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4 Euroopan yhteinen rahapotitiikka tukee hyvinvointia 7 Hohtoa hoivaan

eld6'-

ttu

t 2 fytieta teva ku utusyhtitii d en ti ti n piitittistu kuia
vuodelta zoo3

t 11 fyOetakelaitosten ava i n I u kui a vuodelta z oo3

Puheenvuoro

Tutkimusprofessori Marja Vaaraman mielestii nyt olisi korkea aika jul-
kisesti keskusteIta siitii, millaiset hoito- ia hoivapalvelut tiihiin maahan
halutaan, ja mittainen imago niiltii tulisi olla. Paatetaank6, etta iulkisten
hoivapatvelujen tason tuLee olta hyvii. Osoitetaan vaikka asteittain nii-
hin riittava maarA resursseia siten, etta mahdottistetaan hyvii palvelu ia
tyoolot. Luodaan hohtoa hoivaan.

Itse asiassa kuuttuna

16 Paivi Huotariuskoo
suomalaisen maatatouden ia
Melan tulevaisuuteen

- Maatatousyrittiijien eliikelaitoksen, Me-
lan, tulevaisuus on vahvasti sidoksissa
Suomen maatalouteen. Vaikka maatalou-
den uhkakuvia on olemassa, uskon, etta
ne voitetaan. Melan asemaa lujittaa se,
etta laitokseen on keskittynyt suuri osa
viljelijriiden koko sosiaatiturvasta, Paivi
Huotari vakuuttaa.

21 fritainen valtion etikeidriestetmd vaatii erilaisen
eldkerahaston

-Vuonna 1990 perustettu Valtion El6kerahasto on toiminut neliii vuotta
sitten tehdyn [akimuutoksen jiilkeen itseniiisena valtion eliikevarojen
hoitoon keskittyvtinii yksikkdn2i, Etiikerahaston toimitusiohtaia, kauppa-
tieteen tohtori Iimo Ldyttyniemi sanoo.

22 Henkinen pddoma on rahan arvoista

- lkii ja kokemus ovat pian taas valttia, vaittaa kansainviitinen yrityskon
suttti Paavo Wiro. Tydntekilciitii ei voi pit2iii petkkinii tuotannontekiitjina,
He ovat myds ihmisia toiveineen ja eliimanvaiheineen. Yrityskulttuurien
eroihin hupenee monissa fuusioissa tavoiteltu hycity, Wiro toteaa koke-
mu ksesta.

Tutkittua

12 ririaltisuudessa vanhus ei
jH5 koskaan eldl<keette

Nykykirjaltisuutta haltitsevat
keski potven ih m issu hde-eliimiin
kuvaukset. Elakelaisyytta saati
eliikkeelle liihddn syitii sieltd
ei kannata juuri etsiii. Aiemmin
vanhoille annettiin merkittavia ia
ylliittiiviii roolela milloin vaivai-
sina, milloin vahvolna tai joskus
iattcimina humoristeina.
Kirjallisuuden tutkija Liisi Huhtala
ennustaa, ettii sukupolvien suh-
teet ovat kuitenkin saavuttamas-
sa aivan uutta mielenkiintoa.

oa

Pankinjohtaja Sinikka Salon mielestd euroiiirjestelmddn kuuluminen
on tehnyt Suomelle pelkiistddn hyviiii: hintavakaus, matala inftaatio ia
aLhaiset korot luovat edetlytykset talouskasvulte ja sitii mydtii tycitlisyy-
den paranemiselte. Petkiistiidn rahapolitiikalla ei kuitenkaan saada tato-
utta nousukiitoon ja hyvinvointia kukkimaan.

8 Euroopan unioniin kymmenen uutta idsenmaata
- Etiikefiirjestelmien kirio kasvoi

Euroopan unioniin liittyneet kymmenen uutta iasenmaata eroavat
vanhoista EU-maista huomattavasti muun muassa sosioekonomisen
rakenteensa suhteen. Viimeisten reitun kymmenen vuoden aikana uu-
sien jdsenmaiden eldkejiirjestelmi2i on uudistettu radikaatisti moneen
otteeseen.

Ulias uusi Varsova

18 ryoytrteistit viritystilaan

TydeLdmiin kehittamisohielma, Tykes, kannustaa yrityksiii ia yhteisdia
kehittymiiiin ja kehittiimiiiin.
- Suomalaisen tydelaman kehittiimisalueista ensiapua tarvitsevat nyt
vuorovaikutuksen ja sosiaatisen osaamisen ulottuvuus, ne tekiiiit, iotka
auttavat rakentamaan teknologiaan Luovasti nojaavaa "tietiimysyhteis-
kuntaa", toteaa Tykes-ohjetman vetdjd tyciympiiristciiohtaia Matti Sat-
men perii.

!O fytietafeyhtitit takoivat hyv56 tulosta vuonna 2oo3

0sakekurssien poikkeukseltisen pitkd alamiiki taittui ja sijoitustoi-
minnan kituuttamisen vuodet nayttavat ainakin vuonna zoo3 otevan
takanapdin. Sen sijaan tummat pitvet nousevat nyt tydttisyyden heik-
kenemisestd, siltii ty6ntekii6iden lukumiidriin kasvu on io jonkin aikaa
hiipunut. Se oti ldhes nollassa viime vuonna.
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Uutta yhteistoimintaa

26 Upr"nhoidosta ettikettii nykyistd ffi

ll1 Ovatko osa-a i kaeld ketdiset hyv6tu 1o isia?

Samaan aikaan kuin osa-aikaeldkkeiden maara on kasvanut,
osa-aikaetiikeliiiset ovat alkaneet muistuttaa ansioiltaan sa-
manikiiisiii patkansaajia alempaa enemmdn. Eliiketurvakeskuk-
se n tekemasta setvityksestii kiiy ilm i, ettii osa-aikaeliikeldisissd
on yhtii laitla sekti hyviituloisia etta matalapalkkaisia kuin kes-
kimddrin muissakin tydssiil<iiyvissi.

Faktaa

2I1 Akuait<oien eldkepatkan ja indeksiturvan
tavoitteista vain osa ililietlii
Etiikepatkka ja indeksiturva, kuten koko nykyinen [akisiiiiteinen
eLiiketurvakin, ovat kehittyneet yhteiskunnan muutosten, mah-
dottisuuksien ja tarpeiden kytjessii. Alkuaikojen ty6eldkkeelle
luonteenomainen yksitoltisyys ja indeksiturvan palkkasidonnai.
suus ovat vAhentyneet. Muutoksilla on ehkiiisty ty6suhteiden
vaihtumisesta aikaisemmin aiheutunutta perusteetonta elak-
keiden miiiir;in vaihtetua.

kattavammin

Vuodesta zoo5 liihtien jokainen vanhempainpiiivdrahaa saanut
vanhempi kartuttaa elaketta lapsenhoitoajaLta, jos hiin ennen
eliikkeeLte siirtymistiiiin on ollut mukana tyoelamassa.

28 Xen kiltikohtaiset etdke-edut sliilyvlt
kuntapuote[[a

Kunnattisen eliiketain uudistuksessa toteutetaan paaosin samat
muutokset kuin yksityisalojen eliikeuudistuksessakin. Kunnalli-
sen elakejiirjesteLmiin erityispiirteet, kuten eliikkeen karttumaa
ja etiikeikiiii koskevat suojaukset ennen vuotta r.r.r995 samoin
ku in valitut am mattikohtaiset etakeiat kuiten kin siii lyviit.

2$ vattion etiil<euudistus

Eldkeuudistus on alun perin suunniteltu yksityisen puolen
TEL-jiirjestelmiian, jossa tZiysi eliike on kertynyt 4o vuoden tyci-
urasta. Valtiolla tiiysi eliike on aiemmin l(arttunut 3o vuodessa.
Tasta perusasetelmasta johtuvat monimutkaisuudet, joihin on
tOrmatty, kun valtion tydelaketta on eliikeuudistuksessa sorvat-
tu samaan matliin yksityisen puolen kanssa.

Osastot

JJ rieaorci

]6 tutil"n kynlistii

$| ruimityl<sta

$8 Englistr Summary

t$ Iotran on.

la1l yrillislys menee huonoon suuntaan, vaikka sen

I prrrn,amiseen ladataan tahtoa ja toimenpiteitl.

I Todellisuus ei useinkaan kayttafiy toiveiden mu-
l- kriscsri, murta tissi ei liene enII kyse sarrumasra

eikd suhdanneilmiristd pelkdst*in. Tyoikeisra vdkel poistuu
markkinoilta siinl miirin, etta slyr pitil selvittdd tavallista
swemmlltii.

On nlhty, ettei kiinnitryminen ryoclimddn onnistu kaikil-
ta helposti eikd jatkuva epivarmuus nosrara pyrkya toimeen.
Moni vlittld, etteivrit velvollisuudentunto .ja tyon etiikkakaan
ole entisissd voimissaan. Selvitelh siis pitll, mutra samaan ei-
kaan on pantava liikkeelle mycinteisid vrilineitl.

Tydelamesta, tyoyhteisriistl, jaksamisesta ja motivaariosra
tiedetddn varsin paljon. Myonteisil esimerkkejakin on k;ydet-
tdvissl ja toisten onnisrumisista voidaan oppia. Tyr;elaman
tuntijat kuitenkin ihmettelevlt, miksi hyvet kiytinnot levidvdt
hitaasti. Ilmiri lienee sukua sille, ettd koulun vanhempainil-
toihin eivdt tule ne, joiden koti- ja kouluasioissa olisi korjaa-
misen tarvetta.

HalIitus ja ministeririt ovat kdynnistineet useira hyvil
toimintaoh.ielmia, jotka tlhtldvlt tyoelimln vetovoiman ja
tydpaikkojen kdytdntcijen parantamiseen. Tyomarkkinatahot
ovat noissa hankkeissa mukana. Yksi niisti, ryciministeriovetoi-
nen ja varsin mittava Tykes-ohjelma esitellden tlssi lehdessd.
Muita ovat ikldnryneen vden ammatillisten taitojer.r paranra-
mishanke Noste, Tyciterveyslaitokser.r Kesto ja sosiaaliminis-
terion Veto.

On siis syntynyt laaja poliittinen tahto tycieldmdn paran-
tamiseksi. Ratkaisua hyvinvoinnin ja sitl ylllpitevln tydn
yhreiskunnan vahvistamiseen on etsirtrivt nimen ja onraan
tuosta suunnasta.

Pelkka raha ei kannusta riittdvisti ainakaan ikaanryvia jat-
kamaan tyoehmlssl. Palkankorotus tai parempi elake kylla
houkuttelee, mutta enemmln innostaisivat n-rielenkiintoiset
tyritehtdvlt, mahdollisuus vaikuttaa niihin, reilummat pomot
ja r-nukavammat tyrikaverit. Tuo on tutkittu jurru.

Ehketurvakeskus tekee parhaillaan tutkimusta ryonantajien
suhtautumisesta ns. joustavaan eldkeikdln. Siind kysytdln, ha-
luavatko ryrinantajat vlkensijatkavan tciissd yli 63 ikdvuoden.
Myr;s ry6hyvinvointiin liitryviit asiat kiinnostavat. Eteensd kat-
sovat yritykset ymmirtdvit varmaan jo nyt pitld kiinni osaa-
vasta viestd seke huolehtia sen taidosta ja kunnosta.

Tyr;elekeyhrioilla ja -laitoksilla on asiakkaidensa kanssa
tyokunnor.r ja -urien kehittdmishankkeita. Ala haluaa mycis
yhteistycitl .julkisen vallan keyn-
nistdmien ohjelmien kanssa. Tyd-
markkinatahojcn my<itlvaikutus
oikeuttaa odortamaan, errd r:ist:i
voisi kehittyi uutta sisiltcid tyri-
eleman yhteistoimintaar.r. Yhreis-
toiminnan soisi pulpahravan esiirr
uscammin myor.rteisissi yhteyksis-
sii kuin lomautusuhkier.r selvittely-
menetelmind.

Reijo Ollikainen
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"Euroopan
yhteinen
rahapolitiikka
tukee
hy-invointia"
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Pankinjohtaja Sinikka Salon mielestd eurojdriestelmfldn kuulu-

minen on tehnyt Suomelle hyvd6: hintavakaus, matala inflaatio ja

alhaiset korot [uovat edettytykset talouskasvulle ja sitti mytitii tytil-

lisyyden paranemisetle. PetkiistiEn rahapolitiikalla ei kuitenkaan

saada taloutta nousukiitoon ia hyvinvointia kukkimaan. Ndiden

vauhdittajaksi tarvitaan tytintekoa.

/-t uomen rahapolitiikka on tdtl
\ nvkvd vhtd kuin euroalueen
. \ rahapolrtrrkka, Josra pddtetddn
l:-,f Euroopan keskuspankin (EKP)
neuvostossa Frankfurtissa. Kun Suomi
otti euron kdyttci<in, moni alkoi miet-
tia, mita Suomen Pankissa ylipiiiitiian
tehdaen.

Pankinjohtaja Sinikka Salossa
Frankfurt ei herdtd vilunvdristyksii.
Ennen Suomen Pankin .johtokunnan
jdseneksi siirtymistddn Salo tyriskenteli
vuosia EKP:ssa, jonka han ndin ollen
hyvin tuntee.

- Koroista pldttiminen on keski-
retty sinne, murta muuroin toimiraan
hajautetusti eurojirjestelmlssd eli euro-
alueen kansallisten keskuspankkien ia
EKP:n muodostamassa yhteisrissl, hdn
tdsmentdd

Salo edustaa mieluummin eurojlrjes-
telmlln kuuluvaa kuin sen ulkopuolista
maata, joihin muun muassa naapuri-
maamme Ruotsi kuuluu.

- Euroalueen ulkopuolella olevat ja
siten viele omaa valuuttaansa kdyttdvlt
EU-maat ovat toki mukana Euroopan
keskuspankkijlrjestelmdssd, mutta silti
ulkopuolella plltciksenteon ytimestl eli
EKP:n keskuspankin neuvostosta. Ne
eivit myosklln ole mukana kaikessa yh-
teisry<issd, esimerkiksi kaikissa komiteoi-
den istunnoissa, Salo tdsmenrli.

Mielivaltainen tulon jako historiaa?

Euroopan Keskuspankin neuvosto on
nyt vastannut rahapolitiikasta yli viiden
vuoden a1an, ja kokemukset ovat Salon
mukaan varsin mydnteisid. Kuluttajahin-
tojen nousu on pysynyt alle kahden pro-
sentin tai sen tuntumassa.

- Toisin sanoen yhteisen rahapoli-
tiikan tavoitteeksi asetettu hintavakaus
on Maastrichtin sopimuksen mukaisesri
pysrytry slilyttdmddn, Salo toteaa.

- Ja kun hinnat pysywit kohtuulli-
sen vakaina, vllrytdin inflaation aiheut-

tamalta mielivaltaiselta tulonjaolta ja
omaisuusarvojen heilahtelulta, joista
Suomi kerlsi vuosikymmenien ajan
huonoja kokemuksia ennen rahaliiton
aikaa.

Hen huomauttaa, ettd hintavakau-
den oloissa mycis palkansaajat voivar
olla entistd varmempia reaalitulojensa
kehityksestd. Matala ja vakaa korkota-
so puolestaan on lisinnyt kotitalouksien
luottamusta omaan ralouteensa viime
vuosien taantumankin aikana.

Paine rakennemuutoksiin
Euroopassa kasvaa

Sinikka Salo tdhdentll, ettei kovalta
kalskahtavaa rahapolitiikkaa mekaani-
sesti mitoiteta vallitsevan inflaation mu-
kaisesti, vaan hintavakauteen pyritddn
jatkuvassa vuorovaikutuksessa raha-
markkinoilla, ry<imarkkinoilla ja kulut-
taj ien mielessl vallitsevien tulevaisuuden
odotusten kesken.

- Yhteinen rahapolitiikka ei ole kui-
tenkaan mikddn autuaaksi tekevl me-
neteiml, jolla voitaisiin yksin hoitaa
muiden talouspolitiikan lohkojen asiat.
Keskuspankilla ei ole keinoja yllapitaa
suoraan ryollisrytta tai kasvua eika sillii
ole suoraa vastuuta niisti, vaikka uskot-
tava rahapolitiikka luokin kasvulle puir-
teet, han muistuttaa.

Euroopan viimeaikainen talouskasvu
on ollut perrymys. Kitkaa aiheuttaa li-
sdksi muutaman suuren jdsenmaan kuten
Saksan tai Ranskan tapa rikkoa sururro-
masti yhdessl sovittua EU:n vakaus- ja
kasvusopimusta, joka asettaa maiden jul-
kisen talouden velkaantumiselle rajoja.

- Tietenkean tillaista vdlinpitdmlt-
tdmyytta ei pidii hywaksya. Maiden olisi
pitdnyt aloittaa Suomen tavoin tarvit-
tavien rakennemuutosten tekeminen jo
suotuisan talouskasvun aikana 1 990-lu-
vun lopulla. Tellaiset reformit ovar kui-
tenkin poliittisesti vaikeita, ellei niiden
tarpeellisuus ole tiedostettu. Varakkaissa

maissa kriisitietoisuuden aikaansaami nen
on vaikeaa, Salo pohtii.

- Uskon kuitenkin, ettl vakaus- ja
kasvusopimus yhdessl muiden jlsen-
maiden painostuksen kanssa synnyttdd
tarvittavaa uudistusvalmiutta nliden
maiden kansalaisille. Muutoinhan de-
mokratiassa ei voi tehdi muutoksia, hdn
huomauttaa.

Rahapolitiikka ei nuorenna
eurooppalaisia

Talouskasvun hitaus euroalueella on
tunnisterru;o jonkin aikaa sitren ennen
kaikkea rakenteelliseksi ongelmaksi.

- Jos syyt eivdt ole rahataloudessa, ei
niihin silloin auta rahapolitiikkakaan.
Silla ei voi ratkoa esimerkiksi Euroopan
vanhenevaan vdest<irakenteeseen eikd
tyci- tai hycidykemarkkinoiden vinou-
miin liittyvil rakenteellisia haasteita,
Salo toteaa.

Vdestcin vanheneminen Euroopas-
sa on Salon mukaan ennennlkemitcin
muutos, joka merkitsee suurta haastet-
ta eurooppalaisille elikejiirjestelmille ja
koko hlwinvointiyhteiskunnalle.

- I kdlntymissokkiin varauruminen
vaatii kaikkialla julkisen talouden saat-
tamista kestdvllle pohjalle muun muas-
sa elekejerjestelmid uudistamalla. Tissi
suhteessa Suomi on eurooppalainen
edellakavijamaa tyciehkkeen rahastoin-
teineen, hin arvioi.

Tietotekniikatta julkisia palveluia
virtaviivaistamaan

Lehes kyllisg,miseen saakka j dsenmaissa
viljellaan lainauksia niin sanotusta Lis-
sabonin strategiasta. Kyseessi on EU-
maiden johtajien vuonna 2000 solmima
kunnianhimoinen suunnitelma tehdd
Euroopasta maailman kilpailukykyisin
ja dynaamisin tietopohjainen talous.

- Tame tarkoittaa muun muassa tie-
toyhteiskunnan ja hywinvointiyhteiskun-
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Pankinjohtaja Sinikka Salo toteaa, etti
euroiiriestelmin yhteinen rahapoli-
tiikka on estanyt Suomea aiautumasta
laajaan taantumaan lT-kuptan puhiet-
tua. - Toisin oli esimerkiksi r99o-tuvun
alussa, kun Neuvostoliiton kauppa
romahti. Se fohti kaikitte sektoreilte le-
vinneeseen [amaan, Sato muistelee.

nan yhdistlmistd. Muun muassa tieto-
tekniikkaa voitaisiin entisti paremmin
soveltaa esimerkiksi julkisten palvelujen
tuotannon virtaviivaistamiseksi, hin to-
teaa.

Sinikka Salo korostaa, ettd Lissabonin
strategian tavoitteet ovat ihan hyviit, eika
sen toteuttamiseen saisi kyllastya.

Samaan strategiaan liitryy myos tavoi-
te ryohon osalIistumisasteen nostamiseksi
EU-maissa. - Ty<illisyysaste ei nouse, el-
lei ikeanrywae rycivoimaa saada pysymidn
ry<imarkkinoilla entistd pidempaiin ja el-
leivlt naiset siirry kotoa ry,timarkkinoille.
Teme ialkimmlinenhln on ongelma le-
hinnl keskisessl ja etehisessd Euroopas-
sa, Salo toteaa.

Hyvinvointivaltiosta vientituote
Eurooppaan?

Sinikka Salon mukaan jo taloudellisista
syistd ikddnryvissi Euroopassa tarvitaan
myris naisten ryopanosta. - My<is oikeu-
denmukaisuus- ja tasa-arvos17t puol-
tavat naisten tyrissdkiynnin lisldmistd.
Mitd enemmln naiset kouluttautuvat,
siti enemmdn he haluavat osallistua tyo-
elemean. Historian rattaita ei voi kIIn-
t*i takaisin.

- Nykyean naisten tyrihon osallistu-
minen ei ole kaikkialla mahdollista, silla
useista maista puuttuu kunnollinen inf-
rastruktuuri. Ei ole kouluruokailua, ei
plivdhoitoja, ei vanhustenhoitoa, joten
ndmi tycit rehdaan nyt naisvoimin ko-
tona. Naisen valinta on liian usein joko
lapsettomuus tai ansiotyri. Mutta nyt
kun naisia tarvitaan kipeisti tycimark-
kinoilla, hyvinvointipalvelut on jdrjes-

tettdvd muulla tavoin. Kysymys on niin
tdrked, ettei mailla ole varaa jdttdd hoiva-
palveluja jdrjestdmdttd.

Salo huomauttaa, ette mikdan maa
ei ole saanut hoivapalveluja tarjottua
tarvittavassa mdirin puhtaasti yksiryisin
varoin, vaan kaikkialla tarvitaan mytis
julkista subventiota.

- On aika kiehtova ilmi6, ettd puh-
taasti taloudelliset syyt saattavat ajaa eri
maita kohti pohjoismaisen hyvinvointi-
valtion mallia. Sitd on tddlh kritisoitu,
mutta mielestlni usein vilrin perustein.
Tehokkaasti ja virtaviivaistetuin hallin-
noin eli Lissabonin strategian periaattei-
ta soveltaen tuotetut hyvinvointipalvelut
ovat seke naisen ettl koko kansantalou-
den paras ystdvl, hdn toteaa.

U udet jisen maat taloude[[isessa
takaa-aiossa

Sinikka Salo huomauttaa, ette unionin
itdlaajeneminen on haaste monessa suh-
teessa mycis rahoitusmarkkinoiden nI-
ktikulmasta.

- Rahoitusmarkkinoilla pitdisi olla
kykyd maantieteellisesti siirtdi varoja

kypsistl talouksista uusiin jlsenmaihin,
silh investointeja tarvitaan niiden kuro-
essa umpeen ldntisen Euroopan taloudel-
lista etumatkaa, Salo toteaa.

- On jinnittdviiii niihda, aiheuttaako
uusien jdsenmaiden alhainen verotus ja
palkkataso tuotannon siirrymistl ndihin
maihin ja pystytlrnkti siella pitdmrdn
palkkapolitiikka maltillisena suhteessa
tuottavuuteen.

Uudet jdsenmaat kiinnostavat luon-
nollisesti Suomea niiden maantieteelli-
sen leheisyTden vuoksi, mutta muutoin
nlmd ovat Salon mukaan muiden ohella
osa Euroopan keskuspankkijdrjestelmii
ja ajan mydtd osa eurojlrjestelmidkin.

- Tietenkin euron klyttririnotto li-
himaissa tekisi asioinnin suomalaisille
entistdkin helpommaksi. Euron kiyt-
tricinotto edellyttdl kuitenkin mailta
tiettyd valmiutta kuten Maastrichtin
hhestymiskriteerien tdyttimistl. Niin-
hdn mekin teimme ennen liittymistd,
Salo toteaa.

Teksti : Koti Kolliomiiki
Kuvo: Uzi Voron
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Hoivatyti
kunniaan

si tekemdln poissaolevan triitd.
Kotipalvelun rydntekijdt miertivdr vii-

konloppuisinkin, miten heidiin ylainii-
set ja huonokuntoiset asiakkaansa pir-
jdavat, kun tarvinavaa palvelua ei anneta
viikonloppuna. Palvelutaloihin sullotaan
avuttomia ihmisii vailla riittdvd.d huolen-
pitoa - onnettomuuksia voi kylli ndisse
oloissa sattua, mutta resurssipulan takia
ei ole mahdollista parempaan...

T f orvaryo Koeraan monlen
l-J tutkimusten mukaan ras-I I**c,i"JJi"TS;ffi

la, heikosti johdetuissa ja huonosti voi-
vissa ryiiyhteistiissi. Vain rodelliset ar.ien
sankarit ppyviit ddla, muut liihtevdr heti
kun kykenevlt. Joku lihtee Norjaan tai
Amerikkaan paremman statulaen ja pd-
kan perlin, joku taas omaan yritykseen
oman itsensd herraksi ja joku toinen yk-
sityisen palvelukseen parempiin tyOoloi-
hin. Ja yhii useampi nainen jiin kotiin,
kokonaan pois ansioty<isri.

l/^t uomalainen palvelujarjestelmd
\ pantiin laihdutuskuurille 1990-
\ tuvutta. Teneen se onkrn endi

\.-r, anorektinen varjo en tisestddn.
Seastdr saatiin aikaan pitkiild henkil6s-
t<iri vllenrimilla, kielteim:illd kesi- ja sai-
raslomasijaisten palkkaaminen ja ainakin
vanhustydssl mytis tinkimdlla henkilOs-
tdn koulutustasosta.

Piirkfltydt, henkiltjsttivaje, kiire ja
burnout ovat tlmdn pliiviin sosiaali- ja
terveyspalveluhenkilcistcin arkipiiiv?i?i. Sa-
maan aikaan kun osaavaa rycivoimaa on
kortisrossa, tycissi olevat ovat nidnrymds-
sI ryrinvJ ilreen. Sairaanakin hoippuroi-
daan rytipaikalle, jorta toiset eivit joutui-

MorjoYooromo
Tutkimusprofessori

Stakes

Tyorerveyslaitos on jo pi*:ian halyt-
tiny't lisdrintyneestd. stressistl hoitoaldla.
Tyojarjestelyt eiviit ole kohdallaan ja vii-
ke1 on liian vi.hin. Potilaatja asiakkaat
saattavar olla hyvinkin aggressiivisia.
Tytintekijnt ovat joskus jopa hengen-
vaarassa. Unelma-ammatista ovat turhat
unelmat karisseet.

Lisdksi etenkin vanhusrytin henkil<is-
tci on ilkiisti. Se elaktiityy vauhdilla jo
tllld vuosikymmenelle. Misti saadaan
korvaavat kdsiparit, kun ryci on raskasra,
huonosti palkattua ja vdhdn arvostettua?

Jo nyt lehdet uutisoivat hoiva-alan ryci-
voimapulasta ja vaikeudesra saada sijaisia
nyt, kun niitd viimein taas saisi palkata.

oito- ja etenkin hoiva-alal-
le hakeutuminen ja sielli
viihryminen ovat yhteydes-
sii rytintekij<iiden haluun ja

mahdollisuu}siin toteuttaa hoivarycin pe-
rimmdisii arvoja kiytinntin rytissI. Hoi-
to ja hoiva ovat ammattitaitoa vaarivaa
tytitii ja palvelua, muma myris auttamisra,
lfiella oloa, Iohduttamista ja yksiniiisyy-
den ja pahan olon lievittd.mistl.

Pillerien ja toimenpiteiden lisriksi
sairas tai avun tarpeessa oleva ihminen
tarvitsee inhimillisyyttii, lzimp<iii ja v'dlit-
tlmistd. Sen enempli asiakas kuin ry6n-
rekijiikean ei ole kone tai esine - molem-
mat orrat inhimillisiii olentoja. Hlviiiin
hoivaan tarvitaan aikaa, kiireettcimyyttl
paneurua hetkeksi .iuuri tdhln ihmiseen.
Vaikka hlwd hoiva ei olekaan kiinni vain
aineellisista resursseista, ilman riittdvll
ja osaavaa henkiliistciii sekl toiminta-
midrtrahoja on vaikeaa hoitaa ja pal-
vella hyvin.

Klytintti osoittaa, etta kun tyci on

mielekdsta, tyrin vaatimukset kohdallaan,

rytitahd ei ole liian kiivas, ja kun rytinte-
kijii voi vaikuttaa omaan ryohcinsii, yh-
teistyci rytipaikalla toimii ja esimiestyd on
reilua, myris hoiva-alan ry<ipaikoilla viih-
dytiln ja tuoretaan hyvdi tulosta. Jotta
hywli palvelua voitaisiin antaa ja saada,
nliden seikkojen tulisi niikyii hoivaty<in
tavoitteissa, tycivoiman mitoittamisessa ja
johtamisessa seka rydn tuloksellisuuden
arvioinnissa.

T\ T l' ;l:l*::i;:uf r#;::;I\ l;x;nfflili:',',Tj,';
millainen imago niillii tulisi olla. Pdd.-
tetiinkri, ettl julkisten hoivapalvelujen
tason tulee olla h1wii. Osoitetaan vaikka
asteittain niihin riittivd mdiri resursseja
siten, ettd mahdollistetaan hyvl palvelu
ja tyciolot. Luodaan hohtoa hoivaan.
Hohdon rakentamiseksi my<is pitkaai-
kaishoidolle tulisi mliritelle konkreetti-
set laatukriteerit, ja niiden toreutumisra
tulisi valvoa.

Vai jatketaanko laman oloissa legiti-
moitua niukkaslinjaa niin henkilcjst<i-
miirissi kuin pitelyysvaatimuksissakin
* kuvitellen, ettd "en minl mutta ne
muut" tarvitsevat julkista hoivaa, ja ettl
asia ei koske "meiti" vaan "heiti"! Jajos
niin on, niin kenen kuvitellaan aikanaan
vaihtavan "meidiin' vaippamme?

Kuvo: Honne Nykiinen
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Vappuna Euroopan unioniin liittyneet kymmenen uutta i6senmaata

eroavat vanhoista EU-maista huomattavasti muun muassa sosioeko-

nomisen rakenteensa suhteen. Viimeisten reilun kymmenen vuoden

aikana uusien idsenmaiden ettikejtirjestetmid on uudistettu radikaa-

listi moneen otteeseen. itiriestelmiss6 on tiettyiii yhteisiii piirteitii ia

toisaalta melkoisia eroia vanhoien EU-maiden eldkejdrjestetmiin ver-

rattuna. Mytis entiset sosialistimaat eroavat Maltasta ia Kyproksesta.

b

Euroopan unioniin kymmenen uutta jdsenmaata

Elek eia$estelmien kirj o

I,

kasvoi
T Til;l:ffi;Tiiil:':i,:
I I alhaisen svntyvyyden, pi-
\-/ renevin .iinian ja yhciessa

muiden toimintaympdriston muutosten
asettamien haasteiden edessi. Lakislltei-
siin elakejiirjestelmiin on tehry lukuisia
muutoksia viimeisen vuosikymmenen
aikana ja suurimpaan osaan maira on
lisdksi luotu pakollisia rahastoeldkejdr-
jestelmid. Tavoitteena on myris edistii
vapaaehtoisen lisdehketurvan suosiora.

Lakisditeinen eldketurva perustuu
pdlasiassa tycintekoon. Kansaneldkejdr-
jestelmd lciyryy Kyproksesta, Sloveniasta
ja Virosta. Kansaneldketti ei kuitenkaan
makseta, jos vakuutetulla on oikeus
muuhun ellkkeeseen. Muissa maissa
asumiseen perustuvaa vlhimmliseld-
keturvaa ei ole. Tyr;elakkeel[a on usein
vdhimmiismddrd, jos vaadittavat vakuu-
rusaikaedellyrykset tdyrryvlt.

Prahan Kaarlen silta iltavalaoistukses-
sa ja alla panoraama yti kaupungin.

Suurin osa EU:n uusista jdsenvaltiois-
ta on vd.estriltdin pienii tai keskikokoisia
valtioita lukuun ottamatta Puolaa, joka
on vlestcimddrdltldn EU:n kuudenneksi
suurin valtio.

Syntyvyys on uusissa jasenmaissa
alhaisempi kuin vanhoissa jdsenmaissa
keskimllrin. Uusista jisenmaista valta-

osassa hedelm?illisrysluku oli 1,2 naista
kohti, kun se vanhoissa EU-maissa oli
keskimddrin 1,5 vuonna 2002.

Vanhoissa jdsenvaltioissakin hedel-
millisyysluku on selvisti alle luonnolli-
sen uusiutumisen: naista kohden pitlisi
synrya 2,7 lasta, jotta viestcin mdlrd py-
syisi entisend synryqyden kautta.

Tytitttimyys ja harmaa talous
rasittavat

Yhteiskuntien taloudellista kehittynei-
syyttd ja elintasoa osaltaan kuvaava BKT
asukasta kohti osoittaa, ettd uudet jisen-
maat asettuvat 35-74 prosentin tasolle
vanhojen EU-maiden keskimidrlisestd
tasosta. Slovenia ja Kypros ovat ldhim-
pinl EU:n keskimliriistl tasoa, kun taas

Baltian maat yhdessl Puolan kanssa ovat
kauimpana EU: n keskitasosta.

Vaikka uusien jisenmaiden brutto-
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Viikituku
(Mili.,
zoo4)

Tydttdmyys-
aste
(t.r.zoo4)

BKT:n
reaalikasvu
(zooz)

BKT/asukas
(ostovoima-
korlattu PPS,
zooz)

Odotettavissa
oleva elinikii
(zooz)

Naiset Miehet

EU-r5 380,8 8,o 1rO z4 ooo (roo) 87,9 75,8

Kypros
Latvia
Liettua
Malta
Puola
Slovakia
Slovenia
Tshekki
Unkari
Viro

o,7
213

3,4
o14

38,2
5,4
2rO

70,2
1O,1

713

4,7
10,5
7717

8,8
79'7
t6,6
6,4
8,o
5,9
9,5

212

6,!
6,7
712

716

4,4
3,2
2rO

3,3
6,o

17 4oo (n)
8 Soo (:S)
g 400 Gg)

11 9oo* (5o)

9 5oo (4o)
774oo (48)
17 7oo (74)
14 4oo (6o)
rz 6oo (st)
10 ooo (42)

8r,o
76,a
77,5
87,2
78,3
8o,5
77,8
78,7
76,6
77,7

76,t
64,8
66,3
76,1
70,4
72,7
69,9
72,7
68,1
65,3

* Vuosi 2000, Ldhde: Eurostat 2004

kansantuote jId selvasti jiilkeen vanho-
jen EU-maiden keskimdirdisestl rasosta,
niiden talouskasvu on nopeampaa kuin
vanhoissa jdsenmaissa keskimdlrin.

Korkea ry<ittcimlys ja harmaa talous
aiheuttavat edelleen ongelmia uusissa
jisenmaissa. Eriryisesti Puolassa ja Slo-
vakiassa tycittomyysaste on pysynyt kor-
keana viime vuosina, lahella kahtakym-
mentd prosenttia. Myos Baltian maissa

rycittcimyysaste on korkea, noin lcymme-
nen prosenttia. Lisiilsi harmaan talouden
piirissd ryciskentelee arviolta jopa kym-
menid prosentteja ryrivoimasta.

Korkealla tyrittrimyysasteella ja har-
maalla taloudella on huomattavia vai-
kutuksia elake- ja muun sosiaaliturvan
rahoituksen kestlvryteen seka yksildn
toimeentuloon vanhuusehkeilssl.

Uusia jdsenmaita rasittaa lisaksi ry6n-
antajien ja rydntekij<iiden haluttomuus
maksaa vakuutusmaksuja, mika .iuontaa
j uurensa sosialismin aikaisista el:ikejarjes-
telmistd. Aikaisemmin valtaosan maksus-
ta maksoi rycinantaja eikl selvdd yhteytti
maksettujen maksujen ja tulevan etuu-
den valilla ollut helppo niihdii. Temen
toivotaan korjaantuvan eriryisesti uusilla
rahastoelekejarjesrelmilla.

Palkkataso on uusissa jisenmaissa
vanhoihin EU-maihin verrattuna erit-
tiin matala. Uusien jdsenmaiden vililh
on kuitenkin huomattavia eroja. Pienim-
mdt palkat ja elekkeet ovat Baltian maissa

ja korkeimmat Sloveniassa, Kyproksessa
ja Maltalla. Vuonna 2003 keskipalkat
vaihtelivat noin 300 eurosta 1 300 eu-
roon kuukaudessa. Matalat palkat hei-
jastuvat mycis eldkkeisiin, keskimdirli-
nen vanhuuseldke vaihteli kuukaudessa
100-500 euron vililld maasta riippuen.
Keskimdirin vanhuuseldke oli noin 250
euroa kuukaudessa. Erityisesti Baltian
maissa mycis ehkkeiden korvaavuusta-
sot jldv1t mataliksi.

Alhaista eltikeikiiii oltaan
nostamassa

Lakisldteinen elakeike oli uusissa jdsen-
maissa aikaisemmin erittdin alhainen,
miehilla keskimddrin noin 61 vuotta ja
naisilla 57 vsorta. Naisten eliikeika oli
suurimmassa osassa maita viisi vuotta
alempi kuin miesten elnkeikii.

Eliikeiiin nostamisesta jaltai naisten
ja miesren eldkeikien harmonisoinnis-
ta tehtiin 1990-luvun loppupuoliskolla
pldtcis kaikissa muissa maissa paitsi Mal-
talla, Kyproksessa ja Puolassa.

Kyproksessa miesten ja naisten elike-
ikii on jo t?illii hetkella 65 vuotta. Mycis
Puolassa miesten elekeikii on 65 vuotta

Puolaa haltittiin Krakovan palatsista
puoli vuosisataa keskiaialla. Nyt se on
UN ESCO:n maaitmanperintiilistatta.

ja naisten eldkeien nostoa 65:een harki-
taan. Muissa maissa ehkeikd aiotaan nos-
taa korkeimmillaan 63 vuoteen.

Naisi[[a ja miehilla tulee niidenkin
muutosten jalkeen olemaan eri elekeiat
Liettuassa, Malralla ja Sloveniassa.

Todellinen elikkeellesiirtymisika on
uusissa jlsenmaissa samoin kuin vanhois-
sakin EU-maissa lakisldteiste elekeikaa
alempi. Eldkkeellesiirtymisikdd on ela-
keiin noston lisiksi pyritry korottamaan
muun muassa varhaiseldkevaihtoehtoja
karsimalla ja eldkkeisiin tehtlvdlld var-
hennusvdhennykselld, mikiili eliikkeelle
siirrytddn ennen lakisliteistl elakeikdi.

Puola ia Latvia ottaneet ma[[ia
Ruotsista

Puolassa ja Latviassa etuusperusteinen
vanhuuselakejdrjestelmd on kokonaan
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N aisten ja m iesten elilkeitt, tytielikejilriestelmi

r Piiiitcis eldkeiiin nostamisesta tehdiidn v.2oo4 aikana.
2 Lapsettoman naisen etiikeikii. Lapset alentavat naisten eltikeikiiii enintdin netiiittti vuodella uudistukseen asti

3 Eliikeikii voi otla tata matalampi tai korkeampi vakuutusajan pituudesta riippuen.
4 Mikiili vakuutusaikaa viihintiiiin 40 vuotta (miehet) tai 38 vuotta (naiset).

5 Lapsettoman naisen etiikeikii. Lapset alentavat naisten eliikeikiiii enintddn neljiiltii vuodetla.

Maa Nykyinen etiikeikti Tuleva eliikeikii
Miehet Naiset Miehet Naiset

Kypros 65 65

Latvia 6z 59,5 6z (zoo9)

Liettua 62,5 59 6o (zoo5)

Matta 6t 6o

Puola 65 6o 65 (zoo9--;,)'

Slovakia 6ov.9kk 57 v. 9 kk' 6z (zoo6) 6z (zotS)

Slovenia 6ot 553 5l (zoo8) (S8)q 6t (zozz)(S9)q

Tshekki 67,5 6os 6l Qotz) 63 Qorz)
Unkari 6z 59,5 6z (zoo9)

Viro 63 59 6l QotS)

t

Niikdata yli Tallinnan.

Puolalaisia balettikoululaisia
Varsovasta.

korvattu maksuperusteiselIa ellkejar-
jestelmilli. Elike muodostuu kahdesta
osasta: jakof irjestelmiperiaatteella ra-
hoitettavasta ansaintaehkkeestl ja tdy-
sin rahastoidusra rahastoehkkeestl.

Ansaintaellkettd karttuu maksettujen
maksujen perusteella ja eldkkeelle siirryt-
tdessi karttunut laskennallinen pddoma
jaetaan odotettavissa olevalla elinajal-
la. Rahastoeleke m1lrdytry puolestaan
kertyneiden vakuutusmaksujen ja niille
saadun tuoton mukaan.

Larviassa maksuperusteinen ansain-

taeleke otettiin kdyttocin 1996 ja rahas-
toelike 2001. Puolassa ansainta- ja ra-
hastoeldke tulivat voimaan samanaikai-
sesri vuonna 1999. Jiirjestelmdt tulevat
voimaan asteittain. Ensimmdiset uuden
jirjestelmdn mukaiset elakkeet makse-
taan Puolassa vuonna 2009 ja Lawiassa
vtonna.2Ol 4.

Rahastoelike osaksi
kokonaiseliketurvaa

Puolan ja Lawian lisiksi myris Unkarissa
(1998) ja Virossa (2002) on otettu kdyt-
tcion deryille iknryhmille pakollinen ra-
hastoelakejarjestelml. Slovakiassa pakol-
lisia rahastoeliikkeita koskeva laki tulee
voirnaan vuoden 2005 alusta. Liettuassa
rahastoeldkettd koskeva laki tuli voimaan
tdmln vuoden alusta. Jarjestelmi on va-
piraehtoinen, mutta maksu on osa laki-
silteistd ehkevakuutusmaksua.

Sloveniassa rahastoeleke on pakol-
linen vain tietyille ammattiryhmille,
muutoin se on tycinantajan jdrjestdmid
vapaaehtoista lisdehketurvaa.

Tshekeissi puolestaan suunnitellaan
parhaillaan ehkeuudistusta, joka mah-
dollisesti toisi tullessaan rahastoeldkkeen
viimeistidn parin vuoden sisdlli.

Rahastoeldkkeiden hallinto on pii-
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Lakisfiiiteiset elilkemaksut 2oo4, prosenttia palkasta

Sosiaalivakuutusmaksu, jolla katetaan my0s muut sosiaalimenot. Valtion osuus 4 %-yks. kokonaismaksusta.
Sosiaalivakuutusmaksu, iolla katetaan myds muut sosiaativakuutusetuudet. Etiikkeisiin 25,5r %-yksikkciii.
Vuosi zooz
Sosiaalivakuutusmaksu, iolla katetaan myOs muut sosiaalimenot. Valtion osuus 10 %-yks. kokonaismaksusta.
Palkansaajan eldkemaksukatto. Eldkemaksu on 8,5 % palkasta ja enintiidn n. 9 33o e/v. Tydnantajalla ei kattoa.
Patkansaafan maksu ainoastaan rahastoeldkkeessii. Tycinantajan rahastoeliikemaksu on osa lakisiiiiteistd eldkemaksua.

Lakistiiiteiset elii kemaksut

Yhteensd Tydnantaja Patkansaafa Rahastoeltikemaksun
osuus eltikemaksusta,
o/o-yksikkdii

Ansiokatto

Kypros
Latvia
Liettua
Malta
Puola
Slovakia
Slovenia
Tshekki
Unkari
Viro

t6,6'
33,O9'
25,9
3a,o4
32,52
28,75
24,35
26,O
26,5
zo,o(zz)6

5,3
24,o9
23,4
10
t6,26
2t,75
8,85

19,5
18,O
20rO

6,3
9'o
2,5

10
t6,26

7,O
75,5
6,5
8,5

- (z,o)u

2,O--jlrg,9 (2916)
2,5*-:]'5,5 QOol)

7,3
- 9,o (zoo5)

- (suunnitteilla)
7'O

2,O + 4,06

n. z 9oo e/kk
n. z z5o e/kk;

n. r zzo e/kk
n. r zoo e/kk
n. r oro e/kk

n. 9 33o e/vs

sllntdisesti hajautettu yksiryisille eli,ike-
rahastoille. Latviassa rahastoeldkkeiden
hallinto on viela toistaiseksi keskitetty
valtion sosiaalivakuutuslaitokselle vuo-
teen 2006 asti. Slovenian kolme suurinta
ehkerahastoa ovat valtion hallinnassa.

Rahastoeliikejdrjestelmien rahoitus on
Viroa lukuun ottamatra jdrjestetry siten,
ettl rahastoeldkemaksu on osa lakisditeis-
ti elikemaksua. Lakisiiteisten eldkemak-
sujen taso on niin siilytetry muuttumat-
tomana. Virossakin ryrinantajan maksu
(4 o/o) on osa lakisddteistl ehkemaksua,
mutta vakuutetun rahastoelikkeeseen
sijoittama maksu (2 o/o) muodostaa lisl-
kustannuksen vakuutetulle.

Eldkemaksujen sdilyminen samana ja
rahoituksen jakautuminen kahteen eri
jdrjestelmldn on kuitenkin muodosta-
nut alij aamaa jakojiirjestelmiperiaatteel-
la toimiviin elekejerjestelmiin ja aiheut-
tanut ndin omat haasteensa rahoituksen
riittd.vyydelle.

EU:n elSkepotitiikka haasteiden
edessi

Monia ehkejlrjestelmid koskevia kysy-
myksil nousee esiin uusien maiden lii-
rytryd Euroopan unioniin. Elakejiirjestel-
mien kirjo on kasvanut ja EU:n eldkepo-

litiikka on uusien haasteiden edessd. Eri
tahojen esittdmien ndkemysten mukaan
uusien jisenmaiden harjoittama elake-
politiikka voi tulevaisuudessa vaikuttaa
laajemminkin EU:n eldkepolitiikkaan
tai niiden kehittywdt eldkejlrjestelmlt
voivat samankaltaistua vanhojen EU-
maiden eldkejlrjestelmien kanssa. Vai
muodostavatko uusien jdsenmaiden eld-
kejdrjestelmdt kokonaan oman kokonai-
suutensa?

Uudet jisenmaat joutuvat lisdksi rat-
kaisemaan useita kysymyksil Euroopan
unioniin liitrymisen j?ilkeen, muun mu-
assa tullaanko pakolliset rahastoehkejdr-
jestelmdt sislllyttlmdln EU:n sosiaali-
turvaa koordinoivan asetuksen 1 408 17 1

piiriin sekd miten ja misse aikataulussa
EU:n tasa-arvondkrikulmasta ongelmal-
linen ero naisten ja miesten elakeikien
vllilll ratkaistaan.

lorno Boch
Eliiketurvokeskuksen

suunnittelu- io
loskentaososton tutkij o

MikoVidlund
Eltiketurvokeskuksen

suunnittelu- io
loskentoososton tutkija

Kuvot: Tuulikki Routio
Prohon koupungin
matkailutoimisto

Varsovon koupungin
motkoilutoimsto
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Kirjallisuudessa vanhus ei j'ui koskaan elilkkeelle

Sanataide antaa uskoa
sukupolvien sopimukseen
fTl unnerru riivistys suomalai-

I suudesta kuuluu: "Alussa

I oli suo, kuokka ja Jussi".
I Oulun yliopisron kirjalli-

suuden professori Liisi Huhtala on si-
vunnut tutkimusaiheissaan usein suo-
malaisten ry6ntekoa.

- Vditoskirjani tein suomalaisen kir-
jallisuuden torpparikuvauksista, joita
on kirjoitettu monia muitakin Linnan
Pohjantlhti-trilogian lis:iksi, Huhtala
sanoo.

Kova fyysinen tyri kaikkine seura-
uksineen on sd.ilyttdnyt vankan sijansa
luovassa kirjataiteessamme ndihin vuo-
sikymmeniin asti.

- Paremman vden ty<itd ja heiden
elimlnsd ehtoja on sitl vastoin kuvattu
hyvin ohuelti.

Huhtala on kuitenkin eritellyt virka-
ry<itl kirjallisuudessamme tutkimukses-
saan "Varrella viran'.

Kiria[[isuus vanhentaa nuoren

Vanhuus on suhteellinen asia, joka riippuu
asiayhteydesti f a lukijan tulkinnasta.

- Ldhes poikkeuksetta vanhoiksi miel-
letyt Ryysyrannan Jooseppi ja hinen
vaimonsa olivat todellisuudessa kolme-
kymppisie ihmisiii, Huhtala viittaa ken-
ties tlrkeimpddn kotimaiseen sosiaalisen
ahdingon kuvaukseen.

Samoin Juhani Ahon Rautatien Matti
ja Liisa ndhdlln, ei vain vanhoina, vaan
hivenen hyvduskoisina hcilmoind tai ai-
nakin vastakohtana vlistdmlttcimdlle
edisrykselle.

- Suomalaisessa kirjalIisuudessa kur-
juus ja vanhuus olivat pitkaan synonFy-
mejl, vaikka jo antiikista periytyvdd
arvokkaan vanhuksen perinnettl pyrki
jatkamaan jopa kansallisrunoilijamme
Runeberg.

Iin tuoma arvostus alkoi kirjallisuu-
dessa vihetd, kun yhteis<in antama so-
siaaliturva oheni 1800-luvun kuluessa.
Kun ajatus yhteisvastuusta heikkeni,
aikakauden kirjailijat kiinnittivdt tdhdn
heti huomiota.

Nykykiriallisuutta hallitsevat

keskipolven ihmissuhde-ettimtin

kuvau kset. Etiiketiiisyyttd saati

eldkkeetle tiihdtin syitH siett?i

ei kannata juuri etsid. Aiemmin

vanhoille annettiin merkitte-

viii fa yttiittdvid rooleja milloin

vaivaisina, mittoin vahvoina tai

ioskus iiitttiminii humoristeina.

Kirjaltisuuden tutkifa Liisi

Huhtala kuitenkin ennustaa, etta

sukupotvien suhteet ovat saa-

vuttamassa aivan uutta mieten-

kiintoa.

Vanhat ia nuoret ovat iostain syysti
lasten ja nuorten kirjoissa aina tulleeet
hyvin keskeniin toimeen ia perinne
jatkuu edelleen. Kansi suomalaisen
poikakirioien klassikosta, I ngamannin
Rimpisuon usvapatsaasta, jossa viisas
vanha mies ohjaa nuoria poikia.

- Kirjallisuus diagnostisoi yhteiscin
kulloisiakin ongelmia. Kuten filosofi
Deleuze on sanonut, Huhtala uskoo.

Hywinvoivaa vanhusta olikin hywin
pitkaan vaikea tavata kirjallisuudesta.

Vanhat, v6kevEt naiset ia ilitttimiit
miehet

Modernin ihailu vain ylryi 1900-luvulla.
Niinpa vanhuus luonnollisesti sivuutet-
tiin Mika'Waltarin ja muiden hdnen ai-
kalaistensa kirjoissa.

Yleisrin suosikkien, korimaisten su-
kuromaanien henkili;galleriaa sen sijaan
hallitsivat vanhat. He olivat usein isojen
talojen haltijoita, jotka vastasivat samalla
yhteisonsl moraalista pitaen ikean kuin
koko maailmaa pystyssd. Ylhttivdsti
ndmd pldhenkikit olivat naisia.

- Niskavuori-sarjan vanhan .ja viisaan
Loviisa-emlnndn perinne jatkuu edelleen
Antti Tirurin Pohjanmaa-sarjassa Haka-
lan veljeksien isodidin ymmlrtdvdssd
hahmossa, Huhtala painottaa.

Silti han ihmettelee kirjailija Hella
Wuolijoesta alkanutta sukupuolirajojen
ylitysrd, koska jo kansanperinteessd ja
Grimmin saduissa juuri vanhat naiset
esitettiin noitina tai ainakin kiusante-
I(uolna.

Vanhat miehet tulivat kirjallisuuteen
vdhdn myrihemmin ja toisenlaisessa yhte-
ydessd. Veikl<o Huovisen ilton ja ajaton
Konsta Pylkkerci lienee yksi ylittlmittci-
mistl suomalaisen kirjallisuuden vanhus-
hahmoista.

- Vaikka ajatuksineen Konsta on mil-
tei tlysi mahdottomuus ympdrist<issdln,
hen on kuitenkin hywin sympaattinen.

Yleensikin vanhuksen kuvaaminen
ilkeiiksi on tiysin poikkeuksellista suo-
malaisessa kirjallisuudessa.

- Vanhat voivat olla lapsellisia, jopa
kateellisia, mutta Maila Talvion Alma
Karell on ainoa suomalaisesta kirjalli-
suudesta tapaamani tdysin negatiivinen
vanhushahmo.

Lislksi romanien mies- ja naisvanhuk-
sia yhdistid iltttimyys.
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- Niskavuoren Loviisaa tai selkosten
Konstaa ei kukaan voisi mieltii eldke-
laiseksi.

Ettike ja sen syyt eivit kiinnosta
kirjaitiioita

Oman merkittlvdn ryhmlnsi kotimai-
sessa kirjallisuudessa muodostaa itsenii-
syyden jdlkeen virinnyt pienviljelija-met-
sdryomiesromaanien perin ne.

- Piatalon kirjojen huumorin takaa
paljastuu, kuinka heikoksi vanhan ihmi-
sen kohtalo lopulta koituu kovan rehkin-
nln jilkeen.

Kun asutustilan ikkunoihin naulattiin
laudat 1970-luvulla, lajiriyppi muuttui
Heikki Tirrusen edustamaksi maaltapa-
kokuvaukseksi.

- Vanhuksetkin joutuivat siirrymdln
kaupunkiin ja Paatalon kuoleman jdl-
keen talle saralla nil.rtli varsin hiljaiselta,
kuten Suomen syrjdseuduilla muutenkin,
Huhtala sanoo ja katsoo tycihuoneensa
ikkunasta avautuvaa pohjoispohjalaista
maisemaa.

Prosessi elekelaisyyreen ei muuren-
kaan ndytl kiinnostavan nykyisiii kir-
jailijoita.

- Onko tyrittcimyyteen rdysin rotut-
tu, koska sen kuvaukset nlyttlvlt ka-

donneen ldhes kokonaan kirjallisuudesta
I 980-luvun jiilkeen, Huhtala kys1y.

Samoin nykylin merkittlvin ryciky-
ryttrimyyden taustatekij 1, mielentervey-
den ongelmat, eivdt ole tuottaneet yh-
teiskunnallista kirjallisuutta, mikl toki
on muutenkin alamaissa omaelemeker-
rallisen ja emotionaalisiin kuvauksiin
verrattuna.

Valtaosa kaunokir.jallisuudesta on
keski-ikdisten ihmisten aikaansaannos-
ta. Elikeikiiinen kirjailija on muuramia
suuria nimid lukuun orramarra harvinai-
suus. Huhtala ei kuitenkaan jaksa uskoa
vanhoista kertovaan vanhojen omaan
kirjallisuuteen, silh ne ovar jaaneer yk-
sittiisiksi julistuksiksi.

- Samoin on aika vaikea nlhdd, mi-
ten Oprin kaltainen vanhainkotikuvaus
endl menesryisi, koska nykyaan vanhain-
kodeissa ei enil asu yhtd virkeitd van-
huksia kuin joskus aiemmin.

Su ku polvet ltiyt5viit toisensa
nuorten kirjoissa

Aivan viime vuosina Huhtala on keskit-
rynyt turkimuksissaan lasten ja nuorren
kirjallisuuteen.

- Nuorten kirjojen aihevalinnat ovat
usein edeltdneet ja ennakoineet kirjalli-

-Vaikka vanhuus ja kurjuus on kuvattu
kirjallisuudessamme usein samaksi
asiaksi, vanhuksia ei iuurikaan ole moi-
tittu. Pitkii raadanta ei kypsyttiinyt tytin
hedetmiii elimin ehtooseen. lkdih-
misten ankeudessa on silti niihty mytis
tragikoomiset ja humoristiset puolensa,
sanoo Liisi Huhtala.

Teuvo-Pentti Pakkalan kuvitusta
Ryysyrannan Jooseppiin.

suuden yleisempdd muurosra.
Nuorten kirjoissa lapsenlapset ja van-

hukset ovat jo vanhastaan liiytdneet toi-
sensa yli vanhempien keskipolven.

- Esimerkiksi kasvavan pojan ja hintd
ymmdrtdvln vanhan miehen suhde kuu-
lui pitkaan erotramamomasti ennen sotia
virinneeseen poikakirjojen laj ityyppi i n.

Uskoakseni tdmd on osaltaan luo-
nut pohjaa uusille 1990-luvun nuorren
kirjoille, joissa usein nuori poika alkaa
pitld huolta dementoituvasta isolidis-
tdin, kuten Hannele Huovin kirjassa
"Tirliraja'.

- Samoin Esko-Pekka Tiitise n roma:r-
nissa "Parempi valita susi" nuori poika
pestautuu vanhainkotiin triihin kyllis-
tyttyldn kouluun ja palaa sinnc viell
mycihemminkin.

Moderneissa lasten kuvakirjoissa iso-
vanhemmat ovat poikkeuksetta lapsen-
lapsistaan kiinnostuneita vireitl rnum-
moja.

- Sekin on mycinteinen piirre, virikka
samalla kuvastaa ajallemme tlypillisrd
nuoruuden venymistd jopa vanhuuden
ylitse, itse 60-vuotias Huhtala nauraa.

Teksti:Kimmo Kontio
Kuvo: Tuulikki Routio

jo kirjojen konsio
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lT1 rhdn asri osa-aikaeldke on
I miellettv houkuttelevaksi
I ellkemuodoksi, koska ryti-

I aika lyhenee ja vapaa-aika
lisidntly eivdtkl tulotkaan juuri alene.
Osa-aikaeldkelaisie on pidetty etuoi-
keutettuna ryhmdnd verrattuna muihin
samaniklisiin, niin tyrissd kayviin kuin
varhaisehkl<eelle oleviin. Mielikuvaa on
viell ruokittu jutuilla varakkaista osa-

aikaelakelaisistd viettdmdssd vapaa-aikaa
kalliiden harrastusten parissa.

Osa-aikaelikeldisil on jo yti 40 000,
naisia ja miehid on sunnilleen yhtii pal-
jon. Nelja kymmenesti osa-aikaeldke-
leisestl on tdyttdnyt 60 vuotta. Monet
ovat o[eet varsin vdhln aikaa osa-aika-
elekkeella: vuonna 2003 osa-aikaelak-
keelle siirtyi 8 300 henkeii ia edelliseni
vuonna 16 200 henked. Osa-aikaehkkei-
den maksamiseen kului vuonna 2003 yh-
teensa275 miljoonaa euroa, mikl on alle
kaksi prosenttia koko ryoeldkemenosta.

Keskimidriinen osa-aikaelake oli
540 euroa kuukaudessa vuonna 2003.
Naisten keskimllriinen osa-aikaellke
oli 450 euroa ja miesten 650 euroa kuu-
kaudessa. Naisten osa-aikaehke on noin
70 prosenttia miesten elikkeesti. Naisten
ja miesten osa-aikaehkkeiden euromf,d-
rien suhde on pysynyt varsin pitkddn sa-

mana. Keskieldkkeiden suuruus on laske-

nut viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Korkeimmillaan osa-aikaelakkeet olivat
miehille vuosina 1991-92 ja naisilla
1992-93.

Yli 1 000 euron osa-aikaellkettl saa

kuusi prosenttia kaikista osa-aikaeldk-
keella olevista. Useampi yksiryisen kuin
julkisen sektorin eldkkeensaaja saa ndin
suurta ellkettd. Miehisti kymmenen
prosenttia saa yli 1 000 euron osa-aika-
ehkettd seka yksiryisella ettl julkisella
sektorilla.

Ansioissa suuria eroia
ammattiryhmien viitittli

Eldkkeen korvaustaso tai osa-aikaeldk-
keen mddrd ei kuitenkaan sininsd kerro
viele siite, kuinka korkeat tulot osa-ai-
kaelakelaisilla tosiasiassa on. Osa-aikaeld-
keaikaiset ansiot muodostuvat osa-aika-
ryon palkasta ja eldkkeestd. Osa-aikary<in
ansiot riippuvat taas siitd, miten paljon
tydaikaa vdhennetdln. Osa-aikatycihon
siirryttdessd ansioiden pitdd palkansaajil-
la pienenryd ryriajan vdhenrymistd vastaa-
vasti 35-70 prosenttiin ja yrittajilla 50
proscntt i i n vaki i n tuneesra ansiotasosta.

Ovatko osa-
aikaeldkelaiset
hpriltuloisia?
Samaan aikaan kuin osa-aikaeltikkeiden mddr6 on kasvanut, osa-

aikaetdkeldiset ovat alkaneet m uistuttaa ansioiltaan samanikaisie

patkansaaj ia aiem paa enem mfi n. Etiketu rvakeskuksen teke mistti

setvityksestii kiiy itmi, ettd osa-aikaelake16isissi on yhta [aitla sekd

hyvHtutoisia ettti matalapalkkaisia kuin keskimidrin muissakin

tytissdkdyvissd.

Osa-aikaeleke mllrdytyy siten, ettl se

on puolet ansion alenemasta.
Kyselytutkimuksella on selvitetry ry<i-

ajan vihenrymistl. Vuonna 2001 toteu-
tettuun kyselyyn osallistuivat ne, joiden
osa-aikaehke oli alkanut joko vuonna
1996 tai 1999. Osa-aikaeldkkeelle ole-
vat palkansaajat tekivit keskimddrin
54 prosenttia aikaisemmasta kokoaika-
tycin tyciajasta. Tyoaikojen vaihtelu esi-
merkiksi ammattiryhmien vililla ei ollut
kovin suurta.

Tyciaikatiedon ja keskieliikkeen avulla
on mahdollisuus arvioida osa-aikaeldke-
leisten ansioita. Ndin laskien osa-aikaeh-
kelaisten kokonaisansioiden (eldke + osa-
aikaryiin ansio) keskiarvo oli 1 615 euroa
kuukaudessa vuonna 200 I . Alhaisimmil-
laan ansio oli 432 euroa kuukaudessa ia
korkeimmillaan 12 104 euroa kuukau-

dessa. Miesten ansioiden keskiarvo oli
1 975 evoa kuukaudessa ja naisten 600
euroa vdhemmnn (l 377 euroa). Palkan-
saajien keskimddrdiset kuukausiansiot
(1 624 euroa) olivat hieman korkeam-
mat kuin yrittdjien (1 510 euroa).

Osa-aikaelakeleisten ansioissa oli
suuria eroja eri ammattiryhmien vilil-
ld. Korkeimmat ansiot olivat erityis-
asiantuntijoilla, joiden keskiansiot oli-
vat noin 2 400 euroa kuukaudessa, eli
yli 800 euroa keskiarvoa korkeammat.
Osa-aikaehkkeelle olevien johtajien ja
ylempien virkamiesten keskiansiot oli-
vat noin 2 000 euroa ja asiantuntijoiden
noin I 700 euroa. Muut ammattiryhmit
jdivdt keskiarvon alapuolelle.

Alimmat keskimddrdiset ansiot (noin
1 100 euroa kuukaudessa) oli ryhmdssd,
johon kuuluivat palvelu-, myynti- ja hoi-
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torydntekiiet, seki ryhmdssd muut ry<in-
tekijat (keskiarvo 1 200 euroa kuukau-
dessa). Muiden tydnrekijriiden ammar-
tiryhmidn kuuluu esimerkiksi kiinteis-
tri- ja puhdistusrycintekijciird, siivoojia,
keitti<iapulaisia ja pesulatyontekij tjiti,
pakkaaj ia j a varastoryrintekij riitii.

Joka kolmas osa-aikaelekkeelle oleva
yrittqa ansaitsi alle I 000 euroa kuukau-
dessa, palkansaajista I 5 prosenrtia.

Osa-aikaeldkeliiisten palkat
keskimiitiriiisiti

Elakkeen ja tydqan perusteella voidaan
myris arvioida sitl, minkdlaiset ansiot

osa-aikaelakeleiselle olisi, jos han kevisi
kokoaikaryrissd. Keskimllrdiseksi koko-
aikarydn ansioksi tiillaisille palkansaaj ille
saadaan 2205 evoa kuukaudessa, mie-
hilln 2 796 euroa ja naisilla 1 854 euroa
kuukaudessa.

Tilastokeskuksen palkkarakenneti-
laston mukaan kokoaikatytjti tekevin
58-64-vuotiaan palkansaajan sllnnolli-
sen tyriajan keskimddrlinen ansio oli sa-
mana vuonna (2001) 2 309 euroa kuu-
kaudessa, miehilla 2 669 euroa ia naisilla
7 976 euroa kuukaudessa.

Tarkastelun perusteella osa-aika-elak-
keella olevat miehet ovat keskimddrin
kaikkia samanikdisil palkansaajamiehii

hieman paremmin palkattuja ja naiset
olisivat hieman alemmalla tasolla kaik-
kiin samanikiisiin palkansaajanaisiin ver-
rattuna. Erot eivdt kuitenkaan ole kovin
suuria (ks. kuva 2). Vuonna 1996 osa-ai-
kaelakkeelle siirryneet palkansaajat olisi-
vat kokoaikarycissl parempituloisia kuin
1 999 siirryneet.

Osa-aikae[6keldiset tyytyvliisiii
toimeentutoonsa

Vuonna 2001 osa-aikaelekkeella ole-
vista 30 prosenttia arvioi taloudelIisen
toimeentulonsa hywlksi. Kohtalaiseksi
toimeentulonsa arvioi lahes 60 prosenr-
tia .ja huonoksi hieman yli l0 prosent-
tia. Naisten ja miesten arvioissa oli eroa
siren, ettd miehisth suurempi osa arvioi
toimeentulonsa hyvlksi.

Eri vuosina osa-aikaelakkeelle siirty-
neet arvioivar tilannettaan hieman eri
tavoin. Vuonna 1999 elakkeelle siirty-
neistd hywlksi toimeentulonsa arvioi sel-
vlsti pienempi osuus kuin vuonna 1996
siirryneistl.

SitI, ettl taloudellinen toimeentulo
on osa-aikaeliikkeella aikaisempaa tiu-
kempaa, piti noin joka viides osa-aika-
elakkeella oleva suurimpana muutokse-
na osa-aikaelakkeelle siirtymisen jelkeen.
Eroa oli eri vuonna osa-aikaeldkkeelle
siirryneiden vdlilld selvdsti: vuonna 1996
siirryneistl noin joka kymmenes ja 1999
siirryneistl joka viides sanoi, ettl suurin
muutos osa-aikaelekkeelle siirrymisen jdl-
keen oli toimeentulon heikenryminen.

Mervi Tokolo
Eliiketurvokeskuksen

tutki m usososton tutki jo

Kuva r: Osa-aikaetiikkeelle siirtyneet ja osa-aika-
elikkeen saaiat vuosina tg87-2oo3
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Tirleva toimitusjohtaja Pliivi Huotari uskoo

suomalaisen maatalouden
j. Melan tulevaisuuteen
- Maatalousyritttijien eliiketaitoksen, Melan, tulevaisuus on vah-

vasti sidoksissa Suomen maatatouteen. Vaikka maatalouden uhka-

kuvia on olemassa, uskon, ettd ne voitetaan. Melan asemaa tujittaa

se, ettd laitokseen on kesl<ittynyt suuri osa vitielijtiiden koko sosi-

aaliturvasta, Pdivi Huotari vakuuttaa.

t..

\ rxs;illlif,l1,ffi:,;
\ / vi Huotari nimitettiin talon
Y toimitusjohtajaksi viime

vuoden lopulla. Toimitusjohtajan tyot
hen aloittaa marraskuun alussa, kun ny-
kyinen toimitusjohtaja Taisto Paatsila
siirtyy eldkkeelle.

Alle vuoden sisalla neljil tycieldkelai-
tosta on saanut uuden vetijln. Niistd
kolmeen johtaja haettiin talon ulkopuo-
lelta. Siksi on pakko kysyi, miksi Mela
luorti talon omaan kasvattiin.

- Mela kunnioittaa perinteitl, silld
edellinenkin toimitusjohtaja nimitettiin
talon sisdltd, Huotari naurahtaa. - Tie-
tojeni mukaan nimitykseni yhteydessri
kartoitettiin vakavasti myos ulkopuolisia
vaihtoehtoja. Ilmeisesti kokemus eldke-
asioista ja Mela-turvan toimeenpanosta
painoi valinnassa eniten.

PIivi Huotarin mielestd viele ei ole
aika puhua tuIevista muutoksista.

-'lbivon, etti tydtd tehdean 
.f 
atkos-

sakin vankalla asiantuntemuksella, hdn
kuirtaa. Lisdksi Huotari toteaa, etti
Melassa on tulossa ldhivuosina laajem-
pikin organisaation sukupolvenvaihdos.
Henkikistostd monet ovat tulleet taloon
jo 1970-luvulla heti, kun Mela oli pe-
rustettu. Nyt, yli 30 ryovuoden jilkeen,
merkittivd osa johdosta ja asianruntiiois-
ta on jddmdssd elakkeelle. - Tarkeae on,
etti me onnistumme iatkossakin lciytd-
mdin osaajia, jotka sitoutuvat tekemdln
ryotd Melassa.

Jotain kuitenkin muuttuu. - Kun td-
hen asti Melan henkikikunta on men-
nyt toimitusjohtajan luo esittelemddn
asioita, ne on pitdnyt vldntii kaavan
muotoon, koska toimitusjohtaja on ak-
tuaari. Jatkossa kannattaa miettil, miltd

lrjillJ}rt., 
nl1'ttdisivdt, Huotari sanoo

Maakuntakierroksetta on atoitettu

Pdivi Huotari on valmistautunut tule-
vaan tehtdvddnsl kiertdmdlli kenttld ja

- Melalle tirkeinti on asiakas ia,
ettii tyiit tehdiiiin hyvin ia taloudel-
lisesti. Perusedellfis on mytis, etti
meihin luotetaan. Suhteiden pitiiii otta
kunnossa niin valtioon kuin vakuutet-
tuihin, Piivi Huotari painottaa.
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tutustumalla asiakaskuntaan. Talven ja
kevddn aikana han on kdynyt tuottajaliit-
tojen kokouksissa ympdri Suomea. Vil-
jelijet ja heidin huolensa eivdt ole Paivi
Huotarille tlysin vieraita, silla han on
maatalon rytlr Varsinais-Suomesta.

- Tilaisuuksissa olen kartoittanut
viljelijoiden odotuksia elikeasioihin.
Mutta pddtehtivdni on ollut kertoa,
miten tdrked rooli MYEl-ry<irulolla on
vakuutetun tulevaan eldkkeeseen. Sano-
man perillemenoa on nyt huomattavasri
helpottanut se, ette myds sairasvakuutuk-
sen plivlraha maaraytyy saman ry6rulon
perusteella.

- Laqa Suomen kiertiminen on vie-
nyt paljon aikaa. Muutoin olen pyrki-

hoidossa tai sairastuu. Lomitus on niiri
konkreettisempia asioita, mille vil,eliiin
rycissi jaksamisra edistetddn.

Mela toimii palvelur.r kehittdjlnl ja
koordinaattorina. Se vdlittdd rahat pai-
kallisyksikr;lle, joka yhden rai useamman
kunnan yhteistyrini hoitaa lornituksen.
Lomittajat ovat rydsuhreessa kunraan.

Melan aikana paikallisyksikot ovat
suurentuneer ja niiden kiytdntdri on yh-
denmukaistettu koko Suornessa.

Asiantuntemus lisae Iuottamusta

Kun sosiaaliturva on keskitrynyt vain yh-
delle toimijalle, se hyodyttdii ja helpottaa
asiakasta monin tavoin. Henelle voidaan

kunnassa. Hallitusryo on ollut toimivaa
ja sielLi on loydetty yhteiset rarkaisur,
vaikkrr mrrk:rna orr kolnre eri minisre-
ricitl. Niillii l<ullakin on oma rehtivdn-
sri. Sosiaali- ja terveysministerici vastaa
eldkkeistl, val tiovar:rinm i n isterici rahoi-
tuksesta ja maa- .ja metsdtalousrniniste-
rici n.ra:rralouden rakennejlrjestelyisti,
luopumistuesta ja sen rahoiruksesta.

Uhkakuvat nousevat EU:sta

Euroopan unioniin liittyn.risen jiilkeen
m:r.rtalousvriestd on kovasti muuttunut.
Ser.r milrd on vrihentynyt, tilakoot kas-
vancct jir yhI uscampi viljelije on sivu-
toinrinen.

- Kenttrid kiertiessdni kuulir.r maata-
lousyrittdjien tdmln hetkiset polttavat
huolcnaiheet. Nc liittyvrit varsin vah-
vasti EU:n maataloustukiuudistukseen.
Vilfcliyoiderr miclt:i painaa, miren ruer
vaikuttavat toimeentulon edellytyksiin.
Ensisilaisesti mietitddn aktiivivuosien
toimeenrulol la mitka ovat yrirrlmisen
liht<ikohdat. Sosiaaliturva tulee kaukana
perdssd kakkosena.

PIivi Huotarin mielestii myrinteisti
on kuiter-rkin se, ette suomalaiset arvos-
tavat laaiasti omaa maataloustuotantoa ja
haluavat ostaa kotim:rista ruokaa. Se an-
taa myos potkua ja uskallusta niille maa-
talousyrittdjille, jotka jatkavat ammartia
ja kehittiivdt sitri edellecn.

- Joka tapauksessa maaralouden ra-
kennemrrrrros on ollut raju ja se vaan
jatkuu kovenevassa EU-kilpailussa. Vil-
jelijtiiden mddrin vlheneminen on ollut
viimc vuosina neljin prosentin luokkaa.
Meilld on talla hetkella reilut 94 000 vil-
jelij:ia. Kun vuonna 1995 liityttiin Eu-
roopan ur-rioniin, vakuutettuja oli noin
150 000. Mclan aloittaess:r vuonna 1970
vakuutettuja oli 400 000. Siihen ndhden
kato on ollut rnelkoinen. Eldkehisil on
paljon, noin 184 000. Tbsin heiddnkin
nrldrir-rsi on vdhenemidn plin.

Tirleva toimitusjohtaja ei kuitenkaan
uhkakuvista lannistu. Hin uskoo jatkos-
sakin Mclan rtrlcvaisuureerr ja toiminnan
jatkumiseen. Vakuutettuja on iso joukko,
noin 50 000, vieli 20 vuoden lalkeenkin,
jolloin on seuraavan sukupolvenvaihdok-
sen aika. Eldkkeensaajia on kaksinkertai-
nen milni vakuutettuihin verrattuna eli
kokor.raisuudessaan Mela on vie[e silloin-
kin melko suuri ehkelaitos.

Te ksti : M o rj o - Li i so To kola
Kuvot: luha Rohkonen

Varatuomari Pdivi Huotarin perheeseen
kuuluu aviomies ia ala-astetta kdyvi
tytir. Liikenevi vapaa-aika vietetean
perheen kesken.

nyt hyodynthmiin kaikkea sitd osaamis-
ta, mitd nykyisellii toimitusjohtajalla on.
Se tieto ei klydy kirjoista eikl papereisra
vaan kahdenkeskisilla keskusteluilla ja
mentoroinnilla, Paivi Huotari kiittelee.

Koko sosiaaliturvan palvelutalo

Melan tulevaisuureen Huotari uskoo lu-
jasti. Laitoksen vahvuus on, etta si[e on
keskitrynyt lehes koko viljelijtriden sosi-
aaliturva. Siihen kuuhlvat elakkeiden li-
sdksi tapaturmavakuutus, ryhmlhenki-
vakuutus, luopumistuki ja maatalouden
lomitus, joka on oma eriryisalueensa.

Lomituspalvelu on ehka elakejar-
jestelmdn piirissd toimivillekin melko
vieras asia. Huotari kertoo, ette se on
ollut erinomainen tdydennys siihen pal-
velupakettiin, mite viljelije tarvitsee tdnd
pIivinl. Kun ajatellaan nuoren viljelije-
perheen .jaksamista, on tosi tdrkedd, etrl
sitovasta karjanhoidosta phdsee lomalle
tai saa apua, kun itse on kiinni lapsen-

antaa kokonaisvaltaista palvelua.

- Me tieddmme, miten yksi ratkaisu
vaikutraa roiseen. Meiddrr on osa(rava
neuvoa, mikd ratkaisu on missikin ti-
lanteessa jirkevintd asiakkaalle, Huotari
vakuuttaa.

Esimerkkind hdn mainitsee maaralou-
den rakennejdrjestell,yn liittyvin luopu-
mistuen. Se on eruus. joka nryrinnctldn,
kun tilalla tehdeen sukupolvenvaihdos.
Isoon ratkaisuun liittyy seka jatkajal-
le ettd luopujalle monenlaista tdrkeid
suunnittelua. Melan tehtivdnd on estid
tietdmdttomrydesti aiheutuvat sosiaali-
turvan menerykset.

Valtion kannalta Melaan keskittynyt-
td asiantuntemusra maaralousyrittijien
sosiaaliturva-asioissa voidaan kdytrdd
hywiiksi jarjestelmia kehitettdessd. Esi-
merkkind uudesta alueesra, jossa Melan
osaamista voidaan jatkossa hyodyntee,
Huotari mainitsee maatalousyrittdjien
ry6terveyshuollon.

Valtio on myos vahvasti mukanir
Melan hallinnossa. Huotari onkin try-
rFviinen hallinnon monipuoIiseen edus-
tukseen.

- Meilla ovat seki viljelijet etre val-
tio edustettuina hallituksessa ja valtuus-
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Tydyhteistit
viritystilaan
Suomalaisen tytielSmiin keh itttimisatueista ensiapua

tarvitsevat nyt vuorovaikutuksen ia sosiaalisen osaa'

misen ulottuvuus, ne tekijdt, jotka auttavat rakenta-

maan teknologiaan Iuovasti noiaavaa "tietdmysyhteis-

kuntaa", toteaa tytiministeritin tytiymptiristtiiohtaia

Matti Salmen per5. Htin kuvaa suomalaisia tytielSmis-

sikin maratoonareiksi, yksin juoksiioiksi. Monimuotoi-

se m pa a n, yht e i se e n pii ti m ti ii riiii n p ti tistii ii n i o u ko [ [a.

- Jo noin kymmenen vuotta sitten
huomasimme ministericissd, ettl rycieh-
mlI ei saada ikinl kuntoon vain ryolain-
seedenriia kehittiimillii ja pykalia vasaa-
malla. Tydelemdssd viihryminen tarvitsee
muunkinlaisia toimia. Halusimme kehit-
tdi malleja, joitten avulla tycin tuotta-
vuus ja rytin teon mielek\rys paranisivat.
Seurauksena olivat Tirottavuusohj elma,

Jaksamisohjelma, Kansallinen Iknohjel-
ma ja Tyrielamin kehittlmisohjelma.
Nlitten ohjelmien parhaat puolet on
otettu mukaan Tykes-ohjelmaan. Tykes
on ohjelmien kokonaisuus, toteaa Matti
Salmenperd.

Johta.ia Matti Salmenperdn mukaan
toteutetuista ohjelmista on opittu muun
muassa se, etta tieto hyvisti kdytdnndisti
ei helposti levil rytipaikoille. Kdytdnncit
eivit ole sellaisenaan siirrettdvil, vaan
vaativat aina omakohtaisia harjoituksia.

-Teme on erllnlainen pettymys. Ty-
kes-ohjelmassa yhtend tavoitteena onkin
oppimisverkostoien rakentaminen tuon
"itseopiskelun" vauhdittamiseksi ja hel-
pottamiseksi. Ohjelman avulla tuetaan
laajoja konsortioita, yhteenliittymiii, jois-
sa tutkimuslaitokset, yrirykset ja tutkijat
yhdessl yrittdvdt oppia kokemuksistaan
ja levittdl tietoa. HyvI asia on se, etti
kehittdmiskokemus ei jaa kertajutuksi.
Seurantatiedot osoittavat, ettl kehittl-
misaktiviteetti jatkuu ry6paikoilla. Viri-
rystila on saatu synrymddn ja se ndyttll
ylhttdvln pysyviilt?i.

Tykes-ohjelma on moninainen. Oh-
jelma voi mycintii hakemuksesta rahoi-
tusta perusanalyysille, kehittdmispro-
jektille, oppimisverkostoille ja menetel-
mikehirysprojektille. Ohjelmalle ollaan
luomassa my6s alueellista yhteyshenkil<i-
verkostoa ry<ivoima- ja elinkeinokeskuk-
siin seki rytisuojelupiireihin.

Tykes-ohjelmassa ovat mukana tyci-
ministeriri, tydmarkkina- ja y ritrd;{er'
jestcit ja ne ministeritit, joiden toimialaa
ohjelmatoiminta sivuaa. My6s Tekes
on kiintelsti mukana tdssl kehittdmis-
tydssl.

lTl ytielamen keh ittdm isohielma
I Tvkes-ohielma kannustaa

I yrityksia ia yhteisoia kehit-
I- tymddn ja kehittdmi[n. Se

ohjaa virirystilaan.
Suomalainen ry<ielami ei nykyisellian

ole niin luovaa kuin se voisi olla. Tiukan
hierarkian ja perinteen vuoksi tyripai-
koilla ehvl luova potentiaali haaskaan-
tuu turhan usein. Vanhastaan tunnetut,
kaikille rytintekijtiille tarkoitetut aloite-
laatikot, ovat paikoin ptilyTntyneitl ja
ne jddvdt aukaisematta tai niiden sisdltri
lukematta.

- Tuotantoprosessiin ja sen kehittl-
miseen tarvitaan nyt kaikkien rycinteki-
joiden panos ja luovuus, johtaja Matti
Salmenperd korostaa.

Tycielaman kehittdmisohjelma Tykes
tukee johdon ja henkiliistrin yhteistoi-
mintaan perustuvaa rydorganisaatioiden
kehittdmist[. Ohjelman haastavana ta-
voitteena on tuottavuuden kasvu, ryci-
hyvinvoinnin ja ry<iyhteiscijen toimivuu-
den paraneminen kehittlmdlle ryrinteon
malleja ja toimintatapoja. Tarkee osa tate
uutta mallinnusta on tehda ryontekijoille
tilaa oman osaamisensa klyttiicin .ia ke-
hittdmiseen.

Ohjelmakauden,2004 - 2009, aikana
hankkeita pyritddn kiynnistlmddn uhat-

kunta ja ohjelman piiriin toivotaan 250
000 ty<intekijiiri. Toukokuun alkuun
mennessd hakemuksia on tullut noin
sata. Peaministeri Vanhasen hallitus-
ohjelmaan perustuvan Tykes-ohjelman
kokonaisbudj etiksi valtion talousarvion
kautta on kaavailtu 87 miljoonaa vuo-
sina 2004 - 2009. Teman vuoden bud-
jetti on 12,5 miljoonaa euroa. Erityis-
kohteena ovat pk-yrirykset ja sosiaali- ja
terveystoimi.

- Ohjelma on valtion kldenojennus
tycipaikkojen omalle kehitysty<ille. Se

on katalyytti, kiihdyke, joka innostaa
kehittdmdln. Kysymys ei ole hywdnte-
kevlisyydestl, koska toimiva ja tuotta-
va rytiehml on se lehde, josta verotulot
ammennetaan. Kehittlmisesti on hyri-
tyi paitsi tydyhteisciille mycis kaikille
suomalaisille, silla kehittdmisry<in avulla
luodaan mielenkiintoa ja kannattavuutta
tytiellmden. Jos ryci on tuloksellista ja
mielekdstl ei siiti haluta elekkeellekeenl
Tyon tuottavuus on mycis hyvinvointira-
kenteiden yllapidon perusedellyrys.

Ymmirrys on liseentynyt

- On merkitykseklstl ja tlrkell, ettd
tyciehmin kehittlmisestd jaetaan tie-
toa jo opiskeluvaiheessa. Tdmln pdivdn

Ohjetmista parhaat opiskelijathan ovat tulevaisuudessa nii-
td, jotka vastaavat yritysten kehittdmis-

Matti Salmenperd kertoo, ettd Tykes- ja esimiestoiminnasta, toteaa osastopddl-
ohjelman synrysanat ulottuvat mennei- likkti Tapani Saukkonen. Hin tycis-

slyreen. kentelee Teollisuuden ja Tycinantajien
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Keskusliitossa ry<imarkkinasektorilla j a

kuuluu Tykesin johtoryhmlin. tpani
Saukkonen nlkee mycinteiseni sen, etti
uudessa Tytiehmin kehittdmisohjelmas-
sa on huomioitu mytis ammatrikorkea-
koulut tutkimuslaitosten ja konsulttien
muassa.

- Toivottavasti tyiiehmen rurkimus
voi tlmln uuden kehittdmisohjelman
avulla jatkossa orraa kantaa tycieldmds-
sd relevantteihin kysymyksiin, Tapani
Saukkonen pohtii.

TTn osastopdiillikkti Gpani Saukko-
nen kerroo seuranneensa rytjelemen ky-
symyksil ja kehittlmistoimia jo 1970-
luvulta lahtien. Kokemukseensa nojaren
hdn toteaa ry6elemen asenneilmapiirin
muuttuneen yhteiskunnallisen kehiryk-
sen kanssa.

- Tycinantajien ja ry<intekijtiiden yh-
teisryd ja ymmlrrys ovar lisaanryneer.

Tapani Saukkosen mielesti hyvinii
toimijoina yhteisymmlrryksen saavut-
tamisessa ovat olleet liittojen vlliset ra-
tionalisointineuvortelukunnar. Niirren
tarkoituksena on ollut tuottavuuden ja
rationalisoinnin edistlminen.

Osastopddllikk<i Tapani Saukkonen
tihdentdl, ettl toimintaympirist<in
muuttuminen on edesauttanut asenneil-
mapiirimuutoksessa.

- Pitkun jarkunut globalisaatio on li-
sdnnyt ymmirrysti siitd, etti suomalais-
ten yrirysten on oltava kilpailukykyisia.

Tykes-ohjelman .johtoryhmdssd TT: n
edustajana toimiva Tapani Saukkonen
muistuttaa, ettl kehittimisohjelman
ldhttjkohta on ollut posiriivinen ja sen

lohtaia Matti Salmenperi tyiiministe-
rioste kuvaa Tykesiii katalyytiksi, ioka
kiihdyttea kehittamean tydyhteisdii.

periaatteet ovat hyvat. Vapaaehtoinen
ohjelma on tehty ruohonjuuritasolla
yrirysten ndkrikulmasta.

- Julkisen rahan lisdksi yrirysren on
panostettava mycis ohjelmaan.

Tapani Saukkonen korostaa, ettd
kehittlmiskohteet ovat yrityshhtoisid..
Yritykset valitsevat tdrkeini pitdmlnsi
kohteet, joita voivat olla vaikkapa orga-
nisaatioiden kehittlminen, uusien toi-
mintatapojen lciytlminen, ruottavuuden
ja yrirysten kannalta tdrkeiden asioiden
esilletuominen.

- Yrirysten johdon ja henkilcistrin on
toteutettava hanke yhteistoiminnallisesti.
Meisti on tirkelti, etti kehittimispro-
.iektit ovat yhteisid ponnistuksia ry<ipai-
koilla. Kehittlminen on pitkdjdnteistd
rycitl, Saukkonen korostaa.

Tyc;elaman kehittdmisohjelma Tyke-
sin periaatteena on, etta ne, joita muu-
tos koskee, osallistuvat mycis muutok-
sen suunnitteluun ja roteutramiseen.
Tykes voi maksaa kehittdmisprojektissa
klytettivdn tutki.ian/kehittdjln. Perus-
analyyseissi ry<ipaikan pitld maksaa 20
prosenttia tutkijan/kehittljdn kustan-
nuksista.

Ohjetma yhteistoiminnan
tytivtilineeksi

- Mielestlni Tykes-ohjelma on toimi-
va ry<ivdline kaikenlaisilla STTK:laisilla
rytipaikoilla nimenomaan yhteistoimin-
nan parantamisessa. Tykes-ohjelman ja
yhteistoiminnan avulla voidaan l<iytdd
rycipaikkatason ratkaisuja ongelmiin, jot-
ka liitryviit ryrissi jaksamiseen, jousraviin

ry<iaikoih i n. parempaan tuortavuuteen ja
tasa-arvoon, toteaa Toimihenkilcikeskus-
jiirjestci STTK:n kehittimisyksikon joh-
taja Leila Kurki. Hdn on STTK:n edus-
taja Tykes-ohjelman johtoryhmlssd.

STTK:n johtaja Leila Kurki on ollut
mukana myris Tyriehmdn kehittimis-
ohjelmassa, Tuottavuusohjelmassa ja
Jaksamisohjelmassa. Myris Kansallinen
Ikiiohjelma on hlnelle tuttu. Ohjelmis-
ta tehtyjen tutkimusten ja arviointien
mukaan ohjelmista on saatu kohtuulli-
sen positiivisia tuloksia, mukana olleet
tycipaikat ovat kokeneet hy<ityneensd
hankkeista.

Leila Kurjen mukaan ohjelmien on-
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Tyiietiimiiii voidaan verrata vaikkapa
purteen. Aluksen on ottava kunnossa
ja miehistiin on tiedettivi tehtdvin-
si, iotta mliiiriinpiiiihiin saavutaan
varmasti. lohtaia Leila Kurki korostaa
yhteistyote.

gelmana on kuitenkin ollut tavoitet-
tavuus; Miten tavoittaa ne tydpaikat,
joissa eriryisesti tarvittaisiin kehittdmis-
toimia? Tallaisia ovat varsinkin monet
pk-yrirykset.

- On erittdin hywi, ettd nyt on ole-
massa erilaisten kehittdmistoimien sa-
teenvarjona yksi ohjelma, johon on
koortu eri ohjelmien olennaiset ia par-
haat osat, johtaja Kurki korostaa.

H1nen nlkemyksensd mukaan uu-
delle oh.ielmalle on asetettu kovat mut-
ta realistiset tavoitteet. Tavoitteitahan
ovat esimerkiksi ty<ieldmin kehittdmi-
nen organisaatioiden toimintatapoja
parantamalla, tuottavuuden lisdlminen
siten, ettl myris henkiltistci siitd hyt tfy
parempana ryrin hallintana, ammattitai-
don kasvamisena ja rycillisyysndkymien
parantumisena.

- On selvdd, ette vuodessa tai kahdes-
sa ei suuria muutoksia saada aikaiseksi,
mutta toivottavasti pikku hiljaa tieto-
pohja laajenee eri hankkeista ja hyvistd
kokemuksisra. Tiedon lisdinryessd tyo-
elemen laadullinen kehittlminen vahvis-
tuu. Toivon, etti Tykes-ohjelman kaut-
ta pysryttdisiin vaikuttamaan siihen, ettd
iso.ien yrirysten verkostoissa tieto hywistd
esimerkeistd levieisi ja, ettd pienemmissl-
kin yriryksisse ldhdettdisiin tekemddn ke-
hirysrytitii. Vain siten voidaan varmistaa
suomalaista kilpailukykya ja turvata ry<i-
hyvinvointia, jotta rytiehmessd jaksettai-
siin rytikykyisenl nykyistd kauemmin.

Johtaja Leila Kurki kertoo, ettd
STTK:ssa ollaan ryyrywlisil siihen, ettl
Vanhasen hallituksen ohjelmassa on otet-
ru rydelemen kehittdminen vahvasti mu-
kaan ja, ettd ohjelmalliselle ryciskentelylle

- On erittlin hyvi, ios kehittiimisohiel-
mien tulokset tulevat laaiempaankin
tietoisuuteen, osastoptXltikkii Tapani
Saukkonen pohtii.

on annettu my<is rahaa.
Tdnd pdivdnii kaikilla tycipaikoilla

yhteinen asia on kiihtynyt tybtahti.
STTK:n jlsenbarometrin mukaan oman
rycin hallinnan kokemus on heikentyny't
ja ry<itahti on nopeutunut samalla kun
osaamisvaatimulset ovat kasvaneet.

- Thvallista on, etta ennen kuin ry6-
projekti on saatu loppuun, uusi haaste
on jo tullut tydp<iydiille odottamaan
toimenpiteitl. Kiihtynyt ry<itahti koe-
taan stressitekijind. Uupumisen yhtend
vakavimpana syynl on se, ette ryontekijii
kokee riittimettdm)ytte eika voi toteut-
taa rytjtehtavainsi niin hyvin kuin halu-
aisi. Mycis talouden globalisoituminen
on lislnnyt paineita, silli yleensi yrirys-
ten kilpailukyky haetaan ihmisisti, Leila
Kurki korostaa.

Yhteistyti tuottaa tulevaa

Uusi Tytieliimrn kehittdmisohjelma Ty-
kes mahdollistaa sen, efta organisaatiota
kehitettiessd henkikistrikin otetaan huo-
mioon ja, ette organisaatio saadaan toi-
mimaan parhaalla mahdollisella tavalla
siten, etti se tuottaa tuotosta yrirykselle
ja osakkeenomistajille ja rycihyvinvointia
palkansaajille.

Tykes-ohjelman iskulauseena on:
Kehitlmme tycielamaa. Yhdessd. Johtaja
Leila Kurjen mielestd jokaisella rytipai-
kalla pitiiii olla tierynlainen palkansaaja/

rycinantaja-asetelma, jotta asiat suj uisivat
hywin.

- Tycinantajan on tienattava poruk-
kansa luottamus joka pdivl uudelleen.
Palkansaajan taas pitid toiminnallaan
osoittaa olevansa kykenevdinen vuo-
rovaikutukseen ja uuden oppimiseen.
Uusi tuote, uusi palvelu ja laatu syn-
tywlt yhteisistl innovaatioista, johtaja
Kurki korostaa. Hinen mielestlln ty<i-
paikoilla kannattaa hakea tuottavuutta
nimenomaan rakentamalla vahvaa yh-
teistoiminnan kulttuuria.

Tamen piiiviin ryossii johtajuus on rat-
kaiseva asia. Leila Kurjen mielestl ty<ipai-
kalla ei voi tapahtua mitddn mycinteisti,
jos johtajuus on hukassa.

- Vuorovaikutustaidot ovat iohtamis-
taitoina yhtl tirkelt kuin liiketaloudel-
linen osaaminen tai yriryksen tuotteiden
tai palvelukonseptien kehittdminen.

Te kt i : P i r kko I yrii korp i
Kuvot: luho Rohkonen

Li siiti e d ot: www.tykes.fr
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Erilainen valtion eliikej i.rj estelml
vaatii erilaisen eldkerahaston
Valtion ElHkerahaston rz hengen or-

ganisaatiota on vuodesta zooo ltihtien

kehitetty vHhite[len itsendiseksi ja

tavoitteeIlisesti tuottava ksi eltikera-

hastoksi.

-Vuonna 199o perustettu Valtion

Etikerahasto on toiminut neljti vuotta

sitten tehdyn [akimuutoksen jilkeen

itsentiseni valtion eldkevarojen hoi-

toon keskittyvtinti yksikktini, Eldkera-

haston toimitusjohtaja, kau ppatieteen

tohtori Timo Ltiyttyniemi sanoo.

\ r *:::,: :Hiltj'tl:lf,::lt:l:
V tiokonttori maksaa valrion ehk-

Y keet valtion talousarvioon vara-
tuista mdd.rdrahoista. Elekerahastoon kerdtiin
kuitenkin VEL-j?irjestelmdn elikemaksut. It-
senlisen rahaston varallisuudesta valtio saa siir-
til korkeintaan kolmanneksen eldkemenoista
omaan talousarvioonsa.

- Olemme puhdas puskurirahasto, jonka tar-
koituksena on varmistaa, etti valtio kykenee tu-
levaisuudessa vastaamaan elakesitoumuksistaan,
Ldytryniemi tarkentaa.

Valtion Elekerahaston toimintaa ohj aa valtio-
varainministericin nimittlmi johtokunta, jossa
on seke ry<inantaja ettd ryontekijdpuolen edus-
tus. Niin rahaston hallinto muistuttaa yksityisen
puolen eldkejdrj estelmln hallintoa.

Valtion etdkeraha kasvaa leveisti

Rahastointiasteella mitattuna Valtion Ehkera-
haston varat ovat 1 I prosenttia valtion eldke-
vastuista, kun yksiryisella puolella vastaava suh-
deluku on 27 prosenttia. Thvoitteena on piistd

Valtion Elikerahaston toimitusjohtaia Timo
Liiyttyniemi tihdenti6, ettii heidiin tehtivinsE
on kasvattaa varallisuuttaan tulevaisuudessa
kasvavia eltkemenoia varten. Silti siioitus-
ratkaisuissa suositaan mieluusti eettisia ia
yhteiskunnallisia niktikohtia.

vuoteen 2010 mennessd vdhintddn 20 prosent-
riin valrion tdyden eldkevastuun mddrdsrd.

- Olemme kuitenkin kasvaneet rydeliikejiir-
jestelmdn neljdnneksi suurimmaksi elakesijoit-
tajaksi ja olirnme viime vuonna sijoitustuotoil-
(amme paras, Loytryniemi roreaa.

Hen kuitenkin myrintdd, ettd nopea menes-

rys johtuu osaltaan juuri sijoitusten edullisesta
rakenteesta.

- Osakesijoitukset tuotrivat viime vuonna
hywin. Toisaalta muihin elakesijoittajiin ndhden
meiltl ovat puuttuneet hyvdtuottoiset kiinteis-
tcisijoitukset.

Lriytryniemi myontdi vield, etti Valtion E,[a-
kerahasto on saanut yksiryistd elekevakuutusta
lennokkaamman lahdon ryoeldkesijoitusmarkki-
noille. Tyoelakejlrjestelmdlle takavuosina omi-
naista takaisinlainausta valtio klytti hywlkseen
vain 1990-luvun alussa.

Ha[[ituista riskeistd vain promillekuluia

- Rahastojen kerldmiseen on aito tarve. Suuret
ikiluokat ovat siirrymdssl eldkkeelle Idhivuosi-
kymmenien aikana, jolloin varoille on kdyttrid.

Meidankin missiomme on hoitaa varallisuutta
varmasti ja tuottavasti unohtamatta sijoitusten
rahaksi muutettavuutta ja salkun hajautusta.
Loytryniemi korostaa.

HIn paljasraa johtamastaan sijoirusst rategi-
asta, ettd obligaatiosijoitusten valtaosa pyritddn
pitdmddn EMU-alueella valuuttatappioiden
minimoimiseksi. Tdtl nykyd osakesijoituksista,
joita on noin 40 prosenttia varallisuudesta, noin
kolmannes on Euroopan ulkopuolella.

- Koska osakkeet tuottavat selvlsti parem-
min kuin obligaatiot, niissl valuuttariski on
vain kestettdvl.

Koko kuuden miljardin euron varallisuutta
ei hoideta 12 ihmisen rydlh.

- Itse keskirymme sijoitusprosesseihin, mut-
ta esimerkiksi raportointia ja varallisuuden sii-
lyrystl voidaan hywin ostaa ulkopuolelta. Tiilla
tavoin toiminnan kulut on puristettu 0,05 pro-
senttiin varallisuuden mdirdln suhteutettuna.

Suurennuslasissa e[Skerahan eettisyys

Vaikka Valtion Elekerahasto n toimitusj ohtaj an
tehtivdnd on vastata kovien rahallisten tavoittei-
den toteutumisesta, hdn pohtii myos mielelleen
sijoitustoiminnan eettisid kysymyksid.

- Seuraamme yritysten yhteiskuntavastuul-
lista toimintaa kansainvdlisten indeksien avulla
ja vdltlmme ihmisoikeuksista ja ryoolosuhteista
piittaamattomia maita.

Valtion Ehkerahasto ei my<iskiin sijoita niin
sanottuihin negatiivisiin toimialoihin, kuten al-
koholia tai tupakkaa valmistaviin yriryksiin.

- Sijoitusten eettisyyden valvonnassa ollaan
kuitenkin vaikealla alueella. Llnsinaapurissam-
me Ruotsissa ollaan meitd ainakin viisi askelta
edella, paljon sijoitustoimintaa tutkinut Lriyt-
ryniemi toteaa.

Entd kuinka saisimme elekevarallisuutem-
me palvelemaan jo sijoitusaikanaan omaa yh-
teiskuntaamme?

- Tietry osa salkusta kannattaa oila kotimai-
sissa sijoituskohteissa, silla talla osalla voi olla
hywia valillisii vaikutuksia kotimaiseen tyolli-
slyteen ja talouteen. Samoin mahdollisimman
lahelle suunna(ut varat an(avat varmempaa rie-
toa riskeistd sijoittajallekin.

Lciytryniemi kuitenkin muistuttaa, ettd ensi-
sijaisesti tavoitteemme on pyrkii tuottavuudel-
lamme varmistamaan tulevat elekkeet.

Teksti: Kimmo Kontio
Kuvo: Tuulikki Routio
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Johtamiskulttuurien erot kayvat
kalliilsi fuusioille

lkii ja kokemus ovat pian taas valttia, vtiitttiti kansainvtilinen yrityskonsultti Paavo Wiro. Tytintekijtiitti

ei voi pitdfi pelkkinii tuotannontekijtiinii. He ovat mytis ihmisiti toiveineen ja eliimdnvaiheineen. Yritys-

kulttuurien eroihin hupenee monissa fuusioissa tavoitettu hytity, Wiro toteaa kokemuksesta.

Henkinen peeoma
on rahan arYoista

l onkin aikaa sitten vanhanai-
kaisen yriryshenkea yllapit:i-
vdn tiimijohtamisen korvasi
laskel moiva osakearvoisra
ja henkiltist<in leikkauksista

voimaa ammentava "kirurginen johta-
minen". Llhivuosina Euroopan demo-
grafiset haasteet ja uuden sukupolven
yritysjohtajat edellyttdvdt suuria muu-
toksia. Syntymdssd on "sosiotehokas"
johtamiskulttuuri, ennakoi Pariisissa
toimiva kansainvdlinen yriryskonsultti
Paavo tViro.

'!71ron johtama yritys P W Consul-
ting Partners ja viestintlyhtiii Havas
Communications tekivd.t Euromanager
-tutkimuksen, jossa haastateltiin seit-
semln maan tulevaisuuden yritysjoh-
tajia. Se vertasi juuri korkeakouluista
valmistuneiden sekd muutaman vuoden
rycieldmdssd olleiden nuorten odotuksia
Euroopan suuryrirysten arvoihin ja kay-
tcismalleihin. Kiivi ilmi, etrei nuoren pol-
ven td.rkein arvo olekaan raha eivdtkd he
aio puurtaa ympdripycireitd plivil uran
eteen. Tycin sijaan sisiltdi elamaan an-
tavat vapaa-aika, ystdvdt, harrastukset ja
aika perheen kanssa.

- Nuorten ja talouselimln arvot oli-
vat ristiriidassa keskenlln. Nuoret hake-
vat yksiryisen ja tyciehmdn tasapainoa.
He eivdt pyri oikopiiiitl vastuulliseen
asemaan, vaan toivovat ensin vanhem-
man johtajan ohjausta ja oppia. He
eivdt sitoudu, vaan vaihtavat kuuden
ensimmiisen rytlvuoden aikana yrirysti
keskimdlrin kaksi.ia puoli kertaa. Nuor-
ten panostus yrirykseen jil pienemmaksi
kuin mihin vanhemman polven aikana
totuttiin, \7iro tarkentaa.

Kun suuret ikiluokat vdistyvit, tyri-
voimasta - etenkin huippuosaajista - pi-

tll taas kilpailla. Kilpailu henkisistd voi-
mavaroista vaatii uutta "sosiotehokasta"
yriryskulttuuria, joka houkuttelee paras-
ta johta.ia-ainesta ja saa sen viihrymlin
yriryksessl.

"Valta vanhoi[le"

- Afrikkalaisen sananparren mukaan
vanhan ihmisen kuollessa kirjasto palaa
tuhkaksi. Samoin voi kysyI, mihinjou-
tuu yriryksen kollektiivinen muisti. Se on
varttuneemman vden hallussa.

Niinp?i Yhdysvalloissa haetaan jo
ry<ihtin takaisin elakkeella olevia johta-
jia. Japanissa nimitetlln vaativiin tehtl-
viin yli viisikymppisiii. Heillii on ylim-
min johdon mielesti riittdvdsti tehtdvdn
edellyttimii kokemusta. Suomessa .ia
Ranskassa taas keski-ikeiset irtisanotaan
ja korvataan hyvin koulutetulla, mutta
kokemattomalla nuorella vielli.

- Koska Suomessa uudella tekno-
logialla on iso osuus kansantuotteesta,
ikaentyneet eivlt pysy kelkassa, sano-
taan. Mutta kun varttuneet raivaraan
pois Suomen paperi- ja Ranskan au-
toteollisuudesta, mikd silloin on syynl?
Koskeeko Kiina-ilmi<t erityisesti yli 45
-vuotiaita rydntekij6itii? Ikdsyrjintd on
vain muotivirtaus Euroopan talousele-
mdssd, eikd sen haittoja ole vaivauduttu
miettimlln.

Kokemus valttia kriisitilanteissa

Acelor - ranskalainen, maailman suurin
alumiininvalmistaja, on jo todennut,
etteivit nuoret pdrjii kriisijohtamisessa.
Seniorijohtajilla on kokemusta: vaikeuk-
sien tullessa hin tietii nlhneensd saman
monesti ennenkin ja osaa toimia.

Renault - Nissan kiiyttiiii vanhempia
johtajia nuorten tuutoreina tai valmen-
tajina. He siirtdvdt tietoaan ja kokemus-
taan eteenpiin ja vahvistavat yriryksen
kollektiivisen muistin lenkkejii ja samal-
la elinkelpoisuutta.

Ranskalainen leakealan yrirys Sanofi-
Avantis siirtll 50+ -johtajiaan eturinta-
malta takahuoneisiin tukemaan osaami-
sellaan yriryksen aggressiivista strategiaa,
jota nuoret kentilh toteuttavat.

Yrityksilla on todellinen tarve klyt-
tdi vanhempaa iklluokkaa hyvdkseen.
Tasapainoinen vanhemman .ia nuorem-
man vlen yhteistoiminta voi olla avain
yriryksen menesrykselle.

Henkist6 p56omaa tuhlataan

- Kansainvdlisryminen merkitsee yrirys-
ten yhteensulautumisia, fuusioita. Niillii
tavoitellaan lisdtehoja, isompia markki-
naosuuksia ja sldstcijd henkikistcimenoi-
hin. Kdltdnn<issd fi.rusiot ovat osoittautu-
neet kivuliaiksi ja yleensd laskettua kal-
liimmiksi, tietld suuria yrirysjdrjestelyj ?i

toteuttanut Paavo !il'iro.
Fuusioista parempia tuottoja ja pcirs-

siarvoja odottava kvartaalitalous unoh-
taa tycintekijtiiden edustaman henkisen
pldoman ja yritysten sidolset ymplristcin
kulttuuriin.

\W'iron mielestl fuusion jlrkevi val-
mistelu vaatii aikaa. Rysiiystii odoteltaes-
sa rycintekijciiden motivaatiotasoa kuvaa
jyrk?isti laskeva "sururyrikdyrl". Se ilmai-
see ryrintekijriiden pelkoa, vihaa, stressil,
jopa lamaantumista. Epdvarmuus ajaa
yleensl parhaat ihmiset poisja yriryksen
henkisen pddoman arvo putoaa \Wiron

laskelmien mukaan yleensl puoleen, jos-
kus jopa viidennekseen aiemmasta.
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Pariisln paraatipaikatta Champs-
ElysBes'lll toimistoaan pitivi Paavo
Wiro painottaa, ettH tasapainoinen
vanhemman ja nuoremman vien yh-
telstoiminta voi otta avain yrityksen

Hyvl suunnittelu ja avoin tiedotus
voivat ra.ioittaa niitl ihmis- ja synergia-
tappioita. Fuusion jalkihoito vaatii vieh
enemmin aikaa jaenergiaa kuin sulautu-
misoperaation valmistelu.

- Jollei valmistelu ja jalkihoito ole
kohdallaan, ei yhdistymiselh tavoitel-
tu hy6ry toteudu. Niiin kiiy yhdeksiille
monikansalliselle yrirysfuusiolle kym-
menestd. Puolet jopa kaatuu maa- ja
yriryskulttuurien vdlrinymmirtdmiseen
sekl monikansallisen johtamistaidon
PUutteeseen.

Kulttuurierot pysyvHt

Joka maalla on omaan perinteeseen pe-
rustuva yriryskulttuuri, joka pitll tuntea
jo liiketoimintaa harjoitettaessa - fuusi-
oista puhumattakaan. Silloin voi enna-
koida, miti tapahtuu, jos esimerkiksi
suomalaisfi rma sulautetaan ranskalaiseen
tai amerikkalaiseen yrirykseen.

Ranskassa pomo midrlI, Suomessa
jokaisella on oma vastuualueensa. Ruot-
sissakin jaetaan vastuuta, mutta Sven
ei tee piltriksil yksin. My<is Japanissa
yrityskulttuuri edellyttdl konsensusta.
Ehka Sony-Ericsson fuusio ndytti siksi
niin helpolta. Kreikassa,iohta.iat kestdvdt
eplvarmuutta indeksiluvulla 90/ I 00 ja
Ranskassa 60/ I 00. Ruotsalaisjohtajien
sietokyky on alhainen, vain 30; suoma-
laisilla se on 55 - siis keskitasoa.

Kuitenkin kliseet eri kansallisuuk-
sien kdyttdytymistavoista voivat johtaa
harhaan.

- Brittejd ei pidetd varmaotteisina
ja nopeina p?iiitt?ijinii, mutta he osaavat
mutkattoman sosiaalisen kanssakdymisen
ja he tuottavat ideoita. Saksalaisia pide-
tIIn hierarkkisina j iiykistelij<iind, mutta
he ovat hyvin jdrjestelm?illisi?i ja jopa
huumorintajuisia. Ranskalaiset mielle-
tii:in ptiyhkeiksi sekoilijoiksi, mutta he
ovat idearikkaia ja analyyttisi?i. Jiiykiin
asiallisina tunnetut ruotsalaiset voivat
olla joviaale;'a ja epdmuodollisia. Pidet-
tlvlt suomalaiset taas ovat tehokkaita ja
nopeita pdltciksissiin.

Kulttuurierot eivlt katoa minnekean
edes EU:ssa. Ne pitiiisikin nehde rikkau-
tena jopa kilpailuvalcina, jonka varaan
voi rakentaa mycis dynamiikkaa.

- Yritysjohdon kannattaisi hankkia
itselleen valmiuksia kulttuurien vlliseen
toimintaan. Tema on alettu kansainvdlis-

rymisen mycitd tajuta. Toteutus on tosin
vield lapsen kengissl.

Fuusiokonsultin omatunto

Paavo lViro tuli Pariisiin tuoreena kaup-
patieteiden maisterina kolme vuosikym-
mente sitten. Jatko-opintojensa jdlkeen
han jai Ranskaan. Ty<i vei miestd ympiri
maailmaa. Han kartutti kulttuuritunte-
musta paitsi Euroopasta myos Liihi-ldiis-

tI, Aasiasta ja Yhdysvalloista.
Nykyaan'Wiro tasoittaa myds Rans-

kaan, Euroopan johtaville markkinoille
mielivien suomalaisyrirysten tiete. Hen
vakuuttaa, ettei Ranska ole lainkaan niin
vaikea kuin luullaan.

Entl miltl tuntuu ty<ikseen saneerata
ihmisin kortistoon?

- Pahalta. Pari vuotta sitten Bosnia
- Hertzegovinassa oli yksityistettdvi pa-
peri- ja sellutehdas. Neljiistii tuhannesta
tytipaikasta sain pelastettua 2500. Ilman
saneerausta kaikki ryopaikat olisivat ka-
donneet parin vuoden kuluttua. Vastaa-
via operaatioita olen tehnyt mycis muissa
Itl-Euroopan maissa, Afrikassa ja Lahi-
ldassa.

Fuusiot, ylsityistiimiset ja liiketoimin-
nan maapalloistuminen kuuluvat kuiten-
kin ajan henkeen. Samoin myds Kiina-
ilmi6: yritysten hakeutuminen maailman
suurimmille markkinoille ja tuotannon
siirto halvan rycivoiman maihin. Mikiiiin
maa ei enil pdrjll omillaan.

- Muutos on raju, eivdtkl kaikki
pysy milliiin kelkassa. Mutra pelaste-
taan mitd pelastettavissa on, Paavo'Wiro
hymahtaa.

H:inellii on tekeilld kokemuksistaan
kirja "Fusion et Confusion" (Sulautus
ja sotku).

Teksti: Terttu Levonen
Kuvo: Pierre Gentilhomme
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Alkuaikojen el[kepalkan ja
indeksiturvan tavoitteista

valn osa j*elleo

palkka muuttuu asteittain
koko tytiuran keskipalkaksi.
1960-luvun alussa TEL -eld-

kepalkka laskettiin tycisuhteen kahden
viimeisen kalenterivuoden keskipalkka-
na. Menettely tavoitteli silloista julkisen
puolen laskentatapaa, missd el?ikepalkka
laskettiin viimeisen vakanssin kuukausi-
palkan mukaan. Muutos on melkoinen.

My<is ry<ieliikkeiden indeksiturva on
muuttunut paljon. Ensi vuoden alusta
kaikki maksussa olevat elekkeet tarkiste-
taan indeksilld, johon hintojen nousun
lisaksi sisiilryy vain viidennes vuotuisesta
palkkatason reaalikasvusta.

Ehkevaihetta edeltdvien ansioiden ja
ehkeoikeuksien tarkistaminen tehdeen
palkkakertoimella, joka sisdltll 80 pro-
senttia palkkatason reaalikasvusta. Al-
kuvaiheen TEL-indeksissi palkkatason
reaalikasvua oli sata prosenttia. Samaa
indeksil sovellettiin seke elekevaiheen
ettl sitd edeltiviin tarkistuksiin.

Tytieliike maaraycyy pilosin elakkeen
prosentuaalisesta alkumdlrdstl, ehkepal-
kasta.ia indeksiturvasta. Kaikki kolme te-
ki.iee vaikuttavat toisiinsa. Jos eldkkeen
alkumdlrd olisi korkeampi, esimerkiksi
palkan suuruinen, indeksitarkistuksia

ei ehka tarvittaisi lainkaan ainakaan
vanhuuselakkeissi. Kaikkia tekijriite ei
kuitenkaan voida mitoittaa maksimaali-
sesti kustannusten vuoksi. Suomessa on
piiiidytty kohtuutasoiseen mitoitukseen.
Niihin vaikuttavat monet eldkepoliittiset
tavoitteet ja .iiirjestelmiin hallinnollinen
toimivuus.

Lama ioudutti etiikeajan indeksin
heikennystii

Vuonna 1962 voimaan tulleet ryrielik-
keet tarkistettiin indeksilln, joka mldriy-
ryi sataprosenttisesti yleisen palkkatason
vuoruisen kehiryksen mukaan. Tiima oli
yksiryisaloilla tarpeellinen modifi kaatio
julkisen puolen silloisesta menettelystd.
Julkisilla aloilla elakkeet tarkistettiin sen
vakanssin palkkakehiryksen mukaisesti,
josta henkild jiii el:ikkeelle.

Ensi vuoden alusta kaikki ryciehkkeet
korotetaan indeksilla, j oiden periaatteel-
linen tausta on alkuajoista tdysin muut-
tunut. Vaikka indeksitarkistuksia mita-
taan edelleenkin hintamuutosten lisdksi
suhteessa palkkatason keskimlirliseen
reaalikasvuun, siitii rycieliikkeiden alku-
periisesti ajatuksesta on luovuttu, ettd
elekkeet seuraisivat palkkatason kehirys-

td. Nyt periaatteeksi on muodostunut,
ettl vuositarkistukset sisdltdvdt vain osan
muun vdest<jn tulokehiryksesrd. Menet-
telyd joudutti lama ja suurten ikiiluok-
kien ehkkeelle siirtymisestd aiheutuvat
kustannukset.

Aktiiviajan indeksiturva paranee

Vuoden 2005 alusta eldkkeen karttu-
misvaiheen indeksiturva paranee. Se ko-
hentaa elekkeensaajan alkuajan elakette,
jolloin my<is eld.keaikainen kulutus on
usein korkeimmillaan. Sama vaikutus
olisi saatu, jos ehkkeen karttumisvauh-
tia olisi korotettu. Nainhan jossain mdd.-
rin tehtiinkin.

Nyt ylairyisalo.ien tytiehkkeet raken-
tuvat tyciuran jokaisesta tyrisuhteesta
erikseen. Lopullinen ry6eleke on ndiden
eldkepalojen eli vapaakirjojen summa.
Mycis vapaakirfat tarkistetaan TEL- in-
deksilla elakkeen alkamisvuoden tasolle,
jotta niiden arvo sdilyisi. Vuosi 1976 oli
viimeinen vuosi, jolloin TEL-indelai oli
sataprosenttisesti sidottu palkkojen ke-
hitykseen. Sen jalkeen TEL-indeksissd
otettiin kdyttorin puolivlli-indeksi. Sen
mukaan indeksi sisdlsi vuotuisen hin-
tojen nousun lisdksi puolet vastaavana
aikana tapahtuneesta palkkojen keski-
mdirdisestd reaalinoususta.

Muutos harkittiin ja toteutettiin
vuoden 1975 tasokorotuksen yhtey-
dessd. Tuolloin elikkeen vuosittainen
karttuma korotettiin yhdestl prosentis-
ta 1,5 prosenttiin. Sopijaosapuolet oli-
vat todenneet, ettd "indeksitarkistus on
erlissi tapauksissa johtanut tuloksiin,
joita ilmeisesti ei ole tarkoitettu niitl
luotaessa" ja etti "etuuksien muutok-
set hhinni seuraavat sopimuspalkkojen
kehirystii". Muun muassa rakennemuu-
tosten ja liukumien vaikutus indeksiin
haluttiin poistaa.

TEl-indeksikomitea pddtyi tlsmen-
timdln TEL-indeksin mddrdytymistl
muun ohella niin, ettd muutosvauhti
seuraisi liihinnii ennen eldkettd edeltivdl
palkkakehirystd. Kun eldkkeelle siirrytddn
yleensl vasta varttuneessa idssl ja talkiin
laissa todettu "yleinen palkkataso" kehit-
rFy monesta slystl nuorten ja keski-ikiiis-
ten palkkoja hitaammin. Komitea esitti
puolivdli-indeksid.

Julkisilla aloilla kerryneet ehkeoi-
keudet miiriytyivit vuoteen 1989 asti
henkildn viimeisestl palveluksesta laske-
tun eldkepalkan mukaisesti, vaikka ryri-
historia julkisilla aloilla olisi muodostu-

Ettikepatkka ia indeksiturva, kuten koko nykyinen [akisditeinen eldketurvakin, ovat

kehittyneet yhteiskunnan muutosten, mahdollisuuksien ja tarpeiden kytjessii. Etti-

keturvan stititely on tarkentunut ja ltiystit on poistettu. Alkuaikoien tytieltikkee[[e

luonteenomainen yksittittisyys ja indeksiturvan palkkasidonnaisuus ovat vihenty-

neet. Muutoksitta on ehkiiisty tytisuhteiden vaihtumisesta aikaisemmin aiheutu-

nutta perusteetonta eldkkeiden miSrin vaihtelua.

oden 2005 alusta elake-
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Vuoden zoo5 alusta elik-
keen karttumisvaiheen eli
aktiiviajan indeksiturva
paranee. Se kohentaa
elikkeensaajan alkuajan
ellketti, jolloin mytis
eldkeaikainen kulutus on
usein korkeimmillaan.

sesti palkan reaalimuutoksen sisiltinyt
indeksitarkistus oli tierysti luksusta, mut-
ta se vei vastaavasti kdytettdvissd olevia
varoj a muusta eldketurvasta.

Vuodesta 2005 lihtien aktiiviajan
ansiot korjataan nykyistl paremmalla
indeksilla, jota kutsutaan palkkakertoi-
melai. Liian hyvid tasoa palkkakerroin
ei vielakeen edusta.

Tyoelakkeen 20 ensimmdisen vuo-
den aikana elikettl luonnehdittiin
korostamalla, ettl henkilo saa yksilol-
lisesti omiin ansioihinsa suhteutetun
elekkeen. Nyt elikkeen yksilollisyys
on vihentynyt, koska suuri osa elak-
keen alkumdirlstd on keskipalkkaan
sislltyvil indeksitarkistuksia. Kes-
kipalkan etu on, ettl tytisuhteiden
vaihtumisesta aiemmin aiheutuneet
elakkeen mdlrdn perusteettomat
vaihtelut ovat poistuneet. Elake on
nyt oikeudenmukaisempi.

Morkku Hiinninen
Eltiketurvokeskuksen

e I ii ket u rvo pdii I I i kkd

nut useista erillisistl palvelussuhteista.
Julkisilla aloilla indeksiturva seurasi
siten henkil<jn yksilc;llista ansiokehirys-
td. Vasta vuoden 1989 jalkeen julkisen
puolen ehkepalaset sidottiin asteittain
TEL-indeksiin.

Loppupalkka-aiattetu tiensi pliiissi

Alkuajan TEL:ssd ehkepalkka laskettiin
rycisuhteen kahden viimeisen kalenteri-
vuoden keskipalkkana kuukautta koh-
ti. El?ikepalkkaa laskettaessa ansioita ei
tuolloin lainkaan korjattu. Ansiot otet-
tiin huomioon mycis vain sldnncilliseltd
ryciajalta.

Vuoden 1966 alusta ldhtien TEL:n
el:ikepalkka muutettiin mIIrlyrymddn
bruttoansioiden mukaisesti. Eliikepal-
kan laskukaavaa muutettiin myris vuo-
sina 7967, 1979 ja 1996.

Alusta pitlen pllsldntcil tdydennet-
tiin harkinnanvaraisella menettelylla. Sita
sovellettiin, jos palkka oli poikkeuksel-

lisesta slysti matalampi tai korkeampi.
Uusilla laskentasd.innriilld pyrittiin vn-
hentdmddn harkinnanvaraisia ehke-
palkan laskentatapauksia. TIII1 tavoin
elakelaitosten tyti keveni ja samalla ha-
kemusten kasittelyaika lyhenryi.

LEL-YEL-MYEL:ss{ on eldkepalkas-
sa alusta pitlen otettu huomioon kaikki
lain piirin kuuluneet ansiot, jotka on
myris tarkistettu indeksilh. Eliikepalkka
vastaa periaatteessa keskipalkkaa.

Vuoden 2005 alusta lahtien siirry-
tIln asteittain koko ty<iuran keskipalk-
kaan. Loppupalkka-ajattelu on tullut
trensa paahan.

Tavoitteena oikeudenmukainen
etiike

Tytieliikkeiden indelsikeskustelussa ei ole
aina ymmlrretry ettd. vankat eliikepoliit-
tiset syyt perustelivat eldkeajan ja elak-
keen kerrymdvaiheen indeksitarkisusten
erottamisen. Alkuvaiheen sataprosentti-
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L"psenhoidosta
elikefte nytcyistil
kattaYammin

t 'Tvkvisin elekkeen karrrumi-
N ! n.n prlkrttomalta lapsen-
I \l hoiroaialta on ollut vain

I \ rrl-,rrppisissd ryosuh-
teissa tyciskentelevien etuoikeus yksi-
tyiselh puolella. Eldkettd on karttunut
enintddn vuoden ajalta, jos tyosuhde
on ollut voimassa ja, jos vanhempi on
palannut samaan rycipaikkaan vanhem-
painkauden jalkeen. Tetr on kutsuttu
vuoden sldnnciksi.

Palkaton lapsenhoitoaika ei ole myris-
kiin pienentinyt eldkettd. Lapsenhoitoa
sisiltdvlt ryrisuhteen huonompipalkkai-
set ansiovuodet on voitu jittdi pois hei-
kentdmisti keskiarvoa, kun elekkeen pe-
rusteena olevaa palkkaa on laskettu.

Sen sijaan mdlrlaikaiset ja muur pdr-
karyolaiset ovat jdineet kokonaan ilman
ehkettl lapsenhoitoaj alta.

Palkattomat aiat
muutetaan ansioiksi

Lapsenhoitoajan eliketurva muuttuu
melkoisesti, kun tyosuhdetyyppisesti
elekkeen midrdyrymisestd siirrytddn pel-
kdstdin ansioihin perusruvaan eldketur-
van mddrlyrymiseen.

Elakkeen mddriytyminen vanhem-
painpdivdrahan perusteena olevista an-
sioista korvaa edelh mainitun vuoden
sddnnrin.

Pdivdrahan perusteena oleva ansio on
yleensi melko lahella sitd rydeldkettd kar-
tuttavaa ryriansiota, joka edeltdd etuusai-

kaa. Sen voidaan katsoa edustavan par-
haiten etuusaikana poisj dlvdl ryciansiota.
Siksi se on sopiva mycis elikkeen karttu-
misen perusta.

Kaikitte vanhempain-
piivirahoista etiikettii

Lapsenhoitoajalta karttuvaan eIeketur-
vaan on uudistuksen jiilkeen oikeutettu
jokainen vanhempainplivdrahoja saanut
vanhempi, joka kdviisee joskus ennen
ehkl<eelle siirrymistddn tyrissi eli ansait-
see tyouransa aikana 12 566,70 euroa
vuoden 2004 tasossa.

Tydelaketta karttuu ditiysplivdrahan,
erityisditiys-, vanhempain-, osittaisen
vanhempain- ja isyysrahan ajalta. Tyr;-
elekkeen perusteena on vanhempainpli-
virahan perusteena oleva tulo, jonka mu-
kaan etuus on mldrdtty. Jotta karttuma
vasraisi paremmin edella mainittua vuo-
den sdlntod, etuuden perusteena oleva
tulo kerrotaan tyoehkettd laskettaessa
luvulla l,l7 ajala, jolta etuus on mak-
settu rycintekijllle itselleen.

Sen mukaan ehkettd karttuisi ikddn
kuin vuoden ajalta, vaikka vanhempain-
pdivlrahakausi yleensd on vajaa 1 1 kuu-
kautta. Jos tuloa ei ole tai se on hyvin
pieni, etuusansiona pidetldn vdhintlln
523,61 etroakuukaudessa vuoden 2004
tasossa.

Elaketta karttuu jokaiselta etuutta
maksetulta plivdltd. Vanhempainpii-
vdrahan perusteena oleva tulo on vero-

tuksessa todettu vuositulo, mutta etuus
maksetaan kuitenkin pdivdn tarkkuudel-
la. Tycielakettd laskettaessa etuuden pe-
rusteena oleva vuosiansio muunnetaan
ensin pdivdtasoiseksi.

Tydelikettl karttuu etuuden mak-
suvuodelta sellaisesta ansiosta, joka on
edelh mainittu piivlansio kerrottuna
niin monella piiivnllii kuin etuutta on
maksettu.

Sosiaalietuuksista karttuu elikettd
aina 1,5 prosenttia vuodessa ilsti riip-
pumatta, kun taas ryciansioista karttuu
53 ikivuoden jdlkeen enemmdn.

Van hempain piiiviirahat ia
ansiot rinnakkain

Poikkeuksena muihin sosiaalivakuutuk-
sen etuuksiin verrattuna ehkettd karttuu
vanhempainpdivdrahan saamisen perus-
teella myris siltd ajalta, jolta ry<inantaja
on maksanut palkkaa. Esimerkiksi ko[-
men kuukauden ditiysajan palkan maksu
on yleistd.

Eldkettd karttuu ensinndkin rydnanta-
jan maksamasta palkasta kuten palkasta
normaalisti. Lisal<si elekettd karttuu vieli
etuuden perusteena olevasta ansiosta, jos-
ta kuitenkin oteraan eldkettd kartuttava-
na huomioon vain 77 prosenttia. Perus-
teluna on, ettd eldkettd karttuisi kokonai-
suudessaan suurin piirtein saman verran
kuin siltd ajalta, jolta etuurra on makset-
tu kokonaan ryontekijiille itselleen.

Vanhempainplivdrahakauden aika-
na iiti voi myris mennl tycih<in ja saa-
da etuutra vdhimmdistasoisena samaan
aikaan kuin palkkaa. Tyoelekette kart-
tuu normaalisti palkan perusteella. Van-
hempainplivlrahojen perusteella kart-
tuu eldkette myos, mutta vain maksetun
etuuden mddrdn perusteella. Eli eliikettii
karttuu vain siitI, mite:iidille on todella
maksettu.

Kotihoidontukiaian etiike
verovaroi[[a

Kun vanhempainrahakausi on ohi, eh-
kettl on vield mahdollista kartuttaa
lapsenhoidosta lapsen kolmen vuoden
idn tdyttdmiseen asti. Teme edellytree
kuirenkin korihoidon tuen saamisra
seke site, ettl vanhempi, jolle kotihoi-
don tukea maksetaan, myos itse hoitaa
lastaan. Elakkeen perusteena on edella
mainittu 523,61 euron laskennallinen
kuukausiansio.

Kotihoidontukiaj an elikkeenosa

Vuodesta 2oo5 tahtien jokainen vanhempain-

pdiviira haa saan ut van hem pi kartuttaa etdket-

tii [apsenhoitoaialta, jos hdn ennen eldkkeetle

siirtym istdd n on ollut m u kana tyiieltimiiss6.
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Esimerkki: Lapsenhoitoajan elike

. Aiti hoitaa lasta ttimiin ensimmiiisen iktivuoden ajan kotona. Ensin
diti saa tiitiysrahaa ro5 arkipdivtiltii, jonka jtitkeen iiiditle maksetaan
va n he mpain pdivd ra haa, molem pia yhtee nsii 263 p?iiv aa.

o lsii pitiiii kolmen viikon isyysrahajakson tiitiysrahakauden aikana.

. Aitijatkaa kotihoidon tuella kunnes lapsi on vuoden ikainen. Aidin
tiitiysrahan perusteena oleva verotuksessa todettu ty6tulo on
30 720 euroa vuodessa. lsdn isyysrahan perusteena oleva
tyritulo on 46 68o euroa vuodessa.

. Aitiysraha, isyysraha ja 3o vanhempainrahaptiiviid on maksettu
vuoden zoo5 puolella ia [oput vuoden zoo6 puole[ta.

kustannetaan verovaroista. Eldkkeestd
on sdddetty oma lakinsa valtion varoista
suoritettavasta elakkeen korvaamisesta
alle 3-vuotiaan lapsen hoidon tai opis-
kelun ajalta.

Lapsenhoito erityisasemassa mytis
tyti kyvyttti myyse [5 kkeessH

Tydkywyttomyyselekkeen tulevan ajan
ansio milrdytyy uudistuksen jdlkeen
yleensl ryc;kpyttrimryden alkamisvuot-
ta edeltlvien viimeisten viiden tiyden ka-
lenterivuoden ansioiden perusteella.

Jos vanhempi on hoitanut lastaan tdnd
aikana ja tulee tyrikpyttomiksi, saattaa
ansiot jdidi normaalia heikommiksi. Ti,r-
levan ajan ansio lasketaan tilloin myris
vaihtoehtoisella tavalla. Tulevan ajan
tarkastelujaksoa pidennetddn ehketa-
pahtumavuodesta enint[dn 10 vuotta
taaksepdin. Laskentaan otetaan mukaan
ne ansiovuodet, .jotka eivdt sisdlh lapsen-
hoitoaikaa.

Tirlevan ajan ansio maaraytyry vaihto-
ehtoisella tavalla, jos silla on vihintdln
20 prosentin vaikutus elaketurvaan.

Tulevan ajan ansiossa ei oteta huo-
mioon sitd 523,61 euron laskennallista
ansiota, jota kdytetidn ehkkeen karttu-
misen perusteena kotihoidon tukiajalta.
Tdsrdkin syystd edelld mainirru sddntcj
voi olla tarpeen.

Piiperiaatteet vanhempainpdivlra-
hoista karttuvasta eldkkeestl on jo viime
vuonna vahvistetussa laissa. Eduskunnas-
sa on kisiteltlvdnd kuitenkin vieh vuo-
den 2005 uudistukseen liitrywie lainmuu-
tosesiryksil. Osa edelh esiterystd odottaa
vieh eduskunnan vahvistusra.

Morjukko Hietoniemi
E lti ketu rvo kes ku kse n su u n n itte I u -

jo loskentaosaston
kehityspiiiillikkti

Aitiysrahan etuusansio vuodelta zoo5
30 72o euroa/3oo =
to' x7o2,4o €uIoo x 1,1/ =

Aidin vanhempainrahan etuusansio vuodelta zoo5
30 XL02,40 €urO? x 1,1/ :

Aidin vanhempainrahan etuusansio vuodelta 2006
tzSxtoz,4o euroa x 1,17 :

Aiaitte karttunut el6ke vuosilta zoo5 ia zoo6

ansiot yhteensd:
tz 579,84 + 3 594,24 + 75 335,42 =
eliike:
31 5o9,5o euroa x 45 o/of tz =

lsll[e karttunut e[5ke vuodelta zoo5

lsyysrahan etuusansio vuodelta zoo5
46 68o euroa/3oo =
r8 x 155,6o €uroo x 1,1/ :

7O2,4O eUrOa/pv
tz 579,84euroa

3 594,24 euroa

75 335,42 eutoa

31 5O9,5o euroa

39,39 euroa/kk

t55,6o euroa/pv
3 z76,94euroa

3276,94 euroa x \5o/of tz : 4,ro euroa/kk

Aiti on saanut vuodelta zoo6 myds kotihoidon tukea z kuukaudetta fa r7
piiiviiltii eti 67 arkipiiiviittii. Vattion varoista tulevan etuuden karttumisen
perusteena on 523,6t euroa kuukaudessa (vuoden 2oo4tasossa).

523,6t euroalz5 = 20,94 euroa piiivdd kohden,
joltoin etuusansio 67 piiiviittii on 67 x2o,g4 e':roa -- r 4o2,98 euroa

Karttunut elHke vaiaan kolmen kuukauden kotihoidon tukijaksosta on
o
a
d

z
f
E
6
=

t 4o2,98 euroa x 7,\o/of tz: r,75 euroa/kk
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Kunnan eldkeuudistus:

Karttum isprosentit m uuttuvat

Eldkkeen karttumisprosentit vastaavar
pidosin TEL:n prosentteja. El?ikettii
karttuu 53 vuoden tlyttdmiseen saakka
1,5 prosenttia, siitd eteenpdin 63 vuoden
tdyttlmiseen saakka 1,9 prosenttia ja 63
vuoden tlyttimisesti alkaen 4,5 pro-
senttia vuosiansiosta. Kun kunnallisessa
jlrjestelmdssd eldkettd karttuu nykylln
55 vuoden tdyttdmisestd alkaen kaksi
prosenttia vuodessa, esityksen mukaan
vuonna 1949 ja sitd ennen syntyneet
siilyttdvdt kahden prosentin karttuman
63 vuoden ikean saakka.

Myris elikkeella ollessa tehdystl ryostd
karttuu elekette. Karttumisprosentti on
rdilriin aina 1,5 prosenttia vuosiansiosra
idstl riippumatta.

53 vuotta tlyttdneen rycintekijln eld-
kemaksua korotetaan samoin kuin TEL:
ssd. Tycintekijln eldkemaksuhan ny-
kyisinkin on kunnallisessa jdrjestelmdssl
sama kuin TEL-jlrjesrelmdssd.

Henkil6kohtaiset
eleke-edut silil;nr[t
Kunna[[isen eldkelain uudistuksessa toteutetaan paeosin samat

muutokset kuin yksityisalojen eldkeuudistuksessakin. Kunnalli-

sen elekejeriestelmdn erityispiirteet, kuten elikkeen karttumaa ia

etiikeiktiti koskevat suoiaukset ennen vuotta t.t.tgg1 samoin kuin

valitut am mattikohtaiset etakeiat kuiten kin siiityvtit. N iiden rin nalta

toteutetaan joustava vanhuuseldkeikii.

T,7 i:;il i;lT',:i,'.:;: ;il;l
I\ loilla on henkilcikohrainen

I \r.huuseldkerkd. ;oka on
joko 63 - 65 ikdvuoden valillil tai alempi

- ammatillinen elakeika. Henkilokohtai-
sen elakeien sdilyminen edellyttll nyky-
IIn sitd, etth kunnallinen palvelussuhde
jatkuu yhdenjaksoisena eldkeirn tdyttl-
miseen saakka ja ettd ns. loppukarens-
sit rdyttlwit. Telldin henkik saa my<is
ennen vuotta 1995 karttuneen lisdeh-
keosuuden.

Hcnkilcikohtainen elikeike seilyy
vuodcn 2005 muutosten jllkeenkin.
Koska vuodesta 2005 lukien palvelusajan
kestolla ei endd ole merkitystd elekkeen
laskennassa, loppukarenssit ja yhdenjak-
soisuusvaatimus korvataan vuotuisella
ansiorajavaatimuksella.

Palvelussuhteen katsotaan jatkuneen
yhdenjaksoisena, jos kunnallisen eldke-
lain alaisia ansioita on kunakin vuonna
v:ihin.rmdismdlrd, joka vuoden 2004
tasossa on 6 000 euroa. Mikali vihim-
mlisansioraja ei kaikkina vuosina tiyty,
riittii, ettd henkilo on kunnallisessa pal-
velussuhteessa yhdenjaksoisesti eldkeidn
tdyttdmiseen saakka.

Elekkeelle ei kuitenkaan tarvitse ldh-
tei henki[6kohtaisessa ehkeilssl, vaan
tycissi voi jatkaa 68-vuotiaaksi saakka.
Toisaalta vanhuuseld.kkeelle voi jaade jo
63-vuotiaana, vaikka henkilcikohtainen
eliikeikii on korkeampi. Jos jae elilkkeel-

le ennen henkilokohtaista elekeikadnsa,
eleke muunnetaan eli normeerataan vas-
taamaan 63 vuoden ikea. Kun kunnan
elakej drj estelmlssd peruseldkettd karttuu
kaksi prosenttia ennen vuotta 1995, nor-
meerauksessa karttuma muutetaan 1,8
prosentiksi. Eliikkeelle jdlminen ennen
henkilc;kohtaista vanhuuselakeikee mer-
kitsee mycis siti, ettei henkikjllii ole oi-
keutta ennen vuotta 1995 karttuneeseen
lisdeldkeosuuteen.

Varhen netu [[e van h uuseliikkeette
joustavasti

Varhennetulle vanhuuseldkkeelle voi jdd-
dI tdytettydin 62 vuoma. Eldkkeeseen
tehdeen varhennusvdhennys, joka on 0,6
prosenttia kuukautta kohden.ja se laske-
taan 63 vuoden idstl.

Henkiltrt, joilla oli oikeus jlddl var-
hennetulle vanhuuselekkeelle ennen
vuotta 2005 voimassa olevien silnt<ijen
mukaan, slilyttlvlt tlmln oikeuden.
Myos eliikkeen mddrl lasketaan van-
hojen sldntojen mukaan. Tamd koskee
sellaisia vuonna 1.946 ja sitl ennen syn-

ryneiti henkil<iitii, joilla on vanhuusela-
keikdin vuonna 2004 aikaa viisi vuotta
tai vlhemmdn.

Ennen vuorra 1960 synryneer voivat
j dIdI varhennetulle vanhuuseldkkeelle
kolme vuotta ennen henkilokohtaista
vanhuuselikeikaansa.

Ellikkeen enimmiismEiri
poistuu

Vuodesta 2005 liihcien karttuvalla eldk-
keelle ei ole yldrajaa, mutta vuoden 2004
loppuun mennessi karttuneet tyrielak-
keet yhteensovitetaan. Yhteensovituk-
sessa klytetddn ns. modifioitua yhteen-
sovitusrajaa, joka on henkilokohtainen ja
maaraytylr sen mukaan, minka ikeinen
henkilci on vuoden 2004 lopussa: Ensin
lasketaan, kuinka pitka aika on henkikin
23-vuotispdivlstd vuoden 2004 loppuun
ja mikii on tdmdn ajan suhde 40 vuoteen.
Sen jllkeen lasketaan vastaava suhde 60
prosentista.

Jos esimerkiksi henkilct on syntynyt
1.1.1950, vuoden 2004 loppuun men-
nessd karttuneiden ellkkeiden yhteis-
mdiri voi olla enintldn 48 prosenttia
elekepalkasta. Yhteensovitusrajaa ko-
rotetaan, jos ammatillinen ehkeika on
alempi kuin 63 vuotta. Kuten TEL:
ssI mycis kunnallisista palvelussuhteista
muodostetaan vuoden 2004 vapaakirjar
ja modifioidussa yhteensovituksessa ote-
taan huomioon 31.12.2004 mennessi
karttuneet kaikkien ryriehkelakien mu-
kaiset perusehkkeet.

Muita muutoksia

Vuodesta 2005 lnhtien mycis niilh rycin-
teki.i<;illa, jorka valitsivat aikanaan van-
han ammatillisen el:ikeikajdrjestelmdn,

E $ti)eldke t o 2oo\



on mahdollisuus 
.f 
aede osa-aikaeldkkeelle.

Heille osa-aikaelakkeelle jldminen mer-
kitsee sitd, etta vanhuuselakeika nousee.
Eliikeik?i on edelleen henkilcikohtainen,
mutta se on 63 ja 65 ikevuoden viililla.

Elikett[ karttuu mycis palkattomilta
ajoilta samoin kuin TEL-uudistuksessa.
Kunnallisessa jirjestelmdssd toteuteraan
myris rycittomyysehkettl j a ry<ikpytt<i-
myyselikettd seka indeksia ja elinaikaker-
rointa koskevat muutokset, loiden sisdlto
vastaa TEL:n muutoksia.

E[Skearvioita asiakkai[[e
2oo5 atkaen

Kunta-alan ryr;ntekijciit?i palvellaan niin,
etta vuonna 2005 toteutetaan Kuntien
elekevakuutuksen Internet-sivulle lasku-
ri, jolla asiakas voi laskea arvioita eldk-
keensi mdlrlstl eri ikdvaihtoehdoilla.

Rekisteriotteissa annetaan vuodesta
2005 alkaen arvio ellkkeen mddrdstd
henkil<;kohtaisessa ehkeiassd ja silloin,
kun kunnallinen palvelu ei jatku ela-
keikddn. Nyt on mahdollista anraa vain
arviolaskelmia, koska kunnallisessa jdr-
jestelmdssd tehdean vuoden 2004 lopus-
sa yhteensovitus, johon tarvitaan myris
kaikkien muiden ry<ieldkelakien mukaan
karttuneiden elakkeiden mddrlt.

Hannele Kontonen
Kuntien eliikevokuutuksen

eltiketiedotto ja

Keskeiset erot yksityisen puolen ja
valtion ellkeuudistulsen velille '

J-l lekeuudistus on alun perin suun-

ts nireltu yksiryisen puolen TEL-iar-
I-l iestelmdin, jossa tdysi eldke on ker-
tynyt 40 vuoden rytiurasta. Valtiolla tdysi
eldke on aiemmin karttunut 30 vuodessa.
Tdsti perusasetelmasta johtuvat monimut-
kaisuudet, joihin on tdrmeffy, kun valtion
tydeldketti on eldkeuudistuksessa sorvarru
samaan malliin yksityisen puolen kanssa.

Yksityisella puolella eletidn vuoreen
2011 niin sanotun kahden raiteen mallis-
sa, mutta valtion eldkelain (VEL) mukai-
set tycielikkeet rajataan ja yhteensovitetaan
vuoden 2004 loppuun tehtdvdssd vapaa-
kirjautuksessa. Talloin pitkee siirtymeai-
kaa ei tarvita.

Rajaus ja yhteensovitus tehd66n
vapaakiriautu ksen yhteydessi

Rajaus ja yhteensovitus ovat tarpeen kos-
ka valtion palveluksesta karttui tytieldkettl
vuoteen 1995 saakka 2,0 - 2,2 prosenttia
vuodessa, kun vastaava karttuma yksiryi-
selld puolella on ollut 1,5 prosenttia. Yh-
teensovituksen poistaminen aiheuttaisi
sen, ette pitkdn valrion palveluksen teh-
neilh karttumat muodostuisivat jopa 80
prosentin suuruisiksi. Elakkeiden mak-
sajalle tlstd koituisi kohtuuttoman suuri
eldkkeiden nousu. Vuodesta 2005 alkaen
karttuvaan elekkeeseen ei tehdd yhteenso-
vitusta.

Vuoden 2004 lopussa tehtdvd.ssd vapaa-
kirjautuksessa perusvanhuuseldkkeen raja
lasketaan siten, etti 60 prosentista oretaan
se osa, joka vastaa 23 vuoden tdyttlmisen
ja vuoden 2004 lopun vilisen ajan suh-
detta 40 vuoteen eli (kalenteriatka 23-
vuotiaasta 31.12.2004) x 60 : 40 vuotta
= rajausprosentti (kaavassa ajat lasketaan
piiivinii, 40 vuotta = 14 4000 peiviii).

VEL:n piirissd olevilla on my6s valimuja
ammatillisia ellkeikia, jotka siiillwiit eliike-
uudistuksen jdlkeenkin. Ammattikohtaisen
eldkeiln valinneille lisltlln edelli maini-
tulla kaavalla saatuun rqaan 1,5 prosenttia
/ vuosi siltl osin kuin eliikeiki on alle 63
vuotta eli 60 vuotta + 4,5 o/o,58 vuotta +

7,5 o/o ja 55 vuotta + 12 o/o.

Siirrymii- 
.f 
a suojasiiiinn<iftsilll rurvataan

se, ette vapaakirjautuksen yhteydessd teh-
ry rajaus ja yhteensovitus eivit pienennl
elikettd nykyisilla s&nntiilh laskettavaan

elakkeeseen verrattuna.
Vuoden 2005 alusta rycielikkeet karttu-

vat \rEL:n piirissi samoin kuin TEL:ssa.

Parempi elike porkkanana

VEl-eldkkeen piirissd oleville on my<is tlr-
ke?iii pysyii ryiissi valittuun ammatilliseen
elakeikaan tai henkikikohtaiseen porras-
tettuun elakeikaan saakka. Tiilloin saa pa-
rempien ehtojen mukaisen elakkeen eika
ehkettd normeerata. Porrastetut ehkeilt
vaihtelevat 63 ja 65 ikavuoden vdlilh.

Vanhuuselekkeelle voi ieede 63-vuo-
tiaana tai sen jdlkeen ennen henkikikoh-
taista eldkeikdd, mutta rell6in eleke en-
nen vuotta 1960 synryneillE henkil<;illa
normeerataan. Tame tarkoittaa sitI, ettd
ennen vuotta 1995 karttunut 2,0 prosent-
tia vuodessa normeerataan noin 1,8 pro-
senttiin. Henkil<t ei voi tdllciin myriskhin
saada lisdeldkeosuutta, joka on 0,2 pro-
senttia jokaista ennen vuotta 1995 tehryd
tytivuotta kohti. Lisieliikeosuutta voi saada
korkeintaan 6 prosenttia. Lisleldkeosuu-
den saamiseen tiyryy myos nykyisen lain
mukaisten yhdenj aksoisuusvaati m usten
tiiytry?i 31.12.2004ja VEL:n piiriin kuu-
luvien ansioiden tulee olla 1.1.2005 lukien
vlhintlln 6000 euroa vuodessa.

Koska uudistuksen mukaan eldkettl
karttuu kaikesta tycistd, valtion lyhytpal-
veluslaki (LWEL) kumotaan rarpeetto-
mana.

Sotilaselikejdrjestelmin seka kansan-
edustajien elekkeitten uudistaminen on
rekeilla. Tavoitteena on, etri mycis ndmd
tulevat voimaan uudistetussa muodossaan
vuoden 2005 alusta.

Helena Berg
tiedottoja

Vo lt i o ko n tto ri, Vo ku ut u s /
Eltikepolvelut

! o 2oo{ StAe/dire

T

f{1ffi{+li'

I

t",



Tyti.lel.yhtiti t tako ivat
hyriiii tulosta Yuonna 2003
Osakekurssien poikkeuksettisen pitkii atamtikitaittuija sijoitustoiminnan kituut-

tamisen vuodet ndytttiisivit ainakin vuonna zoo3 olevan takanapdin. Sen siiaan

tummat pilvet nousevat nyt tytittisyyden heikkenemisest6, silld tytintekiitiiden

lukumd6rtin kasvu on jo ionkin aikaa hiipunut. Se oli ldhes noltassa viime vuonna.

Ki--:,,ffiH',hl
den rahoituspohjaa. Vuonna 2002 tyo-
ellkevakuutusyhticiissd vakuutettuj en
TEL-ryrintekij<iiden lukumddrd oli kui-
renkin enid runsaan prosentin suurempi
kuin edellisenl vuonna, ja vuonna 2003
vastaava kasvu oli lehes nolla, vain 0,3
prosenttia. Vaikka ty<ieldkeyhticit eivdt
ole koko ryr;eliikejiirjestelml, vaimeneva
kasvu kertoo selvalla kielella rycillisyyden
kehiryksestd Suomessa.

Toimialakohtaisten erojen ja siirto-
liikkeen vaikutuksesta vakuutuskannan
kehityksessl oli yhtidittain eroja. Var-
maksi muuttuneella Varma-Sammolla
ja Eleke-Veritaksella oli kummallakin
vuoden 2003 paattyessd noin 5 000
TEl-vakuutettua vdhemmdn kuin vuotta
aiemmin, Ilmarisella ja Eldke-Fennialla
taas saman verran enemmin.

YEL-vakuutettujen lukumddrd. kas-
voi kaikkiaan parilla prosentilla eli noin
3 000 yrittajella. Elake-Fennialla kasvu
oli 4 000 yritrajeeja Eliike-Tapiolalla
2 000, kun taas Elike-Veritaksen YEL-
aktiivikanta pieneni 3 000 yrittajalla.

Sijoitukset tuottivat hyvin

Kun vakuutettujen lukumiirdn kasvu
hiipui, sijoitustoiminnan vuoro oli nlyt-
tdd positiivinen puolensa vuonna 2003.
Kayville arvoille lasketut tyrieldkeyhti-
tiiden sijoitustuotot olivat keskimdlrin
8,1 prosenttia. Suunnan oli jo aikakin
muuttua parempaan, silld kolme edellis-
ti vuotta kituutettiin vain hiukan plus-
san puolella.

Varatoimitusiohtaia
Jaakko Tuomikoski

Sijoitusomaisuuden jakaumissa yh-
riciiden erot olivat entisen suunraisia.
Rahoitusmarkkinavdlineiden paino oli
Eliike-Tapiolalla suurin, 71 prosent-
tia, ja Ilmarisella pienin, 5l prosenttia.
Osakkeiden osuus nousi kaikilla vuotta
aiemmasta. Luonnostaan tdmdn haaru-
kan ddripdissd ovat piinvastaisessa jdrjes-
ryksessd nuo samat kaksi yhti<itii, Ilmari-
nen 25 prosentillaan ja Elake-Thpiola 16
prosentillaan. Nema luvut eivdt kuiten-
kaan kerro koko totuutta osakesijoitus-
ten osuudesta: toisaalta virallisessa luokit-
telussa korkorahastor luetaan osakkeisiin
ja osuuksiin, ja toisaalta yhticit sldtdvlt
osakeriskin ottoa johdannaisilla.

Osakekurssien kean ryminen nousuun

ajoittui viime vuoden maaliskuun lop-
puun. Vaikka alkuvuosi olikin vield tdltl
osin heikko, loppuvuoden kehirys nosti
osakkeiden vuosituoton 20 prosentin tie-
tdmiin. Korkotason lasku piti vehenkin
pitkaaikaisempien joukkolainojen tuoton
kohtuullisena.

Kayvin arvoin lasketuissa sijoitustuo-
toissa Ilmarisella oli vuonna 2003 kerki-
paikka 8,7 prosentin tuottoineen. Tirot-
tohaarukka oli kuitenkin kapea: Elike-
Veritas oli miltei samassa tuottoluvussa
ja mytis Varmalla tuottoprosentti ylitti
kahdeksan. Matalimmalle jdi tllh kertaa
Eldke-Fennia 6,7 prosentin tuotoillaan.

Sijoitustuottoja on srytl tarkastella
pidemmallzi kuin vuoden aikavalill:i.
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Viisivuotisperiodiin sisilryvdt tdlld kertaa
huonot osaketuottovuodet 2000-2002,
ja El2ike-Tapiolalla viisivuotisruotto on-
kin korkein. Jos tarkastelu ulotetaan aina
sijoitusuudistuksen voimaantuloon eli
vuoden 1997 alkuun, osakepainotteiset
salkut ovat raas olleet tuottoisampia.

Tulokset reilusti plussalla

Pitkalla aikaviilillii sijoitusten on ruoret-
tava yli laskuperustekoron, joka vuonna
2003 oli alkuvuodesta 4,25 prosenttia
ja loppuvuodesta 4,0 prosenttia. Euro-
mddrlisesti vuoden 2003 sijoitustuotot
olivat klyvin arvoin laskien yhteensd
3461 miljoonaa euroa. Ne ylittivdt las-
kuperustekorkovaatimuksen yhteensi
1,9 miljardilla eurolla. Edellisend vuon-
na oltiin alitteen puolella, kaikkiaan 1,2
miljardilla eurolla.

Mycis vakuutusliikkeen ja hoitokus-
tannusliikkeen tulokset olivat plussalla,
ja kokonaistulokset olivat yhrcensa2 747
miljoonaa euroa plussalla, kun edellisend
vuonna ne olivat yhteensi I 025 miljoo-
naa euroa miinuksella.

Vakavaraisuus vahvistui kaikitta
yhti6itte

Miinusmerkkinen kokonaistulos kate-
taan pdiasiassa toimintapdlomista, ja
vastaavasti positiivinen kokonaistulos
kasvattaa niitI. Vuonna 2003 yhtir;iden
toimintapldomat vahvistuivat kaikkiaan
runsaalla 1,9 miljardilla eurolla yhteensl
7 779 miljoonaan euroon.

Vakavaraisuuden mittarina keyte-
tddn toimintapiloman suhdetta va-
kavaraisuuden laskennassa keytettyyn
vastuuvelkaan. Vakavaraisuusaste oli
Pensions-Alandialla korkein, 24,8 pro-
senttia, ja Ilmarisella toiseksi korkein
eli 22,3 prosenttia. Mitattaessa yhtion
vakavaraisuutta suhteessa yhticin omiin
sijoitusriskeihin klytetiin mittarina toi-
mintapddoman suhdetta vakavaraisuus-
rajaan. Tdme tunnusluku oli korkein
Elnke-Tapiolalla, folla se oli 2,6. Seu-
raavana listalla tulee Pensions-Alandia,
jonka vastaavalruku oli 2,4.

Vakuutusliikkeen puskurina toimii
tasoitusvastuu. Yhticiiden tasoitusvas-
tuut kasvoivat yhteensd 2,3 miljardiin
euroon. Vakuutusmatemaatikoiden las-
kelmien mukaan tasoitusvastuu kattaa
nykyiselleen kirkkaasti vakuutusliikkeen
puskuritarpeen.

Asiakashyvitykset kapeassa
haarukassa

Asiakashywitykset mllrdytyvat edella
mainittujen vakavaraisuuteen liittywien
tunnuslukujen perusteella. AsiakashJwi-
tyksiin tyrieldkeyhtiot siirsivdt yhteensd
86 miljoonaa euroa.

Aiemmin merkittlviin mittoihin
nousseet yhticiiden vlliset erot kutistui-
vat jo vuonna 2002 jokseenkin kapeaan
haarukkaan. Koko Suomen alueella toi-
mivilla yhtioilld ne olivat mycis vuonna
2003 kapeassa noin 0,2-0,3 prosentin
haarukassa palkkasummaan suhteutettu-
na. TEL-maksuun suhteutettuna vaihte-
luvlli on noin 0.7-1,6 prosenttia.

Liikekutut kasvussa

Kokonaisliikekulut nousivat 8,6 prosent-
tia. Maksun hoitokustannusosalla katet-
tavat liikekulut nousivat 9,7 prosenttia ia
ne olivat kaikkiaan 82 prosenttia maksun
hoitokustannusosista.

Sijoitustoiminnan kulut nousivat va-
jaan prosentin. Ne olivat 0,06 prosenttia
sijoituskannasta. Luvun pienuus kertoo,
ette ty6elakevarojen sijoittamisessa on
Suomessa lc;yderry onnistunur tasapaino
hajautuksen ja tehokkuuden vdlilld.

Tyokiwyn yllapitotoiminnan kulut
olivat 4,9 miljoonaa euroa eli 0,6 mil-

l:."Xi:r-" 
enemmdn kuin edell isent

M u utoksia tytietdkevakuuttaj ien
kent5ssH

Entinen Varma-Sampo on nyt Varma ja
entinen LEL Ty<ielekekassa on Keskinii-
nen Eldkevakuutusyhti6 Etera. Etera hoi-
taa kuitenkin edelleen monopoliasemassa
LEl-Tyoelakekassan vanhaa tonttia. Se
liitryy elakeyhtiovertailuun vasta vuonna
2007, jolloin TYEL:n voimaantulo hI-
vittdl TEL:n, LEL:n ja TaEL:n vdliset
raja-aidat.

Vuonna 2003 tuli voimaan lainmuu-
tos, joka sallii niin sanotun rahastonsiir-
ron tyoeldkevakuutusyhtiristi eldkesdd-
tiririn tai elekekassaan. Vie muutaman
vuoden ennen kuin nlhdldn, millaiseksi
sddtirin purkujen ja rahastosiirtojen net-
tovaikutus muodostuu.

loakko Tuomikoski
Keski n ii i se n Elii kevo ku utu syhti ii

I Im o ri se n va rotoi m itu si ohto i o

Tilin piiiit6stietojen tun n uslukuia

Sijoitustoiminnan nettotuotto kdyvin arvoin:
Sijoitustoiminnan tuotot vihennettyni sijoitus-
toiminnan kuluilla. Sijoitusten hoitokulut sisdl-

ryviit kuluihin.

Vastuuvelan tuottovaatimus: Vakuutusmaksuvas-
tuulle ja korvausvastuulle taseen vastattavissa las-
kuperusteiden mukaan hyvitettivd korko. Tirot-
tovaatim us maar aWW pddosin laskuperustekoro n
mukaan, joka vuonna 2003 oli alkuvuodesta 4,25
prosenttia ja loppuvuodesta 4,0 prosenttia.

Sijoitustoiminnan tulos: Kirjanpidon mukaiset
sijoitustoiminnan nettotuotot .ia arvostuserojen
muutos vdhennettynd vastuuvelan tuottovaati-
muksella.

Toimintapiiiioma: l?iypiin arvoihin arvostettujen
varojen ja velkojen (vastuiden) erotus. Temd net-
tovarallisuus on tarkoitettu jatkuvan toiminnan
varmistamiseen, ldhinnd sijoitustoiminnan riskien
tasaamiseen.

Vakavaraisuuden laskennassa kiiytetty v,rstuu-
velka: Vastuuvelka vlhennettyni hyviryssiirtojen
jiilkeen jeljella olevalla osittamattomalla lislva-
kuutusvastuulla ja YEL-perusvakuutuksen vas-
tuuvelalla.

Vakavaraisuusraja: lasketaan yhticin sij oituskan-
nan rakenteen ja vastuuvelan mdlrdn perusteella.
Sijoitusten arvoissa vakavaraisuusrajaa suurempia
heilahteluja ei pitiiisi voida sattua yhden vuoden

.jalsolla.

lllo.nellq tapaa haiautettu
farfestelma
TEL:n ja YEL:n toimeenpano on hajautettu. Juu-
ri sen takia tarvitaan toimijoiden vdlisii vertailuja,
kuten nIitI yhticivertailuja.

Tytieluikkeiden riskit on rahoitusperiaatteiden
puolella hajautettu vieli toisellakin tavalla. Rahoi-
tus perustuu osittain jakojlrjestelmdln, osittain en-
nalta rahastointiin. Tyrillisen tydvoiman vaihtelut
vaikuttavat rahoitustasapainoon edellisen kautta,
sijoitusriskit taas .idlkimmlisen kautta, tasapainot-
taen kokonaisriskia.

Maksutason hallinnalle terkein riskienhallin-
takeino on kuitenkin sopiminen tydeliikkeiden
kehittlmisestl eri osapuolten vllisenl yhteisty6-
ne. (JT)
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Tytielfi.kevakuutusyhtitiiden tilinplilttislukuja vuodelta 2OO3

Varma llmarinen Eliike- Eliike- Pensions-
Veritas Alandia

Eliike-
Fennia

tzo 65o
21 22O

yhteensi
Tapiola

VAKUUTETUT (lkm)
TEL
YEL

393 ooo
35 ooo

354 ooo
49 696

t7o 78o
43 097

40 075
t6 4o5

5834 1o94349
tt45 t69 s6?,

Yhteensl

ELAKELATSET (rkm)
TEL
YEL

q2gooo 48696 zr38V r4388o 5648o 6glg rz639tz

255 775
28 225

zo5 8o7
3o r58

79 157
r8 598

59 175
tz 476

t4 6ot z 362 6t68t7
4955 6t+8 95 o6o

Yhteensi

TuLor (mili. €)
Vakuutusmaksutulo
TEL-maksutulo
YEL-maksutu[o
J5[[eenvakuutus ym.

z84ooo 215965 91755 Tt59o 19556 3oro 7rt876

2 339,4
rt6,4

-o,5

2 O7O,8
t66,3

'5,2

879,4
tzt,6

-1,,5

6o4,8
74,2

o,2

zo6,t
49,o
o,o

5 tt6,3
530,7

'7,o

15,8
2,6
o,o

Yhteens6 2 455,4 2232,0 999,5 619,t 255,0 18,5 6639,j
Siioitustoiminnnan
nettotuotto kirja-arvoin r ?83,4 tt5z,z 349,4 zo5,o 73,5 ,_ 5,5 3 o8o,o
Yhteensi 3738,8 3394,2 L348,9 8841 328,5 24,9 9719,4

LUOTTOTAPPIOT (mili. €) to,6 8,8 tB 4,j 3,8 o,o 35,o

ErAKEl,lEr{o (mili. €)
TEL 2 315,0 t 755,1 591,0 465,7 72e'9 8,8 5 256,o
YEL 159,8 184,7 u8,5 77,L 24,6 !,9 566,5
Yhteensl
Vastuunlako

2 474,9
-29L,9

1939,8
-38,1

709,5 542,2
133,3 27,9

t45,5
62,8

lorT 5822,5
-96,24,8

Yhteensi zt8z,9 !gar,,7 842,8 5lo,t 2t3A !5,5 5726,3

KOKONAISLI I KEKU LUT (mili. €)
Hankinta 4,4 9,3 g,o 5,4 t,5 o,1 3o,8Hoito 3c,6 25,7 7,9 5,9 5,9 o,2 77,2Hattinto p,8 t4,8 5,5 5,o 2,5 o,3 4t,g

i,i o's 149,8
Korvaus t6,4 t6,7 4,3 5,7 2,o o,2 45,5
Tydkyvyn yttiipito !,2 2,3 1,o o,2 o,2 o,o 4,9Sijoitustoiminta 9,5 8,5 3,t 5,3 1,3 o,2 27,9
Muut o,o z,o o,2 o,o o,o o,o 2,2igi,a ii,,4 1,o 2ro,2

% vaku utusmaksutulosta
% hoitokustannusmaksusta

2,6
77,o

3,7
88,2

3,5
8s,s

4,7
99,8

4,3
72,2

3,o
8z,t

2,8
73,7

22
23

z8
25
20

KOKOItAtSLI I KEKU tU, EN f AKAUltlA e/.)Hankinta 6
Hoito 4t

72

32
8

20
LI

44
Hallinto
Yhteensil
Korvaus
Kuntoutus
Siloitustoiminta
Muut

74
15

2
10
o

6z
19

1

r8
o

77
74
3

10
o

6t+
22

2
73
o

63
27

6S
20

2
!2

1

77

)

3

z6
o

r8
o

Yhteensil

VASTUUvELKA (mili. €)

10(,

18 811,9

10(, 10(, 10(, 1()() 10010(,

\tae/are J o 2OO\

15275,0 5262,0 4027,6 1110,3 121,6 4460,8,5

13

34
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Varma llmarinen

SUOITUSOIIiAISUUS (keype arvo, milj. €)
Kiinteistdt 2 520,7Osakkeet 4 683,2
Rahoitusmarkkinavdlineet
(vk mt.) 7t 033,5
Lainat r 222,7
Muut o,o

z 366,6
3963,7

8 zoo,r
7 4o),,o

o,o

Eliike-
Tapiola

449,9
8gg,z

3 937,0
241,1

oro

El[ke-
Fennia

495,6
866,9

z 546,o
259,1

o,o

Eliike-
Veritas

Pensions-
Atandia

yhteensi

236,o
250,o

64o,o
44'o

o,o

tz,6
28,6

83,2
fl,8
oro

6 oBo,B
to 692,t

z5 qlg,8
3 r8r,r

o,o
Yhteensi

suorTUsfAKAUillA (7o)
Kiinteistdt
Osakkeet
Rahoitusmarkkinaviilineet
fvk ml.)
Lainat
Muut

t9 458,9 15913,4 5527,7 4167,6 tt7o,o 136,1 4619r,7

15
25

73
)a

9
27

6t
9
o

20
27

55
4
o

72
27

5t
6
o

8
t6

7t
4
o

51
9
o

t3
24

57
7
o

57
6
o

Yhteensi 10() 10(}

suolTusTEN TUoTTO rAWlU.e ARVOTLLE (o/.)
Yhteensl 8,1 8,7 7,o 6,7

1(,(,

28,6
170,7

L7,2

100

17,9
!25,2

4,7

1()()

3,5
51,7
o,o

1()()

7,9

1()()

811816

TILIKAUDEiI TUTOS (miti. €)
Vakuutusliike
Sif oitustoiminta
Hoitokustannus

7o,2
82o,4

79,7

38,5
770,7

9,7

o,7
S,8
o,3

753,4
1943,9

43,8
Yhteensf,

% TEL-vakuutusmaksutulosta
% vastuuvelasta

Sijoitustoiminnan
tuotot kdyvin arvoin
Vastuuvelan tuottovaatimus

38,9
q,B

23,9
4,o

909,8 8183 209,9 r4t,r 55,2 6,8

23,3
3,5

26,8
5,o

43,o
s,6

2l4tr!
35,o

4,8

t 45o,o
-6ss,5

39,5
5,4

t z8t,t
-570,4

357,5
-r8r,5

266,5
'747,3

97,6
39,9

3 460,6
-t 5t6,8

9,9
-4,1

Yhteensi 82o,4 Tlo,7 t7o,o 125,2

Siirto asiakashyvityksiin *
% TEL-patkkasummasta
o/o TE L-va ku utusmaksusta

TOrMr]{TAPAAOMA 

'A 
filUU VAKAVARATSUUS (mali. €)

Oma pddoma 52,3 5l,S
Tilinptititrissiirtojen kertymd 2,9 t9,o
Arvostuserot 8S8,5 9o6,o
Osittamaton lisdvakuutusvastuu z 3to,6 2 or5,7
Muut -31,o -56,3

o,2
o,8

o,3
7,4

o,3
t,5

o,3
7,5

51,7 5,8 7943,8

o,1
o,9

o,3
7,4

* Etake-Veritaksen ia Pensions-Alandian asiakashyvityssiirtoon sisiiltyy muista poiketen
my6s siirtoa vakuutusliikkeesta UA2).

4o,8
o,o

295,5
540,5

'1,6

o12
o,7

23,2
o,3

795,5
357,2
-10,1

20,3
3,2

94,2
6t,t
-3,8

o,6
o,2
oro

70,4
75,2

2o4,6
25,7

2 349,7
5 289,o

-8g,6
Tolmlntaplloma 3193,4
Toimintapdioma / vakavaraisuuden laskennassa
kdytetty vastuuvetka % 9,4
Toimintapddoma /vakavaraisuusraja 2,1

Tasoitusvastuu 86o,9
Ositettu lisfivakuutusvastuu 35,6

HEI{K|L0ST0 (lkm} 6q

295r,2

22,3

2,2
8t4,6

3?,4

682

87r,,

r8,5

2,6
286,7

72ro

560.,t

15,3

7,9

251ro
4,3

225

175,o

r5,8

2r7
L13,9

5,4

Lt5

26,4

24,8

2,4
12rl
3'8

16 ,655

Luvut: I oa kko Tuomi koski

7V9,4
79,8

2,2
2337,9

94,6

*** Eldke-Tapio[a ostaa henkilcistdpalvelut Vahinko-Tapiolatta.

***
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Tytiellkelaitosten avain lukuia vuodelta zoo3

milj. €
to

milj. €

lkm
lkm
milj. €
mitj. €
miti. €
miti. €
mili. €
otto

2207,O
479,8

730,8
-274,7

8,5

o,4
465,8

26,4
5,5

41OO,O
704,o

42o4,o

4133,o
268,o

7,o

742,o
'7,o

135,o

785,o
2,9

22,9

55 ooo
151 OOO
152 OOO

409

56t,t
99,o

15,7
56,5

1,3

o,o
73,o

237,o
13,8
6,o

234,2
4,8

239,o

73,7

6,t
5,4
1,7

o,5

8,5

:.8o ooo
z9o 648

t 285
z 8oo

94340
r84 388

7 777
246 61c

745,3
743,1
23'o

7,o
6,9
272

10 100
8 s8g

533
53,7
97,8
7,o

32,4
465,o
468,9

32

ETERA ESIINWVIEN
TAITELUOIDEN

ETAKEKASSA

Siioitusomaisuus mitjardia €
(kirianpitoarvo)
- korkosijoitukset
- osakesijoitukset
- kiinteist6sijoitukset
- vaihtoehtoiset siioitukset

Sijoitusten tuotto Y"

MAATALOUSYRITTAJ IEN E!.AKEIAITOS

MYEL-vakuutettula lkm
Etiikkeensaalia lkm*
Uusia etiikkeitii alkoi lkm*
Maksussa otevia etdkkeitd lkm*
Kokonaismaksutulo milj. €
Maksetut eliikkeet mitj. € *
Liikekutut milj. €
Siioitustoiminnan nettotuotto mitj. €
Tuotto sitoutuneelle pdiiomalle Yo
Henkitdstd [km**

* sisdltdd tuopumisliirjestelmet
** lisdksi r7o sivutoimista asiamiesti

MERIMIESELAKEKASSA

Vakuutettuia (arvio)
El6kkeensaaiia
MyOnnetyt eliikkeet
Vakuutusmaksutulo
Maksetut el6kkeet
Vastuu niakokorvau kset
Siioitutoiminnan nettotuotot
Siioituskanta
Vastuuvetka
HenkilOstO

VATTIOKONTTORI

Vakuutetut
Elikkeensaajia
Eldkemaksutuotot
E[Skemeno

VALTION ELAKERAHASTO

Sijoitusomaisuus
(kirianpitoarvo)
- Korkosijoitukset (tuottoprosentti)
- Osakesijoitukset (tuottoprosentti)
Siloitusten tuotto

ELAKETURVAKESKUS

Tuotot
HenkiltistOkulut
Ulkopuoliset palvelut
Henki16stti
Garantialle siirtynyt luottovakuutus-

lkm
tkm
tkm

tkm
tkm
miti. €
mili. €

mili. € 5 898

4,o
20,7

9,4

40,5
t5,z
16,5
385

kannan toiminta, tuotot miti. €
Palautettavat Iuottovakuutuskustannus-
osuudet mili. €

5,8

s,8

Eliikesiititi6iden ja - kassojen ti lin piiiitdsluvut
jutkaistaan seuraavassa numerossa.

Palkkasumma
Vakuutusmaksutulo
Maksutuloa vdhentfl neet
luottotappiot
Luottotappiot maksutulosta

Vakuutuksia
Vakuutetut
Eldkkeensaaiat
Henkildstti keskimddrin

KIRKON KESKUSRAHASTO

Vakuutettuia
Eldkkeensaajia
Maksutulo
Elikemeno
Siioitusomaisuus (kirlanpitoarvo)
- Korkosiioitukset
- Osakesijoitukset
Siloitusten tuotto

mitl. €
mitf. €

Etiike- ja kuntoutuskulut
Vastuuniakokorvaukset
Korvaustoiminnan hoitokutut
Tyci kyvyn yl16 pitotoi m i n no n
hoitokulut
Yhteensd

Kokonaistiikeku Iut
% maksututosta

Vastuuvelka
Arvostuserot
Eliikevarat

Siloitukset kdyvin arvoin
Siloitustuotot kdyvin arvoin
Sijoitustuotot kSyvin arvoin

Sijoitustoiminnan
kirf anpidollinen tulos
Arvostuseroien muutos
Sijoitustoiminnan tulos

Siioitustoiminnan kirianpidollinen tulos/
kiiyvtit arvot Yo

Arvostuserojen muutos/
kdyvdt arvot Yo

Siioitustoiminnan tulos/
kiyvdt arvot Yo

Toimintapddoma
Vakavaraisuusasema
Vakavaraisuusaste

mitj. €
mitj. €
mitj. €

miti. €
mili. €

mitf. €

o,9
o,9

8,8
8,9

8,t
r,8

mi
mi
%

mili. €
milj. €
milj. €

ti.€
li.€

mitj. €
mitj. €
mitj. €

milj. €
miti. €
miti. €
miti. €
mitj. €
mitl. €
tkm

3,4

-or2

3,3

8,r
-1,1

7,o

3,5

-o,5

3'o

45,o
3,1

23'7

5z 9oo
110 000

3 574

lkm
lkm
tkm

t6 37o
14997

773,4
92,5
468
187
223
9,9

/o
o/o

miti
miti
milj
lkm

€
€
€

KUNTIEN ELAKEVAKUUTUS

Vakuutetut tkm
Eltikkeensaaiia lkm
Maksutulo milj. €
( ei sisiiltii taloudellisen tuen maksua)
Eliikemeno mitj. €
( ei sisiiltii taloudellista tukea eikd kuntoutusta)

47o ooo
278 5oo
z 8o9,8

z to8,t

Stle/are J o 2OA\



Tytielikkeelle lihdetfidn edelleen noin 59-vuotiaina
Tydetiikkeelle siirrytiiiin edetleen kes-
kimiiiirin viih;in alle 59 vuoden iiissii.
Muutosta viime vuoteen verrattuna ei
ole juurikaan tapahtunut. Eliiketurva-
keskus iulkaisi nyt toisen kerran odo-
tettavissa otevaa e[6kkee[[esiirtymis-
ikiiii koskevan lasketmansa.

Eliikkeettesiirtymisiiin odote on py-
synyt [ahes ennatlaan vuodesta zooz
vuoteen zoo3. Eliketurvakeskuksen
tuoreen laskelman mukaan etiikkeet-
le siirryttiin Suomessa vuonna 2oo3

keskimiiiirin 58,9 vuoden idssd, kun
vastaava Iuku vuotta aikaisemmin oti
58,8. Luvussa ovat mukana sekii yk-
sityise ttii ettii ju tkiselta sekto ri lta tyci-
etiikkeette siirtyneet.

Yksityisettii sektori[[a odote oti hie-
man korkeampi, eti 59,2 vuotta. Luku
oli tiismiilleen sama kuin vuosi sitten.
Julkisetta puolella odote oli sen sijaan
noussut hieman, eli 58,6:sta 58,8 vuo-
teen.

Yksityisettii sektorilta odote voi-

daan laskea r98o-luvun alkupuolelta
saakka. Tuo[[oin odotettavissa oleva
ekikkee[lesiirtymisikii oli 58,5 vuotta
Vuoden 1986 atusta voimaan tulleet
yksityisten alojen joustavat etiikkeet
roma hd uttivat etiikkee ttesiirtymisiii n

odotteen 56,6 vuoteen. Sen jiilkeen
odote tiihti nousuun. Korkeimmi[laan
se oli vuosina ry97 ia 1998. Sen j;il-
keen nousu hiipui.

Ohf epalvetussa ovat atuksi Etiike-
turvakeskuksen hakemus-, etiike- la
tyOsuhderekisterin itmoitusohjeet
sekii Vilma-tycisuhdeotteen kaytt6oh-
je. Palvelua tdydennetdiin mydhem-
min mui[[a keskusrekistereitt;i ia pat-
veluilla.

Tiirkeiiii on muistaa, etta ohjepal-
velusta tciytyviit mycis esijulkaistut so-
veltamisohleet. Ne ovat ohjeita laeis-
ta, joita eduskunta ei ole vie[;i hyviik-
synyt. Kummassakin palvelussa kan-
nattaa kiiydii siiiinnci[lisin viitiaioin la
pitiiii siten tietonsa ajan tasa[[a.

Ohjeiden verkkopalvelu iutkistettiin
ETK:ssa 6.5.2oo4.

.IoYIoE'o

.I

ETK:n ohieiden verkkopalvelu avattiin

Eliiketurvakeskuksen ohleet ldytyviit
verkosta, jossa ne ovat nopeasti ja
vaivattomasti kaikkien kiiyttiijien saa-
tavitla yhtii aikaa. Paperikopioiden ja-
ketu [oppuu viihitetlen tdmiin vuoden
aikana.

Sana yteiskirje on nyt heitetty ro-
mukoppaan. Siitii k;iytetiiiin nimeii so-
veltamisohje, jos kyseessii on [akien
soveltamisesta, rahoituksesta tai vas-
tuunjaosta kertova ohje. Rekisteri- eli
tietoliikenneohieita kutsutaan itmoi-
tusohjeiksi.

Soveltamisohleet ia tiedotteet ovat
osa E[Sketurvakeskuksen ty0eliiketa-
kipalvelua. Ne tdytyviit verkosta osoit-
teesta tyoetakelakipalvelu.etk.fi .

Soveltamisoh.ieissa on nykyistii

enemmdn tietoa, koska ne on linki-
tetty asiayhteyksiinsii, muun muassa
lainsiiiidiintti6 n ja oi ke uskiiytiint66n.
Ohfeet on rakennettu ja kirjoitettu
niin, ettii kiiyttiilii l6yt;iri helposti joko
tarvitsemansa yteis- tai syvii[[isen tie-
don.

Vanhat, vuosien t95z- zoo3 yleis-
kirieet on skannattu verkkoon pdf-tie-
dostoiksi, kuten myds osa tdmdn vuo-
den alussa paperilla iaetuista sovetta-
misohjeista. Pdf-tiedostot on tarkoi-
tettu vain [ukemiseen.

llmoitusohjeet ia niitii koskevat
tiedotteet tciytyviit taas osoitteesta
ohiepalvelu.etk.fi . Se on yksinomaan
tydetiikejiirjeste Imd n sisiiisessii kiiy-
tdssii.
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Vii mei nen i ktituokka tytitttimyyse[Skeputkeen tHnd vuon na

Tytitttimyyse lilke poistu u t95o - luvu lta syn tynei ttt
Vuonna 1949 syntyneet on viimeinen ikdluokka, jo[[a on oikeus tytitt6myyseldkkeeseen ensivuo-

denvaihteessa voimaan tutevan etdkeuudistuksen mytitti. Vuonna r95o tai sen i6tkeen syntyneittfi

tyiitttimyyseldke poistuu, mutta he voivat saada tytittiimyyspdivirahaa vanhuuseldkeiktiiin saakka.
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E
d uskunta hyvaksyi tydtt6-
myyseliikettii koskevat m u u -

tokset viime vuoden helmi-
kuussa. Ne tulevat voimaan

siiksi, etti haki!a on ottut ty6etiikettii
kartuttavassa ty6ssii viihintiiiin vii-
den vuoden aian viimeksi kuluneen
r5 vuoden aikana. TyOttOmyyseta-
ke muuttuu aikanaan vanhuuse[6k-
keeksi.

,loulukuussa 1949 syntyneet ovat
viimeisiii ty6ttdmyyseliikettii saavia.
Heille putken piiii aukeaa ensi vuo-
den tammikuussa. Sen jiitkeen tyOt-
tOmyysetiikkeeseen oikeutettuia uu-
sia ikiituokkia ei eniiii tute. Tytitt0-
myyseliike poistuu kokonaan eliike-
va[ikoimasta sitten, kun nuorimmat
r94o-tuvun puo[ella syntyneet tiiyttii
viit 63 vuotta vuonna 2o12.

Vuonna r95o tai sen liilkeen syn-

tyneet menettiiviit u udistu ksessa
mahdollisuuden ty0tt6myyseliikkee-
seen. Heiddn tydttcimyyden aikainen
toimeentulonsa turvataan sen siiaan
jatkamatla piiiviirahaoikeutta. Jos tii-
miin ikiiinen tulee tyottomiiksi aikai-
sintaan 57 vuoden ja yhden kuukau-
den iiiss6, hiinettii on oikeus saada
tydttdmyyspiiivdrahaa 65 -vuotiaaksi
saakka. Piiivdrahan saaminen lisii-
pii ivi ttii ede ttyttiiii, ettii ty6e tii kettii
kartuttavaa ty6historiaa on viihin-
tiiiin viisi vuotta 20 viimeiseltii vuo-
delta. Oman harkintansa mukaan
voi mycis valita vanhuuseliikkeen 6z
vuotta taytettytiiin. Etiike on siihen
mennessd karttuneen suuruinen, eli

ensi vuoden atussa. Muutokset eivdt
kuitenkaan koske tiimiin vuoden [op-
puun mennessii alkavia tytittdmyys-
etiikkeitii.

Vuonna 1949 syntyneet tayttavat
tdnd vuonna 55 vuotta ja ptiiiseviit
tydttcimyyseliikeputkeen 55 vuoden
ia yhden kuukauden ikiiisinti. He voi-
vat sen iiitkeen saada ty6tt6myys'
pdivdrahaa yhdeniaksoisesti siihen
saakka, kunnes saavuttavat ty6tt0-
myyse16kkeen ataikiirajan 6o vuot-
ta. Eliikkeen saamisen ehtona on li-

Suomalainen omistaiuus tirkedi - voisiko tyiieliikeiiiriestelmi olla avuksi?

ilt

Tiirkeiiii olisi saada osakeomistusta
pysymddn kotimaisissa kiisissii. Sitii
pitiiisi tukea kaikitta mahdollisitta ta-
voi[[a, korosti Ari Lahti Suomen Kuva-
[ehdessd 6lzoo4. Tarmo Pukkila esitti
samaa vieldkin teriivdmmin Kauppa-
lehdessii 2533.2oo4.

Pukkitan ja Lahden kiisityksiin voi
yhtyii, vaikka ne eivdt ehkii olekaan
tiiysin linjassa muodissa otevien gto-
batisaatio-periaatteiden kanssa.

On gelmaksi tutee konkreettisten
keinojen lciytdminen. Vastaava onget-
ma oli hyvin alankohtainen sodanjiil-
keisinii vuosikymmeninii. Sitloin maa-
seudutta irtautui runsaasti viikeii mui-
hin etinkeinoihin. Ja kun tydtii ei ollut
kotimaassa riittiiviisti, hakeud uttiin
myds Ruotsiin. Nettomuuttotappio
kaikitta vuosikymmenitta oli lahes
4oo ooo henki16ii.

Sittoin viiesttjkadon raioittamisek-
si tydmarkkinal2irjestot ja tycietiike-

Iaitokset sopivat, ettii tyOetiikeiiiries-
telmdn varoia siioitettaessa otetaan
huomioon myds tydllisyysvaikutukset,
rahoitetaan uusien tycipaikkoien syn-
tymistii sekii asuntotuotantoa paikka-
kunnilla, ioissa sitii tarvittiin viiest6-
muuton helpottamiseksi. Niiin saatiin
syntymiiiin arviolta 3o vuoden aikana
runsaat 5o ooo sellaista uutta tydpaik-
kaa, jotka muutoin olisivat liiiineet to-
teutumatta.

Tycipaikan saaneiden tydntekij0iden
perheetkin mukaan Iukien saatettiin
pelastaa noin zoo ooo henkitciii iiiii-
miiiin kotimaahan. Kun muun muassa
vuokra-asuntoihin sijoittaminen an-
toi pienemmiin tuoton, sovittiin, ettii
kaikki etiiketaitokset siioittavat niihin
liikkeensii votyymin suhteessa. Siten
kukaan ei voinut saada hetkeltistii kit-
pailuetua jiiiimiiltZi pois loukosta.

Sen iiitkeen yhteiskunta on kehit-
tynyt ia myOs tyOetiikerahastoien si-

joitusperiaatteet ovat muuttuneet.
Nykyisin pyrkimyksenii on entistii ko-
rostetummin saada rahastoille mah-
do[lisimman hyvii tuotto huomioon ot-
taen kuitenkin siioitusten turvallisuus.
Tosin mainitaan mycis mahdoItisuus
edistaa kotimaista tyciltistiimistii, mut-
ta se [ienee kaytannOssa jiiiinyt taka-
alalle.

Siksi otisi aihetta keskustella, voi-
taisii n ko tydetiikeiiirjeste Imiin varoien
siloituksessa nykyistii enemman ottaa
huomioon myris suomalaisen omista-
iuuden tukeminen. Valtakunnallisesti
se olisi tarkeaa muiden rajallisten kei-
nolen takia. Yksityisen sektorin tyOetii'
kesijoitukset ovat suuruudeltaan noin
5o mitiardia euroa, joten niistii pieni-
kin siivu voisi oIta merkiftava.

Tosin potentiaatisen uuden kohde'
valinnan takia sijoitusten tuotto voi-
nee jiiiidii teoreettista maksimaatista
tuottoa hivenen pienemmiiksi. On kui-
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siihen ei tehdii niin sanottua varhen-
nusvdhennystii.

TytittOmyyselii kkeen voivat saada
uudistuksenkin i;ilkeen tavanomaista
lievemmin ehdoin vuonna ry44ia sita
ennen syntyneet, jotka saivat tyOttci-
myyspiiiviirahaa tai otivat koulutus-
tuetla r.r.zooo. Samaan ajankohtaan
enintdiin ro kuukauden pituisessa
miiiirdai kaisessa tyOsuhteessa o Ileet
la tuoltoin 55 vuotta tiiyttdneet kuutu-
vat my0s tiihiin ryhmiiiin. Niiiltii hen-
kitOitta vaaditaan tydttdmyysetiikkeen
saamiseksi niin ikiiiin ainoastaan vii-
den vuoden tydhistoria viimeisettii zo
vuodelta ja r5 vuotta tycintekoa koko
eldmiinsd aikana joko Suomessa,
muussa EU-maassa tai Suomen kans-
sa sosiaaliturvasopimuksen solmi-
neessa maassa.

Ty6tt0myysetiikkeettii oli viime vuo-
den lopussa viihiin atte 56 ooo hen-
keii. Koko mddrdstd noin 3o ooo oli
naisia la z6 ooo miehiii. TyOttOmyys-
eliikeliiisten miiiirii oti huipussaan
vuonna 1987, ioltoin heitii oti noin 69
ooo. Vuodesta 2oo1 tycittcimyyselii ke-
tiiisten miiiirii on o[lut hienoisessa [as-
kussa. louko Moilonen

tenkin huomattava, etta gdetiikejiir-
jestelmiin rahoituksessa rahastoitu
rahavirta vastaa vain noin neljiinnes-
td eliikemenoien kokonaistarpeesta.
Loput maksuista keriitiiiin ns. jakojiir-
iestetmiin mukaisesti vain kulloisen-
kin tarpeen mukaan. Ndissii suurissa
raameissa sijoitustuottojen potentiaa-
linen viihiiinen muutos ei ole kokonai-
suudeIte merkittavii.

Ty6etrikejiirjestelmii ei seiso eikii
kaadu sen mukana. Lisiiksi pitiiii muis-
taa, etta sijoitusten potentiaalisen
tuoton heikentymisen vastapainona
tydetiikeieirf estelmiin toimintapohja
laajenee, uusia tydpaikkoja syntyy tai
ainakin niiden viiheneminen hidastuu.

Kaikki seikat huomioon ottaen sijoi-
tusstrategioiden ainakin osittainen le-
ventiiminen voisi oIta perustettua.

tlarkku Kauooinen
Kuntien elfi (rivaku utu ksen
toimitusjohtaiaksi

Laskentamerkonomi Eeva Alasentie
on nimitetty asiakaspiiiillikdksi vas-
tuualueenaan Uudenmaan yritysasi-
akkaat.

Va[tiotieteen ytioppitas Sanna Matilai-
nen on nimitetty analyysiassistentiksi
arvopaperisiioitusosasto[[e.

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti Satu
Paiuriutta on nimitetty toimitussih-
teeriksi.

Suurasiakasyksikk00n on nimitetty
asiakaspiiiillikdksi merkonomi fyrki
Silovaara sekii ty6hyvinvointiasian-
tuntijaksi ty6terveyshoitaja Taria Kos-
tiainen.

llmarinen

Varatuomari, ekonomi Eeva-liisa Ra-
hikainen on nimitetty eldkkeiden mak-
suosaston osastopiiiitti kciksi.

Varatuomari, LL.M. Heli Ovaskainen
on nimitetty asiakasrahoituspiiiitti-
kdksi.

Kuntien elfikevakuutus

Kauppatieteiden maisteri Pliivi Alanko
on nimitetty Kuntien eliikevakuutuk-
sen sisiiisen tarkastuksen piiiitlikdksi.

Varma

MerkonomiAri Ahonen on nimitet-
ty yhteyspiiiillikciksi Pohjanmaalle ia
Keski-Suomeen.

Filosofian lisensiaatti Katariina Ruo-
homdki on nimitetty miiiiriiaikaiseksi
tiedottajaksi.

Diplomi-insin6ciri, AKA (yleisaukto-
risoitu) Piritta Haapata on nimitetty
kii nteistciana tyytikoksi.

Diptomi-insinOciri, AKA (yleisauktori-
soitu) Kati Kniivilii on nimitetty kiin-
te i stO sii o it u spii ii t t i kri ks i.

Diplomi-insin6ciri Aarne Markkuta on
n im itetty kiinteistOke h ityspiiiitli kri ksi

Kuntien eliikevakuutuksen vattuus-
kunta nimitti 15.4. pidetyssii kokouk-
sessaan Kuhmon kaupunginjohtajan
Markku Kauppisen Kuntien eliikeva-
kuutuksen toimitusjohtaiaksi r. huhti-
kuuta zoo5 atkaen.

Markku Kauppinen on syntynyt 19.
helmikuuta ry49. Hiin on koulutukse[-
taan kasvatustieteen maisteri. Ennen
Kuhmoon siirtymistiiiin Kauppinen on
toiminut muun muassa Savitaipaleen
ia Kivijiirven kuntien kunnanjohtaiana,
sisdasiainministerin erityisavustajana
ia kansanedustajana. Kuntien eliike-
vakuutuksen hallituksen varapuheen-
johtaiana Markku Kauppinen on otlut
vuodesta r993.

Kuntien eliikevakuutuksen nykyinen
toimitusjohtaja Simo Liimsii jiiii etiik-
keeIte :.. huhtikuuta 2oo5.

f,largolit Stiderholm
Veritas Eldkevakuutuksen
varatoi m itusiohtaiaksi

Veritas-ryhmdn myyntijohtaja, valtio-
tieteen maisteri Margolit Sciderholm
on nimitetty Veritas Eldkevakuutuksen
varatoimitusjohtaiaksi. Sdderholmista
tulee myds Veritas-ryhmdn johtajiston
iiisen. Hiin vastaa edetteenkin Veritas-
ryhmiin myynnist6.

Thor Sourander latkaa Veritas Eliike-
vakuutuksen varatoimitusiohtajana.
Hiin vastaa yhtirin sijoitustoiminnasta.
Sourander jatkaa mycis toimitusjohta-
ia Jan-Erik Stenmanin sijaisena.

Elfiketurvakeskus

Kasvatustieteen maisteri Nina Pouti-
ainen on nimitetty henkitcistciosastotle
hen ki16stdsu un n ittelijaksi.

Ytioppitas Sari Hottinen on nimitetty
suu n nitteIijaksi etiikejiirjeste]mdosas-
tolle.

Etera

Ekonometrikko Matti Hinninen on ni-
mitetty matemaatikoksi.
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Teivo Pentikiiinen
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Fitosofian maisteri Anna Heinsalmi on
nimitetty markkinointisuunnittelilaksi.
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Do part-time pensioners
have a good income?

The earnings of part-time pensioners
have begun to resemble those of the
emptoyees of the same age. A study by
the Finnish Centre for Pensions reveals
that there are both wetl-paid and lowly
paid part-time pensioners.

There are more than 4o,ooo part-time
retirees; the number of men and women
is approximately equally large.

The average part-time pension
amounted to €54o a month in zoo3:
€45o for women and €65o for men. The
women's part-time pension is about
7oo/" of that of the men. The size of the
average part-time pensions has de-
creased during the last ten years.60/"
of part-time retirees receive a pension
amounting to more than €1,ooo a month.

The part-time pensioner's income con-
sists of the salary from part-time work
and the pension. The earnings from
part-time work depend on the extent to
which the hours of work are reduced. For
employees earnings shoutd decrease
lo 35-7oo/" of full-time earnings and for
self-employed persons to 5o% of the
stabilised earnings tevel.

The average total earnings (pension +

part-time earnings) for part-time retirees
were €r,615 in zoor. The lowest total
earnings were €432 a month and the
highest €rz,to4 a month. The average
totaI monthly earnings were €r,975 for
men and €6oo less for women.

There were great dlfferences in part-
time pensioners' earnings between
different occupational groups. Senior ex-
perts had the highest average earnings
at around €z,4oo a month. Employees
in the service, sales and nursing care
sectors had the lowest average monthty
earnings of about €r,roo.

Every third self-employed person who
received a part-tlme pension earned less
than €r,ooo a month. The number was
t5o/" for employees.

When estimating the amount of earn-
ings of part-time retirees as if they were
in futt-time emptoyment, the average
full-time earnings would be €2,205 a
month: €2,796 for men and €r,854 for
women.

According to Statistics Fintand, the
average monthly earnings for fult-time
employees aged 58-64 were €2,3o9 in
zoot:€2,669 for men and€r,976for
women.

ln zoor, 3oo/" of part-time pensioners
assessed their income as good, nearly
6o% thought it was reasonable and
slightty more than roTo considered their
income to be poor.

Comorehensive Dension
for childcare peiiods from
the beginning of 2oo5

was nearly zero last year.
There were differences between

authorised pension companies in the
development of the insurance portfolio.
Both Varma-Sampo (now Varma) and
Veritas Pension lnsurance Company
showed a decrease in the number of
persons insured under TEL by about
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Pension Fennia had an increase of 5,ooo
TEL insured.

The number of persons insured under
the Setf-Employed Persons' Pensions Act
(YEL) grew by zo/"in total, i.e. by around
3,OOO perSOnS.

The penslon insurance companies'
investment income increased, and catcu-
lated on current values it was 8.r7o on an
average. llmarinen reached the leading
position with an investment income of
8.7% when catculated on current values.
The difference in investment income be-
tween the companies was minor.

Expressed in euros, the investment
income for zoo3 calculated on current
values amounted to a totat of €3,461 mil-
lion. lt exceeded the required technical
interest by €r.9 biltion.

The differences between pension
insurers as concerns the dlstribution of
investments remained as before. Every
company increased the proportion of
shares in its investment portfolio. The
weight of debt securities was largest for
Tapiola Pension, i.e. 7t"/".

The underwriting result and loading
profit were in the black, and the total
results were back in the btack by €z,t4t
million.

The pension insurance companies'
solvency margins were consotidated by
a good €r.9 bitlion to a lotal of €1,779
mllllon.

The lnsurance Company Pensions-
Alandia achieved the highest solvency
ratio, i.e. z4.Bo/o.fhe ratio of the solven-
cy margin to the solvency limit is used
when measuring a company's solvency
in proportion to its investment risks.
This ratio was highest for Tapiola Pen-
sion amountin glo 2.6.

The companies' equalisation provi-
sions increased to €2.3 billion, and suf-
fice clearly as an underwriting buffer.

The authorised pension companies
transferred a total of €86 mitlion to cli-
ent bonuses.

TotaI operating expenses increased by
8.6%. lnvestment charges grew by lust
under r7o. The expenses for activities
to maintain work capacity amounted to
€4.9 miltion.

As of next year pension wilI start accru-
ing for all parents who receive parent's
allowance. The condition is that the par-
ent has been in the [abour market prior
to retirement. The earnings-related pen-
sion wil[ accrue from periods of mater-
nity, special maternity. paternitv. oartial
parenta[, and parent's altowance.

Since the pension will accrue from
annual earnings and not separately for
each contract of employment, tempo-
rary and short-term employees will now
have the right to a pension for periods
of childcare. Pension rights for childcare
periods have been a privilege only of
persons in contracts of employment un-
der the Emptoyees' Pensions Act (TEL).

Pension witl accrue for parents who
have received parenthood allowances
only if the parent prior to retirement has
earned at least€t2,567 in line with the
index for the year zoo4.

Penslon wil[ accrue for each day for
which a benefit has been paid. The earn-
ings-related pension wilI be catculated
on the basis of the income on which the
benefit is determined. The income is fur-
ther increased by t7"k.

lf there is no income or it is very smatt,
an amount of at least €54.6r a month in
line with the index for the year zoo4 wil[
be regarded as income.

Pension witl accrue at the rate of t5o/"
a year from the income on which the
cash benefits for parents are based,
regardless ofthe age ofthe person con-
cerned.

After the period of parent's allowance
the parent can accrue a pension untiI
the chitd turns three years otd, provided
that the parent receives child home care
altowance and takes care of the child
himself or hersetf. ln that case also, the
pension witl be based on monthty earn-
ings of €523.6r..

Authorised oension
companies ichieved good
results in zoo3

The long-lasting decIne in share prices
stopped and the years of poor invest-
ment return seemed to be past in zoo3
since the annual return on shares in-
creased towards the end of the year.

The decrease in emptoyment now
appears to give rise to a threat as the
growth in the number of persons insured
under the Employees' Pensions Act (TEL)
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lemme me tiukkaa porukkaa, me suomalaiset. EU-
vaalien alla tehry kyselytutkimus osoitti, ettd halu-
amme EI-J:ssa etenkin puolustautua ELJ:ta vastaan.
Kaiketi pitae olla mukana siind, jota vastaan haluaa

puolustautua. lilkri<;n meiti pidstettdkci tuosta pahasta.
Me emme pintirindln mieti, miten taktikoida itsemme yhtei-

siin ytimiin, miten kiristdd eniten etuja, miten elehtid ja mahtailla
puhujaprintcissi tai miten opettaa noita vddrien yhteiskuntamal-
lien kannattajia. Ndissd suhteissa eroamme vaikka irlantilaisista,
espanjalaisista, puolalaisista, ranskalaisista ja ruotsalaisista.

Valitettavasti emme voi endd kdyttld aatostemme mustinta
ruutia EU:hun, koska jurottamisemme ja tykityksemme muik-
si kohteiksi nousevat NATO ja globalisaatio. Kotkan rankin ja
Lohtajan Vattajanniemen veteraanina tiesin aiemmin uhkien yli-
malkaisen suunnan, mutta nyt NAIO on ruvennut koukkaamaan
etelan ja kaakon kautta. Tdme globalisaatio hirndi kaikista ovista

.ia ikkunoista.
OIemme aina puolustautuneet pontevasti vieraita vaikutteita

vastaan. Lalli kumautti niitii ja sivisrystd kirveelld piiiihnn. Hame-
hiset koettivat pestl kasteen kasvoiltaan Katumajdrven rannalla.
Hamehiset ottavat vaikutteen tarjoajat aina niin tosissaan. Sa-
volaiset vastaavat diplomaattisesti, ettl "mahtaahan se olla nuin,
mutta suattaa olla kyllit toesinnii".

Vastahankamme jatkuminen saattaa herdttll EU:ssa aiheet-
tomia epdilyksie. Sanaamme ei ilmeisesti tdysin luoteta. Muu-
ten ei ole jerjelle selitettdvissd, erta tenne laitetaan pyririlisten
tarkkailijoita, kurkkujen klyryyden mittaajia, joulukuusen
mallintajia ja kohta varmaan tuulimyllynpdistojen kaupitteli-
joita. EU:n perimmdiseen viisauteen luottaen odotan pilkki-
vapa kidessi Unionin turskansuojelijoiden viestid, missd noita
vesien loppasuita ulottuvillamme uiskente[ee.

Yleisen vastustuksen ja epdluulon ohessa pelkddm me eriryisesti.
ettd EU tulee thrvelemddn sosiaaliturvamme. Kotoisessa keskus-
telussa tuo turva kelpaa lahinnd moitiskelun kohteeksi, mutta
ndyttdytyy EU:n uhkan edessd puolustamisen arvoiselta. HywI
niin, koska uskomme, etta suomalainen ja pohjoismainen malli
hiipii laajenevankin EU:n tavoiteasetteluun.

Perllnantamattomaan luonteeseemme ei sovi tarttua EU:hun
ja globalisaatioon mycitdotteella. Ei, vaikka sellaisen harjoittelu
todennlkciisesti koituisi onneksi kansakunnallemme. Asenteen
huolestuttavasta rapautumis€sra on kylla merkkeje, sille olemme
ajat sitten havinneet norjalaisille sisllnpdin kddnrymisen taidossa

.ia ruotsalaisille oikeassa olemisessa ja marinassa. Seuraan kiinnos-
tuneena, millaiseen kohtaloon sukulaisemme virolaiset ajautuvat
avoimen ja optimistisen asenteensa takia.
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Visailua iuontaa toimittaia Esko Riihetii.

Koko kevdin kestinyt Ty6etiiketiettijtit-radiovisailu huipentuu loppuotteluun

kesikuun puolivilissi. Suomen Sivelradiossa kuultavassa [oppukilpaitussa

ovat vastakkain kirkiiltitiiisettii sahalta tuleva ioukkue ja kuntien teknistti

vdke6 edustava joukkue, jonka jiisenet tulevat Espoosta ja Vantaalta.

hketurvakeskuksen ja TELA Eleke-
tiedotuksen yhteisry<issl rakentama
Tyo elaketietlj tt- tietovisa kd.ynnis-
tyi Sivelradiossa viime helmikuussa.

Sitd on kiiyry siitii ldhtien cup-periaatteella aina
torstai-iltaisin. Alkukilpailuun osallistui joukkue
Suomen Yrittiijistii ja yritys- ja rytipaikkajoukku-
eita eri ammattialoilta, yhteensd 16 joukkuetta.

Loppukilpailuun selvisivdt alkukilpailuj en,
vdlierien ja semifinaalien kautta Puu- ja erityis-
alojen ammattiliittoon kuuluvan ammattiosas-

ton joukkue Koskisen sahalta K:lrktil*ta. Heidan
vastustajansa ovat Kuntien Teknisten Toimihen-
kiltiiden ammatdliitosta, KTK:sta.

Tytielaketietdj dt-tietovisailu liittyy rytiehke-
jirjestelmln yhteiseen tytieldkeuudistusta kos-
kevaan viestintlkampanjaan, jossa erityiseni
kohderyhmdnl ovat vanhuusehkettd koskevan
ikauudistuksen piirissl olevat vakuutetut. Visai-
lukysymykset kesittelevdt uudistusta yleensii ja
usein juuri niitii uudistul,rsia, joiden tavoitteena
on myohentl[ ellkkeelle siirtymistii.


