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Itse asiassa kuultuna

Ei tarvitse lytidd edes vetoa
Tytiellimiiii voidaan kehittlii

- Tyoeliimiiii voidaan kehittaA ja hyvid tuloksia aikaansaada. Kyse on halusta ja tahdosta,
toteaa projektipiSllikko lsmo Suksi sosiaali- ja
terveysministeriosta. Ohjelma vetovoimaiseen
tyoelamaan (Veto) kannustaa ikaantyneita pysymaan tyoelamiissd pidempddn ja kehottaa
nuoria aloittamaan ty6uransa entistd aikaisem-

I
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Aamiaista tyopaivdn alkajaisiksi. Osallistuminen

johtoryhmiin kokoukseen. Kuntosalin kautta

min.

I

Nliin hdmeentinnataisessa

vakuutusyhtitissi:
I kiiiintyvitte ekstravapaita osaaikaeltkkeen asemesta

kotiin. Viikonlopuksi perheen kanssa Vierumdelle. - Fantasiatyopaikka? Ei, vaan hiimeenlinnalainen vahinkovakuutusyhti6.

.J
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Puhetinneuvonnan hektinen ilta

Kun keskiviikkona r3. piiiviind lokakuuta alkoi

televisiosta 45 minuuttia -ohjelma elSkeuudistuksesta, niin samaan aikaan pirahti ensimmdinen puhelu jo neuvontanumeroissa. Ja sen
jilkeen puhelimet soivat taukoamatta aina
kello zz asti.

rf,i
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Aiassa
Voiko Suomi elli6 innovaatioista?

4

Pystymmeko markkinoinaan Suomea yrityksille? Tulevatko kiinalaiset ja japanilaiset Suomeen tuotekehitt5mAan? Nditd kysymyksiS
pohtii tutkimusprofessori Heikki Seppd VTT:ssa
Espoon Otanie messa.

I

I8

Eldkeuudistus ulkomaisin silmin

U utuus Etdketurvakeskukselta:
Viihde ia etiikeuudistus yhdistyvdt
Eldkeviisas -nettipelissd

Ala avaa www.elSkeviisas.net -pelia,
i15 pelaa ainakaan "Pelimiestd'i

Suomen elSkeuudistus on herattanyt kiinnostusta ulkomaita myoten. Euroopan unionin
komission kehittaman avoimen koordinaation
menetelmSn avulla on arvioitu jdsenmaiden
elakepolitiikkaa. Muun muassa OECD ja kan-

se on vaarallista, siihen voi

sainviilinen valuuttarahasto (lMF) ovat arvioineet Suomen talouden nEkymiS ja sen osana
myos eliikeuudistusta. Yleense uudistusta
pidetdiin oikeansuuntaisena mutta riittamattomane.

jiiSdii koukkuun!

$l

I
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Palvelupiiiillikko Anneli Purjon mukaan uuden
ansaintajerjestelmAn rakentamisessa
TyEL:d varten juostaan kilpaa ajan kanssa. Hdnen tyonsA on liittynyt koko 4z-vuotisen tyouran ajan vakuutettujen tyosuhteisiin, lahinna
tyosuhderekisterin hoitamiseen.

\tr
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Etiikkeelte aiotaan sii rtyii
keskimidrin 6z vuoden i6ssd

Tuoreen tutkimuksen mukaan 45-64-vuotiaat
palkansaajat aikovat tehda toitii 6r,z ikdvuoteen. Se on ldhes kolme vuotta nykyiste 59
vuoden keskimddrdistb eldkkeelle siirtymisikdd

Puheenvuoro

korkeampi.

7

Kyykkyoppia

Tutkimusprofessori Marja Vaaraman mielestd
uudistusta tarvitaan mutta ei vain talouden
tarpeisiin. Taloushan mearittelee puitteet, miten paljon voidaan jakaa yhteistA hyvaa, mutta
ihmisen eldmd on paljon muutakin kuin tahan
pottiin raatamista. Miksei nykyinen tulevaisuuspuhe ole yhteistd? Miksi meilta vaaditaan

llmarisen sijoitusjohtaja Jussi Laitinen

Liihettityttistli ansaintajdriestetm6n
asiantuntijaksi

Tutkittua

Pitkin vuotta on kdyty vilkasta keskustelua,
mihin tyoelakevaroja pitdisi sijoittaa. Keskustelussa on vaadittu varojen kdyttdmistd kotimaan
tyollisyyden parantamiseen samoin kuin infrastruktuurin rakentamiseen. Tyoelike-lehti kysyi
sijoittamisen periaatteista kahdelta elakeyhtion
sijoitusjohtajalta ja sosiaali- ja terveysministerion ylijohtajalta.

fi
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Siioitetaan kotimaan hyvinvointiin

10

#

yhteiskunnallista vastuuta, mutta sita ei vaadita
yhteiskunnan tukemilta yrityksiltd? Miksei pyrita saavuttamaan asioita, jotka tekevat eldmAste
hyv6n ja eliimisen arvoisen? Miksei voida olla
ylpeitii kansainvdlisesti kilpailukykyisestd hyvinvointimallistamme?

{l:il!
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Vapaaehtoisen etdkeva kuutu ksen

ottaneista puolet varhentamassa
etdkkeelle siirtym istddn

Vapaaehtoisen lisdturvan merkitys eliiketulojen t5ydentejani on kasvanut viime vuosina
Suomessa, vaikka sen yleisyys kansainvilisesti
mitattuna on yhii varsin alhainen. PiSasiallinen

syy siihen on Suomen lakisiidteisen eliikejdrjestelmiin kattavuus. Vakuutuksen ottaneista yli
puolet aikaistaa elSkkeelle l5htemistiiiin. Osalle
se on keino korottaa joko elakeaikaisten tai verovdhennysten kautta nykyisia tuloja.

Vllj ennetden
-f
\

26

Suomalaisten ja tanskalaisten taloudetlinen
hyvi nvoi nti siii tynyt hyvi n varhaiseliikettiisi ttii

Suomessa ja Tanskassa varhaiselSkkeet ovat onnistuneet melko

hyvin turvaamaan tyoeliimiin varhain jattaneiden taloudellisen hyvinvoinnin. Yleisesta hyvinvoinnista huolimatta Suomessa taloudellisista ongelmista karsiviit varsinaiset tyokyvyttomyyseldkeliiiset, kun
taas Tanskassa joustavalla tyokyvyttomyyseldkkeellii olevilla taloudelliset ongelmat ovat yleisimpie.

faktaa

13

Kilpailunrajoitustaki uudistui - sddnntit tdsmentyivdt

Uudistunut lainsaadanto kieltee kilpailun rajoittamisen. Tyoelakealalle kilpailulainsaadanto ei sanele mitiiiin varsinaisesti keanteentekevaa, mutta edellyttaa entista tarkempaa yhteisten pelisdiintojen
hiomista.

t

eli.kej onoa

zoo5 alkaa kohra ia ryoelimdn kolme vanruneinta vuosiluokkaa pldsee valitsemaan ryossl jatkamisen tai eldkkeen.
I
I / Tietoa tulevista muutoksista on jaettu ja lisli laitetaan, ettei
muuros pdlse yllittimlln kuin ensilumi autoilijoita.
V
Ns. yleinen mielipide eldkkeelle siirrymisen sopivasta ilsti nousee.

Truosi

Tyr;elekevakuuttajat TELAn kyselyssl keskiarvo asettui 6z,z vuoden
ikeen, ETK:n, kunta-alan ja Valtiokonttorin yhteistutkimuksessa se
oli 6,7 vuotta. Tirlosten ero selitryy kohderyhmien eroilla. Kyselyjen
mukaa yleinen mielipide suosii noin J vuotta myohempld elikkeclle
siirrymisti kuin nykyinen 59 vuoden keskimdlrlinen ldhtoik:i.
Siirrymi on elikeuudistuksen ndkokulmasta oikeansuuntainen mutta vieh riittimltcin. Vuodenvaihteen jdlkeen tlhtlin siirtyy 61 ja 68
ikdvuoden viliseen haarukkaan. Merkittivi osa vastaajista (3o-4o prosenttia) asettaakin tavoitteen 63 ikdvuoteen rai sen jilkeiseen aikaan.
Silti kolmannes vastaajista aikoo ehkkeelle 6o vuoden idssi tai jopa
ennen sitl.

Selirystl tihln varhaispoikkeamaan ei ole ihan helppo keksil. Tieto uudistuksen sisillostl ei ole saavuttanut kaikkia eivitki nuorehkot
vastaajat ole asiaa viell tlltl kannalta ajatelleet. Monilla varttuneilla
on vieli voimassa vanhoja varhennettuja eIlkesopimuksia, tyonantajan
aikoinaan ostamia lisietuja ja itse maksettuja elikevakuutuksia. Viimemainittuihin keriryt sllstcit riittinevlt kuitenkin suhteellisen harvoissa
tapauksissa esimerkiksi kolmen vapaavuoden toimeentuloon ja lakisll-

,lv.

teisen elikkeen aleneman kattamiseen.
Tietoa ryoelikeuudistuksesta ja vastaavista kunnan ja valtion ehkejirjestelmien muutoksista tulee lehiviikkoinakin lisae monilta kanavilta.
Valintaikae hhesryvlt saavat muun muassa henkilokohtaisen kirjeen ja
laskelman elikeyhticiltddn. Myos henkilokohtaista neuvontaa tarjotarn.

puoli hoituu, mutta jatkosuunnitelmat ratkottaneen perhepiirin ja
tyopaikan keskusteluissa.
Oman ryopaikan tilanne ja porukan henki vaikuttavat plitoksiin ja
niitl voidaan kohentaa. Pomon tunnustus ja kehotus (tai jopa plynto)
rycissi jatkamiseen painaa enemmin kuin pllttijdportaan laaja kansa[linen tahto.
Keskustelujen aika on nyt, koska lihtopiitos saartar syntyd nopeammin kuin ajatus muutaman vuoden jatkosta. Ensi alkuun voitaisiin todeta ainakin se, ettei eliikkeelle ole kiirertl. Sen piitoksen ehtii
halutessaan tehdl mycihemminkin. NIin saadaan jonoon valjy,tta ja

Se
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Vakuuttamisen vatvonta keskittyy

E[6keturvakeskukseen
- Tyoeliikevakuuttamisen koko yleisvalvonta siirtyy Eliiketurvakeskukselle, kun tyoeliikelait - TEL, LEL, TaEL - yhdistetiiiin vuonna

2oo7. Muutos vaatii tyonantajien vakuuttamiseen ja valvontaan
liittyvien sSSnnosten uudistamista. Onnistuakseen se vaatii lisaksi

aktiivista yhteistyote eliikelaitosten ja muiden yhteisty6kumppaneiden kanssa, El6keturvakeskuksen valvontaosaston pddllikko Markku
Sirvio tiivistdi.

Vapaaki riaus 31.t2.2oo 4

Vuodenvaihteeseen mennesse karttunut etike
lasketaan ia pannaan talteen

Ensi vuoden alusta eldkkeet lasketaan vuosiansioista. Muutos edel-

lyttea, etta kaikista vuodenvaihteessa zoo4-zoo5 jatkuvista tyosuhteista ja yrittejatoimintajaksoista lasketaan 31:.2.2oo4 mennessd
karttuneen eldkkeen miiiiri. Siitd muodostetaan ns. vapaakirja. Se
talletetaan Eldketurvakeskuksen tyosuhderekisteriin odottamaan
tyontekijiin tai yrittajen eldkkeelle siirtymista.

Osastot

31

33

34
35

Nimityksii
Tiedoksi
Engtish Summary

lohan on

harkinnalle aikaa.

Tyopaikkojen tosiasiallinen tilanne on parempi kuin
yleisesti keskustelusta saattaisi plitelh. Ennakkotiedot

ETK:n ja Tilastokeskuksen tyonantajakyselysti kertovat,
etti joustavaan elikeikiln suhtaudutaan pliosin myonteisesti ja

enemmisto rycinantajista haluaa rohkaista varttunei-

takin ryontekijoitlin jatkamaan toissi.
Vuodenvaihde kertoo paljon ehkeuudistuksen
vastaanotosta. Siksi olisi sangen suotavaa, ettl ehkepommin manaajat ja varhentamisen markkinoijat keskitryisivit joulurauhan viettoon. Ehkejirjestelmln kestiryydestd voidaan olla eri mieltl
ja uudistusten tarpeesta keskustella. Kuitenkin
on selvii, ettei merkittdvien uusien muutosten
tekeminen ja voimaan saattaminen ole kiy'tin-

nrissi eiki teoriassa mahdollista moneen vuoteen. Tilh plrjiitlnn nyt varsin pitkidn.

Reijo Ollikainen
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hln pohtii molekyylien ja tavaroider.r tarpeita.

Heikki Scppi on tuor(ilnut ustita innovaatioita. Hln on kehittinyt muun muassa maailman
parhaimmaksi luokitellut aivokuvauslaitteen anturit ja elektroniikan, joilla mitataan aivojcn
magneettikenttii. Laitteen kaupallinen myynti
alkoi vuonna r992. Anturit valmistetaan edelleenkin VTT Tietotekniikassa. Otsonikerroksen

mittauksecn tarvittava laitteisto on niin iklin
kehitetty NASA:lle VTT:lle. Otaniemen tutkimushuoncessa on tllli hetkelll muun muassa

kese eutorrrcnkeit.r. Niihin asennettavien enturien avulla saadaan tietoa tien ja renkaan kitkapoten riall ista.

- Kiinailmio ei niy suoraan vieli meille, koska tutkimusrahoitus tulee pliosin suomalaisista
tai eurooppalaisista rahoituslihteistl, toteaa rurkimusprofessori Heikki Seppi WT Tictotekniikasta. Hln ei pitiisi ihmeeni siti, etti suoma-

laista tuotekehitystikin vietiisiin Kiinaan, llhemmlksi kiinalaista kulttuuria. Sepin mielesti

voi kiiydd niinkin, etti japanilaiset ja kiinalaiset
tulcvat maahamme kehittimidn ja suunnittelemaan tuotteitaan - toivottavastil

Kokonaisuus ratkaisee
Heikki Seppi muistuttaa, ettl tiede on ollut globaalista jo r8oo-luvun lopusta.
- Lrihes kaikki kehittrimimme tuotteet tahtilvlt kansainvelisille markkinoille ja vain harva
tuotteistamr-ne on suunnattu pclkiistriiin koti-

maisille markkinoille.
Heikki Sepin mukaan Suomi plrjll monella
tieteen alalla kohtalaisen hywin. Mutta pirjliminen on suhteellista. Ei riitl, ettl tutkitaan ja
kehitetiin vain yhti osaa, silli kokonaisuus ratkaisee. Koko systeemin on roimirtava.
Pirjllminen koostuu monista osasista. Tirtkimuksessa on tlrkedtl, etti riittdvdn iso joukko
pystyy tekemlin yhdessl triitl ja etti mukaan
saadaan riittlvln lahj akkaita tutkij oita. Innovaatioita ajatellen tutkijat ovat hyvin erilaisia. Tirtkimuksen hajasijoittaminen on johtanut siihen,
ettl samoja asioita tehdiin useassa paikassa ja
kriittinen massa ei yliry. Heikki Sepin mukaan
kuvitelma siiti, etti Suomi voisi tehdi vain innovaatioita, tuotekehirysti ja tavallaan huippujuttuja, ei voi toimia.

-

Meilldhdn on direllinen

miiri
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resursseja.

Helposti kuvitellaan, etti kouluttamalla ihmisil
voimme erikoistua maana enemmin tuotekehirykseen. Koulutus auttaa, mutta se ei ratkaise
ongelmaa. Tarvitsemme usean tuotteen osalta
koko arvoketjun, jos aioimme pitli tuotekehityksen Suomessa. On myos oleellista huomata,

ti

z

ettd ainakaan nykymallin mukainen koulutus
ei sindllddn ruora innovaarioita, mutra aurraa
kylli innovaation hyodyntimisessi ja kaupallistamisessa. Edison kdvi elimlssld.n kaksi viikkoa
koulua, murra ruomi valravan mddrin teknisil
innovaatioita!

Tutkimusprofessori Heikki Seppi on siti

mielti, etti suomalainen yhteiskunta on liiaksi

tieto- ja lukuorientoitunut.
- Suomen heikkous on liian tietopainotteinen koulutus. Innovaatiot eivlt synny, vaikka
lukisi kaikki maailman kirjat. Luovuus ei synny kir.ioista. Koululaitostamme pitlisi kehittii
nylryistii enemmin luovuutta korostavaan suuntaan tiedon

plnttiimisen

sijaan.

Luotettava ja turvallinen yhteiskunta
Tirotekehittelylle ja keksinnoille Suomi on vield

turvallinen maa.
- Me voimme luottaa viell ihmisiin. Anglosaksinen, amerikkalainen "lakimieskulttuuri"
on kuitenkin Sepin mukaan valumassa maa-

hamme.

-

Se

on riski. Perinteinen, suomalainen kult-

tuuri tarjoaa hyvin maaperin tekniikalle. Yrirykset ia tutkimuslaitolaet voivat tehdl sopimuksia

suoraan, ilman vilikdsii. Se slistli aikaa ja asiat
eteenpiin. Suomalaiset omaksuvat tekniikan helposti ja ovat kiinostuneira uusista tuotteista, koska heilld on hyvl yleissivisrys.
saadaan nopeasti

Luottamuksen lisllsi hyw2iksi asiaksi Heikki Seppi kirjaa myos verkottumisen. Ihmiser tunrevar
toisensa ja kontakteja on helppo rakentaa.
- Verkottuminen ei auta, jos ei osaa klyttii verkostoa hlwlkseen. Tutkijat valitettavasti usein panttaavat tuloksiaan. Tirtkimuksessa
on myos se valitettava piirre, etti teknologiaa

rycinnetiin jopa vikisin markkinoille, kun pi-

tiisi hhtei kehittimiin teknologiaa enemmln
sovellutuspainotteisesti. Viimeksi mainittu ongelma koskee erityisesti materiaalitutkimusta,
Seppi korostaa.
Tekniset innovaatiot loytlvlt tutkimuspro-

tuo kovuutta ja yhteisryci suomalaisten yrirysten
tuo tehokkuutta.

kanssa

Haasteita riittee
VTT:lle riittii haasreita. Lyhyen matkan kommunikointi ja eriryisesti antureiden liittiminen
passiivisiin radioihin on yksi suuri haaste.

Tuomme tavaroille kommunikointirnahdollisuuden ja identi6kaation. Jatkossa logistii-

-

kan llsaksl nalta kaytetaan fyslkaalrsrssa kaytto-

liitrymissl. Nokiahan on vasrikaan tuonur erir-

tlin lyhyen matkan RFID tekniikan puhelimiin

maksamiseen ja palvelujen ja puheluiden aktivoimiseen kohteita koskettamalla. Me kdytlmme taste kiyttotavasta nimirystl TouchMe. Aloi-

timme RFID kehittelyn jo 199o-luvun

alussa,

tutkimusproFessori SeppI kertoo.

fessorin mukaan Suomessa kohtuullisen hyvin rahoitusta. Korkean teknologian tuotteissa
suomalaisten yritysten keskineinen kilpailu ei

Te

kst i : P i r kko I y vii ko r p i

Kuva:Tuulikki Rautio

ole rajua. Kilpailu ulkomaisten yrirysten kanssa

Suomi elee innovaatioista?
Pystymmek<i markkinoinaan Suomea yrityksille? Tulevatko kiinalaiset ja

japanilaiset Suomeen tuotekehittimSSn? NEitd kysymyksie pohtii tutkimusprofessori Heikki Seppd VTT:ssa Espoon Otaniemessd. Tekniikan
,

{

kehityksen yhdeksi kotimaiseksi esteeksi tutkimusprofessori mainitsee

yliopistojen ja tutkimuslaitosten hajasijoittamisen.

- Keskittyneempi tutkimusty6 tuottaa enemmen innovaatioita. Lahjakkuuksia on direllinen mddrd, mutta toivottavasti he voivat siteilld ja
innostaa tydyhteisdedn ja sitd kautta koko maata.

Tutkimusprofessori Heikki
Seppii ja mikromekaniikkaan perustuvan 3-akselisen magnetometrin magneettikentdn testaukseen
kdytetty laite.

5.2oo4
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Professori Kalevi Kyliheikon mielestd
on hyvii, etti tytielikerahojen sijoittamisessa painotetaan tuottoa. - Pa-

rikymmentd vuotta sitten kdytiissd
ollut takaisinmaksuj6rjestelmii y!!lipiti

tehottomuutta. El6kevarojen sijoitta-

"{

\

minen laajalle alueelle hajauttaa myiis
riskejd. Olisi tietenkin hyv6, jos elikevaroja voitaisiin jatkossa sijoittaa
enemmdn mytis Suomeen, mutta se
edellyttea nykyistd parempaa keski-

{

mddriistd tuottoa.
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Professori Kalevi Kyliiheiko:

On rakennettava aidosti
kilp ailulliset markkinat
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alhaisella tasolla. Tiinrii johtuu kunnon
kilpailun puutteestl. N.iin ttrtcaa professori, K'l"l' Kalevi Kyliiheiko. Hiinen
r-r-rielestiirin nraah am nrc ol isi raken nettava

kilpailumarkkinat.
- N4uut:r vaihtochtoa ei ole. On kehitettrivii kilpailulIisia ratkaisuja, koska
suuri os:r taloudestamme on viellkin aidon kilpailun ulkopuolella.
l'roFessori Kalevi Kyldheiko tlhdentriii, ctt:i maassanrnle on toki paljon teol-

lisutrden aloja, jotl<a ovat kilpailutilanteessa ja joitten tuottavuus on ollut hyvi,
jopa erinomainenkin. Palvelusektorin ja
julkiscn sektorin irlhaine r-r tuottavuus or1
ongelmallista.
OECD:n k:rtsaus Suonren taloudesra maalaa synkiin kuvrn raloudestam-

veneminen.

-

Teollisuudessa talouden rakennemuutos tapahtui siti kautta, etti tehottomat yrirykset hevisivet ja tehokkaat jiivit
eloon. Vapaa kilpailu nopeuttaa proses-

Kyliheiko.
Taloutemme toinen suuri ongelma,

sia, toteaa

tlt'( tulr'v:tt rr:il<y,viirr .clv. tttmin vlcstiin

joka liittyy suhteellisen alhaiseen elintasoommc, on rakenteellinen ryrittrimlys.

alkaa hiclastua jo tiinrrin vuosikyrnmenen jnljcllri olevina vuosina. Suon'ri voi
mer-rettiiri asemansa vahvana taloutena
ja jourur pitkln hitaan kasvurr kautccn;
vuosirlr zoto - 2oLo BKT:n kasvu per ca-

kannustin. Yrirystoiminta on tehtdvi attraktiivisemmaksi. Suomen pitlisi voida houkutella sijoittajia. Kansainvllinen

rne. Suonrcrr tyiim:rrkkinoiden heikkouik.ldnryessii. Bruttokans:rntuotteen kasvu

6

pita saattaa laskea yhteen prosenttiin.
- Olen OECD:n kanssa samaa mieltl
ja jotakin on siis tehtlvi. Koko kansantalouden tuottavuutemme on keskitasoa
heikompaa! Se on paradoksaalista, silh
tuotos per ryritunnit -asteikolla olemme
teollisuudessa ohittaneet jopa USA:n,
mutta elintaso per kansalainen -asteikolla olemme vain OECD:n puolen vllin
paikkeilla.
Suomalaisessa teollisuudessa on toteutunut ns. luovan tuhon prosessi. Sen
alkuunpanijoina ovat olleet r98o-luvun
rahamarkkinoiden avauruminen, I99oIuvun lamr jl Euroopan integraation sy-

\taelc/re 5'2oo4

Sen poistamiseksi ryonantajille pitlisi anraa kannusrimia ryollistlmiseen.

-

Verokiilan alentaminen on hyvi

sijoittaja odottaa kunnon tuottoa sijoitetulle pllomalle. Tietenkin tete auttaa
suomalainen korruptiosta vapaa institutionaalinen rakenne, mutta ei se yksin

vrela nlta.
Kalevi Kyldheikon mukaan myos ryot-

tomille pitiisi luoda kannustimia tyiillistymiseen. Hdn perllnkuuluttaa mycis

kansalaispalkkaa yhtenl kannustavana

ratkaisuna tyollisrymisongelmiin.
Taloutemme kaipaa uusia tuulia. Ky-

liheikon mukaan tietotekniikan avulla

tuottavuutta tulisi lisiti palvelusektorilla

ja j ulkisella sektorilla.
- Olemme vahvoja tietotekniikan ke-

hittimisessi eriryisesti telekommunikaa-

tioalalla, mutta soveltamisen laajentamion vieli paljon tehtdvdl ja kasvunvaraa. Meidin on syytl lopettaa sellainen
kuvitteleminen, ettl meilh menee hyvin.
On ymmlrretteva, etta nykyisenlaisella
tuottavuudenkasvulla ei menesrytl glo-

sessa

baalisaatiokehiryksessi.

Kalevi Kyliheiko toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston vararehtorina.
Hdnen tutkimusalueitaan ovat teknologiajohtaminen, modernit yriryksen teoriat strategiatutkimuksessa, reaalioptiot
seki dynaamiset kyrTkkyydet.
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Tutkimusprofessori
Stokes

nyt lienee kaikille

selvll, miki kurimus meiti
odottaa kun

timl

katajainen

kansa joukolla vanhenee,

eikj

uutta verta tahdo virrata tfiIn maahan
milliiiin. Ja sitren on vieli t{mi ruottavuusongelma - samainen joukko kun ei
millaiin saa tuotettua tavaroita ja palveluita niin halvalla kuin olisi syytl.

Suomi on kylli tavan takaa tilastoissa
maailman kilpailukykyisin valtio, mutta
se ei riit{. Meidiin pitiiii olla maailmankaikkeuden kilpailukykyisin! Emme saa

hetkeksikiiln hervahraa saati ihailla saalutuksiamme, On ponnisteltava, uhrauduttava ia pyrittdvl parempaan. Muuten
pllomat muuttavat pois, ja me jddmme
tinne lumen ja jiiin keskelle kuin nallit
kalliolle.

poistuta myohemmin - tosin ulosheitto
koittaa heti, jos ei tuota tarpeeksi.
Jotta ei pamahtaisi myos hoivapommi olisi suotavaa kuolla pois ennen kuin
tulee muista riippuvaiseksi. Etenkin viimeinen elinvuosi tulee kalliilai, joten se
pitiiisi lailla kielt2iii. My6s lapsuutta olisi

lyhennettlvi, jotta oltaisiin yhteiskunnalle hy<idyllisempil.
Lisiiksi olisi harvennettava kouluverk-

lopetramiselai. Muuten menee talous kuralle ja laskeva tuottavuuskdyrd puhkaisee
maanpinnan altamme, Kun tdti maistelee, ei voi viiltryi keljulta tunteelta siiti,
etti meille sydtetddn kyykkyoppia.

Tosin ilmastokin llmpenee niin, etmeilh kohra ole edes jfitl eikl lunta.
Muna se on luonnollisesti pieni ongelma
kilpailukykyyn verrartuna.

otta kai meidin on uudistuttava, mutta ei vain talouden

tarpeisiin. Totta kai taious
milrittelee puitteer sille, mi-

ten paljon voidaan jakaa yhteistii hyrriii,

Triime viikkoina suomalaisiin *rrrr.

V
Y

I

Onhan timi yhteiskunta meidinkin.
]a miten ihmeessl niill:i evlilh rakennetaan kestlvisti yhteisti tulevaisuutta?
On brutaalia, jos milliin muulla kuin
aineellisella taloudella ei ole

kirysti.

koa, jorta pilstiisiin pois ikdviltl kirkipaikalta PISA -tutkimuksissa. Opiskeluaikojakin tulisi lyhentll lorvailun

,rei

T
I

mollaan ei soisi muille mitiiin? Miksi tulevista kolmasiklliisistl puhutaan
kuin sadon tuhoavista heinlsirkoista?

ih*ir.n

elami an paljon *r;tr,rkoreihin on rulvinut erilaisia kin kuin tdhin pottiin raatamista. Meiltulevaisuusoppeia ovista ia ik- lehen on kokonainen eliml tunteineen

kunoista. Mantrana ovat uu- ja tuoksuineen!
distuminen, avautuminen ja tehosrumi- Miksei nykyinen tulevaisuuspuhe ole
nen. Niitd sorvanneet nly'ttdvit unohta- yhteisti? Miksei pyriti saavuttamaan asineen, ettd maailmassa on muitakin kuin oita, .iotka tekevdt elamdste hywiin ja elimateriadisia arvoia, ja etti ihminen ei ole misen arvoisen? Miksi meilti vaaditaan
vain yksi tuotannontekiji. Meiti trim- yhteiskunnallista vastuuta, mutta siti ei
mataan tuottamaan enemmin, halvem- vaadita yhteiskunnan tukemilta yriryksilmalla ja kiitollisena siitl, ettl ylipilnsl tl? Miksei rytin ja perheen yhteensoviton t6itd.
taminen nouse enemmin esiin? Miksei
Eriryisen raskas taakka taloudelle ovat voida olla ylpeitii kansainvllisesti kilpaijulkiset palvelut, ryritttimlt, lapset, nuo- Iukylryisestl hyvinvoindmallistamme?
ret, opiskelijat, naiset sekt mumrnot ja
Onko sivisryksemme vain ohut pinvaarit. Eldkepommi rijdhtdl kinuille, eI- takerros, jonka alta nopeasti paljastuu
lei rydeliimii{n tulla aikaisemmin ja sieltl ahne iiykklri, joka pohiaton kita am-

enil

mer-

Se masentaa.

nneksi juuri.f ulkistettu hal-

lituksen tulevaisuusselonteko on erilainen. Vaikka
sekin haastaa uudistumaan

ja tehostumaan, taloudellisen puheen

rinnalla kulkevat ihmisen arjelle tlrkeit
asiat. Tlvoitteena on itseiin uudistava ja
sosiaalisesti oikeudenmukainen hyvinvointiyhteiskunta, johon kansalaiset .ia
yrirykser voivat luottaa, ia.iossa pelisldnn6t ovat reilut, eikd heikkoa jiteti.

\,r l;::'.*;nl::;[:;::,
Y
I

rahaliista pilomaa, osaanrispddomaa, perhepllomaa, tun-

nepilomaa, solidaarisuuspiiomaa, yh-

teenkuuluvuuden ja yhteen hiileen puhaltamisen pilomaa, auttamispl5omaa.
Tirhannen taalan kysymys on, miten nditI pdlomia luodaan, kasvatetaan ja mobilisoidaan yhreiseen kiytroon.
Markan suutari voi saada aikaan vitosen vahingon ruokkiessaan itsekkyytti, ahneutta ja epioikeudenmukaisuutta.
Nihtiiviiksi jeii, mikl nlistl tiekartoista

osoittautuu siksi Fenix-linnuksi, jonka

siivillii pdisemme lentoon kohti hy,vil

tulevaisuutta. Ainakin lqyklcyoppi jo nimensi mukaisesti vie vain lihemmiksi
maata.
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Suomen eldkeuudistus on herdttS-

nyt kiinnostusta ulkomaita my6ten.
Euroopan unionin komission kehittd-

min avoimen koordinaation menetelmEn avulla on arvioitu jdsenmaiden

elSkepolitiikkaa. OECD ja kansainvdlinen valuuttarahasto (lMF) ovat

arvioineet Suomen talouden ndkymiS
ja sen osana mytis el6keuudistusta.
Tunnettu saksalainen el6keasiantuntija ja talousprofessori Axel BtlrschSupan kdvi lokakuussa arvioimassa

uudistusta Kansantaloudellisen
yhdistyksen ja Eldketurvakeskuksen

jdrjestimissi

semi naarissa.

$tAeure 5.2oo4
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uroopan unionin elikepolitiikan yleistavoitteina ovat eldkkeiden riirtdryys,

elikejlrjestelmien rahoituksen kes-

tdvyys ja ellkejlr.iesrelmien uudistaminen vastaamaan muuttuneita oloja. Kolmen
yleistavoitteen alla on sovittu yhdestltoista tavoitteesta, joihin nojautuen arvioidaan jdsenmaiden kehitysrl ja uudistuksia. TIti varten
maat laativat kansalliset ellkestrategiansa vuonna zoo2. Komissio ja neuvosto esittivlt niistl
yhteisen arvionsa vuonna 2ooJ.

Suomi ltihellii EU:n asettamia tavoitteita
STM:n johdolla valmisteltu Suomen eldkeraportti tulee siihen johtopiltrikseen, etti Suo-

EU:n asettamat tavoitteet (oteutuvat verraten hyvin. Keskeiset haasteet ovat tycillisyysasteen kohottaminen ja ryourien pidentiminen.
messa

Avainasemassa ovat tyciehmdn kehittiminen ja
vakaa talouskehitys.
Komission ja neuvoston yhteisraportti jakaa

jlsenmaat eldkejdrjestelmien taloudellisen kestdvyyden perusteella neljdln

ryhmiln.

Isossa-

Britanniassa ja Ruotsissa kaikki on h1win. Suo-

mi kuuluu kakkosluokkaan yhdessl Belgian,
Thnskan, Irlannin, Hollannin, Luxemburgin ja
Portugalin kanssa.

Suomi on liihellii taloudellista kestiryytti ia
uudistukset ndyttdvdt riittlviltd, joskin Iisitoimia saatetaan tarvita, koska elikemaksut nousevat. Suomen nopea ikdlntyminen ndhdidn
haasteena, joka johtaa huomion varhaiselikejirjestelmiin ja ryonteon jatkamisen kannusteisiin.
Eldkeuudistuksen katsotaan olevan huomattava
parannus, mutta se ei riiti saamaan aikaan ta-

voiteltua elikkeellesiirtymis- tai tyonjdttciiin
pidennysti. Myos pitkit siirrymiajat eivlr ole
yhteisraportin mieleen. Uudistuksen onnistuminen riippuu tuottavuuden, ty<illisyTsasteen

nousun ja talouden kehiryksestl.
Italiassa ja Saksassa lisiuudistukset niyttivit
olevan tarpeen. "Rupusakissa' ovat Kreikka, Espanja, Ranska ja Itivalta, joissa lisduudistukset
ovat todella tarpeen.

Ongelmana yksipuolinen vertailu
Yhteisraportin keskeinen ongelma ja maiden

vllisti vertailua vakavasti rapauttava

seikka on
rajoittuminen vain j ulkisten lakisiiteisten j irjestelmien kestdryyteen. Iso-Britannia tarj oaa tistd
melkeinpl dramaattisen esimerkin.,
Iso-Britannian julkisten elikemenojen palkkasummaosuuden arvioidaan alentuvan vuoteen

2ojo mennessd, joten .julkisen jirjestelmin kes-

tlrrys on hyvissl

huomassa ja yhteisraportin
mukaan siis parhaassa a-luokassa. Toisin on kuitenkin ehkkeiden riittlr,Tyden ja koko jirjestel-

mln kestdlfyden laita. Yhteisraportti huomaut-

nlhtiviksi missi mddrin
voidaan pitll ylld ia lisiri pllsyi ammatilliscn
ja yksilollisen eliketurvan piiriin ja rohkaista
ihmisil siistlmlln riittivisti heidin elikeodotaa varovasti, etta "jea

tustensa toteuttamiseksi."

Lokakuussa zoo4 brittihaflituksen asettama

yksiryisii elikkeird arvioiva tyoryhmi

iitti

en-

simmiisen raporttinsa, jota esitellessdin ryhmin
puheenjohta.ia Adair Turner varoitti valtavasta
eldkevajeen kasvusta. Runsaalla kolmanneksella
Britannian z7-miljoonaisesta tyrivlestosti ei ole
riittdvisti eldkesiistcijl vanhuuden turvaksi, ja

jos nykymeno jatkuu, tulevaisuuden ellketurva
on kokonaisuudessaan riittimitcin ja jakautuu
aikaisempaa eriarvoisem min.
Muutoinkin yhteisraportti vertailee ehketur-

van riittdvryttl huomattavasti ujommin kuin
ulkisten j lrjestelmien kestiqyttd. Kly kuitenkin ilmi, etta tesse Suomi menesryy hlwin: elikellisten kriyhyysriski on alimpien joukossa.

j

Suomen elikejlrjestelmin todetaan tuottavan
tehokkaan suo.ian koyhyytta vastaan, jos kansanehkkeen taso ei jli liian pal.ion jllkeen ansioiden kehityksesti.. Uuden elikejdrjestelmln

EU:n komission
ja neuvoston
mielest[ Suomen
eLikej:irjestelm[ on
lithella taloudellista
kestivyytt[, mutta

lis[uudistulset
saattavat olla
tarpeen.

kannustinkarttumien todetaan parantavan mahdollisuuksia kartuttaa muutoin vajaaksi jiinytti
ehketurvaa.

Eldkeuudistus oikeansuuntainen mutta

riittiimEttin

OECD on arvioinut Suomen elikeuudistusta
parissakin raportissa, ensin vuonna zoo3 .ja uudelleen tini vuonna. Arviot ovat hywin samansuunraisia. Elikeuudistus parantaa taloudellista
kestiq,Ttti. TLnnustusta saavat kan nustinkart-

tuma, elinaikakerroin, ehkepalkan uusi laskuta-

pa ja tycittomyysputken alaikdrajan nosto.

Parempaan olisi kuitenkin

pitlnyt

pysryn, ja

uudistusta tulisi jatkaa. Varhaisen tyosti poistumisen reitteji, erityisesti ikilnryneiden tyottdmyysturvaa tulisi uudistaa. Tyokpyttti myyselikkeessl 6o-vuotiaille tuleva tyokpyttomyyden ammatillisen luonteen painotus haluttaisiin poistaa. Siirrymikausi on OECD:n mukaan
tarpeettoman pitkii ja r,9 prosentin karttuma 53
vuotta tlyttdneille on tarpeeton, samoin palkattomien aikojen karttumat.
Vuonna zool IMF:n arviointiryhmi piti elikej irj esteI mln uudistamista tdrkednl. Arvioi taan
uudistuksesta IMF on esittinyt kahdesti, vuonna Loo3 ja zoo4. Uudistus parantaa taloudellista
kestlqTtti: etuuksien kytkeminen koko ansi-

oihin, elinaikakerroin, varhaiselikemuutokset

kannustinkarttuma, ja uudistuksesta johtuva
tyon.jdttoiln myohentyminen pannaan myonteisinl muutoksina merkille.

.ja

OECD:n tavoin IMF

pitil

uudistusta

timittorndsti. ELiketurva kyetdtn slilyttirnd:in
hywalle tasolla, samalla

kun ryollisyysaste nousee

ja elikkeellesiirtyminen myohently. Pilttljien
valintatilar.rne lieneekin ollut se, ettl tehdlln eri
nlkokohtia tasapainottava r.rudistus tai ei tehdl
uudistusta lainkaan.
On tlrkeiti huomata, etti Suomi on herittlnyt kansainviiisti huomiota myos siinl, etti uudistus on voitu toteuttaa rytimarkkinajiirjestojen
j a laaj an pol i ittisen yhteisyn.r n'rlrrykser.r turvin.

tuli jopa mir.risteri selvittlmiiln, miten tillaineu rrudisrus on voittt t()teutlaa \ovLlssa,
Rar.rskasta

ilman levottomuuksia ja lakkoja.
EU:n neuvoston ja komission yhteisraportin
arviointi on kansainvllisten talousjirjestojen

ryoti

laaja-alaisempaa, koska nikokulmana on
paitsi ehkejlrjestelmln kestdqys myos eLikkeiden riittiryys. Niiden nikokulmien yhdistlmisessi on viell paljon ryoti, mutta sellainen arvio
ei ole perusteeton, ettl ainakin EU-maiden vertailussa Suomen elikejlrjestelmdn taloudellinen

riittl- kestivrys on parhaasta pllstl. Myiiskiin ehk-

mdttomind. Osa-aikaelikkeen ehdot ovat edelleen liian anteliaat, tyonantajien maksut estlvit ikllnryneiden ryontekijciiden ryollisrymisti,
pitkit siirrymiajat saavat aikaan sen, etta suuret
iklluokat vllttywit muutoksilta. Mycis tyokyrytto myyselikkeiden ehdot tul isi saada tiukem-

keiden ri ittdqydessl j a eLiketurvan kattavuudessa meilli ei ole hivcttlvli.

miksi.
Eld.ketalousprofessori Axel Bcirsch-Supanin
arvior on samansdr,yinen kuin OECD:n ja IMF:n
arviot. Uudistus ottaa pitkin askeleen eteenplin:
se lykkfi elikkeelle siirrymisti ja elinaikakerroin
parantaa sukupolvien vilistl oikeudenmukaisuutta. Tehtlvii kuitenkin jIi. Ehkemaksujen
nousu on ongelma, varhaisellkeuudistus jitti
liiaksi portteja poistua ryostl ja uudistuksen siirtymlaika on liian pitki.

Hannu Uusitalo
El ii ket u rva ke

s

ku kse n jo htaj o

Puolustuksen puheenvuoro
Ulkomaisten talousasiantuntijoiden nlkemykset
ehkeuudistuksesta ovat hyvin samansuuntaisia.
Ne voisi tiivistll sanoihin hyvi, mutta riittlmlton. Uudistuksen ansiot ja sen puutteet nihdlin
pitklld samalla tavalla. Myos Suomessa on esitetry samansuuntaisia arvioita.
Uudisrusta rehdessiln pridttdjilli olivar kaytettlvissiin arviot tyolIisyysvaikutuksista, vaikutuksista eldkkeellesiirrymisikiin ja laskelmat
ellkemenojen, -maksujen ja elikkeiden tason
kehiryksestl. Pdittdjien arvio oli, ette uudistus
on kiypi kompromissi eri nikokohtien vililh.
Punninnassa oli mukana paitsi taloudellinen
kestlvyys mytis sosiaalinen kestivlys eli ellkkeiden riittdqyder.r j a kattavuuden turvaaminen

johtuvan taakan
oikeudenmukainen jako eri-ikiisten ja eri sukupolviin kuuluvien vililh.
Menot ja maksut nousevat, mutta eivlt sie-

seke ikdrakenteen muutoksesta

1 Ruotsinkin kohdalla voidaan keskustella siit;, kuinka hyvin
kaikki oikeastaan on.Tydkyvyttctmyys- ja perhe elekkeet ja
mittava Iisaelaketurva ovat EU:n kestevyystarkastelun ulkopu

ole lla.

2 Tuore Euroopan tilastoviraston raportti sosiaalisesta syr.jay
tymisesta tuo esiin merkittavan poikkeuksen: vuonna 2001
31 o/o 65 vuotta t;ytt;neiste naisista oli koyhyysriskirajan
alapuolella. Yhdessa ltavallan.ja Portugalin kanssa luku oli
kolmanneksi korkein lrlannin.ia Kreikan jalkeen.

3 Elaketurvakeskus julkaisee Borsch-Supanin arvion kokonai
suudessaan. Kansantaloudellinen aikakauskirja julkaisee siite
lyhennelmiin yhdessii Jaakko Tuomikosken kommenttipuheenvuoron kera.
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nyt noudattamarrn titd piltostl johdonmukai-

sesti. Ilmarisen hallitus otti kantaa korimaisuusasteeseen vuonntt zoor todeten,

kesalkusta

pitiii

etti yhtion

osa-

o[[a 4o prosentria Suomessa.

Yhtiti lopetti lisdhajauttamisen ulkomaille. Suomessa

sen,

klytossi oleva vakavaraisuuskehikko tekee

etti yhricit sijoiruksineen eivlt paljonkaan

poikkca toisistaan.
Vuosina 19961ry97 sijoitustoiminnan reu-

muutertiin, koska haluttiin saada elikeyhti6iri hakemaan vihln enemmin tuortoja
eliikcvaroille. Ehkeyhtioitl pilomitettiin. TLolr.rachtoja

loin Ilmtrrisessa priitettiin sijoittaa pikkuisen
encmmiin osakkeisiin. Uskottiin, etti hyvin pitkllLi aikavelilh osakkeista saataisiin enemmin
tr.rottoa kuin riskittomistl sijoituksista. Ajoitus
on kaiken sijoitustoiminnan a ja o. Yksittdiset
vuodet voivat olla hlwinkin ikivii tai heilahtelcvia n.ror.relle sij oittajalle, sij oirusjoh taja Jussi
Laitinen toteaa.

Asuntoihin sijoitetaan edelleen
Vakuutusyhtitit ovat ennen sijoittaneet pllomia
asun totuotantoon. Nyttemmin porssinoteeratut

I

yhtiot pitlvlt asuntoja huonotuottoisena omaisuuslajina.

-

Porssin pdioman (uottovaateer ovar toi-

G

sentyTppisil kuin ellkesijoittajan. Me emme

ole myyneet nettomddrlisesri yhtiin asuntoja.
Meilll on vajaan 4oo miljoonan euron edest:i
suoraa asunto-omistusta ja 45 miljoonan euron

edestl

vilillisti

omistusta WO:ssa ja SATO:ssa.

Emme ole vihentdneet omaa omisrusta emmekl
sitd tee. Uskomme, ettl verotuksen ja vakavaraisuussllnnosten kehitryessi suora omistus ja
vilillinen omisrus rulevar neutraaleiksi. Tllloin
maahamme voi syntyi lisiiikin yhtioirl, jotka
keskittyvit asuntoihin. Meillehdn olisi helpompaa sijoittaa ndihin yhticiihin, koska ne toimivat
erikoisalueen osaajina. Trendiksi tulisi varmaan

eplsuora sijoittaminen. VVO ja SATO kasvat
omissa nimisslin .ja autamme heirl varmasti
kasvussaan.

Maassamme ei ole pSiomapulaa
Sijoitusjohtaja Jussi Laitisen mukaan Suomessa

ei ole pulaa piiomista.
- Porssilistarut yhtiot ovat jo muutaman vuoden ajan jakaneet ylimaeraisil piiomia takaisin

omistajilleen. Ne harvat yhtiot, jotka ovar hakeneet omistajiltaan uurra osakepidomaa, ovat siti
saaneet.

/

On olemassa myos pienempil yhtioiri,

-

J

Osallistumme erittiin mielelhmme

moomoriteiden tai metron rahoittamiseen. Ne ovat h)'vie rahoituskohteita.
Syksyn vilkas "isinmaallinen keskustelu" cyoehkevarojen sijoittamisesta ny-

kyisti enemmln kotimaan infrastruktuurihankkeisiin on jotenkin kummallista: Meille on synrynyr klsitys, etti
kunnat ja valdo eivit edes halua ulkopuolista rahoitusta niihin hankkeisiin.
Olisikohan kyse enemmlnkin julkisen
sektorin sisdlh olevista erimielisyyksisti
budjettikurinalaisuuden suhteen?
Sijoitusjohtaja Jussi Laitinen Kes-

kiniiinen Eliikevakuutusyhtiti llmarisesta.

Vakaata kasvua
F1-l
I
I

yoehkevakuuttajat TEtAn jdsenyhteisrij.n siioituskanta oli vuoden 2oo4 snrs-

kuun lopussa 85,4 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli edelleen nousussa,
ja kasvu oli selvdsti nopeurunut edelliseen vuosineljlnnekseen nlhden. Kolmannella neljiinnekselh rytielikevarojen kasvu oli r,9 miljardia
euroa. Kuluvana vuonna varat ovat kasvaneet
liihes 7 miljardia euroa. Tilastoissa on mukana

lakisllteinen ry6ehketurva.

Osakesi.joitusten miiri lisiiiintyi 26,8 miljardiin euroon. Niiden kasvu edelliseen neljlnnekseen nfiden oli noin 6oo miljoonaa euroa.

tr

Osakkeiden osuus oli edelliseni. mrkasteluaikana
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Nyt niiden osuus aleni vain hieman, yhdellii prosenttiyksikdn kymmenykselll 3r,4 prosenfiiin.
Tydeliikevakuuttajat ostivat kolmannen neljlnneksen aikana osakkeita noin 6oo miljoonalla eurolla enemmln kuin myivlt niitl.. Tdmd
uudessa ennityslukemassa,

merkitsee, etta omisruksessa olleiden osakkeiden

arvo pysyi keskimaarin entisellddn. Vertailun

vuoksi todettakoon, ettl kolmannella vuosineljlnneksellii HEX-yleisindeksin pisteluku aleni
r,3 prosenttia, MSCI maailman hintaindeksi
laski 3,4 prosenttia ja MSCI eurooppalaisten
osakkeiden yleisindeksi laski r,1 prosenrria.
Osakkeiden osuus on julkisen sektorin ryo-

ehkevakuuttajien sijoitusallokaation vuoksi kor-

kein erityisellkeyhteisojen ryhmlssi, 4:,j prosentria. Ty<ielnkeyhdoille niiden osuus oli 25,5
prosenttia.

Kiinteist<isijoitusten miirl on vihentynyt
hieman. Myds niiden osuus on laskenut kahdella kymmenykselli 9,o prosenttiin koko si-

joituskannasta.

Suomeen kohdistuvien sijoitusten arvo oli
alentunut 29,3 miljardiin euroon. Kesikuun loppuun verrattuna arvo on vlhenrynyt 6oo miljoonalla eurolla.

Voisimmeko nostaa hieman eliikejiirjestelmdn riskinottotasoa ilman, etti turvallisuus

vaarantuisi?

Keskin6inen ElSkevakuutusyhtiti llmarisen
sijoitusjohtaja Jussi Laitisen mielesti kysymys on pohtimisen arvoinen. Hdnen mielest55n riskinottotasoa voitaisiin nostaa. - Se
tarkoittaisi vdhdn vdhemmln korkosijoituksia ja ihan vihin enemmin osakesijoituksia

Elike-Fennian sijoitusjohtaja Eeva Grannen-

feltin mielestl tyiielikeyhti6itten ei pitlisi

olla kvarttaalitalouden edustajia. - Meiddn
olisi pyritt6vd ennen kaikkea pitklaikaiseen,
hyviiSn tuottoon. Teti tulisi siSnniisten
tukea. Niin alennettaisiin yhteiskunnallista
maksuvelvollisuutta elSkkeisiin.

\

tai pSSomarahastosijoituksia.

jotka tarvitsevat pitomia kasvunsa rahoittamiseksi ja niiti varten on olemassa monenlaisia
rahoitusmuotoja, joita ryoellkeyhtiotkin pyrki-

vlt

tarjoamaan.

Tyoelnkeyhtiot ovat yhteisryossl TELA:n sijoitusneuvoston kanssa tehneet ehdotuksia vakavaraisuus- ja katekehikon muuttamiseksi.

- Meidln

toiveemme on, eme ehdotuksemme

toteutuisivat ja etti muodon sijasta piistlisiin
jo sisiltoasioihin. Ehdotusten roreuuaminen on

ollut tuskallisen hidasta.

ElSke-Fennia pyrkii tasapainoiseen

Infrastruktuuriin liittyvlt hankkeet ovat

sel-

laisia, joissa pyritlin tasapainoiseen rahoitusjakaumaan. On kuitenkin hywin tdrkel miettil

rahoitusinstrumentin muoro. Tyoellkeyhtioille

sopii mielestini sellainen rahoittaminen, jossa me olemme vain arvopaperistetun rahoitus-

instrumentin haltija.
Elike-Fennian sijoitusjohtaja, CEFA Eeva
Grannenfelt korostaa, ette laki asemaa tietyt
velvoitteet ryoelikeyhtioiden sijoitusroiminnalle. Rahathan tulee sijoirtaa tuotravasti ja turvaavasti.

-

Sijoitukseen liitryy aina jonkinasteinen ris-

ki. Sijoitustoimintamme perusra on hajauttami-

nen. Hajautamme varoja ennen kaikkea osakkei-

- Vaikka meilli Suomessa on hyvil sijoituskohteita, niin varat ovat niin suurer, ettl niiti
tlyryy hajauttaa mycis maan rajojen ulkopuolelle. Hajauttaminen luo tasapainoisemman sijoitusjakauman. Suomenkin kannalta hajauttami-

nen on etu, koska silli takaamme likvidisyyden
eli rahaksi muutettavuuden ja toisaalta ulkomaalaiset vastaavasti sijoittavat Suomeen.
Elike-Fennialla kiinteistojen osuus on r2 prosenttia sijoitusjakaumasta.

-

Lihtokohtana on se, ettl yhticilhmme on

asuntoja noin kolmannes kiinteist<isijoituksista. Asunnot hajauttavat kiinteistosijoirtamiseen
liitryvii hintariskii. NIemme, erra asuntosijoirtaminen on osa meidi.n kiinteisrcisijoituspolitiikkaamme ja se sopii tyoeliikeyhtioitten rooliin
sijoittajina. Asuntosijoittaminen sopii myos la-

Valintakysymys?

tamme varoja siten, erra pysryisimme kaikissa
markkinaolosuhteissa samaan riittivii tuottoa.

sesta.

on mukana vakavaraisuus- ja
katemli.rlyskeskustelussa.
Tyoellkeyhtiriitten sijoitusjakauma on suunnilleen sellainen, etti 2t prosenttia on osakkeissa, ro prosenttia on kiinteistoissl ja noin 7 prosenttia on lainoja. Loput varat on joukkolainaj a rahamarkkinasijoituksia.

Joukkolainasijoituksissa Suomen valtion
osuus on laskenut viime vuosina, mutta vastaavasti suomalaisten yritysten osuus on lievlsti
kasvanut. Suomalaiset yritykset eivit ole olleet
kovin aktiivisia liikkeeseenlaskijoira ja toisaalta
varojen hajautuksen nlkokulmasta on ollut t1rkeld Iaajentaa joukkolainasijoituksia euroalueelle. Osakesijoituksista noin 4o prosenrria on

olennainen valintakysymys on se, etti voisiko
sijoitusjakauma olla pidemmiillii aikaviilillii toisenlainen ja tuottavampi.
- Minun mielestini sellainen sijoitusjakauma,
jossa korkoinstrumenttien osuus on liki 7o prosenttia, ei ole tasapainoinen. Nd.kisin, etta rasapainoisempi jakauma olisi sellainen, jossa osakkeiden ja osakeluonteisten erien osuus voisi olla

Niiden yksittiisten omaisuuslajien sisilll hajau-

Kotimaa sijoituskohteena
Elike-Fenniassa puhutaan Suomi-sijoittami-

-
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Kiinteistrikantamme on kokonaan Suo-

-

Meidiin tdytly omassa sijoitustoimin-

nassamme kayda lapi huolella ne koh-

teet, iotka .iollakin tavalla edesauttavat
Suomen kilpailulcykye globaalissa taloudessa. Olemme valmiita painottamaan
sijoitustoiminnassamme kotimaan hy-

vinvoinnin kasvua. Tdllaisia hankkeita
voisivat olla isot tiehankkeet ja energia-

huoltoon liittyviit investoinnit.
Sijoitusjohtaja, CEFA Eeva Gran-

nenfelt Eldke-Fenniasta.

kisllteiseen velvoitteeseen.

siin, kiinteistciihin, lainoihin ja joukkolainoihin.

messa.

il

taIoudessa.

jakaumaan

-

suomalaisia osakkeita ja pliomarahastoissakin
painopisteemme on ollut Suomi.
Eeva Grannenfelt arvioi, etti kaikista rycieldkevaroista osakkeiden .ja osakeluonteisten erien osuus on noin z5 prosenttia ja suomalaisten
osakkeiden osuus taasen osakesijoituksista on
noin 35 prosenttia.
Tyoelikevarat ovat noin 85 mrd euroa. Eeva
Grannenfeltin nlkemyksen mukaan varar ovar
merkittivdt pienessi maassa ja pienessl kansan-

Eil

Eeva Grannenfelt

Sijoitusjohtaja Grannenfelt korostaa, etri

esimerkiksi 40 prosenttia, kiinteistojcn osuus
noin ro prosenttia ja puolet olisi korkomliriisid insrrumenrteja. Niin saavutettaisiin tasapainoisempi jakauma. Jos osakkeiden painoa
nostetaan, vuoruinen ruoton heilahtelu lisiiinq7. Tdml vaatii kuitenkin nykyistcn vakavaraisuusmiiriysten kehittlmistl. Pitkalla aikavlIilln

nlen, erti esittlmlni jakauma ruorraisi parcnrpaa tuottoa kuin nykyinen jakaurna. TImri on

valintakysymys.
H
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Yliiohtaja Thrmo Pukkila:
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Ty<iel6kevarojen sijoittamisesta on

kiiyty kevddn ja kesdn aikana kovaa-

.

1
-4

kin keskustelua. Tytieldkelaitosten

sijoitusjohtajat ovat esitteneet arvostelua muun muassa vakavaraisuus- ja

l*o

/

katestiiinnriksiS kohtaan. Ovatko
sdin ntikset jdrkevin sijoitustoimi nnan esteena?

sasropedllikkii, ylijohtaja Thrmo Puk-

ciljyn hinnan nousun takia. Riskejl siis

kila sosiaali- ja terveysministeriijn va-

tulevaisuudessa.

kuutusosalta toteaa, etti sijoitustoiminnan.ja silnnosten on vastattava
luonnollisesti ajan haasteisiin. Pukkila korostaa
kuitenkin sitl, ettl muutoksia tehtiessi on ar-

vioitava uudistuksiin liitryvit
mukaan muun muassa sosiaaliturvajlrjestelmii
uudistettaessa menneilh vuosikymmenilli on
tehry ratkaisu j a ilman perusteellista riskianalyy-

riskir. Yliiohrajan

sil plitosten seurauksista.
- Minulla on ihan riittivlsti niyttoi siiti,

keihin syyttivit sormet osoittavat silloin, jos

vakuutuslaitosten sijoitustoiminta eplonnistuu.
Maalitauluina ovat silloin ministeri6 ja valvova
viranomainen.
- Tyoellkesijoitusten pelisiintojen osalta
vuonna 1997 toteutettiin perustavaa laatua oleva muuros. Tyoelikelaitosten oli siirryttdvl pois
yhtioiden kannalta jokseenkin riskittrimdstl takaisinlainauksesta. Siirryminen aikaisempaa ris-

kipitoisempiin sijoituksiin edellytti riskipusku-

reiden rakentamista.
Tarmo Pukkila korostaa, etta suuria haasteita
tulevaisuudessa on nilq,'vissl: vieston ikiinryminen ja globalisaatio. Tyoellkejirjestelmi ei voi

leviti

-

laakereilla.

Kun sijoitustoiminnan pelisiintojd uudistetaan, on vastattava siihenkin kysymykseen, miti
vieston ikiinryminen vaikuttaa omaisuusarvoi-

hin ja sitl kautta muun muassa tyoelikesijoituksiin. Minun tietidkseni tlllaista keskustelua
ei ole Suomessa kovin paljon kiiyry. Kun vaaditaan mahdollisuuksia lisitd osakesijoituksia, on
hyvi ottaa huomioon sellainenkin mahdollisuus,
ettd. historia ei toistakaan itseiln, muun muassa

E

maailman viesttin ikirakenteen muutoksen tai
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riittli

mannen henkivakuutusdirektiivin katesllntoi,
vaikka pakko ei olisikaan.

Yhteistd pohdintaa
Tycielikevarojen sijoitustoimintaan vaikuttavia
muutoksia pohditaan yhteistuumin. Sosiaali- ja
terveysministerion, valtiovarainministeririn, vakuutusvalvonnan j a Tyoeliikevakuuttaj ien asiantuntijat ovat olleet koolla viikoimain ja kartoittaneet ongelmalliseksi koertuia asioita.
- Yksi tlrkeimmisti ryoeldkevaro.ien sijoittamiseen liitriwisti asioista on laskuperustekorko.

Nykyisin laskuperustekorko

milritetlin

tyci-

elikelaitosten keskimiirdisen vakavaraisuuden
perusteella. Laskuperustekorkoa ja sijoitustoiminnan vakavaraisuuskchikkoa on kritisoitu
useillakin perusteilla. Esimerkitr<si osakekurssien
noustessa laitosten vakavaraisuus nousee,

lolloin

on entistl paremmat mahdolIisuudet lisitl osakesijoituksia ja siten edistii kuplien synrymistl

sijoitusmarkkinoille. Ja plinvastoin.

-

Myos kateslinnrikset ja vakavaraisuusslinn6kset ovat puhuttaneet asiantuntijoitamme.
Joittenkin mielestl ndmi sllnnokset olisi yhdis-

tettlvi. Muun

maussa ns.

infrastuktuurisijoitus-

ten osalta nykyisten slinnosten on katsottu olevan liian rajoittavia. Siintelyssi listaamattomia
ja listattuja yriryksii kohdellaan eri tavalla, mikd
on toisaalta tdysin luonnollistakin.
Tyriehkerahastot ovat arviolta noin 84 miljardin euron suuruiset. Ylijohtaja Thrmo Pukkila
korostaa, ettl ryoelikevastuita ajatellen rahastot
ovat pienet - vastuista noin neljlnnes.

Korkeat tuotot ovat sininsl tlrkel asia,
koska niilli voidaan hilliti tyoelikemaksujen
nousupaineita. Katesiinttiji ajatellen hywa ky-

-

symys on mycis se, kuinka paljon voidaan sijoittaa ETA-maiden ulkopuolisiin OECD-maihin.
Suomessa on katsottu hywiksi noudattaa kol-

Tytipaikkoja tarvitaan
Tyoellkkeitl ajatellen oleellisin

asia Pukkilan
mukaan on se, etti Suomessa on ryopaikkoja.

Elakkeiden rahoitus riippuu oleellisesti suomalaisista ryopaikoista. Kiina-ilmitj ei edesauta kotimaista ryollisyyttd.

- Nyt kiytivl keskustelu ryriehkevarojen sijoittan.risesta kotimaahan tuo mieleen rycielike-

drj estelmln alkuajat. Tyoeldkejdrjestelmi luotiin
takaisinlainauksen varaan. Kun pldomia oli niu-

j

kasti, oli tdrkedtl, etta tyonantajat saivat mer-

kittivdn osan maksamistaan ryrielikemaksuista

rakaisinlainoina yrirystensl kehittimiseen. Siten
ryiielikejirj estelmin varoilla tuettiin konkreettisesr i kotimaisia ryopaikkoja.
Ylijohtaja Pukkila toteaa, erri menneet ovat
menneitl eiki paluuta 6o-luvulle ole sijoitustoiminnankaan osalta.
- Terkeete on kuitenkin miettil ryoellkejiirjestelmln piirissi sitI, ettl voitaisiinko nykyisinkin ty<iellkevaroilla tukea tyopaikkojen siiilymistl Suomessa. TIssI vajaan sadan miljardin
euron sijoitusomaisuuden hallinnoijilla on oiva
mahdollisuus niytrii innovaatiokykynsl. Ensi
hatiin en toivoisi, etta ryoelekelaitosten edustajat nostavat tassunsa pysrFyn toteamalla, ettl
Suomessa ei ole sijoituskohteita.
H a ast
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Kaikilta toimijoilta vaaditaan entiste tar-

kempaa huolenpitoa siiti, ettei mink65n

yhteistyiin sivutuotteona vaihdeta kilpailua
rajoittavia tietoja, sanoo lakiosaston piitillikkii Helena Tapio El6keturvakeskuksesta.
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t

harmonisoitiin EUr:n kilpailusiinon jisenval tioidensa
Temen
valvontaa.

ffi

Naln pyHtaan

kieltoperi-

Kilpailun ruioituslald uudistui
- siiinntit tismentfiYet

:'I;'[ ::,*:,[l[ffi:[i::[,":',:
T,r
I\

on vain yksi monista keinoista saada
pelaamaan hywin. Yksi haj autetun rytieliikej iirj estelmd.n vahvuuksista on
juuri kilpailun mukanaan ruoma tehokkuus.
Terveen kilpailun ylliipito on mytis ryoellkevakuutettujen edun mukaista.

I

\palvelu

Lakisllteinen ryiielikevakuurus on osa sosiaaliturvaa ja isuu siini mielessi hieman keinote-

koisesti kilpailukentille. Sen tehtdvdni ei ole voiton tavoittelu, vaan ehketurvan hoitaminen.

Uudistunut lainslidintti kieltee
ki

vuosren

Uutta

Lakiin

lpailun rajoittamisen. TyrielS-

kea

lalle kilpail ulainsiiiid6ntri
etta ne

ei sanele miteen varsinaisesti
kdd

nteentekevii, mutta edel !yt-

tee entiste tarkempaa yhteisten
pel isiiii

nttijen h iom ista.

Tytiryhmillii puhtaat perusteet
Suomessa vapaan

kilpailun ylimmin valvojan,

Kilpailuviraston, tarkka silmi on silloin tilkiin
viipynyt hetkistl pidemplin ryoelikealan yhteistycikuvioiden parissa. Ulkopuolisen n[k6-

kulmasta tarkasteltuna saarraa toki nlyttilkin
erikoiselta, kun esimerkiksi yksityiset rytieliikeyhti6t kokoontuvar neuvorrelemaan alan yhteisen edun nimissi.
Selkedpiirteisti yhteisryoti ryoeldkealalla ovat

muun muassa alan yhteisten soveltamisohjeiden

tekeminen Ehketurvakeskuksessa ja laskuperusteyhteisryo TELAn puitteissa. Monet yhdesst
tehtdvlt asiat ovat lain kirjaimesta periisin.

- Useimmilla alan yhteistyrimuodoilla ei
liene hetapaivii tiukentuneenkaan kilpailunrajoituslain aikana. Kaikilta toimijoilta vaadi-

taan kuitenkin entistd. rarkempaa huolenpitoa

siiti, ettei minkdln yhteisrytin sivutuorteena

vaihdeta kilpailua rajoittavia tietoja, sanoo lakiosaston paallikko Helena Thpio Eliketurvakeskuksesta.

trkan toiminnan paikka on esimerkiksi TELAn sijoitusasiain neuvottelukunta, joka vetli
toiminnan piiiilinjoja turvaavan ja tuottavan eli-

kevarojen sijoittamisen saavuttamiseksi. Sen ei
tule luonnollisesti edes sivuta yhtidkohtaisia liikesalaisuuksia.

- Nfidikseni tdhankin mennessi sekd ETK:n
ettl TELAn vetdmit ryoryhmit ovat toimineet

itseohjautuvasti siten, ettei esimerkiksi viranomaisilla ole huomautettavaa kilpailusilnntisten
rikkomisesta, Helena Tapio toteaa.

tdd teknisti tai taloudellista kehirystii. Yhteistyti
on sallitrua my<is silloin, jos se on vdlmimit<inti
hy6tyjen saamiseksi ja jos hytidystii siirtyy koh-

tuullinen osuus asiakkaille.
- Ti.ryt yhteistyiimuodot ovat ryoelakeJarjestelmissl tarpeen, jotta se voisi hoitaa sille
slidetryl julkisoikeudellista teht1vil. Kaikessa yhteisrytissd tulee

kuitenkin muistaa kilpai-

lulainsiidinn6stl tulevar rajoirukset, Helena

Thpio summaa.

Tekti: Kati Kalllomdkt
Kuva:Tuutikki Rautio

5.2004 rydtu

aa

j

arotaan
t

kittdvisti myohenrymisestl ei kuitenkaan

voida tehdi, silh tutkimus koski yksinomaan 45-6 4-vrtotiasta palkansaaj avlestrii. Yrittijien, tyrittomien ja tyovoiman
ulkopuolella olevien ehkeaikeita t1mI tutkimus

I

aa

o

ohtopiltosti elikkeelle siirtymisen mer-

ei kdsitellyt.

aa

Tirlokset kiywlt ilmi Tilastokeskuksen Tyriolot zooS -aineistoon perustuvasta Eliketurvakeskuksen tutkimuksesta, joka tehtiin yh-

aa

62 \ruo en assa
o ao

aa

teistyossi Kuntien elikevakuutuksen j a Val tiokanssa. Tutkimuksessa
selvitettiin eri sektoreilla rydskentelevien elak-

konttorin tutkiloiden

keelle siirrymiseen ja ryosst jatkamiseen

suunnitelmia

a
.j

suunnitelmiin.

liittyvid

ryoolotekijoiden yhteyttd niihin

Lihimmln vuosikymmenen aikana merkit-

tlvl

osa tyrivoimasta siirryT ellkkeelle. Tyovoiman ikiintymisen haasteet ovat vielt suuremmat julkisella sektorilla kuin yksiryisaloilla, silh
yli 45-vuotiaiden osuus tyollisistl on valtiolla ja
kunnilla suurempi kuin yksiryisaloilla. Kirisryvli ryovoimakilpailua on odotettavissa kaikilla

Tuoreen tutkimuksen mukaan

kansaajat aikovat tehde ttiite 6 1

sektoreilla edellyttlen, etti talouskehirys jatkuu
suotuisana. Tyourien pidentyminen ja elikkeellc

Itihes kolme vuotta nykyiste 59

siirrymisen myohenryminen on tyovoiman saatavuuden ja myos elikeuudistuksen tavoitteillc
tarkeaa.

Eliikkeelle jtiSmisen
kolme tavoiteik6S
Tirtkimuksessa pyydettiin arvioimaan, missl
ilssi henkilo aikoo jiiiidd kokoaikaiselle el.kkeelle. Oheisesta kuvasta nihdiln eldkeaikeiden kasautuvan voimakkaasti kolmeen iklvuoteen. Ellkkeelle halutaan jiidl yleisimmin 6o,

61 ja 65 vuoden iissi. Kuva elikeaikeista tuo
selvisti esiin yleisen toiveen varhaisesta elikkeelle jiimisesti, mutta osoittaa myris ellkejlrjestelmln eldkeaikeita ohjaavan merkiryksen.
Ehkesuunnitelmia kohdistuu sekd nykyiseen

eliikeikii

T

I
I

I

40

o/o

Yksityinen
Kunta

65 vuoden

Valtio

alaikirajaan.

I

30%

2A

kiinteiln vanhuuselikeikiin etti

joustavan elikejirjestelmln uuteen 63 vuoden

Ehkejiirjestelmin elikeaikeita ohjaava vaikutus nlkyy my6s siind, ettl julkisen sektorin
palkansaajista selvisti suurempi osa kuin yksityisalojen ty<intekijoisti aikoo ehkkeelle 64
vuoden ilssl. Srynd lienee se, ettl huomattavalla

o/o

osalla .i ulkisen sektorin ryontekij tiista nykyinen

1o 96

oqo

il ll I
57

58

59

6o

t
6'l

henkilokohtainen elikeikl on 63 ja 65 ikivuo-

62

63

64
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66

67

rl68

den vdlilla.
Tulos on kiinnostava my<is viestinnln nikrikulmasta. Haastattelujen suorittamisen aikaan

noin vuosi sitten joustavan vanhuuselikeiin
luonnetta ei selvistikldn oltu tiedostettu. Elikeaikeet kasautuvat tiettyihin rajaprykkeihin.
Jyrkkien ikirajojen odotetaan ajan myoti liudentuvan, kun yksildllisen valinnan mahdol-

lisuudet tulevat yleisesti tunnetuiksi.

Joka neljds aikoo iatkaa tytissd 63 idn

jdlkeen

jatkajilai mdlriteltiin tutkimuksessa henkilot, jotka aikovat olla tyrissi senkin jllkeen,

Tyossii

kun oikeus ansaitun suuruiseen elikkeeseen 63
vuoden iissi on saatu. Runsas neljisosa ilmoitti
jlivlnsd elikkeelle aikaisintaan 64 vuoden ilssl.
Yleisimmin jatketaan 65 vuoden iklin .ja vain
harvat palkansaajat aikovat olla ry<issi uuteen 68

iklln

saakka. Uusi yliiklraja ndyttlisi
tulevan vastaan lihinni vain yrittdjilll.
Toisaalta vanhuuselikkeen uusi alaiklraja ei
niytd rajoittavan palkansaajien varhaisia elikeaikeita. Varhainen eldkkeelle jliminen on edel-

vuoden

leen useimpien ryontekijoiden suunnitelmissa.
Yksityisalojen tyrintekijciistl noin puolet, kuntasektorilta noin 4o prosenttia ja valtiolta noin
kolmasosa aikoo jildl ellkkeelle viimeistiln 6o
vuoden ilssl.
Mahdollisuudet siirtyi ellkkeelle ennen 6z

vuoden

ikil

ovat kuitenkin uudistuksen voi-

maan tultua nykyistl rajoitetummat, mitl ei
kenties tiedeti. Syyni voi osaltaan olla epitietoisuus elikejdrjestelmien suomista mahdollisuuksista ja eldkeuudistuksen varhaiselikkeitl
koskevista muutoksista.

Varhaisten eliikeaikeiden taustalla
monia tekijtiitS
Vajaa viidennes palkansaajista on varautunur
eld kkeelle jlimiseen vapaaehtoisella elikevakuu-

tuksella. Eliikkeelle aikovat jildd aikaisin ne,
joilla vakuutuksen motiivina on ollut elikkeen
varhentaminen. Heitl on noin puolet yksiryisen vakuutuksen ottaneista. Yhtend osatekijena

varhaisiin elikeaikeisiin ovat iulkisen sektorin
alemmat ellkeiit. Vanhimmista ryontekij6isra
vajaalla viidesosalla nykyinen eliikeikii on alle
61 vuotta.

Ellkeaikeita koskevien analyysien perusteella
voidaan tulla mycis siihen johtoplitokseen, etti
tyoelimin kovat vaatimukset, jatkuva kiire ja
ryrin henkinen ja [.7sinen rasirravuus ovar viritttneet toiveet aikaisesta elikkeelle jiimisesti
varsin korkealle. Niiihin toiveisiin elikeji.rjestelmlt eivlt vilttimltti kykene vastaamaan. Yhteni ratkaisuna keventll viimeisten ryovuosien
tycitaakkaa on tosin osa-aikaelike.

malla. Tyossl jatkaminen ja paremman elikkeen
saaminen kiinnosti noin neljlsosaa vanhemmista
palkansaajista.

Osa kiinnostuneista tosin arveli terveytensi
voivan estii jatkamisen. Hywin pieni osa arveli
ryonantajan suhtautuvan j atkamiseen kielteisesti. Kannustinkarttuma kiinnosti eniten yksiryisen sektorin ja vlhiten kunta-alan rycintekij6itii.
Tulos on samansuuntainen aikaisempien tutkimustulosten kanssa.
Sektoreiden viliset erot ellkkeelle siirtymistl
ja ryrissl jatkamista koskevissa aikeissa selitr,,vit
suureksi osaksi rakenteellisilla tekijoilla. Yksiryisalojen ryontekijoisti. noin puolet on ry6ntekijlasemassa ja koulutustaso on muita sektoreita
huomattavasti alempi. Kuntien palkansaajista
noin 8o prosenttia on toimihenkikiiti ja valtion
palveluksessa olevista periti noin 90 prosenttia.
Koulutustaso on erityisen korkea valtion palkansaajilla.

Kun nlmi ja erdit muut rakenteelliset tekijit
kuten kuntasektorin naisvaltaisuus ja myos julkisen sektorin alemmat

ellkeilt sekl

terveydentila otetaan huomioon, sektoreiden vdliset erot
elikeaikeissa selitryvit lihes kokonaan.

Keitti tytissii jatkaminen kiinnostaa?
Terveydentilan ohella monet sosiodemografiset
tekijiit, ikii, sukupuoli, koulutus ja perhesuhteet

vaikuttavat henkiloiden elikeaikeisiin. Miehet
aikovat jatkaa ryossl pidempidn kuin naiset ja
korkeasti koulutetut pidempiin kuin pelkin

peruskoulutuksen saaneet.
Myos perhetilanne vaikuttaa. Yksin asuvat aikovat olla ryrissl pidempdln kuin parisuhteessa
elavet. Ike vaikuttaa niin, etti .jatkamisaikeita
on eniten kaikkein vanhimmilla ryontekijdilh.
Iin vaikutuksessa nlk1y tietysti valikoituminen.
Vanhimmat tyolliset ovat siilyttlneet tyopaik-

voitteet, kova tyotahti ja tyiin jatkumisen epi-

varmuus saavat ihmiset harkitsemaan varhaista
ellkkeelle jiimistl.
lyon alkaparnersuus .,a ty()maarJn lrsaanryminen yli sietokyvyn lisldvit ehkeaikeita, kun
taas mahdollisuus vaikuttaa omaan tyotahtiin
vihentii niiti. Varhaisia elikeaikeita esiintyy
yleisemmin myos niissl tyopaikoissa, joissa on
kaytetry ryottomyysellkeputkea henkilijston v:ihentimisen keinona kuin niissl, joissa vlkel ei
ole irtisanottu tyottomyyselikeputkeen.

Vanhimman tycivoiman irtisanomiset luo-

vat eptvarmuuden ilmapiiril, joka saa ihmiset
harkitsemaan elikkeelle jiimisen aikaistamista.
Kun vastaajilta kysyttiin suoraan ry6ssl jatkamisen kannalta tiirkeisti asioista, tirke in.rpini nousi esiin varmuus ryirpaikan s:iilymisesti.

Tutkimustulos on muistutus siirI, etti tyossl
jatkaminen on vain osaksi kiinni tycintekij:in
vaikutetravissa olevista asioista.

Tytipaikan tukea tarvitaan
Tyossl jatkamista tukevilla toimenpiteilli todettiin olevan selvl positiivinen vaikutus rytissi

jatkamissuunnitelmii n.
Tyopaikoilla, joissa tuetaan ty6ntekijoiden

ryossi jatkamista, jatkamisaikei ta esiinryy selvisti yleisemmin kuin tyopaikoissa, .joissa tillaista
tukea ei anneta.

Kovista tulostavoitteista ja tiukasta taloudel-

lisesta tilanteesta huolimatta olisi terkeea paran-

taa tyontekijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa

omaan tyohonsi ja erityisesti tycin tekemisen
tahtiin sekd tukea ty<issi jirtkamista erilaisin toimenpitein.

EilaTuominen
Eldketurvokeskuksen

johtava tutkija

kansa, eikl heidin ry<iuransa ole pidttynyt ry<i-

kyvyttcimyyteen.

Myos monilla ryohon, tyopaikkaan ja ryohywinvointiin liitrywilla tekijoilli on vaikutusta
ryontekijoiden eliike-

.fa

rycissi jatkamissuunni-

telmiin. Tutkimus seki vahvisti aikaisempien
tutkimusten havaintoja etti toi esiin uusia ryossl
j

atkamiseen vaikuttavia rekij oiti.
Myos tlssl tutkimuksessa voitiin todeta,

pitki ryoura, ryon henkinen ja Sysinen

lisiivlt

*,{r;EE-'
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..,
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lEi

etti

raskaus

o

haluja aikaiseen ehkkeelle jiimiseen.
Toimipaikan koolla on vaikutusta niin, ettl suu-

E
f
E

=
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yriryksissl jatkamishalukkuutta esiinryy selvisti vihemmin kuin pienissi toimipaikoissa.
rissa

Taloudellinen kannustin houkuttelee
neljasosaa

Tirtkimuksessa selvitettiin my<is kannustinkart-

tuman merkirysti rycissl jatkamiselle. Ensi vuoden alusta ehkettl karttuu 61 vuoden iiistii liihtien korotetulla 4,5 prosentin kannustinkarttu-

F=

6

=

Kovat vaatimukset tytintdv6t elSkkeelle
Tyossd jatkamiseen

ni

vaikuttavina uusina tekijoi-

nousivat selvlsti esiin rycielimln kovat vaatimukset. Tehostunut tulosseuranta, slistcita-

Lahde: Forma Pauli, Tuominen Eila, Vaaniinen-Tomppo lrma.
Tyossa jatkamisen haasteet yksityisellii ja julkisella sektorilla.

Julkaisussa Eila Tuominen (toim.) Elakeuudistus ja ikeantyvien
tydssa jatkamisaikeet. Elaketurvakeskuksen raportteja 37,
Helsinki 2004.
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Ei tarvitse ly6de edes Yetoa

Veto-ohjelma
Veto-ohjelman tarkoituksena on luoda
uusia toimintatapoja seki kehittll ja tehosraa nykylsra kaytantora. t\aln ohjelma vaikuttaa koko rytieldmiin kehitrymiseen.

Ohjelman tavoitteisin

.
'
.
'
.
'
.

piistlin:

Tehostamallaryoelimlin valmistavaa
koulutusta

Lisilmllhsosiaaliturvan

kannattavuutta

Panostamalla elinikliseen oppimiseen
Parantamalla ry6turvallisuutta

Helpottamalla ryrin ja perhe-elimdn

yhteensovittamista

Edistlmillitasa-arvoisuutta
Kehittdmillii ryoympiirist6jii ja
ryoyhrerso,a

. Kehittlmllli osallistuvaa johtamista
. Tehostamallaennaltaehklisevii
'
.
.

rydterveyshuoltoa
Tirkemalle terveytti ja rytikykye

edistivii liikuntaa

Tehostamalla kuntoutusta

Nosramalla ohjelman tavoitteet
julkiseen keskusteluun

TydelemeeYoidaan

kehitt[[

- Ty<ieldm5d voidaan kehittee ja hyvi5 tuloksia aikaansaada. Kyse on
halusta ja tahdosta, toteaa projektipeellikkci lsmo Suksi sosiaali- ja terveysm

i

n

isteri<istd. Ohjel ma vetovoi maiseen ty6ele meA n (Veto) kan n us-

taa ikS6ntyneita pysymSSn ty<ieldmdss5 pidempdHn ja kehottaa nuoria
aloittamaan tyciuransa aiempaa aikaisemmin.

r=.
I )

I-

roiektipdaillikko Ismo Suksi uskoo, cttl
posiriivinen ajattelu on parempi kasvukuin mariseminen

f:ri#::'.::irre

- Positiivinen ajattelu kuuluu opetukseen ja
siihen filoso[iaan, errl ihminen voi muutrua.
Vanhan opin hylkilminen on vaikeampaa kuin
uuden oppimincn. Tyriclimlssi on uuden oppimisen aika.
Veto-ohjelma puhuu tyrintekijriiden turvallisuudesta, tcrveydestii, hywinvoinnista ja siitI,
--.-,

- Positiivinen palaute auttaa jaksamaan tytielSmdsse. Tytiyhteistijen

kannustavuus on kaikkien kannalta

ttirkeii.

Kun tyti on tehty, niin sadon-

korjuujuhlia tarvitaan, toteaa kans-

liapiiiillikkti Markku Lehto sosiaali- ja
terveysministeritistd. Hdn toimii
STM:n hallinnoiman Veto-ohjelman

johtoryhmin puheenjohtajana.

.,.

-.r:,:2,

uran ajan.

tirkeil

koko ryo-

Projektipiillikkci Suksen mukaan Veto-oh-

jelma ci tarjoa suoranaisia porkkanoita, vaan
pikemminkin elinvoimaista kasvimaata ryoelii-

mdssi mukana oleville.
- Erilaisten kiynnisryneiden hankkeiden lisiksi annan painoa koulutusohjelmalle, jota rakennetaan yhdessi Tyoterveyslaitoksen ja sen
hallinnoiman Kesto-ohjelman kanssa. Yhteistyossi mukana ovat samat tahot kuin vuonna

,i. ;:i;..---.-.-:::siA,;:.;;i!,j*:,:,:!ffi;;.*;*-:;-^*

-*.

1-,;k!A

STM:n kansliapeellil&d Markku Lehto

Sadonkorj uui uhlia tanritaan
|-1-f
I
I
- J-

yonantajat ja rytintekiilt ovat
ymmirtineet, misti ohjelmassa on kysymys. Jos elikeiki saa-

daan nousemaan nykyisestiln,
niin palkanmaksuvara paranee ja eldkkeet ovat
varmemmalla pohjalla. Uhka niin sanotusta elikepommista on vihiisempi, kansliapiiiillikkti

Lehto kiteyttll.
Oh.ielman ravoitteena on, ettl ryoelimissl
jatketaan 2-J vuotta kauemmin ja siihen on vieli matkaa. Mutta jostakin on aloitettava. Ohjelman yhdeksi vdlitavoitteeksi Markku Lehto
mainitsee ry<iterveyshuollon kehittimisen.

Ennen Veto-ohjelmaa roreurerru Kansalli-

nen ikdohjelma muokkasi .io tavallaan asenteita
tyossioloajan pidentimiseen. Veto-ohjelma sitoo
konkreettisemmin yhteen rytisuojelun, rytiter-

laaaxc 5.2oo4

cttd ryokyvyn slilyminen on

veyshuollon ja sosiaalivakuutuksen. Tytiturvallisuuslaki, ry6terveyshuoltolaki ja rytiellkelainsiiidlntti on uusittu ja nyt on pohdittavana lakien
toimeenpano.

Asioihin on puututtava

-

Emme voi puhua uusista konsteista, vaan van-

hojen konstien soveltamisesta uudella tavalla.
Emme ole keksineet ihmeellistl koulutusta ja
erityistl kuntoutuskeinoa, mutta olemme oivaltaneet sen, etti tytiterveyshuollon ja kuntoutulaen tulisi olla lfiempzinl roisiaan. Jos sairaus
pitkiryy, niin tytiyhteistissi jonkun pitiiii nykyistl nopeammin puuttua asiaan. Thrvitsemme tehokkaampia interventioita. Kuntoutus ja hoito
on j drjestettlvi tehokkaammin! Sairausvakuu-

/

+

j

at, ryiielimln kehittiij iit, ryciterveydenhuollon

toimijat ja ryosuojeluhenkilosto. Lisiksi Suksi
odottaa paljon kdynnisryneilti tai kdynnisryvilti
noin parilta lcymmeneltl hankkeelta ja marraskuun lopussa alkaneelta viestintikampanjalta.
Se tulee olemaan jlnnittivl .ia ylliryksellinen!

HN

ffit

ru

Muutos on mytis voimaa
Ohjelma vetovoimaiseen ryrielimiln jatkaa suomalaista ryoelimil kehittineitl hankkeita, kuten Kansallista iklohjelmaa ja Tyrissi jaksamisen ohjelmaa. Veto on alkanut vuonna zool ja
jatkuu vuoteen zoo7. TInd vuonna ohjelmalla

,$

on klytettlvisslin noin r,6 miljoonaa euroa.

il

zooz paatry neessi Kansallisen iklohj elmassakin
eli Johtamistaidon opisto (JTO), Pohto, HAUS
ja Kuntakoulutus. Koulutuskonsortiossa mietitiln, miten ry<iellmian kouluteraan vetoakseleita. He ovat henkikjiti, jotka toimivat tyciyhteisoissl ja joilla on tietoa ja taitoja arkiseen
aherrukseen ja mahdollisten solmujen selvitti-

.f

Projektipeellikkii lsmo Suksi tietdi, ette vanhat taidot siiilyv5t ja uuden oppiminen on
mahdollista ik66n katsomatta.

sien parantamisesta.

Projektipllllikkci Ismo Suksi kiteyttld suomalaisen ty6elemen ongelmat sanaan muutos.
- Suomalaisen ryoelimin vetovoimattomuuteen haetaan usein hienostuneita syitd. Yksi it-

miseen.

Ismo Suksen mukaan koulutuksen sisiltol

ei vieli tiedetd, mutta koulutuksen kohderyhmi on jo selkeil yrirysten keskijohto, koulutta-

*5\-
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sestean selvi muutos on

mieIestini tietotekniik-

)))

tuksen puolella ja ty6terveyshuollon puolella on
kehittdmistarpeita, jotta ihmisen sairastuminen
ei muodosruisi pi*laikaiseksi. Pitlisi puuttua
nykyisti nopeammin sairauksiin eiki antaa asioiden valua - niin kuin nyt tapahruu.
Sosiaali- ja terveysministeritin kansliapiiil-

gelmat ja masennus ovat asioita, joihin Markku
Lehdon mielestl nrlisi paneutua.
- Ne ovat hoideaavissa olevia asioita. Ei helposti, mutta pduu tytieliimldn on mahdollista.
Yhteys tytieliimlln tulisi siilyi ja pitkili passii-

paikoilta puuttuu selkeitt kannustimia ryhryI
toimiin, joilla tyiiuraa jatkettaisiin. Hin otaa
esimerkin kansdlisesta terveysohjelmasra, jossa on tieryt mlirlajat toimenpiteiden toteut-

tynyt, mutta rytikyvytttimyysellkkeiden syynl
se on noussut jyrkisti.
- Tirki- ja liikuntaelinsairauksia on opittu

likkti Markku Lehto ntkee, effe nykyisin ryti-

tamiselle.

-

Kun on milrlajat, koko organisaatio al-

kaa mietdi asiaa toisella tavalla. Jos esimerkiksi

Kansliapiiillikk6 Markku Lehdon mieleste
tyiieleme on muuftunut niln, ett5 henkinen
kestivyys joutuu yh5 enemmen koetukselle. Suuri osa ihmisti on tehtiivisseioissa ei
koskaan tiede, tekeekti hen tyiinse hyvln vai
huonosti.

Valtakunnallisen Veto-ohj elman tarkoituksena
on yllaplraa Ja edlstaa tyon ,a tyoelaman vetovoimaa. Piivastuu ohjelmasta on sosiaali- ja
terveysministeri<illi. Vedossa ovat mukana myris
ryrimarkkina- ja yrittajajarjestdt, opetusmin isteriti, ry6ministerio, kauppa- ja teollisuusministerio a Tyciterveyslaitos.
Vetovoimaa ryohdn synqy yksil<in ry<ikpyn
ylliipidosta ja edistlmisesri, ryoelimistl syrjiiytymisen ja ennenaikaisen tyoklwyttomyTden
ehklisemisestl seki tydhdn paluumahdollisuuk-

edellytetd"in, etti yli kuukauden kestiivi tytikyvytttimprs johtaa tytipaikdla aina arvioon tarvittavista toimenpiteistd, kiytintti hakeutuu nopeasti uusille urille. Ei ole epiiilystiikiiin eneivltkti
rytintekij?i, ty6nantaja ja rytiterveyshuolto ldytiiisi nyllyist?i useammin filau.ia ratkaisuja, jotka
voivat koskea niin tytitehtdvien, tytiolojen kuin

tytikyvynkin kehittlmisd.
Tyiikyvytttimyyden syynl mielenterveyson-

visia sairaslomia

ulisi vdlttii.

Mielenrerveyshdiriditten mdiri ei ole

lisfin-

paremmin diagnostisoimaan ja kuntouffamaan.
Olemme onnistuneet rylrytoiminnassa ja muissa rytikyvyn edistimisen toiminnoissa, niin etti
frsiologiset ja somaattiset syft ovat alenevassa
suunnassa.

Veto-ohjelman suuriin haasteisiin kuuluu
ry6kyvytttimyystapausten viheneminen.
Tytissiiviihrymiseen ja -jaksamiseen tuo lisa-

voimaa ty6n ja perheen yhteensovittaminen. Seki
naiset enl miehet voivat kiydl ryiissii eliimlntilanteen vaihdellessa ja rytieliimiin joustaessa.
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Veto-ohjelman "liikelahjana" on vetonaru ja sitd voi
kiiytttiii hyppynarunaki n,
kuten projektipeellikkti
lsmo Suksi demonstroi.

@

llkeviisas on peli, ionka tulokseen
vaikut tavat pclaaian tuuri ia taidot.
los huono trruri haittaa tairojen mukaisen tuioksen saavuttamista, ei auta
muu kuin ottaa uusiksi. Yhl uudelleen. Siksi
varoitus.

T-t
LJ -l
J
t*J

\
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"Pelimiesti' pelataan siten, ettl veikataan oi-

keaa ja vdlrdd kysyn.rykseen annetuille kolmelle

vastausvaihtoehdol Ie. Vastausvaihtoehdot voivat

olla kaikki oikein, kaikki velrin .ja siltl vililti.
Oikeat tunnistukset antavat pisteitd ja kysymys
lcysymykseltl pisteet kaksi nkertaistuvat. Ensim-

miinen

Tie-

totekniikka on mullistanut tyon tekemistl

tavalla, joka on vaikuttanut kaikkeen ry<ihcin
ja tekemiseen. Isnro Suksi siteeraa Glosofista
aj attelua " useim n'r i tcn kaikkien yksin kertaisin
selitys on oikea".
Muutos on nryiis voimavara ja kehittymisen alku.

Tavoitteena pitempi tyiiura
Veto-ohjelma trihtli kohti pitempli ry6uraa.
Ohjelmassa seLrrlrtaan ja ennakoidaan elinaikaister-r tyriu rier-r pituuksissa tapahtuneita
muutoksia. 'lirvoitteena on, ette ihmiset pysyisivrit tyoel:im:issl 2 -3 vuotta nykyisti pitemplin. Tavoite saavutetaan aikaistamalla
tyoeLimlln tuloa, vlhentim:illi sairauden,
tyoky-r,yttcimyyden ja tyottomyyden aiheuttamia poissaoloja ja tukcmalla ikiinryvien ryds-

slpysymistl.

Ohjelmaa kuulemirtta ja sen vastaisesti viin-reaikaiset yrityssaneeraukset ovat kohdistuneer iklln tyvi in j a i kiin tyneisiin tyrinteki-

jtrihin.

- Minua lrsyttriii f oka kerta uutinen, jossa ikiin kuin helpottavana rierona todetaan,
etta irtisanomiset toteutetaan elikejlrjestelyin.
Yhdesrri nikrikulrrrrsta trimi on ymmlrrettd-

vii, mutta yhteiskunnallisesta

nlk6kulmasta
se on kohtalokasta. Kun ihminen siirryy pois
18

\taehxe
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vastaus lopettaa pelin.

tlhlnastinen pelaaja on vastannut oikein 18 kysymykseen. Kuitenkin se on viell

^

kali ikenteessl tapah tunut valtava muutos.

viirl

Paras

ryoelimlsti, niin hintl ei saada takaisin ryoelemaan, vaikka hdn olisi kuinka ryokykyinen

kaukana maksimista, koska peliss:i on yli 3oo
kysymystl. Yleisin syy pelin katkeamiseen on
se, ettei kysymyksii ja vastauksia ole luettu tarpeeksi huolella.
"Puurtaja' ja "Pikapeli" ovat armeliaampia
kuin Pelimies. Vdirit vastaukset eivlt katkaise
pelil. Puurta.iassa on kymmenen kysymysti ja
rajattomasti aikaa. Pikapelissl on viisi kysymysti
ja myos nopeus kartutt:ra pisteiti.

tahansa.

- Tyoellmlstl siirrytiin

pois kuoleman,

ehkoitymisen ja tyokpyttomryden kautta,
Ismo Suksi selittll ja kiinnittii huomiota
ryokpyttrimryden uhkaan. Ihmiset siirr),vlt
ehkkeelle jopa 55-vuotiaina. Tyoyhteisoissl
olisi nyt kiinnirettdvl huomio jo + 45-vuori-

Peli on media

Veto-ohjelma jlrjestli toistakymmentl asiantuntijaseminaaria eri puolilla maatamme .

ELikeviisaan peliformaatti ja kysymykset ovat
Suomen tunnetuimman pelintekijln Veli Toukomiehen kasialaa. Toukomiehen hhdeaineistona Elikeviisasta tehdessl olivat nettipalvelut,
'lelan ns. sossari ja Varman Toimeentuloturva
-kirja. ETK:n neuvontaosasto tarkisti kysymysten ja vastausten oikeellisuudella Thpio Karsikkaan antaessa si[e vieh loppusilauksen.

Jyviskylissi ja Kouvolassa. Marraskuis-

ja muista eldkeasioista uudella ja erilaisella tavalla.

aisiin ja heiddn ryossl viihrymiseensl ja ryrissl
pysymiseensi.

Syksyn aikana seminaareja on pidery Espoos-

sa,

sia seminaaripaikkakuntia ovat Tampere ja
Turku. Ensi kevdind on sovittu seminaareja
pidettlviksi Vaasassa, Kuopiossa ja Oulussa.

Vetovoimaa seminaareihin tuovat ministeri Sinikka M6nklre, projektipiiiillikkr; Ismo

Pelin tarkoitus on kertoa Eldkeuudistus zoo5:sta

Peli on antanut ryoehkeviestinnllle uuden
lineen.

Toukomiehen mukaan peleilll on sivu- ja
siirtovaikutuksia. Eldkeviisaan sivuvaikutus on
elikeasioista kiinnostuminen ja siirtovaikutuk-

Suksi, rycisuojelupiirien edustajat j a ryoolojen

asiantuntijat.

-

Alueelliset seminaarimme ovat osoitta-

neet, ette ry6ehmamme on valmis ottamaan

vastaan Veto-ohjelman viestin.

ja

Ikldntyminen

siiti johtuva kehirys tiedostetaan, projekti-

paallikko Ismo Suksi toteaa.
H a ast

atte I ut:

P i r kko

I y vii ko r p i

Kuvat:Tuulikki Rautio
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[.Jutuus Eli.keturvakeskukselta:

Viihd e ja eli.keuudistus yhdisqnriit
ao

E, LAKEVIISAS
-nettipelissi

es

Ale avaa www.elekeviisas.net -peli5,
5ld pelaa ainakaan "Pelimiest6",
se on

vaarallista, siihen voijeede

joittar.rut oli ryhrniinvetiijri, Bo Lundqvist ymnrlrtdjl ja mesenaatti. Vicstinnristii oli rnukana
Jussi Vauhkonen ja nyt Jouni Jokisalo webmasterina.

Viihde ja eldke harvinainen yhdistelme
Ehkeasia ei yleensii tarjoir suurta lukunautintoa
eika viihdyrravii vaikutusta. EhkE siksi viihde
ja eLike on suurelle yleisolle harvoir.r tarjoiltu

yhdistelmi.
Toistaiseksi vain yksi klassikko on

eloor.r ja se

tama Tuki-lisijenkka vuodek'.r r97 4:
Perusosa, tukiosa, rukilbn, apulisri,
kuha hitto niistri oikein seluiin saa,

uuo hra lis ii, h o ito lis d, p erh e lis,i, hyu ri i s ri,
etkl ulisi minua jo annahtaa!"
Uusi eldkesanasto on niin vcnyvril kicltl, ettri

sitd ei sair

koukkuun!

jilnyt

on Veikko Lavin sriveltlmii ja sanoit-

milliln jenkan poljentoor.r. Ehkii

valssi voisi

hidas

luontua. Kokeillaar.r Uralin pihlajia:

Elinaikakerroin on herrrtn tu/ewt,
ikriluokat pieuet ne sitii ott sutlt'tt.

Mut' k un
o

nii

n

n

ans

len em

ion a

uli he

t

te

t

ela keu udist u

n

a

n k riyt ti)

ri h ri t t pri i n

ksen ttriyr r ri

on onnistunut nriin.

sena

oppiminen. Kuka tahansa voi pelata, koska

on
hywinkin vaikeita tilanteita. Arpa ratkaisee, minkl tasoisen kysymyksen pelaaja saa ereensd.
osa kysymyksistd on helppoja, murra mukana

Pelihalusta Elikeviisas-peliin voi tarttua sel-

lainenkin, jota elikeviestit eivit yleensd tavoita.

Tdlll tarkoitetaan nimenomaan nuoria. Luulta-

vasti kuitenkin suurin osa pelaajista on ehkeasioiden tuntijoita tai harrastajia, .jotka pelaamalla
testaavat tietojaan.

Hissanmaikka Elikeviisaana
Pelin tunnus, Elikeviisas-ukkeli, syntyi graafikko Pekka Vartiaisen piirustuspoydalla. Miksi

Pelin teknisen toteutuksen teki Mika Malinen ETK:sta omana tyoniin. Hin keksi sijoittaa Eldkeviisaan asumaan hotelliin nimeltiin
\Web-hotellipalvelu. Ratkaisu on kitevi ja edul-

linen seki rakentamisen ettl hallinnan kannal-

ta, koska se tarjosi mycis sopivan tietokanta- ja
ohjelmointialustan.
Toukomies, Vartiainen ja Malinen ahkeroivat Elikeviisaan luovan tycin osuudet, allekir-

t

Tdllaisia rallatuksia voi raikua pikkujoulujen
pienissl piireissl. Juhla-ajan menty:i ohi ELil<e-

viisas tarjoaa pelaamisen viihdettl kcnel[e vain,
missl vain ja milloin vain.

kko I ii ii ske I ii i n e n
Eliiketurvakeskuksen

P ir

kehityspiiiillikkiS

q

juuri hissanmaikka?

- Eliike perustuu ihmisen historiaan, tyriuran

mutkiin ja klinteisiin. Ennen kuin niistl tiivisryyyksi luku, tarvitaan paljon oppia ja viisautta.

Elimlniloinen ja hywlntahtoinen hissanmaikka
tuntui sopivan hyvin symboloimaan ehkettl,

Vartiainen kertoi.
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Aa miaista tytipd

ivi n a I kajaisi ksi. Osa! listu minen johtoryh-

min kokoukseen. Kuntosalin kautta kotiin. Viikonlopuksi
perheen kanssa Vierumdelle.

-a*

%

-

x$:s

Fantasiaty<ipaikka?

Ei, vaan

hdmeenlinnalainen vahinkovakuutusyhti6.

Niiin hdmeenlinnalais

r

p&
a-a-"

-G.d

THssi

IJ

tehdiin paperittiitd seisaallaan.

Toi-

mitusjohtaja Eero YId-Soinimdki esittelee
tytipiiyt5dnsS, jonka voi yhdellS napin painalluksella s66tid minkd korkuiseksi tahansa. Jokaise!!a Pohjantihden tyiintekijd!!6 on

manlainen tytiptiytii kui n toimitusjohtajalla. - Sellaisten hankinta on pieni investointi
saavutettuun hytityyn eli parempaan ergonomiaan ja suurempaan tytihyvinvointiin
nihden, hdn toteaa.

sa

s

a

vakuutusyhtiii

-v 7 un EeroMe-Soininmiki kvmmenen
| ,/
vuotta sitten aloitti siiioisen Hdmeen
Vakuuruksen ja nykyisen Pohjantdh1\
I \a.n
toimitusjohtajana. oli hin va-

kuutusalalla saanut kyseenalaisia lempinimil
kuten Kenkl-Eero tai Viikatemies. Yh-Soininmdki oli joutunut Kansassa ollessaan irtisanomaan rurkasti tyrinteki.ioitii ja Fenniassakin
ennatu kayda ralvaustolssa.

hln

- Minuun kohdistuvat odotukset eivit varmaankaan olleet pelkdstiln suotuisia, Yll-Soininmiki muisrelee. - Pian kivi kuitenkin selvlksi, ettd en ollut tullut Hlmeenlinnaan raivaamaan yhtiosti muuta pois kuin toimetonta
johtotasoa, han jatkaa.
Sekin kavi pian kaikille selvdksi, ettiYle-Soininmlen tavoitteena oli paikallisen vahinkovakuutusyhtion nostaminen voimakkaan kasvun
uralle. Tehtivl ei ollut aivan helppo, silli vahin-

kovakuutusmarkkinat olivat jo tuolloin kypsit
ja kilpailu kovaa. Siind pelissl paikallisen, keskisuuren yleisyhtirin asetelmat eivlt olleet strategisesti parhaat.

Kasvu ku !uttaa

tytintekijtiitii

Pohjantlhden kasvuluvut ovat tiukasta kilpailurilanteesta huolimatta piihittineet vuosi toisensa
jilkeen alan keskiarvot kirkkaasti. Esimerkiksi
vuoden zoo3 maksutulon kasvuksi arvioidaan
koko vahinkovakuutusalalla nippa nappa kolmea prosenttia, kun Pohjant.lhdessi kasvua on
noin yhdeksln prosenttia.
- Kymmenessl vuodessa henkilokuntamme

on kaksinkertaistunut ja maksutulomme kol-

minkertaistunut. Tama yhtelo ei ole tullut aivan
ilmaiseksi, Yli-Soininmlki toteaa.

- Tyontekijlmme ovat joutuneet tiukoille,
kun eri toiminnoissa on ollut voimakkaasta kas20
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vusta johtuvaa henkil<ivajetta

vihin viilii. Tiil-

on iirimmiisen tirkeii, ettl
henkilostci toimii itseohjautuvasti ja asiakasta
sekl ryoyhteisdi kunnioittavasti.
laisessa tilanteessa

Perhe mukaan viikonlopuksi
Pohjantihti on ollut valmis uhraamaan aikaa ja
rahaa tyontekijoiden jaksamisen eteen. Yhtici on

tullut

mediassakin tutuksi esimerkiksi Kunnon

Plivit -perinteestiin, jossa kaikki ryontekijat

kutsutaan kahdesti vuodessa perheineen yhti6n
yhteiseen kuntoiluviikonloppuun Vierumielle.

Siella ohjelmana on ohjarun liikunnan lislksi
luentoja esimerkiksi hlwisti ravinnosta tai toimivasta parisuhteesta.
Perheen mukaanotto koko viikonlopuksi on

melko ainutlaatuista suomalaisessa yrirysmaailmassa. Aivan tavallista ei ole sekiin, ettl rytinantaja jlrjestll esimerkiksi parisuhdekurssitusta.
- Toki olen harkinnut tarkoin, kuinka sywille
tycintekijoiden yksityiselimin ld.heisiin aiheisiin tyonantajan on sryti mennd. Ihminen on

kuitenkin kokonaisuus, .jonka tyontekoon ei
voi olla vaikuttamatta esimerkiksi parisuhdekriisi tai perheen arkiset asiat, Yld-Soininmiki
perustelee.

Sauvakdvely nostaa tuottavuutta
Va-Soininmdki korostaa moneen otteeseen, ettei
Poh

jantlhti

harrasta

mitlln hyvintekeviisyyttl

sauvakdvellyttlesslin ryontekijoitiiin perhekunnittain: - Tissd on taustalla tuottavuusfaktoja.
Meilll ei ole varaa pdlstii yhtiikiin rycintekijiiii
ennenaikaisesti elikkeelle tai turhaan sairauspiiville. Kasvavana yhtionl tarvitsemme jokaista.
Paikallisena yhtiiind Pohj antiihden tiyryy pitii huolta mycis omasta houkuttelevuudestaan
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kilpailussa osaavasta ryovoimasta.

-

Ainakin meille tulee paljon hakemuksia

paikkaan kun paikkaan. Haimme juuri henkilostriassistenttia ja saimme perdti zzt hakemusta,
Yll-Soininmlki kertoo.

mitusjohtaja kertoo tehneensi eilispiivin pape-

ritoistl valtaosan

seisaallaan.

-Ja kun eteemme tuli mahdollisuus rakenraa
pii.konttoriin uusi edustussauna, niin sijoitimmekin rahat huippumoderniin kuntosaliin, joka

Puhdasta matematiikkaa

on .jokaisen ryontekijin kdytettlvissl.
Erikoista lienee myos se, erra Pohjantihdessi

Pohjantdhden mottona on pitil tydntekijciita pi*ean ja piistli heidit aikanaan "terveeni
eliikkeelle Pohjantdhdesti'. - Tessakin kyse on

- Thrjonta on tietenkin terveellistl ja kevytti,
Yh-Soininmiki huomauttaa.
Henkiloston hywinvoinnista vdlittiminen ei

mikili loo ryonrekiyriryksessl kukin lykkiiii ehkkeelle lahtc;aan
yhden kuukauden, merkitsee se yhteensl 3oo
puhtaasta matematiikasra:

jln

henkilokuukautta. Vuosissa mitartuna

se

on
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henkilcirycivuotta. Sille saadaan jo mukavasti li-

sil tuottavuutta, Yli-Soininmlki ynnii.

Eldkkeelle Pohjantfidestii liihdetiin noin 6r-

vuotiaana. Joukossa on ollut

ehkeiki on 6o vuotta.

niitlkin,

.joiden

Pieneni yksiryiskohtana mainittakoon, erra

yhtio6n palkatriin viime vuonna vakituiseen

rytisuhteeseen yksi 6z vuorra rdyrranyr henkilo.
- Ei meiti kauheasti voi syyttdi iklrasismista,

Yh-Soininmlki toteaa.

Arvalla johtoryhmin kokoukseen
Kunnon Plivien lisiksi Pohjantihdessi panos-

tetaan S,siikkaan ja ergonomiaan plivittiin. Jokaisella rydnrekijelle on poytl, jonka korkeutta

voi

siitil

napin painalluksella. Esimerkiksi toi-

tarjotaan joka aamu ty<intekij6ille aamupalaa.

ole Pohjantihdessi pelkkll kuntoilua. Tyontekijlt plisevlt voimisteluttamaan myos henkisti
osaamistaan. Yli.-Soininmdki on

kehittlnyt jo

vuosia sitten systeemin, jossa jokaiseen johtoryhmln kokoukseen kutsutaan kaksi "tavallista'
ryontekijid misti tahansa paikkakunnalta. Nimd
valitaan arpomalla.
- Meilll on ollut valtavan hyvii keskusteluja
ryrintekijoiden vauhdittamina nlissl kokouksis-

arvokasta tietoa eri ryoyhteitavalla. Moni asia on ryrintekijoiden
vastustamana jiinyt johtoryhmissi poydllle ja
sa. Saamme samalla

s<iistd

tilli

moni

asia taas on saanut uutta vauhtia niiden
riippumattomien edustajien ansiosta, Yli-Soi-

ninmlki kertoo.

Yli kuusikymppisille ekstravapaata
Pohjantihden ikirakenne on varsin edullinen:

nuoria ja ikilnryneitl on suhteessa saman verran
ja valtaosa rydntekijiiistl aserruu 35-45 -ikdvuo-

den vilille. Siiti huolimatta yrityksessi on varauduttu tulevaan ikirakenteeseen ja elikkeelle
llhdon kiihrymiseen.

-

Haluamme ikiintyvien tycintekijoiden

antavan meille osaamistaan mahdollisimman

pitklln. Palkitsemme tyossi pysywil siten, ettl
jokainen 6o vuotta tiyttinyt ryontekiji saa vuodessa kolme palkallista vapaaplivll, joita kerryy
kolme lisil jo seuraavana vuonna. Esimerkiksi
65 vuotta tiyttineelh niitl vapaapiivl on r8 ja
66 vuotta tiyttineelld perdti tdyden kuukauden
verran. Niimi kaikki ovat siis tavallisen vuosiloman piille tulevaa palkallista vapaata.
Oleellista ekstravapaiden mycinnossi ei YliSoinimien mukaan ole kuitenkaan itse systeemi,
vaan se,

-

miti silli ryontekijoille viesritiin.
tllh, etti arvostamme ikdinty-

Osoitamme

vil ryontekijriitd

ja etti toivomme heidin nliden
vapaiden avulla kiyttivin aikaa itselleen - tai
lepdivdn roipuakseen visyttivdstl ryosrl - ihan

miten vaan, Yli-Soininmiki sanoo.

Osa-aika ehkkeitl Pohjantlhdessi ei suosita,
ne ovat Ve-Soininmien mielestl kasvavassa

silli

tyriyhteisossl tosi hankalia toteuttaa. - Uskon,
vapaar toimivat osa-aikaelik-

ettl ylimlirliset

keen tavorn ryolrylrya yllaPrravana tekl.lolna, han

Teksti : Kati Kal lio m iiki

Kuva:Heikki Liiflund
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kuitenkin takautuvasti mycis jo solmittuja elikesopimuksia. Vanhoissa ehkesopimuksissa noudatetaan viider-r vuoden siirtymiaikaa.

Eliikesiiisttijen vaikutus eliikeaikeisiin
Vapaaehtoincn elikevakuutus on sen etujen heiker-rtin-risestl huolimatta yhi ainoa veroeduin

tr.rcttu siistt)muoto. Ellkevakuutusmaksujen
vcrovihennysoikeutta on kritisoitu, koska sen
on katsottr-r clikepoliittister-r linjausten vastaisesti kannustavan aikaisempaan ehkkeelle siir-

s
b---

tynriseen.

a

Onko oikein tukea verohelpotuksin sellaista,
rnikd on ristiriidassa yleisten tavoitteiden kanssa? Entii onko ristiriitaa ylipiinsiklin olemassa
- aikaistavarko lisaielekkeet ellkkeelle siirrymisti? Olen hakenur vasratausrlr tdhln kysymyksecn
vertaamalla va;riraehtoisen elikevakuutuksen
hankkineiden ja vailla lislellketurvaa olevien
palkansaajien eliikeaikeita.

Vapaaehtoisen elikevakuutulsen ottaneista

puolet aikoo Yarhentaa
el:ikkeelle siirtymistililn

Va

paaehtoisen i sdtu rvan merkitys el5 ketu lojen tdydentdjd ni on kasva n ut
I

viime vuosina Suomessa, vaikka sen yleisyys kansainvSlisesti mitattuna on
yhd varsin alhainen. Pdiasiallinen syy siihen on Suomen lakisddteisen elSke-

jdrjestelmdn kattavuus. Vakuutuksen ottaneista yli puolet aikaistaa e16kkee!le lShtemistdin. Osalle se on keino korottaa joko eltikeaikaisten tai verovS-

hennysten kautta nykyisiS tuloja.

S

uonren lakisiiiteinen cliikerurvrr koostur.r ansiotytihiin perustuvasta tytielikkccstri ja vilr i rrr rrrlist rr r-vurt t:trjo:tmastrt
asu misperusteisesta kansirnellikkcestii.

Suomessa rnaksettavalle ryiieliikkcelle

e

i ole ase-

tettu euronriiiriistii yliirajaa ja siksi korl<cat tytitulot mahdollistavar n'ryos korkean elrikeaikai-

scn tulon.

Vapaaeh

ta lakisriiite

toinen elaiketurvrr triydcn triri pnkol l is-

istl eliikcturvaa ja sen nrcrkirys koros-

rr,ru, n-rikiili ehkeaikaisen

toirneentulon raso jriisi

rnuuroin esimcrkiksi pitkiin opisl<clun, tyottii-

rr.ryyclen tai lapscnhoidon takia alhaiseksi. Ehkeaikaisen toimeentulon tason nostarnisen lisiiksi
vapaaehtoiner.r Iisiturva mahdollistaa elSkkeelle

TyAeWre
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siirtymisen enncn varsinaista ehkeikii. Telloin
ellkkeen karttuminen ansioryiin perusteella kuitenkin lakkaa ja lakislltciner.r ellke pienenee
varhaisen ehkkeel[e siirrynrisen takia.
Eliikeuudistuksen tavoitteena on myohentil
kesk i nririrlisri clikkecl le jri:i rrr isi k:iri z-3 vuodclla. Sarnaan t:ih tiin yks ilill I isen cliikcvakuutuksen
osalta siihen kesrilh tehry vakuutusmaksujen verovlhennyksi i n oikeuttavan alaikiirajan nosto.
Yksilollisen eLikevakr,rutuksen verov:ihennyskclpoista alaikrirajaa on aikaisenrrninkin muutettu. Vieli r99o-luvur-r alussa vakuutussopimuksiin oli mahdollisuus liittil 55 vuoden ja vuonna
r999 vieh 58 vuoden elikeiki.'[illi kertira rehty
ikrirajan korotus 6o vuodesta 6z vuotecn koskee

Esittlmlni tulokset perustuvat Tilastokes-

kuksen vuoden zoo3 Tyiiolotutkimukseen, jonka osrksi oli liitetry palkansaajien eldkesl:istojl
j a eliikeaikei ta koskevia kysymyksii. Tyriolotut-

kimus toteutettiin kiyntihaastatteluna. Elike-

aikeista kysyttiin 45-64-vuotiailta. Palkansaajia pyydettiin rrrvioirnaan, missi iissd he jlivlt
clikkcelle ja heilti tiedusteltiin, oliko hcilli varhaiselle cl:ikkeelle lrihtemisaikeita tai toisaalta
halua jatkaa tyontekoa vanhuusehkkeelld.

Elikeuudistuksen vaikutusta arvioitiin kysypalkansaajilta, kar.rnustiko yli 63-vuotiaillc
muksettava korotcttu karttutna heit:i tyoskcn-

nrilli

telyyn 63 vuodcn iiin dlkeen, ja miten he suhtautuivat joustavan ellkeiln mahdollistamann
.f

tyoskentelryn (;ti-vuotiaaksi asti.
Jotta saataisiin kokor.raiskuva ellkeslistojen
vaikutuksesta cliikeajatuksiin, vapaaehtoisen elIkevakuutuksen ottaneiden ohella on tarkasteltu
rnyos nrr-rulla ravoin ellkeikli varten silstdneiden eliikeajatuksia.

Lihes joka viidennellii palkansaajalla
vapaaehtoinen elikevakuutus
Suomessa oli vuonna zool reilu puoli mil.joonaa
yksiliillistri eliikevakuutusta. Vakuutuksista r.reljd
viidestl oli vakuutetun itsensd ottamia ja vajaa
viidcnnes yrityksen tyonteki.filleen ottamia. Vdhintiln z5-vuotiaista palkansaajista r8 prosentilla oli vapaaehtoinen ehkevakuutus.
Vapaaehtoinen ellkevakuutus oli yhti yleinen miehillii ja naisilla. Vakuutuksen ottaneidcn
iklrakenne on nuorentunut. Jo hienran yli puoIet vapaaehtoisen elikevakuutuksen ottaneista
palkansaajista on alle 45-vuotiaita. Vakuutus on

ylcisempi roimihenkikrillri kuin tyontekiioilld.

yksiryisen sektorin palkansaajilla kuin julkiscn
sektorin palkansaa.jilla, korkea-asteen kuin tlti

1oo
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o/o -

I

i

-

64jayli

l

-I 61 -63
I60 ja alle

I

l

o/o

'jl

haiscksi. Heisr:i encmmistii on naisirr.

1

I

j

6oo/o - - -

kansaajina julkisclla sektorilla. Heiclirr
joukossltan on korkeass,r lrrnmalriascrn:rssa olevia hlwltuloisia palkansaajia, joilla
vakuutukscn tarkoituksena on p:iri:rsiassa
vcrotuks,'rt kcventiminerr tei toirrrccntulon pitln'rinen myos ehkeaikana korkeana. Toisarrlra tal,rtrdellisrr crrra r:rvoittelcvien jorrkossa on pienituloisia, joilla
el:ikkeen tason jiisi ilman lisiturvaa al-

Varhainen eldkkeelle jdiminen

entiste epded ullisempaa

QO o/o
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Tyoel:ikeuudistuksen ja vapaaehtoisten
ehkevakuutusten ikiirajam uurosren rultua voimaan varhaiselle eldkkcclle siirryminen tulee entista ep.ledullisemmaksi.

o/o

oo/o

Sii

-

Vapaaehtoinen
elekevakuutus

Muu siiiisto

Ei

rtymlkauder.r jllkccn vap:rachtoisen

elikevakuutuksen turvin ci enili kannata
siirtyl elikkeellc cnnen 6z vuoden ik:iri.

eldkestidstojd

Jos [:ihtee elikkeellc 6z-vuotiaana,
:rlentaa pyslwlsti lakisliircistl elaiketurvaansa. Tllloin my<is n.renettil mahdollisuudcn clikeaikaisten trrlojen tason korottamisen, miklli olisi farkanut ryiisken-

45-54-vuotiaiden palkansaajien arvioit
omasta elSkei6sti6n eldkesHdsttijen
mukaan.

telyl yli 63-vuotiaana.

Ehkeuudistuksen ialkeen myos sosiaalictuusajoista kerryy nykyistl laajemmin
alemman tutkinnon suorittaneilla ja hy-

vituloisilla pienituloisiin n:ihden.

Elikevakuutus on vain yksi tapa silstaa elakeikee varten. Palkansaajista kahdeksan prosenttia olikin siistinyt elake-

pdiviidn varten muuIla tavoin. Siiistimismuotoa ei ollut kyselyssi tarkemmin
eritelry joten sdistot saattoivat olla

mitl

ylimaaraisia varoja tahansa, jotka henkilo
mielsi s:ilstoiksi nimenomaan elikepiiviiln varten. Muuroin ehkeikil varten

sidstdneet olivat
ja

pliosin yli 45-vuotiaita

heisti enemmisto oli miehiii.

Puolet aikeissa j55dd varhain
elSkkeelle
Yli puolet 45-64-vuotiaista vapaaehtoisen elikevakuutuksen hankkineista on

ottanut ehkevakrrutuksen aikaistaakseen
ellkkeelle jllmistiin. He ovat aikeissa
ldhtel elikkeelle aikaisemmin kuin hen-

kilot, jotka eivil ole sidsrdneet elikeikli
varten. NImI vakuutetur suhtautuvat
myos hivenen kriittisemmin tyoelikeuudistuksen pyrki myksi i n mycihentii
elikeikld kororetun kartruman rai joustavan elSkei:in keinoin.

Muu[[a tavoin kuin ellkevakuutuksen
turvin elikeikli varren siistdneiden eh-

keaikect olivat samansuuntaisia: he olivat
siistirrccr eleke ikee varren nimcnomaan
varhen taakseen ellkkeelle

f

ilm istdin.

eliketti. Ndhrdviksi jdI, riittlvitkii

ryo-

ellkkeesecn tehdyt uudistukset vihentd-

mdin tarvetta paikata rydeleman aul<koja
turvin.

yksi ltillisen clikevaktrutuksen

Osa tavoittelee taloudellista etua
Vapaaeh toisen eIil<evakuutuksen otraneer

palkansaajat

eivit kuitenkaan ole kaikki

ottaneet ellkevakuutusta ellkeirin var-

Kati Ahonen
Eldketurvakeskuksen

tilastotutkijo

hentamistarkoitr-rkscssa. Osalle vakuutus
on ensisijaisesti kcino korottaa joko eldkeaikaisia tai verovlhennyksen kautta ny-

kyisid tuloja. He eivlt ole jllmissi clikkeelle muita palkansaajia aikaisemmin.
He suhtautuvat mytis muita palkansaajia
myonteisemmin ajattrkseen ryonteon jatkam isesta

vanhuusclikkeelh.

Vastaukset viittaavat jopa siihen suun-

taan, etti elikcuudistuksen porkkanar

- kannustinkarttuma ja joustava 68-vuoden el:ikeiki - purisivat heihin mur-rta
palkansaajavlestoe paremmin. Olisikin
luontevaa, ettd taloudellista erua cllkevakuutuksen kautta tavoittelevat innostui-

sivat myos eldkeuudistul<sen tarjoamasta
mahdollisuudesta parantaa kokonaiseld-

kettiln.

Elikevakuutuksen taloudellisista syista ottaneer ovat vakuutuksen elikeikld
varhentaakseen ottaneita useammin pal-
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Kirjoitus perustuu Kati Ahosen artikkeliin Vapaaeh
toisen liseturvan merkitys palkansaa.jien elSkkeelle
siirtymisessa, joka ilmestyi Eila Tuomisen toimit

tamassa Eleketurvakeskuksen (2004) raportissa
Eliikeuudistus ja ikaantyvien tyossa jatkamisaikeet.
Artikkelin tulokset perustuvat Tilastokeskuksen Tyri
olot 2003 -tutkimukseen.
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-Ty6elskevakuuttamisen koko yleisvalvonta siirtyy ElSketurvakeskukselle,
kun tytieldkelait

-

TEL, LEL, TaEL

-

yhdistetddn vuonna 2OO7. Muutos vaatii

ty<inantajien vakuuttamiseen ja valvontaan liittyvien sdinndsten

u

udista-

mista. Onnistuakseen se vaatii lisEiksiaktiivista yhteistytitd elSkelaitosten

ja muiden yhteistytikumppaneiden kanssa, Eldketurvakeskuksen valvontaosa

ston piiii I I i kkii Ma rkku

Si

rviti

ti ivi

stid.

Vakuuttarnisen
valvonta
keski
leisvalvonnan suunnittelu on jo alkanut. Eduskuntaan toimitett avaTyEL-

luonnos sisiltdi selkelt slinnokset

valvonnasta ja Eliketurvakeskuksen
toimivallasta. Siinl on huomioitu valvonnalle
vilttimittiimlt .ja laajennetut tietojensaantitarpeet ja -oikeudet.
Nykyisessii tydnjaossa Eliketurvakeskus on
valvonut piiosin ty6nantajia, joila on puuttunut vakuutus kokonaan. El2ikelaitokset ovat taas
valvoneet omien asiakkaidensa vakuuttamista
esimerkiksi vuosi-ilmoitusten ja rytisuhdeselvitysten yhteydessi. Etera on monopoliasemassa

tW Eliilreturyakeskul$

keturvakeskukselle. Tdmii on rytieldkeyhti6iden
yhteinen ni.kemys.
Tilli hetkellii Eldkerurvakeskuksen valvontaosastolla tyoskenrelee 4z henkil0a ja jatkossa vie-

li

enemmln. Kasvu.iohtuu LEl-alojen kenttivalvonnan siirtymisesti Eldketurvakeskuftseen.
Markku Sirviii kantaa huolta juuri LEL-alo-

Tfiln

haasteeseen

ETK:n on vastattava. Ammattijiirjesttit tulevat

mennl nurin tai

Sirvi6 painottaa, etti keskitetty ja tehostettu

on lopettanut toimintansa.
Sirvi6 tismentll, etti kun rakennustelineet
nousevat uuteen kohteeseen, tarkastajan pitiisi
olla

se

jo katsomassa, etd asiat ovat kunnossa. Nlin

i,

6"
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etti valvonta huonontuisi.

ElSkelaitosten aktiivisuus tdrke6S

maan, ennen niiden saamista firma on saattanut

StiieIARe

- On erittiin tlrkeii, ettei rakennusalalle
leviii TyEL:n rullessa voimaan sellainen kitiryt,

tivii kiisiksi heti. Jos verotietoja jiiiid:ian odotta-

LEL-alojen valvonta vaativaa

\
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nykyisinkin. Asiaan tartutaan heti, kun jotain
havaitaan omilla alueilla.

varmasti tarkoin seuraalnaan tilanteen kehitry-

- Rakennusprojektit kestdvdt usein vain rakentamisen ajan, siksi laiminlyiinteihin on ptds-

TyEL:n voimaantultua Eterasta tulee yksi ryoelakevakuutusyhtid muiden joukossa. Monopolin
purkautuessa LEl-alojen valvonta siirryy Eh-

Eteran yhteyspiiiilliktit eri puolilla maata tekevit

jen ja etenkin rakennusalan valvonnasta. Sehin
on ala, jossa tapahtuu paljon laiminlytintejl, ja
jossa valvonnan tarve on nopeaa ja reaaliaikaista. Valvonra vaikeutuu vielii TyEL:n aikana, kun
rakennusyhtiriillii on mahdollisuus hajauttaa vakuutuksensa eri yhtitiihin.

antajia.

vakuuttanut ja valvonut LEL- ja TaEl--rytin-

een

mistl, Sirviti uskoo.

Ellketurvakeskuksen hallitus onkin asetta-

massa valvonnan neuvottelukuntaa, jonka tehtdvdni on seurata ja kehittdd toimintaa. Se koos-

tuisi ETK:n, ellkelaitosten ja tyiimarkkinajlrjes-

tiijen edustajista.

valvonta on tervetullutta. Se tarvitsee onnistuahseen kalcsi

tukijalkaa. Ensimmiinen on, etti

ehkelaitokset ovat aktiivisesti mukana valvon-

nassa, ja etta ne ldhettdvit tarkastukseen tapauksia, joita ne eivit saa itse selvitetryl. Toiseksi
ETK:n pitll saada lfiinnl verottajalta riittdvdsti

mahdollisim man ajantasaista tietoa.
- Kaiken kaikkiaan tehostettua vdvontaa tarvitsevat alat ovat sellaisia, joissa tehdlin nopeita
muutoksia, joissa liikkuu paljon sekl rahaa etti
ty<intekijoiti ja joissa rytrntekijit vaihtuvat tiheisti. Ne ovat rakennus-, siivous-, kuljetus- ja
ravintola-ala.
TyEL:n aikana valvontaa saattaa hankaloittaa
myos ryonantajan vakuuttamisvelvollisuuden
tapaan ja ilmoitusliikenteeseen tulevat muutokset.

Ensindkin kaikki ryonantajat voivat vapaasti
valita eldkeyhti6nsl ja osa ryonantajista ei endi
tee vuosi-ilmoitusta.
Tyonantaja voi olla joko satunnainen tai sopimusrydnantaj a. Sopimustyiinantaj alla on .iat-

kuvasti tyontekijriitii ja hlnen on tehtivd vakuutussopimus pian tyosuhteen alkamisesta.
Satunnaisella tyonantajalla ei taas ole ry<intekij6iti jatkuvasti eikl hlnen ole pakko tehdi

vakuutussopimusta.

- Eriryisen

valppaana eldkelaitosten

pitiii olla

konkurssitehtailijoiden ja niiden tyonantajien
kanssa, joilla on tapana toistuvasti joko laimin-

lyodl vakuutusmaksut tai vakuuttaa ryontekijlt
puutteellisesti.

- Tiirkeiiii onkin sopia yhtenlisesti ja systemaattisesta ilmoitusmenettelysti, jolla havaitut

Iaiminlyonnit ilmoitetaan ETK:lle tarkastettavaksi, Sirvio vaatii.

Hdn muistuttaa, etta juuri ehkelaitosten

asiakkaista loyryvlt kappale- ja euromllriisesti

merkittdvimmit laiminlyrinnit.

Harmaa talous j6yt56 edelleen
Valvonnalla on yhteiskunnallista merkirysti j a
siksi siihen pitii suhtautua vakavasti. Esimerkiksi laiminlyonnit vllristivlt tyonantajien vllisti
kilpailua ja romuttavat rytintekijtiiden ehketurvaa. Vdheksyi ei voi myriskid"n
valvontaa tyoeliikejiirjestelmiilti

siti, etti ilman
jlisi melkoisesti

saamatta sille kuuluvia malautuloja.

-

Kaikista valvontatoimista huolimatta harmaa talous on edelleen suuri ongelma, Sirvio

harmittelee. Sehln on toimintaa, joka on laillista, mutta jota tehdiln viranomaisilta salassa.

Tyonantaja ja tyontekijl ovat yleensd. yhdessi
sopineet, eml palkat maksetaan pimeisti.
Harmaan talouden haravointiin on erikoistunut verottajan vetema virke-pro.iekti, johon
myos Ehketurvakeskus osallistuu muiden vi-

ranomaisten kanssa. Tytihon osallistuminen on
erittiin tirkeil tytieldkejiirjestelmln uskotravuudelle.
Harmaata taloutta etsitlln seulomalla eri
viranomaisten tietoia ristiin. Jos toiminnassa
on selvil episuhdema, asiaa aletaan tarkemmin
tutkia. Episuhteesta on kysymys silloin, kun
esimerkilsi 5oo nelidn ravintolassa on vain yksi
tytintekijii, tai kun pizzrriamyy viisi pirsaa illassa, vaikka silh on nelji pitsanpaistajaa ttiissi.

EnnaltaehkdisevS5 toimintaa kehitetidn
Nykyisin Ellketurvakeskuksen valvonta perus-

tuu pi&dlti eri viranomaisten keskenlin vaihtamiin rekisteritietoihin ja atk-tekniikkaan.
Erilaisilla vertailuajoilla pyritlln lciytlmlin
laiminlytrnnit. Tdrkeitl yhteisryokumppaneita
ovat verottaja, Tuotevalvontakeskus ja poliisin

talousrikosyksikko. Nain on tarkoitus jatkaa

edelleenkin.

Toisaalta rytinantajavalvonnan painopistetti
on kehitetty ennalta ehkiisevddn suuntaan. Kaikille uusille, tycintekij iin palkanneille ryonantajille Eliiketurvakeskus ld.hettii heti neuvontakir-

jeen, jossa kerrotaan tydnantajan vakuuttamisvelvollisuudesta. Kirjeitl lihetetldn vuosittain
vajaalle kymmenelle tuhannelle TEl-rytinantajalle. Tiedot saadaan verottajalta.
- Kirjeet ovat vlhentineet laiminly6ntejl,
kun ty6nantajat saavat heti tietd.l velvoitteensa.
Laiminly6ntien vdhenrymisti on voinut edistdd
my6s havainto, etti yritytsen toimintaa seurataan, Sirvi<! toteaa.
Ty<ieliikeotepalvelulla on keskeinen rooli valvonnassa. Ellkeotteita Iihtee vuosittain noin
5oo ooo. Puutteita tai virheitl on keskimllrin kahdella prosentilla otteen saajista. Palvelun

merkitys kasvaa vieli hhiruosina. TyEL:n voimaantultua otteen saavat vuosittain kaikki vakuutetut rytisuhdetietojen tarkistamista varten.
- Ehketurvakeskus tekee my6s tarkastuskiynteji. Niihin rurvaudutaan, kun kaikki muut
konstit on ensin kiipetry eli kirjallisesti tietoja ei
ole saatu. Tarkastusk'iynneilli selvitetddn ty6n-

antajan kirjanpidosta rytintekijtiille malsettuja
palkkoja.
- Uihivuosina Eldketurvakeskukseen valvontaan kohdistuu erittiin suuria odotuksia. Tehtdvdssi onnistuminen vaatii kaikilta mytinteistd
asennetta, Markku Sirvi6 painottaa.
Ha
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Suomalaisten i a tanskalaisten

taloudellinen hprinvointi
hryi, varhaiseldkkeitle
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keet ovat onnistuneet melko hyvin
tu rvaamaan

ty<ielimdn varhain jdt-

tSneiden taloudellisen hyvinvoinnin.
Yleisest6 hyvinvoinnista huolimatta
Suomessa taloudellisista ongel mista

rsivdt

va rsi na

iset ty<ikyvytt<imyys-

elSkelSiset, kun taas Tanskassa joustava I la ty<ikyvytt<imyyseld kkeel l6

olevilla taloudelliset ongelmat ovat
yleisimpid.

l,11l
I

I

iedot perustuvat viitiiskiriatur kimukseen, iossa tarkastellaan kyselyaineis-

i:x,*ill[:;ffiI::'J1:;::k.

sia varhaiseldkkeelle

siirrymisestl seki sen syiti. ja

seurauksia hyvinvoinnin nlkokulmasta.
TLtkimuksessa varhaiselikehisten hyvinvoin-

tia on analysoitu kahdella tapaa. Ensin varhaiselekeleisilta on tiedusteltu, miten he ovat kokeneet varhaisen ehkkeelle siirtymisen vaikuttaneen hywinvointiinsa. Toiseksi tutkimuksessa
on verrattu varhaiselikeldisten ja ikllnryneiden
tyossi kilwien kokemuksia taloudellisista vaikeuksista.
H

uolta taloudellisesta toimeentulosta

Tanskalaiset varhaiselikeliiset ovat kokeneet
suhteellisen usein huolta siitl, etti heidln on
elikkeel[e siirrytrylin tultava toimeen vihemmilll rahalla. Suomessa huolta on koettu harvemmin ja siti ovat kokeneet lihinnd ryokpyt-

tomyyselikchiset. Tanskassa huolet ovat yleisii
kaikilla varhaiselikellisilll, tosin yleisimpii ne
ovat j oustaval la tycikpyttcimyysehkkeella ole-

villa.

Kun kysymys taloudellisesta hyvinvoinnista
muotoillaan hieman toisin eli tiedustellaan epdvarmuuden kokemista tulevaisuuden taloudelli26

ffi

ri.

Suomessa ja Tanskassa varhaise16k-

kd

t

siily.yt

TyAeUne 5 ' 2oo4

tulokset osoittavat korkeampaa
hywinvoinnin tasoa tnskassa, mutta Suomessa

sesta tilanteesta,

tulokset civlt tilti osin muutu. Klytinnossl
tdmi tarkoittaa sitd, ettl vaikka varhaiselekelaiset
kokevatkin huolta siitl, ettl ehkkeelle siirryttl-

essi on selvittdvi

vihemmilli

rahalla, niin huoli

ei heijastu suurena eplvarmuutena tulevaisuuden taloudelliseen tilanteeseen.

Varsinaiset toimeentulo-ongelmat

harvinaisempia

Varhaiselikeldiset ovat kokeneet taloudellisen

hyvinvointinsa heikentyneen jossain mldrin

eldkkeelle jlimisen seurauksena, mutta

miltl

varhaiselikeliisten taloudellincn hyvinvointi

nlyttli

suhteessa

ikilntyneiden tyrisslklyvien

taloudelliseen hywinvointiin?
Suomessa koetut taloudelliset vaikeudet ovat
yleisempil kuin Tanskassa, vaikka edelh kuva-

tuilla subjektiivisilla hywinvoinnin indikaattoreilla tulos oli plinvastainen. Suomessa eri elikepoluilla olevat ja ikilntywlt ryontekijit ovat

kokeneet suhteellisesti yhtl usein taloudellisia
ongelmia. Poikkeuksellisen yleisii taloudelliset
ongelmat ovat kuitenkin olleet varsinaisella ryokyvytt<imyyselakkeella olevilla.
Thnskassa seki varhaiseldkeliiser etth ikldnrywit tyontekijit ovat kokeneet suhteellisen har-

Kuvio 1. Eliikkeelle jiiiimiseen liittyvdt taloudelliset vaikutukset maittain ja eliikepoluittain. (N iiden vastaaj ien
osuudet, jotka ovat kokeneet usein ahdistusta siite, ette
eliikkeellJ ollessa on selvittdvii vdhemmdllS rahalla sekii niiden vastaajien osuudet,jotka ovat kokeneet usein epdvarmuutta tulevaisuuden taloudellisesta tilanteestaan.)

I

Huoli siite, ett5 taytyy
seivitd vdhemmdlld rahalla

lffi

tekijtiilla. (Niiden vastaajien

osuus, joilla on
ollut viimeisen vuoden aikana vaikeuksia
maksaa valttamattomiii juoksevia menoja,
kuten ruokaa, vuokraa tms. usein taijoskus.)

Epdvarmuus tulevaisuuden
taloudellisesta tilanteesta

Suomi

7O

Kuvio 2. Koetut taloudelliset vaikeudet
varhaiselakeliiisillii ja ikdSntyneil16 ty6n-

Tanska

Suomi
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voin taloudellisia vaikeuksia. Yleisimpii talou-

dellisct vaikeudet ovar olleet joustavalla tyoky-

vyttci myyseldkkeel li'i

o

I

evilla sekl

vars i n aisel I a

tycikyvyttomyyselikkeel h olevilla.
Tirlosten mukaan Suomessa sublektiivisesti koettu huoli taloudeilisesta tilanteesra vasraa
varsin hywin konkreettisia koetruja ongelmia
toimeentulossa. Sen sijaan Thnskassa subjektiivisesti koettu huoIi taloudellisesta hyvinvoinnista
on huomattavasti yleisernpii kuin varsinaiset
taloudell iset vaikeudet.

Samankaltaisilla eliikepoluilla erilaiseen
lopputulokseen
Tlrtkimuksen perusteella voidaan todeta, errl seke

ettl Thnskassa varhaiseldkej lrjestelmlt
pllosin onnistuncet yflepitemaen ryoehmln

Suomessa
ovat

jittineiden taloudellista hyvinvointia.

Suomessa ja Thnskassa varhaiselikepolut ovat ol-

leet r99o-luvulla rakenteeltaan varsin samankal-

taiset. Ti-rtkimuksen ki

etti

i

n

r:O

:o

.iE
ro:6

o/o

nostava havain to onkin,

samankaltaiset ehkepolut tuottavat .jossain

md.lrin erilaiser.r [oppuruloksen.
Suomessa taloudelliset ongeln-rat paikantuvat
varsinaisille ryokyryttomyyselekcliisille, kun taas
Thnskassa j oustavalla tyokyr,ytto myyselrikkeelld
olevilla niyttdvit raloudelliset ongeln.rat olevan
yleisimpii. Tosin Tanskassa molemmat tyoky-
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vyttcimyysperusteiset varhaiselikej irj estel mdt
nlyttlvlt kykenevln heikoimmin rurvaamaan
taloudellista hywinvointia. Ti,rlosta selittli pitkllti se, etti vaikka etuuden myontdmisperiaartcct

kiiyttien koko viicstol edustava aineisto, jonka
vastausprosentti on 6z (N=r8ll).

ovat samankaltaiset, itse eldke-eruudet eivdt ole.
Tanskassa joustava ryoky.vyttomyysel:ike voidairn

luilla. Ainciston keruu tapahtui myiis ositerulla
otannalla, jossa ositteina olivat ikii ja cyomark-

ehkepolulle ajautuu taloudellisesti heikompi-

or.r

myontli myos tarveharkintaisena, jolloin tiilc

vast.ravaa kyselylonraketta

tnskan aineisto kerlttiin puhclinhaastrrtte-

kina-asema. Thnskan aineistor-r vastnusprosentti
5[3.

osaisia varhaisel:ikeleis ie.

Tyirky.vyttomyysellkepolku on yleisin ryoelin'ronissa Euroopan maissa.
r99o-luvulla monissa maissa rajoitettiin muita
varhaisia ryoelimin jlttimisen mahdollisuuksia,
joten tulevaisuudessakin nimenomaan ryol9"yc
t6myyselikkeet tulevat olemaan piisilntciisin

mln jittimisen reitti

Laura Saurama
Turun yliopisto

So si o o I i pol

iti i ka n

Io

reitti poistua varhain tyoelimlstl. Ndin o[en

jatkossa tullaan rarvirsemaan kansainvilistl vertailevaa tutkimustietoa nimenomaan tyokyvyt-

tomyyselikkeiden tasosta ja kattavuudesta sekl
nii.len yhreydestl hy.vi nvoinriin.

P;-iliq

Aineisto
Tirrun yliopiston sosiaalipolitiikan lairos kerisi

yhteistyossd Tilastokeskuksen kanssa

H

kevillli

m

2ooo postikyselyaineiston, jossa perusjoukon

muodostavat suomalaiset eri elikepoluilla olevat
varhaiseLikehiset. Aineisto koostuu r53z varhais-

elikeliisestl ja sen vastausprosenrti on 5r. TI-
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l,,11l voelikeuud ist uksessa nvkvinen tvcinrekijoitl koskeva
I
I
tvosuhdekohrainen eidkkeen
laskentatapa poistuu. YrittdI
jilli puolestaan elikkeen perusteena ole-

vaa ryotuloa ei enli lasketa koko yrittljljakson perustella, vaan se lasketaan kul-

Yapaakirj aus 31.12.2004

lekin kalenterivuodelle erikseen. Myos
sosiaalivakuutusetuuksien perusteella
karttuvan eldkkeen mllriytymisperusteet muuttuvat.
Myos julkisella puolella ensi vuoden
alusta ellke lasketaan vuosiansioista.
Yksityiselh puolella vapaakirjaa ei yh-

Vuodenvaihteeseen mennesse
karttunut elike lasketaan ja

PAI\NArU$ TALIEEN

teensoviteta. Sen sijaan julkinen puoli
yhteensovittaa vapaakirjansa. Tissi yhteensoviruksessa otetaan huomioon myos
yksiryiselti puolelta karttuneen elikkeen

mdiri.

Jatkuvista tytisuhteista
vapaakirjat
Kaikista vuodenvaihteessa zoo4-2oot
jatkuvana olevista ryontekijdin ehkelain
(TEL) ja merimiesellkelain (MEL) pii-

riin kuuluvista tycisuhteista sekl yrittl-

jien elikelain (YEL) ja maatalousyrittijien elikelain (MYEL) mukaan vakuutetuista yrittdjitoimintajaksoista lasketaan

#

*.

)r.rz.2oo4 menness:i karttuneen elikkeen
mllri ja siiti muodostetaan vapaakirja.
Vapaakirja lasketaan myris ellkkeen rinnalla jatkuvista rycisuhteista ja yrittdjitoimintafaksoista, jos ryosuhde tai yrittljitoimintajakso on kuulunut vakuutuksen
piiriin. Vapaakirja lasketaan ikeen kuin

G

tyosuhde tai

yrittljitoiminta plittyisi

3t.72.2Oo4.

Ensi vuoden alusta myos sosiaalivakuutusetuuksista alkaa karttua eliketti
etuuden perusteena olevan ansion perusteella ja nykyinen tyoelikelise poistuu.
Vuoden zoo4 lopussa lasketaan myos
siihen mennessl karttuneen tyoehkeli-

e

sin

Ensi vuoden alusta elSkkeet lasketaan vuosiansioista. Muutos

edellyttdS, ettd kaikista vuodenvaihteessa 2004-2005 jatkuvista
tytisuhteista ja yrittdjiitoimintajaksoista lasketaan 31.12.2OO4
mennesse karttuneen eldkkeen mdard.
va paaki rja. Se ta

I

letetaan

El5 ketu

Siiti muodostetaan

rvakeskuksen tytisu hderekisteriin

odotta maa n ty6ntekije n ta i yrittdjd n el5 kkeelle

sii

rtymiste.

kirjaa tarvitaan lopullisen eldkkeen mddr55 laskettaessa.

E
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ns.

Va

paa-

miiri.

Lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien
ryrintekijiin (LEL) ja taiteilijoiden ja eriiden erityisryhmiin kuuluvien tyrintekijlin ellkelain (ThEL) mukaan eliketti ei
nykyisinkddn ole laskettu ryosuhdekohtaisesti. Niistl ei vapaakirjausta tarvitse
tehdi. Ansaitun elikkeen mlirl vuoden
zoo4 lopun tilanteen mukaan kuitenkin
lasketaan, jos sitl tarvitaan ryoeldkelisdn
laskemista tai julkisen puolen vapaakirjan yhteensovitusta varten.

ElSkepalkka kymmenen viimeisen

vuoden perusteella

Tycisuhteen ellkepalkka lasketaan pdisiintoisesti kymmenen viimeisen vuoden
ansioiden perusteella, eli yleensi vuosista
1995-zoo4. Jos ryosuhde on kestdnyt vi-

hemmin kuin kymmenen vuotta, ehke-

palkkaan tulee mukaan koko ryosuhteen
ansiot. Valintavuosista enintlln kolmannes voidaan jittll pois, jos ansiot nlini
vuosina ovat alle 5o prosenttia valintavuosien keskiarvosta. Jos tyontekijiillii
on ollut lapsenhoitoaikaa valintavuosina, kyseiset vuodet voidaan jittdi pois
ellkepalkkaa lasket t aessa.
Koska harkinnanvarainen elikepalkan
tarkistus voidaan tehdl ainoastaan eliketapahtuman yhteydessi, vuoden zoo4
lopun vapaakirjauksen yhteydessl harkintaa ei voida soveltaa. Sen sijaan eliketapahtuman yhteydessi voidaan elikkeenhakijan sitd vaatiessa harkinnanvaraisesti tarkistaa myris vuoden zoo4lopun vapaakirjan ehkepalkka.

Tulevan ajan ansiota mldrittdessl

kiytetiin siirrymlkauden

aikana (zoo6-

zoog) tarkasteluajan ansiossa vuoden
zoo4 ansiona sitl tulevan ajan eltkepalkkaa tai tytituloa, joka tyontekijil-

li

yrittijilla olisi, jos hin olisi tullut
tyokyvyttomlksi 3r.rz.zoo4. Niin ollen
tai

vuoden zoo4 lopun ellkepalkkaa tarvi-

taan myos tulevan ajan ansion laskentaa
varten.

yrittijdtoiminta

Vuoden zoo4 sdinnristen mukaan tyosuhteen katsotaan olevan yhdenjaksoinen, jos tycisuhteen sisille jiivii palkaton jakso kestid enintiin vuoden. Jos
ry6suhteessa on palkaton jakso vuoden-

vaihteessa zoo4-zooj ja palkattoman jak-

son kesto vuoden zoo5 puolella tulee yli

vuoden mittaiseksi, tyosuhde piltetdin
viimeiseen palkanmaksuplivlln vuonna 2oo4.

Jos palkaton jakso jiii enintiin vuoden mittaiseksi, rycisuhde piitetlln vapaakirjan laskemista y^rten 3r.r2.2oo4.
Viimeisen vuoden ansio otetaan mukaan
eliikepalkan laskentaan. Jos kuitenkin viimeisen vuoden ansiot jiivit alle 5o prosenttia valintavuosien keskiarvosta, ansio

voi pudota pois elikepalkan laskennasta
5o prosentin slinnrin perusteella.

dostetaan kaksi

Yrittljyydesrd ei karru ellkettl eiki siri

tarvitse vakuuttaa, jos yrittljltoiminta ei
ole jatkunut neljii kuukautta. Jos yritti-

jitoiminta on aloitettu vuonna zoo4 ja

jatkuu vuodenvaihteen zoo4-zoo5 yli
siten, etti neljl kuukautta tulee rlyreen
vuoden zoo5 puolella, kuuluu tillainen
yrittdjltoiminta vakuutuksen piiriin ja
siiti karttuu eliketti. Vapaakirjaa muodostettaessa vuodenvaihteessa alle neljl kuukautta jatkunut yrittljitoiminta
se

pldtetlin 3t.rz.zoo4

jajaksosta lasketaan

tdysilti kuukausilta karttuneen elikkeen

midrl.

Vuodenvaihteessa alle kuukauden

jatkuneesta yrittljitoiminnasta ei kuitenkaan tule ehkekarttumaa. Niin ollen
.ios

yrittiijl aloittaa toimintansa joulu-

kuussa zoo4, yritajri tulisi ohjara hakemaan vakuutuksensa alkamispiivlksi

joko r.rz.zoo4 tai r.r.zoo5, miklli lain

puitteissa alkamispdivlssI on harkinnan
varaa, jotta yrittdjl ei alle kuukauden jakson perusteella maksaisi turhaan vakuutusmaksuja.

Vapaakirjaa muodostettaessa

Jos yrittijl

hakee teknisti katkaisua jou-

lukuussa zoo4, myoskdin teknistl katkaisua ei tulisi tehdi kesken kuukautta,
jotta teknisen katkaisun jllkeinen yrit-

tijitoiminta

ei

jlisi ellkekarttuman ul-

ryosuhdejaksoa.

olevista MEL-tyosuhteista ;r.lz.zoo4
mennessi karttuneesta elikkeesti muodostettu vapaakirja talletetaan Eliketurvakeskuksen ryosuhderek isteri i n.

Vuoden zooT alusta aloittaa toimin-

tansa uusi Arekin ansaintarekisteri. Tie-

dot vuoden zoo4 lopun vapaakirjoista
samoin kuin ennen sitl muodostetuista
vapaakirjoista on tarkoitus viedl uuteen
ansaintarekisteri i n.

Vapaakirja el6kettd

mytinnetteessa

Kun tycintekijd tai

yrittiji

siirtyy ehk-

keelle, 3r.rz.zoo4 mennessi karttuneesta

elikkeestl muodostettu vapaakirja ko-

rotetaan palkkakertoimella ellkkeen alkamishetken tasolle. Ennen tuota a.jankohtaa piitryncistl ryosuhteista tai yrittdj ltoiminnasta muodostetut vapaakirjat
korotetaan ensin vuoden zoo4 tasolle nykeen alkamishetken tasolle palkkakertoimella.
Palkkakertoimella tarkistetun vapaakirjan saa sellaisenaan ty<intekijin tai

yrittdjln siirtyessi elikkeellii

61-68 ikahdn
siirtyT
varhenJos
netulle vanhuuselikkeelle, vapaakirjaa

vuosien

vililli.

pienennetlin o,6 prosentilla varhennus-

Tyiisuhderekisteriin tiedot
viiveellS
TEL-, YEL- ja MYEl-vapaakirjoja

ei

viell lihivuosina iuurikaan ole Eliketur-

vakeskuksen tyosuhderekisterissi, silli
kiytlnn<issl nimd vapaakirjat lasketaan
yleensd vasta tyosuhteen tai

erillisti

Kaikki vuodenvaihteessa jatkuvana olevat
M EL-ryosuhreet phltetdln 3r.rz.zoo4 ja
uusi rekisterriidiin alkaneeksi r.r.zoo5.
Keviin zoo5 aikana kaikista jatkuvana

yrirti- kyiselh puolivili-indeksillii ja siitl elik-

jisuhteen teknistl katkaisua ei pureta.

kopuolelle.

Vuodenvaihteen palkaton jakso

Sen sijaan MEL-tyosuhteista muo-

Alle neljii kuukautta jatkunut

yrittdjdjalson

kuukautta kohden. Jos taas elikkeen alkaminen lykkiiiintyy yli 68 vuoden iin,
vapaakirjaan tulee lykklyskorotus o,4
prosenttia lykltryii kuukautta kohden.

Aino Lassila
Eliiketurvakeskuksen
I a kiososto n I okiosian piiii I I i kki)

pddtryessl.

Vapaakirja lasketaan kuitenkin jo ennen ryosuhteen plitrymistl, jos vakuu-

tus siirretlln elikelairokesta toiseen, tai

jos vapaakirjan milrd tarvitaan julkisen
puolen vapaakirjan yhteensovitusta varten. Vuoden zoo4 jdlkeenkin ryosuhde-

..::

.9

ja yrittdjltoimintajaksot rekisteroidlin
edelleen yhdenjaksoisina ja vapaakirjatieto (ansaittu elike ja elikepalkka) liite-

f

d

!

F)
a

taen tdhan yhdenjaksoiseen ryosuhde- tai

id

yrittijitoimintajalaoon.
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Kun keskiviikkona 13. pdivdnd loka-

f

J

alkoi televisiosta 45 minuuttia

hffL.
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n aikaan
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he

a
Il.

puhelimet soivat tauko-

i r.r kesl<ivi i kon mviih :iisi I lan I is:iksi torstaina ja pe rjantaina kello zo asti. MTV3:n mairrostamilla lrcuvontanllmcroilla soitrajat oh jat-

joko yl<sityisclle,
tai valtion puolelle. Kr-rllakin oli omat

n,ciskentclvr.rsii perusteella

llumeronsa.
Kaiken l<aikkiaan ptrheluita tuli kolnrcn pliviir.r aikana palvelununre roihin yli 6roo. Myiis
Tytieliike. 6 : n klvn ti nriiiiriit tupl aa rr tu ivat vastaavanrl aikar-ra.
-Ibi

rn istosihteeri Mirja Mustonen Val tiokonttorista, ellkeasiar.rtuntija Stina Aberg Varmasra, as i akasp:rlvel up:i:illikkd Tirulikki Lepomfi.ki-Lahtinen Eliikc-Fcnr.ri:rsta ja asiakasprrlvelup;irillikkti Nina Roos Ilm:rrisesta olivat langan

piiiissii vestaamassa soittajien l<ysyrlyksiin.

Hciclin mielcstiiiin kokeilu oli mielerrkiintoincn nruttil rankka. Encmmistii haastate ltavista ei
ollr.rt heti virlnris toistamaan krrnp:rnjaa. Kukin
vakuutti, ettii oruan yhtion norrraalcilla pelvcluIin joilla pystyrririn paremnrin palvelernaan. Niitl
pir:iisi enenrnriinkin markkinoida.
KysymyksissS koko eldkkeiden kirjo
Yleensl ihrliset soitriv:rt positiivisclla mielelli.

r
\,AerJ,AXe 5 2<ro4

'**nll,

Asiakaspalvelupiiiillikkti Nina Roos kertoo, ette soittajien ensimmdinen kommentti oli, "paljonkos sitd hilloa on nyt
sitten karttunut".
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amatta aina kello 22 asti

L

\
\

en ilta

Mffiffi

l<urrnarr

Ja

nneuvonnan

vrrst:rtti

tiin

pirahti ensimmeinen

jo neuvontanumeroissa.
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n

distuksesta, niin
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Asiakaspalvelupiiiillikkti Tuulikki LepomikiLahtisen mielestd ensimmdinen valtakunnallinen kokeilu onnistui jopa viihlin yli odotusten ainakin mitd tulee puhelujen m66riin.

He kysyivlt elikkeisti ihan kaikkea. Eri plivini
kysyttiin eri asioita. Itse elikeuudistukseen ei
juuri kukaan ottanut kantaa yleiselld tasolla.
Aika moni kysyi, ettl paljonko elike pienenee. Kysymys perustui vanhoihin kokemuksiin,
ettri muutokset aina huonontavat eldkkeiti, Mirja Mustonen kertoo.
Valtion neuvontanumeroon soittaneet oli-

J

*1

vat my<is kiinnostuneita, n.riti henkilokohtai-

sellc ehkeillle kdy. Nouseeko se esimcrkiksi 6o
vuodesta?

- Kun ihmisille

selitti ehkeuudistuksen yleislinjat, moni piti myos hyvlnl, ettl uudistuksen
jdlkeen voi jatkaa jopa yli 65 vuoden iin eiki
tycistl ole cnid pakko erota. Puhelinkampanja

heritti

usean myos ajattelemaan tulevaa

eliket-

LE.E

Toimistosihteeri Mirja Mustonen piti kovasti
puhelinkampanjasta, vaikka Valtiokonttorin
neuvonnassa ei ollut yhteen rauhallista hetke6 keskiviikkoillasta perjantai-iltaan. Koko
ajan nostettiin ja laskettiin luuria.

td.in .ja tarkistamaan omaa ryohistoriaansa, Mus-

tonen selvittll.

HIn sai myos sen kasiryksen, etti ihmisilld oli
kova tiedon halu ja nyt asioista halusivat ottaa
selvl:i niin nuoret kuin vanhatkin.
Stina Abergin mukaan yleensi kysyttiin omakohtaisia asioita. Siihen oltiin pettyneitd, ettei
alle z3-vuotiaana tehtyjl toiti, erilaisia tutkintoja ja vanhempainrahakausia oteta eldkkeessl
huomioon takautuvasti.
C)lipa soittajissa yksi yli 68-vuotias, joka pettyi kuullessaan, ertei elikeuudistus tuokaan hlnclle lisll ehkettl. Henkilo oli jo eldkkeelli,
mutta teki sivuansioita.

i

ffi

ru
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E!6keasiantuntija Stina Aberg mielesti
soittajien kysymykset eivet velttemette
liittyneet televisio-ohjelman aiheeseen.
Kysymyksen aihe oli saattanut jo pitkiiiinkin
askarruttaa.

Eliketurvakeskus

Kampanjaviikon soitot
Yksityinen sektori 33oo, joista rSoo klo rz.oo jilkeen
$24, joista qz9klo rz.oo jdlkeen

Keva

Valtiokonttori

1183, joista:r+ klo r7.oo jilkeen.

liihinnii vastaamatta jSineet
Yksityissektori e:q kpl.

Keva

kinen on nimitetty tarkastuspiiiil likoksi lakiosastolle r.1.2oos
lukien.

Alle 10 sekunnin kontaktit eli

Valtiokonttori

Valtiotieteen maisteri Janne Pulk-

6s

kpl,
kpl,

119

ja ksi el

7,zo/o

4o/o
1o,'t

Merkonomi Mirjami Lind-

striim on nimitetty suunnitteli-

o/o

6

kejd rjestel miiosastol I e.

Valtiotieteen maisteri Marjukka Hietaniemi on nimitetty
suunnittelu- ja laskentaosaston
suunnittelupalveluyksikon esimieheksi.

-

Soittajista lihes puolet oli tyottcimyyselikeputkes-

jotka pelistyneini kysyivit, etti putoavatko
he siitl nyt ja huononeeko heidln tilanteensa. Onneksi
vastauksella saattoi helpottaa kysyjin olotilaa, Ti.rulikki
sa olevia,

Lepomlki-Lahtinen muistelee.
Yksityisen puolen numeroon soittaneet ihmettelivit
my<is, etti voiko tosiaan itse valita 63 vuoden elikeiln

eikl ryonantajalla ole siihen mitddn sanomista. Mutta yhdessikdin puhelussa ei iloittu, ettl saa olla toissl 68 vuoteen asti eikl rytrnantajalla ole siihen mitlln sanomista.
Televisio-ohjelmassa jii episelvlksi, etti uudistus koskee myos yritrajia. Se aiheutti puheluita, etti taas yrirtdjii

sorreraan. Asia roki oikaistiin.

Nina Roosin mukaan yleisin kysymys oli, mika on
eltkkeeni maira ja miki minun kohdallani muuttuu.
- Toisaalta piistiin korjaamaan vanhoihin slinnriksiin liittyneitl vllrinklsityksil esimerkiksi ellkepalkan
laskennasta. Ylittlvdn moni luuli, ettd q,cielike lasketaan
kokonaisuudessaan vain viimeisen ro vuoden perusteella.
Uskomus todistaa, ettl nykyiset e[:iketermit ja -silnnok-

set ovat olleet

niin mutkikkaita, ettl lain yksinkertaisra-

miselle on ollut ihan selkei tarve.

Neuvoja televisio-ohjelmaan
Useilla soittajilla oli kisirys, etti neuvojilla on yhteys studioon. He kehottivatkin neuvojia vilittimiln ohjelmaan
tietoa, etti sielh puhuttaisiin jostakin tierystl asiasta.
Puhelinneuvonta olisi pitlnyt olla ohjelman jdlkeen.

Usean haastateltavan mielestl oli hassua vastata samaan
aikaan kysymyksiin, jotka aiheutuivat ohjelmasta, jota ei
itse nihnyt. Siiti tuli epivarma olo. Toisaalta kun ohjelman katsoi jiilkikiteen, tuntui myos silti, etteivlt kysymykset ohjelmasta kummunneetkaan.

Myiis yhtioiden omiin palvelunumeroihin omat asiakkaat soittivat entista enemmin. Kampanja selvlsti heritti
ihmisil miettimidn ellkeasioita ja ottamaan niistl selvli.
Ainakin tiltl osin kampanjan voidaan todeta onnistuneen hyvin.
H ao

statte I u : M a rja-Li iso Tokala

Kuvat:Tuulikki Rautio

Valtiotieteen lisensiaatti lsmo
Risku on nimitetty suunnitteluja laskentaosaston kehityspddllikoksi ja enn ustelaskentayksikon
esimieheksi.

Valtiotieteen maisteri Kalle Elo
on nimitetty ekonomistiksi suunnittelu- ja laskentaosastolle.

ElSke-Tapiola
Kiinteistopaallikko Hannu Tura-

kainen on nimitetty

E16ke-Tapio-

lan kiinteistosijoituksista vastaava ksi

yhteysjohtajaksi.

Eliike-Tapiolan rahoituspalveluiden osastopiiallikko Tapio O!-

hava on nimitetty rahoituspalveluista vastaavaksi yhteysjohtajaksi.

Kauppatieteiden kandidaatti
Tapio Eskelinen on nimitetty yhteyspdd likoksi El6ke-Ta piolaa n.
I

Ilmarinen
Ammatillisen kuntoutuksen kehittamispaallikoksi on nimitetty
yhteiskuntatieteiden kandidaat-

ti, VTS Tuire Hakonen ja palvelupiiiillikoi ksi valtiotieteen maisteri

Riikka Lehto ja TTH, merkonomi,
VTS Anja Jdrviranta.

Kuntien
elSkevakuutus
Kauppatieteiden maisteri Niina
Bergring on nimitetty salkunhoitajaksi osakesijoitusyksi kkoon.
Valtiotieteen maisteri Karri MH-

kitalo on nimitetty vanhemmak-

Tapio on nimitetty salkunhoita-

jaksi korkosijoitusyksikkoon.

Diplomi-insinoori Arto Tuunanen on nimitetty kiinteistosijoitus
piiiil likoksi kii nteistoyksikkoon.

Kauppatieteen maisteri Juha

I.
=

Viitanen on nimitetty Traderiksi
osa kesijo itu syksikkoo n.

IO

Vakuutusryhme
Veritas
Veritas-ryhmdn yritysyksikon yksi-

konjohtajaksi Helsinkiin on nimi-

tetty diplomi-insinoori Michael

Rtillich.
Veritas ElSkevakuutuksen toimitusjohtajan Jan-Erik Stenmanin

assistentiksi on nimitetty filosofian maisteri Katja Hautoniemi.
Hdn on aiemmin tyoskennellyt

Veritas Eldkevakuutuksessa assis-

tenttina, jossa hiin on hoitanut
muun muassa viestintatehtavie
seki kiiiinnostoitii.

n

t\

t,t
I'
Cll

Etera
ElSkevakuutusyhtio Eteran organisaatio muuttuu r.r.zoo5 lukien.
Eteran hallitus on nimittanyt varatoimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi Hannu Tarkkosen

vastuualueenaan asiakkuudet.

Tarkkonen on toiminut tiihdn asti
Eteran sijoitusjohtajana.

Asiakkuustoimintoon suurasia-

kasyksikon johtoon on nimitetty

asiakasjohtajaksi Hannu 56teri,
joka on tiihdn asti toiminut suuras ia

kaspiid

I Ii

kkonii.

Sijoitustoimintoon on nimitetty
arvopaperijohtajaksi Ari Korhonen. Hdn on tiihiin asti toiminut

sijoituspii6 ikkonii. Sijoitustoimintoon kiinteistojohtajaksi on
I I

nimitetty Timo Sotavalta, joka on
tdhdn asti toiminut kiinteistosijoi-

tuspdiillikkonii.
Elinkeino- ja yhteiskuntasuh-

teiden johtajaksi on nimitetty
Hannu Alanoja, joka on aiemmin

toiminut vakuutusjohtajana.

Ris-

kienhallinnan johtajaksi on nimitetty Aarne Nyyssiinen, joka on
toiminut hallintojohtajana.

si salkunhoitajaksi korkosijoitus-

yksikkoon.
Kau

ppatieteen maisteri Erika
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Anneli Purjo toimii asiantuntijana systeemituessa Elike-Fennian asiakaspalvelut-yksiktiss6.
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Palvelupii6llikkci Anneli Purjon

taa aina

,t

mukaan uuden ansaintajirjestel-

\

ponnistus

juostaan kilpaa ajan kanssa. Hdnen

lj

=

ty<insi on liittynyt koko 42-vuotisen

hoitamiseen.

Lehettiqrttisti,
an s ai ntaj
s tel m i.n
^rie
asiantuntiial$i
pilttinyt. Tuntui hienolta

saada

oli tavoiteltu vaihtoehto plistl ryouran alkuun.
Nimi olivat varmoja tyopaikkoja, joissa ty<ipaikkakoulutuksella piisi etenemdin yhi vaati-

vampiin tehtiviin.

Tyontekijlin ehkelaki (TEL) tuli voimaan

r.7.r962.
- Ehke-Varman palveluksessa oli tuohon aikaan noin 7o toimihenkilcid, Ansu muistaa. Hdn

siirtyi syksymmilh llhctin tchtivistl konttoriryohon, merkkaamaan rahasto-tietoja reikikorteille. ATK oli lapsen kengissi.

- ATK-raporttien klsittely olikin niin hienoa
tyotd, etti siihen otettiin koulutettavaksi vain
miehii, Ansu muistelee naureskellen.

Esimiehet seurasivat aloittelevien ryon edisrymisti tarkasti. Ansulle on jdlnyt hyvin mieleen
se plivi, jolloin osastopeellikk6 Loimu tuli ryohuoneeseen ja ilmoitti, ettri tisti lihin neiti Susi
saa vastata asiakaspuheluihin.

- Yllittyneeni ylennyksestl pilttelin, ettl
TyOelefe 5.2oo4

tyo esimieheni loppui mutta
jatkui asiantuntijana.
Ndmi viimeiset vuodet ovat olleet jatkuvaa
kilpajuoksua uudistusten kanssa. Nyt kun elikeuudistuksen muutokset on saatu f okseenkin
tehryd, ryon alla on ollutTyEL:n vaatimat muutokset ja uusi ansaintajlrjestelml.
assa, ainoastaan

teisiin, !dhinnd tyosuhderekisterin

ryopaikka vakuutusyhtiristi. Siihen aikaan konttoriryo etenkin pankeissa ja vakuutusyhtioissi

Ansu on ryoskennellyt TEL:n rycisuhdepuolella
lihes koko tytiuransa ajan. Kun Elike-Varma
ja Elike-Sampo yhdisryivit Varma-Sammoksi,
Ellke-Fennia aloitti toimintansa r.7.r998. Ansun
ryo jatkui melkein entisenlaisena Elike-Fenni-

ty<iuran ajan vakuutettujen tytisuh-

keskikoulun

asti.

Uusi ansaintajSrjestelmd yhteinen

mHn rakentamisessa TyEL:6 varten

nneli (Ansu) Purjoa onnisti, kun
a
hin pldsi aioirranraan vuoden 196z
n
.i -,,al
rarretin tehrlvissi Elike,IJ r ,h(saKuusra
I
Lvrr-".r". Hin oli r6-vuotias, juuri

niihin piiviin

ammattitaitoni on edisrynyt aimo harppauksen,
Ansu muistaa.
Noihin aikoihin ei kdytetry kellokorttia, mutta tyoaika oli kiintei eikd joustanut. Mycihistyneend toihin saapuminen edellytti vllitrjnti
ilmoittautumista osastoplillikolle.

Vapaamuotoiset el6kevakuutukset
ennen TEL:a

Eli.ke-Varma oli perustettu vuonna ry47. Pakollista ryoellkevakuutusta ei ennen vuotta 196z ollut. Ellke-Varma hoiti ry<inantaj ien vapaaehtoi-

sesti rycintekijtiilleen ottamia "vapaamuotoisia"
vakuutuksia. Vapaamuotoiset ehkevakuutukset
eivit heti TEL:n voimaan tulon jllkeen mihin-

kiin

kadonneet.

Vapaamuotoisten vakuutusten etuudet mu-

kautettiin rekisteroidyiksi lisieduiksi. Alempi
elakeika, nopeampi eldkkeen karttuminen ja
perhe-ehke lienevit tuntuvimpia etuja, joita oli
vapaamuotoisissa ehkevakuutuksissa, ja jotka
sitten TEL:n voimaantultua mukautettiin rekister<iidyiksi lisdeduiksi.

Perhe-ellke tuli lakisidteisiin ryriehkkeisiinkin aika pian eli vuonna 1967 mrtta alempaa
elikeikll ja parempia karttumia on saatu odot-

Palvelupiilllikko Ansu Purjon mukaan uuden
ansaintajirjestelmin rakentamisessa TyEL:i varten juostaan kilpaa ajan kanssa. Kaiken pitiisi
olla valmiina vuonna 2oo7. - Toisinaan tulee
eplily, etti aika ei riiti. Asiantuntemus rekisterien osalta on pitkdln niiden parissa ryriskennelleiden hallussa. Ansu pohtii.
- Yhteinen ansaintajdrjestelmd on jirkevi
ratkaisu. Aikaisemmin on tehry vihintiin kaksinkertainen ryo, kun on pidetry omaa ryosuhderekisterii ja sitten toimitettu tietoj a ETK:n

pitimdin tyosuhderekisteriin. Tissi vaiheessa
tarvitaan pitkiin niiden rekisterien parissa ryoskennelleiden asiantuntemusta. Nyt vain pitlisi
olla riittlvisti myos nuorempia mukana, jotta taataan tarvittavat tiedot ja kokemus, milh
sitten jatkaa, kun me r96o-luvulla aloittaneet

jiimme

pois, Ansu vihjaa.
Ennen kuin uusi ansainta.jirjestelmi on valmis, on siihen uhrattu valtavasti suunnitteluaikaa, eikl testaaminenkaan tule olemaan ihan
"pikku juttu". Eli niin kuin eris Ansun kollega
totesi: "Kukahan tlmln kaiken testaa?"
Ansulla on jo 4z vuotta ryoelikejir.jestelmln
palveluksessa ja lisli tulee. Hdnell:i on vanhuuselike tiedossa 6z-vuotiaana, vajaan neljdn
vuoden kuluttua. - Minulle paperirycit ovat sopineet oikein hyvin, joku toinen viihryy toisenlaisessa, Ansu toteaa.

Ellkeajasta hdnellii ei ole vield suunnitel-

mia.

-

Espanja voisi olla kokeilemisen arvoinen

asuinpaikka, ainakin talvikauden, Ansu kaavaiIee.
H

aastattel u : Ritva Ra nta ne n

Kuva:Tuulikki Rautio

ElSkemenot ja -maksut
kasvavat 2O3O-luvulle
saakka
Yksityisen sektorin lakisddteisten tyoeliikemenojen arvioidaan kasvavan r2 prosenttiyksikkoii suhteessa palkkasummaan

vuoteen 2o3o mennessd. Nykyisestii r9
prosentin tasosta noustaan 31 prosentin

tasolle, minkii jdlkeen eldkemenojen kasvu liihes pysiihtyy.
Tyoeldkemaksuille kehitys tietaa ko-

rotusta nykyisestii 21,6 prosentin tasosta noin kuusi prosenttiyksikkoe vuoteen
zo3o mennessd.

Aiempi Eliiketurvakeskuksen tekemd,
julkisenkin sektorin tyoeliikemenot kattava laskelma on vuodelta r999. Tdmdn
jd

I

keen elii kela i n siiiidii ntd sekd vdesto- ja

talouskehitystii koskevat oletukset ovat
muuttuneet merkittevesti. Kokonaiseldkemeno

jiiii

nyt julkaistavassa raportissa

n neksestd muutaman prosenttiyksi kon
verran.
(Peter Bistrom,Tapio Klaavo, lsmo Risku
ja Hannu Sihvonen: Eldkemenot, -maksut
ja -rahastot vuoteen 2075. Eldketurvakes-

jii

kuksen raportteja:6.)

Palkkakerroin,
tyiielSkeindeksi ja
siirtymiajan indeksi
vahvistettu vuodelle

rintamalisiiii, vammaistukia seke tyott6myysturvan perusp,iiiviirahaa ja tyomarkkinatu kea.
Kansaneliikeindeksi seuraa elinkustannusindeksid.

lndeksin nousun perusteella yksiniii-

sen, ensimmiiisessii kuntaryhmdssd pelkiin kansanelikkeen varassa asuvan hen-

kilon eldke nousee ensi vuonna 496,38
eurosta 498,21 euroon elir,83 eurolla kuu-

2OO5

Sosiaali- ja terveysministeri<j on vahvista-

nut vuodelle zoo5 tyontekijiin eldkelaissa
tarkoitetun palkkakertoimen, tyoeldkeindeksiluvun ja ns. siirtym6ajan indeksiluvun. Palkkakertoimeksi ensi vuodelle
vahvistettiin r,oz8. Vuodelle 2005 tydelakeindeksiluvuksi vahvistettiin zo+z ja eldkeuudistukseen liittyen erdiden eldkkeiden
mdiirdytymisen osalta ns. siirtymdajan indeksiluvuksi zr9r.
Vahvistettu palkkakerroin merkitsee 2,8
prosentin nousua vuonna 2oo4 keytettyyn
indeksiin verrattuna. TydelSkeindeksi nousee runsaat o,9 prosenttia ja siirtymdajan

kaudessa.

Eliikkeen lapsikorotus nousee 18,47 eu-

roon kuukaudessa. Rintamalisd on koro-

tuksen jdlkeen 41.38 euroa kuukaudessa.
Tyottomyystu rvan tdysi perusp6iviiraha

ja tyomarkkinatuki ovat korotuksen jdlkeen 23,24 euroa pdivdd kohti. Korotus on
noin r,7o euroa kuukaudessa. (Kela)

vasta 2075.

keiden mddrdytymisen perusteena. Li-

noja

siiksi sitd kiiytetddn sairausvakuutuslain
mukaisten sairaus-, iiitiys-, isyys- ja vanhempainrahojen, erityishoitorahan sekii

kuntoutusrahan meerittelyn tulorajoissa
sekd poikkeustapauksissa myos tyottomyyspdivdrahan perusteena olevan pal-

miissii seminaarissa Espoossa 27.1o.2oo4.
Sosiaali- ja terveysministerion kehityspiiiillikko Markus Pyykkiisen mukaan 8o

laskelmissa.

Nyt julkaistavat tiedot perustuvat Eldketurvakeskuksen raporttiin, joka ulottuu
aina vuoteen zo75 saakka. Pitke tarkas-

telujakso on perusteltua siksi, ettd ensi

vuonna voimaan tulevan eldkeuudistuksen vaikutukset ndkyvdt tdysimdii rdisesti

Elinaikakerroin hillitsee eldkeme-

Ty6eldkemenojen kasvu koostuu valtaosin vanhuuseldkemenoista. Taustalla on
viieston ikdrakenne. Jos syntyvyys pysyy
samalla tasolla ja jos elinikii jatkaa piden-

indeksi merkitsee vajaan r,9 prosentin
nousua edelliseen vuoteen verrattuna.

Palkkakerrointa kdytetddn ansioeldk-

tymistddn, tulevina vuosikymmeninii on
suuri miidrd eldkel6isid suhteessa muu-

kan mddrittdmisessii.

hun vdestoon.

ovat ansioeliikelakien mukaiset maksussa olevat ansio- ja perhe-eliikkeet, sotilas-

Eldkemenojen kasvua hillitsee vuonna
2o1o keyttodn otettava elinaikakerroin,

joka miiiiriiytyy kunkin ikdluokan odo-

tettavissa olevan elinidn perusteella. Mitd
pidempi elinikii, sitii kauemmin tulisi eldkkeenkin riittaa ja sita enemmiin pitdd ker-

toimen vaikuttaa tuleviin eldkkeisiin.
Rahastointi lieventSi maksujen kasvua
Eldkemaksut kasvavat eliikemenoja viihemmdn, silld eldkkeiden rahastointi lieventaa maksujen korotuspaineita. Suurten
ikdluokkien eldkkeitd ei tarvitse kokonaisuudessaan maksaa aikanaan kerdttdvillS
eldkemaksuilla, vaan osa menoista otetaan
etukateen rahastoiduista maksuista.
Raportin mu kaan tyoeldkerahastojen
merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Yksi-

tyisen sektorin rahastointiasteen odotetaan nousevan nykyisestd reilusta nel-

Tyoeld kei ndeksiin

sidottuja etuu ksia

vammalain mukaiset eldkkeet, sukupolvenvaihdoseldkkeet, luopumiseldkkeet.
-korvaukset ja -tuet, kuntoutusrahan viihimmiiismii5rd sekii virkamieslain mukainen toistuva korvaus. Myds tapaturmavakuutuslain, sotilastapaturmalain sekd
liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain
ja ympiristovakuutuksesta annetun lain
mukaiset maksussa olevat etuudet on tarkoitus sitoa ty6eldkeindeksiin. (STM)

KansanelSkkeisiin O,4
prosentin indeksikorotus
Kansanelikeindeksiin sidottuihin etuuksiin tulee ensi vuoden alusta vajaan o,4
prosentin indeksikorotus. Korotus koskee
ka nsaneld kkeen lisiksi perhe-eliikettii,

o
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o
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o
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Muutos rassaa vi ljelijiiiti
Maatalouspolitiikka, jatkuva muutos ja
epiivarmuus, byrokratia ja liika tyomiiiirii
ja tilan kannattavuusongelmat stressaavat
ja vdsyttdvdt viljelijoitii, tutkimu kset kertovat. Tyohyvinvointityossd hoidetaa n etupiidssd ihmisen kuntoa, selvidd maaseudu n tyky-projektien yhteenvedosta.
Miksi ndin on ja mikii pitdisi olla viljelijoihin kohdistuvan tyohyvinvointityon
suunta, pohdittiin Maatalousyrittijien eliikelaitoksen tyohyvinvoinnin asiantuntijoille ja tyohyvi nvoi ntityota tekevi le jd rjestd-

matalammalle tasolle kuin vuoden r999

d

I

prosenttia viljelijoistii on stressaantunut

maatalouspolitiikan epdvarmuuden vuoksi, paperibyrokratia painaa 70 prosenttia ja
liika tyomeare 65 prosenttia.

- Viljelijoistii 64 prosenttia katsoo, etta
stressi kuuluukin yrittdjdn eliimdin. Huolestuttavaa sen sijaan on, ette 25 prosenttia maamiehistd kdrsii masennusoireista
ja 16 prosenttia unihdirioistd, Pyykkonen
sanoo.

Pyykkonen muistuttaa, ette maatalous-

politiikka on annettua eik6 yksittdisen viljelijdn kannattaisi ottaa siitd paineita.

Tyohyvinvointityossa pitee puuttua

tyon sisiiltoon, pelkkii fyysisen kunnon

kohennus ei riitd. Kunnosta ja terveydesta huolehtiminen on terkeea, mutta se on
vain yksi siiie tyohyvinvoinnin narussa.
Viljelijoiden hyvinvoi nti syntyy tuotantoa
koskevista paivittaisiste ratkaisuista, kuten

muillakin tyopaikoilla. (Mela)
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Early retirement - an
inducement in all sectors
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A new study clarifies the plans of employees in different sectors to retire or
continue in working life, and the connection between working conditions and
these plans.
Most employees still plan to retire
early. About 500/o of private-sector employees, 40olo of local government employees and one third of state employees
intend to retire at 60 at the latest. The
average planned retirement age is 6l.7
years, approximately three years higher
than the average effective retirement
age of 59 at present. The conclusion that
retirement will be deferred considerably
cannot be drawn as the study only
concerned employees aged 45 to 64.
One fourth of the respondents intend
to retire at 64 at the earliest. The majority plan to retire at 65, whereas only few
employees intend to stay on at work until the new retirement age of 68.
About one fourth of the oldest employees were interested in staying on at
work due to the accelerated accrual rate
of 4.5o/o from age 63. The interest was
highest among private-sector employees
and lowest among local government
employees.
The differences between the sectors
can largely be explained by structural
factors: the level of education, the employees'state of health, the female-dominated local government sector and the
lower retirement ages in the public sector. The level of education is considerably
lower in the private sector than in other
sectors, and about 50olo of the employees
have a worker status.
Many socio-demographic factors
age, sex, education and family conditions - also affect people's retirement
intentions. Men intend to continue working longer than women and persons
with a high level of education longer
than those who only have a comprehensive school education. People living
alone plan to stay longer in working life
than those living as couples.The intentions to stay on at work are the most
common among the oldest employees.
Also many factors relating to work, the
workplace and well-being at work have
an impact on people's plans to retire or
to continue working. A long career and
work-related physical and mental strain
increase the wish to retire early. The size
of the workplace is important, too, as the
willingness to stay on at work is clearly
lower in large companies than in small
places of work.
The high demands of working life

5
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including cost-saving objectives, a high
ofwork, continuous pressure and
uncertainty about whether the job will
continue have induced hopes ofearly
retirement. The new lower age limit of 63
for the old-age pension does not seem
to restrict employees'early retirement
intentions, even if the possibilities of retiring before 62 have been limited.
The pressure of time and an increasing
workload strengthen people's intentions
pace

to retire, whereas employees' possibili-

ties of affecting their own pace of work
and measures supporting continued
participation in working life have a clear
positive effect on their plans to stay on
at work.
lntentions of early retirement are
more common in workplaces where the
unemployment path to retirement has
been used to reduce the number of staff.
The certainty of keeping the job was the
most important factor for staying on at
work.
Continuing in working life is thus only
partly dependent on factors within the
employee's influence. lt is therefore vital
to provide better possibilities for employees to influence their own work, especially the pace of work, and to support

continued work participation.

The pension reform as seen
by foreigners
The Finnish pension reform and pension
policy as well as the economic outlook
for Finland have been assessed by the
OECD, the lMF, a German professor, and
in a joint report by the European
Commission and the Council of the
European Union.
The views of the foreign economic experts are very similar: the pension reform
is good but insuffcient. lt will improve
economic sustainability, but measures
should be taken as concerns early exit
from the labour market and the increase
in pension contributions. The transition
periods of the reform are too long, and
the entitlement criteria for the earningsrelated pension should be made stricter.
Finlandt National Pension Strategy
Report concludes that the objectives set
by the EU will be realised relatively well
in Finland.
According to the joint report by the
Commission and the Council, the adequacy and coverage of Finnish pensions
is good, and the pension system has
nearly attained economic sustainability.
The poverty risk for pensioners is among
the lowest. The system provides effective protection against poverty unless

the level of the national pension falls too
much behind the earnings development.

The accelerated accrual rates ofthe new
scheme will increase the possibility to

improve inadequate pension provision.

The pension reform is a considerable improvement, even if additional
measures are needed to bring about
the aspired increase in the effective
retirement age and in the age for exiting working life. The rapid ageing of the
population is a challenge, and attention should be paid to early retirement
pension schemes and the incentives for

continued participation in working life.

The success ofthe reform depends on

the development of productivity, the
increase in the rate of employment, and
the economic development.
The joint report divides the Member
States into four groups on the basis of
the economic sustainability of the pension systems. The comparison is, however, restricted to the sustainability of
statutory public schemes only. Finland
is in the second category whereas Great

Britain is in the first.
The sustainability of the public scheme
in Britain is good, whereas the adequacy
of the pensions and the sustainability
of the whole pension system are not
satisfactory. According to a government
report, there is a risk of a huge gap in
pension provision as one third of the
population does not have enough pension savings. Future pension provision
will be totally insufficient and even more
unequally distributed if no measures are
taken.
The Finnish pension reform is a valid
compromise. Both economic and social
sustainability has been weighed, i.e.
securing the adequacy and coverage
of pensions, and distributing the burden caused by the change in the age

structure of the population equitably
between people of different ages and
generations. Expenditure and contributions will increase, but not intolerably.
The aim is to keep pension provision at a
good level while the rate of employment
rises and the effective retirement age
i

ncreases.

The reform has attracted international
interest also as it has been implemented
by way of consensus between the social
partners and the politicians extensively.
An assessment that the economic sustainability of the Finnish pension system
is among the best in the EU is not un-

founded.
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ImI on ryoeldmln lyhyt puolustus

ja vaatimaton vastine niille,

iotk^ ovat suomalaisen ryiielimln mainerra urakalla pilanneet.

Korkeasti oppineet, julkisesti masenruneer ja arjessa uupuneer
tuovat auliisti ereemme kiireen, stressin ja resurssien riittimdrtomyyden. Seurauksineen ja sy/lisineen.
Niin huonosti asiat joskus menevlt, mutta yleensd sentd-dn eivlt. Kolmella
neljlsti tyripaikasta vallitsee avoin ilmapiiri ja yhteishenki. YhtI useasti arvostetaan vanhojen kokemusta. Toissl kannusteraan enemmdn kuin juoruillaan
tai murjoteraan kareellisina.

Kati Kalliomaki

Toimitusneuvosto

Salakuloisuus yllettce

Ty6ntekijoistl 7o prosentilla tyo sujuu hyvin ja oikein organisoidusti.

Parhaiten tlssi suhteessa toimitaan naisvaltaisilla kunta-alan tytipaikoilla,
iollla 76 prosenttia kiittli t<jiden jlrjestelyd. Kunnissa oreraan eri-iklisten
kyvyt k2iyttotin ja valtiolla oikein edistetiin ikzizinryvien ryiisse pysymisti.
Yksiryinen sektori laahaa ikilnryneiden arvostuksessa, mutta sielll valitetaan
vfi emmln ryontekij tiiden puurerra.
Tyyryvli nen tydnteki j ii piiisee TV- j ulkisuudessa esi i n vain kahvimainosten taitoniekkana tai sponsoroituna remonttireiskana. Ajankohtaisissa ja syvloh.lelmissa haastatellaan syrjitryjl ja uupuneita. Oikeasti vlsyneiti ja masentuneira saattaa kylll mietiry,ttdd rrimmatun ja huolitellun mallinrydlaisen
alakulo, jollaisesta irtonumerolehdissi usein kerrotaan.
Llnsimaiseen uutis- ia mediakiisirykseen ei myrinreinen ja tasainen elaminmeno kerta kaikkiaan sovi. Lukutaitoiset kyllii tierdvir etti hyvin menee, kun
huonot uutiset nostetaan esiin tapahtumien virrasta. Hunningolle on piisry
sitten, kun ltiopit kirkuvat: "Kimi jiitti hillumarta selvlni', "Krista sopivan
hoikka - Mautonen pilsd missikisoihin', "Thnja piti vlrinsf', "Ero virkisti
Parviaista", "Julkkisnaiset vaikenevat uskollisuudesta pikkujouluissa" (esimerkir ovat tarkkoja nurinkiinnoksii kirjoitusplivin z6.rt. ipJehdistii).
AIun myonteiset tiedot suomalaisesta ryiielimdstl eivlt ole Juha Silralan
kirjasta, vaan Tilasrokeskuksen tyoolotutkimuksesta zool. Siini valtaosa
vastaajista pitiiii ryoyhteisoiin toimivana, hywin organisoituna ja avoimena.
Syrjintiiii esiinryy vihin eikl sektoreiden veililla tissi ole merkirtivid. eroja.
Huomattava vihemmist6 nikee nlissi ry6asioissa ongelmia.
Erityisen suuri vastuu ry6oloista ja organisoinnista kuuluu esimiehille,
jotka taatusti tuntevat sen niskassaan. Esimiehen johtamistapaankin on 3/4
ryyryviiisil ja rz-t1 prosenttia qryrymlttomil. Esimies palkitsee 6z prosentin
mielestl alaisiaan ja 7r,5 prosenttia saa tukea ja rohkaisua. Muussa palautteen
annossa on toivomisen varaa, koska vain 5r prosenttia kertoo siti saavansa.
Olemme huonoja sanomaan ulos kielteisen arvion, vaikka se pitlisi asiallisesta
aiheesta antaa heti eikl jittiii mielen pohjalle happanemaan.
Suomalaisesta tyoeldmistl kuuluu siis hyvlI, mutta arvostelijat ovat silti
vahvoilla. Aina voi sanoa, ettl yksikin uupuminen ja kesken vdsyminen on
liikaa. Juuri niin. Ilmapiirin parantamiselle on tilaa ja tilausta. Voimme itse
kukin auttaa asiaa olemalla suora ja reilu ja ryhrymdlll kaveriksi sille, joka
niyttld jidvdn rytipaikalla syrjlin ja vaille mydnteistl huomiora.
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mytis tytieliikeu ud istusta ja vastaavien j ulkisten

alojen muutoksia, joita hHnen mukaansa voidaan
pit56

onnistuneina.

- Uudistukset on mytis
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saatava kunnolla
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satamaan. On varmistuttava, ettfi niiden

mytinteiset piirteet ja edut tulevat kaikkien
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pal kansaaj ien ti,Etoon.
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kkia ongel mia ei voida ratkaista pelkiistiiti n

lainsidddnttid muuttamalla. Tyiieltimfin

sisiltti ja kehityssuunta vaikuttavat paljon
ihmisten valintoihin. TytissS viihtyminen on
yksi ttirkeimpid hyvinvoinnin ldhteitii ja
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aivan perusasioista, kuten itsensi ja muiden
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arvostamisesta, jopa ihan hyvistfi

presidentti Tarja Halonen korosti.
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