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Tarvitsemme
taitoammattilaisia

/^t uomessa on palion tyritttimil ia vaalitaistelussa huomio kiintyikin
\ vaikeimman rycittomyyden hoitamiseen. Ns. kovaan ytimeen katso-
\ taan kuuluva,-r yti rfO 000 sellaista suomalaista, joijen tycittcimyys

\.-, on pitkitrynyr ja joiden vanhentuvalle ammattiraidolle ei ole asuin-
paikkakunnalla kysyntdd. Keskitryessdmme tuohon aitoon hataen ja akuumiin
hairic;on saaramme politiikkatasolla jiittiiii liian v:ihiille huomiolle toisen, selvdsti
aistittavan vaaran.

Ns. suurten ikaluokkien koulutus on usein puutteellinen, mutta klytlnnon
kokemuksella hankkimiensa taitojen varassa ne ovat pydrittdneet yhteiskunnan
ja talouden perustoimintoja. Saatamme joutua pulaan noiden toiden tekijoistd,
kun nykyiset 50 - 60 -vuotiaat poistuvat rycieldmdstd. Ne tycit eivit ole usein-
kaan siirrettlvissd Suomesta muualle eikl maahanmuutto helpota tilannetta
pitkaan aikaan, ei ehke koskaan merkittdvisti.

Samaan aikaan koulutusajat akateemisissa ammateissa pitenevdt ja rytiuran
aloittaminen viivisrly. Ylikouluruksen vaarasta ei kuitenkaan yleisesti puhuta,
koska melkein kaikki kokemuksemme kehottavat edelleen lisldmiln koulutusta
ja uskomaan, ettd paras sivisrys ja koulutus antaa varmimmat takeet ry<iehmissi
menesrymiseen. Kuitenkin hhesrymme tilannetta, jossa ei ole enll mdlrlllistd
puutetta korkeasti koulutetuista, vaan osaavista tekijdisti.

Teoreettisen yleisviisauden ja hallinnollisen taidon arvostus ndkry jo nyt
yliopistojen koulutusohjelmissa sekl niihin pyrkij<iiden valinnassa. Tyonhaki-
joiden joukossa saattaa olla kahden tutkinnon maistereita, joille ei ole ehtinyt
viela 30 vuoden ikldn mennessd kerryl mainittavaa tyrikokemusta. Samaan
aikaan taito- ja hoiva-ammattien tyripaikkoihin ei tule montakaan hakijaa,
ainakaan kasvukeskuksissa.

Kysymys ei ole niinkedn koulutuksen vdhentdmisestd kuin sen suuntaami-
sesta. Koulutusa.jat tuppaavat venymddn kaikilla aloilla, koska jo nyt tarvitaan

ryotaidon ohella yleistietoja, sosiaalisia taitoja, yrirysajattelua ja valmiuksia kan-
sainvdlisiinkin kontakteihin. Tydmarkkinakaskujen "reipas nuorimies" ei tule-
vaisuudessa parjaa pelkalla tekemisen meiningillii ja hyvalla hanskatuntumalla.
Opiskeluien viivdsrymiseen ja venymiseen on silti lupa pyrkiii vaikurtamaan,
koska liian lyhyeksi jldvl ryoura ei ole ongelma vain loppupdin osalta. Tosin
on ndl.ttoI siitd, etti hyvin koulutetut voivat jatkaa pitempdln rycieldmdssi kuin
ryon tekijdammateissa toi mivat.

Tyriurien lyhyyden ohella ongelmaksemme on nousemassa pula tekijciistd,
mike on jo totta varsinkin hoito- ja hoiva-aloilla. Se tunnetaan myos teknisissd
ja suorittavissa ammateissa. Tirollaisten ammattien
arvostuksen nostaminen voisi helpottaa tilannetta,
mutta markkinat hoitavat sen korjauksen vasta kun
on myrihlisrl. Viestil on saatava uravalintaansa
harkitseville nuorille nyt koulutuksen ja tyoeli-
mdn kautta. Valmius ryciskennelld ihmisten paris-
sa, auttamishalu seka tekninen taito ja kiinnostus
koneisiin nousevat arvoonsa. Nousua kannattaisi
hieman nopeuttaa.

Reijo
Ollikoinen
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4 Tutkimusprofessori Jouko Ltinnqvist:

lisli5 ioustoja tiiiikkeeksi masennukseen
Suomatainen liihtee nykyiiiin tydkyvyttdmyyselikkeette entistd
useammin mielenterveydellisistii syistii. Sitti mielenterveydessd ei
ole tapahtunut olennaista muutosta huonompaan suuntaan.

18 ElSkelautakunnan riippumattomuus vahvistui
Kun eldkelautakunta muutti pois Ettiketurvakeskuksen toimitalosta
viime vuoden marraskuussa, poistui viimeinenkin sen riippumatto-
muutta haittaava kauneusvirhe. -Tuomioistuimen pitea my6s ulos-
piiin niiyttiiii riippumattomalta ja esteettdmaltd Euroopan ih misoi-
keussopimuksen mukaan.

2O tietotraltinnon yhteistyd tarpeetlista
Ty6eliikealan selvityksissd on patjon pohdittu lT-alan yhteisty6n
Iisaamista ilman, ettti alan tehokkuutta lisdtivii kilpailu vaarantuu.
Toisaalta on todettu, ette monet vapaan kilpailun piirissa olevat
yritykset tekevat jo nykyisin varsin laajaa yhteistyOta tuki- ja tausta
toimintojen alueilla.

28 palkka.fi
Pientytinantajien maksut yhdettii palvelutla
Ltihes jokainen uusi yrittaja tai vaikkapa kotinsa korjaaja on t6r-
mannyt tydnantajan velvollisuuksiin, jotka tuntuvat hankatilta ja
monimutkaisilta. Asiaan on nyt tulossa hetpotusta, kun pienty6nan
tajilte oltaan luomassa lnternetissa toimivaa maksupalvelua.

PUHEE}TVUORO

7 Kestiiviitkti Attaksen hartiat?
Tampereen yliopiston professori Matti Tuomala pohtii kotumnis-
saan, miksi monet uskovat, etta verotus ja julkiset menot ovat
syypiiitii moniin ongelmiimme, muun muassa tydttdmyyteen. Han
uskoo, etta yksi syy voi olta tavassa, jolta julkisen sektorin kokoa tai
veroastetta mitataan la tulkitaan.

TI LASTOISTA PO! TI ITTUA

U usien osa-aikaelekeldisten m6drd kaksinkertaistui
Vuonna zooz siirtyi yti 16 ooo henkiltjd osa-aikaeldkkeelte. Se on
noin kaksi kertaa enemman kuin edellisenii vuonna. Erityisen innok-
kaasti osa-aikaeliikkeelle siirtyiviit yksityisen sektorin tytjntekijAt,
joita oli yli ro ooo.

ITSE ASIASSA KUUTTUilA

1O Asenteet sosiaaliturvaan pysyvie
Aineellinen edistys ei kerro aina koko totuutta
- Sosiaaliturvan historia osoittaa, etta arvojen tasolla asenteet
toisten avustamiseen ja huono-osaisuuteen ovat sailyneet hammas-
tyttavan samanlaisina. Toisaalta ennen osattiin elaa ja tehda tyota
ehkii nykyistii joustavammin. Menneesti on silti valtettava teke-
masta suoria johtopiiiit0ksi;i nykyaikaan, uskoo Helsingin yliopiston
lehtori Panu Pulma.

2! ryOmarkkina jiirjesttit:
Menestyksetlinen sijoitustoiminta
parasta yhteiskuntavastuuta
Tydeliike-lehden kysetyn perusteella tytjmarkkinajiirjest6jen mieles
ta parasta etiikelaitosten yhteiskuntavastuutlista siioitustoimintaa
on sen menestyksellinen hoitaminen.

26 Sosiaativakuutuksen
huippuasiantuntijoita kouluttava
TOPSOS kutsuu mukaan
-Tarvitsemme sosiaalivakuutuksen eri tehtaviin laaja-
alaiseen arviointiin la kansainvdlisiin vertailuihin pystyviii
huippuosaajia, sanoo Topsos-koututushankkeen johtaja,
professori Veli-Matti Ritakallio Turun yliopistosta.

FAKTAA

1! etateturvaa sukupolvesta toiseen
VertaiLuja uuden ja nykylain mukaan lasketuista
etiikkeistii

16 Yrittiijiin tytitttimyysturvaan pientd
parannusta
Vaikka uusi tydttdmyysturvalaki paransi loiltakin osin
yrittiijien ty6,ttbmyysturvaa, aukoton se ei vield ole. Muun
m uassa vdhitellen lakkaavan tyotttjmyysetakkeen tilalte
yrittiijille ei ole saadetty mitaan korvaavaa jiirjestelmiiii.

22 f tatelarjestetmdn kannustimet edistEvit
tydssli iatkamista?

Viime vuosien tavoitteena on ollut kehittdd etiikejiirjes-
telmdii tydn tekoa kannustavaksi. Tdmd niikyy r99o- ia
zooo-tukujen eliike- ja verouudistuksissa. Uudistusten
jiitkeen olisikin syyta seurata, mihin suuntaan eliikejiirjes-
telmtimme kannustavuus on kehittynyt, ja onko uudistuk.
sitla ollut vaikutusta ikddntyneiden tybssii kdyntiin.

OSASTOT
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Tutkimusprofessori Jouko Lonnqvist :

Lisee joostora
lalkkeeksi

masennukseen

Tydkyvytttimyysellkkeetll olevat cekl henkllOt,

f oltla alkol tydkyvyttSmyysellke vuoslna 2ooo'2oo2

Iy6kyt ytt6- Henkll6$ lollla alkol ty6kyqTtt6myyselXke
mryselik- Ellke my6nnetty El5ke mydnnetty

keelll 3r.rz. Kalkki mlelenteweyden magennuksen

hIlrldn perusteella perusteella

Lukumi5ri % Lukumiirl %

2ooo 2zlzoo 2tooo 71oo 29,6 37oo t,5
2ool zrSzoo 146oo t4oo 3o'o 39oo t5,7

,oo2 :rtl1oo 26500 Sroo to; 41oo r5'5

Luvulssa mukana kalkkl tyBelikepuolen tyOkyvyttdmyysetiikkeet"
el kansanelikkeltl.

%- lu ku kertoo osuuden kai kista my6nnetyisti tyii$vytttimyyselikkeisti.

Suomatainen [6htee nykyiitin

tyti kyvyttti myysetti kkeette

entistt useammin mielen'

terveyde[lisistii syistti. Sitti

mietenterveydessd ei ole

tapahtunut olennaista

muutosta huonomPaan

suuntaan.

ike avuksi ja huolestuttavan kehiryksen
katkaisijaksi? Tehokas liiiike olisi tyti-
elemen uudenlainen joustavuus, sanoo
mielenterveyteen perehrynyt Kansanter-
veyslaitoksen tutkimusprofessori Jouko
Ltinnqvist.

Ltinnqvist on tutkinut suomalaisten stressi- ja masennusoireita,

ryduupumusta sekd varsinaista kliinistd depressiota Terveys 2000
-tutkimuksessa.

Masennustilat ohittivat io 1990-luvun vaihteessa sydan- ja
verisuonitaudit alkavien tycikyvyttcimyyseldkkeiden syynii. Ty6-
kywyttiimryselakkeen myiintlmisperusteena depressiot pitdvdt
yha karkitilaa.

- Depressioiden mllrdn kasvu pysahryi ruosituhannen vaihtees-

sa, mutta ei tiedetd, onko pysdhdys pysyvaii, Lcinnqvist sanoo.

Talla hetkella masennus rulee kalliiksi yhteiskunnalle. Vuosi-
tasolla puhutaan kaikkine seurannaiskuluineen yhteensd yli 500
miljoonasta eurosta eli "vanhana rahana' yli kolmesta mil.iardista
markasta. Pelkdstddn sairaslomapdivistd kerrfy melkoinen lasku,

nyt joka seitsemds sairaslomapdiva kirjoi-
tetaan masennuksen takia.

Tulevaisuuteen katsoen hllyttdvdd on,
ettd mielenterveyden ongelmia esiinryy jo
alle kouluikiiisten keskuudessa noin joka
kymmenennella lapsella. Nuoruusurosien
aikana heiric;iden mldrd lisddnryy ia nou-
see aina aikuisten tasolle saakka.

- Mikiiiin tutkimus ei kuitenkaan
osoita, ettd suomalaisten mielenterveys
olisi huonompi kuin muunmaalaisilla.
Suomalaiset eivdt myciskddn voi nyt
entistd kehnommin, pdinvastoin. Monet
asiat ovat kehitrymlssd mielenterveyden
osalta parempaan suuntaan, Ltinnqvist
korostaa.

My<inteistl pslykkisen hyvinvoinnin
kehitystl kuvaa esimerkiksi itsemurha-
kuolleisuuden jatkuva lasku vuodesta

StAe/are 2 o2oOt
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1990 hhtien. Itsemurhakuolleisuus
laski pitkaan jatkuneen nousun jiilkeen
kymmenessi vuodessa neljanneksella yli
40 vuoden takaiselle tasolle.

Vuonna 2000 Suomessa tehtiin yh-
teensd 1165 itsemurhaa eli sataa tuhatta
asukasta kohti 22,5 itsemurhaa. Miesten
tekemia niistd oli 873 eli 34,6 saraa tu-
hatta asukasta kohti. Vastaavasti naisten
tekemia oli 292 eli I 1,0 sataa tuhatta
asukasta kohti.

Todenndkciisin yksittlinen syy itse-
murhakuolleisuuden laskulle on Lcinn-
qvistin mukaan juuri keskeisen riskite-
kijIn, masennuksen, havaitsemiseen ja
hoitoon kiinnitetty huomio.

- Viimeisen 10 - 15 vuoden aikana
rydterveys- ja terveyskeskushdkdreitd on
koulutettu tunnistamaan masennus.
Samaan aikaan lciytt<icin on saatu uusia,
entiste parempia liiiikkeiti. Masennus on
saatu piilohuipun takaa plivlnvaloon.

- Oma merkiryksensl on sillakin, ettl
nimekkd.dr henkiltit ovat julkisesti kerto-
neet sairastavansa masennusta. Tautiin
pitkaan liittyneitl tabu.ia on rikottu,
masennuksesta on vihitellen tulossa
sairaus muiden sairauksien joukkoon,
L<innqvist sanoo.

Keski-ikfl iset vaarassa

Masennukseen sairastumisen huippu on
45 - 55 -vuotiaana. Ikiinryneet, yli 60-
vuotiaat, joiden on oletettu sairastavan
masennusta muita useammin, potevat-
kin ldhinnl lievil mielialan laskua eivlt-
ka niinkaan varsinaista masennusra.

Keski-ikiiii ja mytihiiistii keski-ikaa
voidaan pitdd masennukseen sairastu-
misen kannalta kriisiaikana monestakin
syystl. Ti.rolloin vuodet ovat usein jo jdt-
reneer ielkiean, on kaikenlaisia frysisid
vaivoja, jotka verottavat voimia. Mukaan
kuvaan on usein varsinkin miehilla tullur
isona riskitekijiinli alkoholi. Miehet sai-
rastuvatkin masennukseen keskimlirin
aikaisemmin kuin naiset.

- Niiyttii:i siltd, ettd estrogeeni suojaa
naisia masennukselta - ei kuitenkaan
niin, etti estrogeenipillereiti popsimalla
masennuksen voisi estii.

- My<ihlisessd keski-iissi eli yli 55-
vuotiaana on sekin riski, ettl rycinantajat
usein mielellein soisivat heiddn sulkevan

rycipaikan oven viimeisen kerran. 90-lu-

ffi
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vulla nihtiin, kuinka vahvoja olivar ne
voimat, jotka jyllasivit tycipaikoilla,
Lcinnqvist muisrurraa.

Toisaalta my<is nuoret aikuiset naiset
ovat vaaravycihykkeessl. Elimd.ssd on
paineita, opiskelu, ry<i tai sen puurru-
minen, perheen perustaminen, velkoja,
liian vdhan unta. Ei ole ihme, jos voimat
uupuvat.

Laatuhoitoa ajoissa

Vakava masennus kestdd L<innqvistin
mukaan keskimddrin neljastd kuuteen
kuukautta. Thuti alkaa hitaasti, pahenee
vdhitellen ja alkaa sy<idl toimint"kykya.
Syvimmdssd vaiheessa ihminen on aloi-
tekyvyt<in eikd. saa mitiin aikaiseksi, jo
piivittiiset rutiinit kuten pukeutuminen

2 o 2Oo! StAe/dire
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t Tutkimusprofessori
louko Liinnqvistin mielesti

mikiiiin tutkimus ei osoita, etti
suomalaisten mielenterveys

olisi huonompi kuin muunmaalaisilla.
Suomalaiset eiviit myiiskiSn voi nyt

entisti kehnommin, piiinvastoin.

ja hampaiden pesu saattavat olla ylivoi-
maisia tehtdviI Aikaansaamarromuus
vain ruokkii osaltaan masennusra.
Myiis paraneminen alkaa hitaasti, toi-
mintakyky palautuu vdhitellen. Noin
puolet vakavista masennuksista uusii
parin vuoden sisilh.

Lcinnqvistin mielestl olisi tdrkeid ym-
mdrtdd sairauden vaiheittainen kulku ja
sovittaa koti- ja tycieldml siihen. Kyse
on kuin suuren palapelin rikkomisesta
ja uudelleen kokoamisesta. Pala palalta
kuva sirkly ja pala palalta se korjataan.

- Yksilcitasolla jokainen voi tehda
inventaariota ehmistlln, kun huomaa,
ettd voimat alkavat hiipua. Silloin olisi
viisasta keventld kuormaa. Ei huippu-
urheili.iakaan harjoittele koko a.ian td,y- >silli vaan hellittiiii v?ililla.



Mielenterveyspdvelujen saatavuudes-
sa ja kdytcissi Lcinnqvist sanoo edelleen
olevan puutteita.

- Vain noin puolet masentuneista
saa oikeaa hoitoa oikeaan aikaan. Nai-
set etsiytyvlt avun piiriin lehes kaksi
kertaa miehil useammin, mike ei ole
yllattavaa.

- Masennuksen kehitryminen on hy-
vin heterogeenistd ja sairaus on monien
tekij<iiden lopputulos. Sairaus muodos-
taa monimutkaisen ongelmakentdn ja
olisi td.rkedl, ettl siihen pddstlin kaikilta
osilta kasilai riitrlvdn ajoissa, Lcinnqvist
korostaa,

- Hoidon pitfi olla paitsi riittdvid
mycis laadukasm. Nyt maksetaan kallista
hintaa, kun masennus n[kyy el2ikepdd-
t<iksinl, han korostaa.

LisXX joustoia

Ldnnqvistin mukaan ei ole vldrin sanoa,
etta masennus on tarttuva tauti.

- Ty<ipaikalla masentunut herittdl
usein alkusympatian jllkeen d.rrymystd.
Kun rytikaverin tyciteho laskee, rycit ka-
saanruvat muille. Heilll taas on yleensl
riittlvdsti jo omiakin toitii ja lisltehtiiviin
suhtaudutaan karsaasti. Tilanne vaikut-
ma koko ryriyhteiscicin ja rasitma sitl. Jos-
kus voidaan puhua jopa kollektiivisesta
masennuksesta.

- Depression taakkaa eiviit kannakaan
vain ryrieldkeyhticit vaan me kaikki, hen
huomauttaa.

- Mycis ry<ieldmdssl pitlisi olla mah-
dollisuus pddstd vdhemmiilh erilaisten
ratkaisujen avulla vaikkapa edes muuta-

- El olc vllrln sanoa, etti masennus
on tarttuys tautl. Ilopalkalla masen-
tunut herltttl useln alkusympatlan
fXlkeen lrtymystX. Kun tydkaverln
tytteho laskee, tyrtt kasaantuvat
mulllc. TllennG yelkuttea koko ty6-
yhtcls60n la reslttra slt5. loskus
voldeen puhu! lopa kollektllvlsesta
m.sGnnuksetta, Ltnnqvlst toteea.

mien kuukausien ajan, kun ry<intekijan
toimintdryky ei ole sataprosenttinen.

- Tiillainen ajattelu on ollut vierasta
llnsimaiselle ahneelle elementavalle ja
uuden ajatusmallin opemelu on varmas-
ti vaikeaa. Ehka uusi rydeldkejiirjestelml
ope[aa meidet uusille mvoille niin, ett-
emme enIl syti lyhytniikiiisesti vitaalista
pllomaamme, Lrinnqvist toivoo.

- Tycielemessi ei saisi vallita on - off
-asenne. Nyt ilmapiiri on sellainen, ettd
jos ryontekiji ei ole riittdvin lahjakas ja
tuottelias, rulee vaikeulaia. Kun ryovnki
pian alkaa loppua ja kaivataan maksu-
miehid, joudutaan ojasta allikkoon, hdn
varoittaa.

HIn lciytiiii ty<iellmdstl hyviakin
merkkejl.

- Esimerkiksi mentorointi on ollut
positiivinen ele ja senkaltaista toimintaa
olisi syytd lisiitii.

Terveys 2000 -tutkimuksessa ke-
rlrtiin ensimmdistd kertaa Suomessa
edustavdla vdest<iotoksella diagnostiseen
haastattelututkimukseen perustuva tieto
mycis alkoholiriippuvuuden yleisyydestd.
30-64 -vuotiailla miehillii alkoholismia
oli noin kahdeksalla prosentilla ja naisilla
alle kahdella prosentilla.

- Tulos on odotusten mukainen ja
vastaa muista ldnsimaista saatuja tu-
loksia.

- Huolestuttavaa on, ettd alkoholin
kiiytt<icin liitryvii kuolleisuus on noussut
voimakkaasti viimeisen vuosikymmenen
aikana. Llhivuosina edessd on lislksi
alkoholin kulutuksen voimakas kasvu
terveyshaittoineen, Ldnnqvist sanoo.

Te irsiti : Gre etto Lom m I n e n
Kuvot: Uzi Voron
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Kestfrviitko
Atlaksen

hartiat?

telutilaisuudessa: "Jos
astetta oikein, qpnqry
tuksia ja

vlt kehumaan
briljeeraavia

Jot viilte

Erittdin

l95l-l

luku oli

luvut osoittavat
taloudenkuitenkin ren,

rtlencsry}scn ja .

ett6 yhteys

Kireii verotuhsemme on monella
ouulle ruomittu yhdeksi syypliilai
suureen Veroulscen

MattlTuomolo
Professorl

Tampereen ylloptsto

tornen oll

Nokian apaiset menestlntarinat (tcgol-
lakin on mennyt varsin vaadmattomasd
viime vuosina), ry6llisyysasre on ollut
viirneisen kehdenkymmenen vuoden
ajan korkeampi huin USA:ssa.

korjausta, jotta
75 proscnttiin.

suurten ikii-

tytillis-
tar Kuitenkin

verot ja
menot o\rat huomattavasti kor-

kcamrnat kuin meillii, ja josta puutru t tiivdt uudelleen nrlkirut vero*

ja tanskalaisct

I r 2oo! fiiir,frira

arinan mukean herra Laftr
piirsi kndnnetyn U-rrtuo-
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2002 lopussa osa-ai-
kaelakelaisia oli jo melkein
40 000. Heistl tytiskenteli
yksiryiselfti sektorilla 59 pro-

senttia. Osa-aikaeliikkeelli olevien mde-
rd on kasvanut nopeasti vuodesm 1998
alkaen eli sinii aikana, kun alaikiiraja on

Vuodesta 1998 alkaen uudet osa-ai-
kaelrkkeeseen oikeutetut ikiiryhmiit eli
56- ja57-vuotiaat ovat siirryneet paljon
osa-aikaelekkeelle.

Osa-aikaeliikkeen saajista kolmannes
oli 56- ja S7-vuotiaita vuoden 2002
lopussa. Mutta mytis vanhempien ikd-
luokkien kiinnostus osa-aikaellkkeelle
siirrymiseen on kasvanut tiinl aikana.

Osa-aikaellkkeen suosiota selittlnee
se, ette ikiirajan alentamisen aikoihin
jiirjestelmt sai paljon mytinteistd jul-
kisuutta, se alkoi tulla tutuksi. Mytis
rytinantajien ja tytintekijdiden asen-
teet osa-aikatyiihon muuttuivat ehka
entista my<inteisimmilai l gg0luvulla
samalla, kun ep[ryypilliset tydsuhteet
yleisryiviit.

Mytinteisiin asenteisiin vaikumaa var-
masti mytis se, ette osa-aikaelike on ollut
sekii rysnantajalle emi rytintekijdlle var-
sin edullinen. Tytintekijiille osa-aikaeliike
on edullinen vaihtoehto kokopiiiviitytil-
le, varsinkin kun lisdlntynyt vapaa-aika
otetaan huomioon. Vanhuuselekekeen
ei ole juuri alentunut osa-aikaelekkeelle
siirtymisen takia. Osa-aikaeliikejlrjes-
telm[ on mytis tytinantajalle edullinen,
koska se kustannetaan yhteisesti.

I

stui

Osa-aikaelilkkeeseen muutoksia

Osana ehkkeiden kokonaisuudistusta
eduskunnassa pldtettiin viime sylsynii
osa-aikaeliikkeeseen tehtivisti muu-
toksista. Osa-aikaehkkeen alaikiraja
palautettiin ennalleen 58 vuoteen.
Samassa yhteydessl plltettiin, ettii
osa-aikarydsti karttuu vanhuuselikettii
samalla lailla kuin kokoaikatytistii. Eli
vanhuuselakettd karttuu osa-aikatytistii
1,9 prosenttia 58-62-v'totiaana je 4,5
prosenftia 63-68-vuotiaana.

Ansion alenemasta elekettl karttuu
uudessa jirjestelmiissii puolet nykyises-
d. eli 0,75 prosentda vuodessa. Thrkoi-
tuksena on, etta karttuman alenemisen

Vuonna 2oo2 siirtyiyli16 ooo henkilOfi osa-aikaelek-

keelle. Se on noin kaksi kertaa enemmen kuin edellisent

vuonna. Erityisen innokkaasti osa-aikaelHkkeelle siirtyi'

viit yksityisen sektorin ty6ntekiiiit, ioita oli yli ro ooo.

seuraulsena osa-aikaeliikheen jfllkeen mukaan ne, jotka olivat viime vuonna
tulevavanhuusellkepienenee, koska 56-64'vaotiata siiilyttlv{t mahdol-
kokoaikarytissii jatkamisen halutaan lisuutensa siirtyii osa-aikaeliikkeelle
olevan vanhuusellkkeen kannalta entisinehdoin.
edullisempaa kuin osa-aikaelekkeelle Vanhat ja uudet sii6nn6laet ovat voi-
siirrymisen. massa rinnakkain vuoteen 2011 saakka,

Uudet sdiinn6kset kosker.at vuonna jolloin vuonna 1946 rynryneet saavut-

1947 ja sen ,iiilkeen synryneitii, joten tavat vanhan jflrjestclmiin mukaisen
uusien s:ilnntisten mukaan osa-ai- vanhuusekikeiiin. Vanhan jtujestelmtin
kaelakkeelle voi siirtyl aikaisintaan mukaiset s{iinniit haluttiin slilyttiiii,
vuonna 2005. jotta ne, jotka ovat olleet oikeutettuja

Vanho.ien sdilnntisten mukaan osa- osa-aikael?ikkeeseen, eivlt menettiiisi
aikaelzikkeelle voivat siirtfi vuonn a tilti mahdollisuutta lakiin tehtyjen
1946 ja sitl ennen syntynect. Temln muutos[qn seuraulsena.

Alkaneet osa-aikaellkkeet tggl -2oo2
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Osa-aikaeliikkeelle on kuitenkin hakeu-
dumu viimeisen vuoden aikana enniirys-
mdisen paljon. Eriryisesri 56-vuotiaat
ovat olleet innokkaita osa-aikael[kkeelle
siirtyjiii. Kaikista niistd, jotka siirryivtt
ylsiryisella sektorilla osa-aikaeliikkeelle
vuonna 2002, hieman yli puolet oli56 -
vuotiaia eliikkeen alkaessa.

Osa-aikaelakkeelle siirryneiden 56-
vuotiaiden lukum{.irii yli kalainker-
taisrui vuodesta 2001 vuoden 2002
loppuun. Mytis kaikkien vanhempina
osa-aikaelekkeelle siirryneiden miitrl
on kasvanut ti.ni aikana, muttci yhtl
paljon.

Osa-aikaeliikkeelle siirryneiden mdI-
rdt kasvoivat selviisti vuoden 2002 elo- ja

Ioppuvuodesta elikkelle siir-
ryneiden mddrlt alkoivat laskea. Edellise-
nd vuonna samantyyppinen kasrrupiikki
oli vuodenvaihteen tienoilla.

Milai osa-aikaeliikkeelle siirryneiden

Eltkepotitilkka nrikuttaa
hakrmlssm

HaIu siirry?i elekkeelle voi kawaa my<is
ellikepoliinisten toimien ja niistd kdytii-
vin julkisen keskustelun seurau&sena.
Tiillaiseen mahdollisuuteen viittasivat
myds lainsiidtijiit keviiillii 2002, kun
eduskunnan ryti- ja tasa-arvoasiainvalio-

kunta antoi lausuntonsa osa-aikaeliike-
Iain muuttamisesa.

Lausunnossaan valiokunta kiinnitti
huomiota elikepolitiikaa tempoile-
vuuteen ja jathuviin muutoksiin. TdIIii
valiokunta tarkoitti siti, ettl ikirajoja
nostetaan ja lasketaan ja elakkeiden
saandehtoja ja kerrymiis{iinttijd muute-
taan, Valiokunnan mielestd muutokset
"aihzuttavat epivarmuurta ikii2inryvien
ryOntehijtiiden keskuudessa ja lisilviit
pyrkimystl hakeutua eldkkeelle heti,
kun se on mahdollista",

Osa-aikaeliikkeen suosio voidaan
niihdii paitsi reaktiona elakepolitiikan
tempoilevuuteen, myiis osoituksena
siit[, ett{ osa-aikaeliikkeelle halutaan.
Osa-aikaeliikkeelle olevien myiinteisistl
kokemulsism on olemassa tutkimustie-
toa, mufta mytis lehdis6 on voinut lukea
monien ryyryvdisten osa-aikaelikeldisten
kertomulaia.

MarulTEkolo
E ldketurvo ke s ku kse n tutki j o
Pilnos: llkka Kumgnin
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Asenteet
sosiaaliturvaan

pysyrifl
Sosiaaliturvan historia osoittaa,

etti arvojen tasolta asenteet toisten

avustamiseen ja huono-osaisuu-

teen ovat siilyneet himmtstyttlvtin

samanlaisina. Toisaalta ennen

osattiin etiiii ja tehdti tytitii ehkii

nykyistii joustavam m in. Menneestii

on silti viittett6v6 tekemtistd suoria

johtopliiitti ksii nykyai kaan.

osentti Panu Pulmalla on
harvinaisen pitka perspek-
tiivi suomalaisen yhteis-
kunnan apua tarvitseviin.

Itse hiin suhtautuu vaatimattomasti
muutaman sadan vuoden aikamatkalle
suomalaisen sosiaaliturvan historiaan
vieneeseen tutkijanuraansa.

- Todennekoisesti ruotsinkielises-
td vlitdskirjastani osattiin lukea vain
alaotsikko "Fattigvlrd i frihetstidens
Finland", vaikka oikeastaan tarkastelin
tutkimuksessa ktiyhyyden niiktikulmas-
ta keskusvallan ja paikallishallinnon
suhteita I 700-luvulla, Pulma otaksuu
pilke silmdkulmassaan.

Lastensuojelua, mielisairaiden asemaa
ja viimeksi vanhusvdestdd viime sotien
jelkeisessa Helsingissii kesitelleet tutki
musrytit ovat ilmiselvdsti olleet hiinelle
mieluisia. Lis?iksi hen on ollut mukana
kirjoittamassa vuonna I 994 ilmestynyttii
suomalaisten sosiaalisen turvan koko-
naishistoriaa "Armeliaisuus, yhteistiapu
ja sosiaaliturva".

Sopivasti haastattelua tehtiessi
vaalitaistelun takia lapsiperheiden,
ty<irtcimien ja elekeleisten asema on ta-
vallista korostuneemmin esilla julkisessa
keskustelussa.

Pulma nikee paljon yhtalaisyyksia
nylcyisessl polemiikissa entisiin aikoihin,
vaikka eldmisen ehdot ovatkin muuttu-
neet ratkaisevasti.

Vastiketta jopa avunsaajan
iflflmist6stE

Inhimillisen avun tarve ja puute on aina
niihry mieluummin taloudellisena ja mo-
radisena kuin yhteiskuntarakenteellisena
ongelmana.

Suomea yli vuosikymmenen piinan-
nutta joukkotytittcimyytti voisi m11-
rdllisesti hyvinkin verrata I 800-luvun
lopun Suomen maaseudun liikavdestci-
ongelmaan. Viranomaiset ja asiakirjat
kutsuivat tItI satunnaisista tilaplistciistii
irsensd ehttdvll maarydleisktiyhiilisttil
itsellisiksi, kotureiksi tai jopa muitten
nurkissa asumisen takia loisiksi.

Avuttominta osaa tuosta joukosta
edustivat rytikyvyttdmlt vanhat ja vai-
vaiset, jotka eliviit huutolaisina tai ktiy-
hainhoidon armopalojen varassa.

Panu Pulmr on vlrrcreln llelalngln
ylloplston lchtorlna huomannut ottn
monen oplskelllan tlytyy kilydt t0!s-
sX pystylkreen cltmttn pltkaupun-
klsoudulle.

Yhteiskuntatutkijat nimesivit heidet
jo omana aikanaan suhteelliseksi liika-
vdest<iksi, mutta useimmat valtaa pitd-
vistd ja hyvdosaisista niikivdt ongelmat
ihmisten laiskuudesta ja ryiihaluttomuu-
desta johtuvilai.

- Avunsaajien on itse ansaittava tur-
vansa etuketeen tai jiilkikiiteen, Pulma
kuvaa runsaan sadan vuoden takaista
ajattelutapaa.

Aarimmillaain hoitovastiketta saater-
tiin perid jopa milrd.imlllii kuolleen
avunsaajan jilimistti - keytenncissl he-
nen ryysynsi - vaivaiskassalle.

I
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Aineettinen
edistys ei l<erro
aina kol<o totuutta
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Suomessa on alna tarvlttu molempien
sukupuolten ia uselden sukupolvlen
ty6panosta. Alemmln ty6 oll hyvln
konkreettlsta ia lapset opplvat sen
vanhemmlltaan. llyt monet tehtivit
vaatfuat pltkii oplskelua ia vanha ko-
kemus koctaan foskus fopa haitaksl.

Vanhuus viel6 arvostelun
ulkopuolella

Ikdenqrmisesti aiheutuva kitka sukupol-
vien v:ililla ei ole ennenklln tapahtunut
kivuttomasti. Vanhuuden arvostus laski
1700-luvun lopulla, kun tilanhoidosta
vastuun ottanur nuorempi sukupolvi
koki tukalaksi luovutussopimusten eh-
tevelvollisuudet vanhempiaan kohtaan.

- Todellisuudessa maatilojen kan-
tokykyyn nehden ei tehry liian raskaita
syytinkisopimulsia, koska ylaiklin tila
ei mennyt nurin tdstd syysti. Iae asiassa
vanhulset osallistuivat talon triihin mo-
nin tavoin, Pulma tietdd..

Ovatko nyt pitkaaikaisrycirtrimd.t ja
elakeleiset muodostamassa uutta suh-
teellista liikav?iestctii?

- Joo, olen huomannur, etta ryi;ikiii-
set eivdt useinkaan nie oikeutettuna, ettd
jd.Addiln lepidmdin laakereille.

Eliketurvan taloudellisen rasitulsen
lisiksi nykyisessd vanhuuden arvos-
tuksen laskussa Pulma nikee muitakin
tekij0ita.

- Tietoyhteiskunnassa vanhenemi-
sesra syntFve elemankokemus ei end.I
tuota osaamista, josta olisi suoranaisesti
hydryl, kuten ennen.

Sukupolvien vdliton kanssakiyminen

on Suomessa vdhenrynyt lyhyessl ajassa
lensieurooppalaisittain kaikkein nopeim-
man rakennemuutoksemme takia.

- Yhteiskunnallisessa keskustelussa
on kuitenkin toistaiseksi visusti varottu
arvostelemasta vanhojen ihmisten eh-
mdnrydti sinlnsd.

Keskiverto elikeikiiisiii enemmdn
Pulma niikee nykyajan suhteellisena
liikaviest<inI tosiasiallisesti rytikyryt-
tdmini erilaisten tukijdrjestelmien har-

Panu Pulma on tutklnut! kulnka mea-
lals- fa kaupunkllalsnalset hoithrat
ennen lopset tydns5 oh€ssa fa aut-
tamalta tolslaan. Hin el kultenkaan
usko tillalsen luoyan lastenholdon
PaluusGen.

maalle alueelle jlineet, sanalla sanoen
Thipaleen-mallin syrjiiyryneet.

Sukupolvien perinnUllt jo katetta

Vertailuissa eri aikakausien vaililla taygry
kuitenkin olla tarkkana, silli suorien yh-
taldisyylsien vetlminen johtaa ryystin
harhapoluille.

Pulmaa ihmeryrtid yksi taannoi-
nen vdite, jossa nykyistii 60 prosentin
eliikkeiden tavoiterasoa moitittiin silli
perusteella, etti jo Ruotsin vallan ai-
kana elekkeet vasrasivat 100 prosenttia
palkasta.

- Kaksisataa vuona sitten virkamiehiii
oli vdhemmin kuin ylsi sadasta ihmi-
sesta ia heid:in piti hoitaa virkojaan niin
kauan kuin kykeniviit.

Nykyisessii ikiiintymisen uhkakuvia
maalailevassa keskustelussa vdhemmdlle
huomiolle on jiiiinyr, enl erityisesti suu-
ret ikdluokat jdttivft aikanaan perint<in-
si entistd harvempiin kiisiin.

Henkivakuutusten myy.idt ja ra-
hoituslaitokset ovar jo ymmlrtlneet
sukupolvien vdlilli odottavan kasvavan
varallisuuden merkityksen.

Toisadta meilli on vuosisatainen rar-
veharkintaisen sosiaalipolitiikan perinne
ja mytis syviin juurtunut uskomus, ertd
mikeen sosiaalinen ruki ei voi koskaan
olla saaj alleen vastikkeetonta.

- Tavallisilla ihmisilla on varmaa
tietoa, ett6 vanhusten varallisuutta kiy-
tetdin hoitomalsuihin, jos elikkeet eivdt
riiti niitl kattamaan.
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Monet alueelliset ylsiktit,

Suomessa naisten
kokoplivlitydn perinne

Kasvavasta ylsityiwarallisuudesta huoli-
matta Pulma korostaa, ettd vlhlvikisessd
Suomessa molempien sukupuolten tdp-
piivCisti tytipanosta on tarvittu ennen ja
todenntktiisesti tarvitaan ja*ossakin.

- Kaupungeissakin naimisissa olevien
naisten ansioryti on ollut meilla hyvin ta-
vallista, eikii mikrin kolmen wosikym-
menen takainen uutuus, Pulma sanoo.

Sen sijaan jo naapurimaassa Ruotsissa
naisilla on meistd poikkeava puolipiiivii-
tytin perinne.

Erilaisen elemenrytmin takia ennen
lapset voidin hoitaa jokapiivlistii leipli
hankittaessa rytiaskareiden ohella tai
vaihtamdla palvelulsia.

- MinE pyykkilin sinulleja sinl kait-
set lapsia vastavuoroisesti, Pulma kuvaa
viele I 95O-luvulla tavallista joustavaa
lasten kotihoidon jlrjestelmdi, jollainen

paljastui henen tehdessdiin haastattelu.ia
Kajaanin kaupungin historiaa varten.

Kotiapulaisuudssta apua
tekiiOllleenkin

Toieaalta kotiaskareet tarjosivat vielf,
1 960Juvun rakennemuumlsen Suomes-
sa tuhansille maaseudulta nrlleille nuoril-
le naisille astinlaudan palk&atytihon

- Ensin kotiapulaiseksi, siten vaikka-
pa baariapulaiselai ja lopulm tehtaaseen
tai konttoriin, Pulma kuvaa tuolloista
tyypilliste elemenkulkua.

Kotiapulaisen palkkaan kuuluva
asuntoetu helpod varattoman nuoren
siirtymistt maalta kaupunkiin, joita
asuntopula ja asuntojen suhteellinen
kalleus n[yttdi vaivaavan ikuisesti.

Seuraavalla vuosikymmenelle pit-
kiiln pohjustettu ajatus ydinperheestd
tuli kiiytiinntissl vallitsevaksi ja monet
verrattain varakkaatkin kokivat vah:in

hapealliselai kotiapulaisen palkkaamisen.
Palveli.ianhuoneita ei endi rakennettu tai
nlml tilat omittiin asumisvdljyyden pa-
rantamiseen.

- Mihin viela 40 vuotta sinen 70 000
kotiapulaisen suuruinen joukko katosi
niin ekkie, Pulma ihmettelee ja toivoo,
ettd tiiri aikanaan yleistl ansiotytimuotoa
tutkimaisiin tarkemmin.

Hinesti suomdaisille ryypillinen itse
tekemisen perinne ei voi selimdl kokonai-
sen ammattikunnan tlydellisti loppua.

Nuorten kiinnittyminen
yhteiskuntaan uhkaa petkittya

Vaikka vakituisten ryosuhteiden yhteis-
kunta ei enii ole todellisuutta, jlrjestel-
mit laahaavat viela aiemman aikakauden
kaavoissa.

- Eriryisesti nuonen aikuisten kiinnit-
tyminen yhteiskuntaan tapahtuu silloin

..1' ..'vaeraematta paflottiusestl ra sartumanva-
raisesti, Pulma erimelee.

Pulma on pahoillaan, etti viranomaiset
tulkitsevat tilastoja yksipuolisesti yleisti-
en niitl makrotason ilmittilai; ja samalla
ainoilai oikeiftsi johtopiiiittiksilai.

- Piikaupunkiseudulla asuminen ja
muut elinkustannukset pakottavat opis-
kelijat hakemaan tienestejii, eikii suinkaan
opiskelujen viilnely.

Virassaan hln on huomannut, ettd
monen opiskelijan teyryy keyde tdissa,
koska piiivisin luentosaleissa ja ryhmis-
si on opiskelijamiiridn nlhden hyvin
v^\aa.

- Opiskelijat ylsinkertaisesti tarjoavat

ryiimarkkinoiden kdytttitin joustavinta,
motivoituneinta ja ennen kaikkea hal-
vinta saatavissa olevaa rytivoimaa.

Kun tytivoimaan pyrkivlt ovat yhe
heikommin valtiovallan eriryisessd suo-
jeluksessa, voiko olla vaarana, etti tur-
vaudutaan toisenlaisiin menetelmiin?

Aiempina vuosisatoina suomalaiset
olivat hyvin kapinaherkkii kansa. Ta-
lonpoikien kuohunta puhkesi vikival-
taisuuksiksi viranomaisia vastaan vield
1700luvun lopulla. Pulma ei jalsa us-
koa meilH suoran toiminnan uhkaan nyt
2000Juvulla

- Niin kauan kuin demokratia ja
edustulaellisuus toimivat, yhteiskunnan
rakenteet muuttuvat vastaamaan uusia
haasteita.

Tekti: Kimmo Kontlo
Kuvo: Tuulikki Routlo

H i*od alatwt : M otti ltt hto lo n
lokulmo. Ruwden kotiseutuo*lsto

Yat-

lience teetetty
sa tiheimmin koko

ja
ohella
avustanut alansa
den omissa

on seke
toflolta
pyrkie
llhinnii suositusten ja
avulla.

- Tytivo imakustannulcsia viiltttilik-
seen vain harvoin historian tilaaia
oma-aloineisesti hduaa tutkijaa tyiiso-
pimussuhteeseen. Useimmiten tytistt
maksetaan
slvuma.aran ja
vastata sosiaaliturvastaan.

* Vaikka
doille tutkijoillc
useimmat heisti

etter varail
malsaa

saa toki tiirke*i

eplmiikliisd ja
vastiki'in

parantamiselci.
ettiiutkijat

maaa oman tytinsi

uskin poikkeaa pdjon[aan muiden hu-
manististen aloien vapaiden ammattien
harjoittajien sosiaaliturvaongelmista.
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eduskunta hyw?iksyi elii-
kepaketin, innokkaimmat jo
kysyivit, miten heiden elik-

een oikein kay. Vaikka
ehkkeiden mdirdyryminen muuttuukin
jonkin verran, elekkeet eivdt vilttdmittd
juurikaan muutu.

Vanhuuselakkeella olevien eleke
sdilyy ennallaan, kun taas jokainen nyt
rydelemesse oleva kartuttaa elikettd ny-
kylain mukaan vuoteen 2005 asri ja siitii
eteenplin uuden lain mukaan. Ny't ryrissii
olevien eldke mdiriyryy siis ositrain ny-
kylain ja osittain uuden lain mukaan. Ld-
hella eLikeikal oleville on raatru nykylain
mukaiset elikkeelle siirrymisen ehdor.

Jos henkiki rytiskentelisi vain yhdessd
tyrisuhteessa pitkan ty<iuran ja ansiot
koko ajan reaalisesti nousisivat, voisi
sanoa, etta tlllainen henkilii saisi jonkin
verran paremman elakkeen nykylain mu-
kaan. Hdnen ehkkeeseensi ei vaikuttai-
si 30 ensimmiisen ryrivuoden ansior.
Muissa tilanteissa mitddn yleispltevdd
ei voida sanoa.

Uudistuksen jiilkeen kaikki kar-
tuttavat saman verran eldkettl siitd
riippumatta, monessako ty<isuh-
teessa he tyciskentelevit, jos vain
ansiot ovat samat. Jonkin verran
eroja syntyy siiti, missi vaiheessa
elinkaarta ansiot on ansaittu, kos-
ka karttumaprosentit muuttuvat
ty6uran loppupddssd. Mutta sekin
on uudistuksen logiikan mukaista:
tycissi pidempdln pysymiste on
edistettdvl.

Tulevat sukupolvet elavet en-
nusteiden mukaan vanhempiaan
pidemplln. Koska eldkeikdd ei ha-,
luttu nostaa, eldkeuudistuksessa
otettiin kdyttricin elinaika-
kerroin elakekustannusten )
hillirsemiseksi. Ihmisef-
voivat jIIdi elikkeelle nuo-
rempana, mutta kuukausieldke on silloin
alhaisempi. Tame roteutetaan siten, etrd
ehke kerrotaan elinaikakertoimella, joka
on ykk<istd pienempi luku silloin, kun
eliniki pitenee.

Jotta tulevista elc.kkeisti nykylsun
verracuna sa$l

On kuitenkin

lsti ja poika Mtkinen
kotikaupungin tehtaan tytitiiisiti
kahdessa polvessa

IsI Mdkinen jiiii eliikkeelle vuonna 2003,
hlwissd ajoin ennen elikeuudistusta.
Isi tyciskenteli koko uransa samassa
tehtaassa, joka on paikkakunnan p11-
asiallinen tyrinantaja. HIn sinnitteli
t<iissl kunniakkaasti 63 vuoden ikaen
asti, kunnes .ioutui jeemden ryrikyq'ttci-
myyseldkkeelle.

IsIn eldke karttuu 23 vuoden iasa 63
vuoden ikaen saakka. Tyrikyg.ttomyys-

elekkeeseen lasketaan tulevan ajan eldke
65 vuoden ikean asti. Eleke viimeisesti
tycisuhteesta mdaraytyy 10 viimeisen
vuoden ansioista, mutta rydsuhteeseen
sovellettiin automaattisra katkaisua, jol-
loin ry<isuhteen eldke lasketaan kahdessa
osassa. Isdn rydura on sen verran pitki,
ette yhteensovitus vaikuttaa eldkkeeseen,
jolloin eliike on 60 prosenttia korkeim-
masta ehkepalkasta.

Makisen nuorin poika aloittaa uraan-
sa vasta vuonna 2005 menemalla tuol-
loin 1 8-vuotiaana ammattikouluun ar-
meijan ja kesken jiineen lukion.idlkeen.
Poika Mlkinen suorittaa kolmevuotisen

Eleketurvaa
sukuPolvgsta verta*uia

tOiSggn nykyrain mukaan,.i:l;il:
etiikkeisti

muistettava, ettl kyseessi olEvat esi-
merkit ovat vain yksittiistapauksia,
ja ettl erilaisilla oletuksilla voitaisiin
saada erilaisia tuloksia.
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...e[eketurvaa
sukupolvesta
toiseen

Eroia nykylsen ia uuden elikkeen laskentatavan mukaisissa ellkkelssi

ammattikoulun ja menee :rT"."i
tehtaaseen ty<ih<in kuin mrssd rsi
ryriskenteli aikoinaan.

Poika tekee ldhes samaa tytitl kuin
isd. He etenevlt reaalisesti samaa ns.

normaalin ryriuran mukaista vauhtia
eli ensin vdhdn rivakammin ja sitten
keski-iissI tasaantuen. Ty<iuran
lopussa tahti hieman hiipuu, kun
yliryiit ja rankat urakat jddvit vdhem-
malle. T:illoin ansiot ovat reaalisesti
hiukan alemmat kuin aikaisempina
vuosina. Kummankin viimeisen
vuoden palkka on nykytasossa 2

500 euroa kuukaudessa.
Poika tyciskenteli samoin 63

vuoden ikldn asti ja jii sen j2ilkeen
vanhuusehkkeelle. Poika sai tutkin-
nosta karttumaa kolmelta vuodelta.
Sen jdlkeen eldkemd karttui jokaisen
vuoden ansioista.

Isd ehti maksaa itse palkansaajan
ryrieldkemaftsua vuodesta I 993 Lihti-
en. Poika maksaa sitd koko ryriuran-
sa ajan ja korotettuna korkeampaa
karttumaa vastaavasti 53 vuoden
ilstd ldhtien.

Pojan ansiot sdilyttlvdt arvonsa
paremmin, koska palkkakerroin,
jolla ansiot tarkistetaan elakkeelle
jaidessi on parempi kuin isnlla.
Yleisen reaalisen ansiokehityksen
muutoksesta 80 prosenttia otetaan
huomioon elakkeen perusteena ole-
via ansioita tarkistettaessa eldkkeelle
jdrmishetken rasoon.

IsIn elike on 1618 euroa kuukau-
dessa eli 64,7 prosemtia viimeisen
vuoden palkasta. Jos isi Mdkinen olisi
piipahtanut nuorempana paremman
palkan toivossa vaikkapa viideksi vuo-
deksi kilpailijan palvelukseen, mutta
palannut takaisin ansiokehitykseen
petryneend kotikaupungin tehtaaseen
loppu-urakseen, henen elikkeensd
olisi siini tapauksessa 1 584 euroa kuu-
kaudessa eli 63,4 prosenttia viimeisen
vuoden palkasta. Jos isn Makinen olisi

ryciskennellyt 65-vuotiaalsi asti, hdnen
eldkkeensd olisi ollut 1658 euroa kuu-
kaudessa eli 66,4 prosenttia viimeisestl
palkasta.

Poika Mlkisen eleke 63-vuotiaana
on 1622 euroa kuukaudessa eli 64,8

Ellke karttuu llth,fl UUii

rianhuuselike karttuu

karttuu

Prll*ofar te*kilus
elXkkocttclllmlshetkcen

Ellklmn porurbcna

oLvltttllh
lapccttholto

krtutter
Cllattl

Tutldnto kartuttaa

prosenttia ennen elinaikakerrointa. Jos
ihmisten elinaika pitenee siti vauhtia
kuin nyt ennustetaan, kerrotaan poika
Mdkisen eldke vield elinaikakertoimella,
jonka suuruuden on arvioitu olevan
0,88 silloin, kun poika Mdkinen on 62-
vuotias. Kuukausiehke ot 1427 euroa
kuukaudessa eli 57,1 prosenttia.

Koska poika todenndkciisesti elae
isiinsi pidempdin, ehtii htu elinaika-
naan kuitenkin nauttia yht?i paljon elii-
kettd kuin isinsl, vaikka kuukausielike
on pienempi. Ammattikoulututkinto
toi pojalle eldkettl 22,5 euroa kuukau-
dessa.

Jos poika Mekinen oletetulla ansio-
kehityksellaan ry<iskentelisi aina vuoden

UUC

1868
t&5A *%
5863 A9%
69F68 f,E%
r8-So rO%

So4l g%

Palkkakermln:

pelkkofen naell-
muutolrsest

huomloonSo%
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Yrnhompalnnhan

perustecna oleva anslo

kartutt ecllksttI
vlhlnt5ln e kk lrpcen

lyntymistfi" Sen ltlkeen
dlke kelttuu lapsen

3-wotbpXhrtin astl3oo

pcruclen mukaan,lr
v.nhGmpl holts. taste

Itse kotona.

Kartutlaa tutklnnm
vaatlvuudcn mukalsestl

fcsea tutklntoavarten

oplntotukea

lisiiii, kerryisi hdnelle jokaiselta ryrisken-
telyvuodelta eliketti noin 100 euroa
kuukaudessa. Jos poika rytiskentelisi 65-
vuotiaaksi asti, hlnen eldkkeensa elinai-
kakertoimen jiilkeen olisi 1651 euroa
kuukaudessa eli 66,2 prosenttia.

Isl saa siis suuremman kuukausi-
elekkeen kuin poika, kun tytiura on
ns. normaali: Isd ei ehtinyt maksaa
montaa vuotta omaa ty<ieldkemaksua,
joka vlhentdl el?ikepalkkaa. Isii hy<ityi
nykyisesti laskennasta, koska hanella oli
vain yksi ryosuhde eikd isln eldkkeeseen
koskaan sovellettu elinaikakerrointa.
Jos verrataan isdn ja pojan el?ikkeita
65 vuoden iIssd, eldkkeet ovat jo ldhes
samansuuruiset.
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Aiti |a tytiir Nieminen
eri koistii kkeen myyjiii
kahdessa polvessa

Aiti Nieminen on 45-vuotias uudistuk-
sen tullessa voimaan. Hin ryciskentelee
erikoisliikkeen myyjana ja aikoo ry<isken-
nelli 63-vuotiaalsi asti. Nylqyinen ryrin-
antaja on.f o kuudes, jonka palveluksessa
hdn on ollut. Aidin vanhuuseldke on
alkanut karttua 23-vtoriaana ja vuoden
2004 loppuun karttunut, nykylain mu-
kainen eldke lasketaan hlnelle valmiiksi
ETK:n rekisteriin odottamaan eldkkeel-
le jlamistl. Vuodesta 2005 alkaen eliike
karttuu saaduista ansioista samalla tavalla
seka aidille etti rytrlrelle.

Tytdr alkaa opiskella lukion jalkeen
18-vuotiaana kolmevuorista kaupallisra
koulutusra vuonna 2005. Opinnot piid-
tettyean hankin menee erikoisliikkeen
mryjiiksi, jossa aikoo mycis ry<iskennelld
63-vuotiaaksi asti.

Tytdr saa hyvdkseen eldkettl suorit-

tamastaan tutkinnosta sekd synnyttl-
md.stlln tyttirestl, jota oli hoitamassa
kolme vuotta kotona. liiti Nieminen ei
kartuttanut lapsensa hoidosta lainkaan
eld.kettl, koska h:in hoiti rytirtdin kolme
vuoft a kotona ry<isuhteiden vllilli.

Aidin ja rytraren palkkaurat ovar
identtiset ja viimeisen vuoden palkka
heilh on 2200 euroa kuukaudessa.
Ansiokehitys etenee tasaisesti yleisen
reaaliansiokehityksen vauhtia tyduran
loppuun asti.

Aiti Niemisen eldke on 1160 euroa
kuukaudessa ilman elinaikakerrointa,
josta vajaa puolet on karttunur ennen
vuotta 2005. Kun diti jdi vanhuusehk-
keelle, hanen elikkeeseensi sovelletaan
mycis elinaikakerrointa. Se on kuitenkin
pienempi kuin ryttlrelld, koska siihen
mennessd elinaika ei ole viela pidenrynyt
niin paljon kuin silloin, kun rytlr tulee
elakeikaan. Elinaikakertoimen jdlkeen
eleke on 1095 euroa kuukaudessa.

Tytar Niemisen eldke on 1265 euroa
kuukaudessa ilman elinaikakerrointa.

Kun se otetaan huomioon, elake on
I 100 euroa kuukaudessa. Tyttlrelh on
oikeus elekkeeseen siis kolmevuotisesta
ammattitutkinnosra (22,5 el l<k) ja lap-
senhoidosta, samoin kolmen vuoden
ajalta. Lapsenhoidosta karttuu elakettd
ditiysloman alusta alkaen: 12 kuukautta
iiitiys- ja vanhempainplivdrahan perus-
teena olevan ansion mukaan ja seuraavat
kalsi vuotta valtio kustantaa eldketurvaa
500 euron kuukausiansion perusteella.
Nain ollen qrar saa lapsenhoidosta 32
euroa kuukaudessa lisee eliikettii (15
euroa valtion rahoittamaa ja 17 ewoa
rytieli&ejiirjestelmdn rahoittamaa).

Tytlr saa siis paremman elekkeen
kuin diti. TIma johtuu osittain ansio-
kehityksen tasaisuudesta mutta my6s
siitd, ettd rytlr kartuttaa elikettd mycis
lapsenhoidosta ja opiskelusta.

Marjukko Hietoniemi
E lti ketu rvo ke s ku kse n t ut ki j o

Pii rrokset I lkko Kumpunen
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Yritteiiin
tytitlfiqyysturvaan

piente
parannustaan toimeentulo-

ryrittomyyspdivdrahaa j a koulutustukea
koskevat silnn<ikset.

Ty<ittrimyysturvalain mukaan yrittl-
j:inii pidetaan henkikia, joka pddtointaan
varten on velvollinen ottamaan yrittijien
(YEL) tai maatalousyrittljien elikelain
(MYEL) mukaisen ehkevakuutuksen.
Yrittiij iiksi katsotaan mytis yrityksessl
ty<iskentelevd henkiki, joka yksin tai
perheenjlsentensl kanssa omistaa tai
jonka perheenjd.senet omistavat vdhin-
tdln 50 prosenttia yriryksestd sekd erlin
rajoituksin ty<intekijdn eldkelain (TEL)
piiriin kuuluva osaomistaja.

My6s henkilci, joka rydskentelee joh-
tavassa asemassa yrityksessd ja omistaa
itse vdhintidn 1 5 prosenttia tai, joka yh-
dessi perheenjdsentensl kanssa tai jonka
perheenjisenet omistavat vihintdin 30
prosenttia yrityksestl, on yrittiji. Joh-
tava asema tarkoittaa toimitusjohtajaa,
hallituksen jlsenti tai vastaavaa asemaa.

Pdiv6rahatle tietyt ehdot

Pdivdrahan saaminen edellyttdi kahden
vuoden tyossdoloehdon tlyttymistd.
Ty<issioloehto tiyttyy, kun henkilti on

Vai kka uusi tyiittiimyystu rvataki paransi ioi ttaki n osin yrit-

tiijien tytitttimyysturvaa, aukoton se eivietd ole. Muun muassa

vtih ite[[en [a kkaavan tytittiimyyse[6kkeen ti talte yrittti itte ei ote

stiddetty mittdn korvaavaa itiriestetmiie. Talta osin yrittditi on

huonommassa asemassa kuin patkansaaia.

ryriskennellyt edellisten 48 kuukaudcn
aikana yhteensd 24 kuukautta yrittdjdnd.
Yrittiijeksi ryhryre palkansaajakassan jd-
sen voi saada hywekseen kuusi kuukautta
jdsenyys- ja ry<issdoloehtoaikaa. Ehtona
on, ettl han liitryy yrittdjdkassaan yhden
kuukauden kuluessa siitl, kun hin on
alkanut yrittdilksi ja eronnut palkansaa-
jakassasta.

Pdivirahan saamisen ehtona on lisdk-
si, etti yriryksen toiminta on lopetettu
todistettavasti tai se on keskeyryny't yh-
denjaksoisesti neljiiksi kuukaudeksi.
Sitl ennen yriryksen on pitinyt toimia
vdhintlln kaksi vuotta.

Mytis yrirystoiminnan laajuudelle on
asetettu ehdot: YEL- tai TEl-vakuutuk-

sen perusteena olevan tulon on pitinyt
olla vdhintidn 8 520 euroa vuodessa.

Pdivdrahaa maksetaan joko Kelan
peruspiivlrahana tai yrittdjien tyotto-
mlyskassaan liitryneille yrittljille ansio-
sidonnaisena rycittcimyyspdivlrahana.

Osa-aikaeliketiiisen
turvaa korjattu

Jos yrittajiikassan jdsen on ollut osa-ai-
kaisesti elakkeella ja samalla osa-aikaisesti

ry<issi omassa yriryl<sess11n, hinen p1i-
vlrahansa on ry<in lopettamisen jiilkeen
mllrdyrynyt viimeisen 24 kuukauden
YEl-tulon mukaan.

Kiytlnntissi pdivdraha on jddnyt
paljon pienemmdksi kuin jos yrittiija
olisi lopettanut toiminnan kerralla. Nyt
asiaan on saatu parannus. Pdivdrahaa
maksetaan samoin perustein kuin
palkansaajakassoissa. Jos yrittljikassan
jdsenyys on kestinyt kokoaikaty<in
perusteella kaksi vuotta ennen osa-
aikaeliikkeelle siirtymistd, maksetaan

ry<in loppuessa plivdrahaa aikaisemman
kokoaikarytin perusteella, ei osa-aikaisen
YEl-ry<itulon mukaan.

o Suurln osa yrltteflsti on edelleen llman
anslosldonnalgta turvaa.

. Suomesra on noln 23o ooo ydtteFe, iolsta noln 15 ooo
on vakuuttanut ltsensii yrlttiif len tydtttmyyskassolssa.

. Yuonna roo2 kassat maksolvat noln 7 ml[oonaa
euroa tyottbmyysetuukslna.

o Yrlttll len tydtttimyysagte oll 7 prosenttl a.

Usfltledot: www.syt.fl tal neuvonta@syt.ff
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turva muuttui 1. 1.2003. Uu-
teen rycittomrysturvalakiin
on koottu ry<imarkkinatukea,



Palkansaajaksi siirtyviitle hyvitystii

Palkansaajasta yrittdjdksi ja toisinpdin
yritti.ilstd palkansaajaksi tulisi voida
siirtyd niin, ertei ihminen putoa mis-
sdin vaiheessa tyrittrimyysturvan ulko-
puolelle.

Yrittdjdnl aloittanut on voinut tihdn
asti saada kuuden kuukauden hlviryksen
tycissloloehtoon. Toisinpdin, eli yritti-
jdsti palkansaajaksi siirtyvd saa rimin
vuoden alusta ldhtien yrittdjlkassasta
mukaansa palkansaajakassaan I I viikon
(noin 2,5 kuukautta) hlwiryksen.

Tyottrimyysturvan jdrjestelmd ei vieh
ole aukoton, mutta se tukee jo entista
paremmin ty<ield.mdn muutoksia. Td-
m1n piivin rydurat ovat monenlaiset:
palkkaryritii, ryrittcimyytti, yrittajyytta,
takaisin palkkaryrihcin. Sosiaali- ja ryot-
tdmlysturvan pitdisi kannustaa jousra-
viin tyrimarkkinasiirrymiin.

Perheenjisenen asema
kohentunut

Perheyrityksessd joskus
tyciskennellyttd puoli-
soa tai lasta ei endd
automaattisesti kat-
sota yrittljlksi ja
evdtl hlneltd palkansaajan plivdrahaa.

Ty<ivoimatoimistot .ia niiden ryrivoi-
matoimikunnat ovat tdhln asti yleisesti
edellyttdneet, ettd perheyritysten pitli
tyrillist?i?i yrittdj dperheen ty<i ttri miks i
jlinyt jIsen.

Vuodenvaihteessa voimaan tulleiden
lakimuutosten mukaan yrittdjdn lapsi
voi saada rydttdmyysturvaa, vaikka h1n
on tilapd.isesti ry<iskennellyt yriryksessd
esimerkiksi kesd.lomansijaisena. Samoin
yrittdjln puoliso voi saada ryofttimyys-
turvaa, mikiili hiin on tyciskennellyt
muualla vihintddn l0 kuukauden ajan.

Erds epikohta on viele laissa korjaa-
matta: yrittdjln puolison tai lapsen tuli-
si saada rydttdmyysturvaa mycis silloin,
kun yrirykselld ei selvlsti ole enil varaa
mal.saa hanelle palkkaa eikd tarjota t<iird.
Koko firmaa ei silloin tarvitsisi kaataa, ja
tehdl samalla kahta rycit<intd yhden sijas-
ta. Uusimpien ratkaisujen mukaan tahan
ollaankin menossa, mutta tapauksia on

ollut vieh vahan ja eri paikkakuntien
keytantri kirjavaa.

Tytitttimyyseliike takkaa
- yritteie vailla turvaa

Tydtt<imyyseldke poistuu jatkossa
vihitellen koko eliikejiirjestelmdstd. Se
merkitsee sitl, ettd vuonna 1950 tai sen
jelkeen synryneet yrittijit eivit saa end.I
rycitttimyyseldketti vastaisuudessa.

Palkansaaja voi saada edelleen ns.
rydttiimyysturvan lisd.plivil ikdvuosille
59-62, jonka lllkeen hin siirtyy van-
huuseldkkeelle. Sen si.jaan yrittiijille ei
ole viele s1ldetry mitiln korvaavaa jir-
jestelmil ry<ittrimryseldkkeen tilalle.

Yrittijien asema on viime joulukuus-
sa hywiiksyryn lain mukaan palkansaajia
huonompi. Vuodesta 2005 lukien yrittl-
jn voi siirrya vanhuuseldkkeelle 63-vuo-

tiaana. Pahimmillaan 60-63-vuotias
ry<itcin yrittdjd voi siis pudota kaikkien
turvajdrjestelmien ulkopuolelle.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvalio-
kunta kesitteli yrittdjdn ryrittrimyystur-
va-asioita 5.12.2002 ja teki kaksi lausu-
maehdotusta. Ensimmdisen ehdotuksen
mukaan eduskunta edellyttll, ettl hallitus
ryhryy toimenpiteisiin yrittdjien rydrrd-
m)ysturvan pikaiseksi parantamiseksi.
Toisessa ehdotuksessa eduskunta edel-
lyttld, ettl hallitus selvittdd edellyrykset
laajentaa ry<itt<imyysturvan lislpdiviin ja
korotettuun ansio-osaan oikeutettujen
piiria siten, ettd yrittdjlt, peruspiivdrahan
ja tycimarkkinatuen saajat tulisivat niihin
oikeutetuil.rsi.

Moritto Onnelo
Kossonjohtojo, Suomen

Yrittiij ti i n Tyiittii myyskasso, SYT
Piirros: llkko Kumpunen
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Elekelautakunnan
ooriippumattomuus

vahvistui
lekelautakunta irrottautui
Eleketurvakeskuksesta ennen
kuin sen eriyttdmistd koskeva
laki tuli voimaan 1.1.2003.
Vaikka Eleketurvakeskus ei

olekaan ehkelaitos, sen katsottiin olevan
niitd liian llihella, elekelaurakunnan ruo-
re puheenjohta.fa Outi Antila korostaa.

Eldkelautakunta on yksiryisen puolen
elekeasioissa ensimmdinen muutoksen-
hakuaste. Sen pddt<iksistd valitetaan
vakuutusoikeuteen.

- Tosiasiassa eldkelautakunta on ol-
lut tdysin riippumaton eldkelaitoksista
rehankin asti. Vaikka toiminnan rahoi-
tus on kulkenut Elaketurvakeskuksen
kautta, se ei ole horjuttanut riippumat-
tomuutta, koska rahoitus on perustunut
lakiin. Jatkossakin jirjestelmi itse rahoit-
taa ensimmdisen muutoksenhakuasteen
toiminnan.

Tuomioistuinten riippumattomuus
perustuu varsinaisesti sen jdsenten
esteettcimryteen. Elikelautakunnan
jdsenten pitli olla riippumattomia eld-
kelaitoksista. Outi Antila painottaakin,
ettei eldkelautakunnassa vastoin muu-
toksenhakijoiden kdsitystl ole sellaisia
leaikarijasenie, jotka olisivat eldkelaitos-
ten palveluksessa.

Uusi laki vahvistaa myos eldkelau-
takunnan .ilsenten puolueettomuutta
ja tuomarin asemaa. Jatkossa jdsenet
nimittll valtioneuvosto ja toimikausi
pitenee kolmesta viiteen vuoteen. Muu-
tos yhtenlistda kaikkien lautakuntien
nimittlmisklytinn<in. Kdytdntod on jo
noudatettu tarkastus- ja tapaturmalau-
takunnissa.

Varsinaisesti elakelautakuntaa kos-
kevat muutokset perustuivar toimeen-

Kun etdkelautakunta muutti pois Etdketurva-

keskuksen toimitatosta viime vuoden marras-

kuussa, poistui viimeinenkin e16ketautakun-

nan riippumattomuutta haittaava kauneus-

virhe. - Tuomioistuimen pitiiti mytis ulospiin

n liyttiiii ri i p p u m atto m atta j a esteettti md [tH

Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan.

tuloturvan muutoksenhakukomitean
ehdotuksiin toimecntuloturva-asioiden
muutoksenhakujerjestelmdn uudista-
misesta.

Oma hatlinto

Lain voimaan tullessa elikelautakunnan
valmistelutoimisto yhdistettiin eldkelau-
takuntaan. Aiemmin se kuului Ehketur-
vakeskuksen organisaatioon.

- Koska valmisteluhenkilostcid tarvi-
taan, niin toimisto siirrettiin kaikkine
henkiloineen elakelautakuntaan. Siirto
kiinteyttdd ja tehostaa toimintaa sekd
parantaa sen laatua. Vaikka yhteisrycissl
ei ollut aiemminkaan ongelmia, yksi yh-
teinen organisaatio helporraa toiminnan
kehittdmistd. Koko hcnkilostti rycisken-
telee nyt yhdessd yhteistd pddmldrii ja

lopputulosta kohti.
Irrottautuminen toi mukanaan mytis

hallinnolliset tycit: kaikki Ehketur-
vakeskukselta saadut palvelut, kuten
henkilcistopalvelut, tietotekniikka ja
taloushallinto, pitdd jirjestdd itse.

- Ylimenokauden jalkeen on harkit-
tava, miten tyot on viisainta jdrjestid

- omana rycind vai ostopalveluina.
Periaatteessa hallinnolliset asiat eivdt

ole vieraita Outi Antilalle. Han aloitti
eldkelautakunnan puheenjohtajana vas-
ta viime vuoden marraskuun alussa eli
muuton kynnyksella. Sitl ennen hdn
toimi noin kymmenen vuotta puheen-
johtajana tapaturmalautakunnassa, jossa

hallinto hoidettiin itse.
Outi Antilan mielestd hallinnollinen

itsenlisyys korostaa entisestddn eldkelau-
takunnan riippumattomuutta.
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Elikelautakunta
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Kiyntiosolte:
Ratapihantle r, lt5-Paslla
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lnternet:
www.elakelautakunta.fi
SXhkdpostl:
etunlml.sukunlml@elakelautakunta.ff
Yhtelnen sihk6postllaatlkko on
yhtelnen@elakelautakunta.fi

E[6keasioiden muutoksenhaku-
lautakunnat yhteen?

Ehkelautakunta ei ole yksin muuttanut
uuteen toimipisteeseensi Ratapihan-
tielle.

- Koska oli selvdi, ettd myos Valtion
eldkelautakunnan ja Kuntien elakelauta-
kunnan pitdl eriyryd omista tahoistaan,
haettiin ja valittiin toimipaikka sen
mukaan, ettd kaikki kolme lautakuntaa
sopivat samoihin riloihin.

Valtion elekelautakunra irrotertiin
Valtiokonttorista lailla 20.2.2003 ja
Kunrien elakelautakunnan i rrottam ises-

ta Kuntien elekevakuutuksesra anneraan
laki viela tdmln vuoden aikana.

Vaikka eri elekelautakunnat sijaitsevat
samassa toimipisteessd, ne ovat kuiten-
kin erillisid toimielimid. Toisaalta, kun
viimeisen laitoksen periaate (Vilma)
tulee voimaan, kysyttiin jo toimeentu-
loturvan muutoksenhakukomiteassa,
onko tarpeen pitii erillisii muutoksen-
hakulautakuntia. Viimeisen laitoksen
periaatteen mukaan yksi eldkelaitos
myrintdd ja maksaa yhd useammin kaik-
kien rycielikelakien mukaiset elakkeet.

- Yksi yhteinen muutoksenhakuelin
saattaisi olla jatkossa paikallaan. Julkisten
ja yksityisten puolten eldkeasioilla voisi
olla omat osastot. Jatkosuunnitelmien
pohjana on, etta hallinnon yhtendisti-
miselld saataisiin synergia-eruja, toisaalta
julkisen ja yksiryisen puolen ryoeldman
ja elekejiirjestelmien asiantun(emus
slilytettlisiin miehittdmdlli eri alojen
asiantuntijoilla osastot ja jaostot, Outi
Antila kaavailee.

Suutlista kuulem ista kehitetd6n

Toimeentuloturvan muutoksenhaku-
komitean jatkoryhmd on esittinyt, etti
suullinen kuuleminen pitdisi roteurua
heti ensimmdisessd muutoksenhakuas-
teessa. Nylcyisin elekelautakunta jlrjestdd
suullisen kesittelyn vain, jos se katsotaan
tarpeelliseksi asian selvittdmiseksi. Va-
kuutusoikeudessa kynnys on matalampi,
koska suullisia kuulemisia jdrjestetddn,
jos asianosainen sitd pyytdd.

- Ehdotuksen mukaan kdytdnto pi-
tiisi kddntil toisin plin. Se parantaisi
vakuutettujen oikeusturvaa, kun henki-
k;iden ei tarvitsisi endd valittaa vakuu-

Elikelautakunnan
tuore puheenfohtala

Outl Antlla
organisol

l5hes ensl
tSlkseen

elilkelauta-
kunnan

irrottamlsan
Eldketurva-

keskukscsta.

tusoikeuteen asti saadakseen suullisen
kasittelyn.

Puheenjohtaja Outi Antila kertoo, ettd
eldkelautakunnassa on tehry historiaa vii-
me vuoden lopulla, kun se jerjesti aivan
ensimmdisen suullisen kuulemisensa.
Kyseisessd tapauksessa ratkottiin, ylitryikti
TEL:n rajamdiirii ja kerryikri ry<isuhteesta
eldketurvaa. Kiistanalainen ry<isuhdekaan
ei ollut endd aivan tuore, siind oli ryrisken-
nelry I 960-luvun lopulla.

H oastotte I u : M o rj o - Li i so To ko lo
Kuvo: Niko Nurmi
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Tietohallinnon
yh teistyti tarpeellista
T;:i#ffi;n;*:m:5 rytietiikearan servityksissii on parion pohdittu lr-aran yhteis-

I yhteistytistd. Tyoryhmiii on tytin tistiiimistd ilman, etti alan tehokkuutta lisiiiivii kitpaitu
I ,r'rnsaasri, yhteisrydrl koor-

dinoivat tietohallinroryhma jasenalaryh- vaarantuu. Toisaalta on todettu, ettd monet vapaan kitpaitun
mind toimivat muutostenhallintaryhml ia
tietoliikenne-tekniikkaryhm"."*/'..'"- '* piirissii olevat yritykset tekevdt io nykyisin varsin laaiaa yh-

rvcirvhmissl **'o:':::::ililfl- teistyiitii tu ki - j a ta ustatoi m i ntoj e n a tuei lla.
ryisen ja julkisen sektorin elekelaitokset --'-''
ja niiden palvelutoimittajat.

Ehketurvakeskuksen taannoiset TietOtekniikkakUlUien kaSvU tauksissa todennut.
isot jdr.iestelmduudistukset, vuoteen huolestuttaa Koska tyrieldkejdrjestelmd on moni-
2000 valmistautuminen, europro.iektit, mutkainen, sitd ovat myris tietojirjes-
viimeisen laitoksen periaate ja ehkeuu- Ty<ieliikejiirjestelmdn IT-yhteisty<itd telmdt. Monet niistl sislltivdt nyky-
distus ovat olleet toisiinsa tietoliiken- on pohdittu viime vuosina tietohallin- lainsllddnnrin lisdksi historiakdsirtelya
neyhteyksilld tiiviisti kytketryjen rycielii- toryhmdn lislksi monessa muussakin 1960-luvulta hhtien. Historiakisittelya
kevakuuttajien "pakollisen" yhteisryiin rytiryhmlssd. Palvelukeskusselvitys on ovat lisdnneet useat siirryml- tai suoja-
painopisteitl viime vuosina. nyt edennyt konkreettiseen ehdotukseen siinnrikset. Mytis tietotekniikan kehit-

Ryhmissl on mycis keFry keskustelua asti. Paeasiallisena syynd yhteisry<imie- ryminen on luonut lisdd palvelumahdol-
vapaaehtoisesta yhteisryristd ja selvirysten tinnciille on ollut tietojirjestelmien lisuuksia. Esimerkiksi ajantasatekniikka
perusteella kiynnistettiin Tyrielake.fi- monimutkaistumisesta aiheutuva tieto- ja verkkopalvelut ovat lislnneet.j?irjestel-
hanke sekd rakennettiin yhteinen eldk- tekniikkakulujen kasvu. mien kokoa.
keenlaskentaohjelmisto. Mytis teknista Tydelakelaitosten perussovellukset Palvelukeskusselviryksen suunnitelma
selvirysry<itI on tehry monilla alueilla. ovat kokonsa puolesta maailmanen- yhteisestl ansaintajirjestelmistl tuntuu
Pyrkimykseni on ollut luoda alan yhtei- ndrysluokkaa, kuten erds IT-alan analy- jlrkevlltl .iiirjestelmiiyhteisryrin avauk-
sid teknisil standardeja. sointiyrirys on jlrjestelmien vertailumit- selta. Sen avulla pysrytdin luopumaan

vanhanaikaisesta henkilcitason vakuutus-

yhteinen ansaintaieriestelmi: ]ilJ,T,:*ffi|if:il1'I'fi,ffiHfgnsimmiingn aSkgl keturvakeskuksen keskusrekisteriin.
Muutos parantaa rycieldkejdrjestelmdn

kOhti palVelUkgSkUSta tehokkuutta, kun rekisterien vdlinen
tietoliikenne ja erojen selvittely jdd pois.

Eleketurvakeskulaen hallitus hyvek# joka olisi Eleketurvakeskuksen ja Ansaintajdrjestelmd tukee myris vuoden
kokouksessaan 19.3.2003 suunnitel- mukana olevien ryrieldkelaitosten 2005 eliikeuudistusta ja viimeisen lai-
man Eld.keturvakeskuksen ja rydelike- omistama. toksen periaatetta, varsinkin jos myris
laitosten yhteisen TYEl-ansaintajdr- Klynnistysvaiheessa ansaintajdr- julkisen sektorin ehkelaitokset jossakin
jestelmdn rakentamisesta. Jlrjestelml jestelmln hankesopimuksen alle- vaiheessa tulevat mukaan.
sislltiisi seke ansaintakannar ett6 kirjoittavat kaikki mukaan tulevat Yhteistycin ulkopuolelle jaavat va-
niihin liitryviit palvelut. tahot. Elekelaitokset tekevdt osallis- kuutuksenottajatasoiset ryrinantajaa li-

TYEllainsiiiidlnncin tullessa voi- tumisesraan plltciksen, kun muun helle olevar jirjestelmdt seke elakkeiden
maan Eliketurvakeskuksen keskus- muassa kustannustenjaon periaatteet ratkaisujdrjestelmd tlssd vaiheessa. Eld-
rekisteripalvelut annettaisiin uudesta on selvitetry. kelaitokset voivat kehittdd niitl omien
jlrjestelmlstl. Eliikelaitokset saisivat Esikartoitus jatkuu toukokuun intressiensi mukaisesti
samasta jlrjestelmlsti mytis tarvitse- alkuun. Sen pohjalta on tavoitteena
mansa ehkkeen ansaintaan liitryviit aloittaa ry<ijo ennen kesd[ Pd1toiml Aiemmat kokemukset
palvelut. sesti hankkeessa rytiskentelisi Eliike- hytidynnettivi

HankekdynnisryisiEliketurvakes- turvakeskuksestaehka8-12henkiloa.
kuksessa, mutta tavoitteena on, etti Sovellus- ja k?iytt<ipalvelujen toimitta- Esy Oy:n rakentamia yhteisjirjestelmid
tietojlrjestelmdfiteisrytin laajentuessa jat tekisivlt valtaosan ry6sti. kdyttivit laajassa mitassa Ehke-Fennia,
perustettaisiin erillinen pdveluyrirys, Bo Lundqvisf Veritas ja Varma-Sampo seka sddticiille

ja kassoille hoitopalveluja tarjoava Sil-
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ta Oy. Tdmdn monen erikokoisen ja
-ryyppisen yhtir;n pitkaaikaisen yhteis-
tytin kokemuksia on hywii hyridyntea
ansaintajdrjestelmdyh teisrycissd.

IT-yhteistyd vaatii vahvaa halua ja
tarvetta yhteistydhrin, jolloin yhteis-
tycihankkeissa varmasti aina esiintyviin

ongelmatilanteisiin on helpompi kiytiiii
ratkaisu. On mytis hyviksyttlvd, ettl
moniasiakasjdrjestelmdn rakentaminen ja
yllapito vaatii enemmin aikaa ja resurs-
seja kuin yhden asiakkaan jerjestelmd.

Yhteiseen osaan ei myriskddn saa ra-
kentaa yhticikohtaisia piirteitl, vaan ne

tulee rakentaa yhteisen osuuden ulko-
puolelle standardoitujen yhteysrajapin-
to.ien taakse. Esyssi on muun muassa
yhteiselli tulostestandardilla ponnisteltu
eroon muutamista jarjestelmien sislln
rakennetuista ja kustannuksia kovasti
lislnneistd yhticikohtaisista ratkaisuista.

Kun sovelluksia rakennetaan eriko-
koisille eliikeyhtiriille, joutuu pienempi
yhtiri hywalsymdin tarvettaan korkeam-
man auromaatioasteen. Tdmd. on syTti
ottaa huomioon palvelujen hinnoitte-
lussa. Esyssd on my<is yhti<iiden suun-
nitteluryotd voitu jakaa; esimerkilai alan
IT-rytiryhmissd on usein ollut yhteinen
"Esy-yhteiscin' edustaja.

Yhteistytin tahtoa tarvitaan

Yhteisen ansaintajlr.iestelmdn jlrke-
vyydestd ja kustannussllsttiistd ollaan
laajasti yhtd mieltl. Kaikilta mukaan
tulevilta vaaditaan kuitenkin vahvaa
tahtoa yhteisrydhdn, jotta monet edessd

olevat haasteet voitetaan.
Yhteisen ansaintajlrjestelmln kaltai-

nen ydinjlrjestelmd vaatii yhteisen ry<in
lisdksi melkoisia liitosttiitl elekelaitosten
omiin jirjestelmiin ja paljon testausta.
Tyiimiiiirn kasvaa, jos oma nykyinen
jlr.jestelml kasittae sellaisia osia, joita ei
uuteen yhteiseen ytimeen kuulu.

Mierityttdi mytis, mistl ltiydetldn
eldkevakuutusta osaava projektihenkiltis-
to mddrittelemidn uutta sovellusta, kun
osaajat ovat jo kiinni ehkeuudistuksen
suunnittelussa. Projektihenkilcistrin
lciytiminen on ensimmdisil yhteistycin
koetinkivie.

Koska ansaintajdrjestelml suunni-
tellaan palvelemaan uutta yhteenkir-
joitettua lainsdddlnt<iI, on aikataulusta
tulossa tiukka. Toivottavaa on, ettd
Iainsddddn ncin aikataulusta pddtettiessl
otetaan huomioon alaa vieh pitkaan
ja runsaasti kuormittavat VILMA-ty<it
seka vuoden 2005 eldkeuudistuksesta
aiheutuvat rycit.

lrmeli Otovo-Keskinen
Vormo-Sommon

tietohollintoiohtoja
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Viime vuosien tavoitteena
on ollut kehittiiii eldke-

itirjestetmtiii tyii n tekoa kan n ustava ksi.

Ttimd nikyy r99o- ia zooo-lukujen elike- ja
verouudistuksissa. Uudistusten jtlkeen olisikin

syytd seurata, m ih i n suu ntaan etiikejtirjestet-
mfrmme kannustavuus on kehittynyt,
ja onko uudistuksilta ottut vaikutusta

i ktiiintyneiden tytissH kiiyntiin.

kalaa. Iae olen rutkimulcissani pddrynyt
siihen tulokseen, ema kannustinmuutos-
ten td:ytyy olla todella suuria, jotta niille
olisi merkirptd keskimdd.rdiseen elikkeelle
siirrymisikiiiin.

Selvil on, ettii elikkeiden md1r1n
rajoittaminen ikiirajoja muuntamalla rai
eliikej iirj estelmii poistamalla on rytilli-
syysasteen nostotavoitteelle huomattavasti
tehokkaampaa politiikkaa kuin kannus-
tinmuutokset.

Ikdrajamuutokset ja eliikejiirjestelmien
lakkauttaminen eivdt kuitenkaan salli yk-
silt iden halujen ja eroavaisuulsien huo-
mioon onamista.

KdHnteisii vaikutuksia varottava

Uusi ellkeuudistus parantaa ryrissl
jatkamisen kannustimia. Ndyttivimpie
kannustimien parannuksia ovat eldke-
karttumien porrastukset iln mukaan.
Toisaalta kuitenkin elekkeelle siirtymi-
sestl on saman aikaisesti tehry halutum-
pi vaihtoehto, koska eldke-etuudet ovat
tieryissl tilanteissa parantuneet.

Ekonomistit puhuvat tulo- ja substi-
tuutiovaikutuksista. Substiruutiovaikutus
lienee ldhempdni varsinaisra kannustin-
vaikutusta. Silli tarkoitetaan kahden eri
vaihtoehdon rahallisen korvauksen erosta
johtuvaa kdyttdyrymismuutosta. On kui-
tenkin olemassa mytis tulovaikutuksia.

Silloin kuin toimeentulo paranee,
suurin osa ihmisistl haluaa enemmin
vapaa-aikaa, eli jiin mielelhdn pois sddn-
nollisestl tycielemdste voidalaeen kiiyttd?i
aikansa haluamallaan tavalla. Toisin
sanoen kohonneet eldke-etuudet tekevlt
taloudellisesti mahdolliseksi aiemman
elekkeelle siirtymisen. Tirlovaikutus voi
siis osaltaan pudottaa pohjan pois toivo-
tulta kannustinvaikutulaelta.

Kannustimia ei my<iskddn voi loput-
tomasti kohottaa. Kannustimien kilntci-
puoli on nimittlin toimeentulo. Suuret
kannustinparannukset voivat merkitti-
vdsti heikent?iii joidenkin henkiltjiden
toimeentuloa, kun taas suuret satsaukset
toimeentulon parantamiseen voivat
vastaavasti heikentll tycissd jatkamisen
kannustimia. Nykyiselle ry<illisyysastei-
den kohottamiseen tlhtdivdlla politiikal-
la onkin kova ry<i taiteilla tehokkaiden
kannustimien ja riittdvin toimeentulon
vdlimaastossa.

Tuulio Hokolo
Eliiketurvokeskuksen

johtovo ekonomisti

kannustimet
edistfivtt

tytisse
iatkamista?

mltataan
kannustimilla. Kannustimia
ei kuitenkaan voida ylsiselit-

mdlritell[.
Jos taloudellisilla seikoilla ylipiiinsii

on merkirysti elikepd.dtcistl tehtlessd,
voivat kannustimet eri ihmisille tarkoit-
taa eri asioita.

Jollekin kiiyttiiyrymispilttiksiin vai-
kuttava taloudellinen suure tarkoittaa
joko ehkkeen tai palkan tasoa. Toiselle
voi ehkkeiden ja palkan vdlinen suhde
olla merkittivd. Kolmas voi kiinnittdl
huomionsa taloudelliseen tilaansa pidem-
meilla aikav:ililla. Silsi hen voi olla valmis
kirsimld.n lyhyellii ajanjaksolla merkit-
tdvdnkin tulonpudotuksen. Esimerkiksi,
jos odotettava eleke on huomattavasti
korkeampi kuin muutaman vuoden
rycittcimyysplivdraha.

Yhti oikeaa kannustinmddritelmdd ei
siis ole. Siksi tutkimuksissa lasketaan tu-
loksia useammalla kannustinminarilla.

Kannustimilsi voidaan siis md.dritelld
eldkkeiden jaltai palkan taso, eldkkeiden
ja palkan vdlinen suhde (korvaussuhde),
elinien tulo-odote tai timdn tulo-odot-
teen muutos a.iassa. Kaikki nlmd kan-
nustinmittarit voidaan Suomessa laskea

kullekin henkiltille rekisteriaineistoista
verotustietoja ja eldkekarttumatietoja
hyv:ilai kiyttden.

Kannustimien tehokkuuden arvi-
oinnissa verrataan kyseisii kannustin-
mittareita henkil<in pilt<ikseen jatkaa

ryoelarnassa.

Tuloksia on jo saatu

Suomen aineistoilla tutkittuna kannusti-
milla on vaikutusta elekkeelle siirrymisen
ajankohtaan. Thloudellisten seikkojen
vaikutus ei luonnollisestikaan ole ainoa,
eika liihellekaan rdrkein, elikkeelle siirry-
mistl selitdvd tekiji.

Monilla eldkkeelle siirtyjilla ei ole edes
mahdollisuurta tehde ehkepilt<iksil ta-
loudellisimmalla mahdollisella tavalla.
Tiima ei kuitenkaan poista siti, ettl use-
alla eldkkeelle siirryj:illa on ollut mahdol-
lisuus ottaa huomioon mycis taloudelliset
seikat eldkepddttistl ajoittaessaan.

Tirtkimustuloksiin perustuen voidaan
siis vdittil, ettd jlrjestelmien kehittdmi-
nen rycin tekoa kannustavarnpaan suun-
taan on tuonut, ja tuo tuloksia.

Kannustinvaikutusten suuruusluok-
kien haarukoiminen on erityisen han-
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Menestyksellinen
siioitustoi m i nta parasta

yhteiskuntavastuuta

Tytietdke-tehden kyselyn perustee[-

la tytimarkkinajiirjesttiien m ielestd

parasta etdkelaitosten yhteiskunta-

vastuutlista sijoitustoimintaa on sen

menestyksellinen hoitaminen.

iime aikoina on puhuttu paljon yritysten
yhteiskuntavastuusta, Se koostuu taloudelli-
sesta, ekologisesta ja sosiaalisesta vastuusta.
Yritysten odotetaan toimivan vastuullisesti

asiakkaidensa lisd.lsi suhteessa omistajiinsa, rahoittajiinsa
ja liihiyhteistiihinsd.

Eliikeala on jo toimintana yhteiskuntavasturrllista.
Yhteiskuntavastuuta vahvistaa lisdksi, etti ellkelaitosten
hallinnossa tytimarkkinaosapuolet ovat tiiviisti tekemissd
alaa koskevia pidtiiksii, mytis sijoituksista.

Niinpii Tytieliike-lehti lcysyi kolmelta tytimarkkina-
jiirjestiin edustajalta:

Kaiia Kallinen
Sosiaalipoliittinen sihteeri
Suomen Ammattiliittojen Keskusjirjestii, SAK

1.
Tyoeliikelaitolset hoitavat suomalaisten vanhuuden, ryolq,vyt-
t<imyyden .ia perheenhuoltajan kuoleman varalle tarkoitettua
lakisddteistl eldketurvaa. Eldkelaitosten hoidossa olevat varat
on siis tarkoitettu eldkkeiden malsuun. Siksi tytieLikelaitosten
yhteiskuntavastuullinen sijoitustoiminta merkitsee velvolli-
suutta hankkia eldkerahoille tuottoa turvaavasti.

Sijoitustuotoilla on mahdollista kestivlsti pienentld ryri-

2 o 2OO! $,AeW<e

1.
Mit[ou d$Lelaitostsr
*ijoitusto&=inta ylcene*

xcooia sijoitnstoiminnar-
taan kotim*ieia vai rdkomeisia kohteita?
Useinhan vaeditaen, e*t* . clfilrclefuoetrn eijoitur-
t*n pitiiist trltc* kotimeiita tuotanto*ir tytilli-
fifIfiL Entii *xrntotuotaao?

,-
Mitkiikohteet w.* hyviit ja mitk[ huo*oje esi-
muHrej[ yhteidnrntavastuu]lisesta sijoituxoi-
mina{stel
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...Kaiia Kallinen, Sosiaalipoliittinen sihteeri, Suomen Ammattiliittojen Keskusjirjestti, SAK

eldkemaksujen nousua vain, jos turvaavuutta ei vaaranneta.
Lisiiksi ty<ieldkelaitosten sijoitusstrategioissa on mytis kdy-
tdnncissd pyrittlvl eettisesti hyviksyttdvlln linjaan, jolloin
vdltetdln sijoittamasta kohteisiin, joissa esimerkiksi poljetaan
tytintekijciiden oikeuksia, tuhotaan ympiristrid tai rikotaan
ihmisoikeuksia.

2
Tydelakelaitosten sijoituksia on vdlttdmdtrintl viisaasti ha-
jauttaa, joten kotimaahan sijoittamisen ohella tarvitaan mycis
euroalueen ulkopuolisia sijoituskohteita.

Eriryisesti Euroopan ulkopuolisten sijoituskohteiden valin-
nassa on ratkaisevan tirkeitd ldytea ammattitaitoiset asiantun-
tijat, joiden arviointiin on mahdollista luottaa tuottavuuden,
turvaavuuden ia eettisyyden toteutumiseksi.

Hajautuksen ja mytis tuottojen nikdkulmasta rydeldkeva-
rojen sijoittaminen asuntuotantoon on viime vuosina ollut
liian vaatimatonta.

Sitd paitsi riittlvd vuokra-asuntotuotanto on tarkeee myds
rytill isyyden edistdmiseki.

3
Usein sanotaan, ette maapallon laajuisessa sijoitusympiristrissd
vastuullisuuden toteuttaminen on hankalaa. On kuitenkin yhd
enemmdn kansainvdlisii eettisie sijoitusrahastoja, joista monet
ovat erikoistuneet jollekin kestdvln kehiryksen osa-alueelle ja
jotka ovat myris osoittautuneet tuottoisiksi.

Huonoja esimerkkeja synrfy. jos si j oitustoi mi n nassa sulje-
taan silmdt esimerkiksi lapsiry<ivoiman kiytriltl tai ympdriston
tahalliselta saastuttamiselta.

!.
Mit[ on elfi.kelaitocten yhteiskunte-
vastuullinen sijoitustoiminte yl**ii?

tosten
mnrsta firotantoa
asuntotuotanto?

t.
Mitkl kohteet ovat hyviii ia mitkii
huonoja ecimerkkeii yhteickuntavas-
tunllisestr siioiturtoiminnasa?

Lasse Laatunen
Johtaja

Teollisuuden ja
Tyiinantaiain

Keskusliitto, TT

!
Eldkelaitoksen sijoitustoiminnasta pnatrai ja
vastaa hallitus ja vain se. Hallituksen juridinen
vastuu on erittdin ankara. Sijoitustoiminta on
jatkuvaa tavoiteltavien tuottojen ja sijoituksiin
liitryv?in riskin arviointia. Menesryksekds sijoitus-
toiminta on parasta yhteiskuntavastuullisuutta.

2
Viittaan vastaukseeni kohdassa 1. Hallitus vastaa,
hallitus pdlttdd. Jos sijoituspolitiikkaa tai yhrir;ta
muutoin johdetaan huonosti, hallitus joutuu tilil-
le hallintoneuvoston ja yhti<ikokouksen edessl.

My<is valvontaviranomainen voi puuttux
asiaan.

-*;r*r!/*r-^",,

Koska olen suuren ryoelekeyhtir;n hallituksen
j1sen, en nle irselldni olevan oikeutta ldhted jul-
kisesti spekuloimaan sijoitusten kohteita.

3
Sijoituksiin on turha lycidii leimoja. Olennaisin-
ra on, onko sijoitustoiminra pitkalla aikavalilla
tarpeeksi tuloksellista. Minulla ei ole tiedossa
seikkoja, jotka antaisivat aihetta epailla ryr;ela-
kelaitosten hallitusten moraalia tai yhteiskunta-
vastuullisuutta.

Olen ollut havaitsevinani, ettd Telassa aika
a.ioin nostaa plitiln halu heittdytyd sijoituspoli-
tiikan siveyspoliisiksi, jrrjestelmdn ohjeiden an-
tajaksi yhtiriiden hallituksille. Se on vaarallinen
tie. Sormet voivat palaa.
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Tyd m a rkki n ajii rj est6t :

,.mellestykseuinen
siioitustoi m inta parasta

yh teis ku n tavast u uta...

t
Yhteiskuntavastuullinen sijoitustoiminta
tarkoittaa mielestdni sitl, etti eldkkeiden
katteena olevat varat on sijoitettu turvaa-
vasti ja tuottavasti. Sijoitustoiminnalla
on vaikutukset myris kansantalouden
yleiseen kehirylaeen, silla mita korkeam-
mat sijoitustuotot, sitl matalammat ela-
kemaksut ja siti parempi palkansaajien
ostovoimakehitys.

Kysymyksessl on kiikkulautavaiku-
tus - yhden prosenttiyksikcin parannus
sijoitusten tuottoasteessa vdhentii pit-
kalla aikavalilla elakemaksuprosentin
nousupainetta lahes kolmella prosent-
tiylaik<illa.

Eldkelaitosten yhteiskuntavastuu to-
teutuu parhaiten, jos eldkemaksut eivdt
nouse kohtuuttoman paljon tulevina
vuosina, kun vlestri ikeanryy ja elake-
liisten md.lri kasvaa nopeasti.

Lis?iksi pid?in tlrkelni, ettd Suomessa
siiilyy kilpailukykyinen elinkeinotoimin-
ta ja etti edellytykset yritystoiminnan
pitkijlnteiselle kehittlmiselle ja har-
joittamiselle siilyvit hyvina. Menesrl'vd
elinkeinotoiminta turvaa parhaiten myds
rycipaikat ja varmistaa siten osaltaan eld-
kejdrjestelmin toimivuuden tulevaisuu-
dessa. Siksi on tirkeii, ettd eldkelaitosten
omat asiakkaat menesrFvdt.

Sijoitustoiminnan tulee noudattaa
paitsi vallitsevaa lainslddinttid mycis
yleistl yhteiskunnallista hyv?iksyttevyy't-
td. Yhteiskunnalliseen hyvdksyttdvryteen
liitryy pyrkimys ohjata sijoitustoimintaa
eettisesti hywiksyttiviin kohteisiin ja
pyrkimys vilttid epieettisii sijoitus-
kohteita.

Elekeyhti<iilld onkin omat eerriset
ohjeensa ja normistonsa sijoitustoimin-
noilleen.

Pekka lmmeti
Tirtkimuspiiiillikkti

AKAVATy

2
Sijoitukset tulee suunnata pdisddnttiisesti
taloudellisin perustein. Raja kotimaisen
.ia ulkomaisen vdlilh on osittain hemar-
rynyr ja hamarryy edelleen toiminnan
kansainvdlistyessd. Riskien hajauttamisen
takia ehkelaitosten on kuitenkin hyvi
hajauttaa sijoituksiaan maantieteellisesti
ja sijoittaa osa varallisuudestaan Suomen
rajojen ulkopuolelle.

Suomi ei ole enli piilomaktiyhii
maa toisin kuin TEL-jerjestelmln
alkuaikoina, jolloin oli aivan .ierkevae,
etti tytinantajat saivat lainata takaisin
ry<iel:ikkeiden katteena olevat varat ja
sijoittaa ne tuotannollisiin investoin-
teihin. Nyt tilanne on tiysin piinvas-
tainen, vaihtotaseen ylijaema on suuri
(7% BKT:sta), mika merkitsee sitl, ettd

Suomi on pllomaa vievd maa. Rahaa
investointeihin on runsaasti tarjolla,
Ongelma on pikemminkin tuottavien
investointikohteiden vdhyys.

El?ikesijoituksia voidaan jossain mdi-
rin kdyttll myris suhdannepoliittisesti
jlrkevdsti kohdistamalla ne esimerkiksi
asuntotuotantoon.

3
Hyviinii esimerkkini voi mainita ympd-
rist<iystdvdlliset tai teknologista kehirystd
edistlvlt yrirykset. Huonoina esimerk-
keinl voisi pitll tupakkateollisuutta tai
yriryksie, jotka kiiyttnviit lapsiryrivoimaa
tai eivit noudata ILO:n vahvistamia ryci-
elamen perusoikeuksia.
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Sosiaalivakuutuksen
huippuasi antuntii oita

kouluttava

TOPSOS
kutsuu

mukaan
lfloesos on koulurusohjelma, joka

I tuottaa neljdssl vuodessa rytin
I ohessaooiskellenlisensiaattita-

I ron "ri"'rrt,rntijoita sosiaaliva-
kuutuksen alan laitoksiin ja tytlpaikoille.
Koulutuksesta huolehtivat Tirrun yliopisto
ja Abo Akademi yhdessii. Kiiyt?inndn rydtii
vetiii maaliskuussa Turun yliopiston sosi-
aalipolitiikan professoriksi nimitetty Veli-
Matti Ritakallio.

Opiskeli.ioista koulutetaan erityisasi-
antuntijoita ennen kaikkea lakisidteisesti
sosiaalirurvasta huolehtivien organisaatioi-
den hallinto-, suunnittelu- ja kehittlmis-
tehtlviin.

Koulutusta rahoittavat opetusministeriti,
Ehketurvakeskus, Kela ja sosiaali- ja teweys-
ministerid, kukin neljinneksen osuudella.
Ja tietysti my<is tyiinantajat, jotka tukevat
palkkdistoillaan olevia opiskelijoita.

Myiis TC!7R eli Tirrku Center for \fel-
fare Research on hankkeessa mukana. Koko
ideaa alettiin aikanaan kehitella sen suojissa
silloisen ETK:n tutkimuspddllikk6 Mikael
Forssin aloitteesta.

-Toiminta jatkuu uroden 2007 loppuun
saakka. Ehdimme hoitaa siis ainakin viela
toisen 24 opiskelijan ryhmln, jonka haku
alkaa alkusy}systii ja opiskelu vuoden 2004
alussa, kiittelee Ritakallio yhteistyrikump-
paneitaan.

Laaiaa asiantuntemusta tarvitaan

Topsos-koulutukseen hyviiksyttiviltl
vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja
vthintiin vuoden ry<ikokemus sosiaaliva-

-Tarvitsem me sosiaalivakuutuksen eri tehtiviin laaja-alaiseen
arviointiin ja kansainvtitisiin vertailuihi n pystyvia h u ippuosaajia,
sanoo Topsos-koulutushan kkeen iohtaia, professori Veti-Matti
Ritakallio Turun yliopistosta.

kuutulsesta
tentavlsta.

tai siihen liheisesti liittyvistii

- Meilla ei opeteta sosiaalietuuksien
pieniii ylciryiskohtia, nippeleitii. Koros-
tamme monitieteisyytti ja laaja-alaista
osaamista, painottaa Ritakallio. Kou-
lurus ei ole mytiskddn liian teoreettista
vaan tdhtdd kdyrdnntin soveltamiseen.

Opiskelemaan pilsee yht?i hyvin
talous-, sosiaali- kuin oikeustieteiden-
kin pohjalta. Tame takaa laaja-alaisen
poikkitieteellisyyden.

- Opetamme analysoimaan asioita
ja tekemidn kansainvllisii vertailuja,
Ritakallio korostaa.

Kansainvdlistyvissl ympriristdssd on
tdrkeia, etri nrlevat asiantuntijat ymmdr-
tiv6r Suomen sosiaaliturvan suhteessa
muiden maiden vastaaviin .iirjestelmiin
ja osaavat tehdi vertailuja ja johtopiiii-
tdlaia kehittlmisen pohjalsi, Ritakallio
kiteptdd koulutulsen tavoirteita.

Tarvetta on, koulutusta v[hen

nykyii alkuunkaan riindvdsti sosiaalivakuu-
tuksen vaativantasoista jatkokoulutusta.
Euroopasta ltiyq,y joitakin esimerkkeji.

* Meilla on kokemuksia ainoastaan
sosiaaliry<in ja psykologian ammatillisista
jatkokoulutusoh.ielmista meid?in ohjelman
lisiiksi.

Topsos johtaa lisensiaatin tutkintoon.
Thustalla on se ylsikertainen tosiasia, etti
meilli arvostetaan akateemisia tutkintoja.

- Awostus on poikkeuftsellisen vahvaa.
Silai tutkintoon tlhtiivd koulutus kiin-
nostaa ja vetli opiskelijoita paremmin,
vahvistaa Ritakallio.

Yliopistojen nrlosohjaus on nykyiselliiiin
sellainen, ettei lisensiaatin tutkinnoista
heru lisii6 rahaa yliopistolle tohtoreiden
ja maistereiden tapaan. Topsosin kanssa
puuhaavat yhteiskuntatieteelliset tiede-
kunnat voivat saada ainoastaan yliopiston
sislisessi arvioinnissa lisipisteiti.

P6tevfit opettaiat

fu takallio ja koulutussuunnittelija Hanna
Erola pytirittdvlt koulutusta kuin yrirys-

E ryiidiitrc 2 o 2oo!
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ti ikeen. Professori Riukallio vastaa
"toimitusjoh tajani' koko ohj elmasta.
Han esittelee asiat Topsosin yhteistyii-
tahojen muodostamalle johtoryhmllle
ja lopullista pdlttiksentekoa varten
yhteiskuntadeteelliselle tiedekunnalle.
Tera reittil pitkin
keli.iavalinnat.

Meidiin tehttvlmme on hankkia kurs-
seille mahdollisimman petevat opetajat
joko kotimaasta tai sinen ulkomailra.
Olemme onnistuneet siind erittlin
hyvin. Saamme helposti alan parhaat
voimat opettajilrsi, kehuu Ritakallio.

Korkealaatuinen opetus takaa hanen

erittlin modvoiruneita ja sitoutuneita:
- Kursseilla nousee koko ajan esille
uusia asioita, vanhaa ei loputtomasti
jauheta. Se innostaa opislrelijoim, Rita-
kallio sanoo.

kulkevat mytis opis- Sukupolvenvalhdos tutosga

- Me emme itse juurikaan orpeta. Ritakallio toivoo tierysti, ettd sana ensi

mukaansa sen, ettd opiskelijat ovat

- Rohkeasti vaan hakemukset
sisHiin. Kannustan liimpimtisti
hakemaan Topsos-koulutuk-
seen, Sanoo viime vuoden
keviilittii ensimmeisen ryhmen
m ukana aloittanut yhteysptiiit-
tikkti Aria lisakkala ETK:sta.

l ria Iisakkala sanoo itse dkuun
n vdhdn arasteiieensa oman ha-LIn kemuksen rdttdmistd Topso-

t \iir,. - Sain kasiini koulucusta
koskevan esitteen, joka oli jo sinlnsd
hyva ja houkuttelevan tuntuinen. Esi-
mieheni kannusti hakemaan, ja siiti se

piiiitcis kypsyi.
Nyr han haluaa rohkaista muitakin

hakemaan vuonna 2004 alkavalle seuraa-
valle kurssille. Haku alkaa tlmdn vuoden
puolella, kohta kesdn menryd.

- Hakijan ei suinkaan tarvitse olla
asiantuntijatehtdvissd tai piiillikkdteh-
tdviin edennyt. Vaatimuksena on aino-
astaan ylempi korkeakoulututkinto ja
yhden vuoden ry<ikokemus sosiaalialaan
liitryvistii tehtdvistd.

Ruotsista vauhtia

Arja Iisakkala on suorittanut Ruotsissa
filosofian maisterin tutkinnon pldaineena
kansantaloustiede.

Samalle Topsos-kurssille valimiin kuu-
destakymmenestd hakijasta yhteensi 24
opiskelijaa.

- Min?i hain ruotsinkielisesta Abo Aka-
demin kiinti<isti, .iosta valittiin kolme.

Arja Iisakkalan ry<issd ETK:n ulkomais-
ten eldkeasioiden tiimissl tarvitaan mycis

vuonna alkavasta toisesta kuresirta ta-
alan rydnantajat ja mahdolliset

opiskelijat, jotta halcemulsia tippuisi
yhtii vilkkaasti kuin ensimmfliselltikin
kemalle.

Sosiaalivakuutulsen kentiissii on
runnetusti sama ongelma kuin monella
muullakin alalla: viiki harmaantuu ja

Aria Iisakkala:

Suosittelen I
ruotsin kieltd. Esimerkilai ryriela-
kejdrjestelmien vdliset yhdyslaitos-
neuvottelut ja -yhteydet rytillistlvdt
hlntd tiri nykya Pohjoismaiden
suunraan. - Tykkean rycistiini aivan
hirvedsti.

Tyiinantaia tukee

Topsos-koulutukseen kuuluu pal-
jon itsendistd opiskelua ja esseiden
kirjoittamista. Tenttejii on harvem-
min. Tema kaikki siis ryrin ohessa.

Neljiistii viiteen kertaan vuodessa
koko ryhmi kokoontuu yhteiselle
luentojalsolle kolmelai paivelsi.

Torstai ja per.iantai ovat ryrinan-
tajan malsamia palkallisia pdiviii.
Iauantai menee omasta ajasta, ETK
korvaa lisiilisi matkat ja ydpymisen.

- Ammatillinen kehirFminen on
hytidyksi meille molemmille, sekd
ryrinantajalle ettd minulle, Arja Iisakkala
pohtii koulutuksen merkitystd.

Verkostoista hy6tyH

Arja Iisakkala pddsi viime keviiiind kurssin
ry'tmiin helposti mukaan. - Aloitimme
rytieldkkeisiin liirryvista asioista. Minulle
ne olivat entuudestaan ruttuja, joten alku
oli jouhevaa.

Kursseilla virill vilkasta keskustelua,
kun opiskeltavat asiat ovat kiiytiinncin lI-
heisid. Kesktstelut ovat tdrkeid "sille niisri
saa aina uutta ndkcikulmaa sosiaaliturvan
eri alueiltd'.

amPimilsti

voltt&lst

Tektl:
Kuw;

aa

Han korostaa opiskelijoista muodostu-
van verkoston merkirysrd mytis mydhem-
mdn rycieldmiin kannalta:

- Saamme synrymldn asiantuntijaver-
koston, jolta voi aina kysya ellei ise dedii.

Kurssilaisten Topsos-koulutus piidttyy
neljln vuoden puurtamisen jdlkeen lisen-
siaattiryrihcin.

fuja Iisakkalan lopputyti klsiaelee aika-
naan lasten eliikkeiden laskentaa EU:ssa.

Tekti: louko Moilonen
Kuw: Niko Nurmi

Lisiiii ai h eesu : uuw. atu.f/! ht/ sospo lltops os
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Lihes jokainen uusi yrittiijii tai

vaikkapa kotinsa korjaaja on

ttirmdn nyt tydnantajan vel-

voltisuuksiin, jotka tuntuvat

hankalitta ja monimutkaisilta.

Asiaan on nyt tulossa helpotus-

ta, kun pientytinantaf itle otlaan

Iuomassa ! nternetissii toimivaa

maksupalvelua. 5en tavoitteena

on hetpottaa tytinantajamaksu-

jen laskemista, maksamista ja

itmoittamista.

palkka.fi -pah,elu on tar-
koitettu satunnaisesti palk-
kaa maksaville ty<inantaj ille,
kotitdoulaille seki sellaisille

sdi.nntillisesti palkkaa maksaville ty<inan-
tajille, jotka rytillistiivlt samanaikaisesti
keskimldrin viisi henkiloa.

Palkka.fi -hanke on yhteiskunndlises-
ti merkittivd uudistus, jolla arvioidaan
olevan myrinteisia elinkeino- ja rytilli-
syyspoliittisia vaikutuksia. Onnistues-
saan se yksinkertaistaa ja helpottaa yrittd-
jiin rytitii ja vdhentdd harmaata taloutta.
Hanketta on valmisteltu laajalla pohjalla,
jossa ovat olleet mukana verohallitus,
tapaturmavakuutus- ja ryriehkeyhtirit,
kauppa- ja teollisuusministeri<i seki
sosiaali- ja terveysministeriti.

Hanketta on edeltdnyr pi&aaikainen
yhteiskunnallinen keskustelu. Yrittdjien
etujirjestiit ovat pitdneet asiaa heille hy-
vin keskeiseni. Mycis poliittiset piinttik-
sentekijlt ovat korostaneet uudistuksen
merkirystii ja kiirehtineet sit6.

Maksut ja ilmoitukset
samalla kertaa

Palkka.6 -palvelun kdyttri on tarkoitus
rakentaa mahdollisimman helpoksi
siten, ettl jlrjestelml ohjaa kysymiensl
rydnantajan taustatietojen pohjalta pal-
kanlaskentatapahtumaa ja ry<inanta.iavel-
voitteiden maksamista alusta loppuun.
Tycinantajan ei siis enII tarvitse itse
etsii erilaisia tariffeja eri tahoilta, vaan
palkka.fi kayttee ry<isuhteen perusteella

palkka. o

mlhenkivakuutusmaksut. Kaikki niiin
laskettu tieto siirtyy automaattisesti
ilmoitusrietona verotrajalle seka eleke-
ja vakuutuslaitoksille. Tycinantajan ei
siis tarvitse enid erikseen tehdd erilaisia
kausi-ilmoituksia.

On ajateltu, etti palkka.fi tarjoaa
rycinantajalle mycis sdhkriisen arkiston:
jlrjestelmd luo ja yllapitad vuoden mit-
taan tycintekijekohtaisen palkkakortin,
palkkalistan ja maksuyhteenvedot kul-
lekin saajalle suoritetuista maksuista.
Tiedot siiilyviit palkka.fi :ssa vihintlln
kymmenen vuoden ajan. Ndin ollen
tycinantaja ei tarvitse erillistl ohjelmaa
omalle plitteelleen palkkakirjanpitoa
varten: palkka.fi hoitaa kaiken.

aina oikeita laskentaperusteita.
Uuden palvelun kdyttti mahdollistaa

palkanmaksun j a ry<inantaj avelvoittei-
den maksamisen samalla kertaa. Kaikki
maksamiseen tarvittavat tiedot ovat heti
siirrettdvissd rytinantajan oman pankin
verkkopalveluun. Ne voi maksaa heti
tai jittll maksettavaksi milrlttynl
erdplivdnl. Tycinantaja voi halutessaan
tulostaa laskennan tulokset tilisiirto-
lomakkeille mycihempll tai muualla
tapahtuvaa maksamista varten. Tilisiir-
tolomakkeilla rytianta.ja voi siis toimia
kuten tahenkin asti.

Palkka.fi -palvelun avulla yrittdjln
on helppo laskea tyrintekijln brut-
topalkan perusteella perittd.vlt erdt:
ennakonpidiitys, elekevakuutusmaksu
sekl tapaturma-, tycitttimyys- ja ryh-
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Pientytinantai ien maksut
yhdettil palvelulla

Maksutonta mutta kenelle

Palkka.fi -palvelu on kiiyttiijilleen mak-
suton. Tdrkedl on mycis, ett?i kaikki
asiointi tapahtuu tietosuojatussa ympi-
ristcissi. Jdrjestelmldn liitryy sahktiinen
tunnistaminen, joka jlrjesrynee yhteis-
ry<issl pankkien kanssa.

Verottajan ja vakuutusyhti<iiden asiak-
kaina on jo nyt yhteensi noin 60 000
tydnantajaa, jotka voisivat olla palkka.fi -
jikjestelmiin piirissS. Satunnaisia tycinan-
tajia on huomattavasti enemmdn, hhes
200 000 kotitaloutta jayritralad.

Kohderyhmdnl olevat yritykset on
peadytry ralaamaan ryrinantajan ry<illis-

tlmien rytintekijtiiden mllrdn mukaan.
Yhteisty<issd on plldytty tarjoamaan
palvelua keskimddrin viiden rytintekijh
tycinantajille. On myris keskusteltu siitd,
onko viiden rytintekijdn raja perusteltu
vai voisivatko kyseeseen tulla mytis hie-
man suuremmat yrirykset. Toistaiseksi
valmistelu tdhtld kuitenkin vain pienim-
piin ry<inantajiin.

Tydeliikej ?iriestelmdss$- pal kka.fi
-hanke koskettaa ainakiff kaikkia ela-
keyhritiitii, LEL Tytielakekassaa seka
todennak6isesti erlitd ehkekassoja.
Tapaturmavakuutusyhti<iistd mukaan
lienevdt tulossa ainakin suurimmat.

Ensi vuoden alusta?

Palkka.fi -palvelun taustavoimat ovat
asettaneet kunnianhimoisen tavoirteen

kdynnistii palvelu jo ensi vuoden alusta.
TImi tarkoittaa sitl, ettl ensimmliset
koekiyttritin tulevat demoversiot esitelhin
yleisdlle sylaylla.

Kyseessi on suuri tietotekninen pon-
nistus, jossa toimijoita on runsaasti.
Vaikka taustalla on varsin monenlaista
toimintakulttuuria, hanketta on pystytty
valmistelemaan hyvdssd yhteishengessd.
Palvelun tuottajaksi on valittu Tieto-
Enator Oyj.

Laajaa ia kohdistettua tiedotusta

Palkka.fi -uudistuksesta tullaan tiedot-
tamaan varsin laajasti. Pidosin viesti on
kuitenkin kohdennettua. Teme onkin
helppoa, sille verohallituksella, tapatur-
mavakuurus- ja ty<ieliikeyhtitiilla seka
pankeilla on varsin paljon olemassa
olevia kontakteja kohderyhmdnl oleviin
rytinantajiin.

Verohallitus tulee lihesrym:ian yrirylsia
kirjeilla tdmin vuoden loppupuolella. Ja-
kelu kohdistuu noin 60 000 tytinantajalle.
Verottaja jakaa tietoa mycis kotisivuillaan,
oppaissa seki eri asiakaspalvelupisteissl.

Kontakti palkka.fi -hankkeeseen usko-
taan uusilla rycinantajilla synryvdn asiakas-
suhteen alkaessa, tapaturmavakuutus- ja
tytieliikeyhtitiilla jakelukanavien kautta ja
pankeissa useimmiten rahoitusneuvottelu-
jen yhteydessl.

Thpaturmavakuutus- ja tytielekeyhtitit
kertovat mytis hankkeesta omien asiakas-
kontaktiensa kautta. Nnihin kuuluu seki
lehtil, kirjeitl, sdhktiisti palvelua ettd hen-
kiltikohtaisia kontakteja palvelupisteissd.
Syksylla 2003 hankkeesta kerrotaan myds
yhtiriiden asiakastilaisuuksissa.

Hyvin tdrkel kontakti kohdeyriryksiin
tulevar olemaan pankit. Seke aloittavan
ettd satunnaisen tyiinantajan rahoitus-
neuvonnan yhteydessd tullaan kertomaan
tlsti uudesta aikaa ja rahaa sddstdvdsti
palvelusta. Tarkoitus on rakentaa pysyve
linkki mycis pankkien malaupdvelusivuil-
ta palkka.fi -jirjestelmiln.

Morkku I litdskeldinen
lohtoia

TEU Eliiketiedotus
Tyd e lii keva ku uttaj ot T E LA ry
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Tapaus Niemi ratkennut:
N aisvtrvfl tyn elil kei kii
vastoin EY-oikeutta
Naispuolise lla vtirvdtyltti soti [as-
henkittitlii oli vanhuuseltikeoikeus
jo 55-vuotiaana, kuten miehitliikin.

Vakuutusoikeus teki asiasta piiti-
tdksen 25.2.2oo2.

Vakuutusoikeus, joka on sosiaa-
liturva-asioiden erityistuomioistui n,
piititti, ettii puolustusvoimien elii-
kejtiriestely oli EY:n perustamisso-
pimuksen r4r artiklassa stiiidetyn
pa Ikkasyrji ntii kietlon vastai nen.

Naisvtirvtitty, nykyisi n soti-
lasammattihenki[6, oti pyyttinyt
Valtiokonttori lta en nakkotietoa
siitii, milloin hiineltii oli oikeus van-
h u useltikkeeseen. Valtiokonttori ja
Valtion eliikelautakunta katsoivat
piititdksissiitin, ettd htinellii oli
oikeus vanh u useliikkeeseen vasta
6o-vuotiaana, vaikka miehitlti vas-
taava ikti oli 55 vuotta.

Asianomainen sotilasammatti-
henki lci valitti vakuutusoikeuteen
ja katsoi, ettti eltikejtirfestely oti
tasa-arvolain syrjinttikie[[on ia
mytis Suomea sitovan naisten ja
miesten tasavertaista kohtelua

koskevan EY-d irektiivin vastainen.
Vakuutusoikeus pyysi ennen asi-

an ratkaisemista Euroopan yhteisti-
jen tuomioistuimen ennakkoratkai-
sua puolustusvoimien ettikejtirjes-
telmtin suhteesta EY-oikeuteen.

EY-tuomioistuimen mukaan
kysymys oli palkasta eikii takisiiii-
teisestti sosiaaliturvasta. Ttimiin
mukaisesti vakuutusoikeus katsoi,
ettti sotilasammattihenkitditti kos-
keva valtion eliikelain mukainen
eltikejiirjestely oli vastoin EY: n
perustamissopimuksessa sdtidet-
tyii patkkasyrjintiikiettoa. Siten
sukupuoleen perustuvat erilaiset
etiikeiiit olivat kiellettyd patkkasyr-
jinttiii ia naisviirviityllii oti oltut
oikeus vanhuuseliikkeeseen jo 55-
vuotiaana.

Tapaus on selostettu vakuutus-
oikeuden kotisivuilla osoitteessa
www.oi ke us.fi /va ku utusoi ke us
kohdassa oikeustapauksia.

tulee

Esiintyvien taiteiliioiden ja erfl i-
den erityisryhm len elii kekassan
(faEL- etflkekassa) hallitus on
pfl fl ttfl nyt, ett6 Ta E L-eltikekassa
liittyy uuteen, LEL Tydelf, kekas-
sasta perustettavaan keskinfl i-
seen tydeldkevakuutusyhti66n.
Tavoitteena on, ette yhdistyminen
tapahtuu vuoden zoo4 alusta.

Toimitusiohtaja Lauri Koivusalo
pitiid pfldtOstt hankkeen kannalta
my0nteisenfl, siltd yhdessii LEL ja
TaEL muodostavat suuremman
yhtidn kuin erillisinfi. LEL:n osuus
koko ty6elfl kejtiriestelmdn maksu-
tulosta on 5 -6 prosenttia ja
TaEL:n vajaa prosentti. Yhteinen
maksutulo olivuonna aooe noin
54o miljoonaa euroa.

Yhdistyminen vaatii lain-
muutoksen. Lakiesitys annetaan
uudelle eduskunnalle. Lopul-
lisen pii6t6ksen liittymisestii
tekee TaEL:n valtuuskunta ensi
syksynti.

Ellkeveku uturedat yhtocn,
makruporcnttl dllry
orltllrenX

ETK:n seminaarissa pohdittiin
E u roopan m aiden tytikyvyttdmyyselfi kkeitfi

Vakuutusmaksuprosentti mfl drd-
tiifln edelleen erikseen kumpaa-
kin elilkelakia varten, mutta muu-
ten asioita hoidetaan uudessa
yhti6ssfl mahdollisimman pitkfi lle
yhdessfl. Yhti6 tekee myds yhtei-
sen tilinpHfit6ksen. Tavoitteena
on menestye tulevaisuudessa
kilpailussa muiden yhti6iden
kanssa.

LEL Ty6eliikekassan yhti6it-
tdmislaeista eduskunta ptiiitti
tarnmikuun topulla. Tavoitteena
on, ettii LEL:sta tulee keskiniiinen
tyOetf, krvaku utusyhti0 heind-
kuussa zoo3. Uusi elskeyhtid
vakuuttaa LEL- ja TaEL-toimialoja
edelleen ainoana tydel5keyhti6-
n6, kunnes tydeltikelait OEL, LEL

ia TaEL) yhdistetdfln ja kitpailu
avautuu.

LEL-vakuutsttuia oli vuonna
zooz noin r5o ooo ja
TaEL-vakuutettuja noin roo ooo.

Kalus Vuorlsto

Ettiketurvakeskus jdrjesti h u htiku un
alussa Hetsingissii seminaarin,
missii pohdittiin yli sadan hengen
voimin eurooppalaisia tydkyvytt6-
myysetiikkeitii.

Seminaarin jiirjestiiiien mukaan
etiikkeitti koskeva yhteisty6 on li-
sdtintynyt parin viimeksi kuluneen
vuoden aikana setvtisti. Sysiiyksen
antoi vajaat kaksi vuotta EU:n jdsen-
maiden tekemii piiiitds yhteisistti
tavoitteista, joiden suuntaan etZike-
jiirjestelmi2i kehitetti2in jatkossa.

Seminaarin tarkoituksena oti
koota eri maiden kokemuksia ty6-
kyvyttd myyse ttikkeistii ja lii rj estiiii

tilaisuus tietojen ja kokemusten
vaihtoon.

Monissa Euroopan maissa on
s u u n n itte i lta tyd kyvyttcimyyset2i k-
keitii koskevia uudistuksia ja tutki-
mushankkeita. Seminaarissa kuul-
tiin niitii koskevia ennakkotietoia.

Pdiipuhulana oli atan johtaviin
asiantuntijoihin kuuluva Christoffer
Prinz O ECD:stti Pariisista.

Seminaarissa kuultiin mycis maa-
kohtaisia katsauksia. Niitii esitteti-
vdt Suomen, Ruotsin, Holtannin ia
Britannian edustaiat.
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Kuntien etiikevakuutuksen
hallitus hyviiksyi helmikuus-
sa ehdotuksen kunnallista
e tiikejiirjestelmdd koskevan
etiikeuudistuksen valmiste-
tun pohjaksi.

Ehdotus noudattetee ptiii-
osin eduskunnassa paatetty-
jii yksityisatoitle ehdotettuja
muutoksia, mutta etiikkeen
karttumaa ia etiikeikiiii
koskevat suojaukset ajatta
ennen 1.1.1995 samoin kuin
valitut ammattikohtaiset
etiikeiiit ehdotetaan siii lytet-
tiivdn.

Kunta-ala[[a siirryttidn ny-
kyisin etiikkeetle keskimddrin
58-vuotiaana. Uudistuksen
tiirkein tavoite onkin keski-
miiiiriiisen etiikkeeltesii rty-
misitin mydhentdminen.

Tydnteon jatkamiseen
kannustetaan muun muassa
etiikkeen karttumiin ehdo-
tettavi[[a muutoksilla. Van-
huuselZikettd karttuisi
r8 - 5z-vuotiailte r,5 prosent-
tia ia Sl - 6z-vuotiaitle r,9
prosenttia kunkin vuoden
eltikkeen perusteena olevista
ansioista. Sen siiaan 6l - 68-
vuotiaille etiikettii karttuisi
perdti 4,5 prosenttia.

Elikkeelle 62 vuoden
idstii lukien

Vanhuusetdkkeel[e voisi
uudessa jdrjesteImdssd
edetteen siirtyii nykyisten
sddnndsten m ukaisessa elii-
keiiissti. 0ikeus van huuseliik-
keeseen siiilyisi valitussa am-
mattikohtaisessa eldkeidssd
tai kunta-alalla nyt kdytcissd
olevassa 6l - 6S vuoden ikd-
vtititte painotetussa henkitci-
ko htaisessa etiikeiiissti.

Vanhuuseliikkeen voisi
saada myds ennen henkitri-
kohtaista eldkeikdiinsti mutta
aikaisintaan 63-vuotiaana.
Tiittriin ennen vuotta 1995
kertynyt etiike normeerataan
e[i muunnetaan sosiaati- ja
terveysmin iste ricin vahvista-
matla kertoimetta 63 vuoden

ikiiii vastaavaksi.
Varhennetulle vanhuus-

e[Skkeelle olisi mahdottista
piiiistii 6z-vuotiaana.
Eldkkeeseen tutisi ttittdin
varhen n usviihennys.

Ty<issii jatkama lla etdket-
tiivoisi kartuttaa aina 68
vuoden idn tdyttiimiseen
saakka. Tiimiin jtitkeen etii-
ke ei eniiti karttuisi. Mutta
jos ei tuolloin vielii hatua
iii2id2i etiikkee[[e, eliikettii
korotettaisiin lykktiyskoro-
tuksetla.

Laskutapaan muutoksia

Van h u uselti kettti karttuisi
latkossa kaikesta ikiiviiti ttii
18 - 68 vuotta tehdystii
tyristii ja myris patkatto-
mien vanhempainlomien,
tydttd m yys pti ivii ra h a ka u -

den ja vuorotteluvapaan
sekii muiden ansiosidon-
naisten pdiviirahakausien,
kuten kuntoutusrahan,
osalta. Myds patkaton hoi-
tovapaa ja opisketu kerryt-
tiiisivdt tietyin edellytyksin
etiikettii.

Etiikkeen [askemisessa
si i rryttiiisii n jtirjestetmii6n,
jossa ettike [asketaan vuo-
desta zoo5 [ukien suoraan
kunkin vuoden tydansiois-
ta. Kunkin vuoden patkka
tarkistettaisiin eldkkeen
taskemishetken tasoon ns.
patkkakertoimetta, jossa
ansiotasoindeksin paino
on 8o prosenttia ja kutut-
tajahintaindeksin paino zo
prosenttia.

Ei "kahden raiteen mallia"

Ennen vuotta zoo5 kart-
tunut eldke vapaakirjau-
tettaisiin 3r.rz.zoo4 sekii
yhteensovitettaisiin m uiden
tydetiikkeiden kanssa.
Vapaaki rjauttaminen ta r-
koittaa, ettii vuoden zoo4
[oppuun mennessd kerty-
neistii palvetussu hteista
lasketaan eu romiiiiriii nen

Kunta-alan elilkeuudistus etenee
etiike, joka sitten odottaa
vatmiiksi laskettuna eldk-
keen alkamista.

Yhteensovittaminen on
vZitttZimiitdntii kunta-alan
aiempien, yksityisatoja pa-
rem pien etdkekarttumien
takia. Yhteensovitu ksesta
luopuminen merkitsisi 4,4
miliardin euron eli yli kah-
den vuoden eldkemenoa
vastaavaa kustannusta
kunnitte.

Vuoden zoo5 alusta
Iukien karttuvaa eldkettd
ei endd yhteensovitettaisi.
Kunta-atatta ei tarvita kahta
vai htoehtoista ettikkeen [as-
kutapaa 1.1.2oo5 jatkuvien
palvelussuhteiden osatta
kuten yksityisaloitte on
tutossa.

Elinaikakerroin kiiytttitin

Mycis kunta-alatta on tar-
koitus tasata keskimZiiiriii-
sen elinajan pitenemisestii
johtuvaa etdkemenojen
kasvua ottama [[a kiiyttdri n

elinaikakerroin vuodesta
zoro alkaen. Elinaikaker-
roin pienentdii eldkkeen
mddrdti sen mukaan, miten
pitkiiksi e [dkkeelle jtiiivtin
henkitrjn ikiiluokan iatietta
oteva etinaika arvioidaan
hiinen tiiyttdessiidn 6z
vuotta.

Kertoimen vaikutuksen
eldkkeeseensd voi poistaa
jatkamalla tydssii hieman pi-
tempdiin. Esimerkiksi vuonna
r956 syntyneen henkitdn olisi
jatkettava arviolta 7 kuukaut-
ta pitempddn tydssd, jotta
elinaikakerroin ei pienentdisi
hdnen etdkettddn.

Kaikkien maksussa otevien
tydetiikkeiden indeksitar-
kistu ksissa ryhdytttiisii n

ehdotuksen m ukaan 7.t.zoo5
tukien kiiyttiimddn nykyistti
etdkeindeksid, jossa kulut-
tajahintaindeksin paino on
8o prosenttia ja ansiotasoin-
deksin paino zo prosenttia.
N uorina tydkyvyttdmiiksi tu-
levien ettiketaso on tarkoitus
varmistaa idstd riippuvalla
o,7 - 2t prosentin suuruisetta
kertakorotuksella, kun eliike
on jatkunut viisi vuotta.

Muutokset voimaan 1.1.2005

Muutosten edettyttiimii
yksityiskohtainen sddnncis-
valmistelu tehdddn Kuntien
etdkevaku utuksessa keviidn
zoo3 aikana.

Sisdasiainministeri6 vat-
mistelee hallituksen esityk-
sen ja uudistuksesta piiiittiiii
loputlisesti uusi eduskunta.
Etiikeuudistuksen on tarkoi-
tus tulla voimaan vuoden
zoo5 alusta.

OIoYI o!,oOIF

Ammatllllnen kuntoutus
tytinteklf lin ol keudeksl

Kansaneltikelaitoksen Ammatillisen kuntou-
ia tytietiikelaitoksien on tuksen tavoitteena on
jiiriestettiiviiammatillista tisiitiitydssiiolevien
kuntoutustahenki[6[e, osuuttaty6ikiiisestiivii-
jolla on sairaudesta, viasta est<isttija mydhentiiii ty6-
taivammastajohtuvauhka markkinoiltapoistumista
joutua tydkyvyttdmiiksi. kahdetla - kolmella vuo-
Lainmuutokset tulevat voi- detta liihemmds normaalia
maan 1. tammikuuta zoo4. vanhuuseliikeikiid, iolloin

Kansaneliikelaitoksen myds eliikemaksujen nou-
maksamaa kuntoutus- supaine viihenee.
rahaa nostetaan vastaa- Ammatillinen kuntoutus
maan paremmin nykyisen on osa tydmarkkinajiirjes-
tydetiikeiiirjestelmiinmak- tdienviimemarraskuussa
samankuntoutusrahanta- sopimaayksityisalojen
soa. Tydntekiiii voi saada tydettikkeiden kehittii-
myds osakuntoutusrahaa. mistii.
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Modernin ihmisen
motivaation etsinttt

Tieto toimintamme ia

ajattelumme syistt ei

ole kasvanut samassa

suhteessa kuin muu

tieto itsestiimme.

Sitti ihmistti on vaikea

ymmlrtifl ilman tietoa

hHnen kiinnostuksis-

taan, mielihaluistaan

ia toiveistaankin eli

motivaatiosta.

f{arre motivaarion ymmrrtr-
I miseen kasvaa, kun meille

I on yha enemmrn valinnan-
I- mahdollisuuksia niin hyvdssd

kuin pahassa.
Useille ruttu Maslow'n klassinen tar-

vehierarkia alemman tasoisten tarpeiden
ensisijaisuudesta on muodostunut jo vi-
hen vitsilsi. Monimutkaistuvassa, mutta
keskimdirin yha vauraammassa tietoyh-
teiskunnassa meiti liikuttavat enemmin
muur asiar kuin niilk?i ja jano.

Aiemmin toiminnan keskeisimpii
vaikuttimia haettiin kysymyksesti,
ryonreekd jokin asia ihmiset liikkeelle?
Nyttemmin kepin asemesta rutkimus on
kallistunut porkkanan kannalle ja kysyy,
mitkj asiat vetdvit ihmisi?i puoleensa?

Modernin motivaatiopsykologian
perusteet on nyt koottu tiiviiksi suo-
menkieliseksi perusoppikirjalai. Ilah-
duttavasti useimmat kirjoittajista ovat
suomalaisia alan asiantuntijoita.

Yleisten teorioiden lisiiksi kirjassa

etsitlin vastaulsia ihmisen tavoitteisiin
arjen todellisuudessa. Tytieliikeuudistuk-
sen solmukohdat tyiiurien pidenti.mises-
tii ja tyiissii .ialsamisesta saavat kir,iasta
mielenkiintoista lisdvalaistusta nuorten
aikuisten tytielimiin siirrymisesti ja
ikiinryneiden ry<intekij<iiden motivaa-
tiota koskevista artikkeleista.

Markku Jokisaaren tutkimusten
mukaan nuorten aikuisten tytieliimean
siirtyminen on vuorovaikutuksellinen
tapahtuma ylsiltin motivaation, sosiaa-
listen resurssien ja rytielimiin viilillii.

Tytinriivilll tekijtiilla, kuten opin-
totuen rajaamisella, lienee vain vdhin
vaikutusta yhteiskunnallisesti suotuisan
loppunrlolaen, mahdollisimman aikaisen

ry<ielimddn kiinnitrymisen, kannalta.
Ihminen on sosiaalinen elain. Kukaan

meistl ei voi saada kaikkea. Silti pidlim-
me yksil<iii aikamme sankarina - eikl
vihiten tytieLimesse.

- Itseensl liittyvien tavoitteiden ko-
rostaminen kuitenkin lisdi masennusta,
varoittavat Katariina Salmela ja Jan-Erik
Nurmi. Niinpa sisdinen yrittljyys rytissii
voi helposti muuttua itseensi kaperty-
miselai, mikd kasvattaa ryriuupumulsen
riskia.

Nykyinen motivaatiopsykologia ko-
rostaa, ettd eri idsse ihmisella on erilaisia
tavoitteita.

Merkittdvd kiiinnekohta motivaation
kannalta niiyttiii asettuvan 45 ikjvuoden
jiilkeiseen aikaan. Kristiina Jussilan ja
Tuuli Pitkiisen tutkimat pk-yriryksissd
tytiskentelevd t 45 -54-vuotiaat voivat
huonommin ja kokivat henkiltikohtai-
set tavoitteensa kielteisemmin ja uskoi-
vat niiden saavuttamiseen nuorempia
ikiiryhmia vihemmln.

Terveys ei selittlnyt eroa vaan tyti-
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hyvinvointi. Tutkimushetkelli
ikiiinryv[t olivat kyllakin la-
piklyneet 1 990-luvun laman,
teknisrymisen ja ry<ikulttuurin
muutoksen, miki varmasti on
vaikuttanut heidiin tavoittei-
siinsa.

Tutkijat huomauttavat,
ette avoin keskustelu ja omien
tavoitteiden julkituominen ei
ole oikein koskaan kuulunut
suomalaiseen tytin kulttuuriin.

Kun vain muutos on pysyvdd,
motivaatiota koskevalla tiedolla
ja taidolla on varmasti keskeinen
osa ihmisen elemankulun suun-
taamisessa ja sopeuttamisessa
el?imiin muutoksiin.

Tekti: Kimmo Kontio

Miha rneita liikuttaa - lnodernin
lnotiaaatiops! h o logian p erusteet.
Tbim. Salmela-Aro ja Nurmi.
PS-hustannus 2002. 217 siuua.

Eliketurvakeskus
Filosofian kandidaatti
Tarja Hdrkcinen on valittu
neuvontaosaston osas-
topddllikoksi 1 .5.2003
alkaen. Tarja Hdrkonen
on ollut elokuusta 2002
lShtien virkavapaalla
STM:n ylitarkastajan
tehtdvistd ja toiminut vt.
vastuunjakopddllikkond
Eldketurvakeskuksen
suunnittelu- ja lasken-
taosastolla. Vuosina
1987 - 1999 hdn toimi
ElSketurvakeskuksessa
matemaatikkona.

Tyoterveyshoitaja Leena
Rajamdki on nimitetty
vastaavaksi tyoterveys-
hoitajaksi.

Kauppatieteiden maisteri
Johanna lpatti on nimi-
tetty eldkejdrjestelmd-
osastolle suunnittelijaksi.

Filosofian kandidaatti
Helena Kosonen on ni
mitetty projektipdiillikoksi
tietojdrjestelmdosastolle.

Filosofian maisteri Pentti
Latva-Koivisto on nimi-
tetty asiakirjahallinnon
kehityspddllikoksi hallinto-
osastolle.

Opiskelija Pia Porko on
ni mitetty suu nnittelijaksi
eldkejdrjestelmdosastolle.

Sosionomi Varpu
Turunen on nimitetty
su u nnittelijaksi elSkejdr-
jestelmdosastolle.

Elike-Fennia
Valtiotieteiden maisteri
Pekka Mattila ja kauppa-
tieteiden maisteri Jyrki
Sdrkilahti on nimitetty
projektipddllikoiksi
tietohallintoon. Projekti-
pddllikko Mattila vastaa
verkkopalvelu konsepti n ja
-markkinoinnin kehittdmi-
sestd sekd projektipddlli-
kon tehtdvistd palveluiden
kehittdmishankkeissa.

Projektipddllikko Sdrkilah-
della on kokonaisvastuu
eldkevaku utusjdrjestel-
miin liittyvdstd raportoin-
nista. Lisdksi hdn vastaa
myyntiraportoi nnista ja
sen kehittdmisestd sekd
Eldke-Fennian tarjoamien
tyopoytZi- on line-palvelui-
den ylldpidosta.

!lmarinen
Eldkepalvelut linjan
kehittdmispddllikoksi on
nimitetty Elina Lehmijoki
ja koulutuspddllikoksi
Seija Karttunen. Kehitys-
pddllikon vastuualueena
on linjan korvaus- ja
asiakaspalvelu prosessien
kehittdminen ja koulu-
tuspddllikon vastuulla on
linjan osastojen koulutuk-
sen koordinointi ja toteut-
taminen.

Osastopddllikoiksi on
1 .3.2003 alkaen nimitetty
tietohalli nto-osastol-
le restonomi Jukka
Hirvinen, asiakas- ja
vakuutusjdrjestelmiosas-
tolle fi losofi an kandidaatti
Pekka Makkonen, eldke-
jdrjestelmdosastolle
filosofian kandidaatti
lrma Vdlimdki-Moring,
sijoitus- ja hallintojdrjes-
telmdosastolle datanomi
Jukka Katainen sekd
tekniikkapalveluosastolle
fi losofian maisteri Heikki
Pohjala.

Tapiola-ryhmi
Filosofian maisteri
Maija-Liisa Kervinen on
nimitetty apulaisjohtajaksi
Eldke-Tapiolaan.

Veritas
Elfikevakuutus
Diplomi-insinoori ja kaup-
patieteiden maisteri Peter
Karlsson on nimitetty
Veritas Eldkevakuutuksen
kiinteistojohtajaksi. Hdn
on aikaisemmin toiminut
yhtion kiinteistopddllik-
kond.

Kauppatieteiden maisteri
Tommy Sandis on nimi-
tetty Veritas Eldkevakuu-
tuksen talousjohtajaksi.
Hdn on aikaisemmin
toiminut yhtion talous-
p55llikkon5.

Oikeustieteen kandidaatti
Kaisa Forsstrtim on
nimitetty Veritas Eldkeva-
kuutuksen yhtiolakimie-
heksi. Hdnen vastuualu-
eensa on laajentunut ja
se kdsittdd jatkossa myos
eldkeyhtiotd koskevat
juridiset kysymykset.

Reima Raitio on nimitetty
Veritas Eldkevakuutuksen
Avanti-asiantu ntijaksi.
Hdn huolehtii tyokyvyn
yllSpitdmiseen ja kehitt6-
miseen liittyvistd asioista
Veritas Eldkevakuutuksen
asiakasyrityksissd.

Veritas-ryhmi
Valtiotieteen maisteri
Gunilla Sjtiberg on
nimitetty Veritas-ryhmdn
viestintdp6Sllikoksi. Hdn
on aikaisemmin toiminut
Veritaksen viestintdvas-
taavana.

Peter Brtick! on nimitetty
Veritas-ryhmdn ICT- ja
kehitysjohtajaksi. Hdn
vastaa Veritaksen tieto-
hallinnosta ja toiminnan
kehityksestd ryhmdtasol-
la. Brockl tulee toimin-
nanohjausjdrjestelmid
toimittavasta IFS Finland
Oy Ab:std, jossa hdn toimi
varatoimitusjohtajana.

Varma-Sampo
Kauppatieteiden maisteri,
CEFA Christian Kock on
nimitetty salkunhoitajaksi
osakesijoituksiin. Kock
toimiaiemmin pdd-
analyytikkona ja varain-
hoidon apulaisjohtajana
Evli pankissa.

IO

IO

=

F}
IAoIoo

o
o

2 o 2oO! ltaeWxe E



L
fo
E
E
=|a
-

- o

The number of new
part-time pensioners

doubled

The number of new part-time pensioners
almost doubted in zooz compared with
the year before. Employees working in
the private sector were especiatly eager
to retire on a part-time pension, stightty
more than half of them were 56 years of
age.

The number of part-time pensioners
has increased fast since 1998, i.e. since
the lower age [imit was set to 55 years. At
the end of zooz, the number of part-time
pensioners amounted to atmost 4o,ooo,
out of which 59% were emptoyed in the
private sector. The number of part-time
pensioners in zooz was almost six times
the equivalent number in ry97.

The popularity of the part-time pension
can be explained by the favourable
pubticity that it recelved at the time when
the age limit was lowered to 56 years.
The emptoyers'and the employees'
attitudes towards part-time work also
became more favourable in the r99o's
as the atypical contracts of emptoyment
became more common.

The positlve attitudes towards the part-
time pension are also a resutt of the fact
that the part-tlme pension has been fairty
advantageous to both the employer and
the emptoyee. For the employee, the part-
time pension is a favourabte alternative
to full-time emptoyment especially
when considering the increased amount
of spare time. Moreover, the otd-age
pension has hardly at all been reduced
because of this pension. The part-time
pension scheme is also advantageous to
the employer since it is paid for jointly.

Why then did the number of part-
time pensioners doubte in zooz? The
probable reasons are the amendments
to the conditions for a part-time pension,
e.g. raising the age limit to the former
58 years as of zoo3 and decreasing the
accruaI rate for the decrease in income,
i.e. for the part-time retirement, from
r.5% to o.75o/o as of zoo5, the private-
sector pension reform as wetl as the
debate about the reform. The future
amendments have created uncertainty
among ageing emptoyees and many have
wished to secure their opportunity to
retire on a part-time pension, although
the amendments onty appty to persons
born in t947 and later. Other emptoyees
have come to the decision after reading
about the positive experiences of part-
time pensioners in newspapers and
research reports.

Stight improvement in the
self-employed person's
unemPloyment security

The income protection for the period
of unemployment was amended as of r
January zoo3. The new Unemployment
Security Act inctudes provisions on
labour market support, unemptoyment
daily altowance and training altowance.
Even though the Act improved the setf-
emptoyed persons' unemptoyment
security in some respects, there is still
room for more improvement.

ln order to receive unemployment
atlowance, the two-year minimum
emptoyment requirement must be met.
This is the case when a person has been
self-emptoyed for a totaI of z4 months
during the preceding 48 months. A
member of an employee unemptoyment
fund entering into self-employment
may profit from an earlier six-month
membership and emptoyment period.
The condition is that the person loins an
unemployment fund for self-employed
persons within a month from the date
he or she became setf-employed and
teft the emptoyee unemployment
fund. As ofthe beginning ofthis year,
a setf-employed person becoming
an employee may benefit from rr
weeks of previous membership of
an unemployment fund for the self-
emptoyed when ioining an emptoyee
unemployment fund.

Entitlement to unemployment
allowance also presupposes that the
business activity has been terminated
as can be proved, or that it has been
interrupted continuously for four
months. Prior to that the business must
have operated for at least two years. As
for the scope of the business activity,
the earnings on which the YEL or TEL
insurance is based must have amounted
to at least 8,52o euros a year.

The unemployment security for the
part-time pensioner has been improved
by the new Act. The unemployment
daity atlowance is now paid to a

self-employed person on the same
basis as for members of emptoyee
unemployment funds. lf the selF
employed person, before retiring
on a part-time pension, has been a

member of an unemptoyment fund for
two years white working fu[t-time, the
unemployment atlowance witl be paid
on the basis of the former full-time
employment, not on the basis of the
YEL earnings from the part-time self-
emptoyment.

The financiaI situation of a setf-
emptoyed person's famity members
has also improved thanks to the
amendments to the Act. A spouse
or a chitd who has sometimes
worked in the family business is no
longer automatically regarded as a
self-employed person and refused
unemptoyment allowance. Thus, the
self-employed person's child can receive
unemptoyment security although he
or she has worked temporarity in the
family business, as can the spouse if he
or she has been employed elsewhere
for at least ro months. One defect in
the Act has not yet been remedied, i.e.
the self-emptoyed person's spouse
or chitd should also be entitted to
unemployment security in cases where
the family business can no longer afford
to pay his or her salary or offer him or
her work.

Since the unemployment pension witl
be abolished graduatty, self-employed
persons born in r95o or later can no
[onger be granted an unemployment
pension in the future. As of zoo9, a

6o-year otd self-emptoyed person who
is unemployed witl therefore be left
without income protection because no
protection replacing the unemptoyment
pension has yet been enacted. The
emptoyee, on the other hand, may stitl
be granted unemployment altowance
for additionaI days between the ages
of 59 and 6z after which he or she
will retire on an old-age pension. The
setf-employed person is thus at a
disadvantage to the employee.

The financiaI situation of the setf-
employed has deteriorated considerabty
under the Act passed last December. At
its worst, a 5o-63-year-old unemptoyed
self-emptoyed person may be exctuded
from atl income protection, The Social
Affairs and Health Committee of the
Parliament has made a proposal
requiring the Government to take
action in order to quickly improve the
unemptoyment security of the self-
emptoyed.

Morio Lindholm
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Oikea valinta
LI :lrm.,",T H::Ti J:T Tr::
t-I teen pdrvrd. Maamme eturrvin

I I turkijrt kertoivat kiinnosruneille
alansa viimeisistd. saavutuksista.

Kuulijat olivat pddosin eliikeliilsin ja opiskeli-
joita. Tyrissii olevat loistivat liihinn?i poissaolol-
laan. Ehkii tietoa oli saatavissa liian lahella, jotm
osanotto olisi kiireisille kelvannut. Toista olisi,
jos esirykset olisi j?irjestetty ISSAN:n tyyliin jos-
sain eksoottisessa paikassa tai edes Lapin loma-
hotelleissa. Silloin kiireinenkin johtaja olisi ehka
voinut raivata aikataulustaan viikon, pari.

Mitii ryoel2ikeviiki olisi sitren voinut Tieteen
piiivilli oppia?

Lapin yliopiston sosiaaligerontologian pro-
fessori Simo Koskinen kertoi lappilaisten so-
siaaligerontologien tutkineen, miten valituissa
Lapin kylissii voitaisiin edesauttaa vanhusren
kotona asumista. Perusteellisten haastattelujen
pohjalta liihdemiin myris kdydnniin triihin ja
hyvin tulolsin. Tirli mieleen, tulisiko TELA:n
tai VKK:n antaa lappilaisille toimeksianto sel-
vittiii tyripaikkakohtaisilla syvlhaastatteluilla
todelliset syyt, miksi ihmiset haluavat ja mycis
hhtevet varhaiselakkeille ja mitii konkreettista
tytipaikkakohtaisesti tulisi tehde.

Professori Erkki Koskela pohti syitS 1990-
luvun lamaan seki lamasta nousuun vaikutta-
neita tekij<iitei. Koskelan mukaan lamamme oli
todella raju. Kun samoihin aikoihin presidenrti
Reaganin suomalaissynryinen talouspoliittinen
neuvonantaja kertoi televisiossa, ettl 1990-
Iuvun lama oli lievin toisen maailmansodan
jelkeisisre lamoista, niin siindpd siti onkin
selittdmistl.

Koskelan mukaan Neuvostoliiton romah-
taminen toki pahensi lamaamme melkoisesti,
mutta ilmeisesti omat vlirlt pddtciksemme
olivat sittenkin merkittdvdmmdt. Itsepintai-
nen kiinnipitlminen valuutan arvosta nostatti
korkotason erittlin korkealle. Seurauksen

lievittd.miseksi pankit, ennen kaikkea KOP ja
sidstripankit, suosiuelivat valuuttaluottoja, jot-
ka ajoivat yriryksiii devalvaation jiilkeen pilvin
pimein tuhoon.

Koskelan mielestd. Nokian merkirys on ollut
ensiarvoinen, kun noustiin lamasta. Koskela
kertoi Nokian olleen konkurssin partaalla
1990 luvun alussa. Paaosa merkittivisrd No-
kian kotimaisista omistajista oli silloin onnek-
semme Nokian pelastamisen kannalla. Mitd
olisikaan tapahtunut, jos Nokia olisi dumpattu
Ruotsiin.

Voi lysya, dedemmekri todella, mitd kaikkia
virheitd tapahtui pankkikriisimme selvittelyissd.
Onhan ilmeistl, ettl melkoinen .ioukko elinkel-
poisia pk-sektorin yriryksia kaadettiin turhaan
ja kaatuneen yrittdjdn ikuinen velkavankeus on
tehnyt mahdottomaksi yritystoiminnan uu-
delleen aloittamisen. Tirhottiinko niin nimen-
omaan maaseudun toipumismahdollisuudet?

Olisiko ehkesektorin piiiittiijien syytd ko-
koontua professoreiden Koskela ja Honkapohja
johdolla, vaikkapa simen Lappiin, pohdmaan la-
mamme opetulsia. Metropoliitta Johanneksen
mukaan suomen kielen "tiede" sanaa vastaava
lreikan "epitismi" merkitsee sekd kokemulseen
ettl tutkimukseen perustuvaa tiedertd., murta
mytis "oikeaa valintaa". Tellaista tiedetti tyii-
eldkesektorimme kipedsti tarvitsee.

Jos todella eksoottista paikkaa pienen poru-
kan kokoontumiselle kaivataan, niin suositte-
len Valtimolla sijaitsevaa Puukarin Pys?ikkiii.
Heikki-isiinnin jutut saavat maailman mur-
heet unohtumaan. Mutta hdn kykenee mycis
antamaan oman, vahvan panoksen vakaviin
keskusteluihin yrittlmisen riemuisra ja mur-
heista rintamaitten ulkopuolella, mutta myds
siihen, miten globaalia yritystoimintaa voidaan
harjoittaa Valtimoltakin kisin.

Aina opinhaluinen
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yhdccsfl tekemfl esite on tarkoi-
tettu oppaaksi auunnittelevalle tyiin-
antaf alle f a ty6ntekli$lta

Sllnl kerrotaan tyiilomennuksen alkalslsta sosiaallturva-
maksuista ia sekfl Suomen soslaatiturvan
sisilliisti. soslaallturvaa
sitloin, kun u5-
maahan tal maihln, joiden kanssa el ole.

Esltteessi on mytis tletoa ulkomailta
Suomeen palaavllle.

Eslttoen tledot perustuvat helnikuussa zoo3 voimassa
otlelslln sSiidiikslin. Esite toukokuussa, lonka ifl tkeen
siti voi tilata tai Ketasta.

TYOTOMENNUS
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