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A uurille ikeluokille tarjotaan vield kerran suurta vastuuta Suomen

\ tul.u"isuudesta. Heti sotien iiilkeen synryneiden pitdisi ponnistella

\ toissa kymmenkunta vuotta, jotta hyvinvoinriyhteiskunta sdilyisi

\.-f u"hrrnr. llynto osoitetaan .ill. strkr.rpolretle, loka aikanaan pul-
listi koulut, muutti kaupunkiin, teki ttjiti, kustansi hlwinvointipalvelujen
rakentamisen, valtasi politiikan ja hyttryi itsekin voimastaan'

Heti rauhanteon jilkeen synryneet ikaluokat ovat edeltdjiddn terveempid

ia osallistuneet koko ikdnsi enemm:in tyoeldmdin kuin aiemmat polvet'
Ennen sotia tai niiden aikana synryneet eivdt pdlsseet yhtd vahvasti vaki-
tuisiin tciihin kiinni. Heilla oli muun muassa varsin puutteelIinen kou-
lutus, mutta opintietl ehdittiin jo hieman leventdd suurten ikdluokkien
nuoruudessa.

Nykyisilla noin 55-vuotiailla on takanaan verrattain ehyt tyoura,
joka ndyttii jatkuvan. Nykyisten ikdantyneiden eli 55-64 -vuotiaiden
ryollisrysasteet pysyttelevdt hitaankin kasvun oloissa korkeammalla kuin
tuonikdisilla huippusuhdanteessa 1990. Nuoremmatkaan eivdt ndytd
pidsevdn samalle tasolle kuin suuret ikdluokat riskeimpind vuosinaan.
Ndyttdd jopa siltl, ettd 24-54 - vuotiaita hdvidd tycimarkkinoilta. Heidan
tycillisyytensd alenee, mutta rydttcimyytensl ei vastaavasti kasva.

Hyvinvoinnin ja ryon yhteiskunnan pulmat on tapana kohdistaa kan-
san ikdintymiseen, mutta vden vanheneminen ei kaikkea selitd. Tyciurat
lyhenevdt jo alusta opiskelujen venymisen vuoksi ja reikiinrywdt keskeltl.
Koulutus- ja tyc;llisrysviisaille kerddntly paineita tydkarridlrien alku- ja
keskivaiheista samaan aikaan kun eldkepolitiikalla koetetaan pidentdd
urien loppupidtl.

Suomessa siirrytdln nykyisin eldkkeelle keskimdlrin 58,8 vuoden ilssl
ja rytiehmdstd poistumisen keski-ikii on 61,6 vuotta. TyOn jattoika on kor-
keampi, koska pienenkin rytrpanoksen tekijdt pddsevlt tilastoissa ry<illisten
kirjoihin. Molemmat lukemat ovat kuitenkin aivan eri hehtaarilla kuin
vuoden 2005 eldkeuudistuksessa asetetut tavoitteet. Niiden mukaanhan
elakkeelle saa hhted 62 iklvuoden idlkeen, mutta toissd jatkamista 68
vuoden ikaen asti kannustetaan.

Ikldntyneiden osallistuminen tycieldmddn on Parantunut' mutta tyo-
urien pitenemisvauhti ei riitl eldkeuudistusten tavoitteiden saavuttamiseen.
Suuret ikdluokat ovat kylle tyrihistoriansa puolesta hurjaa joukkoa, mutta
paljon pitiiii vield tapahtua ryonteon ja rytjpaikkojen kulttuurissa.

Kuntoutuksesta ja tytrkyryttcimryden eh-
kdisystd on tehry hyviii peetc;ksid, ioita tuetaan
parhaiten pitamdlla kiinni yksilokohtaisesta
asioiden kesittelyste. Vlestrirakenteen muu-
tos korjaa aikanaan ikaentyneiden arvostusta

ryrimarkkinoilla, mutta tdmdn sopisi tapahtua
vahen akkia. Muuten huomaamme ajan ja ti-
lanteen lipuneen ohi.

Reiio
Ollikoinen
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4 MinisterisinikkaMdnkiire:
Etiikepaketti on ja pysyy
- Eliikepakettia ei avata, sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mtjn-
kiire sanoo. Hdnen mukaansa hallituksen tavoitteleman tyciltisyys-
asteen nostoevaat lOytyvat tyOelamasta ia tydyhteis6sta.

Kilpaitu puhututtaa vaikuttajia
Tehokkuutta, tuottavuutta ja avoimuutta
Yhteiskunnan kipupisteisiin tarjotaan yleisldiikkeeksi kilpailua. Kil-
pailua iutkiselle sektorille, yritykset kilpailemaan tydntekijtiistiiiin,
tyOntekijat kilpailemaan optioistaan. Kitpailua kouluihin ja kilpailua
kulttuuriin. Miksipii ei siis lisiiii kilpaitua mytis ty6etakejiir,estet-
mddn?

11 rute 5o-vuotiaiden tytiurat saatava
pikaisesti kuntoon
Lamavuosina nuorimpien tydikdisten tydttdmyysriski oli kaikkein
suurin. Ytlattavasti tydvoiman ydin, alle 5o-vuotiaiden ryhmd, ndyt-
tid nousukaudeltakin juuttuneen maaraaikaisten tydsuhteiden ia
tydstii poissaoloiaksolen sydvereihin.

2 l1 Xorvauksen maksaminen alkaa lokakuussa
Kansane[Skkeen pohjaosa-urakasta selvitty hyvin
Etiikeliiisitle, joiden tydetiiketta on aikoinaan vahennetty kansan-
eldkkeen pohjaosas2idnnOn takia, maksetaan korvausta lokakuusta
tiihtien. Ty6eliiketaitokset ovat viran puotesta laskeneet korvauk-
sen mddriin ja [dhetttineet pAat6kset eldkkeensaajille. Urakka on
ollut tydlas, mutta siita on selvitty ennakoitua paremmin.

26 Saksa remontoi etiikkeitii5n
Saksassa otlaan jdlteen remontoimassa etiikkeitii, vaikka edeltisestii
elakeuudistuksesta on kulunut tuskin kahta vuotta. Nyt tarkoitukse-
na on nostaa vanhuusettikeikaa la sopeuttaa eliikkeiden indeksiko-
rotukset vakuutettuien ja elakelaisten Iukumaaraan. Saksan hallitus
tekee pdiitdksen ehdotetuista toimenpiteistii lokakuun aikana.

Puheenvuoro

7 Verotuksenkilpakentiit
Professori Matti Tuomala pohtii kolumnissaan, jyrddk6 verokitpailu
nykyiset hyvinvointivaltiot. Viime aikoina kdytyjen verokeskustelu-
jen perusteella ionkinlainen hyvinvointiyhteiskunta voidaan siiilyt-
tdd vain menemtillii mukaan verokilpailuun.

Tutkittua

18 Vaikka siirtolaisuus ei ole ihmelddke,
hatlittu maahanmuutto on merkittivi mahdollisuus
Moniin maihin verrattuna Suomessa on vtihdn ulkomaalaisia. Toiset esit-
tavat siirtolaisuutta Suomen ikddntyviin vaestOn nuorennuslddkkeeksi.
Yhtiitailta toiset nakevat kaiken maahanmuuton vain jaytavan yhteiskun-
nan perusrakenteita.
Tuore valtiotieteen tohtori Arno Tanner tarkasteti vaitostutkimuksessaan,
voisimmeko ottaa oppia muiden maiden kokemuksista Suomessa.

2O fyOssa jatketaan ia tutosta tehdi6n, ios
tyti on varmaa ja mieteklistli
Hyva yrityskulttuuri ja siihen liittyvii henkitdkunnan mahdollisuus hallita
tydtiiiin la vaikuttaa asioihin lisaavat ty6ssapysymista. Jos tyd koetaan
mielekkiiiiksi ja jos tydpaikka on varma, pitkiiiinkin ty6eliimdssii olteet
iaksavat tyOssaan.

Faktaa

t6 Osa-aikae[6kkeeltii kokopdivdtytihtin,
kun tytitd on enemmEn kuin ehtiitehdii
0sa-aikaetdke voi paattya ennen vanhuusetiikettii, kun osa-aikaeliikkeen
saamisen ehdot eivdt endd tiiyty. Tiill6in joko satlittu enimmiisty6aika
ylittyy, ansiot ovat tiian suuret, tyiihtin tulee yti kuuden viikon katkos tai
osa-aikaelSkeliiinen joutuu tydtt6maksi. Vuonna zooz piiiittyi kaikkiaan
5 7oo osa-aikaetakette. Niista joka netjiinnessd saamisen ehdot eiviit
enaa teyttyneet.

22 Vtsityisten tytiet?i kelakien yhd istfi m i n en etenee
Patkansaajia koskeva yksityisen puoten ty6eldkelainsiidddnt6 yhdiste-
tiiiin yhdeksi laiksi. Tiiltii hetketlS sen voimaantulo nayttaisi olevan mah-
dotlista vuonna 2oo7. Uutta lakia ei ole virallisesti nimetty, mutta sen
tybnimend on ryEL.

28 Uudistunut vakuutusoppi itmestyi
Vakuuttamisen perusoppikirla tunnetaan edelleen Pentikdisen Vakuu-
tusopin nimella, vaikka sen toisena toimittajana on jo edetlisessdkin pai-
noksessa ollut.lukka Rantala. Syksyltii itmestyvan oppikirlan uusimman
painoksen on koonnut Rantala yksin.

2t f tateturvakeskuksen tytietikelakipatvetut kiiyttiijien
mieleen
J ulkisessa tietoverkossa olevaan Tydeliiketakipalveluun otlaan enim-
mdkseen tyytyvaisia. Kayttajat kommentoivat sitd muun muassa verrat-
tomana tietoldhteenii jokapdivdisessa tyossa la parhaana larjestelmana
yksinkertaisetle kayttiijatle.

tt f tatesiidtitiiden ia -kassoien avainlukuja vuodelta 2oo2

Osastot

tO rieaorci

t2 uimityt<sia

JIl rnglish Summa

tt merkkipaatte

t2

t4

Etikeldisten toimeentulo muuta v6esttii vakaampaa
199o-tuvu[[a
Eliiketdiset selvisiviit taloudellisesti verraten hyvin 1990-tuvusta.
Toimeentulo siiilyi koko veestda vakaampana, vaikka mytis eldke-
turvaan tehtiin monia heikennyksiii ja eliiketutojen verotus kiristyi.
Vuosikymmenen [opussa eldkeliisten kdyhyysriski oli alentunut sa-
malle tasolle muun viiestdn kanssa.

Van husten hoivapalvelut siiisttikuurilla
-Vanhusten hoivapatvelut la etenkin kotipatvelut heikkenivdt 199o-
luvulla. Apua tarvitsevien mddrii kasvoi, mutta siti saivat yhd iik-
kaammat ia huonokuntoisimmat. Tiittii vuosikymmeneltii tuttaankin
taistelemaan kotipalveluiden suunnasta, ennustaa tutkimusprofes-
sori Marja Vaarama Stakesista. llt
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Ministeri
Sinikka ltlliinkfire:

El?ikepaLetti on a pyswC

T

-Eldkepakettia ei avata,

sosiaali- ja terveysm inisteri

Sinikka Mtinkdre sanoo. Hdnen

mukaansa ha[[ituksen tavoitte-

[eman tyiitlisyysasteen nosto-

evtiit ltiytyvit tytietdmdstii ia

tytiyhteis0istii.

stuvan hallituksen keskeisend tydne on tyollisyyden hoito.
Tavoitteena on 100 000 uutta tyopaikkaa tdlh vaalikaudella'
Hallitus pyrkii siihen, etti tytillisyysaste nousee 75 prosenttiin
seuraavan vaalikauden loppuun mennessd. Talla hetkella ryolli-
sestl rycivoimasta on t<iissd 67 prosenttia.

tvoitteen toteutumiseksi tarvitaan uusia ry<ipaikkoja. On sa-

nottu myris, ettd ryrillisyysasteen nostaminen vaatii ryrimarkkinoi-
den rakenteellisia muutoksia. NIin varmasti on, mutta niin kuin
kesdn keskustelussa on kdynyt ilmi, rakennepuheissa liikutaan
herkalla alueella. Varsinkin rytintekijdpuolella rakenneuudistuk-

silla tuntuu olevan huono kaiku: niillii vain heikennetdln ryrintekijtiiden ryoeh-
toja, ryr;eliikkeitd.ia ry<ittom)ysturvaa. Tycimarkkinoiden partit ovat esimerkiksi
irtisanomissuojasddnncisten vaikutuksista rytrllisyyteen tiysin eri mieltd.

Etiikepakettia ei avata

Ministeri Sinikka Mrinkare sanoo yksikantaan, ettei eldkepakettia avata. Ld-

hes vuosi sitten kolmikannassa synrynyt yksiryisen puolen eldkepaketti, jonka
eduskunta hyweksyi viime kevilnl, on ja pysyy' Ministerin
mukaan paketti on eldketurvan rahoitusta ajatellen ihan kes-

keinen. SitI se on myris ryciurista puhuttaessa. Hallituksen
,,Tyiieltimti pittiii SoOdA tavoitteenahan on, ettl ihmiset jatkaisivat rytissl 2-3 vuotta

nykyistd pitempidn. Vuonna 2005 voimaan tulevat eldke-

selloiseksi, ettti tytin- uudistukset ovar enemmin kuin hywin linjassa hallituksen
tavoitteiden kanssa.

tekijiit, iktiiintyviit jA - Uudistus kannustaa ry6ntekijoite pysymdin ryoehmissd,
kun eleke tulee koko rydhistorian a.ialta ja varttuneemman idn

VOiOOkUntOiSetmUkAAn ry<iansioistaelekkeeseentuleens.superkarttuma.
- Minusta on hyvin tdrkedd, ettd yksiryisen puolen uudis-

lukien, joksovat jo voivot tukset voidaan roteuttaa myris julkisella puolella, ministeri
M<inkdre painottaa.

tehdii tiiitti.
Katse tytiuran alkuun ia tytielimiiiin

Ministerin mielesti katse on nyt kddnnettlvd tyduran alkuun
ja ennen kaikkea ryoelimadn ja on mietittlvi, mitd siella pi-

taisi tehdd tycihywinvoinnin parantamiseksi. Mitd pitlisi tehdl, ettd ihmiset
jaksaisivat ryrissd ja rydhywinvointi nujertaisi pahoinvoinnin.

\taetare { o 2ool
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- Ovatpa pitkiaikaistyiitttimii kos-
kevat ratkaisut minkiilaisia tahansa,
tarkoituksena el ole luoda uutta viy-
tii etikkeette siirtymiseen, tliinkire
sanoo.

Laakkeet nuorren rydehmaan siirry-
misen aikaistamiseksi l6yryvat M<tnkii-
reen mielestl opintotuki.jerjestelmlstl.

- Opiskeluajat venyvlt meilh nyt
liian pitkiksi. Siihen on yhtenl syynd se,

ettd jatko-opintoja edeltdi tavanomai-
sesti muurama vilivuosi. Pit?iisi l<iytae
joitakin kannusteita, ettei opintojen
veliin jiiisi niiti. Opintotukijdrjestelmi
pitdi kehittdl kannustavaksi.

PHipaino tydhyvinvointiin

Ministeri Mtinkere uskoo vahvasti,
ettd tytrllisyTden hoidon avaimer ovar
ty<ieldmissl ja tyriyhteiscissl. Hhn on
toisessa yhteydessd sanonut, ettei tycis-
sdpysymisen kynnystd voi rahan avulla
mldrittli. Kyse on toisaalta asenteiden
muokkaamisesta ja toisaalta ryrissiviih-
rymisen parantamisesta.

- Tycieliima pitil saada sellaiseksi, ettd
ryri nteki j ?it, ikiianryw:it j a vaj aakun roiset
mukaan lukien, jaksavat ja voivat tehdd
toitd. Ikllnryviit rycintekijit rarvirsevat

ryriaikojen joustoa siini kuin esimerkiksi
nuoret lapsiperheetkin.

Mrjnkereen mielesti pitiiisi kiytiiii
keinot ja yhreisymmlrrys siird. miten
voidaan ajoissa havaita ja puutrua tyd-
paikalla vallitseviin epdkohtiin, ryrinteki-
jdn pahoinvointiin, vajaakuntoisuureen
ja sairauteen.

Hen ehdottaa, erre rydelemdsse
otettaisiin kdyttrion laajennettu tycihy-
vinvointikisirys.

- Talla tarkoitan sitl, ettl eri osapuo-
let ryripaikalla ja ty<iterveyden ammatti-
laiset sddnnrillisessd yhteisry<issd tekisivd.t
eri henkikist<iryhmil ja heidiin tyriridn
koskevaa riskikartoitusta ja kaikenpuolis-
ta tycihywinvointia koskevia toimenpide-
ehdotuksia.

- Tdllainen toiminta loisi luottamusta

rydpaikalla, auttaisi ihmisid jaksamaan .ja
varmistaisi paremmin sen, eme asioihin
puututaan riittivln varhaisessa vaiheessa.
Sitd ei varmasti korosteta koskaan liiak-
si, etti jaksamiseen ja rydkyvyn uhkaan
pitll voida puuttua ajoissa, silld tervekin
ihminen sairastuu ainaisessa paineessa, ja
jos ei ole kivaa olla rydssd.

Veto-ohjelma k6ynnistyy

- Valtiovalta on osaltaan aktiivinen
ja kdynnistdd yhteisty<issd tycieldmin
eri osapuolien ja monen muun vai-
kuttajatahon kanssa valtakunnallisen
Vero-oh jelman. Sen ravoirreena on

turvata kansalaisten tdysipainoinen
osallistuminen tyrielemeen ja vaikurtaa
tyrissdoloajan pidentymiseen ja paran-
taa tycin ja perhe-eldmdn seki vapaa-
ajan yhteensovittamista sekd tasa-arvoa.
Ohjelmalla pyritddn vahvistamaan ryon
houkuttelevuutta vaihtoehtona eri tilan-
teissa, Mcinkdre sanoo.

Oh.ielma koostuu neljistd osa-aluees-
ta, joilla jokaisella on oma teemansa. Eri
alueiden teemo.ja ovar ry6eleman laatu,
tehokas ry<iterveydenhuolto ja kuntou-
tus. rytielemen moninaisuus ja tasa-arvo
sekd kannustava toimeentuloturva ja
ry<issloloaika.
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Tytillisyysaste
iktryhmittfiin

EU-maissa
vuonna

20(D7,

Tyiitlisyysaste (zoor, u. neliinnes)
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toteutetaan vuosina 2003-2007. Se on iatkoa
Kansalliselle ik:iohjelmalle ja Tyrissd jaksami-
nen-ohjelmalle. Veto-ohjelma kuuluu ministeri
Mcinkdreelle .

Pitkiiai kaistytitttim itte haetaan ratkaisua

Ministeri puhuu monessa yhteydessl ammatilli-
sen koulutuksen ja uudelleenkoulutuksen puolesta

rydllisyyden hoidossa. Itse asiassa hen nivoo am-
matillisen jatko- ja uudelleenkoulutuksen lansee-
raamaansa laajaan ajatteluun ty<ihlwinvoinnista.
Mutta mike on pitkaaikaisrydttcimien kohtalo.
Kulkeeko heiddn tiensi esimerkiksi ammatilliseen
uudellenkoulutukseen vai tehdeankci heiti varten
joku erillinen ehkeratkaisu?

- Onneksi pitkaaikaistytjtt<imien mlird on
vlhentynyt. Mitddn valmista yhteistd ratkaisua
kaikille pitkeaikaistyottcimille ei ole. Varmasti
on niin, ettl ry<ivoimatoimistojen palvelukeskus-
uudistuksen myota pitkdaikaisryrittrimien asemaan
ja mahdolliseen ryrillistdmiseen voidaan paneutua
yksilollisemmin ja tehokkaammin.

- Me olemme hallitusohjelman mukaisesti
yhdessl ty<iministeri<in kanssa selvittdmdssi,
onko kortistoissa henkiloite ja mitd pitiiisi tehde

') r. neliinnes ') Eplvarma luku Lihde: Eurostat, LFS.

Tilastokeskuksen Eurostat tilastossa tytisse olevaksi Iuetaan eurooppalaisen
kiytinniin mukaan henkitti, ioka ilmoittaa olleensa tiiissl vlhint6in tunnin
viikossa. Ttltaisella laskutavalla kiriaft una ikiintyvien tydntekiiiiiden
tyiillisyysaste Suomessa on EU-maiden keskiarvoa parempi.

sellaisten tieryn idn tdyttlneiden pi*eaikaisrydt-
t<imien kanssa, joita ei kuntoutuksenkaan avulla
saada ryokuntoon. Vaihtoehtoina on esitetry ettd
elma-ohjelmaa (eliikkeellepiisemismahdollisuus)
jatketaan ja rytikyrrytt<;met pitkeaikaisrycittcimdt
seulotaan esiin kortistoista entistd tehokkaam-
min. Ratkaisuksi on esitetty mycis erillislakia
(-ratkaisua) pitkaaikaistyott<imien siirtimiseksi
ry<ittcimyyselikkeelle, Mcinklre sanoo.

Hlnen mukaansa tdtd selvirystd on tehry tdhin
asti virkamiesvoimin. Raportin valmistumista
odotellaan. Sen jdlkeen asiasta keskustellaan muun
muassa ry<imarkkinaosapuolien kanssa.

- Terkeinte on tietenkin se, ette rytillisyys pa-
ranee silh tavalla, ettei uusia pirkaaikaisrydtt<imii
tule lisld. Siitl en ole varma, haluavatko pi*aai-
kaisry<itt<imIt kertaratkaisua ry<itttimyyseldkkees-
ti. Mutta olivatpa heitd koskevat ratkaisut mitd
tahansa, on varottava ettei maahamme synny
uurta elekeleiskdyhelistiie. Ratkaisulla ei pide
avata mytisklln uutta vaylaa elakkeelle.

Tekti: louni Jokisolo
Kuvo: Uzi Voron
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J yraek<; verokilpailu nykymuoroi-

t set hywinvointivaltiot? Kuluneena

I kesinl monet verokeskustelijat ja

I valtiovarainministeri<in virkamies-

-, johto ndyttdvlt ajartelevan, etti
jonkinlainen hyvinvointiyhteiskunta
voidaan siiilyttiiii vain menemilli mu-
kaan verokilpailuun.

Yritys- ja pdlomaverotuksessa niin
tehtiin jo 1990-luvun alussa. Muiden
Pohjoismaiden tavoin Suomi omaksui
piiiomatuloja varsin suosiollisesti koh-

tylsen tehon kannalta olisi hyvd.ksi, ettl
verojen alennukset kohdistuisivat pieni-
tuloisiin, jotka todenndktiisemmin kiyt-
tdvlt rahanlisdyksen heti kulutukseen.

Lipposen hallirusten ja kahden viime
vaalien jiilkeisen hallituksen veron alen-
nukset taas ovat olleet euromliriisesti
sitd suuremmat miti suuremmat ovat
ansiotulot. Siis tuloeroja kasvattavia.
Monet ovat ehtineet kehua tltd veropoli-
tiikka linjakkaalai. Pienti ndrklsrysti on
herlttlnyt se, erre valtiovarainministeri-

televan verotuksen Ahon hallituksen tin budjettiehdotuksessa on lipsut-
aikana * juuri verokilpailun pelossa. ru nykyiiiin suosirusta periaaueesta:

Jos uskoo Awelan tytiryhmin raport- rajaveroja on alennettava saman
tia, pdiomanrlojen verokilpailun uhka ei verran kaikilla tulotasoilla.
ole viekikifiin poistunut. Pikemminkin se Akavan puheenjohtajan mu-
on kasvanut. Ryhmi omaksuu laitiikittii kaan vain tlmi periaate takaa
dlrimmlisen "race to botom" kannan, tasapuolisuuden. Tasapuolista
jonka mukaan verokilpailu vdljldtdmdrtd kohtelua on siis se, etra veron-
painaa veroasteita alas. Mitkidn empii- alennus on sirl suurempi miti
riset tai teoreettiset tutkimukset eivdt ole suuremmar ovat ansiotulor. Tel-
horjuttaneet ryhmin uskoa. laiset kasicykset heijastavat joko

Verokilpailun taloustieteellinen peitelryjetulonjakokantoja(ja)tai
tutkimus rikkoo kuitenkin tuon yksi- kesitesekaannusta keskimllrdisen
oikoisen kuvan. Esimerkilsi Richard ja marginaaliveron vililla.
Baldwin ja Paul Krugman tuovat esille Keskimldrdinen veroasre rar-
toisenlaisen nikemyksen. He kysyvlt, koittaa maksemrjen verojen osuuna
miksi Euroopan suuret raloudet eivit veronmaksajan kokonaistuloista.
ole osallistuneet yrirysverokilpailuun. Raja- tai marginaaliveroasre on
Suurten maiden taloudet ovat ylsinker- lisdvero, joka malaetaan lisltulos-
taisesti niin itseriittoisia, ta. Naiden kahden
ettei niilla ole tarvetta veroasteen keski-
ldhtei verokilpailuun. pientti niirktistys- nlinen sotkeminen

:",'ffiff'I:'fi:#:i: ni on hertittti.nvt 3: Hil',t;;:
pysryneer - kddntdmddn se, ettti voltio' i;#ff**H::
edulaeen merkittivil in- varoinministeridn taa juuri korkeim-
vestointivirtoja matalilla budjettiehdO- pien ansiotulojen
veroasteilla. Loppujen 

fuksesso on rajaveroja. Tata kantaa
lopuksi ne menettd.vir ',:''-:.'- -': .... on erityisesti julistanut
verotulojaan. lipsuttu nykyiiiin Teollisuuden 1* tyor,".,-

Verokilpailu-keskus- suositusto peri- rajien johto.

ff;rTJfrl*tffi:: ootteesto: roio' ruo kanta ei pidii

raminen suomeen. Liih- veroia on olen- kovin korkeassa arvossa

tevetkd he, jos ansiotu- nettovo somon :[I'""T3:[["i','j,::j';
lojaverotetaan ankarasti? verron kaikillo Rajavero voi olla vaikka
Valtiovarainministeritin fulotasoilla. nolla kaikkein suurim-
virkamiesjohto neyrree malla tulotasolla. Silti
ajattelevan ansiotulojen keskimddrlinen vero,
verotuksen alentamista joka riippuu sitd alempiin
kolmiloikkana: hyppyyn kuuluvar vero- tuloihin sovellettavista rajaveroista, voi
kilpailun pelko, talouden elvyttiminen olla hyvinkin korkea.
javerotulsen"rakennekorjaukset"(mitl Nimenomaan keskimi[riinen vero
ne tarkoittavatkaan?). on rarkee maastamuutrokiihokkeena.

Mutta miten elvymdminen ja "raken- Rajavero taas vilristii ry<intekijdn tyrin
nekorjaukset" ovat keskenlln sopusoin- tarjonraa. Nein ollen verouudistus, jos-
nussa? Talouden elvyttdminenhln vaatii sa samanaikaisesti nosteraan rqaveroa ja
kerraluonteisia verojen alennuftsia. Elvy- alennetaan keskimdlrdistd veroa, vdhen-

Verotuksen
kilpakenttt

Motti Tuomolo
Professori

Tampereen yliopisto

tiisi maastamuuttohaluja, mutta samalla
lisiisi verotuksen aiheuttamaa vddristy-
m1d kotimaisilla ryrimarkkinoilla.

Vaikka veronmaksaja vd.hentiisi ry<in
tarjontaa rajaveron nousun takia, hen
voisi edelleen nauttia kotimaan julkisen
sektorin tarjoamista hytidykkeisti ja pal-
veluista. Muufiaessaan henkilci menefiee
kotimaansa tarjoamat julkiset palvelut.
Muuttopllttiste rehreesse pohditaan,
onko vero-/etupaketti muualla houkut-
televampi kuin kotona. Tame peet<is ei
riipu rajaverosta, vaan veroilla saaduista
eduista eri maissa.
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Kilpaitu puhututtaa
vaikuttaiia

Tehokkuutta,
tuottavuutta iaoavoimuutta
Yhteiskunnan kipupisteisiin tariotaan yteisl5dkkeeksi kitpaitua. Kit-

paitua iutkiselte sektori[[e, yritykset kilpaitemaan tyiintekiitiistddn,

tytintekiiiit kitpailemaan optioistaan. Kitpaitua kouluihi n ia kitpaitua

kulttuuriin.

Miksipii ei siis tisiiii kitpailua mytis tytiettikeiiiriestetmddn?

oikein missiiiin. Kuiten-
kin ne voisivat ollo hyvii
kilpailutekiid."

Paavo Pitktinen

toimitus-
johtaja Paavo Pitkinen
tekee aserelman selviksi heti
ensikattelylle. - Hajautetun

jdrjestelmin perusidea on taata mahdol-
lisimman laadukas tytielakkeen hoito.
Asetelmaan kuuluu oleellisena osana
kilpailu, hen toteaa.

- On kuitenkin muistettava, ettei kil-
pailu sellaisenaan voi olla itsetarkoitus.
Silla tulee tahdata fohonkin muuhun.
Tdssd se on vain ke ino saada tyoehke-
jdrjestelml toimimaan hywin, Pitklnen
huomauttaa.

Kilpailuviraston ylijohtaja Matti
Purasjoki on valmis kyseenalaistamaan
kokonaisuuden. silld haastajan puut-
tuessa tyoehkkeen toiminnalle tai sen
tehokkuudelle ei ole vertailukohtaa.
Purasjoki toteaa, ettd virkansa puolesta
hanen tuleekin toimia erlinlaisena kil-
pailun paimenpoikana.

- Me kilpailuvirastolaiset julistamme,
etti ei ole olemassa kilpailua ilman sen

edellyryksin. Siind mielessi katselemme
kriittisesti mycis tycieldke.ilrjestelmln
kilpailuasetelmaa. Ja kun niin teemme,
saamme kokea itsemme varsinaisiksi
veneenkeikuttajiksi. Meille on annettu
ymmdrtdi, ettei hywin toimivaan ja in-
novatiivisesti jlrjestettyyn tyoelike.ilr-
jestelmiln kannata puuttua, Purasjoki
kertoo.

Sosiaaliturva ei ole bisnest6

Eleketurvakeskuksen toimitusjohtaja
Jukka Rantala on toiminut sosiaali- ja

terveysministeririn asettamana kilpailu-
selvitysmiehenl. HInen mielestdin tyti-
eldkejdrjestelmldn ei ole ylipiiiitiinnkeen
mahdollista luoda yhtd vapaita kilpailu-
olosuhteita kuin muuhun elinkeinotoi-
mintaan.

- Lakisdlteinen tyoeldkevakuutus on
osa sosiaaliturvaa. Nimen omaan sosi-
aaliturvan hoidon tulee olla ensi siialla,
ja muut tavoitteet reytetaan vain, jos ne
eivlt sodi pddtavoitetta vastaan, Rantala
toteaa.

Myos Purasjoki pitee sosiaaliturva-
aspektia tlrkednd, mutta lciytdl juuri
siitl perusteen kilpailun vauhdittamiselle.

- Tyoel?ikeyhtioille on annettu tdrkel teh-
tlvd hoidettavaksi. Sen vuoksi ne eivdt saa

horjuttaa eleketurvaa estimdlld kilpailua.
Yhtiot sanovat toimivansa vapaassa kilpai-
lussa, mutta mdlrittelevit mielellaen itse,
ketke siihen saavat tulla mukaan.

- Ja se, kella on paksuin lompsa, saa

pllttdl ensin kilpailun parametreistd,
Purasjoki paheksuu.

Tavoitteena symmetrinen
kilpaituasetelma

Elnkesiiiiti<iyhdisryksen toimi nnanj ohtaj a

Jouko Bergius sanoo kokemustensa
tukevan Purasjoen vditettd. Hdnen mu-
kaansa eldkesdatioille riittlisi tasapuolinen
kilpailuasetelma.

- Eivlt elikesdrtiot halua kilpailuetua
vaan ainoastaan symmetriaperiaatteen
tdytrymistd. Heinlkuussa voimaan tulleen
lain mukaan tyrieldkerahastoia voi siirtih
seka saatidsti yhtici<in ettd toisinpdin,

Ttaelare { o 2OO!



mutta edelleenkean eivar ryrieldkerahastot
voi siirtyl tel-yhtitistd toiseen, Bergius
huomauttaa.

- Toisin sanoen yhtiriiden valilla ei
ole vielekaan aitoa kilpailuaserelmaa. Sen
sijaan ne ovat liittoutuneet yhteen saadak-
seen paremmat olosuhteet. Hinnoittelu
on yhtenevdistl ja hinnanmuodostukseen
ei vaikuta esimerkiksi toimialakohtainen
riskifrekvenssi.

Bergius liittdd epdsymmetrisesti roimi-
van kilpailun listaan vieli yhden auki ole-
van lrysymyksen: edelleen on rarkaisematra,
mitd pllttyneiden vakuutusten rahastoille
tehdeen.

- Eldkesiitiri ei saa pitdd pddrryneeseen
elekevakuutukseen liitry.vdi rahastoa, kun
taas ehkeyhti<i saa. Yhtirtt voivat ndin
ollen siirtdd laskuperustekoron ylittdvdn
rahastotuoton asiakashywityksiinsl, Ber-
gius toteaa.

Johdonmukainen kokonaisuus
ratkaisee

Jukka Rantalan mukaan ehtojen rasapuo-
lisuus eri toimijoille on tdrkedd. Hdnen
mielestddn ensin tulee kuitenkin ratkaista
periaatteellinen kysymys siire, nehdeenkd
eri eldkelaitostyypit erilaisina vai mahdolli-
simman samanlaisina vaihtoehtoina.

- Olisiko esimerkiksi ehkeyhtioiden
asiakashywitysten ja elikesldtioiden kan-
natusmaksujen alentamisessa oltava samat
periaatteet, Rantala pohtii.

Rantala tietdd, ettd asiaa noin tar-
kasteltaessa yhtididen ja sldticiiden erot
ndhdaan helposti kilpailuneutraalisuuden
vastaisina. - Mutta jos yhtendistetldn asia
sielti ja toinen tdIltl, lopputuloksena voi

olla yhtalaiset toimintaperiaatteet eri
elekelaitostyypeillc ilman, etra rere on
tavoiteltu, hen huomauttaa.

- Mielestdni eri laitostyypit tulisi
nahda aitoina vaihtoehtoina, jolloin
toimintasidntrijen ei tarvitse olla
tismdlleen samanlaiset. Niiden rulee
kuitenkin muodostaa tasapuolinen ja
johdonmukainen kokonaisuus, joka
tukee elekejarjestelmdn pdltavoitteita,
Rantala tdsmentdd.

Kilpaitu avautuu hitaasti
mutta varmasti

Paavo Pitkenen huomauttaa, erte kil-
pailun edistdmiseksi on tapahtunut jo
aika paljon, ja moniin asioihin on kiy-
rynyt yksimielisyyttd alalla toimijoiden
kesken.

- Muutokset tyciehkeympyr<iissd
ovat kuitenkin aika jdhmeitd ja ottavat
oman aikansa. Edisrystdkin on tapahtu-
nut, mistl osoituksena on juuri rahaston
siirron mahdollisuus ty<iehkeyhti6stl
elikesddti<i<in, Pitkdnen sanoo.

Purasjoki ei ole edelleenklln tlysin
vakuuttunut ry<iel?ikejiirjestelmdn avau-
tumishalukkuudesta: - Hywia kilpailun
edistlmispyrkimyksil hdirirsee saman-
aikainen muurosten sementoiminen.
Halutaan esimerkiksi helpottaa rydela-
keyhticin vaihtoa tai oman elakesldticin
perustamista, mutta samalla tehdeen
lisi6 sldnnciksie. Peetereen erilaisista
aikarajoituksista ja laskukaavoista.

Purasjokea irsyttdd kaiken kaikkiaan
rydeliikejarj estelmdssl yleisesti kdytcissi
oleva yhdessd sopimisen menettely. HIn
korostaa, ettei aidossa kilpailussa pitdisi
esiintyl osapuolten pitkalle menevll
yhteisryritd.

- Mielestlni tycieldkejirjestelmdssd
rikotaan tdtd kilpailun perusteesii, Pu-
rasjoki tuomitsee.

- On kuitenkin osattava tehda ero
haitallisen ja hy<idyllisen yhteistyrin
vilille, han huomauttaa ja antaa hyci-

ainakin muiden moiden mono-
poleihin verrattuno se niiyttiiii
toimivan hyvin."

tukko Rantolo

dyllisestl yhteistycisti mycis kiitosta tyo-
elakepuolelle.

- Joitakin asioita on pelkdstddn jdrke-
vdd tehdd yhdessi, jolloin voimia sdisryy
vaikkapa oikeilla asioilla kilpailemiseen.
Tellaisesta hyvl esimerkki on ryciel?ikeyh-
tiriiden ja Eldketurvakeskuksen rakentama
yhteinen it-palveluyhtici, hin mainitsee.

Kilpaitu kulminoituu siioitustuotoissa

Joskus ry<ieliikejdrj estelmln arviointia tun-
tuu leimaavan liialsi pelk*tain sijoitustoi-
mintaan tui.jottaminen. Rantalan mukaan
on kuitenkin selvIl, ettd ry6eldkelaitosten
kilpailun yhtend pidtavoirteena tulee olla
mahdollisimman hyvien sijoitustuottojen
aikaansaaminen ja siten jdrjestelmin tulevi-
en kustannuspaineiden alentaminen.

- Hywien sijoitustuottojen ja eliikkeelle
jaannin lykki,iytymisen yhteisvaikutus
on eldkemaksujen kannalta merkittivd.
Tuottojen vajaan puolen prosenttiyksikon
paranemisella on sama tycieldkemaksun
nousua hillitsevd vaikutus kuin yhden
vuoden eldkkeelle jdinnin lykknyrymisella,
Rantala havainnollistaa.

Pitkenen toreaa, errd sijoirustoiminnan
tuotoilla kilpailtaessa tcirmltdln idisyys-
ongelmaan: - TyOelakevarojen sijoitus- >

"HWti molli kilpoilun poron-
ta m i se ks i tyii e lti ke j ii rj e s -

'mtissti voisi olla se, ettii
jonkin ulko-

kuten ministeriiin
ET K: n, piitittti ti ki I po i I u n

tt

Purosjoki
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Moottorina tiissti toimi EU."
louko Bergius

horisontti tulisi olla kymmenid vuosia pitkd,
mutta tuottoja tarkastellaan kuitenkin tihealla
aikajdnteel[i. Temen tasapainottaminen on
selkel haaste. Kannattaisi miettid, olisiko lciy-
dettlvissd joitain sijoitusten pitkajenteisyyttd
korostavia elementteji myos tuottotarkaste-
Iuun.

- Sinlnsd on ihan oikein, ett[ tycieldkeyh-
tiijt elavet reilusti kvartaalitaloudessa ja ovat
lapinakywia. Sekin on omiaan tuomaan [isd-
edellyryksiii kilpailulle, Pitkenen huomauttaa.

Bergiuksen on helppo kannattaa tulosten le-
pindkpTyttd, silla elakeseeticiiden ja -kassojen
sijoitustoiminta on ollut jo viiden viimeisen
vuoden aikana selvlsti tuottoisampaa kuin
ryrieldkeyhtioiden.

- Yksi syy tdhln on ulkopuolisten sal-
kunhoitajien kiyttci. Riskisijoituksia on ollut
sopivasti ja sijoitustoiminta tarpeeksi pitkl-
jinteisti, Bergius listaa onnistuneen sijoitus-
politiikan syitl.

S56nntikset kahlitsevat sijoittajia

Sijoituspolitiikan onnistuminen ei ole kui-
tenkaan pelkdstddn hyvlstd riskienvalinnasta
kiinni, vaan tydelikesijoittajat ovat useaan
otteeseen tuoneet julki ryytymattcimyyttldn
erilaisia kahlitsevia slinndksid kohtaan.

- Vakavaraisuusaste siitelee riskinottoky-
kyd siten, ettd huonoina aikoina riskinotto
on mahdotonta. Tame sddntci ei mahdollista
syklien vastaista sijoituspolitiikkaa, mikd saat-
taisi muutoin olla tuottoisaa. Sijoitustoimintaa
mdiritrdvien sidnntjsren osuvuutta on syTt1
pohtia koko ajan, Pitkdnen toteaa.

Rantala huomauttaa, ettd kilpailun lisdl-
misti suurempi merkirys odotettavissa oleviin
sijoitustuottoihin on silh, etti tyoeldkelai-

tosten toimintasddnncit mahdollistavat
merkittdvdn sijoittamisen osakkeisiin.
Pitkisen tavoin Rantalalle riittll se,

ettd sdlnnoksie tarkastellaan iatkuvasti
suhteessa vallitseviin olosuhteisiin.

Hyvien tuottojen kiihkeiin tavoitte-
lun kannustimena ovat Pitkdsen mukaan
asiakashlwirykset.

- Hyvitysten suuruuden perusteella
voidaan tietenkin saada eroja eri yhtir;i-
den viliile, mutta kuinka suuria eroien
tulisi olla, etta ne toimisivat aidosti
kilpailutekijtiind?, Pitkinen kysyy. Han
muistuttaa, ettei suurten eroien kilvoit-
telussa pidd mennl liian pitkllle, vaan
jdrjestelmin turvallisuudesta on pidet-
tlvd huolta.

Ei pidii unohtaa palvelua

Kaikki haastateltavat ovat yhtd mieltd
siitl, ettd asiakashlwirysten ja tuottojen
vertailun tohinassa unohtuvat helposti
tyoelakejiirjestelmdn muut kilpailuele-
mentit. Paimenpojalsi itsensl nimennyt
Purasjoki toteaa virkansa puolesta, ettd
laatu ja palvelu ovat tarkeite kilpailu-
tekijr;ita.

KitpailuselvitysmiehenS toiminut I uk-
ka Rantala luovutti elokuun puolessa
vltlsst sosiaati- ia terveysmlnlsteri
Sinlkka M6nklreette uuden esityksen
nykyisen laskuperustekoron korvaa-
vasta matlista. Ministerid pyysl Ran-
talaa tarkastelemaan laskukaavaa eri-
tyisesti niistl llht6kohdlsta, ioita eri
instanssit esittivat patautteena ylime
syksyne esitettysti ensimmlisestl
kerroinmaItista.

Laskuperustekorko mielletltn
usein elekelaitosten tuottovaati-
mukseksi. Korko mtirittl5, miten
palion vanhuus- ja muilte etlkkeitte
suoraan nimettyil rahastoia kultoin-
kin kartutetaan. Elnkelaitoksilla on
kuiten kin nliden rahastoien lisllksl
niin sanottua toimintaplflomaa, ioka
toimii riskipuskurina siioitustoimin.
nan heilahtetuia varten. TXmi riski-
puskuri on myds osa elekeEhastoia,
eti klytHnndssl taskuperustekorko
miirittelee riskipuskurin ia mulden
etnkerahastoien vnlisen raian, mutta
ei etlkerahastoien kokonaismllrll.

Toteutunutta laskuperustekorkoa
on pidetty liian hitaasti taloudetll-
sen toimintaymparistdn muutoksiin
reagoivana. STM vahvistaa laskupe-
rustekoron eltkelaitosten yhteisestl
hakemuksesta. Testa syyste on esiin-

Elikevastulden tilydennyskertoimesta uusl esitys

Jukka Rantala kertoo, ettd ilmeisesti
palvelukilpailu toimii hywin. - Ainakin
yhticit painottavat asiakaspalvelussaan
erilaisia vahvuuksiaan, hdn sanoo.

Pitkasen mukaan tycieldkelaitokset
voivat mennl kilpailussaan vieh perin-
teistl asiakaspalvelua pidemmdlle. - Var-
sinkin suuret elekeyhtirit pysrywdt tarjo-
amaan asiakkailleen ty<ihywinvointii n
liitrywie palvelua. Pysyvdt asiakassuhteet
mahdollistavar se n, ettd yrirysten tarpeet
tunnetaan ja palvelua voidaan kohdistaa,
Pitkdnen kertoo.

Ehkesddtiot pitdvdt yhtend parhaista
kilpailuvalteistaan j uuri asiakaskohtai-
suuden huippuunsa vientie.

- Seeridissa on raatusti kaikkien
alojen asiantuntemus vakuutettavasta
kohteesta. Esimerkiksi ry6nrekijoiden
hlwinvointiin, terveyteen ja kuntoutuk-
seen osataan kiinnittdl kunnolla huo-
miota. Ja vakuutettujen neuvontakin
pelaa, silld eldkesiltitjiden henkiltjkunta
muodostuu pakostakin varsinaisista mo-
niosaajista, Bergius sanoo.

Te ksti : Kati Ko lli o m ti ki

tynyt arvostetua, ette etiketaitokset
saisivat yhdesse peettea omasta tuot-
tovaatimuksestaan.

Nyt lausuntoklerroksella oleva
uusi malll perustuu aiatukseen, ettd
laskuperustekorko laskettaisiin suo.
raan etekelaltosten keskimalrtisen
vakavaraisuuden perusteetla. Siinfl
syntyneite tuottoja siirrettilisiin tol-
mintapeeomasta etlkerahastoien
puotelle slte enemmen, mitl korke-
ampi toimintapeeoma olisi. Tlmtn
vuoksi siirron mXXrittelevH{ kerrointa
ehdotetaan kutsuttavaksi ttydennys-
kertoimeksi taskuperustekoron ase-
mesta.

Malli tuottaa aiempaa athaisemman
siirron silloin, kun ellketaitosten kes-
kimlilriinen vakavaralsuus on alhai-
nen. Kun taas vakavaraisuus on hyvt,
uusi kaava nostaa kerrointa rivakkaan
tahtiin. Uusi matli lisXX automatiikkaa
kertoimen mllrlytymisesse ia sopeu-
tuu talouden muutoksiin joustavasti.

Ty6elEkeyhtidkentln ensikommen-
tlt uudesta maltista ovat o[teet suo-
peita. Sfi Xti6issnkin mattia pidettlln
edeltfiitlnsl parempana.

Etlkeslttididen mieteste tassa
yhteydessil pitlisi mytis uudelleen
mitrite[tI, miten laitoksesta toiseen
siirtyvl toimintaplioma lasketaan.
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lf{rotrcimrydesrd tuli kaikkia
I kosketrava uhka I990-luvun
I alun lamavuosina. Tuolloin

J- nuorimpien tyriikiisten
rycitt<imyysriski oli kaikkein suurin. V-
ld.ttdvdsti rycivoiman ydin, alle 50-vuoti-
aiden ryhmd., ni1'ttdl nousukaudellakin
juuttuneen mdd.rlaikaisten ryrisuhteiden
ja ty<istn poissaolojaksojen sycivereihin.

- Z5-49-vtotiaiden ty<illisyys on
edelleen 5-10 prosentriyksikkda jeljes-
sI lamaa edeltineestd tasosra, kertoo
ikdinryvien ry<iuran pdittymistl vast-
ikein tutkinut Noora Jirnefelt Tilas-
tokeskuksesta.

Sen sijaan 55-59-vuotiaiden tycillisyys
oli vuonna 2002 korkeampi kuin saman
ikiisten ennen lamaa. Ilmi<i selittyy
organisaatioiden henkildstcipolitiikan
muutoksilla ja osin eldkepolitiikallakin.
Ty<ittcimyyselekkeen iklrajan nosta-
minen on osaltaan pirdnyt ikiiiinryvii
ihmisil t<iiss1.

- Lamavuosina tehan ikdryhmldn
kuuluvat olivat noin 50-vuotiaita ja
sldstyivlt tyrittrimyysehkeputkeen
tydntlmiseltd. Kun nousukausi koitti,
irtisanomistarve yriryksissd oli hellitta-
nyt. Yrirykset eivit myciskiin halunneet
pddstdl enempli osaamispdiomaa kar-
kuun luopumalla ndistd. nyt 55-59-vuoti-
aista tycintekijciistidn, Jiirnefelt arvelee.

On huomattava, ertd tdmdn ikd-
ryhmd.n tyciuran alku sijoittuu 60- ja
T0Juvulle, kun kasvava julkinen sektori
rekrytoi runsaasri ihmisin vakituisiin
virkoihin.

- He ovat voineet suhtautua turvalli-
sin mielin tyduran jatkumiseen vanhuus-
eld.kkeelle saakka eli siind mielessl heiddn
leipdnsl on pitka, Jirnefelt mukailee.

Tasapainoa tytiltist6m iseen

Laman jerremet jeljet ja eplvakaus
nykyisten alle 50-vuotaiden tyciurassa
selvisivit Jiirnefeltille tutkimuksen si-
vuhavaintona.

Tyollisrymisongelmat eivdt ainoastaan
heikennd merkittdvdn kokoisen ihmis-
ryhmdn ryciehketurvaa. Yhi enemmd n
tietotaitoon perustuvassa suomalaisessa
yhteiskunnassa suurten ikiluokkien eldk-
keelle lfitci ei ehka aiheuta pelkistdd.n
rahoituksellista haastetta, vaan saarraa
jopa heikentdd ruottavuutta pitkallii
tiihtiiimellii.

- Suurten ikdluokkien tytieldmlstd
poistumista voi olla vaikea korvata,
koska yritysten tehostamispaineet ja

lloora firnefelt tutkl 5o-64-vuotlalden
palkansaaf len tyiiuran piilttymistd
la tyiissi pysymlste lamavuosina ia
nousukaudella. Samalla selvlsl hiit-
kiihdyttivlS tletoia aukoista alle Io-
vuotiaiden tydurassa.

julkisen sektorin rahoituksen niukkuus
estavet organisaatioita rekrytoimasta
riirtdvdn ajoissa uutta rycivoimaa oppi-
maan tehtdvie.

Vaikka elakeikaa llhesrfvien ikeen-
tyneimpien tycissl pysymistd on hyvd
edistdd, Jdrnefeltin mielestd kannattaisi
keskittyi erityisesti alle 50-vuotiaiden
rydllisyyden parantamiseen.

- Ihminen hakeutuu 30-5O-vuoden
iissd ty<iuralle kaikkein tiiviimmin, JIr-
nefelt tietdd.

Eritaiset edetlytykset
vanhuuselekkeel[e asti

Vaikka ty<iehketurvaa remontoidaan
entista tasa-arvoisemmaksi, ihmisten
erilainen tyrimarkkina-asema ruottanee

.jatkossakin eriarvoisuutta eldkkeelle
siirtymiseen.

- Henkil<tt, jotka kouluruksensa,
rytiasemansa ja varallisuutensa ansiosta
ovat iatkaneet pisimpdln tycissd, jat-
kanevat tulevaisuudessa 63-ikdvuoteen,
mutta tuskin yhtlin kauemmin, silld
he ovat mycis suosineet varhennettua
vanhuuseldketti.

Naisten hallitsemat opetus-, hoiva-,
sosiaalialan tycit ndyttiisivdr ruorravan
loppupddssl miesten suosimia yksiryis-
sektorin tehtevie vakaamman ryduran.

- Vaikka kannustinkarrrumat tar-
joavatkin nykyisille keski-ikeisille mah-
dollisuuden paranraa aikanaan elaketur-
vaansa, se edellyttil riittdvln varhaistaja
vakaata kiinnitrymistd tycimarkkinoille.

Jlrnefelt korostaa, ettd muuttuvassa
maailmassa yksilcitasolla tuskin kukaan
voi tehda varmoja ratkaisuja vanhuus-
eldkkeelle saakka kantavasra ryciurasta.

Tekti: Kimmo Kontio
Kuvo: Tuulikki Routio
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E leketeisten toi meentu 1o

s*[r,,*]*ffifltffifftoe
;m:dffi:;: *:*1i;119, rggo - lutu ltatalouden rahoituspohia
vaikutti kaikkiin vcestt.rryhmiin, myds I
elakeleisiin. Lamaa seurasi seitsemln

ilI"'f,ff:[ilffi',',i:1.'fl*::1:i: Eriikeuiiset servisiviit talouderlisestiverraten hyvin reeo-[uvus-

;l:1T13;T:'#l[,iJ?;1':Tl;:I- ta. Toimeentuto sriityi koko vtiesttiii vakaampana, vaikka mvtis

vastipitempdin. eltiketurvaan tehtiin monia heikennyksiii ja ettiketu[oien verotus

Etiikepotitiikan suunta muuttui kiristyi. Vuosikymmenen lopussa etiikettiisten kdyhyysriski oli

Viele 198o-luvulla elikepoliittiset uudis- alentunut samalle tasolle muun vdesttin kanssa.
tukset tdhtdsivdt eldketurvan parantami-
seen. Eldkkeelle siirrymisen ioustavuutta
lisdttiin, kun yksift;llinen varhaisehke, noihin jo 1990-luvulla, vaikka suurem- tista l5 prosenttiin. Ty<;llisyTstilanteen

varhennettu vanhuuseleke ja osa-aika- mat vaikutukset ilmenevdt vasta tulevina huononeminen ja korkea tycitttimyTs
elike ndkivdt pdivdnvalon. 1990-luvulla vuosikymmeninl. heikensivdt ehkkeensaajien ja ryrillisten
elakepolitiikan suunra muuttui. Tdhdn Ellkemenot kasvoivat reaalisesti suhdetta. Kun vuosikymmenen alkaessa

vaikuttivat lama, rahoitusongelmien 199O-luvulla keskimidrin 2,4 prosenr- yhta elakelaisti kohti oli2,3 ryollisti,
kerjisryminen, vdeston ikednryminen ja tia vuodessa. Bruttokansantuotteen niin laman jaljilta tdml luku oli 1,8.

huoli elekejarjestelmien kestdryydestd. romahdus nosti ellkemenojen osuuden Vuosikymmenen jdlkipuolella tilanne
Vuoden 1994 alusta yksilollisen noin 10 prosentista lahes 14 prosenttiin. muuttui siten, ettl vuonna 2001 yhte

varhaiseldkkeen alaikdrajaa nostettiin Vuoden 1993 jelkeen elikemenojen elakeleista kohti oli 2,0 ryollistii.

55 vuodesta 58 vuoreen ja toisaalta las- osuus BKT:sta on alentunut. Vuonna Vanhuuscldkelaisie on 2000-luvun
kettiin osa-aikaelakkeen ikdrajaa 58 vuo- 2000 se oli hieman alle 1 I prosenttia. alussa ldhes 900 000, ry6ky9'ttrimlyden
reen. Vuonna 1996 astui voimaan useita Ehkemenojen osuus sosiaalimenoista on perusteella elakkeella on noin neljdnnes-

merkittdvid muutoksia. Kansanehkkeen ollut vakaampi: se on pysynyt noin 40 miljoona ja muilla elakkeilla runsaat

pohjaosa muuttui eleketulovdhenteisiksi. prosentissa. 100 000 henkil6a.
Tyrieldkkeen laskentatapaa muutettiin Eldkkeensaajien keskimlirlinen
siien, ettd tycisuhdekohtaisesti huomi- Etiikkeet nousivat patkkoia kokonaiselike nousi 199O-luvulla re-

oon oreraan 10 viimeisen vuoden ansiot hitaammin aalisesti noin kahdeksan .ia omaeldke

entisten neljdn vuoden ansioiden sijasta. noin yhdeksdn prosenttia. Palkansaa-

Elakkeiden indeksisuojaa heikennettiin. Viime vuosikymmenelle 65 vuotta tdyt- jien keskimldrdiset reaaliansiot nousivat

Ndmd muutokset vaikuttivat elekeme- tdneen viestrin osuus nousi 13 prosen- enemmdn, noin l4 prosenttia. Ehkkeet

Kuva r. Eldkeliis-
kotltaloukslen la
kaikklen kotltalouk-
sien kdytettivlssi
olevet tulot kulutus-
ykslkkdii kohtl (uusl
OECD,vanha OECD,
RHgE-astelkko),
euroa Yuoden zoot
hlnnoln. Deflaatto-
rlna kiytetty elln-
kustannuslndeksll.

euloa
(vuoden

2(}(,1
rahassa)
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nousivat siis palkkoja hitaammin.
Lisdksi on huomattava, ettd keskielik-

keeseen vaikuttaa se, ettd elakeleisten
joukko muuttuu. Elakkeelle siirtywien
elakkeet ovat keskimddrin korkeammat
kuin jo elakkeella olevien. Siten kes-
kimddrdisen eldkkeen nousu ei kuvaa
pitempdln elakkeella olleiden tuloke-
hirysrd. Esimerkkilaskelmat osoittavat'
etti koko 1990-luvun elakkeella olleen
ostovoima aleni lamavuosina, mutta
nousi laman jalkeen. Vuonna 200 I
se oli hieman parempi kuin 10 vuotta
aiemmin.

Ero naisten ja miesten keskielak-

Kaikki, uusi OECD

Elekelaiset, uusi OECD
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keessl on huomattava: vuonna 2001
naisten omaeleke oli 66 prosenttia ja
kokonaiseleke 76 prosenttia miesten
eldkkeestl. Julkisen sektorin elekkeet
olivat suuremmar kuin yksiryisen sek-
torin elakkeet, joskin ero 1990-luvulla
jonkin verran kaventui.

Tutotaso sliityy kohtuu[[isena

Lakisldteinen eldketurva painottuu yhl
selvemmin tyrieldkkeisiin. Kansaneldk-
keen osuus keskimdiriisestl omaelik-
keestd pienentyi vuosikymmenen aika-
na noin 30 prosentista 20 prosenttiin.
Pelkkaa kansanelekertd saavien osuus
pieneni huomarravasti 1990-luvun
kuluessa ja erityisen nopeasri naisten
keskuudessa. Taysia kansanehkkeitd oli
viele 1990-luvun alussa noin 150 000,
mutta vuosikymmenen kuluessa mdiri
vdheni neljlnneksella.

ELikepolitiikan keskeisend ravoitteena
on eldkeleisten kohtuullisen kulutusta-
son turvaaminen. Vuosina 1996-1997
pysyvdsti ry<isti elikkeelle siirryneiden
tulojen seuranra osoittaa, ette elakelei-
sen bruttotulo oli varsin usein yli 60 pro-
senttia eldketti edeltdvistd bruttotuloista.
Vain harvojen tulot alenivat enemmdn
kuin 50 prosenttia. Julkisella sektorilla
tulotaso siiilyy jonkin verran parempana
kuin yksiryiselld sekrorilla.

Elakeliiskotiralouksien roimeenru-
loon (kaytettdvissi olevat tulot verojen
jiilkeen) vaikuttavat ehkkeiden lisaksi
muun muassa verotus, muut saadut
tulonsiirrot ja ansiotulot.

Toimeentulon vaihtelut viihiiisii

Elakeldistalouksien toimeentulo koheni
laman alkuvuosina aina vuoteen 1993
saakka eli parisen vuotta pitempddn
kuin kaikkien kotiralouksien. Sen ja[-
keen toimeentulo heikkeni, mutta ylitti
jo vuonna 1996 vuoden 1993 tason.
Lamavuosina elekeleisten toimeentulo
hheni koko vdeston roimeentulon tasoa,
mutta vuoden 1994 jdlkeen se on jdlnyt
jiilkeen. Eliikkeiden reaalinen osrovoima
on 2000-luvun rairteessa parempi kuin
kymmenen vuotta aiemmi n.

Elekeldistalouksien ja muiden talo-
uksien kulutuksen muutoksissa voidaan
nlhdI vastaavanlaisia eroja. Kaikkien
kotitalouksien kulurusmenor pieneni-
vit vuodesta 1990 vuoteen 1994 lahes
l4 prosenttia, mutta elekelaistalouksissa
alenemaa oli vain nimeksi. Laman fdl-

keen eldkeleistalouksien kulutusmenojen
kasvu on ollut hitaampaa kuin kaikkien
kotitalouksien.

Elekeleistaloudet si joitruvat kaikkia
kotitalouksia useammin pienituloisiin
ja keskimiirdistd toimeentulotasoa
lahella oleviin ryhmiin. Keskimiiriistd
paremmin toimeentulevissa heitd on
tavallista vlhemmin. Koko vdesttin
ja mycis ehkeleistalouksissa asuvien
toimeentuloerot kasvoivat 1 990-luvun
puolivllistd alkaen, mutta ehkelaistalo-
uksien toimeentuloerot ovat kuitenkin
pienemmdt kuin koko vdesrrin.

Elekeleisten kriyhyysaste aleni selvis-
ti 1990luvun alkupuolella. Tarkein syy
on kciyhyysrajan alentuminen ja se, ettl
elekeleisten tulot eivit alenruneet kuten
muun vdestrin. Vuosikymmenen loppu-
puolella elekeleisten koyhyys ei ollut sen
yleisempdd kuin koko vlestonkiln. Toi-
meentulon kohentumisesta kertoo myds
se, erre elakelaistalouksista toimeentulo-
tukea saa entistd pienempi osa.

Kansainv6tisessekin vertailussa
ptirj?itiiiin

nen bruttoeliike oli 1990-luvun puo-
livdlissi matalampi kuin saksalaisten ja
muiden pohjoismaalaisten. Se oli suun-
nilleen samaa tasoa kuin yhdysvaltalais-
ten mutta korkeampi kuin Kanadassa,
Australiassa ja Isossa-Briranniassa.

Kun verrataan kdytettivissd olevia
ruloja, niin brurroelekkeisiin verrattuna
tilanne sdilyy muuroin samanlaisena
paitsi, ettd Yhdysvaltain elakelaiset ovat
suomalaisia paremmassa asemassa ja
kanadalaisetkin kipuavat suomalaisten
rinnalle.

Kuitenkin suhteessa tyoikdisten
talouksien tuloihin suomalaisten elike-
ldistalouksien tulot olivat 1 99O-luvun
puolivilissd vertailun parhaasta pilstd.
Ruotsalaiset elekeldistaloudet ovat mui-
hin vlestriryhmiin verrattuna parhaassa
asemassa.

Hannu Uusitolo
E lii ketu rvo ke s ku kse n j o h taj o

Ki rj o i tus p erus tuu Eliik e turuah es ku ks en
ja Kansaneliihelaitohsen yhdessn jul-
kaisemaan tuthimukseen ELikeLiisten
toimeentulo 199O-luuulla, toim.: Robert
Hagfors, Katri Hellsten, Seija llmakunnas
ja Hannu Uusitalo.
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Vanhusten
hoivapalvelut
sttstiikuuritla
- Vanhusten hoivapatvelut ia etenkin kotipatvelut heikkenivtit

r99o-luvutla. Apua tarvitsevien mHtirti kasvoi, mutta sit6 saivat

yhii iii kkiiiim miit ia h uo noku ntoi sem m at. Tdttd vuosi kym mene[lti

tullaankin taistelemaan kotipatveluiden suunnasta, ennustaa

tutki m usprofessori Maria Vaa ra ma Stakesista.

nna 1992 sosiaali- ja
terveysmrnlsteno asettl
tavoitteeksi vuoteen 2000
ikaentyneiden palveluien

rakennemuutokset, jossa vihennetdln
laitoshoitoa ja lisitiln kotiin annettavia
palveluja, tehostetaan voimavaroien
kdyttod ja alennetaan kustannuksia.

Marja Vaarama, Paivi Voutilainen ja
Sari Kauppinen ovat tutkineet 65 vuotta
tdyttdneen vdestcin ns. hoivapalveluiden
knyttriii 1990-luvulla sekd arvioineet
tavoitteiden toteutumista. Tirtkimus on
osa laajempaa "Eldkeleisten toimeentulo
1990" -tutkimusta.

Tirtkimuksen mukaan ikddnryneiden
kotipalvelujen kattavuus on supistunut
lahes puoleen, pitkeaikaishoitoa on
siirretry perustason laitoksiin ja voima-
varoja on kohdennettu palveluasumi-
seen. Ikaenryneiden palvelut ovat olleet
sidst<ikuurilla.

Ikeentyneet kiyttdvdt monia avo-
palveluja. Niistd tihin tarkasteluun on
sisdllytetry vanhusten yleisimmin kdyt-
tdmdt hoivapalvelut, eli kodinhoitoapu,
tukipalvelut ja omaishoito, palveluasu-
minen ja vanhainkotien ja terveyskeskus-
ten pitkaaikaishoiro.

Avopalvelut iiiiineet jiilkeen

Avopalvelujen tavoitteena on ehkiistd
syrjdytymistl seke tukea ja aktivoida
ikdlntyneitd asumaan kotona. Koti-
hoidonapu on ikedntyneiden tlrkein
palvelu.

Kotihoidonavun asiakasmidri vdhe-

ni 199O-luvulla yli 30 prosenttia, mutta
palvelun kattavuus laski perlti 45 pro'
senttia. Kodinhoitoavun kehitys ei ole
pysynyt vanhusviestcjn kasvun mukana,
vaan yha harvempi saa palvelua.

- Kotipalvelujen leikkaaminen on
kestlmdttinti. Suomalaisessa kulttuu-
rissa on aina ollut vaikea tukea vanhoja
ihmisiii kotiin. Sen sijaan jonkunlaiseen
laitokseen sijoittaminen on ollut hyvek-
sytryd, Marja Vaarama kritisoi.

Jonkin verran kotihoidonavun vdhen-

rymisti ovat kompensoineet lisddntyneet
tukipalvelut ja omaishoito. Tukipalve-
luilla tarkoitetaan muun muassa ateria-,
siivous-, kuljetus- ja vaatehuoltopalve-
lua. Tirkipalvelua saaneiden mddrl ylitti
vuonna 2000 lamaa edeltineen mddrdn,
mutta kattavuus supistui I I prosenttia.

- Vuonna 1998 tehdyn vanhusba-
rometrin mukaan kotona asui noin
130 000 yli 60-vuotiasta, jotka olivat
omaisten avun varassa. Suurin osa

omaishoidosta perustuu hyviin tah-
toon tai keskindiseen sopimukseen.
Omaishoidon tuki on jldvuoren huippu.
Sitd sai kunnalta vuonna 2000 kaikkiaan
21 600 omaishoitajaa, joista 14 300
hoiti yli 65-vuotiasta.

Tuen osuus kasvoi 1990-luvulla va-
jaat 10 prosenttia, mutta laman jiilkeen
perati 27 prosenttia. Lisdyksen syynd
saattavat olla omaishoitajille slddetty
kuukausikorvauksen minimitaso ja oi-
keus yhteen vapaapliviln kuukaudessa.

-Kun verrataan mosien 1994 ja 1998
vanhusbarometrejl, niin ndiden neljln
vuoden aikana kotipalvelun ja kotisai-

Keytteiil kasvussa
Suomen viestdstH 65 vuotta teytte'
neiti oli 15 prosenftia ia 85 vuotta
ttiytttneitii ro prosenttia vuonna
zooo. Vuosina 199tt - zooo kas-
voi 65 vuotta tlytttneiden mtilrt
runsaat r4 prosenttia, 75 vuotta
ttytttneiden mdlrH 17 prosenttla
ja 85 vuotta t{yttlneiden m36rd
perdti 48 prosenttia.

Hoivapalveluiden ptXasiatti-
sia klyttfliit ovat yli 75-vuotiaat.
Vuonna 1998 kotipatvetuia klYtti
6o-64-vuotiaista ioka kymmenes,

65 vuotta tiyttlneist6 ioka viides
ja 75 vuotta tdyttlneistli ioka kot-
mas. SHinn6ilinen kotipatveluiden
kflytt6 atkaa nykyisln noin 76-vuo'
tiaana ja laitosholdon kiytt6 noin
8r vuoden itssH.

Palveluita ktyttlvlt eniten 75'
9o-vuotiaat naiset. Sukupuotten
vdtinen ero on erityisen suuri
sil6nniitlistl kotihoitoa saavissa.
I{alsten suhteellinen osuus on
sitt suurempi, mitd vanhemmasta
ikliryhmlstt on kyse.
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Tutkimusprofessorl tarja Yaaraman
mielesti vanhusten nykyiset hoivapal-
velut on aiettu nlln alas, ette se on eh-
doton minimi. -Kun me olemme vanhoia,
meldin ylltsemme el kivellI, melti on
kuultaval llyt tehtevet piitdkset ikitn-
tynelden olkeuksista palveluihin val-
kuttavat meldinkin tulevalsuuteemme.

raanhoidon antama tuki vlheni noin 24
prosenttia ja samaan aikaan saman verran
lisiienryi eriryisesti puolison antama tuki.
Temdn perusteella voidaan viitrld, ertd
meille on tietoisesti siirretry julkista hoi-
vavastuuta omaisten haneille.

-Kotipalvelun tulevaisuus ei mycisklen
ndyti valoisalta. T:illa hetkella kotipalvelua
ollaan kohdistamassa kaikkein huonokun-
toisempiin. Tyrmisrytrlvid ovat ne uuriser,
joiden mukaan kotipalvelua ei endl annet-
taisi lainkaan arkipiivdn askareisiin. TIme
merkitsee suurta muutosta kotona-asumi-
sen tukemisesta sairaiden ihmisten hoi-
tamiseen kotona. Kun sosiaalihuoltolaki
mddrirrelee kotipalvelun nimenomaan ra-
vanomaisissa ja totunnaisissa toiminnoissa
auttamiseksi, ei suunta vastaa lain kunnalle
mdirittlmll velvoitetta. Samalla menerer-
tdisiin myris ennakaehklisevin roiminnan
mahdollisuus ja muutettaisiin koko kotiin
annettavan avun luonnetta, Vaarama pa-
hoittelee.

Laitoshoidosta palveluasumiseen

Vanhusten pitkaaikaishoidon rakenne
on muuttunut 1 99o-luvulla tavoiteltuun
suuntaan. Erikoissairaanhoidon pitkaai-
kaispaikkoja on purerru perusterveyden-
hoitoon. Vanhainkotihoidon osuus on
vlhenrynyt ja kevyesti miehiteryn palve-
luasumisen osuus on kasvanut.

- Sosiaalitoimen voimavaroja onkin pit-
kalti kohdistetru palveluasumiseen. Mutta
samalla on tehry sdlstritemppu: Laitoshoi-
don tarpeessa olevia vanhuksia hoidetaan
palveluasumisessa noin 45 prosenttia pie-
nemmilld henkilcistrimiirdlld kuin laitok-
sissa, Vaarama kuvailee kehitystii.

- Palveluasumisesta pitivdt niin
vanhukset, vanhusten omaiset kuin
henkikikuntakin. Meilla on erinomaisen
hyvin toimivaa palveluasumista, jossa on
ympdrivuorokautinen palvelu, yrivalvonta
ja henkilokuntaa riittdvd.sti.

- Mutta on my<is iso joukko sellaisia
Iaitoksia, joista on vain sddstlmisen nimis-

si tehty palveluasumista: "Vanhainkoti
Iltatihti" on muurerru "Palvelutalo
Iltatehdel<si". Mikaan muu ei ole muut-
tunur. Entisil vuokra-asuntoja, joissa
on korkeintaan halyrysnappi, kutsutaan
palveluasumiseksi. Kirjo on valtava ja
laheskean aina vanhusten turvallisuus
ei ole taattu.

Marja Vaarama ehdottaa, ettl tule-
vaisuudessa pitkaaikainen laitoshoito
voisi olla tehosterrua palveluasumista,
jonne asukkaat saisivat kaikki tarvitse-
mansa palvelut, myds terveyspalvelut.
Terveystoimi pitlisi huolen vanhusten
kuntoutuksesta ja akuuttihoidosta ja
sosiaalitoimi muusra. Yhteisryrin pitlisi
pelata.

H en ki ltisttimenoissa sdistetty

Hoivapalvelujen sddst<it ovar kohdis-
tuneet paljolti henkil<ist<imenoihin.
Erityisesti laitoshoidon laatua on hei-
kennetry henkiltjstcil vdhentdmdlld. Nyt
laitoshoitoon tarvittaisiin noin 3000 ja
kotipalveluun noin 3600 uutta virkaa,

jotta palvelun taso olisi riittivd. Suurin
vaje on vanhainkodeissa.

-Kehitys on ollut vidrid talouden
hegemoniaa ia vddria tehokkuutta.
Tehokkuushan on siti, erre resurssir
kdytetldn mahdollisimman oikein eika
suinkaan sitd, ettl sllstetidn mahdolli-
simman paljon.

-Viele ei tiedeti, miten henkil<istrivaje
kostautuu sairauspoissaoloina ja rydrer-
veyshuollon kustannuksina. Tirtkimuk-
set osoittavar, ettd ryontekijdjoukko on
hywin vdsynyttii ja ikienryny.ttd. Kun ry<i
on viela huonopalkkaista ja aliarvostet-
tua, vajeen korjaus on tuskin helppoa.

Van h u kset tyytyvliisiii, omaiset
eivit

Marja Vaarama toteaa, ettd tutkimusten
mukaan timdn pdivln vanhukset ovat
tyytywdisii siihen, mitd he saavar. Toi-
saalta heiden mielestldn kotipalvelun
henkilost<tllii on liian kiire.

naisotoksessa ilmeni, etti noin 80 pro-
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...vanhusten
hoivapalvelut

sfiisttikuuri[1a

Osa-aikaelike voi piitittyti ennen vanhuuseldkettd, kun osa-

aikaettikkeen saamisen ehdot eivtit endd tiiyty. Tiill6in ioko

saltittu enimmiiistytiaika ytittyy, ansiot ovat liian suuret,

tytihtin tutee yti kuuden viikon katkos tai osa-aikaetdkelHinen

ioutuu tydttbmtiksi. Vuonna zooz pdiittyi kaikkiaan 5 7oo osa-

aikaetHkettii. Niistii joka neliiinnessi saamisen ehdot eivdt

enHti ttiyttyneet.

senttia kotipalveluasiakkaista kunnosta
riippumatta sai omasta mielestdln liian
vdhen tarvitsemaansa palvelua. Palvelu-
jen kdyttdmittcimyyteen ja liian vihii-
seen avun saantiin liitryivlt tarjonnan
suppeuden lisdksi myris vanhusten
tietimdtttjmyys saatavilla olevista pal-
veluista ja palvelujen kalleus.

Kun omaisten mielipidettl pitkd-
aikaisesta laitoshoidosta kartoitettiin
vuonna 1999, niin heistd joka kolmas
oli ryytymdtcin palvelujen laatuun.
Erityisen huonona piderriin terveys-
keskusten vuodeosasroja.

Suuntaa muutettava

Nykyisin pienituloiset klyttivit eniten
julkista laitos- ja palveluasumista. Kou-
luretut ja hyvdtuloiset vaativat ia saavat

tukipalveluita. Hywituloiset pyst)'vdt
my6s ostamaan palveluita. Sen seu-
rauksena yksiryisten palvelujen rooli on
kasvanut ja tulee jatkuvasti kasvamaan
niin palveluasumisessa, kotipalveIuissa
kuin kotisairaanhoidossakin.

Marja Vaaraman mielestd on pelet-
tlvissd, ettd julkinen palvelujlrjestelml
marginalisoituu kaikkein kc;yhimmille
ja huonokunroisimmille tdmdn vuosi-
kymmenen lopussa. Iso joukko putoaa
palvelujen ulkopuolelle. Tdta hen ei
halua. Siksi hdn perlinkuuluttaakin
avointa arvokeskustelua ia asioiden
jir.jestykseen panemista. Sen jaikeen
olisi pldtettlvd, miti vanhuspalveluja
yhteiskunta antaa ja kenelle, ja mike
on kestdvi rahoituspohia.

Te ksti : M orj o- Li i so To ko lo
Kuvo: Honne Nyktinen

|>.f{ avatlisin s1y osa-aikaelakkeen
I pddtrymiseen on siirryminen
I vanhuuseldkkeelle. Vuonna

I 2002 kaikisra prdtryneisrr
osa-aikaeldkkeistd ldhes puolet muut-
tui vanhuuselakkeeksi. Nein tapahtuu
huomattavasti useammin iulkisella
kuin yksityiselh sektorilla. Julkisella
sektorilla vanhuuselekkeeksi muuttui
70 prosenttia kaikista pdltryneistl osa-
aikaelakkeisti. Vastaava prosentti oli
yksiryisellii sektorilla 40.

Osa-aikaeldkkeen pdltryminen siksi,
ettl eldkkeen saamisen edell),rykset eivdt
tdyty, on taas selvlsti yleisempid yksi-
ryisella kuin julkisella sektorilla. Temen
syyn takia piiiitryi yksityisella sektorilla
joka kolmas ja julkisella sektorilla joka
kymmenes osa-aikaeleke vuonna 2002.
Kaikista voimassa olevista osa-aikaelek-
keistd on viime vuosina noin ko[me
prosenttia pldttynyt siihen, etteivdt
elakkeen saamisen edellyrykset tlyty.

Ne, joiden osa-aikaelikkeen ehdot
eivit tdyty, ry<iskentelevdt siis pdiasias-
sa yksityiselh sektorilla. Vaikka heid?in
osuutensa kaikista osa-aikaelekelaisistd
ei ole viime vuosina juurikaan kasvanut,

niin lukumddrd on kasvanut osa-aika-
elekeleisten mldrdn lisldntyessd.

Syit:i kokoaikatyrihtin palaamiseen
selvitettiin Eldketurvakeskuksen osa-
aikaeleketutkimuksessa, jonka tiedot
on kerdtty vuonna 2001.

"Oli pakko siirtyii normaalityii-
aikaan, ette tytit tulisivat
tehdyksi"

Osa-aikaeldkkeelti kokoaikatycihcin
palanneer eivlt olennaisesti eronneet
muista osa-aikaehkkeelh olevista:
noin puolet oli naisia, monet olivat
varsin terveitl ja taloudellinen toi-
meentulo oli vlhintiin kohtuullista.
Myoskddn ammattiryhmittdin tarkas-
teltuna kokoaikatyoh<in palaa.iat eivit
eronneet muista osa-aikaeldkeleisista,
useimmat tyriskentelivlt asiantuntija-
ammateissa.

Ero muihin osa-aikaehkelaisiin oli
lyhyen tyoajan ja tycimiirdn yhteen-
sovittamisessa. Tama oli yleisempi
ongelma kokoaikatyrihrin palanneilla
kuin muilla osa-aikaelekkeelle olevilla.
Kokoaikatydhr;n palanneet sanoivat,

Etikkeensaamisen edetlytykset eivit tiyty
tluuttunut vanhuusellkkeeksl
Muuttun ut tytikyvyttiimyyselikkeeksi
Elikkeensaafa kuollut
Pi5ttynyt muusta syyste
Kalkki

lukumilXrX
14OO

260,0
13OO

100

300
5700

osuus,96
25

45
22

2
6

100
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Osa-aikaetekkeelte
kokoptiivtityt,htin
kun tytitt on enemmtn
kuin elrtii tehde
etta heilla oli osa-aikaeldkeaikana vaike-
uksia pitid kiinni sovituista ryriajoisra.
Useimmiten syy siihen oli, etti triitd.
ei oltu jaettu tai uusia tycintekij<iitii ei
oltu palkattu. Osa-aikaelikeleinen jou-
tui tekemddn entiset rytit lyhyemmdssd
ajassa. Kun tyripdivi tiivisryy ja palkka
alenee, osa-aikaeleke ei ole toiminut
tarkoitetulla tavalla.

Osa-aikainen tyciplivd voi k?iydii
lyhyeksi silloin, jos rycintekijin tai
yrittdjin tiedot .ja taidot ovat vaikeasti
delegoitavia. Tydaika voi myris kdydd
liian lyhyeksi, jos tycitd tehdedn sel-
keisti aikaan sidotuissa projekteissa.
Mutta mycis esimerkiksi palvelualoilla
toimivan voi olla vaikeaa tyriskennelli
tiukassa aikataulussa, jos asiakkaita riit-
tdi eikd heiti haluta jdttii pulaan.

"Kun palasin kokoaikatydhdn,
olin henkisesti remontoitu"

KokoaikaryOhrin palaaminen ei ole osa-
aikaelekelaisten mielesti vdlttimitti
huono asia, vaan se voi tapahtua rytinte-
kijdn omasta halusta. Kokopniviiryrihon
palanneista valtaosa teki sen omasta
tahdostaan. Peerdsta kokoaikatyrihcin
paluusta ei yleensl tehda hatikoidysti:
ennen kokoaikatycihcin palaamista
ollaan keskimiirin kaksi vuorra osa-
aikaeliikkeelh. Osa-aikaelikeaika voi
toimia myos palautumisen ja voimien
kerlimisen aikana, jonka jalkeen koko-
pdiviryossd jaksaa paremmin.

Kokoaikatycihcin palaamiseen voi-
vat vaikuttaa myris muut kuin tyrihrin
liitryvnt syyt, aivan samoin kuin osa-ai-
kaelakkeelle siirrymiseenkin. Perhesyyt
ovat tavallisimpia. Osa-aikaelakeikiiisil-
l1 on usein pienie lastenlapsia, joiden
kanssa he mielellaan kdyttivlt aikaansa.

Monella on myris iekkear vanhemmat
tai muita sukulaisia, joiden hoitoon
osa-aikaelakkeelle olevat osallistuvat.
Jotkut kokoaikatydhdn palanneet
kertoivat, ettl kun hoitovelvollisuudet
olivat ohi, ei my<iskiin ollut tarvetta
lyhentyneeseen ryciaikaan.

Se, etti osa-aikaelekkeeltl voi halu-
tessaan palata takaisin kokoaikaryrih<in
voi olla hyvd ratkaisu seka ryrintekijalle

etti tyrinantajalle. Mutta vain.f os koko-
aikaryrih<in paluu tapahtuu vapaaehtoi-
sesti. Parhaimmillaan kokoaikaty<ihrin
paluun mahdollisuus lisld ty<ielimdn
joustavuutta ja tukee iklintyneiden
yksildllisie ratkaisuja tyrin ja vapaa-ajan
vuorottelussa.

MerviTokolo
E lii ke tu rva ke s ku ks e n t u t ki j o
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Vaikka siirtolaisuus ei ole ihmeltfike

haltittu maahanmuutto
Useisiin muihin maihin verrattuna Suomessa on viel6 vfihHn

u lkomaa [aisia. Toiset esittdvdt sii rtolai su utta Suom en i kiitintyviin

vdestOn n uoren n ustiiiikkeeksi. Yhtiitai tta toiset nii kevdt kai ken

maaha n m u uton va i n iiiytEviin yhteis ku n n an perusra kenteita.

Tuore valtiotieteen tohtori Arno Tanner tarkasteli keviiiittii

itm estyneessii vti ittistutkim u ksessaan, vo isi m me ko ottaa oppia

muiden maiden kokemuksista Suomessa, iossa viiki eliiktiityy ia

tyiivoimapula uhkaa?

ssddn Ulkomaalaisviraston Pistelaskua ja gastarbeitereita
maatietopalvelun tutkijana
Tanner kokoaa tietoa muun
muassa maahantulijoiden

ldhtoalueiden tilanteesta. Vuonna 2000
hlnelte valmistui yhe edelleen ajankoh-
tainen kirja Keski- ja Itd-Euroopan roma-
nivdestcin olosuhteista.

Uusimmassa tutkimuksessaan "Siirto-
laisuus, valtio ja politiikka" soveltavasta
tutkimuksesta innostunut Tanner on
keantdnyt mielenkiintonsa maahanmuut-
tajien kohdealueelle.

- Suomi on esimerkiksi naapuriimme
Ruotsiin verrattuna vieh varsin neitseel-
listl maaperdl siirtolaisuudelle, Tanner
sanoo.

Ulkomaalaisia on Suomessa tdtl nykyd
noin runsas 100 000, mike on kaksi pro-
senttia koko vdkiluvusta, kun Pohjanlah-
den takana joka viides synrywd lapsi on jo
ulkomaalaistaustainen.

Tanner ihmettelee, kuinka vdhdn tut-
kimusta valtioita ja kansoja mullistavasta
ilmiostd lopulta on olemassa. Onhan
maailman johtava suurvalta, Yhdysvallat
pitkalti ammentanut voimavaransa juuri
muualta tulleilta siirtolaisilta ia heidan

ielkeleisikaan.
Hin myiis tietid, etti asuinmaata vaih-

tavien ihmisten ja heiden vaikutuksensa
rutkiminen vaatii vdlttdmittd lukuisten
eri tieteiden kdyttrid rinnakkain.

Saadaksemme siis tietoa siirtolaisuuden
aiheuttamista muutoksista, oikeastaan ai-
noa mahdoilisuus on tarkastella valtioita,
joista on saatavissa asiasta kokemuksia.

Thnnerin kevddlld ilmesryneen vditriskir-
jan alaotsikko kohdemaiksi valikoituvat
Kanada, Uusi-Seelanti ja Sveitsi.

- Erilaisuudestaan huolimatta kaikki
kolme maata ovat Suomen kaltaisia ke-
hitryneitd valtioita.

Merkittlvimpini erona on, ettd tutki-
tut valtiot ovat vastaan ottaneet runsaasti
ulkomaalaisia, kun taas Suomi on ollut
tyovoimaa ulkomaille luovuttava maa
aivan viime vuosikymmeniin asti.

Sekd Kanada ja Uusi-Seelanti ovat
valinneet pitkejenteisen maahanmuut-
topolitiikan, jossa siirtolaisia pyritlln
sopeuttamaan kohdemaansa yhteiskun-
taan. Kumpikin on pyrkinyt vaikutta-
maan siirtolaisuuteen pistelaskujdrjes-
telmdn kautta.

Sveitsi taas edustaa toisenlaista mdd-
rdaikaista vierastyoldispolitiikkaa, jossa

ulkomailta tuilut tyovoima on tietoi-
sesti pyritty pitdmddn yhteiskunnan
ulkopuolella.

Pyrkimys lyhytaikaiseen taloudelli-
seen hyciryyn ja sisdiseen turvallisuuteen
ovat tuottaneet Sveitsiin runsaasti luval-
listen gastarbeitereiden lislksi laimomia
siirtolaisia, jotka muodostavat pimedn
tyrivoiman markkinat kaikkine sosiaa-
liseine epdkohtineen.

Tyovoimapoliitrisin perustein muo-
toillut pistelaskujirjestelmlt ovat koh-
delleet Kanadassa 1960-luvulta ia Uu-
dessa-Seelannissa 1980-luvulta lahtien
kaikkia maahan pyrkijdita yhtdldisesti.

- Tirliialta on vaadittu hdnen idstddn,
kielitaidostaan, kokemuksestaan ia kou-
lutuksestaan kerty'vid pisteitd riittivd
mddrd. Pisreiden perusteet on pldtetty
poliittisesti ja johdettu lahinna tycivoi-
matarpeista.

Tanner muistuttaa, ettd rankalta
vaikuttavan pistesysteemin lisdksi
kummassakin maassa on toteutettu
monikulttuurisuusohj elmia siirtolaisen
alkuolosuhteiden helpottamiseksi. Li-
sdksi pistelaskussa on sovelluttu vdlilld
sosiaalisia tckijoita, .jotka ovat perustu-
neet perheiden yhdistdmiseen.

- Kanadassa koulurusra on pai-
notettu enemmin, mikd on antanut
itdeurooppalaisille siirtolaisille etu-
lytintiaseman.

Monipuolinen ja aina
kaksisuuntainen siirtolaisuus

Itsestldn selqydeltd tuntuu, ettd siirto-
laiset koostuvat samanlaisista yksikiistd
kuin alkuperdisvdestokin. Silti julkiseen
keskusteluun siirtolaisuuden moni-
naisuus vdlittyy tuskin lainkaan. Niin
uutisotsikoissa kuin arkikeskustelussa
maahanmuuttajista piirtry varsin yksi-
puolinen, negatiivinen kuva.

- Moni nlkee edelleen muualta
tinne tulleet ihmiset yksinomaan uh-
kana, jotka vain nielevit rahaa, elevdt
sosiaaliavustuksilla ja vievlt meilti vield
seuralaisetkin, Thnner virittld

Tirtkimustieto kuitenkin luo siirtolai-
sisra varsin toisenlaisen kasiryksen.

- Tytite haluavista maahanmuuttaj is-

ta on vastaanottajamaalleen taloudellista
hy6rye. Motivoituneet siirtolaiset pyrki-
vdt tavoittelemaan jotain parempaa ja

pdlsemldn chmf,ssl eteenpiiu.
Yksi selirys ennakkoluuloihin johtuu

tietysti siitI, ettd ei ole mitidn yhte ja
yhteniistd ulkomaalaisten joukkoa.

Hdnestd on valitettavaa, ettl sind.nsl
tlrked ja valitettavasti nykymaailmassa-
kin vilttlmdtdn pakolaisuus ja kaikki
muut maahanmuutrajat niputetaan
yhteen. Pakolaisongelmilla ei kuiten-
kaan ole mitddn tekemistd siirtolaisten
ongelmien kanssa.

Liseksi siirtolaisuus voi olla luon-
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- Taloudelliset

useimmat ihmiset
laan toimeen.

Muuten mallikkaasti
kansa hoitanut Kanada
mielestd kiinnittdnyt riittlvld huomiota
aivo- ja osaamisvuotoon ldhtrialueella,
mikd on sikdli ymmdrretrdvdi, ettd
Kanadastakin muutetaan paljon pois
eriryisesti Yhdysvaltoihin.

- Vaikka kehitysmaillakin, kuten
Kiinalla ja Intialla alkaa olla jo ylijaii-
mdd korkeasti koulutetuista ihmisisti,
tehokas ja onnistunut sopeuruminen
tulomaahan saattaa tuottaa piinvastaisia
vaikutuksia lihtomaassa.

Siteiden katkeaminen ihmisten vd-
liltl pdlttlvit samalla taloudellisetkin
merkittlvdt yhteydet.

llmasto ei muutu
- ihminen voi muuttua

Ulkomaalaisen tyrintekijciiden tuloa
Suomeen vildyteltiin ensimmdisen
kerran jo 1970-luvun alun tyovoima-
puolan vuosina. Sittemmin tyrivoiman
liikkumisen edellytykset ovat tdysin
mullistuneet, mutta mitddn johdon-
mukaista maahanmuuttopolitiikkaa ei
Suomeen ole saatu.

- Ilmastomme tuskin voi muuttua
lauhkeammaksi ja kielemme yhtdln
helpommaksi. Valitettavasti yhteiskun-

tammekaan ei ole muuttunut ulkomaa-
laisia houkuttelevaksi.

Tanner nlkee tlrkednd, etti tulijat
pilsevdt meilld heti keskelle valtavdes-
tcid ja lapset kayvat samaa koulua kuin
muutkin.

- Voisiko silti ajatella, etti ositrain
pllkaupunkiseudulla englannista tulisi
kolmas virallinen kieli, ulkomaalaisten
sopeutumiskynnyksen madaltamiseksi.
Moni ulkomainen korkeakoulutettu
rytintekije tekee tyritidn .jo nyt muulla
kielella kuin suomeksi, vaikka hinen
rycitoverinsa ovatkin rakelaisie.

Sindnsd Tanner nikee Suomella pe-
rustaltaan monia vahvuulsia, kuten puh-
taan Iuonnon, turvallisen yhteiskunnan.
Merkittdvd etu on mytis, ette maaramme
ei koeta uhkana eikl riistdjdni varmasti
yhdessakaan Idhtrimaassa.

- Vaikka pakolaiskiinticiitdmme on
usein moitittu liian pieniksi, olemme
mycis hoitaneet asiat sovittujen sld.ntti-
jen mukaisesti ja reilusti, mitii kaikki
kehittyneetkedn maat eivdt suinkaan
ole tehneet.

Suomihan on ottanut vastaan niin
kaiken ikeisie kuin vammautuneitakin

pakolaisia, eike ole valikoinut poliittisesti
tai taloudellisesti sopivaa joukkoa.

- Koska Suomessa on viela niin vdhdn
ulkomaalaisia, meilla olisi vieli mahdol-
lisuus vdlttdd muualla tehryjii virheiti.

Lopulta onnistuneen siirtolaisuuden
avaimet ovat alkuperlisvdesttjn ja tuli-
joiden omissa asenteissa.

Koska tiedon puute ruokkii pelkoja,
asenteita pitiiisi pyrkiii muokkaamaan
jdrjestelmdllisella tiedottamisella, vaikka
sellainen vaatiikin arkaa ja resursseja.

- Meiddn ennakkoluuloisten suo-
malaisten kannattaisi menni itseemme
ja miettid mitd tulija oikeastaan vie
meiltl.

Hallittu ja onnistunut ulkomaa-
laisten tulo ei yksinddn voi kddntdd
vdesttjsuhteita ja nuorentaa vanhenevaa
ikdrakennetta.

- Vlesttjllinen tulevaisuuremme riip-
puu pldosin meistd nykyisistl suomalai-
sista ja jalkelaisistdmme, kolmen pienen
lapsen isd Tanner virnisrli.

Teksti: Kimmo Kontio
Kuva: Tuulikki Routio
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nostaan lyhyt- tai
muuttaa ilmicin sosiaaliste,

ulottuvassa maailman
ovat pieni vdhemmist<i,

Ihmisten siirtyminen
vaikuttaa aina ldhttimaassal##

- Meist1 viihliseld
kerimeeran siirtyminen
maihin jostakin
voi merkitl sikdhisen
romahtamista.
alvovtenu saattaa
essa johtaa
hin ja liirimmilliiiin

Kanadan, Uuden-Seelannin ia Sveitsin
silrtolaisuutta tutkineesta Arno Tannerista
Suomen kannattaisi soyeltaa muualla koe-
teltuia oppeia hyvistii utkomaalaispolitii-
kasta. Me voimme tariota motlvoitunellle
maahanamuuttaiille puhdasta luontoa ia
turvallisen yhteiskunnan, ios he vain so-
peutuvat ilmastoomme ia iaksavat opiskel-
la vaikeaa kieltSmme.
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Tutkittua
tietoa:
Tytisse iatketaan
ia tulosta tehdttn,
ios tyti on varmaa iamielektstt

Hyvd yrityskutttuuri ja siihen

tiittyvii henkittikun nan mahdolli-

suus ha[tita tydtiiiin ja vaikuttaa

asioihin Iisddvdt tytissiipysymis-

tti. Jos tyti koetaan mielekkiiiik-

sija jos tytipaikka on varma,

pitkiiiin ki n tytie16 m iissii olleet

jaksavat tydssHdn. Myds hatuk-

kuus etsiti keinoja tytieldmist6

pois piisemiseksi vdhenee.

Yritysten menestys ja henkitti-

kun nan hyvinvointi kietoutuvat

yhd selvemmin toisiinsa.

f--f-{ iedot kayver ilmi Eldketu rva-
I keskuksen la Tyoministeri6n
I erillisistd tutkimusprojek-

I teista.
Tyciministeririn rahoittamissa tutki-

muksissa on selvitetry y[<siryisen sektorin

ryopaikJ<ojen uudistuvien toimintatapo-
jen yhteyttd ty<intekijoiden hyvinvointiin
ja rydpaikkojen taloudelliseen menesry-
miseen. Samalla on tutkittu erilaisten
toimintatapojen yhteyttd tyollisryteen
ja tyossd pysymiseen.

Yrirysten luokittelu perustui henkilo-
kohtaisen vastuun ja vaikutusmahdolli-
suuksien jakautumiseen henkiliikunnan,
rytrnjohdon seka keski- ettl yrirysjohdon
kesken.

Proaktiivisiksi luokiteltiin toimipai-
kat, joiden henkikikunnalla oli paljon
mahdollisuuksia vaikurtaa omaa ryotiIn
koskeviin asioihin. Kdytetyn indeksin
toiseen peehen sijoittuvat yrirykset ovat
traditionaalisia.

Eleketurvakeskuksessa samaa aihetta
on selvitetty 90-luvun puolivilistl ldh-
tien ns. tyrissipysymisprojektin yhtey-
dessd. Ikldntywien ty6ssl pysymisti on
selitetty yksildun ja ryohon seka yriryk-
seen liitt)'vien seikkojen valossa.

Eleketurvakeskuksen tutkimusten
p:i:iaineisto ed ustaa kaikkia palkkaryossl
olevia. Mittauksissa kdyteryn yriryskult-
tuurin asteikko perustui henkilokunnan
antamiin arvioihin organisaation keskei-
sistd toimintaperiaatteesta.

Toimintatavoissa suuria eroja

Tyciministericin analrysi osoittaa selke-
dsti. miren proakriiviser organisaariot
ovat lahes jokaisessa tutkitussa asiassa
parempia kuin traditionaaliset ryopai-

kat. Ylipiinsi tulokset osoittivat, ettd
ty<ipaikkojen sislisilld toimintatavoilla
on hywin suuri merkitys tuottavuudelle
f a ihmisten tyohyvinvoinnille.

Hywlt tyripaikat menestlwdt muita
paremmin, niiden tuottavuus ja henki-
kikunnan palkkaraso ia kasvu on muita
parempi. Yriryksen menesrys edellyttid,
ettl sieltl k;ytyy kykya ja halua etsil
uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja.
Teman edellyrykseni on, ettd henki-
kikunnalla on hyvit mahdollisuudet
vaikuttaa asioihin.

Proaktiiviset tycipaikat o[ivat muita
innovatiiviscmpia ja myris tuotekehit-
telyyn osallistuttiin ndissl tyopaikoissa
aktiivisesti. Tycipaikkakoulutus oli
niissd johdonmukaisesti yleisempld,
tehokkaampaa ja vaikuttavampaa kuin
muissa toi mipaikoissa.

Ehketurvakeskuksen tutkimuksen
vastaavat tultrksct ovat samansuuntai-
sia. Hyvd yrityskulttuuri ruotri muira
parempaa tulosta esimerkiksi innova-
tiivisuudessa, koulutusmyonteisrydessd,
avoimuudessa ja kannustavassa johta-
juudessa. HJwd yrityskulttuuri liittyi
niinikaan tycitrytJwdisyyteen ja hyvdln
ryopaikan ilmapiiriin ja henkikikunnan
sitoutumiseen ryohonsi.

Hyvii yrityskutttuuri
tuottaa hyvinvointia

Edelleen havaittiin, cttd ry<inteon mie-
lekkyys ja siihen liitriwa motivaatio ovat
proaktiivisilla toimipaikoilla muita kes-
tivimmllld pohjalla. Henkil<ikunta ko-
kee muita yleisemmin omat ajatuksensa
ry<issd tervetulleiksi. He saavat ylipddnsd
enemmin palautetta tydstdin. Kuvaan
kuuluu viele kannustavan johtamistavant \tAet;l<e { o 2ool



kdytt6, avoimuus ja palkitseminen. Hy-
vien toimipaikkojen henkil6kunta onkin
ryTrywiiisiii ry<ihrinsd ja tycipaikan ilma-
pii riin. Tyontekijat ovat sitoutuneempia
ryrihonsl ja rycipaikkaansa.

Tulosten mukaan traditionaalisilla
tyripaikoilla tyrihalut nlyttdvdt hupe-
nevan irn karttuessa, silld oman tyon
mielekkyytti eplilevien osuus kasvaa.
Talldin varsin moner runtuvat pddryvdn
henkikikohtaiseen johtopiltokseen: he
pyrkivit pois ryrieldmdstd. Proaktiivisil-
la rydpaikoilla ndin ei ole. Telld on suora
ikaentyvien ryr;ntekijriiden tyrieldmdssl
pysymisti lisddvd vaikutus.

Ehketurvakeskuksen tutkimuksessa
yrityskulttuurin havaittiin sddtelevin
yksittiisten henkikiiden elakeajatusten
lisdksi toimipaikkojen ikepolitiikkaa.
Kehittyneen, hywin yrityskulttuurin
havaittiin tukevan ikaentyvie, lisdlvdn
henkilokunnan tyossd viihtyq.ytt[ ja
vlhentdvdn halua siirryd elakkeelle.

Proaktiiivinen tyciyhteis<i ei kuiten-
kaan ole ylsinomaan jokin auvoinen on-
nela. Sielld paiskitaan triiti samaan tah-
tiin kuin muuallakin, kiirettl ja stressil
esiinryy paljon. Ty<issi vaaditaan lislksi
monipuolista osaamista,
ja oma-aloitteisuutta.
kin, ettd proaktiivisten to
ty<intekijlt ndyttivlt sietivin kiiretti
ja tycipaineita muita paremmin. Tema
koski myos ikiiiintywiii rycintekijciitii.

Kahden toisistaan erilleen tehdyn tutki-
muksen samanlaiset tulokset osoittavat
kiistatta, ettd tycipaikkojen sisdisilld
asioilla on todella t1rke1 merkirys ryci-
hyvinvoinnille ja samalla koko yriryksen
toiminnalle.

Mielekas tyri ja tycintekij<iiden hy-
vinvointi parantavat ty<ipait<!4a-niin
toiminnallisesti kuin taloudelliseitikin.
Tama puolestaan vdhenrdd tuotan-
nollisista syistd tapahtuvaa toiminnan
supistamisen riskia, jonka yksittliset
tycintekijdt kokevat epdvarmuuden li-
sdlntymisend.

Kun ryo koetaan varmaksi.ia mielek-
kaaksi, tyristd ei myriskdin hakeuduta

pois.Tyontekijr;iden hyvinvointia ylh-
pitiivillii ja edistavilla toimintatavoilla
on kaksinainen merkirys. Ne vdhentdvdt

ry<ipaikkojen tarvetta supistaa henkilc;s-
t6ldn ja ne vdhentdvdt myris varsinkin
pitkeen rycieldmdssd olleiden ryontekijoi-
den aikeita jiittii?i koko ryt elame.

Siksi myris ikiipolidikan kannalta oli-
si hyvin jlrkevld suunnata aikaisempaa
enemman volmavarola
sisiisten asioiden

Hr.ville to
hyvin
henkilost6llii
asema. Itse on tellaiin
ryiiorganisaatioideu volma-

Kun nykytilaa aletaan parantaa, niyt-
tdisi aiheelliselta pyrkil aluksi kehitti-
mdln organisaation avoimuutta yleensd
ja siihen liittyen avointa viestintld. Ne
luovat perustaa muulle kehirykselle.

Toinen tdrked kehiryskohta on henki-
Itjkunnan aloitteellisuuden ja ideoinnin
kannustaminen, .ioka taas mahdollistaa
innovaatioiden syntymisen.

Henkiltisttijohtamisella on suuri mer-
siksi siihen
huomiota.

kannattaa kiinnittdd
Johtamisessa on sy)te

yritde lislt?i ja yllapiraa henkikikuntaa
kannustavaa ja tukwaa otetta, ja pyrkil
opeftelemaan ikdjohtamista. Nemii j oh-
tamisperiaatteet on tuotu esiin useissa
tutkimuksissa, mutta niiden soveltami-
nen kiytinttitin niyttdd olevan ry<ipai-
koilla edelleen vaikeaa.

varojen aikaisempaa j:irkevilmpi klyttti.
Sen tuloksena toiminta on menestFvAe,
ja yritys pystyy kdyttimdd.n joustavesti
hyvikseen avautuvia uusia mahdolli-
suuksia.

hitauteen on se,
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...tyiisst iatketaan
ia tulosta tehdtiin,

ios tyti on varmaa ia
mielekfistt

tai temppua, jolla asiat saataisiin kerralla kuntoon. Sen sijaan
jokainen rytipaikka joutuu kehittdmldn omat toimintarapansa
ja tdllainen uusien toimintatapojen ja yriryskulttuurin raken-
raminen on pitkejenteisrd roimintaa.

Organisaatioissa voidaan toki muuttaa sidntoji nopeastikin,
mutta uuden toimivan kulttuurin luomisessa on kyse paljon
enemmdstd. Se edellyttll tuttujen, jokaplivdisten toimintata-
pojen, kdytintrijen ja yhteisryosuhteiden muuttamista.

Muuttuminen vaatii toimipaikan koko henkikikunnan
myotdvaikutusta kaikissa toimipisteissi. Toimipaikan johdolla
on kuitenkin keskeinen asema td.llaisen muutoksen luomisessa
ja ohjaamisessa.

Prosessi on vaikea, mutta ei mahdoton. Esimerkkejd hyvis-
tI toimipaikoista ja kdytlnnoistd lciyryy tunnetusti jo melko
paljon. Sekin puhuu mahdollisuuksien puolesta. Kehirystyri
on osa ryrihywinvoinnin kehittimisti, johon pyritiin nykyisin
yleisesti. Molempien tutkimusten tulokset osoittavat, ettd toi-
mipaikkojen sislinen kehirys on vdlttdmdt<intd mytis toimipai-
kan menesrymiselle ja kilpailuky.vylle pidemmllld aikaviilillii.

Simo Forss
E lii ket u rvo ke s ku kse n y hteys piiti I I i kkt)

Pekka Yltistolo
TyOm i n iste ri6n tutki ja
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Patkansaajia koskeva yksityisen puolen

tyOetiiketa i nsiitid ii ntti yhd i stetiitin yhde k-

si laiksi. Tiittii hetkeltt sen voimaantulo

niiytttiisi otevan mahdollista vuonna

2oo7. Uutta lakia ei ote virallista nimetty,

mutta sen ty6nimenti on TYEL.

korvaa nykyisen ty<intekijdin eldke-
lain, lyhytaikaisissa tycisuhteissa olevien
rytintekijnin ehkelain sekd taiteilijoiden ja
erdiden erityisryhmiin kuuluvien rycinte-

kijain el:ikelain. Uutta lakia valmistellaan parhaillaan
Eldketurvakeskul<sessa.

Valmisteltu tapahtuu sosiaali- ja terveysministeririn
johdolla. Lain lopullinen sisdlt<j plitetdln sosiaali- ja
terveysministericin vetdmlssii TYELLI-tydryhmissl.
Lain valmistelua koordinoi eldkelaitosten ja Eliike-
turvakeskuksen edusta.iista koostuva tyriryhmii, joka
huolehtii siitl, ettd lain kirjoittamista varten tarvittavat
selvitykset on tehry.

Vuoden 2005 alusta voimaantulevat lainmuutokset
mahdollistavat lakien yhdistdmisen. Silloin siirrytdln
kaikissa yhdistettivissi laeissa yhtenevdiseen, koko an-
sainta-ajan huomioon ottavaan ehkkeen laskutapaan.
TYEL:n mukainen uudenlainen vakuuttamistekniikka
edellyrtiiii eliikelaitolsilta ja Eliketurvakeskukselta tie-
tojarjestelmlmuutoksia.

Yritt$j6t ja merimiehet ulkopuolelle

Alun perin ajatuksena oli, ettl TYEL sisiiltiiisi sd.ln-
n<ikset sekd palkansaajien etti yrittdjien eldketurvasta.
Maatalousyrittijien elikelaki ja nailla ndkymin my<is
merimieseldkelaki jiinviir yhdistdmisen ulkopuolelle.
MYEL ja MEL sislltivdt niin paljon omaa alaansa
koskevia eriryissiinnciksid, ettl niiden yhdistdminen
TYEL:iin olisi liian ongelmallista.

Sen sijaan yrittijien elekelain asemaa on pohdittu
erikseen. YEL-sllnntist<in sisdllytdmisti uuteen lakiin
puolsi eriryisesti se, ettd se selkiyttlisi ulospiin yksiryi-
sen puolen eldkejdrjestelmeii. Lisiilsi sekl yrittijin ettd
yrittiijlin palvelulaessa olevien ryrintekijciiden vakuutta-
minen olisi onnistunut samalla vakuutuksella.

Selviryksen jiilkeen pldtettiin kuitenkin, ettei yrittl-
jien eliikelain ottaminen TYEL:iin ole tarkoituksenmu-
kaista, vaan se jii?i erilliseksi laiksi. Vaikka yrittiijien ja
palkansaajien eldke-edut ja el?ikkeiden saamisedellFyk-
set ovat pitkalti samanlaiset, yrittdjien vakuuttaminen
ja yrittdj deliikejlrjestelmdn rahoitus poikkeavat liian
useissa kohdin palkansaajien eldkejlrjestelmdstr.
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Yksityisten
yhdisttmin

lilkelakien
enetenee

sivat halutessaan hoitaa vakuuttamisen monimutkaisuutta TYEL ei kuitenkaan
nykyisti LEL- ja TaEl-tekniikkaa pysry poistamaan.
muistuttavalla tavalla haluamassaan
eldkelaitoksessa. El1kelaitoskenttl yhtenflistyy

Lain rakenne muuttuu, sis5ltd ei EHkelaitoksille TYEL tuo muutoksia.
juurikaan TYELTn mytiti poistuvat LEl-tycit ja

TbEl-tytit, jotka nykyisin vakuutetaan
TYEL:ssi elaketurvan sisilttirin ei rule Keskindinen Eldkevakuutusyhtici Eteras-
olennaisia muutoksia. Muutolaet elake- sa ja tEl-eli&ekassassa. Vastaisuudessa
turvaan on tehry jo vuoden 2005 alusta kaikki eleikelaitokset hoitavat kaikenlai-
voimaantulevalla uudistuksella. Sen senry6nvakuuttamista.
verran muutosta nykyiseen kuitenkin Muutokseen on alettu jo varautua,
tulee, ettd TYEL:n piiriin kuulumiselle LEL Tytiel:ikekassa muuttui heinlkuun
.r$etetaan 40 euron alaraja. Tydsuhteet, alusta Keskiniiiseksi Elakevakuurusyh-
joiden ansio jai alle 40 euron kuukau- titi Eteraksi, johon ThEl-elekekassa
dessa, eivdt TYEL:n voimaantultua kar- sulautuu vuoden 2004 aikana. Ennen
tuta eldkettl eiki niistii tawitse malsaa TYEL:n voimaantuloa on tehtdvl vielii
vakuutusmaksuja. lainmuutos, joka mahdollisma sen, ettd

TYEL on rakenteellisesti erilainen kaikki elikelaitokset voivat vakuuttaa
kuin TEL. Uusi laki alkaa vakuutetuille kaikenlaista rytitd.
tflrkeill?i asioilla. Heti lain alkuun on si-
joitettu sddnntikset eri eldke-etuulcista
ja niiden edellpyksisti. Vakuuttamista
ja eliikkeiden rahoitusta koskevat siiin-
n<ikset tulevat mycihemmin. Tavoitteena MaiJolilsdTokonen
on tehde rakenteellisesti ja kielellisesti Eliiketuruakeskuksen
selkeii laki. TyOelaikkeen mddrdyrymise n lakiososton kehityspiidllikkd

a

Vakuuttamiseen muutoksia

TYEL:n valmistelun yhteydessii on rat-
kaistava, miten TYEl-vakuuttaminen
hoidetaan. Nykyisin TEl-tyiisuhteessa
olevien rycintekijdiden ja LEL- tai ThEL-
tyrisuhteessa olevien vakuuttaminen
tapahtuu eri tavalla. Tydnantaja, jolla
on palveluksessaan TEL:n mukaisessa
tytisuhteessa olevia tytintekijoiti, tekee
eldkelaitoksen kanssa vakuutussopi-
muLsen.

LEL- ja TaEl-aloilla toimiva tydnan-
taja ei tee erillisti vakuutussopimusta,
vaan ryrieldkevakuuttaminen hoidetaan
ilmoittamalla rydntekijtiite koskevat
tiedot ja tilittamalla vakuutusmaksut
Eteraan tai TaEl-eliikekassaan kuukau-
sittain.

TYEL:n mukaista vakuuttamista
on pohtinut elakelaitosten edustajista
koostuva rydryhmii. Se esittll, ette pae-
sldntiiisesti tyrinantaja olisi velvollinen
tekemlln vakuutussopimuksen valitse-
mansa ellkelaitoksen kanssa. Kuitenkin
kotitaloustytinantaja seki satunnaisesti
palkkaa alle tietyn ru'lamddrdn puolen
vuoden sisdlli maksava tycinantaja voi-
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Korvauksen
maksaminen alkaa

lokakuussa

Kansanelekkeen
pohiaosa-urakast
selviydytty hyvin

Etii ketiiisi tte, joiden tytieltikettti on ai koi-

naan vdhennetty kansanelHkkeen pohja-

osasddnntin takia, maksetaan korvausta

loka kuusta liihtien. Tytietiiketaitokset

ovat viran puotesta laskeneet korvauksen

midrdn fa llihettdneet pddtdkset etiik-

a keensaaiille. Tyti on vaatinut palion tytiti,

mutta hyvtitlii suun nittetulla ja organisoin-

nitla se on sujunut ennakoitua paremmin.

Se ei pienennl kansaneldkettd eikl elek-
keensaajan asumistukea.

Kil**t':'''h,#
28 000 ja julkisella puolella noin
84 000 ehkkeensaajalle.

Kansanelekelakia muutettiin vuoden
1996 alusta lukien niin, ettd pohjaosa ja
lisdosa yhdistettiin yhdeksi kansaneldk-
keeksi, jota rydeliike pienentdd. Samasta
ajankohdasta lukien pelkkiil pohjaosaa
saaneilra pohjaosa lakkauteniin asreittain.

Muutokset johtivat tietyilla elak-
keensaajilla siihen, etti poistettu poh-
jaosa pienensi edelleen tyoeldketti.
Asia korjattiin vuonna 2003 voimaan
tulleella lailla.

Laissa pildyttiin myos siihen, ettd
kullekin henkilolle maksettava kompen-
saatio on yhteensd vlhintddn 5 euroa ja
enintidn 50 euroa vuoden 2003 indek-
sissd. Tiytrd entisen poh jaosan suuruista
eldkettd ei saa kukaan.

Korvaus liitetddn osaksi tyrieldkettd.

Eliikekorotuksen pllriln kuuluu

t:l.rgl1-rr.ra.r995 viitiseni aikana myiinnegTt elIkkeet, lolssa yhteensovitus
on valkuttanut elilkkeeseen fa lolta ei ole uudelleen yhteensovltettu vuoden
1995 illkeen.

Yksityinen puoli (ia iulkisen sektorin perusturvan elikkeet)

Enlmmilskorraus 5o euroa tulee elikkeisiln, jotka ovat meeretein r 326
euroa kuukaudessa (7 9oo mk) tal sitl suurempia vuoden zoo3 Indekslssir).
Kun elike on 875 - r3z5 euroa kuukaudessa (5 zoo - 7 9oo mk), kompensaatio
on 5 eulosta 50 euroon.

Kunta (lisiturva)

Enlmmfllskorvaus 50 euroa tulee kaikklln llslturvan elikkelslln, iolssa
yhteensovitus on vihentlnyt eHkette.

Vattio (lisiturva)

Kun el5ke on my6nnetty 3o.4.r985 iiitkeen, enlmmfilskoryaus 50 euroa tulee
el5kkelslln, lotka ovat mlIriltiin r 463 euroa kuukaudessa ( 8 no mk) tai
enemnin vuoden zoo3 lndekslssi r).

Kun elike on 961 - r+61 euroa kuukaudessa (5 73o - 8 7go mk), korva-
us valhtelee 5 eurosta 5o euroon. fos elike on my6nnetty ennen r.5.r985
kompensaatlo milriytyy kuten kuntlen llsiturvassa.

d Ralame5ret on laskettu alle 65 vuotlaita koskevan TEl-indeksin mukaan.
fos henklld on tlyttInyt 65 vuotta, ralamiirit ovat ionkin verran matalampia.

Laskentakaavoi[[a
helpotettiin tytitii

Korvauksen laskeminen toteutettiin
julkisella puolella tietryjen laskentakaa-
vojen mukaisesti, koska julkinen puoli
on rekistertjinyt tietojaan kattavasti vas-

ra I 990-luvusta lahtien. Laskentakaavat
perustuivat maksussa oleviin eldkkeisiin,
jolloin vdlryttiin vanhojen asiakirjojen
penkomiselta. Yksiryisella puolella sen
sijaan voitiin tehdr uusi yhteensovitus,
koska maksussa olevien elakkeiden
tiedot Iriytyvdt Eldketurvakeskuksen
rekisteristd.

Eliketurvakeskus toimitti vuoden
vaihteessa tiedot korvaukseen oikeu-
tetuista kaikille ehkelaitoksille, jotka
ldhettivit kirjalliset plltcikset pohja-
osakorvauksista elekkeensaaj ille loka-
kuun alkuun mennessi.

Ty<ieliike-lehti kysyi Valtiokonttorin
proj ektipiiiillikkci Kari Kankaiselta,
Kuntien elekevakuutuksen kehittdmis-
johtaja Helena Luomalta, Varma-Sam-
mon eldkeasiantuntija Ulla Turuselta ja
Etera Oy:n osastopldllikkd Jorma Riipi-
seltd, miten pohjaosan korvauspddt<iksis-
ti on eldkelaitoksissa selviydytry.

Suunnitelmissa pysytty

Alun perin tiedettiin, ettl korvauksen
saajat painottuvat Valtiokonttorin ja
Kuntien elekevakuutuksen elakkeensaa-
jiin. Valtiokonttorilta korvauspdltciksil
on lehtenyt kaikkiaan noin 47 000
ja Kuntien elakevakuutukselta noin
36 000. Varma-Sampo antoi ldhes 9 200
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Kari Kankainen kertoo, ette monen-
laista on posa-asioissa tapahtunut.
-Kerran on kiyty iopa kiriiiioikeu-
dessakin. Oikeus iitti kuitenkin iutun
toimivaltaansa kuulumattomana
tutkimatta.

ja Etera Oy noin 4 100 pnetdsra. Pad-
rtjkset on postitettu hy.vissd ajoin ennen
lokakuun alkua.

Lehes kaikki haastateltavat kertovat,
etti urakka on sujunut suunnitelmien
mukaan. Mukaan on luonnollisesti mah-
tunut erilaisir vaikeuksia, murra niisti
on selviydytty hyvin. Valtiokonttorissa
projektia irrotettiin hoitamaan kolme ja
Kuntien eldkevakuutuksessa kaksi hen-

kil<ie. Eterassa urakka hoidettiin muiden
tciiden lomassa.

Varma-Sammossa nimettiin tehtl-
vil hoitamaan oman toimensa ohella
kymmenen elekekasirtelijld, jotka ovat
vastanneet myds puhelinpalvelusta.
Varma-Sammon tycitd lisisi enner-r
vuotta 1980 tehdyt pddtrikset, joiden
yhteensovitustietoja ei ole ETK:n eldke-
tapahtumarekisterissd. Siksi nimd tiedot
jouduttiin kaivamaan asiakirjoista k1sin.
Osa vanhoista tiedoista voiriin syrirrid
jdrjestelmldn, mutta tiysin manuaalisesti
annettuja piiiitciksie oli noin 500.

- Jos julkinen puoli olisi hhtenyt
laskemaan tarkkaan jokaisen pldt<iksen,
niin se oli vaatinut Kevalta 10 - l5 ihmi-
sen rydpanosta. Ny,t on parjetry kahdella
henkilolla, joten kaavamainen laskutapa
helpotti tyritd valtavasti ja siihenhan
pyrittiinkin, kehittimisjohtaja Helena
Luoma toteaa.

Valtiokonttori, Kuntien eldkevakuu-
tus, Kirkon keskusrahasto ja Kelan toi-
mihenkik;elakkeet tekivlt laskentaryrin
yhteisprojektina. Heilli oli yksi atk-
toimittaja, yhteinen laskentajdrjestelmd
seke yhteiset johto- ja tekniikkaryhmlt.

Valtiokonttori ja Kuntien elekeva-
kuutus ulkoistivat mycis yhdessd mycin-
teisten piitristen puhelinpalvelun Elisa
Communicationiin. Puhelinpalveluryh-
md koulutettiin ja heille annettiin valmis
kysymys-vastauspatteristo.

Valtiokonttorin projektip:iiillikkci Kari
Kankainen arvioi, ettd Elisalle tuli noin
tuhat puhelua. Hankalimmat tapaukset
se hhetti Valtiokonttoriin, joka taas otti
asiakkaaseen yhteyttd.

- Jos Elisa-palvelua ei olisi ollut, Val-
tiokonttorin asiakaspalvelu olisi ollut
ihan rukossa, uskoo Kankainen.

Myos Helena Luoma kiittae Eli-
sa-puhelinpalvelua. Runsaasta 1 200
puhe[usta vain muutamia kymmenil
ohjautui edelleen Kevaan.

Helena Luoma ei etukiteenkiin
odottanut suurta yhteydenottotulvaa.
- Vain aktiiviset eltkeliiset olivat
korvauksesta tietoisia.

-Se, etti tyti suiui Eterassa ongel-
mitta, oli pltkelti tietoiiriestelmien

ansiota. Urakkaa on pidetty myiis
ihan mukavana, kertoo palautteesta

ytllittynyt lorma Riipinen.

Ulla Turunen toivoo, ettei lakeia enii
muuteta takautuvasti. l{yt annettuien
korvausten laskentaa ia miirii ihmis-
ten on ollut vaikea ymmirtii.

Kiukkua ja pettymystii

Varma-Sammon Ulla Turunen taas
kertoo. ette keslkuussa piftdsten
postituksen jillkeen alkoi aikamoinen
puhelinrumba. Tilanne rauhoittui
vdhitellen, joskin lokakuun ldhestyessd
puhelut ovat liseantymlssl. Kyselyitd
tulee nyt ldhinnd niilti, jotka eivlt ole
saaneet pdltristi.

Ulla Tirrusen mukaan soittajien pdil-
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limmdinen tunne on ollut kiukku ja
pettymys. Yhteisymmdrrykseen on
yleensd pddsty keskustelujen aikana,
mutta kir.jallisiinkin vastauksiin on
pitdnyt rurvautua. Kielteisid pidtoksir
ei ole tdhdn mennessd annettu.

- Ihmisten on ollut vaikea ymmdr-
tdl ry6ehkelakien mukaista yhteenso-
vitustekniikkaa sekd korvausten pientl
mldrdd verrattuna entiseen Kelan
maksamaan pohjaosaan. Lisiiksi ylsi-
ryisella puolella korvaus koskee vain
perusturvan mukaisia el:ikkeitii. Ul-
kopuolelle jilvdt Iisdturvan mukaiset
eldkkeet, jotka useimmiten on yhteen-
sovitettu pohjaosan kanssa ja joiden
maksamiseen monet tyontekijlt ovat
viele itse osallistuneet.

Jorma Riipinen kehuu, etta Ete-
rassa korvauspddtoksistd on selvitty
huomattavasti odotettua helpommin.
Tietojdrjestelmlryot saatiin kuntoon
vuoden vaihteessa, jonka j?ilkeen pae-
tcil<sid on tehry tasaisesti koko vuoden
ajan muiden triiden ohessa. Vlettevee
on mycis se, ette tasta rydste on jopa
pidetry.

Eteraan puheluita on tullut enna-
koitua vdhemmdn, noin pari sataa ja
kirjeiti vain muutama. - Se, ettd kyse-
lyjii on tullut niinkin vdhan johtunee
siitd, ettd suurin osa saa viell toisen
pdltriksen julkiselta puolelta, arvioi
fuipinen.

Vatituksia vihin

Valtiokonttorin pddtoksisti noin
puolet on tayden korvauksen saajia
ja Kevan korvauksista suurin osa.

Yksityiselle puolella korvaus on ollut
keskimldrin 21 euroa.

Valituksia on tullut selvdsti arvioitua
vdhemmdn. Valtiokonttorin korvaus-
plltciksistd on valittanut 200, Kevan
pdltdksistd noin 120, Varma-Sammon
plltoksistd 47 1a Eteran pdltoksistl 17
henkilctii. Kaikki piiiitdkset on tarkistet-
tu ja lehetetry mddrdajassa asianomaisiin
eldkelautakuntiin.

Veisin valituksen aihe on korvauksen
mddrd.

- Periaatteessa kaikki, niin 50 euron
kuin siti pienemmlnkin korvauksen
saajat, vaativat tasan tarkkaan sen, minkl
ovat menetteneet, ia usein vield takautu-
vasti, Helena Luoma tarkentaa.

- Henkilctiltii, jotka eivit ole saaneet
pddtcistd, on tullut Valtiokonttoriin
elokuun loppuun mennessd noin 100
kyselyd, mutta niiden midrl kasvaa
jatkuvasti. Kirjalliset kyselyt on luettu
hywin tarkasti. Jos piltostd on vaadit-
tu, niin se on myos annettu. Kielteisid
piitciksid on tehen mennessd ollut 50,
Kankainen kertoo.

Helena Luoman mukaan pddtostd
vaille jiineiden yhteydenottoja on tullut
Kevaan vdhln.

- Uskon, etteivdt monetkaan tiede
koko pohjaosan korvauksesta mitdln
eivdtki osaa sitd edes odottaa. Tuskin
lokakuun jalkeenkiian mikeen soitto-
ry<ippy alkaa.

Te ksti : Mo rj o- Li i so To ko lo
Kuvot: Honne Nyktinen

Saksassa ollaan iiilleen remontoi-

massa etiikkeitti, vaikka edettises-

tt ettikeuudistuksesta on kulunut

tuskin kahta vuotta. Nyt tarkoituk-

sena on nostaa vanhuuselekeiktii
ja sopeuttaa etikkeiden indeksi-

korotukset vaku utettujen ja eltike-

ldisten [ukumiir6fl n. Saksan halli-

tus tekee ptiiitdksen ehdotetu ista

toimenpiteistli lokakuun aikana.

l\ zf ::rlll:11,11:1':'11;:
I \/ ! "r.,,iasiantuntijakomiteanI Y I miettimddn, mrten sosraa-

liturvajdrjestelmln taloudellinen kestdvyys
voidaan turvata tulevaisuudessa. Komitean
toimeksiantoon on kuulunut tarkastella
seki eldke-, sairaus-, rytittomyys- etti hoi-
tovakuutusta ja tehdii uudistusehdotu[sia
poliittisen pditdlaenteon pohjalci.

Tavoitteena on tycivoimakustannusten
nousun hillitseminen, kasvavien sosiaali-
turvamenojen mahdollisimman tasainen
jakautuminen eri sukupolvien kesken sekd
riittdvien eldkkeiden turvaaminen. Komitea,
joka nimettiin vetdjdnsl, tdoustieteilijii RO-
rupin mukaan, luovutti loppuraporttinsa
elokuun lopussa.

Uudistusehdotukset koskevat siis my<is
eliikejdrjestelmil, vaikka edellisestl laajasta
elekereformista oli ehtinyt kulua hidin tus-
kin kaksi \'notta.

Edellisen, vuonna 2001 toteutetun
eldkeuudistuksen tavoitteena oli muun
muassa maksutason vakauttaminen, sidstd-
miseen perustuvan lisiiehkejtujestelmln (ns.

Riester-Rente) rakentaminen lakisditeisen
turvan rinnalle seke elikkeellesiirtymisiin
nostaminen muun muassa eri varhaiselike-
vaihtoehtoja vihentimdlle.

Suhteellisen nopeasti timin jilkeen
kuitenkin todettiin jopa poliittisella tasolla,
etteivit nimikddn toimenpiteet viele takaa
ehkejdrjestelmdn taloudellista kestdvyyni ja
ettd lisluudistuksia tarvitaan kipedsti.

Eliikeikfl ja i ndeksitarkistukset
muutosten kohteena

Elekkeiden osalta suurimmat ehdotetut
muutokset koskevar eliikeik2iii, ns. Riester-
eliikkeit?i sekd indeksitarkistuksia. Yleisti

Yksltylsen saktorln ty6elfl ketaltosten antamat korrauspiflt6kset,
tllanne r5.9.zoo3

Ellke-Fennla ti2,
EsllnQ;vlen taltellfolden fa erilden erltylsryhmlon elikekassa t6
Etera 4 ot8
llmarlnen lW
terlmlesellkekassa ,1,
tlela t6z
Penslons-Alandla 33
Taplola 22ru
Yarma-Sampo 9 164
Yerltas Ag
Elikesiiiitldt zo46
Ellkekasgat 8,47
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vanhuuselakeikaa ehdoretaan nosrer-
tavaksi 65:std 67:dan vuodesta 201 I
ldhtien.

Eliikeike nousisi yhdella kuukaudella
vuodessa, joten 67 vuoden eliikeikii tulisi
koskemaan vuonna 1969 ja sen jdlkeen
syntyneitl. Mycis varhennerun vanhuus-
eldkkeen ikiraja nousisi suhteessa eldke-
iin nousuun. Varhennetulle, vd.henne-
tylle vanhuuselekkeelle voisi edelleen
siirtyi kolme vuotra ennen varsinaista
eliikeikiiii.

Elekkeiden indeksitarkistuksiin eh-
dotetaan uutta laskentakaavaa, jonka
avulla elekkeiden korotukser sopeutet-
taisiin vakuutettujen ja elekelaisten
lukumddrlln. Tame ns. kestlvyysker-
roin (Nachhaltigkeitsfaktor) alentaisi
indeksirarkistuksia, mikiili elekeleisten
midrl suhteessa vakuutertuihin nousisi.
Kertoimen hlwiinii puolena pidetdln,
etta se reagoi automaarrisesri vdestcin
kehirykseen ja ry<illisyyteen. Elekkeiden
tarkistukset siis nousevat, kun rycillisyys
paranee ja tarkistukset alenevat, kun
elekelaisren mddrd kasvaa nopeammin
kuin vakuutettujen mdlrd.

Vuoden 200 I eldkeuudistulsen yhte-
ydessi voimaan tullut valtion malsama
tuki liseeldkeslistimiselle (Riester-Ren-
te) ei ole saavuttanur niin suurra suosio-
ta vakuutettujen keskuudessa kuin alun
perin odotettiin. Nyt ndiden elikkeiden

lukumldriin kawattamiseksi ehdotetaan
muun muassa, ettii kaikki veronmalsa-
jat olisivat tulevaisuudessa oikeutettuja
valtion maksamaan tukeen ja etti tuen
mydn tim iskdyrlnrcii yksinkertaistet-
taisiin.

Elilkemaksun nousupainetta
hitlitdin

Nostamalla eliikeikaa ja muutramalla
eld.kkeiden indeksitarkistuksia pyritdin
estamaan lakisliteisen elikevakuutus-
maksun nousu yli 24 prosentin. Edelli-
sen uudistuksen yhteydessl tavoitteeksi
asetettiin, ette vakuutusmaksu pysyisi
alle 22 prosenttia vuoreen 2030 asti.
T:illa hetkella mal.<su on 19,5 prosenttia,
josta tytinantaja ja rytintekijd maksavat
kumpikin puolet.

Ehdotettujen toimenpiteiden toi-
votaan lisiksi nostavan elekkeellesiir-
tymisikiiii ja lislrvdn lisaelakkeiden
suosiota. Mikili niiin kly, tulee elakkei-
den korvaavuusaste nousemaan takaisin
tdminhetkiseen tasoon vuoteen 2030
mennessl laskemuaan ensin jonkin ver-
ran seuraavina vuosikymmenind.

Ongelmana korkea tytitttimyys

Riirupin komitean ehdotus ei sinellean
pidii sisalli:in mirdin ylletyksie, vaan

ehdotetut toimenpiteet ovat olleet laa-
jalti esilla tiedotusviilineissd ja julkisessa
keskustelussa kuluneen vuoden aikana.
Uudistusren lapivienti ei kuitenkaan tule
olemaan yksinkertaisra, silla peat<isten
aikaansaaminen vaatii mycis opposition
hyviikqynnln osavaltioita edustavassa liit-
toneuvostossa, jossa pddtcikset tehdaen.

Mycis kansalaisten keskuudessa vie
aikaa hyvnksyi se rosiasia, etti sosiaa-
liturvajerjestelmdd on pakko uudistaa
ja myris etuuksia leikata, mikeli hy-
vinvointivaltion tulevaisuus haluraan
turvata. Kyselyjen mukaan ihmiset
ovat kuitenkin alkaneet ymmirtid, ettl
entisenlaiseen sosiaaliturvaan ei enli ole
varaa eliniin kasvun, alhaisen syntyry.
den ja korkean, I 1 prosenttia hipovan
ry<ittcimyyden takia.

Tycittcimyyden en n usretaan pysyvdn
Saksassa lahella kymmenti prosenrria
vieli useiden vuosien ajan. EU:n tilas-
tojen mukaan syntyv)ys on Saksassa
talla hetkella EU-maiden viidenneksi
alin, keskimiarin l,4lasta naista kohti.
Ongelmat alkavat nlkyi selvemmin
vuoden 2010 jalkeen, jolloin 1950- ja
I 960-luvuilla syntyneet suuret ikdluokar
tulevat el?ikeikiiiin.

larno Boch
Eliiketurvakeskuksen
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Uudistunut
vakuutusoppi
ilmestyifll
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€xN Irrllrf,tnrfiI@

nakdkulman eli vakuutuksenottajan ja
korvaulsensaajan edun.

Yleisnlkemyksen han kkim inen
kannattaa aina

Rantalan mielesti Vakuutusopin Iu-
keminen on yksi hyvl tapa kartuttaa
yleisnikemysti, minkj lisdiminen ei ole
henen mukaansa haitaksi kenellekean
vakuutusalalla rytiskentelev?ille. Siinii
mielessl hdn ei n1e nykyisen hektisen
maailman ja siihkoisen tiedon ajaneen
perinteisten oppikirjojen ohitse.

* Nykyliin saatetaan erikoistua
omaan erikoisalaan niin syvdlle, ettei
endii viitsitd rasittaa piiiitii liialai yleistie-
dolla. Lieko sitten syynd se paljon parjat-
tu ry<ieldmdn kiire, Rantala pohtii

Rantala kertoo itse lukeneensa Va-
kuutusopin tarkasti aikanaan vakuutus-
alalle tullessaan.

- Se on ollut aika hy'vd perusta uu-
den oppimiselle. Ja nyt kun olen kirjan
toimittajana paneutunut eri asiantun-
djoiden teksteihin, olen yrittinyt pitll
huolta, ettei sielle olisi yhtiikiiiin sellais-
ta kohtaa, mitd en ymmlrtlisi, Rantala
sanoo,

!-:E3
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Vakuuttamisen perusoppi kiria

tunnetaan edetteen Pentikiisen

Vakuutusopin nime[16, vaikka

sen toisena toimittaiana on io

edellisessfr kin painoksessa ottut

lukka Rantata. Syksyttii itmestyvtn

oppikirjan uusimman painoksen on

koonnut Rantala yksin.

kymmenes
painos ilmesryi sylaylla. Kir-
joittajana on jilleen kerran
koko joukko eli kolmisen-

kymmentd vakuutusalan osaajaa, Teos
antaa yksissl kansissa kokonaiskuvan
vakuuttamisen periaatteista ja vakuu-
tustoiminnan eri alueista.

Professori Pentikiinen on toimittanut
kirjaa yhtejaksoisesti ensipainoksesta eli
vuodesta 1957 liihtien. Nyt henen nime-

ll ,
aan el enaa Krrran kannessa nay.

- Kaipa minun on pikku hiljaa
runnustettava, etti ikld on kertynyt
jo 86-vuotta enkd endd jaksa paneutua
kaikkeen tliydellii teholla. Kirjan uu-
sintapainosten toimittaminen on iso
tydrupeama, Pentikiinen toteaa.

Rantala on Pentikiiselle
mieluisa tyiin iatkaja

- H?inelh on kaikki ry<ihtin vaadittavat
ominaisuudet: laaja tycikokemus vakuu-
tusalan monelta kantilta, kaikenkattava
yleisnikemys ja riittlvlsti iilyllistii ka-
pasiteettia kasitella sitl. Lisdksi uskon
Rantalan pitlneen mielessddn kirjaa
toimittaessaan sen kaikista tlrkeimmdn

EU hivuttautunut jokaiseen
kappaleeseen

Edellisesti Vakuutusopin painoksesta
on kulunut Rantalan mielestl jo liian-
kin kauan aikaa eli perlti kahdeksan
vuotta.

- SinI aikana asiat enndttdvlt nyky-
maailmassa muuttua paljon. Eriryisesti
yhtirikentdssi tapahtuu rakennemuu-
toksia sellaista vauhtia, etteivit oppi-
kirjat tahdo pysyi mitenkdin perdssd,
han lisae.

Yksi selkel uudistus kirjassa on saa-

nut niin ikean kimmokkeen maailman
muurrumisesta: vieli edellisessd pai-
noksessa oli erillinen, oma kappaleensa
EU-asioille, mutta nyt unionin muka-
naan tuomat muutokset ja vaatimukset
kulkevat luontevasti kussakin asiakoko-
naisuudessa itsessdin.

Mycis muilta osin kirjan rakennetta
on muutettu jonkin verran ja ryhmitte-
lyl on tehry entistl selkelmmdksi.

- Asiat on luokiteltu niiden sisdllon
mukaan, ja perinteisestl lajikohtaisesta
ajattelua on vdhennetty, Rantala ker-
too.

Teksti: Kati Kolliomiiki
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Eteketurvakeskuksen
tyiie lfi ke la ki pa lve lut
ktytteiien mieleen

J ulkisessa tietoverkossa olevaan

I Ty<ieliikelakipalveluun ollaan

t enimmdkseen tyyty'vdisid. Kiyt-
I tdidt kommentoivat sitd muun

J muassa verrattomana tietoldhteend
jokapdivlisessi ryrissd ja parhaana jerjes-
telminl yksinkerraiselle kiiyttejelle.

Viime kevllni tehtiin Ty<ieliikelaki-
palvelua koskeva kysely, johon saatiin
vastauksia elekelaitoksista, muutoksen-
hakuelimistl seka ETK:sta yhteensi 80
henkilcilta.

Tydelekelakipalvelu (internetosoite:
www.tyoelakelait.etk.fi) on ollut julki-
sessa tietoverkossa kevllstd 2000 liihden.
Se sisdlsi aluksi voimassa olevat tycieliike-
slldcikset ja kumotut slld<jkset. Vuotta
mycihemmin palvelua tlydennettiin
oikeuskdytant<i-tietokannalla ja sovel-
tamisohjeilla. Soveltamisohj eista l<iyryy
toistaiseksi vain lakiosaston riedotteet
vuosilta 1983-2003 seke esseet. Yleis-
kirjeet liitetiin palveluun ensi vuoden
Kevaalla.

Tyoeliikelakipalvelu on aj antasaista,
koska siti pdivitetlln kuukausittain.
Palvelu on pdlosiltaan sekd suomen-
ettl ja ruotsinkielistii.

Tiedot tdytyvlit hetposti

Suurin osa vastaajista klytti palvelua
kuukausittain. Voimassa olevaa ty<ieh-
kelainsiidlntcil, soveltamisohjeita ja
oikeuskdytdnttiii kiiytti piivittdin 3 - 6
prosenttia, viikoittain 22 - 29 prosenr-
tia, kuukausittain 3l - 44 prosenttia vas-
taajista. Loput eivlt kdyttlneet lainkaan
tai kiyttivdt harvemmin kuin kerran
kuukaudessa. Valtaosa vastaajista (75
o/o) tarvitsi kumottu.jen slldristen tietoja
harvemmin kuin kerran kuukaudessa.

Hakukriteereind ylivoimaisesti eniten
kdytettiin yapaat a tekstihakua. Vastaajis-
ta 53 l6ysi hakemansa asian melko hel-
posti. Melko vaikeaksi hakemisen koki
17 vastaajaa.

Palvelussa olevia ohjeita piti selkeini
67 vastaajaa. Ohjeisiin kohdistuvista
puutteista/moitteista voisi todeta, ettd
Iiihes kaikkiin vastaajien esittdmiin ky-
symyksiin lO)"q.vat vastaukset palvelussa
olevista ohjeista.

Vastaajista 55 ilmoitti, ettei palvelun
toiminnassa ole ollut heiddn rydtldn hai-
tanneita katkoja. 66 vastaajan mielestd
palvelu on toiminut riittdvdn nopeasti.

Ylivoimaisesti eniten toivottiin yleis-
kirjeiden saamista verkkoon ko. palvelun
yhteyteen mahdollisimman pian. Jonkin
verran esitetriin myos asiasanojen, asia-
sanahaun .ja linkitysten kehittdmistd
koskevia toiveita ja ehdotuksia.

Tytieliiketakipalvelun ytliipito

Eldketurvakeskuksen lakiosastolla toimii
koko Ty<;elakelakipalvelun yllapito- ja
kehittlmisryhmd Legitiimi. Se vastaa
palvelun toimivuudesta, sisdlkistl .ia
kehittdmisestd.

Oikeusklytlntri-osion yllapidosta j a

kehittdmisestd vastaa TIITU-ryhmii,
jossa ovat mukana kaikki palvelun si-
sdlkintuottajat seke palvelun yllapidosta
vastaavat henkil<it.

Palvelun tekninen toteuttaja ja ylhpi-
tiji on Edita Prima Oy.

Ajankohtaiset asiat etusivulla

Ty6elakelakipalvelun etusivulta lciytry
ry<iehkelainsdddln ncin a.f ankohtaiskat-
saus seke tietoa eduskunnan hywdk-
symisti ettl vireilh olevista lainmuu-
toksista. Myris 10 uusinta julkaistua
oikeustapausta/soveltamisohjetta loyryy
tlstl osiosta.

Tuorein tieto ryrielikeslldciksistd on
osiossa "Voimassa olevat ryrieliikes?iiidcik-
set". ETK julkaisee lisiksi noin kahden
vuoden velein Tyr;elakelainslldlnt6-
kirjaa.

Eri vuosien indeksiluvut ja niitii

vastaavat markka- ja euromdlrlt lOyry-
vIt myos voimassaolevista sdddriksistd.
Niitd voi tarvittaessa hakea erilaisilla
sanahauilla seka suoralla pykiiliihaulla.

Kaikki TEL:n, LEL:n, ThEL:n, YEL:n
ja MYEL:n kumotut sdld<jkset on koor-
tu osioon "Kumotut slldrikset". My<is
tdml osio on suomeksi ja ruotsiksi
(ruotsiksi v. 2000 liihtien). Pykalahaulla
saa esiin kunkin pykalan eri aikoina
voimassa olleet versiot. Ne piivitetiin
rinnakkain osion "Voimassa olevat sdd-
dcikset" kanssa.

Soveltamisohjeet-osiossa on talla het-
kella kaikki ETK:n lakiosaston tiedorteer
vuodesta I 983 alkaen seka esseer.

Oikeustapauksia loytyi 30.7. 2003
kaikkiaan 1505 kappaletta. Ne koostui-
vat pllosin vakuutusoikeuden, elekelau-
takunnan, kuntien elakelautakunnan ja
valtion eldkelautakunnan pldtciksistd
seke Eleketurvakeskuksen piitriksisrd
ja lausunnoista.

Vuonna 2000 ja sen jelkeen anne-
tut elakelautakunnan, valtion elike-
lautakunnan ja Eldketurvakeskuksen
pddttikset/lausunnot ovat palvelussa
myris ruotsin kielellii.

Tydetiiketakipalvelun kehittdminen

ETK:ssa kaydaan syksyn 2003 aikana
lapi EY-ruomioistuimen ennakkoratkai-
sutapauksia menneiltl vuosilta. Eroon
poimitaan sellaiset tapaukset, joilla on
merkirystl ryoeliikejerjestelmdlle. Niistd
tehdeen lyhennelmdt, jotka julkaistaan
Oikeuskdytdnt<i-osiossa vuoden 2004
alkupuolella. Ratkaisuja seurataan ja
lisitdln palveluun jatkuvasti.

Pirjo Posti
Elti ketu rvo kesku kse n lo ki o sosto n

ioostoptiiiUikkit
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Atuksi uudistetaan niin sa-
nottu ansaintajariestelme,
johon keriitiiSn tiedot kai-
kista tutevaan tyrieliikkee-
seen ia tydnantajien tyti-
eliikevaku utusmaksu un
vai kuttavista ansioista.
Nykyisi n vastaavat tiedot
kootaan eliikelaitosten
om iin tydsuhderekisterei-
hin ia ETK:n yttiipittimiitin
keskusrekisteriin.

Uuteen ansaintatieto-
jiirjestetmiiiin talletetaan
kaikki tyOetiikkeen mtiti-
rii2in vaikuttavat tiedot
niin, ettii kukin tytintekifiin
eliikkeelle siirtymistii ede[-
tiiviin tyrietiikevaku utu k-
sen hoitanut eldkelaitos

pystyy niiden perusteeIta
laskemaan eltikkeen vai-
vattomasti ja nopeasti.
Tiimii edettyttiiii, ettii
hajautetun ty6etiikejZirles-
telmiin sisiitlii keriityt va-
kuutettuja koskevat tiedot
ovat samoin edetlytyksin
kaikkien eliiketaitosten
kdytrissii.

- Ongelmana on o[[ut,
ettti vielti tiiltii hetkettii
samat ansioita koskevat
tiedot joudutaan taltenta-
maan tydnantajien ilmoi-
tusten perusteella ensin
etiikelaitosten omiin tieto-
jiiriestelmiin ja sitten vielii
toiseen kertaan ETK:n ty6-
suhderekisteriin. Piiiittek-

kiiistii tytitd karsimalla vZi-

hennetiiiin kustannuksia
la tisiitiitin tehokku utta,
sanoo iohtaia Ari lkonen
ETK:sta.

Ansaintajiirf estelmiin
rakentamisesta ja sen hat-
linnoimisesta ovat altekir-
joittaneet aiesopimuksen
tiihes kaikki eldkelaitok-
set. Mukana ovat ETK:n
lisZiksi Etiike-Fennia, Eliike-
Tapiola, Etera, llmarinen,
Pensions-Aland ia, Varma-
Sampo, Veritas fa Silta 0y.
Viimeksi mainittu tarjoaa
ettikesiiiitirii tle ja -kassoi l-
le etdkeasioiden hoitoon
tiittyviii palveluita.

Tietoiiirjestetmien

piirissii te htiiviiii yhteis-
tydtii varten perustetaan
eriltinen osakeyhtiti,
joka aloittaa toimintansa
aiesopimuksen mukaan
kutuvan vuoden [oppuun
mennessii. Yhtititte hae-
taan normaaliin tapaan
tarvittavat vi ra nomaisten
luvat ja suostumus.

Uusi yritys ainoastaan
koordinoi yhteisten tie-
toiarjestelmien raken-
tamista ia hankintaa.
Varsinaisen tyrin tekevtit
ohjelm istotoimittajat
tarjouskilpailuien perus-
teella.

Pe rustettavan yhteisyri-
tyksen osakkuus ja asiak-
kuus ovat avoimia kaikitte
vastaavaa Iakisii2iteistti
tydetiikevaku utusta har-
ioittavitle yrityksitte. Atatta
toimiminen ei edettytii
palvelun hankkimista pe-
rustettavatta yritykseltS.
Ulkopuolelle jiiiivtit hank-
kivat vastaavat palvetut
edelleen nykyiseen ta-
paan yhteistytissii ETK:n
kanssa.

Tehokkuus ia kustannussfiSstdt tavoltteena

OIovIo
=,oOIF

Tyiietikkeiti koskevien tietoiirjestelm ien
uudistustyti kiyntiin

Eliiketu rvakeskus (ETK) ia keskeiset yksityisen sektorin tytiettike-
laitokset ovat kiiynnist6neet mittavan tietoiiiriestetmien kehitys'
hankkeen. Jiiriestelyillii pyritiiiin merkittiiviin kustannussddstiiihin.
Hanketta koskeva aiesopimus on allekirjoitettu. Tytitii koordinoi'
maan perustetaan erillinen osakeyhtiti vuoden loppuun mennessd.

European Association
of Paritarian lnstitutions
(AEIP) kokoontui a[-
kukesiistti Hetsinkiin
pohtimaan sosiaalista
Eurooppaa tasa-arvon
niikdkulmasta. Kansain-
viilisessd kokouksessa
kiisitettiin teemaa sekii
perusoikeuksien, tervey-
denhuollon ettd eldketur-
van kanteilta.

AEIP kokoaa setlaisia
eurooppataisia etdke- ja
sosiaatiturvalaitoksia,
joiden hattintoon osaltis-
tuvat tydmarkkinaosa-
puotet. Muun muassa

ansioturvaan perustuvia
sosiaaliva ku utu si2i rjes-
telmiii edustava AEIP on
EU:n komission tunnusta-
ma edu nvalvontaiiirlest6.
Yhdistys on perustettu
vuonna 1996. Suomesta
sen liisenend on ottut puo-
[entoista vuoden ajan Ty6-
eliikevaku uttaiat TELA ry.

Sosiaatitu rvan tasa-ar-
von kiisite kattaa enem-
miin kuin ainoastaan
sukupuotten viilisen tasa-
arvon. AEI P:n piiiisihteeri
Bruno Gabellieri korosti
muun muassa tasapai-
noa taloudeltisten ja

Sosiaatinen tasa-arvo
pohdituttaa Euroopassa

sosiaatisten kysymysten
vdliltZiEU:ssa.

- Tasapainoa tarvitaan
myOs sosiaatiturvan eri
elementtien viilittii. Monet
maat u ud istavat etdkeiiir-
iestetmiiiiin, mutta palion
tyOtii on vietii edessii. Yh-
teisty6ta tarvitaan nykyis-
ten ia uusien jiisenmaiden
kesken kitpailukyvyn
varmistamiseksi ia sosi-
aatisen tasa-arvoisu uden
lisiiiimiseksi, Gabeltieri
painotti.

Pddsihteeri Gabellieri
onnitteli Suomea eliike-
turvan harmonisesta uu-
distamisesta. Hiin kertoi,
ettii esi merkiksi Ranskan
sosiaatiministeri on kiiynyt
Suomessa tutustumassa
suomalaisen etii kejii rjes-

telmiin uudistamistapaan.
Tydeliikevakuuttajat

TELAn toimitusiohtaja Esa
Swanljung totesi semi-
naarissa, ettii Suomen eld-
keturva on rakenteettaan
tasa-arvoinen.

- Suomataiset elake-
liiiset eiviit ote kciyhiii.
La kisiidtei nen eliiketu rva
kattaa kaikki patkansaajat.
Mycis naisten ja miesten
e liiketu rva miiiiriiytyy yh -

tiiliiisin perustein, Swan-
Iung sanoi.

- Eliikeuudistuksen
tavoitteiden toteutuminen
edettyttiiZi myds aitoa su-
kupolvien viitistii solidaari-
suutta, Swanljung tisiisi.

fiaevre \ o2ool
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Tyiielfike.fi sai
kansainvillistt tunn ustusta

ETK toi suomalaiselle vuosina zoo3-zoo5 pidet-
stihkriisetteasioinnille tdviistiinetjiistiieEurope
merkittdvdn tunnustuksen. Award sdhkciisten palvelu-
Tyrietiike.fi-palvelu eteni jen arviointisarfasta. Tilai-
viiden parhaan foukkoon suuksien tarkoituksena on
siihk6isen hatlinnon kan- tuottaa uusia sovetluksia
sainviilisessii kilpailussa kansalaisten siihkdiseen
maanantainaltalianCo- asiointiin.
mossa. Tydetiike.fi-palvelua

Vaikkavoittomenikin kiitettiinhetppokiiytt6isyy-
itiivaltalaiselleyteishat- destiijakielivaihtoehdois-
[innon palvelutte, hyvii ta. Samoin stihkriistii pal-
sijoitus todistaa, ettii suo- velua tiiydentdvii puhetin-
malainen tietoyhteiskunta neuvonta sai tunnustusta.
nojaa muuhunkin kuin vain Lisiiksi yhteisty6tii jutki-
erinomaisiin kiinnykciihin. sen ja yksityisten sdhkriis-

Nykyisen EU:n puheen- ten palvetujen viitittii pidet-
johtajamaan ltalian pdd- tiinesimerki[lisenti.
ministeri Silvio Berlusconi -Tycietiike.fi-palvelun
pititilaisuudessa puheen verkkopankkitunnusten
ia jakoi palkinnot. vaivaton kiiyttd heriitti

Kilpaituunosallistuisa- jopaihmetystiimonissa
toja lnternet-palveluja eri kanssakilpailijoissa, kertoi
maista. ltalian [oppukilpai- paika[[a ottut Pirkko Jf,iis-
luun saakka piiiisi65. keliinen.

Lopulliset valinnat teki Hiinen mukaansa
yhdeksiinjiiseninen asian- patvelun kiiyttd painoi
tuntiiaraati. arvioitsijoiden vaaka-

Loppukitpaitu oti osa kupissa paljon.

Suomen
etiikeiiiriestelmii

-kiria uusittu

Teoksessa Suomen etd-
keiii rjestelmii esite lltidn
suomalaisen e tiikeiiirles-
telmiin ominaispiirteet.
Pddpaino on yksityisen
sektorin lakisiiSteisessd
tyde lii ke jii rj e ste t m tissii.

Kirja on rakennettu
siten, etti Iukija saa koko-
naiskuvan Suomen eltike-
turvasta.

Lakisiiiiteisten e16ke-
iarjestelmien lisiiksi teok-
sessa kisiteltiiiin my6s
tydmarkkinoilla sovittua
ja yksikillistd [isiietiike-
turvaa.

Kirja on perusteos niin
kotimaisille kuin ulkomai-
sitlekin eliikealan asian-

ELAKE,ARIESTELmT

E I a ket ur.vake sk! 
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tuntijoitle. Teos ilmestyy
myris englanninkielisend.

Kirjan ovat toimittaneet
Marjukka Hietaniemija
Mika Vidtund Eliiketurva-
keskuksesta.

Kirjaa voi tilata Eliike-
turvakeskuksen postit-
tamosta. Sen hinta on ro
euroa.

SUOMEI{

Varma-Sampo muuttaa nimensfi
Varmaksi

Vuokraus tulee myynn in vai htoehdoksi

6o-vuotiaat vllieliiiit piisevit
luopumlstuelle ensl yuonna

vuokraamalla pellot pols

tii. I ktiraja vuokrauksessa
on korkeampi kuin listimaa-
myynnissd tai sukupotven-
vaihdoksessa.

Luopumistuessa mo-
lempien puolisoiden on
luovuttava maataloudesta
samanaikaisesti. N uorem-
pi puoliso saa luopumis-
tukioikeuden uinuvana,
jos hdn on viihintiiSn 55-
vuotias vuokrasopim usta
tehtdessii. Tuen maksu a[-
kaa vasta 6o-vuotispiiivii n
jiitkeen. Luopumistukea
maksetaan van huuseliike-
ikiiiin saakka.

Vuokrasopimus on teh-
tiivd ro vuodeksi.

Luopumistuen ennakko-
hakemus Melaan on aina
vdlttiimtitcin ennen [oput-
Iisen vuokrasopimuksen
allekirjoitusta. (Meta)

Ensi vuoden alusta maa-
talouden Iuopumistukeen
tulee mukaan uusi mah-
do[lisuus vuokrata petlot
nuoremmatle viljetijiilte
lisdmaaksi. Vield tdnii
vuonna luopumistuki
edettyttiiii aina peltojen
myyntid. Vuokranantajan
pitiiZi otta iiittiiiin vdhinttidn
6o-vuotias. Luopumistuki-
laki on voimassa tiiltd eriiii
vuoden zoo6 [oppuun.

Luopumistukion maan-
vi ljeli jriid en varhaiseliike,
jon ka iktitintynyt vilf etijii
voi saada joko luovutta-

malla peItot lisdmaaksi
naapuritilaan tai myymiittii
tilan sukupolvenvaihdok-
sessa jatkajalle. Kun vuok-
raus tutee ensi vuonna
myynnin vaihtoehdoksi,
se koskee vain lisiimaa-
luovutusta. Tilan sukupol-
venvaihdos pitiiii tehdii
edelleen kauppakirja[[a.

I ldrajoissa oltava tarkkana

Mahdo[[isuus saada luo-
pumistuki vuokrauksen
perusteetta koskee vain 6o
vuotta tiiytttineitd vi tjetijdi-

Keskiniiisen etdkevakuu-
tusyhtirin Varma-Sam mon
hallitus on piiiittiinyt esit-

tiiZi yhtidn uudeksi nimeksi
Keskiniiinen tycieldkevakuu-
tusyhti6 Varma.

Nimenmuutos korostaa
yhti6n itsendistd roolia
tehokkaana ja kilpaituky-
kyisenZi tycietiikeyhti6nii,
ioka vastaa ihmisten tyri-
eldketurvasta. Se myds
se tkeyttdii Varman suhdetta
Sampoon.

- Varma-nimi viestii tur-
vallisuutta ja suomalaisuut-
ta. Se vahvistaa yhticimme
identiteettiii ja tukee toi-
m innan pitkiijiinteisyyttii.
Nimi kertoo lisdksi siitii,
ettii yhti6mme kunnioittaa
juuriaan ia tuntee yhteis-
kunna[[isen vastuunsa,
perustelee nimenmuutosta
Varma-Sammon toimitus-
f ohtaja Paavo Pitkdnen.

Nimi on tarkoitus ottaa
kiiyttddn 3t.t2.2oo3. As ia k-
kaitte eti asiakasyrityksilte,
vakuutetui[[e f a eliikkeen-
saajitte nimenmuutos ei
ai heuta toimen piteitii.

{ o 2OO! Staeta*e
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Matti Vuoriasta Varma-Sammon
toimitusiohtaia

Varma-Sammon hallitus on nimittdnyt yh-
ti6n uudeksi toimitusjohtajaksi 'l .6.2004
alkaen varatuomari Matti Vuorian, 52.
Vuoria aloittaa yhtidn palveluksessa va-
ratoimitusjohtajana vuoden 2004 alussa.

trlatti Vuoria on toiminut Fortum Oyj:n
hallituksen pddtoimisena puheenjohta-
jana vuodesta 1998. Tata ennen hdn on
ollut muun muassa kauppa- ja teollisuus-
ministerion kansliaptiiillikkond vuosina
1 992-1 998.

Keskindisen eldkevakuutusyhtion Var-
ma-Sammon toimitusjohtaja Paavo
Pitkinen siirtyy eldkkeelle kesrillai 2004
tdyttdessddn 62 vuotta. Pitkdnen saavutti
sopimuksensa mukaisen 60 vuoden
elSkeidn jo kesiillii 2002, mutta myohensi
eldkkeelle siirtymistddn kahdella vuodella
hallituksen pyynnOstd.

f an-Erik Stenman Veritas
Elikevakuutuksen iohtoon

Veritas Eldkevakuutuksen hallintoneu-
vosto valitsi 9. heindkuuta 2003 Master
of Law (LL.M.), OTK Jan-Erik Stenma-
nin, 50, yhtion uudeksi toimitusjohtajaksi
Samalla Stenman valittiin yhtion hallituk-
seen. Stenman on myos Veritas-ryhmdn
johtajiston jdsen. Stenman siirtyy Veritas
Eldkevakuutuksen palvelukseen 1 . tam-
mikuuta 2004, mutta aloitti tyonsd yhtion
hallituksessa heti.

Jan-Erik Stenman on tyoskennellyt Nokia
konsernissa vuodesta 1994 lShtien. Vuo-
desta 1997 hdn on toiminut Nokia lnc:n
Amerikan toimialueen rahoitusjohtajana.

Toimitusjohtajan tehtdvid hoitaa toistai-
seksi varatoimitusjohtaja Thor Souran-
der.

Harri Andersson iohtaa Porastoa

Poraston hallitus on valinnut uudeksi toi-
mitusjohtajaksi diplomi-insinoori, EMBA
Harri Anderssonin (40).

Andersson on tyoskennellyt vakuutus-
alalla vuodesta 1990 lShtien eri yhtiois-
s5. Viimeksi hdn on toiminut monissa
osastonjohtajatehtdvissd Vah inkovaku u-
tusosakeyhti6 Pohjolan suurasiakasyk-
sikossdi.

Andersson aloitti Poraston toimitusjohta-
jana 1 .1 0.2003.

Eliketurvakeskus

Filosofian kandidaatti Sinikka Nurmi-
nen ja kauppatieteiden maisteri Tommi
Toikka on nimitetty suunnittelijoiksi
eldkejdrjestelmdosastolle.

Datanomi Aila Keski-Saari ja diplomi-
insin66ri Sari Paloniemi on nimitetty
prolektip:i:il likdksi tietoj;irjestelmdosas-
tolle.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Sari Kes-
ki-Heikkilii on nimitetty informaatikoksi
viestintdosastolle.

Etera

Pentti Mustapdd on nimitetty Eteran
ku ljetuspiiii I I i koksi.

llmarinen

trlajuri, kauppatieteiden maisteri Olli-
Veikko Kurvinen on nimitetty osasto-
priril lik6ksi hallinto-osastolle.

Merkonomi Outi Takanen on nimitetty
palkkahallintopiiiillikdksi henki16st6-
osastolle.

Maatalous- ja metsdtieteiden maisteri
Risto Ali-Penttild on nimitetty tyonan-
tajien eldkepalveluihin osastopddllik-
kosi.

SOSIAALIVAKUUTUKSEil
H U PPUASTAilTU 1{TrrOl DEil
iatkokou lutusohielmaan
HAETAAI{ UUSIA
oPrsKEruorrA

Kuntien elievakuutus

Oikeustieteen kandidaatti Pertti Mdnnistti
on nimitetty uutta tyokyvyttomyys-
elSkeosastoa johtavaksi eltikejohtajaksi.

Kuntien eldkevakuutuksen eldkeratkaisu-
toiminnan organisaatioon tehtiin muutoksia
syyskuun alusta 2003 lukien. Aiempi eld-
keosasto jaettiin kahtia tyokyvyttomyys-
eldkeosastoksi ja el6keosastoksi, johon
yhdistettiin aiempi rekisteriosasto. Lisdksi
perustettiin uusi toiminto, joka vastaa eld-
ketietojdrjestel mien kehittdmisestd.

Eldkeosaston eldkejohtajana toimii Piiivi
von Plato ja tyokyvyttomyyseldkeosaston
elSkejohtajana toimii Pertti Mannisto.

Eliiketietojiirjestelmien kehitttimistii johta-
maan on siirtynyt kehittiimisjohtajan nimik-
keellS Helena Luoma, joka ennen toimi
rekisteriosaston johtajana.

Tapiola-ryhmi

Tapiola-ryhmdssd on pddekonomistiksi
nimitetty kauppatieteiden tohtori Jari Jdrvi-
nen, joka tyoskentelee Tapiola Omaisuu-
denhoito Oy:ssd.

Liikuntatieteiden maisteri Sebastian Siu-
konen on nimitetty tydkykykonsultiksi Elii-
ke-Tapiolaan.

Filosofian maisteri Mikko Pdivinen on
nimitetty matemaatikoksi Eldke-Tapiolaan.

Topsos-koulutus on Turun ylloplston
;a Abo tkademln liirfestimti ammatllli-
seen lisenslaatln tutklntoon tehteevfl
koulutusohielma, iossa orlkolsalana
on soslaallvakuutus. Koulutuksessa
painotetaan soslaallturvan kehlttimls-
tydssi tarvlttavaa poikkltleteelllsti
osaamlsta. Koulutus on nellvuotinen fa
se suoritetaan tytin ohessa.

TOI

OI

=

Hakuaika r.lo. - 31.ro.2oo3
Hakiiatta edettytetliin

- pohiakoututuksena sosiaalivakuutuksen alan tehtiviin soveltuvaa ytemplii
korkeakoutututkintoa esim. sosiaati-, talous', tilasto- tai oikeustieteistli.

- maisteriksi valmistum isen iiilkeen viih intiiiin vuoden tyiikokemus
sosiaativakuutuksen / sosiaaliturvan kannalta retevanteissa tehtivissi.

- tytiskentelyi sosiaativakuutuksen ataan liiftyvissii tehtiivissii.
- motivoituneisuutta ja soveltuvuutta koulutukseen.

Koulutukseen haetaan erillisellii hakulomakkeetla ia sen liitteeksi
laadittavalta kuvaukse[[a (max z liuskaa) omasta asiantuntiiuudestaan ja
tydtehtiivistiiiin sosiaalivakuutuksen atalta. Tarvittaessa hakiioita
haastatellaan. Koututukseen valitaan z4 opiskeliiaa.

Lisiitiedot ja hakutomakkeet:
koulutussuunnittetija Hanna Erola
puh: oz 333 5713
hanna.erola@utu.fi ja www.soc.utu.fi /sospot/topsos/
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TEL-sdiiti6t
Vakuutettuja
Eleikkeensaajia
Myonnetyt elaikkeet
Lakiszititeiset elii kkeet
Kannatusmaksutulo
S ijoitustoi m i n nan nettotuotot (ki rja n pitoa rvoi n )
Sijoitustoiminnan keskim. tuotto 2002 (keiyvin arvoin)*
Sijoitustoiminan keskim. tuotto 1 998-2002 (ktiyvin arvoin)*
Sijoituskanta
Vastuunjakokorvaukset ""
Liikekulut
ElSkevastuu (sis:iltaiii lisdvakuutusvastuun)
Eldkevastuun muutos
Toimintapddoma*
Toi m i ntapziaioma tavoitevycihykkeen a la rajasta*
Taseen loppusumma
TEL -sdtiti6itd yhteensd

TEL-kassat
Tyosuhteessa olevat 3'l .12.
Elzikkeensaaj at 31 .12.
Myonnetyt eliikkeet
Lakistiiiteiset eliikkeet
Vakuutusmaksutulo
Sijoitustoi m in nan nettotuotot (ki rja npitoa rvoin )
Sijoitustoiminnan keskim.tuotto 2002 (kriyvin arvoin)*
Sijoitustoiminan keskim. tuotto 1998-2002 (kaiyvin arvoin)*
Sijoituskanta
Vastuunjakokoryaukset **

Liikekulut
El6kevastuu (sistiltditi lisdvakuutus- ja tasoitusvastuun )

Eldkevastuun muutos
Toimintapddoma*
Toi mi ntapii?ioma tavoitevyohykkeen a la rajasta*
Taseen loppusumma
TEL-kassoja yhteensd

Eleke-
seeti6iden

ia -kassoien
avainlukuia

vuodelta
20,o2

lkm
lkm
lkm
M€
M€
M€

%
o//o

M€
M€
M€
M€
M€
M€

o//o

M€
lkm

129 000
47 700

5 100
455

1 019
38

-3,7
6,6

4 246
-184

6,8
4 364

275
800
104

4 454
36

30 000
22 000

1 500
210
186
33

-0,2
7,9

1 586
51

4,2
1 674

40
400
101

1 649
8

lkm
lkm
lkm
M€
M€
M€

%
o/to

]V€
M€
M€
M€
M€
M€

o//o

M€
lkm

YEL-kassat
Mydnnetyt eleikkeet
Lakistiriteiset eldkkeet
Vakuutusmaksutulo
S ijoitu stoi m i n na n nettotuotot ( ki rja n pitoarvoi n )
Sijoituskanta
Vastuunjakokorvaukset **

Liikekulut
Eldkevastuu (sis:iltziei vakuutusmaksuvastuun )
Eldkevastuun muutos
Taseen loppusumma
YEL-kassoja yhteensd

* tiedot Telalta mm. internet sivuilta'Sijoitustoiminta' tilastoista
** negatiivinen luku kulua, positiivinen tuottoa eleikelaitokselle

lkm
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
lkm

160
25,3
12,8
0,7

71,8
5,8
0,4
0,6

-0,2
75,6

4 lohonno luujtirvi
Eliiketurvokeskuksen

su u n n itte I u - j o los ke n toososto n
vostu un j aon asiontu ntija

Avalalabz$a
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Pensioners' income mote
stable than for the rest of

the poputation
in the 199os

According to a study by the Finnish
Centre for Pensions and the Social ln-
surance lnstitution (Keta), the pension-
ers got financially through the t99os
relativety wett. Their income remained
more stabte than for the entire popula-
tion, even though many reductions were
made in the pension provision, and
taxation on pension income became
more severe.

ln the r99os, the reat increase
in the average total pension was
approximately 8% and that in the
pension in one's own right about
9olo, whereas the emptoyees' reaI
earnings grew by roughly r4%. The
purchasing power of a person who was
retired during the whote of the r99os
decreased during the recession years,
but increased after the recession.

The difference in the average pension
of men and women is considerable: in
zoor, the total pension of women was
760/o and the pension in their own right
65% ofthat ofthe men. The public sec-
tor pensions were larger than those in
the private sector.

The share ofthe nationaI pension
ofthe average pension decreased
from about 30% to zo% during the
r99os. The proportion of the persons
drawing a national pension, onty,
decreased markedly, especially among
women. As for those who retired from
permanent emptoyment in ry96-r997,
the pensioner's gross income was
fairly often more than 6o% of the gross
earnings preceding retirement. Only few
people's income decreased by more
than 5o%. ln the public sector, the
income leveI remains somewhat above
that of the private sector.

During the recession, the pensioners'
income approached the income level of
the entire population, but after 1994 it
has fallen behind. ln real terms, the pur-
chasing power of the pensions was bet-
ter at the turn of the zr't century than
ten years earlier. After the recession,
the growth in consumption expenditure
of pensioners'households has been
slower than for all households.

Pensioners' househotds belong to
low-income groups and groups close
to those with an average income leveI
more often than do all households.
From the mid r99os, the differences
in income leveI increased among the
entire poputation and atso among pen-
sioners' households. The differences in

income level among pensioners' house-
holds are smaller than for the entire
population.

The degree of poverty among pen-
sioners decreased clearty in the early
r99os, since the poverty limit was low-
ered and the pensioners'income did not
drop as for the rest of the population.
Towards the end of the decade, the pov-
erty risk of pensioners had decreased to
the same level as for the entire poputa-
tion. Atso, fewer and fewer pensioners'
households receive income support.

ln the mid r99os, the average gross
pension in Fintand was lower than in
Germany and the other Nordic coun-
tries. The level of the pension was
about the same as in America, but high-
er than In Canada, Austratia and Great
Britain. As regards available income,
the situation is the same as for the
gross pensions except that the pension-
ers in the USA are In a better position
than the Finns. However, in relation to
the income of households of peopte of
working age, the income of Finnish pen-
sioners'households was one ofthe best
in the mid r99os.

Meaningful work
and a secure iobpromote staying

on in working life
Two separate studies by the Finnish
Centre for Pensions and the Ministry
of Labour show that a good company
cutture together with the employees'
possibility to manage and influence
their own work increase their willing-
ness to stay on in working life. lf the
work is seen as meaningful and the job
is secure, even ageing persons can cope
with their work and the wish to exit the
labour market decreases. Companies'
success and the employees' welt-being
become more and more clearty inter-
lin ke d.

According to the study of the Min-
istry of Labour, proactive companies,
i.e. companies whose employees have
lots of possibilities to influence their
own work, are more successfuI and
productive than traditionaI companies.
The employees'wage leveI and the in-
crease in the number of personneI are
atso higher. The success of a company
presupposes that it has the abitity and
willingness to find new possibilities and
solutions. Thus, the internal courses
of action at the workptace are of great

importance to productivity and the em-
ployees' wetl-being at work.

The proactive workplaces were more
innovative than other places of work,
and they took an active part in product
development. On-the-job training was
more common, more efficient and more
effective than in other workptaces.
The employees found their work to be
meaningfut, and their work motivation
was higher than in traditional
companles. They were welcome to
express their thoughts and they
received more feedback than dld their
counterparts in traditional workplaces.
Supportive management methods,
openness, and rewarding the personnel
were characteristlc of proactive
companies. ln such workplaces, the
emptoyees are content with their
work and the work atmosphere. They
are more committed to their job and
their ptace of work. In traditionaI
companies, on the other hand, the
energy and enthusiasm for one's work
seem to decrease with age, and ageing
employees start looking for ways of
exiting the tabour market. Thls is not
the case in proactive workptaces.

The research ofthe Finnish Centre for
Pensions shows quite similar results.
Company culture regulates indivldual
persons' retirement thoughts and the
age poticy of the workptaces. A good
and highty developed corporate cutture
supports ageing emptoyees, increases
job satisfaction, and reduces the wish
to retire.

The proactive work community is not
solety a paradise. People work as hard
as anywhere else, but they seem to
cope with stress and pressure at work
better than employees in traditional
companies. This is atso true for ageing
em ployees.

Workptace internaI affairs are very
important for the employees' wetl-being
as wetl as for the operation, success
and competitiveness of the company.
By maintaining and promoting wett-
being at work, the companies'need to
reduce the number of their personne[ is
decreased, and the ageing employees'
ptans to exit the [abour market are di-
minished. But, there is no ready-made
solution by which things can be put
right once and for alt. Building a corpo-
rate culture and developing a compa-
ny's courses of action require persistent
and [on g-term activity.
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len viime aikoina joutunut seuraa-
maan tuttavaperheen iiidin kamp-
pailua Alzheimerin taudin kourissa.
Thuti on edennyt niin pitkdlle, ettei

kotihoito endl onnistu. Niinpii Siti fouduttiin siir-
timiln kunnallisen terveydenhoidon huomaan.

Ystdvien avustuksella diti oli juhannuksen ko-
tona, aluksi puhumattomana, liikkumatromana
ja minkaanlaiseen kontaktiin kykenemlttriminl,
mahtavalla laakevarastolla varusrerruna. Kun psyy-
ken laiikkeer jiitettiin kotona pois, kolmantena pii-
vdnl litiin saatiin taas kontakti, muutamia sanoja
puhuvana, selvdsti liheiset runtevana, aurerruna
kyeten kd.velemiin.

Kun diti vietiin takaisin hoitolaitokseen, hdn
yritti itkua tuhertaen vastusraa. Kun hoitohenki-
lcikunnalta tiedusteltiin, miksi potilaalle annetaan
vahva annos varsinaisen sairauden hoidon kannal-
ta tarpeerromia liiiikkeitii (serenasea ja diapamia),
niin vastaus ylhtti: "Meiti on kesdlld vain viisi
henkil<ii huolehtimassa 45 huonokuntoisesra
potilaasta. Emme pdrjii muuren kuin vaarimalla
potilaille vahvoja rauhoittavia liiiikkeitl. Muuten
jopa ryciturvallisuutemme kirsii. "

Ainoa tapa hoitohenkiltikunnalla selviytyl on
siis vaatia leekeri saattamaan potilaat tilaan, jossa
heistl on vdhin mahdollinen vastus.

Saman aikaisesti paikallisessa lehdessi poliitti-
nen piittiji kertoi, ettd kaupungilla on hieno ja
toimiva terveydenhuoltojirjestelml, joka kuiten-
kin on niin kallis, ettei taloudellisissa ongelmissa
olevalla kaupungilla ole siihen varaa!

Helsingin Sanomissa (6.7.) kertoi nuori leekari
rannikkokaupungin vuodeosastolta muun muassa
potilaitten nddnnylaiin lddkirsemisestl. "Se oli niin
alentavaa, ettl oli vaikea uskoa siti todeksi."

En ole ennen omakohtaisesti miettinyt suhdet-
tani eutanasiaan. Edella kuvattujen kokemusten
perusteella ymmlrrdn hywin neurologian pro-
fessorin, Jorma Palon, keviiiilla w-keskustelussa
esittlmin kannan.

Palo totesi, ette hanelle on kaapissa apu, johon
hln turvautuu, jos ja kun hinen vaikea sairaurensa
etenee niin pitkiille, eua hen joutuisi laitoshoitoon,

Luonnon
yritys ttsme-
teekkeeksi:
Sars?

jossa hen ei enld henkisesti tai $,ysisesti pysry ela-
mddn rlysipainoisra elemae.

Ehkapa luonto yritti l<iytdd ratkaisun tihin
erittdin vaikeaan ongelmaan ja samalla mycis
elakekustannusongelmaan. Sars'han niyttlisi ole-
van luonnon tlsmlliake: Sars'iin sairastuneisra
aktiivi-ikeisistd kuolee vain muurama prosentri ja
elikeiklisistl noin kalai kolmesta.

Mahtava kansainvdlinen mediamylliikk?i sai
kaikki tahot ponnistelemaan dlrirajoille taudin
voittamiseksi ja ilmeisesti onnisruen. Kuolleita
on maailmanlaajuisesti alle tuhat.

Vertailun vuoksi todertakoon, ettl akatee-
mikko Eino Jutikkalan mukaan yksin Himeen
250 000 ihmisestl kuoli isorokkoon 1680 henkel
vuosina I 87 3 -7 4 ja tulirokkoon 987 henked ruon-
na 1883. Unohtuneita tapahtumia, jotka Harri
Tapper toi tietoisuuteemme sukukronikassaan
"Pitkisuisten suku'.

Olemme terveydenhuollossa edenneet jdrti-
leisaskelin viime vuosikymmeninl. Jdd kuitenkin
kysymiin, onko meiltl sittenkin jotain unohtu-
nut, jaenyt tekemlttl vai olemmeko vain kykene-
mlttcimil pilttlmldn.

Olisiko STM:n aika asettaa korkeantason selvi-

rysmies selvittlmidn, miten taattaisiin avuttomille
vanhuksille inhimillinen hoito. Varoina tdhdn on
kdJtettdvissi useimmiten potilaan lehes koko ele-
ke, Iisdd. saataisiin esimerkiksi elekelaisten sairaus-
vakuutusmaksun pdivdrahoja vastaavasta osasta.
Eihan elakelaisille piivdrahoja makseta!

Ja eivetkcihdn eldkelaiser olisi valmiita jopa hei-
dln sairausvakuutusmaksunsa korvamerkittdvd.in
korotukseenkin, jos se takaisi heille inhimillisem-
mln tulevaisuuden - asuinkunnasra riippumatta.

Ty<ielekesektori voisi osallistua talkoisiin vas-
taamalla hoitolaitosten investointien rahoituksesta.
Vakuutusala on .jo aiemmin osoittanut kiinnostuk-
sensa hoivavakuutuksiin. Puheista kdytlntticin.

Vai onko Jorma Palon resepti sittenkin ainoa
reaalinen tulevaisuuden ndkymi?
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Tytietiikepiiivdn oh jelma on van kka tietopaketti aian kohtaisista tytietd-

keasioista. PHivHn yhteisessi osuudessa pdiministeri Matti Vanhanen

pohtii puheenvuorossaan tytiurien pidenttimistd ia onko nyt tehty tytietiik-

keiden kokonaisuudistus riittdvH.

Sem i n aaris sa M u utt uvatko tyti e liiket u rva n ro ke nte et tarkaste I laa n m u u n

muassa sosiaali- ja tytieltiketurvan setkeyttdmisen tarvetta sek6, miten

mittava tietojdrjestelmien kehityshanke vaikuttaa eritytie16ketoimiioiden

rooliin.

Seminaarissa Vtiestii ikiitintyy - miten kiiy kansakunnan hyvinvoinnin?

arvioidaan eri ntktikutm ista, mitti kansantatoudessa, tytimarkkinoilla f a

tytieldm?issti on tapahtumassa [6hivuosina.

Suomen ettikejtirjestelmdn toimivuutta peilataan muiden maiden etiikeitir-
jestetmiin seminaariss a Eltikejtirjestelmie n konsai nviiliset mittarit.


