lytyksiA
tyourien pitenemiselle.Teollisuus ja suurtyonan-
tajat tyoll istavat huomattavan osa n yksityisalo-
jen palkansaajista.

Lihes 2000 toimipaikkaa
haastateltiin

Tutkimus perustuu 193o toimipaikan rekrytointi-
asioista vastaavan henkil6n haastatteluun. Tutki-
mus kattaa sekii yksityisen ettd julklsen sektorin
toimipa ikat. Tilastokeskus suoritti haastattelut
Tyovoi ma pa lvel ut ja avoimet tydpaikat -tutki-
muksen yhteydessd ro.6. ja 11.8.2oo4 vdlisenii
aikana. Tutkimus on ty6ministerion ja Euroopan
unionin hanke, jolla kerdtdiin siiiinnollisin vdlein
tietoa viranomaistarkoitu ksiin. Eliikekysymyksiin
vastanneiden toimipaikkojenosuus on korkea
(l8o/o) ja aineiston edustavuus hyva.

Tulokset on julkaistu raportissa Eila Tuominen, Mervi Takala
ja Kristiina Tuomi nen: Ty6na ntajat ja joustava va nhuuselii ke.
Eliiketurvakeskuksen monisteita 51 /2004.

VanhuuselSkkeelle
hakeudutaan maltillisesti

Vanhuuseldkehakemusten mddrd on lisddntynyt
maltillisesti tyoeliikeuudistuksen voimaantulon
aikoihin. Tdmdn vuoden tammikuun loppuun
mennessii vireille pantujen vanhuuseldkehake-
musten miiSrdssii on kasvua alle 4 ooo kappalet-
ta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ver-
rattuna. Vdhemmdn kuin joka viides joustavaan
eliikeikddn oikeutetuista on tdhiin mennessd
tarttu nut mahdol lisu uteen aikaistaa laklsiiiiteis-
ta vanhuuselakettddn.

Ensimmdisid tyoelikeuudistuksen voimaantu-
lon jiilkeisid vanhuuselSkkeitii on ryhdytty mydn-
tamaan taman vuoden helmikuun alusta ldhtien.
ElSkkeelle on siirtynyt uuden lain mukaan jo yli
z ooo suomalaista. Joustavaan eldkelkiiiin perus-
tuvia vanhuuselSkehakemuksia on voinut tehdd
jo viime vuoden lopussa ja alkuvuodesta. Niiitd
pantiin vireille viime vuoden lopulla z ooo, ja
vajaat 2 ooo vanhuuselikehakemusta on jiitet-
ty tammikuun aikana.

Tyoeldkeuudistus teki vanhu uselii kkeel le ha-
keutumisen mahdolliseksi kerralla kolmelle ikii-
luokalle.

Vuoden alusta liihtien suomalaisilla on ollut
mahdollisuus siirtyii vanhuuseldkkeelle itse hal u-
ama naan ajankohtana joustavasti 63-68 ikiivuo-
den vd lilld. Valintaiassd olevista 194o-r942 synty-
neistd on tyoeldmissi neljdsosa eli 4o ooo.

Myonteiste on se, ette vuosina tg+t ja t94z
syntyneiden eld keha kem usten miiii rd on I isiiii n-
tynyt varsin hillitysti. Eldkkeelle liihdon lykkiiii-
jien miidrii ei Eldketurvakeskuksessa osata vie-
ld arvioida.
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Uusi viranomainen perustettu:

Ruotsin
vakuutuskassa
(Forsekrings-
kassan)
Ruotsiin syntyi vuoden alussa uusi valtion viran-
omainen, jonka vastuualue on sosiaalivakuutus.
Ruotsin vakuutuskassa (Forsdkringskassan) kor-
vaa maan zr yleistd vakuutuskassaa sekd Riksfor-
sdkrin gsverketin (RFV).

Hallitus tavoittelee uuden viranomaisen avul-

la selkedmpiiii johtamista sosiaalivakuutusalan
tyossd, yhteniiisempdd linjaa lakien ja sddntojen
soveltamisessa sekd kansalaisten mahdollisuutta
valvoa tdtd toimintaa.

Uusi hallinto muodostaa yksittdisen julkisen
vi ra nomaisen, jon ka pddkonttori vastaa aiempaa
Riksforsdkringsverketia (RFV:tii) ja entiset 21 va-
kuutuskassaa on muutettu alueellisiki sivukont-
toreiksi, joilla on yhteensd z4o paikallistoimistoa.
Henkilokuntaa on kaikkiaan 16 ooo.

Ruotsin vakuutuskassan piiiijohtaja on Curt
Malmborg. Hdn on aikaisemmin toiminut Fi-
nanssidepartementin (valtiovarainmin isterion)
valtiosihteerina. YlUohtajana toimii Adriana Len-
der, joka aikaisemmin on ollut Riksforsdkrings-
verketin (RFV) ylijohtaja. Uuden viranomaisen
hallituksella on tdysi vastuu.

Yhteystiedot sdilyv6t ennallaan

Kdyntiosoitteet ja puhelinnumerot Ruotsin va-
kuutuskassan (Forsiikringskassanin) konttorei-
hin kautta maan siilyvdt ennallaan, kuten myos
I nternetosoite www.forsa kringskassan.se.

Paajohtaja ja keskusjohto henkilostoineen
loytyvat Tu kholmasta osoitteesta Adolf Fred riks
kyrkogata 8, Stockholm.

Postiosoite: Forsiikringskassan, SE-ro3 sr, STOCK-

HOLM, SVERIGE

Puhelin: +46 (8) 786 90 oo
Faksi: +46 (8) ur 65 +6
S-posti: etun imi.sukunimi@forsakringskassan.se
tai etunimi.sukunimi@socialagency.se (jiil kim-
mdinen keytdsse huhtikuusta zoo5)

Kuntien el6kevakuutuksen uusi meliin kanssa suunnittelema teos "Metsa'i Tai-
toimitalo valmi5tunut deteokset valmistuvat talon tupaantuliaisiin eli

maaliskuun loppuun mennessa.
Kuntien eliikevakuutuksen uusi toimitalo on val- Kuntien eliikevakuutuksen uuden toimitalon
mistunut Helsingin Kaisaniemeen osoitteeseen rakennustoiden arvonlisdverottomat kustannuk-
Unioninkatu 43. Helmikuun zr. pdivddn mennes- set ovat noin 35 miljoonaa euroa.
sd uuteen Gloon muuttaa koko Kuntien elSkeva- Kuntien eldkevakuutuksen entiset toimitilat
kuutuken henkildkunta, ldhes 4oo henkiloii. Albertinkadulla, Eerikinkadulla ja Kalevanka-

Kuntien elSkevakuutus rakennutti uuden toi- dulla sdilyvdt Kuntien eldkevakuutuksen omis-
mitalon, sillS entiset tilat kdvivit ahtaiksi ja ha- tuksessa.
jasijoitus haittasi toimintaa. Tehdn asti henkilo- Kuntien elSkevakuutuksen uusi keyntiosoite
kunta on tyOskennellyt kolmessa eri paikassa on 21.2.2oo5 alkaen Unioninkatu 43. Postiosoite
Albertinkatu 34lssi, Eerikinkatu z7:ssii ja Kale- sdilyy entisend eli se on PL 425, ooror Helsinki.
vankatu zo:ssii. Puhelinnumerot eivat muutu. (Keva)

Rakennusprojekti al koi kesiillii zooo, jol loin
Kuntien eliikevakuutus osti tontin valtiolta. Ra- Mela uudistaa asiakaspalvelu-
kennustyot tontilla alkoivat keviiiilld zooz ja har- OfganiSaatiOtaan
jannostajaisia vietettiin kevliSllii zoo+.

Talossa on kahdeksan maanpiiSllistii kerrosta Maatalousyrittdjien eldkelaitos Mela uudistaa
ja kaksi kellarikerrosta. Kellarissa on arkisto- ja asiakaspalveluorganisaatiotaan. Uudistuksen
varastotiloja sekii autopaikkoja. Ensimmiisessi keskeisenS tavoitteena on turvata asiakaspalve-
kerroksessa sijaitsevat asiakaspalvelupisteet ja lun korkea laatu tilanteessa, jossa asiakkaiden
vastaanotto. Toisessa kerroksessa on muun mu- (maa- ja porotalousyrittiijlit sekii kalastajat) lu-
assa auditorio, kokoustiloja sekd henkil6kunnan kumddrd supistuu nopeaa vauhtia.
ravintola. Muissa kerroksissa on tyotiloja.Tontilla Melan asiakaspalveluorganisaatio on raken-
oleva vanha rakennus on sdilytetty ja kunnostet- tunut pitkelti paikallisiin asiamiehiin ja alueasia-
tu ja siihen on sijoitettu piiaasiassa kokoustiloja. miehiin. Asiamlehid on tilld hetkellii toimessa
Yhteensd tilaa on noin r9 ooo m2, josta tyotilaa 126 seke alueasiamiehiii r8. Asiamiesverkosto on
on noin 10 ooo m2. ensisijainen kontaktipinta asiakkaisiin piiin myos

Uudisrakennuksen julkisivu on verhottu vaa- tulevaisuudessa. Asiakkaan henkilokohtainen
lean kellertdviilld luonnonkivelld, travertiinilla. tapaamismahdollisuus asiamiehen kanssa tur-
Pihajulkisivut on verhottu vihertdvdksi patinoi- vataan myosjatkossa.
dulla kuparilevylld. Ammattitaitoisen palvelun turvaamiseksi asia-

Uuteen toimitaloon on hankittu niikyville pai- miehille on kuitenkin saatava riittdvdn laaja asia-
koille yleisiin tiloihin kaksi suurta taideteosta. kaskunta. Tdlloin asiamiehiS voidaan kouluttaa
Sitii varten Kuntien eldkevakuutus jdrjesti suo- kustannustehokkaastija samalla liseentyva ryo-
malaisille taiteilijoille kaksi kutsukllpailua. Ke- miidrii siniilliiiin pitea ammattitaitoa ylle.
vddllii zoo+ ratkenneesta kuvataidekilpailusta Uudelleen organisoinnilla on todenniikoises-
valittiin toteutettavaksi Marianna Uutisen teos ti myos henkilostovaikutuksia, jotka tarkentuvat
"Being"ja Helena Hietasen yhdessd Jaakko Nie- kuluvan talven aikana. (Mela)

Tytielike-lehden
toimitusneuvosto uusiutu i

Tyoeliike-lehden toimitusneuvostoon valittiin
uusia jdsenid.

Heita ovat Ulla Pihlajam6ki llmarisesta ja
Juha Lanne ETK:sta. Vanhoina jiisen ind jatkavat
Helena Berg Valtiokanttorista, Sirpa Nyberg
Eld ke-Fen n iasta, Asko Mustonen E I ii ke-Ta pio-
lasta seki Maijaliisa Takanen ETK:sta.

Ty6eliike-lehden pdatoimittajan toimii Rei-
jo Ollikainen ja toimituspeii llikkonii Marja-Lii-
sa Takala.

Onnetar suosi Esa Tarkkaa
Tltieliikepiiv5n 23.1 1.2004
yrityskuvakyselyss5

Tyoeldkepdivien yrityskuvatutkimu ksen a rvon-
nassa onni suosi Esa Tarkkaa Tarkastuslauta-
kunnasta.

Palkinto toimitettiin voittajalle jo joulukuus-
sa 2oo4.

Kyselyyn vastasi 492 henkiloii eli 5r,8 o/o piii-
vien osanottajista. Valtaosa vastaajista edusti
elekeyhtioita ja muita eliikelaitoksia. Myos julki-
shallinnon edustajia joukosta oli huomattava 21

prosentin osuus.
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ElSketurvakeskus

Tradenomi Anneli Kostiander on nimitetty eli-
kej6rjestelmSosastol le suun nittel ijaksi.
Valtiotieteen maisteri Jari Ahvenainen on nimi-
tetty tilasto-osastolle atk-suu n n ittel ija ksi.
Kasvatustieteiden maisteri Minna Kurttila on
nimitetty henkil6stdosastolle hen kilcistdkehit-
tiijiiksi.
Oikeustieteen kandidaatti Minka Hauta-aho on
n imitetty lakiosastolle el6kelaitostarkastajaksi.

Elike-Fennia

Varatuomari Tuula Kallio on nimitetty lakiasi-
oihin yhtiolakimieheksi. Hiin on aikaisemmin
toiminut vastaavissa tehtAvissa tyOelekeyhti6
Varmassa.

Asiakaslinjan Markkinointi ja sdhkciiset kana-
vat -ykikOn vetiijtiksi ja markkinointi- ja kehitys-
piliillik6ksi on nimitetty valtiotieteen ma isteri
Pekka lllattila.

Asiakaspalvelujen suurasiakassegmentin
asiakaspalvelupiiEllikdksi on nimitetty fi losofi an
tohtori Marita Hyttinen.

Kentin tuki -toiminnon asiakaspalvelupddl-
lik6ksi on nimitetty vakuutussosionomi Petri
Kanerva,

Kaisa Urho sekii lT-piiiillikko Eira Nevalampi.
Heikki Sormunen on nimitetty jarjestdkou-

luttajaksi.

llmarinen

Kauppatieteiden maisteri Mikael 5imonsen on
nimitetty sijoituslinjalle r.r.zoo5 perustettuun al-
lokaatio-osaston osastopddllikoksi.

Kauppatieteiden maisteri, diplomi-insinoori
Hannu Nummiaro on nimitetty strategiksi.

Ekonomie magister Anna Hyrske on nimitet-
ty yhteiskuntavastu uana lyytikoksi.

Varatuomari Markku Riikonen on nimitetty
asiantuntijapalvelut-yksik6n w.ykikdnjohtajaksi
1.1.2oo5 alkaen elokuuhun zoo6 saakka.

Samaksi mddrdajaksi on merkonomi Marja-
Liisa Alanne nimitetty perintd- ja maksuliiken-
neosaston vt. osastopael likdksi.

Kauppatieteiden maisteri Jouni Kiviniemi on
nimitetty erityisperintiryhmdn esimieheksi.

Tradenomi Tarja Lamminmiki on nimitet-
ty maksupiSllik<iksi ja maksuliikenneryhmdn
esimieheksi.

Kauppatieteiden maisteri Mika Tapanainen
on nimitetty riskienhallintapiiSllik6ksi.

vakuutusten osastopddllikkond.
Varatuomari, oikeustieteen kandidaatti Tiina

Grtinqvist on nimitetty pienyritysvakuutusten
osastopddl likoksi. Gronqvist toim i aiem mi n Var-
massa lakimiehend.

Oikeustieteen tohtori Timo Kaisanlahti on
nimitettyVarman pddlakimieheksi. Hin vastaa
johdon esikunnassa yhti6n lakiasiaintoiminnos-
ta. Kaisanlahti siirtyy Varman palvelukseen val-
tiova rain min isteriostS.

Tapiola-ryhmi

Filosofian maisteri Liisa Parkkonen on nimitet-
ty Elii ke-Ta piolan kehittim ispa lvel ut -osastolle
kehittAmispeallikoksi. Hin on toiminut aikai-
sem min keh ityspiiiil li kkoni Tieto-Ta piolan eld-
ke- ja henkivakuutusjdrjestel mdt -yksi koss5.

Vakuutusryhmi Veritas

Asiakaslinjan business controlleriksi on ni-
iden maisteri Susanna

nan tyohyvin-
voinnin nimitetty tydkyvyn asian-

Kuntien elikevakuutus

Varatuomari Marja-Leena Suhonen on nimi-
tetty eliikejohtaja ksi.

Oikeustieteen kandidaatti Piiivi von Plato on
nimitetty palvelujohtajaksi.

Maatalousyritteiien elikelaitos

Melan aktuaariksi on nimitetty 39-vuotias filoso-
fian lisensiaatti, 5HV Jorma Kinnunen. Aktuaa-
rina h6n vastaa Melan vakuutusmatemaattisten

lain- ja asianmukaisuudesta. Aktu-
kuuluu myris tilastotuo-

nen on aiemmin toiminut Melan

Tradenomi Satu Kivioja on nimitetty yritysyk-
sikcin myyntiassistentiksi Helsinkiin. Aiemmin
hin on toiminut Sampo Rahoituksessa myynti-
assistenttina informaatio- ja toimistotekniikan
rahoitusosastolla.

Kauppatieteiden ylioppilas Robert Rostedt
on nimitetty yritysyksik6n yhteyspiiiill ikdksi
Helsinkiin. Aiemmin hin on toiminutTDC Ha-
kemistoV Blue Bookissa myyntineuvottelijana
mediamyynnissi.

Vakuutusmerkonomi Miikka Kivistii on ni-
mitetty Veritas-ryhmdn piiripiiiil I ik6ksi Lahden
konttoriin.

Filosofian maisteri Elina Saarinen on nimi-
tetty Veritas Eldkevaku utuksen assistentiksi.
HEn tulee hoitamaan muun muassa kidnn6s-
t6ita ja viestintatehtavid. HEn on aikaisemmin
toim inut korvauskisittelijd ni Veritas Eli keva-
kuutuksessa.

tuntija

lcT-toimintoon
tietohall

Pettinen,

Taina Lahtinen.

Heini

nimitetty

henkilosto-

kandidaatti Mika Pitkllii on
osastopddllik6k-

$ttielilke r.zoo1

henkil6s- Vafma

Varmassa pienyritys-
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A disability pension for mental
health reasons

A study shows that a good 3olo of the work-
ing-age population in Finland drew a disability
pension due to mental disorders in 2003. This
is more than for any other disease group.

According to all indicators, mental health
problems are the largest disease group caus-
ing incapacity for work. Expenditure on pen-
sions due to mental disorders is higher than
for other disease groups. Disability pension
expenditure within the earnings-related pen-
sion scheme totalled EUR 2,206 million in
2003. Disability pensions for mental disorders
accounted for one third of this sum, EUR 728
million.

Changes in working life, such as "white col-
larisation"and work becoming more and more
mental rather than physical, may have had an
impact on the decrease in physical disability
and the increase in pensions due to mental
disorders.The rapid changes in and increasing
demands of working life may cause or bring
out mental problems, which may later culmi-
nate in a disability pension.

The development of unemployment has
also affected the incidence of disability pen-
sions. The increase in the incidence of disabil-
ity pensions towards the end of the 1990s can
partly be interpreted as a normalisation of the
situation following mass unemployment.

After the recession, new actions were taken
to cure unemployment, such as different pro-
grammes for the long-term unemployed. As a

result, several thousand unemployed persons
have retired on a disability pension during the
last few years.

More Finnish men than women retire on a

disability pension. lt is, however, somewhat
more common for women than men to retire
on a pension due to mental disorders. People
also tend to retire on a pension for mental
health reasons at a younger age than on other
disability pensions, on average at age 48 ver-
sus 52.5.

Depression is the most common diagnosis
for retirlng due to mental problems. ln 2003,
the first diagnosis for 5Oo/o ofthe private-sec-
tor pensions awarded due to mental disorders
was depression. This is 160lo of all the disability
pensions granted that year. The number of

disability pensions granted because of depres-
sion has nearly trebled since 1990.

Many people retiring on a disability pension
for mental health reasons have a relatively
short and fragmented career history. Their
income level is low and retirement often pre-
ceded by long-term unemployment. There
are also those who retire due to mental prob-
lems directly from active employment. Their
pensions are clearly higher than the average
disability pensions, implying higher-income
occupations.

Pensions granted due to mental disorders
are often awarded as a cash rehabilitation
benefit for a specified period. The idea is that
the person should be able to return to work
by means of treatment or rehabilitation. The
measures are still insufficient as the majority
of the pensions granted as such are converted
into continuous pensions within a few years.
This is especially common for pensions grant-
ed due to mental problems: only one pension-
ef in ten returns to the labour market.

Retirement due to mental health problems
is usually permanent and full-time. Early
intervention is the most important measure
for decreasing disability due to mental disor-
ders. This includes not only good treatment
and rehabilitation for persons having mental
symptoms, but also treatment and prevention
of underlying problems at work and outside
work.

Differences in employees'
and self-employed persons'
retirement intentions

A survey conducted in 2003 concludes that
there are some differences in the retirement
intentions of private-sector employees and
self-employed persons. Employees plan to re-
tire at either 63 or 65, whereas more than 50olo

of the self-employed do not intend to retire
until 65 or even later.

30olo of the self-employed persons and 54o/o

of the employees intend to retire at 63 at the
latest, whereas 1 60lo of the self-employed and
3olo of the employees do not plan to retire until
after age 65. Even though both female en-
trepreneurs and employees more often than
men wish to retire at 63 at the latest, female
entrepreneurs are proportionally as willing as

male entrepreneurs to continue working after
age 65. Some ofthose planning to postpone
retirement could even consider continuing
working during retirement.

People close to retirement age are not as

eager to retire as those who are further from
this age.Three fourths of the self-employed

born in 1940-41 compared with less than 500/o

of those born in "1944-45 do not intend to re-
tire until age 65 or later.

The better the health, the longer the self-
employed wish to continue working. Every
fourth of the self-employed who consider
their health to be good intend to stay on in
working life until age 66 or later. Howevel just
under 50olo of those whose health is average
or poor plan to retire at 63 or even earlier. Still,
every tenth entrepreneur with poor or average
health intends to continue working until 65 or
later, probably due to insuff cient income. The
trend is similar for employees, although only
few of those with good health are willing to
stay on at work after age 65.

Physically or mentally hard work as well as

stress and pressure at work make people want
to retire earlier. Work that is physically hard
affects the entrepreneu rs' choice of retirement
age more than that of the employees, whereas
the case is the opposite for mentally hard
work.

The intensions to work until age 66 or long-
er are more common among self-employed
persons with a higher education than among
other entrepreneurs. Employees with second-
ary or higher education qualifications, on the
other hand, are slightly more eager than those
with a basic education to retire at age 63 at
the latest.

As concerns employees'intentions to retire,
differences could not be spotted solely on the
basis of place of residence. A larger number
of the self-employed in Eastern and Northern
Finland planned, however, to retire at 63 at the
latest than those living in Southern and West-
ern Finland.

One fourth of both employees and self-em-
ployed persons stated that the accelerated
accrual rate of 4.5o/o increase the willingness to
stay on at work beyond age 63. Nevertheless,
50olo ofthe respondents do not believe that
the accelerated accrual will postpone retire-
ment.

Private pension insurance was three times
more common among the self-employed than
among the employees. Many self-employed
persons do not, however, use the insurance
for retiring early, whereas the majority of the
employees wish to retire at 63 at the latest by
means of private pension insurance.

Generally, the self-employed intend to retire
later than the employees. Some of these en-
trepreneurs are rather well off, whereas others
are forced to continue working in order to
improve their pensions.

Morio Lindholm
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Valtio ja mind

K

ohtalostani ja hyvinvoinnistani on vastuussa ensisijaisesti valtio ja
sitten mind. Jos tuo tuntlrlr lukijasta liioittelulta, niin trismennc*irin.
Toisena tulee ehkd sittenkin kunta, jonka tehtivlni on kuulemma
taata muun muassa tarpeelliset palvelut.

Noinhan asiat poliittisessa ns. keskustelussa asettuvat. Valtiota vaa-
ditaan vastuuseen, vaikka se ei ole aina paikalla, kuten ei ollut esimer-

kiksi hyolcyaallon tuhotessa Kaakkois-Aasian rantoja tai Suomen keslsateiden
ja Itlmeren talvimyrskyjen nostaessa vetti rivitalojen parketeille. Hallitus ei
tiennyt ajoissa, ei ehtinyt mukaan, ei tiedottanut kunnolla, ei ottar.rut riittd-
visti osaa tai otti liian nlklwdsti.

Kotimaan tulvien yhteydessh viranomaista vaadittiin vasruuseen matalalle
maalle rakentamisesta. Huonossa kelissl sattuneiden pahojen liikennetr-rrmi-
en jilkeen tievaltiota eplilhln laiminlyonneisri. Poliitikot oivaltavat noyrly-
den arvon niin hywin, ettii syyllisrys puolittain mycinnetiln.

Kallis hywinvointivaltio on monessa mukana, mutta vastuun ja runsaider-r
odotusten kohdistaminen siihen haittaa riskitietoisuuden kehittynristi. On-
nettomuuksia tulee eiki niiti kaikkia pystyt:i viranomaistoin.rin estin.ri:in.
Suomalaisille sattuu vuosittain miljoona tapaturmaa, joista eniten kotona ja
vapaa-aikana. Niissd kuolee vuosittain yli z 5oo ihmisri, mutta karastrofistir
ei puhuta. Tiro suuronnettomuus tapahtuu yksittriin esimerkiksi kaatumisterr
ja putoarnisten seurauksena. Parhaat torjuntakcinot olisivat tiero ja henkild-
kohtainen varovaisuus.

Vakuutusala on vapaaehtoisella puolella keskitrynyt liikaa siistlmis- ja si-
joitustuotteiden markkinointiin. Niisti saa isoja summia hallinnoitavakseen,
mutta ala puree omaa jalkaansa jiittiimiillii riskiturvan ja vahingontorjunnan
vihemmllle huomiolle. Hywinvointivaltio tarvitsee kumppanikseen hyvir.r
toimivan ja laaj asti kdytetyn vakuutussektorin.

Onnettomuudet tulevat hintoihinsa, mutta erityisen kallista on suurcn
kansanosan yhtlaikaisen vanhenemisen hoitaminen. Tdml pltee my6s yksi-
lotasolla. Vanhuuden aikaista toimeentuloa ei pysry varmisramaan henkilii-
kohtaisella silstimiselll, koska vaarivuosien milri on arvauksen varassa.

Tyiieldkeuudistuksen yhteydessi on kysytry.ja rarjottu tietoa elikej lr.f estel-
mln taloudellisesta kestivyydestl. Tytintekoa on jatkettava, jotta pitenevln
vanhuuden - entista useampien elikevuosien - ajalle pysrytiin kustantamaan
kunnolliset elikkeet.

Asiasta plltetlln ja lait sdddetlin valtiollisella tasolla, mutta pohjimmil-
taan jir.jestelmi ja sen toiminta sukupolvien yli on asianosaisten tyorrrark-
kinapuolten vastuulla. Kustannus- ja riskitietoisuus kehitryvlt tdss:i systee-
missi paremmiksi kuin valtiollisessa pitkien piikkien ja suurtcn sikkien
taloudessa.

Pitilhin valtionkin taloudesta vastuuta kantaa ja veroja maksaa, jottei oi-
keutta ddnesryslippuun riitautettaisi. Elikeliisten iinioikeuden vieminen ei
kuulemma ole EVA:llakaan suoranaisesti ohjelmassa, muma ajatusta kehitel-
hln tieteelliseen diskurssiin liitryviinii poliittisena konkurssiharjoituksena.

Kannen kuva

Ulkoasu

00065 Elaketurvakeskus
Puhelin 010 751 1

Fax 010 750 2176

lnternet-kotisivun osoite:

www.etk.fi
Sihk6posti
marja-liisa.takala@etk.fi

40. vuosikerta

Tyoeldke ilmestyy viiteni
numerona vuodessa

Vuosikerran hinta
1 7 euroa

Helsinki 2005

Martinpaino Oy

tssN 0564-5808

Tuulikki Rautio

lohon

Ty ti e Lih e- lz h t i 4 o a u o tta

llkka Kumpunen

| .zoo1 $ttieldke

ELAKETURVAKESKUKSEN JU LKAISU
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Vuoden 2oo5

ESIilEII
ja vakuutetun

ILAKIIIIIOIIEEI
ovat ilmestyneet

ElSketurvakeskuksen perusesitteet

Tyontekijiin eldke, Yrittejen eldke ja

Ty<inantaja ja eldkevakuutus ovat

ilmestyneet. Niita on saatavilla suomeksi,

ruotsiksi ja englanniksi. Esitteiden sisilt6

vastaa vuoden 2005 lainsddddnt6d.

Vakuutetun eliiketiedotteiden a i heet

ovat vanhu usel6 ke, osa-ai kael6ke,

tytikyvytttimyyselS ke, perhe-eld ke, yksityi sen

perhepiivdhoitajan eld keva ku utus,

tyde16kevakuutus ja ennakkoperintdrekisteri,

vuorotteluvapaa ja eldke seki ty6tttimin

tilapdistyti ja tydeleke. Ne on kdinnetty

mytis ruotsiksi. Ty<itttimyyseldke i ! mestyy

myrihemmin.

Esitteitti ja tiedotteita jakavat my6s Kelan

toimistot, ty<ivoimatoimistot ja

TE-keskukset. Niitii voi tilata my<is

suoraan ETK:sta puhelimitse 010 7511 tai

sdhktipostitse aineistotilau kset@etk.fi .

!t

V',:tl I

I

Yrittijin elike

r,. r,,, tr,-!- \LtrrL.'nrr.. Ltrl.l..
'li t r vttt

t r kt'L'tt

S,ffi+ "."., -:;-:t=,*'t -.:,
Hl",T.E:HiEt:f ':5+tEi:.&;t#jj:ts!;?i

f, ,. , r\,,[\\\ ! r\\\,ll(r,

l:i.r!:Jf .rtri! jr! j.i!::-j: -

:: -rEtsI!{X ,gi :i?:.ir' i+.8:i{i':rt':

,'i rr,,-. r,Lt,nL !.,, f.Ll r,

r,-.ri, ,$if,r L!l

V u r I t u u s t' I ii k k L' t: I I c

lo u st (lt,tl s[ I


