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/^t uomi haluaa pirdd ryoeldkejdrjestelmdn omissa kdsissldn ja paattaa

\ itse kilpailusddnn<jistd sen sisdlh. Tytjelakkeiden asemasta EU:ssa

\ ,ouitriin Suomen liitrymissopimuksessa ja sen halutaan jddvdn t1l-
\.-r, laisena voimaan myds EU:n uudesta perustuslaista pddtettdessd.

Asiasta ei olisi alunperinkaan kyselry jos Suon.ri olisi useimpien muidcn
EU-maiden tapaan muurannut ansioeldkkeet valtiollisen laitoksen mono-
poliksi. Monopoleilla on kuitenkin taipumus jaykisrye, kun taas markki-
nasvaboda jdttll heikoimmat kelkasta. Sopimalla ja yhteiskuntapoliitti-
sella insinciciritaidolla Suomessa yhdistettiin taattuja etuuksia tuottavaan
jlrjestelmiin kilpailua ja taloudellista dynamiikkaa jo sen perustamisesta
eli I 960-luvun alusta hhtien.

EU:n virkamiehet koettivat ryontll ryoelnke.iiirjesrelmdimme Suomen
jdsenyysneuvotteluissa henkivakuutusdirektiivien alle. Nuo direktiivit on
kuitenkin tehry vapaaseen hinnoitteluun, tdy'teen rahastointiin ja vapaaseen

riskinvalintaan perustuvia vakuutuksia varten. Yksikedn noista ominaisuuk-
sista ei liiry rel-jdrjestelmidn.

Jlrjestelmdmme keskeisid ominaisuuksia ovat pakollisuus, etuuspohjai-
suus, kollektiivien yhteisvastuu ja ketjukirjemallinen solidaarisuus, jossa

kukin sukupolvi kustantaa vanhempiensa eldkkeita ja rahastoi vain osittain
omiaan. Noilla perusteilla ryoeliikkeemme kuuluvat EU-luokituksessa kirk-
kaasti sosiaaliturvan ensimmiiseen pilariin.

Olemme antaneet jirjestelmdn yksityisten elakevakuutusyhtitiiden 
.f 
a

-laitosten hoidettavaksi ja sallineet sen piirissd rajatun kilpailun. Tata ei
pidi kuitenkaan ndhdl rajauksena ja poikkeuksena EU:n kilpailudirek-
tiiveihin, vaan kyseessd on poikkeus ensimmdisessd pilarissa vallitsevasta
monopolimallista. Tyrielakkeemme on EU:ssa yksi harvoista ensimmdisen
pilarin jirjestelmistl, jossa ylip?iiitiiiin on kilpailua.

Tel-laitokset kilpailevat etenkin asiakaspalvelulla ja sijoitusten tuotoilla.
Kaikkien on kuitenkin sovittauduttava sdddetryihin vakavaraisuusvaatimuk-
siin, kuuluttava yhteisvastuun piiriin, osallistuttava vastuunjakoon j^ ^W-tivi ryoeldkelain mukaiset edut takaavia vakuutuksia. Myds muualta EU:sta
tulevan kilpaili.f an on sovittauduttava ndihin muotteihin. Vuosikymmenten
janteelh toimiva ja koko rytissdkdyvdn kansan
kattava jdrjestelmd voi toimia vain yksilli pe-
lisidnnciilh. Siksi Suomi pitdl pldtcisvallan

ryoeldkkeistl omissa kdsissdln, myris EU:ssa
sen sddtlessd lakejaan ja direktiivejziiin.

Reijo
Ollikoinen
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Aiassa

4 Professori Kirsti Lonka ruotsataisesta
tytieliimiistii:
"Oleskelu tytipaikatta harvinaista,
mufta mukavaa"
Suomalaisten ilottomaksi viiitettya puurtamista halutaan paran-
taa eritaisilta jaksamishankkeitta, mutta silti tydvoima uupuu.
Talla kertaa ei kuitenkaan voida ottaa suoraan ma[[ia Ruotsista,
sen verran lupsakkaa tyonteko sie116 on!

Kohti kaikitte parempaa Suomea
Suomen itsendisyyden juhlavuoden rahasto Sitra kutsui taan-
noin zz nuorta aikuista mahdollista tulevaisuuden tekijiiii miet-
timtiiin, miki suomataiselte yhteiskunnalle olisi "Parasta ennen
o1o12o15". Tytietiike-lehti tavoitti heista kolme, joiden ndkemyk-
sista nousivat esitte setvdsti yhteiscillisyys, vaihtoehtojen lisiiS-
minen ja monikulttuurisuus.

12 fyOetatekuntoutus muuttuu
Tyiintekiiiin oi keudet paranevat
Ty6elikekuntoutusta koskevat siiiinntikset muuttuvat vuodesta
zoo4 lukien. Merkittdvin muutos on, ettii hakijalle on annetta-
va valituskelpoinen paat6s hdnen oikeudestaan ammatilliseen
kuntoutukseen. Kuntoutuksen sisdtttj sen sijaan pysyy edelleen
ha rkin nanvaraisena.

18 Sini Laitinen Kuikka:
Euroopan kehitys vaikuftaa Suomenkin
eldketurvaan
EU valmistelee parhaillaan uutta perustuslakia. Rakenteilla on
moderni eurooppalainen hyvinvointivaltio, johon olennaisena
osana kuuluu yhteisten tavoitteiden mukainen eldketurva. Suo-
malaisesta tydetdkkeestii on unionin uudistuessa pidettdvd huol-
ta, siksi asiantuntijamme ovat aktiivisesti mukana kehittamassa
entista ehompaa Eurooppaa.

2t Utt<omaille t?ihetetty tytintekiili
Sosiaalivakuutusmaksu jen perusteet
yhteniistyviit
Vuoden zoo4 alusta sosiaalivakuutusmaksujen perusteet ulko-
maanty6sta yhtendistyviit. Sen jdlkeen suomalainen ty6nantaja
maksaa ulkomaille tiihettiimistiian tydntekijdista ty6nantajan so-
siaaliturvamaksun seka ty6ntekijdn sairausvakuutusmaksun va-
kuutuspalkasta. Se on palkka, jota maksettaisiin utkomaantydtii
vastaavasta tydsta Suomessa.

28 Muutoksen tuulet puhaltavat
Yteiskirieitii kirjoitetaan nyt uudetla tavatta
Eliiketurvakeskuksen yteiskirjehankkeessa ollaan loppusuoraLLa.
Ensi kevdiinii yleiskirjeet eli uudella nimellti soveltamisohjeet ja
tiedotteet tdytyvat vain verkosta. Paperikopioista luopuminen ja
siirtyminen verkkopalveluun asettavat ohjeiden tekemiselle ai-
van uudenlaiset vaatimukset. Millaista tyti on, sita Tydetiike-tehti
kysyi osa-aikaeldkkeiden soveltamisohjeita uusivilta tyOryhmiin
iasenilta.

Puheenvuoro

7 Kolumni: Tasavero - ihmetiitike vai [umerohto
Professori Matti Tuomala pohtii kolumnissaan suomataista ve-
rokeskustelua. Hanen mietestaan on jdiinyt epdselviiksi, mitii ta
saveron kannattaiat haluavat. Hatutaanko tasaverotla vihentiid
tulojen uudelleeniakoa suuritutoisilta pienituloisille? Tavoitel-
laanko yleensd verotuksen keventamista vai tahdotaanko estdii
osaavan tydvoiman siirtymista muua[[e?

tl Mielipide: Kisitys kitpaitun puuttumisesta on harhaa
Professori Teivo Pentikiiisen inspiroi kommentteihin Tydeliike-lehden
viime numerossa julkaistu keskustelu ty6eliikealan kilpailusta ja Hel-
singin Sanomien piitikirjoituksessa esitetyt epiiityt, joiden mukaan
tydeliikealalla esiintyy aidon kilpailun sijasta vain nienniistd kilpai-
lua.

Tutkittua

1I1 ftateuudistusta tutkittu kuntapuolelta
Tyiissd iatkaminen ei innosta
Kuntatydntekijiit eivat innostu mahdollisuudesta jatkaa tydssa 63
ikiivuoden liilkeen. Vaikka terveys olisi hyvii ja eliike suurenisi, silti
reilusti yli puolet iattaisi tycin. Naisia tyossa jatkaminen houkuttaa
viihemman kuin miehiS.

Faktaa

t6 Asiantuntiioiden turvaamiseksi
Vakuutusalalte oma Wa[[ Street
Vakuutusalaa pidetiidn yleisesti varsin erikoistuneena - jopa vaikea-
na toimialana. Erityistaitojen ja -tietoien omaksuminen kestaa useita
vuosia, asiantuntilaksi kasvaminen iopa 10 vuotta. Viime aikojen leh-
tijutut ovat saaneet professori Raija.ldrvisen ja tutkimusjohtaja Lasse
Koskisen pohtimaan, voiko jonkin muun alan huipputason asiantunti-
ja olta myds huipputason vakuutusasiantuntija.

211 eat Unsaaian tyiietilkemaksun merkitys korostuu
Palkansaajan tydeliikemaksu vaikuttaa ty6ntekijan tuloihin niin an-
sioty6ssa, eliikkeette iiiiidessii kuin etdkkeelld ollessakin. Vuoden
zoo5 eldkeuudistuksessa sen merkitys viela korostuu, kun ikiiiintyvil
tii tydntekijtiittii aLetaan periii korotettua maksua. Mutta mita ty6nte-
kija siitii hytityy?

2O Verkkopatvelut tasoittavat tietl tydettikkeen ytimeen
Taannoisen lT-huuman laannuttua tytieldkeata on osaltaan saavutta-
nut takaisin jo sille vanhastaan kuulunutta rootia tietotekniikan eturi-
vin soveltajana. Viime vuosina kehitystyci on painottunut asiakkaalle
asti ndkyviin sovelluksiin eli verkkopalvetuihin.

Itse asiassa kuultuna

26 OssiVuorenmaa - MYEL:n miftainen mies
Kentanjohtaja ossi Vuorenmaa on tytiskennellyt Melassa yhtii kauan
kuin maatatousyrittiijien eldketaki on oLLut voimassa. Yti 3o vuoden
aikana hiin on ollut toteuttamassa maatalousyrittiijien sosiaatiturvaa
liihes aukottomaksi ja samatta todistamassa vitjelijdvdestdn suurta
rakennem uutosta.

Tilastoista poimittua

2l tyOeJ.€rt<elakien piirissli yll z,4miljoonaa
ihmistii vuonna 2oo2
"Suomen ty6eldkkeensaajat vuonna zooz" on ensimmiiinen koko
tyoetdkejiirjestelmiin ty6elSkevakuutettuja koskeva tilasto. Se sisiil-
tiiii tietoia 18-64-vuotiaista ty6suhteessa tai yrittiijtinii olleista ty6eld
kevakuutetuista vuonna 2oo2.

Osastot

tO rieaorci

t2 t-uin tirlan
Etiikkeetlii osansa ylimmdn johdon palkitsemisessa

JJ ruimityrsta

t{1 English Summary

!t merkkipeette

t o 2oo! \tAe/6rre
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Professorl Klrstl lonka on Pohiois-
malden alnoa lliketleteellisen opplml-
sen prcfessorl. llln lohtaa Tukholmassa
Karolilnlsessa lnstltuutlssa slialtsevaa
tledon, ymmlrtlmlsen ia opplmlsen
tutklmus- la kahlttimlskeskusta.
Suomessa fa l(anedassa kannuksensa
hankklnut lonke on tullut tutuksl tari-
rrini analysoflena myds lohtamlseen ia
etllkkaan llittlrvlsC alhelssa.

Professori Kirsti Lonka ironisoi ruotsalaista tytieli.meii:

"Oleskelu
tftipaikatla on
harvinaista,
mutta mukavad'

S uomalaisten i lottomaksi vditettyd pu urtam ista

hatutaan kohentaa erilaisten iaksamishankkeiden

avu[[a, mutta sitti tytivoima uupuu. Tdttd kertaa ei

kuitenkaan voida ottaa suoraan mattia Ruotsista,

sen verran [upsakkaa tytinteko sietl6 on!

t o 2oO!

a. 'f ykydln Ruotsissa vaikuttava professori Kirsti
N I L""f.. heritti kuulijat ,rrrd.n V.to-ohjelman
I \ I avaiaisissa vksinkertaistetulla esimerkillaan. Han

I \ Or.r,, -iksi -,rr'rt.n niin menesr)'v1ssI Ruotsis-
sa ei ole tallahetkella yhtddn huipputason formulakuljettajaa
maailman urheilukentille.

Kirsti Lonka kertaa tuolloin antamaansa vastaustaan Tuk-
holman Karoliinisessa instituutissa sijaitsevassa tycihuonees-
saan:

- Kahden tunnin formula-ajo olisi ruotsalaiselle liian pitkii.
Siihen pit:iisi saada mahdutettua yksi kahvipaussi. Sitd paitsi
kilpailuajatus ei ruotsalaiselle oikein sovi: on tuhmaa voittaa
ja nlyttdd olevansa parempi kuin muut. Ylipddtiinkin ruot-
salaisen formulakuskin ilmesryminen varikolle olisi hyvin
epdvarmaa, silh todenndktiisesti hdn olisikin kirjoittautunut
sairaaksi.

Kunhan kaikitta on mukavaa

Lonka tietdd kerjistevense ja korostaa nlkemyksensl nojaavan
Idhes pelkastliin julkisella sektorilla hankittuun kokemukseen,
joka sekaan runsaan kahden vuoden rupeamana ei ole kovin
pitke. Silti hdn uskaltaa sanoa, ettd ilmapiiri on suomalaisesta
ndk<ikulmasta katsottuna aika lepsu.
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- TyOpaivan aikana ei saa mitenkean
tehdyksi riittdvln paljon, silh kahvipaus-
sit on pidettdvd, halusi tai ei, ja taukojen
aikana ei puhuta rytiasioita. Niiti varten
pidetdln erilaisia kokouksia ja palavereja,
joissa puhe velloo sinne tlnne ja piiiit<iksia
ei tahdota saada mitenkadn aikaiseksi.

- Varsinaisen rycia.jan tehottoman
kdytcin seurauksena moni tulosvastuul-
lista tycitl tekevd puurtaa iltamytihlen.
Teme ei kuitenkaan aiheuta loppuunpa-
lamista vaan se, ettd ruotsalaiset haluavat
hoitaa myris kotinsa ja perhe-eldmdnse
tdydellisesti.

Longan mukaan ruotsalaisessa ryoela-
mlssd pdiasiaksi nousee ryyriwiiisyyden
ilmapiirin saavuttaminen. - Ei haluta kI-
sitella ikavia tai konfiktiherkkil asioita
eike olla eri mielrd. Tyritoveria rueraan
myris yhdessd puitavissa yksiryiselaman
asioissa. Kaikilla pitiie olla mukavaa.

Kirsti Lonka on selvlsti itsekin
mukava nainen ja tutkimusyksikkonsii
johtajana pidetry esimies, mutta hln on
saanut jo useampaan otteeseen kuulla

ryritovereiltaan, etteivir ndmd aivan pysy
vauhdissa: "Kirsti, vi kan inte hdnga
medl".

- Ja kuitenkaan mind en vaadi mitddn
ihmeitd, vaan pyrin saamaan aikaiseksi
jotain nlkywdi suomalaiselle ominaisella
tavalla. Suomalaisia on itse asiassa aika
paljon Ruotsissa johtopaikoilla sekd tut-
kimuksen ettd kulttuurin alalla. Meille
sallitaan tietry erilaisuus, joka antaa mah-
dollisuuden keskyrree rarpeen vaariessa.
Muuten esimiehienkin odoretaan olevan
tasa-arvoisia ryrintekij <iidensl kanssa.

- Joskus tuntuu, ettd ruotsalaisessa
rydelemessa ei osata painaa ryciti kunnolla
silloin kun tarve vaatii ja vastavuoroisesri
kiysdtd sopivan hetken koettaessa. Nuoret
tosin ovat jo tottuneet projektirycihtin, ja
yksiryisella sektorilla on pakko tehda tc;i-
td tehokkaammin, Lonka sanoo.

Sairauspoissaolot
riiiShtiineet kiisiin

ovat Longan mukaan ottaneet lakislitei-
siksi oikeuksikseen monet poikkeustiloik-
si tarkoitetut jarjestelyt.

- Esimerkiksi sairauspoissaolot ovar
tidlli karanneet aivan kasiste. Ajatellaan,
etti herregud, minullahan on kiyttdmlt-
tI vield tdmin kuun sairasteluoikeudet ja
ieedeen kotiin! Ja niin sanorun erdry<in
ovat omineet nekin, joiden ryrinkuvaan se

ei oikeistaan edes sovi. Mitahdn sanoisi
suomalainen johtaja, jos hdnen assistent-
tinsa ovelta l<;y'tyisi lappu: "Tyr;skentelen
kotona tlnddn".

Tyhjana pysywdt rycihuoneet eivlt ole
vain Karoliinisen instituutin ilmiri, vaan
yleisesti tunnustettu ongelma ruotsalai-
silla tyripaikoilla. Riksfursekringsverket
onkin ryhrynyt nyt ndyttivddn kampan-
jointiin sairauspoissaoloja vastaan. Piivd-
lehtiin, kadunkulmiin ja metrokdytdviin
on ilmesrynyt etsintlkuulutuksia jeljitte-
levid ilmoituksia: "Var finns Johnny?" tai
"Var dr Gciran?". Kampanjalla pyritiin
herdttd.mldn tyritovereita kyselemiln
poissaolijoiden periin.Tempovaihtelujen asemesta ruotsalaiset

Kari Kaukinen, TT:

'"tyiilryky on muutakin kuin liiketiedettii"
Kaukinen on katsellut ldhelti suomalaisten

qrt kyLya useiden vuosien ajan ennen siirrymis-
titn TT:n lilketieteelliseksi asiantunrijaksi.

Kelassa seki vuodet yleislaake-
tieteen ja tytiterveyskysymysren parissa ja erikoistuminen
vakuutusldeketieteeseen ovat pitineet henet aitiopaikalla
ryt eliimiin ndp<ilsissii.

- Esimerkiksi sairauspoissaolojen mddrd ei ole Suomessa
ylittiinyt kipupistettd, muma meiddn tulisi vakavasti pohtia,
milai niin monesti sairastelu johtaa pysyviiiin ry<ikyvytr<i-
myyteen. Tdssii kehiryksessii meilld suomalaisilla onkin llhes
mrailmanenndrys, Kaukinen roreaa.

Kaukisen mielestl ei ole ollenkaan niin oleellista mitata
frysistii rytilg,vyntimyytti kuin miemii, mita j:iljella olevalla
ry<ikyvylla voi viele saada aikaiseksi. Siini arviossa vaikutta-
vat henen mukaansa monet muurkin kuin ldi.ketieteelliset
asiat: tyrin laaru, ry<iympiristti ja tytintekijlin persoonalliset
ominaisuudet.

- Olisi hyvii, jos jokaiselta rytilryqtt<imyyseldkkeelle ha-
keutuvalta tiedusteltaisiin, mitd tytinantajan pitdisi tehdd,
ettii eldkkeelle haikaileva luopuisi aikeistaan ja haluaisi vieli
jatkaa tytintekoaan. Ndin saisimme karrutemua detoa yksi-
kin omista hhttikohdista esimerkiksi myris tyciyhteistiisti,
Kaukinen pohtii.

Kaukinen rierea, etre yksil<in ja ryriyhteistin ominai-
suulaien lisdksi ryiinteon halukkuuteen vaikuttavat my<is

yhteiskunnan signaalit. - Tx-
tii meilh on surkuhupaisa
esimerkki yksil<illisen var-
haiselekkeen luomisesta. Se
markkinoitiin aikanaan aivan
vddrin: ikdraja aseteffiin aivan
liian alas eli 55-ikdvuoteen,
pitkaksi tyriuraksi hyviiksy-
tettiin jopa vain kymmenen
vuoden tycinteko ja omalla
piiiitcikselld saatroi kuitata
tdysimiirdisen tulevan ajan
etuudenl Teman seurauksena
aivan vdirlt ihmiset yrittivir
hakeutua elekkeelle.

- Nyt onkin ensiarvoisen
tlrkedl, etti tytieldkekuntoutusuudisruksessa onnistutaan.
Ty<ielakejarjestelmin ei ole mitiln jdrkel pistil rahaa
kuntoutukseen, jos se ei tuota lisd.l rytivuosia, Kaukinen
sanoo,

- Tydeliikej:irjestelmidn kuuluu ideologia, jonka mukaan
mitd enemmd.n ryciskentelet, sitd enemmln eldkertl karttuu.
Pohjoismaiseen hyvinvointivaltioideologiaan puolestaan
kuuluu se, ette ry<ikyvytriimisti huolehditaan, murta jat-
kuvana haasteena on, etre rakennettu sosiaaliturva ei ohjaa
tyoeliim:*ra poistumiseen ja passivoitumiseen, han lisde.
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Leila Kostiainen, STTK:
Tytietimfli on in himi ltistettflvfl

Hyvinvointia [epsuudesta
huolimatta vai sen ansiosta?

Jos ty<ipaikalla alkaa ilmaantua kovasti
sairastelemista ja paljon poissaoloja, niin
katse keantyy Suomessa pian tycinanta-
jaan. Longan mukaan Ruotsissa ei ketiin
helpolla osoitella.

- Mielesrlni on kisirrdmdtcinti, ettd

rycinantaja on tierylld tavalla ulkopuolel-

la koko vastuu- ja kustannuslrysymykses-
ta. Taallahan valtio maksaa korvaukset
poissaoloista, minkd seurauksena joskus
saattaa olla jopa edullista, ettd ihmisii
pidetidn sairaiden kirjoilla. Ei ole aivan
ravatonta, ettd konfliktit hoidetaan jdt-
tayrym:illa sairaslomalle, mika hilj aisesti
hyvdksytddn. Tilalle voidaan sitten pal-
kata mukavia ryunrekijtiit?i.

Lonka kertoo pohtineensa paljonkin

ruotsalaisen hyvinvointivaltion kustan-
nuksia ja ty6eldmdn tuottavuutta. HI-
nestd tuntuu joskus siltd, etti Suomeen
verrattuna Ruotsissa tarvitsee samaa
tehtdvdd hoitamaan vlhintdln kaksin-
kertaisen miehiryksen. Jostain kummas-
ta slysti talouskasvua ja hyvinvointia
ndyttdd Ruotsissa kaikesta huolimatta
riittdvin.

- Ruorsalainen elamenasen ne on
meikdldistd rennompi, mike lisa:i pitke-
jinteistd jaksamista. Yksi sry on lisiksi
eittimdttd se, ettd ilmeisesti osittain ke-
vedn ryoskentell'tavan vuoksi vdki jaksaa

tyciskennella vanhempana pidempddn.
Taalle esimerkiksi ndkee jo elakeiankin
ohirtaneita rytrehmdssd asianrurrtiioina
ja erilaisissa konsulttitehtdvissd, Lonka
huomauttaa.

- Tietenkin taytyy muistaa, ettl
Ruotsi on saanut vaurastua rauhassa
ilman sotia ja hyvinvointi on ollut it-
sestddnselvdl niillekin, jotka ovat ny't jo
ehkeidssd. Ikddnryneet ruotsalaiset ovat
selvdsti terveempid ja vihemmdn kovan
eleman ja ruumiillisen rytin kuluttamia
kuin suomalaiset, hen lisee.

Suomen kertakiiytttikulttuurikaan
eiote hry?iksi

Pelkdstddn historia ei kuitenkaan Lon-
gan mukaan seliti suomalaisen ja ruot-
salaisen tycissd jaksamisen eroia. Yksi
Ruotsille selvdsti plussaa tuottava asia
on myonteislys.

- Vaikka aiemmin moitinkin ruotsa-
laisia heidln j atkuvasta pyrkimyksestddn
mukavaan olotilaan, niin tdml asia lisld
kylli kiistatta jaksamista. Ruotsalaisilla
tyopaikoilla myris nauretaan paljon,
minka tiedetiln yleisesti lislivhn hlwdd
oloa ja siti my<ith iaksamista.

Lonka on pannut merkille, etti
Suomessa on yleistynyt tytimarkkinoil-
la erdlnlainen kertakdytt<ikulttuuri.
- Osana siihen kuuluu ilmi<i, ettd uu-
sista osaajista puristetaan kerralla kaikli
irti nuoruuden intoa hJwdksikdyttden.
Tallainen rytintekiji ei jaksa kauaa.

-Jos nyt ihan iirimmilleen kdrjistdisi
suomalaisen ja ruotsalaisen ry<iuran cro-
ja, niin Ruotsissa tehdaen kevyempdi
mutta pidempidn, kun taas Suomessa
juostaan tehokkaasti ja lujaa pyssy ohi-
moilla, Lonka kiteyttdi.

Te ksti : Koti Ko lli o m ti ki
Kuva: Ulf Sirborn

ltTl"uoire pidentdd suomalaisten
I tv6uria saa STTK:n edunval-
I vontaiohtaia Leila Kostiaiselta

I hyvaksynnan, murta han haluaa
tehdd selvin eron rytinteon ja ryrillisyysasteen
v?ilille.

- Joskus nimittiin tuntuu siltI, ettd
olemme jlmlhtineet tuijottamaan vain rytil-
lisyysastetta. TIssd vertailussa emme pdrjil
Eurooppa-tasolla kovinkaan kummoisesti.
Syynd on yksinkertaisesti se, ettl EU tilas-
toi jo muutaman viikkotunnin tydnteolla
henkilcin ry<ivoimaksi. Suomessa puolestaan
tehdeen tdyspdivdty<itii paljon, Kostiainen
huomauttaa.

Sinlnsd Kostiaisella ei ole mitddn osa-aikai-
sia ryoratkaisuja vastaan, mutta niiden kanssa

tulee olla tarkkana.

- On tietenkin hyvd, ettd esimerkiksi
vanhempi tyiivoima motivoituu osa-aika-
elakkeen avulla tekemiln pidempid rytiuraa.
Ja yksil<itasolla esimerkiksi pienten lapsien
vanhempien osa-aikatyri saattaa olla osuva
ratkaisu. Osittainen poissaolo tycimarkki-
noilta sisiltdl kuitenkin mycis aina riske.il,
hen huomauttaa.

Kostiaisen mukaan huomio tulisikin
kiinnittid erilaisten osa-aikaisten ratkaisujen
asemesta itse ty<ieldmidn ja erityisesti sen

sisdltcirin.

- Esimerkiksi tyiintekijln itsemidrll-
misoikeuden oman tyciaikansa suhteen on
huomattu lisdlvdn ty<iviihtyvryttl ja moti-
vaatiota merkittlvlsti. Tyr;aika-autonomian
tulokset vaikkapa sairaanhoidossa ovat olleet
lupaavia.

Leila Kostiainen ei kuitenkaan ihannoi
rycieliman joustoa sokeasti:

-Ty.jn javapaa-ajan ero on jo nykyisellaan
havinnyt huolestuttavasti. Tekniset apuvdli-
neet jatkavat tycintekoa saumattomasti kotiin
ja rytipaikoista tehdaen kodinomaisia keskuk-

sia liikunta- ja harrastusmahdollisuuksineen.
Seurauksena voi olla ylirasittuneisuutta.

- Esimiehiltii vaaditaan nykylin todella
paljon. Heidiin pitaisi niihdd, milloin rycin-
tekijdt ovat uupumassa liikaa ja opastaa heitl
kuntoutukseen. Pomoa osoitellaan heti, jos
ty<intekijdt oireilevat. Esimiesten kuitenkin
pitii jaksaa huolehtia muista ja hoitaa itses-

tlinkin miljoonan muun asian lisdksi.
Elekeuudistuksessa avautuva joustavan

eldkeiln mahdollisuus on Kostiaisen mielestd
varsinainen tycimotivaation mittari. Tytin-
tekija voi tavallaan pdlttdd kerran kuukau-
dessa, kuinka kauan ty<inteko vieh tuntuu
maittavan.

- Motivaatioon vaikuttaa vahvasti yhteis-
kunnan yleinen ilmapiiri. Esimerkiksi suuret
irtisanomiset tulkitaan helposti sellaisiksi
signaaleiksi, ettei ry<intekij<iistd vilitetl. Tdl-
lainen mieliala ei saisi levitl.
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kahdenvuosikym- tulojaan keveimmin verotettavilai pci.-
menen aikana oikeistolaiset omanrloiksi. Samalla se on ollut hyvin
"think tankit" [JSA:ssa ovat ankara huonommin tuottavien yritysten
kiyneet raivokasta kampan- omistajille. Heidin verotuksensa voi olla

jaa tasaveron puolesta. Heille tasaveron usein jopa ankarampaa kuin vasraavan
tavoittelu on tarkoimanut verotuksen suuruisten ansiotulojen verottaminen,
keventiimisrii eli julkisen sektorin rpolin Kun tifiln kehirylaeen lisitiiin regres-
heikentiimistii. siivinen hytidylJceiden verotus, nykyinen

Eriryisti katkeruutta sikihiset kon* kokonaiwerotuksemme ei saata olla ko-
servatiivit ovat tunteneet siitl, ettl vin kaukana tasa\rerosa.
vanhoissaNeuvosto-blokinmaissaon Verojerjestelmln aikaansaama ru-
siirrytty tuloverotuksessa tasaveroon. Ioerojen kasvu ei ole herittlnyt juuri
Sen sijaan maailman johmvassa vapaas- minkeiinlaista yhrciskunnallista keskus-
sa markkinataloudessa verotuo heidfln telua. Vihemmllle huomiolle on jddnyr
mukaansa soveltaa edelleen kateuteen sekin, ett6verojiirjesrdm:imme on edist'i-
ja vihaan nojaavaa progressiivisuuden nyt suurinrloisimpien ryhmien, erityises-
periaatetta. ti suurinrloisimman prosentin, irriottoa

Viime kesinl Etlan ja Evan roimitus- muista ryhmisd" Lieneekii kehirys ja sen
johtaja Pentti Vartia kiynnisti keskus- rau$alla cleva mekanismi jiiiinyt yastuus-
telun asaverosta Suomessa. Veroiurisd sa olleilta poliitikoiltamme ja keskeisilta
Kari S.Tikls ja*oi mytihemminCfkC/- virkamiehiltii huomaamatta? Ainakaan
lI tasaveron kannattamista. Mytis monet nykyinen Leskustelu piiiomatulojen
ekonomistit esimivet puoltavia kantoja. veroruftsesra ei muuta todisra.
Tikan ja \/a.rtian mukaan Viron tasa. Halutaanko meneilliien olevaa muu-
veron takia meilliikin on pakko siirtyii tosta jatkaa edelleen? Jos halutaan, miksi
enemmin tai myiihemmin verottamaen silti tarvimaisiin ansiomlojen tasaveroa?
tuloja saman rajaveron pertrsteella. Tasavero voi toki olla vlhiin tai paljon

Suomalaisessa keskustelussa on ieiinyr uudelleenjakavaa. Tasaveron vastustajat
epiiselv2ilsi, miti tasayeron kannattajar eiyiit useinkaan niiyti ymmdndven, etrl
itse asiassa haluavat. Halutaanko tasa- tasaverolla voidaan pii{stl vaikkapa
verolla vihenr*i nrlojen uuddleenjakoa m*lsimaaliseen uudelleenjakoon. Jos
suurempituloisilta pienempituloisille? aseretaan veroyapaa tulon osa (tai pe-
Thvoitellaanko verotulisen keventiimistii rustulo) keskitulon suuruiseksi ja vero-
sinlnsii? Thhdotaanko estdii ns. osaavan tetaan ylimenevifl tuloja 100 prosentin
rydvoiman siirryminen Viroon tai jon- rajaverolla eli tasaverolla, saadaan sama
nekin muualle? Halutaanko toteuttaa veronjiilkeinen tulo kaikille.
puhdaspiirteinen perusnrlojiir.iestelml? Uudelleenjaon vlhendminen ei vai-

Jos tulojen uudelleenjakoa halutaan kuta pelkiistlin oikeudenmukaisuute€n.
viihentll, silloin on otettava kanraa Samalla niet rapauretaan veroidrjestel-
muihinkin kysymyksiin. Taustaksi on miin roolia automaaftisena vakaumajana-
syytl muistaa, etta veroru&sen kaurta Me, jo*a emme luotavaltiovarainminis-
tapahtuva tulojen uudelleenjako on teridn virkamiesren tai poliitikkojemme
vlhenrynyt ennen nikemlttdm{n voi- kykyihin ajoittaa verojen muurokser
makkaasti 1990-luvun puolen vllin talouden suhdanreiden mukaan, pel-
jllkeen. Tiirkein selirys tiille kehirylaelle keemme automaarrisen vakautrajan
on Ahon hallituksen aikana vuonna roolin puolesta. Automaatrinen vakaut-
1993 omalsuttu eriytetty tuloverorus, ta*isreho on jo heikcnrynyt.
jossa pidomatuloihin sovelletaan juuri Jos tasaverolla yritettiiin estdil osaavan
tasaveroa, selviisti korkeampia ansiotu- ja ei-osaavan tydvoirnan siirtyminen
loja matalampaaveroastetta. jonnekin muualle, niin mihsi siihen

Nykyinen tuloverojdr.iestelmimme tarvitaan tasaveroa? Rajavero ei voi
tarjoaa hyvin voittoa tuottavan yrityksen olla mitenkaln keskeinen asia maasra-
omistajalle ison kannustimen muunraa muurossa. Jos verojen rooli nlhdiiln

Tasavero:
lhmellifike

Yai
lumerohto

Itlotti Tuomolo
Professori

Tampereen yliopisto

keskeiselci, silloin keskimldrdinen vero
ndyuelee ratkaisevaa osaa.

Perustulon tai kansalaispalkan yh-
teydessii tasavero on saanut kannatusta
vastahkaisilta tahoilta. Aarioikealla se

on nihty keinona vapautua valdon hol-
houksesta. Suomessa konsernijohtaia
ja kartanon omistaja Bjtirn Wahlroos
kuuluu tlhin ryhmldn. Vihreit ja va-
semmistolaiset perustulon kannattajat
taas niikevdt sen vapautuksena rytimark-
kinoisa. Autuuttaako siis tasavero kaikki
osepuolet? Vai perusruuko lkillinen onni
vli.rinkisirykseen?
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Yhteistillisyyttfl,
listt vaihto-

ehtoia ia moni-
kulttuurisuutta

..h erlaatteessa suuret lKaluoKar

| ),"i.i*t ei11a vallan kdsissddn

I - ddnesrdmdlld omaa ikiluok-
I- kaansa seuraavina parina vuo-
sikymmeneni. Olemmeko siis menossa
kohti elnkeikiiisten diktatuuria?

Kohti kaikitle
parempaa
Suomea

Millainen Suomen pitiiisiolla vuonna zor5, kun kaikki suurista

ikdluokista ovat leikanneet 55 ikdvuoden maatinauhan ia vietd moni

nykyinen eldkeldinen nauttii indeksikorotuksiaan?

Monijo rr vuoden pddss6 siintdvdn ldhitulevaisuuden tekijtiisti on

nykyisii a[[e 35-vuotiaita nuoria aikuisia.

Tuskinpa nuoret suostuvat tihdn
ainakaan vapaaehtoisesti.

Suomen itsendisyyden juhlavuoden
rahasto Sitra kutsui taannoin 22 nuor-
ta aikuista mahdollista tulevaisuuden
tekijaa miettimddn, mikd suomalaiselle

yhteiskunnalle olisi "Parasta ennen
01012015".

Saman nimisestl loppuraportista
iulkisuuteen siiviltiityi hatkehdyftavilte
kuulostavia ehdotuksia elakeian nosta-
mista 70 iklvuoteen ja sosiaaliturvan
oikeudenmukaistamisesta joko kansa-
laispalkalla tai tarveharkinnalla. Ja jotta
emme raataisi itseimme hengiltd ennen
vanhuutta, hyvinvointia turvartaisiin
maahanmuuttajilla, joiden piiiihan pai-
netaan kansalaisuuden vaihtoseremo-
niassa Vdindm<;isen lakki.

Tavoitimme nuorista kolme syven-
td.mdln nikemyksildn tulevaisuuden
Suomesta.

Aina tarvitaan vaihtoehtoia

Jyrki Ali-Yrkkti on taloustutkija. Hinen
mielestlln tutkimukset viittaavat siihen,
ettd suomalaisen hyvinvointiyhteiskun-
nan rakentamisessa ei ole ollut mitldn
kokonaissuunnitelmaa. Nylcyinen raken-
ne on synrynyt asteittain luomalla uusia
jlrjestelmil olemassa olevien pddlle.

- Esimerkiksi etujen ansiosidonnai-
suus saattaa .iohtaa yhteiskunnallisesti
nurinkuriseen lopputulokseen.

Ali-Yrkcistl on vaikea ymmdrtdd, mi-
ten vanhuuselakkeelle jllneen paejoh-
tajan ja vaikkapa varastomiehen elame
poikkeaa niin paljon toisistaan, ettl eroa
tiiyryisi vield kasvattaa eliikkeellakin.

Tietenkin pidjohtajan tyciurasta on
maksettu huomattavasti enemmdn eldke-
vakuutusmaksuja, mutta toinen peruste
nykyisen kulutustason sd.ill.ttdmisesti on
jo kestdmdttdmimpi.

Yalkka fukka All-Yrkkd tutkii taloutta
tyiikseen, htn tolvoo, etti taloudellls-
ta varalllsuutta kiiytettilsiin kelnolna
piiisti yhdessii hyviksl koettuun
elflmiin. Yalitettavasti edelleen yk-
siliit ia yhteiskunnat pltivit rahaa ia
omaisuutta sininsi itseisarvona ia
iopa piimiiiriniiiin.
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- Taloudellisina tuottaj ina pnnjohtaja
ja varastomies lienevdt liki samanlaisia.

Nuori taloustutki.f a ei kuitenkaan
vastusta hyvinvointia sinlnsi, plinvas-
toin.

- Yhteiskunnallisen vakauden ta-
kaajana hyvinvointi tuottaa Suomelle
kenties merkittdvimmln kilpailuedun,
silld me emme voi menesrye maailman-
markkinoilla vain tinkimdlld vero- ja
rycivoimakustannuksistamme. Tdllaista
kilpailua Suomi ei taatusti voita, vaan
kilpailuedun on synnyttevi jostain
muusta.

Ali-Yrkosta olisi vilttimdtre varau-
duttava tulevaisuudessa heikompiin ja
.iopa huonoimpaan vaihtoehtoon.

- Entd sitten, jos talouskasvu ei jat-
kuisikaan keskimdlrdiselld 2-3 prosentin
historiallisella urallaan, han kysyy ja viit-
taa samalla Japania viimeiset 10 vuotta
vaivan neeseen pysdhryneisyTteen.

Vaikka hanestd olisi hienoa, eme ra-
lous- ja tuottavuuskasvu estdisivit eldke-
pommin.ia muut tulevaisuuden uhka-
kuvat, viisas kuitenkin varautuu siihen,
erra nein ei vilttdmdtti kavisikaan.

Mittaamaton hyvinvointi

- Nyt t?iyryisi rohkeasti kysyd, mikd on
hywii yhteiskunta ja miettii sitten keino-
ja sen saavuttamiseksi.

HIn tarjoaa omana vaihtoehtonaan
laadullisten mittareiden rakentamista
j ulkisille palveluille.

- Sitd saa miti mittaa, mutta tieten-
klen esimerkiksi pelkkaan lapimenoai-
kaan tuijottaminen terveyspalveluissa ei
voi johtaa hlwiien laatuun.

Ali-Yrkko uskoo, etti luku- ja kir-
joitustaitoinen kansa vastaa mieluusti
kolmeen laatukysymykseen, jos mitta-
uksen tuloksia myds kdytetddn oikeasti
hyviiksi palveluiden ja rakenteiden
kehittdmiseksi.

Yhtend vahvuutena hln nikee tehti-
vdstl ja ry<isti riippumattoman suoma-
laisen yhteiskunnan homogeenisuuden.
Ali-Yrkkci on itse opiskellut kiytdnnol-
lisempien tciiden ohessa nykyiseen Et-
latiedon tutkimuspddllikon tehtdviinsd
tarvittavan koulutuksen.

- Ja jos kolmannen kerran aloitan
opiskelun, silloin tavoitteenani on puu-

faana Ylitalo on havainnut, ette maa-
hanmuuttaiat oyat kyenneet siiilyt-
tiimiiiin siti aitoa yhteis6llisyytti,
ioka suomalaisilta tuntuu io osittain
kadonneen.

sepin ammattitaito, parhaillaan Lou-
nais-Hdmeeseen kesim<ikkid rakentava
Ali-Yrkk<; paljastaa.

Tytikin osaksi inhimiltistii etiimiiii

Jaana Ylitalo muistuttaa, ettd nyt liian
varhaiseksi moitittu elakkeelle lahtr;
piteisi nahda my6s inhimillisestd ni-
krikulmasta.

- Useimmat ndistd ihmisista ovat
tehneet kovan rycin ja toivottavasti aika-
naan, jos itsekin jiin vanhuusehkkeelle,
nuoremmat ajattelisivat samoin.

Ylitalo korostaa, etta ry6, ihmis-
suhteet, perhe ja lapset ovat vahvasti
sidoksissa toisiinsa.

- Nein on keynyt myris omassa eli-
mlssini. Tyon ja asuinpaikan vaihtumi-
nen ovat osaltaan tuottaneet muitakin
elemenmuutoksia, monenlaisia triitd
ja luottamustehtlvid hoitanut Yliralo
kertoo.

Toki useimmille muutokset ja pakko
liikkua tarjoavat niihin liitrywiisti stres-
sistl huolimatta kasvamisen paikan.
Palvelualojen ammattiliitossa PAM:ssa
tyriskentelevd Ylitalo kuitenkin tietdi,
kuinka raadolliset osa-aikaisen tycin
markkinat Suomeen ovat syntyneet
1 990-luvun laman jdlkeen.

- Ei ole oikein, ette 20 tuntia kes-
kimdirin viikossa tekevd osa-aikainen
ryrintekijii huomaakin olevansa pitkaan
tosiasiallisesti rydtdn, kun joulusesongis-
ta on selvitry.

Ylitalo paljastaa, etti Sitran ko-
koamassa ryhmissdkin moni runnusti
jossakin vaiheessa jo enndrtdneensd
vasantaa.

Eldmintilanteen ja yksilollisen
jaksamisen kannalta tarvirtaisiin ai-
toja valinnanmahdollisuuksia, kuten
vuorotteluvapaan tai kansalaispalkan
tapaisia jiirj estelyj ii.

- Jos tyoeldkkeiden uudistamisesta
on sovittu, miksei tyrin ja muun ele-
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...kohti kaikilte
parempaa
Suomea

'L^[€s'rdl!

Elina Moisio uskoo, ett5 "harmaat
pantterit" vaikuttavat taloudellisten
toimelialsuutensa lislksi suomalai-
seen kulttuurlelimiSkin, kun kohta
kaikki etikelilset alkavat kirioittaa
muistelmiaan.

suuri lisdys nykyiseen 17 000 tulijaan
verrattuna, Ylitalo perustelee.

Uhkakuvista uusiin nSktikutmiin

Elina Moision mielestd nuoret eivdt
oikein usko sovittuun eldketurvaan.

- Miksi nuoret sitten ottavat yhe
enemmin vapaaehtoisia elekevakuutuk-
sia, hin kysyy.

Hinestd nuorten epdvarmuus on ym-
mlrrettivid, mutta samalla se asettaa nyt
elakkeelll oIevien je eriryisest i suurten
ikaluokkien tulcvalle yhteiskunnalliselle
rooIille valtavrn haasreen.

I

I

min yhteensovittamisesta voisi sopia
samalla tavalla?

Ylitalo kokee, etti hdnen oma ikipol-
vensa on oppinut jotenkin varovaisel<si ja
laskelmoimaan tulevaisuutta yksipuoli-
sesti rahan ja korkotason muutoksina.

- Silti iuuri eleman riskitilanteissa
l:ihipiirie kaivattaisiin enitcn. mutta
lihiyhreison merkitys tuntuu ohenevan
koko ajan.

Toimivaa lihiyhteisi;c ei voi rakentaa
ylhaaltepain, mutta hywil esimerkkeja
k:rnnattaa seurata.

- Yhreisollisyydessd voisimme ottaa
oppia n.raahanmuutta j ista.

Pysywrys ei ole aina pahasta. Ihminen
ja hdnen asentcensa eivdr voi muuttua
1 1 vuodessa merkittrivdsti, niinpd Suo-
mi vuonna 2015 tuskin poikkeaa paljoa
nykyisestd.

- Vaikka ulkomaalaisia tulisi 25 000

- 50 000 joka vuosi, se ei olisi kovin

- Toivottavasti "harmaat pantterit"
omaksuisivat poliittisen jarrutustyrin ja
mahdollisesti ulkomaille suuntautuvan
elekepakolaisuuden asemesta mycintei-
sen otteen elemednsd.

Aluepoliittisena mahdollisuutena,
lasten hoidon voimavarana ja muussa
yhteisollisessl toiminnassa elakeldisten
merkirysrd ei viele oikein ole tajuttu.

- Varmasti useimmat nuore( toivovar
kuitenkin omille vanhemmilleen hr,,vid
elakePalvla.

Moisio haluaisi yhteiskunnallisiin
kysymyksiin uutta mytinteisti ndko-
kulmaa. Esimerkiksi tycittcimyyden
moninaisuudesta ei ole oikein kunnol-
lisista klsitystii. Kaikki tyritttimdt eivdt
ole suinkaan moniongelmaisia.

- Vakituisesti tytrssd kd.yvd.kin voi
syrjayrya sosiaalisesti, Moisio pohtii, eikii
tarkoita ryrissd syrjdytyneilh pelkdstddn

ryripaikkakiusattuja.
Askettain pldtryneessd Tytrssd jaksa-

misen ohjelmassa tyriskentelevdnd hdn
ei kuitenkaan vdheksy yhteiskunnallis-
ten mekanismien vaikutusta jokaisen
elemein.

- Yksild kantaa mldrdaikaisen ty<isuh-
teensa riskit yksin, samoin perhevapaista
kerr)rydt huomattavat kustannukset eivdt
voi olla vaikutramatra eriryisesri naisten

rycin-rarkkina-asemaan.
Moisio ei usko, ettd vuoteen 2015

mennessl eldkciitymisen vaikutukset
hei jastuisivat suurena tycivoimapulana,
vaan palveluita karsitaan tai jdrjestetdln
roisin, entistd tehokkaammin.

- Toivottavasti ryopakoillakin ollaan
nykyisti avoimempia erilaisille ihmisille,
mikd sekin osaltaan parantaa tuottavuut-
ta, jolloin saisimme vdhemmdlla kiireella
enemmdn aikaa, kansantaloustiedettl
opiskeleva Moisio ndkee.

Teknologiakin antaa yhd paremmat
mahdollisuuder yhdistdd tytitl muu-
hun elemean, esimerkiksi aamupiivdlh
hoidetaan lapsia ja iltapiiiviille tehdeen
ryore.

Teksti: Kimmo Kontio
Kuvot: Tuulikki Routio
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Kilsitys kilpaitun
puuttumisesta
on har
f'T"tyoelare -lenden numerossa

I 4/03 julkaistiin keskustelua

I tydelikealan kilpailusta.
J- Samasta aiheesta kirjoitti

mytis Helsingin Sanomien pldkirjoitus
lokakuun 22. ptiiviind. Siind esitettiin
epeilyji, ettl rytieliikealalla esiinryy ai-
don kilpailun asemesta vain ndennlistd
kilpailua ja ala muutoinkin on tehoron,
kykenemlt<in ja haluton kdymlln it-
sedln koskevaa keskustelua. Niimii B.itirn
'W'ahlroosilta periisin olevat vlirteet seki
Tydeleke-lehden artikkeli inspiroivat
kommentteihin.

Lakisd.dteisten vakuutusten kitpailu-
asetelmissa on suuri ero moniin muihin
aloihin. Kilpailu lakisditeisissi lajeissa ei
luo uutta kysyntiid, koska vakuutuLsen
ottaminen on pakollista. Vakuutuksen
sisiilttikin, kuten eleke- ym. etuudet,
on mfiritelty laissa, Tyoelakevakuutus
tehdaiin olemaan voimassa mddrd.dmlt-

ryiidtu

w
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huonolla palvelulla suututta:l asiakkaan,
hlnen oma tuolinsakin horjuu pian.
Teme on nlkymd.ttin voimakas kan-
nustin ponnistelemaan palvelun tason
korkealla pi tiim iseksi.

Kun uusia kohteita syntyy markki-
noille vain vIhln, kilpailu kohdistuu
jo olemassa olevien vakuutusten siirti-
miseen kilpailevista ry<ieldkelaitohsisra
toiseen. Pitkiin ajan tilastot osoirravat,
ettei mikedn tytieliikeyhti6 ole lopul-
takaan saanut vakuutuksen siirtelystii
merkittdvli nettohydryI 

.f 
a tilapiiisesti

voitetut lislt kuittautuvat pian kannan
menetyksiin. Vakuurusten idestakainen
siinely lisiii kustannuksia ja siihen liitryy
epdsuotavia kilpailutapoja etenkin, kun
myrinteisii kilpailukeinoja tiissii ympi-
rist<issl on vfiIn. Siidi huolimara juuri
rytieliikeyhtitiiden palvelualttiuden yllii-
pitlmiseksi on hyv:ilsi, emii ryrinantajalla
on mahdollisuus halutessaan vaihtaa eki.
kevakuuttajaa.

Sijoitustoiminnassa tyoelakkeiden
ensi vuosikymmenind oli yhteisesti

sovittu tavoite luoda uusia tytipaik-
koja ja asuntoja. Tuotto ei tallriin
muodostunut malaimaaliseksi, mutta
tyoehkkeiden toimintapohja laajeni ja
sitii kautta koitui koko maan eduksi.
Nyt sijoitustuottojen maksimointi
niiyttiii muodostuneen likimain yksin-
omaisetsi tavoitteeksi, EhkI kuitenkin
kannattaisi keskustella siitii, voisivatko
rydehkelaitokset olla nykyisti enem-
miin rajoittamassa ulkomaisten sijoit-
tajien suomalaisten yritysten omistajilai
unkeutumista, vaikka cjmi voisi ehkii
aiheuttaakin pienri tinkimisti sijoitusten
tuoton maksimoinnissa. Suomi on vaa-
rassa muodostua tytiiryhtiiitaloudeksi.
Kun elekkeet noin kolmen nel.ilsosan
miiirin kustannetaan jakojlrjestelmnn
mukaisesti kunkin vuoden maksuista,
sijoitustuottojen pieni liikahdus ei olen-
naisesti muuttaisi rahoitusndlrymi[.

Telvo Pentlkillnen
Professori

Kuw: Kalus Hedenstrdm
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TyOeliikeku nto utus m u uttuu

Tytintekiitn
oikeudet paranevat

M*liq'[,:ffi
paremmin voidaan ehkaiste henkiliin
rytikyvymtimyyttii tai ainakin mytihen-
tdc sen alkamista. Samalla pyritltn vai-
kuttamaan siihen, etti entistl useampi
henkilti pysyisi tydel?imdssii aikaisempaa
pitempldn ja keskimiiiiriilnen eldkkeelle
kihtitikii nousisi.

Uudistus korostaa ammatillisen
kuntoutulsen ensisijaisuutta tytikyi.yt-
t<imyyseliikkeeseen nihden. Henkildn
kuntoutusmahdollisuudet on tutkimava
ennen rytikyvytttimyyseldkkeen my<in-
timistli.

Tytikyrytttimyyselakkeen voi yleensd
saada vasta sen jdlkeen, kun oikeus kun-
toutusrahaan on pdftrynyt. Jos henkildn
tytikyvytttimyysellkehakemus hyletden,
ehkelaitos huolehdi siiri, ettd hakijalle
kerrotaan kuntoutusmahdollisuulaista ja
hiinet ohjataan tarvetta vastaavaan kun-
toutukseen tai muihin pdveluihin.

Lainmuutokset perustuvat rytimark-
kinaj[rjesttijen, elikelaitosten ja Eliike-
rurvakeskulaen edusajien muodostaman
tytiryhmin ehdotulaeen.

TyOetiikekuntoutusta koskevat sitnndkset muuttuvat vuodesta

zoo4 [ukien. Merkitttivin muutos on se, ettii hakijatle on annet-

tava valitusketpoinen piitit6s hdnen oikeudestaan am matilliseen

kuntoutukseen. Sen sijaan kuntoutuksen sisiltti pysyy ede[leen

harkinnanvaraisena.

Lakisiiiiteinen etuus

Tytieliikekuntoutuksesta tulee lakisditei-
nen etuus. Sen mukaan rytintekijeilla ja
yrittejdlld on oikeus ammatilliseen kun-
toutukseen, jos sen saamisen edellytylaet
tdyryvdt. fuiasta on annettava pilttis,
josta saa valittaa. On mytis ehdotettu,
etti mytinteinen plltcis voitaisiin antaa
ennakkopiltoksenii, jos haki.ialla ei ole
vield toteuttamiskelpoista kuntoutus-
suunnitelmaa.

Nykyisin ryoeldkekuntourus on ollut
eldkelaitoksen harkinnassa eiki hakijalla
ole ollur valitusoikeutta hylkiiiivistl piin-
tiiksestd. Ty<ielakekuntoutuftsen menet-
telytavat ovat perustuneet vakiintunee-
seen keytent<i<in ja yhteisesti sovittuihin
pelisiiiinttiihin.

Uudistuksen j alkeen rytieliikekun-
tourus on seki lakisciiteistl end harkin-
nanvaraista. Moni kuntoutukseen liit-
ryvii seikka kuten hakeminen, saamisen
edellytykset, kuntoutustapahtumapdivd,
pllttiksen antaminen ja valitusoikeus
sddnnellltn laissa.

Tytieh.kekuntounrksen sisiiltti on kui-
tenkin harkinnanvaraista. Siitii piitttffi
tytieldkelaitos eikii siitii ole valitusoike-
utta.

Oma hakemuslomake

Koska kuntoutus on vuoden vaihteen
jdlkeen samanlainen lakislateinen etuus
kuin elikkeet, kuntoutusta on haetteva
ETKrn vahvistamalla hakemulaella (K-
lomake).

Mitf, ammatiltinen

on tukea rytin-

eldkkeensaaja

ovat muun
koulutus.

ttimyyseliihheella olevalle kuntoutuskorotusta
Kuntoutuksen edellytyksene on, ette henkil<ille on

E @ttieilrare ! o 2ool

annetaan

rytikyyytttimyyden uhka, jota voidaan toriua tarkoimk-
senmukaisella ammadllisella kuntomuksella. Ty6clike-
kuntoutuk*en edellyrylaena oa lis2*si, ette hakijallC on
arleen ajan oikeus ja riit$ve ylrtey'o.tytimlflmfifl4,



laatimista varren seki rytillistymisen
tukemiseksi kuntoutuksen jdlkeen.
Kuntoutusavustus on ryii\rqtttcimyys-
eldkkeen suuruinen eiki siti koskevasta
ratkaisusta ole valitusoikeutta.

Uusia sddnntiksil sovelletaan emma-
dlliseen kuntoutukseen, josta pddt<is an-
netaan vuoden vaihteen jiilkeen ja mytis
kuntoutustoimenpide alkaa sen jdlkeen.
Kuntoutushakemuksen vireilletulopli-
valla ei ole merkirysti siihen, sovelle-
manko uusia vai vanhoja sdinntiksii.

Soveltamisohjeistustydss5 ilmeni, etti
lakiin tarvitaan muutamia tdsmennylsie.
Niitd koskeva hallituksen esirys annetaan
eduskunnalle marraskuussa. Lopullinen
soveltamisohje valmistuu lainmuutosten

kuntoutus-eliikelaitolsensena on, ettd
suunnitelmaa koskevasta ratkaisusta ei
ole valitusoikeutta. Toisaalta rydmark-
kinajlrjest<it korostivat hakijan ja eliike-
laitolaen vuorovaikutusta ja yhteistydtd
kuntoutussuunnitelman laadinnassa,
jolloin on mahdollista ltiytaa sopiva ja
toteuttamiskelpoinen suunnitelma.

Yhteistyrill?i voitaisiin vdlttit se iki-
vin tilanne, jossa henkiltille katsotaan
periaatteessa olevan oikeus tyrieldke-
kuntoutukseen, mutta hdnen esittf,-
minsi kuntoutussuunnitelma ei ole

oike-Ilsaa

yrittdji,

kuntou-

vahvistuttua. Sitd ennen eldkelaitokset
voivat k'iyttdi oh j eluonnosta.

Joidenkin mielest5. uusi lainsdidintti
ja soveltamisohjeet lisldvit byrokratiaa
ennen niin joustavaan kuntoutusme-
nettelyyn. Uudistus on kuitenkin mer-
kittlvl parennus h"kij* oikeusturvaan
ja antaa entistl selkedmmdn kuvan
tydelekekuntoutuksen tavoitteista ja
sisd.llcistl. Tarkoituksena on siis edistil
kuntoutusta - ei hankaloittaa sen toi-
meenPanoa.

Anniino Aloluusuo
Etiketurvakeskuksen
lakiosaston lakimies

5 o aoo! ryiid;re
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Valitusoikeuden laajuudesta
erimielisyyttfl

Uudistuksen hankalin kohta on oh-
jeistaa valitusoikeuden laajuus. Lain
mukaan henkilolla ei ole valitusoikeuua
kuntoutuksen sisiilltis*i. Mutta miki on
kuntoutuksen sislltdii ja mike on kun-
toutuksen tarkoituksenmukaisuuden
awiointia? Onko kuntoutussuunnitelma
lcuntoutuksen sisdltiii?

Asiasta neuvoteltiin ry<imarkkinajflr-
jesttijen edustajien kanssa. Lopputulok-

Osakuntoutusraha keytt66n

Kuntoutuksessa otetaan kiyttiitin uusi
etuus - osakuntoutusraha. Myds harkin-
nanvarai$a kuntoutusavustusta voidaan
myontaa enusta useammrn.

Osakuntoutusrahaa maksetaan, jos
kuntoutuja ansaitsee kuntoutuksen
aikaisessa ansiotytissiln yli puolet
eliikkeen peru$teena oleyasta palkasta.
Osakuntoutusraha on puolet kuntou-
tusrahan md.drlsri.

Harkinnanvaraista kuntoutusavustus-
ta voidaan maksaa kuntoutuspdCttiksen
antamisen ja kuntoutuksen alkamisen
viiliseltd ajalta, kuntoutussuunnitelman



2005 alussa voimaan-
tulevassa ehkeuudistuksessa
vanhuuselekkeelle voi jaedl
joustavasti 63-68 vuoden

idssl. Ty<iss1 jatkaminen 63 iklvuoden
j?ilkeen palkitaan 4,5 prosentin elike-
karttumalla. Vanhuuseldkkeelle voi jdada

my<is 62-vuotiaana, jolloin eldkkeeseen
tehdean varhennusvdhennys.

Uudistuksen perusperiaatteet ovat
samanlaisia kunta-alalla kuin yksiryisel-
le puolella, vaikka valitut ammatilliset
eldkeiat tulevatkin sdilymddn.

Kuntien elekevakuutuksen Kuntarytl
2010-tutkimuksessa selvitettiin muiden
teemojen lisdksi, miten ryrintekijdt suh-
tautuvat uuteen vanhuuselekejarjestel-
mddn. Tirtkimus on osa laajaa Suomen
Kuntaliiton, Kunnallisen ryrimarkkina-

Uiin
Yaatlmukset

f!6n hattinta

Terveydentila

lkXpolitilkka
tytipalkalla

Esimiestyti

llmapilri
fa yhtelstyti

laitoksen ja Kuntien elakevakuutuksen
yhteistd Kuntaryti 2010 -projektia, jolla
varaudutaan kuntasektorin ikerakenteen
aiheuttamiin haasteisiin lihivuosina.

Kyselyaineisto kerlttiin vuoden 2003
alussa. Aineisto koosruu 27 44 kunra-alan

ry<intekij in vastauksesta.
Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka

todennlkriisenl he pitivit tydssd jat-
kamista sen jllkeen kun ehkkeelle siir-
ryminen on mahdollista 63-vuotiaana.
Kysymys haluttiin sellaiseksi, ettd kaik-
ki vastaajat pysryisivdt ottamaan siihen
kantaa riippumatta esimerkiksi eldk-
keellesiirtymisen ajankohtaisuudesta.
Vastaajat pyrittiin mytis asettamaan
aitoon valintatilanteeseen, jossa rycissd
jatkaminen olisi terveydentilan mukaan
mahdollista.

Kysymys esitettiin seuraavasti: "Ku-
vittele tilanne, jossa elekkeellesiirtymi-
nen on mahdollista joustavasti 63-68
vuoden idssl ja my<ihempi eldkkeelle
jdiminen nostaa elakekarttumaa eli pa-
rantaa elekkeen tasoa. Uskotko talk;in
terveytesi salliessa jatkavasi ryossd vieli
63 ikdvuoden jalkeen?" Vastausvaihtoeh-
dot olivat "erittlin varmasti", "melko
varmasti", "en osaa sanoa", "tuskin" ja
"en varmasti".

Patjon epavarmoia

Tulosten mukaan kuntatyrintekijdt
suhtautuvat varsin varauksellisesti mah-
dollisuuteen jatkaa ryrissd 63 ikdvuoden
jiilkeen. Yli 60 prosenrtia vastaajista
ei jatkaisi tyrissi, vaikka terveydentila
sen sallisi ja jatkaminen palkittaisiin
paremmalla elakkeella. Merkittdvl osa
vastaajista on mytis valinnastaan epdvar-
ma (taulukko 1).

Naiset suhrautuvat miehie nihkeim-
min ty<iss1 jatkamiseen. Vaikka syitd
sukupuolten eroon ei tdssd tutkittu,
eron takana saattaa olla miesten naisia
korkeampi sosioekonominen asema,
erilaiset naisilla miehid yleisemmdt
hoivavastuut, miespuolison aikaisempi
elakkeelle siirtyminen tai kunta-alan
ammattikohtaiset elekeiet naisvaltaisissa
ammattiryhmissi.

Siirryttdessd nuoremmista vanhem-
piin ikeryhmiin joko varmuus tyrissd
jatkamisesta tai tyrin lopettamisesta
lis1d.ntry. Koulutus osoittautuu mytis

Eltkeuudistusta
tutkittu kuntapuoletta

Tytisse
iatkaminenooei innosta

Kuntatytinteki jiit eivdt i n nostu mah dollisuudesta jatkaa tydssli 63

iktvuoden jtitkeen. Vaikka terveys otisi hyvd ja eliike suurenisi, silti

rei lusti yti puolet itittiiisi tytin. Naisia tytissd iatkam i nen hou kuttaa

vdhemmdn kuin miehid.

Tolnen palkelsta kuvaa tllannetta, lossa teklll
on kunnossa (hyvti). Tolnen palkkl taas kuvaa
tllannetta, fossa kyselsellii tekliiilli on olemas-
sa pulmla (huono). Ongelmalllnen tllanne on
asetettu verrokklryhmiiksl. Se saa arvon r.oo.
Sllhen verrataan tllannetta, lossa nllti ongel-
mla el ole.
Eslmerklksl hyviin terveydentllan vallitessa
suunnltetmat fatkaa tydssl ovat 2.5 kertaa nlln
ytelsiii kuln tllanteessa, iossa terveydentila on
huono.

I Huono
r HWe

Kwio r. flbhydnvointiln lilttyvlen tekii6lden
yhteys suunnitelmiln latkaa tyiissi 53 ikll-
vuoden ililkeen.
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Suunnlttelee
fatkavansa

Ei osaa
sanoa

El suunnlttele
latkavansa
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El ammatllllsta
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Ammatllllnen
koulutus tal luklo
Opisto tal
ammattlkorkeakoulu
Korkeakoulu

merkitykselliseksi tekijdksi. Miti kor-
keampi koulutus on, sitd yleisemmin
suunnitellaan ryrissd jarkamista.

Keskimllrin tyrissd jatkamiseen
myrinteisesti suhtautuvat ovat terveiti,
heille on hyw:i ryrin hallinta ja kohruul-
liset ry<in vaatimukset. Tyiin hallinnalla
tarkoitetaan erilaisia vaikutusmahdolli-
suuksia oman rycinsd tekemiseen. Tycin
vaatimuksilla tarkoitetaan muun muassa
rycin kiivastahtisuutta. Hywii ilmapiiri,
yhteisryci ja esimiesryci sekd ry<issd jatka-
mista tukeva kulttuuri ry<ipaikalla (ikii-
politiikka) liitrywiit suunnitelmiin jatkaa

ryi;ssii 63 ikdvuoden jiilkeen (kuviol).

Tytihyvinvointi tukee
ettikeuudistusta

Tyossd jatkamista 63 ikdvuoden jdlkeen
harkitsevat muodostavat tutkimuksen
aineistossa selvdn vlhemmistcin. Mikdli
tycinrekijdt klyttdytyvdt kyselyssd il-
moittamallaan tavalla, suurin osa siirrly
vanhuuseldkkeelle 63-68 ikdvuoden liu-
kuma-alueen alkupiiiissii. Ndin eldkkeelle
siirrymisen mydhentyminen jd.isi vdhii-
seksi suhteessa siihen, miti se voisi olla.

Tirlokset viittaavat siihen, ettd vuoden
2005 el:ikeuudistus tarvitsee uudistulaen
tavoitteita tukevia toimenpiteitd.

Epivarmuus tyrissl jatkamiseen on
hywin yleistd, vaikkakin se hdlvenee iln
karttuessa. Epdvarmuutra voitaneen
ainakin osaksi vihentdd lisiiiimiillii
ry<intekijriiden tietoutta uudesta jdrjes-
telmisti.

Tytrssd iatkamiseen liittyvlt suunni-

telmat ovat yhteydessi moniin rytrhy-
vinvointitekij<iihin. Vanhuusehkeidn
liukuman keytr<i kytkeytyykin rule-
vaisuudessa vahvasti tyrihlwinvointiin.
Eldkeuudistus, jonka tavoitteena
myohentdd elikkeellesiirrymisti, ei
tehokkaasti ilman ry<intekijtiiden
vinvointia tukevia toimenpiteitd.

Jos tyrintekij6illa ei ole kykyi
halua jatkaa tycissi, pelkka elakej
jestelmin muuttaminen ei mycihennl
elekkeelle siirrymisti.

Kyselytutkimuksen tuloksiin liit-
tyy eplvarmuutta. Kaikki elakkeelle
siirtymiseen liittywlt aikomukset eivlt
realisoidu teoiksi esimerkiksi ryoeliimiin
olosuhteiden muuttumisen vuoksi.
Muutos voi kallistaa tilannetta eldkeuu-
distuksen tavoitteille joko myonteiseen
tai kielteiseen suuntaan.

On mycis s;ytd korostaa, ettd rycinte-
kijOille suunnatuissa eldkesuunnitelmia
kartoittavissa kyselyissd., ty<intekijin
rooli ja pdlt<isvalta elakkeelle siirrymi-
sestl ylikorostuu. Tyrinantajien toimin-
ta tulee tycintekijciiden suunnitelmien
ohella olemaan ratkaisevassa roolissa,
kuinka laajaksi rytissi jatkaminen
muodostumaan.
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WT, professori (ma)
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Asia ntu ntijoid e n tu rvaam ise ksi

Vakuutusalalle oma
Wall Street

T Takuutusalalla on erityis-
\ / piir...nra. Suomessa se on

Y ;:1uffi:i;ln',:,*;
sosiaalivakuutukseen liittyvii lakeja
pdivitetidn hhes vuosittain. Suuret
muutolset, kuten ehkeuudistus, tuovat
omat haasteensa. Koko rytiuran kattava
eliikepalkan laskenta ja elinaikakertoimen
kdyttticinotto luovat uusia vaateita sekd
tietojirjestelmille ettl niiden kiiyttiijille.

Toisaalta vakuutusala myy yleensl pit-
kiiaikaista rurvaa, joka on hywin abstrakti
kasite tavalliselle vakuutuksenottajalle.
Vaikeusastetta lisli vieli alan voimakas
riippuvaisuus tieto.iirjestelmisti. Kaikki
vakuutustiedot ovat rekistereiss[ ja il-
man nliden rekistereiden toimivuutta
yhti<in toiminta pysiihtyT. Asiaa ei tee
helpommaksi, ettd eri jdrjestelmlt ovat
periisin eri vuosikymmeniltl ja niiden
toteutuksessa on kaytetty eri ohjelmoin-
tikielia. Vakuutusalahan on ollur tiero-
tekniikka-alan uranuurtajia Suomessa jo
1960-luvulta lahtien.

Uusia tuulia koko vakuutuskenttlin
tuo riskienhallinnan kehitryminen entistd
laaja-alaisemmaksi ja sen mukanaan tuo-
mat uudet tytikalut. Muutosta vauhdittaa
fi nanssitavaratalojen kautta tapahtuva
keskittyminen seke tietorekniikan kehit-
tyminen, joka mahdollistaa uudenlaiset
vakuutusturvan ja vakuutussiistlmisen
muodot.

Suuret sijoitu kset lisEflvtt vastuuta

Vakuutus on kuitenkin vain ylsi vakuu-
tusorganisaation kivijalka. Toisen yhtd
tlrkedn kivijalan muodostaa sijoitustoi-
minta. Vakuutusyhtitjt ovat merkittd-
vii omistajia. Suurimman sektorin eli
ry<ielnkejerjestelmln sijoitusten arvo on
noin 70 miljardia euroa. Tdllaisen omis-
tuksen yhteiskunnallinen merkitys on
suuri. Vakuutusyhticissd sijoitustoiminta

on olemassa tulevien vakuutusvastuiden
kattamiselsi ja silai kohtuuton riskinotto
voi johtaa vakuutuksenottajien tulevien
korvausten tai eldkkeiden menetykseen.
Toisaalta liiallinen varovaisuus johtaa
turhan mataliin tuottoihin.

Sijoitustoiminnan ammattilaisen on
tunnettava oman yhtitinsl vakuutuksel-
liset periaatteet ja tavoitteet voidakseen
optimoida sijoitussalkun sisdll<in sopival-
la aikaviilillii kannattavuuden ja likvidi-
teetin ndk<ikulmasta hdlittua riskinomoa
unohtamatta.

Johtaja tekee sijoitus- ja muita pidttik-
siii, joilla on vaikutusta yhtitin vakavarai-
suureen vuosilsi eteenpiin. Ty<ieliikeyh-
ticiiden hallitukselta ja toimitusjohtajalta
vaaditaankin laissa riittdvdl tytieliike- ja
sijoitustoiminannan tuntemusta. Hyvi
yleisjohtaja ei vllttdmdttl menesty va-
kuutusalalla. Vakuutusjohtajan on hal-
littava toimialan ydin - asiakkaan riskin
kanto - sekd juridisten, taloudellisten ja
tietoteknisten tekij<iiden yhteisvaikutus.

Asiantuntiialle on paikkansa

Vakuutusalan asiantuntij uus syntyy
monista elementeistl ja monen eri alan
raitajan yhteistycisrd. Matemaatikot
osallistuvat vakuutusten hinnoitteluun,
muna heilli on suuri rooli mytis tilin-
piitdsten varaulsia laskettaessa.

Juristit vastaavat mitl moninaisim-
mista ehtoteksteistl ja sopimuksista,
taloushallinnon ammattilaiset pycirittd-
vit kirjanpitoa.ia sislistl laskentaa. Va-
kuutusyhticin tilinpidttis sisiltid useita
sellaisia erii, joita ei ns. tavallisen yhtitin
tilinpiitcilsessi nde.

Hyvit markkinointitaidot ovat niin
ikaan kysytryjl vakuutusalalla yhtiriiden
kilpaillessa keskend.dn markkinaosuuksis-
ta. Insin<icirejl tarvitaan muun muassa
riskienhallinnan teknisten tytikalujen
toteuttamiseen ja omaisuusvahinkojen

arvioimiseen. Laakarir ovat tlrkelssd
asemassa niin henkil<ikorvauksissa kuin
rydkyvyttti myyspiidttiksiss?iki n.

Viimeisenl, mutta ei joukosta vlhli-
simpdnd ovat vield ne lukuisat eri lajiasi-
antuntijat, joita kutsutaan vakuutusten
sisilkin osaajiksi. Vakuutusorganisaation
kilpailukyvylle ylld kuvattujen ryhmien
yhteisty<in toiminen on vdltti.mdtcin.

Misti uudet osaaiat?

Vakuutusalan sektorien eroista huoli-
matta esimerkiksi henkivakuutusyhdtin
asiantuntijan on yleensd pankkiasianrun-
tijaa helpompi siirryii rytieldkeyhdtitin.
Teme selittyy vakuutusalan yhteisilla
eriryispiirteilli ja periaarteilla.

Osaaminen ja ammattitaito syvenevdt
ty<ivuosien mytitii ja niinpl vuosilcymme-
nii ry<iskennelleilla henkiloillzi on pal.ion
ns. hiljaista tietoa, jota he kiyttlvdt rycis-
sdln plivittdin. Pitkan asiantuntijauran
tehnyttr toimihenkiltil ei ole helppo
korvata hlnen siirtyessdln ehkkeelle.
Tema on kuitenkin totta yhi useammin
mycis vakuutusdalla.

Vakuutusala tarvitsee uutta tytivoi-
maa, joka on mahdollista saada kahdella
tavalla: joko kouluttamalla suoraan alalle
uusia toimihenkilciita tai helpottamalla
siirtymistl muilta doilta vakuutusalalle.
Tlssdkin tapauksessa alan eriryispiirtei-
den ja perusperiaatteiden osaaminen on
taattava.

Kou Iutu ksessa tu Ievai su us

Maailmanlaaj uisessa kilpailussa tarvitaan
huipputason osaajia. Niiden puuttumi-
nen tulisi hyvin kalliiksi koko yhteis-
kunnalle. Todelliseksi asiantuntijaksi
kehittymisen yhtend edellytyksend on
toimiva koulutusjirjestel m1.

Suomen kouluissa matemaattisten
aineiden hyvin hallitsevien oppilaidenr lt1e/6ire J o 2OO!



osuus on vahdinen. Ndin sellaisten nuor-
ten joukko, joista todennikriisimmin voi
mydhemmin kehittyii vakuurusalan tar-
vitsemia tietotekniikan, rahoituksen ja
vakuutusteknisten menetelmien huip-
puosaajia, on pieni.

Vakuutusala on mytis liiketoimintaa
ja siksi liiketaloudellinen ndktikulma
etenkin yhti<iiden johdossa on vdlttd-
mdtcinti. Kauppatieteellisten yliopisto-
tutkintojen osuus kaikista yliopistotut-
kinnoista on Suomessa Turkin ohella
OECD-maiden alhaisin.

Vakuutusala rekrytoi paljon ammat-
tikorkeakoulututkinnon suorittaneita,
joilla ei kuitenkaan ole viela vakuutus-
alan tuntemusta ja osaamista. Toistai-
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seksi yksikiiiin ammartikorkeakoulu ei
ole aloittanut vakuutusalalle tlhtldvdl
koulutusta ja Suomen yliopistoistakia
vain yksi on hyiidyntinyt temen mah-
dollisuuden.

Mallia maailman rahakeskuksesta?

Hyvd peruskoulutus ja laaja yleissivisrys
luovat mahdollisuudet kehittyl va-
kuutusalan asiantuntijaksi, mutta tdy-
dennykseksi tarvitaan yhti<iiden omaa
tarjontaa alalle tuleville jonkinlaisen
valmenravan vakuutuksia klsittelevan
tietopaketin muodossa.

Toisaalta alan rikkaus voisi olla my<is
erilaisten osaajien taitava yhdistiminen

ns. \7all Streetin mallin mukaisesti, iossa
pankit ja pankkiiriliikkeet tarkoituksel-
lisesti palkkaavat hyvin erilaisen taustan
omaavia asiantuntijoita suoraan yliopis-
toista. NIin ltiytdvdt monet lahjakkaat

frysikot, psykologit ja biologit uransa
maailman johtavassa rahakeskuksessa.

Malli mahdollistaa mycis uudet
innovaariot, silll erilaiset taustat ia
osaamisalueet yhdistyessiln luovat
kentin uudentyyppisille ratkaisuille ja
siti kautta koko toimialan kehirykselle.
Olisiko'Wall Streetin mallille kehitettd-
vissi suomalaista vakuutusalaa palveleva
sovellus?

Roija liirvinen
Professori, vakuutustiede

Tampereen ytiopisto

Losse Koskinen
Tutkimusjohtaia

Vakuutusvalvontavirasto

*t

Kuvo: Hanne Nykdnen
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Vakuutusalaa pidetiiin yleisesti varsin erikois-
tuneena - iopa vaikeana toimialana. Erityistaito-
jen ja -tietoien omaksuminen kest6H useita vuo-
sia, asiantuntijaksi kasvaminen iopa 10 vuotta.
Viime aikojen lehtiiutut ovat saaneet vakuutus-
tieteen professori Raiia Jiirvisen ja tutkimus-
johtaja Lasse Koskisen pohtimaan, voiko ionkin
muun alan huipputason asiantuntija otla my6s

huipputason vakuutusasiantuntiia?
Entii kiivisikti Walt Street, eri osaamista edusta-
vien hu i pputahia kkuuksien rekrytointi, matli ksi
mytis vakuutusalalle?
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sini Laitinen-Kuikka, EUfOOPan kehityS
valKuttaa
Suomenkin
eleketurvaan

T-l urooparr unionirt perustus-
I , lairr valmisrelun yhtcydessl
f1 suomalaiscn ryoeltlkee.

IJr..-a on noussut uudelleen
valokiilaan. Jdlleen kaivataan argumenr-
teja, miksi tdkeldinen lakisdlteinen eh-
keturva ei kuulu yli rajojen tapahtuvan
vakuutustarjonnan piiriin. Suomalaisen
tycicldkkeen kiistaton asema EU:n sosi-
aaliturvan ensimmdisessd pilarissa kestii
ldhitarkastelun tlnidnkin.

Liseksi EU:n komissio on laatinut
niin sanotun vihrein kirjan eli keskuste-
luasiakirjan ylcishyddyllisistd palveluista.
Siina pohditaan, pitiisikrj yleishyodylli-
sistd palveluista olla EU-tason lainsdd-
ddntod ja kuuluisivatko tyoehkkeetkin
niiden piiriin.

E,U: n lainsiddinnon kehittdmistar-
peista rdysin irrallaan clae niin sanorru
avoimen koordinaation menetelml. Sen
mycitl unioni on jo nyt saanut sanan-
valtaa esimerkiksi jdscnmaittcnsa tapaan
jdrjestdd eleketurvaansa.

Sosiaaliturva ei ole en66
koskematon alue

Unionin vauhdittamat hankkeet ovat
saaneet monen jo epd.ilemldn, ettd EU
on sittenkin ulottamassa toimivaltaansa
kansalliseen sosiaaliturvaan.

- Kylli ndin voidaan sanoa. mydnrdd
kehityspealliklo Sini Laitinen-Kuikka
Eldketurvakeskuksesta.

Laitinen-Kuikka korostaa, ettl unio-
nin mahdollisuudet sditdd sosiaaliturvaa
koskevia lakeja ovat edelleen rajalliset,
vaikka juridista pdltosvaltaakin on
lisirry.

- Taytyy kuitenkin muistaa, ettd
unionin jdsenvaltiot, Suomi mukaarr
lukien, ovat itsc ollect sopimassa nlisrd
muutoksistlt. Toisin sanoen eivat asiat
niin mene, ettl komissio sanelee ja
jdsenmaat toteuttavat. Kyili nin-rl ovar
yhteisid piiiirdksiii, Laitinen-Kuikka
huomauttaa.

EU valmistelee parhai[laan uutta perustuslakia. Rakenteilla

on moderni eurooppalainen hyvinvointivaltio, johon olennai-

sena osana kuutuu yhteisten tavoitteiden mukainen ellike-

tu rva. Suomalaisesta tytieldkkeesta on u nion i n u ud istuessa

pidettiivii h uolta, siksi asiantuntijam me ovat akti ivisesti

mukana kehittdmdssd entistd ehompaa Eurooppaa.

Esirnerkiksi avoimen koordinaation
menctelmdd ryhdyttiin soveltanraan
yhteisynrnrdrryksessl. -'1'dnri rnenetel-
mdhdrr on puhtaasti poliitrincn prosessi,
mutta sille pyritldn ohjaamaan jlsen-
maiden ratkaisuja yhteisten tavoitteiden
mukaiseen suuntaan.

Avointa koordinaatiota iuridisen
p66ttiksenteon ohitse

Avoimen koordinaation menetelmd
otetriin kayttritin ensiksi syrjdytymisen
ja kr;yhyyden vihentimiseksi Euroopan
unionin alueella. Menetelmi ulotettiin
myds eldkeasioihin vuonna 2001 , jolloin
jdsenmaat sopivat elikepolitiikan yhrei-
sistl tavoitteisra. Naiden pohjalta kukin
maa kirjasi ornan elikestrategiaraport-
tinsa, joista kay ilmi, miten yhteisesti
asetetut tavoitteet aiotaan saavuttaa.

Laitinen-Kuikka nikee menetelmdlle
monta hyvli perustelua, mutta sanoo
ymmdrtdvdnsd niitdkin, joiden mielestd
on vaarana, ettd silli ohitetaan liiaksi
parlamentaarista pidtoksentekoa.

- Sinhrrsi on mielestlni hyvi, ettd so-
siaalipoliittisct asiat ovat ndin nousseet
nikyvimmin taloudellisten kysymysten
rinnalle. Unionin yhteisid talouspo-
litiikan suuntaviivoja ja tycillisyysta-
voitteita on toreurerru jo pitkaan. Nyt
edellytetiln, etti mytis elakepolitiikka
tukee nditl tavoitteita, Laitinen-Kuikka
pohtii.

- Lislksi uskon, ettd avoimen koor-
dinaation menetelmd tulee olemaan
yksi harvoista keinoista saada muutok-
sia levitse siind vaiheessa, kun unionilla
on kymmenen uutta jlsenmaata. Yksi-
mielisten juridisten pidtcisten lapivienti
on 25 erilaisen maan joukossa melkein
mahdotonta.

Laitinen-Kuikan tavoin monet EU-
oppineet arvelevat, ettd avoimen koordi-
naation menetelmd tulee entisestllnkin
yleistymiin. Uuden perustuslain ei
arvella selkiyttivin unionin toimivalta-
kysyn.rysti riittdvlsti, jolloin ei-juridisille
n.renettelyille jII reilusti tilaa.

Kaikkitiedot eivdt ote
vertailukelpoisia

Toimivaltakysymysten ohittaminen ei
ole ainoa kipupiste avoimen koordinaa-
rion menetelmdssd. Himmennystd on
lisdksi herdttinyt se, mihin lopputule-
miin neuvosto ja komissio ovat pddty-
neet vertaillessaan esimerkiksi kansallisia
ehkestrategiarapo rttej a.

Suomi piirjiisi vertailussa kelvosti.
-Eldketurvaamme pidetddn riittdvdnl,
joskin pelkan kansanelikkeen varassa
elavat iakkaar suomalaisnaiser pisrlvir
unionin silmddn. Taloudellisessa kestd-
qydessd Suomen eldkejlrjestelmii sijoi-
tetaan toiseksi ylimpiliin luokkaan.

- Kdyteryt mirtarit ovar asianmu-
kaisia, mutta eldkkeiden riittivlytti ja
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niiden aiheuttamia kustannuksia tulisi
tarkastella rinnakkain, Laitinen-Kuikka
sanoo.

Elikeikdisten tulo.jen riittdvyyttd
arvioitaessa mukana ovat heiddn kaikki
eleketulonsa, olivat ne sitten julkisia tai
yksityisii. Eldkej drjestelmien taloudellis-
ta kestivyyttl kuitenkin arvioidaan vain
julkiseen sektoriin luettavien elikkeiden
osalta.

- Mycis yksiryiset elekkeet ovat usein

ryonantajien kustantamia ja siten valillisid
ryrivoimakustannuksia, Laitinen-Kuikka
huomauttaa.

Lakisldteinen tyiiekikkeem me
ei ole poikkeus

Avoimen koordinaation menetelmidn
liitryviit huolet ovat etlisid siihen verrat-
tuna, mitl EU:n uuden perustuslain kir-
joittaminen voisi pahimmillaan tarkoittaa:
suomalainen rycieLike jouruisi jdlleen tais-
telemaan paikastaan EU:n sosiaaliturvan
ykkospilarissa vain sen vuoksi, ettd meilld
tdmd lakisidteinen turva on jdrjestetty
yksiryisissd vakuutusyhticiissl.

Mikeli tyciehkkeemme tulkittaisiin
kuuluvaksi rajat ylittivin kilpailun pii-
riin, siitd voisi olla jdrjestelmdlle arvaa-
mattomia seurauksia.

- Usein anneraan ymmdrtdd, etti
Suomi on neuvotellut itselleen poikke-
uksen yleisestd kdytinnostd. Tosiasiassa
eurooppalaiset lakisldteiset eliikejiirjes-
telmdt on sdlnncinmukaisesti rajattu
vapaan kilpailun ulkopuolelle. Poikkeus
on pikemminkin se, etti meilla ylipaan-
sd on kilpailua lakisldteisten eldkkeiden
tarjonnassa.

Yleishyddyttinen palvetu
mietityttiiii

Laitinen-Kuikka huomaurraa, erra yli
rajojen kdytdvd kilpailu mycis yleis-
hyddyllisissit palveluissa saarraa nousra
esille komission kevddlli julkaiseman
keskusteluasiakirjan perusteella. Yleis-
hy<idyllisistli taloudellisista palveluista
tultaisiin perustuslakiesityksen mukaan
sddtimidn Eurooppa-tason lailla.

- Itse asia, eli palvelujen saatavuus, on
tirked. Joudumme kuitenkin uuteen ja

arvaamarromaan tilanteeseen, jos my6s
sosiaalipalveluissa kuten terveydenhoi-
dossa ja eldkkeissd ryhdytddn avaamaan
yli maiden raj ojen tapahtuvaa kilpailua,
Laitinen-Kuikka toteaa.

HInen mukaansa eri jdsenmaissa
ja Suomessakin esiintyy kahdenlaista
ilmapiirid: toiset pitivlt hyvdnd, ettl
sosiaalipalveluista sdddetdiin EU-lailla,
jos sillii tavoin voidaan rajata ne vapaan
kilpailun ulkopuolelle.

- Toiset taas ovar sitl mielti, etti
parasta on, jos unioni ei puutu ndihin
palveluihin ollenkaan. Heidln mielestddn
se on paras tae pitii ei-toivottu kilpailu
pois tirkeistd palveluista.

Itse Laitinen-Kuikka ei ole valmis
ottamaan sen enempii vastustajan kuin
kannattajankaan leimaa otsalleen: - OIen
tdssd suhteessa ryypillinen suomalainen,
jonka mielestd paras paikka vaikuttaa on
olla mukana asioita kehittlmlssl, hIn
toteaa.

Te ksti : Koti Ko I li omti ki
Kuva: Tuulikki Routio
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Asiakasta
unohtamatta ia

turva[[isuudesta
tinkimetta

:jdrjestelmdn yhteiset
suuret hankkeet ovat viime
vuosina luonnollisesti saaneet

keskeisintl huomiota, kuten
Ty<;elake.6-palvelu ja vastikid.n aloitettu
IT-palvelukeskushanke.

Suomalainen ryoel:ike toimii kuiten-
kin hajautetusti. Niinpii jokainen laitos
pyrkii mycis itse kirjaimellisesti sihkciis-
timdln kilpailuaan asiakkaista.

Koska asiakaspalvelu on sijoitus-
ten ohella eliikeyhti<iiden merkittdvin
kilpailukeino, arvatenkin Ilmarisen,
Elake-Fennian ja Eteran verkkoasian-
tuntijat painottavat kuin yhdestd suusta
huolenpitoa asiakkaista ja ehdotonta
varmuutta tietoturvallisuudesta.

Kokeilut sen sijaan kuuluvat toisille
areenoille. Jokainen kertoi kylld seuraa-

Verkkopalvelut
tasoittavat tiett
tytielekkeen ytimeen
Taannoisen lT-huuman laannuttua tytieldkeala on osaltaan

saavuttanut takaisin io sitte vanhastaan kuulunutta roolia

tietotekniikan eturivin soveltaiana.

Viime vuosina kehitystyti on painottunut asiakkaalle asti

niikyvii n sove[[u ksii n eli verkkopalvetu i h i n.

vansa esimerkiksi digi-TV:n kehitystl,
mutta samalla odottavansa rauhallisesti,
milloin vdline omaksutaan riittlvdn laa-
jaan kdyttcicin.

Vaikka verkkopalveluilla pyritiln ta-
soittamaan asiakkaan tietd rytieldkkeen
ytimeen, tivasimme mycis miten uudet
roimintatavat vaikuttavan ty<ihiin ja
ry<intekij<iihin?

llmarinen uskoo osapuotten
vuorovaikutukseen

Osastopldllikk<i Juha Junnelinilla on
liki l0 vuoden perspektiivi slhktiisten
palvelujen kehittlmisessi Ilmarisessa.

- Kaikki alkoi jo 1990-alkupuolella
siitd, ettd asiakkaille tarjottiin mahdol-
lisuutta vdlittii pankkien tarjoamilla
palveluilla ty<isuhdetietojaan, Junnelin
muistaa.

Kun Ilmarinen siirsi palvelunsa In-
ternettiin vuonna 1999, keyttejdmdird
kasvoi ensimmdisend vuoden aikana
1000:sta 2800 kayttajdin. Suurasiak-
kaat ovat rietenkin ldhettineet tietojaan

io kauan sdhkoisesti omista palkkajerjes-
telmistldn.

Nykyisin Ilmarisen ilmoitusliiken-
teestd hoituu verkkopalvelujen kautta
enemmdn kuin viidennes.

- Yhteensl Ilmariseen tulee noin
700 000 yksittdistd ryosuhde- ja ansio-
ilmoitusta vuodessa ja ndistl saadaan
asiakkailta yli 50 prosenttia sdhktjisessi
muodossa.

Yhti<;n verkkopalvelut palvelevat
kattavasti seke varsinaisia asiakkaita ettd

\tae/iiire
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llmarlsen osastopflStlikk0 luha
funnelin uskoo, ettl ios vlranomals-
yhteistyii onnistuu, kohta 8o prosent-
tia asiakkaiden ilmoltuksista tulee
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muita tyriehketiedosta kiinnostuneita.
TEL-ilmoitusliikenteen vdliryspalvelui-
den lislksi asiakkaat pddsevlt vakuutus-
rekistereihin.

- Palvelut on rakennettu asiakkai-
den palautteiden perusteella, jotta ne
palvelisivat heidan tarpeitaan. Asiakas
kafrtea verkkopalvelua vain silloin, kun
kokee saavansa siitd lisiarvoa prosessien
nopeutuessa. Meille jae enemmin aikaa
perehtyd vaativiin asiakaspalvelutilan-
teisiin.

Junnelin korostaakin, ettd verkkopal-
velut tuovat asiakkaalle yhden asiointika-
navan lisdd perinteisten kontaktimuoto-
jen rinnalle. Kaikilla pienyrittajilla ei ole
kiy'tettdvissiin tietokonetra ja Interner-
yhteyttd ja jatkossa suurimmat haasteet
ovatkin tiim:in kiyrtiijiiryhmin saamises-
sa verkkopalveluiden piiriin.

- Jos tekniikka on olemassa, puhelin
ja postikustannukset ovat asiakkaalle
merkittlvlsti suuremmat kuin tietolii-
kennekustannukset.

Pe tisiiii nttii ii ve rkkotied o n
valtatielle

Ilmarinen on ollut mukana aktiivisesti
kehittdmlssl verottaj an kanssa palkka.fi -
palvelua, joka on pienryonantajille tar-
koitettu palkanlaskentajdrjestelmd, jolla
voi lisdksi hoitaa lakisdlteisen ilmoirus-
liikenteen ja maksut.

Verkkopalvelujen kasvu on jatkuvasti
ollut vakaata vaihdellen vuosittain 3 - 5
prosenttia.

- Itse uskon, etta vuosittainen kasvu
voi olla suurempikin, kun palkka.fi
-palvelu saadaan tuotantoon, Junnelin
arvioi.

Jos viranomaisyhteisryci onnistuu hy-
vin, tavoitteena on, ette muun muassa
ilmoitustiedoista yli 80 prosenttia saa-
puu Ilmarisen tietojdrjestelmiin erilaisten

verkkopalveluiden ja muiden sihk<iisten
ilmoituskanavien kautta vuonna 2007.

- ljutuutena meille on rulossa esi-
merkiksi vakuutettujen verkkopalvelu,
kertoo Junnelin jajatkaa, ette katravar
laskutuspa-lvelut, kuten verkkolasku, on
Ilmarisen nykyisten verkkopalvelujen
vahvuus kilpailij oihin verrattuna.

Palvelujen kehittdminen on jatkuvaa
vuorovaikutusta kaikkien palveluketjun
osapuolien kesken.

- Jatkossa panostamme palvelujen
klytettdryyteen.

Tietoturvan osalta Ilmarisessa ndh-
dden, ettd verkko-operaattorit varmistavat
verkon kiilttin nyt ja tulevaisuudessa.

- Onhan tuolla moottoriteilllkin
pelisiinncit ja niin ne tulevat villin al-
kutaipaleen mycitd muodostumaan my<is
verkkoon, Junnelin vertaa.

Oman n ikdistd verkkopalvelua
Elike-Fenniassa

Palvelukehiryspaellikk<i Pekka Mattila
Eldke-Fenniasta korostaa, erre heiden
verkkopalveluissaan kaikki ld.htee oman
asiakaskunnan tarpeista.

- PK-yrityksissl elikeasioisra huoleh-
ditaan sivutoimisesti, joten asiakkaat ei-
vdt voi kdyttil rycivdlineiden opiskeluun
juurikaan aikaa.

Eldke-Fenniassa verkkopalveluiden
painopiste on omassa portaalissa, mutta
tietenkean yhtid ei halua viheksyd mytis-
keen vi ranomaisyhteisrytiri.

- Haluamme tietoisesti tarjota asiak-
kaillemme omanndkciisti palvelua mycis
verkossa, Mattila kiteytrid.

Sekd avoimeen osaan, ettd erilaisille
vakuutusasiakkaille karkeasti jakautu-
vaan On Line -verkkopalveluun on nlt
panostettu viimeiset kolme vuotta.

Vaikka esimerkiksi yhti<;<;n sdhkciises-
ti saapuvien ryrisuhdeilmoitusten mdlrd
onkin kaksinkertaistunut suunnilleen
vuosittain, Elike-Fenniassa halutaan
pitll jalat maassa.

- TItd nykyd muihin yhti<iihin ver-
rattuna meille saapuu eniten ilmoituksia
sekd paperilla ettd verkkopalvelun kautta,
Mattila kuvaa yhtirinsi asiakaskunnan
kehirysryrille tarjoam ia haasteita.

Sahkr;isen palvelun kdyttci ylittdd pian
puolet kokonaismdlrdsti, jolloin sitd voi-
si alkaa pitdl oletustapana.

Siksi Mattila ndkeekin, etti nyt on
oikea hetki panostaa slhk<iisen palvelun
kehittimiseen, kun hyvdt, kokeneet
asiantuntijat ovat vield klytettivissi
eika elakkeelld. Alan sisllld, mytis Eld-
ke-Fenniassa, tapahtuu seuraavien 5 - l0
vuoden aikana vddjldmltcin sukupolven
vaihdos.

t o 2oo! \taenre

Pekka tattltesta verkkoliiketoimin-
nan kehittemlnen tarioaa eliikeyh-
tliille paremman tyiin tuottavuuden
llttiiksl merkl$Aviin keinon kilpailla
tulevalsuudassa niukkenevasta ty6-
Yoimasta.
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- Kehirysprojektien aikana henkil<;s-
tcitarve pikemminkin lisilntyisi kuin vd-
henisi, mutra kyse onkin varaurumisesta
tulevaisuuteen pitemmdlld aikajinteelld.
Meiddn pitiiii pysrye tarjoamaan tulevai-
suudessakin henkilostcillemme modernit
tyovdlineet, kun kilpailu tytivoimasta
kiihryy.

Samoin rutiineista vapautuvat resurs-
sit siirryvdt seka tuki- ja neuvontapalve-
luihin etti verkJ<oympiristtin vakauden
ja turvallisuuden vaalimiseen.

Niinpe Eldke-Fenniassa verkkopalve-
lua ei nd.hdikdln ensi si.jassa ihmisryotd
korvaauana vaan tdydentdvdnl.

Mattilan mukaan henkikistd kokee
verkkopalvelut silloin omiksi, kun ne
integroidaan perinteiseen asiakaspal-
veluun, eikd vain teknisille asiantun-
tijoille.

- Elake-Fenniassa neuvontatiimi vas-

taa mycis On Line -palvelusta.

Eterassa verkkopalvetut
liiketoiminnan kiviiatka

Nykyisen Eteran eli entisen LEL Tyd-
elakekassan aloilla tyoelaketurva kertyy
maksetuista tilityksistd.

Ensimmdisenl ty6ehkelaitoksena jo
lcymmenisen vuotta sitten Etera virtavii-
vaisti tdtd perusryritdin soveltamalla optis-
ta merkintunnistusta tiliryslomakkeisiin.

- Nykyisin erikoista teknistd lait-
reistoa, ohjelmistoa ja osaamista vaativa
lomakekasittely on ulkoistettu Atkos
Oy:lle ja vain erikoiskdsittely tehdeen
Eterassa, kertoo tietohallintojohtaja
Kari Hirkiinen.

Vakuutusmaksusta paperilomakkeil-
la saapuu yhticicin enaa 25 prosenttia.
Kaikkiaan syyskuussa 2003 Eteraan tuli
53 000 vakuutusmaksutilirysti.

Eteraa voi lihesryd hyvin rnonella
tavalla.

- Rekiste16idyille asiakkaillemme
tarkoitetun extranetin kautta saa muun
muassa LEl-todistuksia ja tlnd talvena
asiakkaat voivat sitten suoraan ilmoittaa
ja korjata tilirystietojaan.

Hdrkrinen kuitenkin korostaa, ettd
Etera haluaa tarjota nimenomaan kenelle
tahansa asiakkaalle sopivia, vaivartomia
vakuutuspalveluita. lnternet-pohjaisten
sovellusten ohella puhelimitse ja uusim-
pana palveluna jopa kdnnykistlkin voi
ilmoittaa sms-tekstiviestind ryoeldketie-
toja Eteraan.

- Olemme ajatelleet, ettd kdnnykkd
sopii tekstiviestikansalle.

Erilaisille palveluille onkin selvlsti
tarvetta,

- Rekister<iidyilh asiakkaillamme
puhelimitse vllitettyjen tilitystietojen
mddrl on milrei olematon, mutta picn-
asiakkailla sen sijaan hywin merkittdvd.

Herk6nen ei salaa, ettd vuoden 2007
yksityisalo.jen palkansaajien elikelakien
yhdistymistl silmallii pitlen verkkolii-
ketoimintaa pidetdln Eterassa yhtenl
tulevaisuuden kivij alkana.

- Asiakkaan omat prosessit nopeutu-
vat, kun verkkolasku voisi mennd suo-
raan asiakkaan tilitapahtumiin, ilman
paperilaskua.

Etera pyrkii kertomaan puhelinkon-
takteissa asiakkailleen verkkopalvelun
eduista.

Herkdnen mycintdi, etta pitkalla
tdhtdykselh verkkopalvelujen kasvulla
on vaikutuksensa yhtior.r henkikistijra-
kenteeseen.

- Toisaalta nyt meilh on kddet tlynnd
triitl uusien palvelujen rakentamisessa ja
viela pitaisi TEL-, YEL ja TYEl-tekniik-
kakin opiskella tulevaa kilpailutilannetta
varten, Hdrkrinen luoraa.

Tekti: Kimmo Kontio
Kuvot: Tuulikki Routio
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Tietohaltlntolohtala Karl lllrk0sen
mukaan yerkkotllkctolmtnte on tat-
kaisevassa esemassar kun Etera alkaa
plan kilpaitla muiden eHkeyht6lden
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U lkomai lle tilhetetty tyiintekiie
Sosi aa liva ku utusm a ksujen
perusteet yh ten t istyvfit
Vuoden zoo4 alusta sosiaalivakuutusmaksujen perusteet ulkomaantytisti yhte-

ntiistyvtit. Sen jdlkeen suomalainen ty6nantaja maksaa ulkomaille [dhettimistEiin

tytintekiitiistd tytinantajan sosiaaliturvamaksun sekfi tytintekijiin sairausvakuutus-

maksun vakuutuspalkasta. Se on patkka, jota maksettaisiin ulkomaantytitii

vastaavasta tytistii Suom essa.

/^l osiaaliturva- ja sairauwakuutusmalsua koskevilla muu-

\ toksilla pyritdin saamaan kansanehke-ja sairausva-
\ kuutusetuuksien rahoitus mahdollisimman kamavaksi.

\-, Tavoimeena on, ettl kaikki, myd,s ulkomailla rytisken-
televlt, Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkil<it itse ja heidan
tydnantajansa osallistuvar sosiaaliturvan rahoittamiseen,

Muutokset edellyttiv6t maksuperusreiden uudelleen mII-
rittelyii, jolloin ratkaisu loyryi vakuutuspalkasta.

Tydel?ikelainsdiddnncisst vakuutuspalkka on ollut kiiyttissa
vuodesta i993 liihtien. Eliikevakuutusmaksut ja eldkkeen perus-
teena olevat ansiot mdiirdyryvdt vakuuruspalkan perusteella, kun
tytintekiji ldheterddn ulkomaille. Kun vakuutuspalkka otettiin
kiiytttirin, tavoitteena oli, ettei ulkomailla malisettava, esimer-

Miki on vakuutuspalkka?

Vakuutuspatkka on palkka, jonka tycintekijii saisi
Suomessa ulkomaantydtii vastaavaa tydtii tehdes-
siiiin. .los tycintekijii tiihetettitin ulkomaitte tekemtiii
vastaavaa tydtii kuin mitd hdn Suomessa teki, [dht6-
kohtana on tyrintekijiin Suomessa saama palkka..los
taas ulkomaantyri vaatii erityistietoia tai on esimer-
kiksi vastuullisempaa kuin Suomessa, vakuutuspalk-
ka voi o[]a korkeampi.

Tycinte ki jZi ja tyrinantaja mtitiritte levdt vaku utus-
palkan ennen tycintekijdn ulkomaitte tiihtdii. Sen
suuruudesta ei voida vapaasti sopia, vaan sen tulee
perustua takiin. Todeltisuudessa maksettu patkka
voi o[[a pienempitai suurempi kuin tydnantajan ja
tyd nte kijan yhdessii miitirittiimti vaku utus pa lkka.
Jos utkomaan tycita vastaavaan tytihrin Suomessa
liittyy tuontoisetuja tai bonuksia, etuudet on otetta-
va huomioon myds vakuutuspatkassa. SiinZi tulee
huomioida my6s kotimaan palkkoja nostavat yleis-
korotukset.

Eldketaitosten tulisi huolehtia, ettd vakuutus-
patkka on miiSritetty. Erityisesti zoo4ja zoo5 voi-
maan tulevien muutosten takia on entista tiirkeiim-
pdd, ettii vakuutuspalkka on oikein mti5ritelty eikd
siitd syn ny e piiselvyyttti.

kiksi paikallisesta verotasosta johtuva, huomattavasti matalampi
tai korkeampi palkka vaikuta Suomen rydeldkkeeseen. Samalla
pyrittiin eroon monimutkaisista valuuttakurssimuunnoksisra.
Vakuutuspalkkahan mddritelldin Suomen valuutassa.

Myiis ulkomaille liihetetryjen ryanteki.ididen tapaturma- ja
tydttdmyysvakuutusmalsu maksetaan vakuutuspalkasta,

Kaikki maksut samasta palkasta

Sosiaaliturva- ja sairausvakuutusmaksut maksetaan vuoden
2004 alusta hhtien vakuutuspalkan perusteella, kun ryontekija
on edelleen yleisesti verovelvollinen Suomessa, mutta heneen
soveltuu ns. kuuden kuukauden sddntti. Maksut peritd.d.n
vakuutuspalkasta my6s silloin, kun rytintekijil on rajoitetusti
verovelvollinen. Jos taas ty<iskentely ulkomailla on lyhytaikaisra
ja rytintekijaa yerotetaan normaalisti Suomessa, malsujen pe-
rusteet med.rayryvat kuin ennen vuoden 2004 muutosta.

Maksut perit{ln vain, jos tytintekiji kuuluu Suomen
sosiaaliturvan piiriin. Tiste todisteena on EU-/ ETA- ja sosi-
aditurvasopimusmaissa ry<iskentelevilli henkiltiilh Eliikerurva-
keskuksen mytintdml laheteryn rydntekijln todistus. Jos rytiti
tehdeen sopimuksettomassa maassa, tytintekijlilli tulee olla
Kansanelikelaito*sen antarna pfllttis Suomen sosiaalirurvaan
kuulumisesta. Poikkeustapaulaissa ryiintekijiillii voi olla mytis
sosiaali- ja terveysministeridn vastaavan sisi.ltiiinen pdiitds.

Nykyisin suomalainen tytinanaja maksaa sosiaalirurvamak-
sun ainoastaan, miki.li se maksaa mytis qytintekijen palkan.
Vastedes eli ensi woden alusta suomdaisen rydnantajan tulee
malcsaa sotu-malcu, vaikka palkan maksaisikin ulkomainen
ryiinantaja. Tyypillisesti tlllaisia tapauksia ovat ulkomaisiin
konserniyrityksiinliiheterytty<intekijit,joidenpalkanma[saa>

LEhetetty tytintekii6
. kuuluu ulkomaille ltihtiessiitin Suomen

sosiaaliturvaan
. suomalainen tydnantaja liihetttiti
. tekee ulkomailla tilapiiisesti tydtti
. tyoelake karttuu suomeen
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Ellkezudistas.oos
...ulkomaitle

lflhetetty
tyontekiiii

Sosiaalivakuutus-
maksuien
perusteet

yhtenfiistyvtt

Palkansaaian
tytielekemaksun
merkitys korostuu

ulkomainen sisaryrirys komennuksen
a:1aha.

Jos suomalainen ty6nanta.ia maksaa
ulkomaille hiheclmclleen rytintekijllle
pdkan, ryiinantajan on ensi vuodesta
lukien perittdvi tytintekijiiltii saira-
usvakuutusmaksu mytis silloin, kun
rydntekij?E ei muuten enii veroteta
Suomessa. Jos taas ulkomainen rytin-
antaja maksaa palkan, pidiitystii ei
jatkossakaan tarvitse tehda. Talloin
tytintekije maksaa itse sairausvakuu-
tusmaksun lopullisen verotuksen
yhteydessl.

Muutos yhtendistlii tytinantaj an
maksu- ja ilmoitusvelvollisuudet
ulkomailla pitkaan ty6skentelevisti,
kun kaikkien ty6nantajamaksujen
perusteena on vakuutuspalkka.

Vuodesta 2006 lukien mytis ul-
komailla rytiskenteleviin tydntekijln
sairausvakuutuksen plivlraha perus-
tuu vakuutuspalkkaan. Samasta ajan-
kohdasta lukien sitl kiytetdin mytis
kuntoutusrahan perusteena. Talla
tavalla malsut ja etuudet miiiiriiyryviit
saman perusteen mukaisesti. Muutos
tulee voimaan vasta 2006, koska pei-
vdrahat perustuvat doihin, jotka on
todettu plivlrahaoikeuden alkamista
edeltineend vuonna toimitetussa ve-
rotuksessa.

Karolllno llurml
Elliketurvokeskuken

lo kl o so sto n y hteys p il d I lt kkd

Palkansaajan tytield kema ksu vaikuttaa tytintekiitin tu loi h i n

niin ansiotytissti, e[6kkeetle ititidessd kuin et?ikkeettii otles-

sakin. Vuoden zoo5 eldkeuudistuksessa sen merkitys vield

korostuu, kun ikddntyvittii tydntekiit itte atetaan periii koro-

tettua maksua. Mutta mitd tytintekiiti siitii hytityy?

l nsioty<in aikana palkansaa-

n lan tydeldkemaksu peritrdn
Idl oaikasta. Koko maarellaan

I .Lnrkru ei kiytettdvissd oievia
tuloja alenna, vaan se vdhennetddn ansi-
oista ennen verojen laskemista.

Kun varsinainen eleke tulee ajan-
kohtaiseksi, maksu vaikuttaa elekkeen
mdlrddn. Kunkin vuoden maksut vd-
hennetidn niistd ehkkeen perusteena
olevista ansiosta, joista eleke lasketaan.
Ansiot tarkistetaan eldkkeen mytintimis-
vuoden tasoon TEl-indeksillii. Indek-
sissi on otettu huomioon seke hintojen
muutos ettl ryrintekijdn maksuosuuden
muutoksella vihennetty ansioiden
nousu. Ndin ollen palkansaajan maksu
vaikuttaa indeksin kautta elekkeeseen
silloin, kun se lasketaan ja mytihemmin,
kun sitd indeksilla tarkistetaan.

lkiintWiille parempi karttuma

Vuodesta 2005 alkaen tyrintekijtiiden
maksama tyrieldkemaksu vastaa entisti
paremmin tycintekijdn kartuttaman
elakkeen mdd.rdl. Elikekarttuma nousee

53 vuoden iiissii 1,5 prosentista 1,9 pro-
senttiin ja rytintekij?in eldkemalisu nousee
samassa suhteessa eli suhteessa l9115.

Alle 53-vuotiailla maksu on ns.
perusprosentin suuruinen, .ioka vastaa
nykyisd malsua - tdni vuonna 4,6 pro'
sentria. Talla hetkella yli 60-vuotiaiden
2,5 prosentin karttuma ei ole suoraan
vaikuttanut tytintekijin maksamaan
malsuun.

Vuodesta 2005 liihtien kaikki ty6n-
tekijdt maksavat korotettua maksua 53
vuoden iistl lukien. Niin siitdkin huo-
limatta, vaikkei eldkettd laskettaisikaan
uusien sidnt<ijen mukaan ryrielakelakien
lukuisten suojasddnniisten vuoksi vuoden
2005 .iiilkeen.

Yrittdjien korotettu maksu alkaa
myris 52 ikdvuoden jiilkeen.

Maksu pienentl6 eliikepatkkaa

Uudistulaen jdlkeen palkansaajan rytield-
kemaksu vihennetldn eldkkeen perustee-
na olevista ansioista joko perusmaksun
suuruisena tai korotettuna.

Miten maksu vaikuttaa elekkeeseen?

Joidenkin mielesti korotetulla maksulla
ei saa mitlln lisiihyiityii, koska koro-
tettu maksu mycis pienentdi ehkkeen
perusteena olevia ansioita. Lisihycityl
ei paljon tulekaan, jos tarkastellaan
karttumaprosentteja ikavelilla 53-63.

ryddalro t o 2oo!



tulukon mukaan kokonaiskarttuma-
prosentti eroaa yhden prosenttiyksikdn
tuolla aikavdlilla.

Mutta tarkastellaanpa asiaa teoreetti-
sella esimerkilla, jossa henkilcin ansait-
sema ansio on 1000 euroa. Oletetaan,
etta perusmal$u on koko tarkastelua.jalra
4,6 prosenttia kuten vuonna 2003. Ko-
rotettu maksu olisi 5,8 prosenttia eli 27
prosenttia korkeampi. Eliikepalkalsi jaisi
maksun vdhentdmisen jdlkeen 954 (1000
- 4,6 o/o eli nykyinen tapa) ja 942 (1000-
5,8 o/o eli uusi tapa). Eldke on ikavalilla
53-63 vtotta nykysllnncilh 0,18 x 954
= 171,72 ja uudella sddnnrilld 0,19 x
942 = 178,98. Elnke on uudella tavalla
laskettuna kuitenkin runsaat nel.ji pro-
senttia enemmln kuin nykyisin.

Palkkakerroin korjaa

Uuteen laskentatapaan liittyy mycis
erilainen indeksitarkistus ja elikepal-
kan laskentatapa. Kdyttdtjn otetrava
palkkakerroin seuraa paremmin yleistd
ansiokehirystd kuin TEL-indeksi.

Palkkakertoimessa on ansioiden paino
80 prosenttia ja hintojen 20 prosenttia,
kun nykyisessii tyriikiiisen TEL-indelais-
si molemmilla on yhtl suuri vaikutus.

Nykyisin ryrintekijin rycieldkemaksun
muutos vlhennetdin ansioiden muu-
toksesta, kun TEL-indeksia lasketaan.
Yli 53-vuotiaiden maksun korotusta ei
kuitenkaan oteta huomioon palkkaker-
rointa Iaskettaessa.

Kun eldkepalkan indeksiturvan para-
neminen lisdtdln edelliseen laskelmaan,

ryrintekijdn elake iknviililld 53-63 vuor-
ta olisi uudella tavalla laskettuna noin

rke 53 54 55 56 j7 58 59 5o 6t 6z yht.

Uudet
karttumat \g \g 1,9 \g \g tg ,,9 \g Ag Lg tg

lly$fset
karttumat qi t5 r,5 $5 1,5 A5 $5 2,5 2,5 zlJ i8

seitsemin prosenttia enemmdn kuin
nykyisella tavalla laskettuna.

Aikaisemmin e[6kkeelle ilman
varhennusvehennysti

Oletetaan vieh, ettd henkilci jiiisi elek-
keelle 63 vuotta tlytetryidn. Nykyisin
eldkette vdhennetlln 0,4 prosenttia
.jokaiselta kuukaudelta, jolta eliikeike
alittaa 65. Kahden vuoden varhennus
pienentdisi karttunurta eldketti pysy-
vlsti 9,6 prosenttia.

Uudistuksen .jelkeen ehkkeen saa
vihentdmdttrimini 63 vuoden id.ssd.
Silloin ik?ivalihe fi-63 karttunut elake
on huomattavasti korkeampi: varhennet-
tu eleke on vain 84 prosenttia uudella
tavalla lasketusta elikkeesti. Vaikka
otettaisiin huomioon lihimpien vuosi-
kymmenten aikana eldkkeelle siirrFvien
elinaikakerroinkin, eroa.iiisi vieh uuden
sdinn<in hyvelai.

Kun tarkastellaan korotettua maksua
ja karttumaa ja ndiden vaikutusta, ei

pidi unohtaa sitdklen, etti korotetun
karttuman jatkoksi tulee vield ns. kan-
nustinkarttuma. Se on 4,5 prosenttia
vuotta kohden siitl hhtien, kun ty<in-
tekijn tiiyttiiii 63 vuotta.

Maksut nousussa

Perusprosentin suuruinen maksu vastaa
nykyistd tyciellkemaksua. Se kohoaa
arvioiden mukaan tulevina vuosikym-
meninl noin seitsemidn prosenttiin
nykyisestd 4,6 prosentista. Korotettu
maksu on noin 27 o/o korkeampi kuin
perusprosentin mukainen maksu.
Tarkemmin sanott una perusprosenrri

kerrotaan luvulla 19l15, jorta pdistldn
korotettuun maksuun. Tiro suhde tulee
siis siiti, mikd on paremman eleke-
karttuman suhde normaalikarttumaan.
Korotettu maksu on arvioiden mukaan
vuonna 2005 noin kuusi prosenttia ja
ajan myriti se kohoaa liihelle yhdeksaa
prosenttia.

Tycinantajan maksuun ei tule ko-
rotusta, vaan tydntekija yksin vastaa
korotetusta karttumasta aiheutuvasta
maksun muutoksesta. Tyrinantajan kes-
kimddrdinen maksuosuus nousee nykyi-
sestl vajaasta l7 prosenrista runsaaseen
19 prosenttiin.

Morjukko Hietaniemi
Eliiketurvakeskuken

su u n n itte lu - i o la ske nto ososton
kehitysptiiillikkii

!k:i 61 64 yhteensii 53-64 yfttcentri:

Uudet
karttumat 4,5 4,5 I z8

tlyltylset
karttumat 2r5 2r5 5 2'
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Yuoslea hanmaa

Kentlnjohtaja Ossi Vuorenmaa on tytiskennettyt Melassa yhtfi

kauan kuin maatatousyrittiiiien elHkelaki on otlut voimassa. Yli

3o vuoden aikana hdn on otlut toteuttamassa maatalousyritti-

jien sosiaaliturvaa lfihes aukottomaksi ia samalla todistamassa

vi lieti jiiviiestti n suu rta raken ne m u utosta.

hehtaariin asti ja ylimenevit hehtaarit mer-
kimiin yleensi isdnndn rytitulolai. Tytitu-
lon korottaminen oli mahdollista, mutta
yleensd tyydyttiin pinta-alan mukaiseen

ryrituloon.
Tuolloin maatalousviestd oli varsin

iekdstl, joten vanhuus- ja tytikyvyttti-
myysellkehakemuksia alkoi tulla ennen
kuin hakijat oli ehditry vakuuftaa.

Ossi Vuorenmaa kertookin viljeliiiistii,
joka oli synrynlt 1.1.1905. Hdn sai myel-
vanhuuseldkkeen yhdeltd pdivdlti vahviste-
tun tycitulon perusteella ilman, ettd joutui
siiti mitlin malsamaan.

- Vaikka viljelij6iden massavakuutta-
minen tehtiin maallikkojen avustuksella
ja rytihon ndhden lyhyelle ajalla, mitiin
erityisii ktimmihdylsie ei mpahtunut.

Poromiehet tulivat myelliin vuonna
1971. Heidat vakuutettiin vuoden 1970
alusta, mutta kyseiseltii vuodelta ei vakuu-
tusmaksuja peritry.

- Poromiehille myel-vakuuttaminen
alkoi muutoinkin my<inteisesti: TKP:n
ohjelmointivirheen seurauksena vakuute-
tuille poromiehille lahti sen verran rahaa
kuin heiltii olisi pitiinyt vuodelta 1971
peril. Thrinan mukaan poromiehet yllat-
tyivlt ensin iloisesti. Yksikin oli tuuman-
nut, etti Melasta tuli rahaa, vaikkei syytl
tiede. Otetaan sen kunniaksi kaljat. Ilo oli
kuitenkin lyhytaihaista, silh mycihemmin
rahat perirdin takaisin.

Mata paransi imagoa

Vuorenmaa yl eni 197 2 toimistopdillikciksi,
1974 osastop:dcllikdksi ja 1985 johtajaksi.
Tyot jatkuivat samojen ihmisten kanssa,
mutta vastuu ja esimiestyii lislintyivit.
Kenttiosastolla kisiteltiin tuolloin mytis
valituksia ja yleensiikin vakuutusasioita,
joissa edellytettiin maatalouden asiantun-
temusta.

Kenttdosastoon kuuluvat tdrkecnd osana
asiamiehet, jotka hoitavat asiakaspalvelua ja
tiedotusta maakunnissa. He ovat sivutoimi-
sia, maataloutta hyvin tuntevia henkil0ita.
Vuorenmaa painottaa verkoston merkirys-
tl ja kiitiiii asiamiehil, joita nykyisin on
170. Alulci heitii oli 270, joista liihes 30
on edelleen mukana. Vastaavaa verkostoa
ei muilla yrittajilla ole. Hd.n uskoo palvelu-
verkostoon myds tulevaisuudessa.

- Aina tarvitaan henkil6kohtaista pal-
velua ja keskustelukumppania, joka tietdii
asioista ja osaa puhua niistl vakuutetun
omalla kielella.
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Ossi

M#Hr,,##*[
kenttiosaston tarkastajaksi. Melan
kenttlverkosto oli perustettu jou-
lukuussa 1969 ja sen koulutus oli
parhaillaan kiynnissi Vuorenmaan
tullessa taloon.

Vuorenmaa ei tiennyt etukdteen
juuri mitiin myellistl eikl Melasta.
My6skiiin perehrymisaikaa ei ollut
liiemmllti.

- Tilannetta kuvaa hyvin se, etti
kun tulin Melaan ttiihin tammikuun
alussa, niin jo kuun loppupuolella
puhuin vakuuttamisesta j a rycitulon
milrittimisestd asiamiespiivillii dan
asiantuntijana, hen kertoo huvittu-
neena.

Vakuuttamisoperaatio
maatlikkoien avulla

Melalla oli yhteisty6sopimus tuottaja-
jnrjesttijen kanssa vakuuttamisoperaati-
osta. Ty<in tekivdt tuottajayhdistysten
valitsemat 2300 rytituloselvitt?iji?i, joi-
den koulutus alkoi maaliskuussa 1970.
Koulutuskierros kesti reilut kaksi kuu-
kautta. Yhden plivin aikana annettiin
rautaisannos vakuutusten tekemisestd.
Ohjeet olivat tietenkin hyviit.

Syksyyn 1970 mennessd tytitulo-
selvittljit olivat kiiyneet noin 300 000
tildla ja tehneet myel-vakuutuksen ldhes
400 000 henkilolle.

Samana vuonna ry<itulot vahvistet-
tiin ja viljelij<iille lahetettiin maksulo-
makkeet. Tytitulo vahvistettiin puolilai
emlnnln ja islnndn kesken kahdeksaan
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Vuorenmaan mielestd eriryisen hyviA myellin
imagolle teki maatalousyrittdjien tapaturmava-
kuutuksen MAIAn voimaantulo 1.7.82. Sen pii-
riin rulivat automaattisesti ne, joilla oli pakollinen
myel-vakuutus.

Mata oli ensinnikin tervetullut parannus vil-
jelijln sosiaaliturvaan, mutta sen j?ilkeen koko
myel-jlrjestelmid.n suhtauduttiin entiste myiin-
teisemmin.

Tekninen edelttkflviiil

Tytiuransa mieliin painuvimpana tapahtumana
Vuorenmaa pitlI heiniikuun alussa vuonna 1990
voimaan tulluma tytitulouudistusta. Se antoi vakuu-
tetulle mahdollisuuden korottaa ja arvioida rycitu-
lonsa uudelleen. Isintd ja emintl saattoivat jakaa

ryritulon puoliksi. Tasaj aosta tulikin piidsdiintci.

- Uudistus hoidettiin siten, ettd asiamiehet
kutsuivat kirjeellli kaikki, noin 175 000 vakuutet-
tua, vastaanotolleen, jossa ryrituloasia kesiteltiin
yhdessd.

Operaation mahdollisti se, etti asiamiehille han-
kittiin kannettavat tietokoneet. Tietokoneella piiiisi
Melan rekistereihin, jonne mycis kirjattiin suoraan
muuttunut ryritulo.

- Kaikki koulutettiin tietokoneen klyttticin.
Joukossa oli paljon asiamiehid, jotka eivlt olleet
kirjoittaneet aiemmin edes koneella. Mutta se ei es-
tiny"t uuden oppimista. fuiamiehet ovat aina olleet
motivoitua joukkoa. Heidiin mikroistamisessaan
Melaa voidaan pitdd tietoteknisend edellakavijana.
Investointinakin se oli suuri mutta kannattava.

Tyiitulouudistuksen toteutus onnistui hyvin.
Samalla kohennettiin merkittivisti viljelij<iiden
sosiaaliturvaa, silla myel-rytitulot nousivat keski-
mddrin 30 prosenttia.

EU kiihdytti rakennemuutosta

Mycis liinyminen Euroopin unioniin on vaikut-
tanut Melan toimintaan. Se niikyy vakuutettujen
ja tilojen vdhenemisend. EU:n jiilkeen reilusti joka
kolmannesta tilasta on luovuttu. Tilojen peltoala on
taas kawanut alkuaikojen l0 hehtaarista nykyiseen
yli 30 hehtaariin.

Tailla hetkella myel-eldkkeensaajia on 185 000
ja vakuutemuja 95 500. Maatalousyrirylsi[ on 65
000. Vakuutetuista joka kolmas jatkaa vanhuuseld.-
keikliin asti, vaikka luopumistuelle voisi ieada jo
55-vuotiaana.

Ossi Vuorenmaa korostaakin, ettl maatalous-
yritdjien luopumisjdrjestelmdt ovat mahdollista-
neet tilalla sukupolvenvaihdoksen ja yleensi sen,
ett1 tiloille on kiyryny't jatkajia. Ilman eriryislakeja
viljelijtiite olisi vieli vdhemmdn.

Te kstl : M orj o - Li i sa To kolo
Kuvo: Honne Nykiinen

Tytieltkelakien
piirissii yli
2r4 milioonaa
ihmistt vuonna 2oo2
lf 7i 2.4 milioonaa 18-64-vuotiasta henkilrie ryoskenteli rycield.-

I / kelakien piiriin kuuluvissa rycisuhteissa tai yrittdjdndvuoden
Y 2002 aikana. Heistd 2,1 -iljoo.,r" oli rycissd vuoden 2002
I lopussa.
Kaikkiaan rycieliikejiirjestelmdn piiriin kuului 3, I miljoonaa aktii-

vi-iklistd henkiltja, kun mukaan luetaan alle 65-vuotiaat elakelaiset ja
ennen tarkasteluvuotta elaketurvaa kartuttaneet.

Tiedot kayvat ilmi uusista koko tycieldkejlrjesrelmdn kattavista

ryc;elekevakuutettuja koskevista tilastoista, joita julkaistaan nyt en-
simmlisen kerran Eleketurvakeskuksen, Kuntien eldkevakuutuksen
ja Valtiokonttorin yhteisessd .julkaisussa "Suomen ryoeldkkeensaajat
vuonna 2002".

Tilasto sisiltll tietoja I 8-64-vuotiaiden rycisuhteessa tai yrittdjdnd
olleiden seka ryoelzikejlrjestelmln piiriin kuuluvien eli rycieldkevakuu-
tettujen mdlristl vuonna 2002.Tiedot esitetddn erikseen mycis yksi-
ryisen ja julkisen sektorin osalta. Lisdksi tilastoista kay ilmi yksiryisen
ja julkisen sektorin pliiillekkiiisyys ryciurissa.

Yli kolme milioonaa aktiivi-iktiistii

Vuoden 2002 lopussa ryoelekejerjestelmin piirissl oli 3,1 miljoonaa
18-64-vuotiasta. Heisti 380 000 sai jotakin omaan rytiuraan perus-
tuvaa ryrieldkettl.

Tyoe[akejarjestelmdnpiiriinkuuluviksikatsotaanhenkilot,jotka>

Tytielikeiiriestelmin piirissi olevat r8 - 64-vuotlaat
r ooo henkiliid

t8-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 ii-ig 6o-64 lke
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Tyiisuhteessa
31.12,2OO2

Ei tydsuhteessa eike
elikkeellil 3r.rz.zooz

Eliikkeellli
37.72,2OO2

Seki ty6suhteessa ette eldkkeell6 3r.rz.zooz olevat ovat mukana tyiisuhteessa olevissa.
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...tytietfiketakien
piirissii yti

2,4 mitioonaa
ihmistfi vuonna 2oo2

ovat tyciskennelleet ty<ielakelakien mukaisessa
tytissl tai yrittdjdni siten, etti heilld on oikeus
ry<ieldkkeeseen eldketapahtuman sattuessa tai he jo
saavat omaan tyciuraan perustuvaa rytielikettl.

Saman iklisid Kansanelakelaitolaen vakuutet-
tuja oli 3,3 miljoonaa eli vajaat 200 000 henkil<tii
enemmdn kuin tyiielikevakuutettuja. Kelan
vakuutettu viest<i on kdytinnrillisesti katsoen
sama kuin maassa asuva vdestci. Pelkki koko-
naismlirin tarkastelu ei kuitenkaan anna oikeaa
kuvaa rycieldkejdr.iestelmln kattavuudesta: Kelan
vakuutettu.ia on enemmln vain alle 30-vuotiaiden
ikiryhmissii, mika johtuu ryciehkelainsiidinnrin
ika- ja ansiorajaehdoista nuorten tyrielemean
osallistumisessa.

Vanhemmissa iklluokissa tyciehkevakuu-
tettuja on enemmln kuin Kelan vakuutettuja.
Esimerkilci 60-64-vuotiaita Kelan vakuutettuja
oli alle 270 000 henkilcin vuoden 2002 lopussa.
Sen si.iaan ellkeoikeuden piiriin kuuluvia oli
rytiehkepuolella yli 280 000. Sen selirykseni on,
etti ryrieldkevakuutetuissa on Suomessa asuvien
lislksi ulkomailla asuvia, jotka eivdt kuulu Kelan
vakuutettujen piiriin. Tiillaisia ovat muun muassa
Ruotsiin muuttaneet, jotka ovat aloittaneet ryti-
uransa Suomessa ennen maastamuuttoa. Toinen

ryhml ovat ulkomaalaiset, .iotka ovat joskus rytis-
kennelleet Suomessa.

Yksityisetlii ia julkisetla sektorilla patjon
piiiitlekkiiisyyttii

Yksityisen sektorin eldkeoikeuden piirissd oli
2,8 miljoonaa ja julkisen sektorin 1,5 miljoonaa
henkil<iii. Sektoreiden vililld on paljon piiiillek-
klisyyttd eli yhteinen henkikijoukko on suuri:
1,2 miljoonaa henkikia on tyciskennellyt seka
yksiryisellii etti j ulkisella sektorilla.

Vain julkisen sektorin palveluksessa olleita oli
noin 300 000, joista 75 000 on miehid. Vastaavas-
ti yksiryisen sektorin piirissl koko ry<iel:iketurvan-
sa on kerdnnyt 1,6 miljoonaa henkilcie.

Vuoden 2002 arkana rytiskenreli seka yksiryi-
selli ettl .iulkisella sektorilla 140 000 henkiltjii.
Heisti 50 000 ryciskenteli vuoden lopussa saman-
aikaisesti molemmilla sektoreilla; tdstl joukosta
hieman yli puolet oli naisia.

lari Kannisto
Etdketurvakeskuksen

tilasto-osaston keh ityspiiiilli kkti

E[6keturvakeskuksen yleiski rjehankkeessa ollaan

loppusuoralla. Ensi keviiiinti yleiskirieet eli uudelta

nimeltd soveltamisohjeet ja tiedotteet ltiytyvtit vain

verkosta. Niistii tulee osa ETK:n tyiieltikelakipalve-

lua. Siten keyftaiilta on saatavilla samanaikaisesti

seke voimassa oleva laki ettii sen sovettamisohjeet

ja oikeuskdytiintti. Paperikopioiden iaketu loppuu

kokonaan.

fr. aperikopioista luopuminen ja siirtyminen verkkopalve-
I I t"". ,r.,,"u", ohjeide.r tekemiselle aivan toisenlaiset vaa-

I ' ,i-uLret. Esimerkiksi sisdlt<i tuotetaan uudella tavalla,
I- joten sitl pldtettiin etukdteen harjoitella. Niinpl muun

muassa uusimista vaativat osa-aikaeldkkeen soveltamisohjeet saivat
kunnian toimia pilottirycind.

Siitl, miten uudenlainen ry<i on hhtenyt kdyntiin, TytieLike-
lehti uteli tyoryhm?in jilseniltd.

Osa-aikaehkkeiden soveltamisohjerytiryhmdi vetld yhteyspliil-
likk<i Thpio Karsikas. Tytiryhmiiin kuuluu mycis lakimies Mari
Poikolainen, yksi soveltamisohjeiden kirjoittajista.

- Kun ohjeet kirjoitetaan verkkoon, ne voidaan linkittiiii
suoraan toiminnallisiin yhteyksiinsd, kuten oikeuskdytdntcicin
ja lainsiddlntti<in. Siksi niiden rakenne on suunniteltava hyvin
tarkkaan ennen tyrin aloittamista. Mytis ryyli on tlrkel. tkstin
pitiiii olla lyhytte ja ytimekdstd, Mari Poikolainen kuvailee rycin
vaativuutta.

- Mutta ohjeen taso ei saa laskea. Jos asiaa pitdl perustella, se

perustellaan. Ohjeet kirjoitetaan asiantuntijoille ja jos he tietoa
tarvitsevat, he jaksavat vfidn pidemmdnkin tekstin lukea, Mari
Poikolainen jaTapio Karsikas todistavat yhteen ilneen.

Kumpikaan ei usko, ettl ohjeet jatkossa nykyisisti paljon
lyhenisivdt, silla ryon alla olevasta osa-aikaeldkkeen soveltamis-
ohjeestakin on tulossa yli 10O-sivuinen.

Vaikka paperikopioista luovutaan, niiltl ei kokonaan voi vdlt-
ryi. Tirlosteita tarvitaan jatkossa ainakin ry<iryhmien kokouksissa.
Ohjeet on kuitenkin suunniteltu siten, etti niisti voi helposti
tulostaa erilaisia kokoamia, esimerkiksi vain osa-aikaelikkeen
saamisen edellpykset.

Keyttaiet tytissii mu kana

Yksi hankkeen keskeinen ajatus on ollut, ettd jatkossa ohjeita
tehtdessd kiiyttiijien eli elekelaitosten ry<intekijciiden ndkemykset
otettaisiin entistd enemmln huomioon. PyrkimylsenI on, ettd he
kommentoinnin lisil<si osallistuisivat resurssiensa mukaan mytis
oh.ieitten kirjoittamiseen. Tahan pilottiin loyryi yksi vapaaehtoi-
nen - koulutussuunnittelija Kimmo Terlvi, Eterasta.

Kimmo Terivd odottaakin, ettd hin voisi omalta osaltaan
vaikuttaa siihen, ettd ohje palvelisi nykyisti paremmin kayttejie.
Tella herkelle ndy,ttdd hyv:ilta, silla yhteisryo on pelannut loista-
vasti. Mutta toisaalta ryti on vasta alussa.

Kiiyttiijien toiveisiin vastataan ainakin ohjeitten reaaliaikaisuu-
della, nopeudella ja helppokiiyttdisyydell:i.

\tAeliixe ! o 2oote8



Muutoksen tuulet
uhaltavat

Nopeutta lisli se, ettei koko ohjetta
tarvitse selata lapi, vaan asiahaulla loytaa
helposti haluamansa kohdan.

- Kaikkein parasta uudistuksessa on,
ettii kiiytt?ijiilld on aina asiasta viimeinen
tieto verkossa. Jos esimerkilai laki tai sen

tulkinta muuttuu, muutokset voidaan
heti plivittdd ohjeeseen. Enii ei tarvitse
ihmetella, onko edesslsi voimassa oleva
tieto, kaikki kolme vakuuttavat.

Ohjeistus tulee vieli aukottomam-
maksi, kun my<is vanhat yleiskirjeet
saadaan verkkoon. Tapio Karsikas kevi
viime kesind lepi 1500 yleiskirjertii,
joista hen erotteli varmasti tarpeelliset,
joita oli 600.

Tulevaisuudessa kuitenkin kaikki
vanhat yleiskirjeet skannataan verkkoon,
mutta tdrkeysjlrjestyksessd - ensiksi
tarpeelliset. Vanhoihin yleiskirjeisiin
pddstddn .iatkossa asiahaulla.

Yhteyspiiilllkkd Taplo Karslkas, la-
kimles tarl Polkolainen la koulutus-
suunnlttellla Klmmo Terivi ovat tih-
teneet lnnolla mukaan ylelskirieiden
kehltttmlstyiihdn. Heldiin mlelestlin
vanhaan tapaan tehtyien ylelsklrlei-
den aika on io ohl.

Tytiprosessista entist5
demokraattisempi

Soveltamisohjeiden kirjoittamista varten
on rldtlkiity tuotantoprosessia tukeva
ja ohjaava jlrjestelml. Se mahdollistaa,
ette muun muassa soveltamisohjeiden
luonnokset voidaan ldhettii monelle
henkil<;lle yht'aikaa kommentoitavak-
si. Usea henkilo voi lukea luonnosta
samaan aikaa ja rehde kommenttejaan
niitd varten varatulle paikalle.

Tarkoituksena on, ettd soveltamis-

ohjeet ja tiedotteet, joiden tekeminen
alkaa ensi vuonna, tehdeen uudella
tekniikalla.

Niin Karsikas, Poikolainen kuin
Terdvdkin ovat sitd mieltd, ettd systee-
mi nopeuttaa ja tasavertaistaa tiedon
kulkua.

- Eliikelaitoksissa mycis muut kuin
tietyn soveltamisohj een ty<iryhmin
jlsenet pdisevlt luonnosta lukemaan.
Siten koko prosessista tulee entistd de-
mokraattisempi.

Thpio Karsikas uskoo my<is, ettl tdlld
tavalla sidstetddn aikaa. Tytiryhmien ei
tarvitse jatkossa kokoontua yhti usein.
Kokonaan tapaamisista ei pdistl, mutta
ainakin tahti harvenee.

Te ksti : Mo rjo - Li i so To ko lo
Kuvo: Tuulikki Routio
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Ty6ssfl jaksamisen ohielme
piiittyi kunnialla

Ty0ssii jaksamisen ohjelman nelivuotinen kausi
on pdiittynyt. Projektia johtanut Tuulikki Pe-
tflitlniem i su m m aa, ettii pii ivittii is jo hta m i n e n,
tytin ariessa oppiminen sekii tyti- ja tytiaikajtir-
jestelyt ovat osoittautuneet parhaiksi keinoiksi
parantaa tytipai kan i lmapiiriii ia ty6ntekii6iden
hyvinvointia.

Ohjelman toteuttamisesta vastasivat tyrlmi-
nisteriO ja sosiaali- ja terveysministeri<i yhteis-
toiminnassa opetusministeriOn ja kauppa- ia
teo[[isu usmi n iste ri6 n sekii tycima rkki najiirjest6-
jen ja muiden tahojen kanssa.

Tydssii iaksamisen ohielman tiirkeimmiit
toimintamuodot ovat olleet tiedottaminen,
ty6paikkojen hyvien kiiytiintdjen etsiminen
ja levittiiminen sekii kehittfr m ishan kkeiden ja
tutkimusten rahoitus. Ohjelman tukemana on
syntynyt tyripaikoilta yli r7o hyviiii kiiytiintdii.
Su u ria tutkim ushankkeita on kiiyn nistynyt kah-
deksan.

- Lisiiksi olemme julkaisseet patjon. Esimer-
kiksi kunta-alalle suunnattu opas rohkaisee uu-
siakin tydpaikkoja kokeilemaan ja soveltamaan
m uiden hyviti ktiytti nt6iti. Kai ki tte ty6pai koi lte
puolestaa n sopii Evtiitii tydyhteiscin hyvi nvoin-
tiin -opas, Petditiniemi kertoo.

Pettijiiniemen mukaan ohielman tutkimus-
hankkeet toivat setviisti esiin, ettd tytihyvin-
vointi ei ole sattuman eikti minkiidn yksitttiisen
toimien tulosta, vaan se vaatii mddrdtietoista,
yhteistii kehitystyOtii.

- Piiivitttiisjohtam i nen on tiirkedii. Siihen
kuuluu toimiva vuorovaikutus, tiedonkulku ja
tydhdn vaikuttamismahdollisuuksien [isiiiimi-
nen. Erikseen voisi mainita tytiaikajohtamisen
tarpeen, sillti se on korostunut ttirkeiinii tekiiii-
nii tyrintekijdiden uupumisen ehkdisyssii.

Toinen ttirketi asia Petdidniemen mukaan on
tyti n arjessa o ppi mi nen. - Kokem u ksensiirtoa,
pe re hdyttii m i stii ja hyviiii pa lave ri ktiytti ntdii e i
voi turhaan korostaa, hiin sanoo.

- Soisin viimeistdiin ohielmamme hyvien
tu [osten osoittava n ka iki tte piiiittiij i tle, kui n ka
merkittavaa tydssd iaksamisen ja tyrihyvin-
voi n n in yhteys on tuottavu uteen, Petiijiiniem i

korostaa.

Ensi vuoden TEL-indeksit
vahvistettu

Tydeliikkeet ja muut TEL-indeksiin sidotut etuudet
nousevat ensi vuoden atusta. TydikZiisen indeksi
nousee noin 2,3 prosenttia ja eliikeikiiisen eli 65
vuotta tiiyttiineen r,3 prosenttia. lndeksikorotuk-
si I la pyritiiiin siii lyttii m iiii n pitkda i ka isesti ma kset-
tavien sosiaaliturvaetuuksien tosiasia[[inen arvo.

Sosiaati- ja terveysministeri6 on vahvistanut
vuoden zoo4 TEL-indeksiluvut Eliiketurvakeskuk-
sen tekemien laskelmien m u kaisesti. Ty6i kiiisten
indeksipistetu ku on zt5t ia e ltikeikiiisten zoz8.
Kyseessii on vuotuinen indeksitarkistus, joka pe-
rustuu hintoien ia patkkojen muutoksiin.

TE L-i nde ksi tlii ko rotetaa n ka i kkia ty6e tii kkeitii
sekii muun muassa [iikenne ia tapaturmavakuu-
tuskorvauksia. I ndeksi vaikuttaa mycis sotilasvam-
mojen ja -tapaturmien, sukupolvenvaihdos- ja
luopumiseliikkeiden, luopumiskorvausten ja
kuntoutusrahan mddriin. Mycis omaishoidon tuen
ja perhehoitajien palkkioiden enimmiiismdiiriit on
sidottu TEL-indeksiin.

TEL-indeksiti kdytetdiin mycis laskettaessa sai-
ra us-, iiitiys-, isyys ia vanhem pain hoitorahojen
miitiriii.

Elikkeellejifi misi kfi nousussa valtiolla
Etiikkeettesiirtymisikii vuonna 2oo2 on valtion etiike-
jiirjestetmiin (VEL) piiriin kuutuvasta tydstii edetleen
noussut - nyt jo seitsemdttd vuotta. Etiikkeette siirryttiin
58 vuoden ja ro kuukauden ikdisenii, mikii on kuukausi
mydhemmin kuin edetlisenii vuonna ja vuosi ia kotme
kuukautta mydhemmin kuin vuonna 1996.

Osa-aikaeliike oli valtion eldketain piiriin kuuluvien
tyrintekijciiden suosiossa vuonna zooz. Osa-aikaeliik-
keitii alkoi 16oo, kun vuotta aiempi miiiirii oli 9oo; lisii-
Vsla n prosenttia. Vastaava trendi on oItut havaittavis-
sa mycis yksityisetlii sektorilta ja kunnissa. Taustalta voi
niihdii vuoden 2oo3 atusta voimaan tulteen lakimuutok-
sen, jossa osa-aikaeldkkeette siirtymisen ikiiraia nousi
56:sta 58:aan vuoteen.

Valtiokonttorissa on myds laskettu etiikeiiin odotetta
vattion etdketurvan piirissd oleville. Tyciuraa aloittavan
henkitcin eldkeidn odote vuonn a 2oo7 oli 59 vuotta ia
yksi kuukausi. Mycis tdm2i luku on ollut nousussa, koska
vuonna 996 se oli 58 vuotta viisi kuukautta.

Mycintei nen ke h itys se kii elii kkee ttejiiii m isiii n ettii
etdkeidn odotteen nousussa vastaa niitii tavoitteita,
joiden puolesta valtion tydpaikoitta on tehty ty6tii pit-
kddn. Vattiokonttori on oltut tukemassa tydpaikkojen
tyci hyvi nvointity6tii KAI KU -o h je tm a I [aa n. Vuo n na zooz
atettiin ohjetman piirissd koututtaa valtion tydpaikoitte
ns. Kaiku-kehittajia. (Valtiokonttori)



Yritttifielikkeiti maksussa yli roo ooo

Syysku ussa yrittii j iie tiikkeid en m iiii rii ytitti e nsi m mdi -

sen kerran 1oo ooo kappaleen rajan. Kaikkiaan niitd
oti maksussa too 125. Vuoden zooz [opussa yrittiijien
etiiketain YEL:n piiriin kuuluvia vakuutettuf a oli 166
ooo. Tii m ti n pe rustee [ [a yhtii yrittiiliielzi kkee n saa jaa
kohti on noin t,5 aktiiviyrittiijiid. Kun tarkastetlaan
kaikkien tydtiitekevien ja eldkeldisten suhdetta, niin se
on hieman parempi eti yhtZi etiiketdistd kohti on kaksi
tycit2i tekevii2i.

Tied ot kiiyviit se [vi [[e Etii ketu rva kes ku ksen
syyskuun kuukausititastosta.

Toisin kuin yrittiij2it yleensd uskovat, YEL ei ote pet-
kiistiiiin vanhuuden turvaa. Ldhes puolet nyt maksussa
olevista etiikkeistii maksetaan muun kuin vanhuuden
perusteetta. Eliikkeistii noin joka netjiis (24 246) on
pe rh e-e [5ke. Tyd kyvyttci myyd e n pe ru stee lta e lii kke itii
maksettiin 16 5oo kappaletta ja tydttbmyyden perus-
teella roog kappaletta. Osa-aikae liikkeitii oti maksussa
4 645 kappatetta ja vanhuuseldkkeitti 53 725 kappa-
letta.

Kansanelikkeet nousevat
o,6 prosenttia

Kansaneliikkeisiin, perhe-eltikkeisiin, rintamalisiin
ja vammaisetuuksiin tulee ensi vuoden alusta o,6
prosentin indeksikorotus.

Vuoden zoo4 kansanelSkeindeksin pisteluku on
:-;57 G349 vuonna zoo3).

Kansaneliikeindeksi seuraa elinkustannusin-
deksiii. Kansane liikelaitos vahvistaa kansanelii-
keindeksin vuosittain kalenterivuoden kolmannen
vuosineljiinneksen (heinii-, eto- ja syyskuu) keski-
miiiiriiisen eli n kustan n usindeksi n perustee[[a. Las-
kutapa perustuu lakiin kansaneliikeindeksistii.

Kansaneliikeindeksin nousu merkitsee pieniii
korotuksia indeksiin sidottujen etuuksien euro-
miiiirii n. Yksi niiisen, ensim mdisessti kuntaryh mds-
sii pelkiin kansanetiikkeen varassa asuvan henki-
ltin e]iike kasvaa 493,45 eurosta 49688 euroon eli
2,93 eurolla kuukaudessa.

Eliikkeen [apsikorotus nousee r8,4r euroon
kuukaudessa. Rintamalisd on korotuksen jiilkeen
4t,23 eur oa ku u ka ud essa. Myds e lii kkee n saa j i e n
hoitotukiin, vammaistukiin ja [apsen hoitotukiin
tulee vuoden zoo4 alussa o,6 prosentin korotus.

Tydttci myystu rva n tiiysi pe rus pii ivti ra h a ja tyd -

markkinatuki kasvavat 23,o2 eurosta 23,t6 euroon
piiiviiii kohtietinoin 3 euroa kuukaudessa.

I ndeksikorotus lisdd Kelan eliikemenoja arvio [ta
r5,o milioonaa eu roa. Kelan tytittrimyysturvame-
noihin korotus merkitsee arviolta 7,o miljoonaa
euron kasvua. (Kela)

Veto-ohielma
edisttmtin
tydetlmiin
Yetovoimaa

s-

Sosiaali- ja terveysministe-
riri jutkisti syyskuun lopus-
sa uuden Veto-ohjelmansa
eli Ohjetman vetovoimai-
seen tytieliimiiiin. Sen tar-
koituksena on yttiipitiiti ja
edisttiii tydn ja tydetdmdn
vetovoimaa. Siintiovat mukana myds tydmarkkina- ja
yrittiijiijiiriest6t, opetusministeri0, tyciministeri6, kaup-
pa- ja teollisuusministeri6 ia Tydterveyslaitos.

Tyrintekijdiden viihtyminen ja jaksaminen ovat keskei-
siii ajatuksia, ioita ohjelma vetovoimaiseen tyde ltimStin
kehittiiti. Oh je tma on su un nattu kaiki tle ty<iikiiisi tte,
m utta erityisesti i kdtintyvi tte tydntekiidi tte ja tydetiimiin
vasta-alkajille.

Tavoitteena on saada nuoret aloittamaan tyciuransa
nykyistii aikaisem min sekii i n nostaa i kiiiintyneitti tydnte-
ki jd itii pysym iiii n tyrie lii mtissd ka hdesta ko I mee n vuotta
nykyistii pitem piiii n. Kun huolehditaan tytintekijdiden
turva [[isu udesta, te rveydestii ja hyvinvoin n ista, luodaan
edeltytykset tytin ilon stiilymiselle koko tyduran ajan.

Viisiteemaa

Hyvii tyde liimiin laatu ja turvallisu usku lttu u ri -teemas-
sa kiinnitetiidn huomiota muun muassa tydtapaturmi-
en torjuntaan sekii tydterveys- ja tydturvallisuustie-
don hyvien kiiytiintrijen vdlittSmiseen.

Tehokas tydterveyshuolto ja kuntoutus aihepiirissii on
yhtenii tavoitteena luoda malli, jossa tytikyvytttimyyden
uhkaan puututaan ajoissa ja kannustetaan ihmisid oma-
toimiseen kuntoutukseen.

TyOe[6miin moninaisuus ja tasa-arvo -teeman tavoit-
teena on [iittiiii tasa-arvoniikdkulmat entistii tiiviimmin
tydeliimiiSn. Tiissii etsittitin my6s uusia keinoia tydn ja
perhe-eliimiin joustavaan yhteensovittam iseen.

Kann ustava toi meentu lotu rva ja tydsstio loai ka -teema
keskittyy arvioimaan uuden eliikelainsdtidiinnrin toteu-
tumista kdytiinndss5.

Toi mi ntaryhm ien koord i noima teematydskentely mer-
kitsee kiiytiin ntissii ke h ittiimis- la tutkim ushan kkeiden
kdynnistdmista seka koulutuksen jiirjestiimistii. Veto-oh-
jelma jatkaa suomalaista muita tydeliimiiii kehittiineitii
hankkeita, kuten Kansallista ikiiohjelmaa ja Tydssii jak-
samisen ohjelmaa.

Veto-ohjelma jatkuu vuoden 2oo7 loppuun asti. Oh-
jelman alkuvuosina tavoitteissa onnistumista arvioidaan
se u raama lla, kiitintyykd kehitys ha luttu un su u ntaan.
Lopulliset vaikutukset ja tulokset mitataan vuoteen 2o1o
mennessii.
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I I I hirjen Etekkeelle osansa
ytimmtn iohdon palkitsemisessa

uuryritysten johto ei viime
vuosina saamastaan runsaas-
ta julkisuudesta huolimatta
muodosta kovin suura ryhmiiI

kanssa kuuluneet ylimmln johdon
palkitsemiseen. Ehka .ioka kolmella
neljisri toimirusjohtajasta on lisaeli-
kevakuutus. Johdon elekesitoumukset
on osakeyhtidlain mukaan esitettivi
mytis tilinpltitiiksessli.

Ylimmln johdon palkat nousivat
Suomessa 1990-luvulla 2,5-kereisesri.
Muutoksen aiheumi Yhdysvalloista al-
kanut omistajaetuja korostava osakesi-
donnainen johdon pdkirseminen.

Osakkeilla ja tytisuhdeoptioilla omis-
tajat kannustavat johtajia kasvattamaan
yrirysten tulosta. Ilmiti johtuu pitkilti
mahdollisimman hyvln ehketurvan
tavoittelemisesta kehittyneissl mais-
sa. Suurimpien yritysten tlrkeimmlt
omistajat ovat usein jlttikokoisia kan-

sainvilisiii institutionaalisia sijoimajia,
tyypillisimmin ellkerahastoja, -siiiitiditii
ja -vakuutuslaitoksia.

Kir.iassa pohditaan eri palkitsemis-
tapojen vaikutusta johtajan aikaansaa-
maan tulokseen. Osakkeet ja optiot
osoittautuvat varsin heikkotuottoisilsi
yrirylselle vaikkapa ehkejdrjestelyihin
verratruna. Ellkejlrjestely tukee pit-
kiijanteista tulevaisuuteen suuntautu-
nutta johtamista, koska eliike-edunkin
voi nauttia vasta, kun tyd ja tulos on
jo tehry.

Ehkejlrjestelyst?i sekii yritys ettl
johtaja voivat saada merkittlvi[ ve-
rohytityjii viihennyksine. Silti tutkijat
esittlvit, ctt{ nuoremmat johtajat
saattavet vieroksua eliikejiirjestelyjii,
koska he tarvitsevat rahaaja eplilev{t
lains?iidiinntin muuttuvan ennen elike-
tapahtumaa. Varttuneen ja jo varakkaan
johtajan palkitsemiselsi lisiicliike sopii
paremmin. Lyhytaikaisen ehkesopi-
muksen kustannusvaikutukset yriryk-
selle jiiretii?in kuitenkin huomiotta.

Vaikka kirjassa kuvataankin p"lk "-
saajan lakisliiteisen eliifteturvan periaat-
teet ja niihin 2005 mlevat muutokset,
lakisiiateisen ja vapaehtoisten elikkeiden
suhdetta ei kunnolla selvitet[. Tytiele-
keturvasta on kerrottu hajanaisesti ja
valilla alaviitteisiin piilorraen, kuten
esimerkiksi merkittiiviistii osakkeiden
ja optioiden vdlisestii erosta elekepal-
kan laskennassa. Osakkeet ovat ellke-
palkkaa, kuten muutkin luontoisedut.
Optio taas ei ole, koska sen arvo ei ole
$uoraan sidoksissa edunsaajan omaan
rytihiin. Omistajayrittiiji?i kiisiteltiiessii
YEl-vakuutusta ei mainita lainkaan.

Kirja on kuitenkin ainutlaatuinen
kokonaisesirys paljon keskustelua he-
rittiineest{ aiheesta - huippujohtajien
palkitsemisen perusteista.

Klmmo Kontio

Ihitheitno - Lilttyniemi - Thinio. Ylim-
mitn j o h do n palh its em isj drj este lm itt.
Thlentum 2003. 297 siuaa.

Ylimmin
johdon
palkitsemis-
jiirjestelmet
Hyvii saa palkkansa?

S
Suomessa. Markoissa vuosittain miljoo-
natuloja nauttivia johta.iia lienee meilli
ehki runsas tuhat, joista naisia on vajaa
l0 prosenttia.

Kolme liikealouden tutkijaa, Seppo
Ikiheimo, Risto Tainio ja Timo Ltiyt-
tyniemi ovat hiljattain tehneet tutki-
mulsen ylimm?in .iohdon palkitsemis-
jiirjestelmistl. Kirja on otsikoitu haas-
tavasti "Saako hyve pdkkansa?" Kirjan
ilmesrymisen jilkeen Ltiyrtyniemi siirtyi
valtion elekerahaston johtoon.

Vanhastaan ellkejlrjestelyt ovat
yhdessii palkan ja muiden etujen

rydffi t o 2oo!
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=ttArsrunvlKEsKUs
Merkonomi Maria Valtonen ja
tradenomi Anneli Louhelainen on
ni m itetty projekti p€itill i koi ksi tietojiir-
jestelm6osastolle.

Filosofian maisteri Satu Jumppanen
on nimitetty suunnittelijaksi eliikejtir-
jestelmdosastolle.

EIJIKE.FEililIA
lT-palvelut ja kehitys -toiminnossa
valtiotieteiden maisteri Pekka Mattila
on nimitetty palvelukehitysptitillik6ksi.
lT-operaatiot -ryhmain esimieheksi
on nimitetty jtirjestelmtipiiiillikko Ari
Tommiska.

Valtiotieteiden maisteri, Mikko
Karpoja, SHV on nimitetty 1.1.2004
alkaen El6ke-Fennian aktuaarijohta-
jaksi.

Vakuutustekniikan pririllik6ksi on
nimitetty 1.1.2004 alkaen fi losofian
lisensiaatti Kimmo Karppinen, SHV.

ETERA
Valtiotieteen maisteri Antti Jiirvinen
on nimitetty asiantuntijaksi ja valtio-
tieteen maisteri Kimmo Terivi on
nimitetty koulutussuunnittelijaksi laki-
ja koulutusyksikk66n.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Raimo
Tolonen on nimitetty asiantuntijaksi
Eteran eldketoiminnon projektiryh-
maan.

TIETA
Lritiketieteen ja kirurgian tohtori,
dosentti Hannu Leinonen on nimitet-
ty yliliiiiktiriksi 1 .6.2004 lukien. Hiin
seuraa tehtdvdssd nykyistii ylil?itikti-
riti Matti Saarista, joka jea vanhuus-
eltikkeelle kyseisestd ajankohdasta.

Hannu Leinonen on toiminut muun
muassa sivutoimisena ratkaisijalaiai-
kdrind Melassa 1970-luvun alkupuo-
lelta liihtien.

Pfiivi Huotari
Melan iohtoon

Maatalousyritt€ijien eldke-
laitoksen hallitus on nimittiinyt
varatuomari, apulaisjohtaja PSivi
Huotarin Maatalousyrittaijien
eliike la itoksen toi m itusjohtaja ksi
1.11.2004 lukien. Hdn toimii

runsaan vuoden ajan johtajana
toimitusjohtaja Taisto Paatsilan
alaisuudessa tdmiin eltikkeelle-
siirtymiseen 31. 1 0.2004 asti.

Pdivi Huotari (44) on tydskennellyt
Melassa vuodesta 1986 ldhtien.
Hdn on vastannut lakiasioista ja
toiminut johtoryhmdn asiantuntija-
jEisenenii vuodesta 1 990 ltihtien.

IO

IO

telan laklmlesten tehtivilakoa
on tlsmennetty
Apulaisosastopiiiillikk6, varatuomari
Risto Syvtilti aloittaa eldkeosaston
osastoptiiillikkdnti 1 . 1 .2004.

Talous- ja hallintolinjan lakimies
Eija Korpitoimii Melan ylimpien
hallintoelinten sihteerinS. Hdn vastaa
edelleen talous- ja hallintolinjan sekd
perinndn lakiasioista ja toimii riskien-
hal I intapii6 ll ikk6n;i.

Lakimies, varatuomari Sonja Lilius
on nimitetty lakiyksikon piiiillik6ksi.

Lakiyksikk66n kuuluvat myds laki-
mies Stella Jansson ja lakiasiain
assistentti Hanna Manni.

TAPIOLA.RYHMA
Liiiiketieteen tohtori Maarit Gockel
on nimitetty Elaike-Tapiolaan yliltizikti-
riksi ja ratkaisu- ja kuntoutusosaston
osastopiiiillikdksi. Ylikieikririn tehtti-
vissd hdn aloittaa vasta 1 .1.2004.

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti Mari
Salmi on nimitetty kuntoutusp6dl-
likOksi ja kuntoutusryhmiin ryhmil-
esimieheksi.

Ylioppilasmerkonomi, YWS Asko
Mustonen on nimitetty ratkaisu-
piitillik6ksi ja ratkaisuryhmdn ryhmd-
esimieheksi.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Marko
Heikkinen on nimitetty kuntoutus-
suu n nittel ija ksi Ekike-Tapiolan
eldkeratkaisu- ja kuntoutusosaston
kuntoutusryhmddn.

VARIIA.SAMPO
Kasvatustieteiden maisteri Katriina
Ahtee on nimitetty asiakaspeiiillik6ksi
Evita-tydhyvinvointipalveluihin. Ahtee
toimi aiemmin Varma-Sammossa
henkil6stdkeh ityskonsultti na.

Liikuntatieteiden maisteri Maaret
Ilmarinen on nimitetty asiakasptitilli-
ktiksi Evita{ydhyvinvointipalveluihin.
llmarinen toimi aiemmin projektipdiil-
likkdnti Valtiokonttorissa.

VER!TAS.RYHilA
Kauppatieteen maisteri Marja Save-
la, 39, on nimitetty vakuutusryhmd
Veritaksen sisiiiseksi tarkastajaksi.
Htin hoitaa Veritas Eldkevakuutuk-
sen, Veritas Henkivakuutuksen sekd
Veritas Vahinkovakuutuksen sisdisen
tarkastuksen. H6n on aikaisemmin
toiminut muun muassa. lf-Vahinko-
vakuutusyhtiO Oy:ssd kirjanpito-
pdiillikkdnti.

Valtiotieteen maisteri Kimmo Taski-
nen, 35, on nimitetty vakuutusryhmd
Veritaksen DW-jtirjestelmdasian-
tuntijaksi. Hdn on aikaisemmin toimi-
nut muun muassa Tieto-Tapiola
Oy:ssd asiakaspalveluptitillikkdnii.
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Finland decides on its
own earnings-related

pensions in the EU

The position ofthe Finnish statutory
earnings-related pensions in the EU
was agreed on in Fintand's Treaty
of Accession. Fintand wishes that
the Treaty remains in force as such,
also when deciding on the new EU

constitution.
As the statutory earnings-retated

pension scheme is characterised by
insurance obligation, defi ned benefits,
joint and several tiability, solidarity
over the generations, and partty funded
pensions, it is clear that it comes under
the first piltar of social security in the EU
ctassification.

The scheme is administered by private
pension insurance companies and
other pension providers, not by a state
monopoly as in most other EU countries.
It is one of the few first-piltar pension
schemes within the EU where there is
competition, and is thus an exception to
the monopotistic modeI prevalent in the
first pitlar. Competition and economic
dynamics were [inked to a scheme that
produces guaranteed benefits as early
as the beginning of the r96os when the
Finnish scheme was established.

A scheme that covers the entire
working poputation and makes long-
term pension commitments can only
operate under one set of rutes. This is
why Finland wants to keep the statutory
earnings-retated pension scheme in
its own hands and decide itself on the
rules governing competition within the
scheme, also in a new EU, writes Reijo
Otlikainen, editor-in-chief, in his leadlng
articte.

Pension reform studied in the
local government secto]

The basic principtes of the pension
reform (zoo5) are simitar in the private
and local government sectors, even if
the chosen occupational retirement
ages in the latter wil[ remain unchanged.

According to the survey, the
employees are not enthusiastic about
the possibitity of remaining in the
labour market after age 53. Even though
they woutd be in good health and the
amount of the pension would increase,
54.2% would exit the [abour market.
As many as 24.5o/o of the respondents
are uncertain about what they would
do. Those considering postponing
their retirement beyond age 63 are in
a clear minority,tt.zoh. Women are
less tempted than men to stay on in
working life. The reasons for this may
be the higher socio-economic position
of men, different care responsibitities
that are more common among women,
the male spouse has retired eartier, and
the occupationaI retirement ages in
occupations dominated by women.

The otder age groups are more certain
than the younger ones that they wilt
either continue in work [onger or leave
working tife. Atso, the higher educated
a person is, the more tikely he or she is
to stay on in the labour market. Good
workplace atmosphere, cooperation and
leadership, and the emptoyees' health
and possibilities to influence their own
work as well as a corporate culture
that supports continued participation
in working life affect peopte's plans to
continue working after age 53.

The survey results indicate that
the pension reform needs measures
that support its objectives to defer
retirement. The employees' uncertainty
about whether to continue in working
life can partly be prevented by
increasing their knowledge ofthe new
pension scheme. The reform cannot
be effective without measures that
support the emptoyee's wetl-being at
work, changing the pension scheme
is not enough. The emptoyers'actions
together with the employees' ptans wilt
thus be crucial to the success ofthe
reform.

Changes in
rehabilitation give

employees better rights
The provisions on rehabilitation
within the earnings-related pension
scheme witl be amended as of zoo4.
The amendments are based on the
legislative proposat of the labour market
organisations, the authorised pension

providers, and the Finnish Centre for
Pensions.

The objective is to start rehabititation
at an earlier stage so that a person's
disabitity for work can be prevented
better and eartier than before, or at
least postponed. The aim is also to
contribute to more peopte staying on in
working life, and to increase the average
effective retirement age.

Rehabilitation witt be both statutory
and discretionary. Rehabilitation
application, the quatifying conditions,
giving a decision, and the right of
appeal, for example, wil[ be regulated
by law The appticant thus has to
receive an appeatable decision on his
or her right to vocational rehabilitation.
At present, the applicant has not had
the right to appeaI against a reiection.
As the content of rehabititation wil[
continue to be under the discretion of
the pension providers, it is not sublect
to appeat. This means that the pension
provider's decision concerning the
rehabilitation plan cannot be appeated
agai nst.

The reform emphasises that
vocational rehabititation takes
precedence over the disabitity pension.
A person's possibilities of rehabilitation
must be examined before granting a

disabitity pension. lt is the pension
provider's responsibility to guide a
person towards rehabilitation if he or
she meets the qualifying conditions.
Rehabltitation shal[ be apptied for on
an apptication form confirmed by the
Finnish Centre for Pensions (form K).
Using the apptication form increases
legaI certainty.

A new benefit witl be introduced, i.e.
partiat rehabititation attowance. lt is
paid if the rehabilitee, while receiving
rehabititation, has earnings amounting
to 5o% ofthe pensionable wage. Partial
rehabilitation allowance is 5o% of the
rehabilitation altowance. Discretionary
rehabilitation assistance can atso be
granted more often than before. lt
amounts to the size of the disabitity
pension and is not subject to appeat.

The reform means considerable
improvement in the applicant's legal
protection, and gives a clearer picture
ofthe objectives and content of
rehabititation. The new rules appty to
vocationaI rehabititation if the decision
is given and the rehabilitation measure
starts after the turn of the year. There
wilI also be some specifications to the
rutes [ater.

OI

- ur)trlrl
Stavine loneer in
workin! lifeis not

rnsPrnng
At the beginning of zoo3, the Local
Government Pensions lnstitution
investigated the attitudes of tocaI
government emptoyees towards the
new old-age pension scheme. The study
is part ofthe project Local jobs zoro, the
objectlve of which is to provide for the
challenges caused by the age structure
in the local government sector in the
near future.
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Lapsetko
tytielilkkeiden
pelasffis?

/-l dann<illisin vlliajoin maalataan eteemme

\ kauhukuvia, ioiden mukaan elakemenot
\ iohta.,at maamme raloudellisiin vaikeuk-

\.-rr ri i n. El:ikk.ir,I tulee kilpai I ukyvyllemme
painolasti. Elikekuluja aktiivivdestci ei pysry ehka
ei haluakaan kantaa.

Paeministerimme esitti ratkaisuna pulmaan
lapsentekotalkoita seka opinrojen nopeuttamis-
ta,

Kaikkitietdvl gurumme Raimo Sailas tyrmisi
taloudellisten kiihokkeiden tehon syntyr.yyden
lisddmisessd todeten lisdksi, etteivd.t nyt tehtdvlt
lapset ehdi auttaa taloudellisessa ahdingossa, koska
he tulevat ty<ielemean vasta 25-vuotiaina.

Sailaksen vditteet ovat mielenkiintoisia. Varsin-
kin kun muistaa, ettd rationaalisinakin piiiitriijinii
pidetryjen kanssakulkijoittemme ratkaisut usein
perustuvat kokonaisuuden kannalta varsin mi-
tdttomiin hyrityihin. Vai miksi "Hullut pdivlt"
suurimmassa tavaratalossamme saavuttavat niin
suuren suosion. Tai miksi ry<inantajat vaihtavat
vakuutuksia vaatimattomien "hyvitysten" takia
pyslhtymdttd miettimdin lainkaan itse vakuu-
tuksen kannalta olennaisempia asioita.

Vuonna 1973 meilla synryi noin 57 000 lasta
ja pari vuotta my<ihemmin 66 000 lasta. Vuonna
1 980 synryneitii oli 63 000 ja 1983 synryneiti oli
67 000. Jos Sailakseen on uskomista, on puhdas-
ta sattumaa, ettd synryvyyden lis[ykset sattuivat
samaan aikaan Iitiyspiivlrahan parannuksien
kanssa.

Aamulehden Matti Pitkon mukaan pidministe-
rimme sai opintonsa valmiiksi 12 vuoden uutteran
opiskelun jdlkeen. Toinen keskeinen poliittinen
vaikuttaja, Eero Heiniluoma opiskelee Pitkon
mukaan edelleenkin. Ainakaan yhteiskunnassa
sijoittumiseen ei pitkalla opiskeluajalla ndyri ole-
van kielteistd merkirysrl.

Merkittdvdmpii lienee, kuinka nuoriso aikan-
sa kd.yttdd. Valtaosa nuoruudesra voidaan keyrda
politiikassa tulevan uran suunnittelussa, sossun
luukulla jonottamiseen tai sitten "rehellisessd."
rytissii ja opiskelussa, opiskelijat oheisrycissl opis-
kelujensa rahoittamiseksi. Jos parinkymmenen
vuoden pllsti valtaosa nuorisosta valitsee sossun
luukun, politiikan tai ketturyttrijen tapaisen suun-
tauksen, on Sailas oikeassa, tdniln synryneet eivlt
helpota lainkaan ld.hitu.levaisuutemme rahoituson-
gelmiamme.

Kokonaan toinen asia on, ettd td.mdn pdivdn

kauhukuvat perustuvat suurelta osin pelkdstldn
yli 65-vuotiaiden mddrln vertailuun tytiikiiisiin.
Tiro suhde kasvaa merkittdvisti, Suomessa jopa
enemmln kuin juuri misslln muualla Euroopas-
sa. Johtopidtriksid tehtdessi unohdetaan kuiten-
kin, ettd meilla lahiaikoina siirryy vanhuuselek-
keelle suurten ikiiluokkien tydttcimid ehke 300
000 ja ry<ikyrytt<imyTsehkeleisie samoin lehes
300 000. N?iiden vanhuuselakkeelle siirtyminen
merkitsee siten hhinni sosiaaliturvan nimen
muuttumista.

Kansantaloudesq qhkn\uyana ndhry muutos
onkin keytann<in merkirykseltddn paljon uskotel-
tua pienempi. Kun jatkossa sekd tyritttimiemme
ettn ry<ikyvy'tt<imiemme mddrd pienenee merkittd-
vlsti ja kun lisiilisi lapsia on ehke 100 000 vdhem-
mdn, eivdt sosiaalimenomme kasva lainkaan sitd
tahtia, mitl yli 65-vuotiaiden mlirdn lisdykseen
tuijottamalla vditetdln.

Kaikki edellyrykset ry<itt<imyyden ja tycikyi.yt-
trimyyden suotuisaan kehirykseen meilla on, silla
timdn pdivdn aktiivit ovat terveempil ja parem-
min koulutettu.ia kuin koskaan historiassamme.
Silti maailman alituinen muuttuminen edellyttea
kaikkien tahojen massiivisia ponnisteluita ennen
kaikkea ammattitaitomme sopeuttamisessa uusiin
vaatimuksiin.

Iklrakennettamme suurempi ongelma onkin
rycipaikkojen karkaaminen Suomesta. Esimakua
olemme saaneet teollisten rycipaikkojen siirrymi-
sestd Viroon tai aina Kiinaan saakka. Jos tlhin
liittyy kansainvd.listen yrirystemme piikonmorei-
den pako Keski-Eurooppaan, olemme vaikeuksis-
sa. Ainoa lddke ongelmiin on tlssdkin rydntekij<ii-
demme korkean osaamisen tason ja motivaation
yllapito sekd yrirysten muitten tarpeiden riittdvd
huomioon otto.

Ndin on ndreet!
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2005
Tyoeldkeuudistus

Tehotiedotus
joustavasta etfl keiflstt
alkaa Koko tytietii ke j ti ri este I m in yhtei n en viesti nti ka m -

pan ja vuod en 2oo1 e[6 keu ud istu ksen ioustavasta
vanhuuseliikeiiistii on kiynnistymdssii. Se on koh-
distettu vakuutetuitle, joilla on uudistuksen mytitti
vilitttim iisti m ahdottisuus tehdti valinta tytiuran jat-
kamisen ia etiikkeen v?itillii. Kampanian keskeinen
sanoma on, ett6 tytissi kannattaa jatkaa.

Viestintdkampanjan kohderyhmini ovat t940-
luvun alkupuoliskolta syntyneet vakuutetut. H eitle
pyrittitin antamaan ia viitittiimidn mahdollisimman
patjon tietoa e16keikiiuudistuksesta ja tyiiss6 iatka-
misen runsaskdtisestH palkitsemisesta e[6kkeessii.
Kampanjan tarkoituksena on, etti vakuutettujen
piiiittikset etiikkeetle siirtymisesti tai tytissii iatka-
misesta perustuvat tietoon.

Luonno[[isesti kampanjatla pyritiiiin kdynnis-
tdmHin keskustelua tytipaikoitla mytis yhdessd
tekemisen meiningistd, tarkoitettakoon silld sitten
i ktijohtam ista, asen n oitu m ista i kiiiintyn eisi i n tytin -
tekiitiihin tai tytihyvinvointia yleens6.

Kam pania kiyn n istyy marras-joulu kuu n vai htees-
sa, kun eriiiit elikelaitokset tiihettdvit ensimmiiset
laskelmat kohderyh m66n ku uluvi lle vakuutetuil-
leen.

Vakuutettuja ldhestytiiiin hyvin monella tavalla:
ioskus jouko[[a, toisinaan taas yhden elHkelaitok-
sen voimin.


