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Ei meitd helpolla pdistetl. Totuimme vasta Isken hywinvoinnin
makuun, mutta siti herkkua ei kohta olekaan lisld tariolla. Vlesttjn
ikllntyminen painaa pdllle, talous ndyttid yhd nuopeammalta mutta
tyottdmyys taas pirisry7. Lohtua voimme etsid korkeintaan siitd, ettd
nrlhkimme pulmiamme aika hyvdssd seurassa, kun muillakin kehit-

ryneilla mailla on edcssiiin samanlainen pirunnyrkki.
Kilpailukykymme on edelleen hyvd kansainvdlisesti verrirten ja

haluamme sen sellaisena pit11. Edulta tuntuu sekin, ettd piltcikser.rte-
kijdmme arvioivat tilannetta samansuuntaisesti ia kolmikanta toin.rii.
Pystymme tekemdin ratkaisuja sopimalla, kun niitd jo keskella Eu-
rooppaa etsitddn poliittisten kriisicn ja laajojen lakkojen kautta.

Vertailu muihin helpottaa oloa ulkoisesti, mutta sislisesti hy-
vinvointiyhteiskunta huohottaa vield raskaasti ennen kuin suurten
ikdluokkien eldkkeistl ia hoivapalveluista selvitddn. Eldkcpolitiikassa
on jo tehry oikeita ratkaisuja, rnutta vdhintriln kunnon talouskasvua
tarvittaisiin avuksi.

Suurilla ikiituokilla on vield kdytettlvissi ainakin 5 -10 tehokas-
ta tycivuotta. Sellaisen rupeaman aikana voidaan eleman aineellisia
puitteita kohcntaa merkittdvisti. Kdytetdd.n tuo aika viisaasti, pide-
tcdn huolta, jlrjestetlin asiamme ja tehdien tdite' Tame on tirkeid
yhteisen etumme vuoksi, mutta tulee siind samalla omaakin etua
hoidetuksi.

Suomen selviyrymisen ja hallituksenkin tdrkein tavoite, rycillislys,
nousee tai roikkuu talouskehityksen tahdissa. Kylla siihen elakepoli-
tiikkakin vaikurraa. jonkin verran.

Vuoden 2005 eldkeLrudistus tukee hyvinvointiyhteiskuntaa kannus-

tamalla suomalaisia iatkamaan ryossi nykyisti pitempdin ja cstimrilld
ennenaikaista eldkkeelle siirrymistd. Hallitusohjelma ja tyrillisyTsstra-
tegiat tavoittelevat viele parempaa. Valtiosihteeri Sailaksen tytiryhmd
kurkottaa perati 75 prosentin tyollisyysasteeseen. Noin korkealle
tuskin pddstddn, kovi[[akaan toimenpiteilli.

Suomessa on opittu tekemddn isoja pditciksil vankalla asiapohjalla
ja neuvottelumenettelylld. Ehketurvakeskus tarjoaa edelleen kiyttrion
kdytinnon tyriuriin ja yrittdmiskarriaareihin perustuvat tietonsa ia
tutkimuksiin perustuvat arvionsa.

Hallitusohjelman varsinainen elekepolitiikka on johdonmukaista,
mutta ty6llisryspolitiikan puolella on selvitettdvld ja riskaabelejakin
tavoitteita. Muun muassa osa-aikaryotd halutaan lisdtd sosiaaliturvaa
heikentimittd ja tycinantajien ryottomyysclakevastuuta lieventld'

Suurilie rytrnantajille koituva taloudellinen vastuu ry6klvyttrimyys-
elakkeistd patistaa huolehtimaan ikllntyvien ry<ikyryst:i ja kannustaa
pitlmidn heitd tciissd. TdmI myrinteiner.r vaikutus arvioidaan suurcm-
maksi kuin pelote, joka joissakin tapauksissa
saarraa esteli ikdrinryvien pestaamista. Pitlihdn
asiaa toki selvittdl, erilaisista nikokulmista.
E,niten selvitettdvid ja parannettavaa olisi itse
tycieldmin puolella, jotta kuusikymppisten
arvostus saadaan ylos ia tycitehtlvrit heil[e pa-
remmir.r sopiviksi.
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4 Tydnantaiiltaterdvi kannanotto:
E[6kemaksu ista tiliyii yritystoi m i n nan rattaisi in
Poikisivatko elikevarat nykyistii paremmin, mikali yritykset
pitaisivat ne itsellddn? Enta ios ty6eldkemaksua keriittdisiin aino-
astaan tydntekijdiltii ja rahastoinnin asemesta siirryttiiisiin lako-
iiirjeste lmd2i n?
Tytinantaiien ja palkansaajien visiot tulevaisuuden kestavasta ela
kepolitiikasta menevat osittain ristiin.

ETK kehitti uuden mittarin:
Tytieliikkeelte tiihdetii5n vihd n alle 59-vuotiaina
Keskimaaraisen elikkeelle siirtymisen seurantaa varten on Ela-
keturvakeskuksessa kehitetty uusi mittari, odotettavissa oteva
eldkkeetlesiirtymisikd. Sen mukaan tydeliikkeelle siirrytddn kes-
kimiiiirin vdhiin alle 59 vuoden iiissd. Muutosta ei ote juurikaan
tapahtunut viime vuosina.

2I1 nanskan tydntekijtiiden viimeinen taisto
Eliikej5riestelmin uudistaminen etenee
Ranskan julkinen talous on kolistellut EMU-kriteereita jo vuonna
zooz eikti tilanne nayta hyviilti mydskiian tana vuonna. Talouden
tasapainon saavuttaminen edellyttiiisi kiireisesti eldkeliirjestelmdn
uudistamista. Hallitus on edennyt uudistuksen toteuttamisessa
varovaisesti. Sitti mielenosoitukset ia lakot jatkuvat.

2t etan<eist6 kiistaa mytis ltevallassa
Itiivatlan hatlitus antoi huhtikuun lopussa esityksensd eliikeuudis-
tuksesta, jolla pyritiiiin hiltitsem6dn eliikemenojen kasvua ja turvaa-
maan riittavat eldkkeet. Uudistus on nostattanut laajaa vastarintaa.

PUHEE}IVUORO

7 Etikepommi kasinossa
Professori Matti Tuomola kirioittaa kolumnissaan keskusteluista,
joissa on vaadittu Euroopan mailta toimia etiikepommien purkami-
seksi ja tydeliikevaroille parempaa tuottoa. Hiinen mukaansa ra-
hoitustekniikka ei kuitenkaan ratkaise vaestdn ikarakenteen vinou-
maa. Vanhusten kasvava osuus merkitsee valttamatta uudefleenja-
koa ty6ssiiolevilta ei-tytissa oleville. Eritaiset rahastointijarjestetyt
voivat peittaa ongelmia, mutta eivat muuttaa niita.

FAKTAA

26 Tytieliikeyhtitiiden sijoitustuotot kasvoivat
lievdsti vuonna 2oo2
Tydetiikeyhti6iden viime vuoden toimintaa [eimasivat sijoitus-
markkinat, joiden tappiokierre jatkui edelleen. My6nteisti oti
se, ettd tulokset paranivat vuodesta 2oo1.
Merkittavinta tydeliikejilrjestelmiille oli kuitenkin 5.g.2oo2
sovitut etdkeuudistukset.

28 Ty6elikevakuutusyhtitiiden titinpiiiittislukuja
vuodelta 2oo2

JO fyOetakelaitosten avainlukuia vuodelta 2oo2

ITSE ASIASSA KUULTUilA

16 fyOryrytttimlryspotitiikassa viisastenkivi vieti
tdytymiittli
Tydkyvyttomyysjdrjestelmissi on perustavanlaatuinen para-
doksi. Ne pikemminkin kannustavat tuomaan esille tydkyvyn
puutteita kuin tukevat ty6kyvyn edistamista.,otta toiminta-
rajoitteiset ihmiset saisivat tydkyvyttrimyysetu uksia, heiddn
on mahdollisimman vakuuttavasti osoitettava olevansa ty6h6n
kykenemdttdmiii.
Tata ilmiOta pohti muun muassa johtaja Christopher prinz
0ECD:std puhuessaan Eldketurvakeskuksen jdrjestiimissa ty6-
kyvytttimyysseminaarissa, joka pidettiin hu htikuun 8. pdiviinii
zoo3 Helsingissd.

18 fyOfyfy tarvitsee avointa keskustelua ja
yhteistytiti
Tytieliikevakuuttaiat TELA on jdsenineen kaynnistanyt Tytj kun-
toon -yhteistytiprojektin. Sen tarkoituksena on koulutuksen ja
viestinnan keinoin edistiid tyossA iatkamista ja - jaksamista.
Vuoden zoo4 alkuun asti jatkuva projekti pyrkii vaikuttamaan
erityisesti tyopaikkatason asiantuntijoihin.
Tydetiike-lehti tapasi ihmisid Tampereen aluetytiterveys-
laitoksessa huhtikuussa zoo3 pidetyssd tilaisuudessa.

21 Vakuutusoikeuden ylituomari Timo Havu
vastaaian paikalla

OSASTOT

lt ryOnsai idressi
Osastopaatlikkii Riitta Lindst16m: Tyd on haastavaa,
mutta sita on liikaa

tl luin tirlan EliikeKiiiintyykti lakikieli

t2 rieoottsi

!! nimityrcia

!{1 rnglish Summary

tt tuerkki peaua
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10 Vitman voimaantuloon puoli vuotta
Elikkeet maksetaan yhdestii paikasta
Henkittitte, joka on oltut tOissa seka yksityisetlii etti jutkisella puo-
lella, maksetaan koko eldke vain yhdestti eldkelaitoksesta ensi
vuoden atusta lukien. Silloin viimeisen laitoksen periaate, tuttavaIi-
sesti Vilma, laajenee mycis julkisetLe puoletle. Tahan asti henkilcj on
voinut saada eldkettS monesta eri eldkelaitoksesta.

1I1 rtinaifakerroin
hiltitsee elikemenoien kasvua
lhmiset eldvdt yhd pitempZidn.los mitaan ei tehtiiisi, se merkitsisi
elakekustannusten reilua nousua, koska elikkeitii olisi maksettava
vastaavasti kauemmin. Siksi vuoden zoo5 eldkeuudistuksessa piid-
tettiin ottaa kiiytt66n eLinaikakerroin, jolla rajoitetaan eliniiin kas-
vusta aiheutuvia menoja.

22 Vatuutusoikeus panostaa toiminnan laatuun
Vakuutusoikeudelta on kunnianhimoinen tavoite kehittyd sellaisek-
si toimeentuloturvan tuomioistuimeksi, josta kansalaiset saavat
laadukasta ja tehokasta oikeusturvaa. Merkittava askel tavoitteen
toteutumiselle oli organisaation uudistaminen 7.5.2oo3 [ukien. Se
antaa hyvat valmiudet kehittiiii toiminnan laatua. h L
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Tydnantajitta
terdvd kannanotto:

t,Eleikemaksuista o yaaa oa

e a a

yntystotmlnnan
a aarattarslln

Poikisivatko etdkevarat nykyistii paremmin,

m i kii ti yritykset pittiisivlit ne itsellfl 6n ? Entti

ios tytie t?ike ma ksua kerdttiisii n ai noastaan

tyttntekiitiitt6 ia rahastoinnin asemesta siir-

ryttiiisi i n j akoiiiriestelmSSn?

Tytinantajien ia palkansaaiien visiot tulevai-

suuden kestdvtstt eltikepotitiikasta menevtt

osittain ristiin.

eollisuuden ia Tytinantajien (TT) elikelinjaukset
onnistuivat ainakin yhdessi tavoitteessaan. Esiryk-

sen kirjoittajat toivoivat herdttlvdnsd keskustelua,
ja siti on toden totta kayrykin seka julkisuudessa

etti kabineteissa.

- Esiryksemme ei ole tarkoitettu kuitenkaan
pelkiksi keskustelunavaukseksi, vaan tdml on aivan oikea kannan-
otto. Sitd tehdessl tuli samalla selvitetryd perinpohjin' kuinka TT
haluaa eldkepolitiikkaa harjoitettavan. Tulos on ndiden kansien
vilissd, vuorineuvos Jaakko Rauramo heilauttaa kddesslin olevaa

muistiota.
TT:n tyovaliokunta kutsui Sanoma \WSOYn hallituksen

puheenjohtajan Rauramon tyiiryhmdnsd puheenjohtajaksi vuo-
den 2002 maaliskuussa. Valinnalla haluttiin vahvistaa elinkei-
noeleman ddntd tytieldkejirjestelmlssi. Samanaikaisesti TT istui
eldkeuudistuksen suuressa neuvotteluptiydissi yhdessd muiden

keskeisten rytimarkkinaj drj est<ijen j a rytielakeyhti-
oiden kanssa.

- Tarkoitus ei ole vesittld millaan tavalla Puron
ty<iryh md n aikaansaannoksia. Tyti nantaj ie n kan-
nan selvittdminen helpotti neuvotteluja, Rauramo
toteaa.

Ttyttymftt6m i5 toiveita mytis palkansaaii tta

Suomen ammattiliittojen keskusiirjesttin SAK:n pu-
heenjohtaja Lauri Ihalainen huomauttaa, ettl mytis
palkansaajapuolella on haaveita ja tiytrymdttiimil
toiveita rydeliikejerjestelmin suhteen.

- Toiverynnyri on helppo avata, mutta yhteisten

.ja vastuullisten ratkaisujen teko on aina vaikeampaa,
hen toteaa.

- Me emme kuitenkaan ole lahteneet viele
tdssl vaiheessa rakentamaan mitdin omaa, erillisrd
ohjelmaamme. Aivan vastiklin on pdlsty soPuun
mittavasta elakeuudistuksesta ja mielestdmme nyt
pitdd ensisijaisesti keskitryd sovittujen uudistusten
tlytdntridn panemiseen, Ihalainen korostaa.

Ihalaisen mielestl TTn esirys ei muodosta uhkaa

eldkejdrjestelmin konsensukselle, vaikka SAK:ssa ol-
laankin monesta kannanoton kohdasta eri mielti.

o Tyiielikemaksu tullgl vakllnnuttaa ny{rytasolte kehltttmllll
iiriestelmii fa pldentflmltlI ty6sc5olmlkaa' Eltel muu auta'
leikattaislln ellke-etuuksla.
. tydelflkevarofen slfolttamlnen ollsl saateva entlstl tuottsuam'
maksi. Slfoltustolmlnnan rafoltuksla tullsl purlna la yrltyksllle
otisl annettava mahdoltlsuus plte$ ryEollkwamfa omess. keytfu-
sIin varastolhln kerilmlsen slfasta.
o firfestetmfln rahastolntlastetta el enil salsl nostaa vuoden
zorl litkeen. Tuolloin voltalslln alolttaa rahastofen asteltt.lnen
purkamlnen tel-maksun nousun prckulolmlsGksl.

o lltietikemeksun lklrilppuvuutta ollsl llevennetthrl slten'
etteMt varttunccm mat ty6nteklf it loutulsl multa helkompaan
asemaan tydmarkklnoltla.
r fldntekijtn tullsl saada nyftfisti enemmXn p$ilt6svalta. omon
eliiketurvansa tasoon.

$taenre I c2OOl

TT:n teesit
keiiiriestelmfille:
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- I!6eltikeasioista puhutta-
essa herdi helposti sellainen
vaikutelma, ettt on olemassa

vain yksi oikea mieliplde, toteaa
vuorlneuvos f aakko Rauramo.

- Pitddhdn eri osapuolilla olla ta-
voitteita. Suomessa on kuitenkin jo
neljankymmenen vuoden ajan pystytry
sopimaan kaikista ry<ielakej iir.iestelmin
keskeisistd muutoksista. Se on osoit-
tautunut kestivdksi ja pitkajanteiseksi
politiikaksi, hen toteaa.

Milloin kiisiksi
tytie td ke ra h astoi h i n ?

Sopimusmenettelyi on kiittdminen
Ihalaisen mukaan my<is siitI, ettei tadlld
tarvitse ldhtee sankoin joukoin kadulle
mieltd osoittamaan kuten paraikaa
monessa Euroopan maassa tapahtuu.
- Kaikkien niiden maiden hallitukset
ovat yksipuolisesti ratkomassa vdisti-
mirtcimid elikeuudistuksia. Siiti seuraa
ryyrymitt<imy1,ttd, han huomauttaa.

- Siina mielessl voimme olla jopa
ylpeit:i omasta mallistamme. Myris
koko jlrjestelmdn suunnitelmallisuus
antaa mielestdni aihetta ryyryviisryteen.
Esimerkiksi ryciehkkeen pitkljenteinen
rahastointi on viisasta ja moneen maa-
han verrattuna periti ainutlaatuista,
Ihalainen huomauttaa.

- Niisti syisti suhraudun varauftsella
TT:n esirykseen lehtel purkamaan ryci-
eldkerahastoja heti, kun sovitru aika on
kdynyt umpeen, hen lisea.

Tytielii kemaksu kasvattaa
kokonaisveroastetta

Ihalaisen mielesti ry<ieldkerahastoilla on
selvi missio elekemaksurasitteen pusku-
roijana ja korotuspaineiden tasaajana.

- Uudessa elekepaketissa pddtimme yh-
dessd, etti vanhuuseldkerahastointia vah-
vistetaan vuodesta 2013 lehtien suurren
ikdluokkien eldkemenon hillitsemiseksi.
Sen jiilkeenkin rahastoihin tulee kajota
varovasti ja kaikesta tdyq1, sopia yhdessi
myris silloin, hen korostaa.

Rauramon mielestd tulevaisuuden
nlkymdt ovat selvdt: - Tycielekerahastot
on tehry suurren ikaluokkien elakkeelle
lihtcicin varautumiseen, ja siihen ne
riittivitkin.

Ongelma on Rauramon mukaan
se, ette ikllntyvissi Suomessa on liian
vdhdn ty<inteki.iciitl suhteessa huollet-
taviin.

- Tyr;llisyys on saarava nousuun. Se

onnistuu muun muassa keventdmllld
verotusta. Maksut ovat osa korkeaa ko-
konaisveroastetta, ja siinl mielessd nii-
den pienentlminen toimisi ryrillisyyttii
edistdvlnd tekijena, Rauramo uskoo.
Hdnen mielestiin kyse on pohiimmil-
taan verokiilasta.

TT:n kannanotossa kehotetaan jaa-
dyttdmddn ty<ielakemaksut nykyiselle
tasolle. Jos edessd on kestimdton mak-
supaine, niin viimeiseni keinona on
elike-etuuksiin kaj oaminen.

Tydetlim ii tdyn nii ki pu pisteitii

Lauri Iha-lainen ei pidd mitenkeen mah-
dollisena sitd, ettd eldkemaksu naularaan

kiinni vain yhdesti eli rytinantajan nur-
kasta. - Minkdlainen neuvotteluaserelma
siitl seuraisi, jos ainoa koskematon asia
olisi tydnantajan rytield-
kemaksu ja vain muita
osia heiluteltaisiin, hdn
ihmettelee.

- Sinrnsd TT:n 'TYtinantajan
esitys on hyvd taktinen kUkkArOlle On kovin
veto, mutta tillaiseen
halpaan emme kuiten - helppO1 mennti."
kaan mene, Ihalainen
lisiii. laakko Rouromo

Ihalainen huomaut-
taa, etteivdt kaikki
ongelmat ratkea verorusta keventdmilh
tai elekeuudistuksella. Monet kipupisteet
loyrFvat ryrieldmdstd rrsesrean.

- Meilla paiskitaan toiti ddrimmdi-
sen kovasti ja sitten paletaan loppuun.
Tyc;elamaa pitiisi saada joustavammaksi
ja jollain tavalla huokoisemmaksi, jotta >
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siella iaksettaisiin pitempldn, hrn poh-
tii'

- Tytinantajat voisivat keventdd mak-
surasitetta parhaiten muuttamalla suh-
tautumistaan ikaanrywiin ryrintekij 6ihin,

hen huomauttaa.
Rauramon mukaan

"suomessopittitioila :ffi'ff;i,IJ",',#T
useita ia eri kokoisia H|;: ,::T;'lT..j
ty6eltikeyhtitiitd. Liika tieroisuuteen'

- Uskon, ettet

keskittyminen olisi monikaan halua heti
62-vuotiaana t<iistd

VAAfAlliStA." pois, kun heille selviaa,
kuinka paljon ehketti

Lourt lhatainen muutama lisdvuosi
kartuttaa. Sitt paitsi
ryovoimapula tulee ole-

maan niin kova, ettd my<is ikidnryvien
rycipanosta kaivataan kipeisti, Rauramo
ennustaa.

Ihalainen toteaa, ettd suomalaisilla
tyripaikoilla on tapahduttava valtava
kulttuurimuutos ennen kuin ikdlnryvdt
tycintekijdt ovat yhtd kysyttyjd kuin
nuoret.

Yritykset haluttomia maksaiia

Oli ty<intekija sitten nuori taikka vanha,
TTn mielestl pit?iisi palkansaajan saada

nehdd entisti selvemmin kJtkos tel-mak-
sunsa ja tulevan elekkeen valilla. T?ita
voitaisiin lisitd siten, ettl kansalaisille
siirtyisi enemmdn vastuuta ja mdirdi-
misvaltaa oman rytieldkkeensi tasosta.

- Emme ehdota aivan Ruotsin mallin
mukaista yksik;llista sijoittamispakkoa,
mutta mielestdmme koko jlrjestelmln
tulisi lisdtd joustavuuttaan ja valinnan-
mahdollisuuksiaan, Rauramo toteaa.

Ihalaisen mielestd nylcyjerjestelmd on
perusrakenteeltaan hyvi. - En suoraan
sanoen pidii yhtii?in ajatuksesta, ettl
lakisilteinen elake lahtisi seikkailemaan
kolmannen pilarin alueella. Esimerkiksi
Ruorsissa ryontekij<iiden pddt ovat men-
neet pyrirdlle, kun he joutuvat arPomaan
osalle eldkevaroistaan parasta tuottoa an-
tavaa sijoituskohdetta, hen toteaa.

- Mutta se on pelkdstiln hyvl, etti
ry<intekijdn omaa otetta elakkeen kartut-
tamiseen on lisltry palkansaajan maksun
kautta. Sitdpaitsi se antaa meille entistd
paremman oikeutuksen olla mukana

Puheeniohtaia Lauri lhalaisen mu-
kaan Tf:n esltys on hyvt taktlnen
veto. - Ttllaiseen halPaan emme kui-
tenkaan mene.

pddttdmlssi siihen liittywistd asioista,
Ihalainen huomauttaa.

Rauramon henkilokohtaisen mielipi-
teen mukaan palkansaaja voisi kustantaa

ry<ieldkemaksunsa tlystin itse. - Silloin
palkkojen olisi pakko vastaavasti nous-
ta. Palkkataso pysryisi kohoamaan, kun
yritysten maksuosuus siirtyisi palkan-
saajille.

Hakusessa tuottavin
sijoituspotitiikka

Aivan Rauramon henkilc;kohtaisten visi-
oiden tasolle ei TT:n esirys ylld. Vauhtia
elinkeinoeldmln rattaisiin saataisiin
kannanoton mukaan silh, ettd yrirykset
pitiisivlt nykyist:i pidempddn ryoeliike-
varoja itsellden.

- Peioman tuotto yrityksissi on
osoittautunut paremmaksi kuin tyo-
ehkeyhtitiissd. Yrirykset voisivat mycis

investoida enemmdn eldkevarojen avulla
ja olisivat ndin ollen tuottavampia, Rau-
ramo sanoo.

Itse asiassa Rauramo olisi valmis
hoitamaan tulevaisuudessa elaketurvaa
puhtaalla j akojirjestelmalla. - Kollektii-
viseen systeemiin tarvitaan aina erilaisia
sddnncikii ja rajoitu[<sia. iotka supistavat
sijoitusten tuottoja. Me esitimme kan-
nanotossamme, ettd rajoitusten mdirdd
tulee vdhentdl, hdn kertoo.

Mycis Ihalainen on sitl mieltd, ettd
mitd tehokkaammin rytielikevarat tuot-
tavat, sen parempi.

- Mutta nyt eletidn epdvarmoja aiko-
ja, joita pitid sijoitustoiminnassa oppia
sietdmdln. Tytieliikejariestel md kaipaa
tissi asiassa pikemminkin avointa ana-
lyysia kuin sddnn<isten htjllentdmistl,
han korostaa.

- Siti paitsi en olisi ollenkaan vakuut-
tunut siitd, ettd yrirykset automaattisesti
sijoittaisivat ehkevaroj a tehokkaammin
kuin rycielakeyhtiot. Firmojakin on niin
monen tasoisia, Ihalainen lisid.

Teksti : Kati Kolliomii ki
Kuvat: Uzi Voron
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tolmta
miselsi. Muuten

Rahoitustekniikka
ratkaise

pyiirittlvit

ovat saatavta
el

ulkomaisen

helpompaa kuin
nen

valtavasti 1

sekt selvi-
etti alivaltiosihteeri

esilli enae
Ainola.

ruokaa,
vuonna 2030. tiinyt: j

,a muut

riskit kantaa

vuosl-

tule kestiirn[iin. Se

se, efte neisd
puheista voi tulla

Huojuvot rohoitus-

merkitsee vdlt- markkinot ovot
tdmittii uudelleenjakoa
ryossa olevilra er-tytissd
oleville. Erilaiset rahas-
tointijiriestelyt voivar
peitti.i ongelmia, eivdr
muuttaa niiti..

Yksil<iinli voimme
periaatteessa jirjestlii
elikkeemme sdiistiimiilld
nyt, eli ostamalla rahoi-
tusvarallisuurta. Koska
useimmat rahoitusvarat

ttillti hetkellti

suurempiuhko

ihmisten tulevolle

toimeentulolle

kuin julkisen

eltike jiirjestelmtin

kesttivyys.

MottiTuomola

Pettyneitrcn

suurempi uhka

- ilman verojen,

luulisi
lohraf ar

mydhem-

kaikkein eniten
ikdluokkien verorusta nyt?

olla

man
tulevien

rahoitustaakkaa on korosreuu.
Huo- on unohdettu, etti

ovat tilla het-

vinouma on todel-
mutta sen on

tuoton en-
ratkaisut ovat
korkeampien

t . .t ....KUln rKaanryvan vaeston

fiiiewrc

AIun menesryshuuman

lannissa.
Niin paisuteltu.

! o loo! tr

er Gyllenhammar, eurooppa-
laisen rahoitusalan yhdistylc-
sen puheenjohtaja, on vaatinut
Euroopan maiden hallirulailta

Elfike aml
kaS inossa

MattiTuomala
Professoi

Tampereen yllopisto
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ETK kehitti
uuden mittarin:

kkeelle
lehdetttn
vehtn alle
5g-vuotiaina

eskimdiriisen elikkeelle
siirrymisen seurantaa varten
on Eliketurvakeskuksessa

uusi mittari, odo-
tettavissa oleva elakkeellesiirtymisikl.
Sen mukaan tydeliikkeelle siirrytlln
keskimdlrin vahan alle 59 vuoden idssd.

Muutosta ei ole juurikaan tapahtunut
viime vuosina.

Tulokset ilmenevlt Jari Kanniston,
Thpio Klaavon, Juha Rantalan ja Han-
nu Uusitalon kirjoittamasta julkaisusta
Missl ilssl eliikkeelle? Raportti ryoeLik-
keelle siirrymisen iistl ja sen mittaami-
sesta (ETK:n raportteja 3212003).

Eliikepolitiikan keskeisimpid tavoit-
teita on elakkeelle siirtymisen my<ihen-
tdminen. Sen mittaamiseen tarvitaan
entistl parempia vdlineitl, joita voidaan
kiyttdd seki kehiryksen seurantaan ettd
pddt6ksenteon tukena.

Elakkeellesiirrymisidn perinteiset
mittaustavat - keskiarvo ja mediaani

- eivlt sovellu ajassa tapahtuvan muu-
toksen mittaamiseen. Vdest<in ikiianry-
essd mycis ehkkeelle siirr)'vien keski-ik?i
nousee, vaikka ik'iluokkakohtaiset eldke-
alkavuudet eivit muuttuisi. Esimerkilsi

Tytiele

rke
6zro
6ar5

6t,o
6o,5
6oro

59,5

59'o
58'5
58,o
57,5

57,o

56,6

56,o

Kuva r. Odotettavlssa oleva el5kkeellesll rtymlslkl f a keskiarvolkii'
yksltylsen sektorin tyiieliikkeelle silrtyneet

5o-wotlaan odote

,i-Yuotlaan odotc

\.4
kesklarvo

V
1983 t98t t99t

ehkkeelle siirryneiden keski-ikn nousisi
vuosina 2002-2010 noin vuodella, vaik-
ka ikiluokittaiset elikkeiden alkavuudet
sdilyisivlt ennallaan.

Keskiarvo kdytriyryy lisnksi jois-
sakin tilanteissa oikukkaasti. Kuvasta
1 nehdaen, ettl yksityiseltl sektorilta
eldkkeelle siirtyneiden keski-ikii saavutti
ajan.iakson 1983-2002 korkeimman
arvonsa vuonna 1986 ia nousi selvdsti
kahden edeltdvin vuoden tasosta.

Vuonna 1986 uudet varhaiseldkkeet
olivat kuitenkin vasta ensimmiistd
vuotta keyt<issd ja niiden alkavuus nousi
roimasti. Ehkkeellesiirtymisiln pitlisi
olla siitd srysti eriryisen alhainen eikl
korkea.

Keskiarvo ia mediaani iohtavat
harhaan

Elakkeelle siirtyneiden mediaani-iIn
haittana on puolestaan jihmeys. Se on
ollut io pitkian 60,1 vuotta.

Elakkeelle siirryneiden keski-iki2i
ja mediaani-ikea ei siis ole perusteltua
kiiyttii[ el2ikkeellesiirrymisidn muutoksen
kuvaamiseen. Pahimmillaan ne saattavat
johtaa harhaan.

Sen sijaan ne ovat klyttcikelpoisia,
kun halutaan kuvata tiettynd vuonna
elakkeelle siirtyneiden ikaa. Elakkeelle
siirtyneiden keski-ikii kertoo nimensl
mukaisesti kyseisenl vuonna elekkeel-
le siirtyneiden henkiltjiden todellisen
keski-ien. Esimerkiksi vuonna 2002

ryoeliikkeelle siirryneilld suomalaisilla se

oli 57,6 vuotta.
Eliikepolitiikan kannalta olisi tlrkeld,

etti vanhuusel?ikeikiie nuoremmissa iki-
luokissa eldkkeelle siirtyisi aikaisempaa
pienempi osuus koko ikiluokasta.

Eliikkeellesiirrymisidn mittaria suun-
niteltaessa pyrittiin alkavuusperusteiseen
tunnuslukuun, joka reagoisi heti ja oi-
keansuuntaisesti elikkeiden alkanruksien
muutoksiin. Tdllainen tunnusluku olisi
riippumaton veestdn ikirakenteesta.

Vertauskohta uudelle mittarille
l<iytyi elinajan odotteen laskennasta.
Elinajan odotehan tarkoittaa vuosia,
jotka henkilci elaisi, jos ikdluokittainen
kuolleisuus pysyisi ennallaan. Vastaa-
vasti elikkeellesiirtymisidn odote kuvaa
25- tai 50-vuotiaan keskimllrlisti
eldkkeellesiirtymisikae sille ehdolla, ettd

$tAeWre ! o 2Oo!
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ikdluokittaiset elakealkavuudet sdilyvdt
tarkasteluvuoden tasolla.

Odote ei ole ennuste

Eleketurvakeskus laskee odotteen seka
25- ettd 50-vuotiaalle. 25-vuotiaan
odote kuvaa koko tytielakevakuurettua
vlestcil, koska tuossa iissl ryrielimd.in
osallistuminen alkaa vakiintua. Tatd
nuorempana ry<ielikkeelle siirrytddn
erittd.in harvoin.

Elakkeelle siirtyvistl noin l5 pro-
senttia on alle 50-vuotiaita. Sairaudet
ja vammat ovat rdssd joukossa usein
sellaisia, ettei rydnteon jatkaminen ole
eniiii mahdollista. 50-vuotiaan odotteen
laskemista perustellaan silh, ettii 50
vuotta tdyttineiden ehkehakuisuuteen
voidaan vaikuttaa elikepolitiikalla.

Eliikkeellesiirtymisiln odoretta ei
pidii tulkita ennusreeksi. On esimerkik-
si selvdl, ettd. eduskunnan hyvlksymlr
muutokset varhaiseldkkeisiin pienen rdvit
aikanaan elekealkavuuksia tieryissl iki-
ryhmissl vuod en 2002 rasosta. Elikkeel-
lesiirrymisiln odote nousee samalla.

Viime vuosien muutokset pieni6

25 vuoden ilstd laskettu ehkkeellesiir-
tymisiln odote on pysynyr kutakuinkin
paikallaan vuosina 1996 - 2002.]/rton-
ra 2002 eldkkeellesiirrymisiin odote oli
rycieldkkeelle siirtyneilla 58,8 vuotta, eli
sama kuin vuonna 1996.

Yksiryisellii sektorilla odote oli
hieman korkeampi (59,2 vuona) ja
julkisella sektorilla vd.han alhaisempi
(58,6 vuotta ).

Viidenkymmenen vuoden ilstd las-
kettu elikkeellesiirtymisidn odote on
noussut neljannesvuoden sarnana aikana.
Vuonna 2002 se oli 60,7 rruorta.

Yksiryisen sekrorin ehkkeellesiirry-
misiln odote on esitetry vuodesta 1983
alkaen kuvassa l.

1980-luvun alussa odorettavissa
oleva elekkeellesiirtymisikii oli 58,5
vuotta. Vuoden 1986 alusta yksityi-
selld puolella voimaan tulleet joustavat
elekkeet - yksilcillinen varhaiselike ja
varhennettu vanhuuseldke - romahdut-
dvat eldkkeellesiirrymisidn odoneen 56,6

vuoteen. Sen jllkeen odote on lahtenyt
nousuun.

Korkeimmillaan odote oli vuosina
1997 ja 1998. Sitten nousu taittui.

Naisten ja miesten ero kaventunut

Naisten odotettavissa oleva eldkkeel-
lesiirtymisiki on ollut noin vuoden
korkeampi kuin miesten. 1990-luvun
puolivdliin mennessi ero on kaventunut
puoleen vuoteen, johon tilanne niyttad
toistaiseksi vakiintuneen. 50-vuotiaiden
miesten ja naisten erot elikkeellesiir-
tymisilssi ovat havinneet 1990-luvun
jdlkimmiisen puoliskon aikana.

Odotettavissa olevan eldkkeellesiir-
rymisiln nousuun vuoden 1986 jalkeen
on useita syitI. Tirolloin voimaan tulleet
yksiltillinen varhaiseldke .ia varhennettu
vanhuuseleke olivat niin suosittuja, ettd
seuraavina vuosina niiille el?ikkeille ha-
keuduttiin jo tdstl sFysra vehemmen.
Lisnksi tyrittcimyyselikkeen lkarajaa
nostettiin vuodesta 1986 lahden 55 lka-
vuodesta 60 vuoteen siren, ettd vuonna
1936 ja sen jdlkeen synryneille ikiirajaksi
tuli 60 vuotta.

Odote aleni tilapiisesti vuonna 1992,
koska ryrittrimyysehkeoikeuden sai
ensimmiinen uusi iklluokka ikirajan
nostamisen jnlkeen. Sen seurauksena
tycittcimyysel:ikkeelle siirtyi kaksi ja
puoli kertaa enemmln tydntekijciitl
kuin edellisenl vuonna.

lori Konnisto
Eliiketurvokeskuksen

ti losto - oso sto n ke h itysptiti lli kkti

Keskeisii kisitteiti
. Vekuutettu otr ty6eHkeolkeuden pllriln kuulura henkll6,

foke el olevlell elSkkeelti.
r ElIkealkawus wonna v lig6i x = vuodcn v aikana elikkeelle slirtynelden

osuus wodetr v.lm yakuutatulsta, fotka wonna y teyttivet x yuotta.

o llietf,kkeelle slhtyneeksl tlettynfl vuonna katsotaen henkll6, ionka
om.alr tySuraan perrctuva eHke (omaelf,ke) atkol kyselsenI vuonna ta
foka el ole saanut omaan tlduraen pGrustovaa ellketti alnakaan kahteen
woteen. Tlhtn piflttelyyn osa-alkaelflkkeet ehl5t valkuta.
Vuonna:ooz tydetflkkeelle sllrtyl 57 zr henklldii.

. Ykslqdnen sektod kattaa tyoelikelaklen TEL tEl" TaEL yEl" tyEt
fa tEL mukalset ellkkeet

. Odotsttivlssa olcva elfikkeelleslirtymlslkl eli elllkkeellesllrtymlsliin odote
on se k*klm{irilnen ettkkeelleslhtymidkA ioka muodostuu tletynlkXisl lle
vakuutetultle, los lkiluoklttalnen el5kealkavuut f a kuolevuus sillyvit
tarkastehmroden tasolla. ElIketurvakeskus laskee elikkeellesllrtymlsiiin
odotteen t5 fi 5o yuoden lkllsllte.

lke Krlva z. Odotettavlssa oleya elikkeellesllrtymlslk5,
kalkkl tydelXkkeelle sl irtyneet.

to-vuotlaan odote

2t-vuotlaan odote
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Nyt mukaan tulevat mytis kunnallisen,
valtion, evankelis-luterilaisen kirkon sekr
Kansanelakelaitoksen toimihenkiloiden
elikejirjestelmit. Jirjestelyn ulkopuolel-
le jridvit muun muassa Suomen Pankin,
Ahvenanmaan maakunnan ia ortodoksi-
scrr kirkon cldkeilrjestclmlt.

Yksityiscn puolen sekl mukaan tule-
vien julkisen puolen ehkejlrjestelmien
muutoksista kootaan Iakipaketti, joka
viedeen eduskunnan kdsiteltlvdksi al-
kusyksysti.

Ratkaisuvalta ei siirry

Viimeisen elakelaitoksen periaatteen
mukaisesti viin.reinen eldkelaitos antaa
pddttisyhdistelmln elakkeenhakijan
kaikista Vilman piiriin kuuluneiden
ehkejdrjestelmien elikkeistd. Sen lisiksi
viimeinen elakelaitos hoitaa myris pid-
tosyhdistelmdn rnukaisten elikkeiden
maksamisen ja elekkeisiin liittJwdt muut
tehtlvlt.

Sen sijaan viin.reinen elikelaitos ei tee

plctdksid toisen eldkejdrjestelmdn mu-
kaisista ellkkeistd. Se ei voi esimerkiksi
nruuttaa elekkcen mddrdd.

Poikkeukscna on, ettd yksiryisen puo-
len viimeinen laitos voi ratkaista hakijan
oikeuden tyokyvyttcimyysehkkeeseen
tai yksilolliseen varhaiseldkkeeseen mycis
julkiselta puolelta.

Julkisella puolella on yksityisen puo-
len ty<ikyvytt6myyskdsitettl lievempi
ammatillinen rytrkyryttomyTskesite. Siksi
julkisen puolen elekelaitos ei voi ratkaista
tyokyvyttrimyysellkettd yksityisen eld-
kejdrjestelmdn puolesta, kun se soveltaa
am matillista ryokyrytt<imyysmdiritelmll
ja yksityisen puolen eldkkeiden miirl on
merkittdvd.

Niissi tilanteissa julkisen puolen eld-
kelaitoksen on ennen pditosyhdistelmdn
antamista neuvoteltava tyrikpyttomyys-
ellkeratkaisusta yksityisen puolen eldke-
laitoksen kanssa.

Etikkeensaaiatte etua

Eldkkeensaajalle viimeisen ehkelaitoksen
periaatteesta on etua. Nykyisin useam-
man eri elakejirjestelmdn piirissl tyos-
kennellyt tyontekijd saa eldkepdltirkset
erikseen jokaisesta elikejirjestelmdstd.
Lisiksi eri elikejdrjestelmien mukaiset

Vitman voimaantuloon
puoli vuotta

Elekkeet
maksetaan
yhdeste paikasta
Henkittitte, joka on ottut ttiissti sekti yksityiselld ettd iutkiselta

puole[[a, maksetaan koko etdke vain yhdestd eldkelaitoksesta ensi

vuoden atusta tukien. Sittoin viimeisen [aitoksen periaate, tuttavat-

tisestiVilma, laaienee mytis iutkise[[e puotetle. THhin asti henkilti

on voinut saada etikettd monesta eri eldkelaitoksesta.

eldkkeet maksetaan eri pdivind. Ja
kun elekkeensaajan tilanne muuttuu,
hlnen tiytyy ilmoittaa muuttuneesta
tilanteestaan erikseen kaikkiin elikettl
maksaviin laitoksiin.

Viimeisen elikelaitoksen pcriaarreen
voimaantulon jiilkeen eldkkeensaaja saa

vain yhden pllttrsyhdistelmdn, josta
kay ilmi hlnen koko tycielrkkeensd
mddrd. Tyoelake maksetaan kokonai-
suudessaan samana maksupiivdnd ja
tilanteiden muuttuessa elekkeensaaja
asioi vain yhden elakelaitoksen kanssa.

My<is veron ennakonpiddryksen vahvis-
taminen kay kerralla.

EtHkelaitoksitle haasteita

Eldkelaitoksille viimeisen elekelai-
toksen periaate tuo uusia haasteita.
Toisen elakejirjestelmdn vapaakirjojen
maerie viimeisen eldkelaitoksen ei toki
tarvitse laskea. Pedtcisyhdistelmil anta-
essaan yksityisen puolen eldkelaitos ei
kuitenkaan voi vdlttyi tutustumasta
esimerkiksi iulkisen puolen pohia-

YlLtlAn historlaa
. rW ETK:n asettama n3. koordlnolntlryhml
. tgl6 ETK:n fa etlkelaltosten yhtelsty6ryhmi
. rgtT STtln asettama YlllA'tolmikunta
. 1989 ETIGn VlltA-ty6rytml
. 1993YlLtA-ty6ryhml
. 2ooo ty6markklnaflrlect6fen y{rslmlellsyys YltliAn Pcrlaattelsta
. roor VlLItAa koskrat slXnnokset hyttksyttlln edu*kunnasga.

tukana fulklselta puolelta raltlo fa kunta.
. tooS syksyll5 eduskuntaan hlt, lollla Vl LtAan llltetflnn my6s

KEtAn tolmlsuhd+eltkkeet fa cuenkeUs-luterllalsen klrkon
etskefIrfestelml. Samatta lakelhln tehdiin teknlsii tarkennuksla.

. 2oo4 YlLmAa koskwat lalt tulwat volmaan.
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vapaakirjoihin, jotka on muodosrertu
kunnalla ennen 1989 ja valtiolla ennen
I 987 olleista palvelussuhreista.

Julkisen puolen elekelaitokselle uutta
ovat ainakin yksityisen puolen rekiste-
rriiryyn lisletuun mahdollisesti kuuluvat
hautausavustukset seka maksamattomien
yritti.jleldkevakuutusmaksujen perintl
elakkeesti.

Yleensi pddtrisyhdistelmli koske-
viin tiedusteluihin vastaa viimeinen
elikelaitos. Koska ty<intekijdt eivlt voi
olla kaikkien jlrjestelmien syvillisid
asiantuntijoita, asiakaspalvelun toimiva
organisointi on Vilman suuri haaste. Sitd
pohtii Elaketurvakeskuksen johdolla ryo-
ryhmi, .jossa alan ammarrilaiser pyrkivlt
lOytemaen toimivan ja asiakasystdvillisen
palvelumallin. Vilman vaikutukset en-
nakkoneuvontaan puolestaan selvittdd
tycielnkejirjestelman asiakaspalvelun
strategiaa selvittdvi tyciryhmi.

Vilma koskee ensi vuoden
hakemuksia

Viimeisen eldkelaitoksen periaatetta
sovelletaan 1.1 .2004 illkeen vireille
tuleviin elekehakemuksiin, jos elik-
keenhakija ei jo saa muura eldkettd.
Jos elakkeenhakija saa ennen I .1 .2004
vireille tulleen hakemuksen perusteella
eldkettl, uuttakaan eldkettd midrdttdessl
ei sovelleta viimeisen elekelairoksen pe-
riaatetta, vaan uuden elekkeen myrintdd
ja maksaa tydskentelyn vakuuttanut
ehkelaitos.

Voimaantulovaiheen jilkeen viimei-
sen elekelaitoksen periaatetta sovelletaan
muutamaan poikkeusta lukuun ottamar-
ta lahes kaikkiin eldkkeisiin. Vieli parin
vuoden ajan tilanteet, joissa ruleva aika eli
aika elaketapahrumasta elakeikaan tulee
kahdesta tai useammasta eri elakejerjes-
telmlsti, .iddvdt viimeisen ehkelaitoksen
soveltamisalan ulkopuolelle. Tiltd osin
tilanne todenndk<iisesti muuttuu, kun
vuoden 2005 muutoksia aletaan soveltaa
my6s ry<ikyvy'ttcimyyseldkkeisiin.

Viimeisen ehkelaitoksen periaatetta
ei sovelleta myriskdln silloin, kun osa-
aikaeldke mytinnetddn samanaikaisesti
kahdesta rai useammasta elikejdrjes-
telmistl tai, kun tycikyvyttcimyyselake
mycinnetddn muura eldkettd kuin tycit-
tcimyys- tai osa-aikaeldkettd saavalle
ehkkeenhakijalle. Kaikissa niissd rilan-
teissa ehkelaitokset voivat kuitenkin lain
mukaan yhdessd sopia, noudatetaanko
viimeisen eldkelaitoksen periaatetta.

Kiire.tta, pat
Ja vanan pe

jon ty
lkoak

6ta
i n

Patfon liofltydti, tlukkola alka-
taulufa ia flnnitystl sllti, mlten
t6lstl solYltlin.
Xlln vastattlln, kun lldallke.lehti
kysyl kahdelta plenen elflkelaltok.
sen fa yhdeltl palvaluyrltyksen
edustalalta, mlti Yilma on alheutta-
nut heldfln t0lhlns$ la, mllli mletellt
he Yllman volmaantuloa odottavat.

Perusteellista ty6te

- Vilma on hyvi tytillistlii?i. Aikaa on
kulunut paljon kokoulsiin ja piiytakir-
joja tulee tuurista koko ajan. Tiiysi ryti
on, etri pysyy ajan tasalla, eliikepiiiillikkti
Olli Lappalainen Silta Oyrstii roreaa.
Samalla hiin kiittaa Vlman ohjeistusta,
joka niiyttifl olevan perusteellinen.

Silta Oy:n elekelaitospalvelut-ylaikkti
hoitaa tiettyjen elikesittididen ja -kas-
sojen eldleasiat. Heiden asiakkaitaan
ovat esimerkiksi Rautaruukki Oy:n ja
Kymi Oy:n elSkesiitirir seki Keskon ja
Valion eldkekassat.

Lappalainen kertoo, ettl Silta Oy
on tehnyt Vilman kehirys- ja suunnit-
telutyiiti yhdessi muun muassa Esy
Oy:n, Octel Oy:n ja Varma-Sammon
kanssa. IGytdnntissi se tarkoittaa, ettil.
tulosteer ja piittisyhdistelmipohjat ovat
hhtrikohdiltaan samanlaisia. Myiis rie-
toliikenteen testaus on alkanut ja siihen

osallistuvat ovat saa-
neet koulutusta.

Vilman onnistu-
miselle on erittlin
tirkeiii, etta rekisre-
rit ovat ajan tasalla,
ja etti ne toimivat.
Lappalaisen mielestri
suurin kvwmvs onkinr_._.1r.'..'. ,. Eliikepiilllkkiise, KurnKa suruvaksl
tietoliikenne saadaan olll lappalainen' sllta oy
yksiryisen ja julkisen
puolen valilla. Kun isoja jirjestelmt-
muutoksia tehdean, alkukangertelua
varmaan esiinrFy,

Myiis eliiketietlmys joutuu koville.
- Vaikka kunta ja valtio laskevatkin

omat eh.kkeensi ja anravat rietonsa
viimeiselle laitokselle, silti julkisiin jir-
jestelmiin pitiii perehryi riittivdsri, ettei
pdiittisyhdistelmiin mitiiln iilyttiimyylsie
kirjoita. Lisiilai on tarkeae saada yhteis-
ryti eri jiirjestelmien edustajien kesken
toimimaan, jota apua on helppo pryii,
Lappalainen painottaa.

Eliikkeensaajille Vilma on rerverullur
parannus. Lappalainen roivoo mytis,
emi. kun nyt on rehty uusia tierotekni-
sii toimintamalleja, ne helpottaisivat ja
nopeuttaisivat tyiit'J jatkossa ja tukisivat
vireilla olevien muiden suurten uudis-
tusten toteurtamista. Erddnd tavoitteena
on, etta kiisitytitd j:ilsi mahdollisimman

Perhe-elekkeisiin viimeisen elake-
laitoksen periaate tulee hitaammin.
Niihin sitd sovelletaan, jos edunjdttdjd
ei saanut omaa eldkettl tai jos edunjlt-
tljd sai omaa eldkettd, johon viimeisen
elikelaitoksen periaatetta on sovellettu.
Siten tilanteessa, jossa edunjdttdjd sai
omaa elikettl useista eri elakelaitoksista
myds perhe-eldke maksetaan samoisra
ellkelairoksista. Menettely on perhe-
elakkeen saa jalle selkedmpi.

Eldketu rvakeskukselta oh jeet

Eldketurvakeskuksen vetdmdssi tyri-
ryhmissl valmistellaan parhaillaan

viimeisen elikelaitoksen idrjestelmdn
soveltamista koskevaa yleiskirjettd. Se

seka tietoliikenneohjeet annetaan ele-
kelaitoksille, kun lakien muurokset on
vahvistettu eduskunnassa.

Alkusyksysti Eldketurvakeskus jdr-
jestII lislksi elekelaitosten omille kou-
luttajille sywdllisempli koulutusta Vil-
man soveltamisesta ja tietoliikenteesti. Ja
muille asiasta kiinnostuneille on tarjolla
lyhempi ja yleisempi tietoiskuryyppinen
koulutus siiti, mitd Vilma on.

Maijoliiso Tokanen
E lti ke t u rvo ke s k u ks e n I a ki o s o st o n

kehitysptiiillikkd
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Tolmlstopiilllkkd Anla (urkl,
Klrkon keskusrahasto

Rekisterit reaalialkaan

- Vilma-jlrjestelmln rakennusryti on
talla hetkella noin kaksi kuukautta
my;hassii aikataulusm. Muna rcemme
parhaamme, eni ohjelmat ja rekisterit
olisivat vdmiit Vrlman voimaannrllessa
Pienelll jiinniryLselle odotamme ensi
vuoden alkua, toimistopiiillikkti Ania
Kurki Kirkon keskusrahastosta sanoo.

Kirkon keskusrahasto liittyi Vilmaan
vasta syksyllr 2001. - Se oli silloin
meille "ota tai jita" -tilanne. Pitkiian
harkittuamme pdiidyimme siihen, ettl
mukaantulo on paras ratlsisu. Ratkai-
su kiiyteniin my<is kirkolliskokoulaessa,
joka oli samaa miel6. Katsottiin, ettii
jos halutaan pysyd ineniiisenl eliike-
laitolsena, tdmd on ainoa vaihtoehto,
Ania Kurki kertoo.

Koska valmistaurumisaika .iiii muita
laitoksia huomattavasti lyhyemmilai,
Kirkon keskusrahasto joutui palkkaa-
maan kahdeksan uutta henkiltie.

ollut a.ian rasalla. Ihan
nopeutimme jo aloittamaamme
teriselvirysti. Palvelussuhdeilmoituk-
set verrattiin palvelussuhderekisteriin.
Neljln henkiltin ryhmi kevi monta
sataa tuhatta palvelussuhdetta lepi
reilun kahden vuoden aikana.

- T:imen vuoden alussa palvelussuh-
detiedot avattiin sisiisen Intranet-iiirjes-
telmlmme kautta seurakunnille. Vain
muutamalle jouduttiin liihettlmiiiin
paperitulosteet. Nyt seurakunnat tar-
kistavat ja tl/entiv[t tietoja. Aikaa
on tamen vuoden loppuun.

Anja Kurki kiittiii koko Vilma -
jirjestelmln suunnittelutytiti, johon
kaikki osapuolet ovat pdiisseet mukaan.

Se taas on ollut erittdin tlrkeitii
rakennusryiille.

-Tietotekniikkaa meilla ei ole viele ol-
lut testattavana, koska olemme mydh:issI-
N:iille niikymin se alkanee elokuussa

Tiille hetkelle odotetaan kipeiisti
koulutusta. - Uudet kdsittelijiimme eivlt
tdpin tunne edes omaa saati sitten kaikkia
muita eli&ejlrjestelmie.

- Oman p{iittisyhdistelmin pohja on
jo suunniteltu, milci onkin ollutylainker-
taisempia asioita. Muma se, miten osataan

kaikki yksiryisen puolen pliitdsasiat tun-
nistaa ja huomaa, onkin jo mutkikkaam-
pi lqfqfmys. Piiiittiryhdistelmlt annetaan
jatkossa Kirkon keskusrahaston eikii
Kirkkohallituksen nimissi, Anja Kurki
painottaa.

Lopuksi hen toivoo, ette Vilma otet-
taisiin pian kiiyttiitin myds ennakkoneu-
vonnassa. Se palvelisi vakuutettuia ja
autmisi heite hahmottamaan etuklteen
koko tulevan eliikkeensii mdlriin.

- Vrlman voimaanrloa odoteaan ristirii-
taisella tunteella. Innostavaa on uusien
asioiden oppiminen. Mutta toisaalta
varsinkin vastuunjakokyrymylset pelot-
tavat, vaikka niitii koko ajan tydstetiin.
Julkisella puolellahan vastuunjako on ai-
van uutta, suunninelija Aria Sainio lGlan
toimisuhde-el:ikkeet -ylisikoste sanoo,

- Yksikko hoitaa elekepdiittisten
tekemisen lisilai mytis toimisuhde-eliik-
keiden maftsamisen. Jiinnityst:i aiheunaa
$e, miten maksatusjlirjestelmlln saadaan

istutettua vastuunjakojlrjemelmii. Huolta
kannetaan mytis siit[, kuinka valtavasti

selvitiin,
Arja Sainio

Kelan
tl annetaan
Luku sis{ltiii
leenlaskenaat sekii el2ikelajimuutokset.
Vakuutettuja on noin 6 100, murta
vapaakirjoje luonnollisesti enemmiin.
Malsussa olsvia eliikkeitl on 4 600.

Kela tuli mukaan Vilmaan vuoden
2001 lopussa. Kirel aikataulu on ai-
heuttanut pieneen, kolmen hengen
yksikktitin paljon lisittiitii. Vilmaa
alettiin tytistiiii Kelan oman atk-kes-
kuksen avulla. Reeurssien niukkuuden
ja aikataulun vuoksi p{Idyttiin mytis
u&opuoliseen apuun.

- Ulkopuolinen apu on kirkon
vilmaistetun ellkejlrjestelmln osta-
minen. Siihen peedytdin mytis siiti
syysta, eftli eldkkeet m:iirafyvtt
Paaosrn kuten Kelan

eldkesiilnniistdn
Kielaan on

nyt loppusuoralla ja vEhitellen piiiistlilin
rytistiimiiiin Vrlmaa.

fuja Sainio harmittelee sit[, e*i he
eiviit voi h/idynt:ie Kelan omaa palve-
lussuhderekisterie Vilman voimaantu-
loon mennessii, mahdollisesti vasta pari

- kolme vuotta sen jxlkeen.

- \rapaakirjoja ei ole Kelassa laskettu
valmiiksi, joten todellisuus on se, ette
Vilma-aikanakin vapaakirjavastauk-
semme mlerrat aina viiveellfl. Me emme
saa nykyiscenkiian Kelan elnkkeiden
laskentajirjestelmii{n palvelussuhdc- ja
palkkatietoja suor{an palkanlaskenta-
jlrjestelmlst[, vaan tiedot joudumme
tallentamaan kiisin. Ja ndin on toistai-
seksi

fuja Sainio mainit-
see heti hyodyn yh-
den
hiin uskoo, etti
voi tuoda aloudellisakin siiiisttii. Erit-
diin tiirkeiina hiin pitiiii myds yhteistytitl
Kirkon elilerahaston seki muiden eliike-
laitosten ja Hhkcturr"akeskulsen kanssa.

Yhteistyti on niin t[rkelf,., efte se menee
monen muun asian edelle.

fuja Sainio on ollut mukana erilaisis-
sa Wma-tytiryhmissl, joissa hiin solmi-
nut monia henkiliikohaisia kontakteja.
Hiin toivoo, etri akuuteissa ongelmissa
volst
flrttuun
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T-l ldketurvakeskus ja ehkelaitok-

l-.1 set painiskelevat parhaillaan
f r useammankin suuren eldkeuu-

I-ldrn t r.n kanssa. - Pullonkau-
lat loyryvat kehittimisti ja suunnittelua
vaativista t<iistd, Eliketurvakeskulsen
osastopdlllikkti Riitta Lindstriim
tTll-ir,.l,run 

ovat edenneet yhtr
aikaa vuoden 2005 suuri eldkeuudis-
tus, yhteisen IT-palvelukeskuksen
suunnittelu seki niin sanotru Vilma-
hanke. Viimeksi mainittu tarkoittaa
sitd, etti ensi vuoden alusta lahtien
seka yksiryisen etti julkisten alojen
elakkeet malisetaan yhdestii paikas-
ta.

Mytis rydeliikkeiden kokonaisuu-
distus on meneilldin. Sen tavoifteena
on kirjoittaa ylsityisen puolen keskei-
set tycielikelair yhdeksi lailai.

- Kun uudistusten suma osuu
samoille vuosille, joutuvat niiden
toteuttajat venymddn, sanoo ETtrin
eliikejiirjesrelmiosasron osastoplil-
likkti Riitta Lindstr<im. Pullonkau-
loja syntyy hanen mukaansa suun-
nimeluun ja kehirysrytih<in.

Lindstrtim arvioi, emd hlnen johramal-
laan osastolla ei ole *illa hetkella riittev:isti
voimavaroja, jotta kail&i uudisrulsiin liit-
ryviit rydt voitaisiin varmuudella hoitaa
sovitussa ajassa.

Aikataulut huomioon

Hin arvosteleekin varovaiseen rfyliinsi
paittajii siitl, ettd uudisrulsista piltet-
tlessi ei aina muisteta ottaa huomioon
toteutuksen vaatimaa rytimiiirli ja
aikatauluja. Toki suuristakin hankkeista
voidaan selvitd tiukoissa aikatauluissa jos
teki;Oita on taqpeelsi.

- Mutta rytieldkeasiat hallitsevia toi-
mialaosaajia on kovin vdhdn vapaana tdlla
hetkelle, tietiii Lindstnim. Ja tekijtiistd on
kova pula.

ETK rekrytoi rekisteripalvelujen
suunnitteluun uutta vdkel muun muassa
Thmpereen yliopistosta. Sielti valmistuu
vakuutustutkinnon suorittaneita nuoria.

- He menevit heti kehitysprojekteihin
mukaan. Parissa vuodessa opitaan jo aika
paljon. Mutta vie jonkin vuoden lisid
aikaa, ennen kuin ollaan valmiita itsendi-
sesti vastaamaan laajoista uudistushank-

Ty haas taYaa,oon
mutta sitd on liikaa

Ellikeuudistusten
valmistelu etenee
vauhdilla

Rlitta Lindstrtim

keisa, joissa on my<is useita ulkopuolisia
ahoja mukana, sanoo Lindstriim.

Riitta Lindstrtimin osasto on talon
suurin. Sen kirjoissa on reilut 80 henkei.
Osasto vastaa ETICn keskusrekistereistd
ja koneellisista tietopalveluista ryiieliike-
yhti<iille ja vakuutetuille. Esimerkkind
tietopalveluista voisi mainita rytieliike-
otteen.

Mytis ulkomaisten elakehakemusten
kisittelevln laitolsen tehtdvdt ja niihin
liitryve tietoliikenne ja sen kehittd.mi-
nen EU:n puitteissa kuuluvat osaston
toimialaan.

Tietoliikenneftii yli njoien

Lindstrtimillekin on Bryzssel nrllut rutulai
viime vuosina. Hen on EU:n komission
asettaman teknisen toimikunnan jdsen.
Toimikunta on priorisoinut eldkeasioiden
kiisitelyn ensimmliseksi rytilistallaan.

- Komitean tavoitteena on nopeuttaa
EU-maissa liikkuvan tyiivoiman asioiden
kasimely:i. Yksi keino on tierysti maiden
vdlisen eliketietoja koskevan liikenteen

ao

koneellistaminen. Toinen on elek-
keiden hakemisen ylainkertaistami-
nen EU-alueella. Mutta se onkin
sitten jo vaikeampi toteuttaa, huokaa
Lindstrtim.

Hln on tyyryviiinen siihen, ettl
itdisen Euroopan maat tulevat mu-
kaan eldkkeitd koskevaan yhteisry<i-
h<in suoraan EU:n jdsenyyden kauma.
Ei tarvita erillisti kierosta sosiadirur-
vasopimulsineen kaikkineen. Yksi
ryttliis vaihe jae kokonaan pois.

Pitkiin ty6ssi, terveenf,
elflkkeelle

Eliikehakemuksiin ja henkiki- seka

rytiskentelytietojen vdlittiimiseen
liittyvaa yhteistyiitii tehdeen Iuon-
nollisesti mytis Suomen ja Ruotsin
kesken.

- Tietoliikenteen tiimoilla kanssa-
kiyminen on ollut tiivisrl jo muuraman
vuoden ajan. Norja ruli mukaan vastikdin
ja mycis Saksan kanssa vdlitetdiin tietoja.
Tyote riinee vieli moneksi vuodeksi,
vakuunaa Lindstrrim.

Lindsrtim on kevdin korvalla toivei-
kas tciiden etenemisestd,

- Vilma on jo meidin puolestamme
valmis. Sen ratkaisut ovat testattavana
parhaillaan elakelaitoksissa ja ohjeiden
kirjoittaminen on hyvdssl vauhdissa.
Vuoden 2005 uudistuksesta meidiin on
kaiketi selvittdvd ldhes nykyisille resurs-
seilla. Kokonaisuudistus (TYEL) ja IT-
palvelukeskus vaativat lisiivoimia. Niiti
joudumme kylla pyytiim:ian.

Suuren elikeuudistuksen keskeinen
tavoite on pitil viiki nykyistii pitempiin
tytissii.

- Pidan tdsta ry6sta. Se on haastavaa.
Mutta sitd on yksinkertaisesti liikaa.
Minun henkikikohtainen tavoirteeni on
piiiistii aikanaan terveeni eldkkeelle, sanoo
Riina Lindstrtim diplomaanisesti.

Teksti: louko Moilonen
Kuvo: Honne Nykdnen
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aI n
liimtn pitenemistl mitataan
yleensii elinajan odotteella.
Tilastoista tiedetlk, ettl 65-

j:iljella olevan elin-
oli 18 vuotta vuonna 2001

kasvanut viimeisten l0 vuoden
aikena hhes kahdella ja viimeisten 50
vuqden aikana liihes kuudella vuodella.

Jos ltehirys jatkuu samanlaisena, 65-vuo-
tiean odotetaan eleviin vicle noin 24-27
vuofta vuonna2A50.

Karkeasti arvioiden keskimiilrlisen
elinajan kasvu yhdella vuodella kawat-
taa ehkekustannulsia viidellr prosentil-
la. Jos mitd?in ei tehda, aina seuraavan
tytissl olevan sukupolven malsu kasvaa
cdeltiiyiiiin sukupolveen verramrna jopa
lcFmmenifl prosentteja.

Klytt66n vuonna 2o1o

Elinajan piteneinisestl johtuvaa ellke-
kustannusten kasvua rajoitetaan otta-
malla kiyrttidn elinaikakerroin vuonna

Se lasketaan vuosittain Tilasto-

Elinaikakerrointa ei miiiritelle en-
nusteiden vaan toteutuneiden tilastojen

etekemenoien
kasvua

hittitsee

lhmiset eliiviit yhii pitemptEn. Toisaalta timtn hyvin asian

klsnt6puoti on se, ettf, elf, kkeitl on maksettava vastaavasti

se merkitsisi elf,kekustan-kauemmin. fos mitiiin eitehtIisi,

nusten reilua nousua. Siksi vuoden 2oo5 elfikeuudistukses-

sa pfliltettiin ottaa ktlytt66n elinaikakerroin, iolla raioitetaan

eliniiln kasvusta aiheutuvia menoia.

mukaan, koska elinaika on yleensii aina Elinaikakerroin sitoo elikeiiin
automaattisesti elinajan muutokseenpidentynyt enemmfln kuin on ennustet-

ru. Kerroimen mydhiiinen kiiytt6iinotto vastaavalla tavalla kuin eliikenii lasketta-tuoreimpien viiden vuoden
penuteella. johtuu muun muassil siiri, ettii hduttiin essa kiipetrivl palkkakerroin

automaattisesti taloudellisen
mdari',ytyy

varmistua, ettei elinajan odotteen muu- kehirylsen
tosta oteta huomioon taannehtivasti. (kepannossa pelkka- ja hinatason

Arvio elinaikakertoimen
kehltyksesti tulevaisuudessa

perustuu Eliiketurvakeskukson
pltkin aikavilln elikemeno-
laskelman pohialla olevaan

viestdennusteesoen. Kerrolnta
kompensolvan tis5ty6skentelyn

oletetaan aioittuvan 6l ikl-
vuoden fItkeiseen aikaan ell

aikran, foltoin ellkettI karttuu
4,5 prosenttla vuodassa.

Eliketti oletetaan silhen men-
nessi karttuneen 50 tai 6o pro-

senttla palkasta.
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Ellnalkakerolnta
kompensolva

Syntyml-
vuosl

Ettkkeette
slirtymls-
vuosl

Elinaika-
kerroln

Karttunut
el$ke 5o%
palkasta

Karttunut
eliike6o%
palkasta

1957 2020
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suuruus milriiyryy vasta
kehirylaen my<itii.

mesta siten, effA

Tarkistus Y"nhuus- ia
leskeneliikkeisiin

Vanhuus-
ellkkeelle

elin- munalapseneliikentei
ytsiltillinen

Vas-
kun kyseessd on

tarkistetaan elinaika-
eliikesovituftsen yhteydessii,

Koska

elinai-

ei rehdii ndiden elakkei-
vanhuusellikkeelsi.

mldriitdiin oma kerroin.
velletaan

tyiintekoa vield 2-3 viikkoa, hen saisi
yhtd suuren ehkkeen kuin Maija.

Korkokanta \ririmentaa

Elinaikakertoimen lxkennassa kiiytedi:in
kahden prosentin korkokantaa. Teorias-
sa elinaikakerroin olisi voitu miitritelh

kunefti tarkistetaan
ovat se muuttuu

Jokaiselle

miisen kerran vuonna 2009" jolloin se
saa arvon 1. Jos elinajan odote tilastojen
mukaan tiimiin jlilkeen kasvaa, kerroin
pienenee. Vastaavasti elinajan odotteen
lyhenqyessii keroin kawaa.

voi siirtyi
elinaikakerroin m:A-

ritelftien sille vuodelle, kun vakuutettu
taytrae 62. Vuonna 1948

i2issil kuin mihin pelkki elinajan
var- huomioon otaminen

s u u n n itte lu- j a laskentaososton
osastopddllikkd

tarkistetaan ensimmdinen
Jos vakuutertu hon

ryokyvytrtimyyselikkeellii, ekike

voidaan halutess il-
ma$m p:ieomana,
oletetaan korkotuottoineen

sovelletaan. rin riittlvdn elekkeen

elflkkeisiin vthtlsin

arjoa vakuutetulle mah-
t..nen sauyffaa

Elinajan odote
Elinajan odote ei ole sama asia
kuin keskimlirdinen elinaika.
Syy on se, etta tietryni vuonna
synqmeiden, esimerkilsi vuon-
na 1960, lopullinen keskimdd-
rdinen elinaika tiedetddn vasta
kun koko ikiluokka on kuollut.
Vuonna 1960 qyntyneiden osal-
ta se on aikaisintaan 20601u-
vulla. Keskimidrlisen elinajan
sijasta kdytetddn siksi elinajan
odotetta, joka kuvaa niiden
vuosien mdard:d., jonka tieryn
ikdisen henkilctn oletetaan
eleven kuolleisuuden pysyessl
tieryn tarkasreluvuoden tai tar-
kasteluaikavdlin tasoisena.

ny$isen tasoisen

elekkeen
syntymtvuosiluokki-

elinaikakerroin ei aiheuta

on 2000 euroa ja
eliike on prosenttia pdkasta. Jos

han Laskennallisen piiiioman tuorto-ole-
ehke-

he j{iivlt elakkeelle sarnassa iiiss{., hei-
diin elekkeensd ovat yhtl suuret ennen
elinaikakertoimen tarkistusta. Maija
jti eliikkeellc 63-vuotiaana. Jos Sanna
jiiisi elikkeelle samassa iiissii eli vuona
nrytihemmin, hiinen kuukausiehkkeen-
st olisi elinaikakertoimen soveltamisen
takia noin 4-6 ewoa Maijan ehkemi
pienempi. Jos Sanna pliittdisi jatkaa

tuksesta TEl-indeksid vastaava mi6rfl
kiytetiiiin eldkkeen indelaitarkistulaiin.
Valittu kahden prosentin korkokanra
(diskonmolcorko) on arvioiduc pitkiin
aikavdlin sijoitusruoron ja TELindelsin
erotus. Se pienentdii laskennallisen piiii-
oman nykyarvoa ja samalla vaimenraa
elinaikakertoimen piencnrymist{.

Christino Lindell
Eliiketurvakeskuksen
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TyO kyvytt6myysi ii ri este lm i ssti

on perustavanlaatuinen para-

doksi. Ne pikemminkin kannus-

tavat tuomaan esille tytikYvYn

puutteita kuin tukevat tyiikYvYn

edistfl mistd. f otta toimintara'

joitteiset ihmiset saisivat tyti'

kyvytttimyysetuu ksia, heidiin

on mahdollisimman vakuut'

tavasti osoitettava olevansa

tytihOn kykenemfi tttim iii.

.ryHryb

oovllsastenkivi
vieli loytymeffe

ilmicitii pohti johtaja
Christopher Prinz OECD:
std puhuessaan Eldketur-
vakeskuksen jdrjestdmdssd

seminaarissa, joka pidettiin huhtikuun
8. plivdni Helsingissd.

Seminaari kokosi lihes satapiisen
joukon suomalaisia ja ulkomaisia asi-
antuntijoita innokkaaseen keskusteluun
eurooppalaisten ry<ikyvi'ttd myysj driestel-

mien kehityssuunnista.

Tyti lryvyttti m1rys e lti ke
- pysyve ratkaisu

OECD:n tuoreen tutkimusraportin
mukaan tycikyvyltiiiin heikentyneiden
rycissd pysyminen tai sinne palaaminen
on kaikkialla vaikeaa. Yksikdrn tutki-
mukseen osallistuneista kahdestakym-
menestd maasta ei ollut ldytinyt var-
sinaista viisastenkivel ryokyvytt<imyys-
jdrjestelmien kehittimiseksi. Suomi ei

ollut tdssi joukossa mukana'
Tytikpyttom)ysmenot ovat

useimmissa Euroopan maissa
suuret. Monissa maissa rytikyr.yt-
trimyyselakeliisten vdestciosuus
viime vuosikymmenella kasvoi.
Kasvun suhteen Suomi on ollut
poikkeus. Meilla ryrikyvytto-

) myyseldkehisten osuus tyoikai-
sestl vdestcistd pieneni parin
viime vuosikymmenen aian, tosin
varsinkin I 990-luvulla vastaavasti

ry<ittdmien ja rytittcimyyseliikel:ils-
ten osuus kasvoi.

OECD:n tutkimus osoitti
mycis, ettd huolimatta jdrjestelmi-
en eroista, ty<ikyvyttcimyyseldke
muodostuu yleensi kaikkialla py-
sywdksi ratkaisuksi. Useimmissa
maissa ry<ikpyttcimyyseldkkeeltd

t. .
tydeldmdln Palaavla oll vuoslt-
tain vain noin prosentin verran,
ainoastaan Britanniassa ja Hol-
lannissa rycih<in paluu oli hiukan
yleisempid. Suomen tilanne ei
Euroopan valtavirroista poikkea;

lohtaia chrlstopher Prinzin mlelesti uudlstuksia tarvltaan tyiikyvyttiimyys-
politllkassa. oEcD-maat kiyttivit kaksi kertaa enemmin rahaa tyiikyvytt6-
myyden eh kilsemiseen kuin ty6tttimyyden hoitamiseen. Ildkyvytttimyys'
etuukslen osuus on yli kymmenen prosenttia kaikista sosiaalimenoista.

tr Sttietdke ! o 2oo!

^d F

d
I

|-t



ry<ikyvy,tti; myysel iik-
keeltd tycih<in siirrymi-
nen on meillikin kovin
harvinaista.

Suuntana
integraatiopolitiikka

Myiinteistd.kin kehirystii
llyqy. Eurooppalaisen
vajaakuntoisuus- ja ryri-
hTvyttci mryspol i ti ikan
painopiste on muuttu-
massa passiivisesta kor-
vausajattelusta tycihrin
integroivaan politiik-
kaan.

OECD:n tutkimuk-
sessa pdldyttiin suosittelemaan passiivi-
sen eldkkeen tai muun korvauksen sijaan
yksil<illisiin tarpeisiin ja mahdollisuuk-
siin sovitettua "osallistumispakettia".
Tama paketti voisi tarjota korvausten
lisiiksi kuntoutusta, tytin etsintld,
erilaisia ansiotytimuotoja ja myris toi-
mintoja, jotka tukevat yleisemmin so-
siaalista selviytymisti ja yhteiskuntaan
kiinnittymistl.

Ruotsin uusi nuorille suunnattu
aktivointikorvaus (aktivitetsersdttning)
on esimerkki tillaisesta osallistumispa-
ketista. Tdmd tukimuoto tuli kdyttcirin
kuluvan vuoden alussa entisen ryt lcyvyr-
tdmyyseldkkeen tilalle. Sen tavoitteena
on tukea terveytta j" ryOkykya edistdvii
toimintoja samalla kun se antaa tdoudel-
lista rurvaa. Ruotsin uudistusta seminaa-
rissa esitellyt osaston johtaja Catarina
Sviird Riksf<jrslkringsverketistd pitikin
nuorten aktivointikorvausta koko uu-
distuksen lupaavimpana osana.

Varhainen puuttuminen
viilttiimEttintii

Mytis Britannian ty<ikyr.yttdmFyspo-
litiikan kehityssuunta on aktiivisuurta
korostava. "TyO on parasra sosiaaliturvaa

rydikeisille", tiivisti asian tohtori Peter
Wright Britannian ryo- j^ elikeminis-
teri<istI. Britanniassa on ehkeoikeuden
arvioinnissa siirryrry ryt ht n kykenemdt-
tcimyyttl korostavasta testistl arviointiin,
jossa painotetaan j:iljella olevan ry<ilqpr,yn
merkirystd. Lisiksi kuudennen sairaus-

viikon jilkeen pyritdln monin erilaisin
terveys- ja ryripaikkatoimenpitein mah-
dollistamaan sairastuneen palaaminen
takaisin ry6h6n.

Varhainen, akriivinen puutrumi-
nen tycikyvyn heikkenemiseen olikin
OECD:n tutkimuksen mukaan kaik-
kein tdrkein keino pitkaaikaisen elak-
keelle olon ehkaisemiseksi. R?iiitiiloidyt
ammatilliset toimenpiteet, rycin etsinnin
apu, lisd.koulutus ja aktiivinen sairauslo-
ma lciyq,vet tutkimuksessa esitellysti var-
haisen vdliintulon keinovalikoimasta.

Tytinantajitte vastuuta

Vajaakuntoisten aktiivinen osallistu-
minen kuntoutukseen ja heidin omat
ponnistelunsa ryrieldmdssd pysytrdyry-
miseksi ovat tdrkeiti, mutta vihintddn
yhti tirkei on tyrinantajan vasruu. Se
voi vaihdella rydlq,vyn yllapidon moraa-
lisesta velvollisuudesta aina lakisliteisiin
toimintarajoitteisten kiinti<iihin.

Hollanti on ollut edellakavijoita
tycinantajien sitouttamisessa tycikywyn
edistimiseen. Professori Philip de Jong
Amsrerdamin yliopistosra nosti oman
maansa tycikyvyttrimyyspolitiikan tlr-
keimmdksi I 990-luvun virstanpylvddksi

sairausvakuutuksen yksiryistdmisen. Yk-
siryistiminen merkitsi samalla sitl, ettl
l2 kuukauden sairauspdivdrahakauden
kustannukset jdivdt kokonaan ty6nan-
tajan maksettaviksi.

Hollannissa esitettiin ennen yksiryis-
timisuudistusta synkkia arveluja siitd,
ette rydnantaiille lankeavat sairauskus-
tannukset johtavat vajaakuntoisten syr-
jimiseen ty<ih<in orossa. De Jongin
mukaan ndin ei onneksi ole kaynyt.
Hen kuitenkin totesi, erta viele on en-
nenaikaista sanoa, osoittautuuko tImI
sairausturvan malli kestdviksi myris
taloudellisen taantuman aikoina.

Seminaarivdki kuuli niin eurooppa-
laisen ryrikpytt<imyTspolitiikan yleis-
linjoista kuin monista maakohtaisista
eriryispiirteistiikin. Syksyksi seminaarin
anti kootaan kansien viliin kaikkien ai-
hepiiristd kiinnostuneiden luettavaksi.

Roija Gould
E lii ketu ruoke sku kse n tut ki j o

Kuvot: Niko Nurmi

Lisitietoja: Tiansforming Disabiliry into
Ability. Policies to Promote \7ork and
Income Security for Disabled People.
OECD 2003.

Iliikyvyttdmy/yseHkkelte koskevan kansalnvilisen seminaarin luennoitsijat
ryhmikuvassa. Kuvassa yasemmalta iohtaja Catarina Svird, tolmitusiohtaia
f ukka Klvekis, elikejohtaia Tlmo Aro, professori Philip de fong, iohtaia Hannu
Uusltalo, tohtorl Peter Wright ia Chrlstopher Prinz. Edessi keskelli iohtaia
Riitta Korpiluoma, ioka toimi seminaarin puheeniohtaiana.
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Tydtii ei voi pakottaa kuntoon,

mutta ennakoiva kuntoutus auttaa

ykytietimyksen mukaan ihminen alkaa
vresutraa ryokykynsa menettamlsesta
jopa kahdeksan vuotta ennen ensim-
miistdkiin ulkoista merkkia sairastu-
misesta tai uupumuksesta.

Hyva rytikyky merkitsee ihmiselle it-
selleen parempaa elemanlaatua. Samalla rytikyky o. tietenkin
yrirysjohdon, henkiltistrihallinnon ja rytiterveydenhuollon
yhteinen intressi. Eliikepoliittisesti tytikyr.yn ja kuntouruksen
tukeminen palvelee vuoden 2005 eliikeuudistuksen keski-
mllrdisen elikkeellesiirrymisidn nostamistavoitetta.

Tyiieliikevakuuttaj at TEIA on j dsenineen kJynnistdnyt
Tyti kuntoon -yhteistytiprojektin. Sen tarkoituksena on

Ku ntoutuslainstitidiintti muuttuu vuoden

zoo4 alusta. Kuntoutuksen painopiste

muutetaan sairauksista toipumisesta

ennaltaehkdisevidn suuntaan.

Ensi vuodesta alkaen todettu

tytikyvytt6myyselH kkee n

uhka antaa ty6ntekijiitte

oikeuden ammatiltiseen kuntoutukseen.

koulutuksen ja viestinnin keinoin edistdi tytissl jatkamista
ja - jalsamista. Vuoden 2004 alkuun asti jatkuva Tyti kun-
toon -projekti pyrkii vaikunamaan eriryisesti rycipaikkatason
asiantuntijoihin.

Projektin suurimpia tehtlvil on jlrjestdl yhdessd Tyti-
terveyslaitoksen kanssa liki tuhannelle ry<iterveyshuollossa
toimivalle ihmiselle koulututusta. Luennoijina ovat alan
parhaat kiytlnntin asiantuntijat. Tilaisuuksissa kerrotaan
mytis, miti mahdollisuuksia Kela, tytivoimaviranomaiset
.ia rytieliikelaitokset tarjoavat tulevaisuudessa ammatilliseen
kuntoutuftseen.

Thpasimme ihmisiii Thmpereen aluetyciterveyslaitoksessa
huhtikuussa 2003 pideryssl tilaisuudessa.

lT'l ..ryo
a

atanntsee
avornta skustelua
jayhteistytitd

Tyii kuntoon -proiektiln kuuluva kevdinen koulutuspii-
vi Tampereen aluetyiiterveyslaitoksessa viritti pirkan-
maalalsta tyiiterveyden ia tyiivolmahallinnon henkiltisttiii
vilkkaaseen keskusteluun aiheesta.

Tarve kuntoutukseen
ei selvii helposti

Tyokyky ja sen ylldpitdminen on vaikea
kokonaisuus. Tyoky'vyn shilyttlmiseksi ih-
minen tarvitsee tukea useilta tahoilta. Kun
rydtoverien ja esimiehen apu ei riitd, rytiter-
veyshuolto on usein ensimmiinen tarttuma-
pinta ongelmaryyhden ratkaisemiseksi.

Tytiterveydestd vastaavalle henkilostolle
kuntoutus tarjoaakin jopa enemmin kuin
haasteellista hoitorycitd. Vaikka koko maan
mitassa onkin kysymys suuresta kansanter-
veydellisestd ja eliikepoliittisesta ongelmasta,

rydterveydenhuollossa vastaan tulevat kun-
toutustapaukset eivit sittenkden ole kovin
yleisii. Lisdksi kuntoutuksen tarpeen osoit-
tavat oireet ovat asiantuntijallekin vaikeasti
tunnistettavia.

- Harva ryriterveyshiklri alkaa erikoistua
potilaisiin, joita h1n saa asiakkaakseen ehke
muutamia kertoja vuodessa, asiantunti-
jalaakari Pekka Palin Varma-Sammosta
mycintdi.

Siksi hdnestd onkin tdrkeld, ettd tietoa
aiheesta levitetlln mahdollisimman laaiasti
koko tyciterveyshuoltoon.

\tietare ! o 2OOJr8

-cE€
,

J
:iil

)
L {

T .I

I
.*#

^/

--E= i; I-='l
a-

TFT
-1?

L. I



Liian nuori ik5rakennekin
voi olta riski

Vdki Suomessa vanhenee ja samalla
aktiivi-ikdinen tycivoima vdhenee.
Yritykselle ei ole endd tarjolla helppoja
ratkaisuja pitddkseen ty<ivoimansa kil-
pailukykyisenli.

Ty<iterveyshoitaja Ulla Puntalolla
on pi&e kokemus niin terveydenhoidon
kuin ryciterveyden alalta.

Hdnestd ikiiiinryvet ihmiset rikastut-
ravar rydelamee elemenkokemuksellaan
ja tuottavat tyciyhteiscion tarvittavaa
vastapainoa nykyajan usein kovin vauh-
dikkaaseen ryory'tmiin.

Nuori ikdrakenne ei hdnestl edes
tarjoa mitiin varmaa ratkaisua tydsse
jalisamiseen.

- Itse asiassa tyripaikalta jdI uupu-
maan paljonkin, jos kaikki tycintekijdt
ovat alle kolmekymppisid, Puntalo
epiilee.

Yriryksen tulos voi olla.ionkin aikaa
huikea, mutta kellon ymplri ryripaikalla
asuminen vaarantaa j atkuvuuden.

- Hyua ryri synryy muistakin elamen
aineksista, eike ainoastaan mahdollisim-
man pitkistd ry<ipdivistd.

Vaikka Puntalo uskoo ennakoivaan
kuntouttamiseen, hen pitiiii eliikriirymi-
sen oireiden tunnistamista kahdeksan
vuoden piiiihiin liian vaikeana.

- Ehka 3-4 vuoden ennuste voisi olla
realistisempi.

Ildterveyshoitaia U lla Puntalosta
hyvi ty6paikka koostuu kaiken
ikiisisti ihmisistii.

Tytikyky on tytipaikan eik6
tyiintekijiin ongelma

Tytiterveyslaakari Pekka Vesala Vam-
malasta korostaa kuntoutuksessa raken-
teellisia seikkoja ja eriryisesti ryriyhteis<in
merkirystd.

- Yksilcitason problematiikan ohella
pitdisi tarkastella myris tyote ja tyoyh-
teiscid, VesaIa korostaa.

Tyciterveyshuollon merkitys on
kuitenkin tdrked keskustelujen keyn-
nistd..idnd ja osapuolena, joka varmistaa
sitoutumisen ehke vuosikausia kestdvdln
prosessiin.

- Ty<;paikalla on korkea kynnys ottaa
puheeksi ryotoverin ryriky$yn liitryvia
asioita.

Vaikka kaikki puhuvatkin verkos-
toitumisesta, kuntoutuksen tapaisissa
herkissd kysymyksissl yhteisty<i eri
toimijoiden kesken on vieh melko
olematonta.

- Ensisijaisesti on kysymys ryripaikan
sisdisisti asioista ja vasta toissijaisesti
pitdisi hoitaa tyriterveyshuollon avulla
tulehtuneita ongelmia.

Silti aika monet tyrinantajatkin
eplrealistisesti olettavat, ettd ryrintekijd
myy koko sielunsa ja ruumiinsa ry<ille,
mutta kun asiat menevlt pieleen ja ryri-
kyky alkaa pettae, kiinnostusta ei endi
riitikdln.

Vesalaa huolettaakin, fos tyrissd ih-
miser alkavat jakautua hyvinvoiviin ja
huonosti voiviin.

Erikokoisten yritysten erilaiset eh- >

Yaikka tyiiterveysliikiri Pekka Vesa-
la korostaa eri osapuolten yhtelstyiin
merkitystii kuntoutusaslolssa, tyiiter-
veyshuolto tuo toimintaan pltkiiin-
teisyyttl.
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kemaksut saattavat vieli
hrmdrtdr enndta ehkiisevdn
kunroutuksen merkirysti.

- PK-yrityksissd on vai-
kea ymmartaa, etta huonosfl
hoidettu ty<ikyky heijastuu
niidenkin ehkemenoissa,
Vesala pohtii.

Toisaalta pienissl yriryk-
sissd on tietenkin suuria yri-
ryksia vahemmln resursseja
hoitaa rytikykyasioita.

Terveys herkkil asia
- mytis miehitle

Tyciterveyshoitaja Pirkko
Huuhtanen Nuutajdrven
lasitehtaalta tuo esille mycis
sukupuolierot ty<issI jaksa-
misessa.

- Vaikka yrityksemme
tyci,ntekijciiden iklrakenne
painottuu ikllntyviin, se

ei sindnsd ole mikddn ongelma, silla he
ovat itse asiassa orientoituneet ry<ihrinsd
nuoria paremmin.

Huuhtanen on huomannut, etti
etenkin miehillii lievltkin terveysvaivat
vaativat vdlit<intl henkistd tukea ja

keskusteluja, vaikka vaivalla sininsl ei
olisikaan vaikutusta rytikykyyn.

Tirotantolaitoksen henkiltistdsta vas-
taava Huuhtanen ei usko aikaa vieviin
laajoihin ikdjohtamisen projekteihin,
koska sellainen alkaisi nopeasti sycidd

tulosta. Tyriterveyshuollon
j alkautumisesta rycintekijtiiden
rinnalle hanella sen sijaan on
hyvid kokemuksia.

Osaamisen merkitys kasvaa

- Kaikki miti jdretddn rekemdtti
niikyy meille, huokaa palvelu-
paiillikkr; Regrna Salkovi6 Vam-
malan ryrivoimatoimistosta.

HIn puhuu ihmisistd, joiden
sairauspiivdt ovat teynne, elake
on hylatry, mutta mitdin rycitl ei
ole tarjolla. Salkovi6 toivookin,
etta tydterveyshuolto voisi hy-
vissd ajoin f a paljon enemmin
hy<idyntiiii kaikille avoimia ry<i-
voimahallinnon palveluja.

Palvelupiilllkk6 Reglna
Salkovlt toivoo, ette henen
edustamansa tytivoimahal-
llnnon palvelula kiytettiilslln
enemmen ia io ennen kuln
lhmlnen liii tydttdmiiksl tal on
valaakuntoinen.

T!6terveysholtaia Satu Haapsaaresta
(vas) la Pirkko Huuhtasesta ty6ssl
laksamlsta la tarvetta kuntoutukseen
on tulklttava inhlmllllsestt kokonal-
suudesta eiki alnoastaan poissaolo-
tllastolsta.

- Ammatinvalintapsykologien, kou-
lutus- ja ammattineuvojien ja kuntou-
tuspalveluiden kdyttcirin ei vaadita
asiakkaalta ry<ittcimlyttd eikl vajaakun-
toisuutta.

Salkovi6 kertoo, etti he ovat jo saa-
neet yhteisryristd sosiaal iviranomaisten
kanssa pdihderiippuvaisten kuntoutta-
misesta myrinteisil kokemuksia.

- Tulevaisuudessa vajaakuntoisuuden
merkirys ryrissd ohenee, mutta osaamisen
tarve kasvaa, hen ennustaa.

Konkreettisena .ia jo toimivana
esimerkkini vajaakuntoisen ty<issI jak-
samisen tukemisesta Salkovi6 mainitsee
vlhdn tunnetun ry<iolosuhteiden jirjes-
telytuen. Tirkea ei suinkaan ole tarkoi-
tettu kdytettlvlksi mihinkiln suuriin
ja monimutkaisiin jdrjestelyihin, vaan
ihan luonnollisten tytivaikeuksien hel-
pottamiseen.

- Nektikpyn heikentyessd, tytin-
tekijiille voidaan tuen avulla hankkia
suurempi ja tehokkaampi atk-nly'ttti.

Teksti: Kimmo Kontio
Kuvot: Erkki Koren
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Timo Havu aloitti vakuutus-

oikeuden ylituomarina

La1..2oo2. Sitti ennen htin oli

ehtinyt toimia vakuutusyhtiOn

palveluksessa r5 vuotta ja eri

muutoksenhakulautakuntien

puheeniohtajana toiset r5 vuot-

ta. Puolen vuoden tytirupeaman

aikana Havu on tiukastivalmis-

tetlut vakuutusoikeuden

organisaatiouud istusta.

olli
Olanteri otti melko tuoreen
ylituomarin kuulusteluun
vakuutusoikeuden tilasta.

Kehu vakuutusolkeus lyftyesti fa
ytlmekk5flstll

Organisaatiouudistuftsen lapivienti on
tarjonnut hyvin tilaisuuden perehryl
siihen, miten vakuutusoikeudessa on tI-
hln asti toimittu ja miten nrlevaisuudes-
sa toimitaan. Tiukka aikataulu on ikivi
kyllii estiinyt rauhallisen ihmisten pakeilla
liikkumisen. Ja sitten kehu: Vakuutusoi-
keudessa on rautaista ammattitaitoa ja
himmistyttdvdn voimakasta kehirysha-
kuisuutta!

Hauku vakuutusolkeus ly{ryestl
faytlmekki5stll

Kulttuuriltaan vakuutusoikeus on joilta-
kin osin pllssyt jemiihtimden ja jddnyt
auktoriteettiuskoiseksi. Fximerkil<si tytis-
kentelyohjeissa ja muussakin vuorovaiku-
tuksessa haetaan apua turhan ylhecki sen

sijaan, etrd luotettaisiin parhaiten asioista
perilh olevien ja lnhimmiin esimiehen
asiantuntemulseen.

Siisp?i haukku: Suoralle palautteelle
ja liiheisyysperiaatteelle on annettava
enemmln arvoa. On lisittlvl luotta-
musra siihen, ettd ongelmien ratkaisuun
tarvittava paras asiantuntemus on niille,
jo*a ongelmiin liittyviii asioita pdivit-
tdin hoitavat. On lisittdvi valmiutta ja
uskoa sellaiseen vuorovaikutulseen, ettd

Vaku utusoikeuden ylituomari

toimivat ratkaisut syntyvit asianomaisissa
toimintaylaikdissl ja ettd nditl ra*aisuja
arvostetaan.

tlllalnen on vakuutusolkeus
3r.e:oo6?

Vakuutusoikeus on toiminut ensimmii-
sen tdflen kalenterivuoden uudistetulla
organisaatiollaan. Vakuutusoikeuden
osastojen erikoistuminen alkaa kantaa
hedelm:ii. Ratkaisutoiminta on entistlkin
yhdenmukaisempaa ja pddtristen peruste-
lut laadukkaita. Asiat ovat niin hJvin, ettii
oikeusministeriti uhkaa erindisten virko-
jen lakkauttamisella.

tlllalnen on vakuutusolkeus
,l";r2.2oo9?

Vakuutusoikeuden organisaatio on hio-
utunut erikoistuneeftsi ja laadukkaalai.
Vakuutusoikeus on aikaisempaakin ar-
vostetumpi erityistuomioistuin, vaikka
sinne edelleenkin on tullut asioita kym-
menentuhannen vuosivauhtia.

Pitkean aikaan ei ole enli riittdnyt

vastaa

se, ettd asiakkaiden saarnat pdittikset ovat
oikeita ja hyvin perusteltuja, vaan asiakkai-
den muutolsenhakukokemukseen - efien
sanoisi elemykseen - on kiinnitetry yha
suurempaa huomiota. Tema merkimee sirJ,
ettd vakuutusoikeuden henkiltist<in mddrd
on kasvanut ja juristien suhteellinen osuus
vlhentynyt.

Tyiikyvytttimyysehkevalitukset ovat j o
aikoja siten muuttuneet kuntoutusvalituk-
silsi ja nyt niitlkin alkaa olla endd melko
viihiin. Syy siihen on, emd kuntoutusoike-
uksia ratkoo yksi ainoa elaketurvaoikeus
yhden ainoan ja selkein rytiellkelain
nojalla.

Vanhan ylituomarin eliikkeelleliihttiii
odotetaan kuumeisesti. Organisaatiossa
olisi taas jonkin verran hiottavaa, mutta
vanhajaira ei ndytd sitd ymmdrrdvdn.

Vakuutusolkeuden kesklmlnrfllnen ki-
slttelyalka on noln r3 kuukautta. tlksl
loldenkln aslolden kislttely on volnut
kesti5 vuosla?

Tosiasia on, etta samaan aikaan vireilla
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ri kuin koko vuonna vireille tulevien asioiden
maare. T:ime ruuhka on vddjdimdtti pidenti-
nyt ktuittelyaikaa.

Keskimllrlinen kesittelyaika on hitaassa
mutta varmassa laskussa. Silti vieliikin saattaa
tapahtua, ette asian kasittely kestli useamman
vuoden. Hyvakqmavia syire dih?in ovat uusien,
yhdessi kisitekivien asioiden vireilletulo, jonkin
muun tuomioistuimen ratkaisun odottaminen,
jatkuva lisdselvirysten saapuminen ja asian mo-
nimutkaisuus. Muut syyt ovat pidrilti eliminoi-
tavissa ja ndin on mytis tehry.

Tuleeko kdslttetyalkolen h.lontaan
parannusta?

Organisaatiouudistus tehostaa vakuutusoikeu-
den toimintaa mytis silld tavoin, etti osastojen
johdossa olevat laamannit valvovat osastonsa
kiisitrelyaikojen tasapainoa. Yliruomarin tehtd-
vdnl on puolestaan huolehtia siitd, efie osastojen
kiisittelyajat eivdt eriydy.

tlkt on kllreelUsln kehlttimlcti
Yaathra asla?

Peetdsten perustelut ovat kiireellisin kehiwiimis-
kohde. Joitakin askeleita on jo oteftu, mutta niitd
on otettava mdirdtietoisesti lisdd. Tdssdkin uskon
deryihin asiaryhmiin erikoistuneisiin osastoihin.
Osastojen johdossa olevat laamannit, apunaan
hyvdn esittelijdkokemuksen omaavat asessorit,
keskitryvdt muun muassa pddt<isten perustelu-
jen kehittimiseen.

tltki ovat vakuutusolkeuden
tiirkehmnt arvot?

En ole kovinkaan innostunut sdlyttimiln ih-
misille kuuluvaa eettiste pohdintaa millekaan
yhteiscille, en edes vakuutusoikeudelle. Kysymys
on toiminta-ajatuksesta ja siitd, miten sen va-
kuutusoikeuden palveluksessa olevat toteuttavat.
Vakuutusoikeuden toiminta-ajatushan on antaa
laadukasta ja tehokasta oikeusturvaa toimeentu-
loturvan muutolaenhakijoille.

Viime kidessl ratkaisemme jokainen ylain,
mitd seikko.ia pidemme keskeisinl ja tdrkeini.

Toiminta-ajatuksen toteutus onnistuu hyvin
ja ry<inteko tuntuu mielekkidltd ja antoisalta,
kun suhtaudumme ry<ihcin kaiken kaikkiaan
vasruullisesti. Kohtelemme muutoksenhakijoita
hyvilla palveluasenteella oikeudenmukaisesti,
yhdenvertaisesti, rehellisesti ja luomamukselli-
sesti.

Vakuutusoikeudetla on kunnianhimoinen tavoite

kehittyii seltaiseksi toimeentuloturvan tuomio-

istuimeksi, josta kansalaiset saavat [aadukasta

ia tehokasta oikeusturvaa. Merkitt?ivd askeI

tavoitteen toteutumisetle oli organisaation

uudistaminen 1.5.2oo3 lukien. Se antaa hyvit

valmiudet kehittiiti toiminnan laatua.

usoikeuden toimintaympiristri on mer-
kittdvdsti muuttunut viime vuosina. Muinoin
kansalaisille riitti, ettd he saivat asiansa arvoval-
taisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Ratkaisun

oikeellisuuteen uskottiin ilman perusteluitakin.
Nyky:ian on toisin. Endd ei riitd, ettl oikeus toteutuu. Nyt

kansalaiset edelly'ttdvdt, ettl he voivat itse ndhde ja todeta oi-
keuden toteutuvan. Siksi tuomioistuimen piiiit<is pitiiii hywin
ja ymmdrrettdvdsti perustella. Myris itse oikeudenkiyntime-
nettelyn tulee tdyttdi pilkulleen kaikki oikeudenmukaisen
oikeudenkdynnin vaatimukset.

Suppeasta [aaja-ataiseksi

Vakuutusoikeus oli alunperin pieni, vain muutamia asiaryh-
miI kdsittelevd suppea eriryistuomioistuin. Vuosien kuluessa
siitl on kehitrynyt laaja-alainen toimeentuloturva-asioiden
erityistuomioistuin. Siksi vanha organisaatio oli aikansa
elany,t.

Ratkaistujen juttujen mdlrissd vakuutusoikeus on edel-
leenkin muihin tuomioistuimiin verrattuna ylivoimainen.
Sen 43 lakimiestd ratkaisevat vuosittain yli 10 000 asiaa.
Valitettavasti mldrdllinen tehokkuus on sycinyt laatua.

Vanhalla organisaatiolla oli eriryisii vaikeuksia hallita oi-
keuskdytdnttil, huolehtia ratkaisujen yhdenmukaisuudesta,
ruotraa asianmukaisesti perusteltuja pddtciksii seka tuottaa
tietoa oikeusklytdnn<istidn omaan tarpeeseen sekd mycis
ulkopuolisille.

Suurimpia asiaryhmii kesiteltiin jopa seitsemdlld eri jaos-
tolla. Niiden toiminnan yhdenmukaisuutta valvoi ainoastaan
ylituomari. Tehtdvl oli jo teoriassakin mahdoton. Vanha
organisaatio asetti myris laadun kehittdmiselle rajansa.

Erikoistumista ja keskittiimistE

Organisaatiouudistuksen keinoiksi valittiin erikoistuminen,
keskittiminen .ja voimavarojen uudelleen kohdentaminen.
Vakuutusoikeus jaettiin kolmeksi itsenliseksi osastoksi, jotka
erikoistuvat vain tietryjen asiaryhmien kasittelryn. Tavoit-
teena oli, ettd yhtd asiaryhmdi kasitelteisiin vain yhdella
osastolla. Keskenidn samankaltaiset asiat pyrittiin jakamaan
samalle osastolle.

li;eti*e ! o 2oo!
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Vakuutusoikeus
panostaa
toiminnan
laatuun tormrnut

mafina gFU--;*--r.+'S

Toisaalta tciiden jd.rjestely edellyttii tasasuuruisia osas-
toja. Ansioelikeasioita on kuitenkin paljon. Siksi asioiden
keskittimisestl jouduttiin hieman tinkimidn. Ansioehkkeet
jaettiin ainakin toistaiselsi kahdelle osastolle: yksiryisen sek-
torin ansioeldkeasiat kdsirelledn l. osastolla ja julkisen sektorin
ansioelekeasiat 3. osastolla. Arvioitiin, etti toiminnan hywii
koordinointi korvaa jakamisesta aiheutuvat hairat.

Osastoja johtaa kolme laamannia, joiden virat nyr perusrer-
tiin. Laamannit toimivat osastojen tulosvastuullisina johtajina
ja valvovat osastoillaan tehryjen ratkaisuien yhdenmukaisuutta.
He ovat myos pyslwil ja erikoistuvat osastoillaan kdsiteltdviin
asiaryhmiin.

Vakuutustuomarin virkanimike muutettiin vakuutusoi-
keustuomariksi. Mytis vakuutusoikeustuomarit erikoistuvat
aiempaa pidempdln vain tietryihin asiaryhmiin.

Kullekin osastolle perustettiin asessorin virka. Asessorit
avustavat laamanneja triiden .iirjestelyssd.

Ratkaisukokoon panoihin muutoksia

Ratkaisukokoonpanot sopeutettiin uuden organisaation
mukaiseksi. Aiempi laajennettu kokoonpano, johon osal-
listuivat asiaa kasitelleen jaoston Iisdksi vakuutusylituomari
seke virkaidltddn vanhin vakuutusruomari, korvattiin uudella
kokoonpanolla, vahvennetulla istunnolla.

Vahvennettuun istuntoon osallistuvat asiaa kasitelleiden
oikeuden jdsenten lisiiksi kaikki asianomaisen osasron vakuu-
tusoikeustuomarit, jotka ovat erikoistuneita kyseiseen asia-
ryhmdin. Uusi vahvennettu istunto on vanhaa laa.jennettua
istuntoa jiiredmpi .ja asiantuntevampi ratkaisukokoonpano.
Se takaa my<is varmemmin ratkaisujen yhdenmukaisuuden.
Toisaalta se on keveimpi kokoonpano kuin tdysistunto. Mah-
dollisuus saattaa asia tdysistunnossa ratkaistavaksi slilytettiin
edelleenkin.

Ratkaisukokoonpanoja myris kevennettiin joiltakin osin.
Kansaneldkeasioiden ja opintotukiasioiden kdsirtelyyn eivdt
osallistu niin sanotut maallikkojiisenet, joista uusi laki kay'ttiiii
nimirystd rycioloja tuntevat jdsenet. Mytis kaikki plitciksen
poistamista koskevat asiat eli niin sanotut purkuasiat kesirel-
laen ilman ty<ioloja tunrevia asiantuntijajesenid. Rarkaisuko-
koonpanojen keventd.minen vapauttaajonkin verran voimava-
roja ja lyhentdnee hieman keskimddrdista kesittelyaikaa.

Toiveita Iisiresursseista

l?isiteltivien asioiden suhde henkilost<ion miiril keskimdd-
riisen kJsittelyajan kuin mycis voimavarat yksittdistd asiaa koh-
den. Tosiasia on, etti nykyisilln asiamddrilld merkittdvd laadun
parantaminen edellyttdisi myris henkiltistcin lis1d.mistd.

Uutta vakuutusoikeuslakia kasitellessdin eduskunta edel-
lytti valtioneuvoston pitdvln eriryisesti huolen vakuutusoi-
keuden voimavarojen riittfiyydestd. Vakuutusoikeudella on
nyt erinomaiset organisatoriset valmiudet kehittdd toimintansa
laatua. Mikdli lisiresursseja saadaan, ei ole syytd epdilld, etteiko
tavoitetta saavutettaisi.

Olli Olonterii
voku ut u so i ke u stuo m ori
Kuvo: Tuulikki Routio
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Yakuutucolkeuden alf,kaoseetofen
laamannit
Laamanni I'ckke Ihalainen (kuvassa vas.) johtaa 1.
osastoa. Osasts kisittelee yksiryisea sektorin ansio-
ellkeasioita. V, uonna 19 44 synryny.t lhalainen, on

Laamanni Erklri 1t1oto-
nen johea3. osastoa, joka
kdsittelee julkisen sektorin
ansioeldkeasioita. Vuonna
1945 synrynyt Noronen
on toiminut vakuutus-
tuomarina yhdenjaksoi-
sesti vuodesta 1988
alkaen. Tata ennen hiin
on rytiskennellyt muun
muassa oikeuskanslerin
virastossa, korkeimmassa
hallinto-oikeudessa seki
hovioikeudessa.
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Ran ska n tytin tekiitiiden
viimeinen taisto

anskan julkisen talouden tasa-
painon saavuttaminen edellyttiiii
kiireisesti toimia el?ikejiirjestelmi-

uudistamiseksi, toteaa EU-ko-
mission talous- ja rahoitusasioiden pdcosasto
toukokuun lopulla tiedonannossaan Public
finances in Emu - 2003. Ranskan julkinen
talous on kolistellut EMU-kriteereitd jo
vuonna 2002 erkd. tilanne ndyti hywdltd
mydskfin tdnd vuonna.

Komissio on jo antanut neuvostolle
Iistan toimenpiteistd, joita se ehdottaa
suositeltavaksi Ranskalle julkisen talouden
alij iinmiin pienentdmiseksi.

Vdest<i ikaantyy Ranskassa nopeam-
min kuin useimmissa muissa jlsenmaissa.
Eldkemeno kasvaa nopeammin kuin
BKT jo vuonna 2005. Kasvuero suure-
nee merkittdvdsti vuodesta 2010 alkaen.
Vuosien 2000-2020 valilla elakemenojen
on ennustettu kasvavan kolme prosenttia
BKT:sta, kun kaikissa jdsenmaissa kasvu

;lrrff*" 
aikana keskimdirin prosentin

Uudistuksia io tehty
yksityiselte puoletle

Ranskan hallitulaet ovat jo pitkdin tienneet
eldkemenojen kasvupaineet. Vuonna 1 993
yksiryisen sektorin elakkeitd uudistettiin

Elekeiiirjqstelmtn
uudistafrinen etenee

niin, ettd eldke miiriyryy 10 parhaan
vuoden ansioiden sijaan 25 parhaan
vuoden ansioista. Uudistus on tlysin
voimassa vuonna 2008.

Samalla todellista eldkkeellesiirrymi-
slkaa pyntflln myohentamaan nlln, etta
tdyden elakkeen saa 60-vuotiaana, jos
vakuutusaikaa on 40 vuotta. Aiemmin
tayden elekkeen sai 37,5 vuoden perus-
teella. Jos siirryy eldkkeelle vasta 65-r'uo-
tiaana, saa edelleen tI/en eldkkeen 37,5
vakuutusvuodesta. Eldkkeiden tarkistuk-
sissa siirrytti in pysyviisti pdkkaindeksistii
hintaindeksiin.

f ulkinen sel(ori haraa vastaan

Vastaavia uudistuksia on yritetry toteuttaa
mycis julkisen sektorin eldkejirjestelmiin,
mutta se ei ole aikaisemmin onnistunut
ammattiliittojen voimakkaan vastustuk-
sen l'uoksi.

Vuonna 1999 perustettiin elekkei-
den rahoitusta varten puskurirahasto,
jonka tarkoituksena on pienentil
sodan jdlkeisten suurten ik?iluokkien
aiheuttamaa menojen kasvua. Rahaston
varojen on arvioitu olevan 10 prosenttia
BKTsta vuonna,2020.

Kesilli 2002 valaan tullut kes-
kusta-oikeistohallitus on sitoutunut

Pilvilehdet ovat klrloittaneet keviiin
alkana tiuhaan Ranskassa ta muualla
Euroopassa vlrellli olevlsta elikeuu-
dlstuksista la nilhln lllttynelstl mle-
lenosoitukslsta ia lakoista.

sdilyttlmlin pakolliset eldkejlrjestelmdt
jakojiirjestelmdrahoitteisina. Sille jaa
kolme keinoa yrittld pienentld eldkeme-
noja: tulevien elakkeiden pienentdminen
suhteessa palkkaan, elakemalaujen nosta-
minen ja todellisen elikkeellesiirrymisiin
nostamiseen tdhtidvdt uudistukset.

Yksiryisen sektorin eldkkeet pienenevit
jo 90-lumlla tehdyilla muutolailla. Kun
keskimdlrdinen nettoeldke suhteessa kes-
kimddrdiseen nettopalkkaan oli Ranskan
kansallisen eldkestrategiaraportin mukaan
vuonna 2000 noin 78 prosenttia, sen on
arvioitu putoavan yksiryisellii sektorilla
64 prosenttiin vuoteen 2040 mennessl.
Teme johtuu siirrymisestd hintaindelaiin
ja siitii, ettl pakollisten lisdeldkkeiden ta-
soa on leikattu asteittain vuonna 1996
sovituilla uudistuksilla.

Tavoitteena tytiurien pidentyminen

Vakuutusmalsujen korotuksiin ei Rans-
kassa juuri katsota olevan varaa. Sen
sijaan todellisen elekkeellesiirtymisidn
nostamiseen sitdkin enemmdn. Eurostatin
tilastojen mukaan 55 vuotta tdyttdneiden
ranskalaisten ry<illisyysaste on Euroopan
alhaisimpia ja selvdsti matalampi kuin
esimerki[<si Suomessa.

60 vuotta tiyttineitd ranskalaisia
harvemmin t<iissd ovat vain 60 vuotta
tdyttlnet luxemburgilaiset. Hallitus
panostaakin uudistusesiryksessddn juuri
tyciurien pidentdmiseen ja todellisen
eldkkeellesiirrymisidn mycihentimiseen.

Se on edennyt uudistusten toteuttami-
sessa varovasti edeItdjistddn viisastuneena
ja pyrkinlt kaikin keinoin saamaan ry<in-
tekijiiliitot uudistuksen taakse. Oppia
kolmikantayhteisryost?i kiiytiin hakemassa
Suomestakin. Siiti huolimatta mielen-
osoitukset ja lakot ovat jatkuneet.

Luonnos hallituksen esitykseksi oli
Iausuntokierroksella sosiaalivakuutus-
laitoksissa toukokuun lopulla. Valmis
esirys annetaan kansalliskokoukselle ke-
sdkuussa ja lopullisia p:iat<iksid odotetaan
heindkuun puolivdliin mennessd.
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Elikeuudistuksen keskeiset osat hal-
lituksen lakiesitysluonnoksen mukaan

r. Eliikkeiden tason sAilyttaminen ty6uria ia va-
ku utusmaksuaikaa pidentiimiillii
o yksityisen sektori n yleinen eliikeliiriestelmii:
tiiysi 5o prosentin eteke edeuyttaa 4o vuoden va-
kuutusaikaa riippumatta etiikkeeltesiirtymisiiistii
r julkisen sektorin ieriestetmat (erityisiariestel-
mid lukuun ottamatta): taysi eteke edettyttea
nykyisten 37,5 vuoden sijasta 4o vuoden vakuu-
tusaikaa
. sekii iutkisetla etta yksityisetla sektorilla tiiy-
teen eldkkeeseen vaadittavaa vakuutusaikaa pi-
denneteen iatkossa elinaianodotteen kasvaessa;
pidennystarpeesta neuvoteltaan viiden vuoden
vitein vuodesta zoo8 alkaen
. kansaltisen ikiiohjelman kiiynnistfiminen: ta-
voitteena 55 vuotta taytteneiden ty6ltisyyden
parantaminen ia ty6markkinasopimuksiin perus-
tuvien varhaiseliikkeiden vahentaminen

z. Elllkeitrjestelmien oikeudenmukai-
suuden ia tasa-arvon slilyttlminen
o vdhimmdiseliiketason turvaaminen niitle, iotka
ovat tehneet tayden tytiuran viihimmiiispalkalla
. useaan eri eliikejiirjestelmdiin kuutuneen tyOn-
tekiidn eliiketason turvaaminen
. varhaiseliikkeen siiilyttdminen hyvin nuorena
tyOetiimiiiin tu tteilte
. eldketarkistusten yhdenmukaistaminen yksi-
tyisen la iulkisen sektorin iiirjestelmien kesken;
merkitsee heikennyksiii iulkisen sektorin tarkis-
tuksiin
. miesten ia naisten etuuksien yhdenmukaista-
minen patkattomilta lastenhoitoaloitta karttuvan
eldketurvan osalta

3. Yksitdltisten Yalinnan-
mahdollisuuksien lisfl Xminen

r eliikkeelle siirtyminen mahdoltista 6o vuoden
iiistii
. tyOnteon iatkamista kannustetaan maksama[[a
lykkiiyskorotusta
. varhaista eliikkeeltesiirtymistii pyritiidn viihen-
temeen varhenn usvihennyksellii
. vahittaista eliikkeellesiirtymista kann ustetaan
helpottamalla tyiinteon ia etiikkeeltii olon yhdis-
temiste
o yksitOltistii eldkesiiiisttimista edistetaan vero-
kannustimitla

4. Ettikkeiden rahoituksen turvaami-
nen tyhyellE ja keskipitklllli aikav6-
tiue

o julkisen sektorin maksutulon kasvattaminen
liihentiimiiItii maksu ja yksityisen sektorin mak-
suien kanssa
o puskurirahaston kasvattaminen
. rahoitusstrategian kehittiiminen

Sini Loitinen-Kuikko
Eliiketurvakeskuksen

tutki m u sososto n ke h itys piiiill i kk|

Elekkeiste kiistaa
myiis lttvallassa
Itiivaltan hallitus antoi huhti kuun lopussa esityksense elfl keuud is-
tuksesta, jotla pyrittiiin hillitsemiitn elikemenoien kasvua ja tur-
vaamaan riittiviit elfikkeet. Hallituksen aiama uudistus on nostatta-
nut laaiaa vastarintaa ammattiyhdistystiikkeen piirissfl ia johtanut
useisiin suuriin mielenosoituslakkoihin ympari maata.

.ilpuolella nirlI on
herittlnyt erityisesti se, effe
tulossa olevista muutolsista

ei ole
ten kanssa, vaan hallitus on ajanut
omaa linjaansa lapi kovalla kadella.
Tytintekijat ovat kritisoineet liscksi sitd,
ettl uudistusten nopea lepivienti tulee
alentamaan mytis jo l:ihella eliikeikli
olevien eldkkeitii.

Voimakkaan vastustuksen takia hal-
litus suostui toukokuun alussa pidentii-
mii?in joidenkin uudistusten voimaan-
tuloaikataulua alkuperdiseen esitylaeen
veffattuna.

Lakisiiiteisti eliikejiirjestelmli on
Itlvallassa kuitenkin vii.ltdirnitt[ uu-
distertava v[esttin ikilntymisen takia.
Vuonna 2000 eldkemeno BKTsta oli
jo 14,7 prosenttia ja ilman uudisruksia
menojen on arvioitu nousevan yli 17
prosenttiin vuoteen 2030 mennesst.
Mytis liian alhainen eftikkeellesiirtymi-
sikii ja elflkkeen korkea korvaavuusaste
ovat ongelmia, joihin nyt uudistutsella
yfl tetaan loytaa raflQrsura.

Tuttuja tavoitteita

Ellkeuudistusta pohtinut asiantunti-
jatytiryhmii asetti joulukuussa 2002
julkaistussa raportissaan reformin
tavoitteiksi muun muassa ehkkeiden
rahoimlaen turvaamisen tulevaisuudes-
sa, sukupolvien viilisen oikeudenmukai-
suuden takaamisen, ellkejiirjestelm[n
ylsinkertaistamisen ja naisren ehketur-
van parantamisen.

Hallitulsen nyt esiadmi uudistusesi-
tys pohjautuu ndihin tavoitteisiin ja sii-
nI ehdotesan useita muutoftsia yleisen
sosiaalivakuutuslain mukaiseen elekeva-
kuutukseen. Yleisen sosiaalivakuutuslain
mukaan vakuutettuja ovat muun muas-

lama Bach
Eldketurvakeskuksen suun n ittelu- jo

laske n to ososton t ut kij o

sa kaupan ja teollisuuden tytintekijit,
kaivos- ja rautatiealan rytintekiiit, osa
itsendisisti ammatinharjoittajista seka
julkisen sektorin sopimuspalkkaiset
rytintekijat.

Uudisruksessa esitetiiin eri varhaiselii-
kemuotojen asteittaista lakkauttamista
sekii nyt ensi vaiheessa varhaiseliikkeiden
my<inttmisikiirajan nostamista naisilla
56,5 vuodesta 60 vuoteen ja miehilla
61,5 vuodesta 65 vuoteen.

Virheellistfl uutisointia

On syyti mainita, ettd ehkeid.n nosto
koskee todellakin varhaisehkkeitii eiki
varsinaista vanhuuseliiketi, niin kuin
useissa lehtiartikkeleissa on harhaanjoh-
tavasti esitetty,

Vanhuuselekeikl on jo t5lll hetkella
65 vuotte miehilla ja 60 vuorta naisilla.
Esityksess[ ehdotetaan my0rs muun mu-
assa eliikkeen vuotuisen karttumispro-
sentin alentamista nykyisesti kahdesta
prosentista 1,78 prosenttiin, eldkkeen
mdirdytymisti koko rytiuran keskiansi-
oista nykyisen 15 parhaan ansiovuoden
si,iaan, lapsenhoitoajan ns. laskennallisen
eldkepalkan asteiuaista korottamisa seke
varhaisel?ikkeisiin tehtivfin vfi ennyksen
korottamista.

Hallituksen esittiimld elekeuudis-
tusta tullaan klsittelemlln Itdvallan
parlamentissa kesakuun puoliviilissii.
Euroopan komissio on jo ilmaissut
rfytyveisyFtensii Itivallan hallituksen
kaavailemaan uudistukseen. Se katsoo,
ettii uudistuksella tulee olemaan suuri
merkirys Itlvallan julkisen talouden
tasapainottamisessa pitklllii aikaviililla.

! o 2oo! \tAeWxe



Tytielilkeyhtiiiiden
siioitustuotot kasvoivat
lievilsti vuonna 2oo2
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Y tia (edellisena rrrlonn" 0,7o/o).
I Tuottoprosentit nousivat lfies

kaikissa yhtitiissl. Elike-Veritalaen tuot-
to oli matalin, -0,9 prosenttia ja Ehke-
Tapiolan korkein, 5,3 prosenttia. Kun
otetaan huomioon sijoitusmarkkinat,
yhtitiiden voidaan ehkl katsoa selviy-
tyneen vuodesta 2002 jotakuinkitr tfy-
dyttivlsti. Mutta on selvdl, etti pitkilla
aikavililla reilun prosentin ruottotaso on
tdysin riittlmltdn.

Maksut ja vastuuvelka lasketaan si-
ten, etti sijoitusten odotetaan tuottavan
pitkalla aikavilillii laskuperusrekoron
veren. Laskuperustekorko oli 5,25 pro-
senttia vuonna 2002. Sijoitustuottojen
on pitkiille aikaviililla katettava vastuu-
velan tuottovaatimus, mutta lyhyella
ajdla se voidaan kattaa tarvittavilta osin
toiminapddomasta.

Vailcka sijoitusten nettotuotot olivat
niukasti plussdla, vain Eliike-Thpiolan ja
Pensions-Alandian sijoitustuotot ylsivit
vastuuvelan tuottovaatimukseen vuonna
2002. Yhtit iden sijoitustuotot alittivat
vastuuvelan tuottovaatimuksen yhteen-

se I 195 miljoonalla eurolla, edelliseni
vuonna vaje oli I 483 miljoonaa euroa.
Vain Eldke-Tapiolalla oli positiivinen
sijoitustulos, 31,0 miljoonaa euroa ja
Pensions-Alandia ylsi nollatulokseen.

Vakavaraisuus riittlili edelleen

Yhtiriiden vakavaraisuus siiilyi edelleen
kaikissa yhtiii,issii turvaavalla tasolla,
vaikka toimintapddomien yhteenlaskettu
miirli vdheniki n I 278 miljoonaa euroa
(-1506 milj. eur). Vlhennys oli edelli-
sestl vuodesta I 7,7 prosenttia. (-17,3o/o).

Toimintapddomaa on jiiljelle 5 940 mil-
joonaa euroa. Kun sijoitustuotot alitta-
vat laskuperustekoron, erotus katetaan
toimintapiilomasta. Toimintapidomaa

riittii edelleen, mutta viihitellen kehi-
rylsen olisi jo aika ktinrye positiiviseen
suuntaan.

Yhtenl vakavaraisuuden mittarina
pidetliin toimintapldoman suhdetta
vakavaraisuuden laskennassa keytettyyn
vastuuvelkaan. Teme vakavaraisuusaste
oli suurista yhtiiiistd Ilmarisella korkein,
l8,l prosenttia. Toinen mittari, toimin-
tapidoman suhde vakavaraisuusrajaan,
oli paras Eliike-Tapiolalla. Suhde oli
2,7. Yhtit iden yhteinen suhde oli 2,0.
Sen perusteella yhtiot kestdisivlt viell
kaksikin perikkiistl huonoa vuofia.

Tasoitusvastuut olivat yhteensi
2 195 miljoonaa euroa (2052 milj. eur.).
Siini oli kasvua 7,0 prosenttia (7,2o/o).

Tasoitusvastuu on korvausvastuuseen
sisdltyvd, vakuutusliikkeen tuloksista
kertynyt yhtitikohtainen puskuri, jolla
varaudutaan vakuutusliikkeen tuloksen
heilahteluihin.

Kasvua vielf,

Tytielikeyhtitiiden TEL-vakuutettujen
mliri lisidntyi 1,1 prosenttia (3,1o/o)
ja YEl-vakuutettujen 1,6 prosenttia
(0,60/0). Vakuutusmalcurulo kawoi 4,0
prosenttia (2,8o/o). Suuri uhka kasvulle
jatkossa on se, ettd maailmantalouden
heikko kehirys jatkuu pitkean ja, etti
tydllisyys alkaa Suomessakin heiketl
nopeasti.

Yhtirjt siirsivlt asiakashyviryksiin 65
miljoonaa euroa (107 milj. eur), mikii
oli 6l prosenttia (59o/o) edellisvuoden
siirrosta. Luottotappiot kasvoivat 15,4
prosenttia (-17,5o/o). Ellkeldisten md.dri
liseenryi 2,6 prosenttia (3,2o/o) ja eliike-
meno 10,2 prosenttia (9,5o/o).

TyOetiikeyhti6iden viime vuoden toimintaa leimasivat siioitusmark-

kinat, ioiden tappiokierre iatkui edelleen. Mytinteistti oti se, ettfi

tulokset paranivat vuodesta 2oo1.

Merkittfi vi ntii ty6eliikej tiriestetmlille oti ku iten ki n 5.9.2oo2 sovitut

e16keuudistukset.

Ti tin piiiitdstietojen tu n n uslu kuja
Sijoitustoiminnan nettotuotto kiyvin arvoin: Siioitustoimin nan tuotot
viihennettynd sijoitustoiminnan kutui[[a. Siioitusten hoitokulut sisiiltyviit
kuluihin.
Vastuuvelan tuottovaatimus: Vakuutusmaksuvastuutte ja korvausvas-
tu ulle taseen vastattavissa laskuperusteiden m ukaan hyvitettiivii korko.
Tuottovaatimus miiiiriiytyy piiiiosin lasku perustekoron m u kaan, loka oli
vuonna zooz 5,25o/o.
Sijoitustoiminnan tu[os: Kirlanpidon mukaiset siioitustoiminnan netto-
tuotot ja arvostuserojen m uutos viihennettynd vastu uvetan tuottovaati-
muksella.
Toimintapiilioma: Kiiypiin arvoihin arvostettuien varojen ja velkojen (vas-
tuiden) erotus. Tdmi nettovara[[isuus on tarkoitettu jatkuvan toiminnan
varmistamiseen, liihinnii sijoitustoiminnan riskien tasaamiseen.
Vakavaraisuuden taskennassa kiiytetty vastuuvelka: Vastu uvelka vii-
hennettynd hyvityssiirtoien liilkeen iiitietta olevalla osittamattomatta Iisii-
vakuutusvastuulta ia YEL-perusvakuutuksen vastuuvelalla.
Vakavaraisuusraia: Lasketaan yhti6n siloituskan nan rakenteen ja vas-
tuuvetan mddrdn perusteetla. Sijoitusten arvoissa vakavaraisuusrajaa
suurempia heitahtetuja ei pittiisivoida sattua yhden vuoden jaksotta.

E ryiictiil@ ! o 2oo!



Liikekutut kasvavat liihivuosi na

Maksun hoitokustannusosalla katetta-
vat liikekulut nousivat 8,8 prosenttia
(8,5o/o), mutta slilyivdt maksutuloon
verrattuna entiselli tasollaan, 2,8 pro-
sentissa (2,7o/o). Sijoitustoiminnan ku-
lut kawoivat 13,9 prosenttia (10,80/o) ja

rycikyvyn yllepitotoimin nan kulw 22,9
prosenttia t23,5o/o).

Eldkesopimus, joka solmittiin
5.9 .2002, alentaa tulevaisuudessa ele-
kemeno.ien palkkasummaosuutta. Sopi-
muksen mukainen ehkelains[lddnntin
yksinkertaistaminen ja yhdistiminen
slistli myris hallintokuluja pitkalla ai
kav:ililla. Ldhivuosina tietotekniikan ja
toimintatapoien muutos ei kuitenkaan
vihennl kuluja, vaan vaatii huomattavia
lisdpanostulsia.

Katse eteenplin

Tulevien vuosien merkittlvl asia on,
milloin sijoitusmarkkinat toipuvat.

Jos maailmantalouden huono kehitys
jatkuu, se alkaa rapauttaa vakuutettujen
palkkxummaa.

LEL Tyoelakekassa muuttuu keski-
niiselai ryoeldkevakuutusyhti<i Eteraksi.
Toiminnallisesti se tulee yhdenvertaisena

jdseneni rytiekikeyhtiriiden venailujouk-
koon vasta jonkin vuoden kuluttua.

Erkki lmmonen
I lmorisen matemaottisen
ososto n ke h itysptiii llikkd

anna vastausta kysymykseen: juuri kalsi
tdysin erilaisen si.ioitusprofiilin yhtititii,
Eliike-Thpiola ja Ilmarinen, saivat aikaan
parhaan viisivuotistuoton, 6, I prosenttia
kayville arvoille. Koko jdrjestelmdssd vii-
sivuotisperiodin vuotuinen reaalituotto
on hyvl, lahes nelja prosenttia. Se

ylirtdl tuotto-oletuksen, jota klytetlin
Elaketurvakeskuksen pitkan aikavllin
maksutasoennusteissa.

Vertailu muihin maihin rauhoittaa
yhi lisiiii. Kattavia tilastoja ei ole kdy-
tettavisse, mutta hajatieto kertoo, ettd
vuonna 2002 Ruotsin AP-rahastoista
ainakin neljd ensimmlisti jiivlt reilusti
toistallFmmentI prosenttia miinukselle.
Samoin kiivi paljon osakkeisiin panosta-
neille Iso-Britannialle ja Irlannille.

Ainoa varma asia on, ettl kun talou-
det toipuvat ja osakekurssit nousevat,
tyriehkelaitoksiin kohdistettu moite
liiallisesta riskisijoittamisesta vaihtuu
moitteeksi liian varovaisesta panostami-
sesta osakkeisiin.

Eltkevaroien
siioittamisen
ongelmista
fl uomen asema EU-vertailussa on

\ tr", Viidestltoista nylryisestd EU-
\.-rl maasta yhdeksessa ensimmdisen ja
toisen pilarin eldkevarat ovat alle neljan-
neksen bruttokansantuotteesta. Useassa

suuressa maassa ne ovat alle kymmenen
prosenttia. Pari maata on 50 prosentin
tasolla. Suomessa elekevarat ovat yli 60
prosenttia BKT:sta. Ohi menevdt vain
Alankomaat, Ruotsi ja Iso-Britannia.

Eldkevarojen sijoittaminen on, niin
kuin nykyiiiin on tapana sanoa, haasteel-
lista. Sijoitettavana on yhteiskunnallisesti
merkittdvl varallisuus. Sille pitd.isi saada

korkea tuotto pitkdlld aikavdlilld, mutta
samalla olisi eliminoitava tappioiden

Osakekurssien poi kkeuksettisen

pitkii atamtiki korostaa sijoit-

tamisessa tehtyjen valintojen

tiirkeyttii.

mahdollisuus. Nema kaksi tavoitetta
eivdt hankauksitta sovi yhteen. Kysy-
mys onkin sellaisen sijoitusjakauman
lciytlmisestl, joka kohtuullisessa mldrin
toteuttaa molemmat tavoitteer.

Vasta vuosien varrella nehdaen,
miten oikeaan meilla on osuttu. Eri
yhticiiden ja muiden elekelaitosten
vuosituotot heilahtelevat valitun sijoi-
tusjakauman mukaan. Vuonna 2002
matalin tuortoprosentti oli Eliike-Ve-
ritaksella. Miinukselle jdi myris eniten
osakkeisiin sijoittanut Ilmarinen. Paras
tuottoprosentti oli vdhiten osakkeisiin
sij oittaneella Eliike-Thpiolalla.

Viisivuotistuottojen vertailu ei seklln
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Tytie tii keva ku utusyhtiti i d e n ti I i n piiittisl u kuja vuod elta zooz

Varma-
Sampo

llmarinen

359 ooo
49 3o0

Etiike-
Tapiola

t67 4oo
41 1OO

Eliike-
Fennia

115 5OO
t9 4oo

Etiike-
Veritas

Pensions- Yhteensii
Alandia

VAKUUTETUT 0km)
TEL
YEL

398 5oo
36 3oo

45 ooo
19 4oo

5 900
1 100

1 O91 3OO
t66 6oo

Yhteensfl

eulrruffsrr(rm)
TEL
YEL

434 8oo

251 OOO

28 ooo

4o8 3oo zo8 5oo t349oo 644oo Tooo t2579oo

77 2OO
r8 ooo

57 goo 13 9oo
4 6oo

23oo
6oo

6o3 9oo
9z 8oo72 700

Yhteensi 279 ooo 2311oO 952oO

83t,4
77O,7

-2,7

70 ooo r8 5oo 29oo 6967oo

TULOT (mitj. euroa)
Vakuutusmaksutulo *
TEl-maksutulo 2296,9 2oo9,5
YEl-maksutulo 111,5 t56,6
Jdleenvak. ia muut -r,5 -z,z

569,1
6r,8
-o,6

2t8,7
53,3
o,o

75,3
2,5
o,o

5 940,9
496,4

-6,+
Yhteens6 2 46p
Siioitustoiminnannettotuotto azL.o

2t63,9 940,O
107.O

63o,3 272,o 77'8
g,8

6 r+3o,9

tz8,sj2,3 to,7
Yhteensi

TUOTTOTAPPIOT (miti. euroa)

ELIKEM EI{o (mili. euroa)
TEL
YEL

2821,9

72,2

2 20].,7
1q4,5

2270,9

tOrT

t 654,2
175,6

tto3,6

8,2

556,o
11O,3

662,6

4'9

44c,6
71,3

zBzrT

3,7

11O,1

22,2

2!.6

O'O

7 t69,3

39,7

4 970,7
537,7

8,r
L8Yhteensl 2356,2

Vastuunjako -254,6
r 829,8

25,5
666,1
773,7

513,9
14,3

9,9
4&

732,4
qq,3

5 508,5
-3,o

YhteensX ztot,6

l(OKOt{AlStllKEKUtUT (milj. euroa)
Hankinta 16
Hoito 2g,g
Hallinto tt.7

1855,3 78o,o 53r,2 22O,7 14,7 5 505'5

10,o
22,9
72.7

9,2
7,2
6,q

6,o
6,2
4,7

t,6
5,4
2,3

o,1
o,2
o,3

30,4
7t,9
37,9

Yhteenst
Korvaus
Kuntoutus r)
Siioitus z)
Muut

45,2
13,8

7,2
10,5
o,o

45,6
13,4

7,9

t,6
2,7

2217

3,7
o,7

t6,9
q,6
o,3
5,o
o,o

9,3
7,7
o,2
7,4
o,o

o16

o,3
o,o
o,2
o,o

14o,3
17,5

4,3
27,8

2,7
3,7
o,1

Yhteensi 70'E 7o16

7o vakuutusmaksutulosta 2,5 2,8
% hoitokustannusmaksusta l8 86
r) Kustan netaan tytikyvyttdmyysriskin halli ntaosasta
z) Kustannetaan sijoitustoiminnan tuotoista

KOKOilATSUTKEKUTU' Er{'AKAUMA (%)
Hankinta 5Hoito 42Hallinto t6

3o'3 26,8 7215

4,5
8o

1ro 212,O

2,8
8l

2,8
79

4,o
94

3,4
9o

3o
24
2!

74

32
r8

22
23
r8

74

34
r8

9
20
27

13

43
r8

66
r8

2

73
!

57
z6

o
77

o

74
14

1

77

o

75
12

2

10
o

6S
19

3
77

3

6l
77

1

79

o

6q
20

2
75

o

Yhteensl
Korvaus
Kuntoutus
Sijoitus
Muut

E ry,dfiilfa ! o roo!

100 100 10(, 10(, 100 10()Yhteensl

* Luottotappioilla vdhennetty

100

zor 5oo
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VASTUUVETKA (mili. euroa) tt 340,3 r3 863,5 48o7'9

Varma-
Sampo

SUOITUSOIIiAISUUS (kiyp5 arvo, milj. euroa)
Kiinteistdt z 529,6
Osakkeet 3024,5
Rahoitusmarkkinavdlineet
0vk mt.) rc 587,5
Lainat t 272,6
Muut t7t,l

llmarinen

z 38o,2
326o,8

6 9s8,t
1539,8

2o5,5

Etiike-
Tapiola

El?ike-
Fennia

460,2
589,7

z 448,2
237,5

3o,1

Etiike-
Veritas

44,8
195,3

551,4
72,8

o,o

374',,0 7OO7,t

Pensions- Yhteensl
Atandia

r13,o 40 872,9

477,4
612,4

18,7
22,9

6q4,9
7 705,7

z4 t46,4
3 382,1

46c,4

3 530,5
255,6
ro8,o

7o,7
3,8
5,8

Yhteensi t7 525,3

SUOTTUS'AKAUMA (7,)
Kiinteist0t t4
Osakkeet t7
Rahoitusmarkkinavdlineet (vk ml.) 6o
Lainat 7
Muut 1

74345,0

77
23
49
11

1

49t8,o j765,,6 ro54,4 127,3 4rV9,5

72
16

22
79

52
7
o

6S
6
I

8
72

72
5
2

74
r8
l8

8
1

75

79

S8
3
5

Yhteensl 100

suorTUsTEN TUOTTO KAYVTTTE ARVOTLTE (%)
Nettotuotto 2,4
Arvonmuutos -o,5

10() 100 100 1()0 1(,()

r,8
-ora

3,1
9r7

1()0

o,5
llro

3,5
aq

o,8
o,8 -2,O

Yhteensfl 119

TItIKAUDEN TULOS (mili. euroa)
Vakuutusliike 3,8,2
Siloitustoiminta -4r8,o
Hoitokustannus t6,4

-oA

53,7
-6s4,o

9,7

17,6
-701,4

2,4

8,5
-50,1

o,6

t14

732,9
'7794,5

16,5

5,3

13,8
31,o
7,2

t,6 -o,9 3,9

t,6
o,o
o12

Yhteensi

% TEL-maksutulosta
o/o vaStuuvetasta

Siioitustoim in nan
kirjanpidotlinen tutos
Arvostuseroien muutos

-333,7
-84,9

-59r'2

-29,4
-4,3

-504,7
-749,9

52ro

6,1
7,7

-57,2

82,2

-83,4

-74,7
-2,2

-4019

-t8,7
'4,7

1r8

77,7
t,6

-o,9
o,9

-to25.t

-77,3
-2,5

-84,6 34,6
37,2 -L5,5

-r o58,5
-t36,o

Yhteens5

Siirto asiakashyvityksiin *
% TEL-patkkasummasta
% TEL-maksusta

-418,O

o,2
7'7

-6i4,o 31,o

27,6
o,o

285,9

394,1
'4,3

o,3
7,4

o,2
o,9

'ro3,4 '5o'1

o12
o,8

o,1
o,4

22,2
o,3

136,7

285,6
'7,3

27,7
-2,9

o'o

o,1
o,5

t2,5
o,o

-7194,5

o,2
7,7

t82,2
27,7

t970,8

3 793,5
34,6

TOtMII{TAPAAOMA TA MUU VAKAVARATSUUS (miti. euroa)
Oma paaoma 483 64,o
Tilinpiiiit6ssiirtoien kertyma 3,5 L7,8
Arvostuserot 678,2 786,5
Osittamaton
lisdvakuutusvastuu r 683,8 L39o,4
Muut -4,5 -15,5

19,6
6,o

76,6

o,5
o,2
7,o

Toimintapttoma 2 4og,r.
Toimintapddoma / vakavaraisuuden laskennassa
kiiytettyvastuuvetka % t5,5
Toimintapiiiioma /
vakavaraisuusraja z,I
Tasoitusvastuu 797,6
Ositettulisiivakuutusvastuu** 30,1

2243.'!

r8,r

1,9

779,2
20,2

703,3

r6,o

2,7
257,4

72,9

***

437,5

72,7

2,O
239,3

5,o

a26,3

13,o

2012

20,2

2,3
77,4
o,2

t5

5939,6

t6,t

2,O

2 795,4
6g,l

7,7
11O,5

o,9

HENKIL6ST6 (tkm) 6o9 65'z 218 7t5

* Pensions-Alandian asiakashyvityssiirtoon sisiittyy muista poiketen my0s vakuutusliikkeen ytijiidmiiii VAz. VAz:n
kanssa luvut ovat 2,o, 1o,3
** llman vakuutusliikkeen ytijiiiimiiii VAz, joka Pensions-Atandiatta on 11,o sisaltaen Etdke-Veritaksen osuuden.
*** Eliike-Tapiola ostaa henkilcisttipatvetut Vahinko-Tapiolalta.

r6o9

Erkki lmmonen
I lmorisen motemoottisen
ososto n ke h iUs pltd lli kkd

! o 2oo! ryd361m

L,2

363,4

-15,8
-2,7
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TyOe lti ke [aitoste n avai n Iu kuja
vuodelta 2oo2

Sijoitukset kdyvin arvoin, miti. euroa )782
Siloitustuotot kiiyvin arvoin, miti. euroa 59
Siioitustuotto, % kiiyvin arvoin \5

Toimintapddoma, miti. euroa
Vakavaraisuusasema
Vakavaraisuusaste, 7o

Tavoitevyci hykkeen alaraia, o/"

Vakuutusmaksutulo, mili. euroa
Etiike- ia kuntoutuskulut, milj. euroa
Vastuunjakokorvaukset, mitj. euroa
Koko vastuuvetka, mili. euroa
Eliikevarat, miti. euroa
Kokonaistulos, miti. euroa

Vakinaiset asiakkaat, tkm
Titapiiiset asiakkaat, Ikm
Vakuutetut, Ikm
Etikkeensaajat, lkm
Henkitdst6, keskimiidrin

Kirkon keskusrahasto

Vakuutetut, lkm
Eltikkeensaajat, lkm
Maksutulo, milj. euroa
Eliikemeno, mili. euroa
Siioitusomaisuus, miti. euroa
(kirianpitoarvo)
- Korkosiloitukset, mill. euroa
- Osakesijoitukset, miti. euroa
Siioitusten tuotto, %

Siioitusomaisuus, miliardia euroa
(kirianpitoarvo)
- korkosijoitukset
- osakesijoitukset
- kiinteistcisijoitukset
- vaihtoehtoiset siloitukset
Sijoitusten tuotto

LEt Esllntyvlen
Iltielikekassa taltelllolden

elXkekassa

Maatalousyrittijien elikelaitos

MYEL-vakuutettuja, tkm
Eliikkeensaajia, lkm*
Uusia eldkkeitii alkoi, lkm*
Maksussa olevia eliikkeitii, lkm*
Kokonaismaksutulo, mill. euroa
Maksetut etiikkeet, miti. euroa *
Liikekutut, miti. euroa
Sijoitustoiminnan nettotuotto, miti. euroa
Sijoitustoiminnan nettotuotto, o/o

Henkildstri, lkm**

* sisiiltiiii luopumisidrjestelmiit
** lisdksi r78 sivutoimista asiamiestii

MerimiesetXkekassa

Vakuutettujen tkm (arvio)
Eliikkeensaajien Ikm
My6nnetyt etdkkeet, tkm
Vakuutusmaksutulo, milj. euroa
Maksetut eliikkeet, milj. euroa
Vastuunjakokorvaukset, mili. euroa
Siioitustoiminnan nettotuotot, mitj.euroa
Siloituskanta, mitj. euroa
Vastuuvelka, milj. euroa
Henkitristti, tkm

Valtiokonttori

Vakuutetut, lkm
Eliikkeensaaiia, lkm
El6kemaksutuotot, mill. euroa
Eldkemeno, milj. euroa
Sijoitusomaisuus, miljardia euroa
(kirjanpitoarvo)
- Korkosiloitukset
(tuottoprosentti)
- Osakesiioitukset
(tuottoprosentti)
Siioitusten tuotto, %

Ellketurvakeskus

Tuotot, miti. euroa
Henkitcistcikutut, milj. euroa
Ostetut atk-patvelut la ohielmistot
Henkitdst6
Garantiatte siirtynyt luottovakuutuskanta
Tuotot, mi[. euroa
Palautettavat Iuottovakuutuskustannus-
osuudet, milj. euroa

448
705
288

3831
3 942

- 737

16 5oo
37 500

16o ooo
151 5OO

385

t6 288
t4 438

110
88

430

775
r88
'7,8

77,4

s,6
4,4
1,O

o,4
-10,5

89
11

52
200
zo6
'5

202
4

2,O

38
3,4

22,4
13,4

73 7oo
48 zoo

1O4 OOO

2725

98 $7
r88 686

7 256
z5t8oz

743,5
728,4

19,8
2,7
3,5
272

38,2
17,7
73,4
376

10 200
I st4

6tz
49,5
88,2

4,3
'5,4

$6,7
439,o

31,o

181 ooo
z9o 648

t 285
z 692

5,2

7,2o

-26,68

-o,4o

709
3,o

27,9
14,6

Kuntien ellkevakuutus

Vakuutetut, tkm 465 ooo
Eliikkeensaajia, tkm 266 5t3
Maksutulo, mili. euroa z 636,8
(ei sisiittii taloudellisen tuen maksua)
Etiikemeno, miti. euroa 7 972,4
(ei sistittii taloudellista tukea eikd kuntoutusta) 4,98

4,97

Etlkestitididen ja -kassoien tilinpflXtdsluvut
iulkaistaan seuraayassa n umerossa.l 71tAeE;*s ! o 2OO!



Ketnttryk
lakikieli?

oa

Lakimiesten viljelemi kieli ei ole mitddn
selkokieltl. Entd sitten, kun tdllainen
vaikeasti avautuva teksti on kddnnettdvd
toisen maan lakikielelle, jolla - ollalseen
vakuuttavaa - on sama ominaisuus? Ja
kuinka on, jos kohteena olevat kielet
kuuluvat eri kielisukuihin? Nlinhdn on
miltei aina, jos kumppanina on suoma-
lais-ugrilainen kielemme.

Tehtivi on vaikea mutta ei mahdo-
ton. Tdstd vakuuttuu, kun perehtry
oikeustieteen tohtori Heikki Mattilan
laaja-alaiseen (739 sivua) oikeuslingvis-
tiikkaa kisittelevirn oppi- ja kasikirjaan.
Kysymys ei siis ole mistddn kielenkeen-
tdjln oppaasta vaan perusteoksesta, jossa

ensin kdsitelladn oikeuskielen rakennetta
ja ominaisuuksia, sitten luodaan katsa-
us maailmassa vallitseviin oikeus- ja
kielikulttuureihin ja lopuksi kaydaan
itse asiaan havainnollisten esimerkkien
avulla.

Ndin avaran kesittelytavan on mah-
dollistanut tekijdn aikaisempi tuotanto,
opiskelut ulkomailla ja toiminta kie-
lenkdlntdmisen erityistehtdvissl. Mat-
tilan ehka merkittivin panos on ollut
Encyclopaedia Iuridica Fennica (EIF)

- tietosanakirjan toimittaminen. Hinen
ranskankielinen vlitriskirjansa kesitteli
vertailevasti maatilojen perimystd Puo-
lassa ja muissa Keski-Euroopan maissa,
joten silld oli selvd yhrymdkohta Melan
luopumisjlrjestelmiin.

Oikeuskielen ominaisuudet tuntee
myris eldkejuristi ja -ratkaisija jokapaivai-
sessd tycisslln. Eipii ihme, ettd TEL on
jilleen kerran pddssyt esimerkiksi, tilld
kertaa sen 12 S:n 1 momentin 2 kohta,
joka onkin paraatiesimerkki muun mu-
assa ristiviittausten ongelmasta. Mattilan
mukaan pahimmat hankaluudet kielen
selkeydessd tulevat esiin vero- ja sosiaa-
lilainslidlnntin puolella, mika johtuu
siinnristen distributiivisesta (etuja tai
rasituksia kansalaisille jakavasta) luon-
teesta. Kohtalokasta on, ettl tall<;in
my<is kansan - ja TEL:n tapauksessa
eldkelaitoksen - pitiiisi ymmdrtdd, mitd
sille annetaan ja mitl pois otetaan.

Oikeudellisen kielenkdytcin taus-

o

talla on kaikkialla maailmassa
lakimieslatina, jonka klassinen
roomalainen oikeus synnytti.
Erityisesti kanonisen oikeuden
valiryksella se on levinnyt Rans-
kan ja Saksan oikeuteen ja alasak-
salaisen vaikutuksen kautta myris
Ruotsin ja Suomen lakikieleen.
Samaa tietd ovat rulleet mycis
moner yleiset oikeusperiaatteet,

.iotka usein vielekin esitetlln
latinankielisen fraasin muodossa.
"Audiatur et altera pars" (kuulta-
koon toistakin osapuolta) on yksi
tunnetuimmista.

Latinaa l<iyt?ia vielakin erityi-
sesti Keski- ja Eteh-Euroopan
maissa koulutuksensa saaneiden
lakimiesten kirjoituksissa. EU-
tuomioistuimen j ulkisasiamiesten
terdviksi hiotut lausunnot klyvit tlstd
esimerkkind. Mattila muuten toteaa,
ettd latinan erilainen iintdminen on
usein ongelma. Suomen Nuntii Latinii
-uutisten keskisuomalainen aksentti ei
kylliikaan kiy normilai, vaan artikuloin-
nin tulisi tapahtua niin kuin sen tekevit
italiankieliset ja Vatikaanin vdki.

Mattila kasittelee erikseen saksalaista,
ranskalaista ja englantilaista oikeuskult-
tuuria. Vieh toiseen maailmansotaan
asti kansainvlliset asiakirjat laadittiin
useimmiten ranskaksi, nyttemmin
englanti on saanut ylivallan. Juridisten
tekstien kldntimiseen uusi valtakieli on
tuonut omat ongelmansa: englantilais-
amerikkalainen common law -jdrjestel-
mi eroaa ratkaisevasti mannermaisesta,
myris kielenkdytt<insI puolesta.

Kirjan loppuosassa kaydean lapi kay-
tdnnrjn esimerkkejd, jotka valtaosaltaan
on otettu Ranskan ja muiden romaanis-
ten kielten alueelta. Lukiessa vahvistuu
vaikurelma, ettl kielen kdinteissd on ol-
tava tarkkana ja ettl kldntdjien ja juristi-
lingvistien yhteispelin on sujuttava.

Mattilan ylivoimainen asiantuntemus
tekee lukijan noyrlksi. Yhteen kohtaan
tekee kuitenkin mieli puuttua. Vakuu-
tusoikeus on Mattilan kertoman mukaan
oikein virallisesti kdlnnetty termiksi

tribunal des assurances sociales. Kun
vakuutusoikeus on klytdnnossi ylin
sos iaalivakuutusasian tuom ioistu in,
olisi sen johdonmukaisena epiteettind
pitlnyt olla cour, jonka ovat saaneet
eteensl niin korkein oikeus kuin vilias-
teena toimivat hovioikeudetkin.

Eldketurvakeskus on vastikedn muut-
tanut englanninkielisen nimensl muo-
toon the Finnish Centre for Pensions.
Tahen kuulemma pdddyttiin monivai-
heisen keskustelun ja tarkan harkinnan
perusteella. Mattilan oppien valossa
tulos onkin ihan siedettlvd.

IJutta perusteosta voi kernaasti
suositella sosiaalivakuutusalan juristien
ja kielenklantiijien kiiyttticin. Eriryinen
hyrity siitl on niille, jotka joutuvat
eurooppaoikeuden kanssa tekemisiin.
Helposti avautuvana kirja sopii hyvin
muullekin alalla toimivalle, joka Kiven
tavoin haluaa "laajentaa mielikuvituk-
sensa piirid".

Seppo Pietiliiinen

Heihki E. S. Manila: Vertaileua oikeus-
linguistiihka, Kauppahaari, Hekinhi
2002.

Luin hirjan

VERTAILEVA
OIKEUSLINGVISTIIKKA

HErxxl E. S. MATTIL^
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Matti Uimosesta
muotokuva
Eliiketurvakeskuksen pitkiaikaisen
toimitusjohtajan Matti Uimosen
muotokuva paljastettiin toukokuun
7. p,iivini ETIGssa. Uimosen tulosta
Eliiketurvakeskukseen ja muotoku-
van paljastamisesta oli kulunut lihes
piivilleen 4l vuotta.

TJ liiketurvakeskuksen hallituksen puheen-

-E-jot,r1r, toi m itusjohta.ia Kari Puro ki i tt i

puheessaan Matti Uimosta hinen pitkdstd
ja ansiokkaasta urastaan Eldketurvakeskuk-
sessa seki henen merkiudvdstl panoksestaan

rycieldkkeiden keh ittdmisessd.
Uimonen on ollut jlsenenl monissa

sosiaali- ja terveysministericin asettamissa
komiteoissa ja toimikunnissa, muun muassa

Eliikeikiikomiteassa, Perhe-eldkekomiteassa,
Eldkekomitea I 987 : ssd seka Tyciel:ikejarj es-

telmiin kilpailury<iryhm?issii 2000-200 l. Han
on toiminut mycis kansainvdlisen sosiaalitur-
vajdrjestcin (ISSA) hallitulaen jdsenend.

Uimonen tuli ETK:n palvelukseen
9.5.1962 eldkesldtici- ja -kassatarkastajaksi.

Matti
hinen
Rlitta
muotokuvan
maalannut taiteliia
HIlla Siim-lhasinen.

Lainopilliseksi johta-
jaksi hinet nimitettiin
1.7.1972 ja toimitus-
johtajaksi 1.11.1974.
Toimitusjohtajan tehtd-
vdt hin luovutti Jukka
Rantalalle l.l 1.2001 .ja
siirtyi johtajalsi.

Matti Uimonen
jId vanhuuselakkeelle
1.7.2003.

LE t Tyiielikekassasta Keskinii nen
Ellkeva ku utusyhtiii Etera ete

LEL Tytieltikekassan yhti6muoto
muuttuu lakisii2iteisestii el2ikelai-
toksesta keskintiiseksi ty<ie ttike-
vakuutusyhti6ksi. Yhtitin nimeksi
tulee Keskintiinen Eldkevakuutus'
yhtiti Etera. Virallisesti uusi nimi
tulee kiiytttitin, kun uusi eliikeyh-
titi saa Vakuutusvalvontaviraston
vahvistuksen yhti6itttimispaatOk-
setle ja toimiluvan vakuutustoi-
minnan harjoittamiseen.

Yhtiriittiiminen tiittyy tycieliikela-
kien yhdistdmiseen. Siinii vaihees-
sa LEL Tytieltikekassalta lakkaa
nykyinen yksinoikeus vakuuttaa
LEL-toimialoja.

LEL Tydetiikekassa muuttuu
keskindiseksi tydeliikevakuutus-
yhti6ksi lailla, ionka tasavallan
presidentti vahvisti maaliskuun [o-
pulla. Laki tuli voimaan t5.4.2oo3.
Yhti6ittii m is piititdkse tte tarvitaa n

vielii Va ku utusva lvontavi raston
vahvistus.

Uusi eliikeyhti6 tarvitsee mycis

valtioneuvostolta toimiluvan en-
nen kuin se voi aloittaa vakuutus-
liiketoiminnan keskiniiisenii ty6-
eltikevakuutusyhti6nti. Tavoittee-
na on, ettii yhti6 aloittaa 7.7.2oo3
tai viimeistddn syksyltii.

LEL TyOettikekassa vakuuttaa
nykyisin ainoana eldkelaitoksena
rakennus-, metsii-, maatalous- ja
satama-alojen tydntekijditii. Va-
kuutettuja aloi lla tydskentelee
16o ooo.

Vakuutuksenottajille tilanne
siiilyy ensi vaiheessa entise[liiiin,
silld Etera vakuuttaa edel[een
ainoana ty6eldkevakuutusyhti<ind
LEL-toimialoja.

U usi perustettu tydeliikevakuu-
tusyhtid vastaa ede[[een LEL:n eli
[yhytaikaisissa tycisuhteissa ole-
vien tyontekijiiin etiikelain mukai-
sen eltiketurvan toimeen panosta.
Vakuutustoimintaan tai eliiketur-
van sisiilt66n yhti6muodon muu-
tos ei tiissti vaiheessa vaikuta.

Nimen Etera E-alku viittaa
elfikevakuutukseen

Yhtitin nimi on kehitetty yhteistycis-
sd Mainostoimisto Evia Helsinki
Oyj:n kanssa. Ettikeyhti0n nimen,
Etera, atkukirjain yhdistdii nimen
eliikevakuutukseen.

Nimeen sisiittyy monta eliikkeisiin
tiittyviiii kiriain lyhennettii, kuten
e=eldke, t=ty6, ra:rahasto. Ktisit-
teenti nimi tuo mieleen latinankie-
lisen sanan eterna, joka tarkoittaa
kestiiviiii, pysyviiii ja vakaata. Ne
ovat hyviti ominaisuuksia eliike-
vakuutuksessa, jossa toiminnalta
edellytetiiiin pitktijiinteisyyttd, Iuo-
tettavuutta ja vastuu[[isu utta.

Yhtidn [iikemerkin on suunnite[[ut
suunnittelujohtaja llmo Valtonen
Mainostoimisto TBWA\PH S:sta. Lii-
kemerkin m uoto kuvaa pelkistettyii
e-kiriainta, joka saa symbolisesti
tehted muistuttavan muodon.
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Yaltion
Valtion eliikejtirjestel-
mfn uudistuksesta on
saatu neuvottelutulos
zg. 4.2oo3. U ud istu kse n
tavoitteena on turvata

turva
dessa.

telee

ty6uratta elijatkossa
eliike lasketaan kunkin
vuoden palkan ja karttu-
misprosentin mukaan.
VanhuuselZikkeelle voi
siirtyii joustavasti 6z
ia 68 ikiivuoden vtilil-
lii. Etiikkeetle jiiiimistii
koetetaan mydhenttiii
muun muassa sillii, ettii

letla
ratkaisu
raiteen
luissa
mana ollut

piirissii keide*yhteensovitukses-
ta ratkaistiin siten, ettii
yhteensovitus tehdean
eliikkeiden vapaakiriaut-
tamisen yhteydessti vuo-
den zoo4 lopussa.

Vapaakirjauttami nen
tarkoittaa sitii, ettii en-

vuotta zoo5 alkaneet

ttidn
2oo4

teknisesti

Ellketurvakeskus

Toimittaja Kati Kalliomiki
on nimitetty tiedottajaksi
Eliiketurvakeskuksen vies-
tintSosastolle 1 5.5.2003
lukien. Hdn siirtyy Eldketur-
vakeskukseen Vakuutus-
sanomista, jossa hdn on
tyoskennellyt toimittajana yli
kymmenen vuotta.

Filosofian kandidaatti, SHV
Ari lkonen on nimitetty
1 .6.2003 lukien Eliiketurva-
keskuksen ja tyoeldkelaitos-
ten yhteisen ansaintajdrjes-
telmdhankkeen johtajaksi.

Kauppatieteiden maisteri,
KHT Markku Alho aloitti
llmarisen sisdisen tarkastuk-
sen pddllikkond
1.5.2003. Aiemmin Alho on
toiminut Kansaneliikelaitok-
sen sisdisen tarkastuksen
pddllikkond. Hdn on suorit-
tanut tarkastusalalta myos
CISA- ja C|A-tutkinnot.

Diplomi-insinoori Ville Vuo-
nokari on nimitetty korkosi-
joituksiin luottoriskianalyyti-
koksi.

Kauppatieteiden maisteri
Ville Helske on nimitetty
osakesijoitu ksiin johdannais-
analyytikoksi.

Kauppatieteiden maisteri,
diplomi-insinoori Hannu
Nummiaro on nimitet-
ty sijoitushallintoon Risk
Manageriksi.

LEL Tytietiikekassa

Kauppatieteiden maisteri,
CISA Tapani Tuovinen on
nimitetty sisdiseksi tarkas-
tajaksi.

Filosofian kandidaatti Timo
Mlkeld on nimitetty kehitys-
pddllikoksi aktuaarin mate-
maattiseen yksikkoon.

Varma-Sampo

Filosofi an kandidaatti Riitta
Jokinen on nimitetty suun-
nittelupddllikoksi yritysva-
kuutuksiin. Jokinen toimi
aiemmin suunnittelupddllik-
konii Varma-Sammon henki-
lostohallinnossa.

Diplomi-insinoori Janne
Sipili on nimitetty rakennut-
tajapddllikoksi kiinteist6osas-
tolle. Sipil6 toimi aiemmin
pro.lektipddllikkond Raken-
nusosakeyhtid Hartelassa.

Varma-Sampo yhdisti suur-
asiakas- sekd asiakaspalve-
lutoiminnot 1.5. alkaen. Toi-
mintoa johtaa johtaja Hannu
Tarvonen, joka on Varma-
Sammon johtoryhmdn jdsen
ja asiakaspalvelut-toiminnon
johtaja. Tarvonen raportoi
tehtdvdssddn toimitusjohtaja
Paavo Pitkiiselle.

Yhteysjohtaja Ari Anttonen,
joka vastaa suurkonserniyh-
teyksistS, raportoi jatkossa
tehtdvdssddn johtaja Hannu
Tarvoselle.

Osastopddllikko Kirsti
From, joka vastaa suurkon-
sernivakuutuksista, raportoi
jatkossa tehtdvdssddn
vakuutusjohtaja Eija Kaipai-
nen-Perttulalle.
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mat.
atkaen kertyvtiii eltikettti

taan

r8o ooo
aiemmin valtion palve-
luksesta eronneille noin
450 ooo tydntekijiille
lasketaan vuoden zoo4
loppuun mennessd kart-
tunut eliike nykyiseltti
tavalla. Tiimii ns. loppu-
vapaakirjaan karttunut
eliike ja vuoden zoo5
jiilkeen karttunut eliike
lasketaan [opullista van-

valtion

Pardia
on Yhteisiiirjestd

ry. Akava-JS sen si-
iatkoijo yksityisen

ja kunnaltisen puoten
sopimusten

Akava
ei ole
Puron
se et
tusta.
lituksen

2oo3.
Soti lase lti kejiirjeste l-

mii ei kuulu nyt tehtyyn
sopimukseen. Sen muu-
tostarpeet selvitetiiiin
my6hemmin erikseen

t o 2oo! $taeWre

llmarinen

Filosofian maisteri Maarit
Wil6n on nimitetty laskenta-
pddllikoksi suurasiakkaiden
palveluosastolle. Hdnen
vastuualueisiinsa kuuluvat
sddtio- ja lisdvakuutuspal-
velut.
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Life expectancy coefficient
will curb pension

expenditure
Since people are expected to live longer,
pension costs witl rise considerably
as pensions wilI have to be paid for a
longer period of time. For this reason,
the pension reform for zoo5 wi[[ intro-
duce a life expectancy coefficient as of
2o1o to limit the expenditure caused
by an increased expectation of tife. The
life expectancy coefficient is catcutated
annuatly on the basis of the most recent
five-year mortatity statistics provided by
Statistics Fintand. The coefficient is not
determined by forecasts but by reatised
statistics, because the length of life has
generalty increased more than has been
predicted.

The lengthening of life is usualty
measured by life expectancy, which
describes the amount ofyears a person
of a given age is expected to live when
the mortatity rate remains on the [eve[ of
a certain year or time span studied. The
remaining life expectancy of a person
aged 65 was r8 years in zoor. During
the last 10 years the [ife expectancy
has increased by almost two years, and
during the last 5o years by nearty six
years. Thus, a 65-year-old person can be
expected to live another 24to 2l yearc
in zo5o.

Roughly estimated, an increase of
one year in the average tifetime witt
increase pension costs by five per cent.
lf no measures are taken, the pension
contribution ofthe next working genera-
tion wlt[ increase by as much as tens of
per cent compared with the preceding
generation.

When a person retires on an old-age
pension or an earty old-age pension,
the pension witl be adjusted by a tife
expectancy coeffi cient. A surviving
spouse's pension wilt be adlusted by
this coefficient in connection with the
integration of the pension, whereas an
orphan's pension is not adjusted by
the coefficient. A separate coefficient is
determined for each age group born in
a particutar year. Persons born in 1948
are the first age group to whom the [ife
expectancy coefficient witt be applied.

The life expectancy coefficient offers
the insured a chance to choose whether
to preserve the size of their present
pension by staying longer in the labour
market, or whether to accept a smaller
pension at the current retirement age.
When comparing age groups born in
consecutive years, the life expectancy
coefficient does not cause any consid-
erabte changes in the amount of the
pension.

For example, Susan was born in
r95o and Mary in ry49.fhe salary of
both ofthem amounts to 2,ooo euros
and the pension to 50 to 6o per cent
of the salary. lf these women retire at
the same age, their pensions are equal
in amount before adjusted by the life
expectancy coefficient. Mary retires at
the age of 53. lf Susan also retired at
this age, her monthly pension would be
approximately four to six euros smaller
than Mary's due to the application of
the life expectancy coefficient. ln case
Susan decided to continue working for
another two to three weeks, she would
receive an equalty targe pension as
Mary.

The last institution principle
enters into force in six

months'time

Pensions wilt be paid by
one Pension provider

For persons who have been emptoyed
both In the private and the public sector,
the entire pension witl be paid by one
pension provider only as of the begin-
ning of next year. Then the last institu-
tion principle wit[ atso be extended to
the public sector. Up to this point, a per-
son may have received a pension from
many different pension providers.

The principte of the last pension
provider has been comptied with in the
private-sector pension scheme from the
beginning, i.e. from ry62. As of zoo4,
this principte wilI atso appty to the pen-
sion schemes for persons emptoyed
by the State, the locaI government, the
Evangelica[-Lutheran Church of Fintand
and the Social lnsurance lnstitution
(Kela). The pension schemes ofthe Bank
of Finland, the Province ofAtand and the

Orthodox Church of Finland, for exam-
ple, remain outside this arrangement.

The amendments to the legistation
concerning the private-sector pension
scheme and those pubtic-sector pension
schemes that wilt come under the last
institution principle wilt be compiled
into a bitt and submitted to Partiament
in the early autumn.

ln accordance with the last institu-
tion principte, the last pension provider
gives a compitation of decisions on the
pension applicant's every pension under
such pension schemes that have falten
within the scope of this principle. ln ad-
dition, the [ast pension provider also
handtes the payment of the pensions
in accordance with the compilation of
decisions as wel[ as other tasks related
to pensions.

The last pension provider does,
however, not make decisions on a
pension under another pension scheme.
It cannot, for exampte, change the
amount of a penslon under another
scheme.

The pensioner witl benefit from the
last institution principte. Nowadays, an
emptoyee who has been covered under
several different pension schemes re-
ceives separate pension decisions from
each scheme. Moreover, pensions under
different pension schemes are paid on
different dates. And, when the pension-
eis situation changes he or she has to
separately notify att the institutions pay-
ing the pension about the change in his
or her situation.

After the principle of the last pension
provider has come into force, the retiree
wlt[ receive onty one compilation of
decisions from which the entire amount
of the pensioner's earnings-related
pension can be seen. The statutory
earnings-related pension witt be paid in
its entirety on the same date, and if the
situations change, the pension recipient
need only contact one pension provider.
Confirming the withholding of tax can
atso be done in one go.

The last institution principle witl be
apptied to pension apptications that
become pending after r.lanuary zoo4.

Morio Lindholm
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Vuorineuvokset
ovat puhuneet

euvokset ovat katsoneet
tarpeelliseksi henkikjkohtaisesti
mierrid ehkejlrjestelmimme tule-
vaisuutta. Se osoittanee ty<iehke-

jirjestelmd.n painoarvoa yhteiskunnassamme.
Uuttahan ei toki ole ryonantajajirjestdjen kor-
kean luottamusjohdon kannanotto ty<ieliik-
keidemme historiassa. Jo 1960-luvun alku-
puolella he ottivat kantaa, miten toimihenki-
l<iiden kokonaiselakkeet tulisi jdrjestaa TEL:n
voimaantulon jdlkeen. Vuorineuvos Jacob
von Julinin klsialaa olevaa suositusta raisivat
noudattaa pldasiassa vain tycinantajajdrjestrit,
kunnes nekin siiti vlhin ldnin luopuivat.

Nyt tehry kannanotto on vallankumouk-
sellinen. Edellytetiinhdn siinl kiytinnrissd
siirryttdviksi etuusperusteisesta elikejlrjes-
telmlstd kotitekoiseen maksuperusteiseen.
Maailmanpankin ajatukset ovat kohdanneet
otollisen maaperdn neuvosten ajatusmaailmas-
sa. Tycintekijciille toki annetaan mahdollisuus
yllapiraa eruusperusteista jlrjestelm[[, mutta
tydnantajajdrjest<in korkea luottamusmiesjoh-
to suosittelee mieluummin etujen leikkauksia
kuin ettd ty<intekijat suostuisivat maksujensa
korottamiseen.

Sen sijaan OECD:n rahastoinnin lislimistd
koskevat suositukset eivlt saa "Eteldrannan"
tukea. Rahastoinnin tarpeellisuudesta ja
tarpeettomuudesta on meilla aina kayty
debattia.

Vuoden 1852 k<;yhainhoitoasetuksen seu-
rauksena seurakuntien di perusraa heteapura-
hastoja. "Hemeen Historian" mukaan "useissa

seurakunnissa esiintyi pyrkimystl kartuttaa
vaivaiskassoja, joiden varoja ei hatdvuosina-
kaan aivan vihiin kulutettu. Sanomalehdissl
keskusteltiin tdllaisen silstdmisen tarpeellisuu-
desta. Suomettaressa kirjoitettiin v. 1864, etrl
oli aiheetonta koota vaivaiskassoihin siisrrijd,
vaan ettl oli kannettava niihin vuosittain vain
sen verran varoja kuin arvioitiin tarvittavan.
Hamdleisessa nimimerkki Maamies esitti sen
pdinvastaisen mielipiteen, ettd vaivaishoito tar-
vitsi kylla silstrivaroja ja ettd hyvind vuosina
oli vaivaiskassoja kartutettava. Siten ensinnd-
kin vlltetidn turhaa tycitd arviolaskuissa ja

taksan teossa. Toiseksi viljavuosina vaivaiset
eivdt tarvitse niin suurta apua kuin katovuo-
sina ja viljavuosina useat, jotka karovuosina
itse tarvitsevat apua, voivat maksaa malsunsa
vaivaiskassaan. "

Mielenkiintoinen ajatus on anraa rycinre-
kijiille oikeus pddttdi, haluaako hdn sdlstdl
elikevuosiaan varten vai kiiyrtiin rahansa heti.
Ei tarvittane kovin kaksista ennustajaa kerto-
maan, kuinka tuossa mahtaisi kiiydii. Onhan
meilla site paitsi kaksi ennakkotapausta tlllai-
sen valinnan tuloksesta.

YEL:ssi yrittajalla on todellisuudessa
mahdollisuus pdittdl ehkepalkastaan varsin
vapaasti. Tuloksena on ollut seki todellisiin
tuloihin ette tarpeeseen ndhden useimmiten
al imitoitettu elaketurva. Perusteluna alimitoi-
tukselle yritt2ijiit ovat kertoneer, erte yriryksen
realisointi turvaa heidin eldkepd.ivdnsl. Mo-
nen osalta raisi turva kadota hetkessl g0luvun
lamassa.

Toinen ryhmi, joka jiirjesttipiiiitdksellii
minimoi maksunsa ja siten eldkkeensl, on
maanviljelijet. Vaikka valtio kiytlnncissd
sitoutui maksamaan valtaosan heid?in eli-
kekustannuksistaan, pdltti tuottajajiirjestri
aikoinaan minimaalisista hehtaariarvoista
ehketulon perustaksi. MTK tosin taisi uskoa,
ettd kansaneldke hoitaa maanviljelijriiden eliik-
keet riittdvdlle tasolle.

Tyrinantajajiirjestrin korkean luottamus-
miesjohdon ajatusten lahtokohdat ovar perus-
teltuja ja huoli sosiaaliturvamme tulevaisuu-
desta aiheellinen. Moniin heidiin ajatuksiinsa
on helppo yhtyd. Kuitenkin radikaaleimmat
elikejirjestelmld koskevat muutosa.iatukset
ovat varsin vieraita useimmille suomalaisille.
Sukupolvesta toiseen kestlvli ehketurvaa ei
rakenneta vuorineuvosten esittlmllli tavalla.
Ehdotuksen mukaisesti on todella aiheellista
seurata juuri tehtyjen muutosten vaikutusta
ja tarvittaessa ryhtyi korjausliikkeisiin. Se ei
kuitenkaan luo uskoa elekejdrjestelmdln, jos
itse kunkin olisi varaudutrava I 5 prosentin
leikkauksiin eleketurvassaan.

=
o
-IAIAIO
t,o:o:

;
;cl:

Laikus

! o 2ooJ Tti;e/6ixe E



-

>
t>

l>

L>--

-

Tilnil vuonna
ilmestyneitt

Tutkittua
tietoa
eleketurvasta
Eliketurvakeskus on elilketu rvan

tutkimuksen luonnollinen koti. Se tarjoaa

tutkimukselle kiintein yhteyden elike-

iiiriestelmflin, sen tietovarastoihin ia asi-

antuntiioihin. Ellketurvakeskuksen tutki-
musohielman mukaan keskeislksi aiheiksi
on asetettu eliketurvan kansainvllinen
vertailu, varhainen poistuminen tyiielfl mts-
tI, tyiissi iaksaminen, tyiikyvyn ia yrltysten
tyiiolosu hteiden merkitys ellkehakuisu u-

teen sekii kansantalouden ia eliketurvan
vuorovaikutus.
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