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Aiassa

Suomen paras tytipaikka, Pfizer, ttiysi lliiikkeet mytis
hen kittisttin ki pupisteisiin

Pfi zerin toimitusjohtajaa Harriet Ecksteinia la henkilostdjohtajaa Terhi
Ahvosta lammittee erityisesti se, etta parhaan tydpaikan maininta voi-
tettiin hyvin haasteeltisena aikana: yritys oli vastikiiiin fuusioitunut toi-
sen liidkejiitin kanssa ja kuten aina, ei tiitliikiiiin kertaa pystytty lydmiitin
kahta kitpailijaa yhteen kivutta. Ldhes jokainen joutui tunnustelemaan
paikkaansa organisaatiossa uudelteen ia yli kolmekymmenta tydnteki-
jiiii jiii kokonaan ilman tybta.

Vuoden zoo5 e[Skeuudistus:
12 fytityvytttimyysel?i kkeen omavastu uta jaetaa n usea[le

tytinantajalle

Palkansaajien etiikkeiden rahoitukseen on tulossa muutoksia. 0mavas
tuisten tydnantalien tyijkyvyttijmyyseliikkeiden kustann usvastuu on
tarkoitus jakaa viimeisten vuosien ty6nantaiien kesken. Tavoitteena on
myris siirtyd vakuutetun iasta riippumattomaan perusmaksuun.

2O Veritas ElSkevakuutuksen tuore
toimitusiohtaia lan-Erik Stenman:
Muutokset tuovat mukanaan mahdotlisuuksia

TurkuLaisessa eldkevakuutusyhtiiissii vaihtui valta maaliskuun alussa.
Uusi toimitusjohtaja on tutustunut yhti6dn ja tycieliikevakuuttamiseen
jo viime kesiistii liihtien. Alan jiihmeys on maailman bisneskuvioissa
kannuksia hankkineen miehen mietestii silmiinpistiivdd, mutta pienena
toimijana hiin ndkee jarjestelmassa myds muutoksen mentdvid rakoja.

22 fU laaientuu - muuttuuko sosiaaliturva

211 vteistirieet verkossa
Kauan odotettu uudistus otetaan kliytttitin toukokuussa

Vappuna Euroopan unionin
jasenmaara liihes kaksinker-
taistuu. Sen jhlkeen siihen
kuuluu z5 jdsenvaltiota. Viies-
tomaara kasvaa zo prosenttia,
jolloin sen alueella asuu noin
455 miljoonaa ihmistii. Uudet
iasenmaat ovat Kypros, Latvia,
Liettua, Malta, Puola, Slovakia,
Stovenia, Tsekki, Unkari la Viro.
Laajentuminen muuttaa mycjs
sosiaaliturvaa silloin, kun tyon-
tekijii liikkuu Suomen ja uusien
jiisenmaiden viililtd.

*

Toukokuusta [ahtien soveltamisohjeet ja tiedotteet [6ytyvat verkosta.
Niista tulee osa Eliiketurvakeskuksen tydeliikelakipalvetua. Sen jiitkeen
kayttajilta on saatavitla samanaikaisesti viimeisin tieto voimassa ole-
vasta laista, sen sovettamisohjeista ja oikeuskdytiinndstii. Soveltamis-
ohjeiden eli vanhalta nimeltii yleiskirjeiden jakeLu paperikopiona [oppuu
viihitellen timdn vuoden aikana.

Puheenvuoro

7 Tehokkuutta etsimdssi

Tutkimusprofessori Marja Vaaraman mielesta te-
hokkuudelta on kylmii kaiku. Halvin ei vield riitd
tehokkuuden osoittimeksi, eik;i tuottavuus kerro
yhtaan sen enempaa kuin kertoo. Halpuuden ja
tuottavuuden takana saattaa piiltti selLaista tylyyttii
ja piittaamattomuutta, jota kukaan ei oikeasti ha-
lua niihdii.

Tutkittua

I lkHintyvientyiitlisyyskohentui
199o-tuvun lopu[[a

lkiitintyvien tydllisyys parantui selvSsti viime vuosikymmenen puolen
viilin jdlkeen. Parhaiten vertailussa piirjiisiviit 55-59-vuotiaat. Kehitystii
auttoi r99o-luvun [opun talouden riped kasvu, mutta tycin jattamista
ovat hillinneet myds etiikepoliittiset ratkaisut.

18 ryti.latejdriestetmin palvetuilta
keskinkertainen yleistaso

Eliiketurvakeskuksen tuoreessa tutkimuksessa vakuutetut antoivat
tytieliikeltirjestetmiin palveluille yteisarvosanan 7,35, mikii on liihinnii
keskitasoa. Eri palveluista rekisteriotteet ia esitteet saivat parhaat pa-
lautteet. Heikoiten menestyivat eldkkeiden hakemiseen Iiittyviit palvelut
sekd eliikeuudlstusten valmistelu ia siitii tiedottaminen.

Itse asiassa kuuttuna

1O Sukupolvien diatogion aloitettava nyt

Tommi Laition mietestii suurten ikiiluokkien ja nykyisten nuorten vili-
sessd konfliktissa on sukupolvisodan ainekset. Entinen opiskelijajohtaja
ei kuitenkaan sellaista toivo. - Tarvitaan uusia foorumeja eri-ikdisten
dialogille, hiin sanoo.

1I1 Vakuutusata on mainettaan kiinnostavampi

Tydeliikevakuutus ei alana liene monenkaan nuoren unelma-ammatti.
Uusien tydntekiiriiden tdytiiminen alalle ei kuitenkaan ote oltut vaikeaa.
Hyv2in koulutuksen saaneista nuorista ei ole ollut putaa. - 0temme saa-
neet hyvin motivoituneita uusia tyontekijditd joukkoomme, Ritva Suni-
harju iloitsee.

E StAetere 2 r *oo{1
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Tuoteseloste
yhteiskuntaan

t6 Yrittiiinaisten
etiim fi ssii ki n ri ittiiii
yrittiimistii

Yrittiiiyys on moni-ilmeistti. Onko se
moninaista, ios yrittdiii on nainen?
Edelleen naiset hoitavat valtaosaa ar-
jen askareista. Pdikaupunkilainen yrit
tajanainen yrittdd edelleen monella sa
ratla. Hdn pitiiii tiirkeiinii myris eLiimiin
kokonaisuutta. Tata mielta ovat my6s
Mirja Roitto ja Katarina Btomqvist.

Faktaa

2 8 rVO tmrttti myyse [5 kkeen
laskenta uudistuu

Vuoden zoo5 jiitkeen ty6kyvyttdmyys-
e16kkeet Lasketaan uudella tavalla, kun
arvioidaan sairauden vuoksi poisjdd-
vaa ansiota eti tutevan aian ansiota.
Nykyinen menettely on perustunut
yleensd viimeisen tyosuhteen ansioon.
Uusi laskutapa perustuu viimeisten ka-
lenterivuosien ansioihin.

Osastot

JO rieaorci

!2 tuin tirlan

tt uimitytsia

Jf1 Engtish Summary

t$ lotran on

I f ihinkahan ne verorahar loppujen lopuksi menevdt? Kylld yrirys
N A ryontekijoilleen palkan *"k.rr, mutta sietrmettdmet sivukulut
I \ / I estdvdt uuden vien tycillistlmisen. Terveydenhoitoa pitld saada

I Y I il-riseksi eika opiskelijoita saa patistaa valmistumaan.
Hyvinvointivaltio on siind mddrin terveysvaikutteinen ja kallis tuote, ettd sii-

hen pitdd laittaa parempi tuoteseloste. EU vaatii tervan testaamista mahdollisten
haittavaikutusten vuoksi ja koiranmakkaran kyljessl on kerrottu sisdlktn ainesosat
grammalleen. Vaatimattomankin vakuutuksen ehtojen selostamiseen kdyteridn
monta sivua. Hywinvointivaltio luulee plrjiivinsi ylimalkaisten mielikuvien va-
rassa, vaikka veroasteemme huitelee 46 prosentissa eli melkein joka toinen euro
vaaditaan virkaviisaiden ohjailtavaksi.

Tuoteselosteeksi politiikka tuottaa sen verran suuntaviitraa, ettd vasemman
ja oikean erottaa joskus toisistaan. Oikeanpuoleiset miehet yleensd vaativat
veronalennuksia ja naiset vasemmalla niitl vastustavat yhteisten palvelujen
nimissl.

Hywinvointivaltion tuoteselosteesta tulisi varmaankin niin pitki, etti harvat
sen lukisivat. Siitiikin tulisi riitaa, mit[ selosteeseen laitetaan. Riittaisivatk<t sii-
hen rahoituksesta tulo-, varallisuus-, arvonlisd-, haitta- ja ympiristoverot sekl
sosiaalimaksut? Mainittaisiinko tuotteista terveydenhoito, liikennevdyldt, opetus,

ryottomyysturva, hoivapalvelut ja elekkeet, vai pitdisikci tarinoida myris kulutta-
jansuojasta, tuoteturvasta ja puhtaasta ilmasta?

Stressid pukkaa, mutta tietoyhteiskunnassa pitdd tietll ja.ionkin verran myris
sietdl tietoa. Hywinvointiyhteiskunnan yllapiteminen, kehittdminen ja hienosdi-
to kaywat niin kalliiksi, ettei sitd voida hoitaa vain tunnepohjalta tai huonoilla
arvauksilla.

Yleinen kansanvalistus ja sivisrykselliset riennot ansaitsevat kaiken tukemme,
mutta hyvinvointivaltion olemuksen kirkastamisessa ei pidl vdheksyi myoskddn
ahneuden ja kateuden merkitysti. Itse kutakin luulisi nimittdin kiinnostavan,
mistl joutuu henkik;kohtaisesti maksamaan, minki edesti maksaa ja mitl itsel-
leen sitten saa.

Maksujen kohdentaminen ja rahojen korvamerkintd antavat tiedon tai ainakin
aavistuksen, ettd thmi menee nyt tarpeeseen ja tistd tulee mycis maksajalle itsel-
leen hycityi. Vakuutusmuotoisen turvan voi moni hyviiksyii halukkaammin kuin
valtion summittaisen verokouraisun loputtomiin ja erittelemittcimiin tarpeisiin.

Tycielaketurva kelpaa malliesimerkiksi, vaikka sekin on kieltdmittd vaikea
hahmottaa. Ty<ieliikemaksur ovar juuri niitd palkan sivukuluja, joiden korkeutta
kammoksutaan. Pdetokset ryoehkkeistd, tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta
seki ryrittcimyysturvasta ja niiden rahoittamisesta palkkasidonnaisin maksuin on
vakain tuumin neuvoteltu, sovittu ja lailla sdddetry.

Vakuutusmuotoisuuden lisdlmistl, maksujen ja etuuksien korvamerkintdl,
kannattaa edelleen pohtia hJwinvointiyhteiskunnan puolustamisen ja rakentami-
sen nimissd. Vakuutusajattelussa arvioidaan ensin riskit, asetetaan korvaustaso,
mliritelhen maksu ja varaudutaan tr.rleviin kustan-
nuksiin.

Osallistumisen ja maksun mieleklgrys tulee osalli-
suudesta, siitd tiedosta, etti sovittu etuus tai korvaus
on tarpeen tullen saatavissa. Talla periaatteella toimi-
vat ongelmitta rnuun muassa palovakuutus ja liiken-
nevakuutus, vaikka onnettomuus kohtaa varsin harvo-
ja. Sosiaalivakuutukseen liitryy paljon yhteiskuntapo-
litiikkaa, mutta vakuutuksen tekniikka antaa niissikin
monia etuja verovaltion menetelmiin verrattuna.

Reijo Ollikoinen
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Pfizer ltiysi li.i.kkeet
mytis henkiltistiin

kipupisteisiin
OME Voisi kuvitella, ettei kukaan halua

ennenaikaisesti e16kkeeIte Suomen

parhaasta tytipaikasta. Tdmd pitiiiikin

paikkansa, mutta varsinainen syy

ttiytyy muualta kuin tydntekii0iden

hyvinvoin nista. Valitettavasti.
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Mistti on hyvti tydpaikka tehty?
o Uudesta, avarasta ia valoisasta

toimitalosta, joka on sisustettu
tyylikkiiiisti.

r Onnistuneestafuusiosta,
joka vieddiin pddttdvtiisesti
ia avoimesti liivitse
kipupisteitakaan karttamatta.

r Ulkomaisen omistaian napakasta
otteesta ja ohienuorista.

o Osaavasta, innostuneesta ja
naisvattaisesta johtamisesta.

. Sitoutuneista tydntekiiOista,
ioiden koulutustaso on korkea ja
keski-ikii atte netiiin kympin.

/^t iinep?i maailman suurimman
\ lidkeldrin Suomen rytlryhtitin
\ Pfizer Oy:n resepri, jolla voi-

\.-r, retriin rdmdnvuot inen ykl<cissi ja

Suomen paras rycipaikka -tutkimukses-
sa. Ty<ipaikkaselvityksen teki Helsin-
gin kauppakorkeakoulun omisrama
LTT-Tutkimus, ja kisaan otti osaa 54
ryopaikkaa.

lkivien asioiden kautta voittoon

Voisivatko ryontekijlit ollakaan lcyllasry-
neitd tai perdti ehkehakuisia, kun valta-
osa on nuorta ja osaavaa vdked - siis juuri
sellaista, jota kaikki haluaisivat toihin?

- Ei palkinto aivan itsestiin tullut,
Suomen Pfizerin toimitusjohtaja Har-
riet Eckstein sanoo.

Kilpailun osallistujat laitettiin parem-
muusjdrjestykseen henkil<rstcrlle
tehtlvln kyselyn ja asiantunti-
j a-arvioiden perusteella. Koros-
tettua huomiota raati kiinnitti

J. yritysten uskottavuuteen, oi-
keudenmukaisuuteen ja yhteis-
henkeen.

Harriet Ecksteinia ja P fize-
- rin henkilrisrcijohtajaa Terhi

Ahvosta ldmmittid erityisesti

* se, ettl maininta saatiin hywin
haasteellisena aikana: yritys oli
vastikeen fuusioitunut toisen
laakej atin, ruotsalaisomisteisen
Pharmacian kanssa ja kuten
aina, ei tallakaan kertaa pysrytry
lycimddn kahta kilpailijaa yhteen
kivutta. LIhes jokainen jourui
tunnustelemaan paikkaansa or-

tiossa uudelleen ja yli

kokonaan ilman rycitd.

- Valitsimme avoimen viestintdpo-
litiikan fuusion alkumetreistd hhtien.
Kerroimme henkilostrille heti kaiken,
mitl saatoimme. Olimme hyvin tark-
koja siitd, ettd kummankin yrityksen
ryrintekijit saivat tietid asioista tdsmdl-
leen samanaikaisesti. Perustimme yrirys-
ten vilisii tyriryhmii ja keskustelimme,
Terhi Alvonen kertoo.

Pfizerilla oli niin ikidn varaa aurtaa
irtisanottuja. Yt-neuvotteluja ei lopul-
ta tahronur yksikiiiin, silla jokainen sai
tuntuvan erorahan ja mahdollisuuden
henkilokohtaiseen uudelleensijoitus-
neuvontaan.

- Irtisanomiset ovat kaikesta huoli-
matta aina kovia paikkoja molemmalle
osapuolelle. Se, ettd pysryimme keskus-
telemaan sekd kahdenvdlisissd neuvot-
teluissa ettl koko organisaation tasolla
mycis ikdvistd asioista on koirunut lop-
pujen lopuksi vahvuudeksemme, Ecks-
tein toteaa.

Uudessa kodissa on helppo
hengitti6

- Myris talla uudella toimitalolla oli aina-
kin symboIista vaikutusta fuusion onnis-
rumiseen. Kaikki pddsivit muuttamaan
samanaikaisesti, eiki kenenkaan rarvin-
nut asettautua Eysisesti jonkun toisen
paikalle, Eckstein huomauttaa.

Helsingin Meilahdessa si.iaitseva toi-
mitalo on kieltdmlttd kaunis ja viihryisii
eriryisesti sisdltl. Jotain Pfizerin johdon-
mukaisesta laatuun panostamisesta ker-
too se, etta rakentaja valittiin tarkan har-
kinnan jalkeen. Ecksteinin mukaan yksi
s1y rakentajan valintaan oli sen satsaus

ryrirurvailisuuteen. Rakennusroiminnan
yleislinjasta poiketen Pfizerin tycimaalla
ei sattunutkaan yhtiln vakavaa rytitapa-
tufmaa-

Heti muuton ja fuusion jllkeen Pfize-
rilla tehtiin ilmapiiritutkimus. Sen tulok-
set olivat niin hyvit, ettei toimitusjohtaja
eika henkik;strijohtaj akaan oikein tohtisi
huippulukemilla prtjystaillii. Naiset kat-
selevat toisiinsa, ja vihdoin Ahvonen to-
teaa: - Niin, kylle nlmi ovat kauttaal-
taan hyvil tuloksia, joista ehka erikseen
voisi mainita sen, etta saimme kiitosta
eri-ikeisten ty<intekijdiden sijoittumi-
sesta fuusiossa. Ketlin ei siis syrjitry idn
vuoksi.

Paraikaa talossa on kuitenkin tekeilla
uusi ilmapiirimittaus, jonka tulosten odo-
tetaan olevan edellistl realistisempia.

- Ehka fuusiosta seurasi jonkinlainen
hurmosvaihe, joka niikyi ylihyvind tu-
loksina. Alkuvaiheen ohi mentyl tilanne
taatusti tasaantuu, Eckstein arvelee.

Kerran hyvin - aina hyvin?

Sekd Eckstein ette Ahvonen kertovat jou-
tuneensa niin ikaan itsekin hetkelliseen
hurmioon saatuaan tietdl paras ryripaikka
-ykk<issijasta. - Olin Harrietin huonees-
sa, kun puhelin soi. Ryhdyimme spon-
taanisti tuulettamaan sille seurauksella,
etta ty6toverit tulivat ihmettelemidn
ndkemdlnsl ja kuulemaansa. Emme voi-
neet tuolloin vield asiasta muille kertoa,
joten vakavoiduimme aika ikkid, Ahvo-
nen muistelee.

- Ja sekin veti kylld heti voiton jll-
keen vakavaksi, ettl tajusimme tdllaisen
maininnan velvoittavan. Mietimme heti,
miten tdstd eteenpdin. Miten ihmeessd
pysymme maineemme arvoisina ja tdy-
temme odotukset, Eckstein lisdl.

Terhi Ahvonen korostaa, ettei mitldn
edes tdlh hetkella ongelmatonta ikd- tai
ammattiryhmdl voi jlttdd oman onnen-
sa nojaan: - Meilla on kohdistettu ryri-
kyky-, ryr;kunto- j a hywinvointiohjelmat
kaiken ikiiisille pfizeriliisille ja kaikkiin
ammattiryhmiin.

Pfizerilla on siis muitakin kuin nuo-
ria tycintekijriitii? - Toki on ja vieldpi
useita sellaisia, jotka ovat olleet kulut-
tavissa kenttltoissd eli myyntiedustajina
vuosikymmenid. Mutta se on tietenkin
selvdd, ettei tdllaisella ikdrakenteella vie-
la riedere mitddn rycinteki.iciiden halusta
pddsti aikaistetusti elekkeelle, Eckstein
mycintdd.

On uudessa talossa kuitenkin vietetry
jo elakkeellelahtr;juhliakin. Toimitus-
johtaja kertoo liikuttuneensa, kun Pfizer
palkitsi 40 vuotta yhtion palveluksessa
olleen leake-edustajan trmdn liksidis-
juhlissa. - Kaikki, nuoretkin, nousivat
spontaanisti seisomaan ja taputtivat he-
nelle. Se oli hieno hetki.

Aptodeilta ei pitkiitte ptitkite

Henki[<ist<in nuoresta ikarakenteesta
huolimatta Pfizerissd tiedetiln, ettei
pelkalla aplodeerauksella saada ikden-
tyvid jaksamaan. Henkikistr;johtaj a Ah-
vonen kertoo, ettd tekeilld on paraikaa
oman tyrihyvinvointiohjelman rakenta-
minen ikddnt)'vdlle rycivoimalle.

Pfizerin suurin ryrintekijaryhma koos-
tuu leeke-esittelijciistd eli juuri heisti,ryonteKllaa lar
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jotka tekevdt raskasta ma&atyoti. Siiti
huolimatta vain muutama p6z.eriliinen
on jiiiinyt tdhdn mennessl tytikpytto-
mJyseldkkeelle.

- Matkatcjistl kertry vekisinkin yli-
m:i:irlisid tydtunteja, joita me rohkai-
semme pitdmidn reilusti vapaana, Ah-
vonen kertoo.

Pfizeri[aisiri kannustetaan r.riin ikiin
viettimdil.r normaalia vapaa-aikaa, jo-
hor-r kuuluu olcnnaisena osana perhc-
elIml. Toimitusjohtaja Eckstein sanocr
oma-aloitteiscsti, etta hIn itse on claivii
esimerkki uran ja perhccn toimivasta yh-
teensovittam isesta.

A Great Place to Work

Suomen voittajana P6zer lihtee nyt ki-
saamaan Euroopan parhaan tyt)paikan
palkinnosta. Alun perin paras tytip:rikka
-tutkimr,rs on amerikkalaisten keksintci.
Niin on myos Pfiz-er.

Seki Ecksteir.rista ettl Ahvosesta huo-
kuu selvd tyytyvdisyys emojirtie koh-
taan. - Muualla maailmassa on tajutttr
jo pitkaan, etre vain hlwinvoivat yriryk-
set tekevdt hyvdi tulosta, Eckstein huo-
mauttaa.

Suomen kilpailun karkisi jan valtasivat
rlonikansalliset yhriot. Kymmenen par-
harn joukossa ndird oli perlti seirsenrin.
Pfizerin johtajia ilmio ei himmistyti.

- MaaiImalla osataan ottaa arvot to-
sissaan ja kokonaisvaltaisesti. Esimcrkik-
si amerikkalaisen filosofian mukaan hyvl
yritys toimii eettisesti oikein .ja totcut-
taa yhteiskuntavasr uullisia perirrrrtrcita
liiketoimissaan. Tdmi ohjenuora ei ole
pelkkaa sanan helinIl, vaan sir:i myris
valvotaan. Tycinteki jciitii on kiisi teltd-
vI tasa-arvoisesti. Henkilcistiiasioiden
hoitamisen tulee olla jdrjestelmrillistl ja
johdonrnukaisra, Eckstein kertoo.

- Esimerkiksi meilla'i emokonsernin
arvot on kirjoitettu suomalaiseen yri-
tykseen sopiviksi. Niistd on tehty hlvin
konkreettisia. OIemme muodostaneet
sellaisen vision, johon tyontekijlt pysty-
vlt asettumaan, Eckstein toteaa.

Teksti: Koti Kolliomiiki
Kuva: Uzi Varon

$ti)elCke 2 r 2OO{1

Teksti : Koti Ko lli omii ki

Pa lvelutytina ntai ien viesti tytipai koi lle:

'Jorci jaksa, ei hahra.
Jor ei osaa, ei jaksa.

Jor ei haluor osaamisella
jaksamisella ei ole velie.

PTi[JJIIil[1fIiH[IffH.

ia,,

paikoille, jotta nlmd havahtuisivat ajattele-
maan tulevaa: Viki vanhenee ja aivan kohta
saavutetaan piste, jolloin suomalaisilta ryci-
markkinoilta poistr.ru enemmdn rydvoimaa
kuin sinne tulee.

Etellrannassa koottu viesti on nyt va[-
mis. Ylldtyksellisesti ikeentlwien johtami-
nen tyopaikoilla ei poikkea PT:n mielestl
oikeastaan millten tavalla muun henkik;s-
tcin kohtelusta. Samat seikat, jotka motivoi-
vat vanhempaa ty6nrekijdi toimivat myirs
nuoremmaile. On siis turhaa mystifioida
iktantyvia tyr;paikoilla .ja puhua erikseen
ikejohtamisesta.

Asenteita ia riihikuivaa rahaa

Asenteiden tiedetlln kuitenkin istuvan
syvdssd, ja vanheneva tytrvoima jdretd:in
helposti esimerkiksi tycipaikan kehitys-
hankkeiden ulkopuolelle. Toimitusjohtaja
Arto Ojala uskoo, ettl seki kdytdnnot etti
asenteet muuttuvat pakostakin aivan lihi-
vuosina.

- Suomen ikirakenne or.r ollut jo pitkaan
yleisesti tiedossa, mutta kohta ryovoimapula
alkaa aidostikin tuntua rydpaikoilla, Ojala
sanoo.

- Siti paitsi rytinantajien asennoitu-
miseen vaikuttavat myos aivan puhtaasti
taloudelliset seikat. Esimerkiksi tyoehke-
maksun iklriippuvuudesta luopuminen
olisi omiaan parantamaan iklihmisten
ty6llisyyttd samoin kuin tycikpTttcimyys-
elikkeen omavasruun heikentdminen, hIn
huomauttaa.

Ikdlntyvien tyossd pysymistd kannus-
tetaan ensi vuoden alusta myris joustavalla
elakeialla ja runsaalla eldkekarttumalla. A1-
kuvuodesta julkistetun ETK:n ja TELAn
tutkimuksen mukaan noin neljlsosa suo-
malaisista olisikin valmis jatkamaan toissd
63 ikdvuoden jiilkeen. Tyonantajien asen-
noitumista tihdn osasi vain harva arvella.

- Olisi varmaankin aiheellista kertoa

Palvelutyiinantaiien toimitus-
iohtaia Arto Oiala

rytrntekijiille, ettl tlmdn haluttaisiin jatker-
van, Ojala toteaa.

Paheksuntaa etlikeputkitte

Ikdintymincn on avainkysymyksiri .j uuri
palvelualalle, jossa henkilc;stcin panos yri-
tyksen mcnesrymiseen on keskeinen.

- Monipuolinen ikerakenne on nruuten-
kin yrirykselle edullinen. Esimerkiksi asiak-
kaat hakeutuvat mieluusti ikltovereidensa
palveltaviksi, Ojala huomauttaa.

Palvelualalla tarvitaan oikean ikaisia ih-
misid oikeisiin ttjihin. Siksi Ojalaa harmit-
taakin, ettd niin sanottuja elakeputkia on
joissain ryopaikoissa kaytetty aivan julkisesti
irtisanomiskeinona. - Putkista ovat pitdneet
niin rycinantajat kuin tyr;ntekijitkin. Me
tiilld Etehrannassa olemrne varmaankin
ainoita, jotka niitd ovat pahcksuneet.
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Tehokkuutta
etsimtssl

MorjaYaaramo
Tutkimusprofessori

Stakes

1z ulkisten palvelujen tehokkuus on tattaisiin siind, miren hyvin resurssit on

I tdmdn tistl keskustelun kohreena. keytetry lain tarkoittaman turvallisen ja

I Paaosin tulee haukkuja - on kal- virikkeellisen piivdhoidon tuottamiseen,

I lista ja tuotravuutta pitaii lisnti. miten mielelliln lapser jddvlt hoitoon ja

I Tuottavuuden lisldminen rarkai- miten turvalliseksi vanhemmat kokevat
J r .r..r.,.

see ongelmat, eikl lisivoimavaro- jittiiii lapsensa sinne.
ja tarvita. Vanhuspalvelujen tehokkuuden mit-

Kansalaisten puolestaan on kannet- tarit puolestaan kertoisivat siirl, miren
tava yeronsa yhteiseen kassaan, murra hyviH koripalvelua ja laitoshoitoa kus-
v{ltemdvd tuottamasta kuluja yhteiskun- tannuksilla on saaru aikaan, miten hyvl
nalle. lhanteena on Homo Economicus. hoidettavien vanhusten mieliala on, k[r-
HIn ei tarvitse synnytyssairaalaa, pdivi- sitd.dnkti kipua ja ovatko omaiset turval-
hoitoa rai peruskoulua, koska synryy ai- lisin mielin siitI. ertl iekkaar llheiser
kuisena ja valmiiksi koulutettuna. hoidetaan hyvin.

Han tekee lujasti tyotd vaikkei sitd Niin olisi, jos julkisten sosiaali- ja
olisikaan tarjolla, ei sairasm ja jos sairas- terveyspalvelujen olisi oltava tehokkaita.
taakin, ei ainakaan hae hoitoa vaan nuo- Mutta niiden pitaakin olla halpojal fuia
Iee haavansa itse ellei kykene kiiyttiimdiin tosin puetaan ruonavuuden kaapuun, ja
yksityisia palveluja. HIn mytis ymmdrtlid ruottavuurra kiytetdln sujuvasti tehok-
kuolla pois ennen kuin muurruu yhteis- kuuden synonyymina.
kunnan taakaki. HyvI ihminen on ruot- Kuntia listataan asukaskohraisten pal-
tava ja ihmisen arvo mitataan siind. velukusrannusten mti-kaan paremmuus-

Kaikkinaiset erityisesri sosiaalisille jiirjesrykseen - halvin on paras.
haiskahtavat kusmnnuserdt on syytl otraa Vanhainkoteja kilpailureraan ja se
tarkkaan slyniin ja minimoida. Muuten voirraa, joka hoitaa vanhukser halvim-
ei yhteiskunnalla ole varaa - niin mihin? malla. Niiden tuottavuurra vertaillaan, ja
Meihin. Entdpl jos ei olisi meiti kustan- niiti asetetaan "tehokkuusjdrjesrykseen".
nuserid lainkaan? Ei olisi menoja, mutta
eip:i olisi tulojakaan. Eika yhteiskuntaa.

T{.t,okkuudella on kvlmd kai-

I ku. Oikeasti se on kuitenkin

I hieno kdsire, silld se tarkoitraa
I- voimavarojen parasta mah-

dollista kiyttciii annettujen ravoitteiden
toteuttamiseksi. Kun laki asettaa esimer-
kiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tavoit-
teiksi edistld kansalaisten hyvinvointia,
terveyttd ja omatoimisuutta, tulisi niiden
tehokkuurrakin mirara ndiden tavoirrei-
den saavuttamisena.

Lasten piivdhoidon tehokkuurra mi-

Hyvdn vanhainkodin hoitoptivd on hal-
pa. MitI on matalien kustannusten ta-
kana - hyv?ia vai huonoa hoitoa, sitd ei
juuri kysytl. Juhlapuheissa ja terveysta-
Ioustieteen oppikirjoissa puhutaan kylle
palvelun laadusa ja jopa eldminlaadusta-
kin, murta arjen mittareissa ndird ei juuri

asioita ja niitd jaetaan oikeudenmukai-
sesti. Kun arvioidaan tehokkuutta, on
katsottava palvelun vaikuttavuutta, talou-
dellisuutta ja jaon oikeudenmukaisuutta
sama naikaisesti.

Halvin hinra ei viele riita tehokkuu-
den osoittimeksi, eikii tuottavuus kerro
yhtdln sen enempdd kuin kertoo. Hal-
puuden ja tuottavuuden takana saartaa
piillii sellaisra tylyytti ja piirraamatto-
muutta, jota kukaan ei oikeasti halua
nnhdii. Mutta loputtomiin silti ei voi
myr;skeen sil mid ummistaa.

Kovien ja vddristdvien sijaismittojen
kziyttri rapauttaa hyvinvointipalvelu-
jemme moraalia ja oikeutusta. Alamme
sokeasti uskoa, etti on oikein jlttdd ihmi-
sie heitteille tai sulloa heidet halvimpaan
mahdolliseen sdild<in odottamaan kutsua
tuonpuoleiseen.

l'-t-'taloudelliser reu naehdot ovar
I aina olemassa, eika yhteis-
I kunta voi lakaa yhreisra hy-

I vdd enemmdn kuin niiden
puitteissa on mahdollista.

Vdesttin ikddntyessl on entistd tdr-
kelmpli, ettd rajalliset resurssit kiy-
tetdln hyvin. Mutta on toki suuri ero
siini, pyritiilnkri voimavarat seke mi-
toitramaan etti klyttdmidn mahdolli-
simman hlviin palvelun tuottamiseen
vai onko tavoitteena mahdollisimman
halpa palvelu.

niy. Arkea mlirittiii halpuuden ismi. Parhaassa tapauksessa nlmi voivat yh-

l-.'.--.lami on vii,rld ekonomis- fff;;ffi1ffiH:^* tapauksessa

I mia. Tuotravuushan on vain
I tehokkuuden vlltrlmittin,

I mutra ei vield riittdvl edelly-
rys. Ghokkuus edellyttd.l tuoftavuuden
lislksi sitl, etta myds ruoretaan oikeira Kuvo: Honne Nykiinen
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t kdintyvien tyiittisyys parantu i selvdsti vi i me

vuosikymmenen puolen v6[in jtitkeen. Parhai-

ten vertai Iussa piirf tisivdt S5-59-vuotiaat. Ke-

hitystii auttoi r99o-[uvun [opun talouden ripeti

kasvu, mutta tytin jiitttimistd ovat hillinneet

mytis eldkepoliittiset ratkaisut.

T f ; [T :,T:: i ix'i,iili],,'J I lill;

^t\;xri;Ji:*ilrffi#i:la ja Antti Romppanen raporttiin "lkaentywien
tyrimarkkinoilla pysyminen", jossa seurattiin
vuosina 1929 - 1945 synryneiden ikiluokkien
rycimarkkinauria I 990-luvun eri vaiheissa.

Eldkeuudistuksen tavoitteena on elekkeelle
siirrymisiln mycihentiminen kahdella - kolmel-
la vuodella. Se varmistaisi elikkeiden kestdviin
rahoituksen mycis tulevaisuudessa. Eliikkeelle
siirrymisen myrihentyminen ei saisi kuitenkaan
tapah tua ry<ittcimyyden kautta. S iksi rytlll isyys-
asteen on edelleen noustava.

Tydettimiistii poistumisen syyt vaihtelevat

Turkimuksen mukaan iklentyvien tyomarkki-
noilta poistumiseen vaikutti voimakkaasti Suo-
men talouden lama. Tycivoimaa vdhennettiin
1990-luvun alussa ja osin laman jilkeenkin eri-
laisilla eldkeratkaisuilla.

Ennen 1 990-luvun lamaa tyrikyvyttomrys-
ellke oli merkittd"vin tyristd poistumisen syy.
Lama-aikana tdrkedksi ja osin rydkpyttiimyys-
eIekettd korvaavaksi poistumiskanavaksi muo-
dostui tycittomyyseleke .ja siti edeltdvd plivdra-
haputki, joka pisimmillean saattoi kestll hhes
seitsemdn vuotta.

Ehkepainotteiset irtisanomiset voitiin kohdis-
taa ndin jo melko nuoriin vuosiluokkiin. Nyky-
ddn seki rytrtttimyyseldkeputkeen ettd ryrikpTt-
tomyyselikkeelle siirtyminen ovat vlhenrynect.
Silti kummankin eliikeviiyldn piirissd on vield
noin joka viides ikeenrynyt.

Pisimpiln tyoelimdssd jaksoivat hyvin kou-
lutetur ja yrittdjit. Niin ikiiiin uusmaalaiset te-
kivdt pidempdd tyriuraa kuin muualla asuvat.
Tycittcimyyselikeputken kautta tycimarkkinoilta
poistuvat olivat usein vihln koulutusta saaneita,
taantuvilla aluei[la asuvia palkansaajia.

Yrittdjdt ovat yleensl jdttineet tyrin toista
kautta. Mieher poistuivat ryoelimlstd usein tyri-
kyvyttrimyysehkkeelle, kun taas naiset joko jdivit
vanhuuseldkkeelle tai .joutuivat rytitttimiksi.

Julkisella sektorilla ja maataloudessa ryo pddt-
ryi muita toimialoja yleisimmin vanhuuseldkkee-
seen. Teollisuudessa ja raken nustoim in nassa sy7-
ni oli puolesraan usein ryotromyys.

Etlikepotiti i katla vai kutusta ty6tlisyyteen

Viime vuosikymmenen puolen vdlin jilkeen
ikldntyvien tyollisyys parantui selvdsti. Eniten

Ikeenq^rien
tytillislrys kohentui
1990-luvun lopulla
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se kohentr.ri 55-59-vuotiaiden ik:iryhmdssl,
jossa seke miesten ettd erityisesti naisten rycil-
lisJysaste on jo selvlsti korkeampi kuin 1980-
luvun lopulla. Sama kehirys n:i$y yli 60-vuoti-
ailla lievemplnd. Ikddnryvien rycillisyTsasteiden
nousu jatkui vuosina 2002-2003, vaikka ry61-
lisyysasteiden kohoaminen muissa ikdryhmissi
pysiihryi.

Tyottrimyyden uhkaa ja erilaisten varhais-
elakejarjestelyjen tarvetta on vlhentdnyt viime
vuosikymmenen lopun talouden riped kasvu.
Tytrn jlttimista ovat hillinneet mycis ehke-
poliittiset ratkaisut. Ikaluokat, joiden oikeutta
jeede yksildllisen varhaisehkkeen rai tyd116-
mFysputken piiriin rajoitettiin, ovat jatkaneet
tyrielimissi pitempdln kuin heiti hieman ai-
kaisemmin synryneet.

Tyr;llisyyden nousuun on vaikuttanut myris
suuren suosion saavuttanut osa-aikaelike. Jos
osa-aikaeldkkeelle olevat eivlt olisi rytrssd, ikddn-
rywien rycillisyTsaste olisi noin viisi prosenttiyk-
sikkcia nykyisti alempi.

VaikJ<a tyossi pysryrys on parantunur. rycit-
tcimdksi joutuneiden tilanne ei ole kohentunut.
I kddnrywat tycittrimit tyollistyivlt 1 99 0-luvun
lopun suhdannehuipussa hhes yhta heikosti
kuin vuosikymmenen alun lamassa. Talte osin
ikllntywien tyomarkkinat ovat jyrkesti kahtia-
jakirutuneet. Ne, jotka joutuvat ryottcimiksi ei-
vlt hevin ryollisty, mutta ne joilla on rydpaikka
jatkavat rycissi cntistd pitempdln.

Yli 6o-vuotiaiden tytitlisyys ratkaisevaa

Suomen vdestci ja ryrivoima ikaanryvat nopeas-
ti. Elikevdest<in ja elakemenojen kasvu on ollut
aivan toinen kuin rycieliikejdrjestelmdn kaynnis-
rymisen aikana ennakoitiin. Vuodesta 1960 on
keskimllrlinen elakkeella oloaika pidenrynyt
noin 10 vuodella, josta puolet on pidenryneen
elinian ja puolet alentuneen ryrin jlttciiln seu-
rausta. Tyrissloloaika on lyhentynyt mycis kou-
lutusaikojen pitenemisen seurauksena.

TltI taustaa vasten elekeuudistuksen tavoi-
te ikllntyvien tyrillisyTden parantamiseksi on
helppo ymmIrtld. Sitd voidaan perustella mycis
rycimarkkinatilanteen perusteellisella muutrumi-
sella. Toistaiseksi ryovoiman niukkuus on ollut
lahinna ala- ja aluekohtainen ongelma. Jo lahi-
vuosina elakkeelle siirtyminen alkaa kuitenkin
kasvaa siinl mllrin, ett6 alalla kuin alalla on
odotettavissa vaikeuksia lciytdd uutta rycivoimaa
lihtevien tilalle.

Viime vuosikymmenen lopun my<intcinen
kehitys voi olla osoitus oikeasta suunnasta. Jos

ry<illisyys ei suhdannesyistd heikkene, ikii:inty-
vien tyrittcimyys sulaa vihitellen pois. Samalla
tyrivoimapula tai sen uhka kannustavat yriryk-
sii pitdmiin kiinni varttuneesta rydvoimasta.
Ikeantyvien tycillisryden kohentumista tukee
myris se, etti ehkeikia lihestywdt sukupolvet
ovat edeltdjidln paremmin koulutettu.ja. He
asuvat aikaisempaa enemmdn kasvavilla ja
monipuolisilla tyomarkkina-alueilla. Toisaalta
yrittdjien osuuden vlheneminen on omiaan ai-
kaistamaan rytin teon lopertamisra.

I kiii ntyvien tyiill isyysaste vuosi n a tgSg-2o 02
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7990 7995 2000

Kuntoutuksella ja taloudellisilla kannustimil-
la ikilnryneet pyritldn pitimdin tycikykyisinii
ja ryohaluisina. Joustavan vanhuuselekkeen on-
nistumisen varaan on asetettu monia toiveita.
Tarkein niistl on, etti mahdollisimman moni
haluaisi jatkaa rycielimdssd vieh 63 ikdvuoden
jelkeen. Sitd tuetaan taloudellisilla kannustimil-
la. TyUn jatkaminen varttuneessa ilssd kartuttaa
vanhuuseleketti rutkasti enemmln kuin aikai-
sempina tyrivuosina.

Tyr;llisyyden kohoamisen suurin haaste on
saada suomalaiset pysymd:in tciissl yli kuuden-
kympin rajapyykin. Nyt vain joka neljis 60-64-
vuotias on enll tyciellmdssd. Jos ihmisct eivit
jaksa tai viihdy tyoeliimdssd, hywdtkdln talou-
delliset kannustimet eivdt auta. Siksi ryritapojen
.ja menetelmien on kehiryttdvh siten, ette tyds-
sd halutaan myos .jatkaa. Myriskidn henkilcis-
tcin vihentdmispaineita ei endd pida kohdistaa
entisessa mitassa varhaiselikeikiisiin tai tydtt6-
myysturvaputkeen oikeutettuih in. Avainase-
massa suunnan kdlntlmiseksi ovat yrirykset ja
niiden koko henkiltjstri. Eliikepolitiikan keinot
ovat kaventumassa.

NAISET

6o-64-vuotiaat

7990 1995 2ooo

Liihde: Tycivoimatutkimus, Tilastokeskus.
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Nostal gta ei auta ket aan
Tommi Laitio:

Sukupolvien dialogi on aloitettava nyt
Tommi Laition mielestd suurten ikdluokkien ja nykyisten nuorten vdlisessfi

konfliktissa on sukupolvisodan ainekset. Entinen opiskeliiajohtaja ei kuitenkaan

sellaista toivo. - Tarvitaan uusia foorumeja eri-ikdisten dialogille, hdn sanoo.

uorten on otettava vas-

tuu keskustelun avaa-
misesta. Se on nyt
ndhty, etteivdt suuret

ikaluokat sitl tee, valtiotieteiden yliop-
pilas Tommi Laitio napauttaa. Laitio
puhuu kokemuksesta, silla han on osal-
listunut kansalaiskeskusteluun aktiivises-
ti korkeakouluopiskelijoiden edustajana.
Sukupolvensa ddneksi hdn ei kuitenkaan
halua ilmoittautua.

- Minun mielestini tissi yhteiskun-
nassa on moni asia hyvin. Se ei kuiten-
kaan tarkoita, ettei kehittimisen varaa
olisi. Usein muutos kuitenkin jdd men-

neiden haikailun varjoon. Kaiken lisdksi
menneisrydestd nostcraan esiin vain ioi-
tain hyvia asioita ja unohdetaan puutteet
ja kurjuudet.

Laitio kiytdd nostalgiaa sekd vasem-
miston ettd oikeiston puheista. Hdn us-
koo, ettl muutoksen vdline on keskus-
telu. Scn hln soisi alkavan sukupolvien
erilaisten maailmankuvien ja todellisuus-
kasitysten pohtimisesta.

Kohti sukupolviohjelmaa

Laitio aloitti sukupolvien erilaisten kd-
sirysten pohtimisen Elinkeinoelimin

valtuuskunnan j ulkaisemassa raportissa
Kesraako paai l\uoret ryoelaman kyn-

nykselli.' Raportissa entinen kansan-
edustaja Kirsi Piha selvitteli, miksi ryri-
uupumuksesra on rullut my6s nuorten
ongelma. Pihan mukaan ongelma ei ole
tyossd vaan nuorissa itsessddn. Alle 35-
vuotiaat kdrsivit Pihan mukaan ahneu-
dcsta - kaikki pitaisi saada heti.

- Ei ole ahnetta toivoa, etti voisi yh-
distdd kiinnostavan tyrin ja palkitsevan
perhe-elImdn, Laitio sanoo ja jatkaa,
etti keskustelu sukupolvien asenteiden,
arvojen ja normien eroista perustuu [iian
usein ymmlrtlmdttomyydelle. Keskuste-
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lukumppanien ldhtrikohtia ei ymmirretl
eika haluta ymmdrtii.

EVAn raportissa julkaistussa kom-
mentissaan Lairio kerroo monicn nuor-
ren runrevan, efte heiden vanhempansa
puhuvat aivan eri Suomesta kuin he
itse. Laitiolle ldheinen koulutuspolitiik-
ka tarjoaa esimerkin: - Suurten ikeluok-
kien ajattelussa ndkJy edelleen kasitys
akateemisen loppututkinnon tuomasta
varmuudesta. Ei kuulemma kanr-rattaisi
huolehtia, kun kylla se sitten siitd, kun
rutkinto on taskussa, Laitio ironisoi.

- Nuoret ovat ndhneet kdytdnncissd,
ettei asia ole niin. Maisterin paperilla ei
vilttdmlttl triitd saa.

Laition mielestl asiaa pahentaa, ettl
koulutuspolitiikka nnhdaan Suomessa
jonakin rycieldmld edeltdvlnd kokonai-
suutena, vaikka tosiasiassa ne limittyvit.
- Eihen siind ole mitd:in uurta, errl oman
alan tciihin siirrytddn jo paljonkin ennen
varsi naista val m isrumisra.

Eriavat kokemukset maailmasta eivit
ole este Laition toivomalle dialogille. Sii-
hen tarvitaan kuitenkin sukupolviohjel-
maa ja tietoista politiikkaa, jolla kuilut
ylitetddn. Seka ryoelame ettd sosiaaliturva
kaipaavat entisen opiskelijajohtajan mie-
lesti remonttia.

Nuoritle on annettava vastuuta

- Eivdt kaikki toivo pitkaa ja yhtendisti
tyosuhderta, en minikeen, Laitio aloit-
taa. Hdnen mielestlln on tunnustettava,
etta rydn ja vapaa-ajan rajan hdmarrymi-
nen ei ole kaikille ongelma. Monille se

sopii h1win.

- MinI puhun vain korkeasri koulute-
tuista nuorista. Kun yli puolet ikiluokas-
ta menee yliopistoon tai ammattikorkea-
kouluun, ei kyse kuitenkaan ole eliitin
etujen ajamisesta. Nuorten enemmistr)
on pian korkeasti koulutettua.

Julkisessa keskustelussa on epiilty,

etteivit nykynuoret jaksa kantaa tyri-
elem:in taakkaa heiden vanhempiensa
j iiiityii cliikkeel lc. Uupum usta pidetddn
jo nyt ongelmana. Sit:ihdn EVAn ra-
porttikin koski.

- Tycieldmdssl tarvitaan sukupolvi-
johtamista. Nuorille on tirkcll, emai heil-
le annetaan vastuu omista tehtdvistddn.
F.ivdr ryon kunni<ritus tai protestanttincn
tyrietiikka ole minnekldn kadonneet. Pi-
kemminkir.r pdinvastoin, sille nuoret aka-
teemiset ihmiset haluavat rycisslln selvii
tavoitteita ja mielekkiitd teht:ivii, Laitio
uskoo.

Pelkan palkan perdssd nykynuoret
eivir Laition mukaan ole sen enempl:i
kuin vanhempansakaan. Tycin sisdltri
merkitsee ja se, ettl voi edistd:i hywine
pitdmiddn asioita. Joustavien ja yksilol-
listen ratkaisujen kehittdminen ei kui-
tenkaan ole vain nuoriin kohdistuvaa
sukupolvijohtamista.

- Osa-aikainen asiantuntijuus ei ole
istunut suomalaisille tyomarkkinoille.
Osa-aikaeldke mahdollistaa sellaisen ryo-
uran loppupddssd. Vastaavla rarvittrisiin
myos alKupaassa.

Laitiota hdmmlstyttid sekin, ettl su-
kupuolren tasa-arvo ei niyti erenevdn
suomalaisessa ry<ielimdssd.

- Jos tycimarkkinoiden tasa-arvosta,
synryryydesta ja perhe-eldmlsti oltaisiin
aidosti kiinnostuncita, olisi perhevapai-
den kustanrrukset tasattu jo ajar sitten.
Miksi poliitikot eivdt uskalla toimia tis-
sd asiassa?

Sosiaatiturva irti tydsuhteesta

Tommi Laition mielesti on aika ryhryl
pohtimaan vaihtoehtoja ansiosidonnai-
selle sosiaaliturvalle, joka palkitsee yh-
teniisestd ty6urasta.

- Perustulo tai kansalaispalkka kiin-
nostaa minua. Minulla ei ole valmista
suunnirelmaa sen toreut(amisesta, murta

minusta on outoa, ettei se koskaan nouse
vakavien vaihtoehtojen joukkoon.

Laition mielestl sosiaaliturvan uu-
distamisen on perustuttava tosiasioiden
tunnustamiselle. On pa[jon viitteitd esi-
merkiksi siiti, ettd toimeentulohuolet es-
tdvlt lasten hankintaa nuorella ialla. Sa-
moin arvellaan, etta nuoret eivit rohkene
ryhryn yritt:ijiksi juuri epivarmuuden ja
riskien vuoksi.

-Jos niin osoittautuu olevan, on lain-
sddtdjln reagoitava. Pdivittely ja kaiken-
laisten leimojen lyriminen ei auta ketldn.
Nimittely pullamrissoksi ja sipindsuku-
polveksi ei ole rakentavaa ajattelua.

Laition toiveissa on yhteiskunta, joka
perustuu Iuottamukselle. Ihmiset voivat
roreumaa yksil6llisie ehminpolkujaan ja
vastata itse valinnoistaan, mutta perus-
turvallisuus taataan yhreisin toimenpi-
rein. Silloin vapaamatkusrajar tai prc-
sidentinkin esille nostamat sosiaaliset
shoppailijat eivlt olc ongelma.

- Ei kai kansalaispalkka sellainen
summa olisi, ettd silla elaisi leveisti. On
sitl paitsi erilaisia tapoia toteuttaa samaa
ajatusta, esimerkiksi negatiivinen tulo-
vero, Laitio vastaa perinteiseen sosiaali-
eruuksien vastaiseen argument r iin.

Laitio mytrntld, ettd hlwinvointival-
tiossa kasvaneet nuoret ottavat annettu-
na sellaisia asioita, jotka aiemmille pol-
ville olivat uusia. Hdn korostaakin, ettd
vanhempien tyrille on annettava oikea
arvo. Myris siksi hln katsoo olevansa
hyvinvoinrivalr ion uudistaja. ei scn ro-
muttaja.

- Minun sukupolveni on torrunur
maksamaan veroja. Mutta me olemme
my6s tottuneet arvioimaan rahalle saa-

tua vastinetta. Ei rahoitus o[e yhti suuri
ongelma kuin se, vastaavatko etuudet ja
rakenreet nykyher ken rarpcita.

Te ksti : I uss i Vo u h kon e n
Kuvot: Tuulikki Routio

I

(s.tgt ) opiskelee Helsin gin ytiopis-
tossa yleiste vattio-oppia. Hiinen aktii-
vinen toimintansa opiskelijatiikkeessti
huipentui Helsingin yliopiston ytioppi-
laskunnan ha[lituksen puheeniohtaia-
na vuonna 2oo2ia Suomen ytioppitas-
kuntien liiton puheenjohtajana vuon-
na 2oo3. Lisiiksi hdn on tydskennetlyt

kansalaisjiiriestOissa ia lournalistina.
Laitio kirioitti kommenttipuheen-

vuoron Elinkeinoetiimdn vattuuskun-
nan raporttiin Kestiiiiko paa? Nuoret
tydetiimiin kyn nykseltii. Varsinaisen
raportin kirjoitti KTM Kirsi Piha. Toi-
sena kommentaattorina oti ministeri
Christoffer Taxe[[.

Tommi Laitio
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Palkansaaiien eldkkeiden rahoitukseen

on tulossa muutoksia. Omavastuisten

tytin antajien tytikyvytttimyyseld kkeide n

kustannusvastuu on tarkoitus jakaa

viimeisten vuosien tytinantafien kesken.

Tavoitteena on mytis siirtyd vakuutetun

itistii riippumattomaan perusmaksuu n.

,-l yoerarkeroen rahortursen

I perusrakenne ei vuoden
I 2005 uudisruksetsa muuru.

I Muurokset johruvar pdd-
asiassa etuuspuolen muutoksista ja ryri-
suhdekesitteen poistumisesta elekkeen
mdlrlyrymiscssd.

Yhteistl kaikissa eldkelaeissa on, etti
vuodesta 2005 alkaen ikdrajat ehkkeen
karttumiselle ja maksulle yhtendistyvit
siten, ettd maksua maksetaan ja eldkettd
karttuu ikevelilla 18 - 67 vuotta. Lisdk-
si ikaantyneiden tyrintekijciiden maksu-
osuus nousee, samoin kuin ikeantynei-
den yrittdjien maksu.

Tyottomyyselike poistuu, tyrit-
t<imyysputken alaikiraja nousee 55
vuodesta 57 vuoteen ja ikaentyneiden
tyotttrmien etuuksien kustannus siirtly
kokonaan ryrittomyysturvapuolelle.

Elikelaeissa slddethdn, mikd osa eldk-
keesti on mddrdryn eldkelaitolaen kustan-
nusvastuulla ja mikii osa on kaikkien eld-

Kirjoittaja
Christina Lindell on

Eliketurvakeskuksen
suunnittelu- ja

laskentaosaston
osastopiiiltikkti

rnAvastuu
akoon

Vuode n 200 5 eldkeuudistuksessa
rytt lyvfttti myyrs eld.kkeen o mavas tuuta
jaetiarr useal[d tytinantaj alle

o

)

kelaitosten yhteisvastuulla. Ehkelaitoksen
sisdlld rytinantajien malsu- .ja vastuupcri-
aatteet mddritellaan STM:n hyvdlaymissd
laskuperusteissa ja sen antamissa asetu[<sissa

sekzi vakuutusehdoissa.
Osittain muutokset vahvistettiin jo

2005 lakipaketissa keslkuussa 2003 ja
osittain muutokset sisdltywdt 2005 laki-
paketista huhtikuussa annettuun muu-
tosesitykseen. Muurokser tytinantajien
rahoitukseen on pitkalri sovirru, murta
niitl koskevat perusteet vahvistetaan ja
asetukset annetaan viimeistidn muutos-
vuotta edelrdvdnd syksynd.

Rahoituksen maksu kokonaisuus
ei muutu

Nykyisin pienryrinantaja on vakuutusyh-
titissd ryrinantaja, jolla on pysprlsti alle
50 tyr;ntekijed. Vastaavasti suurtytinan-
taja on rydnantaja, jolla on vdhintddn 50
ryonretfl,aa.

Vakuutusyhtirtiden kaikki pientyon-
antajat maksavat tasamaksua palkkasum-
masta. Suurtyrinantaja maksaa vakuute-
tun idstd riippuvaa perusmaksua ja oma-
vastuumaksua, jota peritldn vain ryciky-
ryttcimrys- j a tyrittcimryseldkkeisti.

Omavastuu nousee lineaarisesti yri-
tyksen koon kasvaessa siten, ettd 50
tyrintekijrn yrityksillli ei vieh ole oma-
vasruuta, mutta vdhintddn 800 tyrinteki-
jen yriryksille on tlysi omavastuu. Tdysi
omavastuu on 80 prosenttia ryokpytt<i-
myys- tai rycittcimyyselikkeen elakeikeen
lasketusta plloma-arvosta.

Tieryissi tapauksissa vakuutusyhtitin
vastuuta ei kuitenkaan siirretd suurrytin-

antajalle, vaan kunkin yhtitrn suurryrin-
antajat kustantavat vastuun yhteisesti.

Elikesldti<jissd ryonantaj illa on yriryk-
sen koosta riippumatta joko tdysi oma-
vastuu tai sitten sddticissi on yrityksen
palkkasummaan suhteutettu tasamaksu.
Eldkekassoilla ja Eteralla maksu vaihtelee
laitoksittain, mutta jokaisessa laitoksessa
sovelletaan yrityksen palkkasummaan
suhteutettua tasamaksua.

Maksu koostuu jatkossakin perus-
maksusta, omavastuumaksusta ja hlwi-
ryksistd. Mycis maksun osat sdilyvdt in-
tegroituna kokonaisuutena, jota voidaan
havainnollistaa oheisen kuvan avulla.

lHstd riippumaton perusmaksu

Vakuutetun ilstd riippuvasta perus-
maksusta pyritddn eroon vuoteen 2007
mennessd eli kuvan vasemmanpuoleisesta
perusmaksun ikdriippuvuudesta. Koska
omavastuumaksu ei tule perusmaksun
plllle, vaan se sislltyy maksukokonai-
suuteen, tulee omavastuisten tycinanta-
jien perusmaksu jatkossakin jossain mdl-
rin riippumaan vakuutettujen ilstI.

Vanhuuselakevastuita vahvistetaan
vuoreen 2013 mennessa mearalla, ioka
on 7,5 prosenttia palkoista. Iklinrynei-
den tycintekijriiden lisimaksu rahastoi-
daan. Lisirahasroinnin tavoitteena on
osaltaan lieventil tulevien sukupolvien
maksurasitusta.

Tyti kyvyttti myyse I i kke id e n
kustannusvastuu iaetaan.bd

trffi.,x
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Esimerkki:

Tyci ntekilOiden eliikelakien m u kaan karttu neen tyOkyvyttO myysetiikkeen
kustannuksista

Eliike: rooo€/kuukausi (TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukainen eliikeosa)
TyOkyvyttdmyyden alkamista edeltiivien z kalenterivuoden ansiot: TEL-lai-
tos A: roooo€, TEL-laitos B: 5ooo€, LEL 8ooo€, tytittdmyyspiiivirahan pe-
rusteena oleva patkka zooo€. Yhteensii z5ooo€

TEL-taitos A:n vastuu[[a:
TEL-taitos B:n vastuutla:
Eteran vastuuila
Yhteisesti kustannettava osa
(TE L- LEL-Ta E L-M E L-laitokset)

1 ooo*1o ooo/25 ooo
r ooo*5 ooo/25 ooo
r ooo*8 ooo/25 ooo
1 OOO-4OO-2OO-32O

=4oo€
=2oo€
=3zo€
:8o€

o/o 2J

vastuun muutokset koskevat ehkkeita,
joissa tydkyvyttomyys alkaa vuonna
2006 tai sen jdlkeen. Koska tyokywyt-
tomrysehkkeitd yleensd edelthd vuoden
mittainen sairausvakuutuskausi, muu-
tokset koskevat pdlasiassa vasta vuonna
2007 alkaviaehkkeitl.

Tycikyvyttti myyselekkeet rahastoi-
daan edelleen elikkeen alkaessa, mutta
tyokpyttomyysehkkeet muuttuvat van-
huuseldkkeiksi kaksi vuottaa nykyisti ai-
kaisemmin eli jo 63 vuoden iissd. Koska
keskimdlrdisti rahastointiastetra ei haluta
muuttaa, ryrikyr.yttcimyysajan lyhennys
kompensoidaan rahastoimalla 100 pro-
senttia 63 vuoden elakeikeen saakka las-

ketusta plloma-arvosta.
Uudessa jdr.iestelmdssd ei ilman ry<i-

suhteen kestotietoja pystytd mddritte-
lemddn yrityksen tyr;ntekijciiden luku-
mddrid tieryine poikkileikkausaj ankoh-
tina. Siksi ryonantajan koko miiritellddn
vuodesta 2007 alkaen yriryksen palkka-
summan mukaan. Talla hetkella on kaa-
vailtu, ettd voitaisiin kiiyttiiii samoja rajo-
ja kuin on vahvistetru ryrittcimyysturvan
vuonna 2009 kayttrionotettavassa oma-
vastuujdrjestelmdssd. Sen mukaan pien-
ryrinanta.ian vuosipalkkasumma olisi alle
1,3 miljoonaa euroa ja tdysin omavastui-
sen ryrinantajan palkkasumma vihintdin
20,8 miljoonaa euroa.

Nylcyisin ehkelaitosten j a omavastuis-
ten ryonanta.iien kustannusvastuu sdilyy
tydsuhteen pdlttyessl kuusi kuukautta.
Uudistuksen jiilkeen ei vdlttimittd tiede-
td rytrsuhteen pddtrymispiivimdirdd eiki
tyrisuhteen kestoa.

Jatkossa vastuu rydkyvyttcimyyseldk-
keistd jaetaan niiden eldkelaitosten ja
omavastuutyonantajien kesken, joissa
tydntekijii on ollut vakuutettuna kah-
den tytiklwyttcimyyden alkam isvuotta
edeltdvin kalenterivuoden aikana.

Jos kuitenkin ty<iskentely on ollut
niin vdhdistl, ettd kahden kalenteri-
vuoden palkkasumma alirtaa 12 566,7
euroa, eldke on kaikkien laitosten yh-
teisvastuulla. Kahden vuoden tarkaste-
lujakson aikana maksetut muiden kuin
TEL-LEL-TaEL-MEL-alojen palkat
tai sosiaalietuuksien perusteena olevat
palkat vdhentdvdt rahastoiravien osien
suhteellista osuutta. Osuus, joka ei ole
minkadn eldkelaitoksen vastuulla, yksi-
ryisalojen palkansaajaelekelaitokset kus-
tantavat yhdessd.

Muutos vaatinee eldkelaitoksessa kun-
kin rycinantajan osalta varauksen seuraa-
van kahden vuoden aikana alkavia eldke-
tapauksia varten. Varaus on suuruudel-
taan 2-3 prosenttia palkoista. Jos varaus
otetaan kdyrrtrcin, se pienentdi varausra
vastaavalla midrdlli sovittua vanhuuseld-
kevastuiden tiydennystd.

Omavastuukustannukset tasataan
edelleen elakeyhtion suurty<inanta j ien
kesken niissl ryokywytt<imyysellkkeis-
si, joissa tyonantaja on palkannut 50

Vakuutusyhtiiin suurtytinantaian perusmaksu 5o tytintekijiin
yrityksesse ja viihintiin 8oo tydntekijtin yrityksessd.

Vasemmalla on 5o tydntekijan yrityksen vakuutetun idn mukainen perusmaksu vakuutusyhtiOssi. 0i-
kealla on perusmaksu taysin omavastuisitla tyrinantajilla. 0mavastuisilla tycinantajiIta perusmaksun tyd-
kyvyttdmyys- ja tydttdmyyseliikeosat korvautuvat asteittain omavastuumaksutta. Siksi oikeanpuoleisen
kuvan kuoppa tiiyttyy keskimiiiirin vasemmanpuoleisen perusmaksun suuruiseksi. Mikiili tiiysin omavas-
tuisella ty6nantaiatla ei olisi yhtiiiin tydkyvytttjmyys- tai tydttdmyyseldketapausta, niin maksu olisi kuvan
mukainen. Tydttdmyyseliikkeen poistuminen tulee iatkossa [oiventamaan maksun ikdriippuvuutta ja pie-
nentamaan omavastuumaksulle varattavaa tilaa.
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vuotta tayttlneen tytintekijln, jonka
ryosuhde on kestdnyt al[e kolme vuotta.
Miten sllntci muuttuu vuosipalkkoihin
perustuvaksi, sitl ei kuitenkaan ole lyiiry
lukkoon.

Tytitttimyysettikkeet poistuvat

Tyott<inryyseldkkeir:i ei enl:i mytinnetl
vuonna ,l950 tai n.ryiihemmin syntyneil-
le. Siksi perusmaksun ryottiimyyselike-
osa ja onrlrvastuurnaksu poistuvar asreit-
tain vuonna 1949 syntynecn iktluokan
myotri. TyiikyryttdmyTsellkettd vastaa-
valla muutoksella rahastoidaan j:rtkossa

I 00 prosenrrirr el,ikkeen pddoma-arvosra
laskettuna 63 vr.roden ehkeikdln saakka
aikaisemman 80 prosentin ja 65 vuoden
elekeiln 65 siiasta. Seurauksena on, etre
keski n-riirli nen rahastointiaste a[enee
vuonna 2006, samoin kuin perusmaksun
rydttdmlysosa ja omavastuumaksut.

Vuonna 1950 ja sitd myohemmin
syntyneilLi tycittrimyysputken alaikd-
raja nousee 57 vuoteen. Putkessa ole-
vien tyottrimyysetuudet maksetaan
tytitt<imyysturvan puolelta elekeikaan
asti. TydttomrysturvapuolelIa otetaan
ctuuksien rahoittamiseksi kdyttcicin vuo-
desta 2009 alkacn tyrinantajien oma-
vasruuntaksu. Rlrhoitukscn pcriaattr'ct
vastaavat soveltuvin osin TEL:n ty<ittci-
mrysellkkeen rahoitusra.

Kun 53 vuotta tayttlneiden karttu-
rnisprosentti nousee 1,5 prosentista 1,9
prosenttiin, nousee myds 53 vuotta teyt-
tineiden ryrintekijoiden maksuosuus 19/
l5-kertaiseksi eli samassa suhteessa kuin
karttuma nousee.

Ikiintyneiden tytrllisyyden paranta-
miseksi heidan tyrinantajiensa maksu-
osuus alenee lisdmaksun verran. Ikiin-
tyneiden yrittijien maksu taas nousee
yhtl monella prosenrtiyksikolla kuin
tytrnteki joiden maksuosuus. Vakuutet-
tujen lisdmaksu vastaa suuruudeltaan
vajaata kolmasosair korotetun karttu-
man arvost:I.

Christino Lindell

Vakuutusala
aon malnettaan

kiinnostaYampi
Tytielikevakuutus ei alana liene monenkaan nuoren unelma-am-

matti. Uusien tytintekijtiiden ltiytdminen alalle ei kuitenkaan ole

ollut vaikeaa. Hyvin koututuksen saaneista nuorista ei ote ollut

pulaa. - Otemme saaneet hyvin motivoituneita uusia tytintekiittite

joukkoomme, Ritva Suniharju iloitsee.

ytielikevakuutus alana on
mielenkiintoinen ja pitii
ajan tasalla tekijiinsii. Rit-
va Sunihar.iu kehuu nuoria

monipuolisesti taitaviksi ja innostuneik-
si. Heistd loytyy myris alalla vaadittavaa
huolellisuutta ja tarkkuutta.

- Teta mielta olen, koska viime vuo-
sien aikana olen ollut vahvasti mukana
uusien alalle tulleiden perehdytyksessd,
Ritva Suniharju toteaa. Han on ndhnyt,
miten alalle sattumalta osunut nuori on-
kin loytlnyt sosiaalivakuutuksesta kiin-
nostavan ry<ikentdn. Riwa Suniharju ei
titi ihmettele. Niiinh?in kevi aikanaan
hanelle itselleenkin.

Suniharjun piti vuonna 1965 ortaa
tyri silloisessa Eldke-Varmassa vain ti-
lapdiseni ratkaisuna, puoleksi vuodeksi.
Thrkoituksena oli aloittaa biologian opis-
kelu, mutta ovet eivlt ensi yrittlmdlld
auenneet. Toiveammatti jiii, kun Eliike-
Varmassa tarjoutui mielenkiintoisia teh-
tevia ja koulutusta. Han aloitti itselleen
mieluisilla laskentatehtdville. Laskeminen
on ollut jollakin tavalla mukana toimen-
kuvassa lehes koko ryriuran ajan.

Tyri on muuttunut aikaa myriten yhl
vaativammaksi ja haasteellisemmaksi.
Monet yhteiskunnallisct muutokset kos-
kettavat aina my<is jossain kohdin vakuu-
tusalan sisiiltrijn ja kiiytiintcijii, joten ajan
tasalla on pysyttdvi ja uutta opeteltavaa
on riittdnyt. Varsinainen eliikepolitiikka
on sitten vieh asia erikseen. Eldkeasiat-
han ovat aina esilh tiedotusvdlineissd.

Niistii kirjoitetaan ja puhutaan. Nlin on
ollut 1960-luvulta alkaen. Pitkisrymdin
ei ole pidssyt.

Osaamisesta tytin itoa

Tycieliikepuolella ei kovin lyhyessd ajassa

asiantuntij aksi yllet?i. AIalle hakeutuvien
nuorten on hywl tietII tlmd asia. Pit-
kajenteisyys palkitsee. Pysytteleminen
saman ty<inantajan palveluksessa tai sa-

malla alalla koko ryriuran ajan voi olla
hyvd vaihtoehto nykyaikanakin. Pitkaan
alalla olleelle monikerroksinen tietlmys
fa osaaminen on rikkaus. Niin sen olet-
taisi olevan myris tyrinantaj alle.

- Kun osaa tycinsi vuosien koke-
muksella oikein hyvin, se tuottaa ty<in
iloa ja ryydyrystd. Siitd tulee ikien kuin
toiveammatti. Tame on erikoisala, jossa

voi olla asiantuntija vasta aikaa mydten,
Riwa Suniharju pohtii.

Hdnelld on ollut ajoittain paljonkin
koulutustehtdvid, myiis jonkin verran
nykyisin oman ty<in ohessa. Kohde-
ryhmdni ovat seke oman talon vlki ettd
asiakkaat.

- Koulutustapahtuma on haasteelli-
nen ja samalla mukava vuorovaikutus-
tilanne, jossa asioita, jotka itse osaa tai
ainakin kuvittelee osaavansa, voi jakaa
toisten kanssa, Riwa Suniharju peruste-
lee. Han kertoo toimivansa myds asian-
tuntij atehtivissi lainmuutosten sovelta-
misoh jeita laativissa ry<i ryhmissd.

Yuorlen oarwlu
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Kansainvilisten elikkeiden
kisittely vaatii kiirsiviiltisyyttii

Kansainvdlisiin elikehakemuksiin liir-
rywdt yhteydet ulkomaisiin vakuutuslai-
toksiin hoidetaan yhdyslaitosten, ETK:n
ja Kelan viiliryksella sen mukaan, asuu-
ko hakija nyt Suomessa vai ulkomailla.
Tarpeen mukaan asioidaan my<is suo-
raan ulkomaisten laitosten ja asiakkai-
den kanssa.

Osastolla kasitelleen elakehakemuk-
set, joissa elekkeen hakija on tyrisken-
nellyt tai muutoin ollut vakuutettuna
mycis ulkomailla. Suurimman ryhmdn
muodostavat Ruotsissa rycissd olleet.

- Hakemusmdlrien odotetaan nouse-
van, kun kevniillii rulee uusia EU-maita
lisid, Ritva Suniharju tietda. - Elike-
hakemusten kasittely osastolla on hi-
taampaa kuin kansallisissa elakkeissd,
koska kesittelyn kuluessa mahdollisesti
joudutaan pyytdmdin ja odottelemaan
lisdtietoja. Perusasioiden rulkitseminen
eri maiden lomakkeilta ei aina ole yksise-
litteistl. trkkana piriiii olla. Kun miet-
tii, mitk?i ovat vaikeimpia ja tydliiimpiii
hakemuksia, niin niitl varmaan ovar ne
perhe-ehkkeet, joissa seka edunierraielle
ettd edunsaajalla on ulkomaan tausra.

Myris eldkkeen laskenta ja piitciksen
sanamuoto ovat mutkikkaampia kan-
sainvilisissl ehkkeissi. EU-hakemusten
kdsittelya ei ole vieli kaikilta osin koneel-
listettu ja eldkkeitl joudutaan myc;s joil-
tain osin laskemaan kesin. Samoin eleke-

piiiitiiksiii voidaan joutua muokkaamaan
tapauskohtaisesti.

Peatiikset anneraan Suomen virallisilla
kielilla, suomeksi ja ruotsiksi. Kansain-
vdlisella elekeosastolla elakehakemukset
ratkaistaan ja kasitellaan kokonaisuu-
dessaan, paitsi ty<ikpytt<imyys- ja yk-
silollisten varhaisehkkeiden sekl kun-
toutusrahojen rarkaisur, jotka tehdaen
eri osastolla.

Esimiestyti on haastavaa

- Esimiehen tulee pyrkid olemaan eh-
dottoman tasapuolinen ja oikeamieli-
nen. Esimiehen tyci on itsendistd mutta
usein siini on mycis hywin yksin. Siihen
tdytyy vain tottua plltciksii ja ratkaisuja
tehdessdln, Riwa Suniharju tietll pitkin
kokemuksensa perusteella.

- Syksy on kiireisti aikaa yli vuoden-
vaihteen, koska silloin laaditaan seuraa-
van vuoden budjetti, kootaan toiminra-
suunnitelmat, kaydaan kehityskeskus-
telut ja pldretddn kuluvan ja seuraavan
vuoden tulospalkkioista.

Ritva Suniharju kehuu osastonsa
henkilciitii motivoituneiksi, taitaviksi ja
vastuuntuntoisiksi. Osastolla on t1lld.
hetkella tasaisesti nuoria ja pitkaan alalla
olleita, yhteensl kahdeksantoista toimi-
henkilcia.

Munkkeja sotapojille

- Ty<;tahti on koventunut niin, erti ai-

kaa ja voimia ei aina tahdo riittdd harras-
tuksiin, fuwa Suniharju toreaa ja paljas-
taa samalla mieluisimmat harrastuksensa.
Hin on runsaat kymmenen vuotta osal-
listunut sotilaskotiryrihr;n. Se on palka-
tonta mlyntirycitl sotilaskodissa ja joskus
myos munkkien paistoa.

- Nykyisin kanttiinien mlynrilisra on
paljon muutakin kuin munkkeja. Kor-
vaukseksi palkattomasra rydsre paasem-
me tutustumaan aivan eri maailmaan ja
mielenkiintoisiin tapahtumiin, esimer-
kiksi sotaharjoituksiin, joista tavallisena
siviilind ei olisi mitld.n klsirysti.

Pitsin nypldystd on vaikea uskoa vas-
tapainoksi fu wa Suniharj un piivlrycille.
Raumalaisen perinteen mukainen pitsi
nyplateen hy,vin ohuesta pellavalan-
gasta monimutkaisten mallikaavioiden
"mrinstereiden" mukaan. Alkuun pdlsy
edellyttiiii perustarvikkeiden hankintaa ja
kursseille osallistumista.

Nyplays on tarkkaa ja hidasra, mutta
vastapainoksi arkiset huolet unohtuvat ja
pirsidkin hiljalleen valmistuu. Terkeinre
tlssd ei ole aikaansaaminen vaan tekemi-
nen. MitI kiireisempi ry<ipiiivii on ollut,
sitl mieluisampaa on kiirehtiii nypliiys-
W ny n direen nypyl<iitl nakkelemaan.

Teksti: Ritvo Rontonen
Kuvo: Tuulikki Routio

Ritva Suniharju on ollut
koko uransa ttiissH
Varmassa, yli 3o vuotta
ja kansainvilisten
e16keasioiden piiiitti kktinii
vuodesta 1998 [ukien.
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Monitaustainen ja
monipuolinen yrittlj Inainen

El[milssdkin
riittdli
yrittilmistI
Yrittiijyys on moni-ilmeistd. Onko se mo-

ninaista, ios yrittiijti on nainen? Vieliikin

naiset hoitavat valtaosaa arien askareista.

Ptiii ka u pu n ki lai n e n yrittti jti na i ne n yrittd?i

edetleen mone[[a saratla. Htin pitiiii ttir-

keini mytis eldmdn kokonaisuutta.

l-f'!ein ennen prdttisrdni ryhryii
I vrirtiidksi liki I 5 vuoden

r I virkauran. kertoo Pietdt
I hautauspalvelujaHelsin-

gissd ja Espoossa pitiivii Mirja Roitto.
Hdn mydntdl, ettl aviopuolison

yrittdjlys on vaikuttanut henen omaan
haluunsa ryhryI itsenliseksi liikkeenhar-

.ioittaj aksi. Kaikkein vllttdmdttcimimpd-
nd yrittijin ominaisuutena hdn nlkee
kuitenkin halun plrjdtd itse.

- Ehke palkkatyrin hitaus ja jiihme-
ys tyonsi osittain ainakin minua oman
yrityksen perustamiseen yli l0 vuotta
sitten, vaikka virkaura oli monin tavoin
hyvld aikaa.

Talle alalla uuden yrittdjrn on palve-
lullaan saavutettava asiakkaidensa luot-
tamus, mikd ei voi koskaan kd/?i kovin
nopeasti. Veens1 ihminen valitsee saman
hautaustoimiston, jonka palveluihin hdn
on ollut ryyrywlinen.

Saatuaan toimintansa vakiintumaan,
Roitto joutui tavallaan pddttdmddn, pa-
nostaako yrityksen kehittimiseen vai
omaan turvaan? Oma valinta kallistui
enemmin yrirykseen, mutta hen ei silti
pitiisi tiedon puutetta tissl ratkaisevana
kriteerind.

- Itse en ole ajatellut jeede elekkeelle
ennen vanhuusehkeikde, vaikka saatan
toki vdhentii rytipanostani, jos se on
mahdollista ja sopii eldmentilanteeseeni,
Roitto paljastaa.

Netti eiole kaikkien yritttijien
ystiivti

Vaikka yrittdminen onkin antanut Roi-
tolle hanen kaipaamiaan haasteita, byro-
kratia on sdilyttdnyt sijansa hdnen rycis-
sdan. Ylairyisyrittaj:i joutuu vastaamaan
rydnantajana kaikesta paperirytistl, vaik-

Hautauspatveluatan yrittliili Mirja Roit-
to nikee piiivitt{in tytissiin elimin
toisen puolen. Silti yhli enemmin alan
patveluihin kuuluu erilaisten virka-
asioiden, mukaan [ukien eliketurvan,
selvittimistii asiakkaille.

ka verkkopalvelut ovat helpottaneetkin
tdrd suuresti.

- Hautausalalla tietoyhteydet ovat
helpottaneet asiointia erityisesti viran-
omaisten kanssa, kun viell l0 vuotta
sitten papereita piti kuskata ymplri kau-
punkia virastosta toiseen.

Toisaaha kaikilla yrittej ille ei ole tie-
totaitoa eike aina edes varaakaan atk-lait-
teiden hankkimiseksi.

- Olen huomannut Yrittijlnaiset
ry:ssd toimiessani, ettd vanhin yrittd-
jepolvi uhkaa jaada vdliinputoajaksi.
Esimerkiksi verottaja pyrkii tarfoamaan
osaa yrittdjien lomakkeista vain sahk<ji-
sesti, Roitto kritisoi.

Yrityksestti ei pidii tehdii kotia

Yrittijin tdytyy lopulta itse pddttii,

Peruskysymysten ia valintojen
iitirettli

Varsinaisten hautauspalveluiden lisiksi
hlnen yrityksensl tarjoaa perunkirjoi-
tuksia ja muuta kuolemantapaukseen
liitrywaii asioiden hoitoa.

- Aina vllilld havahtuu, kun ihmisiii
kuolee varsin nuorina, eike edes kovin
dramaattisista syistd, Roitto pohdi.

Oman jaksamisen kannalta tyrihcin
on vilttdmdtcintl sdilyttdl tiettyl etii-
srytti.

- Vaikka joudun jatkuvasti tekemisiin
eldketurvan kanssa, jotenkin omat eldke-
asiat tuntuvat vielekin kovin kaukaisilta.
Lisdksi alkuvuosina YEL-maksut tuntui-
vat melkoiselta menoerllrl.
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Tietotekniikkayrityksen toimitusjohtala
Katarina Blomqvist soittaa kontrabas-
soa. Seki hiinen yrityksensi etti mytis
yhtyeen nimessi esiintyvli sana "slap"
iuontuu perinteisesti kontrabasson
slap-soittotekn ii kasta.

millaiseen sijaan ty<i hlnen eldmdssddn
asettuu.

- Tein selvlksi itselleni ryhtyessdni
yrittiij:iksi, ettd kaikkea aikaa ei saa alisraa

ryrille. Aivan kuten yrittiminen on oma
elemantapavalinta, mycis ryrin ja vapaa-
ajan voi yhdist:ia palvelemaan toisiaan.

Kotona viihtyvaksi ihmiseksi tunnus-
tautuva yrittiijii, ei kuitenkaan innostu
viime-aikaisesta keskustelusta ditien ve-
tdmisestl takaisin kotiin.

- Minusta tuntuu, etta omar lapseni
ovat oppineet itseniisemmiksi ja oma-
aloitteisemmiksi kuin ehka muuten.
Toki yrittiijiiksi oli helpompaa ryhtyd,
kun lapset olivat jo synryneer.

Siksi Roitto pitiiii hyvnna, ette yrirre-
jii-iiitien eliketurva on kehitrynyt.

Yrittdminen itsessiin tarjoaa
turvaverkkoja

Katarina Blomqvist siirryi suoraan opis-
kelumaailmasta yrittdjdksi. Hinen vetd-
mdnsd yritys Slap Media tekee ldhinnd
tietokantapohj aisia Internet-sovelluksia
ja j ulkaisujerjestelmia.

- Yrittiijeksi ryhtyminen ei tapahtu-
nut hetken mielijohteesta, murta se on
kuitenkin kuuden vuoden jllkeen osoit-
tautunut aivan oikeaksi ratkaisuksi.

Blomqvist ei ole eldmdsslln muuren-
kaan hakenut eikd ryyrynyt kaikkein ta-
vanomaisimpiin reitteihin.

- Itse asiassa lihdin lukemaan oike-
ustiedette, siiti yksinkertaisesta syystd,
ettl halusin vastustaa epdoikeudenmu-
kaisuutta.

Varsin pian kuitenkin selvisi, ettd oi-
keudenmukaisuutta Blomqvistin tarkoit-
tamassa mielessd tarkasteltiin hhinnl oi-
keusetiikan kursseilla ja niinpa pldaine
vaihtui 6losofiaksi.

- Juridiikasta ja filosofiaan sisdlryvds-
ti logiikasta on ollut paljon hyiiryii atk-
alan yritystoiminnassa, Blomqvist sanoo,

vaikka pohjimmiltaan hlnti kannustaa
edelleen halu parantaa maailmaa.

Muutkin yrittiiviit

Itse han ei enii osaisi kaivata palkkaryd-
hrtn kuuluvia rakenteita ympdrilleen.

- En halua jiirjestelmdn osaseksi. Kun
on jo tottunut pddttdmddn itse ry<ist1in,
ei oikein kaipaa muuta.

Yrirys on osoittautunut joustavaksi rat-
kaisuksi mycis Blomqvistin tdrkeimmln
harrastulaen, musisoinnin kanndta.

- Bandimme Slap Sally Combo, jossa
itse soitan kontrabassoa, tekee levyji ja
aika-ajoin keikkoja. Juoksevat asiat on
k1tevll hoitaa yriryksen kautta.

Vaikka Blomqvist pitdd rycistlin yrit-
tiij?inii, hdnestd sana "yrittijl" on har-
haanjohtavana. Kun kerron, etta jo pro-
fessori Osmo A. lTiiokin kiinnitti aika-
naan viestinnln perusoppikirjassa tdhdn
huomiota, Blomqvistia alkaa naurattaa.
\Wiion mielestd yrittijd luo vidrdd mieli-
kuvaa siiri, erte muut eivdt yrittdisi.

Blomqvist pitdd tlrkeini, ettl sosiaali-
turva tar.ioaa j ohdonmukaisia turvaverk-
koja kaikille henkilcin ammattiasemasta,
sukupuolesta tai muista yhteiskunnalli-
sista eroista riippumatta.

- Vaikka ajallinen eteisFys tekee eld-
keturvasta viela vahan abstraktin, olen
silti halunnut hoitaa YEl-vakuutukse-
ni kunnolla ja tietoisesti vIlttII vapaa-
ehtoisten ellkevakuutusten tarjoajien
houkutukset.

Edessi yritys sovittaa tyiitii ja
ellimiiii

Elimln tirkein yrirys on kuitenkin vas-
ta edessl. Blomqvist odottaa miehensd,
joka on mycis hdnen yrittdjlkumppanin-
sa, kanssa piakkoin perheenlisdystl.

- Nyt tierysti toivon, ettl minulle tar-
joutuisi suunnilleen samanlaiset etuudet
kuin palkansaaj aeidillekin.

Blomqvist kuitenkin uskoo, ettl
omalla alallaan yrittljlnl henella on
ehkl monia muita joustavampia mah-
dollisuuksia tydn ja perhe-eldmdn yh-
teensovittamiseen.

- Etityrin aikakaudella kodin seinit
eivdt ole seinid kirjaimellisesti, vaan voin
ehka kayda v:ilttlmlttrimissd palavereissa
sille valin, kun isl hoitaa lasta kotona.

Teksti: Kimmo Kontio
Kuvot: Tuulikki Routio
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Tydeliikeiefiestelmin
palveluilla
keskinkertainen yleistas o

Tirtkimus vakuutettujen mielipiteist[:

rE os kouluarvosana on keskiarvol-
I taan 7,-]5 ir sird sanoraan keskin-

t kertaisckri, niin milli perrrsreella?

I 5rlld pcrusteella, cttd muur ra-

I hot ovrr saaneet sekd parempra

- ertd huonompia keskiarvoja.
Apteekit ovat yleensd palveluarvioin-

tien huipulla ja saavat kansalta reilusti
yli 8,5 keskiarvon. Kelan asiakaspalvelu
sai viime syksynd keskiarvon 7,6. Telan
Gallupissa vuodelta 1995 rytjeliikelaitok-
set saivat alle 7 keskiarvon ja Kela 7. 16.
Tamen mukaan kumpikin jlrjestelmi on
selvdsti parantanut palveluaan. Klrkisi-
joille eli apteekkitasoon on silti kosolti
matkaa.

Tdss:i yhteydessl on kuitenkin huo-
mautettava, ettd monet tekijlt vaikutta-
vat arviointiin. Siksi seka arviointeja cttd
niiden vertailuja on pidettdvl vain suun-
taa antavana, ei tarkkana totuutena.

ollut, jos oltaisiin kysytty yhteyksia ell-
kclaitoksiin ciri Telaan.

Mielenkiintoista on, cttl korkcasti
koulutetut antoivat yleisesti huonompia
arvosanoja kuin vdhemmln koulutetr.rt.
Timi saattaa liitryd koulutettujen kriit-
tisyyteen tai ikriluokkien koulutustasoon.
Varttuneet ikiluokat ovat keskimllrin
heikommin koulutettuja kuin nuoret
ikdluokat ja se voi vaikuttaa tuloksiin.

Tutut palvelut arvossaan

Oheinen kuvio osoittaa, ett:i palvelun
tuttuus ja sille annettu arvosana liitryvit
yhteen. Tdstl on kaksi poikkcusta: ellk-
keiden hakeminen ja ehkeuudistr.rksestir
tiedottaminen.

Tydelekejerjestelmin ylivoimaisesti
tunnetuin vakuutetun palvelu on rekis-
rcriote, jota mytis elikeotteeksi, ryosuh-
dcluetteloksi ja elikearvioksi kutsutaan.
Palvelun tuntee jopa 70 prosenttia 20-(r4

-vuotiaista suomalaisista. Vain 30 pro-
senttia ei muista eldkeotetta saaneensa.
Tunnettuus ei ole yllitys, koska Eldke-
turvakeskus ja eldkelrri tokset postittavat
yli puoli miljoonaa oterta vuodessa.

Ldhes puolet piti otcpalvelua hyvdnd
antaen siile arvosanan 8-10. Otetta hy-
vlni pitdvii oli varttuneiden joukossa
enemmrin kuin muissa iklryhmissii.

Tyottomdr ja lomauretur rrrrtoivat
huor.roja arvosanoja otteille. Syyt:i voi ar-
vailla vaikka kysymrilld, ovatko rytittiimlt
ja lomautetut itse asiassa tyytymrittomiri
koko ryoelakejdrjestelmdln? He saattavat
kokea jlrjesteIn.rir.r haluavan kaventaa
hcidan toimeentulomahdollisuuksiaan

tyotto myyseldkkeen kirisryksilh.
Julkisella sektorilla ry6skentelevlt oli-

vat ryTryviisempid otteisiin kuin yksiryi-
silla aloilla. Ehka tallekin on yhteys tyot-
tomyyteen ja lomautuksiin, jotka ovat
j ulkiselle tyonantajalle harvinaisempia
toimia kuin yksityisille yriryksille viime
aikoina. Mahdollinen tyTtynrittdmyTs
valtion maksullisiin eldkearvioihin ei
tdssii tutkimuksessa tu[ut esille.

EIdke-esitteet ovat toinen massatuote.
Varsinkin varttuneiden ryhmissi esitteet
saivat hyvid arviointeja. Johtopddtds on,
ettl esitteet toimivat hyvir-r varttuneiden
tietoldhteenl. Niitd tarvitaan mycis jat-
kossa, koska ndissl ikdryhmissd sdhktiis-
tcn vllineitren klytto on vierasta joka
toiselle.

Ehkeneuvonnan arvioissa tyytymrit-
rdmid olivar tyrittdmlr ja lomautetut ja
tyyryveisil varttuneet sekd Ehketurvakes-
kukseen itse yhteyttl ottaneet. Viimeksi
mainirtujen neuvonnallc antamien ervo-
sanojen keskiarvo oli niinkin hyvii kuin
8,2 iklluokassa 50-64-vuotiaat. ETK:n
neuvonnan hyvd asiakastyyrywiiisyystaso
on todettu myos toisessa, tuoreessa tutki-
muksessir. Muistutettakoon taaskin, ettd
muita neuvontatahoja ei kysytty.

Patvelu pelaisi, jos tunnettaisiin

Verkkopalvclut ovat huon,,sti tunnerru-
ja, vain alle kolmannes vastaajista ar-rtoi

rriillc arvosanan. Annertujcn arvosar)o-
jen ikdriippuvuus oli erittiiin voimakas.
Nuoret antoivat huonoja, varttuneet hy-
vil arvosanoja.

Kaikkein paras palaute tuli Tyoelnke.fi

-palveluun jo tutustur-reilta varttune iltir
vastaajilta. Heidan arvosanojensa keski-
arvo oli tt,3. Johtopeetcis on, ett:i vcrk-
kopalvelut toimivat hyvin tdrkeimm:issi
kohdcryhmdssddn, joka on varttuneet
verkonkiiytrl jit.

Vahan runnettu ja melko he ikoksi
arvioitu oli vakuutusvelvollisuuden val-
vonta. Yksityisen scktorin vakuutetut
antoivat parempia arvosanoja kuin jul-
kisel[a sektorilla tydskentelevdt, jotka
harvemmin edes tunsivat koko palvelua.

Johtavassa asemassa olevat ja yrittijdt
seki runsivat palvelun ettii arvostivat
sitl muita e nemmdn.

Elikkeen hakeminen ia
uudistustiedotus ongelmaltisia

Eldkkeen hakeminen ja eldkeuudistuk-
sista tiedottaminen ovat ongelmallisia

Eliiketurvakeskuksen tuoreessa tutkimuksessa vakuutetut antoivat tyti-

eliikejiirjestelmdn palvelui[[e yteisarvosananT,35, mikd on tdhinnd keski-

tasoa. Eri palveluista rekisteriotteet ja esitteet saivat parhaat palautteet.

Hei koiten menestyivet e16kkeiden hakemiseen liittyvtit palvelut sekd

eldkeuudistusten valmistelu ja siitd tiedottaminen.

lki ia tuttuus selittevet

Arvosanojen vaihtelua selittivit parhai-
ten niiden tunnettuus ja viestolliset te-
kijIt, ennen kaikkea ike.

Oman ehkei:in ldhesryess:i kiinnostus
ryocldkepalveluihin voimist uu, niir:i etsi-
tIIn, klytetdln ja arvostetaan.

Nuoret e ivlt yleensl tarvitse tyrieh-
kepalveluja. He myos antoivat selviisti
muita huc,nompia arvosanoja.

Tu tki nruksessa oli tavanomristcn
taustamuuttujien liseksi kdytettdvissi
tieto yhteydesti ETK:hon ja Tyr;eleke. fi-
palvelun tuntemisesta. Ne kummatkin
liittyivdt keskimldrdistl parempaan ar-
vosanaan. Sama tulos olisi eplilemlttd
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ARVOSANAT TYOELAKEJARIESTELMAN PALVELUILLE
2o-64-vuotiaat, n:787

Keski-
arvo (4-ro)

7,67
Tydeliikejiirjestetmiin re kisteriotteet
eti tydsuhdeluettelot ia eliikearviot

Esitteet ja muut jutkaisut

Eldkeneuvonta

Vaku uttam isve lvottisu uden
valvonta

I nternetsivustot ja
verkkopatvelut

Eldkkeiden hakemlnen

Etii keuud istusten vatmistelu
ja siita tiedottaminen

Yteisa rvosana tyoetiike-
ldrlestelmdn palvetuilte

palveluja. Niiden keskiarvo on alle seit-
semIn. Silti varsinkin uudistuksesta tie-
dotraminen tunnettiin hyvin.

Elakkeen hakemisen prosessin on
omakohtaisesti kokenut aineiston alle
65-vuotiaat elakelaiset, lukumldrdltddn
108 henkilda. He arvioivat elakkeen ha-
kemisra keskimidrin muita suopeammin.
mutta vastaukset kasautuivat selvdsti ii-
ripeihin. Oli erittdin ryytywiisid ja erit-
tdi n ryytymlttr;mia elekeleisia.

Hyvdtuloiset eldkelaiscr ovar muira
tyytyvdisempia hakemispalveluun, pie-
nituloiset muita tyytymittcimdmpi:i.
Timi voi viitata siihen, erri ryTrymdt-
tomlys eldkkeen hakemiseen onkin ryy-
rymdtt<imryttd eldkkeen mldridn. Pieni
eleke harmittaa ja samalla kaikki, mike
siihen liittyy. Pitiisi tehda jatkotutki-
mus, jotta tyytymittomyyden syyt to-
della paljastuisivat.

Elekeuudistusten valmistelu ja siitd
tiedottaminen saa kansan tuomion. Pe-
rdri joka neljds vakuutetuisra pitdl sird
ldhes kelvottomana. Samansuunraisia
viesteji on tullut muualtakin. Uudistus
on paitsi suuri ja jokaisen elemeen vai-
kuttava, my<is monimutkainen ja vai-
keasti yksilotasolla hahmotettava.

Eldkeuudist ustiedotramiseen ryyry-
mittomien ikdhaitari on mielenkiinroi-
nen. Eniten ryyrymdttomii oli ikdluokas-
sr 50-59. jorka ovat synryneer vuosirra
1943-t953.

Tyoeliikej:irjestelmd on jo lihettinyt
vaihtoehtolaskelmia tycissl yksityisilll
aloilla olevill e 1940-1942 syntyneille.
Se varmaan auttaa timdn iklryhmdn
tiedontarpeissa, mutta laskeImien teke-

7,34

7,18

7,72

7,7o

6'9q

6,t6

7,32

Kuviossa on oikealla arvosano-
ien keskiarvot. Palvelun tunnet-
tuutta kuvaa ei-osaa sanoa osan
pienuus. Siten elikeotteet ovat
parhaiten tunnettuia ia verkko-
palvelut heikoiten.

o 20 4o 6o 8o too o/o

minen myris nuoremmille ikiiluokille
olisi erittiin tarpeellista.

Va kuutettu jen tyytyviiisyys
strategisesti tlirkeii!i

Taman artikkelin tiedot ovat tutkimuk-
sesta, joka liittyi Elhketurvakeskuksen
vuoden 2003 strategiaan ja tuloskorttei-
hin. ETK:n strategian mukaan vakuu-
tettujen tulisi olla tyoelakejarjestelmin
palveluihin riyrywaisia. Tirtkimus on en-
simmiinen kerta, jossa tdti ryyrywdisyyttd
mitaraan niin, ettd palveluja eritellaen.

Voidaan perusrellusri sanoa. ettd ryo-
elekejerjestelmi toimii niin hywin, ettd
vakuutetun ei tarvitse tietil tai tehdl
juuri mitddn. Tdstd huolimatta palve-
lumielipiteiden tunteminen on tarkeea,
koska se heijastaa tyoelakejarjestelmdn
yleiskuvaa, tunnettuutta ja luottamus-
astetta vakuutettujen keskuudessa. Viele
tlrkedmpdd on paikallistaa kipupisteet
milrdtietoisen kehittimisen llhtrikoh-
diksi.

Tutkimuksen tiedonkeruun teki
Thloustutkimus kesdkuussa 2003. Tut-
kimus oli osa Omnibus-tutkimussarjaa
ja siinl haastateltiin henkikikohtaisesti
edustavaa otosta suomalaisia, jotka ovat
inl:ian 20-64-vuoriaira. Tdmen iklisistd.
vain muutama prosentti ei ole koskaan
ansainnut tyrielikettd, joten vakuutettu
-nimike on perusteltavissa. Samassa yh-
teydessd kerlttiin tietoa verkkoasiointiin
.ia Tyoelake.fi -palveluun liitrywiste ky-
symyksistl. Haastateltavien lukumilrd
oli781.

Haastatteluissa vakuutettuja pyydet-

tiin antamaan kouluarvosana (4-10) seit.
semille vakuutettujen palvelulle, jos he
sen tuntevat. Lisnksi pyydettiin yleisar-
vosanaa. Aluksi haastatelluille kerrottiin,
etti ryoehkelaitolaet j a L,ldketurvakeskus
muodostavat ryoehkejdrjestelmdn.

Tulokset osoittivat, ette eri palvelu-
jen arvosanat keskenddn ja yleisarvosanan
kanssa oIivar vahvasti samansuuntaisia.
Tamin vuoksi pienetkin eror arvioin-
neissa ovat merkittdvid. Toisin sanoen,
jos antaa yleensd 8 ja jollekin palvelulle
amaa7, niin sille tiyryy olla sry.

Thustamuuttujina oli yleisten tekijoi-
den lisdksi myos tyossd olevien vakuu-
tettujen osalta ty<iskentely yksiryisella tai
julkisella sektorilla. Tulokset osoittivat,
etta sektoreittain arvioinneissa ei yleensd
ollut suuria eroja.

Pi rkko I ti ii s ke lti i n e n
Eldketurvakeskuksen

kehityspiiiiltikkti
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Veritas Ellkevakuutulisen tuore toimitusj ohtaj a Jan-Erik Stenman:

Muutokset tuovat mukanaan
mahdollisuuksia
Tu rku laisessa ettikeva ku utusyhtitissd vai htu i valta maalisku u n

alussa. Uusi toimitusjohtaia on tutustunut yhtititin ja tytieltikeva-

kuuttamiseen jo viime kesHstd ltihtien. Alan jdhmeys on maailman

bisneskuvioissa kannuksia hankkineen miehen mielestd silmiin-

pistdvdE, mutta pienenti toimiiana hdn ndkee idrjestelmtissti mytis

muutoksen mentdvi6 rakoja.

v an-Erik Stenman on varmaankin

t saanut kylldstymiseen asti vastara

I kysymyksiin "miltl tunruu muut-

I taa DallasisraTLrkuun?". Silti koh-

, teliaan maailmanmiehenkasvoilla

- ei ndy drtymyksen merkkejdkddn
hlnen joutuessaan arvioimaan heti haas-
tattelun kerkeen maisemanvaihdoksen
aiheuttamaa kulttuurimuutosta.

- Luonnollisesti Suomessa on toisen-
laista kuin Yhdysvalloissa. Mutta liiketoi-
minta on liiketoimintaa kaikkialla, Sten-
man toteaa.

Tytieliikej nrj estelmdln siirtym i nen
Nokian rahoitusjohtajan paikalta lienee
sentdin hhes kulttuurishokki?

- En sanoisi aivan noinkaan, Stenman
vastustelee. - Toki ryc;elakeympdristd on
omanlaisensa ja melko kankea liikkeis-
sIIn, mutta yhti<;n johtaminen on aika
samantapaista eri toimialoilla.

Hetsin kitiiissyntyinen f an- Erik Sten man
on opiskellut iuristiksi Ruotsissa ia
iatkanut opintoiaan Yhdysvalloissa.
Suomessa han teki ensin pankkiuraa ja
siirtyi kohta sen i5[keen Nokiatle ia sitii
mytitd maailmalle. Paluu kotimaahan ia
Turkuun on suiunut hyvin.

Piitimiiiiriiiin odotushuoneen kautta

Stenmanista tuli virallisesti Veritas Elike-
vakuutuksen toimitusjohtaja maaliskuun
alussa. Uuden toimitusjohtajan valinta
oli selvilh jo viime keslnd, jolloin han
alkoi rydskennella yhtion hallituksessa.

Turkuun ja Veritaksen toimitusjoh-
tajan huoneeseen Srenman muutti vuo-
denvaihteessa, mutta viralIista valtikan-
vaihtoa yhtir;ta vdliaikaisesti johtaneen
Thor Souranderin kanssa piti odottaa
vield muutaman kuukauden ajan. Tata
erikoislaatuista menettelyd vaati Vakuu-
tusvalvontavirasto, jonka mielestd rycield-
keyhtidn toimitusjohtajaksi ei voi suoril-
ta jaloin alan ulkopuolelta hypdtd.

- Sisddnajoani ovat jouduttaneet kaik-
ki ne osaavat ihmiset, joita meilld on pal-
jon koko yhticiryhmdssd. Heiddn tuken-
sa ja ndkemyksensl ovat kullanarvoisia,
Stenman kiittelee.

- On mielenkiintoista olla t<iissl yh-
ticiryhmdssd, joka tarjoaa asiakkaalleen
kartavaa turvaa lepi koko elemenkaaren,
hdn sanoo viitaten turkulaiseen henki-
tyttdreensd ja Helsingissd pdikonttori-
aan pitivddn keskindiseen vahinkova-
kuutusyhtici<in.

Vakuutusryhmdln kuuluvat lislk-
si Veritas Rahastoyhtiti ja Rahastotori
Oy, Hiisi Varainhoito sekl Hiisi Pank-
kiiriliike.

Kietikytpyi kaiken aikaa

Veritas-kyIteilld varustettuja konttoreita
on kolmisenkymmentl eri puolella Suo-
mea. Veritaksen vakuutuspalveluja tar-
joavat my<is ahvenanmaalaisen Alandian
toimipisteiden lisdksi Aktia Sdlstcipan-
kin, itsenlisten sddstopankkien, paikal-
lisosuuspankkien sekd Alandsbankenin
konttorit. Stenman korostaa, ettei yhtiri
ole Ievittlyrynyt pelkdstdln ruotsinkie-
liselle rantaviivalle toisin kuin yleensd
vlitetddn.

- Tosin vahinkoyhticille on ollut pe-
rinteisesti vahva markkina-asema ranni-
kolla. Nyttemmin asiakkaita on tullut
muualtakin ja jopa siinl midrin, ettl
vahinkoyhtiri on ndyttdnyt kasvulukuja
alan yleisestd kehiryksestd poiketen, hdn
huomauttaa.

Henkivakuutusyhtion maantiede on
seurannut eldkeyhti6td, joka puolestaan
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takavuosina levittdytyi pitkin Suomea
silloisen kumppaninsa Llhivakuutuk-
sen perdssl.

- Meilla on koko maan kattava ver-
kosto, .iossa asiakasta palvellaan henen
aidinkielellaan. Ruotsin kieli ei siis ole
meille mikeen iohtotdhti, Srenman va-
kuuttaa.

- Yhticiryhmlmme on pikemminkin
luonnollinen kielikylpy sielli tyrisken-
televdlle. Asiat hoidetaan kummallakin
kotimaisella sujuvasti vaihdellen sen
mukaan, mitd kieltd keskusteluun osal-
listuvien enemmist<j juuri silld kerralla
l(ayrtaa.

Pieni osaa arvostaa yhteistytitii

Juuri ruotsin kielen kuuluvan aseman
vuoksi Veritasta ollaan usein sovirta-

massa sille muutoinkin huonosti sopi-
vaan erikoisyhtirin rooliin. Toinen syy
ontuvaan roolitarjontaan on yhti<in pie-
nuus. Tosin sekin on suhteelIinen kasi-
te, silla koko yhti6ryhmissd ryciskentelee
noin 430 ihmistd.

- Emme me ole rajanneet tuotevali-
koimaamme emmekd ole edes siind mie-
lessl pienid, ettl pllsisimme vdhemmdl-
li esimerkiksi osaamisen tai tietimyksen
hankinnan suhteen, Stenman toteaa.

Stenman ei ole huomannut yhti<ikoon
niin ikdln haittaavan alan yhteisissl pro-
jekteissa kuten rycielekejdrjestelmln yh-
teisen tietojdrjestelmdn kehiryshanketta
varten perustetun Arek Oy:n neuvotte-
lupriydissd. Tlllaisia yhteisryohankkeita
hdn pitll erittdin tarpeellisina pienem-
mille toimijoille.

Omaa eldkeyhteistycitddn Veritas te-

kee ahvenanmaalaisen Pensions-Alan-
dian kanssa. Yhtiot toimivat toistensa
asiakkaiden palvelukanavina ilman sen
kummempaa kilpailuasetelmaa. Sten-
man kertoo, ettd Alandia-yhteistyrilld
on pitkdt perinteet ja niin hywdt koke-
mukset, ettei jdrjestelyd ole mitddn syytd
muuttaa.

Lakisiiiiteisyys kan gistaa
nopeampiliikkeistiikin

Veritasta on ajanut kumppaneiden etsin-
tdin synergiahyoryj en hakeminen.

- Haluamme olla kustannustietoi-
sia, tehokkaita ja nopeita. Tyoeliikeala
on jossain mddrin raskas liikehtimlin ja
tldlh on sen verran isoja toimijoita, ettd
ehka kevytrakenteinen yhtiri pystyy no-
peammin kuin raskas toimiia reagoimaan
signaaleihin ja muuttamaan tarvirraessa
suuntaansa.

Stenman selvdsti lempenee mietti-
mdn muutosten mukana piilevil mah-
dollisuuksia. - Alalla kuin alalla on ta-
pahtunut valtavasti muutoksia viimeisten
kymmenen vuoden aikana, eiki mikddn
kieli vauhdin hidastuvan. Tdssi ympiris-
tcissi vaaditaan yrirysjohdolta valppautta.
Saattaa nimittdin olla niinkin, ette tieryt
mahdollisuudet ovat auki vain rajallisen
ajan, hdn toteaa.

LakisiiteisyTs tekee Stenmanin mie-
lestl kaikesta hywlstd huolimatta ryriele-
kejirjestelmlstd ja sen reformeista jossain
mddrin kankean. Hen kertoo olevansa
pohjoismaisen hywinvointimallin kan-
nattaja, mutta toteaa maailmalla asut-
tuaan ndkevlnsd my<is vapaaehtoisten
ratkaisujen hywdt puolet.

- Olisi s)yte entiste enemmdn miet-
rie, minke suuruisena lakisldteinen palik-
ka halutaan nahda ja miten sen ympirille
voidaan vapaaehtoisilla iarjestelyilh esi-
merkiksi sosiaaliturvaa tai hyvinvointia
rakentaa. Mitka asiat kuuluvat yhteis-
kunnan hoidettaviksi ja mitkii tulisi ra-
hoittaa muuten kuin verovaroin?

- Esimerkiksi Yhdysvalloissa niin sa-

nottua kolmatta sektoria ja vapaaehtois-
rydre arvosreraan paljon. Ldpi sikiilnisen
liiketoiminnankin kulkee vahva yhteis-
vastuun periaate, Stenman huomauttaa.

Teksti : Koti Ko lliomiiki
Kuvot: luho Rohkonen
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EU laajentuu -muuttuuko
sosiaaliturva?

T-t ur(x)Pan unionin sosiaalirurv:ttr
I r koordinaatiosllnnokser koskc-
I I u., u*pur,a lukien mycis uusi:r

IJlrr.nmai ra, v.ri kka ryrivor nr:rrr

vapaalle liikkuvuudelle on nykyisiss:i
jdsenvaltioissa ollut mahdollista ascttaa
siirtymlaikoja. Suomessa siirtymiiaika
on kaksi vuotte.

Yhden maan lainsiiHdiintti
periaatteena

EU:n sosiaaliturvan koordinaatiolain-
s:i:idri n nrin yksi kcskeisi mpiri periaarrei-
ta on, ettd henkilo kuuluu vain yhden
jiser.r maan sosiaal iturvajdrjestel mIdn.
Yleensl henkili; vakuutetaan tyriskente-
lym:rassa. Sama periaate tulee koskemaan
myds uusia jriscnmaita.

EU:n si:innciksissi poikkeuksenr
tvtiskentelymaan lai nsdiidlntririn on,
cttd henkiltj voi kuulua tietyn aikaa
liihettdvln jlsenmaan sosiaaliturvairn
toisessa .jdsen maassa tyciskcnnellessl.ln.
Suomessa Fllriketurvakeskus antaa trist:i
todistuksen.

Vakuuttamisen osirlta uudet nraat
voidaan jakaa maihin, joiden kanssa
Suomella on io olem:rssa kahdenvrili-
nen sosiaaliturvasopirnus ja maihin, joi-
den kanssa sopimustir ei ole. Suomella

on kahdenvllinen sosiaaliturvasopimus
Baltian maiden kanssa. Jos henkilii on
tyriskennellyt ennen toukokuun alkua
Virossa, Latviassa tai Liettuassa, hdnet
on jo sopimuksen perusteella yleer.rsi
vakuutettu ryoskentelymaassa.

Jos tyontekijd on komennuksella
toisessa sopimusmaassa ja hrinella on
Suomessa vakuuttamisesta Elriketurva-
keskuksen antama todistus, sosiaalitur-
vasopimuksen perusteella annettu todis-
tus pys)y voimassa. Henkik;n ei tarvitse
hakea erikseen EU:n sidnr-rcisten mukais-
ta todistusta.

Muissa kuin Baltian rn:rissa henkilr;
on voitu vakuuttaa useammassa kuin
yhdessi maassa saman ryoskentelyn pc-
rusteella. Jos henkild on tvoskenncllyt
csimerkiksi Puolassa, h:inet on mahdol-
lisesti vakuutettu samanaikaisesti seki
Puolassa ettd Suomessa. Kun sosiaalitur-
vasopimusta ei olc. mikIIn ei estl tytis-
kcntclymaata vaati masta vakuutusmak-
suja, vaikka rydntekijl olisi Suomen laki-
en perusteella vakuutettu mycis Suomessa
ulkomaan komennuksen ajalta.

Jos komennus edelle n.rainittuihin
maihin on alkanut ennen toukokuuta
ja jos ryontekijd kuuluu sekl TEL:n ettl
Kelirn turvan piiriin ulkomailla ryosken-
nellessiin, tyontekijllle voidaan hakea

todistus Ehketurvakeskukselta Suomen
sosiaaliturvan soveltamisesta. Edellytyk-
send on, etti EU:n sllnntjkset tdyttl,ver
Suomen sosiaaliturvan soveltamisesta ul-
komaan komennuksen ajalta. Jos todis-
tus myonnetdln, rydskentelymaalla ei ole
oikeutta enIl peril vakuutusmaksuja.

Etdketurvaan lieviH parannuksia

EU:n laajentumisen jdlkeen elakkeet
laske taan kahdella tavalla silloin, kun
hcnkilci on ollr.rt vakuutettu Suomen li-
s:iksi n.rycis uudessa jdsenmaassa. Ehkkeet
Iasketaan kansailisen fa EU:n silnn<isten
mukaan. Niistri suurempi maksetaan.

EU:n sdiinnristen mukaan laskettu
tydeldke voi l<ahdessa ti[anteessa oll:r
suurempi kuin kansallistcn siinrriistcn
mukaan laskettu eldke. Jos henkilii on
tehnyt tyoti toisessa jiisenmaassa yli
60-vuotiaana, tyoskentely rinnastetaan
Suomessa tehtyyn tyiihon sitcn, ectd
EU:n silnn<isten mukaan laskcttuun
eldkkeeseen lasketaan yhden prosentin
lisikarttuma. Jos raas henkiltj tr.rlce ryo-
klwyttrimdksi ryosuh teen aikan:r toisessa
jlsenmaassa, ja jos hanella ci enlh ole
tulevan ajan oikeutta kansallisen Iain-
sdlddnncin perusteella, hdnen tycielik-
kecseensd myrin netiidn Suomesta tulevaa
aikaa siind suhteessa, joka vastaa Suomen

ryciskentelyd.
Uusiin jisenmaihin tai niiistd maista

mycinnettyihin chkkeisiin voidaan hakea
tarkistusta EU:n sllnnristen mukaisiksi.
Jos kysymyksessi on Suomessa asuva
ellkkeensaaja, tarkistuksclla ei ylcen-
sI ole vaikutusta Suome n tyirelrikkeen
rnldrdIn. Sen sijaan kansaneldkkeen ja
ulkomaan ehkkeen mdlrdln tarkistuk-
sella voi olla merkitystd. Suurin merki-
tys on ehke kuitenkin sillc, ettd nruista
kuin Baltian maista ei vdlttlnriirti ole
maksettu elekettd Suomeen.

Uudessa jisenmaassa asuvalle hen-
kilc;lle tarkistus voi vaikuttaa Suomen
tyoeldkkeenkin mrilriin. Tydelrikkee-
seen voidaan mycintdi edelLi rnainittu
yhden prosentin lisdkarttuma, jos hdn
tehnyt tyritd toisessa jlsenmaassa yli 60-
vuotiaana. Samoin tulevaa aikaa voidaan
myonttd Suomen ry<iskentelyn suhteessa,
vaikka aikaisemmin myrinnetry ryoeldke
olisi ollur vapaakirjaelike.

Kansanellkettl ei yleensd ole myrin-
netty niihin maihin, joiden kanssa
Suomel[a ei ole sosiaaliturvasopimusra.
Sopimusmaihinkaan ei ole mycinnctty
kansanehkkeen tycikywyttomyyseleket-

Vappuna Euroopan un ion in f dsen mddrfi ldhes kaksinkertaistuu.

Sen jdlkeen siihen kuuluu z5 idsenvaltiota. Vdestiimddrd kasvaa

20 prosenttia, jol[oin sen alueella asuu noin 455 mitjoonaa ihmistd.

Uudet idsenmaat ovat Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slova-

kia, Slovenia, Tsekki, Unkari ja Viro.

Laajentuminen muuttaa mytis sosiaaliturvaa silloin, kun tytinteki-

jii tiikkuu Suomen ja uusien jdsenmaiden vetilla.
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td. EU:n laajentumisen jel-
keen myris kansancleke voi
tulla maksettavaksi uusiin jd-
senmaihin.

Tydelakkeen ulkomaille maksam isessa

ei ole ollut vuodesta 2003 alkaen rajoi-
tuksia. Tycittomyyselekkeen maksami-
nen on kuitenkin voitu keskeyttii, jos
eldkkeensaaja on estynyt vastaanottamas-
ta ryota esimerkiksi yli kuukauden pitui-
sen ulkomailla oleskelun vuoksi. Oleske-
lu EU:n jdsenmaissa ei ole kuitenkaan
keskeyttdnyt elekkeen maksamista.

Vapusta alkaen tyrittomyysehkkeen
maksamista ei keskeytl, vaikka
henkilo oleskelisi tai asuisi esimcr-
kiksi Virossa.

Muukin sosiaaliturva [aaienee

Mycis muuhun sosiaaliturvaan kuin elak-
keisiin sovelletaan laajentumisen jdlkeen
EU:n sosiaaliturvan koordinaatiosdln-
nriksii.

Sen mukaan muun muassa Suomesta
turistimatkalle Prahaan ldhtevi henkilo
saa ikillisesti sairas-
tuttuaan vdlittrimdn
hoidon Tsekeissl
samojen taksojen
mukaisesti kr.rin T!e-
keissd asuvat ja tytrs-
kentelevdt henkilot.
Suomi saattaa joutua
maksamaan lapsilisdn
Puolassa asuvil[e lap-
sille, jos lapsen van-
hempi ryciskentelee Suomessa jne.

Baltian maiden kanssa on ollut jo
olemassa sosiaaliturvasopimukset, joi-
den perusteella EU:n koordinaatiosdin-
nristen tyyppisid sopimusmiiriyksii on
sovellettu henkiloihin, jotka Iiikkuvat
Suomen ja Baltian maiden velille. EU:n
sddnnristen soveltaminen tuo kuitenkin
monia uusia tilanteita siihen, kuinka so-
siaaliturva maaraytyy henkilon liikkuessa
Suomen ja Baltian maiden vililld.

Lisiiiintyykti sosiaalitu rvaturism i ?

Laajentumisen yhteydessi on mytis kes-
kusteltu sosiaaliturvan vddrinkdytcistd -
"sosiaaliturvaturismista". Uusien jlsen-
maiden sosiaaliturvan taso on heikompi
kuin nykyisissc jdsenmaissa.

Suomen liittyessd EU:hun pelittiin,
ettl portugalilaiset rynnistdvlt Suomeen,
vievlt meiltd rycipaikat ja kdyttlvlt mei-
dIn sosiaaliturvaamme vddrin. Kuinkas

kavikaan? Kuinka monra porrugalilaista
rytiskentelee Suomessa tai saa jotain so-
siaaliturvaetuutta Suomesta?

Liikkuvuuden lisdlnryminen Suomen
ja Viron valilld on varmasti todellisuut-
ta. Taytyy kuitenkin muistaa, etrii Viron
asukasluku on alle puolitoista miljoonaa.
Toisaalta, onko se yhtiln pahempi asia
maksaa sosiaaliturvaetuuksia Suor-nesta
virolaiselle kuin ruotsalaiselle, jos nro-
lemmat tiyr tdvdt lainsllddn noss:i s:i:ide-

ryt edellytykset.

loono Rissanen
EISketurvakeskuksen

lakiosaston kehityspiiiitlikkti
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Yleiski4
Yerkossa

eet

'L Yvkvisinyleiskirjeetonjaettu
l\ I o,u jac-yteiskirjeisiin.
I \l A-vleiskirieilld on annetru

I \ trt i.n sovelramisohjeita,
B-yleiskirjeet ovat liitryneet vastuun- ja
kustannusten jakoon. C-yleiskirjeet ovat
koskeneet tietoliikenneohjeita.

Tdsti ldhtien yleiskirjeitii nimitetldn
soveltamisohjeilsi. Oh.ieita annetaan lain
soveltamisesta ja rahoitulaesta. Rekisteri-
ohjeim kutsutaan ilmoitusliikenneohjeik-
si. Tiedotteilla ilmoitetaan muun muassa
annetuista hallituksen esiryksiste ja vah-
vistetuista laeista.

Lain soveltamiseen ja rahoitukseen
liitryviit ohjeet ja tiedotteet ltiyrywiit ry<i-
elakelakipalvelusta. Ilmoitusliikenne-
ohjeet ovat ohje- ja ilmoituspalvelussa,
joka on yksinomaan ry<ieldkejdrjestelmin
sisdisessl kdytrissd.

Yleiskirjehanketta on vetdnyt vuo-
desta 2002 lukien hhes pldtoimises-
ti projektipeallikko Riitta Ahovaara.
Hankkeen suuruutta kuvaa se, ettd siini
on ollut seitsemin osaprojektia ja kolme
ohjelmistoroimittaj aa.

Samanaikaisesti kaikkien
saatavilla

Nykyisin soveltamisohje tai tiedote on
tullut kdyttiijnnsl postilokeroon tai p<iy-
dan kulmalle. Kliyttlijiin ei ole tarvinnut
muusta huolehtia kuin ettd hen on il-
moittautunut yleiskirjeiden jakelulistoil-
le. Nyt tytintekijan on akdivisesti kiiyriivii
verkossa tarkistamassa, onko uusia ohjei-
ta tai tiedotteita tullut. Hdnen itsensl on
pidettdvd tietonsa ajan tasalla.

ProjektipXXllikk6 Riitta Ahovaara
kuvailee yteiskiriehankkeen suuruutta
toteamalta, ettfl tydtl on tehty yli
kaksi vuotta. Hankkeessa on oltut
seitsemIn osaproiektia ja kolme
ohielmistotoimittaiaa.

Kauan odotettu uudistus otetaan
klytttitin toukokuussa

Toukokuusta lfihtien soveltamisohjeet ja tiedotteet ltiytyviit ver-

kosta. N iistti tu lee osa E16ketu rvakesku ksen tytieltikela ki pa lvelua.

5en j6lkeen kayttajillti on saatavitla samanaikaisesti viimeisin tieto

voimassa otevasta laista, sen soveltamisoh jeista ja oi keusktiyttin-

ntisti. Sovettamisohjeiden eti vanhalla nimelld yleiskirieiden jakelu

paperi ko piona lo ppu u vEh ltellen tEnn5n .ruoden aik-ana.
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Yleiskiriehankkeen
tukiryhmln iohto on ollut
iohtaia Bo Lundqvlstin
vakaissa kllsissli. Hinen
mukaansa yhdessii
ellketaitosten kanssa on
tehty uraa uurtavaa tydtl
kohti tietoyhteiskuntaa.
Asiakkaat hydtyvnt
tuloksista ia tekijtit ovat
oppineet uutta.

,aostoPilettikk6 Pirio Pos-
ti on ollut mukana alusta
asti monenlaisissa teh-
tlviss6. Pilltehtiiv6 on
kuitenkin kilsittlnyt uu-
den patvetun ja nykyisen
tydetEketakipalvelun yh-
distimisen, ionka tavoit-
teena on entistl parempi
palvelukokonaisuus.

Pirion mielestl
aiattetu- ia my6s
ty6tapojen muuttaminen
kokonaan uusiksi vaatii
melkoisesti harioittelua.
Hankkeen edetesst on
jatkuvastl tullut esilte
uusia asioita, ioihin ei ole
osattu varautua. - Vaikka
ensimmtinen versio
palvelusta vatmistuukin
toukokuussa,
kehitettevee riittae
varmasti vielX pitkiiksi
aikaa.

- Verkkopalvelu tuo soveltamisohjeet
jokaisen ulottuville ilman erillisii pyyn-
tdje ja ryrielekelaitoksen omia jakeluja.
Sama tieto on kaikkien saatavilla samaan
aikaan, Riitta Ahovaara vahvistaa.

Kaytteja saa tarvitsemansa tiedot ver-
kosta entistd nopeammin. Jos yleiskirje
on esimerkiksi 7O-sivuinen ja kiiyttiijl
hakee siiti vain tietryd asiaa, hakusanalla
hin saa toivomansa kohdan suoraan sil-
miensl eteen.

Soveltamisohjeet on linkitetry asiayh-
teylsiinsI, esimerkiksi lainsddddntticin ja
oikeusk'dpdntritin. Siten niissl on nykyis-
tl enemmin tietoa. Ohjeet on rakennet-
tu ja kirjoitettu niin, ettd kdyttd.jin on
my<is entistl helpompi hakea niistd joko
syvdllisempdi tietoa tai vain yleistietoa.

Kokonaisia ohjeistoja tai yksittdi-
sie ohjeita voi luonnollisesti tulostaa.
Mutta niitl ei kannata arkistoida, koska
viimeisin tieto on verkkopalvelussa aina
piivitetrynl.

- Jos kdyttii?i mappitietoa, voi tulla
virheiti, Ahovaara varoittaa.

Mycis vanhat, vuosien 1962 - 2003
yleiskirjeet on skannattu verkkoon, ku-
ten mytis osa taman vuoden alussa pape-
rilla jaetuista soveltamisohjeista. Vanhat
yleiskirjeet ovat pdf-dedostoina eli ne on
tarkoitettu vain lukemiseen.

Koska vanhat yleiskirjeet l<iytyvdt
verkosta ja ETK:n arkistosta, ty<ieh-
kelaitosten ei endd vdlttlmdttl tarvitse
pitli omaa yleiskirjearkistoaan. Riitta
Ahovaara uskoo, ettl arkistoa on kerry-
nyt monta sataa metrid, jos arvioidaan,
ettd kunkin laitoksen jokaisella osastolla
yleiskirjeet on mapitettu aina vuodesta
1962 liihrien.

Riitta Ahovaara mycis vakuuttaa, ettl
soveltamisohjeiden verkkopalvelusta on
yritetty saada mahdollisimman luotetta-
vasti toimiva. Se on kiiyttiijien saatavilla
kuten rekisteripalvelutkin.

Keytteiie kuunneltu

Uudistusta on tehty yhteistytissi oh-
jeiden k?iyttiij ien eli tyciehkelaitosten
toimihenkiltiiden kanssa. Hankkeen
aikana heidiin toiveitaan on tarkasti
kuunneltu. Yhteisissl seminaareissa on
tehry tciitd ryhmissl sekd mietitry mite
asioita palvelussa pitdd olla, mitl asioi-
ra on ltiydyttlvd etusivulta ja mitd taas
sisdlkistd. Etusivu on katsaus siitd, mitd
palvelu sisdltdl.

- Myris ohjeiden rakennetta on muu-
tettu melkoisesti kiyttijikyselyn perus-
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teella. Kdyttiijien suurin toive on ollut,
etti yksi ohje pitiiii sisdlleen yhden asian,
Ahovaara tarkentaa.

- Koko yleiskirjettd kutsutaan ohjeis-
toksi, kun taas esimerkiksi jonkun ehk-
keen saamisen edellyrykset on yksi ohje.
Ohjeistoa voidaan pitld vanhana mappi-
na, jonka tiedot on jaettu eri osiin. Joku
tarvitsee malsatustietoa, .ioku toinen saa-

misen edellytyksiii, jolloin kumpikin voi
lciytld tarvitsemansa tiedon heti.

Kayttajat ovat mycis toivoneet, etti
muutoksista kerrottaisiin ajoissa. Verk-
koon onkin rakennettu uutispalsta, jossa

tiedotetaan ajankohtaisista asioista, esi-
merkilai tulossa olevista lainmuutoksista
ia muista tdrkeiksi katsotuista asioista.

- Uutispalsta on mytis ensimmdinen
herlrys jlrjestelmdn rakenta.iille tulevista
muutoksista. Nykyisin juuri rakentajien
ongelmana on ollut, ettei tietoa ole ol-
lut saatavilla riittdvdn ajoissa, Ahovaara
pahoittelee.

Verkkopalveluun koulutusta

Eliketurvakeskuksen verkkopalveluun
pddstikseen kiiytriijii tarvitsee omassa
koneessaan vain selaimen. Selain on pie-
ni ohjelmistopatke, jolla voidaan Inter-
netistd katsella tietoja. Jos henkilii osaa
kiiyttai Internetid, hln osaa myiis hakea
tietoja soveltamisohjeista.

Riitta Ahovaaran mielestd ry<intekijoi-
den kannattaisi rauhassa opetella verk-
kopalvelu, koska se muuttaa joka tapa-
uksessa heidiin tyritapo.iaan. Ahovaara
suositteleekin tekemddn pikahakuja se-

laimen puolelle, .ios jatkuvasti kayttaa
samoja osuuksia. Se nopeuttaa klyncid
entisestddnkin.

Kesln ja syksyn aikana Eldketurva-
keskus pitll yhti<iissi ja laitoksissa info-
tilaisuulsia uudesta palvelusta. Kassojen
ja slltitiiden tyrintekijtiille puolestaan
jirjestetlln koulutusta Elaketurvakes-
kuksessa.

Riitta Ahovaara rohkaisee mycis an-
tamaan palautetta. Ensimmliset kiiyttriii
koskevat haastattelut tehddln tamen
vuoden loppupuolella. Palautetta kerd-
tdln, jotta palvelua voidaan parantaa.

Te 1rsti : M o rj o - Li iso Toko lo
Kuvot: luho Rohkonen

Mikko Kirveskoski toimi
asiakirjahaltintaohjelmiston
sovetlusasiantuntiiana, pai-
kiytt6itnt ja hankkeen aika-
na tekniseni tukena pilotti-
kfl yttljitte. Mikon mielestl
keytteiet ovat hyvin mukau-
tuneet uuteen, slhkdiseen
asiakirjahatlintoon, kuten
asiakirioien metatietoihin,
verslohallintaan ia siihen,
ettel aslaklrioja enXd tarvitse
ifl riestiii kansloihln, vaan
niitl haetaan pelkesteen me-
tatietoien perusteella.

Suunnittetiia lohanna Ipatti
osallistui sisxll6n ia palve-
tun mllrittetlryn ilmoitus-
eh jelden, eritvisesti tv6suh-
derekisterin, nlk6kulmasta.
Kiinnostavinta hankkeessa
oti oppia metatieto, joka on
uusi lehestymlstapa tiedon
ilsentlmiseen ia haltitse-
miseen. f ohannan mielestl
mytis metatiedon sislistlmi-
nen olitiirkeili.

Ellkeaslantuntija Mari Rehn-
Kiukkonen edustl lakiosas-
toa sisXt16n mlXrittelysst
ia palvelun suunnlttetussa.
tislksi hln koordinoi vuosi-
na 196z - zoo3 julkaistuien
yteisklrieiden ia [A-tledot-
teiden vlentiX patveluun.
Marln mielestl haastavinta
hankkeessa oli sislll6n mil6-
rittely ia siinl yhteisen linian
t6yttmlnen eri osastojen
tarpeislin.
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Kehityspiiillikk6 luha
Lanne edustaa hankkeen
tukiryhmiissi ETK:n kes-
kusrekistereistii ia niiden
itmoitusohieista vastaavaa
etikeiiiriestetmeosastoa.
- Ongelmaltisinta on ollut
laaioien paperiohieistojen
siirtiminen ja muokkaami-
nen uudenlaiseen muotoon,
verkkopatvelun vaatimuk-
siin, luha toteaa.

Jirjestelmiasiantuntiia Kari
Alanen, Octet Q:sti on otlut
asentamassa patvetimia ja
sovelluksia.

Hin vastaa iatkossa
mytis palveli nten yltiipidosta
ja palvetun pystyssa pysymi-
sestl.

Tutkija Maria Kiviniemi toi
esiin llht6titanteen kuvaa-
misessa ja uuden palvelun
rakentamisessa erityisesti
elikkeiden rahoituksen ja e[f,-
ketaskennan nikdkulman.

Marian mielesti tirkeinti
oti ja on edetleen klyttliien
tarpeiden ia toiveiden toteut-
taminen. Tekniikan vaatimuk-
set ia kaytettevyys karsivat
vilteimmfit visiot. Ettkkeiden
rahoitukseen tiittyvlssi
ohjeistuksessa on runsaasti
matemaattisia kaavoia ia
tiismltlisi{ ilmauksia, joiden
havainnollistaminen vaatii
vankkaa asiantuntemusta.

Teknotogia-asiantuntiia
Samue[ Rinnetmiki toimi tekni-
sen ymp6ristiin pystyttim isessd
ETK:n proiektipiiiitlikktinii. Teh-
tivdssiln h5n hoiti yhteyksiil
Affecton, ETK:n ia Octetin vlililtii.
Mielenkiintoisinta hlnen mu-
kaansa on ollut monitoimittaia-
proiekti: ETK tilasi iiiriestelmiin
Affectotta, mutta se piti asentaa
Octetin yttiipittmiiiin ympiris-
tdtin. - Vaikeissa tilanteissa oti
usein setvitettivi, misti ongel-
ma itse asiassa iohtui - asennet-
tavista ohjelmistoista vai kiyttii-
ympiiristiistii.

Proiektipliillikkti f uha Lehtinen,
Affecto Oy:sti on vastannut, ette
tuotantoprosessin ja ohje- ia
tiedotepatvelun rakentaminen
on suiunut palvelulle annettuien
tavoitteiden ja sovitun aikataulu n
mukaisesti.

Edita Prima Oy:n kehityspiiit-
likkti Risto Talon harteilla on
otlut tytietikelakipalvelun
uudistaminen teknisesti ia
soYeltamisohjeiden istuttami-
nen palveluun.
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Tyti kyrryttti myys el i.kkeen I as ke n ta uudistuu

Tf ;:,,'J;,il l:r:: i;ll;
I\ ervrorda. mrre, r'oura orr-

[ \ sl ratkunut. ,os salrautta el
olisi tullut. Tyrintekijlin eldkelaeissa ny-
kyinen ajatrelu lahtee siitd, ettd ilman sai-
rautta viimeinen ryosuhde jatkuu samoil-
la ansioilla elakeikaan asti. Tydsuhteen
ehkepalkkaa kdyterddn elekeikaen jaljelle
olevan ajan eli tulevan ajan palklana.

Viimeisen tyosuhteen eldkepalkkaa
kdytetdln tulevan ajan palkkana mycis sil-
loin, kun tycisuhde on pddrrynyr, murra
ryrisuhteen plltrymisestd ei ollut kulunut
360 sellaista pdivr,il, joilta henkilo ei ol-
lut saanut mitddn etuutta. Jos rycisuhteen
pddtrymisestd on kulunut kauemmin, tu-
levan ajan ehkettl ei tule. Nykyjlrjestel-
mhssi tulevan ajan oikeuden menettlmi-
nen saauaa olla piivistd kiinni.

Uusi laskentatapa ldhtcc siitl, ertl
tulevan ajan oikcus hiipuu vdhitellen
ansioider.r jdddess:i kauas taakse. Kun
viimeisisti ansioista on viisi vuotta ai-
kaa, voidaan ajatella, etti henkil6 on
poistunut tycieldmcstd. Silloin hdnelle ei
endi kuulu tulevan ajan elekeosaa, kos-
ka mitidn poisjriavla ansiota sairauden
vuoksi ei o[e.

Uusi tulevan ajan ansion laskentatapa
otetaan klyttcirin vuonna 2006, vaikka
elakeuudistus muutoin tulee voimaan jo
ensi vuoden alusta. Uuden lain voimassa
ollessa ansaittuja vuosiansioita ei vieLi ole
ehtinyt kerry:i aikaisemnrin.

Tulevan ajan e[6ke lasketaan
ansioista

Uudistr.rkscn jiilkccn tulevan ajan ehke
mdlrdyryT kaikissa eltkelacissa pd:irsiassa
samaila tavalla. Ti.rlevan ajan ansio laske-
taan viiden vi imcisen rycikyryttomyyttd

aaaa

Tytinte ki jiii n eldkelaeissa siirrytddn vih ite[[en pois

tytisuhdekohtaisesta e[Skkeen laskennasta vuoden 2oo5

i6 [kee n. Eldke mtitiriiytyy petkiisttitin a nsioide n perusteella,

jottoin tytisuhteen kesto[[a eiole merkitystti. Myiis

tytikyvytttimyyselakkeet [as ketaan u ud ella tavalla, ku n

arvioidaan sairauden vuo ksi poisjiiiiviiii a nsiota eli tu leva n

ajan ansiota. Nykyinen menettely on perustunut yleensti

viimeisen tytisuhteen ansioon. Uusi [askutapa perustuu

viimeisten kalenterivuosien ansioihin.

a

edeltivdn kalenterivuoden aikana ansai-
tuista tyiransioista ja ehkkccssii huonri-
oon otettavien sosiaalietuuksien pcrus-
teena olevista ansioista.

Mukaan otetaan kaikkien tyochkcla-
kien mukaisct ansiot.

Jos yksi tyosuhde jatkuu normaalis-
ti tyokpyttcimyyteen asti, tulevan ajan
ansio on siis rycisuhteen viiden viimeisen
kokonaisen ka[enterivuoden keskiansio.
Nykyisin tulevan ajan ansio voi olla jopa
kym nrcr-rcn viimcisen kalenterivuoden
ansio, koska ehkkeer-r perusteena oleva
ansio laskctaan enintlin tyosuhteen 10
viinreiscn kalenterivuoden ansioiden pe-
rustccl la.

Jos rytisuhtect ja ansiot ovat satunnai-
sia, tulevan ajan ansio on samoin viiden
viimeisen vuoden keskiansio. Vaikka an-
siota on esimerkiksi kerrynyt vain kah-
delta vuodelta rytrskentelypltkat yhtee n-
laskettuina, nlml ansiot jaetaan kuiten-
kin 60:lla eli viiteen vuorcen sisdltwicn

oeloIe

kurrkausicn lukrrmiirdl li.
Kcskiansion laskennassa ansio levite-

tldn koko viiden vuoden ajalle. Se voi-
si jaiide melko pieneksi, jos mukaan ei
otettaisi henkilon tuona aikana saamien
TEL:ssd mainittujen sosiaalietuuksien
perusteena olevia ansioita. Jos esime r-
kiksi henkil<i oli saanut viidestd vuo-
desta puuttuvien kolmen vuoden aikana
ansiosidon naista tytittiimyyspliviirahaa,
tlmdn ansioperuste otetaalr huonrioon
aivan kuten tyciansiokin.

Nykyisin tulevan ajan oikcus on joko
kokonaan tai ei ole ollenkaan. Se on riip-
puvainen siitd. kuinka rnonra p:iivrid on
tyrisuhteen prilttymisen ja elaketapahtu-
man vdlillri. Uudistuksen jilkeen tulevan
ajan oikeus on kaikilla, joilla on tyciansi-
oita l2 566,70 euroa 10 vuoden aikana
cnnen ellketapahtumavuotta.

Muita edellyryksid ei ole. Mutta vaik-
ka tulevan ajan oikeus on, tulevan ajan
chkkeen mliird voi olla nolla, jos viiden

TLleYan alan elike
enaa pdivdsti,kiinni
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Esimerkki tulevan ajan eli.kkeestfl

Tytintekiiii tulee ty6kyvyttdmiiksi 5z vuoden iiissii. Ansiot
viitenii kalenterivuotena en nen tydkyvyttcimyyden alka-
misvuotta

Vuosi r
Vuosi z

KuEL
KuEL+LEL
+ tycitt.pvr*
LEL

TEL
TEL

20000
25OOO

Vuosi 3
Vuosi 4
Vuosi 5

z8ooo
32OOO

34ooo

Ansiot yhteensi 139ooo

* Mukana tydttOmyyspiiivdrahan perusteena olevaa ansio-
ta tydttOmyysajalta

Tulevan ajan ansio on

139ooo euroa/6o : 23t6,67 euroa/kk

Tulevan ajan eliikeaika on tyOkwyttdmyyden alkamisvuo-
den alusta 63 vuoden iiin tiiyttiimiskuukauden toppuun
(henkil0 syntynyt heiniikuussa) eli rr vuotta ja 7 kuukautta
eli r39 kuukautta.

Tulevan aian el6ke on:

t39xt,3o/oltzxz3t6,67 euroa = l+8,8S €/kk

uusi vuosiansio mukaan laskentaan.
Kun viisi vuotta uudistuksesta on kulu-
nut, jltetddn vuosi 2004 pois laskennas-
ta, jolloin uudistus on tilti osin tdysin
voimassa.

Poi kkeu ksia kin ttiytyy

Jotta ei olisi liian helppoa, on mytis ole-
massa joitakin poikkeuksia pidsllnttirin.
Jos rytiky,vyttcimdksi tulevalla on ryriansi-
oita vain eldketapahtumavuotena tai sitd
edellisenl, myris eldketapahtumavuoden
ansiot otetaan huomioon tulevan ajan
eldkettd laskettaessa.

Tirlevan ajan ansion laskennassa slilyy
edelleen hiukan muutettuna lapsenhoito-
ajan eliikepalkkasldntri. Tame tarkoittaa,
ettd huomioon ei oteta sellaisia vuosia,
jolloin vanhemmalla on ollut alle 3-vuo-
tias lapsi hoidettavanaan. Neme vuodet
jltetldn pois laskennasta ja valitaan 10
vuoden sisdJla elaketapahtumasra sellaiset
viisi vuotta tai vihemmdn, jolloin lap-
senhoitoaikaa ei ole. Menettely kuiten-
kin edellyttld, ettd tilli saenndlla eleke
tulisi 20 prosenttia suuremmaksi kuin
normaaIisti laskettuna.

Nuorer tycikyvyttdmdt on my<is tur-
vattu. Alle 23-vuotias ei ole voinut olla
viele viitte vuotta vakuutettuna, koska
elake alkaa karttua l8 vuoden idn tdyt-
tdmistd seuraavan kuukauden alusta. Alle
23-vuoti:aan tulevan ajan ansiot tutkitaan
silti ajalta, jolloin nuorella on ylipddtdln
ollut mahdollista kartuttaa eldketurvaa.

Esimerkiksi 20 ikdvuoden tlyttdmis-
kuukautena tyrikpytttrmlksi tulevalla
tulevan ajan tarkasteluaika voi olla kak-
si vuotta. Tamen ajan ansiot jaetaan 24
kuukaudella, jolloin saadaan tulevan ajan
laskennassa kiytettdvd keskiansio.

viimeisen tdyden kalenterivuoden aikana
ei ole ryriansioita lainkaan.

Yleensd tulevan ajan ansio lasketaan
viideltd ryrikpyttcimyyttd edeltdvdltd ka-
lenterivuodelta. Se lasketaan niiden kuu-
kausien lukumllrln perusteella, jotka
ovat tyokpl,ttrjmlksi tulovuoden alusta
elekeian tiyttimiskuukauden loppuun.
Kun tulevan ajan eldkkeen laskentajak-
so alkaa io ryoky'vyttcimdksi tulovuoden
alusta, ei ryciskentelystd rycik1'vyttci myy-
den sattumisvuonna kartu eldkettl. Tir-
levan aian elake korvaa kaiken elekkeen
karttumisen eliketapahtumavuodelta.

Tulevalta a.jalta kertyy elekette tule-
van aian ansiosta 1,5 prosenttia vuotta
kohden 50 vuoden ikean asti ja 1,3 pro-
senttia vuotta kohden 50 ja 63 ikdvuo-
den viilillii. Karttuma on pienempi kuin
jos henkiki olisi ollut tyrissd, silh rycis-
kentelystd karttuu elikettd 1,9 prosenttia
vuotta kohden 53 ikdvuodesta lahtien.

Viiden vuoden siirtymikausi

Tulevan ajan uusi laskenta tulee kdyt-
tcirin vdhitellen. Kun tyrikyvyttomyys
alkaa vuonna 2006, ei uuden laskentata-
van mukaisia ansioita vield ole kuin yh-
delti vuodelta. Jotta satunnaisuus vIl-
tettdisiin, keskiarvon laskentaan otetaan
mukaan mycis vuoden 2004 ansiot. Niitd
ei kuitenkaan lasketa uudella tavalla.

Vuoden 2004 tulevan ajan ansioon
mukaan luettava ansio saadaan Iaske-
malla se elakepalkka, joka olisi tulevan
ajan eldkepalkka, jos ehketapahtuma eli
ty<ikyvytt<imdksi tulo olisi tapahtunut
31 .12.2004. Eli vuoden 2004 tulevan
ajan laskennassa on mukana mahdolli-
sesti jopa kymmenen vuoden keskian-
sio nykyiseen tapaan laskettuna. TImI
kuukausitasoinen elakepalkka muutetaan
vuosiansioksi ja sen jdlkeen se kdyttlyryy
kuten vuoden 2004 jalkeiset ansiotkin.

Seuraavina vuosina otetaan aina yksi

Morjukka Hietoniemi
Eldketurvakeskuksen
suunnittelu- ja laskentaosaston
kehityspiilitlikkd
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Excecutive MBA: n l?ihttikohtana kattavuus j a korkeatasoisuus

Koulutusohj elma tulevaisuuden
vakuutusjohtaiille

Vakuutustuotteet ovat yhd [Hhempdnd

rahoitustuotteita. Alan palvelu ista vastaavan

on tunnettava mytis sosiaaliturvaa.

Jatkokoulutusta on nykyiitin sovellettava

heti omalla tyti pai kalla. Niii h i n vaatim u ksiin

pyrkii vastaamaan vakuutus- ja rahoitusalan

asiantuntijoitte rakennettu Executive MBA

-koulutusohjelma.

f Takuutusalan koulutuskeskus ja tmpereen yliopis-

\/,on tiydennyskoulutuskeskus keynnistavat ensim-
Y mdisen MBA-tasoisen vakuutus- ja rahoitusalan

jatkokoulutusohjelman Suomessa. Ohjelma on suunnattu
ndissl tehtdvissd vdhintlin muutamia vuosia toimineille
asiantuntij atasoisille henkildille.

- Vakaalla vakuutusalalla on vanhastaan totuttu pitkiin
karriiireihin mytrs johtotasolla, sanoo koulutusohjelman
Advisory Board-taustaryhmdln kuuluva Timo Laitinen
Valtiokonttorista.

Runsas 15 vuotta sitten alkanut siiiidellyn talouden pur-
kamisen jiilkeen alan johtajat ovat kuitenkin vaihtuneet
huomattavasti useammin.

- Toimiala on kokenut kolhuja ja osin omasta syys-
tllnkin.

Toimintaympdristcin ja itse vakuutusalan muutokset vaa-
tivat Laitisen mielestd alan johtajilta ja asiantuntijoilta en-
tistlkin kokonaisvaltaisempia tietoja ja taitoja. Tirrbulenssi
avaa myris mahdoUisuuksia.

- Laaja-alainen koul utus hel po ttaa I i i kkumista tehtdvistl
toiseen myos konsernien sisilld.

Teoriasta toteutukseen

- Ldhtcikohtana koulutusohjelmassa on pidetry vdhintdin
alempaa yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoista tutkin-
non suorittaneita ammattilaisia, jotka eivdt voi endd ir-

Koulutusohielman
tiedotustilaisuus
pidettiin Vakuutusalan
koulutuskeskuksessa
72.2.2OO4

rottautua pitkiin teoriaopintoihin, sanoo vakuutustieteen
professori Raija Jiirvinen Tampereen yliopistosta. Hin on
koulutusohjelman pddvastuuhenkik;.

Silti tutkinto on hlwin laaja-alainen, mike kuvastuu oh-
jelman rakenteessa etenemiseni strategiasta ihmisten joh-
tamiseen ja yhteiskuntavastuusta tulosjohtamiseen. Ohjel-
massa on kuitenkin varattu tilaa ajankohtaisille teemoille,
silla viela on vaikea ennustaa, mitd uutta alalla tapahtuu
hhivuosina.

- Useilla tulevaisuuden johtajilla saattaa olla puutteita
numeron murskaamisessa, mikd selittdl talouden ja lasken-
tatoimen merkittdvll osuutta, muistuttaa Jdrvinen

Suunnilleen kolmivuotiset MBA opinnot ovat laa.iuu-
deltaan 60 opintoviikkoa. Ldhiopintojaksot pidetdin pdd-
osin Helsingissd ja Thmpereella. Koulutusohjelma maksaa
24 000 euroa, mutta kouluttajiksi on luvassa alan parhaita
nimi6.

- Ensimmd.isella kerralla mukaan on ilmoittautunut hy-
vin monenlaista v1ked, muun muassa yksi vakuutusmekla-
rikin, Jlrvinen myhdilee.

Nailla nakymin rahoitus- ja vakuutusalan jatkokoulutus-
ohjelmaa ei kiynnistetd vuosittain.

Omanlaista koulutusta omi[[e
vakuutusammattilaisille

Kansainvdlisryvdssl rahoitus- ja vakuutusrydssd, englannin-
kielen taito on vdlttlmdtrin edellyrys opiskelijalle.

Miksi sitten tulevaisuuden mahdolliset rahoitus- ja va-
kuutusjohtajat eivdt lihtisi hakemaan oppia suoraan ulko-
mailta?

Ehke-Fennian Frva Grannenfelt Advisory Boardista pe-
rustelee oman koulutusohjelman tarvetta omilIa eriryisolo-
suhteillamme. Hdnen mielestiln elemme taalla globaalien
finanssitavaratalojen ja paikallisten erikoistuneiden toimi-
joiden vllimaastossa.

- Jos innovatiivinen islantilainen pankki kykenee voit-
tamaan Pohjoismaissa markkinoita, miksei sellainen onnis-
tuisi meiltdkin, Grannenfelt ndkee.

Teksti: Kimmo Kontio
Kuva: Tuulikki Routio
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Sairausvakuutus 4o vuotta

Sairausvakuutus on ollut osa
suomataista sosiaatiturvaa jo

4o vuoden alan.
Vakuutetut ja tycinantaiat a[-

koivat maksaa sairausvakuutus-
maksua t 4.t 964. Syyskuussa
avattiin sairausvaku utustoimis-
tot, jotka ryhtyiviit maksamaan
vakuutetuitte uusia sairausva-
kuutuksen etuuksia, kuten saira-
uspiiivdrahaa, 16iikekorvau ksia
f a iiitiyspziiviirahaa.

Sairausvakuutustaki la -ase-
tus vahvistettiin vuonna 1963.
Lain mukaan iokainen Suomes-
sa asuva on vakuutettu sairau-
den, raskauden ja synnytyksen
varalta. Sairausvakuutuksen
etu udet rahoitetaan piiiiosin
vakuutetuitta ia tytinantaiitta
ke riittiivi tki vaku utusm a ksu i [[a.

Sairausvakuutustaki astui voi-
maan vaiheittain. Sairausvakuu-

tusmaksua vakuutetut ja tyOnan-
tajat atkoivat maksaa t4.t964.
Vakuutetuilta maksu oli tuottoin
o,375 prosenttia kunnallisvero-
tuksessa verotettavasta tulos-
ta la ty6nantalitta o,5 prosenttia
patkkasummasta.

Sairausvakuutuksen toi-
meenpano annettiin Kansanelii-
kelaitoksen tehtavaksi. Saira-
usvakuutusasetuksen mukai-
sesti jokaiselle vakuutetutte tuli
antaa henkitdkohtaise[[a sosi-
aatiturvatunnu ksella varustettu
saira usva ku utusko rtti.

Saira usvaku utustoim istot
avasivat ovensa t9.t964 ia
toimistoista ryhdyttiin maksa-
maan sairausvakuutuslain mu-
kaisia etuuksia. Ensivaiheessa
maksettii n sai rauspiiivdrahaa,
iiitiyspiiivii ra haa, liidkekorva-
uksia ia korvausta sairauden

vuoksi tehdyisti matkoista
sekd korvauksia tiiiikiirin miiii-
rddmiistii tutkimuksesta ja hoi-
dosta. Korvaukset maksettiin
asiakkaille tiskillii kiiteisenii.

Saira usva ku utusu ud istu ksen
toinen tdytdntdcin panovaihe a[-
koi t.t.1967, jolloin ryhdyttiin
maksamaan korvauksia yksi-
tyistiiii kii rin patkkioista.

Sairausvakuutusmaksu

Sairausvakuutusmaksua mak-
savat kaytanndssii kaikki Suo-
messa asuvat, joilla on ennak-
koperinniin alaista tuloa. Tiittii
hetkettii vakuutettujen sairaus-
vakuutusmaksu on 1,5 prosent-
tia kunnattisverotuksessa vero-
tettavasta tutosta. Patkkakui-
tissa sairausvakuutusmaksu n

osuutta ei nde erikseen, siltd se

sisiittyy en nakon pidiitykseen.
Tycinantajien sairausvakuu-

tusmaksun suuruus vaihte-
lee tyOnantajan mukaan: tiinii
vuonna se on yksityisittii tyrin-
antaii[[a sekii kunnitta la seu-
rakunni[[a r,614 prosenttia pat-
koista ja valtiolta 2,864 pro-
senttia palkoista.

Sairausvakuutusmaksut tili-
tetdiin Kansaneteikelaitokselte
erityiseen sairausvakuutus-ra-
hastoon. Kunkin vuoden etuu-
det rahoitetaan samana vuonna
kertyneiltii tuotoilla. Jos saira-
usvaku utusrahaston tuotot ei-
viit riitii, puuttuva osa suorite-
taan valtion varoista takuusuo-
rituksena. Valtio turvaa lisiiksi
rahastojen maksuvatmiuden
kunakin ajankohtana. (Keta)

Vuorotteluvapaa voi pienentdt tytieldketti
Vuorotteluvapaa voi joissakin
tapauksissa pienentiid tutevaa
tydetiikettii. Asia kannattaa var-
mistaa omasta eldkelaitokses-
ta hyvissii ajoin ennen vapaan
atkua.

Monet suunnittelevat par-
haillaan [oppuvuoden vuorot-
teluvapaita. Ensi vuoden tyci-
eliikeuudistus tuo oman tisii-
vdrinsii harkintaan. Tycisuhteet
katkaistaan eldketeknisesti uu-
distuksen takia kuluvan vuoden
f ouluku un viimeisenii piiiviinii.
Tiimiin vuoden ansiot iaavat
mukaan nykyisen tyOsuhteen
perusteella Iaskettavaan etiik-

keen osaan, joka talletetaan
ETK: n rekistereihin odottamaan
tulevia etiikevuosia.

Jos tiimiin vuoden ansiot
ovat vuorottelun tai lonkun
muun palkattoman vapaan ta-
kia tavatlista pienemmdt, se nii-
kyy aikanaan mycis eliikkeen
mddriissii.

Vuorottetuvapaata kannat-
taa pitiiii viihintiiiin kahdeksan
kuukautta ja kokonaan vuoden
zoo4 puotetta. Tiilltjin tiimiin
vuoden ansiot jiiiiviit riittavan
pieniksi, eikii niitai oteta huo-
mioon eliikettii laskettaessa.
Vuorottelu pit;iisi pystyii siis

atoittamaan viimeistiidn touko-
kuussa.

Vuorottelu[[e aikovan on hyvii
varmistaa etukiiteen vapaan vai-
kutu kset tycietiikkeen mddrddn.
Ohjeita voi kysyei omasta eliike-
laitoksesta tai ETK:sta.

Eldkeuudistus muuttaa
kiiytiinttiii pysyvesti

Vuoden zoo5 alussa voimaan
tulevan eliikeuudistuksen myd
tii vuorotteluvapaa vaikuttaa
aina heikentdviisti ty6eltikkee-
seen, koska eldke lasketaan
uudistuksen jiitkeen vuosiansi

oista eikd tyOsuhteittain, kuten
nykyisin. Kokonaisia tycivuosia
ei eniiii voida jiittiiii pois eliik-
keen miiiiriiii [askettaessa ku-
ten vield tdnii vuonna.
Tosin etaikettii heikentdvdn vai-
kutuksen voi korvata jatkamatta
tydssii pitem pdiin vanh uuseld-
keidn muuttuessa loustavaksi
ikiiviitittii $ - 68 vuotta.

Vuorottetu n aikana tyOetiik-
keen laskennan peruste on ensi
vuodesta atkaen 75 prosenttia
siitii ansiosta, josta vuorottelu-
korvaus on laskettu. Tiistii an-
siosta tyOelakettii karttuu r,5
prosenttia vuotta kohti.

Melasta mitjardi euroa maatalouden sosiaaliturvaan 2oo3
Maatalousyrittiijien eliikelaitos
(Mela) kiiytti maatatousyrittiiji-
en etiikkeiden la muiden sosiaa-
Iiturvaetuuksien hoitoon viime
vuonna yti mitjardi euroa. Mi[ar-
din euron rala ylittyi ensimmiiis-
td kertaa.

Suurimmat eriit otivat eliik-
keisiin ja korvauksiin kiiytetty
778 miljoonaa euroa la tomituk-
seen kdytetty r99 miljoonaa eu-
roa. Eldkemenosta suurin osa

kiiytettiin vanhuuseldkkeisiin,
4zo mitioonaa euroa. Luopu-
misjiirjestelmien etuuksiin kriy-
tettiin 16o mitjoonaa. Tydky-
vytt6myyselakkeisiin ja perhe-
eliikkeisiin kului kumpaankin
noin 75 mitjoonaa euroa.

Maatatousyrittiijittii oli voimas-
sa 94 ooo MYEL-tydeliikevakuu-
tusta ia 19 ooo vapaaehtoista
MATA{yrita pat u rm ava ku u t u sta
vuoden zoo3 [opussa. MYEL-va-

kuutettuf en mddrii vdhentyi vuo-
den aikana nelfii prosenttia. Uu-
sia maatalousyrittiiiiii aloitti vuo-
den aikana z zoo.

Melan eliikkeensaajien miiiirii
viihentyi vuoden aikana kahdet-
la prosenti[[a r84 ooo:een. Uu-
sia eleikkeitii atkoi vuoden aika-
na7 2oo,

Uusia luopumistukia alkoi
r ooo, mikd on rB prosenttia vii-
hemmdn kuin edettisenii vuonna.

Omistajaa vaihtoi Iuopumistuen
ehdoin noin 6oo titan pettot; su-
kupolvenvaihdos tehtiin niiistii
49o titalla ja lopuitta titoitta pettot
myytiin lisiimaaksi. Luopumis-
tukea maksettiin kaikkiaan 78
miljoonaa euroa. Luopumistuen
saaiia oti vuoden [opussa 9 zoo.
(tvleta)
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Tamoereen tutkinto
tiytii 4o vuotta

IIovro
=,oOIl-

Tampereen ytiopistossa on annettu
vakuutusopetusta ihmisen tydetii-
mdn mitta. Vaatimattomasta saira-
usvakuutuskurssista on opetusalue
kehittynyt vakuutusmaistereita val-
mistavaksi akateemiseksi [opputut-
kinnoksi.

Merkkipiiiviiii vietettiin - aiheel-
Iisesti - iuhlaseminaarissa, johon
esiintyiiksi oli pyydetty vakuutus-
alan huiput ministeri6std, Kelas-
ta, ETK:sta ja Vakuutusyhtididen
Keskustiitosta. Niimii organisaatiot
ovatkin alusta liihtien otteet muka-
na kehittiimiissii vakuutusopetusta
atan tarpeita ajatellen. Kela ia Kes-
kusliitto ovat iopa sitoutuneet kus-
tantamaan vakuutustieteen profes-
suurin miiiirdaiaksi.

Seminaari kiisitteti vakuutuksen
muuttuvaa rootia yhteiskunnassa.
Niikcikutma suunnattiin Eurooppaan
ia koko maapaltoon. Erityisesti et-
sittiin tasapainoa sosiaali- ia yksi-
tyisva ku utukse n viilittii.

Merkitlepantavaa oli osanottajien
yksimielisyys Kelan, tyoetiikeliirjes-
telmdn ja yksityisen vakuutuksen
tehtiiviijaosta ja yhteistoimin nan
hyviistii titasta. Niiin ei voitu sanoa
vakuutustutkinnon alkuaikoina,
vaikka itse tutkinnon merkityksestii
la kehittiimisestd sen kiiyttiijiit ovat
kaiken aikaa olleet yhtii mieltii.

Vakuutustieteen professori Raija
Jdrvinen Iupasikin, ettd vakuutustie-
teen opetusyksikkO valmistaa am-
mattitycihcin Iaaja-alaisia niiki jciitii
ia tekee tutkimusta, iolta on todel-
lista kiiyttOii alan organisaatioissa.

Sopivasti seminaariin valmistui
Veikko Ottin historiikki "Vakuutta-
vaan ammattiin", iosta on arvio oi-
kealta.

Seppo Pietiliiinen

Vaikuttava
vakuutusopetuksen
historiikki
'- uhliessaan 40-vuotista raivaltaan
I oli Tampereen yliopiston va-

I ku,rturoi.trksell, i, sen ystdvil-

t ld erityinen aihe olla tyytyvrisid.

f J,rhlm..ninaarin vlki sai kdteensd

- tuoreen hisroriikin, jonka oli laa-
tinut vakuutusopin yliopettaja emeritus
Veikko Olli.

Tehtdvdssdin opettajana vuosina
1975-98 Olli sai itse paikalla kokea
tutkinnon tuulet ja tyvenet. Tirtkimus
perustuu kuitenkin kauttaaltaan hywin
tarkoin dokumentoituun kirjalliseen
materiaaliin, etupdlssl yliopiston omas-
ta piiristl. Oppivuosinaan OIli oli jo
kirjoittanut osuusmeijerien vakuutus-
toiminnan ja Vakuutusyhtiriiden Kes-
kusliiton historiat, joten rutiiniakin uu-
teen tehtdvldn oli saatu.

Teoksella on osuva nimi, joka koros-
taa vakuutustutkinnon kahta ominai-
suutta. Tutkinnon pohjavire on ollut
vahvasti ammatillinen, vaikka ollaankin
yliopistossa. Nimessi nlkry mycis ope-
tuksen toinen, erinomaisesti toteutunut
tavoite: valmistaa ammattiin, joka takaa
rycipaikan. Tytitt<imiksi tai pltkdtciihin
ei tutkinto ole missldn vaiheessa kou-
luttanut,

Historiikin tarkastelukulma ulottuu
jo Thmpereen takaiseen aikaan, Yhteis-
kunnalliseen Korkeakouluun Helsingissl.
Vuosina 1952-55 oli koulun yhteiskun-
nallisessa opetusjaostossa mahdollisuus
suorittaa vakuutussosionomin arvoon
johtanut kaksivuotinen tutkinto. Val-
mistuneita oli kuitenkin vain kymmen-
kunta, minki lislksi kursseihin osallistui
27 0 yhtioiden toimihenkilcia kuunte-
luoppilaina.

Pysyvlmmiksi saavutukseksi jiii alan
perusteos Vakuutusoppi, jonka luentojen
pohja-lta toimitti yhtend opettajana toi-
minut ministericin osastopddllikko Teivo
Pentikiinen.

Seuraavassa vaiheessa oltiinkin Tam-

pereella, jossa vuonna 1967 sai alkunsa
sosiaalivakuutustutkinto sijoitettuna sosi-
aaliturvan opetusjaostoon perinteikkddn
huoltajatutkinnon rinnalle. TitI ennen
oli kuitenkin johtajaJaaftko Pajulan ve-
tdmini pidetty kolme yksivuotista saira-
us- ja sosiaalivakuutushallinnon kurssia,
joilla koulutettiin ammattilaisia sairaus-
vakuutustoimistoihin.

Yleiseen vakuutustutkintoon siirryt-
tiin monien mutkien kautta vuonna
1971, jolloin sosiaalivakuuruksen opet-
taja sai rinnalleen vakuutusopin yliopet-
tajan. Tutkinnossa oli kaksi linjaa: sosi-
aali- ja yksiryisvakuutus.

Yliopiston valtiollistaminen, 1 9701u-
vun suunnitteluvimma ja 6ljykriisi loivat
varjoja vakiintuneelle tutkinnolle. Oltu-
aan vililli monenkin sulauttamisuhan
alla se pysyi kuitenkin itsendisenl, kiitos
tycivoiman tarvitsijoiden, Kelan ja yksi-

ryisen vakuutusmaailman tuen.
1990-luvun talouslaman aikaan yli-

opistoissa toteutettu tulosohjaus ja tut-
kintorakenteen uudistus johti vihdoin
siihen, ettd yleisesti vakuutustutkinnos-
ta tuli vakuutuksen koulutusohjelmassa
suoritettava yhteiskuntatieteiden kandi-
daatin tutkinto, pidaineena joko vakuu-
tusoppi tai sosiaalivakuutus.

Viimeisend vaiheena oli tutkinnon
siirryminen taloudellis-hallinnolliseen
tiedekuntaan vuonna 1 996. Pllaineena
on nyt vakuutustiede, jonka opiskeli-
jat valmistuvat professorin ohjauksessa
kauppatieteen maistereiksi.

-tama 40 vuoden kehirys on merkin-
nyt opiskeluajan pidenrymistd kahdesta
vuodesta yli neljiiiin. Valmistuneiden
tutkintonimikkeet ovat muuttuneet va-
kuutussosionomista yhteiskuntatieteen
kandidaatiksi ja vihdoin kauppatieteen
maisteriksi. Tutkinnon alun perin am-
matillinen luonne on muuttunut tieteel-
lisyytti painottavaksi.

Kehityksen kulun on Veikko Olli
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kertonut historiikissaan erinomaisella
ja mukaansatempaavalla tavalla. Tekija
osoittaa, miten yhteiskunra ia yliopisto-
laitos ovat tdnl aikana muurtuneer. Kiria
tuo esiin suorasraan kafkamaisia piirteitl
tutkinnon selviyrymisen tarinassa. Teks-
ti on luettavaa mutta samalla ryylillisesti
nautittavaa.

Moitteena voi mainita saksalais-
malliset pitkat kappaleer, rarpeerromar
toistot ja pienehk<it painovirheet, jotka
johtunevat kirjoittajan armorromasra
loppukiristl.

Alkupiiii perusruu yksinomaan kir-
jallisiin lahteisiin. Ainakin sosiaaliva-
kuutustutkinnon aikaiset kiinteet ja
plittdjien motiivit tekija on oivaltanut
oikein. Myrihemmdt ajat miltei hamaan
loppuun han on elanyt tapahtumissa itse.
Tdltd osin on rierenkin olemxsa asioiden
vdrittimisen vaara, johon mielestdni teki-
jii ei ole juurikaan langennut.

Teosta voi suosirella tutkinnon lepi-
kiyneille ja siti opiskeleville, vakuutus-
alan ja suuryritysten tyrihri,nottajille ja
muutenkin alalla tyciskenteleville. Kir-
jan anti sopii mycis korkeakouluhallin-
nossa mukana oleville, jotka mielellaan
ajattelevat, erre tiederra tehdaen vain
tieteen vuoksi. Kun vilit<inti suoriuru-
misen pakkoa ei ole samalla tavoin kuin
on vakuutus- ja liikemaailmassa, voidaan
joutua sellaisiin tcirmlilyihin, joista Ollin
teoksesta valottuu karmaiseva kuva.

Seppo Pietiliiinen
Vakuutusoikeuden ytiopettaia

Tampereen Yliopistossa
vuosina 967-69

Veikko Oltin kirfan voi ostaa
Tampereen yliopiston,

taloudellis-hallinnollisen
tiedekunnan kansliasta 15 euron

kappatehintaan.

Eliketurvakeskus

Datanomi Virpi Rautiainen on
nim itetty tietoiiirlestelmdosastotte
systeem isu u n n ittetija ksi.

Tatoushallinnon merkonomi Marfa-
Leena Keurulainen on nimitetty
va lvo ntaosastolle
tycinantaiatarkasta ja ksi.

Kauppatieteiden maisteri Suvi
Anttila on nimitetty suunnittelu- la
Iaskentaosastolle tutkijaksi.

!lmarinen

Luonnontieteiden kandidaatti
Arja Alasentie on nimitetty
suurasiakkaiden patveluosaston
osasto piiii llikd ksi.

Filosofi an kandidaatti Minna
Hakkarainen on nimitetty kehitteimis-
patvetupriritlikciksi
keh ittiim ispa lve Iu jen vetiijiiksi.

Hattintotieteiden maisteri
Paula Oiala-Ruuth on nimitetty
asiakaspalvetuosaston
osastopaa [[ikO ksi.

Mela

Tapaturmavakuutustinian piiiittikk6nii
toimivaksi tapaturmavakuutus-
johtajaksi on nimitetty t.tt.2oo4
tukien haltintonotaari Teuvo Siitonen.

Ta patu rmavaku utu kse n

linjavastuun tisiiksi hrin vastaa
henkilcistcin kehittamisasioista.
Siitonen toimii nykyisin
tapaturmavaku utusosaston
osa sto pei zi [ [i kkd n ii.

Tapatu rmava ku utusosasto n

osastopiiiillikriksi on nimitetty
t.tt.2oo4 lukien valtiotieteen maisteri
Sinikka Ginstriim. Ginstr0m toimii
nykyisin toimistopaattikkcinii
ta patu rmava ku utusosasto [[a.

Kehityspiiiittik0ksi on nimitetty
t.5.2oo4 [ukien agronomi, maatalous
ja metsiitieteiden maisteri Antti
Huhtamiiki. H uhtamriki siirtyy
Metaan Nordeasta, .iossa hein toimii
asiantuntiiaiohta.iana maatalous-

yritt;iirise ktori tta. Keh ityspiia lti kkd
kuuluu toimituslohtalan esikuntaan ja
vastaa asiakaspatvelun strategisesta
kehittiimisestii sekii toimii
viesti ntiiyksi kri n piiiitti kkci nii.

Varma

MerkonomiAri Ahonen on nimitetty
yhteyspiiiittik0ksi Pohjanmaalte
.ia Keski-Suomeen. Ahonen toimi
aiemmin paikaltisiohtajana ja
yhteyspiiiitlikk0nii Pohjotassa.

Fitosofi an lisensiaatti Katariina
Ruohomlkion nimitetty
mdiirdaikaiseksi tiedottaiaksi.
Ruohomiiki on toiminut aiemmin
tutkijana Vaasan yliopistossa.

Korjaus:
Viime [ehden nimitysuutisissa
Valtion Eldkerahaston nimi oli
vahingossa muuttun ut Vattiokonttorin
Eliikerahastoksi. Toimitus pahoittetee
virhettii. Ohessa nimitysuutinen on
uudetleen korlattuna.

Valtion Elikerahasto

Kauppatieteiden maisteri Sami
Lahtinen on nimitetty satkunhoitaf aksi
ko rkosijo itu k siin tn.zoo3 alkaen.

Filosofian maisteri Mira Forsell on
nimitetty toimitusjohtajan sihteeriksi
ro.77.2oo3 alkaen.

Oikeustieteen kandidaatti Tiina Tarma
on nimitetty lakimieheksi 7.1.2oo4
alkaen.

Lisiiksi on nimitetty
kauppatieteiden maisteri f ukka
Jdrvinen korkosijoitusf ohtajaksi,
kauppatieteiden maisteri Mika
Pesonen osakesijoitusjohtalaksi,
valtiotieteen maisteri Seiia
Kettunen hattintojohtalaksi,
kauppatieteiden maisterit Esa Artimo,
Jan Lundberg la Hans Parhiala
salkunhoitaliksi osakesijoituksiin sekii
kauppatieteiden maisteri Antti Huotari
satkunhoitaf aksi korkosiloituksiin.
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Employment of the ageing improved towards the end of the 199os
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A report by the Finnish Centre for Pen-
sions and the Government lnstitute for
Economic Research studies the [abour
market careers of the age groups born in
1929-7945.

The economic depression of the r99os
had a strong impact on earty exit from
the [abour market of ageing persons as
the labour force was reduced through
various disabitity and unemptoyment
pension arrangements. Currently the use
of both of these pensions as paths to
retirement has decreased: each still cov-
ering one-fifth of ageing persons.

Emptoyment of ageing persons im-
proved clearly after the mid r99os as
a resutt of the rapid economic growth
at the end of the decade, which also
decreased the risk of unemployment
and the need for earty retirement pen-
sion ptans. Emptoyment increased most

- ^-^a -- -^ -^f, ^^^^dil ruils Ptrr )uil> dstru ))-)y, oilu E5PE-

ciatly the employment rate for women
was much higher than at the end ofthe
r98os. The same development can be
seen for persons over 6o, but in a more
moderate way. The employment rates
for ageing persons continued to rise in
2oo2-2oo3, even though the increase in
employment rates for other age groups
stopped.

Earty exit from the labour market has
also been curbed by pension poticy deci-

sions, e.g. by limiting the rights of cer-
tain age groups to retire on an individual
earty retirement pension or to take the
unemptoyment path to retirement.

The part-time pension, which has at-
tained great poputarity, has also had
an impact on the rise In emptoyment.
lf the part-time pensioners were not in
employment, the employment rate for
ageing persons woutd be about five per-
centage points lower than at present.

Atthough there is an improvement
in continued work participation, the
situation of the unemptoyed has not
improved. They have great difficutty
in being re-employed while those who
have a lob tend to continue [onger in
working life.

Well-educated and self-emptoyed
persons continued [ongest in working
life. People tiving in southern Finland
-^-+i-',^l ,,'^,1,i^- lnnaar thrn +hnca lirr-LUr rtrr rutu vYvr Nrr r5 twr rSEr tr rqr I

ing in other parts ofthe country. People
who exited the [abour market through
the unemployment path were often less
educated emptoyees living in areas in
recession. Men often exited working life
through a disability pension whereas
women either retired on an otd-age
pension or became unemployed. ln the
public sector and agricutture people
exited the tabour market mainly through
an otd-age pension, whereas unemploy-

ment was the main reason for earty exit
in industry and construction.

As the poputation and work force is
ageing rapidly, the growth in the retired
population and pension expenditure has
not met the originaI predictions. The av-
erage period of retirement has increased
by approximately ro years since 196o
mainty due to increased life expectancy
and earty exit from working life. The time
in active emptoyment has also been re-
duced as a resutt of longer periods spent
in education.

The greatest chattenge for increas-
ing employment is to keep the Finns in
working life beyond age 6o. At present
onty one-fourth of those aged 6o-64 is in
the labour market.

The future retirement of the baby
boomers wil[ create a [abour shortage
which witl encourage companies to
ralrin raaino omnlnrraac in rarnrlr Faha-,!rq,,, uSL,,,5

bilitation measures and the economic
incentives inctuded in the pension re-
form are ways of maintaining ageing em-
ptoyees' work capacity and witlingness
to work. However, if people cannot cope
with their work or do not enloy working
life, economic incentives are of no use.
This is why the ways and methods of
working must be developed. Companies
and their entire personnel are in a key
position in turning the trend.OI
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Pension reform 2oo5

New mode of calculating the disability pension

Morio
Lindholm

As of zoo6 the disability pensions will be
calculated in a new way when estimat-
ing toss of income due to illness. The
new mode of catcutating the earnings
for projected pensionable service witt
be introduced gradually over a period of
five years.

The projected pension will mainly be
determined similarly in alI pension acts.
The earnings for projected pensionabte
service will be calculated on the basis
of the earnings for the last five calendar
years preceding disabitity, and of the
earnings on which the social benefits
taken into account in the pension are
based. Atl earnings under the earnings-
related pension acts will be included.
Thereafter the proiected pension witl be
calcutated on the basis of the number of
months from the beginning ofthe year
in which the person became incapabte
of work up to the end of the month in
which he or she reaches retirement age.
As the projected pension is calculated

from the beginning of the year of the on-
set of disabitity, penslon wi[[ not gener-
atly accrue from work performed during
that year.

Thus, if one contract of employment
continues normalty untit the onset of
disability, the earnings for projected
pensionable service are made up of the
average earnings for the last five whole
catendar years of the employment.

For the prolected pensionable service,
pension wilt accrue al t5ok a year from
the said earnings up to age 5o, and at
the rate of r3o/" a year between ages 5o
and 63.

Everybody who has earnings of EUR

t2,566.7o during the 10 years preced-
ing the year of pension contingency, i.e.
the onset of disabitity, have projected
pension rights. Even if a person has
proiected pension rights, the amount
of the projected pension may be zero if
there are no earnings during the last five
whote calendar years.

There are also exceptions to the main
rute. lf the person who has become inca-
pabte of work has earnings onty during
the year of pension contingency or dur-
ing the preceding year, the earnings for
the year of pension contingency wil[ atso
be taken into account when calculating
the proiected pension.

ln the catcutation of the earnings for
projected pensionable service, the rule
on the pensionable wage for perlods of
chitdcare is maintained with slight modi-
fications. Years in which the parent has
taken care of a chitd under age three are
not inctuded in the calculation.

The income ofyoung persons who
have become incapable of work has
atso been secured. As the pension will
accrue from age r8, it is not possible for
persons under z3 to have been insured
for five years. The earnings for projected
pensionable service of these persons
will be calcutated for the period in which
they have been abte to accrue a pension
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Pisteille tyhiilssfl
aa aamaessa

\ / hteiskuntapoliitikkojen, raloussrraregien ja tulevaisuuden kartoittajien

V kannatraisi ehki kuunnella kakkos- ja nelostilojen virruoosia Janne

I Ahosta. Suomi nimittnin hyppiiii kohta ns. ryhjaan mdkeen. Hyviin
I- ikdrakenteen tuoma nosrovirtaus katoaa ja pistesijoilla pysytddn vain

taidolla, jos sillakaan.
Alavirtaus tuntuu jo nyt rytillisyyskatona, pessimistisend jurnutuksena ja yritri.-

misen puutteena. Muuten ei pysry selittlmiin sitd, ettl kilpailukykyverrailujen ja
jopa yrirysystlvdllisyyden kerkitiloilla jatkuvasti keikkuva maa kdrsii nostekadosta
ja teollisuuden karkaamisesta.

Suuret kansainvlliset.ja kansainvdlistyneet suomalaisfirmat sijoittavat toiminto-
jaan dynaamisille nousuvaiheen markkinoille. Ikiiinrywl ja rycivoimaansa menerrd-
vI kansakunta ei erityisesti kiinnosta. Suomen etu on revitrdvl siitl, etri pidetlln
talomme edes prr.-*assa kunnossa kuin naapureilla. Kiinatle emme voi mitddn,
mutta kylh nekin joskus asiansa pilaavat, kuten niin moni vuorollaan.

Eurooppalaisessa vertailussa Suomella ei ole eriryistd hatae. Toisten pitsansycijien
eli italialaisten ikerakenne on viele huonompi kuin meilld. Salsalaisetkaan eivdt endd
naureskele mersuissaan. Paha juttu, koska heiden maansa on meille suuri vientimark-
kina. Perunaan mielryneet irlantilaiset ystevemme menestyvat kaikilla mittareilla,
mutra ovar jokseenkin kaukana ja viela vahen jiiljessii.

Samat ikdvaivat kiusaavat melkein kaikkia ns. kypsil talouksia. Tdsd tulee taka-
tuulikisa eike siine voi odottaa huipputuloksia. Toisilla valtionvelkaja eliikejiirjes-
telmien puskurointi repsottavat pahemmin kuin meilla, joten etukiteiwalmistumi-
semme ndyttdd kohtalaisen hywiilt;i.

Etsikddmme siis suhteellista etua. Alkuun tarvitaan hywd koulutusvoitelu ja uritus
vlhille nuorillemme elemen vauhtimlkeen. Sitren aikainen ponnistus rytieldmein,
ettei tarvitsisi kuunnella sen Sailaksen jatkuvaa urpurusra valmistumisen viivlsry-
misestd.

Korkeaa kaarta haetaan yleistin kannusmksesta ryciehmdssd. ja valmentajarytinan-
tajan henkil<ikohtaisista kehuista. Huonona pdivdnd voisi kiitos auttaa kummun yli.
Tema on tosin kansanluonteemme vastaista, koska kehumme toisiamme harvoin ja
silloinkin yleensl takanaplin. Nlin saamme toisten kateuden herldmldn ja luule-
maan, ettl kehut yhdelle onkin tarkoitettu itse asiassa moitteelsi kaikille muille.

Nyt on kehittelyssii siis pldsry vauhtimdkeen, ponnistukseen ja korkeaan kaareen.
Tyoelakeuudistuksen superkarttuma kannustaa roikottamaan yli kriittisen pisteen,
vaikka ahteri painaa. Voittaa ei tarvitse. Naissi maailmankisoissa riittdd kunniakas
neljeskin sija. Tata suositellaan. Ykktistilat panevar pldn sekaisin ja hilluminen tu-
hoaa kestilyyden.

Suomalaiset eivit keksineet ruutia, mutta vaikeissa oloissa piirj?iiimme yleensii
hyvin. Suoralla della ajaminen ei onnistu, murta sorardnnissii kylld. Hiihtomme
suuret saavutukset ajoittuvat terva- ja mustikkasoppavaiheeseen. Sen jllkeen emme
ole plrjinneet norjalaisille astmaatikoille, mutta lcikepciksylaskemelussa olemme par-
haita. Kantamoisten ja kuperkeikkaurheilun sijasta suosittelisin kuitenkin Ahosen
mallia, koska hen jaksaa vuosikymmenia huipun tunrumassa.
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Tiivis yteisesitys
sosiaatiturvastam me

Suomalaisella sosiaaliturva[[a
on ylliittiivtin pitkii historia.
Nykym uotoisena sosiaatiturvam me,
kuten tyciettike ja sairausvakuutus,
atkaa otla van kassa keski-iiissii.

Eldmme kuiten kin m uuttuvassa
maailmassa. Siksi omintakeisen
hyvi nvointim me tu rvaverkostot
ki i n nostavat piititttij iii, vi rkam ie h iii
ja varmasti muitakin niin Suomessa
kuin ulkomai[[a. Yleisesitys
"Suomalainen sosiaaliturva" on
kiiiin netty koti maiste n kietten
tisiiksi englanniksi, saksaksi ja
ranskaksi.

Etiiketurvakeskuksen, Kelan ia
Telan yhdessti julkaisema kirja
tarjoaa tarpeellisen liipiteikkauksen
suomalaisen sosiaatiturvan
h istoriasta, nykyetuu ksista ja
tutevaisuudesta. Lisiiksi se on
katsaus jatkuvasti ajanko htaiseen
etuuksien rahoitukseen.

Kirja on saatavissa maksutta PDF-
muotoisena ETK:n, Kelan ja Telan
kotisivuilta.

.!'

;


