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rydeleld6*
Munkkiniemen vapaaherratar on
utelias etiimiilte
- Haluan tehdd. Haluan otla. Olen utelias
eldmdlle. Helsingin Munkkiniemessd asuvan
Kyltikki Forsseltin jaksamisen keinot eiviit
ole sataisuuksia. Vapaaherratar ia nayttelija
haluaa tehdd tycitii. Hiin tunnustaa olevansa
pitkdn kesiiloman jiilkeen jo kytliistymisen
partaalla. 0nneksi tycit alkavat jiilleen!

Etiikkeette ehtii mytihem min kin
Viesti etenee yhteistyiittH
lohtaja Markku J. liiiiskeldinen TELA:sta
toteaa, etta ikddntyneitle ty6ntekijdiLle on
tarjoLta hyvii uutinen: Paritlakin vuodella jat-
kettu tyriura voi kartuttaa eliikettii jopa
yhdeksiin prosenttia eliikepalkasta.
Uutisen levittiiminen etenee parhaiten koh-
dennetutla viestinndlld ja laajamittaisella
viestintiikam pan jalla.

Tytietiikkeiden ansaintai6rf estelmi
uuteen kuosiin
- Eldketurvakeskus ja keskeiset yksityisen
sektorin ty6elSkeLaitokset kaynnistivat vii-
me vuoden puolella ehkii kaikkien aikojen
suurimman tietojiirjestelmiin Iiittyviin kehi-
tyshankkeensa. Siihen liihtiviit pian mukaan
myos julkisten alojen eliikelaitokset, kertoo
toimitusjohtaja Ari lkonen hanketta koordi-
noivasta Arek 0y:stii.

Kuntoutusta haettu innolta

I

Vuoden alussa ammatillisesta kuntoutuksesta tuli lakisiidteinen etuus. Sen
mukaan tyontekijatla tai yrittajatla on oikeus hakea kuntoutusta ja saada
siitii paatds, josta voi valittaa. Hakemusten runsaus onkin ylliittiinyt tydelii-
kelaitosten ku ntoutuksesta vastaavat.
Tycietiike-lehti kysyi neljriltii ty6eliikelaitoksen kuntoutuspiiiitlikoltii, miten
viimeisin kuntoutusuudistus on nakynyt kiiytiinndssii ja mitlaisia kokemuk-
sia toimeenpanosta on saatu.

2! ftrcan tytitttimiinii olleet eldketuelle
Vaikeasti tyollistettavat yli ro vuotta tydttdmana
olleet voivat saada elSketukea. Sen mahdollistaa
toteutuesssaan laki eriiiden pitkiiaikaisty6ttdmi-
en henki6iden elaketuesta. Pitkiiaikaistydttdmi-
en toimeentulo turvattaisiin kansaneliikeliirjes-
telmiin haltinnoimana valtion rahalla. Mahdolli-
sesti kertynyt tycieliike toki huomioitaisiin tuen
maarassa.

Puheenvuoro

Etikan sijasta etiikkaa
Tutkimusprofessori Marja Vaaraman mietest6
Suomen tie Euroopan kehittyneiden hyvinvoin-
tivattioiden takapajulaksi ndyttiiii vatm iiksi vii-
toitetulta, jos ei kurssi muutu. lo kauan olemme
hdvinneet patveluissa muille Pohjoismaille, ja
keikkuneet hyviniikin aikoina vain Euroopan
keskiarvossa. Kaiken kruunaa OECD:n tuore tut-
kimus, jonka mukaan Suomen terveydenhuolto-
jdrjestelmri on USA:n ja Portugalin jiilkeen maail
man epdtasa-arvoisin.

Tutkittua
Hyvinvointivattioiden erot seilyneet
Etiikeiiiriestelmiit muuttuvat - miten kiy naisten
eliketurvan?
Viimeisten kymmenen vuoden aikana monissa Euroopan maissa on
tehty merkittavid eldkeuudistuksia. Systemaattista tietoa uudistusten
tasa-arvovaikutuksista on toistaiseksi vihdn. My6nteistii kuitenkin on,
etta naisten eldketurvan vajeita, esimerkiksi lastenhoitoajoilta, on py-
ritty kompensoimaan. Niiden tavoitteena on ollut samalla naisten tycilli-
syysasteen nostaminen.

2O ftafeuudistus tuo parannusta opisketiioiden eldketuryaan
Vuoden zoo5 eliikeuudistus muuttaa merkittavasti nuorena karttuvaa eld-
keturvaa. Keskeisimpiii uudistuksista ovat vanhuuselakkeen karttumisen
alaikdrajan [asku viidellS vuodella, atle kolmivuotiaan lapsen kotona tapah
tuvan hoidon eldkekarttuma,a suoritetusta tutkinnosta saatava eliikekart-
tuma.
Siite, miten uudistukset vaikuttavat aikanaan maksettavaan eliikkeeseen,
on nyt myds saatu ensimmaisii tutkimustuloksia.
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Itse asiassa kuultuna

1O Suuren tytielikevakuuttajan vatti kka velvoittaa:
Matti Vuoria atan yhteistyiin areenalle
Neljii kuukautta toimitusiohtajana tycieltikevakuutusyhtiijssa ei alan
perspektiivissA ole aika eikd miktiiin. Sitti Varma on saanut Matti
Vuoriasta kokeneen toimitusjohtajan, joka - ehkiipii juuri kokemuk-
sensa ansiosta - sanoo ottavansa alun kaikessa rauhassa yhtidnsd
asiantuntem ukseen luottaen.

24 Tarkastaian
matkapiiiviikirjat
selaittavana
Pertti Flink on nahnyt ja kuullut
monenlaista kiertdessddn maa-
ta LEL-alojen tarkastajana ldhes
40 vuotta. Viime vuodet hdn
kertoo toimineensa enemmiin
tiedotus- ia neuvontatehtavissa,
ei niinkddn tarkastaian kentta-
tehtavissa.

Faktaa

26 fyO"tatkeiden yhteensovituksesta Iuovutaan
Vuoden zoo5 tydeldkeuudistuksessa tydelakkeiden keskiniiisestii
yhteensovituksesta luovutaan. Tama on yksi askeI kohti uudistuk-
sen keskeistd tavoitetta. Maksetut vakuutusmaksut ja karttuva etd-
ke vastaavat paremmin toisiaan ja kaikki ty6 kartuttaa elaketurvaa.

28 ftatesadtitiiden ia -kassojen vakavaraisuus koheni
vuonna 2oo3
Kuten tydeldkeyhtiditla myds eliikesiiiiticiillii ja -kassoilla sijoitus-
toiminta tuotti hyvin viime vuonna. Samalta vakavaraisuus parani.
Sddtitit kulkevat samaan suuntaan yhtictiden kanssa my6s vakuu-
tettujen osalta. Niiden mddrd laski edeLlisestii vuodesta.

tO Ruotsin et5kei?iriestelmin vuosikertomus 2oo3
ihastuttaa ja hEmmentiid
Ruotsin valtiopdiviItti on pfrdtetty, etta vuosittain taaditaan tydela-
kejdriestetmdn tatoudellista tilaa ja kehitystd koskeva kertomus.
Valtion vakuutusvirasto tuottaa kertomuksen, loka ilmestyi nyt
kolmannen kerran. Tulos on rauhoittava: ldrjestelmdn varat ja vas-
tuut ovat tasapainossa. Mutta hammentavaa on, ettii tisiieliikkeistii
tyystin vaietaan.

Osastot

Jl rieaorci

!2 uimitytsia

tt t-uin rirlan

!I1 English Summary

tt Jotran on

Thkaisin kotiin?

on Suomessa hoidettu monta asiaa ja vie-
la useampaan niitd on vaadittu. Nyt t:r:rs esitetri:in niiden
laajempaa sijoittamista Suomeen. Esilh ovat muun nluassrl
teiden ja muun infran rakennus, teollistrutcen satsaarrine ll

ja ry6paikkapaon estlminen. Tyoelakeala on ottanut ehdotuksct vas-
taan pehmeilla kosketuksella, vaikka ne n.rerkitsisiv:it paluuta kotiin
ja kurssin kddntdmisti nylryisistd riskin hajautusol.rcisre.

Tyoelakerahastojen hoidosta tulee harvoin kiitosta, mutra jrilkikl-
teistl kritiikkia sitakin useammin. Teollisen ja palkkaty6n Suomen
rakentamisessa oli takaisinlainauksella aikoinaan tdrkeri tchtlvii, mutta
tehottomuuden sallimisesta ja vanhof en raker.rteider.r yllapidosta sitl
voitiin syyttii. Asiakasyritysten hall i n toor.r osirl I istu m isesta o n o ltu
aikoinaan monta mieltd, mutta nyt tuntuu sijoirtajan vlstuu hcril-
vdn taas eloon.

Riskin karttamisesta ja matalista tuotoista ovat tiukkaan napite tut
sijoitusgurut alaa aina arvostcllcet. Kcskustelu l<otiinpriin vetdnriscn
tarpeesta alkoi, kun sijoituksia oli pddsty kansainviliscsti hajautta-
maan.

Ty<ieliikeyhti<;ille tuli tikkua kylkeen, kun n i idcn si) o i tus mielcssri
osittain omistamat yrirykset ovat siirtdncet toinrintojaan pois Stro-
mesta. Samaan aikaan rydllislys kuitenkin toisaalla hitaasti parance
eikd tycieldkeala voi tehdd paljoa rakenncmuutoksen hillitsemisek-
si. Tytrelakeyhtioille riittlnee, ettd ne ovat vastutrllisia osirorr.ristajia,
huolehtivat sijoituksensa tuotosta, ovat tilanteen tullen ryiipaikkojen
lisiiiij ien joukossa ja jarruttavat dkkinhisissri liikkeiss:i.

likkinaiset muutosvaatimukset tulevat yleensl nr ui I ta el i pririomis-
ajlla ja ulkomaiset si.joittajatkin saattavat olla nopcita liikkeissddn.
Amerikkalaisten eldkerahastojen salkunhoitajat ja osakkeenv:ilittljlt
eivdt paljon tunteile, jos sijoituksen tuotto alkaa valua alle odotus-

Suomeen olisi tietenkin mieluisaa sijoittaa,
jos hywiii kohteita tulisi runsaasti tarjoile. C)sit-
tain arvostelu kotimaisen vdhiisestl suosimi-
sesta johtuu siitd, ettd meilla ylipaatrrn inves-
toidaan nyt vdhln ja rahan kysyntd pysyttelee
laimeana.

Tydelakerahan sijoittamista teihin ja mui-
hin perusrakenteisiin voitaisiin perus-
tellusti vaatia, kun tdllaisia kohteita
tulisi runsaasti tarjolle, ne ositeltai-
siin arviointikelpoisiin paloihin ja
laskelmat mahdollistaviin aikaj dn-

Reijo Ollikoinen

teisiin. Tissd saattaisi olla uusi ri-
laus yhteiskuntapoliittiselle insi-
nciciritaidolle, jollaista Suomesta
on kyllii usein lciyrynyt.
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Haluan tehdii. Haluan o[[a. Olen utelias elH-

mdlle. Hetsingin Munkkiniemessi asuvan TI
ffi',ffi''' Tsra Vapaaherratar ja niiytteliiii hatua{ E

kestiloman j5[keen io kytltistymisen partdH,ll

On neksi tytit atkavat jiitteen!

#I

Munkkini"fiil
vapaaherrata{
utelias elemelh

LI :l: ::;'-): 1,ru: "[:: il' ilii :;r -I I m:n);il,I,Tlli'$,:ixxT:
saakka loppuu nmyry. Ndytelmln suosio on yl-
littinyt mycis suosikkindyttelijit. Kyllikki Fors-
sell, Riwa Virlkama, Pentti Siimes ja Lasse Pciysti
ovat muodostaneet kvartetin jo vuodesta 2002
ja csityskertoja on yli 200. Kvartetin ensi-ilta
oli 3l .1 .2002. Neytelmd jatkaa ndilh nlkymin
oh jelmistossa.

- Emme ole koskaan voineet kuvitella, ettd
ndytelmridn jonotetaan lippuja kuukausia ja jopa
jo kello 3:lta yolli. Olemme toki taiunneet sen,

ettd yleistrn uteliaisuutta kutkuttaa nihdd mei-
dlt yhdessd nlyttlmolli, mutta nlytelmdn saa-
ma suosio on totisesti ylldttdnyt meidet, Kyllikki
Forssell kommentoi.

Kvartetin suosio pcrustuu loistavien naytte-

lijdiden Iisdksi "salaviisaaseen" tekstiin. Kyllikki
Forssellin mukaan ihmiset voivar loyrdd irsensd
tekstistd. Ndytelmdhln kertoo ikeentywista ih-
misistd ja siitii, miten mukavaa vanhainkotieh-
md voi olla.

Helsingin Kaupunginteatterin menestysndy-
telmdn ohella Kyllikki Forssell valmistautuu
kevldn ty<irupeamaan Suomen Kansallisteat-
terissa.

- Neytteli.jen tyo on antoisaa ja se pitdd vi-
reene. Pee pysyy selkelnl, koska sen avulla teh-
daan rvora-

Vo.,iki.liryy. auttaa myos mielenvireyttd yl-
lepitemaen. Kun Kyllikki Forssell oli pikkuryt-
tci, hdnen iitinsd puhui hanen kanssaan ranskaa.
Koulunsa hen kevi saksaksi ja ruotsiksi. tat-
terikoulunsa han kavi ruotsiksi. Isdnsd kielelli
suomeksi hen on esiinrynyt suomenkielisissl te-
attereissa, mutta useita ikimuistoisia tulkintoja

hen on toteutranut ruotsihsikin.

- Aitini oli kielitaitoinen ja hen halusi, etti
minrkin oppisin kielia. Muistan, kun pikkuryt-
trini meilh oli ranskan kielen tunteja. Minua
kyllasrytti aivan hirvedsti, enke olisi yhtdin ha-
lunnut olla tunneilla. Aitini vaati, ettd minun
raytyy ja olen siitl hlwin kiitollinen. Puhun
viittd kieltl .ja kansainviliset ystdrlyssuhteeni
aurravar kielitaidon yllipitdmisessd.

Kyllikki Forssell kertoo olevansa tasavertai-
sen kaksikielinen.

- Ensimmdiset sanani olivat suomea, mutta
tdtini rupesi puhumaan kanssani ruotsia ja kun
minut kahdeksanvuotiaana pantiin saksalaiseen
kouluun opin kolmessa viikossa saksaa.

Kyllikki Forssell ei nIe eroa ndyttelemisessd
eldkeiissd tai nuorempana. Instrumenttina on
koko ihminen.

- Ehke sen verran eroa on, ettl palkka tu-

Kyltikki Forsse[lin iaksamisen keinot eivit ole

tehdii tyiitii. Hfin tunnustaa olevansa pitken
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lee toisella tavalla pankkitilille ja erri saa sanoa
mielipiteensi tciistddn. Ehkeikiisend ei tarvitse
tehdl orjallisesti kaikkea, vaan on varaa valita.
Valinnan mahdollisuus tulee iln myritd. Am-
matilliset ambitiot eivdt koskaan lopu. Haluan
kehitryii ja jokainen rooli on oma haasteensa.

Nayttelije on vain ihminen eikl kone. Ndyt-
telijellekin on huonoja paivie eike aina tahtoisi
jaksaa. Vireystila on kuitenkin saavuterrava en-
nen ndytdntria. Kyllikki Forssell menee ajoissa
rydpaikalle, pukeutuu, maskeeraa .ia keskitryy.

- Vireystilan saavurraa keskitrymiilla.

Hyviit koltegat opettaiina

Neyttelijii Kyllikki Forssell on ollut Suomen
Kansallisteatterissa vuodesta 1948. Teatteri-
tyrin alkuajoista Kyllikki muistaa lammc;lla
kollegojaan Aku Korhosta tai Ruth Snellmania.

- Olen jo pienesti tyttistii llihtien halunnut
tehdi tiitii mitii nyt teen. Aloitin kouluaikoina
runoien lukemisella ja runokitpaitulla. Asiat
ovat loksahtaneet paikoilleen. Sen kummem-
paa elemansuunnitelmaa minulla ei ole ollut.

He olivat hyvid opettajia, mentoreita. Roolisuo-
rituksia usein vaatimattomaksi diivalsikin nimi-
terylle Kyllikki Forssellille on kertynyt satoja ja

.jllleen satoja.

- Minulle kaikista hheisin ja mielenkiintoi-
sin rooli on aina se, mika on meneillaen. Jokai-
nen rooli on myris haastava. Dramaattinen rooli
monine tapahtumineen.ja suurine tunteineen on
mielenkiintoisempi kuin vdhemmdn dramaatti-
nen. Olen rykannyr tehdi historiallisia roole.ja
henkikjistd, jotka ovat elaneet. On ollut mielen-
kiintoista lukea ja pldsti perille esimerkiksi Ka-
tariina Suuren eldmdstd, Kuningatar Kristinasta
tai Kustaa III:sta.

Dario Fon ja Franca Ramen Donna ajoittuu
1980-luvulle. Kyllikki Forssell esitti sitd Kansal-
listeatterin Pienelld ndyttdmcilld ja kiersi myos
muualla maassa. Esiryskertoja kerryi kaikkiaan
350. Donnan kanssa samaan aikaan \Tillensau-

nassa meni Mielipuolen piiivZikirja ja sitd esitti
Thrmo Manni.

- Me kilpailimme leikkimielelle, kummalla
meistd on enemmdn esiryksia, Kyllikki muiste-
lee nauraen.

Tyci, kollegat ja tyon ilo auttavat jaksa-
maan.

- Ty<ikumppanuus on yksilOllista ja niytel-
mdkohtaista. Joku esirys on toista esirysrd hedel-
millisempi ja antavampi. Joittenkin kollegojen
kanssa on ryrin perusteella synrynyt ystegyssuh-
teita. On myos sellaisia suhteita, jotka eivdt sdi-
ly ryotehtlvdn loputtua. Kaikkien kemiat eivlt
sovi keskendin.

Empaattinen teatterikansa

Donna-esiryksen vieminen eri puolille Suomea
merkitsi ndyttelijdn katsantokannan laajene-
mista. Kyllikki Forssell kertoo huomanneensa
teatteriyleisrin erilaisuuden ja senkin, ette suo-
malaiset ovat empaattisia.

- Yleisrin palaute ei aina ole nauru, vaan
esimerkiksi hiljaisuus. Se voi olla hywin konk-
reettista. Niyttdmolh aistii helposti katsomon
vireyden.

Suomalaisen teatterin nykytasosta tai tren-
deist2i Kyllikki Forssell ei halua sanoa mit1ln,
koska hdn ei omien sanojensa mukaan nde tar-
peeksi teatteria. Kesin aikana hen on kdynyt
kahdessa kesdteatterissa: Mikkelissi ja Heino-
lassa.

- En ole koskaan esiinrynyt itse kesdteatreris-
sa. Kun tekee koko talven t<iitI, niin kesdn ver-
ran vapautta haluaa. Kesdisin haluan matkustaa,
sanoo vapaaherratar.

Tind keslnd Kyllikki Forssell matkasi yh-
dessd Ritva Oksasen kanssa Kreikkaan Santo-
riinille.

- Se oli aivan ihastuttava paikka. Matkamme
onnistui mainiosti. Kuviakin on!

Vapaaherrattaren omaan aikaan kuuluu myos
saaressa oleva kesdmokki. Sateisen kesdn vuoksi,
mdkkeily on jdiny't vdhdiseksi.

- Minulla ei ole vihreltd peukaloa, mutta
osaan kasvattaa hyvin mustikoita. Ne ovat mtj-
killeni menestyneet h).vin, niitten suhteen en
ole epionnistunut.

Kyllikki Forssellin virallinen nimi on Kyllikki
Indren ius-Zalewski.

- Mieheni nimi Zalewski tulee Puolasta.
Arvonimeni vapaaherratar liitrry Indrenius-ni-
meen. Aikoinaan Tarmo Mannilla oli tapana
tiluleerata minua vapaaherrattareksi. Se oli hi-
nen etuoikeutensensa. Arvonimedni en yleensi
klytd. Vapaaherratar on minulle koru.

Te ksti : Pi rkko I yvti korp i
Kuvat: Tuulikki Routio
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Stakes

nko dmd syksy kii:innekoh- ryl1,sti, misti pari esimerkkii louden kannalta kunnan "uusi strategia"
on vallan tehokas, sulkeehan se noin kak-
si kolmesta avun tarvitsijasta palvelujen
ulkopuolelle. ltsensd muutoin hoitaville,
mufta arjen askareissa apua tarvitseville
vanhuksille viesti on jditdvd.

viime kesilt5.
ikdihmisilti

ta? Valtion budjetti lupaa
lisdvoimavaroja sosiaali- ja
terveyspalveluhin, kunnal-

lisvaalit ovat ovella. Hoitotakuun ja so-
siaalipalvelujen turvaaminen puhuctavat
eduskuntaa ja kunnallisvaaliehdokkaita.
Joko vihdoinkin siirrytldn leikkaulsista
palvelujen kehittimiseen?

Siytii olisi, sill?i vaikka suomalaisten
luottamus julkisiin sosiaali ja terveys-
palveluihin onkin yhd korkea, ilmassa
on pitkaen ollut merkkejl siiti, etti pe-
ruspalvelut ovat jo henkitoreissaan. En-
tIpI se kylmyys ja koruus, joka yli kym-
menen vuotta jatkuneen sldstcikuurin ja
taloudellisten argumenttien hegemonian
my<iti ndyttdi pesiyryneen mytis julkisiin
sosiaali- j a terveyspalveluihin?

S'dr.ffi#iliTf
hoitoja ja laakkeitl, yhteisty<i- ja toi-
mintatapoja, uutta kumppanuurta jul-
kisen, yksityisen ja perheiden viilille.
Valtaosa asiakkaista on q^7q,vd.isii. Kiel-
teisil kokemuksia kuitenkin on valitet-
tavan paljon.

Tarpeellisissa tutkimuksissa siiste-
tidn ja moni vakava sairaus huomataan
vasta joko viime tingassa tai liian myci-
hean. Sairaaloissa kaadutaan, putoillaan
siingyistii ja saadaan vddrii ldikkeitd hen-
kil<istopulan takia. Vanhuksia ja omai-
sia pallotellaan poliklinikoiden ja viran-
omaisten valilla. Kotipalveluista on pulaa,
lapsiperheiden pahoinvointi on kawanut.
Eplselvi lainsiidintti saa kansdaiset yhii
useammin hakemaan palveluoikeulsiaan
tuomioistuimista. Asiakkaita kohdellaan

ilmoitti
83-vuotiaalle rouvalle, ettei

ta kysymiittii. Kauhistuneille
sen enempil liiiikiiriltii kuin
meltakaan riittlnyt aikaa - pitkaaikais- Ylci syy

kruunaa OECD:n tuo-
re tutkimus, jonka mukaan

terveydenhuoltojlr-
on USA:n ja Portu-

galin maailman epdtasa-arvoisin.
Kun jo kauan olemme hdvinneet palve-
luissa muille Pohjoismaille, ja keikkuneet
hyvin?ikin aikoina vain Euroopan keski-
aryos$a, niiyttiiii Suomen tie Euroopan
kehitryneiden hyvinvointivaltioiden ta-
kapajulaksi valmiiksi viitoitetulta ellei
kurssi muutu.

iksi sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakas niin

saa maistaa etiikan
kitkeriiii etikkaa?

n vdhyys ja uu-

;.#t.lrtf,Hp

;Fi
er.f.

t

$tieUlt<s $ c 2oo\

asl

olevan luomen ikillisten ja selvdsti ni-
kyvien muutosten takia, hanella kun on
kiireellisempiikin tekemistd. Ja rouva
siitii ulos n6yryyterynl ja vannoen, ettei
palaakos*aan.

akls, 85-vuotias nainen, joutui
keuhkokuumeen takia terveyskes-
kuksen osastolle, missi hdn muut-
tui yhtrkkiii kastelevaksi ja aPaat-

jollointiselai. Tytiir alkoi kaivella asiaa,

osiaalitoimi lopetti kotipalvelun
86-vuotiaalta naiselta, koska
kunnan "uusi, valtuuston hy-
vdksymii strategia" sallii antaa

kodpalvelua end?i vain laeketieteellisin
p,etustein. Miti siitii, vaikka sosiaali-
huoltolaki velvoittaakin kuntia j?irjes-
tiimiiiin kotipalvelua'v*nhuksille myds
jokapiiiviisiin toimiin! Kylmdn kuntata-
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Viimeisten kymmenen vuoden aikana monissa Euroopan mais-

sa on tehty merkittdviti eltikeuudistuksia. Systemaattista tietoa

u ud istusten tasa-a rvovai kutu ksista on toistaiseksi vd hdn. Mytin -

teistd kuitenkin on, etti naisten eldketurvan vajeita, esimerkiksi

lastenhoitoajoilta, on pyritty kompensoimaan. Niiden tavoitteena

on ollut sama[la naisten tytillisyysasteen nostaminen.

iedot ilmenevrit n:ristcn
tyosslkiynnin ja eLikelar-
jesteln-rien muutosta sel-
vittineesti tutkimuksesta,
jossa tarkasteltiin muutosta
Euroopan maissa erilaisten
hyvinvointivaltiomallien
viitekehyksessl.

EU:n tyollisyysstrategiar.r keskeinen t:rvoite
on ty<illisyysasteen nostaminen. Siihen pyri-
tiln tukemalla naisten rytrhtin osallistumista.
Van ho issa j iisc n nr:rissa niristc n keski miirdir-ren
tyriilisrysaste on ollut 55 prroscntin tasoa. Ta-
voitteeksi o11 asetcttLr sen nostru-r-rir-ren 60 pro-
senttiin vllot('('n 20 I () rrtr'rrttt'ssli.

Muutokset niin naistcn cliikcturvassa kuin
tyossdkdynnisslkin ovat ollect hitairnpia Ete-
ld-Euroopan maissa. Siellai elrikctLrrvan r:rken-
teeseen ei ole tehty uudistuksia, jotk:r tukisivat
eriryisesti naisten ryomarkkinoille osallistumista
ja oman elekerurvan karttumisra.

Keski-Euroopan maat sijoittuvat tutkimr.rk-
sessa keskiryhmddn. Naisten tycimarkkinoillc
osallistuminen on lisllnrynyt nopean'rnrin kuin
Eteld-Euroopan maissa. Suuntausta on pyritty
edistdmddn myos eldkejlrjestelmid uudistettaes-
sa. Erityisesti toisen vanhemman osa-aikatyrir-r
kon.rpensointia on lisitty joissakir.r maissa niin,
etti el.{kett:i karttuu lihes kokopiivityon mu-
kaiscsti. Mytis kokoplivitycitd lasten hoidon
ohessa tuetaan el;ike-ctujen karttumisella.

Kehitystri rajoittaa monissa Manncr-Euroo-
pan maissa edellecn julkisten lastenhoitopalve-
luiden vlhlisyys.

Pohjoismaissa valtaos,r naisisra on jo pitklln
osallistunut ansiotyi)l-rcin IIhes tasavertaisesti
miesten kanssa. Naiset eivrit n-rcilll muodosta-
kaan samanlaista tytrvoimarese rviri kuir-r nrtrissa
Euroopan maissa.

Eriryisesti Suomessa naistcn kokol.riiivrityti o n

yleistd. Suomi n:iyttlisikin muodostavan t:iltri
osin mallin muille Euroopan maille.

Ongelmana meilhkin on palkattomar.r tycin
jak.rutumincn epltasaiscsti miestcn ja n:risterr
kesken. Perheille on edullisempaa, etti pieni-
tuloisempi vanhemmista kdyttdd hoitovapait:r,
joiden kompensaatio ei vastaa tiytti palkkaa.
Tyomarkkinoidcn palkkaerot vaikuttavat siten
myos palkattoman tycin jakautumiseen.

Vdhimmdisturva teydentee

EU-maiden yhteisissri cllketavoitteissa keskeistd
on riittdvin vihimmriisttrrvan takaaminen koko
vdestcille. Vaikka naisten ansiotycin Iisddntymi-
nen parantaa vihitellen naiste n tviieliiketurvaa ja
vdhentdd vlhimmiiisclikkeiden nrerkitvste elI-
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keajan toimeentulon takaajana, on vlhimmdis-
elakkeilla kuitenkin viela pitkaan suuri merki-
tys eriryisesti naisten eldketurvan tdydentdjdnd.
Naisten tyciurat ovat edelleen lyhyempie kuin
miesten ja palkkataso matalampi kuin miehille
kaikissa Euroopan maissa.

Samalla kun vlhimmlisehkkeisiin tehdyt
uudistukset parantavat usein kaikkein pieni-
ruloisimpien elakeleisren asemaa, ne ndytrdvdr
vahvistavan ansiotycin merkitystd eldketurvan
perustana. Pohjoismaista Suomessa ja Ruot-
sissa asumisperusteinen kansanelike on tehty
kokonaan tyciehkevlhenteiseksi: Ne, joilla on
kohtuulliseksi katsottu tycieldke, eivdt saa kan-
sanelikettd lainkaan.

Saksassa, jossa lakisihteinen eldke on aina
muodostunut pelkdstd ryrieldkkeestl, on eleke-
llisten uusi vlhimmdisturvakin jerjestetty toi-
meentulotukena maksettavana etuutena. Ndin
on tehty myris Isossa-Britanniassa, jossa elike-
ldisten vdhimmiistoimeentulon tasoa on paran-
nettu viime vuosina merkitrdvdsti.

Ndissi maissa vihimmlisturva on haluttu
sdilyttii tiukasti tarveharkintaisena toimeen-
tulotukena toisin kuin pohjoismaissa, joissa
kansanelike on ld.htcikohtaisesri kaikille maassa

asuville maksettava etuus.

Tytieldketurvaa maksuien mukaan

Lakisdlteisten tyrielikkeiden uudistuksissa on
hywin monessa maassa ollut tavoitteena lisdtl
maksettujen maksujen ja elekkeiden vastaa-
vuurra. Teme on Suomen tapaan useissa mais-
sa roreurertu pidentdmllld aikaa, jolta elckkeen
perusteena oleva palkka maaray ryy.

Selkeimmin maksujen ja etujen vastaavuus
toteutuu ns. nhenndisesti maksuperusteisissa
elikejirjestelmissl. Niitd on orettu kdytt6<in
muun muassa Ruotsissa, Italiassa, Puolassa ja
Lawiassa. Ndissi jlrjestelmissi elike nairaytyy
koko tyciuran aikana maksettujen ja indeksillii
tarkistettujen maksujen seke elekkcen oleterun
maksuajan mukaan niin, ettd kertynyt lasken-
nallinen piioma jaetaan keskimdlrdisella odo-
tettavissa olevalla elinajalla.

Maksujen ja etujen tiukempi vastaavuus mer-
kitsee, ettd koko ryduran ansiot tulevat parem-
min huomioon otetuiksi elikkeessl. Toisaalta
ry<iuran katkokset nikywdt selvemmi n ellketur-
van tasossa. Katkoksia on voitu kompensoida
esimerkiksi siten, ettl valtio maksaa vakuutus-
maksut tai tdydentdi niiti tietyilth ajoilta, joina
ansiotuloja ei ole.

Palkattomien aikojen kompensoinnin mer-
kirys siis kasvaa ja palkattoman ajan rahallinen
arvostus tulee samalla niikyv[ksi, kun erilaisille
ajoille mddritelhdn erilaisia laskennallisia palk-
koja, joiden mukaan elike milrdytyy. Palkat-
tomien aikojen kompensoimisella on merki-

tyste erityisesti naisten ellketurvaan. Heiddn
tyouriensa katkokset aiheutuvat etenkin pien-
ten lasten hoitoajoista.

Etuia [aajennettu palkattomilte aioitte

Monessa maassa palkattomien aikojen elake-
turvaa on parannettu I 990-[uvun alkupuolelta
alkaen. Esimerkiksi Saksan, Itdvallan ja Ruotsin
eldkeuudistuksissa lastenhoitoaikof en elekekart-
tumaa on parannettu. Myris Suomen vuoden
2005 elikeuudistuksessa lastenhoitoaikojen
ehketurva paranee karttuma-ajan pidenryessd.ja
etuuden saajien piirin laajentuessa. Uudistuksen
voimaan tuItua elekette karttuu Suomessa mycis

ryomarkkinoilta pois olevalle vanhemmalle lap-
scn kolmen vuoden ikddn asti.

Useissa maissa lastenkasvatus on katsottu
palkattomaksi tyoksi, josta karttuu ellkettl
ditiys- ja vanhempainpdivdrahaa merkittivlsti
pidemmilti ajalta, muutamissa maissa jopa yli
koulun aloitusiin. Elaketta voi karttua lastenkas-
vatusvuosilta mycis riippumatta siitI, hoitaako
vanhempi lastaan kotona vai ei, kuten Ruotsis-
sa, Ranskassa ja Saksassa. Telle tuetaan naisten
ansiotyohrin osallistum ista .ja tyrillisyysasteen
nostamistavoitetta.

Samaan pddmddrldn pyritldn myos pienten
lasten vanhempien osa-aikaista tycitd tukevilla
elakejarjestelyilla. Lastenkasvatusaika voidaan
ottaa huomioon elikettd kartuttavana aikana
niin, ertei osa-aikaryd aiheuta eldketurvan me-
netyksid pienten lasten vanhemmille. Tlllaiset
sldnnokset ovat voimassa muun muassa Saksassa
ja Belgiassa.

Lakisditeisissi jirjestelmissd otetaan yleisesti
huomioon my<is muita jaksoja, joilta maksetaan
jotain ansionmeneryskorvausta, kuten kuntou-
tus- tai tycittcimyyspiivirahaa tai tycikywyttri-
myyseldketti. Mytrs asevelvollisuusajalta kart-
tuu monessa maassa eleketrl, samoin sairaan tai
vammaisen omaisen hoitoajalta. Joissakin maissa
myris opiskeluvuodet kartuttavat eliketti, kuten
Suomessa ehkeuudistuksen tultua voimaan.

Perhe-elliketurvaa kohdennetaan yhd
tarkemmin

Mycis perhe-eleketurvaa on uudistettu. Naisten
lisdlnrynyt rycisslkdynti ja tasa-arvovaatimukset
ovat olleet motiiveina muutoksille.

Leskeneleketurva on monessa maassa ulo-
tettu koskemaan miehid, joissakin maissa myos
avopuolisoita ja samaa sukupuolta olevia. Kun
etuuden saajien piirid on laa.jennettu, oikeutta
leskenelikkeeseen on samalla kustannussyistd
tiukennettu. Muut tulot otetaan huomioon
leskenellkkeessd eri tavoin. Joissakin maissa
Ieskenelekkeesti on tehtv kokonaan tulohar-
kintainen etuus.

Suomessa vuoden 1990 perhe-eldkeuudistuk-
sessa tuloien huomioon ottaminen toteutettiin
ns. eldkesovituksella. Tama tekniikka huomioi
puolisoiden eleketulon erot. Lesken oman ry6-
ehkkeen ollessa suuri edesmenneen puolison
ehkkeeseen verrattuna, leskenehkett?i ei j:ia
Suomen jdrjestelmdssd maksuun lainkaan.

Saksan vuoden 2001 elikeuudistuksessa
muutettiin leskenehkkeen mddrlytymiste mer-
kittlvdsti niin, ettd nuorten leskien elekkeesti
tehtiin lyhytaikainen sopeutumiskauden etuus.
Muutoksen yhteydessd tehtiin myris mahdolli-
seksi elikeoikeuksien jako avioliiton ajalta puo-
Iisoiden kesken. Temen vaihtoehdon valitsevilla
ei ole oikeutta leskeneldkkeeseen. Muutos lisdd-
kin ehketurvan yksiloll isyyttl.

Kun avioliiton merkirys elinikiiseni liittona
on menettanyt merkitystddn kaikkialla, elake-
oikeuksien .iakamiseen liittlwiii uudistuksia on
toteutettu muutamassa muussakin maassa kuten
Hollannissa, Isossa-Britanniassa ja Sveitsissd.

Myiis tisiietiikejiirjestetmii uudistetaan

Useissa Euroopan maissa hallitukset ovat pyr-
kineet parantamaan ty<imarkkinoilla sovittu-
j en eldkej er.f estelmien toi mintaedel lytyksiii.
Tavoitteena on, ette lakisdlteisen eleketurvan
heikennykset kompensoituisivat tytimarkkina-
elakkeilla tai yksik;lliseni elikesiistimiseni,
johon ryrinantajalla on mahdollisuus osallistua.
Tame on mytis Euroopan komission tukema
toimintalinja.
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HywI rydmarkkinoilla sovittu eliketurva on
kuitenkin kallista eriryisesti ry6nantajille, jotka
ovat yleensd maksaneet siitd suurimman osan.
Samaan aikaan, kun hallitukset ovat siirtlmlssd
vastuuta elaketurvan j drjestlmisestii yriryksille,
yritykset ovat uudistaneet eldkejdrjestelmieen
niin, ettd niiden aiheuttamat kustannukset ovat
paremmin ennustettavissa. Se on merkinnyt
monissa yriryksissd siirrymistd etuusperusteisis-
ta maksuperusteisiin jarjestelmiin. Niissd eldke
mairaytyy maksettujen maksujen, niille saadun
tuoton ja keskimilrdisen odotettavissa olevan
elinajan mukaan. Kerrynyt plioma jaetaan ajal-
la, jolta elakettd keskimidrin maksetaan.

Siirtyminen maksuperusteisiin jlrjestelmiin
saattaa merkitd huomattavaa heikennystd nais-
ten lisdehkkeen tasoon. Ty<inantajalla on har-
voin intressil kompensoida hoivatycihcin kaytet-

ryjd palkattomia aikoja, joten ry<iuran katkokset
nlkyvlt suoraan elakkeen tasossa.

Maksuperusteisissa ehkejdrjestelmissl nais-
ten eldketurvaa suhteessa miesten elakkeisiin

heikenrdi myris se. erra elaketta mddrdttdessd
naisten keskimdlrin pidempi odotettavissa ole-
va elinikd pienenrdi elakkeen midrid.

MitI laajemmasta lisdeldkejdrjestelmdsti on
kysymys, sitd helpompaa on ottaa huomioon
edelll mainittuja erityisesti naisten ellketur-
vaan vaikuttavia tekijtritl. Monien maiden pa-
kollisissa rydmarkkinasopimuksiin perustuvissa
lisdeliikejiirjestelmissi noudatetaankin sukupuo-
lineutraaleja maksutariffeja, jolloin pitkaikaisyy-
den "riskissl" ei huomioida sukupuolien vilisil
eroja, vaan riski jaetaan kuten lakisidteisissl
jirjestelmissi kaikkien vakuutettujen kesken.
Tellaisiin jdrjestelmiin voi mycis liitrya palkat-
tomien aikojen kompensoint ia.

Naisten eldketurvan kannalta tlllaiset kollek-
tiiviset jdrjestelyt voivat siten olla edullisempia
kuin thysin yksil6llinen lisdeldketurva.
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Sini Loitinen-Kuikka
Eldketurvakesku ksen

tutkimusosaston
kehityspiiiiltikkd

Liihde: Eila Tuominen and Sini Laitinen-Kuikka: Pension poli-
cy responses to changing division of [abour within the family.
Finnish Centre for Pensions, Working Papers 5

.9
l
Gd

=:
f

=F
o
=v

ii

*')ri*

: ,',\,
,,'rl

EE*
hd

'fu"
€==e=*3=J .d-*,

. .. EitaTinminen,,,.u
,, ftftitWakeskuksen

J[**,r ffi*t r Hw" tutr,.iia

,t r- ..

{r) . I ==.;

\

v
,ffi
/" i

t
E
e
.=_.

=

=

il: ffi a--"=='-'
. t_'--'-: -=

:+!
.-.=q

.:::. lh
.t:

-i

A

is

E
ru

t

1



Suuren tyti eldkevakuuttaj an
valtikka velvoittaa:

I
,.E

O Vuoria
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Nelf d kuukautta toimitusjohtajana tytietti-

l<evaku utusyhtitissd ei atan perspektiivissfi

ole aika eikd mikddn. SiltiVarma on saanut

Matti Vuoriasta kokeneen toimitusjohtajan,

joka - ehkiipii juuri kol<emuksensa ansios-

ta - sanoo ottavansa alun l<ail<essa rauhas-

sa yhti0nsd asiantuntemukseen luottaen.
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kyselh nlkemyksil uudesta toimialasta.
Voiko ylipaatlin entiselle kansliapaalli-
kcille, Fortumin hallituksen pldtoimisel-
le puheenjohtajalle ja lukuisten hallitus-
paikkojen miehelle mikldn toimiala ku-
ten rycieldkevakuuttaminen olla uutta?

Kysytddn nyt kuitenkin.
- Ei tdmi tyd sindnsl ole tuonut

eteen mitddn varsinaisia ylleryksia. Ehke
kuitenkin ajattelin monien muiden ul-
kopuolisten tavoin ennen Varmaan
siirrymistlni rycieldkealan olevan jlhme-
impi kuin se todellisuudessa on, Vuoria
tunnustaa.

- Toisin sanoen pienenl yllatyksenl
voisin pitll sitl, ettl ala on jatkuvassa
muutolsessa ja dynaaminen. Varsinainen
voimanosoitus on esimerkiksi suuri eld-
keuudistus, jollaiseen kovin jdmdhtdnyt
toimiala ei kylla pysryisi, han lisaa.

"Vuoria Vuorian paika[[a"

Muutoksen dynamiikasta plisee nyt
Vuoriakin Suomen suurimman ty<iele-
kevakuuttajan toimitusjohtajana osalli-
seksi. Itse asiassa hdn on juuri yhti<ins1
suuren vakuutusvastuun vuoksi periti
keskeinen henkiltj tycieliikej iirj estelmdn
kehittlmisessd.

Vuoria vdistld asiallisesti oman itsensd
korostamisen. Hdn toteaa, ettd Varman
toiminnan ydin on vakuutettujen ehke-
turvan hoitaminen. Vakuutettuja Var-
malla on yli 700 000 henkiltiii.

- Ja kun toiminta on kaiken lisdksi
lakisddteistd, se taytyy hoitaa oikein ja
tehokkaasti. TIsti suuresra vasruusra
seuraa luonteva osallisuus tycielikejir-
jestelmln kehittdmiseen. Koko toimin-
taymplristcin jirjestelmlvastuu koskee
seka yhti<ite sindnsi ettd erityisesti sen
johtoa, hdn muotoilee.

Varman johto on Vuorian mielesti
niin tdynnd asiantuntemusta, ettl tuo-
re toimitusjohtaja saa kaikessa rauhassa
haeskella paikkaansa alan yhteistoimin-
nassa. Vuorian edeltd.jin Paavo Pitkisen
kadenjelki n:ilgy vieln pitkaan monessa
asiassa. Miesten yhteinen puolivuotistai-
val Varman johdossa antoi luonnollises-
ti hyvZit evllt uudelle toimitusjohtajalle,
joka ei kuitenkaan pyri "Pitkiiseksi Pit-
klsen paikalle", vaan luo pikku hiljaa
omaa linjaansa.

- Meilla on monia muitakin, jotka

voivat tarvittaessa ottaa asioihin kantaa.
Ei tlssl ole mikden kiire eika tavoitteena-
ni ole mitenkden se, ettl kaikki kysymyk-
set henkilc;ityisivlt minuun. Soisin hyvin
keskitrywdni manageeraamiseen, hin to-
reaa aidosti leppoisan oloisena.

Kitpaitua oikeitta asioi[[a

Vuoria tekee selvdksi, ettl tycieldkealan
yhteistyci on hlnestd lirimmiisen tlr-
keii:i 

.f 
a ettd hdnen yhtirinsl tavoitteena

on olla tdssd rakentavana osapuolena.
Hdn huomauttaa kuitenkin, ettei yhteis-
tyd saa tlrkeydestlln huolimatta sotkea
alan tietryja perusplirteitd:

- Ty<ielakejerjestelml on hajautettu ja
yhti<it toimivat kilpailuasetelmissa. Poh-
din usein sitd, kuinka paljon voimavaro-
ja piteisi kdyttdl oman yhti<in ja kuinka
paljon alan yhteishankkeiden kehittimi-
seen. TImd on herkka kysymys, joka tu-
lee hoitaa sille kuuluvalla tavalla.

Vakuutetuilla on ja pitil Vuorian
mukaan ollakin odotuksia omasta tyci-
elikeyhticistidn. Tema tuo kuvioon so-
pivalla tavalla kilpailua.

- Mielestini kilpailu ja tehokkuus
ovat oiva kasipari kaikkialla. Pyrimme
siihen, ettd Varman tapa toimia ja or-
ganisoitua tuottaa tehokkuutta. Pal-
velumme tulee olla vakuutettujen ja
asiakkaittemme saatavissa nopeasti ja
luotettavasti.

- Kaiken tdmin keskelli tulee muis-
taa, ette hoidamme yhtl tdrkell sosiaa-
lipolitiikan lohkoa. Sen vuoksi toimin-
ramme on vdistdmltti tieryn sddntelyn
alaisena, hen huomauttaa.

Siiiintetyttii on toinenkin puoli

Sidntelyd ei pidetl pelklstdln turvateki-
jine, ja eniten soraiinia esimerkiksi ryci-
el:ikeyhtioiden sijoitussddnnriksistl on
kuulunut juuri Varmasta. Kritiikki on
kohdistunut niihin siinnciksiin, jotka
raj oittavat rytieliikeyhtiuiden riskipitois-
ta si.joittamista esimerkiksi ulkomailla.

Sijoittamista koskevat kysymykset
ovat Varmalle erityisen tirkeiti, silh
yhtiu on yli 20 miljardin euron sijoitus-
omaisuudellaan Suomen suurin sijoittaja.
Vuorian mukaan koko sijoitusymplristri
on llrimmdisen haastava alue. Hdn ryh-
tyy purkamaan kokonaisuutta ryyhdin
toisesta pddstd:

- Tirlevaisuutemme suunta on kiinni
ry<inteossa. Ellei rycinteko kasva, olemme
kriittisen paikan edessl. Kasvun vauhdit-

tamiseksi olisi luonnollista sijoittaa suo-
malaista tuotantoa tukien. Nyt tulisikin
miettie, miten institutionaalisen sijoit-
tajan kuten rydelikeyhtir;n tulisi toimia,
jotta yritysten edellytykset pysyi Suo-
messa vahvistuivat.

Tirottava ja turvaava sijoituspolitiik-
ka on Vuorian mukaan piivd.nselvil.
Hdnen mielestddn kuitenkin normeja
voisi pystyi tarkasteIemaan aina aika
ajoittain uudelleen yhdessd viranomais-
ten kanssa.

- Aivan toinen asia on lisdksi se,
etti julkisuus arvostelee ja mittaakin
ryrielekeyhtiriitii hywin pitkalti juuri si-
joitustoiminnan onnistumisella. Tissd
kisassa turvallinen sijoituspolitiikka ei
ole niitd painavampia kriteerejd, Vuoria
huomauttaa.

Vuorian mielesrd sijoitustoimintaa
myriden hywin hoidettu ryc;elakejarjes-
telml on kokonaisuudessaan yksi suoma-
lainen menesrystekijii. - Kun eleke-edut
ja elikkeen karttuminen ovat kunnossa,
stabiloi se koko yhteiskuntaa. Tama koi-
tuu myris suomalaisyrirysten hlwdksi.

Kelpo kasvo kolmikantaan

Keskustelun pyciriminen sijoituskysy-
mysten ymp:irill?i saattaa joskus viedi
ajatuksia sivuun ry<ieldkevakuuttamisen
perimmd.isestl tehtdvlstd eli ehkkeiden
turvaamisesta. Tdssd suomalainen tyci-
ellkejdrjestelmd on Vuorian mukaan
osoittanut uusi utum iskykynsd.

- Meillii puhutaan paljon suurista ikd-
luokista ja niiden aiheuttamasta kustan-
nuspaineista, mutta samalla unohdetaan,
etti esimerkiksi ryrielekejarjestelmdssd on
varauduttu jo pitkiiiin vlest<in ikiiiinty-
miseen.

Vuoria huomauttaa, ettl kyse ei ole
kuitenkaan pelkdstd matematiikasta tai
sijoittamisesta, vaan lcyse on mytis ennen
kaikkea asenteista. Sen vuoksi esimerkik-
si Varma tekee paljon triitl asiakasyrirys-
tensd rytihywinvoinnin eteen.

- Kaiken kaikkiaan eldkepolitiikassa
kannetaan suurta huolta suomalaisten
ry<issi jaksamisesta ja ryriurien jatkami-
sesta. Tdssd emme ole yksin, vaan mui-
den alan tdrkeiden kysymysten tavoin
nditikin asioita kehitetlln kolmikanta-
periaatteella eli yhdessd rycimarkkinaosa-
puolten ja valtiovallan kanssa.

Te ksti : Koti Kolli o m ii ki
Kuvo: Koius Hedenstriim
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- Eliikeuudistus antaa vatintamahdo[[i-

suuden. Jos henkitti haluaa parantaa oman

eldkkeens6 tasoa, niin se on mahdo[[ista

tytiskentelemdtti pitem pHdn. Johtaia Mark-

ku J.liitiske[6inen TELA:sta toteaa, ettd

i kiiiintyneille tyti nte ki jtiille on tarjolla hyvti

uutinen: Parillakin vuode[[a jatkettu tyti-

ura voi kartuttaa elHkettd iopa yhdeksdn

prosenttia elHkepalkasta.

LIlil.$:il,[:ru:::
I I netulla viestinndlll ja laa-

I I ja.nittaisella viesrintlkam-
panjalla.

- Ensi vaiheen viestinnilliseen koh-
deryhmidn kuuluvat ne henkildt, jotka
pddsevdt jousravan elekeien piiriin vuon-
na 2005. Henkikikohtaisen kirjeen ty<i-
eldkkeestd ja sen eduista ovar jo saaneet
yksityissektoreilla ty<iskentelevdt ensi
vuonna 63-,64- tai 65-vuotiaiksi tulcvat.
Neitten ikaluokkien miiri on 70 000:sta

Ellikkeelle ehtii
mytihemminkin

Viesti etenee yhteistytilll

100 000:een. Kirjeessl on ehkelaskelmat
ja tieto siitl, kuinka edullista on jatkaa

ry<iehmdssl. Tlssl suoramarkkinoinnis-
sa tycielikevakuuttajilla on tlrkel osa,
koska heilla on suorat yhteydet omiin
vakuutettuihinsa, Markku J. Jaeskelai-
nen toteaa.

Hdn korostaa, etti ryrielikeuudisruk-
sen viestinndllinen haaste on huima:

- Ihmisten pitdd mieltid se, etti elik-
keelle siirrymisen sijasta on mahdollisuus
jatkaakin ry<ieldmdssd ja ettl tdstl palki-
taan paremmallaelakkeella. Lyhytkin

ryoskentely Iisdd eldkkeen medraa, Jaes-
kelainen toteaa ja lisdd esimerkin: "Kun
ihminen on tiyttdnyt 63 vuotta ja jatkaa
tyrissl, niin kannustinkarttuma on 4,5
prosenttia vuosiansioista. Tyoeliikeuudis-
tus tarjoaa siis porkkanaa, eika keppie!"

Kirjeitten saajilta on jo tullutkin pa-
laurerra omiin yhriciihinsl.

- Ihmiset ovat olleet kovin ylldtrynei-
td uudistuksesta eivitkd he ole tienneet
uudistuksen koskevan juuri heitd.

Tietlmdrtomyyteen voi olla montakin
syytd. Johtaja Markku J. Jaaskelainen

Yksi liillisii ratka isuia
harkitaan

I - Ehkeasioissa ihminen ajattelee
I yksil<ikohtaisia ratkaisuja. Jokai-
sella meistl on odotuksia ja toiveita eli-
koirymisen varalle. Jotkut ovat valmiita
jatkamaan rytiehmdssd tavalla tai toisella,
toteaa Keskindinen Elikevakuutusyhtiri
Eteran toimitusjohtaja Lauri Koivu-
salo, joka toimii Tyriel:ikevakuuttajat
TELAn hallituksen puheenjohtajana.
Hdnen mielestdin liukuva elakeike on
kiinni monesta asiasta ja paljolti se on
kiinni rycipaikasta.

- Millainen on yleistilanne ja millai-
nen maaperd kullakin henkil<;lla on. Mi-

kiili ihmiset jatkavat ryossl esimerkiksi
63-vuotiaaksi, niin se on mielestdni hyvd
saavutus verrattuna nykyiseen 59 vuoden
keskimllrlln. Ihmisille pitld kertoa re-
hellisesti ja avoimesti ne asiat, jotka liit-
rywit elikkeelle si irrymiseen.

Lauri Koivusalon mielestl 2000-lu-
vulla ei pidl yrittld 1960 tai 1970-lu-
vun ratkaisuja.

- Elikesanoman tulisi olla sellainen,
ettd se koettaisiin positiivisena. Eldke on
turvattu ja jiirjestelma toimii hyvin.

Tycieldkeuudistuksen sanomaa voi-

- Tytietiiketurva on rakennettu meilli
vankalle pohialle, jotla tullaan toimeen
ikiiiintyviissii ympiristiissikin, toimi-
tusjohtafa Lauri Koivusalo vakuuttaa.
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- Elikeuudistuksessa kohdennettu
viestinti on paikallaan, sanoo lohtaja
Markku l. liiiskeliinen.

arvelee, etti uudistus on tullut nopealla
aikataululla eika site olla viele mielletty
omakohtaisesti.

- Ihmiset herilvdt elhkeasiaan vasta
sitten, kun se heitd konkreettisesti kos-
kettaa.

Vati ntaoi keudesta mytinteisti
viesti6

Ehketurvakeskus ja TELA ovat tehneet
yhteisen viestintdsuunnitelman ty<ieli-
keuudistuksesta. Suunnitelmien mu-
kaan kohderyhm?ikirj eiden tekemisen
ja ldhettdmisen lisdksi on jo jirjestetty
toimittajaseminaareja ja kysely- ja visai-
luohjelmia radioihin.

Ylen kuntotalkoor -sarjaan on tuotet-
tu viisi ohjelmaa keviiiillii ja toiset viisi
ohjelmaa ldhetetddn syksylle. Lokakuussa
viikolla 42 alkaa MTV3:ssa teemaviikko
ryoeldkkeestl. Samalla viikolla eliikeyh-
ticiissl ja -laitoksissa saa uudistuksesta
eriryispuhelinneuvontaa.

ETK:n Tyovoitto-lehti jaetaan joka
kotiin viikosta 45 alkaen. Joulun vlli-
plivind eri tiedotusvdlineissd on ndyt-
tdvd mainoskampanja. Paikallislehdille
on tuotettu faktalaatikoita yhteistyossl
Elaketurvakeskuksen, Kuntien eldke-
vakuutuksen, Merimieseldkekassan ja
Valtiokonttorin kanssa. Loppuvuodes-
ta my<is televisiossa ndkyvdt mainokset
eldkeuudistuksesta. Ylen teksti-w kertoo
eldkeuudistuksesta sivulla 805.

- Vuonna 2006 valintaoikeuden pii-

riin tulevat uudet ikdluokat saavat heille
kohdistetun kirjeen ensi vuonna. Valin-
taoikeuden piiriin kuuluville jdrjestetddn
myos tiedotustilaisuuksia. Tydelekeva-
kuuttajat jiirjestiiii vuosittain noin 1300
tilaisuutra. Teman lisdksi ensi vuonna
pidetiin 60 tilaisuutta 1940-1945 syn-
ryneille, johtaja Jziiiskelainen kertoo.

Kuluvana vuotena ja tdlle hetkelh huo-
miota kiinnitetiin jo olemassa olevien eri
hankkeiden ja profektien koordinoimiseen.
Sosiaali- ja rytrministeririn \ETO-ohjelma
ryciministeririn TYKES-ohjelma, opetus-
ministerin NOSTE-ohjelma ja Tytiterveys-
laitoksen KESTO-ohjelma saavat seurak-
seen ty<ielikejirjestelmin "Kohdennettu
tiedotus Iiukuvasta elekeieste" (KOTI)-
projektin. Neme kaikki tdhtldvdt kansa-
laisten ryriurien pidentimiseen. Hankkeita
koordinoimalla pyritdin vdlttdmidn piil-
lekkiistd ryritd. Yh teisryrihcin osall istuvat
mycis Valtioneuvoston kanslia ja Kansan-
eld.kelaitos.

Johtaja Markku J. Jeeskelainen kiteyt-
tII ajatuksena seuraavasti:

- Jos keskimddrlistl eldk<iitymisikdi
ei saada nostetuksi nykyisestd 59 vuodes-
ta ryoeldkeuudistuksessa tavoiteltuun 62
vuoteen, niin ajaudumme ehkkeiden
leikkauksiin ja elakemaksujen korotta-
miseen. Nlinhdn on keynyt Keski-Eu-
roopassa. Suomalaisen eldkeuudistuksen
vahvuus on siind, etti pienilld kaytttyty-
misen muutoksilla jiirjestelmimme kes-
tdl kovimmatkin paineet. Elakemaksuta-
so sdilyy 25 prosentin tierdmissd ja pdr-
jddmme eurooppalaisessa kilpailussa.

Te ksti : Pi rkko I yvii ko rpi
Kuvot: Tuulikki Routio

daan viede nuorillekin:
- Uudistuksessahan on mietitry nuo-

riakin, silli elekkeen karttuminen alkaa
jo 1S-vuotiaana. Uudistusta on my<is laa-
jennettu koskemaan palkattomia jalaoja.
Opiskelijallekin eldkettd kerry7.

Toimitusjohta.f a lauri Koivusalo ihmet-
telee nylrynuorten huolestumista eldkkei-
den maksamisesta. Saako nuori eldkettd ja
jd.dkri nuorille liikaa malsettavaa?

- Ei minulle tullut parikymppisend
tillaisia epeilyj e mieleenikddn!

Koivusalon mukaan Suomen tilanne
on parempi kuin esimerkiksi Ranskassa,
Saksassa tai Italiassa, joissa eldkkeiden
rahastointiaste on matalampi eikl o[e
varauduttu ennakolta kovin paljon har-

maantuvaan tulevaan.
Suomalaista elakemallia voi Koivu-

salon mukaan tarjota malliksi muillekin
maille.

- Suomessa on merkittivd asia se,

efte teella on pysrytry sopimaan vaikeis-
takin asioista. Tydelekejarjestelmdn ko-
konaisuudistus ei ollut helppoa kaikille
ryhmille. Nyt se on viery kuitenkin llpi
ja siinii ovat mukana niin julkinen kuin
yksityinenkin sektori. Meilld on pidetry
kunnioittavana asiana sirl, ettl pysrym-
me sopimaan! Meilla on tehokas sopi-
musjerjestel md: ry<inrekijdt .ja rytrnanta-
jat sopivat, hallitus toteuttaa pldtrikset
lainsddddn ncissl.

P.l.

Puhelinneuvonta

73.to. klo 20-22,
r4.ro f a 15.10. klo 8-2o.
o2o3 42342 (yksityiset)
o2o3 42343 (kunta-ata)
ozo3 4444 Qaltio)
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- Eliiketurvakeskus ja keskeiset

yksityisen sektorin ty6eliikelaitokset

kiiynnistivtit viime vuoden puole[[a

ehkti kaikkien aikojen suurimman tie-

tojiiriestetmiin tiittyvtin kehitys ha n k-

keensa. Siihen liihtivtit pian mukaan

mytis jutkisten atojen el6kelaitokset,

kertoo toimitusjohtaja Ari lkonen han-

ketta koordinoivasta Arek Oy:sti.

Arekin IT -hankkeet etenevet vauhdilla

Tyti.lilkkeiden
ansai ntaieriestelme
uuteen kuosiin
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N*rffiffi
keeseen ja tyonantajien tyciehkevakuu-
tusmaksuun vaikuttavisra ansioista.

AnsaintajirjesteImi:in talletetaan
kaikki ryoelakkeen mIIriIn vaikuttavat
tiedot niin, ettd kukin ryontekijdn ehk-
keelle siirtymistd edeltlvin tyoelikeva-
kuutuksen hoitanut elikelaitos pystyy
niiden perusteella laskemaan ellkkeen
vaivartomasri ja nopeasti. Teme edel-
lyttid Ikosen mukaan, ettd hajautetun
tyoelikejdrjestelmdn sishlh kerdtyt va-
kuutettuja koskeuat tiedot ovat samoin
edellyryksin kaikkien elakelaitosten key-
trissi.

- Viela nylcyisin samat ansioita koske-
vat ticdor joudutaan tallentamaan ryon-
antajicn ilmoitusten perusteella ensin
elekelaitosten omiin tietojdrjestelmiin
ja sitten vield toistamiseen Ehketurva-
keskuksen ryosuhderekisteriin. Nyt tuo
p:inllekkiiinen ryci karsitaan, ja se vdhen-
tdd tietysti kustannuksia ja tuo lisdd te-
hokkuutta, vakuuttaa Ikonen.

Tlvoitteena on siis rakentaa kaikille
rycieldkealan toimijoille yksi ja yhteinen
ansaintarekisteri, mistl k;yryy ry<;elakkei-
siin liitryvd riero sutjakkaasti.

Yksiryisten alojen ryrieldkkeite yli 40
vuotta sitten rakennettaessa silloinen
tietotekniikka ei antanut vield mahdol-
lisuutta hoitaa hajautettua ryttelakejer-
jestelmdd ja eldkkeiden laskentaa muulla
tavoin, tietll Ari Ikonen. Nyt ansainta-
jiirjestelmii pannaan uusiin kuosiin nyky-
tekniikan avulla.

Elikeremontti taustalla

Syslyksen nyt meneilh olevaan hank-
keeseen antoivat eduskunnan pllndmlt
ryrieliikeuudistukset, joista ensimmliset
tulevat voimaan vuoden 2005 alussa.
Yksityisen puolen rytieliikelakeja yksin-
kertaistetaan yhdiscnmiillii kaikki rytin-
tekijtiitii koskevat elakelait TEL, LEL ja
TaEL yhdeksi rytieliikelaiksi TYEL:ksi
neille niikymin siten, enl se olisi voimas-
sa jo vuoden 2007 alussa.

- TYEL pakottaa joka tapauksessa
eldkelaitokset uudistamaan omia tieto-
jiirjestelmiiiiin perin pohjin. Kun tyti
tehdiiiin yhdessd, kaikki hytiryvzit, laskee
fui Ikonen.

Arekin hankkeiden aikataulu on siis
ddrimmiisen tiukka, koska tulossa olevat
muutoket ovat perusteellisia ja suuria.

Liihes kaikki mukana

AnsaintajirjesteImdn rakentamiscsta ja
sen hallinnoimisesta allekirjoittivat osa-
kassopimuksen lehes kaikki elakelaitok-
set. Mukana ovat Eliketurvakeskul<sen li-
siksi Elike-Fennia, Elake-Tapiola, Etera,
Ilmarinen, Kuntien elekevakuutus, Me-
rimieseldkekassa, Pensions-Alandia, Val-
tiokonttori, Varma-Sampo ja Veritas.

Arekin asiakkaina on osakkaiden
lisaksi jo koko joukko muita elikelai-
toksia.

Eliketurvakeskuksella on Arek Oy:n
osakkeista noin viidennes. Muiden osuu-
det vaihtelevat yhdestd prosentista hieman
vajaaseen viidennekseen.

- Yhteisen yriryksen osakkuus ja asi-
akkuus ovat avoimia kaikille vastaavaa
lakisddreistl ryoeldkevakuutusta harj oit-
taville yriryksille. Alalla toimiminen ei
edellytd palvelun hankkimista perustet-
tavalta yritykselti. Ulkopuolelle jIlv1t
hankkivat vastaavat palvelut edelleen
nykyiseen tapaan yhteisryrissi Eldketur-

salle toimihenkilolle ja tarvittava mllrl
projektiryotiloja yli sadalle hengelle, jotka
tekevlt rycitdln yhtion tiloissa projektien
ajan. Suurin osa heistd on jlrjestelmd- ja
ohjelmistotoimittajien vdkei ja loput eli-
keyhticiiden ja -laitosten asiantuntijoita,
kertoo Ikonen.

Tyii etenee vauhditla

Ikonen kiittelee kaikkia hankkeessa mu-
kana olevia siiti, etti ansaintajdrjestel-
mdn rakentaminen on lihtenyt ripelsti
liikkeelle.

- Viime vuodenvaihteessa meille oli
jo tdydessd vauhdissa kymmenkunta an-
saintajdrjestelmin toiminnan ja teknisen
infrastruktuurin miirittelyyn li ittyvdc
projektia. Toimittajat saivat ne valmiik-
si kesldn mennessi, vaikka aikataulu tiu-
kalle menikin, huokaa Ikonen.

Keslkuussa Arek julkisti avoimen tar-
jouskilpailun ansaintajdrjestelmin toteu-
tuksesta ja sen vaatimista tukipalveluista.
Tarjoukset saatiin kymmenelti IT-alan
yrirykselti. Projektivastuullisiksi toteut-
tajiksi valittiin Accenture, Cap Gemini
Finland ja TietoEnator.

Tulevan syksyn suuri haaste Arekil-
la on polkaista kayntiin mittava joukko

:::I 
r-j.U*ja koulutuksineen kaikki-

On keskityttdvi oikeisiin asioihin

Ansaintajair.iestelmin on oltava valmis
vuoden 2007 alkuun mennessd, vaikka
viele eivet ole edes selvilla TYEL:n ja
sen soveltamisen yksityiskohdat, jotka
pitdl kuitenkin uuteen jdrjestelmiln
slsallyttaa.

- Niiin suuren hankkeen onnistumi-
sen kannalta kdytrd<inotto on todella ld-
hella. Tiul,J<a aikataulu vaatii projektei-
hin osallistuvilta tarkkaakin tarkempaa
keskitrymistl oikeisiin asioihin, pohtii
Ikonen.

Ikonen on kuitenkin tyFtyvlinen vii-
me talven aikana tehryyn haastavaan ryd-
htin, joka tehtiin "jatkuvasti kiiymistilas-
sa olevien toimintaprosessien keskelh",
kuten han asian ilmaisee.

Teksti: louko Moilonen
Kuva: Tuulikki Routio

Arekin omistaiat ia
omistusosuudet:

Eldketurvakeskus
Veritas
Pensions - Alandia
llmarinen
Varma-Sampo
Tapiola
Elike-Fennia
Etera
Merimieseltikekassa
Valtiokonttori
Kuntien eldkevakuutus

o,

2O,OO

2,OO

1,OO

r8,oo
18,oo

7,oo
4,oo
4,Oo
lrOO

9,oo
15,oo

vakeskulaen kanssa, muistuttaa Ikonen.

Arek koordinoi tydte

Ikonen painottaa, etti Arek ainoastaan
koordinoi yhteisen ansaintajdrjestelmdn
rakentamista ja hankintaa. Varsinaisen
tydn tekevlt eri ohjelmistotoimittajat
tarjouskilpailujen perusteella.

Arekilla imellden ei ole palkkalistoilla
sellaisra henkildmearce, joka ndin mitta-
vasta hankkeesta suoriutuisi.

- Olemme nrokranneet meille sopivat
tilat Eldketurvakeskukselta Itl-Pasilasta.
Sielti ltiytyvit huoneet Arekin kahdek-

g t 2oot1 Staaile



Vuoden alussa ammatillisesta kuntoutuksesta tuli takisii?iteinen

etuus. Sen mukaan tyiintekijiillii taiyrittiijiittii on oikeus hakea

kuntoutusta ja saada siitii piiiittis, josta voivalittaa. Hakemusten

runsaus onkin yltdttinyt tytieldkelaitosten kuntoutuksesta vas-

taavat. Syyn hakemusten kasvuun uskotaan ltiytyvtin hyvin peritle

menneestt tiedotuksesta.

untoutusta
haeffiuinnolla

lehti kysyi neljiiltii
ryoelikelaitoksen kuntoutus-
paellikcilre, miten viimeisin
kuntoutusuudistus on ndky-

nyr kdyrdnn<issd ja millaisia kokemuksia
toimeenpanosta on saatu.

Kaikki haastateltavat ylhtryivdt hake-
musten tulvasta. He itse ennustivat noin
kymmenen prosentin kasvua. Kaikkiaan
hakemukset ovat lisddntvneet noin 30
prosentilla.

- Heindkuun loppuun mennessd
Kuntien ehkevakuutuksen (Kevan) kun-

toutusasiakkaiden mldrd oli kasvanut vii-
me vuoteen verrattuna yli 60 prosenttia,
Sirpa Salminen kertoo. Hdn uskookin
kiinnostuksen olevan valtaosin Tyti kun-
toon -kampanjan ansiota.

Mari Salmi Elike-Tapiolasta yhtly
nikemykseen viestinndn onnistumises-
ta. Heille hakemuksia on tullut noin 30
prosenttia viimevuotista enemmln.

Varman hakemukset ovat lisdlnty-
neet viidenneksella. Jyri Juustin mie-
lesrd kasvu on monen asian summa.
Tietoisuutta on lislnnyt kampanjoiden

lisdksi suunnitelmallinen tyri asiakas-
yrirysten henkiktst<thallinnon ja ty<iter-
veyshuollon kanssa.

Ulla Jlrvi Eterasta raas toreaa, etrl
heidnn asiakkaansa tietrivrit kuntoutuk-
sesta vield liian vdhin. Mutta siihen
verrattuna kuinka paljon hakemuksia
on tullut, tietoisuus kuntoutuksesta on
lisdinrynyt. Hakemusten mlIrI vuoden
takaiseen on noussut noin 30 - 40 pro-
senttia.

Laitosten luvut eivdt ole tdysin ver-
tailukelpoisia, silh toiset mittaavat ha-

- Kuntoutussuunnitelman rakentaminen
on kivutiain vaihe. Kun siinl pilistiln
eteenplin, tuloksia alkaa tutla, uskoo
EtEke-Tapiotan kuntoutuspleltikk6
MariSalmi.

Varman kuntoutuspilltlikk6 f yri I uustin
mielesti tytieltikekuntoutus pitli saa-
da osaksi yrityksen hyviiil henkiltistd-
iohtamlsta.
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kemusten ja esimerkiksi Keva uusien
asiakkaiden mddrid.

Elokuun loppuun mennessd kuntou-
tuspldtciksii oli annettu 3 614. Niistn
hyliittiin 29,2 prosenttia.

Kevassa hakemul<sista on hyldtry noin
30 prosenttia. Yhteisti ndkemystd hae-
taan siitl, mikd. on tyrikpyn menetyk-
sen uhka niin jdrjestelmdn sisllld kuin eri
yhteistycikumppaneiden kanssa. Selvdsti-
kean se ei ole yhtenevd.inen. Myris hake-
musren kirjavuus yllatti. Niita oli laitos-
kuntoutuksesta silmdlaseihin asti.

- Varman pdltdksistd on hylatty 20
prosenttia. Koska hakemusten kasvu on
ollut hallittua, myris hylkaysprosentti on
pysynyt hyvin kurissa. Varmaankin tuli
aluksi vilrdnlaisia hakemuksia. Srynd oli
Kelan ja ty<ieldkelaitosten vilinen roolija-
ko, joka sekin on nyt paranemassa. Mut-
ta kylla viehkin ilmenee tilanteita, jossa

ihmiset ovat pikkuisen hukassa, mistd,
mitl ja kuka hakee, Juusti harmittelee.

- Tiedotuskampanjan jdlkeen on aika
odotettavaakin, ettei hakemusten osuma-
tarkkuus ole tdysin kohdallaan. Tilanne
todennikciisesti korjaantuu, kun klytdn-
ncit vakiintuvat, Mari Salmi toteaa.

Kuntoutussuunnitelmat vaihtelevat

Ennen kuin kuntoutus aloitetaan, pi-
tld olla kuntoutussuunnitelma. Usein
sellainen on jo mukana kuntoutusha-
kemuksessa.

Jyri Juustin mielesti hajontaa on. On
erittlin huolella tehtyja suunnitelmia ja

taas sellaisia, iotka ovat liihes blankkof a
eli kuntoutusta ei ole mietitty lainkaan.
Kuntoutussuunnitelman teko voi olla
joskus rycildstd. Ennen kuin se loksah-
taa paikoilleen, aikaa saattaa kulua jopa
vuoden verran.

- Eliike-Thpiolaan tulleet kuntoutus-
suunnitelmat vaihtelevat. Ty<ipaikka-
kuntoutusta koskevat suunnitelmat on
tydpaikoilla mietitty huolella. Toinen
aaripaa on se, etta haetaan hyvinkin
laajasuuntaisia suunnitelmia eika juuri-
kaan mietitl, onko aikaisempi koulutus
tai ry<ikokemus hycidynnettdvissd, Mari
Salmi kertoo.

U[a Jervi on todennut, etta Eteran
asiakkaat ovat usein melko hankalissa
tilanteissa: heille itselleankaan ei ole ka-
sitysti, miti tulevaisuus voisi olla, kun
rytikyky entiseen ammattiin on mennyt.
Joskus taas hakemusten liitteinl on sel-
keitd suunnitelmia, joita Eteran ei tarvit-
se kuin hyvaksyii.

- Kuntoutussuunnitelmissa ltiydetean
yhteinen slvel helposti. Keva antaa kun-
toutuspdltriksessdin tiedon kuntoutusoi-
keudesta seki arvion mldrdrahasta. Sen

f iilkeen asiakkaalla on aikaa pohtia kun-
toutussuunnirelmaa ja kayda siita keskus-
teluja, Sirpa Salminen selvittdl.

Tytikyvyttiimyyden u h ka - kisite
kaipaa selvennyste

Kuntoutuksen edellyrykseni on, ettd
henkil<;lla on rytikpyttrimryden uhka,
jota voidaan torjua kuntoutuksella. Li-

slksi vaaditaan, ettd hakijalla on tule-
van ajan oikeus ja riittdvl yhteys tyti-
elamaan.

Sirpa Salmisen mukaan uhka tulla
tytrkyvyttdmiiksi -linjaa haetaan niin
tyrieldkejdrjestelmdssd kuin terveyden-
huollossakin. Klsite ei viele ole tlysin
kristallisoitunut. Elave elema tuo kai-
kenlaista vaihtelua, jota ei etuklteen
osata arvata.

My6s Jyri Juusti toteaa, ettd kyseisen
asian mdirittely keskusteluttaa jatkuvasti
ja kaipaa selkeyttimistd.

Sen sijaan Mari Salmen ja U[[a Jdrven
mielestd ryrikyvytttimyyden uhkan mid-
ritystd ei ole koettu ongelmaksi.

- Mutta se mika meille on ollut
ongelmallista, on tyoeldmdln sitou-
tuneisuuden ja riittlvdn tytrhistorian
kasitteiden tulkitseminen. Kuntoutus-
hakemuksia tulee melko paljon raken-
nusalalla ryriskenteleviltd nuorilta, joilla
on vdhdn ryrikokemusta ja alan ammatti-
koulutusta ja jotka kenties alun perinkin
ovat valinneet viiri alan. Mycihemmin
he ovat joutuneet toteamaan, etteivit
pysry flysisesti raskaaseen ty6htin, Ulla
Jarvl selvlttaa.

Terveydentilan lisdksi tarkoituksen-
mukaisuutta arvioidaan mycis silloin,
kun mietitddn, minke ikiistd tyonteki-
jed aletaan kuntouttaa.

- Meiddn kuntoutujamme ovat par-
haassa ryriidssl olevia, eli esimerkiksi vii-
me vuonna heistii 45 prosenttia oli 40

- 49-vuotiaita ja 29 prosenrtia 30 - 39-
vuotiaita. Yli viisikymppisten kuntoutus

Eteran kuntoutuspliiiltikk6l, Ulla liir-
vee, mieltyttel tisiiiintynyt yhteisty6
kuntoutuiien kanssa. Yhteistytisse teh-
ty kuntoutussuunn:telma lisi6 kuntou-
tuian sitoutumista siihen.

Kuntien etlkevakuutuksen kuntoutuspeelfikki,
Sirpa Salmisen mieleste on terkeee, ettt kun-
toutusta opltaan kXyttlmlin. On hyvi, jos nyt
saatiin tiedotuksetla haaviin potentiaaliset
kuntoutettavat.
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FAKTAA tydelSkekuntoutu ksesta

. Ammatillisesta kuntoutuksesta kuntouruja
saa toimeentulokseen kuntoutusrahaa joko
tiyttd ta,i osakuntoutusrahaa, jo*a ovat aina
suurempia kuin pelkiit tycikyvyrtdmyys-
elekkeet.
Ty<ikyvyttrimyyseliikkeella olevalle
kuntoutujalle elikkeeseen maksetaan
kuntoutuskorotus. Kuntoturujalle
voidaan maksaa my<is harkinnanvaraisra
kuntoutusavustusta.

. -lyoelekekuntoutus on tarkoitettu
rytiehmdssi oleville. Kuntoutuksen
kustantavat rytiehkelaitolaet. Kela
puolestaan jiirjestiid ammatillista kuntoutusta
rydellmdn ulkopuolella oleville tai vain
vdhln aikaa rytieldmdssl olleille.

. Kuntoutuksen ehdottomanakriteerind
on ry<ilgruytttimyyden uhka, jota
tarkoituksenmukaisella kuntoutuksella
voidaan siirtli tai estii. Kuntoutuksella
tueraan yksiltin jatkamista ryoeLim:issa.
Kuntoutuksen mahdollisuudet selviretdin
aina ennen ty<ikyi,yrttimyyselikepiircistd.

. Varsinaisesti tytieliikekunroutus klynnisryy
kuntoutushakemuksella.

. Kuntoutus on aina yksiltillista ja
ammatillista. Se suunnitellaan hakijan
tarpeiden mukaan.

. Kuntoutuksen ldhtcikohtana on
yhteisryo oman rytipaikan kanssa. Ensin
pyritlin selvittdmld.n mahdollisuudet
rytijiirjestelyihin. Ammatillinen kuntoutus
voi olla my<is muun muassa neuvontaa,
tyokokeilua, rytihdn valmennusra,
uudelleenkoulutusta tai elinkeinotukea.

. Ty<ieliikekuntourusra hakeva saa
valituskelpoisen piitciksen oikeudestaan
kuntoutulseen. Valitusoikeutta ei ole
tycieldkevakuuttajan kuntoutuksen sisdltcid
eli kuntoutussuunnitelmaa koskevasta
ratkaisusta.

. Samat sid.nndkset koskevat my<is yrittiijiii ja
maatalousyritt[jid.

Hylkiiyssyyt ajalla 1.1.-31.8.2oo4

vaatii suurempaa harkintaa, mutta on
silloinkin usein kannattavaa, Ulla Jdrvi
painottaa.

Kevalla ikeantyneiden kuntoutta-
minen on vuosien saatossa kasvanut.
Suurin kuntoutettavien ikdryhmd on
46-55-vuotiaat.

Varmassa on vdhdn opeteltukin, mil-
loin ja missd tilanteissa on tarkoituksen-
mukaista kuntouttaa.

- Aikaisemmin kuntoutujien keski-
ike oli 46 vuotta. Toisaalta meilld on
tehty kuntoutussuunnitelmia kolme-
kymppisille ja pitkiisti yli viisikymppi-
sille. Alkuvaiheessa tuli melko paljon
40-luvulla syntyneiden hakemuksia.
Silloin oli pohdittava, voiko ty<ikyvyt-
t<imyyden uhkaa kuntoutuksen keinoin
enld pienentil, Juusti arvioi.

Elake-tpiolan kunrourertavista suu-
rin osa on 4}45-vuoriaita, mutta hajon-
taa ldyryy kumpaankin suunraan.

Keinojen valinta monisaikeinen
juttu

Ammatillinen kuntoutus voi olla myris
muun muassa neuvontaa, tyrikokeilua,
tyohrin valmennusta, uudelleenkoulu-
tusta tai elinkeinotukea.

- Me olemme tehneet suunnitelmal-
lista yhteistycitl yritysten kanssa. Var-
massa on isommille yrityksille nimetty

Ei tulevan ajan oikeutta

I ei eliikkeeseen oikeuttavaa
tytiskentelya ta muu
juridinen syy

! Tapaturma tai
liikennevakuutusyhtiti
kuntouttaa

I Ei tyttkyvyfttimyyden uhkaa

Kuntoutus ei
tarkoituksenmukaista

f Muu syy

kuntoutussuunnitteli j a. Kuntoutusoh-
jelmista yli puolet on ry<ipaikkakunrou-
tusta, ry<ikokeiluja ja rydhdn valmennus-
ta. Uudelleenkoulutus kesiftee vehan alle
puolet, Juusti kiteyttdI

- Kuntapuolella on aina ollut otol-
lista tehde tycitl, koska asiakkailla on
yleensl pitka kunta-alan ty<isuhde ja
kunnissa on monenlaisia tehtdvid. Li-
sdksi kuntoutujien on ollut suhteellisen
helppo ryr;llisrya kuntoutuksen jiilkeen.
Toisaalta meiden ongelmana on, erra
moniin kunnallisiin tehtdviin on hlwin
suuret muodolliset pltevyysvaatimukset,
Sirpa Salminen tdydentld.

- Nyt sellaiset avustavar tehtdvdt, joi-
hin ei vaadita mitldn muodollista pite-
vyytte, on karsittu pois. Liikkuma-ala on
kaventunut ja keinot vlhentyneet.

Kuntapuolella on eniten toteurerru
ty6kokeiluja. On yritetty kiytiiii jokin
muu tehtlvd entisen ammatin lahelta.
Toiseksi suurin keinovalikoima on eri-
laiset koulutukset.

Myos Elake-Tapiolassa on suosittu
tyokokeiluja. Esimerkiksi kun ty<inte-
kijn palaa pitkalta sairaslomalta ryc;,hrin,
hdn voi tehdl ensin osa-aikaista ryotaja
vlhirellen kasvarraa ryomddrdnsd nor-
maaliksi. Samalla rycinantajalla on mah-
dollisuus pitdd sijaista. Myr;s ry<;kokei-
lu-ryrivalmennus yhdistelmld on kdytetry
silloin, kun tydnkr.rvaa kehitetdin niin,
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Vireille tulleet kuntoutushakemukset
Yuonna zoo3 ja arvio vuodesta 2oo4
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I K-hakemus ETK-selvittely

Vuonna zoo3 kuntoutukseen hakeudut-
tiin joko K-lomakkeel[a tai tytikyvyttti-
myysselvittelyn yhteydessii. Nykyisi n
hakeudutaan kuntoutukseen aina K-[o-
makkeella ja mini-K:[a.

Vuoden zoo4 [ukua ei voi pelklstiin
verrata vuoden zoo3 kuntoutushake-
muksiin, vaan kokonaisuuteen. Vuoden
zoo4 arviossa ovat mukana seki K- etti
mini-K-hakemukset. Mini-K:t vastaavat
osin elikeselvittelyn yhteydessd tehty-
iii tapauksia.

tyonantajat ovat havahtuneet huomaa-
maan, etti tyrintekijit ovat vihenevd
luonnonvara. Var-rhempien rakennus-
tyrintekijoiden hiljaisesta tiedosta ja
ammattitaidosta halutaan pitea kiinni ja
taata osaamisen siirryminen nuoremmille
sukupolville.

Palveluketiut sujuvimmiksi

Kaikki haastateltavat toteavat, cttl alku
hemmensi. Yhteistyritahot luulivat, ettd
mycis kun toutuskei not muutruivat.

Yhteinen toive on, etti kuntoutus
pitiisi piistd aloittamaan ajoissa. Myris-
kddn palveluketjussa ei saisi olla katkoja.
l\e ylce nsa edrstavat ryoelanras(a syrlay-
tymisti.

Kehittdmistd vaativat edelleen sujuvat
palveluketj ut yhteistyossi ryoehkelaitos-
ten, Kelan, ry<iterveyshuollon ja tyrivoi-
mahallinnon kanssa. Kaikki kuitenkin
vakuu(ravat, etrl kokonaisuus on men-
nyt hywldn suuntaan.

Te ksti : M o rj o - Li i so To ko la
Kuvot: Tuulikki Routio

ettl prosessista jeevet pois epdsopivat
ryrivaiheet.

- Jos joku esimerkiksi kaupallisen
peruskoulutuksen saanul on a.iautunut
toisentyyppiseen, fyysisesti raskaaseen
ryiihcin eikl voi tycissddn jatkaa, perus-
koulutusta klytetddn hywiiksi ryrikokei-
lussa. Lisdksi voidaan antaa tiydennys-
koulutusta, Mari Salmi tarkentaa.

- LEL-aloilla riypillisin kuntoutustoi-
menpide on ammatillinen uudelleenkou-
lutus. Flysisesti raskailla aloilla tuki- ja
liikuntaelinsairaudet estdvlt ryoss1 selviy-

rymisen. Usein ei ole muuta vaihtoehtoa
tyciehmld.n paluun mahdollistamiseksi
kuin kouluttaa henkilci ry<injohdollisiin
tehtdviin tai aivan uuteen ammattiin.
Eteran kuntoutusasiakkaiden perus-
koulutus on usein peruskoulu, ammat-
tikoulu tai ammattikurssi. Koulutukset
voivat kestdd kolme - neljd vuotta, Ulla
Jlrvi selvittll.

- Yleisintd on, ettl rakennusry<imies
tai kirvesmies koulutetaan rakennusmes-
tariksi tai muihin rakennusalan suunnit-
telu- tai ryonjohtotehtlviin. Periaatteena
on, erte entistd ammattiraitoa pyritidn
hyddyntlmlln uutta ammattia harkit-
taessa.

Eterassa kustannetaan TEL-aloja
huomattavasti vihemmdn ty6kokeiluja
ja ry<ihrin valmennusta. Niiti on hanka-
Ia jdrjestdl Erysisesti raskailla LEL-aloilla,

joilla ty<inantajan on usein vaikeaa tar-
jota kevyempll tyritd. Lisdksi rycisuhteet
ovat usein lyhpkestoisia. On mycis hwiI
esimerkkejd ryrinantaj ista, jotka haluavat
selvittld, milli keinoin he voisivat pitIl
hyvdn ryontekijdn yriryksessl esimerkiksi

rycinjohtotehtlvissd oppisopimuskoulu-
tuksen ja ryohonvalmennuksen avulla.

Asenteet muuttuneet mytinteisiksi

Jyri Juusri toteaa, ettl rycinanrajien
suhtautuminen ryrieldkekuntoutukseen
on muuttunut. Koulutusta halutaan
enemmln ja kiinnostus on selvdsti li-
sllnrynyt.

- Tietoisuus kuntoutuksesta kasvaa
myos henkilostdkustannusten kautta.
Monet yrirykset ovat kehittlneet henki-
losttiraportointi.idrjestelmiddn, joista n1-
kyvdt paremmin erilaiset kustannukset.
Mycis eldkekustannukset on huomattu
toisella tavalla.

Niin'ikiiiin Mari Salmesta on ollut
upeaa havaita, ettd tyrinantajat ihan
oikeasti vilittivdt tyontekijoistidn. He
ovat aktivoituneet fa suhtautuvat suo-
peasti kuntoutukseen. Tyr;paikka on
ollut entistd enemmin mukana hake-
musten teossa, mikr nikyy kuntoutus-
suunnitelmissa.

LEL-aloillakin ndkyy tyonantajien
asennemuutos. Ulla Jdrvi kerroo, ettd

{ r 200{1 \tAehxe



PArannusta
opiskelij oiden

eliketurvaan

Eliikeuudistus tuo l\ T m,x,i:l l;,u l,"ix;lI\ *ru;x'*ri::::;;r:
taloudellisesti itr.rrairia omassa kotitaloudessa
asuvia, ansiory<istd toimeentulonsa saavia hen-
kiltiira. Saman ikiryhmdn toinen IdripII asuu
vanhempiensa kanssa ja keskitryy vaikkapa tu-
leviin pldsykokeisiin tdysin vanhempiensa talou-
dellisen avun varassa.

Eleketurvakeskuksen, Kelan ja Palkansaa-
jien tutkimuslaitoksen yhteishankkeessa on
ensin pyritry saamaan kokonaiskuva siitd, mitd
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Vuoden zoo5 eliikeuudistus muuttaa merkittdvdsti nuorena karttuvaa eldketur-

vaa. Keskeisimpid uudistuksista ovat vanhuuseldkkeen karttumisen alaiktrajan

lasku viide[ti vuodella, alte kolmivuotiaan [apsen kotona tapahtuvan hoidon

eldkekarttuma ja suoritetusta tutkinnosta saatava eldkekarttuma.

Siitti, miten uudistukset vaikuttavat aikanaan maksettavaan elikkeeseen, on

nyt mytis saatu ensimmHisii tutkimustuloksia.

nuoret tekevdt ja mistd he saavat tulonsa. Tie-
topakettia on hyodynnetty tehtiessd arvioita
vuoden 2005 elikeuudistuksen vaikutuksista
nuorena karttuvaan ehketurvaan. Tirloksia on
esitelry tutkimusraportissa "Nuorten tulojen ja
toimeentulojen palapeli".

Tdssi kirjoituksessa keskitytiin vain van-
huuselakkeen karttumisen alaikirajan laskun
ja suoritetusta tutkinnosta saatavan karttuman
arviointiin.

Esiteq.t laskelmat ja arviot perustuvat Tilasto-
keskuksen vaikuttavuusaineistosta pddasiallisesti
vuosilta 1995-1999 saataviin tietoihin. Koska

nuorten tyrillisyys, opiskelu ja tyottrimyys ovat
hyvin suhdanneherkkil, tarkastelussa on pyritry
hyodyntdmldn aina useampien vuosien tietoja
muun muassa toteutuneista ansioista.

Karttumisiin laskulla vShin vaikutusta

Eldkkeen karttuminen alkaa uudistuksen jdlkeen
23 ikivuoden sijaan jo l8-vuotiaana. Samalla
ryrinanta.ian vakuuttamisvelvollisuus siirtyy ny-
kyisestd 14 vuodesta 18 ikdvuoteen. Muutokset
parantavat siti eplkohtaa, ettd henkikistd on
voitu maksaa jopa yhdeksiin vuotta elekeva-
kuutusmaksua ilman, etta henelle itselleen on
kerrynyt tdltl ajalta eldketti.

Elakkeen karttumisidn lasku ajoittuu yhsilon
elinkaarella vaiheeseen, joka on suurten muu-
tosten aikaa. Ikdvuosina 18-22 nuorten pllasi-
allinen toiminta on hlwin eplvakaata. Toisen
asteen ammatillisen koulun ja lukion valinneet
pddttdvdt opintonsa. He hakeutuvat .ioko tyri-
markkinoille tai jatkokoulutukseen. Kumpaan-
kin siirrymddn liitryy kitkaa, .ionka seurauksena
sekd ryrittcimien ettd ei-aktiivisten tyrivoiman
ulkopuolella olevien mddrd on suurimmillaan
.iuuri 20 ikivuoden molemmin puolin.

Tiihan iklvaiheeseen ajoittuu myris varus-
miespalvelus, jolta ajalta ei ainakaan toistaisek-
si kartu ehkettd. Tyrillisten osuus alkaa kasvaa,
mutta tyrillisenikin nuorimpien ikdluokkien
ansiot jddvdt vield. sangen alhaisiksi vdhdisen
tyrikokemuksen ja mahdollisesti puutteellisen
ammatillisen koulutuksen vuoksi.

Kokonaan ilman ryrituloja oli vuosina 1995-
1999 noin kolmannes 1 8-vuotiaista ja 22-vuoti-
aistakin joka viides.

Tilastokeskuksen vaikuttavuusaineistoon pe-
rustuvien laskel mieni perusteella 7 822-v uoriaa-
na - siis viiden vuoden ajala - kaikkien nuor-
ten keskimllrdinen ansiory<jstd karttuva ehke
tulee olemaan noin 25 euroa kuukaudessa. Jos
laskelmiin otetaan vain sellaiset henkilcit, joilla
on kaikkina ndinl viiteni ikdvuotena ansiotuloa,
tuleva eleke on noin 36 euroa kuukaudessa.

Tulevaa ehkettl voidaan verrata kokopiii-
vdtycissd olevan suomalaisen palkansaajan elak-
keeseen, joka on yhdeltn tyciskentelyvuodelta
noin 33 euroa kuukaudessa. Toisin sanoen

viiden vuoden muutos elakkeen karttumisiissi
tuo nuorelle lisii eliketurvaa noin 80 prosent-
tia keskimiiriisen palkansaajan yhden vuoden
elekekarttumasta.

Ne nuoret, joilla palkkatuloa on joka vuosi
l8_22'vuoriaana, saavat tllti viisivuotisjaksolta
jatkossa eldke-etuutta hieman yli sen, mitd keski-
mddrlinen palkansaaja kerryttd.I vuodessa.

Tutkin noista etii kett?i

Eldkeuudisuksen yhteydessl sdddettiin erillinen
laki, jonka mukaan valtion varoista maksetaan
eldkettl alle kolmivuotiaan lapsen kotona tapah-
tuvan hoidon ajalta sekl suoritetun tutkinnon
perusteella. Tdmi erillislaki mdlrittelee lasken-
nallisen kuukausitulon, johon eldkekarttuma
perustuu. Vuoden 2004 indeksin mukainen
laskennallinen tulo on 523,61 euroa kuukau-
dessa.

Ti,rtkintoon johtaneesta opiskelusta karttuva,
puhtaasti laskennalliseen tuloon perustuva eldke
lasketaan opiskeluaikaisten ansiotulojen pddlle.
Yli 1 8-vuotiaana tapahtuvasta opiskelusta hen-
kilo saa siis ellketti samanaikaisesti sekl ansio-
tulosta etti laskennallisesta tulosta.

Ylemmdsti korkeakoulututkinnosta henkilti
saa laskennallisen elakekarttuman viideltd vuo-
delta (60 kk), ammattikorkeakoulusta neljilta
vuodelta (48 kk) ja ammatillisesta perustutkin-
nosta sekd alemmasta korkeakoulututkinnosta
kolmelta vuodelta (36 kk).

Jos henkilci suorittaa enemmdn kuin yhden
tutkinnon, eldkekertyml lasketaan yhteensd
enintddn viiden vuoden ajalta. Karttumapro-
sentti laskennallisilta opiskeluvuosilta on 1,5
prosenttia.

Koska opiskeluaikainen ryossdkdynti on Suo-
messa sangen yleistl, tulevat opiskelijat saamaan
opiskeluajaltaan verraten hywdn keskimllrdisen
kokonaisehkekarttuman. Eri koulutusasteiden
vdlilld on kuitenkin merkittlvl ero siinl, min-
kd suuruisen kokonaisehkekarttuman he saavat
opiskeluajaltaan. Tehen vaikuttavat sekl ero
laskennallisessa elakekarttumassa, j oka perustuu
puhtaasti koulutusvuosiin, ettd erot ansiotuloissa
opiskeluaikana.

Opiskeluaikaisesta ansiotulosta saatavan ela-
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kekartturnan cro eri koulutusastciden v:ililli
perustr-m lahinnri opiskclijoiden ik;ieron aihe-
uttanraan ansiotirson eroon ja opiskeluvuosien
mdii riirin. Yks i vuotisiki ryh mi ttdi n tarkastcl tun a

eri koulutusastcilla opiskelevien vuosiansioissa
on suhteeiliscn pienet erot alle 25-vuotiaar-ra,
jonka jllkcen crot kasv:rvat huomattavasti.

Ammatillisen toisen asteen tutkinnon suorit-
rej:rt ovat kcskiml:irin huomattavasri nuorcm-
pia, joten hciclin tytinsaantimahdollisuutensa
ovat merkittrivristi hcikommat ja palkkansa al-
haisen.rpi kuin keskimidriiselli korkeakoulu-
opiskelijalla. Yliopisto-opiskelijan vuosiansiot
()vat leh('s krrksinkr'naisct .iil toisen As(((n arn-
rnatillisen tutkinnon suorittaneiden noin puo-
litoistakertaiset anr rnatillista tutkintoir tekevii n

verrattuna.
Koskrr toisen llsteen ammatilliscn tutkin-

non suorittajat ovat keskinuihrin hyvin nuorin,
he saavat vdhemnrCn ehkettl opiskeluaikaisis-
ta ansiotuloista vuodessa kuin mitri he tulcvat
saamaan suoritctusta tutkinnosta saatavllsta
laskenr.rallisesta opiskeluvuodesta. I 990-luvun
kokemuksiin perustuen ammattikorkeakoulusta
valmistuneet saanevat saman vernln kumpaakin
opiskeluaikaista elekekarttumaa.

Yliopisto-opiskelijoilla puolestaan opiskcluai-
kaiset ansiotukrt ovat niin merkittivi tulonhh-
de, ctti heilli tutkintoon liittyvii opiskcluvuo-
den laskennallinen elikckartturnir on vdhriisempi
kuin opiskeluaikaisen ansiotulon elikekarttuma
vuodessa.

Maisterin paperilla yli vuoden elSke

Erds tapa kuvata opiskelijan tulevan elckkeen
mldrdd on verrata sitd saman ikdryhmrin koko-
pdivdtyostd saadu ista vuosiansioista karttuvaan
ehkkeeseen. T:illt;in kokop.livdty<i olisi opis-
kelijan vaihtoehtoir.ren tila, jossa hIn olisi, ellei
opiskelisi. Vuodcn 2005 elikeuudistuksen jil-

keen opiskelijan yhdestd opiskeluvuodesta saama
kokonaiseldkekarttuma (lasker.rnallinen ja ansio-
tulosta saatava yhteensd) vastaa 55-65 prosenttia
pysywdssd kokoaikaryossd olevan nuoren vuoden
elekekarttumasta.

Nuorelle, kouluttamattomalle henkiktlle
koko vuoden kestdvl kokoplivdtyci ei kuiten-
kaan ole se kaikkein todennikriisin opiskelun
vaihtoehto. Tdsti syysti realistisempaa lienee
verrata opiskelijan elakekarttumaa saman ika-
ryhmdn ei-opiskelevien ja vuoden aikana palk-
katuloa saaneiden nuorten vuosiansioihin.

NIin arvioituna uudistuksen jelkeinen opis-
keluvuoden kokonaisehkckarttuma on jo sangen
lahella keskimllriisen ei-opiskelevan nuoren
elekekarttumaa: opiskclijan kokonaiseldkckart-
tuma on kaikilla koulutusasteilla yli 90 prosent-
tia vastaavan ikdryhmdn ei-opiskelevien nuorten
ansiotulosta saatavasta elakekarttumasta.

KoulutuspoIiittisesta ndktjkulmasta puhtaasti
tutkinnosta maksettavalla eldkekarttumalla toi-
voisi olevan edes pienen vaikutuksen siihen, ettd
osa "viittd-vaille-valmiista" tutkinnoista suori-
tettaisiin loppuun saakka enncn siirrymistd ryci-
markkinoille. Ehkekarttumaahan ei saa, miklli
tutkintoa ei oie suoritettu loppuun.

Ammattikorkeakoulututki nnosta saatava tut-
kintotodistus vastaa keskimiirlisen palkansaa-

.jan yhdcn vuoden ja maisterin paperi hieman
yli vuoden elakekarttumaa. Kandin tutkinto .ja
toisen asteen ammatillinen tutkinto oikeuttavat
noin kahdeksan kuukauden el:ikekarttumaan
keskimddrdisen suomalaisen palkalla, mike joh-
tuu tutkinnon lyhyemmlsti kestosta.

Loppuun suoritetulla tutkinnolla on vaiku-
tusta mytis tuleviin ansioihin, miki myris osal-
taan nostaa tulevan elekkeen miirll.

Toteutuiko koulutukse[[inen tasa-arvo

Koulutuksellisen tasa-arvon ndk<ikulmasta olisin

suonut pienen poikkeaman ellkekarttuman ylei-
seen 18 vuoden alaikdra.jaan. Koska tutkinnosta
saatava elekekarttuma on tdysin laskennallinen,
muun elekekarttuman pdd.lle laskettava etuus,
olisi toisen asteen ammatillinen tutkinto taysin
mahdollista nostaa kokonaan eldkekarttuman
piiriin.

Nythan yhden ammattikoulututkinnon
suorittava, kuuliaisesti I (r-vuotiaana tutkinton-
sa aloittanut, on oikeutettu e[dkekarttumaan
vain siltd ajalta, jolloin hen on opiskellessaan
yli 1S-vuotias.

Ehkejdrj estelmdn insentiivivaikutukset nuor-
ten ryri- ja koulutusmarkkinoilla lienevlt hlwin
pienet, mutta mielestlni nyt tehry elekeratkai-
su vaikuttaa ammattitutkinnon ndkrikulmasta
huonolta signaalilta kyseiscn koulutuksen ar-
vostuksesta.

Ullo Htimiiltiinen
Palkansaalien tutkim uslaitos

Tutkiia
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Pitkafln
tytitttimini.
olleet
eldketuelle

fohtaja Riitta Korpiluoma korostaa, etti
tyiieliikejiiriestelmi on sitoutunut tyii-
elimissi jatkamiseen. Pitkiiai kaistyiit-
ttimien henkil6iden eliketuessa tun-
nustetaan tosiasiat ia hoidetaan laman
jiilkeen tytimarkkinakelpoisuutensa
menettineille toimeentulo, el6keturva.

Vaikeasti tyii[tistettivflt yli ro vuotta tytitttimdnd olleet voivat saada

eliketukea. Sen mahdo[listaa toteutuesssaan [aki ertiiden pitkii-

ai kaistytitttim ien h en kitiiden e ttketuesta. Pitktia i kaistytittti m ien

toimeentulo turvattaisiin kansaneldkejdrjestelmdn hallinnoimana

vattion raha[[a. Mahdoltisesti kertynyt tytieldke toki huomioitaisiin

tuen mddrdssd.

ikeus elaketukeen on
vuosina 1941-1947 syn-
ryneilla henkik;illa, jotka
ovat tyrimarkkinatukeen

oikeutettuja ja jotka ovat tdmln vuoden
lopussa pirkeaikaisrydttomid. Heille on
maksettu tammikuusta 1992 lukien ryo-
markkinatukea 2500 paiv:ilti tai kuluvan
vuoden loppuun mennessd enimmdisajan
qycittomyyspdivirahaa ja rycimarkkinatu-
kea 2000 pdivlltl.

Lain piiriin kuuluvia pitkaaikaisesti
ryottomini olleita arvioidaan ensi vuon-
na olevan noin 3 900. Ik?iiintyneisti
pitkaaikaistycittomistd arvioidaan noin
45 prosentin olevan sellaisia, joilla olisi
ansaittu ty<iehke. Tyrielakevapaaki rjan
mldrd on keskimlirin noin 450 euroa
kuukaudessa.

Johtaja Riitta Korpiluoma selven-
tII, etti elaketuki koskee hywin pitkaan
rydttdmene olleita henkiloite. Henkiloi-
te, joilla on ammattitaitovajetta .ia jotka
eivlr ole tycivoimatoimiston pon niste-
luisra huolimatta rycillisryneet ja joitten
rycillisryminen on epitodennekoistd tu-
levaisuudessakin.

Pitkaaikaisryr;tt<imien eleketuki mah-
dollistaa siirtymisen elekkeen tapaiselle
turvatulle toimeentulolle.

Oikeus tukeen olisi sen kuukauden
loppuun saakka, jolloin henkilci tdyttdd
62 vuotta. Sen jilkeen eldke muuttuisi
vanhuuseldkkeeksi, .iohon ei tehdl var-
hennusvlhennysti.

Sosiaali poliittiset tavoitteet

Riitta Korpiluoma tihdentdl, ettd pit-
kaaikaistycittomien eldketuessa on ky-
symys sosiaalipoliittisisra tavoitteisra ja

siksi Kansanelekelaitos (Kela) ja valtio
ovat tycieldkejdrjestelmdd oikeampia
maksumiehil.

- Ty<;elakejarjestelmlhdn on sitou-
tunut tytielimlssl jatkamiscen ja kes-
kimddrdisen elikkecllesiirtymisidn nos-
tamiseen. Ty<;elakejarjestelml ei halua
olla maksumiehend etuudessa, jonka
tavoitteet eivdt ole ehkepoliittisia, vaan
sosiaalipoliittisia. Toteutettava eleketuki
on ristiriidassa tyciehkcuudistuksen ta-
voitteiden kanssa.

Tosiasiat on kuitenkin fuitta Korpi-
luoman mukaan tunnustettava:

- Pitkeaikaisty<jttrimien hcnkikiiden
eldketuessa on lehdetty siitd, ettl hoi-
damme laman jdlkeen tyomarkkinakel-
poisuutensa menettdneillc tyc;nhakijoille
toimeentulon .ja vapautamme heiddt ry6-
voimapoliittisista toimista.

Laki pitkaaikaisrycittomien henkildi-
den elaketuesta tulee voimaan 1.5.2005.
Nettokustannusvaikutukset valtion talo-
uteen vuonna 2005 ovat noin 3,5 mil-
joonaa euroa.

Te ksti : Pi rkko l'lpii korpi
Kuva: Tuulikki Routio

. Eleketuki koskee henkiltiiti, jotka ovat olleet ilman ry<iti vihinrlin
10 \uotta.

. Vuosina 194l-1947 synryneille henkilt ille turvataan kertaratkaisuna
tycittrimyyseld.kkeen suuruinen toimeentulo eleketukena ennen
vanhuuseldkettd.

. Malsettava tuki rurvaa henkiltiryhmdn toimeentulon pyslvdsti.

. Eldketukea maksetaan 62 ikevuoteen saakka.

. Ti*i maksetaan vuoden 2005 toukokuusta lukien.

. Tiren saajia on noin 3900.

Eliiketuki tyhyesti
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Pertti Ftink on ndhnyt ja kuultut

monen [aista kierttiessdin maata

LEL-alojen tarkastajana Idhes

4o vuotta. Viime vuodet hdn

kertoo toimineensa enemmHn

tiedotus- ja neuvontateht6vissH,

ei niinkddn tarkastajan kenttii-

tehtdvissd.

T-t link ioutui alalle sartumalra
I I vuonna 1965 kun Tytreleke-
Ja krr.olssa oli liikerrr'krsrajan

I paikka auki ja tuttava suosirreli

ryopaikkaa. Kokopdivdisil tarkastajia oli
alkuvuosikymmenind vain rakennusalan
kassalla. Maa- ja metsdalan tarkastustoi-
minta hoidettiin sivutoimisesti samoin
kuin satama-ala.

Alkuvuodet liiketarkastajana merkit-
sivdt valvontatoiminnan rakentamista
a[usta alkaen. Alan tycinantajista alet-
tiin kerltl kortistoa, josta vlhitellen tuli
ty<inantajarekisteri. Kaikkihan tehtiin
siihen aikaan kesin, kunnes ensimmlisil
atk-versioita saariin avuksi.

Tuohon aikaan yriryksen perustami-
nen ja tycintekijoiden palkkaaminen ei
vaatinut enempdd kuin nykyisinkldn.
Uusia yriryksid synryi ja sammui tiuhaan
tahtiin. Yrirylaistii ja niiden qycintekijciis-
td pyrittiin saamaan heti tieto elekeva-
kuuttamisen valvontaa varten.

Tycintekij<iiden palkkaaminen lyhyt-
aikaiseen ja tilapd.iseen ryohon on LEL-
aloille luonteenomaista. Tyosuhteiden
pairytrya tietoja ry<intekijriistii ja palkois-
ta oli vaikea saada, etenkin jos yriryksen
kirjanpito oli "hdvinnyt tulipalossa tai
varkaiden mukana". Tuohon aikaan yh-
teisryo verottajan kanssa oli hankalampaa
kuin nykyisin. Tietoja sai vain tarkasti
yksiloimillii, kenestd. ja milti vuosilta, se

piti etuklteen tietdd.
Pakollisesta lakisditeisestd eldkeva-

kuutuksesra eivir kaikki rytinantajar aina
ihan aidostikaan tienneet yhtdin mitiin
viela 1960-luvun loppupuolella. Vakuut-
tamisvelvollisuuden laiminlyrinnit olivat
tavallisia jos ei tietdmlttdmrydestd niin
taitamattomuudesta. Tyoehkemaksut
jdivdt maksamatta usein my6s varojen
puutteessa.

Pienyrittljlt tarvitsivat enemmln
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neuvoja ja perusteluja vakuuttamisvel-
vollisuuden hoitamiseksi kuin suurem-
mat rydnantajat, joilla oli toimistohen-
kilokuntaa ja ajan tasalla olevat tiedot
ry<inan taj avelvoitteista.

- Usein kylla piti eldkemaksuille esit-
tdl perustelut ja selvittll paitsi rycielake-
jlrjestelmdd myris hieman kaiken takana
olevaa ehkepolitiikkaakin. Toisaalta kyl-
li lakisddteisen eldketurvan oikeutus oli
helppo perustella, Flink toteaa.

- Valistusta ehkeasioista tarvittiin sil-
loin niin tyrinantajan kuin tycintekijin-
kin nlkrikulmasta.

Terkeite olivat pienetkin pdtklt ry<iti,
niistihln elekekerryml kootaan.

Liiketarkastaia saapui ilman kutsua

Liiketarkastaja kdvi yriryksissd kutsumat-
ta mutta my<is kutsusta. trkastajan tu-
loa ei yleensd osattu odottaa etuketeen.
Koskaan ei voinut tietdd, minkilaisen
vastaanoton sai, kun aamutuimaan saa-

pui keskelle yriryksen arkea.

- Toisinaan ei ehtinyt esitelld itseiin
eiki asiaansa, kun yrittdjd totesi tiukasti,
ettei heilla osteta yhtldn mitdln, Flink
muistaa.

- Joskus joutui melkein ulosheiteryk-
. t..sl. AanenKayttoa,a sanan volmaa et saas-

telry. trkastajan on selvittdvl tilanteesta
tahdikkaasti.

Yleensd kuitenkin tyrinantajat kdsit-
tivdt, kun heille selosti, ettd kysymys on
lakisddteisestd rycinantaj an velvoitteesta,

ryontekij dn ryoeldkemaksuista.
Niinkin on kdynyt, ettl dkkipikainen

rahisi.iii on kirjeitse jiilkeenpziin pahoitel-
lut kdytcistdin ja pyyrdnyt anteeksi.

Virka-apua poliisilta on tarvittu jonkun
kerran, jotta tyrinantaja on suostunut
raottamaan tilikirjojaan. Erddssl pienes-
sa pitejiiss:i ylikonstaapeli oli teettdnyt ra-
kennust<iitI tontillaan melko runsaasti.
Tarkastaja oli saanut vihjeen ehkemak-
sujen laiminly<innistl. Kun ylikonstaa-
peli kielt:iyryi antamasta tietoja tarkasta-
jalle, tiimii meni nimismiehen puheille.
Nimismies, tierdmittd kenesti rydnanta-
jasta oli kyse, lupasi virka-apua, kunhan
ylikonstaapeli tulee tycivuoroonsa. Kun
koko totuus selvisi nimismiehelle, yli-
konstaapelin tyonantajavelvoitteet hoi-
tuivat tycinantajatietojen osalta ripelsti
kuntoon.

- Tosin malsut muistaakseni menivdt

Virka-apupykiili on ollut tarpeen Torniosta Haminaan

ulosorroon, vielape ylikonstaapelin mo-
pokin ulosmitattiin. Tyypillinen "perus-
suomalainen", Flink tlsmentld.

Sosiaalisuus toisinaan paikallaan

- Sosiaalista ymmdrrystd ja tilannearviota
tarkastajan rydssd myris tarvitaan, Flink
tarkentaa.

- Sattui kerran tarkastusklynti, josta
piti saman tien perddntyd ja jittii asi-
oiden selvittely vdhdn myrihemmiksi.
Yrittljin vaimo, joka oli toiminut kir-
janpitii.iiinii ja hoitanut paperiasiat, oli
sairastunut vakavasti. Yritys oli luisu-
massa vararikkoon ja yritrajti siind tilan-
teessa epdtoivoisessa mielentilassa. Pak-
kotoimin asia ei olisi edennyt yhtdin sen

nopeammin.
Varsinkin alkuaikoina oli tavallista,

etti yriryksen kirjanpitoa ja muita asia-
papereita siilytettiin yrittdjdn kotona.
Silloin tarkastuskdynnistd tuli kotikaynti.
Flinkille on jddnyt mieleen kotitoimisto,
jossa yrittijin urheilusuoritukset olivat
nakyville mahtavina palkintopokaaliri-
vistoind Keski-Euroopan mlkiviikoilta.

Nykyisin pienemmlt yritykset hoi-
dattavar kirjanpitonsa rilitoimistoissa ia
suuremmilla yriryksi[[a on oma toimis-
tohenkilokuntansa.

Joskus my<is tyrinanraja pyytaa tar-
kastusta, jotta voi kuitata siihenastiset
eldkemaksuvelvoitteensa kunnolla hoi-
detuiksi.

Toimistorydkin arvostetaan eri puo-
lilla maata erilailla. Yhteen aikaan Poh-
janmaalla niytti, ettd yritysten kontto-
reissa istui enimmdkseen miehia, Flink
muistaa.

trkastajan paras yllirys on, kun ei loy-
dykaan mitlin huomautettavaa ja etth
lakisldteiset elekeasiat ovat kunnossa.

- Kerran 197O-luvulla pddtimme
kiertld koko Suomen rannikon, Tor-
niosta Haminaan ja kayda paikan piiiillii
satama-alan ty<inantajien konttoreissa.
Niin vain kevi, ettei mitddn mainitta-
via laiminlycinteja ldytynyt yhdenkaan
ahtausalan yrityksen LEL-tilityksistii,
FIink muistaa.

- Tema viimeistdln opetti, ettl tar-
kastajalla ei saa olla ennakkoasenteita
tarkastukselle mentdessd.

Pertti Flink on joutunut pitkan ja
perusteellisen alan kokemuksen mycitd
jdseneksi moneen ryciryhmddn .ia projek-

tiin. LEL:n soveltamisohjeet ja aikanaan
ThEl-kirja tehtiin tosi tarpeeseen.

Harmaa talous on suuri ongelma.
Useimmat yrittdj isti toimivat rehellisesti
ja hoitavat asiansa. Mutta sitten on niitl,
jotka onnistuvat vddrin toimin ja vaikka
kuudennenkin konkurssin jdlkeen selvil-
mddn aina uudelleen jaloilleen.

Flink on ndhnyt myris, miten isot
yrirykset kilpailevat alan pienet yrirykset
pois pelistd. - Teman voin todeta, koska
tarkastajan cycissl vuosien mittaan tulee
tietlmddn yrityksistl ja yrityseldmdstd
paljon muutakin kuin vain oman teh-
tdvdalueensa.

Elikeuudistus tervetu[[ut

Flink kiittelee Puron tytrryhmll. Eld-
keuudistus selkeyttld monella tavalla
asioita. Muutos lisld oikeudenmukai-

suutta rydntekij<iiden kesken. Kun elak-
keelle jaamistd voi lykata taloudellisesti
kannattavasti, l<iyq,y kylla rydlle ahneita
ihmisie. Mutta nykyiseni tehokkuut-
ta korostavana aikana moni arvostaa
myos vapaa-aikaa entisrd enemmdn.
Flink sanoo olevansa utelias nikemlin,
kuinka niissi valinnoissa oikeasti tulee
l(aymaan.

Hiljaisen tiedon siirtlminen vanhem-
milta ry<intekijriilti nuoremmille on tir-
ked[. Kaikkea tietoa ei lciydy talletettuna
juuri mihinkiln mappeihin. Elakkeelle
siirr,'vdt ry<intekijiit vievdt tiedot omassa
pddssddn mennessdin.

Pertti Flinck kehottaakin kollegoita
ja ry<itovereita rohkeasti vaan kysymidn.

- Hauskahan siti on "vanhoja muistel-
la', jos ei saa tikusta silmlln!

H o ostotte lu : Ritvo Ro nto ne n
Kuvot: Tuulikki Routio
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Ty6eldkkeiden
yhteensovitukses ta
luorrutaan
lT1 yciellkkeidcrr yhtecns.virus rar-

I koitraa siti, ctri tytlclrike voi olla
I enintddn 60 proserrtti:r korkeim-

I masta elakkeen perusrecna olevasta
palkasta. Ja jotta korkein palkka ei olisi sattu-
manvarai nen, ryrisuhtecn pitdd kestli vihintldn
vuoden, jotta sen tyrlsuhteen palkka voidaar-r ot-
taa timdn rajan laskennan pohjaksi eli yhteen-
sovitusperusteeksi.

Myris tyoeldkkcct seke sotilasvamma-, ta-
paturma- ja liikennevakuutuksen chkkect (ns.
LlTA-elakkeet) on yhteensovitettu keskenlln.
Sillil on estetty el.lkkeen nousu kohtuuttoman
suureksi. LITA-cleke maksetaan cnsin. Scn jdl-
keen katsotaan, mahtuuko tyciclaketurvaa vieli
joukkoon. Jos LITA-elikc jo yksind:in ylittld
60 prosentin rajan, ei tyricl:ikettd jrie nraksct-
tavaksi lainkaan. Jos LITA-cLike jdd rajan alle,
tyoehkettd maksetaan rajan ja LITA-eLikkeen
erotuksen verran.

Ihan on-ra yhteensovitus on tehty ryoelik-
keiden ja kansanelekkeen vililll. Kansaneld-
ke turvaa vdhimmiistoimeentulon ja tyoeldke
kohtuullisen toimeentulon edeltcvirin ansiotu-
loon nihden. Kun ryiiclike on riittrivin suuri,
toimeentulo on jo tydclikkeen kautta rurvattu.
Kansaneleketti leikkautuu pois aina 50 senttil
jokaista ryrielike-euro:r kohden, ku n nes kansan-
ehketta ei makseta cn:il lainkaan. Kansanel.lke
on nlin ollen ryoeldkcv:ihenreirren.

Kuudenkymmenen prosentin raja poistuu

Vuoden 2005 uudistuksessa tycieldkkeiden
keskiniinen yhteensovitus l.roistuu yksiryisel-
ld puolella heti ja julkisella puolclla asteittain.
LITA-yh reensovi rus jdI h ierrr:rn nluu( r uneessa
muodossa edelleer-r voimaan. Myos kansane[dk-
keiden ja ryrielckkeiden keski niii nen yh reensovi-
tus jdi, koska uudistus ei muuta kansancllkkeen
ja tyriehkkeen tehtlvljakoa.

E

Jatkossa ci siis lasketa endd 60 prosentin ra-
jaa. Tyoeliikettd voi kartuttaa niin paljon kuin
l8 ja 68 iklvuosien velilla ehrii. Niin pddstlln
ldhemmls sitd tavoitetta, ettd kaikesta ansioryris-
tI karttuu elhketti. Mitd cnemmdn ansaitsee ja
maksaa myris tycieldkemaksu.ia, sitd enemmin
saa tyrieldketti. Nykyistd yhteensovitusta on
ollut toisinaan vaikea puolustella vakuutetuille,
joiden ansaitsemaa rycieliketti sc syii.

Vaikka kansanellke j niikin rydelekevdhentei-
seksi, on pienituloisilla ryrinteon kannustavuutta
lis:itry silla, ettd 63 iklvuoden ielkeisre kannus-
tinkarttumaa (4,5 Vo) ei oteta kansanelikettd
pienentivind tulona huomioon.

LITA-vihennys jdd, koska LlTA-ehkkeet
ja tycieldkkeer anravar ikaan kuin paallekkai-

Vuoden 2oo5 tytielakeuudistuksessa

tytietiikkeiden keskindiseste yhteen-

sovituksesta [uovutaan. THmi on yksi

askeI kohti uudistuksen keskeistd

tavoitetta. Maksetut vakuutusmaksut

ja karttuva elike vastaavat paremmin

toisiaan ja kaikkityti kartuttaa etdke-

turvaa.

sen turvan. Esimerkiksi ry<itapaturman vuoksi
maksetaan tapaturmaehketti, joka maarayryy
viimeisen palkan perusteella. Tlysimlirdisend
se on usein korkeampi kuin koko ty<iuralta
karttunut tycieldke. Vakuutettu saisi tavallaan
kaksinkertaisen karttuman, jos molemmat
maksettaisiin.

LITA-elekkeiden ja ryrielekkeiden keskinii-
nen etusijajlrjesrys ei uudistuksessa muutu, jo-
ten yhteensovitus tehdean edelleen niiden vllil-
la. LlTA-yhteensovirus kuitenkin muurruu suo-
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raksi vdhennykselai, koska 60 prosentin rajaa ei
enli lasketa: LITA-elake vlhennetddn suoraan
ry<ieldkkeestd. Jos LITA-elake on suurempi, ryo-
eldkettd ei jdd maksettavaksi.

Yhteensovitus siiityy tietyissi tilanteissa

Yleisesti nykymuotoinen ryoelikkeiden yhteen-
sovitus poistuu yksiryisellii puolella jo 1.2.2005
tai sen jiilkeen alkavista vanhuuselekkeisti.
Tydkpyttomrys- ja ryott<imyyselekkeet laske-
taan uusien sddntcijen mukaan eli yhteensovitus
poistuu vasta, kun ehketapahtuma on sattunut
vuonna 2006. Perhe-eldkkeissl yhteensovitus
tehdeen edelleen entiseen tapaan, jos edunjit-
tajan elekekin oli laskettu ennen vuotta 2005
voimassa olleiden sdinncisten mukaan.

Yhteensovitus tehdeen edelleen myris niiden
henkil<tiden eldkkeeseen, .ioiden eldke lasketaan
tycittcimyTselikkeeseen I i i tryvien suoj asdlnto-
jen vuoksi tdysin nykysidntcijen mukaisesti (ns.

1996 ja 2000 suojatut).

Nykyinen etiketurva Iukitaan vuoden
Iopussa

Jotta uusien siint<ijen mukaiseen laskentaan
voidaan siirryd vuoden 2005 alusta, on nykyis-
ten sdlnn<isten mukainen eldkkeenlaskenta pii-
tettdvi vuode n 2004 loppuun. Siihen asti kart-
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tunut ty6elake lasketaan nykyisten sdlnnristen
mukaan. Se jee odottamaan elakkeelle siirty-
mistl kuten muistakin pddttyneistl ryiisuhteis-
ra karrtunut eleke. Jatkuva tyiisuhde ikaien kuin
katkaistaan teknisesti elekkeen laskentaa varten.
TltI kutsutaa n 3 1. 12.2004 vapaakirjaksi.

T :irti 3 l. 1 2.2004 vapaaki rj aa c i yh tee n sovi tc-
ta yksityiselld puolella, koska yhteensovitus on
tehry aina vasta, kur.r lopullinen ellke on mycin-
netty. Kun lopullinen eldke myrinnetiin uusi-
en sdintojen voimassa ollessa, ei yhteensovitusta
tehda siis silloinkaan.

JuIkinen puoli yhteensovittaa

Julkisella puolella nykyisten sddnnosten mu-
kaan karttunut eleketurva kuitenkin yhteenso-
vitetaan, koska sielld on karttunut elrkettd en-
nen 1.1.1995 enemmln kuin yksityisella puo-
lella. Esimerkiksi kuntapuolella yhtecnsovitus
pienentdd nykyisin kahta kolmasosaa alkavista
elikkeisti. Jos yhteensovituksesta olisi luovuttu
yksiryisen puolen tavoin kertaheitolla, siitd oli-
si aiheutunut kokonaiskustannuksia jopa noin
nelja miljardia euroa.

Julkisen puolen peruseldkkeen 31 .12.2004
vapaakirjan midrd sekd mahdolliset muut kart-
tuneet eldkkeet yhteensovitetaan ns. modifioi-
dun yhteensovitusrajan avulla. Vuoden 2004
loppuun mennessd karttuneilla elakkeilla on
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enimmdism:idrui, joka on henkiltjkohtaincn ja
mririrlytly sen perusteeila, mir.rki ikdinen hen-
kilo on vuoden 2004 lopussa.

Jos henkilci on synrynyt esin.rerkiksi I .1.1950,
vuoden 2004 loppuun mennessi karttunect pe-
ruse Likkeet saavat olla enint:irir-r 48 prosenttia
elekepalkasta. Henkilci ehtii vield kartuttaa clii-
keiklinsd mennessri tdyden 60 prosentin perus-
ehkkeer.r ja kiytrinnossl hieman ylikin. Perus-
elekkecn rinnalle voi tietyin edellytyksin saada

lisdehkeosuuden, joka voi edelleer.r olla 0 - 6
prosenrtia elikepalkasta.

Kun yhteensovitr-rs rehdldn rrilld tavoin
kesken uraa, pidstririn siihen, ett:i henkilo saa

1 .1.2005 lukien karttuvan elekkeen sellaisenaan,
eike site siis enid yhtecr.rsoviteta. Samalla elik-
keen mldniytyminen selkiyql, vakuutetun kan-
nalta, ja karttuneen ja yhtcensovitetun elckkeen
nr:ilrd voida:rn kertoa hinel[e etuketccr-r.

Uudistukscn jiilkeen my6s julkisella puolella
saa tycintekoa jirtkamalla todcllakin parcrnman
elekkeen. Samalla julkisen cleketurvan taso sdi-
lyy ajalta ennen 1 .1.1995 yhtl paljon yksityistd
puolta parempan:r kuin se on ollut aikiriscrnpi-
enkir-r siinnosten mukaan.

Morjukko Hietoniemi
Eldketurvakeskuksen suunnittelu- la

laskentaosaston keh ityspiiiittikki)

Pertti Mtinnistti
Kuntien elikevakuutuksen

ty6 kyvytttimyysetdke-
osaston et!ikeiohtaja
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Eliikesildtitiiden ia
-kassoien
vakavaraisuus
koheni vuonna 2OO3

Kuten tytietiikeyhtitiillii mytis eltikesiitititiittii ja -kassoi[la sijoitus-

toiminta tuotti hyvin viime vuonna. Samalta se paransivakavarai-

suutta. Saetidt kulkevat samaan suuntaan yhtitiiden kanssa mytis

vakuutettujen osalta. Niiden mdird laski edellisestd vuodesta
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taa. Saatiorintamalla tapahtui muutok-
sia, kun vuoden alusta toimintansa aloitti
Kemira Agron Ehkesletio, joka irtautui
Kemira Oy:n Eldkesdetidsre. Toisaalta
vuoden lopussa Soonin elakesaatio fuu-
sioitui Elisa-konsernin Eldkesiitici<in.

Vdestcirakenteen muutos eli eri ikd-
ryhmien kokojen muutos nikyy myos
siiiitioillii ja kassoilla. Vakuutetrujen
mlird, I 18 000, laski saiitioillii toisena
vuotena perdkkdin, nyt kahdeksan pro-
senttia ja elekeleisten mllrd kasvoi noin
neljd prosentria. Lisiksi toimintavuonna
tapahtui muun muassa ryonantajasiirto-
ja silticiistl elakeyhticiihin. Kassoilla va-
kuutettujen mldrd oli 33 700 ja elakelais-
ten lukumllrd kasvoi edellisestl vuodesta
neljd prosenttia.

Etlkemenot kasvussa

Ehkelaisten mdlrdn lisdys kasvatti sdi-
ti<iiden clakemenoa kolme prosentria.
660 miljoonaan euroon. Kassoilla eh-
kemeno nousi l0 prosenttia, 195 mil-
.joonaan euroon. Searioiden liikekulut,
7,1 mi[joonaa euroa, nousivat neljl
prosenttia. Kassojen liikekulut TEL:n

osalta kasvoivat miljoonan, eli nousivat
viiteen miljoonaarl euroon. YEL:n liike-
kulut kasvoivat sadalla tuhannella, 500
000 euroon.

VaikJ<a eldkemenot kasvoivat, sddricii-
den kannatusmaksu, 860 miljoonaa eu-
roa, laski l6 prosenttia edelliseen vuo-
teen verrattuna ja kassojen vakuutus-
maksutulo, 195 miljoonaa euroa, laski
kaksi prosenttia. Maksujen alenemiseen
vaikutti muun muassa sijoitustuottojen
paraneminen.

Kuten yhti6ilh, myris siitiriiden ja
kassojen sijoitustoiminra tuotti hywin
vuonna 2003. Sijoitusten nettotuotro
kirjanpitoarvoin oli siiiiticiillii 315 mil-
joonaa euroa ja kassoilla 107 miljoonaa
euroa. Sijoitustuotot paranivat ja ne oli-
vat keyvin arvoin sldticiilla 7,5 prosenttia
ja kassoilla 7,9 prosenttia. Kun tarkastel-
laan pidemmln aikavdlin tuottoperiodia,
kassojen keskimiirdinen tuotto oli kuusi
prosentria vuosina 1999-2003. Seari6i-
den keskimd.drdinen tuotto samalla perio-
dilla oli 5,6 prosenttia.

Vetkakiriasijoituksia pation

Sijoituksista neljdnnes oli osakkeissa seki
seatirtilla ettd kassoilla. Osakkeet tuotti-
vat edellistd vuotta paremmin. Niiden
tuotto oli siieti<tillii 13,2 prosenttia ja
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kassoilla 1 2,3 prosenttia. Kiinteistrijen
osuus kassojen sijoituksista oli 30,8 pro-
senttia, kun taas sldticit sijoittivat kiin-
teistriihin 1 1,2 prosenttia. Kiinteistrit
tuottivat kassoille 7,3 prosenttia ja sII-
iorlle 6,4 prosenttia.

Sijoituksista suurin osa oli velkakirjo-
ja. Niiden osuus sddtiriille oli 40,7 pro-
senttia ja kassoilla 34 prosenttia. Korko-
sijoitulaet, jotka sisdltdvlt joukkovelka-
kirjat, lainat ja markkinarahasijoitukset,
tuorrivar sddritjille keyvin arvoin 4,7 pro-
senttia ja kassoille 4,4 prosenttia. Kaikki-
en sijoitusten tuotot sisiltivit juoksevat
tuotot ja markkina-arvojen muutokset.

Hyvdt tuotot paransivat sddtiriiden
vakavaraisuusastetta (22 o/o) reilulla pro-
senttiyksik<illd. Kassojen vakavaraisuus
(29,8 o/o) vahvistui liki kahdella prosent-
tiyksikolla. Laskuperustekorko laski edel-
lisestd vuodesta. TEL-laskuperustekorko
oli 4,25 prosenttia ajalla 1. 1.-30 .6.2003
ja1.7-31.12.2003 korko oli 4,0 prosent-
tia. YEL-laskuperustekorko oli toiminta-
vuonna 4,25 prosenttia.

Saatioiden eldkevastuu, 4 800 miljoo-
naa euroa, kasvoi 10 prosenttia. Kasso-
jen vastuuvelka, 1 800 miljoonaa euroa,
nousi seisemdn prosenttia. Kasvua selit-
tea muun muassa aktiivien karttuman
kasvu eli ryrisuhteessa olevien eldkkeiden
karttuminen. Eldkevastuu / vastuuvelka
sisdltdl lisdvakuutusvastuun.

Lahteet: SaatiOiden ja kassojen tilinpaatOkset, TELA.

lohonno luuiiirvi
El6keturvakeskuksen vastuuniaon

asiantuntiia

fod

==F
o
f,Y

Ellkeslititiiden ja -kassojen
tilinpliiittislukuj a vuodelta 2OO3

Etiikeliiiset tkm
TEL
YEL

Yht.

50 OOO

MyOnnetyt
etiikkeet tkm
TEL
YEL

Yht.

5 400

Kannatusmaksu / Vakuutusmaksutulo M€
TEL 85O
YEL

Yht.

Vakuutetut lkm
TEL
YEL

Yht.

Siloitustoiminnan
nettotuotto kirja-arvoin M€

Elikemeno M€
TEL
YEL

Yht.
Vastuunjako
Yht.

Liikekulut M€
TEL
YEL

Yht.

E[6kevastuu / Vastuuvetka
TEL
YEL

Yht.

Siioitusomaisuus
TEL
YEL

Yht.

Siioitusjakauma, o/o

Kiinteist6t
Osakkeet
Markkinarahasijoitu kset
Joukkovetkakiriat
Lainat

Toimintapii2ioma M€
Vakavaraisuusaste 7o

KaSSat

3r 5oo
2 100

33700

25 5oo
23OO

27 8oo

1 4oo
770

7 570

782
13

795

375

487

248
!13 __ -53
66o 195

7,7 5,o
or5

5'5

4776 1789
o,5

7789,5

+688 t566
200

1766

saatiot

118 000

!7,2.
25,4
14,4
40,7
8,:

930
22rO

30,8
25,5

2,7
34,o

5,9

707

222
z6

Sijoitusten tuotto kdyville arvoille % 7,5 7,9

460
29,8
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Ruotsin eldkej flrj estelmiln
vuosikert*mus 2OA3
ihastuttat ja
hammentee
Ruotsin valtiopiiviltd on pddtetty, ettd vuosittain laadi-

taan tytie l5 kej tirjestetmH n tato ude llista ti laa ja ke h itystii

koskeva kertomus. Valtion val<uutusvirasto tuottaa ker-

tomuksen, joka ilmestyi nyt kolmannen kerran. Tulos on

rauhoittava: iiirjestelmdn varat ja vastuut ovat tasapai-

nossa. Mikd sitten htimmentd6? Se, ettd tisdeltikkeistd

vaietaan kokonaan.

aportti on rakennettu uuden ja uljaan eldkejlrjestelmdn
mukaisesti. Se on kirjoitettu kaikelle kansalle ymmlrrerti-
viilLi tavalla. Tilkuu-, ansainta- ja rahoituseldkkeet, niiden

itus ja keskinriiset yhteydct selostetaan jirkeenkiyvilld
tavalla.

Jlrjestelnri on maksuire rusteinen. I)rliitiiksen mukaan elikemaksu ei
san nousta nyl<yiscstri trisostir, joka on 1ti,5 prosenttia palkkasummasta.
Jos ndin uhkea kevdii, niin eldkkect joustavat.

Jdrjestelmrin keskeisct s:iiintelyv:ilineer saavat perinpohjaisen n.raal-
Iikollekin rrukeavan selostuksen. r Sririntelyvalineiti ovat jakoluku, ta-
sapainolul<tr ja sopcutusindeksi. Jakoluku vastaa llhinnd meidln elin-
ai kakerro i n ta. -lasapai nol uku kuvaa elikejirjestelmln varall isuutta ja

vastuita. Jos luku osoittaa vastuiden nousevan yli varojen, se palauttaa
ilman eri piltcistd jlrjestelmln tasapainon. Sopeutusindeksi on elak-
keiden kehitystd siintelevd indeksi, joka seuraa palkkojen kehitystd
vihennettynd ns. sopeutustasoila, joka on 1,6 prosenttiyksikkciit.

Avoim uudetle tdysi tunnustus

Kertomus ansaitsee eriryistd tunnustusta siitd, etti se tekee vanhuuseh-
kejdrjestelmin lapinakywaksi. Rahoitus ja tulovirtojen vaihtelujen vai-
kutus ehkkeiden tasoon kuvataan monipuolisesti. Hallintokuluja ei
peitelh. Jo otsikossa kerrotaan, etti ne pienenrlvdt ehkettd. Hallinto-
kulut sycivdt ansaintaelikkeestd keskimilrin noin prosentin ja rahas-
roclikkeistd noin I I prosenrtia.

Elakej arjestelmdn tulevaisuutta hahmotellaan 75 vuoden pidhdn
kolmeila eri skenaariolla. Peruslaskelman mukaan keskimidriinen eh-
ke suhteessa tyosslolevien keskiansioihin tulee alenemaan runsaasta
(r0 prosentista (vuonna 1940 syntyneet) noin 50 prosenttiin (vuonna
1990 synryneet), jos eldkkeelle jii?idiiiin samassa idssti.

Nuorempien, 1990-luvulla syntyneiden on tyriskenneltivi rcilut
kaksi vuotta pidempidn, jotta elake suhteessa ansiorasoon sdilyisi en-
tiselleen.

Lisliettikkeistd vaietaan !

MikI sitten raportissa himmentdl? Raportin nimi on Pensionssys-
temets .lrsredovisning. Raportti koskee kuitenkin vain lakisldteisid
vanhuusehkkeitl. Valtaosan palkansaajista kattava lisdeldkcturva, .jee
raportin ulkopuolelle. Lisdeldketurvahan on synrynyr ennen kaikkea
siksi, cttl lakisllteisessd eldketurvassa on raja, jonka ylittlvistd tuloista
ei kerry ehkettd. Sitd ei edes mainita, vaikka sen merkirys on suuri.

Kun vuonna 2001 lakisddteiset ehkemaksut olivat yhteensd 26 pro-
senttia palkkasummasta, niin piille tulevat lisdksi tyonantajien yksin
rahoittamat lisielikemaksut, seitsemdn prosenttia.r

Toinen hdmmennystd aiheuttava seikka on se, ettd ryoky'vlttcimlys-
r ja perhe-eldkkeet rahoitetaan ja maksetaan erikseen, eivdtkd endl ole
osa (vanhuus)eldkejdrjestelmee. Tama mainitaan kertomuksessa, murra
nditi eldkkeisiin verrattavia etuuksia, niiden rahoitusta ja tulevaisuu-
dennikymii ei tarkastella.

Ehkejirjestelmdn vuosikertomuksen keskeinen viesti on siis, ettl
vanhuusehkejdrjestelml on tasapainossa ja auromaattisten vakauttajien
ansiosta (jakoluku, tasapainoluku, sopeutusindeksi) se on kestdvii mycis
tulevaisuudessa, vaikka kehitys ei olisikaan odotetun kaltainen.

EU:n komission ja neuvoston elikejdrjestelmii koskevassa arviossa
tultiin samaan tulokseen: Ruotsissa kaikl<i on hywin. Suomalaisesta
ndkcikulmasta jdi kysymldn, mikd vaikutus tihln pddtelmlin on sil-
ld, ettl tyokpyttdmrys- ja perhe-eldkkeet eivlt endd ole elekkeite ja
lisleldketurvaa ei ole tarkasteltu.

Honnu Uusitolo
Eliketurvakeskuksen iohtaja

Ldhde: Pensionsystemets Srsredovisning zoo3, Riksfdrsakringsverket, 2oo4

I Ks. tarkemmin Sini Laitinen-Kuikka, Jarna Bach la Mika Vidlund: Eliiketurva Lansi-Eu-
roopan maissa, Eldketurvakeskus 2oo2, s. 341383.
: Mika Vidlund: Elakemaksutulo Ruotsissa. Elaketurvakeskus, lntergroupin katsauksia
tl zoo3.
I Ruotsataiset eivat enaii puhu tyokyvyttomyyselakkeista eliikkeinii. Sen sijaan nuorille
maksetaan aktivointikorvausta ja muille sairauskorvausta. Tama terminologinen muutos
saattaa osoittautua viiliaikaiseksi, siltii ongetmaksi on koettu se, etta nama sairausturvas-
ta maksettavat etuudet on yleisessa kielenkiiytossii sekoitettu sairauspiiiviirahaan.
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Kansaneltkkeeseen
seitsemin euron
tasokorotus

Kansaneldkkeeseen esitetden tehtavak-
si r.3.zoo5 [ukien z euron korotus kuu-
kaudessa. Samansuuruinen tasokorotus
tehtaisiin my6s leskenetdkkeen tdyden-
nysmiiiirdiin, maahan m uuttajan erityis-
tukeen, luopumistuen tiiydennysosaan
ia sukupolvenvaihdosetdkkeen tiiyden-
nysosaan.

Kansanetiikkeen tasokorotu ksen loh-
dosta sotilasavustuksen perusavustuk-
sen miiiird nousisi 7 euroa ia ylimiiiiriii-
sen rintamalisdn enimmdismdirii 3,r5
euroa kuukaudessa.

Kansaneliikkeen tasokorotus koski-
si noin 67o ooo kansanetdkkeen saafaa.
Tasokorotuksen ja sen mydtd kasvavan
kunnatlisverotuksen etdketulovdhennyk-
sen yhteisvaikutuksena arviolta yti 9oo
ooo eldkkeensaaian nettotulot kasvaisi-
vat vuonna 2oo5.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
t.3.2oo5. Esitys tiittyy valtion vuoden
zoo5 talousarvioesitykseen. (STM)

Yrittiiiyyteen kann ustetaan
sosiaaliturvaa parantamalla

Yrittdjien sosiaaliturvan kannustavuutta
hatutaan parantaa ja yrittiif duratte ryh-
tymiseen tiittyviii epdvarmuustekijriitii
vdhentdii. Tavoitteiden saavuttamiseksi
hatlitus esittiiii muutoksia tydttdmyys-
turvalakiin, tycittcimyyskassalakiin ja
tydttdmyysetu u ksien rahoituksesta an-
nettuun [akiin.

Esitys liittyy hatlitusohjetman tavoittee-
seen kannustaa yrittiijiiksi ryhtymistd la
kehittiiii sosiaaliturvan kannustavuutta.
Esityksitlii hatutaan parantaa palkansaa-
jasta yrittiijiiksi siirtyvd n mahdoltisu utta
tiiyttiiii tydssdotoehto yrittiiliinii ja mah-
dollistaa ansioperusteisen tydttOmyys-
turvan sdilyttdminen yrittiiliistii patkan-
saaiaksi siirryttiiessd.

Esityksen mukaan yrittiijiillii olisi 3z
kalenteriviikon pituinen jiitkisuola-aika
sitloin, kun yritteiiii aloittaa patkkatydn ia
siirtyy yrittiiiiikassasta patkansaajakas-
san jdseneksi. Yrittiijiinii toimineetla otisi
ma hdotlisu us siii tyttiiii yrittiijiinii a nsait-
semansa ansioperusteinen tydttdmyys-
tu rva jii lkisuo ja-aika. Sama ila yrittiiiii ttii
otisi mahdottisuus tiiyttdd liilkisuoja-ai-
kana palkansaaian tyOssdoloehto pal-
kansaajakassan jiiseneni. Uudistuksen
seurauksena henkilcittti on mahdollisuus

Apurahan saaiille suunnitellaan
pakollista elikevakuutusta

Sosiaati- ia terveysministericjn asettama
tydryhmd ehdotti kesdkuussa, etta apura-
han turvin tutkimusta tai taidetta tekevi-
en etdketurva otisi f drf estettdvd laitla. Pa-

koltisen eldkevakuutuksen rahoittaisivat
apurahansaa ja itse ja vattio.

- Tydryhmiin pyrkimyksenii on oltut
korjata tunnetusti epiioikeudenmukainen
titanne, sosiaati- ja terveysministeri Sinik-
ka Miinkire [ausui tydryhmdn raportin
Iuovutustitaisuudessa. Ministeri korosti,
ettti apurahan pitiiisi otta tutkijan tai tai-
telilan uratta vaihtoehto eikd pakko.

- Ytiopistojen on otettava tutkijoita
myris tydsuhteeseen, ministeri muistutti
ja jatkoi, ettii kyseessii on mycis merkit-
tiivii tasa-arvoasia.

Ytiopistoille sanomaansa suuntasi
myds ty6ryhmiin puheenf ohtaja, ytijohta-
ja Tarmo Pukkila, joka haluaisi ylipistojen
lakkaavan maksamasta apurahola toimin-
tamenoistaan.

- Nama apurahansaajat ovat pieni mut-
ta yhteiskunnallisestl merkitt2ivd loukko.

Apurahoia otisi saatava suuremmiksi, jot-
ta eliiketurva olisi niistii maksettavissa,
Pukkita totesi.

Tyciryh md ehdottaakin, etta verottoman
apurahan yliiralaa nostettalsiin 19ooo eu-
roon nykyisestd r4ooo:sta. Tosin apura-
hojen kasvattaminen johtaisi apurahoja
myontdvien rahastoien mukaan niiden
lukumiiii rdn vd henem iseen.

Pakollinen eldkevakuutus voitaisiin
tyd ryh mdn m u kaan liirjestiiii joko yrittiili-
en eldkelain piirissd tai sddtdmdllii koko-
naan eriltinen [aki. Samassa yhteydessii
jiiriestettdisiin taitla myos apurahansaa-
jien sairausturva. Sen sijaan ty<itt0myys-
tai tapaturmavakuutusta ty6ryhmd ei eh-
dota apurahansaajilte.

Mahdottisen lain valmistetua latketaan
sosiaati- f a terveysministeri0ssii. Ytijohtaja
Pukkita arvioi, ettii uudet siiiidtikset voi-
sivat tulla voimaan aikaisintaan vuonna
zoo6.

Teksti : lussi Vouhkonen
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katkeamattomaan ansioturvaan siirtyes-
sddn yrittdidstd patkansaajakassan fd-
seneksi.

Yrittiijiin jiitkisuolan perusteetta makse-
tu ista yrittiiiii pdiviirahoista valtio ra hoit-
taisi peruspiiivdrahaa ja lapsikorotusta
vastaavan osuuden. Pdiviirahaa maksava
patkansaalakassa rahoittaisi 5,5 prosent-
tia pdivdrahoista ja ansiotuen ansio-osis-
ta. Loppuosan rahoittaisi se yrittdjdkassa,
jonka jisenenti etuuden saaja on viimeksi
hankkinut tydssdoloehdon.

Esitykseen sisiiltyy [isdksl muutoseh-
dotuksia, joitta parannetaan yrittdldksi
ryhtyneen mahdottisuutta tdyttdii ty6s-
sdoloehto.

Esitys tiittyy valtion vuoden 2oo5 ta-
lousarvioesitykseen. Lakien on tarkoitus
tutla voimaan r.r.zoo5. (STM)

Vakuutusturva kuntoon
myiis metsiittiissl

Metsan vakuutuksesta on usein huoteh-
dittu, mutta oma vakuutusturva on hoi-
tamatta. Jos metsii tycitlistiiii merkittii-
vdsti ioko maastossa tai paperitdissii,
metsdnomistalan etdke- ja tapaturma-
vakuutuksen hoitaa Maatalousyrittiijien
etdkelaitos.

MYEL-vakuutusvelvotlisuus on selvitet-
tava, ios metsdd on hallinnassa Etela-Suo-
messa viihintddn 5o, Keski-Suomessa Z5
tai Pohjois-Suomessa roo hehtaaria.

Metsiin tyotutoon vaikuttavat pinta-
alan lisiiksi metsdn hoito- fa hankintatycit.
Tavoitteena on, etta metsdn ty6tulo vas-
taa metsiitciih i n kiiytettyii tycipa nosta.

Vakuutusmaksut voi vdhentiid verotuk-
sessa joko ansiotulosta tai metsiin myyn-
tivoitosta. Viihennysoikeus on vain met-
s2in myyntituloverotuksessa olevitla.

MetsHttiissfi piilee tapaturmariski

Metsdtdissd sattuu liihes joka kymme-
nes tapaturma. Lakisddteiseen MYEL-
vaku utukseen MATA-tapatu rmavakuu-
tus liittyy automaattisesti. Omassa met-
siissii tydskentelevd metsiinomistaja voi
ottaa vapaaehtoisen tydajan tapaturma-
vakuutuksen Melasta. MATAvakuutuk-
seen voi tiittiiii eduttisen vapaa-ajan va-
ku utu ksen.

MATA-Iapaturmavakuutus korvaa met-
siitciissii sattuneet tapaturmat kokonaan.
Hoitokustannuksille ei ole ytiiralaa.

Sekii omat ettd perheenidsenten va-
ku utusmaksut voi viihentiiii metsiin
myyntivoittoverotu ksessa. (Me Ia)
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Diplomi-insindrjri Kari Nieminen on atoit-
tanut lohtalana Etdketurvakeskuksessa.
Hdnen tehtivdnsd liittyvdt tydeteke-
toimialan teknisen la toiminnallisen
yhteistydn kehittdmiseen. Nieminen
raportoi suoraan toimitusjohtaja lukka
Rantalalle.

Filosofian maisteri lngalilt Ore[[ on
nimitetty vastuunjakopddttikOksi suun-
n itteluosastotle.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Maria
f ukamo on nimitetty projektipiiiittikdksi
tietolii rjeste lmiiosasto ile.

Sosionomi Anna-Stina Toivonen on
nimitetty eldkekoututtajaksi.

Kauppatieteiden maisteri luha leirimaa
on nimitetty Eteraan controlleriksi.
Varainhoitaliksi on nimitetty kauppatie-

teiden maisteri Pekka Siltala ja kauppa-
tieteiden maisteri Kirsi Martin.

Kauppatieteiden maisteri Annika Seppii-
nen on nimitetty llmarisen osakesijoituk-
siin analyytikoksi. Hdn on tyOskenneltyt
aiemmin osakeanalyytikkona Nordea
Secu ritiesissa.

Kauppatieteiden maisteri Esa Hanttu
on nimitetty llmarisen osakesijoituksiin
satkunhoitaiaksi. Hdn on aiemmin
ty6skennellyt llmarisessa osakeanalyy-
tikkona.

Filosofian maisteri Tiina Nurmi on
nimitetty asiakasyhteyslinlan asian-
tuntiiapalvetut-yksikdn iohtaiaksi. Hiin
siirtyy llmariseen E[6keturvakeskuksen
vakuutusmatemaattisen yksikcin vetiildn
tehtavista.

llmarisen asiantuntilalddkdrind
toimiva lSdketieteen Iisensiaatti,
tydterveysh uollon erikoistdtikiiri Seppo

Kettunen on nimitetty ytitziiikiiriksi la
asia ntu ntiia ldiikii rit- ryh mii n piiii I ti kO ksi.

Kauppatieteiden maisteri Jouni
Saarinen on nimitetty markkinointipdil-
likciksi vastuualueenaan yhteistyd A-
Vakuutuksen la siidstdpankkien kanssa.

Kauppatieteiden maisteri, WTS
fukka Wetling on nimitetty markki-
nointipiiiiltikciksi. Hdnen vastuullaan
on yhteistyd Pohlolan kanssa Vantaan,
Uudenmaan ja Hdme-Kymin alueilta.

Kiinteistdpiidltikk6, AIT Tauno Noke-
lainen on nimitetty haltinto-osaston
osastopddtlikdksi. Hdnen pddasialtisena
tehtavaalueenaan ovat edelteen kiin-
teistcitehtiivdt. Uusi haltinto-osasto on
muodostettu yhdistiim,iiltii aiemmin
eritlisinii yksikktiinii toimineet hankinta-
palvetuyksikkri, toimistopa lvetuyksikkd
la kiinteistcitoiminto.

IOo:

Ilmarinen

liela

Etera

Mu utoksia Va rman johdossa ia iohtoryh mityiiskentelyssi

Tydetiikeyhti6 Varman hallitus on
paattanyt yhtitin lohtoryhmiitydsken-
telyn uudelleen organisoimisesta.
Varman ylimmdn iohdon tydskentelyd
kehitetaen ia tehostetaan siten, ettd
yhtiOssii toimii sekd operatiivinen ettd
laaiennettu johtoryhmd. lohtoryhmd
tukee toimitusjohtaja Matti Vuoriaa
yhtirin lohtamisessa ia strategisten
kysymysten valmistelussa. Uusi iiiries-
tetmd tulee voimaan g.6.zoo4.

Toim ituslohtaian tisiiksi Varman

operatiiviseen iohtoryhmddn kuuluu 5
iiisentd ja laaiennettuun johtoryhmddn
16 idsentd.

Hallitus on nimittdnyt etdkepal-
veluista vastaavan iohtaian llkka
Kohosen kehitysiohtaiaksi. Hdn vastaa
yhtidn iohtamisjdrjestelmien kehittiimi-
sestd ja [aatutoiminnan koordinoinnista
sekd osa[[istuu Varman strategiseen
suunnitteluun. Kohonen raportoi toimi-
tusiohtaialte.

osastopaettikko Maria Ahola on

nimitetty Varman etiikeiohtaiaksi. Hdn
vastaa etdkepalvetuista ia raportoi va-
ratoimitusiohtaia Markku Hyvdrisetle.
Marla Aholan varamieheksi on nimitetty
osastopiiiitlikkd Jyrki Rasi.

Lisiiksi hatlitus on paattanyt, etta
sisdisestE tarkastu ksesta vastaava
tarkastusiohtaia lukka Ruuth sekfl
viestintdlohtala Carina Geber-Teir
raportoivat toimitusjohtaiatle.

Rantalalle dosentuuri ja kunniajfisenyyksifi
Etdketurvakeskuksen toimituslohtafa, fit. tri f ukka
Rantala on saanut aktuaarisia kunnianosoituksia
sekd Ruotsista ettii lso-Britanniasta. Lisdksi hdnet
on nimitetty Tampereen ytiopiston vakuutustieteen
dosentiksi.

Rantata nimitettiin kesdkuun alussa Ruotsin
Aktuaariyhdistyksen kunniajdseneksi huomion-
osoituksena hdnen saavutuksistaan vakuutusma-
tematiikan ja solvenssin parissa. Rantalan ohe[[a
kunnialdseneksi otettiin brittildinen professori Da-
vid Witkie. Heitii ennen Ruotsin Aktuaariyhdistyk-
sen kunniaidsenyyden on saanut vain yksi henkit6,
professori Hans B0hlmann Sveitsistd.

Heindkuussa puotestaan maailman perinteikkiiin
ja arvostetuin aktuaariyhdistys, brittildinen lnstitu-
te of Actuaries nimitti Rantalan kunniajiisenekseen.
Rantala on kotmas suomalainen lnstitute of Actu-

aries -kunniajisen. Hdntd ennen vatituksi ovat tu[-
leet professori Teivo Pentikiinen vuonna ry87 ia
Erkki Pesonen vuonna 1985.

Kaiken kaikkiaan lnstitute of Actuaries -yhdistyk-
sen kunnialdsenlnd on pohjoismaista suomataisten
lisdksi vain kotme henkittjd: Georg Harbitz Norlasta
sekd Holger Dock ja Pau[ lohansen Tanskasta.

Kotimaassa Rantata on nimitetty Tampereen yli-
opiston vakuutustieteen dosentiksi [okakuun alus-
ta ldhtien.

Tampereen ytiopisto tarioaa ainoana ytiopisto-
na Suomessa mahdollisuuden suorittaa ylemmiin
korkeakoulututkinnon, ionka pddaineena on va-
kuutustiede.
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aaliturvasta niin, ettd se avautuu vieraan
maan tutkijalle ja muulle asianharras-
tajalle. On paikallaan onnitella Heikki
Niemelee ja Kari Salmista sekd heiti
tukevaa ryoryhmld tasapainoisesta, laa-
dukkaasta rycistd.

Katsaus ei ole pelkka etuuksien kata-
logi. Jo tekij6iden tausta sosiaalipolitii-
kan kehiryksen kansainvdlisind tutkijoina
varmistaa sen, ettl jirjestelmdmme ke-
hiryslinjat ja eriryislaatu painottuvat oi-
kealla tavalla. Teoksen suomenkielinen
laitos on hlwd kertauskirja sillekin, joka
pitempldn on puurtanut jossakin alam-
me osajir.iestelmlssd.

Rakentava ajatus on ollut kirjoittaa
kuvaus Kelan, ETK:n ja TEIAn yhteis-

rytini. Niin voidaan sopia johdonmukai-
sesta esitystavasta ja kdyttdi yhdenmu-
kaista terminologiaa, myds englannin-,
ranskan- ja saksankielille, joille kirja on
kaennetry.

Erikoisteoksia tietenkin tarvitaan,
esimerkkind Marjukka Hietaniemen ja
Mika Vidlundin toimittama "Suomen
elakejdrjestelmd". Jatkossa on kuitenkin
mahdollista kytkei esitykset toisiinsa
niin systemaattisesti kuin mycis termis-
trin suhteen.

Alkuteksti on vakuuttavaa. Teos on
luettavimmillaan jdrjestelmdmme histo-
riallisen kehiryksen kuvauksessa. Kustan-
nusanalyysi, jossa on voitu hycidyntld
SOMERA-mietint<iI, luo hyvdn perus-
tan viimeiselle luvulle, jossa kesitellaen
sosiaaliturvamme kehirysndkymid.

Aivan samaan tasoon ei yllii itse jerjes-
telmien kuvaus. Yleiset periaatteet ovat
jddneet tdssl vdhiisemmdlle huomiolle
.ia paikoitellen on upottu yhteensovitus-
sllnn<jsten hetteikk66n. Miltei fokaisen
Kelan etuuden kohdalla hoetaan sen
olevan universaali, Suomessa asuvia kos-
keva. Kokonaan on unohdettu mainita,
etti rytiellke- ja tapaturmavakuutusta so-
velletaan Suomessa tehryyn ryrihdn.

Verotuksesta tai verottamattomuudes-
ta on maininta monen etuuden perissi
mutta ei kaikkien. Esimerkiksi saksalais-
ta lukijaa varmaan kiinnostaisi, etti ryo-
elike, sairausplivdraha tai tyottomyys-
pdivlraha ovat verotettavaa ansiotuloa.

SUOWNEN
SOSIAALITUR\U[
Oivallinen opas ulkomaalaisille

Sosiaaliturvan verotusperiaatteet olisi
ehka pitanyt kasitella omana, erillisenl
lukuna.

Erditd erityispiirteitd olisi ollut hywi
painortaa. Ulkomaalaiselle uutra on, ertd
meilh yrittdjdt ovat mukana tasa-arvoi-
sina muun muassa tycielike- ja ty<ittti-
mrysvakuutuksessa ia jopa ty<iterveys-
huollossa. Sosiaaliturvamme on peittdvi
mutta se ei ole huippua tasoltaan. Lati-
nankielisestl palindromista "et alte et
late" pdtee meilld vain jelkiosa.

Hyvii puoli on kunkin etuuden alussa
oleva maininta sen tarkoituksesta ja eu-
roina ilmoitettu korvaustaso.

Kuvaus on hyvid, tiivisti suomen-
kieltl, niin tiivistd, etti asioiden ilmai-
seminen indoeurooppalaiseen tapaan
analyyttisesti on monessa kohdin ollut
vaikeata. tkisikin mieli suosittaa alku-
tekstin kirjoittajille avarampaa, selkokie-
listl ilmaisua; saksan ja ranskan kaantejat
kylld osaavat juhlistaa tekstinsd monipol-
visen vakuuttavaksi.

Suomenkielisessl tekstissd on uhka-
rohkeasti kaytetty kdsitteiti vapaakirja,
tuleva aika, tydskentelyehto jne. Vain
englanninkielen kaantdjlt ovat selviy-
tyneet niistl kunnialla, kiitos mukana
olleiden kotipesdn voimien. Kddnnos
englanninkielelle on muutenkin malliksi
kelpaava ehke siksikin, ettd kdytetry vdli-
ne on viime vuosikymmenind hioutunut
sosiaaliturvan alan lingua francaksi.

Neinkin vaikeaa esirystd kllnnettdes-
sd tulee luonnollisesti vaerinkesiryksia ja
kidnnosvirheitl. Teksteissl ei niitd ole
mitenklln kohtuuttomasti. Tosin sak-
san kddnn<iksessi on vditerty, ettd torp-
parivapautuksessamme on ollut kysymys
maaorj ien vapauttamisesta.

Suuren elekeuudistuksen vuoksi jou-
dutaan teos aika pian uusimaan. Talloin
on mahdollista nostaa jdrjestelmdkuvaus
paitsi ajan myris selvityksen muiden osi-
en tasolle.

Seppo Pietiliiinen

Heilti tllcmcti i. f€d s.lhincn

Suomatainen
sosiaaliturva

t1o 2oo\ \tiierillre
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Pension schemes are
changing - what will
happen to women's pension
provision?

A study shows that pension reforms in
many European countries are aimed to
compensate for interruptions in wom-
en's pension provision. This complies
with the EU employment strategy to
increase the rate of emptoyment, espe-
ciatty among women, by supporting their
work participation.

Women's pension provision and [a-
bour force participation has increased
faster in the centraI European countries
than in southern Europe, as e.g. the
compensation for part-time work of one
ofthe parents has been increased so
that the pension accrues almost as from
full-time work. Futl-time work besides
childcare responsibitities is atso sup-
ported by pension accruat.

Atthough the maf ority of Nordic wom-
en have been in gainfuI employment for
a long time already, the problem of un-
equal division of unpaid work between
men and women is common here, too.
Wage differentials in the labour market
thus affect the division of unpaid work
as it ls more beneficial to the families
that the parent with lower income takes
advantage of care leaves, the compensa-
tion for which does not correspond to
the futl satary.

Even if the increase in gainful emptoy-
ment among women graduatty improves
their earnin gs-related pension provision
and reduces the significance of mini-
mum pensions as an income guarantee
during retirement, minimum pensions
wilt still, for a long time, be of great
importance as a supptement to pension
provision. Women's careers are gener-
atly shorter than men's and their wage
level Iower.

While the reforms in the minimum
pensions often improve the position of
pensioners with the lowest income, they
seem to strengthen the importance of
gainfulemployment as the basis for pen-
sion provision. ln the Nordic countries,
the minimum pension is residence-
based and often proportional to the
earnings-retated pension. ln some other
countries, minimum protection is strictly
means-tested.

The oblective of the reforms of the
statutory earnings-related pensions
has generatly been to increase the cor-
relation between paid contributions
and pensions by extending the period
for which the pensionable wage is de-
termined. The earnings from the entire
working career are then taken better

into account in the pension, but inter-
ruptions in the career witl affect the pen-
sion more directty. lt is thus important
to compensate for unpaid periods, espe-
cially for women whose careers tend to
be interrupted due to chitdcare.

Pension provision for unpaid periods
has been improved in many countries.
Raising children is seen as unpaid work
from which pension accrues for a much
longer time than for the period of mater-
nity and parenthood allowance. Pension
may atso accrue for years of chitdcare
regardless of whether the parent takes
care of the chitd at home or not.

The scope ofthe surviving spouse's
pension has atso been extended to in-
clude men: in some countries to even
cover cohabitants and same-sex part-
ners. Extended coverage means stricter
entitlement criteria for cost reasons. ln
some countries, the surviving spouse's
pension is income-tested.

The changeover from defined ben-
efit schemes to defined contribution
schemes may mean considerable de-
terioration in women's supptementary
pension provision as emptoyers may not
want to compensate for unpaid periods
of care work. The average longer life
expectancy ofwomen also reduces their
pension compared with men. This can
be prevented in mandatory occupationaI
pension schemes where unisex tariffs
are used. Cottective pension arrange-
ments may hence be more favourabte to
women than purely personaI pensions.

Research report:

Pension reform 2oo5 will
improve students' pension
provision

The reform wilI considerably change
pension provision accrued at a young
age. The age at which pension rights
start accruing wilI be lowered by five
years, from z3 to r8. Pension witl atso
accrue from home care of chitdren under
three and from studies ending in a de-
gree or qualification.

According to catculations based on
data collected by Statistics Fintand in
1995-1999, the average pension accrued
from gainfuI employment for ages r8-zz
wit[ be about z6 a month, and forthose
who have earnings in atl those five years
around 36 a month. The pension of a
full-time employee accrued from one
year is approximatety 33 a month.

The five-year change in the age at
which pension rights start accruing wit[
increase young people's pension provi-
sion by about 8o% ofthe average em-

ployee's pension accrual for one year.
Young peopte having earnings every
year in ages r8-zz witl in future accrue
a stightty larger pension from this five-
year period than the average employee
accrues per year.

The pension accruing from studies
leading to a degree or qualification is
based on a purely calcutated income
and calcutated on top ofthe earnings
during the period ofstudy. For studies
from age r8 onwards, the person witl
simuttaneousty receive a pension based
on personaI earnings and the calcutated
income,

For a higher university degree, the
person witl receive calcutated pension
accrual on the basis of 6o months, for
a polytechnic degree on the basis of48
months, and for a vocationaI basic quali-
fication and a lower university degree on
the basis of 36 months. lf a person takes
more than one degree or quatification,
the pension accruaI is catculated for a
maximum of five years (6o months). The
accruaI rate is r.5%.

As those studying for a secondary
vocational qualification are very young,
their prospects of employment are
poorer and their wages lower than for
an average university student. They witt
receive a smalter pension from their
earnings based on the period ofstudy
than from the catculated income based
on their qualification. For university
students, the earnings for the period
of study are such an important source
of Income that the calculated pension
accruaI related to the degree is smatter
than the annual pension accruaI from
the earnings for the period of study.

After the pension reform, a student's
totaI pension accrua[ (based on earnings
and calcutated income) for one year of
study witt be 55-65o/o of the annual pen-
sion accrual ofa young person in per-
manent ful[-time emptoyment. Students'
total pension accrual for a[[ educational
levels is estimated to be over )oo/o of
average young non-students' pension
accruaI based on annuaI earnings.

No pension accrues unless the stuies
are compteted. A polytechnic degree
corresponds to an average emptoyee's
pension accruat for one year, and a mas-
teis degree to the pension accrual for
a little over a year. A bachelor's degree
and a secondary vocational qualification
each entitles to an average employee's
pension accrual for approximately eight
months. Taking a degree or quatification
will affect the future earnings and in-
crease the amount ofthe future pension.

.I
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uomalaisilla ei ole selvdd klsirysta tulevan eld.kkeensi mdi-
riistii. Eliikeikiii hhesryvistdkin vain 40 - 45 prosenttia tietid
ehkkeensl suuruuden melkoisella varmuudella. Tiro tutki-
mushavainto ylliiriiii, kun eldkkeelle siirryneet tuntuvat heti

aktivoituvan eurojen vdhyydestd, korotusten pienuudesta ja tairetusta
indeksistl.

Eleketiedon huteruus haittaa eldkeuudistuksen tavoitteiden saavur-
tamista. Superkarttumalla olisi kdtevi kannustaa ryrissd jatkamiseen,
jos kannustettavilla pyiirisivlt setelinkuvat silmissd.

Aiemmin luulin, ettl vain nuoriso kuittaa kuulemansa lyhenteel-
la EWK (= ei voisi vdhemmin kiinnostaa), mutta vamtuneilla tuo
tarkoittanee, end Elikekin Varsin Vaimeasti Kiehtoo.

Eleketiedottajat tietenkin kylvdvdt asiantilan vuoksi tuhkaa ohi-
moilleen, mutta osan siitd saa karistaa pois. Alan tiedonvilirys ndy'ttdd
kuitenkin onnistuvan siihen mittaan, etti lehdissi, radiossa ja TV:ssi
on paljon juttua elekepolitiikasta ja -uudistuksesta. Moner toimit-
tajat ovat juttuja ahkeroineet, mutta ns. suuri yleiso ilmeisesti ldytiiii
muuta luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa.

Tdssd tulisi suru puseroon, ellei asia olisi yht:i hassusti muuallakin.
Ruotsissakin vain puolet tietdd melkoisessa mddrin rulevasta eldkkees-
tiilin. Silti 90 prosenttia heisti pitil ehkesiistimistl tdrkelnd. Tiron
tiedon perusteella voi menesrysnllkiisille nuorille suositella hakeu-
tumista prosenttipalkalla henkiyhticiiden myyntitehtlviin Ruotsiin.
Vain joka kymmenes ruotsalainen miettii elikeasioitaan yli tunnin
vuodessa, mutta puolessakin tunnissa ehtii myydit paljon, kun ei se-
litl kovin tarkkaan.

Ruotsalaisen ehketiedon hentous yllnttiiii, koska juuri sielle to-
teutettiin taannoin massiivinen tiedotus- .ia markkinoinrikampanja.
Ruotsin ehkejlrjestelmdd muutettiin kasvatuksellisessa tarkoituksessa
niin, ettl vakuutettu saa sijoittaa itse osan tyrieldkemaksustaan. Sys-
teemi lanseerattiin kovalla kohulla, mutta kiinnostus sijoituskohtei-
den omaehtoiseen valintaan lassdhti pian alun.iiilkeen.

Mielenkiinnon mataluuden ja tiedon puutteen pysryvit mukavuu-
denhaluiset ryoeliikepnillikrtt haluressaan kllntlmddn parhain pdin.
Voivat vaikka vdittdl, etti laimeus viestirrdi perusluottamusta jarjes-
telmiln. Ehkiipii yleisesti uskotaan, etrii lcylla sieltl kohtuullinen eleke
tulee, ettd elakkeella parjai ja ettl joskus on jopa mukavaa.

Tirohan olisi h1wii, mutta ei oikein h1,vi. Tybelakeuudistuksen
tarkoitus voi toteutua jos ja kun lisdvuoder ry<issd ja superkarttumat
alkavat kiinnostaa. Asialla on mycis vinha henkil<ikohtainen merki-
rys tuleville elakelaisille. He eldvdt nykyisiin verrarruna pitempddn
ja varsin hlwlkuntoisina. Raha eli parempi elake auttaa silloin viih-
tymIIn.

lohan

,5



I
I

| 'l a

23.'11 .zo}tq Messu keskus

,l$$eifl, eiviln ohielma on vankka tietopaketti

ittuonnarvoimaan tulevasta eltkeuudistuksesta.

Sitt ldsltellfi tin kaikissa kolmessa sem i naarissa

mlF*ml*n ieri, aElii ku I m i sta.

Stttrinaarissa o$uurl ellhcuudlstus -
tunnelmla tottutumhen eattonao keskitytiiiin

elilkeuudistuksen toimeenpanoon ia vaikutuksiin

iulkiselia puolella. Uudistusta ia sen etilkepoliittisia

tavoitteita arvioid aan my6s kansai nvilisesti
nflk6kulmasta. ,1"

tllkeuudlstukscn:,tavoltteet tutklmukqra
punterlpsa -semi*earissa tarkastellaae,,.' :

elfi keuudistusta tEloreen ja laaian tutkim ustiedon

valossa.

ffiWih 'iffihcastl tulwalguuteen, ty0'
elllffi4ectetmffi raholtusmallla :oo5 kerrotaaa

tfl rkeimmistfl ty0elfl kkeiden rahoitusta rkoskevista

m u utoksista se kfi tydelfi kernenof en, - m a ksuie* ia

;;p h asto[*n,pitld n a ikavEtrie=,*chitykscst$.


