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-7 kiraiamuutokset ia viimeisten ryrivuosicn korotetut eldkekarttumat eivilt

I riit:i kaksistaankaan lykkdimldn suomalaisten elekkeelle l;ihrori. Kepit ia

I porkkanat eivdt tepsi semmoisenaan. takse tarvitaan pehmeitr keinoja:

I- oikc.ra henked, ilmapiirin muutosta ia parempaa tieroa.
Eliketurvakeskuksen jaTELA:n tutkimus eliikeikaa lahesryvien ryontekijr;i-

den aikomuksista nostaa esiin pahoja puutteita elaketiedoissa. Kannustimien
ja korotettujen karttumien houkutusta on vaikea kesittae, jos perustieto oman
chkkeen mllrdsti ja mddrdyrymisestd puuttuu.

Tutkimus kertoo, etti tditd tehtdisiin pitempidn hyvlssd tyoyhteis6ssd.
Tycissd jatkamiseen houkuttelevat toimiva rytryhteisci ja suotuisa tyciilmapiiri.
Perlti 9l prosenttia kyselJyn vastanneista varttuneista tycintekijtiistd sanoo
noin. Suunnan saattoi arvata, mutta latauksen voima yiidttrd.

Ti.rtkimus antaa sen lievlsti my<inteisen viestin, ettl eldkkeelle siirtyminen
on myrihentymlssl. Tlhhn viittaavat sekd vastaajien omat aikomukset ettd
arviot tyonantajan suhtautumisesta tytissd iatkamiseen. Tulosten valossa

elakkeelle siirtymisen ikd nousee kuitenkin alkuun hitaasti, ETK:n aiempien
arvioiden mukaisesti.

Nyt tyossl olevien noin kuusikymppisten ehkeaikomukset kasaantuvat
63 ikiivuoden ja lievisti 65 vuoden kohdalle. Varhemmin elikkeelle aikonci-
den lahtoike nousee ja pitkaan rydssl jatkamista suunnitelleiden tavoite taas

hiukan alenee.
Tyciehkeuudistus antaa vapaan vallan lihted ehkkeelle 63 vuoden i[ss:i,

mutta toiveet asetetaan korkeammalle 63 ia 68 iklvuoden viilille' Siksi lakiin
laitettiin 4,5 prosentin kannustinkarttuma 63 vuoden jalkeiselle ryouralle.
Yain 25 prosenttia sanoi sen lisddvin halua tyrintekoon, puolta vastaajista

porkkana ei houkutellut.
TL[os patistaa parantamaan uudistuksen sanoman perille viemistii ja ryd-

paikkojen ilmapiirii. Kyse ei ole vain uudistuksesta ja yhdesti laista, vaan
hywinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta laajemminkin. Tahtoa ei korkealla
periaatteellisella tasolla puutu. Kriytdnnon toteutusta uhkaavat talouden nou-
sun viipyminen ja toisiaan seuraavat irtisanomisuutiset. Nousua sopii toivoa,
mutta sitl ei kannata jeide odottamaan. Viesti paremman tyiiilmapiirin ja

yhteishengen tarpeesta ndkry tuloksissa niin selvisti.
Tictoa eldkeasioista ia uudistuksesta tarjotaan monesta hhteesti' Tie-

dotusvdlineet hoitavat tehtivdinsd, poliittinen taho kannustaa, tycielikeala
neuvoo ja tiedottaa. Lisdd tulee, vaikkei pelkke volyymin nostaminen taida
paljon auttaa.

Pirrempaa tehoa haetaan suorilla henkiltjkoh-
taisilla viesteilh. Euromddriisil esimerkkilas-
kelmia tycissd jatkamisen vaikutuksesta kunkin
val i n taikee ldhestyvln tycin tekij dn eldkkeeseen
on io lihtenyt ja ldhtemdssi elnkeyhtir;ist:i ja -lai-
toksista. Kunpa vic[d ryrinantajatkin muistaisivat
sanoa ryon tekijc;illeen henkik;kohtaisesti, ettl olet
tiirkei ja etti sinua tarvitaan ndissl hommissa.

Reijo
Ollikoinen
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Valtiosihteeri Raimo Sailas tytieISkerahastoinnista:
Kansantalouden ndkOkulmasta rahastointi riitttiii jo
Raimo Sailaksen mielestd ei ole helppo [dytaa sopivaa astetta
nykyiselle tydelakerahastoinnitle. Hdnen mielestddn nell;inkym-
menen vuoden takainen paatos ryhtya rahastoimaan tydelakkei-
ta varten on ollut kaukaa viisas ja oikea. la nykyisen rahastoinnin
taso on todennakcjisesti ainakin liihellii sopivaa.

I Tuore tutkimus:
Etlikkeelte i56m inen mytihentyy pien in askelin
Eliikkeelle jddminen ei mybhenny merkittavasti el2ikeuudistuksen
voimassaolon ensim mdisin;i vuosina. Tycissii jatkavat nykyistZi
pidempiiiin 60-62-vuotiaat. Toisaalta uusi ataikdraja houkuttelee
huomattavaa osaa jiidmiiiin eliikkeelte io 63-vuotiaana. Mydhen,
tymiseen vaikuttavat my6s tydhyvinvointiin liittyviit tekijiit.

tt Tieto tyiielEketurvasta jalkautuu yliopisto-opintoihin
Tytielliketutkimusta sosiaalipolitiikan laitoksella
Niin julkisessa keskustetussa kuin myds atan ammattilaisitta tah-
too vdtilld unohtua, etta tydelaketurva on osa sosiaatipolitiikkaa.
Ongelma on tiedostettu myris toisinp?iin. Hetsingin ytiopiston
yhteiskuntapotitiikan laitoksen ja Eliiketurvakeskuksen yhteinen
tyciel;iketurvaa kdsittetevd Iuentosarja antoi runsaasti palautetta
sekii opisketi joitle ettii mycis jdrjestiiji lle.

2$ fonaistetun viestintdkampanian ensimm6inen eri:
Palaute vdhdisti, mutta myiinteisti
Eliike-Fennia, Varma ja Veritas lahettivat viime vuoden marras-
kuussa vuosina 7940 7942 syntyneille vakuutetui[[een kirjeen,
jossa he kertoivat etdkeuudistuksen ioustavasta vanhuusel2ike-
iasta ia tydssa jatkamisen eldkettii kasvattavasta tekijiistd. Kir-
jeen sai noin 6 ooo henkil6ii. Patautetta kirjeisfti on tullut ihme-
teLtavan vdhdn. Piiiiosin se on kuitenkin ollut hyvin my6nteista.

Puheenvuoro
Kauhukuvista tahtotilaan
Tutkimusprofessori Marja Vaarama pohtii kolumnissaan vaest6n
ikiiiintym isestii kiiytyzi ju lkista keskustelua, jossa ikd:intym i nen
on ndhty lilhinnii kustannuskysymyksenii. Esitetaan kauhuske-
naarioita eliike- ja palvelupommista, jossa vanhukset ja lapset
pannaan vastakkain.
Han ehdottaa, etta kehitysta ohjaisi toisenlainen visio? Vaikkapa,
ettii Suomi olisi vuonna zozo maailman tasapainoisin ja siksi
mycis kitpailukykyisin ikiidntynyt yhteiskunta! Sen perusarvoja
olisivat demokratia, yhteisvastuu ja sivistys. Ndiden pohjalta otisi
modernisoitu niin palvelut, palvelutuotanto kuin rahoituskin.

Tutkittua

1S ruttimus kuusikymppisisti tyiissd:
Hyvet hetket ja mytinteiset tunteet kannattelevat
Dosentti Raija Julkusen mukaan moderni tydeliimii on aiautunut
paradoksiin: vaikka elinikii pitenee, vanhaksi tulemista tykiitiidn ja
yhdenikiiisyyden kulttuuria edistetaan, niin samanaikaisesti tyij-
elama maarittaa ihmiset vanhoiksi yhii aikaisemmin. Tdmii ristirii-
tainen asetelma avautuu lukijalle monelta kantilta Julkusen kirjas-
sa "Kuusikymmentd ja tydss5".

J @ H arkittu osatytikyv)rttii myyse lii kkeen kiiyttii
edistea tyiissii jatkam ista
Osatyokyvyttomyyseliike tukee tydssa pysymista varsin kin, jos
osittaisetle eldkkeelle on siirrytty harkitusti ja omasta halusta.
Liihes kaksi kotmasosaa osaty6kyvyttdmyyseliikeldisistd jatkaa
ty6ntekoa. Tiedot kiiyviit ilmi Eldketurvakeskuksen tutkimuksesta
"0sittain tydkyvytdn tai osittain ty6kykyinen".

taktaa

1$ natmttomat afat:
Ansiot e[6kkeen perustaksi
Vuoden zoo5 atusta Lukien nykyisestd tycisuhdekohtaisesta eliik-
keen laskennasta luovutaan ja etiikettd karttuu pelkastadn ansioi-
den perusteella. Uusi etiikkeen laskutapa muuttaa myds sita, miten
erilaiset palkattomat ajat otetaan elakkeessa huomioon. Nykyinen
tycie liikelisii ja vuoden siiZint6 korvautuvat uudeLta tekn iikalla.

22 5airausvakuutusmaksu EU-maissa asuville
elikkeensaaiille
Vuoden vaihteessa toisessa EU-maassa asuva, Suomesta eldkettd
saava eldkkeensaaja saattoi huomata eLdkkeensti nettomaaran pie-
nentyneen. Syy siihen on, etta 1.1.2oo4 alkaen toiseen EU-maahan
muuttaneen eldkkeensaajan Suomesta maksettavasta etdkkeestii
saatetaan periZi sairausvakuutusmaksu, jos Suomi vastaa sairaan.
hoidon kustannuksista EU:n sosiaaliturva-asetuksen perusteetla.
Uusi maksu koskee liihinnii Espanjassa, Portugalissa ja Ranskassa
asuvia elakkeensaajia.

Itse asiassa kuultuna
24 Osastopiitlikkti Raiia Weckman tyiielikevlelle:

"H uolehtikaa Vilmasta"
Opettajan urasta nuorena haaveitlut Kuopion tyttri, Raija Weck-
man, liihti 40 vuotta sitten Helsinkiin tycinhakumatkalle. Pysiihdys
Aura-talon edessii oli kohtatokas. Siitii alkoi Raija Weckmanin pitkd
vakuutusatan tyiiura, ionka aikana hiin on hikoiltut [ukemattomien
lakiuudistusten kanssa aina Vitman voimantuloon asti.

2f, fvf iten reagoida veest6ennusteiden epdvarmuuteen?
Etdketurvakeskuksen johtaja Hannu Uusitalo pohtii kirjoitukses-
saan, miten viiestclllisen kehityksen epavarmuuteen olisi reagoita-
va, kun tutkitaan sosiaatiturvan tulevaisuutta. Aiheeseen hanet on
innostanut Jukka Lassitan ja Tarmo Valkosen tekemti tutkimus "So-
siaalimenot ia vaestdn ikiiiintyminen" sekii heiddn ehdotuksensa,
etta vaestdkehityksen epavarmuus pitaisi olta yksi sosiaaliturvapo
litiikan suunnittelun perusliihtcikohta.

Osastot

J0 rieaorcl

!2 Luin kirian

tJ Nimityksia

J{1 EnStish Summary

!t lohan on.

7

Tytinantaiien rohkeus synnytti tytintekijiiin el6kelain
"Vastakohtaisuudet olivat estaneet jo sadan vuoden ajan Suo-
messa sosiaalivakuutuksen kehittymistii. Ne olivat vielii vahvat
TEL-komitean alkuvuosina. Mutta sitten tapahtui tiiydellinen
muutos, periistd pdinkin katsottuna miltei ihme." Nziin muisteli
johtamansa komitean tydskentelya Teivo Pentikainen vuonna
1992. Vastakohtaisuuksilla Pentikriinen tarl(oittaa ty6nantala- ja
tycintekijiijarjestdien asennetta toisiinsa, ja ihme viittaa tydnan
tajien kannanmuutokseen.
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Valtiosihteeri
Raimo Sailas
tyti el likerah as to i n nis ta:

"Kansantalouden
kulmasta raha$tointi

lt ...... O ,,rnttaa ro
Yl<sityisen sel<to ri n tytietS-

l<evarat otivat viime vuoden-

vaihteEssa noin 56 mi[f ardia

euroa. Tiistii rahastoihin

siirrettiin vajaa ne[f iisosa.

Rahastoissa muhiva elliltepotti

0n sen verran suuri, ettii olisi

ihme, ellei se heriittiiisi into-

himoja: l<asvatetaanko vai pure-

taanl<r:, l<ul<a eu rojen tu rvaami-

sesta huolehtii ja miten?

T Taltiosihtecri Raimo Sailaksen mielestii ci ole helppo

\ / laya;sopivaa astetta nykyiselle tyiiclrkcrahastoinnille.

V - Liencc'mielekkddmpid katsoa tulevaisuuteen ja pohtia,
V miten tristl iatketaan, hen toteaa.

- Sen vcrran voin kuitenkin menneeseen palata, ettd neljrinkym-
menen vuoden takainen pidtds ryhtyi rahastoimaan tyoellkkeiti
varten on ollut kar.rkaa viisas ja oikca. Ja nykyisen rahastoinnin taso

on todenndkriisesti ainakin lahella sopivaa, Sailas lisdri.

Tyoelakerahastojen purkamista suurten ikdluokkien siirtyessl
elakkeelle pidettiin aina tdlle vuosituhannelle saakka kirkossa
kuulutettuna asiana. Nyttemmin periaatteesra on luovuttu ja eldke-
uudistuksen mydtii peetettiin jopa rahastoida viliaikaisesti hieman
entistl enemm:in. Aivan kaikki eivdt ole titi plltttstl kokonaisena
nielleet.

Osa kansalaisista ja asiantuntijoista on edelleen sitd mieltd,
etti rahastoja tulisi purkaa sovitun mukaisesti. Ttristen mielestd
ta:rs purkamisclle ei loydy eniiii perusteita, sille clekcmenot suh-
tcessa kansantuotteeseen eivlt niytl laskevan tulevirisuudessakaan.
Itse en mielelleni naulaa mielipiteitdni kumpaankaan laitaan, silla
vasta tulevat vuodet ndyttdvlt oikeiden ratkaisujen suunnan, Sailas

muotoilee.

Ainoastaan tytinteko auttaa

Raimo Sailas sanoo ymmdrtdvdnsd hyvin nuorempien sukupolvien
kaunaa siiti, ettei suurten ikiluokkien ehkkeiti maksetakaan ylijdd-
mdsrl vaan tycieldkemaksua kerltdln edelleen ja viel:'ipii enenevdssl
mddrin. Hin muist:ra itsekin pitdneensd itsestdiin selvind, cttd rahas-

toja tullaan purkam:ran.

- Mutta nyt or.r ilmennyt uusi ndkcikulma asiaan: elikemeno
bruttokansantuottcesta aikoo itsepintaisesti jatkaa kasvuaan kah-
destakin eri slysti. Ensinndkin elakkeella ollaan entistd pidempddn
elinidn kasvun myciti. Toiseksi kesitykset bkt:n kasvusta eivdt ole
enil niin hywat, silla ryripanos saattaa viherrryd nopeastikin.

Sailas huomauttaa, etti elekemenon hillitsemiseen ia bruttokansan-
tuotteen kasvun takaamiseen on loydettlvissl yksi yhteinen ratkaisu.

- Suomalaisten tulee tehdi toitd entistd enemmin, hen kitq,ttea.

- Siinii mielessi on aivan oleellisen ratkaisevaa, kuinka esimerkiksi
ehkeuudistuksen avulla saadaan vlki pysymdln triissl mahdollisim-
man pitklln.

$tdeliike 1 o 2OOIP



Suuret ikiluokat
pidsevit hetpolta

Valtiovarainministerici on esittinyt
elikeuudistuksen joidenki n yksityiskoh-
tien hiomista, mutta muilta osin sovittua
pakettia ei ole Sailaksen mukaan mitdin
syytd ryhtyd purkamaan.

- Esittlmdmme asiat liittywiit van-
hempien ikdryhmien ty<illistymisti
edistdviin asioihin kuter.r tel-m:rksun
ikesidonnaisuuden vdhentimisccn ja
suurten yrirysten rytrkpyttrimyysmaksu-
jen helpottamiseen.

- Mitii tulee muihin eldkeuudistuk-
sen asioihin kuten osa-aikaeldkkeen
tiukennuksiir.r, niin henkilcikohtaisen
mielipiteeni mukaan suuret ikdluokat
pdhstettiin uudistuksessa liian helpolla.
Voin mielestdni sanoa ndin, silh kuulun
itsekin siihen ryhmlhn, Sailas toteaa.

Siiiistetiitin kti io tiikaakin?

Tyr;elakerahastoja voi tarkastella mycis
puhtaasti kansantalouden nik6kulmas-
ta. Temen tarkastelun pohjalle valtio-
varainministeridstl kiytyy moner.rlaisia
Faktoja.

- Suomessa on takana kymmenen
vuoden jakso, jolloin vaihtotase on ollut
huomattavan ylijIImIinen. Meisti on
tullut velallisen asemesta velkoja. Ndin
ollen siis makrotasol[a sidstetldn riittd-
vdsti, joidenkin mielestd jo liikaakin.

- Tistd ndkokulmasta katsottuna, roi-
sin sanoen koko kansantalouden kannal-
ta, tyoelikerahastoinnin kasvattamiseen
ei ole mitdin s1,yti. Pilomapulakin on
mennyttl maailmaa, Sailas toteaa.

Sailas muistutraa, erte tycielikerahas-
tojen ylijiinma on vajaa kolme prosenrtia
bruttokansantuotteesta. - Se on mer-
kittlvl siivu. Ja merkittdvli on mycis
se, millaiset vaikutukset rell:i julkisen
sektorin sidstimiselld on yksityiseen
siistdmiseen, han huomauttaa.

Ylimielisyys estdi
nikemlist6 muuta

Sailaksen mielestl olisi vdcrin kuvitella,
ettei rytrelhkepuolen kollektiivinen s:ids-
tdminen vdhentdisi yksiryista sdistdmistd.

- Sehen on meilla Suomessa aivan tietoi-
nen ratkaisu, han toteaa.

- Mutta minua kiusaa jossain mId-
rin se. errd ajatrelemme auromaatrisesri
oman mallimme olevan maailman paras
ja tulemme samalla sulkeneeksi silmdm-

Valtioslhteeri Ralmo
Sallaksan mielesti
pltk5en tatkuneen
nhastolnnln anslota

Suomen

nt/t suurla
mo-

Euroo-
maiden tavoin.

me muilta ratkaisumalleilta. Esimerkiksi
yksityisistd eldketileisti puhuminen on
ollut aina Suomessa arka aihe.

Sailas huomauttaa, ettd suomalais-
kesityksiste huolimarta monet uudet
Euroopan unionin j:iscnmaat trvar p:iir1-
neet i:iriestlmC:in ryticliketurvaansa osin
yksilrillisen sllstdmisen avulla. HInen
mielestri suuntaus on huomattava.

- Ehke meiden suomaltristen ci
kannattaisi suhrautua uusiin asioihin
turhan ylimiel isesti. Tyoelakejerjestcl-
mdlld on muutoinkin sellaista vikaa, ett:i
se mielelhdn n.ror.ropolisoi siti koskevan
keskustelun itselleen, Sailas toteaa.

Sijoittamisen pitka
aikajinne unohtuu

Sailas korostaa, ertl tyoeldkeasioissa jos
joissakin tarviraan pitkan aikajenteen

l

I

- -rrr*l

ajattelua ja erityisesti tImI koskee tyo-
eliikesijoittamisra. Moni on jo ennlt-
trinyt ilkkua esimerkiksi ruotsalaisten
ratkaisullc lohkaista osan elikesdistciistl
kansalaisten omille eliketileille sen
perusteella, etta sadstdt ovat huvenneet
olemattomiksi kehnojen porssivuosien
vuoksi.

- Teme sama ilmirihan toisruu aina
kun tarkastellaan tyiielikerahastojen
tuottoja. Aikajdnne tarkasteluun on sddn-
ncinmukaisesti liian lyhyt, hen toteaa.

Arr:rlyrytikoille Sailas muisrurraa,
ette viele ei voida arvioida esimerkiksi
rycieli keyh tic;iden si joi rusa m matti tai toa
rulosten perusteella. - Lainsdidlntcil
hollennettiin sijoitusmielessd vasta niin
vihdn aikaa sitten, ettei johtopdltriksii
voi viell tehda.

Mikiin rurha harrasrus ei sijoitus- ,
tuottoihin tuijottaminen kuitenkaan

1o 2oo{ $Aeffire
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Sailaksenkaar.r mielcstl ole. Yksi prosenttiyksikkri varojen tuo-
tossa merkitsee kolmen prosenttiyksikcin helpotusta tytiehke-
nraksuih i n pi tkall:i aikavlil ille.

Sekd siioitusten ettd sijoittaiien haiautus hyviiksi

Sijoitustrrottojen lyhyen aikavilin arvostelun asem€sta arvostelun
oikea kohde on Sailaksen mielest:i taannoinen tel-takaisinlainaus,
jota jatkettiin aivan liian pitkaan.

- Aidot sijoitusmarkkinat piisivit synrymddn takaisinlainauk-
scn vuol<si tycielrikepuolclle turhan mycihaen. Onneksi kuitenkin

nykyaan sallitaan kannan hajauttaminen ja esimerkiksi ulkomail-
le sijoittaminen on mahdollista, Sailas sanoo.

Si.ioitustoiminnan riskienhallintaa ajatellen Sailaksen nrielestl
hywll on mycis se, ettd tyrieldkejdrjestclmrissl hajautus korostuu
eri toimijoiden kautta.

- Siine mielessi on aivan oikeaoppista, ctte tyoelikevaroia
sijoittavat useat vakuutusyhtic;t ja -laitokset. Ei ole siti paitsi
mitddn syTtii epiiilli, etteiko ndissl olisi tarpeeksi ammattitaitoisia
sijoitusosaajia' hdn toteaa' 

Teksti: Koti Kariomiiki
Kuva: Uzi Voron

El[ke-Tapiolan
toimitusjohtaja

Olli-Pekka Laine:

"Oikotiete
onneen ei ole"

en kartutta-
misesta vastaavat suurelta
osin ryoelikeyhti<it. Kvartaa-
Iitalouden tahdissa eleminen

saa aikaiseksi sen, ettl jokainen yhti6
raportoi nelj dnnesvuosittai n tuloksestaan
ja sitd mycitd my<is sijoitustensa tuotosta.
Naiden raporttien perusteella analyytikot
ja media vetdvdt kiireesti omia johtopdi-
triksiddn.

Olli-Pekka Laine johtaa Eliike-Ta-
piolaa, jonka sijoituspolitiikkaa on usein
nimitelry varovaiseksi. Teman sanan puo-
lihuolimaton kdyrt<i haastattelutilanteessa
saa toimitusjohtajan reagoimaan oitis:

- Minusta varovainen on aivan vil-
rd sana. Ajatellaanpa vaikka p<irssi- ja
it-huuman kulta-aikaa vuosituhannen
vaihreessa. Kylla silloin vaati suorastaan
rohkeutta olla ldhtemitti mukaan sijoit-
tarnaan it-alan yrirylaiin, joiden osakkeita
ostamalla olisi takuuvarmasti saanut kirja-
ta mukavia lukuj a tilinpiiiitciksiin lyhyella
tdhrdylselle, Laine huomauttaa.

Laine luonnehtii yhticinsii sijoitus-
politiikkaa viisaaksi. Ainakin se on ollut
erilainen, ja erilaisena tuottanut vdhintddn
yhtli hywii?i tulosta kuin muidenkin rytield-
keyhti<iiden valinnat. Laineen mielestd on
hienoa, ettl kovin erilaisilla sijoitusstrate-
gioilla voidaan piilist?i hywiin tuloksiin.

Ruusuinen tulevaisuus utopiaa

Ellike-Thpiola huolehtii siis omalta osal-
taan tyciehkerahastojen kasvusta. Laine
muisrurraa, ett?i tyciel?ikejlrjestelmd on
kasvamassa vasta nyt tiiydeksi - toisin
sanoen nyt elikkeelle j:iavilla on ollut ai-
nakin teoriassa mahdollisuus keritd koko
tyciuransa ajan tyrieliikemaksua omaa
eldkettddn varten.

- Niiln ollen voimme puhua vasta nyt
jonkinlaisesta tasapainosta koko jirjestel-
mdssd ja myiiskin tasapainosta sukupolvi-
en viililla, Laine toteaa.

Rahastojen purku saattaisi Laineen
mielestl olla houkuttelevaa suurten ikl-
polvien jdiidessii eliikkeelle, mutta tdssd
asiassa hdn sanoo mielellidn ottavansa
esille aiemmin hylkaemansd sanan: va-
rovaisuus.

- En liihtisi sulattamaan rahastoja
kovinkaan helposti, silla ei ole kovinkaan
todenndk<jistl, etti maailma olisi nylryis-

ti ruusuisempi 20-30 vuoden kuluttua.
Kunnon puskureita tullaan edelleenkin
tarvitsemaan. Oikotietl onneen ei ole,
Laine uskoo.

- Sitd paitsi sukupolvien vdlistd oikeu-
denmukaisuutta on mielestdni sekin, ettd
katsotaan realistisesti mennyttd ja tulevaa.
Nykypolvien palkat ovat absoluuttisesti
kerta kerran jilkeen suurempia kuin
edeltdjiensd. Onko siis jotenkin vddrin,
jos nd,md aikalaiset maftsavat vanhempiin
ikiiluokkiin verrattuna vdhln enemmln?

Hyvifi turvaa edullisesti

Laine eldi ldheisessd ilmapiirissd Thpiola
yhtioryhmiiiin kuuluvan henkivakuutus-
yhtitin kanssa. Siinl mielessl ajatukset
yksityisestd ehkesddstdmisestd eivdt ole
jdlneet hanelle vieraiksi.

- Yksityinen sdistlminen merkitsee
mycinteistl lisdeldketurvaa. Onneksi nylcy-
ddn ollaan palaamassa ajatuksissa oikeille
urille, eli n?iiden yksildllisen eldkesddstd-
misen vakuutuselementtia vahvistetaan

.ialleen, Laine toteaa.
Laine ei kuitenkaan jaksa uskoa siihen,

ettl koko ehketurva hoituisi edes teorias-
sa yksilollisin ratkaisuin. - Onhan meilla
Suomessakin kuultu teollisuusyrirysten
mutinaa, etti ryrieldkemaksut ovat rasite
kilpailukpTlle. Tissl viittaan ETK:n
selviryksiin, joiden mukaan Suomessa saa

varsin hyvii eldketurvaa varsin kilpailuky-
kyisella hinnalla.

- Mutta ei ole mitddn syytd tel-mak-
sun nostamiseenkaan. Jos tdml tehdeen
rahastointiasteen kasvattamisen nimissl,
niin silloin mielestlni hlntd alkaa heilut-
taa koiraa, Laine toteaa.

Teksti : Kati Kolliomtiki
Kuvo: Kai us H edenstriim
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se olisi ehrymdt0n kaivo, josm koko a.ian
voidaan ammentaa pois. Eikti mennyr
talouslama opettanut, miten tlrkeli on,

Kasallistuin vuonna t982
Pohjoismaiseen seminaa-
riin "Onko meille

uhukuvista
tahtotitaanettd yhteiskunnan turvaverkko pitdd vai-

keissakin tilanteissa? Lama meni, mura
lamavaihde j ei piiiille.

On ainakin poliitikoille ja viran-
omaisille lottovoitto syntyi Suomeen
- lcansa ei turhia napise, vaan maksaa
veronsa ja OECD-maiden kalleimmat
palvelumaksunsa kiltisti. Eikd. nouse
barrikadeille, vaikka Kela pitril. taksansa
aataminaikaisella tasolla. Helsinkileiset-
kdi.n eivar meteliii, vaikka kunnallisena
yrityksend toimiva sehkcilairos on kol-

talaansa vuoden aikana
voitot. Samaan aikaan

kaupungilla ei ole varaa jdrjestld vles-
tcinsl terveys- eiki vanhuspalvelujaan
kuntoon. Olemme hiljainerr .ia sisukas
kansa - kuinka kauan?

Mit?i jos kehirystii ohjaisi toisenlainen
visio? Vaikkapa, ettd Suomi on vuonna
2020 maailman tasapainoisin ja siksi
myris kilpailukylcyisin ikiiiin rynyt yhreis-
kunta! Sen perusarvoja ovat demokratia,
yhteisvastuu ja sivisrys. Niiiden pohjalta
on modernisoitu niin palvelur, palvelu-
tuotanto kuin rahoituskin.

ikdinryneisiin?" Olin
varaa
ham-

Monessa
Rahaa ei

,la tuottaa

Morjo Vaoromo
Tutkimusprofessori

Stokes

mentynyt - mikl olisikaan se tolnen
vaihtoehto? Edelleen voi pohtia samaa,
silli viest<in ikldntyminen on ndhty
julkisessa keskustelussa liihinna kustan-
nuskysymyksenri ilcidn kuin kyse ei olisi
muustakin. Esitetd.in kauhuskenaarioita
elnke- ja palvelupommista, joku laittaa
vanhukset ja lapset vasrakkain.

Kun STM .ja Valtion taloudellinen
tutkimuslaitos rauhoittelevat, ettd nor-
maalilla rauhanaikaisella bruttokansan-
tuotteen kasvulla tulevaisuudesta kylla
selvitirin, ei viestil kuulla. Ikii:inrymis-

globalisaation nimissd tdmdpeikon ja
maailman kilpailukyisin ralous halutaan
vielii kilpailukyisemmlksi * suomalaista
hyvinvointimallia

Samaan aikaan
modernisoidaan"

kuin hoetaan Suomen
nojaavan Pohjorsmalseen hlwinvointi-
malliin, tehdd.en kiytdnnrissi muutoksia
aivan toiseen suuntaan. Jos Pohjoismai-
den hintepaikalta
mukana, suunna:

aiomme roikkua vieli
n pitdisi olla tolnen.

Kun nykyinen kehitys ei ole si ta, mlta
veronmaksajat galluppien mukaan halu-
avat, niin kenen visiota tlssd toteutetaan?
Ja miksi me olemme niin hiljaa?

Talla vuosikymmenella rakennetaan
perusta myds tulevien ikfinrymisen vuo-
sikvmmenten

Kustannusvaikumavia palvelumalleja
alkoi lciyryii, kun yliopistoihin perusret-
tiin 2000-luvrlla sosiaalita.louden oppi-
tuoleja. Viihiiset lapset ja nuoret hoide-
taan hyvin, koulutukseen ja osaamiseen
panostetaan. Seniorit ovat rydpaikoilla
aryostettu voimavara, jotkut kayvat
tciissd vield kahdeksanlcymppisin?ikin.

ikilintyneer 60- ja
ajamme prerkalle,

julkisten ja yksityisten palveluntuotta-kohtaamiseen
o on jo lyrinytkunnassa kell

ole, eikl visioita, Palveluja leikataan ja
niiden saantia tiukennetaan, vanhus-
ten sosiaalipal
Koulut ovat

velut kuihduteraan pois. Me
slistdkuurilla. Ei auta, nuo ret

jien on omattava laatusertifikaatti - me
emme maksa huonosta. Mallia rakennet-
taessa ei katsottu Saksaan, vaan Hollan-

70-lukujen dinja Ruotsiin. Opit sovitettiin omiin
kiiytlmme reunaehtoihin.Teta"Suomen ihmetti"

vaikka Pisa-tutkimus nostikin Suomen farkkuja, keymme elokuvissa, teattereis- kaydaan opiskelemassa ulkomailtakin ja
koululaitoksen tuloksiltaan Euroopan sa jaravintoloissa.Annammelaatuaikaa siitii on tullut merkittivl vientituore,
parhaaksi, malliksi muillekin. Mike lie lapsenlapsillemme ja aucamme toinen The Finnish Model.
DDR:n aikainen tekele, ja koko tutki- toistamme. Markkinat tuottavat meille Naiviako? Ehke, mutta nyt tarvitaan
muskin lienee epiilyttdvl reetiiltiiryje matkoja, kulutustavaroira, uusia visioita. Yhteiskunta on muurakin

Entipd Suomen terveydenhuolto- kannykciiti, videolaitteita yrn. muka- kuin talouskone . Jos on tahtoa, keinot
jdrjestelmd? Se on OECD-maiden eri- vaa. Ioytyvat. Eivd,t ikriinryneet ole "he", he
arvoisin ja asiakkaille kallein. Suomen Korkealuokkaiset julkiset sosiaali- ja ovar "me". Ja vaikka mahdollisuudet
panostus terveydenhoitoon on OECD- terveyspalvelutautavatmeitlpysymd-d.n riippuvat mytis rahasta, rahan tulisi
maiden keskiarvoa pienempi. Reaktio: kunnossa- Pysyv:in avun tarpeessa oleval- olla renki, ei isintl. Jotkut piiiittnjiit
hiljaisuus. Vuosikymmenten aikana le apu tulee kotiin, tai hen voi muuttaa sanovat olevansa kylldstyneiti sanaan
rakennettua ja kansainvilisesti kustan- palvelutaloon. Mytis niissii vanhuksilla arvokeskustelu. Mutta miten voi olla
nuksiltaan kohtuullista jdrjestelmld pu- on ihmisarvo. kylliisrynyt johonkin, mika ei viela ole
retaan kuin viimeistd piiiviiii. Ikean kuin Niin laitos- kuin kotihoidossakin alkanu*aan?
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Tuore tutkimus:

Etekkeelle jiiiiminen
mytihenrryyL ' Nkelinptenrn a
Etiikkeetle jtiiiminen ei mytihenny merkittdvisti etdkeuudistuksen

voi massaolon ensi m md i si nd vuosi na. TytissH jatkavat nykyistii

pidem piiii n 5o-62-vuotiaat. Toisaatta u u si a lai kd raj a hou kuttelee

huomattavaa osaa ititimiiti n eltikkeelle jo 63-vuotiaana.

Mybhentym iseen vai kuttavat mytis ty6hyvi nvoi ntii n liittyv$t tekijiit.
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elikkeelle jaemincn vuoden 2005 cl;ike-
uudistuksen voimirantulon lrilkeen. Ti.rt-
kimus perustuu kyselyyn, )onka kohde-
joukkona ovat uusien vanhuuseliikcikien
valinraoikcr.rden piiriin ensimmriisinri
tulevat ikeluokat.

Eliikeikiirajojen muutoksista saatuierl
kokemustcn perusteclla voidaan cnna-
koida, ettd iklrajojen nosto mytiher.rtiii
elakkeelle iaiamiste j:r vastaavasri lasl<u
aikaistaa sitd.

Vuoden 2005 alusta virnhuuselikc-
ikarrrjat muur.(uvat molempiin suunriin.
Varhennetun vanhuuseliikkeen ikdraja
nousce (r0 vrrodeste 62 vuotccrr jrr vrrr-
sin:risen vanhr.ruselaikkecn iklraja laskec
yleisestd 65 vr.rodesta 63 vr.rotccn. Ansai-
tun suuruisen eldkkeen saa kahta vuottn
aikaisemmin. Toisaalta tyciss:i jatkami-
nen palkitaan 4,5 prosentin vuositt:risella
elikekerrymdlli, minki tarkoitukscna or.r

kannustaa ryiissI jatkamista.

Flnsimmliset arviot uusien ikarajo-
jen mukaisista valinnoista perLlstuvat
yksityisalojerr palkansaajia koskcviin
tuloksiin. Kohderyhmdni ovat ikI-
luokkiin 1940-1945 kuuluvat tyossii
kriyvit henkilot. Kyseessd ovirt vlrosina
2005-2007 valintaoikeuden piiriin tu-
levat ikriryhmit.

Kolmasosa eldkkeelle
63 vuoden i6ssi

Yksitvisalo jen tycintekijciitri koskevicn
ttrlostcn perustcella on :rrvioitavissa,
cttt cl:ikkcclle jidminen mydhentyy
ikevrilille 60-62. Vastaavaa muurosra
ei ole odotettavissa 63-68 vuoden iissl,
sillii vanhuuselikkeen uusi alaikriraja
lroukuttelee huomattavarr osaa jldnririn
clakkeelle (r3-vuotiaana.

Uusien ikirajojen mukaisia valintoja
on trrrkasteltu r.riissi ikriluokissa, jotka
voiv:rt halutcssaan jildri varsinaiselle
vanhuuselekkcelle 63-vuotiaana.'lutki-
rnukserr kohdcryhn.ristd nlihin kuuluvat
vrr<rsinrr 1942 1945 syntyneet.

Eldkeuudistuksen voimaantuIon
ensimmriisinl vuosina kolmirsosa :rikoo
iaade elakkeelle 63-vuotiaana. Tet:i
pitcmp:iin aikoo iarkaa tycissd runsas
ncljlnncs. Heistd valtaosa suunnittelec
jeavlnsii eldkkeelle 65-vuotiaana. Tyo.-
si jatkaminen 65 vuoden iain jrilkeen
kiinnostaa vain harvoja.

Etiikkeetle mytihem m in
iklivlililtii 6o-62

Noin nelf isosa tutkituista on jlimls-
si ellkkeelle ennen 63 vuoden ikaia.
Yleisimmin suunnitellaan varsinaiselle
vanhuuseIekkeelle 1a varhennetulle
vanhuuselikkeelle siirtymisti. Myos
rycikywyttiimyyselakkeelle aikovia on
erityisesti terveytens:i huonoksi kokevi-
en keskuudessa.

Vrlintaoikeuden piiriin ensimmdisi-
nI tulevien ikiluokkien mahdollisuudet
varhentaa vanhuuselakettlln ovat hy-
vdr. silld turkimusjoukosta vain vuonna
1945 synryneitd koskee uusi 62 vuoden
alaikdraja. Vanhemmat ikdluokat kuu-
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luvat 60 vuoden varhennusidn piiriin.
Siksi alaikirajan nostamisen vaikutusta
elakkeelle jiimiseen on aineistossa vaikea
arvioida.

Elakkeelle jedmisen arvioidaan kui-
tenkin mytihentyvin ikavalilla 60-62.
Tehen paadyttiin elakkeelle siirtymisai-
keita koskevien tarkastelujen perusteella.
Vastausten avu[a arvioitiin muun mu-
assa tydssd olevien osuuksia ikdluokissa
60-65 vuodesta 2003 eteenpdin. Arvi-
ointi tehtiin oletuksella, ette turkittujen
ajatukset elakkeelle siirrymisest:i roreutu-
vat. Myds vertailu todelliseen elikkeelle
siirtymiseen kahdessa vanhemmassa
ikdryhmlssi perustelee johtopdltostd.

Lisiturva aikaistaa
etiikkeette iiiiim istii

Yksilollinen ellkcvakuutus on 16 pro-
sentilla kohdejoukosta. Kokoaikaiselle
elakkeelle siirtymisti koskevat arviot
osoittivat, ettd heistd noin puolet aikoo
jatkaa tydssi vihintlin 63 vuoden ikdan
ja viidesosa pitemplln. Miknli aiko-
mukset toteutuvat, heidln elzikkeelle
jdlmisensl ajoittuu muihin verrattuna
jonki n verran aikaisemmaksi.

Tyrinantajan jdrjestdmd Iislturva on
yksil6llistii eldkettl hieman yleisempi.
Viidesosalle yksityisalojen palkansaajista
tydnantaja on jirjestlnyt lakisllteisen
turvan Iisdksi tiydentdvdd lislturvaa.
Yli puolella rehen liirryi alennettu ell-
keika, mika mahdollistaa varsinaiselle
vanhuuselekkeelle jiimisen ennen 63
vuoden ikaa.

Parempi elike
kiinnostaa neliesosaa

Uudessa elCkejdrjestelmdssi tyrissi jatka-
minen palkitaan idn mukaan nousevalla
paremmalla karttumisprosentilla. Varsi-
naisena porkkanana on 63 vuoden idst:i
alkava niin sanottu kannustinkarttuma.
Kysymykseen "liseekrt :imi 4,5 prosen-
tin vuosittainen elikekertymi haluk-
kuuttanne jatkaa ryossi yli 63-vuotiaana"
myontdvin vastauksen antoi joka neljds
yksityisalojen palkansaaja.

Jos yksityisalojen palkansaajista
neljennes jatkaa tycissd pitempldn pa-
remmrn elekkeen kannust'rmana, niin
vaikutusta voidaan pitdd merkittlvini.
Mikili ndmi elikeajatukset toteutuvat,
eldkettd kertyy korotetulla prosentilla
neljasosalle tyrintekijriistd keskimlirin
noin kahden vuoden ajan. Yleensi tyossi
aiotaan jatkaa 65 vuoden iklln asti.

Vertailu Kuntatyci 20 10 -tutki-
mukseen osoitti, etti yksityisalo jen

tyrintekijtiistd suurempi osa kuin kun-
tatycin teki j riistd ol is i h al ukas jatkan.raan
rycissii 63 iln jdlkeen. Kunta-alalla runsas
kymmenesosa jatkaisi rytissd sen .jllkeen,
kun eldkkeelle siirtyminen 63 vuoden
ilssi tulee mahdolliseksi, yksiryisaloilla
neljlsosa.

Vcrtailu koskee vanhimpien ty<inte-
kijr;iden vastauksia. Nriissi ikiluokissa
on kuntapuolella vanhoja amn.ratillisia
elakeikia, jotka osalraan selittlvlt eroa.
Vertailua vaikeuttavat myos kysymysten
erilaiset muotoilut.

Tytintekoa van h uuselekkeelti
harkitaan

Toisin kuin nykyisin, uudcssa jrirjes-
relmissi el:ikcrr:i kertyy myos v:tn-
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rrrvioivrrt tvcir-rantajan ascntecn positiivi-
se nrrnrrksi kuin sur.rryrityksissi tyosken-
tclevrit. Arvioihin on ehkri vaikuttanut
l<ysclyn ajankohdan heikko taloudelli-
rrcrr tilanne ja Paljorr itrlkisuurra saaneet

suuryritysten i rtisunonriset.

ElHkeuudistus ei yksin riitd
'lirloksia on ervioitava myiis silti
kannalta, cttri tictoe uudistukscsta on
vit'l:i k,rvirr v:ilr.irr jrr ticdortrrrrvt surrri.
Tiedottanr i nctr uuclesta j iirjcsrcl rnristi
ja valintojen vaikutuksista clrikkceseen
on tlirl<criri.

Elrikkeclle jriiimisccn vaikuttavat
clrikeik:irejojen muutostcn je kannusti-
rrricrr,,lrcll.r nr()ncl nrur.ln nlu:ls\r lytj-
hyvi nvoi n ti i n liittyvrit tcl<i jrit. Hcnkisen
rrrsitukscn ja uupur-nul<scr-r kokemukset
olivar kohclejoukossa ylcisiri.

I:lrikcuudistr.rkscn lisriksi tarvitaan
nrtrira tvdssl jatkanrist:r ttrkcvia toimen-
pitcitri. Viime kriclcss:i ikiirir.rtyneiden
tyi)ssri .jirtkatninen riil'r1'ruu talouden
cl pyrn isestl ja yri tysrc n kyvys tii yllap it:ie

lir I lsf, ta ry()l lrsyyttil.

uuu",,',!,X#!il|,lrZl
johtovo tutkijo

Liihde: Eila -lirorline n ja Jannc Pclkonen:
Jous tttua e Li k e i kii- ttrtkimus. Iisi raportti
joustavien i l<rirajo jen valintatilan rccsccn
vuosirra 2005-2007 tulevista yksityisalo-
jen palkansaajista. Ehketurvakeskuksen
monisteit;r 45.
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huuselekkeen ohessa tycissd kainrillc.
Karttumisprosentti on tdll6in normaali
1,5 prosenttia. Tycissd jatkaminen kiin-
nostaa, silld noin puolet yksityisalojerr
palkansaajista arvelee voivansa ainakin
jossain mddrin olla ansiotytrssl vanhur,rs-
cltkkeelle j:irity:irin. Kiinnosrust:r t,rr
eniter.r hyvir.r koulutctuilla.

Kyse on lukumllrlisesti merkittii-
visti tyovoimapotentiaalista, johon voi
olla tarvett:r jo vuosikymn-rener-r lopulla.
TuolIoin tyrivoimasta alkaa poistua
enemmin vlked kuin nuorista ikri]uokis-
ta on tulossa tyomarkkinoille.

Kyselyn perusteella ei voitu arvioida
tyopar.roksen mldrii. Yksilritasolla sc voi
Jrrxdx Prcncksl.

Ettikeitin valintamahdotlisuuksiin
uskotaan

Joustava eliikeikiijnricstclml perustur.r
aj:rtukseen, ettl tyontckijrit voivat v:rlite
ellkkeelle jiimisensi ikirajo)en sallimissa
puitteissa. Kysynryksccn "minkiilaisil<si
arvioi mahdollisuutcns:r kiyttdi hyviiksi
r.rr.rsia vanhuuscllkci kiiraj oja' no i n puolct
yksityisalojen palkansaajista arvioi mah-
dollisuutensa melko tai erittlin hyviksi.
Noin neljisosa piti mahdollisuuksiaan
huonoinir. Trima liittyi selvristi nruun
muassil huonoon terveyteen.

ff,$ffiffieeKe" mskeEfrss
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Tyourien pidcntrinristavoittccn kan-
nalta tr-rlos antaa lihctta optimismiin. Jos
terveydentila tai nruut seikat eiviir ascta
esteiti ry6nteon jatkrrriselle ja henkilt;il-
lii on riittdv:i motivaatio jatkamisccn, nv-
kyistd suurernpi osa voisi tehdl ratkaisun
tyossd jatkanrisen puolesta.

Yleisin arvio - tytinantaiatla ei
mitddn jatkam ista vastaan

Elekkeelle jririmisess:i ei ole kysynrys yl<sis-

tIdr.r henI<iltin valinr.ranmahdolI isuul<sista.

Tyoss:i j atkamispriritciksessri olen naista o n

mycis tyiinar.rtajan kanta. Kyselyssri pyy-
detti i r-r arvioin-raan rycin :rn ta j rrn suh tlutu-
mista tilanteessa, jossa henl<ilt) itse halu-
aisi jatl<aa rydssi (r3 vuode n ir,in j:ilkeen.
'l yiirrrrnr:rjan suh taut rrnriscrr :rrvioiminerr
osoittautui hankalaksi. Fli osaa sanoa -vas-
tallsten osuus nousi l<ol rnasosaan.

Mielipiteensri iln.raisscista kolrnc
ncljlstd arvioi, cttei tyiinantajalla olisi
rnitiin jatkamisra vrlst:lan. Osa arve li
tyonar-rtajan jope kanr-rustavan jetl<rr-

maan. Noin ncljiisosarr rnielest:i tyiin:rn-
tajan asennc olisi kiclrcincn.

Hyvin koulutetLlt, hyvritrrloiset ja
csimicsascil't:tss:r olt v:tl lrvioiv:tt rviitr.trt -

tajansa suhtautuvan jatkarnisajetukscen
mydntt'isr'nrrrrirr kuin alcrrtrrrirs,r :rst rrrir-
sa olevat. Pierryri tyksiss:i tyiiskcn tclevrit
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Tieto
tytielliketurvasta
jalkautuu
yliopisto-opintoihin

Tydeldketutkimusta
sosi aalipolitiikan

laitoksella
S

yksylla 2003 Elnketurvakes-
kuksen asiantuntijat pitivdt
Helsingin yliopiston yhteis-
kuntapolitiikan (viime syksy-

ni vieli sosiaalipolitiikan) laitoksella
luentosarjan: "Eldketurvan kehitys ja
muutoksen hallinta". Kaikille asiasta
kiinnostuneille osoitettu luentokutsu
otsikoitiin haastavasti "sosiaalipolitiik-
kaa sosiaalipolitiikan laitoksella".

MikI sitten on katkaissut sosiaali-
vakuutuksen merkittivimmln lohkon
tycieliketurvan ja sosiaalipolitiikan
vdlisen aiemman kiinteln yhteyden?
Onhan monilla rydelikelaitosten tyrin-
tekij<iillakin taustallaan vankat sosiaali-
politiikan opinnot.

Sosiaalipolitiikan tutkija hakisi
osittain vastausta yhteiskunnallises-
ta muutoksesta ja sosiaalipolitiikan
muuttuneesta suhteesta yhteiskuntaan.
Sosiaalivakuutuksen verkoston kehit-
timinen ei endd ole jaksanut innosraa
ajankohtaista poliittista keskustelua.

- Onko sosiaalivakuutus depolitisoi-
tunut, kurssin vastuuhenkilcind yhteis-
kuntapolitiikan laitoksella toiminut
professori Antti Karisto kiteyttld
ongelmaa.

Erityisesti modernin hlwinvointiyh-
teiskunnan rakennusvaiheessa 1950-
luvulta lehtien elakepolitiikka kulki
poliittisen keskustelun klrjessi ja herltti
laajoja poli ittisia intohimoja.

Kariston mukaan poliittiset puolueet

Niin jutkisessa keskustelussa kuin mytis alan ammatti-

laisilta tahtoo viilillii unohtua, ettii tytieltiketurva on osa

sosiaalipotitiikkaa. Ongelma on tiedostettu mytis toisin-

pdin. Hetsingin ytiopiston yhteiskuntapolitiikan [aitok-

sen ja Eltiketu rvakesku ksen yhteinen ty6eld keturvaa

ktisittelevii luentosarja antoi runsaasti patautetta sekii

opiskeli joi tle ettii mytis jiirjestiiji lle.

pyrkivlt aikanaan mieluusti osallistu-
maan sosiaalipoliittiseen rakennustyti-
hrin ja pddsemiln tavoitreisiinsa tarvit-
taessa jopa kompromissein ja hakemalla
ylliittiivii liimolaisia.

- Tunnetusti rycieliketurva ja sosiaa-
lipolitiikka auttoivat kokoomusta ja so-
siaalidemokraatteja lciytlmdln toisensa
poliittisella pelikentalla.

Toisaalta aiemmin sosiaalipolitiikka
toimi tieteendkin ldhemmin kytktiksissl
talouteen ja talouden tutkimiseen.

- EnIi vain harvoin kansantaloutta
valitaan sivuaineeksi sosiaalipolitiikassa,
vaikka vield joitakin vuosia sitren sen
opiskelu kuului sosiaalipolitiikan pa-
kollisiin tutkintovaatimuksiin, Karisto
harmittelee.

Poliittisten vastakkaisuuksien ohella

yhteiskunnallisten erojen kirjo on mo-
nipuolistunut. Esimerkiksi sukupuo-
lierot ovat kasvattaneet merkitystdln
yhteiskunnallisena selitystekij en:i.

Tytieliike innostaa opiskelijoita
ja asiantuntiioita

Vaikka luentosarja tycieldketurvasra
jdrjestettiin kokeiluluontoisena, aihe
kerisi monipuolisen joukon kuulijoita.
Aihe herdtti kiinnostusta ensimmlisen
vuoden opiskelijoista vdit<iskirjan te-
kijtiihin.

Mielenkiintoa kuvaa, etti luennoilla
oli my<is avoimen yliopiston opiskelijoi-
ta, joita motivoi opiskeluun ldhinnd. oma
harrastus eikd suinkaan opintosuoritus-
ten tavoittelu.
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. . . t5rii eldketutkim us ta
sosiaalipolitiikan

laitoksella...

Yksi tydelikeaiheesta innostunelsta
zz kurssllaisesta on sosiaalitytin
opiskeliia Antti Sarantaus. llyt hintii
fo vthiln lhmetyttii, miten olemat-
tomasti aikalsemmlssa oplnnolssa
ia tydelimiissi elilketurva onkaan
sivuutettu.

Luennot jakaantuivat kolmeen laa-
jempaan kokonaisuuteen.

Ensimmiiseksi johdateltiin suoma-
laiseen el?ikepolitiikkaan lapikaymalla
ajankohtaisia eldkepoliittisia kannanot-
toja ja jdrjestelmdn perusteet.

Suurin paino oli elekejerjestelmdn
kehitystl kasitteleville luennoilla, joissa
osansa saivat eldkeleisten toimeentulon
kehitys, elikekulttuurissa tapahtunut
muutos varhaiseldkkeistl kohti tycinte-
koon kannustamista ja tietenkin vuoden
2005 eldkeuudistukseen johtaneet syyt
ja uudistuksen tavoitteet. Eniten jul-
kisuudessa pohdittavasta eleketurvan
rahoituksesta pidettiin kaksi luentoa.

Helslngln yllopiston yhtelskunta-
polltllkan laltoksen professorl Antti
Karisto haluaisi mlelellidn tiivistiii
uudestaan sosiaallpolltllkkatleteen
aiemmin lihelslil yhteyksiii kiiytin-
ndn sosiaallturyaan. Hfinen mukaansa
on yelttemet6nti, ettfi niin sosiaall-
politiikasta kuln soslaalityiistii val-
mistuvat saisivat omaa oppiainettaan
laaia-alaisempia kiytinntin tletoia ia
taltoia.

Kolmantena tarkasteltiin elakepoli-
tiikan muutossuuntia muissa maissa ja
erityisesti EU:n vaikutusta kansalliseen
eldkepolitiikkaan.

Opiskelutapa pakotti perehtymidn
aiheeseen tavanomaista opiskelua sy-
vemmin. Tentin asemesta opiskelijat
laativat oppimispiivdkirjan: Jokaisen
luennon j?ilkeen annettiin kotitehtlvl,
ioka liittyi kasiteltyyn aiheeseen. Vasta-
uksissa tuli arvioida esimerkiksi eldke-

uudistusta nuorten kannalta ja verrata
keskenddn Suomen ja Ruotsin uudistet-
tuja eldkejiirjestelmie yhteiskunnallisen
oikeudenmukaisuuden kannalta.

Oppimisp?iiviikirjan laatimisessa sai
ja pitikin tukeutua luentomateriaalin
lisiksi mytis muuhun materiaaliin.

- Kukaan ei varmasti saanut kahden
opintoviikon suoritustaan helpolla.
Osa teksteistl lahenteli pienimuotoisia
tutkielmia, arvioi Eldketurvakeskuksen
tutkimuspiillikktj Seiia llmakunnas,
joka toimi luentosarjan toisena vastuu-
henkiltinii.

Ilmakunnaksen mielesti vastauksia
oli mielenkiintoista lukea. Opiskelijat
olivat hJwin oivaltaneet sen, ettl eldke-
uudistuksia on syytl arvioida useasta eri
nekcikulmasta: kuinka elaketurvan taso
kehittyy, kuinka uudistus kohtelee eri
viestciryhmii ja sailyykti taloudellinen
kestdvyys.

Hyvd esimerkki olivat pohdinnat
tyciurien pidentdmisen vaikutuksista.
Huolta kannettiin siitl, onko tavoite
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tasapuolinen eri tydntekijiiryhmille
ja joutuvatko nuoret kirsimdin, kun
tulevasta tydurasta ndyttll tulevan
epivakaa mutta pitka. Samalla kehiryk-
sessd ndhtiin myris positiivinen puoli.
Elakkeelle siirtymisen myrihentyessi
eldkkeiden rahoituspaineet hellittdvit
ja tltd satoa pllsevit nauttimaan juuri
nuorer ikeluokar-

- Vastauksista ja keskustelusta
luennoilla jli sellainen yleiskuva, ettl
opiskelijat arvioivat tulevan tyriuransa
varsin rikkonaiseksi. Pessimistinen
nikemys heijastuu siind, ettd kysymys
oman ellketurvan riittivyydestd tun-
tuu askarruttavan nuoria, Ilmakunnas
pohtii.

Luentosarjan lopputilaisuudessa kdsi-
teltiin kurssipalauretta, minka mukaan
kiinnostus elikeasioihin ei kurssilla
suinkaan sammunut. Ilmakunnas ja
Karisto sekl myos opiskelijat ounasteli-
vat yhdessi, ettd tlllaisille konkreettisia
sosiaaliturvan alueita kesimeleville kurs-
seille voisi olla laajempaakin tilausta.

Nuoria arvioita
eliikepotitiikasta

Kurssille osallistunut Antti Sarantaus
oli ensimmdisen vuoden sosiaalitycin
opiskelija. Hin on kuitenkin jo aiem-
min valmistunut ammartikorkeakoulus-
ta sosionomiksi.

Sarantaus mycintll, etta ennen nyr
pidettya kurssia, rytieldke ei ole tullut
yastaan opiskelussa eika ryrielimasse.

- Nuoret eivdt ylipiinsd juurikaan
mieti nliti elikeasioita. Osittain itse-
kin piiiidyin kurssille, koska minulla
oli korvaavien suoritusten takia muita
uusia opiskeli.joita enemmdn vapaata
lukujlrjesryksessini.

Opiskelijana Saranraus kertoo
hahmottaneensa monien asioiden
merkirysti huomattavasti aikaisempaa
paremmin, kuten vaikkapa elaketurvan
kattavuuden.

Vaikka tuleva tyrieldkeuudistus vaikut-
taa hlnestd itsestdinkin nuorren kannalta

Oplskelljat suorlttlyat Eliketurvan
kehltys ja muutoksen halllnta -kurs-
sln iokalsen luennon lopussa annet-
tuien kysymysten ia oheismateriaalin
pohialta laadittavan opplmispiivi-
kirian kautta. Lopputulos yaativasta
oplskelutayasta ylltti jirjestilien
odotukset.
- Osa teksteisti muistutti gieni-

muotoisia tutkielmia, myhiilee Elii-
keturvakeskuksen tutkimuspiillikkd
Seija llmakunnas.

enemmin mycinteiseltd kuin kielteiseltl,
sosiaaliryon opiskelijaa mietiq,,ttdvdt Iu-
kuisat uudistuksen solmukohdat.

- Kaikilta osin tavoite eldkkeelle
siirtymisen myrihentlmisestd ei vaikuta
tlysin oikeudenmukaiselta nykynuorten
ndkrikulmasta.

Perusteena Sarantaus ndkee, ettl ry6-
kyky ja ty<imotivaatio eivdt vllttdmittd
kasva suoraan samassa suhteessa kuin
ihmisten elinikii pitenee.

- Ihmisten vaakakupissa pidempi
elakkeella olo pienemmillitkin tuloilla
painaa enemmln kuin lyhyemmdt eh-
kepdivlt vlhin paremmalla elakkeella.

Tyciurien pidentdmisessi avaintekijd

olisikin muurraa suhtaurumista ikiiinty-
viin mycinteisemmdksi ryripaikoilla.

Etiiketiedon ketjukirje
vanhemmilta nuoremmi[[e

Kun kysyn Sarantaukselta, miren tyci-
eliketurvaa voisi viestittil nuorille,
koti nousee pldllimmiisenl hdnen
mieleensi.

- Vanhemmat ja suku tuntuisivat en-
simmdisilt[ luonnollisilta tietohhteilrd
tdllaisessa asiassa. Nythen meilla alkaa
olla ensimmliset sukupolver vanhempia
ja isovanhempia, joilla on kdytlnnrin
kokemusta ry<ieliketurvasta.

Mycihemmin lukiossa ja ammatti-
koulussa mieluummin kuin yliasteella
kannattaisi ehke alkaa opertaa eleketur-
vasta jdsenryneempid tietoa nuorille.

- Miksei viestid voisi vieli tehostaa
hhettamalle nuorten kuuntelemalta
radioasemalta tietoiskuja rycielikkeestd
nuorten kielella, Saranraus kehottaa
kokeilemaan.

Tekti: Kimmo Kontio
Kuvot: Tuulikki Rautio
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Per.rtikdinen tarkoittaa tyrinantaja- ja
rydntekilajerlestojcn asennetta toisii nsa,

ia ihmc viittaa ryonantajien kannanmuu-
tokseen. Kornitean tydn jaihin panneet
vuorineuvokset tekivdt tiyskdinnoksen
ja myt)ntyivct ehkejdrjestelmiln, jonka
viulut heidain oli maksettava. Temln
historian ovat vlkuuttavasti kuvanneet
Heikki Niemeld ja Kari Salminen.

Tyiinantajien sosiaalipoliittisia uu-
disttrksia vastustava asenne ei ehka
kuulosta yllltt:ivlltI. Heiddn kannan-
muutost:llln puolestaan on tavattu
selittril joko vallankumouksen pelolla
tai asevelihengelld. Vastaus hahmottuu
kuitenkin aavistuksen toisenlaisena, jos
katsotarn, nriti ryiinantajat itse asiassa

vasrustivat, kun he vastustivat ryonteki-
jdiden ja toimihenkik;iden eldketurvan
jirjestimistl l:rilla.

Kansanelike ei riittiinyt

Vuosikymmenid jatkunut keskustelu
tyov:ier-rvakuutuksesta sai uusia ulottu-
vuuksia, kun 1930-luvulla virisi ajoittain
vilkaskin keskustelu toimihenkiltiiden
cldketurvasta. Sodan alla aikaansaatu
kansanellkelaki tuli voimaan toivorro-
man hitaasti, eikd oikeastaan vastannut
palkkatyon varassa elavien - eike aina-
kaan toin.rihenkiktiden - toiveita. Niin-
pd Paasikiven hallitus asetti vdlittomisti
sodan jllkeen komitean suunnittelemaan
sosiaalivakuutuksen kokonaisuudistusta.

Komitean puheenjohtajalai mddrittiin
sosiaaliministericin kansliapd:illikkij Niilo
Mannio. Mannio tunnettiin pitkan lin-
jan liberaalina virkamiehenl ja toimihen-
kilo- ja virkanriesliikkeen uranuurtaiana
samoin kuin keskieurooppalaisen sosiaa-
livakur.rtuksen ystdvdnL

Mannior.r komitea laati esityksen
kansanelakclain uudistamisesta. Esitys
lievensi vanhan lain vakuutusluonnetta,
mutta sdilytti sidonnaisuuden maksuihin.
Kokonaisvisiossaan Mannio niki laajan
lirkisricteisen sosiaalivakuutuksen, joka
turvaisi sai rauden ja tyokyryttomyyden
varalta sekl tarjoaisi vanhuuden perus-
tlrrvan. Toimihenkil<iiden ja muiden
palkansaajien ansiotason mukaisesta
eldkcturvasta sen sijaan huolehtisivat
ryonantajat ja ryontekijlt itse - kyllakin
lain asettamissa puitteissa.

Tydnantaji
rohkeus synnyttla

johdolla oli ns. tarnmikuun kihlauksesta
ja yleissopimuksista huo[imatta vakaa aie
pitil ammattiyhdistysliikkeen vaikutus-
valra rycipaikoilla pienend.

Tyirvdenjlrjestriille tyonantajat halu-
sivat myrintdd olemassaolon oikcutukscn
ja vaikutusvaltaakin crddnlaisena sl:ity-
edustuksena valtioon ndhder-r, nrutta itse
tyripaikoille silla ei nahty olevan asiaa.
Kahdenvllisil rycisuhteita lujitettiin ns.

sosiaalisella toiminnalla - asuntotuo-
tannolla, huoltokonttoreilla, puulaaki-
sarjoilla. Vanhuuden rurva sytrtyi osane
tdtd sosiaalista todellisuutta ja sen v:iline
oli juuri koyhainhoitolain mlhrittelemd
rydnantajan huoltovelvollisuus.

Kun sosiaalipolitiikkaa tarkasteltiin
tdstl nikdkulmasta, ei kansanelaikelirirr
vuoden 1 956 eduskuntakdsittelyssri saan'rl
muoto ollut tdysin mahdoton. Komitearr
ehdotushan revittiin auki lair.r krsittelyri
varten perustetussa valiokunnassa, jonka
mietinnon perusteella tdysistunto naulasi
kansaneldkelain universaalien tasaetuuksi-
en turvaksi. Tyonantajat eivdt tunteneet
tarvetta ryhryl uudestaan pohtimaan ell-
kelainsdddlntcil. Aloite uuden komitean
perustamiseen hhti toimihenkiloj arjesttrl-
ti, joka oli konsultoinut SAK:ta.

Fagerholmin II hallitus asctti -Ibivo

Pentikdisen johtan.rar.r komitean joulu-
kuussa 195(r. Tyomarkkinaosapuolet
saman poyddn idreen koonnut kon-ritea

en

tytintekiiilin
elekelain
"Vastakohtaisuudet otivat estdneet io sadan vuoden

ajan Suomessa sosiaalivakuutuksen kehittymistd. N e

olivat vield vahvat TEL-komitean alkuvuosina. Mutta

sitten tapahtui tdyde[[inen mLlLltos, pereste pdinkin

katsottuna miltei ihme."

Tytrnantajille tlllainen ajattelu ei ollut
mitenkeen vierasta. Toimihenkiloille oli
jo aiemmin ollut tarjolla vakuutusmuo-
toista eldketurvaa. Pitkeen samaa firmaa
palvelleille tyrintekij6ille oli jo vanhan
k<iyhainhoitolain mukaan ollut makset-
tava avustusta.

Avustus, jota kutsuttiin milloin
elatukseksi milloin eldkkeeksi, seurasi
paternalististen perinteiden logiikkaa.
Se palkitsi rydntekijiiii, joka oli pysynyt
samalle ryonantajalle lojaalina vdhintddn
kaksi vuosikymmentl ja joka kuului
tavallaan tehtaan omistajan "talonvl-
keen".

Samanlaiseen lojaaliuden palkitsemi-
seen perustui myris virkamiesten elake-
turva, joka oli uudistettu 1920-luvulla.
Senkin takana heamoitti 1800-luvun
puolivdlin sdddcikset, joissa virkamiehen
ja hallitsijan suhteen a.fateltiin rinnastu-
van talon isinndn ja rengin suhteeseen.

Kahdenv6[isyydesti
pidettiin kiinni

Tyonantajien ndkcikulmasta oli olcn-
naista, ettei sosiaaliturva saanut rikkoa
" tdrkeiti rytrnantaj aperiaatteita" vastaan.
Kaikkein tirkein tyrinantajaperiaate vield
1 950-luvun teollisuusjohtajien mielessi
oli tyosuhteiden kahdenvdlisrys. Kuten
Pauli Kettunen on osoittanut, STK:n
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ci kuitenkaan pelssyt asiassa eteenpdin
pariin vuotee n, kuten alun muistclma
osoirtaa. Tyonantajapuolelta julki lausu-
tut vasta-irrgurnentit keskittyivdt eldketur-
v:rn rahoittamisen ympirille. Tirrva tulisi
liian kalliiksi ja heikentiisi teollisuuden
hintakilpailukykya.

STK:n hallituksessa puhe oli avoi-
mempaa. l.akisCdteinen ty<ichke, johon
liitryisi turvan koskemattomuuden peri-
aate, johtaisi rydntekijoiden iiikkuvuuden
lislintymiseen ja ndin ollen rytinantajan
neuvotteluaseman heikkenemiseen yk-
sittlisessd tyosuhteessa. Arveltiin, etta ios
rydsuhteesta irrotettaisiin siihen liitryvdt
sosiaalisct tekijdt, menetettdisiin samalla
tydntekijoiden lojaliteettia. Sosiaaliset
tekijet tehostivat merkitrdvdsti mahdol-
lisuuksia tyovien kontrollointiin myos
vdlittomin tyoympdristcin ulkopuolella.
Aivan vdhlisr:i painoa ei annettu mycis-
kaan tunnetason sitourumiselle rycinan-
tajaan.

l':isri huolimatta rycinanrajar siis
suostuivat tyocldkkeen takuu- ja maksu-
miehiksi. Eduskuntakdsittelylle kevaalld
I 961 tyrimarkkinajlrjestrijen yhteisym-
mdrrys oli ratkaisevaa.

Arvaamaton eduskunta?

Kannanmuutoksen takana oli reaalipoli-
r iikka. Eduskuntaa pidettiin arvaamarto-
mana toimijana. Asiat, joista ei vallinnut
yksimiclislyttd ryrimarkkinoilla, saattoi-
vat kaantye eduskunnassa miten plin
vain. Ja yleensd tyrinantajien tappioksi,
ajatcltiin.

Vaikkakin sosialidemokraatteja jo
tuossa vaiheessa pidettiin kommunis-
tien muodostaman ulkopoliittisen uhan
varmimpana salpana, ei oltu lainkaan
varmoja siitl, etteivdt vasemmistoryhmit
yhtyisi sosiaalipoliimisissa kysymyksissl.
Maalaisliiton toiminta ei Etelirannassa
herhttlnyt sen suurempaa luottamusta.
Olihan tyonantajaleirin yleiseni ta-
voitteena puolueen kiistellyn tihden ja
tuoreen presidentin Urho Kekkosen
kampittaminen.

Tyonantajilla ja eriryisesti STK:n sosi-
aalijohtaja Thpani Virkkusella oli nlitl
ajatuksia tukevia kokemuksia lapsilislsti,
vuosiiomasta ja ry6ttdmlysvakuutul<sesta.
Virkkunen ndyttld kehitelleen suorastaan
kaupankdynnin taktiikkaa. Hen koetti
useammassakin yhteydessi saada vuo-
rincuvoksia pelaamaan myonnytyksilh
liikkumavaraa tlrkedmmisse asioissa.

Ty<iel?ikettitkin tirkeimpi asia oli teolli-
suuden .fa talouseleman yksiryisen omis-
tuksen ja suurten keskitetryjen valtiollis-
ten rahastojen - ja valtionyhtiriidenkin
- vdlttdminen viimeiseen asti.

Esimiehilleen, STK:n hallitukselle,
Tapani Virkkunen tarjoili tltd pienem-
mdn pahan politiikkaansa jo aiemmin
1950-luvulla. Silloin se ei tahtonut ottaa
tuIta alleen, mutta vuodenvaihteessa
1960-1961 olivat hallituksen jdsenet
kypsyneet Virkkusen kannalle. Vuori-
neuvokset olivat yhtd mieltd siitd, ettd
oli taottava, kun rauta oli kuumaa, eikd
odotettava, ettd eduskunnan voimalla
asiat etenisivdt kertakaikkisen vddrldn
suuntaan.

Tyoelake siind muodossa kuin ehke-
komitea sitd esitti vuoden 1960 elokuus-
sa, oli tyrinantajille sittenkin pienempi
paha. Viiden prosentin vakuutusmaksu
oli palkkasummaan suhreutetruna kui-
tenkin vain vajaan kolmanneksen siiti
summasta, jonka teollisuustycinantajat
klyttivdt sosiaaliseen toimintaan (luku
vuodelta 1954).

Kun STK:n hallitus vield asetti oman
toimikuntansa pohtimaan, mille tavoin
toimihenkilciiden ja eriryisen ammartitai-

toisten ryomiesten paremmat edut voitiin
turvata, ei lakisiiteinenkean tyrieldke
tuntunut mahdottomalta sietdi.
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lussi Vouhkonen
Elii ketu rvo ke s ku kse n ti e d otto j o

Artik he li p erus tuu b irj o i ttaj an po liittisen
historian pro gradu -tutkielmaan.
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Tutkimus kuusilqymppisisd tytiss[:

Hprilt hetketo dnteisetta' my
tunteet

kannattelevat
Tytieltimiiii on tehostettu vuosi-

kymmenien aian siirtfim5ttH van-

himpia ikliluokkia pois. Yhtikkiti

samat ikiiryhmiit halutaankin

pitiiii tytiettimdssi kaikin mah-

doltisin keinoin. Mitii miettii

hdmmennyksensd keskellii noin

kuusikym ppi nen tytintekijfr ?

osentti Raija Julkusen
mukaan moderni rycieleme
on ajautunut paradoksiin:
vaikka elinikii pitenee,

vanhaksi tulemista lykataan ja yhden-
ikaisyyden kulttuuria edistetdln, niin
samanaikaisesti ty6eleml mllrittdd
ihmiset vanhoiksi yha aikaisemmin.
Tema ristiriitainen asetelma avautuu lu-
kijalle monelta kantilta Julkusen kirjassa
" Kuusikymmenti ja tytlssd".

Kirja on tehry osana "Ika, ry<;, suku-
puoli" -tutkimushanketta. Sen aineistot
on hankittu kymmenesrd organisaatiosta,
joissa on haastateltu henkikistdjohdon
edustajaa, luottamushenkil6a ja neljaa-
kym mentd 5 6-64 -v uotiasta tyrintekij aa

aina filosofian tohtorista tehtaan ko-
neenkdyttdjddn.

Haastattelujen lisiiksi Julkunen kdptli
kirjassa omaakin kokemustaan ja ddntddn.
Hin kertoo rikkoneensa tieten tahtoen
tavanomaista tieteellisen kirjoittamisen
rajaa. Julkunen sanoo harkinneensa, ettd
satojen sdlntcijd noudattavien julkaisujen
jalkeen voi hy'vinkin olla oman idnen
kdy'ttlmisen aika.

- TImi aineisto oli niin lahella mi-
nua, ettl oli aivan luonnollista tarkastella
tutkimuskohteena myris itseihn. Lis?iksi
oma ikdkin tuntui oikeuttavan toisin
tekemisen, Julkunen toteaa.

- Tietystl omakohtaisuudesta huoli-
matta kirja tdyttii tutkimukselliset kri-
teerit. OIen ottanut omat kokemukseni

tutkijan katseen kohteeksi siind missi
muidenkin kokemukset, han lisaa.

Tyti paliastaa iiin

Kirjan tarkoituksena on selvittii, miten
elakeikaa llhentywdr tyossikiyvat kasit-
televit ikllntymistddn. Painopisre on
nimenomaan ry<itd tekevissi, ei elikettd
viela aktiivisesri harkitsevissa henkikiis-
sI. Ikldntyminen on kuitenkin jokaisen
kohdalla fakta, .fa ainakin Julkunen ker-
too tutkailleensa omia iklkokemuksiaan
jo pitkln aikaa.

Keski-ikii tuntuu Julkusen mielestd
olevan muutoinkin erdinlainen tai-
tekohta ihmisen minlnlkemyksessl.
Tuolloin ruumis .la mieli alkavat kulkea
omia teitlin.

- Mieli pys)y samana mutta ruumis
muuttuu. Itsensi tulee nlin ollen arvi-
oineeksi nuoremmaksi kuin ne, joita
katsoo ja jotka katsovat.

Ty<;hon liittyw:it ikikokemukset vetd-
vdt Julkusen mukaan kahteen suuntaan.

- Tyci paljastaa ien ja saa huomaamaan
oman ikeentymisen. Toisaalta kuusi-
kymppisen ammatillinen mind on vahva.
Se antaa uutta kanttia tytihtin.

- Kukaan kirjaa varten haastatelluista
ei sanonut, ettd ike painaa. Sen sijaan
moni totesi, ettei ole endd sama kuin
ennen, vaan hitaampi, kiimpel<impi ja
helpommin vdsyvl.
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lkiiintyminen tulkitaan
luovuttamiseksi

Ikii ja ikiiiintyminen nehdean yhteis-
kunnassa yleisestikin Iuovuttamisena ja
periksiantamisena. Tama ndlrp, Julkusen
mukaan mycis ki rjan tutkimusaineistossa.

- Tyrissii pysyminen merkitsee periksian-
tamarromuurra ielle. Tyiielemdssd pysywd
on edelleen kiinni myris elimissi, Julku-
nen kite1ttll.

Julkunen soisi ry<ieliman viimeisten
vuosien olevan jonkinlaista asteittaista
siirrymistl tdydesti tycistd kohti vapaa-
aikaa. Vanhuusehkkeelle siirtyminen
tietld hdnen mukaansa useille kuitenkin
jonkinasteista kriisid, joka tulee eteen
ennemmin tai mycihemmin.

- Elakkeella on edelleen moninaiser
kasvot: se ndhdddn seke oikeutena, hel-
potuksena, houkutuksena ettd hdpedni,
hin huomauttaa.

Tyouran loppupdin ja elakkeen vd-
listd rajaa voisi osaltaan pehmentdd se,
efie rydelemessl vield oleva kokisi hlntd
kdsiteltdvln reilusti 

.f 
a oikeudenmukai-

sesti ja ettei liihesrywii vanhuuseldke olisi
mikaan tabu.

- Tietty irtaantuminen ja keskit-
tyminen omaan juttuun pitiisi sallia.
Oikeudenmukaisuuden ja plrjlimisen
kokemukset pitlvit tycissd, Julkunen
uskoo.

Tytieliimiin m uutoksessa m u kana

Tycieldmln kova muurosvauhti vaatii
paljon kaikilta, mutta ainakaan kirjaa
varten haastatelluille muutos ei ole
muodostunut ylivoimaiseksi. - Muu-
toksen sietiminen ja hyvdksyminen tai
jopa siitii innostuminen on ilmeisesti
ollut yksi tytissl pysymisen perusehto,
Julkunen huomauttaa.

Myciskiln paljon puhuttu tycissd
jaksaminen ei ndyttlnyt olevan haasta-
telluille ongelma. - Toki he kertoivat
visyneensd, mutta toisaalta niin kertovat
mytis nuoret ry<intekijat. Syiden tulkin-
nassa on mielenkiintoinen ilmiri: alle ne-
likymppiser selitrdvit vdsymysriin rycin
rasittavuudella ja nelj:inkympin jnlkeen
vdsymys tulkitaan iin aiheuttamaksi.

Pitkian ty<iuraan vaikuttavat Julkusen
mukaan monet ja joskus sirpaleisetkin
tekijet. - Yksi selkeimmistd syistd on
kuitenkin hyvd terveys. Toinen on mah-

F*,,' i*W'

Dosentti Raiia f ulkusen asemapaikka
on lyviskyliin yliopiston yhteiskunta-
polltilkan yksikiissS. f ulkunen tunne-
taan hyrinvointivaltion ia tyiieliimXn
tutkliana seki yhteiskuntapoliittisten
kysymysten asettaiana.

dollisuus pysyii sisiiisillii ry<imarkkinoilla.
Tycittcimln rycillisryminen viidenkympin
jiilkeen on hankalaa, Julkunen muistut-
taa.

Oikea ikii oikeaan tytihtin

Tybnantaj ien haluun slilyttdd ikiiiinryviit
ry6ntekijiit vaikuttavat eri organisaati-
oissa hieman eri asiat. Julkunen kertoo,
ettl yhdistlvien ja erottavien tekijciiden
mukaan ryhmitellyt rycipaikat seurailivat
tutkimusaineistossa aika tarkoin perin-
teisti luokittelua: teollisuusyritykset,
julkisen sektorin ry<ipaikat ja yksiryisen
sektorin palveluyrirykset.

- Esimerkiksi teollisuusyrirykset ovat
kiristdneet ja lciyhentlneet eldkeputkea
eri syistd.. Tirtkimusvuonna 2001 niissd
oli halukkuutta muurtaa linjaa ja pitiiii
iklintyvlt osaajat pidempdin tyrissd ja
parantaa ndin mainetraan. Mutta nyt

realiteetit nlyttdvlt jdlleen toisilta, Jul-
kunen toteaa.

Julkisen hallinnon organisaatioissa oli
puolestaan jo tutkimusvuonna selkedsti
tarvetta rekrytoida uutta ja nuorta ty<i-
voimaa, sillii tyrintekij6iden ikiiiinrymi-
nen ja kiihryv?i eliikkeelle hhteminen oli
.io tuolloin hyvin nihtdvissl. Imagosyyt
painoivat puolestaan yksiryisten palvelu-
yrirysten henkilcist<ipolitiikassa.

- Ylsityisissii palveluyriryksissi vallitsee
muutoinkin "oikea ika oikeaan paikkaan'
-ajattelu: nuoret mlymddn nuorisovaat-
teita ja vdhdn vanhempi viki palvelemaan
vanhempia asiakkaita, Julkunen havain-
nollistaa.

Koska tutkimuksen haastatteluaineis-
ton kokoamisesta on jo yli kaksi vuotta,
olisi Julkusen mielestl jonkinlainen
seuranta nyt jo tarpeen. - Ndin voitaisiin
tarkastaa, onko yritysten ikapolitiikassa
tapahtunut muutoksia muutaman vuo-
den aikana. Olisi lisiiksi mielenkiintoista
ndhdl, misse mldrin julkisen vallan aja-
maa iklpolitiikkaa omaksutaan yrirys- ja
organisaatiotasolla.

Te ksti : Koti Ko lli o m ii ki
Kuvo: llkko Pietorinen
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ffim5 Palkattomat alat

Ansiot elekkeen
perustaksi

T\ T lY; ::: tl[:::;l ll ;ll, I

f \ il,i::::l;,:x,;^,tll::
ett:i ehkett[ korotetaan erityiselh tyci-
clikelis:ikerroinrelle. Kerroi men suuruus
on suhteessa tyoeldkelisissd huon'rioon
otcttavien etuuspiivien mhdrlln - mitd
cncmmln piivid, sitd suurempi kerroin.

Voimassa olevan laskutavan mukaan
miti ehjempi ryciura on, siti paremmin
tyoellkel isikerroin vastaa ty,bskentelyn
karttumisprosenttia. Eli, jos koko ryoura
koostuu pldosin rycistd saadusta ansiosta
ja etuuspiivlt tdyttdvdt lopun ajan, pal-
kattomien aikojen elikkeen perusteena
oleva ansio vastaa noin 80 proser-rttia
tyciuran keskipalkasta.

Jos aukkoja ryourassa on paljon, elike
pienenee. Nykyisen laskutavan mukaan
kaksi tdsmdlleen samanpituisella ja sa-

mansuuruisella tyci tt6 mi.yspriiv:irah al la
ollutta henkilcte saa tdltd ajalta erisuu-
ruisen elikkeen, jos heidan tyduransa
on muutoin erilainen. Se voi ol[a ehkd

rydehkkeen karttumisen periaatteiden
mukaista (ryoelake karttuu ryostd), mr.rtta
kovin lepinakyviri se ei vdlttlmittd ole.

"Vuoden sliSntti" poistuu

Tyirclnkel isiiii karttuu siis vain sel laisil ta
piiiviltri, jolloin tyosuhde ei ole en:i:i
voimassa. Usein palkattomia aikoja on
mytrs tyosuhteen kestlesse. Tallaisia
ovat esimerkiksi lapsen syntymldn liit-
tlwdt vapaat, sairauslomat, lomautukset
ja vuorotteluvapaa.

Nykyinen tyosuhtcisiin pcrustuva
elakepalkan laskentatapa hoitaa ylccnsi
edelle mainitut palkattomat vapaat. Jos
palkaton aika kestll allc vuodcn tydsuh-
teen jatkuessa, mainittu aik:r otcta:rn
huomioon elikettri kartuttavana. Tait:i
kutsutaan ns. vuoden sririnnoksi. Siti
soveiletaan vain tydsuhde-ellkelaeissa

Vuoden 2oo5 alusta [ukien nykyisest5 tytisuhde-

kohtaisesta eltikkeen laskennasta luovutaan fa etdkettd

karttuu pelkdstddn ansioiden perusteella. Uusi eldk-

keen laskutapa muuttaa mytis sit5, miten erilaiset pat-

kattomat aiat otetaan etdkkeessi huomioon. Nykyinen

ty0eliikelisii ja vuoden sddntti korvautuvat uudella

tekniikalla.

esimerkiksi 'l'tL:ssii, ci siis LEL:ssi ja
TaEL:ssa.

Lapsenhoitoa sisdltlvlt vuodet ji-
rctlln pois, kun lasketaan tyosul-rteer-r
ellkkeen perusteena olevan palkan
miirli eli tycisuhteen viimeisen l0
vuoden keskiarvoa. Siten allc vuodcr.t
kestlnyt palkaton lapsenhoitoaika ci
prcnenna elakkeen marrra. lvlyoskililn
muut tyosuhteen kestlessl pideryt pal-
kattomat vapaat eiv:it vlhenni eliil<ettii,
jos palkatonta aikaa sisriltrivien vuosicn
ansiot jllvlt alle puoleen tycisuhteen l 0
viimeisen ryrivuoden keskiarvosta. Huo-
not ansiovuodet voidaan pudottaa pois
keskiarvon laskennasta.

Eliikettii nykyistii kattavam m in

Ellkcuudistuksen jdlkeen tyosuhteiden
pituudella ei enld ole merkitysta elak-
keen laskennassa. Seke tyriehkelisi etti
vuoden sdlnto korvataan samanlaisella
laskutekniikalla ja sitd sovelletaan jokai-
sessa tycieldkelaissa. Muutosta puoltaa
viele se, ettd yksityisen puolen palkan-
s:rajaelikeiait yhdistywet vuonna 2007,
jolloin laskutekniikan on oltava samrr
kaikissa laeissa.

Uusi laskutekniikka vastaa cliikkecn

karttumiscn ansiopcrustcisuutta. Tdl-
loin elaikette karttuu myds palkattomilta
ajoilta ansioista, joinir k:iytctiin sosi-
:ralivakuutusctuuden pcrustccna olevia
ansioita. Etrrtrden perustccna olevat an-
siot mririnitririn yleensri nrelko hheiselti
,rj,rlt,r cnncn ctur.ltt:.1. jolloirr ne v:lslaavat
rrrclko pitk:ille myos rriit:i rrnsioita. ioita
tyiintekiji olisi saanur, jos hen olisi ollut
vastiravana aikana tydssd.

Elriketta kartuttavina etuuksina
()tctaan huomioon tycie hke lisriikin
kartuttavat ansiosidonnaiser koulutus-,
rycittrimyys- ja kuntoutusetuuclct.

Lisdksi el:il<et tri karttttu :tnsiosi-
donnaisten sairausvakuutusetuuksicn,
vanhempainetuuksien, liikcnnc- ja
rapaturmavlkuut r.lsten ensiotrmcttetys-
korvausten sekri vuorottelul<orvauksen
perusteena olevan ansion nrukaan.

VIhimmlistasoiscna nraksettujen
etuuksien pcrustcclla ci kartu ryciehkettd,
lukuun ottamatta vrnhempainetuuksia,
jc,t ke ov,rr nr u u r.'rr k i rr .'ri tyisrscmassa.

Koska nykyiscssd ry6chkelisdssi etuus
ci krrrrutrr cl:ikctti aivrrrr tiysimiirdisesri,
ei uudcn tekniikan mukaisen karttu-
rnank:r:rn h,rlrrtrtr olevan aivan saman-
arvoist:r tyriansion karttuman kanssa.
Tyt)ttcimyys- ja vuorottelukorvaukset
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karturtavar chketti sellaiscsta :rnsiosta,
joka on 75 prosenttia ctuuclcn pcrus-
tecna ole vasrl ansiosta. Muur ctuude t
vanhernpainctuuksia lukuun otrilnrarta
ot ('taan lt uortr ioon (r5-prosr'rr t t ist'st i.

Palkattorr ilta a joilta eldkettri karttrrr-r
aina 1,5 proscnttia vuotta kohti.

Koska vanhempainetuuksilla 0n
nykyisin vttotlurt s:i:inrriissl erityis:rsc-
nra, haluttiin trinrri asema siilytriiri.
Vanhempainctuuksicn laskentasiinntit
poikkeavatkin jonl<in vcrran: niidcn
pcrusteena oleva irnsio otetaan huomi-
oorr kertoimell:r l.I- k,rrorcrruna. jotr;r
"vuoden siinto" -ider sriilyisi.

'l trlevan ajan irnsiossa palkattomien
ctuttksicn peruslecur t,l.vlrt,rrrsiot ote-
taan kokonaisuudess:ran huomioor-r.

Eliikettiimytis
valtion rahoittamana

Valtio osallistr.ru eldkkeider.r rahoirrami-
seen irjalta, jolta var.rhempi saa kotihoi-
don tukeir tai henkilo opiskclee. Tristd
sdddcthrirr ()nrrlssll erillisleiss.r.rrr (l.rki
valtior-r varoista suoritettavasta clikkccn

Ettkeuudistuksen iilkeen esimer-
kiksi TaEL:n mukaan vakuutetulla
vanhemmalla on mahdollisuus kar-
tuttaa eliketti lapsen hoidon ajalta.

korvaamisesta alle 3-vuotiaan lapsen
l.roidon tai opiskelun ajalta).

Kotihoidon tuesta eliketti karttuu
vain, jos vanhempi itse hoitaa lastaan.
Opiskelusta eIaikette karttuu hallituk-
sen esiryksen mukaan tutkinnon nor-
maalia suorittamista v:rstaavalta ajalta,
3-5 vuodelta.

Muut tyrieldkkeessi huomioon
otcttavat palkattomat jaksot kustan-
netiran tycielikejirjestelmin sisIIld.

Ty<ittomyTsetuuksier.r perusteella
kirrtruvaa elaketurvaa varten rahoi-
tusra srrldlan entiseen tapaln mycis
rvci rt rinrl'yst u rvajdrjesrel mdstd.

Palkattor.r.rien aikojen perusteella
karttuva eLiketurva pysyy TEL:n pii-
riin kuuluvilla suurin piirtein s.rman-
tasoisena. Muiden yksityisen puolen
elikelakicn osalta palkattomilta jak-
soilta karttuvan eliketurvan kattavuus
laajenee.

Marjukko Hietoniemi
Eliiketurvokeskuksen

suu n n ittelu- i a loske ntoososto n
kehitysptiiillikki)
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Harkittu
o s atyti kyr.yttti mrys el dkke e n

keyttti edistda,
tytissil jatkamistaf-1ic.krr kiiyvrit il nr i El:ikcr rrrv:r-

I l<.'.1<ukrcrr tutkinrttksr'st:t
I "( )sirtrrin rvcikyvytirrr r.ri

I osittain tvokvkvi,r",',".
SosirraI i tu rv1.rrr.,.1.,, Iotka tuk.r,at

tyticl:irn:iss:i 1-r1,svmistI, ovat trillri hct-
kelLi erittrii n ajankohtaisia. l-rillaisten
tukirltrotojcn hallitulla kriyti;lLi voidaan
picle ntriri tyijuria ja samalla antaa ikairin-
tvneille ja vajaakuntoisille oil<eus ja mah-
dolIisrrus ryiieIImddn osallistr.rmiseen.

'I yii kvvyttomwseIrike j rirj estelmdln
s isiil ryv:i osatyokvvyttti nrvyselike el i

osacl:ikc on ty,tihon sullntrlutuva etuus.
Sc korvaa ansair-rtakyvyn menetystc ja
on samalla tukipalkkio tyiissi kiyville
vrj aaku ntoiselle.

Osatyokyvytttirnvysellkc mytinnc-
triiin, jos hakijan tvtjkvkv or.r heiken-
tynyt kahciella viiclcr.rncksella. Kolnrcn
viidcnn.'ks,'rr ill( n( rnJ oikcuttal t.iv(tr'rr
tyii kyv,vtto nr yysc l ri k keesee n.

Ellketurvakcskus selvitti vuonna 2003
j r.rlkaistussa tutki muksessa osarytikyvyrtti-
mlvselrikkcen kriyttrta w6ssri pvsynr isen

Osatyii kyvyttti myyse I d ke tu kee tyiissd pysym istd

varsinkin, jos osittaiselle el6kkeelle on siirrytty harki-

tusti ia omasta halusta. Liihes kaksi kolmasosaa osatyti-

kyvyttti myyse lii ke lii i s i std j atka a tyti n te koa.

nrikitkulmasta. Tarkastelun tdrkeimpdnl
kvsymykseni oli osatyiikyrytton.rlysel:i-
kel:iisten tycissd klynti. Mahdollistaako
osatycikyvyttdmlyseleke ansioryon teke-
rnisen vai roimiiko se vain passiivisr'rr:r
korvauksena tyokyvyn heikkenemisestri?

Kysely tehtiin kevittalvella 2003 ja sc

srrtrnnattiin sellaisille vuosina 1996-2002
vksiryisen sektorin osatycikyrytttinryys-
elakkeelle siirtyncillc, joiden osaeLikc
edelleen latkui. Otokseen kuului 2100
osaehkeliistii, joista yli 1800 vastasi
kysellyn.

Varta vasten osatytikyvytttimyys-
etiikettii hakeneet eniten tyiissi

Osatyiikyr,yttomyyselikkeelle si i rrytdln
yleensi niin, ett:i henkilo hakee nimen-
onraan osaelikcttri. Toinen vaihtoehto
on se, ettl ty<ikyvyttcimyyseliketti ha-
keneelle mvtinnetriin osaelike, koska
tydkyky ei olc hcikentynyt tlyteen elik-
keeseen vaeditt:rvisse mdcrin.

ETK:n tutkimuksen mukaan 70 pro-
senttia kaikista osatyokyryttomyyselike-
liisistd on hakenut alun perin osachkettl.
Alku jaan triyttd tycikpyttrirnyyscliiketti
hakeneita, mutta elakkeensl osittaisena
saaneita, on vajaa kolmannes osatytiky-
lyttd myysel dke Idis is td.

L,l,ikl<eelle siirrym istap,r osoittarrt ui
keikkein tirkeimmdksi osaellkellisten
tyossi kiynnin selittdjlksi. Varta vasten
osatvt)kyvvttcimyysellkettri hakeneet
ovirr huomattavasti tdydelle eldkkeelle
pyrkineiti paremmin onnistuneet sli-
lyttln.rddn tyripaikkansa. Niistl, jotka
ovirt alun perin hakeneet osaellkettl,
noir.r 80 prosenttia jatkaa tycissd. Sen
sijaan alkujaan triytt:i eldkettl hakeneista
osaelakeleisistd tyriss:i jatkaa vain noin 30
prosenttia.

Kuva r. Tyiissi olevien osuus osatyii-
kyvyttiimyysetiketiisistii e16 kkeelte
siirtymistavan mukaan.

Tytissti olevien osuus, %
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Tyosslololle neyttee siis olevan
oleellista, miten osatytrkyvyttomlvs-
ellkkeeseen on prildytty. Jos osittaiselle
elakkeelle siirtyminen on ollut harkittua,
my6s tyossl jatkirnrise n mahdollisuus
on varmistettu. Sen sijaan silloin, kun
osaelake on mycinnetty tlyttri elriketti
hakeneelle, todellisten tyollistymismah-
dollisuuksien ja ryirllistymismotivaariorl
selvittdminen lienee jidnyt vihen.rrnrille.

Tydssd jatkavilta
kohtuu[[inen tytikyky

Toinen tdrkei osaelikeliisten tycissi
jatkamiseen liittyvd tekija on koettu
tydkyky. Kaikissa iklryhmissi tycissd
olevat osaeldkeldiset arvioivat tycikykyn-
si huomattavasti paremmaksi kuin ne,
jotka eivit ole ty<issl.

Tyokykyarvio vllittll niiti koke-
muksia, joita osaelekehisille on kerrynyt
ansiotycin tekemisestl, tyoyhteisoistd ja
tyomarkkinoista. Sitl voidaankin pit;il
paitsi osaelakehisen selviyrymisen kuvaa-
jana myds tydeldmdn mahdollisuuksien
ja rajoitusten heijasrajana.

Thutiryhmittdin tarkasteltuna tydssl
jatkaminen on onnisrunur parhaiten
niiltii, jotka ovat siirtyneet osaryciklvyt-
t<iml.yseldkkeelle kasvainten tai hermos-
ton sairauksien perusteella. Ndissd ryh-
missl hhes 90 prosenttia osaehkeliisisti
on ryossd.

Kaikkein vihiten tyrissd olevia on
niiden joukossa, joilla osatyokyvytt<j-
myyseleke perustuu vammoihin tai myr-
kyryksiin. Heist1 vain noin 40 prosenttia
on ty6ssd. Tirlos viittaa siihen, etti tlssd
sairausryhmissd hlketieteellisesti arvioitu
kohtuullisuusperiaate saattaa usein olla
osaelikkeen mycintdmisen perusreena,
silloinkin kun ryrillistymismahdollisuu-
det ovat vlhdiset. Toisaalta suuri osa
vammo j en vuoks i osatycikl'vyttcimyys-
elakkeelle siirryneistl saa nrycis raparur-
maehkettl, mikd vchentid taloudellista
tarvetta osa-aikaiseen ansioryohcin.

Kahden suurimman tautiryhmen,
tuki- ja liikuntaelinten sairauksicn ja
mielenterveyden hairioiden perusteella
osaeldkkeelle siirtyneisrl noin 60 pro-
senttia jatkaa osa-aikaisessa tycissi ehk-
keella ollessaan.

TytitaustaIta merkityste

Pitka ja yhter.rdir.ren tytiura liittyy
osatyokyvyttomyyseldkcliiiste n tyiissri
jatkamiseen. Osae liketti edeltrinyt
ryoura kokonaisuudessaan ja erirviscsti
viimeinen tyrisuhde on rydssri jatkavill:,r
osaelakelaisilld pitempi kuin niilli, jorka
eivdt osaelikkeelle ollessaan ole tyiissi.
Pitkl tycisuhde cnnen osatycikvvyrtri-
rrryysclrikkeelle si i rr yrn istC au ttaa tyossi
kriynni n jatkumisessa elekeaikana.

Vakaan tyciuran rnerkiws nlkyy myos
carkasteltaessa ehkettd edeltdneen ajan
tycittomyyttri. Niill:i, jotka eivlt osatyo-
kwyttomyysellkkeclla olc ansiotycissi,
on koln.ren cl:ikcttC cdeltlneen vuoden
aikana ollut laihe s kuusinkertainen
mdiri rycittorn1ys1.xiivil ty6ssri jatkaviin
verrattuna. Tytrttcimi,ystaustan omaavat
ovat siis muita todenndkciisen-rn-rin ilm:rn
ryotd myos osaelaikkeelle olless:ran.

Ammateittain tarkasteItuna crityis-
asianruntijar ovat parhaiten pysrynecr
hyodyntimdin jeljella olevaa ty6kyky-
Idn osaeldkeaikanaan. Toisessa llrip1dssI
ovat raskaan ruumiillisen tyon amn'ratri-
ryhmit. Eriryisesti rakennusryontekijoi-
ni ennen osatyokyr,yttomlyselekkeeile
siirrymistlln ryriskennelleet ovar harvoin
jatkaneet ry6ssd.

Koulutr-rs, puolison ryossl olo ja kau-
purrkimaisessa krrnnassa asuminen ovar
myiis tekijtiitri, jotka liitryvdt ansiotycin
j atkum iseen osatytrkyvyttomlyseldkeai-
kana. Sen sijaan iilld ei ole n.rerkitysti
tyonteon jatkumisclle.

Vaihtoehto
vajaakuntoisille

Tirtkimuksen tdrkeimpiri vicstej.l on sc,
etti osatycikpytttimlyseLikkeen toirni-
vuus tyrissd pysymisen edistljinl riip-
puu ennen kaikkea tdmln elikemuodon
kdyttcitavasta. Jos osaelikerra klyreraiain
phiosin liiketieteelliseen harkintiran
perustuvana raj atapauseldkkeend niillc,
joiden rytikyvyn heikkeneminen t i ai-
van riiti teyteen elakkeeseen, ansiowon
jatkuminen on epdtodennakoiste.

Sen sijaan harkitusti, tytrllisyys-
mahdollisuuksia painottaen tapahtuva
osatyrikyvyttomyyselakkeen kdpto lisdd

tycikyvyltiin heikentyneider.r tytissl
oloa ikaa.

OsaWok),wtttjmlyseldke on Suomessa

- toisin kuin monissa muissa Euroopan
nrilis\:r - vrrrsin v:ih:in kiytetty etuus.
Noin kymn'renen prosenttia yksityisen
sckto ri n vtros i ttrri n al kavista tyrikpyttri-
rnyvseLikkeistri orr osaelikkeitl. Esimer-
kiksi Ruotsissa, Norjassa ja Hollannissa
joka kolmas uusi tyol<yvyttdmyysehke
mydn netl:in osittaisena.

Osaelekkeen l<riyti)n hallittu jrr har-
kittu lisririminen saattaisikin olla yksi
varteenotettava keino vajirirkuntoisten
tycissl jatkamisen tukemisessa. Osirtyd-
kpyttomlyselakkeen onr.ristunut kiiytti)
edellyttli kuitenkin tyiintcki jrin toinr i n-
takyr'yn ja tycin ja tyiiyhteis6n kehittri-
misen limittlmistd. Tyomarkkinoiden
suotuisten suuntausten ohella tarvitaar-r
tycipaikkatason tvcihyvinvoinnin edis-
rlmistd.

Raijo Gould
E lti ketu rvo ke sku kse n tut ki j o

Liihde:
Raija Gould, Heidi Nyman, Mervi
Takala: ()sittrrirr tyiiky-vTtcin vai osirtain
tyokykyi nen ? Trrtki n.r us osatyirkyvytto-
myyselekeliiistcn tyrisslolosta. Elhketur-
vakeskuksen raporttcja 33.
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Sairausvakuutusmaksu
ElJ-maissa asuYille
elilkkeens aaiille

\ I;?i-'J,,.:ii:::::*t:::l
\/ elakertd saava cldkkeensaaja
Y saattor huomata eldkkeensd

nettomddrdn pienenrynccn. Syy siihen on,
erta 1.1 .2004 alkaen toiseen EU-maahan
muuttaneen eldkkeensaajan Suomesta
maksettavasta ehkkeestd saatetaan perid
sairausvakuutusmaksu, jos Suomi vastaa
sairaanhoidon kustannuksista EU:n sosi-
aaliturva-asetuksen perusteella.

Uusi maksu koskee hhinnd Espan-
jassa, Portugalissa ja Ranskassa asuvia
elikkeensaajia.

Ulkomaille muuttavan eldkkeensaa.jan
velvollisuus maksaa vakuutetun sairaus-
vakuutusmaksu piitryi, kun hdn ei endd
kuulunut Suomen asumisperusteiseen
sosiaaliturvaan eli Kela-turvaan. Vaikka

ulkomaille muuttanut henkilo olisikin
edelleen kuulunut Kela-turvaan, mak-
sun suorittaminen pddttyi, kun han oli
asunut ulkomailla yli kolme vuotta ja
hinestd tuli rajoitetusti verovelvollinen.

Erdissi tilanteissa Suomi kuitenkin
vastasi toisessa EU-maassa asuvan eldk-
keensaajan sairaanhoidon kustannuk-
sista, vaikka eldkkeensaaja ei endi osal-
listunutkaan rahoitukseen maksamalla
vakuutetun sairausvakuutusmaksua.

Ra joitetusti verovelvo[[iset
muutoksen piiriin

Muutoksen perusteella sairausvakuu-
tusmaksua aletaan perid joissakin tilan-
teissa mycis yli kolme vuotta ulkomailla
olleilta, toisessa EU-maassa asuvilta,

rajoitetusti verovelvollisil ta ellkkccn-
saajilta. Sellaisilta elikkeensaajiltir, joilta
peritdin Suomesta maksetun claketulon
perusteella tiysi hhdevero (35 %r), pc-
ritldn sairausvakuutusmaksu ai noasta.an

kansanehkkeestl ja kansanellkejrirjestel-
mdn mukaisesta perhe-eldkkeestri.

Rajoitetusti verovelvolliscl ta claikkccn-
saajalta ei ole peritty Lihdcvcroa heiclain
Espanjaan, Portugaliin tai Ranskaan
maksetust:r yksityise n puolen tyc;e[dk-
keestri. L:ihdevcrorr ci olc rlyosk:iln pe-
ritry kansaneLikeirirjestcl rrrirr rn ukaisesta
ellkkecstii.

Kdytdnncissii siis Espanjassa, Portu-
galissa ja Ranskassa irsuvilta, Suomesta
elikettd saavilta elnkkeensaaj ilta peritldn
jatkossa sai rausvakuutusmaksu yksiwisen
puolen tycieldkkeestl, jos Suomi r.astaa

EU:n sosiaaliturva-asetuksen perusteella
heidin sairaanhoidon kustannuksista,
jotka synqwdt toisessa EUmaassa.

Etuja ja kutuja tasataan

Muutoksen tavoitteenl oli, cttri Kcla-
turvaan kuulumattonrat cliikkccnsaaj at,
joiden sairaanhoiclon kustannuksista
Suomi vastaa. osallistuisivat etuuksien

Pakkasia
pakoon
Espanjaan
f rma Liikanen-Vilkuna ja Erkki Susi
I ovat asuneet Puerto de la Cruzissa
I io oirkeen. Irma muutti sinne

I ;u;., 1988 miehensd terveyden
takia. Kymmenen vuotta muuton jdlkeen
aviomies kuitenkin kuoli. Erkki Susi tuli
Teneriflalle mytis hoita-maan terveyttddn
vuonna 1996. Henelld on sairauksia, joi-
ta Suomen talvet pahentavar.

Puerto de la Cruz on Espanjan Tene-
riffalla pieni pohjoinen satamakaupunki,
jossa asuu noin neljdsataa suomalaista ld-
hes ymplrivuotisesti. Heistd suurin osa
on elakeleisie.

Kaupunki sijaitsee Teide-vuoren
juurella, minka takia sielli sataa usein.
Teneriffan talvi vastaa ilmastoltaan suo-
malaista kesid.

Sekl Irma Liikanen-Vilkuna ettd Erk-
ki Susi viihtyviit Puerto de la Cruzissa
hyvin. Kaupungissa toimii aktiivinen
Suomi-Teneriffa -seura, joka kokoaa
suomalaiset yhteen monenlaisiin harras-
tuksiin. Erkki Susi onkin saaren varsinai-
nen puuhamies.

- Teella Espanjassa suomalaisetkin
ovat paljon avoimempia ja seurallisem-
pia. Ongelmista puhutaan ja toisia neu-

votaan omia kokemuksia hyridyntlen.
Yhdessi tehdaan jopa espanjankielisiii
muistilappuja viranomaiskdyntejd varten,
Irma Liikanen-Vilkuna kertoo.

Sosiaaliturvaa tarvitaan

Suomi-Teneriffa -seurassa tieto kulkee
my<Js sosiaaliturvasta. Erkki Susi osaa
hyvin Espanj aa jahan toimii monelle
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rahoitukseen maksanralla veroa Suomeen
tai maksarnalla ainakin vakuutetun saira-
usvakuutusmaksun. Kysc on etujen ja ku-
lujer.r tasaamisesta. Vuonna 2002 Suomi
maksoi cliikeldisten sairauskuluja muihin
EU-maihin ldhes kuusi miljoonaa euroa ja
viime vuonna nelje miljoonaa euroa.

Euroopan unionir.r alueella liikkuvalla
ellkkeensaajalla on oikcus saada rarvir-
scmansa sairaanhoito irsuinvaltiostaan.
Annetun hoidon kustannuksista saamaa
kuirenkin olla vastuussa jokin toinen ji-
scnvaltio. EU:n sosiaaliturva-asetuksessa
or.r mddritelty, mike valtio vastaa hoidon
kustannuksista.

Pritsddntriiscsti voidaan sanoa, etrd
Espar-rjassa asuvan, ainoastaan Suomesta
cldkcttl saavan henkilrin sairaanhoi-
don kustannuksista vastaa Suomi. Jos
Espanjassa asuva eldkkeensaaja saa
eldkettd Suomen lislksi Ruotsista, jossa
on ollut pidemplin vakuutettuna kuin
Suonressa, vastaa Ruotsi sairaanhoidon
kustan nuksista

Suorni vastaa sairaanhoidon kus-
tannuksista silla edellytykselh, etta
ehkkeensaajalla on Suomen kustan-
nusvastuun osoittama Kelan antama
rodistus (E 121). Tdme koskee kaikkia

muita EU-maita paitsi Pohjoismaita ja
Iso-Britanniaa, joissa asuvilta elakkeen-
saajilta ei vaadita titd todistusta. Jos
elhkkeensaajalla ei ole todistusta, Suomi
ei vastaa sairaanhoidon kuluista eikl
eldkkeensaajalta peritd sairausvakuutus-
maksua, jos han ei endi kuulu Suomen
sosiaaliturvaan.

Henkikj, joka ei saa Suomesra joko
kansanelikettd tai yksityisen puolen
elikettd vaan esimerkiksi tdysin vapaa-
ehtoista cldkettd, ei voi saada todistusta
Suomen kustannusvasruusta. Tall6in
hineltd ei mydskiin periti sairausva-
kuutusmaksua.

Virheiti voi sattua

Koska tilanteet, jolloin eldkkeensaajalta
peritddn sairausvakuutusmaksu, ovat
melko moninaisia. On mahdollista, ettd
elikkeensaajalta on peritry virheellisesti
sairausvakuutusmaksu.

Tel16in elakkeensaajan rulee ottaa
yhteyttd tycielikelaitokseen, joka voi
tarvittaessa selvittdl Kelasta Suomen sai-
raanhoidon kustannusvastuun ja samalla
elikkeensaajan velvollisuuden maksaa
sairausvakuutusmaksu ryrieldkkeestd.

loona Rissonen
Eltiketurvokeskuksen
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Erkki Susi ja lrma Liikanen'Vilkuna kokonaan rekistereistlln, jolloin en laitolaeltaan ja pitiii maksua kohuulli-
asuYat reneriffalla, ionka lfimpimisti ollur missidn kirjoilla. Asia selvisi, kun sena palveluihin rre.rartuna.
talvestahenauttlvatmuunmues3il- lahdin seuraavan kerran Suorneen ja Espanjassa on tarjolla vanhuksilleulkonaliikkumallaiapuutarhaahol- L-:_ E__.._:__-. v_1. r:.. r .

tamalla. ' naln .E^sPanjasta r\eta-toOlstuksen vastl- myos Palvelutalo,a. I ata valhtoentoa on
netta Suomea varten. Lopulta asia hoi- Erkki Susi harkinnur, koska jatkossakaan
tui Suomen Kelan kanssa, Tapahtuman Suomen pakkaset eivdt hdnen tervq[rden

tulkkina, jolloin hen itse samalla oppii slyni oli, ettd Espanja vakuuttaa perheen edisri. Irma Liikanen-Vilkuna on kuiten-
Espanjan asioista viranomaisilta. Erin- pddmiehen mukaan. kin pidttdnyt palata Suomeen sirten, kun
omaisia tiedonjakajia ovat suomalaisille hin ei endi yksln pysry asumaan.
tarkoirettu Old -lehti seke Internet. Sava-maksu tiedossa

Suurin osa suomalaisista on ioutunut Kaipuuta Suomeen
turvautumaan espanjalaiseen sosiaalitur- Hyvistl tiedotuksesra Trma Liikanen-
vaan. Yleisimmin kiytetddn laakari- ja Vilkuna kiittiia eliikelaitostaan. Hln saa Irma Liikanen-Vilkuna tulee vuosittain
sairaalapalveluja seka laakkeitli. Kaikki omaa tydelakettiin julkiseha ja perhe- kesiiksi Suomeen katsomaan lapsiaan
ovat ilmaisia. Monet tietdvit my6s, etti elakettidn yksiryiselta puolelta. Erkki ja lapsenlapsiaan. Perhe on tdrked. Sen
Suomi maksaa sosiaaliturvasta tietyn Susi saa raas rydelekerra seke yksiryiseltii lisiilsi hlin kaipaa Suomesta ruisleipiii,
kcinttlsumman Espanjalle. etti julkiselta puolelta. suomalaista kahvia ja mdmmid.

Tietdmlttcimyyttlkin on: erds paris- Irma Liikanen-Vilkunan ty<ielnk' Syksylla, kun hdn lahtee takaisin
kunta oli ostanut itse kalliit laekkeensi keestl peritdln Suomeen lihdeveroa 35 Espanjaan, laukkuihin pakataan lantut
useamman vuoden ajan, ennen kuin prosenttia. Erkki Susi maksaa rytielak- joulun ruokia varrer. Myris Suomen
saivat tietid ilmaislllkkeistl ia siiti, keestidn verot Espanjaan samoin kuin itseniisyysplivd on suuri juhlapiivl Te-
ettl palveluihin tarvitaan Kelan E l2l- Irma perhe-elSkkeestiln. Kummankin neriffalla asuville suomalaisille.
todistus. mielestd. Espanja verottaa huomattavasti

Pienenl muistutuksena Kela-todis- lievemmin kuin miri Suomessa joutuisi
tuksen tlrkeydesti Irma kertoo itselleen vasraayasta tulosta maksamaan.
sattuneesta tapauksesta. Molemmat rietdvlt mycis uudest a Haostattelu jO kuvo:

- Kun mieheni kuoli Espanjassa, sava-maksusta. Irma oli saanut asiasta Taino Hedmon
paikalliset viranomaiset poistivat minut tiedon perhe-elikette maksavaka elake-
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Raij a'Weckman tyti ellkev[elle :

" Huolehtikaa
VilmastC'

pettaJan urasta nuorena
haaveillut Kuopion tyrt<i.
Raija Veckman, lahti 40
vuotta sitten Helsinkiin

rycinhakumatkalle. Pysiihdys Aura-talon
edessd oli kohtalokas. Siit;i alkoi Raija
tVeckmanin pitkd vakuutusalan tyciura,
jonka aikana han on hikoillut lukematto-
mien lakiuudistusten kanssa aina Vilman
voimantuloon asti.

- Vuonna 1964 veljeni lahti Helsin-
kiin kokoukseen, ja houkutteli minut
mukaansa. Helsinkiin pddsrydmme hdn
ajoi Aura-talon eteen, .fa sanoi, etti kiy
kysymissi triiti tuolta. Sielli on hieno
ruokasalikinl NIin tein ja uusi rytipaik-
ka jerjestyi nopeasti ja mutkattomasti,
Raija'Weckman kuvailee tyoehkealalle
pddrymistddn.

Parin viikon kuluttua han palasi Hel-
sinkiin, nyt mukanaan rytttikaveri, joka

taas pddsi toihin Pohja-yhtymddn. Poh-
jan ja Auran fuusion jiilkeen molemmat
totesivat olevansa saman tycinantajan
palveluksessa. Tapiola-ryh mdssd.

"Otenko tu[tut armeiiaan!"

- Ensimmdisenl ty<iplivdnl tutustuin
luonnollisesti tyritovereihini ja esimie-
heeni, majuri Huttuseen. Varsinkin
vakuutusalalla esimiehet ja johtajat
olivat 1960-luvulla varsin usein entisil
armeijan upseereita. Puolustusvoimis-
ta pdlstiin elakkeelle melko nuorena,
joren tyduraa oli vield paljon jeljella.
Ensimmdisrd kertaa koriin soittaessani
ihmettelinkin, ettd olenko tullut armei-

.iaan tciihin.
Jo tuolloin tycihrin perehdytettiin.

Teivo Pentikdisen "Tycielike"-oppikir-
jalla oli keskeinen asema. SitI luettiin

niin tiivisti perehdyryksen aikana, ettd pid
hc;yrysi. Monia asioita fouduttiin kuitenkin
pohtimaan itsendisesti. Ongelmatilanteissa
so itettiin Eleketurvakeskukseen.

- Aivan tyciurani alussa tycinantajilta
alettiin perid ensimmiistl kertaa lopul-
lista, tarkistettua TEl-vakuutusmaksua.
Yritin parhaani mukaan vakuutella tyon-
antajille, etti tarkistusmaksussa on mukana
sosiaali- ja terveysministeri<in vahvistama
laskuperustekorko. Itsellanikaan ei ollut
ihan tdyttd selvyyttd, mika laskuperuste-
korko oikein oli.

Vield 1 960-luvulla asiakaspalvelu oli
hyvin virallista ja asiallista, etenkin asia-
kaskirjeissi. Puhelimitsekin palveltiin,
mutta ei niin keskeisesti kuin nykyidn.
Reiklkortit edustivat silloista tietotek-
niikkaa parhaimmillaan. Niisti haettiin ja
katsottiin jos jonkinlaista tietoa.

Masennus verhottiin
muihin sairauksiin

Tyokyvyttrimyyshakemukset I isddntyivdt
I 960-luvun puolivdlissl. Raija Weckman
siirryi silloisen esimiehensi rohkaisemana
niitd ratkaisemaan, ya eteni mydhemmin
ratkaisupddllikoksi ja sitten osastopddlli-
koksi.

- Esimies lupasi vield, ettd "saat tulla
repimldn harvat hiukseni plistdni, jos et
onnistu". Lisdksi hinen mielestlln asioista
sai olla eri mieltl, kun vain perusteli mie-
lipiteensl.

Tytikyr,Ttt<imyyshakemuksiin tarvittiin
leekerinlausuntoja, kuren nykyisinkin.
Kaikki tapaukset esiteltiin asiantuntijahl-
karille. Tietyt sairaudet, kuten sydan- ja
verisuonitaudit ja selkdsairaudet, olivat
tuolloin yleisii. Masennuksestakin varmas-
ti kdrsittiin, mutta niiden oireet verhottiin
muihin sairauksiin, esimerkiksi selkikipu-
diagnoosiin. Hylkaavien pddtcisten peruste-
lut olivat nylcyista vaheisempia. Nythdn ne
pyritdin perustelemaan mahdollisimman
yksil<illisesti j a ymmdrrettdvdsti.

Jo tuolloin oli mahdollista saada am-
matillista tycielakekuntoutusta. Se hoi-
dettiin tiiviissd yhteisry<issi Vakuutusalan
Kuntouttamiskeskuksen (VKK) kanssa.
Silloin trypillisimmdt ammatit, johon
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koulutettiin, olivat merkantti, teknikko
ja vahtimestari. Kuntoutuksen ajaksi
mycinnettiin ryrikpyttcimyyseldke.

Tytitiiit [akim u utokset

Tyriel:ikelait ovat jatkuvasti muurtuneet
vuosien varrella ja vaatineet aina paljon
Kaytannon ryota.

Erittiin ryoleita olivat tasokorotuk-
set, iotka toteutettiin useassa vaiheessa.
Varsinainen tasokorotushan tuli voimaan
heinlkuussa vuonna 1975. Vuonna
1980 voimaan tulleen uuden etuuden,
rintamaveteraanien varhaiselhkkeen,
toimeenpano oli rankkaa murta mycis
mielenkiintoista. Tapaukset kiytiin
esittelemdssl lain omalle varhaisehke-
lautakunnalle.

- Varsinaisen hakemusryciryn alle ol-
tiin jiiad:i vuonna 1986, kun yksilollinen
varhaiselike tuli voimaan. Hakemuksia
tuli melkeinpl ovisra ja ikkunoista. La-
kia laadittaessa etuuden suosio arvioitiin
tlysin alakanttiin. Hakemuksia joudut-
tiinkin hylkaamaan melkoinen mddrd,
koska suurella osalla hakijoista ei todel-
lakaan ollut sellaista sairautra, ioka olisi
kohtuuttomasti vaikeurtanur rydnrekoa,
Raija'$Teckman muistelee.

Auran ja Pohjan fuusio johti Tapiolan
synt)yn vuonna 1984. Fuusion aiheut-
tamaa tyriti helpotti, ettd siirtymlaika
oli riittlvin pitka, ja asia oli huolella
valmisteltu.

- Tydelakej arjestelmln kunto utus-
uudistukset, joista viimeisinhen tuli
voimaan tlmdn vuoden alusta, ovat
olleet seka valmistelun ettl kdytdntcicin
ottamisen kannalta tyiitelidita mutta hy-
vin mielenkiintoisia vaiheita. On ollut
mukava seurata, kuinka kuntoutustapa-
usten mddrl on noussut varsinkin 1990-
luvulta lahtien. Mielestdni ammatillinen
kuntoutus on avainasemassa, kun tavoi-
tellaan keskimllrdisen eldkkeellejaanti-
idn nostamista.

- Vilmankin voimaanrulon ehdin ko-
kea. Itse olin aktiivisesti mukana klytin-
nrin ohjeistuksen valmistelussa. Sitihin
alettiin puuhata jo 1970-luvulla, mutta
tuolloin eikd vieh seuraavinakaan vuosi-
kymmenind aika ollut asialle kypse. Hyvii
kuirenkin, etrl se nyr on tdyttd torra.

Tytitavat ja -vilineet muuttuneet

Raija \Weckmania hymyilyttll, kun hdn
muistelee entisaikojen tycivdlineiti. Niis-
td moni herittiisi nykypdivlni hilpeiin

hlmmdsrystd, esimerkiksi kasikayttiliset
laskukoneet.

- Pdltetycihiin siirtyminen oli todella
iso muutos. Opettelua ja koulutusta tar-
vittiin paljon. Atk-ajan er.rsi askelmilla
voitiin vieli syyttdi tietokoneita virheistri.
Kerran taisi piiryd perlti iltaplivilehtiin
eriin eldkejohrajan lausuma, ertd muuan
asia hoidettiin vddrin tietokoneen teke-
mdn virheen takia.

Kolme vuosikymmentl sitten myris
kdyttdyryrniseen kiinnitettiin rydpaikalla
kovasti huomiota. Esimiehil ja johtajia
todella kunnioitettiin. Sinujakin oltiin,
mutta ei kaikkien kanssa. Aurassa vuosi
1976 muistettiin siitd, ettd tuolloin hen-
kilctsttj teki yhteiset sinunkaupat johtaja
"Pepsi" Paloheimon aloitteesta.

Tyti pitiiii viredn6

Eldkkeistd piittlminen on usein vaikeaa
ja vaativaa ja velilli henkisesti hywinkin
kuormittavaa tyciti. Raija \Teckmanin
mielesti tycissl selviytymisti ovar ru-
keneet erityisesti omat osastolaiset sekl
kaikki asiantuntijaleekarit j a kannustavat
esimiehet, joiden kanssa yhreistyci on
helppoa ja mutkatonta.

- Tyri osaltaan pitdd ihmisen virednd.
Hlwd tyciilmapiiri koko ry6uran ajan on
auttanut jaksamaan. Mukavien rytrkave-
rien kanssa on voinut tehdd vaikeitakin
triitii hyviillii mielella!

Raija Weckman kiittid ryonantajaansa
myris mahdollisuudesta kehittyii ja piiiis-
ti tycissd eteenpiin. Hinen mielestd.dn
Thpiolassa on lisiksi hyw:it ry<istii palkit-
semisjdrjestelmit. Unohtaa ei mydskldn
sovi talon tarjoamia monipuolisia harras-
tusmahdollisuuksia.

Raija lTeckman siirtly maaliskur-rssa
ehkkeelle. Tyciurasta luopumista helpot-
taa tietoisuus siitd, ettd eldkeratkaisu- ja
kuntoutusosastolla on uusi hyvi osasro-
peallikkr; ja myos muita ty<in jatkajia.
Peivaakaan hin ei vaihtaisi pois pitkistd
tycirupeamastaan. Hdnen terveisensd
elakelakien parissa tyoskenteleville ovat
"Pitekea huolta itsestdnne, huolehtikaa
jaksamisestanne. Niin, ja muuttakaapa
vanhuuselakkeen nimi. Mind en koe it-
seini vanhaksi. Hoitakaa Vilmaa hywin,
mind hoidan Vilma-koiraani kotona."

H aostotte lu: Asko M uston e n
Kuvot: Tuulikki Rautio

r. * aoo{ SAa;*e

Raiia Wedmenln ty0cC
iaksamista la ylruy,ttl
ovat osalt an auttaneet
lukuisat harrestuksatr
iotka heltirlt kehoa
ia mieltli. illltirat
esimerkiksl r'' r -;.rrri!
konsertlt, r'*slirm ppa,
Rosen-liikunte, iosga
seki itdmainen tlnssi. t
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Miten reagoida
vilesttiennusteiden

aaepdvarmuuteen?
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EISketurvakeskuksen johtaja Hannu Uusitalo pohtii kirioi-

tuksessaan, miten vdesttillisen kehityksen epdvarmuuteen

olisi reagoitava, kun tutkitaan sosiaaliturvan tulevaisuutta.

Aiheeseen hdnet on innostanut Jukka Lassilan ia

Tarmo Valkosen tekemd tutkimus "Sosiaalimenot ja

v5esttin i kliiintym inen" sekH heiddn ehdotu ksensa,

ettd v6esttikehityksen epdvarmuus pitfiisi olla yksi

sosiaaliturvapolitiikan suunnittetun perusldhttikohta.

T-1 linkeinoeldmdn turkimuslairos
I r ETLA on vhdessd sosiaali- ja

F terveysminisreriiin kanssa
L-lt..t ltellvr sosiaalimenojen dv-
naamista sin.rulointimallia, joka pyrkii
ottamaan huomioon muualla taloudessa
tapahtuvat reaktiot esimerkiksi viestdn
vfienemiseen ja ikiinrymiseen seka nais-
td aiheutuviin veroasteen muutoksiin.

Jukka Lassilan ja Tarmo Valkosen
tutkimus "Sosiaalimenot ja vdesttin
ikllntyminen" perustuu ns. FOG-mal-
liin, josta on sosiaalimenolaskelmien
tuottamiseksi rakennerru aiempaa
laajempi versio. Tyti on ainutlaatuinen
mycis siksi, ettl sosiaalimenolaskelmat
on tehry koko kansantalouden toimintaa
kuvaavalla mallilla.

Lassilan ia Valkosen tutkimuksesta
piirtlwzi kuva on kehiryssuunniltaan tu-
tunoloincn. Sosiaalimenojen suhde brut-
tokansantuotteeseen nousee vuoden 2000
tasosta, 25 prosentista, 31,5 prosenttiin
vuonna 2030, lonka jiilkeen se keintyy
laskuun. Muutoksen sryn1 on ryriehke-
ja hoivapalvelumenojen kasvu.

Mycis kokonaisveroaste nousee 42,5

prosentista (2000) 45,8 prosenttiin
vuonna 2030, jonka jdlkeen se hieman
alenee. Valtion tuloveroaste alence, kun
taas kuntien veroaste nousee. Merkittd-
visti kasvaa tydnantajan ja tycintekijln
rycielikemaksu.

Nemi niin sanonut peruslaskelman
tulokset ovat pidpiirteissdln samanlaiset
kuin muutkin sosiaalimenojen tulevaa
kehitysti arvioineet raportit, esimerkiksi
SOMERA-raportti. Luuler.r, ettd tulok-
set rauhoittavat ikldntymiskauhistelun
peldstyttdmid suomalaisia. Lislksi on
muistettava, ettd tutkimuksessa ei olc
orettu huomioon vuoden 2005 eldkeuu-
distusta, joka Eldketurvakeskuksen pit-
kln aikavdlin mallilla arvioituna alentaa
ehkemenoja ja -maksuja.

Viesttiepdvarmuuden merkitystH
painotettu

Lassilan ja Va[kosen raportin erityiner.r
uutuus on viestcieplvarmuudctr nrcrki-
tyksen arvioinnissa. Joensuun yl iopiston
tilastotieteen professori Juha Alhon mu-
kaan keskimiirdinen virhe ennustettaessa

koko v:iestcirr nrililriri 30 vuotta etecnl-xiin
on ollut (r-ti prosenttia teollistuneissa
rnaissa eikri ennrrstciden tarkl<trtrs nriytri

Paranttrneen.
Alho on tel'rnyt merkittrivriri tytitri

tutki nr a I I a vriestoen nusteis i i n I i i ttyvriri
cprivrrrr-r-r truttrr j a kehitt:im:,il l:i aiernpi i n

errnustcvi rhcisiin perusttrvia stokastisia
vriestijsi rr.rulaatioita. Lassila j a Valkonen
ovat l<riyttrineet Alhon sin-rr.rlaatioita ar-
vioirtt:t.tn st-,siaali-, cl,ik.'nt. rt,,- jr veroas-
teleskcl nr ille tilastollisia luottamusvilejd.
Nriin he pyrkivlt nruodost:rnraan kuvaa
siitri, mitri poikkeanrincn oletetusta vles-
tt)kehityksestd merki tsec.

S tokastisia vries ttis i nr u I ir:rtio ita ttr Iee

tehdi paljon, jotta niitl voidaan analy-
soida tilastoll isesti. Juha Alhor.r nr ielestl
sinrulaatioita tarvitaan jopa 1 500. t,assi[a
ja Vtrlkonen eivrit ole laskentateknisistri
syisti kiytrintct t.illaisra nt.i:ir:i:i. v:r;rrr

ovat sovcl r,t ltcct hltrki rr nerrvtr:l ist :l ntc-
nertclyri. lirlostcn tnukaatt v,it sriicpa-
varrnuuden rncrkitys on huomattava.
Kirjoittajat csittlvlt, ettii 80 prosentin
toden nriki) isyyclelli vdestiikeh i tys asettuu
krrhdcrr vrrihtt,chdon vllii rr.
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Ensimmdi nen vaihtoehto on korke:rn
iklsuhteen vaihtoehto, joka roteutuu
syntplyden laskiessa nykytasosta reilusti
ja Suomesta pois muuton kasvaessa suu-
remmaksi kuin maahan muutto. Toistir
vaihtoehtoa Lassila ja Valkonen kutsuvat
matalan ikisuhteen vaihtoehdoksi, joka
voisi toteutua esimerkiksi siten, ettd
ikilntyneiden viime vuosikymmenind
kasvanut elinajanodote kaantyy las-
kuun.

Korkean ikisuhteen vaihtoehto nostaa
sosiaalimeno.jen suhdetta bruttokansan-
tuotteescen noin 10 prosenttiyksikkcil, ja
my<is brurtoveroaste nousec 'l 0 prosent-
tiyksikkoa vuoteen 2050 mennessd. Ma-
talan ik.lsuhteen vaihtoehdossa kdy pdin-
vastoin. Sosiaalimenojen BKT-osuus ja
veroaste jeavat kolme prosenttiyksikkol
pienemmiksi kuin perusvaihtoehdossa.

Analyysi tuottaa mycis sen tdrkedn ha-
vainnon, etta veestdepavarmuuden mer-
kirys ei seuraavan 20 vuoden aikana ole
kovin suuri. Mutta kun katse ulotetaan
vuoden 2020 jalkeisiin vuosikymmeniin,
niir-r epdvarmuus nousee merkittlviksi
tekijiiksi. Lisdksi on pidettlvd mielessi,
ettei ainoastaan viest<ikehitys aiheuta
eplvarmuutta. Thloudelliscn kehiryksen
(tuottavuus, tycillislys, verotus) epivar-
muus rekee sosiaalimenojen ja veroasteen
ennakoinnin pitkalla aikaviil illil hywinkin
vi itteel I iseksi.

Lassila ja Valkonen ehdortavat, ettd
epdvarmuus tulisi ottaa sosiaaliturva-
politiikan suunnittelun yhdeksi perus-
liihtcikohdaksi. He eivlt kuitenkaan
pidemmclle pohdi sitd, miten se tulisi
ottaa huomioon. Keskustelua on syytd
jatkaa. Seuraavassa esitin joitakin alus-
tavia nlkemyksilni.

Vtiestti ke hityksesti om a
perusskenaario

Vlestcikehitykseen vaikutravar moner
osin tunnetut tekijat, joita on eritelty
muun muassa vdesrrillisen muuntumi-
sen teoriassa. Kaikkia syitd ei kuitenkaan
riederd, joren illjelle jdd epdvarmuurta,
jota voidaan kuvata stokastisilla en-
nusteilla. Niiden avulla voidaan tuoda
esiin ennusteiden vaihteluja ja hllventdd
deterministisisti malleista helposti syn-
tlwid mielikuvaa tuIevaisuuden ennus-
tettavuudesta.

Stokastisten ennusteiden tuloksia ei
kuitcnkaan pida tulkita kirjaimellisesti
esimerkiksi vdittdmdlli, etti 80 prosen-
tin todenndkciisyydelle vdestrikehitys
sijoittuu korkean ja matalan ikisuhteen
vaihrochtojen vdlille. Emme voi tietdd
tulevista todennikriisyyksistl.

Sosiaaliturvan suunnitteIun ldhro-
kohtana tulee olla sekl historiailiseen
ette muiden maiden kokemuksiin
perustuva vdestokehitysskenaario, jota
voidaan kutsua perusvaihtoehdoksi.
Eiiikepolitiikan tarpeita varten tlllaisen
perusskenaarion tulee ulottua riirrlvln
kauas tulevaisuuteen, sanokaamme vI-
hintddn 50 vuoden piiiihnn. Se kertoo,
millaisiksi elekemenot, -edut ja -maksut
muodostuvat, jos taloudellinen kehirys ja

vdestokehirys toteutuvat oletetun kaltai-
sena ja jos eldketurva kehittyy tiedossa
olevan lainsdlddnndn mukaisesti.

Lassilan ja Valkosen havainto siitl,
ettd parinkymmenen vuoden aikavd-
lilh viestoepdvarmuuden merkitys on
verraten vdhiincn, on mielestlni tdrked.
Vaikka ehkejdrjestelmin kestdr,ryden ar-
vioinnissa on rdrkeii, ette ennusteet pi-
tdi ulottaavlhintlln 50 vuoden piihin,
20 vuoden horisontti on riittdvdn pitkd
politiikan muutoksiin, jos vdestokehitys
antaa siihen aihetta.

Sen sijaan, etta nyt muokkaisimme
sosiaali- ja eldketurvaamme vuoteen
2050 ulottuvan suuren vdestdkehiryksen
epdvarmuuden pohjalta, on terkeaa seu-
rata vuodesta toiseen vlcstokehirystd. Jos
se alkaa systemaattisesti poiketa perusske-
naarion uralta ja jos se tuottaa elekeme-
noihin ja -maksuihin suuria muutoksia,
niin on aika harkita toimenpiteitd.

Suomessa on ollut tlllainen ldhes-
tymistapa. Aika ajoin eri nimiser sosi-
aaliturvan - menojen ja rahoituksen
- pitkln aikavilin kehitysti pohtineet
roimikunnat ovat uudistaneer arvioira
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ja tehncct tyt)nsri pohjalta ehdotr-rksia
t:rrvi ttaviksi to i rlen p iteiksi. J'Inrri toi-
nrintamalli or.r toir.ninut hyvin ja sitri
krnnattaa jatkaa.

On ko automaattisista sopeuttaiista
vaihtoehdoksi?

Muiral<in vaihtochto ja on. L,rris rnah-
dol I isu us on rakcn taa elril<e j rir j cstel nr:irin
auto nrlrrtt isi a sopeuttaj iir, j otk:r il r-n:rn

eri pririttistri sopcuttaisivat elrikemer-ron,
-edut ja -maksun halutulla tavalla esi-
nrcrkiksi talor.rdcn tai vlcstiikchityksen
muutoksiin.

Ansioista karttuv,r elrikc on itsessiin
cr:[linleinen xut()n]i.l:ltIin(n \opeurI li l.
Vuoden 2005 uLrdistLrksessa kdyttocin
orettava elinaikakerroin sopcuttaa eLi-
kcrnenoa 62 vrrott.r triyttln<en viestiitt
eli nirinodottccn nrur.rtoksiin: .jos odote
nousee, niin alkava vanhuuselike piene-
r-ree ja pdinvastoin.

Lassila ja Vall<onen (1999) ovat ch-
dottaneet syntyvyyden muutosten vaiku-
tustell llUtonrltef tisfe huomitlotto(tltntis(:t
siten. ctr:i rrrhrrstointia kasvarct:urrr, jos

syntyvyys alenee. Mycis Ruotsissa 65-
vuotiaan elinajar-r odotteen nruutokset
otetaan automaattisesti huomioon
van h rruselr,ikkeel le si i rryttricssri. Lisdksi
Ruotsissa on kriytrissd elrikemaksun ja

nrcnon tasapainon palruttavia talou-
dellisia vakauttajia.

Automaattisterr sopeuttajien kriyttii
voi viehittii, koska ne tuovat elrikcjrir-
jcstclmdln pitkrin aikavilin kestdq.yttri ja

cnnustcttavuLrtta ja vihentivit mahdol I i-
sesti hankalicn ja vaikeasti ennal<oitavicr-r
poliittisten priritcisten roolia. Automaat-
tisilla sopeutt:,rjilla voi kuitcnkin olla
seurauksia, joita ci ole etukriteen nrihty,
saatikka var:ruduttu. Niiden avulla ei
mytiskririn voida varautua kail<l<een.
Poliittisella, sosiaalisella ja virkuutustek-
nisclLi harkinnalla tulee olla sijar.rsa.

Atrtomaattisia vakauttajia koskeva
kysymys ei olekaan sc, voidaanko koko
eLil<eturva vakauttaa niidcn avulla, vaan
sc, olisiko niiden kriyttriri laajcnnettava
nykvisestldn. Jos olisi, niin minkri
c1-xivarmuuden v:ihentdmiscen niiti
,rlisi kiiytettlvd. ltsc olcn taipuvlinen
ejattelemaan niin, ett:i nykymuotoincn
toirnintamalli aika ajoin tapahtuvirre
laajoine ja yh teiskun nallisesti edustaves-
ri rehtyine selvityksineen ja vuottrirttn
huolellinen vriestij- ja muun kehityksen
scuranta muodostavat edelleen toimivan
tavan reagoida vdesrirepdvlnnullt( ('n.
Kcskustelu,r j:r tutkimusta tarvit:r:rrr.

Hannu Uusitolo
Elii ket u rvo ke s ku kse n j o h toj o

Kohdistetul

E16ke-Fennia, Varma ja Veritas

liihettiviit viime vuoden marras-

kuussa vuosina t9 4o-t9 42 syn-

tynei[[e vakuutetuilleen kirieen,

jossa he kertoivat e[6keuudis-

tuksen joustavasta vanhuusela-

keiiistti ja tytissd jatkamisen

eltikettii kasvattavasta te ki jiistii.

Kirjeen sai noin 6 ooo henkitiiti.

Palautetta kirjeistii on tullut ih-

meteltaven vdhdn. P8dosin se on

kuitenkin ollut hyvin mytinteista.

T1' ;r:.,:; ;::,,1,11'1il:::::
I\ vuoden 2005 elikeuudis-

I \rtsesta. Sen tarkoiruksena
on motivoida tyrintekijriitl pysymddn
tydssd entistd pitemplln. Kirjeessd oli
vaihtoehtoiset laskelmat sen mukaan,
minka ikdisend henkikj siirtyisi eldk-
keelle. Esimerklksi 1942 syntyneelle oli
laskettu elake 63, 65 ja 68 vuoden ikaen
asti. Yrittdjit eivdt kirjettl saaneet.

Tyr;eliike-lehti kysyi Ehke-Fennian
asiakaspalvelupeellikk<; Tuulikki Le-
pomiki-Lahtiselta, Varman osasto-
paallikko Kaija Hietalalta ja Veritaksen
ti i minvetij r Taina Tauschilta, millaista
palautetta kirjeestd on tullut.

Eurot kiinnostavat

Kaikki haastateltavat kertovat, etti pa-
lautetta on tullut odotettua vlhemmdn,
vain muutaman prosentin verran. Ne,
jotka ovat ottaneet yhteyttd, kiittdvit
yleensi hyvdstd tiedottamisesta ia
siiri, errl kirje on tullut pyyrdmdttd.
Eri iklvuosien eldkelaskelmat ovat
saaneet mycis myrinteisen vastaanoton.
Elekkeiden midrii on vertailtu ja eroja
ihmetelty.

Osa palautteesta koski lisdksi ryrisuh-

***slxfitrmss Kffiffimm*da
vx&*sftiemnu$gm&dmrx

rype&wm.rmuasteen?
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Sosiaali menoj en kehitys pitkiilla aikaviilillii. S OM ERA- toimikun nan
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'iestint[kampanian ensimmi.inen eri.:

Palaute Yehiliste,,
rnutta mytinteistil

63 vuoden elakeikii on oterru iloisesti
vastaan. Ja varsinkin, ettd eldkkeen saa
ilman varhennusvlhennystd. Mutta sitd,
ettd mahdollisimman moni olisi havah-
tunut miettimdin tyrinteon jatkamista,
ei juuri kukaan allekir.ioita.

Taina Tauschille 68 vuoden elake-
ikeen on vihln kauhisteltukin ja pidet-
ty eplrealistisena. Toisaalta 63 vuoden
jalkeista karttumaa on myos ihmetelty
- viidella vuodella I 5 vuoden tyrirupea-
man eldke.

- Sellaista tietoa, etti minipi jatkan-
kin ryoskentelyi paremman elakekarttu-
man takia, ei palautteesta ole vilittynyt,
Kai ja Hietala vahvistaa.

- Ndiden ikdluokkien selkel viesti
oli, ettd elakkeelle jaadaan heti, kun se

on mahdollista. Korotettu karttuma ei
ainakaan viela o[e saanut vakuutettuja
ty<ille ahneeksi. Parempi eliike kylla
kiehtoi, mutta se olisi haluttu saada
jo 63-vuotiaana, Tuulikki Lepomdki-
Lahtinen kcrtoo.

-

Tytissii jatkam inen itlimii5n!

Lepomdki-Lahtinen uskoo, ettd ajan-
kohta kirjeiden ldhettlmiselle ei ollut
otollinen. Juuri tuolloin olivat monissa
yhtioissi henkikiston irtisanomiset
ajankohtaisia. Useat yhteyttl ortaneer
olivatkin valmiit antamaan tilaa nuo-
remmille ja siirtymldn itse ehkkeelle.

Hin toivoo kuitenkin, ettd joku esi-
merkiksi 60-vuotias elakkeelle havittele-
va saisi kirjeestl kipinin sinnitella t<iisse
edes 63 vuoden ikldn asti paremman
elakkeen toivossa.

Koska palautetta on tuIut odotet-
tua vlhemmin, siiti ei voi my<iskldn
tehda pitkalle menevil johtopiiiit<iksiii.
Kaikki haastateltavat uskovat, ettd ky-
symyksct ovat jddneet itlmddn, ja ettd
ne putkahtavat esiin mycihemmin mitd
erilaisimmissa yhteyksissd. Toivottavasti
myris ajatus paremmasta eldkkeestl itdisi
ja edistdisi tyrissi jarkamista.
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teissa olevia virheiti tai puutteita.
Haastateltavat uskovar, errd syy pa-

lautteen vdhlisyyteen l6ytyy itse viestis-
tii. Kirje on yritetty tehdd mahdollisim-
man selkeiksi ja ymmdrrettlvdksi.

- Siinii oli selvit laskelmat euroi-
neen, joten epitarkkuuksien takia ei ole
tarvinnut puhelimeen tarttua, Tirulikki
Lepomdki-Lahtinen tarkentaa.

Kukin elikeyhti<, liitti kirjeen mu-
kaan myos esitteen elakeuudistuksesta
ja ainakin Varma mainosti lisdksi verk-
kosivujaan.

- Silti tiedottamista tarvitaan lisdl.
Rivien vllisti oli luettavissa, ettl eld-
keuudistuksesta tiedetiin vehen, Kaiia
Hietala toteaa.

Kiire eldkkeette

- Moni kysy.ia on ihmetellyt, ettd onko
todella mahdollista, ettd voin .idddd
ehkkeelle jo 63-vuotiaana, Kaija Hie-
tala kertoo.

Haastateltavat vahvistavat, etti Teksti : Morjo-Li iso Tokalo
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Luin tutkimulisen

Sukupolvlsopim uksen taloustieteelli nen
perustelu

Johtavassataloustieteellisessii aikanaaneliikkeistti,josheiltiion
aikakauskirjassa (The American viety eviiiit siihen.
Economic Review, kestikuu zoo3) Jos he eiviit maksa eliikkeitii, niin
on iisketttiin ilmestynyt Stanfordin he eiviit voi olettaa saavansa niitii
yliopiston taloustieteen professori itsekiiiin eikii siltoin ole motiivia
AntonioRangelin mielenkiintoinen huolehtiasiitii,ettiitulevaisuutta
artikkeli "Forward and Backward turvaavat investoinnit toteutuvat.
lntergerational Goods: Why is Social Ntiin sekti eltiketurva ettti tulevat
Security Good for the Environment". investoinnit ovat peliteoreettisessa

Artikkelissa Rangel esittdti peli- asetelmassa toisiaan tukevia ja ta-
teoreettisenperustelunsukupolvien sapainossa.
ketjukirjeette, eli silte, miksi kulloin- Edellti kuvattu toiminta on kaikki-
kin maksuvuorossa olevan sukupol- en etu. Minkiiiin sukupolven ei kan-
ven on viisasta maksaa edetttiiilleen nata yritttiii vetiiii viilistii. Tulevien
eliikkeitii ja samalla huolehtia tule- etiikkeiden maksamiskyky riippuu
vaisuusinvestoinnista, kuten koulu- siitii, ettii on huolehdittu tulevan hy-
tuksesta ia ympiiristdstti. vinvoinnin edeltytyksistii. Toisaalta

Peliteorian avulla ja tiettyjen talo- eliikkeiden maksaminen on viilttii-
ustieteellisesti perusteltujen taus- mat6nta, jotta tulevaisuusinvestoin-
taehtojen voimassa ol[essa Rangel nit olisivat kulloisenkin rahoittaja-
osoittaa, ette on mahdollista (mutta sukupotven kannalta perusteltuia ja
eivii[ttiimtittintii)ett5menneeseen tehokkaita.
suuntautuvat hytidykkeet (eliikkeet) Saattaa kuutostaa tutulta ia sitii-
ja tulevaisuusinvestoinnit (koulutus, hiin se onkin. Rangelin tutkimuksen
ympiiristd,) tukevat ja edeltyttiiviit ansio on kuitenkin se, ettA sukupo[-
toisiaan, vaikka kukin ikiiryhmii visopimusta ei tarvitse perustella
(nuoret, keski-ikiiiset, vanhat) ajaisi pelkiisttiiin sukupolvien sotidaari-
omaa etuaan. suudella, vaan sekd taaksepiiin ettti

Karkeasti ilmaistuna tiimii mer- eteenpiiin katsovat sukupolvihy6-
kitsee sitii, ettii piiiitdksiti tekevien dykkeet ia niiden pitkiin aikaviilin
keski-ikiiisten on viisasta sijoittaa kesttivii tasapaino on perusteltua
sekii eliikkeisiin ettiitulevaisuuteen. my6s itsekkiiiin maksajasukupolven
Etiikkeisiin siksi, koska he ovat niis- ndkrikutmasta.
tii tulevaisuudessa riippuvaisia ia
tulevaisuuteen siksi, koska tulevien
sukupolvien on mahdotonta vastata luha Knuuti, Honnu Uusitolo

Vaku utetun eliketiedotteet i lmestyrfi t helm i kuussa

H yvASuov r

2020

HWi Suomi 2o2o
Koulutusohielma

vaikuttaiille

Etiiketurvakesku ksen vaku utetun eld-
ketiedotteet ilmestyvdt helmiku ussa.
Niiden sisdttcj vastaa vuoden zoo4
tybe Itike Ia insiiiid d ntdii.

Vakuutetun tiedotteet on tarkoitet-
tu kaikille, joita tydetiikeasiat askar-
ruttavat.

Tiedotteiden aiheet ovat ty6eliike-
uudistus zoo5, osa-aikaeliike, tydttO-
myysetdke, tydkyvyttdmyyseldkkeet,
perhe-eliike, yksityisen perhepiiivii-

hoitaian eliikevakuutus, tydeliikeva-
kuutukset ja en nakkoperintiirekisteri,
vuorottetuvapaa ja eliike sekii tydttd-
mdn tilapiiistyci ja tycjel2ike.

Ne on kiiinnetty myds ruotsiksi.
Tiedotteita on saatavana Kelan

toimistoissa, tycivoimatoimistoissa la
TE-keskuksissa. Niitd voi titata mycis
suoraan Eliiketu rvakeskuksesta pu-
helimitse oto 75tt tai siihkOpostitse
aineistoti Iau kset@etk.fi

Hyvii Suomi 2o2o on korkeatasoi-
nen yhteisty6- ja koulutusohjelma
potitiikan ia etinkeinoeliimdn
huippuiohdotte sekii hyvinvointi-
potitiikan tii rkei m m ille piiiittiijitte.

Tiinii vuonna Hyvii Suomi zozo
-ohjetmateemat ovat "Kansain-
viitistymisen vaikutus hyvinvoin-
tisektoriin" ja "Hyvinvointiyh-
teiskunnan johtaminen". Teemat
rytm ittyviit kahtee n laksoon,
joista ensimmiiinen pidetiiiin Het-
singissii maaliskuun [opussa ja
toinen toukokuun atussa Hdmeen-
Iin nassa.

Koulutus aloitetaan juhtattisitta
avajaisi lla 29.3.2oo 4 Siiiitytalotta.
Tilaisuuden avaa Tasavattan Presi-
denttiTarja Hatonen.

Hyva Suomi zozo -ohjelma
rakentuu tyhyistii Iuennoista ia
asiantuntiia-atustuksista, semi-
naarikeskusteluista ia ryhmiityds-
kentelyistd. Oppiminen perustuu
osattistujien asiantuntemukseen
ja kokemukseen.

Koututuksen tavoitteena on
[isdtii tietoa hyvinvointipotitiikan
keskeisistd kysymyksistd, saada
palautetta, edistdd sosiaatisia
innovaatioita ja parantaa mahdo[-
lisuuksia eri toimijoiden viitiseen
ia sektorirajat ylittdviidn yhteis-
tydhdn.

Sosiaati- ja terveysministerici
toteuttaa Hyvii Suomi zozo oh-
ielman yhteistydssd Alko Oy:n,
Etin keinoeliimiin Vattu usku n nan,
Eliiketu rvakeskuksen, Kansane [d-
kelaitoksen, Raha-automaattiyh-
distyksen la Tydterveys[aitoksen
kanssa.
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Tyiieltkkeet yhdelti lu u kulta

Henki16itte, iotka hakevat
tdnd vuonna eliikettd,
tydetiikkeet maksetaan yh-
dettd luukutta. Heitii arvioi-
daan otevan ldhes zo ooo.

T2ihain asti etiikkeet on
maksettu monesta eri pai-
kasta. Jos tydtii on tehty
yksityisettei, vattioIta ja
kunnatla, kotme eri etiike-
laitosta on myds maksanut
eliikkeen ku ukausittain.
Mytis etzikkeitii koskevat
tiedustelut ja asiointi on
hoidettu fokaisen maksa-
jan kanssa erikseen.

Tiitlzi hetkettii eliikettii
saavia tai viime vuoden
puotetla sitii hakeneita uu-
distus ei koske. He saavat
latkossakin etdkkeensii en-
tiseen tapaan erikseen jut-
kisen ja yksityisen puoten
e lzike laito ksi lta. Tii lta isia
etdkkeensaajia on noin r,z

miljoonaa.
Yksityisen puolen eld-

keidrjestetmiin tyrietdk-
keet on maksettu yhdeltii
Iuukulta jo vuodesta 196z
tiihtien.

Piiiiosa jutkisen puo-
len eliiketaitoksista tuti
mukaan yhden luukun jiir-
jestelmiiiin tiimdn vuoden
alussa.

Mukana ovat kuntien,
valtion, evan ketis-tuterilai-
sen kirkon sekii Ketan toi-
mihenki tdiden el;ikkeet.

Yhden [uukun ulkopuo-
tetle liiiivzit toistaiseksi
muun muassa Suomen
Pankki, Ahvenanmaa ja
ortodoksinen kirkko. Ne
maksavat itse eldkkeensii.

Kaikkia etiikkeitti hae-
taan yhdet[;i la samalta
Iomakkeetta.

Tydeliike-tehden toimitusneuvostoon valittiin u u-
sia jtiseniii. Stiiintdjen mukaan vuoden pii2ittyessii
kolme sen kahdeksasta jdsenestti vaihtuu.

U usia toimitusneuvoston jiiseniii ovat Helena
Be rg Va ltioko nttorista, Sirpa Nyberg EId ke- Fe n ni-
asta ja Maiia tiisa Ta kan en Eliiketu rva kesku ksesta.
Lisiiksi Raija Weckm a n Eliike-Ta piolasta luovutti
jtisenyytensai saman yhtidn Asko Mustoselle.

Toimitusneuvostossa jatkavat Kaija Hietata
Varmasta ja Pirkko J dtiskeltii nen Eliiketu rvakes-
kuksesta.

Tyde tiike- tehden piiiitoim ittajana toi m ii Reijo Ol-
likai nen ja toi m ituspd;i tli kkdnzi Marja- Li isa Takala.

Vanhus- ja elikeasioiden
neuvottelukunta:

Tytieli ke-lehden toi m itus-
neuvostoon uusia idseni6

E liketiisiirjesttit m u kaan
e16keasioiden valmisteluun

Tydntekil6iden etdkelain
m u kainen keskimdiiriiinen
TE L-kokonaismaksu pysyy
vuonna zoo4 entise[triiin
zr,4 prosentissa.

Sen sijaan tyhtyaikais-
ten tydsuhteiden LEL-
maksu ja taiteitijoiden ia
erdiden erityisryhmien
TaEL-maksu nousevat.
LEL-maksu nousee o,2
prose nttiyksikkda zz,4
prosenttiin. Ta E L-maksu
kohoaa r8,6 prosenttiin,
mikei merkitsee tisdystii
vuoden zoo3 maksuun o,8
p rose nttiyksikk0ii.

Erilaisista kokonaismak-
su prosenteista h uotimatta
tydntekijdiden maksu-
osuus, my0s julkisitta
atoitta, on aina samansuu-
ruinen. Vuonna zoo4 lyon-
tekij;in maksuosuus siiilyy
4,6 prosentissa.

Keski mzi2irdisen koko-
naismaksuosuuden vaih-
telu aloittain heijastuu
tydnantajan maksuosuuk-

sii n. Keskimaiiiriiinen
tycinanta.ian osuus on
TEL-maksussa r5,8, LEL-
maksussa ry,8iafaEL-
maksussa r4 prosenttia.

Merenkutkiioiden MEL-
maksu on poikkeus muis-
ta tydeliikemaksu ista.
M EL-maksu jaetaan tasan
tydnantajan ja tyOnteki-
jin kesken. Vuonna zoo4
M EL-kokonaismaksu py-
syy entisettaidn, eli se on
zr prosenttia palkasta.

Yrittrijien YEL- ja maa-
ta lousyrittiilien MYE L-
maksuprosentti meieirziytyy
kes ki m iiii r;iisestii TE L-
maksuprosentista, joten
ne ovat ensi vuonna zr,4
prosenttia yrittiiiiin tycitu-
loista.

Tosi n yritt2if de liike-
maksuien [oputtiseen
suu ruuteen vaikuttavat
mycis uusien YEL-yrittii-
iien maksualennukset la
MYEL-yrittiijien tyOtu Iojen
su uru us.

Tytielikemaksut ptfi osin en nallaan

Vattakunna[[inen vanhus- ja
etiikeasioiden neuvotte Iu-
kunta esittti5, ettii eliike-
tiiisliirjestdje n ed ustaia n

tutisi otta mukana kaikissa
keskeisissd vanh uksia f a
etiiket;iisizi koskevien asi-
oiden vatmistelussa, niin
kansatlisetta kuin kansainvzi
lisettiikin tasotta.

Sosiaali- ja terveysminis-
teri6n yhteydessd toimiva
valtakunna[[inen vanhus- ja
etiikeasioiden neuvottetu-
kunta luovutti tammikuun
Iopussa toimintakertomuk-
sensa sosiaali- ja terveysmi-
nisteri Sinikka Mdn kiireette
toimikautensa lopussa.

Et2ikepotitiikka oti neu-
vottelukunnassa usein esit-
tii. Tydmarkki najdrjestdje n

etiikeryhmdn ty6tii ia sitii
seurannutta haltituksen
esityksen valmistelua ja kii-
sittetyii eduskunnassa seu-
rattiin tarkasti. Etiikepotitii-
kan valmistetussa pidetiiiin
puutteena sitti, ettii mukana
ei ottut el2ikejiirjestdjii.

Neuvottelukunnassa
seurattiin mycis tiivisti Eu-

roopan unionissa tehtiivdd
eldkestrategiaa sekii pe-
rustuslaillisen sopim uksen
valmistelua, etenkin sosiaa-
liturvasta.

Neuvottelukunnan teh-
tdviinti on ottut seurata
ikdihmisten etinotojen kehi-
tystd ia tehdii niitzi koskevia
esityksiii, toimia yteisen;i
vanhuspotiittisena keskus-
telu- ja vaikuttamisareenana
ja edistiiZi eri toimijoiden
yhteyden pitoa ja yhteistoi-
mintaa ikiiihmisten hyvin-
voinnin kannalta keskeisissii
asioissa.

Va ltio neuvosto asettaa
neuvottelukunnan jdsenet
kolmeksi vuodeksi kerrat-
[aan. Ensimmiiisen neu-
vottetu ku n nan toi m i ka usi
piiiittyi viime vuoden [opus-
sa. Neuvottelukunnassa oli
mukana sosiaali- ja tervey-
denhuotton viranomaisia,
kirkon viranomaisia, ym pii-
ristcim in isteri6, vatta kun na [-

lisia etiike tiiisliirjestdiii, van-
hustydn la omaishoitotycin
osaajia sekii kunna[[isia
piiiittiijiii.
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Kun eliikeliliselt[
vaadittiin
I oo oohlnraa
keytdstdkin

Kansanterveyttaa

ennen kansan
terveyttd

a

T7::::1il:l';xliln1l;
I\ Suomessa on varmasri yksi

I \tyuu-tuvun toppupuoten
hyvinvoinnin suurimpia menestysta-
rinoita.

Viela 1930-luvulla 40 prosenrtia
suomalaisista nuorukaisista oli asepal-
velukseen kelpaamattomia heikkouden,
sairauksien ja vammojen takia. Nyt
nuoret ikdluokat ovat ainakin tilastojen
valossa osin jopa terveempil kuin osa
pohjoismaisista naapureistaan.

Suurten massojen terveyden ripel
kehitys ja elinian kasvu lienee ylli,ittii-
nyt myds eliikepolitiikan. Vaikka pitkii
ehkeaika johtuukin enimmdkseen liian
aikaisesta ehkkeelle lahdosta, vuodesta
2009 elinaikakerroin alkaa sopeuttaa
eleketurvaa elinidn muutoksiin.

Ennen antibiootteja, tehokkaita
rokotteita ja kattavaa terveyspalvelu-
verkostoa tauteja.ia vammoja torjuttiin
valistuksella ja pakolla. Suurin osa
terveystyrin historiasta on kirjoitettu
kunniakkaasti.

Kansakoulu totutti koko kansaa hy-
gieniaan. Terveyden vaaliminen Iienee
yha pitkalti naisten kesisse. Kansanrer-
veystyri on parantanut naisten asemaa
yhteiskunnassa luomalla tyti- ja luotta-
mustehtivii my<is kodin ulkopuolelle.

Silti omaan terveyteen ohjaamista
eiviit kaikki nykyddnkdin pidd itses-

tddn selvyytend, vaan pikemminkin
holhoamisen a 1a jopa terveysterroris-
mina. Viela toisen maailmansodan jil-
keen tervettd viestol luotiin epiikelpoia
karsimalla. Degeneroituneiden ihmisten
lisddnryminen pyrittiin Suomessakin es-

tdmdln steriloinnein viele 1970-luvullle
asti. Rotuhygienia ei siis ollut natsien
yks i tyis o mais uutta.

Lisiiksi entisajan kansanterveys
jakoi ihmisten vammat ja sairaudet
itse aiheutettuihin .ia kunniallisiin.
Esimerkiksi ..."Invalidit eivlt itse ole
syyllisiii terveytensd vajaavaisuuteen,
vaan heiddn terveytensi on mennyt
toimissa yhteiskunnan h1'vaksi". Niin-
pI tyritapaturmassa tai sodassa aiheutu-
neesta vammasta maksettua ehkettl ei
pidettykaan tulona, vaan korvauksena
valtion tai tyrinantajan haltuun asete-
tusta omaisuudesta.

Jopa sokea saattoi kiytdnncissd me-

nettil elikkeensd ja avustuksena juo-
pottelemalla tai muulla holtittomaksi
katsotulla kayt<;ksellaan. Taipaleen
malliin oli siis vield matkaa.

Kansalaisuus ja kansanterveys -kirjan
artikkelit kertovat, ettd monet runsaan
yli 50 vuoden takaisista terveysvditteis-
ti tuntuvat varsin tutuilta. Edelleen
pohdimme, ketd pitdisi hoitaa ja ketl
ei, mitki sairaudet johtuvat ihmisen
elintavoista, mitkd ymplristdstl?

Teksti: Kimmo Kontio

Heldn, Ilpo ja Jauho, Mikko
(toim.). Kansalaisuus ja kansan-
terveys. Gaudeamus 2003. 318
sivua.
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Eliketurvakeskus

Varatuomari Outi Lehmus on nimitet-
ly 1.1 .2004 perustettavan ulkomaisten
eldkeasioiden osaston osastopddl-
likdksi. Hdn ottaa tehtdvdn vastaan
ensi syyskuussa ja hoitaa siihen asti
lakiosaston osastopeallik6n sijaisuut-
ta.

Filosofian kandidaatti Timo Mdkelii on
nimitetty pddmatemaatikoksi 1 .2 -2004
alkaen. Hdn vastaa Eteran vakuu-
tusmatemaattisten jdrjestel mien ja
toimintojen kehittdmisestd sekd toimii
matemaatikoiden osastopdrillikkonii.

Vattiokonttorin
Elikerahasto

Kauppatieteiden maisteri Sami Lahti-
nen on nimitetty salkunhoitajaksi kor-
kosijoituksiin 1 .12.2003 alkaen.
Filosofian maisteri Mira Forsell on
nimitetty toimitusjohtajan sihteeriksi
10.1 1 .2003 alkaen.

Oikeustieteen kandidaatti Tiina Tarma
on nimitetty lakimieheksi 7 .1 .2004
alkaen.

Lisiiksi on nimitetty kauppatieteiden
maisteri Jukka Jdrvinen korkosijoi-
tusjohtajaksi, kauppatieteiden maisteri
Mika Pesonen osakesijoitusjohtajaksi,
valtiotieteen maisteri Seija Kettunen
hallintojohtajaksi, kauppatieteiden
maisterit Esa Artimo, Jan Lundberg
ja Hans Parhiala salkunhoitajiksi
osakesijoituksiin sekd kauppatieteiden
maisteri Antti Huotari salkunhoitajak-
si korkosijoituksiin.

Varma

Filosofian maisteri Mikko Heikkilii on
ni mitetty sijoitusriskienhallintapiiiil-
lik6ksi aktuaaritoimintoon 1.2.2004
alkaen. Heikkiki toimi aiemmin Var-
massa kehitysprlrillikkonri.

Etera

re&
Oikeustieteen kandidaatit Mari Poiko-
lainen ja Minna Levander on nimiteG
ty lakimiehiksi lakiosastolle.

Elike-Fennia

Kehityspri:illikko, oikeustieteen kan-
didaatti Mika Ahonen on nimitetty
1 .1 .2OO4 alkaen suunnittelutoiminnos-
ta vastaavaksi suunnittelujohtajaksi.
Suunnittelutoiminto sijoittuu organi-
saatiossa varatoimitusjohtaja Tarkko
Jousin alaisuuteen.

Eldke-Tapiota

Filosofian maisteri Jens Lindholm on
nimitetty 1.1 .2004 alkaen vakuutustek-
niikkap:irillikoksi.

Filosofian maisteri Hemmo Heikkinen
on nimitetty 1.1 .2004 alkaen yhteys-
ptiiillikoksi.

Filosofian maisteri Suvi Pasanen on
nimitetty 1.1 .2004 alkaen eldkevakuu-
tusmatemaatikoksi.

IO

il3!+

Eldke-Fennian meklaritoiminnoista
vastaa 1.1 .2004 alkaen markkinointi-
paiaillikko Vil le Autere. tr/eklaripalve-
luista aiemmin vastannut markkinoin-
tiptiiillikko Ville Raunio vetriri syksyllei
perustettua markkinointitoimintoa.

Tradenomi, BBA Kirsi Frilund-Holm
on nimitetty 1.1 .2004 alkaen markki-
nointisuunnittelijaksi markkinointitoi-
mintoon.

Diplomi-insinoori Matti Garp6n on
nimitetty johtajaksi Eliike-Fenniaan
23.2.2004 alkaen. Carp6nin vas-
tuualueena ovat asiakasyhteydet ja
vakuutuspalvelut. Carp6n raportoi
toimitusjohtaja Lasse Heiniolle ja hiin
on Eldke-Fennian johtoryhman jasen.
Viimeksi Carp6n on toiminut ElisaCom
Oy: n toimitusjohtajana.

Tapiola-ryhmi

Filosofian maisteri Arja Suomi, YVTS,
on nimitetty 1.1.2004 alkaen projek-
tipiiiillikoksi Tapiola-ryhmdn tiedotus-
palvelut ja yhteiskuntasuhteet -yksik-
koon vastuualueenaan keskindisyys.
Keskindisyysprojektiin sisdltyy myos
Tapiola-ryhmdn yhteiskuntavastuun
raportointi sekd Tapiolan kuluttajapo-
litiikka.

Prolektipririllikko Suomi on toiminut
yhtioryhmzissd eri tehtdvissd vuodesta
1 969 viimeksi tiedotusosastolla ku-
I uttajaviestintiipii:i I I i kkonti ja ammatti-
lehden Actan pddtoimittajana.
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the respondents could not say what
view their emptoyer would take if the
employee wanted to stay on at work
beyond age 63. Three out of four
thought that the emptoyer would not
object to emptoyees staying on in
working [ife. Some even thought their
emptoyer would encourage it, whereas
one fourth believed the employer's
attitude woutd be negative. The
assumptions varied by size of workptace
and employees' socio-economic
position.

The effective retirement age is not
expected to increase considerably
during the first years of the reform.
ln addition to the incentives and the
changes in the retirement ages, factors
retated to welt-being at work atso
affect retirement. Other measures than
the pension reform are needed, too,
to support continued participation in
working tife. Peopte also need more
information about the new scheme.
The ageing employees' continued work
participation depends ultimatety on the
economic recovery and the companies'
abitity to maintain and increase
emptoyment.

According to a study carried out by the
Finnish Centre for Pensions in zoo3, the
partiaI pension supports staying on in
working life if retirement on the pension
is well-considered and the person has
retired of his/her own free witt. Nearly
two thirds of those drawing a partial
disabitity pension continue working.

The partiaI pension, Inctuded in the
disabitity pension scheme, compensates
for loss of earning capacity and is a
subsidy for persons with impaired work
capacity. lt is awarded if the applicant's
work capacity has decreased by two
fifths.

How peopte end up on a partial
disability pension explains why some
partiat pensioners work and others do
not. Too/o of alt the partiat disability
pensioners had applied for a partial
pension, whereas just under one third
had ctaimed a fult disability pension but
been granted a partial pension since
their work capacity had not decreased
as much as required for a fulI disability
pension. About Bo% of those who
applied for a partial pension continue
in worklng life, whereas only around
3o% of those who claimed a full pension

Well-considered use of the
partial pension promotes
continued participation in

working life

stay on at work. Thus, if retirement on a
partial pension is welt-considered, the
possibitity of continuing in work has
also been ascertained. ln case a partial
pension has been awarded to a person
who applied for a full pension, the
reaI prospects of employment and the
motivation for employment have been
investigated [ess.

Sublective work capacity is atso
important for continued participation in
working tife. ln alt age groups, partiaI
pensioners having a job assessed their
work capacity to be considerably better
than did those who were not employed.

Approximately 9o% of those who have
retired on a partial disabitity pension
because of tumours or illnesses of the
nervous system have succeeded in
continuing in working life. Those whose
partial disability pension is paid on
the basis of bodily injury or poisoning
are the least emptoyed group: about
4o% have a job. Around 6o% ofthose
who have retired due to orthopaedic
diseases or mentaI disorders continue
working part-time white drawing the
pension.

The entire career preceding the
partiaI pension and especially the last
employment is [onger for persons who
continue working while drawing a partial
pension than for those who are not
employed white retired. People who
have been unemployed before retiring
are more tikely not to work part-time
whlle receiving the pension.

When examined by occupation,
senior experts have best been able
to continue working during partiaI
retirement, whereas workers performing
heavy manuaI labour seldom work once
retired. Continued work participation
during partial retirement atso depends
on the person's education, whether
he/she lives in a urban municipality,
and whether the spouse is employed or
not. Age is not important for staying on
at work.

Whether the partiaI disability pension
promotes continued participation in
the labour market depends on how it is
used. A controlted and wett-considered
use of the benefit might be a valuabte
means of supporting continued work
participation of persons with impaired
work capacity. ln addition to favourable
labour market trends, promoting wetl-
being at work is also vital.

.I
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Morio Lindholm

The effective retirement
age will increase

gradually
A study by the Finnish Centre for
Pensions and The Finnish Pension
Altiance TELA examines whether the age
groups who are the first to be covered
by the new ftexibte retirement ages will
retire early or defer their retirement as a

resutt of the pension reform in zoo5.
The target group were private-sector

employees born between ry4o and ry45.
These persons wi[[ have the right to
retire flexibly in zoo5-zoo7. Retirement
is estimated to be deferred for persons
aged 6o-62. An equivalent change is
not to be expected for ages 63-68, as
the new lower age [imit for the otd-age
pension is tempting a considerable
number of the employees to retire at 63.

As for the age groups born in r94z-
r945, who have the right to retire on an
ordinary old-age pension at 63, every
third is intending to retire after turning
63 and a good one fourth tater on. The
malority are ptanning to retire at 65.
Few peopte are interested in continuing
working after age 65.

Approximately one fourth are
intending to retire before age 63. Most
commonly, peopte are planning to retire
on an ordinary old-age pension or an
early otd-age pension. Some also wish
to retire on a disability pension for
heatth reasons. Supplementary pension
provision arranged by the employer is
somewhat more common than personaI
penslon schemes as a way of retiring
before 63.

The new pension scheme rewards
emptoyees for staying on in work by an
accruaI rate that increases with age.
Every fourth ofthe respondents stated
that the acceterated accruaI rale of 4.5"/o
from age 63 increases thelr wiltingness
to continue in working tife. The effect
can be considered significant.

About 5o% of the respondents are
thinking of working white drawing an
old-age pension as the pension wit[ then
accrue by r.5%.

ln the ftexibte pension scheme, the
employees may choose when to retire
within the prescribed age limits, 6z-68.
Around 5o% of the respondents thought
their chances of making use of the new
age limits were fairty or very good,
whereas about one fourth fett that they
would hardly be able to profit by them.

Retiring on a pension or continuing
in working [ife is not only up to the
employee, but also affected by the
employer's attitude. One third of
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Taas aatetta
pilattiin

sai kahdesti kuo-
noonsa vero- ja sijoitusviisailta,
kun yksilollisen elekevakuutuk-
sen verotusta liihdettiin muurra-

maan ja rinnasramaan sirl pitklaikaissdls-
timiseen. Vanhan, jalon vakuutusaatteen
kunnioitus hiipuu, mutta kumarramme
syvidn korkeiden fi nanssipalveluihanteiden
edessd.

Aatteen palvelemisen vaikeudesta yleensd.
kertoo suosittu parahdus rycivdenliikkeen pii-
ristd: "hyvd aate, murta jiitk2it pilaa". Syyt-
tivi sormi saattaa osoittaa nuorempaankin
polveen: "en minl vaan pojat". Naiset eivdt
kuulemma ole pilanneet viele yhtaan aarerra,
paitsi ehkl hieman feminismie.

Kirjoittajan kunnianarvoisa etunimi on
periisin Runebergiltd. Viinrikki Stoolin ta-
rinoissa sykkii aatteellinen sydin kiivaaseen
tahtiin isdnmaalle. Se sota kylla havittiin,
vaikka Sandelsilla oli Partalassa hlvdt sa-
puskat.

Vakuutusaatteen pilaamista eivlr rllla
kertaa harjoittaneet niinkidn jltklr, vaan
herrat, tarkemmin sanoen nuorehkot fi-
nanssiherrat. YksilOllisen elekevakuutuksen
kientri vakuutuslogiikasta sidstlmis- ja
sijoitusideologiaan aikaansaatiin pankki-
taustaisten varainhallintakauppiaiden ja
valtiovarainministericin rahoitusmarkkina-
linj an samanhenkiselh yhteisry<illii.

Vakuutusala itse saattoi kerjitii verta ne-
ndstidn vdhln vahingossa, mutta varsinkin
ahneuttaan. Sijoitussidonnaisten "vakuutus-
ten" tulo markkinoille, niiden menesrylsen
hehkutus ja vakuutuksellisen riskielementin
vlheksyminen valmisti tietii valloittaj ille.

Vakuutus on riskinhallinnan vlline. Sen
avulla varaudutaan odottamattomiin talou-
dellisiin menetyksiin maailman myrskyjen

tuudittaessa. Kohtalon kolhut tasataan suu-
ren vakuutuksenottajajoukon kesken. Rune-
bergille riitti pienikin vakuutuskollektiivi:
Paavo antoi puolet sadostaan naapurille,
jonka viljan halla vei.

Sijoittamisessa ja sijoitussidonnaisissa
finanssituotteissa ei riskil kanna vakuu-
tusyhtiti vaan asiakas itse. Hdn tavoittelee
hywii tuottoa riskilla eikl suojaudu siltl
laajan asiakasjoukon jisenend. Ei sitten pidl
ihmetella, jos verotuskin halutaan muuttaa
sidstimisen ja sijoittamisen verokohtelun
mukaiseksi.

Alalle viime vuosina tulleet pankkitaus-
taiset vakuutusmyyjdt vierastavat koko
vakuutusajattelua ja myyvlt "ehkeslisti-
mistd", koska osaavat slistcipuheen. Siiiistii-
misen ylaiviivainen ajatus aukeaa asiakkaalle
helpommin kuin vakuutuksen idea, vajaan
turvan tiydentiminen vakuutulsella. Kau-
pataanhan silti palovakuutuksiakin ja mel-
kein kaikki sellaisen ottavat, vaikka vain
harvan talo palaa.

Yksiltillinen eldkevakuutus keantyy ve-
romuutosten ja Siva-mietinncin takia yhl
selvemmin siistlmiseksi. Sen sosiaalinen
tarkoitus ja ajatuksellinen kytkris ry<ieliike-
vakuutu&seen ohenee hentoiseksi.

Pddomatulomallin mukainen verokohte-
lu antaa loivemman hycidyn kuin nykyinen,
rajusti etupainoinen verovdhennys tulove-
rotuksessa. Silti markkinoille tulee varmasti
uutta tarjontaa ja uusia sijoituskauppiaita,
joiden puheissa ehkepelottelun hapan
suolainen kuorrutetaan tuottolupausten ja
veroedun kinuskilla.

lohon
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Tytintel<iilin etHl<e Tytinantaja ja
tytietfl kevaku utusf,4illoin tyocl.jkkecn saa? Miten c[ake laskctain?

Mila uudlslukr d oil luloss.ri

Eliiketurvakeskls ffi

Kuinka tydntekijdiden pakollinen elekevakuuius iiirje5tetaJn
Minka lain mukaan I6issii ulkomailla llite maksaa

Etaket"urvaksskui m

Yuoden 2ootresitteet
ilmestyneet
Elflketurvakeskuksen perusesltteet l}iin-
tekifiin elike, Yrittliiin elIke ia Ty6nantafa
ia olikevakuutus ovat ilmestyneet.
illlti on saatavilla suomeksi, ruotslksl fa
englannlksl.

Eslttelden slslltii vastaa vuoden zoo4
alussa voimassa ollutta lainsifidintdfi.
l{lissI on otettu huomloon muun muassa
tyiieliikekuntoutukseen tulleet uudlstuk-
set. ty6s vuoden zoo5 elfl keuudlstuksesta
16yt1ry tletoa nilstfl esltteisti.

Yrittiijtin ettike
ElJkcvJkuutus cri ylrtidnruodoissa I Milloin yrittaiichkkecn sJJ?

t!,4iten elake la\kelaanl i turoraioja ia vakuulusmaki!la 2004

Eliike tu rvakeskus l-":
"1.:.'l!, i','...,. 

.lJ

Esltteltii voi tilata ETK:n postituksesta foko
puhellmesta oro 75lr tal siihk6postitse
ocolttecsta alnelstotilaukset@etk.ft

Esitteiti iakavat myiis Kela, tyiivoima-
toimistot ia TE-keskukset.
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