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deHrc
Ikddntyvien koulutus modernia in-
vestointia

STTK:n puheenjohtalan Esa Swanljungin mie-
lesta suomalaisyritykset uskovat olevansa
moderneja. Swanljung ei kuitenkaan allekir-
joita moista maincsanaa. Han sanoo, ettii
moderni yritys huolehtii tycintel(ijdittensa am-
mattitaidon kehitt,lmisestd ja uudelleenkou-
luttamisesta. I'ileiliJ sitzi ei tehdii, vaan varttu-
neempi viiki sys:it:i.in sivuraiteelle, usein ela-
keputkeen.

Rahasto i ntisiiii nttii ii m u utta m alla
tasaisem pii n tytielikemaksuihi n

Eliikkeidcn rahastointia kannattaisi [iihivuosi-
na lisiiti,i, jotta vicston ikaantymisen aiheut-
tama etakemenojen lisarasitus jakaantuisi ta'
saisemmin eri sukLrpolville. LisArahastointi
olisi sekd tarpeellinen etta tehokas tapa aten-
taa tulevia maksLrja. TLrtkimuksen mukaan ra'
hastointiasteen muuttamista tulisi harkita
syntyvyyden porusteella. Siltii voitaisiin va-
rautua vaestol(ehitykscen liittyvaan epavar'
muuteen.

Kunna[[isen etdkejdrjestelmdn el6k-
keisiin muutoksia vuoden alussa

l(unnalliserL elakejbrlestelmiin mukaisten var-
haiseldkkeiden nluutol(sista on paetetty Kun-
tien eiiikevakuutul<sen valtuuskunnassa mar-
rasl<uun lopussa. MuLrtokset toteutetaan kun
na llisessa el.lkejiirjt:stclmdssii hieman eri si-
siiltdisl nii ku i n yksityi sissii eliike jiirjestelmis-
sa.

Yksittiltisen varhaisetdkkeen ikHra-

iaan porrastus VEL-eldkkeissd

Vattion el;iketurvaan vuoden zooo alusta tule
vat muutokset toteLrtuvat padosin samanlaisi-
na kuin TEL:ssa. Joissal<in yksityiskohdissa
[okakuussa eduskunnallo annettu hallitul<sen
esitys poikkeaa yksityisen puolen Puro-pake-
tista, muun muassa yl<siloltisen varhaiselak-
keen ikiirajoissa.

Vuosi zooo ja kansaneldkkeet

Ensi vuoden kansanelal<emuutokset seuraa
vat tydeliikkeisiin tulevia muutoksia, jos
eduskunnalle annetut lakiehdotukset toteLrtu-
vat. Siispa tyrittcimyysel,ikkeesta poistuu tu-
levan ajan vaatimus, yksilcillisen varhaiset;ik-
keen ikiiraja nousee 6o vuoteen ja mybs k.rrt-
sanetdkkeen varhennusvdhennys ja [ykkiiys
korotus pienenevat.

Maatalousyrittiijien luopu m istuelte
esitetaen fatkoa
Luopumistuelle esitetaan jatkoa vuositle zooo -

2oo2 supistetun mallin mukaisesti. Luopumistu
keen oikeuttaisivat vain sul<upoivenvaihdos- ja

li samaamyyn n it. Luopu m i,: i uel le ei piiiisisi eniiii
tilan vuokrauksella t; peltojen viijelemiittii jiit-
tAmisellai. Esitys on tiitlii hctkettii eduskunnan
kasiteltavl r r,r. Luopumistul<ioikeus otisi villeli-
iriide n lisiiksi myos porotalo ude n harjoittajilla.

Oikean el6kei6n etsiminen
ikuinen ongelma

Aktuaarilohtaja Otavi Villimiiki kirjoittaa, etta oi-
kean etiikeiijn etsiminen on ikuinen ongelma.
Meillii on edelleen seltaisia tyciatoja ia ammatte-
ja, joissa ei voida edellytt2izi, ettd ihmiset laksai-
sivat tyOsken netlii niissii yleiseen eliikeikiiiin
asti. VarhaiseldkkeiLte on tarvetta mycis tutevai-
suudessa.

TEL-takaisinlainaus uuteen nousuun

TEL-takaisinlainojen kysyntii on noussut iatku-
vasti vuodesta 1997 lihtien. Garantian toimitus-
johtajan Mikael Engtundin mietestii siihen vai-
kuttaa korkouudistus, joka toteutettiin vajaat
kaksi vuotta sitten. Kun korot ovat pysytelleet
alhaalla ja leimaverokin on poistettu, TEL-lainat
ovat vakiinnuttaneet paikkansa yritysten pitka-
aikaisten investointien perusrahoituslehteena.

Kunnolli nen tytietiimii avain-
asemassa

Tydterveystaitoksen piiiijohtajan Jorma Ranta-
sen mielestii hyvii ty6tlisyystilanne on yhteis-
kunnalle itseisarvo. Tycillistiimisestd tulisi huo-
lehtia jopa ilman tuottavuus- ja taloudellisuus-
vaatimustakin. Pirstaloituvien tybsuhteiden ja

eliimiinkulku jen yleistyessd tyciterveyspa lvelut
olisi varmistettava muillekin kuin yritysten ydin-
tydvoimalle.

ElSketurvakeskuksetla tekn iset va[-
miudet VlLMAan

Eliiketurvakesl<uksen rekisterit, rekisteriohjel-
nristot ja tietotiikenne on uusittu. Uudistukset
on tehty tutevaisuutta varten. Niissa on otettu
huomioon muun muassa VlLMAn, viimeisen lai-
toksen periaatteen toteutuminen koko tyoelii-
kejiirjeste lmiissS.

Nuoret ja tyti Pohioismaissa
199o-[uvuUa

Nuorten tyopanos viihentyi selvisti Suomes-
sa, Ruotsissa ja Norjassa r99o-luvutta. Osak-
si se johtui nuorisotyottomyydesta, mutta
myos siitii etta entista useammat nuoret nai-
set ja myds miehet siirtyiviit osa-aikaty<ih6n
kokoaikaty6n asemesta. Kun piiiisy tydmark-
kinoille tukkeutui, nuoret liihtiviit opiskele-
maan.

Pikkuinen Pensions-Alandia palve-
lee laadukkaasti

Koska Alandia-yhti6iden asial<kaat ja vakuu-
tetut voivat hyvin, ei eliikeyhti6tliikiiiin ole
valittamista. Luottotappiotkin ovat pienet.
Pensions-Alandian asiakashyvitykset ovat
huomattavat. Ahvenanmaan niikiikulmasta
tydeliikemaksuissa olisi siis jopa laskun va-
raa.

Tytietti kepliivi tli 4.u.r999
Tydeliikepiiivii tariosi monipuotista tietoa so-
siaaliturvasta. Samalla tavattiin tuttuja.

Ivgltiiii5ress6-saria . . . . . .t+
Eliikelautakunnan esittetijd Markku Naulapiia kertoo,
ettii tydkyvyn arviointi on punnittavana valtaosassa
va litu sta pa u ksista.

Jeryqkgltq-lalq . ?1
Brita Teirikarilte tyo on enemman kuin tyoelSmdii.

Nimityksiii

Tiedoksi

Engtish Summary
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I(clan cLikke iclcn takaisir-rpcrinrisjupirkka on srlrlnut lnsrritscurlttorr:rt uritt:rsuhtect. I(uo
huksissrrrur on ollut seki r-r-rcclil cttri poliitikot, pilrhilr.rsti.r 1-riiiistri institur.rtion hlllinnossl
nlukilnr.t ()lcvi'rt tai sinne hlvittclcvlt. Kohua or-r siivittiir-rvt I(clirr-r johclon toimil llroti-
nut tclcvisio-ohjelmir.

Jokrriscllrr <xr ollut hn'ri ncur'o ilnnctt'.1\ranaen. Nriin olisi 1-litiinvt tehclri, toisin olisi
trrllrrt s.ur.rns.r rnrrotoilla...

Pirri scikkarr ()n tuuletukscssr jri:inyt korostusta vlille . Kclrr mcnetteli oikcirr j.r lrcrus-
tellusti Lihticss:irin sclvittin-rriin cLikckirnnirr-r nlkvtihn oikccllisur.rttir. C)sirpor.rtinrcnir on
vrnraan ollut kcskuste lu sosiairliturr':rn vriririnkrir,tdksistri, koskrr nl1,(is nc tulcvat p:iivrirl
vrrloor-r, kun priritdsrnassil sclrl()tnr'ur. -I'rihtlcllisernpiiri on kuitcnkin, ctti sanrlll:r l:ihcs
pu olet pun nituistr slrr korotukscr-r c liikkccsccr-rs5.

Klikkillla ci nl,tisk:irin oir,allcta, t-t.titcn vrrikcrrtir sosilaliturvrrn lains;i:-ic1lir-rto ja sit:i nru
krr:r sen tavtlnt(i()n piruct-t-tit-tcn r-rvkr,1'xiir,:inri on. Eiki kicr.nuruutecn ole svvpriri vksin
ctluskunta ja muut priaittriilt. Kvlli mcicl;in, niin slnottujcn rrsirrutuntijoiclcn olisi vicli
ponnekkaammin pitiint,t toitottla, ettri pikkLr hiljal ollaan mcnossil r.nrrhclottomuutccn.
Muttrr kr.rka nvt liihtcc chckrin tal-rcloin kcrtor.rrrrrrr-r, cttii on huono t()tcr.lttajir, joka ci pvsfl'
vicmrir-in Iripi priitt:i,icn t:rhtol.

()n virirclittu vleistri rrrmlhclusta jr kirjoittrrrlrrirn uuclcllccn pt,kriliit tirkrrisinperinnris-
tri. Niissii ci kuitenklln olc vi[<ir;.-1, hiljanhar-r nc utrrlistcttiir-r ja r'l'rteniiistcttiin. Sririnnokset
ilntitvrlt 1-ririkirllistoimistollc nrrrhclollisuuclcr.r n()ur'lirttir:l perinnlssri kohtuuttrr jir huonra-
tl kturkin cl.ihkccnsairjirn vksil<)llinen tilannc. f ri pr'i:iti)ksestl on oikcus vrrlittrra, r,iirne kI-
clcssii vrrkuutusoikeutecn, jokrr on viinre likoina osoittirnut alcmpiarrn suurcnrpira libe-
rlalisuuttr.t t:rkrrisinglerinnrin rrsioissrr.

()piksi on kuitcr-rkin kaikki otcttiur. Kcla on sr'urnut n'roitteet kapuhiscst.r kiclestl'dn,
jokir ci strinkrr:u ()lc tuntclniltontir tvticlaikcpr.rolenklim pr4)crcissil. I(ieltri voitllrrn eclcl-
leenkin sclkcvttriri iir \.ste\.iillistiiii.'l-ictojer-r vaihtoir irtk:lLr voicliran tehostrrr jr rirkenttra
eril.risirl trrrkistLrksil. Takaisir-rpcriutri on uscir-r viiltcttrivissri, kun :rnnetran Kclirllc mah
clollisur.rs srucla tyi)elrikclaitokscltrr su()rrln oslnsir tvt)e Likkcesti, jos sitri konrtctrirn t:r
klutucr-r. 'I'rim:i lairrmur.rtoshan tulcc r'oir.r.r.rlrn vuode rtvrrihtcessir.

Tvoelikc- j:-r klr-rsr-urcliikejdrjestelnrrin tictosr.rojastiiir-rn0t ovrrt pr-rrl-uillaar-r uucle llce n kir-
joite ttavina. Nc e iviit saisi oll:r estecnri tar-
peelliscn tiecion kr,rlkemiselle puolir-r jrr toisin.
V:rkuutctnllc tulec r'<>icll rakentaa alutr :rlk:r-
cn oikca ehkcpiiiitt)s.

Virrr;r j.r rn:rhtI rl I isrr rr ksia [rirran tirrnisccn
ou - r]-rvos tvijelikkccn puolelll. |os ci Prr-
rcurpiriur kve tri, kriv pirrn niin, cttri l-ruk:u-r toi
nrcstrr tlplhtuvan prcrin.riscn kohtccnrr olcm-
nrckin r.ne .
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lkeen$ien

modernia
investointia

Puheenjohtajo Esa Swantjung : muistakin uudistuksistir, joi h i n sr.rhtantu mincn viriktr ttrr:r ehkl
palj<>n cnemmin ihnristcu viihtvmiseen je pysvnrisce n n,oeld
miiss;i kuir-r kor-rsirr-ririru cliikclakicn ja chtojcu rukkauksct. Nditri
ovat muurl mlli.rssrl ku nt<>u tus j:r tvor-rv;ilitvkscn tchttstrr-ninc n,
Swlnlj ung pair-rottrr:r.

Tytiettikeilirjestetmd[[5 van kkumaton tuki

Tr,6el.{kejlrjcstclnrrill;i mcnee Sr'r'luljurtgirt r.nuklan til-rii:ir-r I-ry
vin. An,okkaintrr jl trirkcintt on se , cttri fi,6el:ikej;irjcstclmri
r-rauttii yhteisku n n irn Vrilrkkumirt()utir tu kcr.

- Tyomarkkinaji.irjcstojen vhte istvi) ja prlkansaajicn osrllis-
tulnincn my6s rn:rksur-nichcnri jrirjcstclnr:in vlLipit:inrisccn trr'.rt
varmistrrncct q,t)cLikkcidcn tulevirisuutlcr-r. Kokcr-nus ou osoit'
tanut, cttii jrirjcstclmrin pcnlsta kcstriri virikcitilkin rrikoja j.r cttri
wornarkkinajiirjcstt)t kr,kcr-rcvrit so1'rirnrur-r vrilttrinriitti)rlistri clii-
ke-etujen nruutoksistr iIrlur, cttri ne horjuttaisir,rrt tiit:i pcrLrs-

rakennettl.
- Elrikc-ctuja jouclut:rln vrrmilsti .jrtkossakin koko rjln

trimmaamaln. Slr.nir koskcc e [ikkciclen rirhoitustir r:rlr ilstoir-r

tia - ja cliikcrahojcn sijoittrstoimintira. I{irhoittrspuolcllr tch
tiin r,;thiin aikal sitte u ratkrrisujl, jotka vahvistivat clrikcllitos-
tcn puskr.rreita sijoitusriskcjri ja L,MUn ,vllritvksi:i vrrst:uur. Nc
olivat ihan lrvvii-i r:rtkrrisu jir j:r irskclcita oikclrrrr srrrrntrrln. Mu-
ilnrtr r"t-tuuttuu kuitcnkin k<>ko aj:rn ja nriitri rrthr.t-itsioit:-t on lr
vioitava uuclcllccn: nrilloin jr millii tlvrrlLr, siihcn e n pvstv
vastiltlnlaan ) Su'l'tn I ju r.tg sirnoo.

Taakse jiii kymmenen vuoden pesti STTK:ssa

F,sa Su.an l j un g si i rtvv S-f TK: r-r ptr hccn j ohtrrjln teht:ivistri'I'yt)
clikelaitosten Liiton toimitusjohtljlksi huhtikuun lh.rssl, jol-
loir-r '-fclar-r pitk:irrikrrincn toirlitusjohtrrjrr l'cntti Kost.rnro jriri
eliikkccllc. Su,rrnljungir-r kausi kcsti S'l'l'l(:ssrr kvnrrncucn vr.l()ttil.

Ol i ko pu Ir cc n j ohtej'.rn Lihcl()ssai i r.n u a vai tvdntt)ai I

Kiri viihiin kur-r-rpa:rkir-r. ()lcn ollut S'l"l K:n ptrhccnjohtl-
janir kvnrnrcniscn vuottr. Sc on ollut kovrr koitoi jrr kcitos sck;i
kovlrr tluurtir.t. Vrrikkci tiissri t\'(;ssii olckirlt-t k:rhtl s:rnrrrttlaista
prriivriri pcrrikkiiin, r-riir-r kvt.t-turcncssii t uoclcssit chtii jo ttrlutuit jr
olcn kokcnr.rt, cttl nvt sirisi j<> joktr munkir-r vrittiir.i.

- S'l"l'K iriri hyvririn kur.rtoor.r. Kcskusliiton j:iscnru.irir.i on
puhccnjohtljlkauclclllni nclinkcrtaistr.rnut ja S'l"l'K on nvt huo-
nritttirvrr.sti suurempi kuin vi.tnha S'l'l'I( jrr 'I'VI( vhtccnsri. Hll-
liuto t<>inri tchokkrusti jl 1'ri,5111, sr.rhteelliscn hclposti vksirnic
lisiin pririt6ksiin. Yl-rtcishcnki <>n miclcst:ini oikcir slna kuval-
nrrun p:.ritsi koko sttk-llistir t'lrtciso:i n'l'i)s kcskLrsliiton hallin-
non ty(itri. l.iiton trrl<>us on kuunossir jir hcnkilt)st6 oir'.rssl ve -

tkrssl, Ss'lnl jung kcrtoo.

I

Rakennemuutos
karkaamassa kiisistii

STTK:n puheenjohtaja Esa Swanljung varoittaa,
ettei tytimarkkinoiden hallittu raken ne m u utos
pysy halli n nassa. Pai neet tytie[6mdsse, tytipai-
koi[[a, ja varttuneemman veen ammattitaidon
kehittdmisen seke uudistamisen [aimintydnti
aiheuttavat sen, etta tydmarkkinat vuotavat
kuin seula. Tytimarkkinat eivdt niin sanotusti
kohtaa ja edess6 on tytivoimapula.

ru < > nr rr I rr i s v ri tv ks c t o v i.r t nr i c I c s tri r-r s ;i m o cl c r n c j ir,

Ss'lnljur-rg srrl()(). I Iiin ci kuitcnkairn irllckirjoitir
nr< listl rttirirtcsrtr trtrt.

- Morierni vritvs huolchtii tvtintckijt)ittcnsri
rrur urrrttitlirion kchittrinriscstri j e tr uclcllccnkou lutt.rur isest;r.
NIcilLi sit;i ci tchcli, vrlrln vrrrttunccnrpi vr'iki svsritririn sivrrrrriteel-
lc, uscin clikcpr.rtkecn. ()lcn r,:rktruttunut siitri, cttri sr-r<>malai-

scrr vlrtciskunnrrn j.r cnncrr keikkcrr yritt,ste n k:.rnnrrtt:.risi kor.rlut-
trl:l sr.luriil ikiiluokkir sitcn, cttri hcillc olisi ka'i),ttori vicli 65-r,uo-
tirrin.r. Sc olisi t;irlrin p;iivrin oii rrllr-rsta jr n-rodcrnir yrin'stoinrin-
trr.r, jos rrcilLi r.nrrnrirrctt;iisiin, ettd 50-r'r,rotialn ihr-nisen kou-
luttrrnrincn on pritkr-i rrrrhclolliscsti I5 r'uoclcu - investointi j.r

nr ilksilir itscr-rsr'i r.n onccn kcrtun tlklisi n.

Muutoksen avaimet ltiytyviit tytipaikoitta

- F.liikcpuolcll.i pitri:i tictcr-rkir-r nrviis tchtiii utrdistuksil, joillrr
pvritiidr-r pitrinrririn il-rnrisct tr iiclrinriissri nvkyistri 1-ritcr-r-rpiiiir-r,
Ss'u'rljung sr.trto<> j:r viittru prrr':iik:rrr cduskunllrlssa olcviin cl:i-
ke hkicr-r r.r-ttrutoscsityksiin, joistrr sovittiin kcsrillii Pr-rror-r ucr.l\'()t
telurvl'rnrrissri. Hrin toir'oo, cttri csitcty,t rnuntoksct t()tcLltuvirt.

- Tott;r on kuitcnkin se , cttci cliikclakie n muutoksilll 1'rois-
tetl n'i)paikkojcr-r pulmil cikii hoitlcta nt)llis\\,ttri kuntrxrn. IrLi-
ke uuclistuksilll on tietenkin nrcrkin'kse nsri, rnLlttil isot rrsirrt lt)y-
t1,r,rit sic ltri n,6pai koiltr'r. Pu ron ucuvottchrrvhnrri sopi 111 1 v1l 1 11.

VHhemmdn savuia - enemmen tuloksia

Su'irnljLrngin omicn srrnojcn mukarn S-1.'l'K:ssir on hdncn krru

rlc llaln u l u r.l ttr.l n r.l t cr-ritc n liiton eclu nvah'onta.

- Vlnlrlrr S'l"l'l(:n irikana svnnt,tcttiin paljor-r s:u'ujrr. Nyt r.ttc

olcmnrc kcsl<ittyucct siiherr, ettri s),nt\rv tuloksia jrr cttii mcillc
ovilt ()\'ct rurki sir.rr-rc, r-r-rissd tcl-rclri:in tv(im:lrkkinapolitiikkll.

Su'rrn l j u n g sr.r()stulr r-r'rcstaroi r.n rr:rn jatkajallee n sc n vcrri.ln,
ettli ke hottrrrr tritri 1'ritiimrii-ir-r miclcssriiin scn, miti v:rrtcn or.r fi,o-
l-ronsri rvl-rtynvt. Pul-rccnjol-rtajirn pitriri aina muistru, cttri hain ()n

sen 1-ricr.rcr.r sttk-laiscr-r :rsirrllir.

It \tAerdire



STTK:n puheeniohtaia Esa Swanliung silrtyy Tyiielikelaitosten Liiton
toimitusiohtaiaksi huhtikuun alussa, kun Telan nykyinen toimitusiohtaia
Pentti Kostamo iiiii etiikkeetle. Tulevasta tyiisteain tai Telan toiminnasta
Swanliung ei suostu vleli sanomaan mitiiiin. Hiin haluaa keskustella
ensin hallinnon ia henkiliikunnan kanssa. - Tietenkin olen sen verran
selyittinyt Tetan tulevalsuutta, ettei minulta heti viedi pallia altani.

Tetaan patataan myiihemm in

Su'anljrrng or-r Tclankin sr.luntiriur vicl'i varor,;rincn. - Tellsta en
slino vicLi rnitidn. Halurrn kcskustclla ensin -lelrrn hlllinnor-r ja
he nkilt)stt)n kanssa. Varr-r-rr-rsti tyii sicllli on hirastrrvrrrr jl n,oeli-
kcllitostcn cclunr.alvontal r,oi hoitla monellir tavalla. -fyiin liih-
t6kohtrrnl on luounolliscsti sc, cttri liiton kaikki.r jriscniri koh-
clcll:ran tlsirpuolisesti. Nvt ci olc kuitcnkaan oikea aikrr sru()ir sen

encnrpili, katsotriur ja tarkastcllirrur pomkalla edessri olcvirr toitri
ja toin-rir-rtatll'roja ja puhr-rtaan r,:rstrr sittcn, Srvanljr.rng siux)() nrl-
pakasti.

Ettikkeistii hyvii tietopohja

Swanljung slnoo cL.ikcirsiantuntcnrukscst:lalt, ette hlnclLi ()n
hyvri pohja, muttr prlion tictysti mvr)s r>ppirnistrr.

- Er-rsin-rr-r-rriiscn kcrrrr-r olin kiinni cliikcrrsioissa nuorcnrr ju-
ristina, kun ajoin cLikcjLrttna. Sen jllkccn olcn ollut elikkciclcn
klnssa cnemmil-r tli vrihcr-nmdn tekernisissri cnsiksi STTK-J:n
1-rriiisihtcerind, jolloin tr.rtr,rstuin julkiscn puolcn cliikkcisiin ja sir
tc n S-I'TK: n ptrhccn j ohtrr j ar-ra Eldkc -S:rmnr <>n l'rallituksessa ja
V;rrm:r-Sammor-r l-rirllitukscn vrrapuheenjoht:rjanrr. I(oko 90-h-r-
vun olen ollut rnvtis F,TK:r'r cdust:r,istossa tli hallitukscssa.

Olcn saanut se urirtr cLikcasioita varsir-r hvviiltii niikoalapai-
krrltrr n-rvtis tyomarkkinilnc uv()ttclllissa ja tutu i ksi or':rt tu llcet
Pu ron ne uvottcluryl-r miinkin krisittelemf, t asiat.

Paliasialkainen
stadilainen

sa Swar-rljung on paljasjalkainen stadilainen. Hdn on
syntynyt 25.11.1949. Onnittelut 50-vuotispiivdn
johdosta jilkikiteen vieli tdmir.rkin lehden palstoilla.

Swanljung ci ole koskaan pdilssyt asumaan Helsingin rajo-
jen ulkopuolellc. Scn verran hin on syr.rnyinkodistaan Hictalah-
denkadulta kurkihirttt Toolon ja Maunulan kautta siirtdnyt,
cttl sc on nyt Torpparinmdcssd.

Kalastus lempiharrastus

Vaikkci hin olekaar.r pdlssyt mcrta edemmtksi kalaan, kutcn
sanonta kuuluu, niir.r kalajuttuja hdn kylli osaa. 'I'uorein juttu
niistl on se, ette hincn Essi-ryttdrensl olisi saanut kesdn kala-
reissulla ldhes viisikiloiscn taimcnen! Uskokoon kcn uskoo,
mutta asiassa voi olla vinha peri, silld kalastus on Esan lempi-
harrastus. Nimenomaan perhokalastus.

- Kalastuksessa on usein koko perhe mukana. Lapsct ovat
jopa ihan innostuncita kalastamaan. Ulkoilen mielcllini paljon.
Se on tapani pitee kuntoa yllii. Siihcn liittyvat myos retkcily ja
vencilyharrastukscni, Esa Swanljr.rng kertoo.

Swanljungien perheeseen kuuluvat Riwa-r,aimon, DI, lisek-
si Otto, Essi ja Rolle: 20,16 ja 12 v.

Nuori mies aikoi hammastiikliriksi

Omien sanojcnsa mukaan Esa Swanljungista piti tulla hammas-
leaikeri. - Minulla oli nuorena sellainen utopistinen malli - tavoi-
te, etta yritdn slavuttaa vehdlle tyollii kunnon tulot, hin kertoo.

- L:ihdin kuitcnkin opiskelemaan matematiikkaa ja luonnon-
tieteite. Armeijassa innostuin juristin tutkinnosta, kun katselin
siellt, etti pier.rtd ihmistl voisi puolustaa ja ryhdyin tuumasta toi-
mecn. Aluksi luin tosin kauppaoikeutta, sillci tyooikeus ci ollut
silloin pinnalla. Olisin valmistuttuani ryhtynyt luultavasti liikc-
juristiksi, jos en olisi tarttunut ammattiyhdisrysliikkeessd avoin -

na olleesecn ryopaikkaan. Itse asiassa minulla oli opiskelun jdl-
keen tarjolla ja valittavar.ra useitakin tyopaikkoja. Iinnin niistd oli
Radio- ja televisiotoimittajien liitto ja tartuin siihen. RITL:std
siirryin sittemmin STTK-f :hin, eli julkiscn pu<llcn teknisten toi-
rnil.renkil<iiden edunvalvojaksi. Olin siinl ryossii pttisihteerinii.
STTK:r.r puhecnjohtajaksi n.rinr-rt valittiin 1990, Swanljung paa-
luttaa matkaansa tehdn priiv'dln.

Esa Swanljung korostaa olevansa ihmisten palvelija. Se on
h[nelle tirkeid ja lehellii sydinti. Tuskin miklln muu drsytrdd
hdnti cncmmln kuin virkavaltaisuus, jossa ollaan tdykeitd vain
jonkin ascman perusteella.

- Vaikka olenkin juristi, vierastan myos alan slangia ja yleensd
asioiden htmlrtlmistd ammattisanaston sumuun.

\tAenre

Tekstl louni lokisalo ) Kuvo Niko Nurmi
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OLAVI VALIMAKI
aktuoorijohtaja

LEL Tydeldkekasso

Tvt)e I ii nr :iss:i j ir ks:rt-uit-tct-t

cl.ikcikri.in lsti on Iur.rn-
nolliscsti kiiuni uronist;r
.rsioistrr. Lrihirrn.i itsc tviis

tii, n'(iolosul.rtcistrr j rr hc n ki liin vksiltilli
sistri ominrrislruksistrr. Minun kohc1lllir
ni siihen on virikuttrrnut n-riclcnkiintoi-
seksi ja [rrrrrstcclliseksi koken'rlni tvi).
Tydurani on kcstrint't 44 r'uottl, jostl
36 r.uott:r on kulunut tr,oe Likejrirjcstcl-
r-r-rir-r plrissa.

Tvtissii jrrksrrm istirni ovirt cc1csi1 r.l ttrr
r-rcct r-nvirs :rktiilir-rcr-r liikuntlhlrrrrstLr s j r-r

ornilsti ku n n()stil l-ruolchtin-rin en.'I't,(ini
on r-nerkir.rr.rvt minullc niin pirljon, cttcr-r

il-ran viclrikriiin nralttaisi siitr.i trivsin Iuo-
pu ir j :r sii rt1,ii irnsaitsemirllcn i cliikkeclle,
jollc nvt kuitcr-rkir-r "jouclur.r". 'l'rit,tin 65
vuottr cl()kuussa.

Viinrc likoina tyiicLikcturvrrn kehit-
trijicn huolcni o\'art ()llcct vrrrhaiseliik-
kcitlcn ongelr-nat jl peince t ellkeiln
n()stilurisest:r. Varl-rr-riselrikkeicler-r kil'ttii
Su<>r.r-rcssa on poikkcuksclIiscn suurtir jl
sc rnytis nrik11, sl;ik.,r'r.noissa. ELikkce lle
jr,i;idririn jo 58-59-r,uotiainr, mikri on
Fiuroopan irlhrisin trso. Vrin 1,ksi kvnr-
nre ne stii su()mrlhiscstir jrksla t<)issii (>5-

vuotiaaksi. -lu lcvrri s u uclcssl il'r n'risct cl ri-
vlt kuite nkin piclcnrpri:in jl todcnnrikt)i-
scsti \4rii tcrvcc[r.rPi r-rri.

Uusinrpicn tilastojcn r-nuk:un e Iiuiiin
pitenc r-nisen c n n r.rstctilan j ltklrvrr n rri nir
vllotecn 2050 sa.rkka. Ihmisten clinolo-
su hteet ()\'i1t uYkYisin cntist;i pilrc m nr rlt
ja vle ine n tcrvcvclcnhuolto t<>irrii hvvin.
I h nr i s i st ii p i cl c triri n I ap s u u cl c s t :r l ai h t i c r.r

huoltrr. L,lini;in pitlentvcssri iir tcrvc\'-
tl c n ti lirn pilrrntu cssr.r ()ll tiivsi rl pcrLrstc l -

tu ir j ;r ku stir n n u ssvi st:i vii I ttiim ;itti11 tii
nostirii vlcist;i clrikci kriii. Sii hen pitrii si

lirlnristirlrtu;r l joissir.

KLrtcn Tvi)cl:ikc lchdess:i kolmlr-rr-rcs
vuosisirtir. sittc n ki rjoiti n, oikeirn elikcirin
etsir.r.rinen on ikuincn ongclma. N{eillri
on cciellccn scllrrisir $,t)aloiir jir at-umirt-
tcja, joissl ci r'oicll ccle llvttiiii, cttri ihnri-
se t jlkslisir'.rt tvtrske nne llri niissii ylci-
sccn cLikei k;iiin ;rsti. lhrhaiseLikkcillc on
tarvcttir rnr,Os tr,rlcvlisr.rudcssl. ()n rnr,6s
toitl, joihirr osa rikaelikcji.irjestclvt so-
pivrt, !n u ttrl nrihinkliir-r nrasslrltk:risu r.rr-r

niistii e i nriclcstlni ole .

F)liikcpolitiikan kcir.r<>illrr ci kuitcn
kir:rn i'ksi n lirikutcta vlrh:ri sccr.r cLikc]-ra-

ku isu utccr.r jir ikirir-rtvne idc n ih r-r-ristcr-r

tvOssrijrrtklmiseen jl - jrrksirmisccn. Mvos
\,htcisku lr nirn pitl:i kc hitn,ri sii hen suur-r

tilrln, cttri se k'annustrra fi,(intcor-r jatka-
nristir pitler-npddn.

Nvkvisir-r n,oclr.ir-nri on aika tir-rkka-
trrh ti st;r j ;r ku I u ttrrvrrrr nr on i I la aloilh.
'l'r,r tki mustcn m ukrru r i kririnn'r'ier-r lisrik-
si siinii ullpuvr'rt jo nuorctkin fl'dntcki
jrit. T,vtintet<ijriu ()n v:lrsin \':likcatr ilntr1il

rktiivitr,6likrrniriln tiiyttii tr,6plr-rostrr, jos
hiinct ajctlrrn liilu r,:rrhain krppuun. Sc

ci olc kcrrcrrk.i,irr ctrr. Lcpol j:r \.U)ir.ltil-
kin pitaiii ()llir.

Ttjiclen utrdcllccr-r organisointiin, n,<)-

rikoihin jr n,(intckijoiclen kouIutr.rksccn
tulisi plnostla. Tvocldmrissri trrrvitaar-r
nrviis vhtcisi.i pounistuksiir rriirr tviirr.ur-
tirji ltrr ku i n tvontcldjoiltai. I(u rr toutr-rstoi -

r1lir1t:l ()n hvvr.i :rsirr, jos siir-rii ()nnistr.ltililn.
Toistaiscksi kuntoutcttavicn rnririrri ou
ollut sLrhtcclliscn 1-ricni. Siilrcn tulisi prr-

n()strrrr c ntistri cncmr.r-r;ir-r. Sc ku i tcnkir-r
vrrrrtii prrljon vhtcis$'titii jr trrhtorr sckr.i

tvt)nrrnt:r jiltl crtri tyorltckiiiiiltri.
l)r1r:l ncrn istil or-r nr \'Os n iihtiivissr'i

i k:iii n tvyi c n tvtil li stri nl i scssii. H c i c1 ri n
( )si.ril nr i sti.1;.1n j r kokc nr u strrr'ur ()11 irIc ttr.r

pikkrrhiljaa r.rurie llce n rr\'()stirir. Yritvk-
siin ci cnriri prrlkrrte pclkiistriiin nuorirr.
Lrrnrrrn ;.riklltr.r ik;i:inn'ncct ihmisct piti
srutlir jonnckin jrr nuorille piti sr'uclrr tiii-
tri. llirtkirisu tr,rntui tuolloin jolllin trrvll-
Lr llrr>nnolliscltl. Sitri scurannlrt kchitvs
ci kuitcnklrrn olc ollut oikcan suuntlis-
trr, ci tvilcIrinriin vililtiuruste n cikri sosirur-

l ivrrkr-r trttt kse n kirn nirltir.
t Likc j:irjcstclrnri srri l-roiclctt:l\'irksccn

tclrt.ir i.i. jotli.r cir.it sillc r'.rrsirr.risesti
kuuIuncct.'l'rilIrrincn or-r csi nrcrkiksi
ikririnn,ncil lc tvt)ttt)millc tirrkoi tcttu pit
krirri kli nc n tvt)tti)r'nt.vselikc, j okir c i oi
ke in s<x i tviiclrikcjrirjestclnrririn. Lrihin-r
rniin kt'nrnre ne n yuoclen kuIucssrr tr'(it-
t() mvvspr.r tkcssrr oIevrrt 1-ri triri si I ti voitla
hoitrrir tviittiinr\'\'stur\',1- t.ri rrrrrrrn sosi-
irirli jrirjcstcl mrin kurttrr.

Suomallir-rcn cLikcjrirjcstclrnr'i on ke -

hittvnyt vhtciskunnrlIistcu mur.lt()stclr
plinecssa ja tr,<)cLikc-ctuuksil on lisitty
.rstcittirin. Mviis Irrront>t .rjlrt or.tt rrirt.t

hcijlstr"rr-rcct siiheu tlvllIl tai toiscllri.
'I'r,(iclrikc jlrj cstc I nr iin kc h i tvs ri i Pp u u

kanslntaloute nrnrc klsvustr. Mitri pa-
rcrnmir-r vlrh rrinc rr cIrikt)ityln i ncn srrri -

tlaur kuriin tvi)ntck()a suosivilla rrrtkrri-
suilla, si tii kcstiivri rn mlllS pol-r jrrl l rr nr vos
eLikkcitlcn r:rhoitr.rs on.

Lu()tr.ur rrsiirntr.rnti joidcr-r lirske l nr i i n j.r
heicliin csittiinrii nsri u udistu ksi i n. Fltlc I

lvtykscnri kuitclrkin on, cttri tulcvicn
vttosikt'rlnrcntcn aikana ntl.tltInlnc ti1-
loutlcl li ncn kcl-ritvs or-r kohttr u ll istrr cli
noin I-2 pr()scntin luokkirrr.

Oikean eliikeiiin
etsiminen ikuinen
ongelma
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TEL-takaisinlainaus
uuteen nousuun

Mikael Englund, Gorantio:

-Ft -t;rkrisinlainojcn kysyntii on nousslrt jrtkuvasti

I I I t tuodesta 1997 tdhticn. Vuosikymmencn vrihtecn
E trrsosta oliaan tiet.vsti kluk:rnit, nllltta kvsyrtri on
kivunnut jo vuoden 1993 lukcmiin, lihes kuuteen milji.rrcliin
markkaan. Slynii on korkouudistus, jokr tehtiir.r TEL-lainoihin
vajaat kaksi \.notttl sittcn, sanoo Vakuutusosakcvhtio Garanti-
an toimitusjohtajr Mikael Englund.

Tl,onantajilvoi makira q,oelekcvakuutusr-naksr-rr-rsa joko kii-
tciscll;i tai osittain rnyos velkakirjalla. Tinri vuonna TEL-mak-
susta voi maksaa velkakirjalla enintdil'r 45 prroser-rttia.

Tytinar-rtajalla on my6s oikcus takaisinl:riruta vakuutusvh-
tii)dn kertynyt rahasto-osur.rtensa sitten, kr.rn sitai on kcrtynvt
vil'rint:irin 46 000 markkra.

Ennen ruosikvmmcncn vaihtccr-r lamaa TE L-takaisinlaina-
us oli yriq,ksille erittdin edullincr.r rahoitusmuoto. Niinpii q,d-
cldkclaitosten lainoista tak:risinlainauksen osLus oli sur,rri. Lls-

[lfr,, 
),hti mittaa vuoteen I997 sairkkir, iolkrin rlkoi uusi

Korkouudistus vaikutti

Tytieldketaitosten uudet
sijoitus- ja vakuutusmaksutainat

t99z-t998
Yksi[yinen sektori
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- TtL-laitlojcr-r k1'synndn kasvuttt't yirikr.tttaa korkouttclisttts, j.ka t.te tt-
tettiin vajaat kaksi vuotta sittcn. I(r-rn korot ovat pvsvtcllect :rlhaall:r ja
leimaverokin ol-r poistettu, TEl--hinlt ovat vakiinnutt;rncct 1'rrikklnsir
yriryste n pi tkirri klistcr-r investoi n tie n pe ru s r;rh oi tuslaihtcell ri, sil n( x ) Vr -
kr.rutusosakeyhtio (ltrrantian toimitusjohtrjir Mikael Engluncl.'Iirk:risir.r-
lainojen osuus n'oelikevh-
tioiden sijoituksista or.r to-
sin pudonnut, mutta on
cclcllcen kuitcnkin Lihes I 5

prosenttia.

- Se lienec sopiva taso
nrvds pitkilli aikar'5lilLi,
hrin slr-roo.

TEl,-takaisinlainrn
uuclcllecrr virinnecn suosi-
on takrrnir or-r siis trir-nri

kiintcii korko, joka pvsn,

- Hyvli tulos ei iohdu yksin
Yakuutuskannan suotuisasta
kasvusta Yaan ennen kaikkea
silti, etti olemme onnistu-
neet hyvin myiis siioitustoi-
minnassamme, sanoo Eng-
lund.

7993 t996 t99t t998

s:urilrlil koko lair-ra-rjrrn, jokrr voi olla cr-rimnrillri:in kvnrrrcnen vu()ttil.
(iarantia on takar-r ksiin crikoistunut r';rhinkovirku u tu svhti6, jor-rk:r

olristil\,i.1t Elikcturv:rkcskus, k.rikki cldkcr';rkuuttrsvhtitit sckri suuri osrr

cl'ikcsiiritiiiistd ja -kirssoistir. (lirrirnti:r takair osalik.ritle usir suor-nalaisille

l,ritvksillc rnvor-rt'rn"' lainoj:i tirklusvakuutukscnsrr rlvullrr jr vaklllrttira
lisriksi elr,ikcsijoituksiir.r liittrliri riskcjri.

(irtrantirtn nl\riintlmien tak;lustcr1 mrirird on l<asvrtnut r iimc r uosin.r
hn'Ili vlr,rhtiir: tirkauskenta oli vuonrtrr I996 noin I,l nrilj.rrr.lirr nrrukkaa)
scuraa\':m.l vuonllil sc kaksir-rke rt:ristui jir kipusi viiurc lrror.rr.rrr jo 3,I rnil-
jardiin rnarkkirarr. Uuclet elckehinat mviinrlctiiiin kiinterilLi'l'I:[- r"iiteko-
rolla, jonkl vhtiii notccrlr priivittriin.

Laman laskut kohta kuitattu

Girrirntia sai yhti6t:i pcrustcttaessa pe riunt)ksccn E'I'K:ltir sillc siirn'nccn
vrtnhau luottovakuutuskrnniln ;'LIasrjon. Trrvrittccnrr oli 1:xirist.i siitri croon
vuoden 2005 loppuun ure une ssi. Nvt lliiyttai:i silt.i, ett;i tl'oittccssrr on
onnistuttu sclv:isti sur,rnnitcltrrir nopearlnrin j;r 1'ricncrlr.r.rir.r kust:rnnuk
si n kr.rir-r rT rosikt'murcncn ;.rl ussrr irrvioitiir-r.

Ttrrr vanha luottoyakirutuskiurta oli suurinrnrillirrrn yu()nnil lL)<)2,37
rniljrrrdir markkaa. Nvt sitri orr jr.iljelli enii:i 1,6 nriljrrrr.lin vcrrrn.

L.nglund laskec, cttii viinrc llman aiklr-rr trrpirhtuncitl luottor':r'
kuutusvahinkoja korvattiin krikkirran noin 4,.3 nril jrrrrlilh nrarkrlli.
Siitri on slatLr pcritvksi tirkirisiu I,5 n-riljarclia nrirrklirr.r.
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I()s ()tctaan huomirxrr-r lu()tt()vakuutLls-
toirninnart muu tal()udcllincn tul()s ja cn-
ncn lamaa kcrdtvt puskurit, jri:i ll'l'K:n
h,rottovakuutustoimir-rnirn lopputulokseksi
ainoirstaan noin 800 miljoon:rn markan
alijdtm[.

- Yl.rteiskunnallc koitur.rut lopullinen
lasku ETK:n luottovakuutukscsta l'Id sit-
tcnkin aika siedcttaivlksi, jos sitd vcrtira
vaikkapa pankkijirjcstclnrdn pelastamiscs-
ta aihcutuneisiin kustannuksiin, jotka liik-
kuvat viimeistcn tictojcn mukaan 50 rril-
jardin markan ticnoilla, sanoo F)nglunc1.

Rahastotakaus hyvin markkinoi[[e

(larantia kcrtoi swskuussa tuovansl mark-
kinoillc livan uuden tu()ttccn cli r:rhlsto-
takaukscn cltkcsiitioidcn ja -kassojcn tar
pcisiin. Scn avulla on tarkoitus taata 500
milj<xrnrlla sijoituksia, jotka on tchtv llv-
lin (irrporatc Bond-ninrisccn rahlstoon.
Rahasto sijoittaa varat eurooppalaistcr-r yri-
tystcn j()ukk()vclkakirjalainoihin. (iaranti-
an takausvakuutus takaa piI<>man slilymi-
scn 2 - 4 prosentin tuoton sijoitctultc pfrd-

orrrallc vakrrutussopimukscsta riipprrcn.
-liurtto vaihtclee nollan ja ncljdn prosentin
vllilLi. t.isiksi sc vf,hcntdd clikcsddtitin tai
-kassan sijoitusta vlrtcn vaadittavaa toi-
mintapiiomaa lnrr rt()-()saan.

'IImd tuotc on (ilrantian cdusttrjicr-r
miclcsti hyvd csimcrkki yhteistyostd, jossa

riskit siirrctirin pirikkaan, missd siti on jir
kcvd kantaa.

Uusi rahirstotakaus or-r ollut markki-
noilla vast:r lyhycn aikaa, mutta miclcn-
kiintoa sitri kol-rtaar-r on Garantian nrukaan
riitt:trry. 'frrkauksia on jo my(rnnctty sckl
sddtitiillc cttd kirssoillc.

Garantia[[a menee hyvin

'I'Fll, takaisinlainaukscn suosion kasvu n[-
kyy myds yhtior-r alkuvuotlcn tulokscssa.
Kuutlcn cnsimmdiscr-r kuukaudcn liikc
voitto nousi ()savuosikatsa[rkscn mukaar-r

32 n-riljoorraan markkaan, kun sc oli vas-

taavana aikana viimc vuonna l3 miljoo-
naa markkaa. Koko viin'rc vuodcn liikc-
voitto l9 miljoor-rai'r mirrkkaa on sckin j<>

r.ryt siis rcippaasti ylitcttv.
- HyvI tulos ci johclu yksin vlkuutus-

kannan sllotuisxstar kasvust:r vaan cnrlcn
kaikkea siitd, cttii olcmme onnistuncet hy-
vin m1,[5 sijoitustoiminnassamnrc, srln(x)
Engluncl.

Ra i I i H y rkkti n e n, E I ti ket u rua ke s ku kse n tut ki j a
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Nuorten tytipanos vdhentyi selvdsti Suomessa, Ruotsissa ja Norjas-
sa 199o-luvulla. Osaksi se johtui nuorisotytitttimyydestd, mutta
mytis siitd ettd entistd useammat nuoret naiset ja mytis miehet
si i rtyivdt osa-ai katytih tin kokoai katyti n ase m esta. Ku n piiiisy
tytim a rkki n oi lle tu kkeutu i, n uo ret ttihtiviit opiskele m aa n.

luxcmbou rg F,rnplovnrcnt
Studv-tictoprrnkin jrr klns:rl-
listen tvi)r'oinrrrtutkirnustclr
:rirtcistoorr pcrustu\':lsst tr.rt

kirruksessa (Hvrkkrincn I999) tarkastcl-
l:.r:lrr nuorten n't)ssrikrivnnin muutoksirr
Sttorttcss;t, l{ttr rtsiss.t jir Norjirss.r r uositt.'t
t9L)O fi 1997.

Viclr,i 1990-luvun vaihtecssrr lllc 25-
Vtrotiaiclcn n u()rtc n tt'iivoi nrlrostr trilct,
j(,1kr k:isitt:i\':it scl<.i tvollisct cttii t\'alttai
r-nrit, cilrit nrii ssri kol n-rcss:r l)oIr joi snr ir:rs

sa prrljon cr()r'lncct toisistriur. l'cr:iti r'li
k.rltsi k,rlrrr.rs,,s.rrr 20 24 \ u()tiilist.l nr.r()

ristir kuului tvor,oimalr-r j.r l(r 20 vuoti
iristrrkirr lrihcs puolct.

'l'i 
I rrn rt c nr u rr ttr.ri lat.t.t lt r.t sc tr rrr u kscrtit

I990 lrrvrrr-r alussa plrissrr vrror'lcssir j:t
nu()rtcn tvi)r'oimrrosrtu(lct lrlskivrlt voi
rl:rkklrrsti crin,iscsti Suor.ncssir jrr l{lrotsis
se. Norjlss;.r nuorisoti'iitti)nrvvs jrii sitri
\.1\t()ill sulttcclliscn licr.iksi.

Suomessa pahin
nuorisotyiitttimyys

Allc 20-r rrotiritlcrr triittiinl\'\'sirstc
n,iittt)n'rie n osuus t\,Or<>inrrrstrr - oli Suo-
nrcssir cnncn l:.rnrl;.r noin l5 proscnttiri jrr

20-24-r'uotirridcn rlle I0 proscnttirr.
Vuosina 199.3 1994 alle 20-r'uotirriclcn
nu()rten t\'(itti)nr\'\'sirstc nousi SrronrcssLr

vli 40 proscrrttiin j.r 20 24-r'uotirridcn 30
proscnttiin. Suor.r-rcssir ja Ruotsissrr nu<r

risotydtt( inrvvs oli svvimmi.in l :rrr.rn rri kr.r

nl klksi kcrtrrl vlciscnrprir.i kuin likuis
\'.1cst()ll.l.

l(uotsll:risct nu()rct ()liv:rt cnncn la-
rtt.t.t kokcrtccl lrrrirr r.ih:in tvi)ltainr\'\'tlri,
nr u ttir sielliikin rrlle 2 5 -r'rrotirritlcn n,t)ttt)-
nr\/\,srste kohosi Lihcllc 20 proscr-rttirr.
l{uotsissl nu()rtcn tr,(ittt)r.nvvsirstc ci sil-
ti ylitt'invt Euro<4'rrrr r u nionin kcskilrxrrr,
jokr liikkLri 20 proscntin tllntllm:lssrr.

Se kri Stronrcssrr cttr.i ll.uotsissrl irllc 20
v tr oti ai cl e n tr'Or' oi nr ;ro s r.r u cl c t o I i vrr t
vLlonnil I997 puclonncct Iril'rcs 1-ruolcclr
1990 luvun :rltrstrr. Nc eivrit ollcct prrllu-
tuncct cntiscllc tirsollccn 20-24-r'uoti.ril'
lakaln. Suorli osoitti kuitcnkin nuoriso-
n'<)tttinrvvtlcstri toipunriscn nrcrkkc jri, sil -

L-i rrllc 20 r'uotirriclcr-r t\,Ott(tn)vvs:rstc oli
hskcuut r':ihrin pr.iiillc 30 proscntiu. Sc oli
silti viclri krksinkcrt:rincn lltrotsiin tai
Norjir:r rr vc rrilttunil. Stronrlrl listcn 2 0-
24 r,uotiaitlcn r-roir-r 20 proscrrtirr tviitto-
lurvvsilstc ci kuitcnkran ollrrt cniiii k:rlrkl-
nl cu r<xr1'rpllaiscstl kcski:rrr'ostl.

Osa-aikatyti yleistynyt

N uortcrt p:ln()stil n'Ocl ri nrrissi.i on viihcn
trinyt pr'ritsi tvt)n puutc nrviis koko irikrt

t\,(iu mLlu ttu uriucr.r osr.r li kirtr,Oksi.'l'ii nrri

I i i ttvv tvt)n-rrrrkki n oitl c n rrrkcr-rtcc I I iscc n

rr uutokscc rr, i()ssrr tc()lli sct tt,ti1-rrr i klt
()\'it viihe ntvncct jl palve lui-thr-r tvOprril<rrt

lisrir'inn'ncct.
( )sl- rri ketvi)tri te kcvien mririrri krrsr'oi

koko 1990 luvun.
Ai l<:ri sc nr rr i n osa- likafi,t)t;i Pi r'lc tti i n

niristen fl'(inri, mutta viime likoinrr osl ai-
krrtt'iissii olcvicn nriesten luktrnrririrri on kls-
,.'rrr ut krrikiss:r kohnessl Poh joisnrarrssl. Silti

\tiieHtke

leksti louko Moilanen I Kuvo louko Loitinen
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Llscimrlritcn osa-irikin,iitri tekcvrit cdelleen
allc 20 r'uotimt naisct. Suomess;.r j:r Norjas-
sa kaksi kohnesta <>s:r-irikln'ossri olcvlstl
nLlorcst:r <4riskelee s;rrlrrnirikdscsti.

Lar-nirn likana nu<>rtcn ji1 ty6k()kc-
musta virillc olcvien on vrrikca priristii tvti-
n'rarl<kinoillc. Euroopprrlaisissa tlrklstc
Iuissa koultrttrksessa olcvicn osuncle n or-t

h u o r.r.r lttu sc rr rrlrlvrln tl ii l l i s),)'srrsteen vrr i h

tclu ja. Korkcrrr-r t,vollisvvsastecrl \'rllitcssrl
korrl rr t rr kscssrt olcvictr n u( )rtcrr rrr.ilir.i r .i

hcnce , kun trr.rs n'ollisvvsrrstce n laskiessrr

ktrulutukscssrr olcvictr nr.iri t'.i Itot tscc.

Opiskelu tisiilintyi Suomessa
ja Ruotsissa

Allc 25 \'Lrotiarn tv<)roim:.rn kvsynndn
vril'rctcssri pohjoisnrrrisilla fi ,6nrlrkki -

noiIIa hcicl:ir-r opiskcl uns:r lisririntvi
critviscstr Stror)lcrsrl jl Rttotsissrt.
Niiclcn ellc 25 vu()tiridcn nu()rtcrl
osur.rs, jotk,r olivlt kor,r I utr.rkscssl olc -
rlrilttil t\,Oss:i, uousi vrtosicn I990 jl
I997 r';ililLi Suon-rcssrr 38 proscntista 46
proscnttiin jl ll.uotsissir 26 proscntis
tl 42 proscnttiin.

Vuosicr.r 1990 ie 1997 r'lilillll
llle 25-r'uotirren tr'Or'oiman
koulutustirso parani jonkin
vcrran kaikiss;.r kolmcssit

1'roh j oism:rrrss.r. Kes -

kiirstecr-r koul r,rtuksen
slir nciclcr-r sirrloi n kuilt
korkcan astccn koulutnksen suo-
ritt:rneidcn osu uclct kirsvrivr'tt. Pitcr-nn-riil

tI iikivrililh lisririntvnvt kouIutus nrikvv
k<>ko r';icstor-r k<lulutustason n()usunir.,
nr r.rttr l\/hvcm nrri I I ri likavril i I Iri nuore n

tviivoi rrr.rrr korrlrrt trst.rsorr l..rrlrrcrrrincrr
johtrri ilnrcisc\ti sck.i tvorrirut.r jicrr r,rati-
nlustcn noLlsLlstil cttii irrnmati I I istcll \,aa-

timustcr.r muutoksistil.
I(oulr.rtustason n()usLl on olltrt tiilli

vuosikvnrurcrtelLi vlcisctrrooppalaincn il -

nrio. Strorrrrrllistcn r)u()r'tcn mrritir [ritcrn-
pi koul r.r tr.rsrrika korostu u useir-npiin F,r.r -

r()opan urrionin meihiu lerrlttunl. Nh'Os

vuonnir I997 niiclen osuus, jotk:r olivirt
suorittancct korkcakoulutLrtkinnon cn-
ncn 25 r'noclcn ikrie, j:ii suornallisilla nuo-
rilla Ruotsin jl Norjan vilstililviil osuuksi:r
picnemr-n:iksi.

vinaista kcski:rstcen kor.r I utrr[<sen snoritt:r
ncilla ja liihcs ole n-ratontr korke an lstccn
kor-rlutukscn saancidcn kcskuudcss;r.
Vuonna 1997 tvottomyvs oli vleistynl,t
l<cskilsteen tr.r tki u uon strorittar-reil ll ja
jopl korkeln rrstccn koulutuksen sltureilh
n r.r<>rillir.

'l'vollisten j.r tvi)ttornicn koulutuserot
olir'.rt rrrvos rri krrr'.iIi II J picncntvucct.
I990-luvun nr,r<>rillir on ollut cncmnrrin
vaikc uksir tvdllistvn.riscsslln kuin niillri
r-r uori I Il, j otk;r hirkivirt cr-rsimm:ii stii t,vd -

p.rikkrr.r rrs,r kvrrr rrrcrrclr vtrot t.r sittcn.
N uortclt tv<)IIisvvsor-rgcI nrltr n:ih -

dliinkin trilli hetke ll:i Fiurooprssir krirjis-
nlrin prirille pirrikvnrl'r1-risiin nuorii n, hun
I 9B0-Iuvun ongelnr:rrvhrnln muoclosti-
vat tcini'ikriisct uuorct.

tuksessir kr.rin n'iiss1kiiIn. ()suLrs kak-
sir.rkcrtiristui vuosicn I990 jr 1997 vlilil-
l5 r-r-rvris Poh joisrnlissrr.

Vuor.rr.rir 1990 nc t\'Ovoimairn kuulu-
nlatt()nr:lt nuoret, jotkrr civdt ollect kou
Iutukscssrl t:ri ascprh cl uss:r, olivat crt i ttl
mriksccn kotitvotd tckcviii naisia. Koti-
tytjr-r osuus oli vd}rcnn'nvt vuonnl I997
j;l tilalte olir':rt tr-rllect nr-l()ret miche t jir
n:riset, joiclcn toiminnirstir ei ole tarkcnr-
plrr tietoir. Kehitvstd ci 1-riclcti suotaviuir;
silLi t1,61 ja koulutukscr-r Lrlkopuolelle jri:i-
nrincn altistrrrr hclposti svrjrivfi'nriselle.

I'ol'rjoisnrrrit'lcn nLlortc u tt,omarkki -

noidcr-r pdl;rii rtect I 990 - I uvtrl I a, r.vt\rir-
nokscr-r vrihcncr-ni ncn tt,dtt6mvvclen jrr

osrr-irikan,ijn lisririnnt-riscr-r tlkir jl koulu-
tukscssa olevicn r-r-rlilrdn n()LrsLl osanil
nLr()rte u turvlvcrkkoa eir,:it rajoitr.r vair-r

Pohjoisnraihin, vrliln ne ovat vlcisiurmdt
piirtect nuortcrl tvtir-narkkir-roiIIl nrv6s
mutrrrl I l liurool'ritssrt.

Tytitttimyys yti
parikym ppisten ongetma

Krri kissr Poh joisnrlissir q'iillistcn nLrortelr
koulutustaso oli vuonna I990 korkeam
pi kLrin tyottomicrl. Tvtjtttjmvvs oli har-

My6s syriiiytyminen
uhkaa

I(ou lutu ksc n vlc istvrn i se stri hu ol i r.n rrtti.t

niirlcr-r r-morte n ()suus on Fiuroopassa k:rs-

\':lnut, jotkfl civrit olc seu crlclnpdri k()uhl

\tAehre

Lrihtlc: Hvrkkiincn R.rili: \iruth Empkxrlcnt ir Fin

lncl, Noru.rv and Sl ctlcn. Flliike run'lkcskukscrr ra-

porttcjr 1999: I6.
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lukko Lossilo,
Tutki m usjohtojo, El i n kei n oe ltimii n Tutki m usloitos

TormoVolkonen,
Tutki m u so h j oo j o, E I i n ke i n oe lii m ii n Tut ki m u slo itos
ReijoVonne,
I ohtovo e konom isti, Eliiketu rvokeskus

Etiikkeiden rahastoi ntia kan nattaisi 16 hivuosina
lisdtd, jotta vdesttin i kdintym isen ai heuttama
eltkemenojen lisdrasitus jakaantuisi tasaisem-
min eri sukupolville. Lisdrahastointi olisi sekd
tarpeeltinen ettd tehokas tapa alentaa tulevia
maksuja. Se tdydentdisi hyvin sellaista eltkepo-
li ittista [in jaa, joka pyrkii etiikkeellejiid m isidn
nousuun ja maksujen etuuksien vdlisen yhteyden
kiinteyttdmiseen.

Tutkimuksen mukaan rahastointiasteen muut-
tam ista tulisi harkita syntyvyyden perustee[[a.
Si [[H voitaisi in varautua viesttikeh itykseen
liittyviitin epdvarm u uteen.

linkeinoelamdn Tutkimuslaitos ( ETI-A.) on rurkinur
yhteistyossi Eldkcturvakeskuksen kanssa siti, miten
mcneteltf,isiin jirkcvdsti ryoellkerahastojen kartut-
tamisessa ja purkamisessa, kun mietitidn tulevai-

suutta ja eldkejlrjestelmin kestdql.nd. Tutkimuksessa on tarkas-
teltu rahastoja myos vdest6- ja taloudelliseen kehiryksecn liitty-
vrin eplvarmuuden hallinnan vdlineeni. Olisiko loydettdvissd ra-
hastointisdintojd, joilla rahastot puskuroisivat ennakoimartoman
vaihtelunf

Tutkimr.rksessa on pyritry luonnchtimaan, minkdlaista on
hwd rahastopolitiikka, ja miten se riippuu erilaisista vdestollisis-
t1i ja taloudellisista tekijoistd. Leihtokohtana on nykyinen yksiq,l-
sen scktorin ryocldkc jlrjestelmi.

P.:rhastointipolitiikan hyv11,ttd tarkastellaan uscalla tavalla: cld-
kernaksujcn tasaisuus ajassa, sukupolvien vdliset hyvinvointimuu-
toksct ja cldkejdrjcstelmdn tuotto yksilon kannalta. Kokonaista-
loudellisista muuttujista ovat mukana esimerkiksi invcstoinnit,
ryollisyys, ulkomainen velka sekd julki
r-rcn talous.

Puskuri tytieliikemaksujen
vaihtelulle

TEL- jirjestclmin rahasto - tar-
kemmin r.akuutusteknincn vastuuvel-
ka - mdiriytyy henkilokohtaisena si-
tcn, etti tyossd ollessa elikc karttuu ja
osa karttumasta rahastoidaan. Ehk-
keelld ollessa osa elikkeestd maksctaan
rahastoidr.rsta osasta.

Tyoehkerahasto ja siis karrutetaan
ja puretaan kaiken aikaa. Kun pul'ru-
taan w6eldkerahastojcn purkamiscsta,
tarkoitetaan kuitenkin yleensd sitd, ettd

Rahastointi-
stfint6ie

muuttamalla
rahastoista otctaall eldkkcidcn maksamisccn enemmrin kuin nv-
kyslinnosten mukaan.

Kun ry6cldkcrahastojcn purkamisvauhtia on aicrnmir-r kdsitel-

ry mietinndiss:i ja selvityksissd, lfitokohtana or.r ollut sukupolvien
koon vaihtclun seuraamusten tasaaminen. Synryr,yys on alentu-
nut vdeston uusiutumistason alle 1960-luvrrn jdlkccn.

Viimc vuosina vdestoennustajat ovat alkancct tchdi cnnustci-
ta olettacn, ettd elinaika pitenee koko ajan. Myos rahasrojen ruor-
toastecn ja tuottavuuden kasvun suhdc ndhdiidn nyt eri tavalla
kuir-r csirnerkiksi I0 vuotta sitten. On pcrustcltr-ra odottaa, ettd
rahastoille saadaan matalan inflaatior-r olosul'rteissa tuntuvaa rc-
aalista tuottoa. Ttiten rahastot tarjoavat merkittdvdn mahdolli-
suudcn cltkemaksujcn kehityksen tasaamisccn.

I kiiintymiseen varaud uttava

Tutkimusrulostcn mukaan ikdintyviin takxrdcn kannattaa varau-
nra ryovoiman vdhcnemisesti aiheutuvaan p:iiomakannarr ja ruo-
tannon kasvuvauhdin hidastumiseen. Ty(lvoiman tthencminen
johtaa palkkatason nollsuun sikdli, kun W6td ei saada korvattua
ptilomalla. Palkkojen nousu ei kuitcr.rkaan riitd nostamaan koti-
talouksier.r kiytettlvissa olcvia tuloja trkaisin kasvutrcndille, sil-
It myos ryontckijdn eldkcmaksu ja kr,rluttajrl.rir.rnat n()usevat.

Pildoman.rarkkinoilla hallitsevina piirtcind ovat ldhir.r.rosikym-
mcnind tyovoiman niukkuudesta jol-rtuva investointiasteen ale-
neminen, kotitalouksien sitstdmisastccn vdhencmincn ja eldke-
rahastoinnin kasru.

Yhtcisvaikutuksena totcutu\ra sl:istiimisylij:iimi on vain vtli-
aikaincn. Rahastointivauhdin hidastucssa maa llkaa velkaantua
ulkom:rille . Jos ne maat, jotka ovat keskeisil vientikysynnin ja
kansair-rviliscn korkotason muoclostumisellc, ikiintyvdt ja ral-ras

toivat samaa tahtia kuin Suomi, sllstlmisylijdlml aiheuttaa aluksi
painetta korkotason laskuun, mutta korkotas() rlousee uudestaar-r
2030-luvun jdlkcen.

Vtcston ikddnryminen vfientdi elikkeidcn maksajier.r miidrdd

Van h uuseliikkeiden rahastoi ntiaste ia TE L- maksut
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tasaisemoiin
tyoeltkeftaksuihin
ja samalla lisdi eldkeldistcn midrii. Kun lisdksi yksityiscn sekto-
rin eldkejirjcstelmd on vield kypsymisvaihecssa, tyoelekemenojen
suhde palkkasummaan yli kaksinkertaistuu nyicyisestl vajaasta 20
prosentista ldhcs 40 prosenttiin ensi vuosisadan puolivdliin men-
nessd ja se jrid pysyvisti korkcaksi.

Valtaosin jakojirjestelmdperiaatteella toimivassa yksiryisessi

ry<-rel[kejdrjestclmdssd menojen lisdys ja tulopohjan heikkcnemi-
nen johtavat tyoelekemaksun r-roin I0 prose nttiyksikon nostoon
pitkdlld aikavdlill[. ]os keskimddrlistd ellkeikfi saadaan kuiten-
kin myohennetryi, maksun nousupaine vihcnee merkittdvdsti.

Viiestdkehitys epivarmaa

Tutkimuksessa hahmotetaan mvt)s tulevaan vdesti'rkehiryksccn
liiftyvia epdvarmuutta ja sen mcrkitystd eldkcpolitiikalle. Aicm-
picn vdcstocnnusteidcn virheiden pcrusteclla arvioituna cpdvar-
muus on crittdin suuri silld aikavdlill:i, jolla elSkej:irjestelmld tar-
kastellaan. Timd olisi hyvi ottaa huornioon myos rydelikkeidcn
rahastoinnissa.

Epdvarn'ruuden merkirystd tutkittiin ikdsuhteen mukaan eri-
laisilla vicstt)kehiryksille. Ikisuhteena kiiytettiin 60 vuotta tdyt-
tlnciden lukumdlrdn suhdctta 20 - 59 -vuotiaiden rnldrddn.
Kuvioissa esitctlln rahastoinnin vaikutus ryoeldkemaksuun pe-
rusvlestoennusteen ja tasapainon kannalta vaikean korkcan ikl-
suhteen toteutuessa.

Jilkimmiisessi syntpyys on pitkdllt aikavdlitld vain runsaat
puolet peruscnrlusteen synqqydestl. Timd johtaisi hyvin kor-
keisiin tyoelikcmaksuihin. Korkcan ikisuhtcen viestokehirys on
valittu siten, ettd siti tasapainoisempi kehirys toteutulr 90 pro-
scrrtirr todennaktrisyydella.

Lisirahastointi tarpeen

Tulostcn mukaan cLikkeiden rahastointia kannattaa ldhivuosina
lisdtl, jotta vleston iklil'rtymisen aihcuttama lisrirasirus ellkcjlr-

jestelmllle jakaantuisi tasaiscmmin eri sukupolvien kcsken. Ra-
I'rastoinnilla pysrytaan merkittlvdsti tasoittamaan cl:ikkeiden
maksurasitusta ajassa. Jos rnaksuja korotctaan suhteelliscn pian
lislrahastojen kokoamiseksi, voidaan eldkkciden maksu turvata
ctuuksien tis()sta Linkimdttii.

Maksujen liian hidas nostaminen johtaa siihen, ettl tuleville
sukupolville TE,L-jlrjestelmi on olennaisesti epdedullisempi kuin
nykyisille vakuutetuille. TdmI saattaa vdhentdl jdrjestelmin kan-
natusta ja aiheuttaa painetta etuuksien heikentdmiseen. fo osit-
taisetkin odotuksct tdllaisesta tulevasta kehityksestd johtavat
muidcn vanhuuden turvaa tarjoavien jirjcstelmien etsimiseen.
Samalla ne vdhentivit sekd eldkcjdrjestelmdrl merkitysti ettd sen

hallinnol lista tehokku ushyotyd.

Rahastointiaste syntlryyyden perusteella

On kuitcnkin huolellisesti pohdittava, miten rahastoinnin lisdd-

minen toteutetaan. Ylcinen vanhuuseldkkeiden rahastointiasteen
nostamincn on oikeansuuntaincn toimenpide, mutta tierynsuu-
ruinen nosto saaffaa yhdcsst vdestokehityksessl olla liian pieni ja

toisessa liian suuri.
Tutkimuksessa esitetyistd vaihtoel'rdoista lupaavin on sellai-

ncn, 1'ossa rahastointiastetta muutetaan synty'llyskehityksen pe-
rusteella. Tin'rl olisi hyvl tapa varautua vlcstokehitykcen liitty-
vddn epdvarmuuteen. Ajoissa tehty Iisfirahastointi olisi eriryisen
tcl.rokas toimenpide sellaisissa melko epitodennikoisissd rulevai-
suuskuvissa, joissa syntplys voimakkaasti alenee.

Matala synryryys johtaisi pieneen palkkasummaan, johon ver-
rattuna kerdtyt cldkerahastot olisivat suuria ja niiden eldkemak-
suja alcntava vaikutus olisi myds suuri. Yhdistettynd rahastointi-
astccn varovaisccn nostamisccn synrylyyssidonnainen rahastointi
voi olla eldkemaksuja merkittivdsti tasaava ja viestokehirykseen
automaattisesti reagoiva menctclmd.
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Kuvioissa on esitetty rahastoinnin
vaikutus tyiielikemaksuun perus-
viestiiennustcen ia tasapainon kan-
nalta vaikean korkean ikisuhteen
toteutuessa.
liilkimmiiisessi syntyvyys on pltkiil-
li aikavililli valn runsaat puolet pe-
rusennusteen syntyvyydeste. Teme
iohtaisi hyvin korkeisiin tytieliike-
maksuihin. Korkean lkisuhteen
viiestiikehitys on yalittu siten, etti
slte tasapainoisempi kehitys toteu-
tuu 9o prosentin todenniktiisyydel-
li.
Syntyvyysperustelnen rahastointl
suoiaa tehokkaasti maksukehitysti
viestiikehityksen valhtelun heiiastu-
miselta.
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Kunnollinen
tytteltmt

Ptiiij ohtaj a t ormo Ro nta n e n
puhuu h11vi nvoi ntivoltion soavutusten puolesta

Tytiterveyslaitoksen ptiti jo htajan
Jorma Rantasen mielestd hyvti tytitti-
syystilanne on yhteiskunnatte itseis-
arvo. Tyti[[istdmisestd tulisi h uolehtia
jopa ilman tuottavuus- ia taloudelli-
suusvaatimustakin. Pirstaloituvien
tytisuhteiden ia e[6mdnkutkujen
yleistyessd tytiterveyspalvelut otisi
varmistettava muillekin kuin yritysten
ydintytivoima[[e.

tccn kuukauclcssr riittiri [Lurtrrscn an'ion
nr u klln klrkcasti krirrttorncnoil'rir-r ja asu -

rlisccn, ru()kr:ur ja vaatctuksccn.

- PiclrenrnrrilLikin r:rhlmriririll:i tictl,s
ti sclvirii, nrLlttr sc ei olc cnriii kur-urollis-
trr cllnrili.

Klnsrrinr':iliscr-r tvt)jrirjcston I L()n
tuusi pririjoht.rjl, Juan Sor.nirvia, <;n csittri-
nvt uucle u krisittccr-r "kunnollinen rt,t)",
"decent rr'ork" ,vhtri h,vvin voisi tuocil
kcskustcl u u n u r"rdcr-r krisitteen : "ku rr nol -
lincn cLinr:i". I]'ntlscn nticlcst:i kr,rnrrol -

liscn cliinrrin el'rclot civlt oike in tiivtv, jos
ihnrincn joLrtr-ru lcipiijonoista jl sosilrrli-
Itrukult:r hakcmiurt toimccntulo:un.

Ii:rn trrscn rn uka;n r-rirtti:i sc lvil tI, cttl
vril i rl;rt k:r tyostri 1-roissaoleYic n j:r tvossri
olcvicn vililli lir;rjcncc. Sr.runtrus ci olc
ctlullincn cl:imrinhallinnan, tcrvcvclcr-r eikri
lrr.r'inr'oinnin k;rnnllta. Vaikkl suomalaisct
tvt;tt(irrIt ovirt tu tkimllstcn mukir:rn sc[-
viytvncct talouclclliscsti hyvin, kiitos hv-
virrrr rirrtiiSricstclrllnrnrc. niin n tit riinryr'-
tlcn sosirirlisct ja psl,kologisct vaikutuksct
ky I Li silti I isri:ivrit syrj dvtvm i sc n riski:i.

Sr.rjdr't,urincn on yhtciskuunur kann:rl-
tir ri:irir-nmiiiscn kallista jI luitdlista. lLrntrr-
r r cn hal u:rir rn uotoill:r tirrkkirln pemstcl u n -

sl, joissrt sosi:rrrlilrrrr':r.lt sijoitcttrist;r r'.trois-
ta j rii 1'ru u ttu maan tlrottlvullseflkti. Tristri
st,vstri vl-rtciskunnallc on cclullisempla hr.ro-

Ichtil n,iillisn,clcstd nl,t)s niissl tilrrntcissir,
joissir tLl()ttavuusndkr)kulmirsti,r tilk$tcltu -

na n,t)n tccttrimincn ci nrilttliisi klnnrrtti-t-
valti-r. Sc rrri siitri hu<>linrlfta olla sosiadiscs-
ti crittriin tlr()ttirvrlrr.

Kehittymismahdollisuus
kuuluu kaikitle

Plljon pul-rut:ran mvos nroclcrnista fi,o-
k1,v,vtt6 rny-vclcstii c li am rn ltil I iscn r,:r l -

rnirrksicrt j.r lrrrnr.rttitaidorr Puuttrrnriscs-
tl ()nko toclclla tilannc sc, cttd puoli
nriljoonaa Suorncn q'dvclimirsta ci k1,kc-
nc nvkl,isin trrjolla olcviin tt)ihinl

- Tf,rniintapdstcn r,:iittciclcr-r takana on

avarnasemassa
o

:'rnt:lncn nruistuttlrr Itt,r,in -

r'ointivrtltion loistlvrrn tu-
lokscn, sosiaalisclt 1'rririomar-r
srii lvttrinr isc n trirkct,rlcstd

taissl Irltastittt:luss;t, ion ka klntrrr':ura a ja -

tukscrtrt on tvt)cl rinrrin kcstrivii kchitys.
Pirijohtaja |orr.r.rl Rlntancr.r on tchtl-

vrissririn saunut Lurj;rsti pohtia jl osallistnn
kcskusteluun tv(icliimiin su ur.rnlsta. Hri-
ncn ntkemvkscnsii ty6c[:inr:in kestlr':i:i
kchitvst;i cciistrivistii toimcnl'ri tcistri vrri -

kr.rttal n-riltci toisinajattclijln puhecnvur>-
roltr nykr,-Sur)nrcssir. llrhl j.r r>sirkkce n-
omistajan ctu civrit sarr nrii:ir:itl kaikkcl.
Poliittiste n priritt;ijien on nryds otettilvil
vastur.r ltiitlcrt rrsioicicn eriistrin-risestri, jot
ka kuultrvrrt julkiscllc vrllallc.

Haastilttcl uti litisu rrclcssr'r pidrin ctlcs-
sini auki ltirntlsen lrtikkclia'Iyt)tervcys
laitokscn juIkrisr.rss:r'I'r,(t 2005.'l'yiicl:i-
mi ja kcstlvi kchitvs kirjoitukscssir:rn
Rantincn tiivistili rr jltukscnsa kvr-nr.r-rc

neksi visioksi. Suourcn kchitys halpatuo
tantorttrtaksi n'(ioloista jrr sosiaaliscsta di-
me nsiostr tinkinr:ilLi on ctrkr.iistrivl. -l'ic-

tovhtciskuntr:r on kchitcttiir':i pitiicn
koko :r j an nr ic lcssri tydll istrinristrrvoitc.
Tv(illistimisti ()n ili.rtcltavr vhtciskunnal
liscst i t:irkc:irr.i sosiulisc nr I il\ ( )it I cc lr.l
ilnr:rrr cnsisij.ristrr Iviirr rr.l()ttJvr.rus- jil t.l-
loudellisuusr.rrik0kol.rtaakin. Miksi tl,olli
svyclcn maksi r.r.roi r-r.r i r-rcr-r on ui i n t:irkcliriI

- Yhtciskurrnrrssa vallitscc kaksijakoi-
ncr-r suhtautumincn ndh(in. M<tnet kuor-
mittuvirt tyt)ssii heitlllisiin nriiriin lsti.
Vrumaan h\r'in rnonet toirovrt piiiscvrinsri
oravanpviirristri j:r siJtclcnrlil'r itsc ornra
ajankriyttirririn iir t()inrintiriursa.

- Kuu sanrlt ihnrisct sittcn cl:ik(;itY
vit tai joutuvat q,ticl iinr iiu u lkoirrr olcl lc,
heillc ttrlcc kovir kriisi. Mliis n'tittiirl:irr

t.ti urr.rutcn n,r)cLinrrin ulkopuolcllir r>le -

r':ur r':rk:u'ir.r.t1-rirr cLin'rrinhlllir-rtrrrrn liitwviri
kvsvnrl,ksiii on joutua r>lcnr;rrn ilmrrn
tyi)u tarj()rrnirr sosiaalisirr kontaktejl ja
olct.ttrt:tn t),ii),htcist)ssii trrplhtuvien kclli -

tvsproscssien ulkopuolcl la.'l'r,oclrinr:in
tr I kr>puolclI:r nrvtis trrklrdcI I isct cclcI lv
tyksct itscnriiscen elrimririn hcikcntvvrit
ratkai ser';rsti .

- ()n ih.rn cri asia 61,[1, r,htciskLrr-rp,rs-
srrki n c I :iri or.t.t r.tr-t toi t.tt i rt tirnsa tu I oksc n
kuin .rvr.rn tli tucn vilrrssi,r, R.lr.iti.rr.rcrr
r-t-tuistr-rttrur.'I'voelikkccn laskcr-r trissii itsc
ticnltuksi sriristoksi.

l)uhutun mitri pr-rhutiran, r'riin vksi-
lor-r r-n i n:ikuvirn jir itscl uottarlukscn kln -

nalta or.r tiirkcii, cttri hiin p\rst\], cLitti-
url:in itscnsri jir itsccnsti riippuvuussuh-
tccssil ()lc\-at il'rnrisct. Il.antancn nrikec
tyi)n nrcrkiq,kscn pll jolr l:rljcnrpanr kui lr

sosirurliturvan, eliikctLllon trti t1,i;11i;,-,-rt^'.

korvrruksclt t:rkujana.

Kolmanteen sektoriin kohdistuu
epdrealistisia odotuksia

l'}rlkka$,6yhtciskulrnan kr-i isir,tvmisc n
hirittoja licvittrimiirr esi tctririn uscin koI
nratta sektorirr.

Rantrrscr.r n-ricle sti ajrtus palkrtt()
nuan tr'<)hi)n pcrustu\rrrstil kolmarrncstrr
scktorist.r on jokseer-rkin cpirealistincn
koko vhtciskunnan rnittlkrar.assl. )okrri
llclr \u()nlill.linclr Lir\ itscc rroirr r iisitrr-
hatt:r nr l rkkrrir cl:i:ikscc n koh tu u I I i scsti.

Jos ci sitii itsc pt'stv tu()ttamr11, jonkun
toiscr.r sc ()n tuote tt:1\':1. - Vlrsinlista
palkkltvt;ti;ntri,vhtciskuntaa ci r,oi ol[r,
cllci sittcn tir.i'ulnr.lt:r hr.r'in pitkrillc Iuon-
tlist:rlouticn trrsollc.

'l'uo viisitrrhlttrr puhci;rstl rlhaa kri-
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uscin peitctty agenda, lL'rnta-
nelt sanoo.

- Modernissir yhte iskr-rn-

nrrssrt ntcidirt trrlee l;ihtci
siiti, ettt joklinen ihminen
pvstr'1 kchitty'rnriiirt rtl kvti -

lasta johot-rkirt parempi:rtt. tancntoteaa'

Osa pvstyv huolchtimrrln
kehitn,misestdrin omilltr toimillaan, rnutta
osa tirrr itscc jorrkirrl.risr;r kchitn nrist ukca.
Varmaa on, ettai karikilta tirsoilta r,oiclaan
r-rousta yltispdir-r. I(chirystii rnirhdollistavat
toin-ren;ritcet or':rt crilaisia Lihtotasosta ja

Lihtotilasta riippucn.
- Mcidir.r ei pitriisi h1vtks1,d lopullisia

tuomioita ihmistcn kehin,skrlvstd) mutta.
pitrii hp,riksvti, ettl il.unisilll or.r croja ja eri
Lihtotasoja. Olennaista ei r-nvoskddr-r ole
rniki on lo;rpr.rtaso, r'aan mukrrn:rolo kchi
tr,sprosessissa. TIssri kchirykscssl mu[<irna
olo on todcnnikoiscmptd tvi)ellmrissii
kuin sen ulkopuolella ja se estrii sl,rjdvtv-
mistti.

- Tyoeldmin ulkopuolclla o11 tarpeett()-
man suuri joukko ihmisiri ja toiserlta tdis-
sI il-rn-riset kuorn-rittuvat. SehIn on vllinta-
ja stiintelykysyn.rl,s, joskin valintm siildel-
liin rrika paljon Suomcn rirjojen ulkopuo-
lclla. Globaali markkinatalous or.r sosiaali-
sesti nlrikoyhe.'lbisaalta me olemnte poh-
joismaista hp,invointifi losofi i1a noudrttaerl
kerdnncct sosiaalista pidornaa hwin run-
saasti. l']ohjoismmt ovat maailman rikkirin
osa sosil:rlisella priiiomalla nritattuna. Ti-
mdn pdloman kiisittccseer-r kuulur.r yl-rtcis-

ryo ja toisista huolchtimincn. A'r-netairn siis

kaikille rnahdollisutrs kehittt,i ja tuctran
niitd, jotka sitd tarvitsevat ja r.nahdollistc-
taan kel-ritys niille, jotka haluirr':rt kehitn,ri.
E,ruiiden tutkijoiden mielestri lopulliscn
plikkaa globaalisessa kilpailussa eivit voita
vilttimitti ne, jotka nyt o\rat paalupaikal-
la symbolitalouden rallissa, vaan lopullincn
si joitu s mi:iriyrr,1 sosirtll isert Pri;ioman lrc -

rustcella.
Rantanen m),ontlii, ette keskustelu

sosiaalisesta pidomasttr vaatii h).vin moni-
puolista ajattelua, koska nlissi l:rskelmis-
sa ci suorar,iivainen .vhtilt) pdde. Kokonai-
suLrs on enenrrnJn kuirr osicrrsa sunlrna.

- Nykyisin ajirtellaan cttl pddon'rirlla on
neljd crilaista ilmenemisrnuotoa: cnsiksi
on finanssipdlornir cli rah:rt ja rrvop:rpcrit,
toisena on ainccllir-rcn p;i:ioma cli n-raa,

konect ja rakennuksct, kolmantena on tis-
sri jaottclussa inhirlillinen prilonla cli tie-
totaito. Ncljds muoto onkirr sosiararlinen

p1;ioma.
Bostonilaincn proftssori l{obert Kirr:r-

sck on toclcnnut, ctti sosiallisesti cdistrl-

- l{ykylsln aiatellaan ette piiomalla on ne[-
ii erilaista llmenemlsmuotoa: ensiksi on fl-
nanssipeaoma eli lahat ia aryopaperit, toise-
na on aineelllnen piioma eli maa, koneet ia
rakennukset, kolmantena on tesse laotte-
lussa inhimllllnen piiiioma eli tletotaito.
ileUis muoto onkin soslaallnen piiiioma,
tyiiteryeyslaltoksen piiilohtaian lorma Ran-

vri ja kchittivi t.rlousjdr-
jcstclmi on crilainen
kuin tlmin piiviin pel-
kistivl trlousj:irjcstclmd.
Hrin nlke e ns. hyvin-
vointia cclistlvln tirlou-
cicllisur.rrlcn tulevrisuu-
clcn talousrnallina.

- Keskustch.r sosilrrli-
scstrr piionust:r vaatii s1,-

vcr-rtymisti. Suorat syy-
suhtcct eivlt kcrro kaik-
keir, r'ich vrihcr-nmdr-r r-rri-

cr-rr-rriiset. ()n n;ihtdvi
mvos syidcn s\at ja scu-
raLlstcn scurauksct.

-'l'Iti inl.rirrillistd jrr

sosiallista pldornaa kas-

vatta.cssaan poh joismaat
ovat krlsvattancet myos
inhimillistr,i ja ainccllista
p;idomaansa, Rlntanen
korosta:r.

- Orr tavatt()man
merkittfi,ii linjaratkaisu,
lihdemmcko tulevirisuu-
clcssa kehittlmidn r,ain
:rineelliscn pdiioman
muotoja vtri tevoittelcm-
meko muitakin pddon.ria. On hp,in kriit-
tiscsti mvos pohdittava, miti millckin asi-

rllc uhraamrlc, koskl pJlonrrrr cri muo-
doilla on r.ahvar riippuvuussuhclc toisis-
taan, mutta niiden kcrtymisjirjestys ja
ktiyttojirjestys on monimutkaincrr asia.

- Miclcstdr.ri meiddn pitiisi tarkkaan
micttiri r.r.ryos nrissl jdrjestyksessd eri pd:i-
oman lajcja jatkossa kcritiirr. 'frihin
saakkr on tieto juossut aincelliscr-r rlha-
p:idomar-r perlssri, r-ryt or-r kuitcnkin merk-
kejii siitri, cttl rahapieor-na alkaa juosta
tiedor.r perissd. Tulce vield aika jolloin ra-
l-rapllor-r-ra juokscc sosiaaliscn piiouran
pcrdssf,, llantanen cnnLlstar.

Kunnat voivat tehdii
tytiterveyspalveluista
kilpailuvattin

Il.lt-ttase n kcst;ivin ke [ri6,ksc n " k],* tr-,. -

r-rccn kiskvvn" sis:iltyy toisir-r ajattclr-rl
nlr-lLln mLrassil tyosuhtciclen jirtkuYuudcr-t

puolcsta. Pitkdkestoinen tyosuhde on
laadun, innovaation ja tuottar.uudenkin
cdell,vtvs. Ilmeisesti pilkkoutuminen kui-
tenhin jatkuu. Tdmln vuoksi tyosuhtce-
seen, wosuojeluun ja tyoterveyspalvelui-
l-rin kohdistuvia rrkenner,rudistuksia on
toteutcttava siten, cttd palvelut ovat saa-

ttrvissa n,t)suhteen tai t),opaikan eptjatku-
vuudcsta huolimatta. Suurten yritvstcn
ydintyovoin.rasta tullaan pittmiln hp'id
l.ruolta. I{antasen n.riclcstd palveluj drjcs-
tclrnid on kuitcnkin kehitcttlvd mvos
tyi)paikkojen ulkopuolelle p:itkiq.osuh-
tcita ja oma:r t_v<-rti tekevii varten.

- Sosiarlista pidomaa tdyty_y hoitaa.
Sc voi tapahtua pldasiassa kahdclla tapaa:
Koulutuksen ja amn-rattitaidon kehitti-
miscn tietd ja toisaalta sosiaalista ulottu-
vuutta tyoclen-rdsst vahvistamalla. Tdmt
va:rtii muun rrLlassa palveluj[rjcstclmid
jotka ulottr.rvat tyopaikalle saakka. |os
tyopaikkaa ei olc, palvclut on jirjestertdvl
muilla ratkaisumalleilla.
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Aikaisemmin ryoelama tarjosi jatku-
vuutta, joka oli hyvin tdrkedi juuri sosi-
aalisen ulottuvuudelle. Nyt jatkuvuudet
katkeavat. Vaikka plinvastainen kehitys
mddrdyqy pitkelti Suomen ulkopuolelta,
voimme Rantasen mielestt kehittdd pal-
velujdrjestelmiimme sosiaaliser.r ulottu-
vuuden tavoitteista ldhtien.

Eldketurvan puolella muutosta on jo
tapahtunut: Petketyoleisten sosiaalitur-
vaa on parannettu. Esimerkiksi tyoterve-
yspalvelut pitid organisoida uudcllccn
sitcn, ettd ne vastaavat pilkkoutumisen ja
katkoksellisuuden aiheuttamiin ongel-
miin. I(dytdnnossl timd merkitsee, ettl
palvclujen saamisen kriteerinil tiyqry olla
joku muu pysyvd rakenne kuin tyosuhde
niiden kohdalla, joilla jatkuvaa tyosul.r-
dctta ei ole.

- Or.rneksi meille on tehry terveyskes-
kusten tyoterveyshuolto, joka on kunnal-
liner.r ja joka paikkakunnalla olemassa - se

pystyy tarjoamaan palvelujaan siitt riip-
pumatta, missl ihminen milloinkin on
toissd. Muuttojer.r lisddnryr.niseste huoli-
matta teme jirjestelmd on kasvavalle asia-
kasjoukolle vakaampi rakennelma kuin
tvopaikkaan sidotut palvclut. Suomessa
kasvava miird vdked liikkuu seke tyosuh-
teen puitteissa ette ammatillisesti ettd
aluccllisesti.

Rantasen mielestl kuntien kannattaisi
suhtautua oman palvelutarjontansa jdr-
jestdmiseen kaukondkoisesti, koska ryo-
tervcyteen liitqvdt palvelut voivat jonain
pdivdnil olla yritysten sijoittumispditok-
siin vaikuttava tekijd.

- Sosiaalinen ulottuvuus vaikuttaa
investointikriteerind titikin kautta. Miti
kehittyneempi yrirys on, sita tarkemmin
se tulevaisuudessa ottaa huomioon paik-
kakunnalla olevan infrastruktuurin, jo-
hon kuuluvat koulutuspalvelujen lisdksi
myos tyoterveyspalvelut.

T[ssdkin suhteessa Rantanen kaipaa
poliitikoilta jdmikkyytti. Julkinen valta
ei voi pelkistddn ajan hengen nimissd
luovuttaa keskeisii yhteiskunnallisia
tehtdviidn markkinavoimille - myos jul-
kisen vallan on kannettava vastuunsa.
Itse asiassa vain tuo vastuunotto legiti-
moi julkisen vallan kiiyton. Sosiaalisesta
kattavuudesta huolehtiminen on cnsisi-
jaisesti julkisen vallan vastuulla, mutta
sen kdytdnnon toteuttaminen kuuluu
meille kaikille.

Ty6kyvyn arviointi
p u n n ittavana va [taosassa
valitustapauksista

E lti ke lo uta ku n n o n e sitte I i j ii
Markku Naulopiiii:

yokyrryn arviointi on ehki
vaikeinta esittelijin ryossi ja
nditd tapauksia on noin 75
prosenttia valituksista. Ldd-

kdrin lausunto, diagnoosi ja tutkimustu-
lokset eivit kerro kaikkea.

- Ehdotonta totuutta ryokyvyn arvi-
oinnissa ei ole loydettdvissd. Eldkkeenha-
kija, hoitava leekeri ja ratkaisijat kuten
kaikki muutkin tyokyr,lttomyl,tti arvioi-
vat tahot ndkevdt asian omasta ndkokul-
mastaan. Se, kykeneeko henkilo edelleen
ansioryohon, ei vilttemette ole pddtelti-
vissd lddkdrin lausunnosta. Sitd, miten sai-
raus vaikuttaa yksilon toimintakykyyn, ei
kerro diagnoosi eikd neuvoa toimintaky-
ryn arvioimiseen lciydy laista. Esittelijin
on laissa mainitut tekijdt huomioon otra-
en vain pdlteltdvi, onko valittaja tydkykyi-
nen vai tyokyl/ton, koska asia on ratkais-
tava puoleen tai toiseen, elikelautakunnan
esittelijd Markku Naulapdi pohtii.

Ratkaisut perusteltava selkefi sti

Tyokylyn arvioinnista ei voi muodostua
nritddn tietryd linjaa. vaan jokainen tapa-
us on omansa. Tilrkeimpdnd ohjeena on
kuitenkin se, ette kohtelu olisi kaikille
tasapuolinen. Kansalaiset ovat yhdenver-

taisia lain edessi. Esittelijin on laaditta-
va perustelut ratkaisuehclotuksellecn ja
rydkyky:i koskevissa tapauksissa tiettyyn
ratkaisuun johtaneen ajatuksen juoksun
esitttminen voi olla hankala asia.

l.aissa mtdritettyjen ryokyvyttomyy-
den kriteerien painottaminen tyokykyd
arvioitaessa sisdlttil aina omia subjektiivi-
sia arvoja. Kaikesta huolimatta ratkaisu-
toiminnan yhteydessd tulisi kyeti selvit-
timddn tarkasti, miti lainkol'rtaa on so-
vellettu ja mistd slyste on pdddytry tdtd
lainkohtaa soveltamalla kyseisenlaiseen
ratkaisuun.

Ldtkirijdsenen lausunto tyokyryn ar-
vioinnissa on avainasemassa muutoksen-
hakijan toimintakykyi arvioitaessa. Sen
sij aan leiikiirij esenenkin on j oissakin tapa-
uksissa mahdoton ottaa ehdotonta kan-
taa ryokykyyn puolesta tai vastaan.

- Ainesrys siiti, onko joku ry<ikykyi-
nen vai tyoklnyton, saattaa olla ironista
muutoksenhakijan kannalta ;'a vaikuttaa
arvanheitolta, Markku Naulapdl pohtii.

- Toisaalta se, ettd asiassa on cridvii
mielipiteitd, jotka on liitctty piitokseen,
antaa asianosaisille osaltaan oikean kuvan
siitt, miten ratkaisuun on pdildytty. Ih-
mettclen kuitenkin site, etti eldkelauta-
kunnan jisenet eivit anna eridvii mielipi-

lekstl Ritva Rantanen I Kuvot Jouko Laitinen

Eld kelautaku n nan esittelijii tekee ratkaisuehdotu ksensa
valitukseen. Lautakunta voi peetted asian esittelijiin ratkaisu-
ehdotuksen mukaisestitai se voi mytis peatyH toisenlaiseen
ratkaisu un. Vatitu ksista hyttittiiin 9o prosenttia. TyO kyvyn
arviointi liittyy vattaosaan tapauksista ja se on edetteen onget-
mallista.
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teitddn kirjallisesti vaan ryyr),vet lausu-
maan rnielipiteensi ylimalkaisen suulli-
sesti. Eriave mielipide pittoksessl jdd
niin esittelijdn muokattavaksi. Tlmd ei
ole oikein hyvi menettelytapa jdsenen-
kiin oikeusturvan kannalta.

Merkitykseltiset asiat
tiysistuntoon

- Mit[ erikoisemmassa eldmdntilantees-
sa joku valittaja on, sitd paremmin tapa-
us yleensd jdd mieleen, Markku Naula-
ptd kertoo. Kovin kauan ei voi yhden
valitustapauksen kanssa mietiskelle.
Esitteliji perehtyy valitukseen, johon
eldkelautakunnan valmistelija on jo
hankkinut tarvittavat lisdselvitykset, ja
tekee valitukseen ratkaisuehdotuksensa
perusteluineen. Tyopiivid kohti valmis-
tuu noin kahdesta kolmeen ratkaisuesi-
tysti ja viikossa niitd kertyy l2-15 tapa-
usta. Asiakirjat leheteteen kiertdmtdn
eldkelautakunnan jisenilli, jotta he voi-
vat perehtyd ja ottaa kantaa asiaan en-
nen istuntoa. Istunnon jdlkeen esitteli-
jd kirloittaa pditokset.

Eldkelautakunta istuu joka viikko nel-
jdin kuusijdseniseen y'aostoon jakaantu-
neena. Esittelijoitt on noin kaksi istuntoa
kohti.

fdsenten neuvottelu ratkaisusta lauta-
kunnan istunnossa on salainen, siitd valit-
taja ei saa tietoja. Kaikki jutut eivit keskus-
telua aiheutakaan vaan ne menevat lepi
sellaisena kuin esittelijd on ne esittdnyt.

Esittelijdn on varauduttava myos sii-
hen, ettd elikelautakunta saattaa peeftee
toisin kuin mita hen on esitttnyt. Esitte-
lijdn ratkaisuehdotus voi jilddil myos ko-

- L.lssa mierltettylen tyiikyyyttii-
myyden krlteerlen palnottamlnen
ty6kykyd arvloltaessa slsiltii
alna omla subiektllvlsla arvoia.
Kalkesta huollmatta ratkalsutol-
mlnnan yhteydessi tullsl kyeti
selvlttemeen t.rkastl, mltS laln-
kohtaa on sovellettu la mlstt syys-
te on plldytty titl lalnkohtaa so-
veltamella kyselsenlalseen ratkal-
suun, tarkku llaulepli palnotta.,

konaan vaille kannatusta. Eldke-
lautakunta voi myos tdnestdt,
jos mielipiteet hajautuvat. Lain
soveltamisen kannalta tai muus-
ta slYste merkittdvet asiat kdsi-
telltdn tdysistunnossa.

Valituksen hylkiiim i nen
ikivi asia

Jos valitus hyliittiin, mikd tapahtuu noin
90 prosentille valituksista, esittelijd voi
varautua valittajan yhteydenottoon, var-
sinkin jos asia koskee rydky"yn arviointia.

- On ymmirrerrevle, ettl valittaja on
pettynyt. Hdnen kannaltaan tilanne on
raivostuttava, Markku Naulapdd toteaa.
Tlsst kohdin, kuten monessa muussakin,
vaaditaan sosiaa-lista mielenlaatua. Esitte-
lijdn on hallittava hermonsa. Ei saa kiih-
rya kerkeviste moitteista, mutta toisaalta
ei pidd menni mukaan liiaksi valittajan ti-
lanteeseen ja ongelmiin, ettei tule vdirin-
kdsityksid.

Muutoksenhakija voi jatkaa valitta-
mistaan vakuutusoikeuteen, mutta sielte
pittoksen saaminen kestii kauan. Aika
pieni osa valittajista ptityy tihiin ratkai-
suun. Usein hylkliiviin piitdksen saanut
aloittaa kierroksen alusta. HIn hakee

uudestaan elikettd ja valittaa ehkt
sitten taas ;'os on aihetta.

Suullinen kiisittety
mahdoltista

- Valitus aiheuttaa kaikissa tapauksis-
sa paljon tyoti. Siksi eldkelaitosten
mahdollisuus itseoikaisuun on hel-
pottanut tilannetta. Valitukset ovat
hieman vfientyneet, Markku Naula-
pet toteaa.

- Ienestys sllte, onko loku tyiiky\lnen
val tyakyvytiin, saatt.. oll. lronlst. muu-
toksenhakllan kannalta la valkuttaa ar-
v.nheltolta, markku ilaubpe5 pohtll.

Hallintolainkdyttolaki toi myos pal-
jon selvennystd eldkelautakunnan tyos-
kentelyyn. Maaliskuun 1999 jelkeen vi-
reille tulleissa valitusasioissa elikelauta-
kunta voi jdrjestii suullisen klsittelyn, jos
se on asian selvittimiseksi tarpeellista.
Pyyntoje suullisesta kdsittelystd on tullut,
mutta eldkelautakunta peettee itse kuul-
tuaan asianosaisia, onko suullinen kisit-
tely tarpeen.

Tyontekijdin elikeasetus meerae, ette
eldkelautakunnassa tulee olla tarpeellinen
mddrd esittelijoitd, joiden tulee olla oike-
ustieteen kandidaatin tutkinnon suoritta-
neita. Tellii hetkella lautakunnassa toimii
seitsemdn esittelijiii, joista yksi toimii sa-

malla kansliapeellikkone.
Markku Naulapdd on toiminut esitte-

lijani eldkelautakunnassa melkein l0
\uotta. Tessa tyosse ei hdnen mukaansa
oikein huonoja puolia olekaan. Parasta on
esittelijdn itseniinen asema. Esinelijdlli on
jopa velvollisuus saati oikeus olla erimiel-
ti lainsoveltamiskysymyksistd tar?een vaa-

tiessa. Tyojirjestelyt tyoaikoja myoten
ovat,oustavat ja sopivat itsendisen tyos-
kentelyn luonteeseen. Kolmena pdivind
viikossa on kuitenkin oltava tavoitettavissa
valittajien kyselyihin vastaamassa.

Vapaa-aikana, varsinkin syksylld,
Markku Naulapii kiy metsdstdmisst ja
ampumataitoa han hioo rentoutumis-
mielessd, jos aikaa jee. Eliketurvakeskuk-
sen vitriinikaapissa on tlsti todistuksena
VUFI:n ampumakilpailuissa vuonna
1999 Aki Volmosen ja Ilkka Savoheimon
kanssa hankittu kiertopalkinto joukkue-
kilpailusta.
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Ku n n a [[ise n e [ti kejii rjeste [m d n

elakkeisi i n m uutol<sia
vuoden alussa

Hannele Kontonen,
fi edottoja, Kuntien eltikevokuutus

Kun na[[isen eldkejdrjestetmdn
m u kaisten varhaiselikkeiden
muutoksista on pddtetty Kuntien
e lii keva ku utu kse n vattu us-
kunnassa marraskuun lopussa.
Muutokset toteutetaan
ku n na Ilisessa etti kejii rieste Im dssE
hieman eri sisfllttiisinti kuin
yksityisissi eldkeiirieste Im issd.

1'ottorr-ryvsellkkccn nruutostcn sisilto vastatr
Tt L- jLirjcstcl rnJn nruut( )ksia. crojl on voinrl.rn -

tu I o r-n riri rlyksi ss ri.

M u utosten u I k<4ruolelle jriiivrit vuonna I 944
tai sitii ennen svntvncct hcnkiliit, joilla on I.l .2000 oike us

ryottdnllysturvalain mukaisecn priivirahaur tai q,o1,sin-lrr.1i1,-
tiscsta aikuiskoulutuksesta rnlletun lain rnuk:riseen koulrrtr.rstu-
kecn. Muutosta ci mvoskiain sovelleta l-rcnkiloihin, joille on
vu()nna I999 maksettu Wotttintlr,spdivir:rhla tai koulutusttrkea
v:ihinttdn 100 p;iivlttl T<risin kLrin TFll.:ssir silld, rnilloin l'ren-
kilt) on irtisanottu, ei ole mcrki$,sti.

Tviittornyvsclikkecr-r r.r-ru utokset civrit koske lisiiclaikcoikeu-
clcn piiriss:i olcvir eli nvkvririn cndii vuonna I939 tai siti ennen
synwneitd. Lisiiclikkeen ctlcllvn's on, cttii palvelussu l-rtcen pdit-
rvmisen jir cLikctapahtuman vrililld ci sm olla enempiiii kuin 360
piiiYee, Wtitt6r-nll,spiivrirll-raplir,lt mukiranh,rkicn. F,Likctapah-
tuman siirtiminen siil-rcn hctkecr-r, jolloin kaikki ryorronrrnrrs-
eLikkeen cclellvq,ksct taivtnl,rit, olisi vicnvt heittri lisieLikeoikc -

ruclen kokorraan.

Yve:ssi monta ikdraiaa

KVT F) L- i iirl estcl rr-r rissri on cclcllc c n kiivtossl ns. r'an ha am rn lti l -

lincn cLikcikdjlrjcstclrnii, jossir ci ole vksi lollisti varhaiscl:ikct-
tii. r'rrrhcnncttua vanhuusellkcttri cike osa-aiklcldkette. Aikoi-
nlarr r':rrhaisehkcjrirjestelmrin vr>i maantullcssa palvcluksessa
olleillc, alcmpiin clikeiklrl,hmiin kuuluvillc urnettiin oikcus
vrrlit:r vanha clikcikijr,irjestclmri. Vllintapiirittisti tehtiessd yksi-
Itilliscn varhaiscliikkeer.r ikiirajl oli 58 vuottr. 'Iisti sy,vstl niitl
hcnkilditd, joittir oli valint:roikcus, suojatlan ikdrajan nolrsulta
l:rrjcmmin kuin nruita q,i;ntckijditl.

Yksilolliscn virrhaisellkkccn ikliraja nouscc 60 \rlotccll \'u()n-
n't 1944 jr scn jrilkeen svntvncillt. Nl,kyiner.r 58 vuodcn iklra-
jl slilrry \'Lr()nnit 1943 ja siti enncn s\rutlrncilld kutcrr nr1'os
'l'EL:ssa. Scn lishksi niillr.i 1944-1946 s.vntvr.rcilll he nkiloilli,
joilla oli oikeus vanhur cllikcikriilrjcstelmln valintaan, rnuttl
jotkir eivrit vrlintaa tchncct, ikrirajln:r sliilyy 58 vuotta. Vuon-
nt 1947 svnn,neilli, jotkr jrittivrit vrlinnan tekcmritti, ikf,rrja
nousce 59 vuotcen.
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Valir-rtaar-r oikeutetuilla suojausten
edcllyq's ()n, ette henkilti on ollr-rt 1,hden-
jaksoisessa palveluksessa 31.12.1992 il-
kaen clJkctlpahtumaan asti.

Osa-aikae[6kkeen alaiki-
raialle jatkoa

()sa-aikaetlkkccn 56 vr,roden alaikirajar.r
voimassaolor jatketaan TEL:n tapaan
vuoden 2002 loppuun. Scn lisdksi osa-
aikatvon ansiorajat muuttuvrt vastaavik-
si yksityisen sektorir-r kanssa cli osa-aika-
tvon ansion pitli olla 35-70 prosenttia
kokorikrtyorr virkiirrtunecstrr ansiosta.
Nt'kyistcn midrivsten mukaan osa-aika-
n.dn lnsiorajat KVTEL:ssa ovat 40 - 60
proscllttia.

Uusiir ansiorajoja sovellctaan mvos
enncn I .1.2000 alkaneisiin eldkkeisiin.

Varhcnnetun var-rl-ruuseldkkeen var-
hennusvihennys mLlLltctaan 0,4 prosen-
tiksi.

IC/TE,L-jirjcstclmrissd vuonna I 939
ja siti cnnen svntvneet ovat voineet jlti-
dd varhcnnetulle vanhuuscldkkeellc triy-
tctr).ddn 58 vuotta. Vuonna 1940 ja ser-r

jilkeen s1,ntyr.reilld vanhtruseldkeikd on
painotettu cl:ikcikl 63 ;a 65 vuoden vri-
lill:i - tai 65 vuorra. Esimerkiksi vanhuus-
cl:ikcike voi ollir 64 vuottr 8 kuukautta
l2 piivii. Tillitin r.arhennctun vanhuus-
clikkcen voi saacia tdytetB'.iiin 59 r,uotta
8 kuukautta l2 plivid. Varhcnnetulle
vanl'ruuseldkkeellc voi siis jiidii viisi llot-
ta cr) ncn vanhuuscldkeikdd.

Lykeff.ve vanhuuseldkettt ei ole ollut
kunnallisessa eldke-

eiki sitd pideti tarpeellisena nytkdin.
Jos hcnkilo jatkaa ryontekoa vanhuus-
chkeidn teyttemisen jdlkeen, elikc kart-
tuu normaalisti senkin jilkeen.

Siirtyminen iutkisesta
e tiikei !i rjestel m iistii toisee n

Kun julkisclla sektorilla ennen vu()tta
I 99 3 sii rr.vttiin elikcjrirjcstelm:istd toi -

seen, lisieliketurva siilyi rnyos aikai-
scmmista jlrjeste lmist:i, jos viinrcincn
jdrjcstclmii myonsi lisdcliikcturvan ntu-
kaisen ellkkccn. Vuodestr 1993 lihticn
palvelukseen tulleet uuclct tyontckij:it
ovat kuuluncet kuitenkir-r vain peruselt-
kcturvan piiriin.

Kun kunticu oikcusaputoinri siirret-
tiin valtiolle viime vuonna, syntyi tilan-
ne , jossa henkild tuli valtion palveluk-
sccn ns. uutcna cdunsaajanir, jonka eld-
keiki oli 65 vuotta. Tclloin nryris hhnen
aicmrnin kunnallisessa palvcluksessa
kartuttamansa clrikc olisi mtruttrrrrut
perusclikkeeksi, koska hanelli ci enii
myohcr-nmdstl valtion pralveluksesta oli-
si ollut ellkeoikcutte cnnen 65 vuoden
ikae. Titri varten tchtiir.r aikanaan kun-
nallisccn jrirjcstelmei;in elikesdinnor-t
muutos, jossa ko. henkiltjston elikctur-
va suojattiir.r siten, ettti I(/TEL-cldkc-
turva slilw samanlaisenr kuin jos hcn-
kilo olisi eldkeikldnsd saakka kunnalli-
sessa palvelukscssa. Kun KVTEL-elike
m1'onnetl:in ennen 65 vuoden ik5i,
laukaisee se rnyos \lEL clikkccn.

Tdtd ns. intcgraatiopcriaatetta on
nyt muutettu siten, ettd sc koskec kaik-
kia rilanteita. joissa kunnan toimintojl
siirretidn valtion hoidettaviksi ja henki-
kisto sen johdosta siirqy kunnan jlrjes-
telmflsti valtion eldkelain alaisuutcen.

Samaa periaatetta sovelletaan vastaa-

vasti valtion elikejdrjestelmissI r'riihin
tilanteisiin, joissa hcnkilo siirtyv valtion

eldkejdrjestelmisti kur.rnar.r eli-

kejlrjestelmirtn samalla, kun valtion toi-
mintoja siirrctiif,r'r kunnarr hoidettaviksi.

Vanhr,ruscldkeoikeus kunnan palve-
lusta olisi ndissi tilanteissa vanhojcn
siirinnosten mukaan syntynyt vasta 65
vuoden iissd, jos henkilo on tullut
KVTEL:n piiriin 1.1.I993 tai sen jdl-
kecn . Vuoden 2000 alusta lukier-r myos
KVTE,L-eleke laukeaa edelld mainitussa
tapar.rksissa samasta ajankohdasta kuin
VEL-cllke.

E[6kemaksuperusteet ennallaan

Tyonant;rjan omavasturl ryokvrr.tton-r1ys-
ja q.ottoruyyseldkkeissi on kunnalliscssa
elikejdrjcstelmdssi jirjcstetry toisin kuin
yksityisen alan tl.oelike j lrjestelmdssd.
KVTEL- jiiricstelmdssii omavastuumaksnt
otettiin kiyttdtin vuonna 1990, aluksi

,vksilollisissi varhaiselikkcissi. Mencttclyd
laajennettiin vuoden 1993 alusta tyotto-
rr.ryyseldkkcisiin ja vuoclcr.r 1994 alusta
qvokvrl'ttornp,seldkkcisiir.r.

Maksutclariikkaa kchitctticssi on lil'r-
tt)kohdaksi otcttu sc periaate, ettl oma-
virstllu on sit:i sr,rurempi mitd enemmdn

rydnantaja r,oi vaikuttaa eldkkcen alkami-
sccn. Tistd syystl tyottomyyscltkkeen
omrvastLruosuus on aina ollut suurempi
kuin r.r.rr.rissa varhaiseldkkeissd.

Kunnallisen elSkejirjestelmin
omavastuumenettely on eh-
kiissyt jo nykymuodossaan
tyontckijoidcn siirttmistd
tvottorrrl yseldkeprrtkeen,
joten maksuperusteita ei
ollut tarpeen muuttaa.

jirjestel-
missl
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Yltsiltillisen
narhaiseltkkeen
iktraiaan Dorastus
vEL-dUtkeissi

a

osl

E r-rsi vuode n kar-rsar-rclikc-
rnrrutokset scrrraavat tyo-
eltkkeisiin tult:via muutok-
sia, jos eduskunnalle annc-

:rltion clikcturvaan vuoclcn
2000 alusta tllle\,at nluu-
t()ksct t()tcutur at plJosirt
srrnrrtlaisirt;r kuin Tl-lL:ssi.

Muutoscsitl,s on valmistcltu Valtion cld-
keneuvottelukunnassr, jossa ovat r-nuka-

na valtion henkilost<)ii edustavat kcskus
jdrjcstiir. I'lsirykscrr trrvt>ittecnl orr lnvo-
he r.rtiri cllkkee lle siirtymistri ja cciistll
ikdintl,nciden ryontckijoiden tvt)ssd jat-
kan-rista.

Tvottomyysclikkeen tarkcnnukset
kosko,at pddosin myos VEl,:n piirissd ole-
via. foissakin vksityiskohdissa lokakur"rn
22. plivdnd cduskunnallc ar.rncttu halli-
tukscn esitys poikkcaa yksityiscr.r puolcn
Puro-paketista.

Yksiryiselll sektorilla yksilollisen var-
haiseldkkccr.r ikdraja r.rouscc 1.1.2000 lu-
kien 58 vuodesta 60 r,uotccn. Vuonna
1943 ja sit:i cnnen svnryncet sdilyttdisiviit
kuitenkin oikcr.rden _vksilirlliseen varhais-
clikkccsccn 58 ruodcn i:issJ.

Valtion eldkejlrjcstclmissd nykviscr.r
58 vuoden ikdrajan sdilvttdisivit vLronna
1943 ja siti ennen svntvneiden rydntcki-
foiden lisdksi myos ne vuosina 1944 -

1946 syr.rtyneet, joilla on ollut oikcus r,'a-

lita ns. crityinen, anrnratillinen eliikeikl,
mutta jotka eivdt ole tdtd oikeutta kiiyttd-
neet. Valirrta-aikrhan pddtq,i 30.6.1999.
Niilh vr.ronna 1947 syntyneilli, jotka ei-
vlt kll ttincct nrriJrllikrarr nrcnnessl r',r

lintaoikcuttaan, ikiraja nousce 59 vuo-
tccn. Muillr ikriraja on 60 vuottil
I.1.2000 alkacn.

Pieni ero tytitttimyysetikeputken
soveltamisessa

vellctir 1.8.I999 tai scr.r 1'dlkecn trpahtu-
nccrr irtis;rrronriscrr, irtisanotrt unriscrr tiri
lom:rutukscn pcrusteclla. Valtion cLikela
kiin ci olc chdotcttu vastaavar muutosta.
Sitcn VL,l,-palveluksessa ollcclla $,ontc-
kijiillii, jollc ()n vlronna I999 makscttu
tvtrtttrml,,vspriivrirahaa tai koulrrtustukcr
vhtccnsl 100 p:iivilt[, on mirhdollisuus
siirtvri vield q,(ittom)\,se[:ikeputkeen.

Tyiinantajan e[Skekustan n usten
omavastuu

Puro-pakctissa chdotettiin, ctti TE I-:iin
lisittiiisiin vakuutusmaksu jcr-r kicrtrinr isti
chkdiscvri sdiinnos. Myi)s tyottomy,ys- iil
tyokyvl,tt0mryselikkcicien omavastu u rl
rahastointia lisittlisiin.

Tvi)nantal'an omilvastuu on vlltion
eldkc j:irjcstcln.rdssri jdrjestetty toisin kuin
yksiq,iscn alan jirjcstelnrdssd. Sckri cllke-
men()t cttl valtioty0nar-rtajier-r eliikcmak-
sut tulcvat toistaiscksi valtion trlousan'i-
osta. Koska tvdnantajan eldkcn'raksur-r
nriiriivn nriscstii ja nt-rnantrrj.rrt omavas
tuista p;idttii Valtiokonttorin johtokunta
valtioncuvostor-r piitokscn perr.rsteella,
asiasta ci olc sdldctty eriksccn VEL:ssa.

Valtion cl:ikejdrje stclmiissd on jcr

ty6nantajan clrikcmaksujcn laiminlvontiri
koskeva vastarva sddnnos. Vaikka rydtti)-
rnn,sehkkcct ovat lisddr-rtyr-rcct valtiolla-
kin vuosi vuodclta, n,ottrimr,rysellkeput-
keen ei olc kuitcnkaan siirtvr-rr.t vikei sii-
nd mldrin kuin yksityiscn scktorin tyo-
paikoilta. T,vt)ttomqrscliikkccn rahastoir.r-

nin omar':rstuu ta on tirrkoitu s kr-r itcr-r kin
lisltri krr tcn TE L: ssa.'l'r,ok).n,tt(in-rtnrs-
cl.ikkcissri ( )rna\ xst r,n r( )sr.r tr tccn ci pr.r u t r.lta

lainkir;rn raltiorr jlrjcstclnr;issJ.

tut lakiehdotukset totcutuvat. Siispd
tyottomyvscltkkeestd poistuu tulcvan
ajan vaatimus, yksilolliscn varhaiscldk-
kccn ikiraja nousee 60 r,uoteen j:r mytis
kansaneltkkeen varhcnnusvlhenr-rys ja
lykkivskorotus piener.rcviit.

Kela saa oikeuden perid liikaa mak-
settua kansanelikettd suoraan elikelai-
tokselta takautuvasta tyoelikkeen koro-
tukscsta.

Niiiclcn muutostcn lisiksi siirtyy en-
tisten pohjaosan saajicn seuraava clike-
leikkaus vuoden alusta maaliskuuhun ja
san)astJ a.jankohdasta saavat miinan-
raivaaiat rintamalistin suuruiscr-r ctuudcn.

Tydttd myyse lii kkeessii sii i tyy
tydssdoloehto

Kar-rsanelikelakia muutetaan niin, cttd
rydchkepuolcn tyotton.ryysellkkeen saa-

misen uudct cdellytykset toteutuvilt
mvos kansancldkclain mukaisessa tyottd-
myyseldkkcessi. Vaikka tulevan ajan <>i-

keutta ei endi cnsi vuonna alkavissa cldk-
keissi vaadita, kansancldkkeenl ei rytit-
tomv,vse like ttd e de lle cnkf,dn voida
myontdd erikseen, jos hakijalla ei olc oi-
keutta ryottomyyselikkceseen ryoelike -

puolclta; toisin sanoen vaatimus ty6his-
toriru tlvtq'misestd jdi voimaan.

Kansaneldkclakia muutetaan myos
muilta osin vastaamaan q.oekikepuolel-
le tr,rlevia muutoksia muun muassa ryot-
tonrlyseldkkecn :rlkamisen jir voirnaantu -

losiinnosten osalta.
Kun uudessa ryoeldkelakicn rnukai

sessa ryottom)rysellkkeessi ci olc mukl-
na tulevan ajan karttun-raa, oikeus kan-
sanclikkeesecn ja sen n'rddrri tutkitaar-r
maksctun ry(rclikkeen mukairn. Niinprr,i

kansaneldkc korvaakin picnchkod tyi)t-
tor-r-rlvselikctti saaville puLlttuvaa osair

TEL:ssa var-rl-roja n,511i;n1l,.yscldkkeen s:iri-

doksie, rrs. tvtittomn,sclrikcputkca, e i so- Lllm furunen, Eldketiedottajo, Valtiokonttori
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tyochkkeestd) mutta suojasiinnostcr-r
takia nditi lepdlvln tulevan ajan sisiltl-
viI tyoeldkkeitai irlkaa tulla cnemmdlti
vastr vuonna 2004. Vuoden 1994 lain-
muutostcn jdlkecn on lulevan ajln vaati-
mukscn takia vajaa 2 000 hakijaa menet-
tlnyt tyottom,rryscl:ikkeen. Heistd ne,
jotka civdt ole ehtir.rcct tdytti5 65 vuot-
ta, tulcvat tammikuussa oike Lrte tuiksi
ryoelekcpuolelta vapaakirjaeldkkceseen ja
useimmillc tulee myos pieneksi jddvin
t!'oelekkeen takia kansanelikettl. Suuri
osa niistd viliinpudonncista saadaan poi-
mittua rnclko kattavasti ETK:n ja Kclar.r

rekistereisti, koska he ovat joko hakeneet
aikanaan tyottomyyseldkctte tai he ovat
saaneet ryottomyysplivdrahaa cnimmiis-
mdirdn ja hakeneet tyomarkkinatukea.
Tyottomyysclike on vlecr-rsd suurempi
kuin q.omarkkinatuki.

Kun ensi vuoden muut()ksct toteutu-
vat, on elakekesittelil'oilld ja -neuvojilla
taas lisdd ihmetcltevld. Kansanclf,kkeessi
tulce otettavaksi huomioon kolmenlaisia
ryocldkkeitd: rycreldke maksctaan vapaa-
kirjana tai tyoelekkeeseen sisdlrw tulcva
aika, jolloin kansanelikkeer.r mddrl ei
muutu vanhuuseltkeidssd, taikka tuleva
aika on lepidvdni eli laukeaa vanhuuscld-
keiissd, jolloin kansar.reltkekir.r pitiid tar-
kistaa.

Leikkaus maatiskuussa

Entisten kansaneldkkeen pohjaosien lcik-
kaamista jatketaan, mutta ensi vuoden
lcikkaus siirql, maaliskuuhun. Timd sik-
si, ettei kcr.rcnkiin ryo- ja kansar.reltkkei-
clen yhtecnlaskettu nettomirirl pieneni-
si tdn-rdnvuotiscsta tasosta. Niinpd leikat-
tnun kansanellkkeeseen tulec cnsin tam-
mikuussa picr.ri indcksikonrtus ja maalis-
kuussa sitd sittcr-r lcikatai-u-r 20 prosentil-
la vuoden 1996 alkuperiiscstl, mutta
inclcksilld korotetusta mliristi.

Lcikattu karrs:nel.ikc orr rryt useim-
milla l7I markkaa kuukaudessa. Tammi-

kuussa sc nollsce 173 rnarkkaan ja maa-
liskuussa jii lcikkaukscn jtilkeen vicLi 92
markkaa kansaneldkettti.

Lapsikorotuksia lcikat;rarr jo tanrrni-
kuussa. Lcikatuksi miirdksi i:iai 105
markkaa kuukaudcssa allc l6-vuotiastir
lasta kohderr niille, joillc lapsikorotus or.r

myonnetty alkamaan e nncn vuodcn
1996 alkua.

M i inan raivaaji tte ri ntamalisii

Maaliskuun alusta tulee enintdln noin
1500 merimiinojcn ja Pohjois-Suomen
maamiinojen raivaukseen osallistunutta
saamaarl oman rintamalisdn ja oikcuden
veteraanien hammashoitoetuuksiin.
Vaikka nimi on miinanrair,aajille makset-
tava rintamalisd, markkanrddrl on sama

kuin rintamasotiiaillekin, cli ensi vuonna
226 markkaa kuukaudcssa. Ylimddrdistd
rintamalisdd miinanraivaajille ei makseta.

Suurchko osa miinanraivaajista on jo
hakenut kuntoutusta vartcn Sota-arkis-
tosta todistuksen, joka oikeuttaa uusiir-r-
kin etuuksiin, rnutta rintamalistd on sil-
ti haettava vield erikseer-r Kelasta.

Takautuva tytietiikkeen
korotus Kelalle

Kansaneldke lakiin on tammikuussa tulos-
sa muutos) joka laajentaa Kelan oikeutta
perii liikaa maksettu kansanelikc tai yli-
mdirf,inen rintamalisd takautuvasta cldk-
keen tai perhe-elikkeen korotuksesta
suoraan tyoeldkelaitoksilta muulloinkin
kuin clikkeen noustua valitukscr-r takia.
Menettcly koskee n.ryos tapaturma- ja lii-
kenncvrkuutukscn etu uksia.

Pieni indeksikorotus

Kansancldkkciti korotetaan tammikuussa
keskimidrin l,I prosentilla, mikd antair
tiivteen cldkkcesccn 25 - 30 markan ko-
rotuksen. I'dmd hcijastuu rnyos niihin

ryocldkcrajoihin, joilla saa tdvdcr.r kansan-
elikkccn ja joista kansanelikc lakkaa ko-
konaan. Tdyden kansar-relikkccn tulora-
ja tulcc olcmaan 255 markkaa kuukau-
dessa. I(ar.rsanelikeoikeutta e i olc, jos
tulot ,vlittiivdt 4592 rrarkkaa II kur.rta-
rvhmissl ja jos hcnkiltr on nrinrisissa.
Ykkoskur.rtaryl-rn.rissd markkamiiirl 5440
kuukaudcssa yksindiscllc eldkkeensaa jallc.

Mvos cldkkeensaajicn hoitotukca ja
rintamalisii korotetaan kar-rsanellkein-
dcksilla. Asunristucn tulorajat ja omavirs-
tuurajat nollscvat myos, mutta maksussa
olcvat asumistuct pysyvat cnnallaan seu-
raavaan tarkistukseen saakka. Uusi kan-
sanellkeindeksi on ensi vuonna I253.

Hllkko Nokarl, Tiedottaja, Kela
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Maatalousvritteiien
luopumi3tuelle
esitetttn iatkoa
lI r:it:it,,:ii:.f il:;;i;'"I,
I I Distctr.rr urrrllirr .r.klisrsti.
E Ltr()r)r.rrl)lstIlkccr] ()lkctrttill
sivlt vain sukupolvcuvilil-rclos- jl lisrimaa
mvvnnit. Luoprunristuelle ci pririsisi endii
tilrrn vr,rokrauksclh tiri g:eltojcn viljclemaittii
jrittrinriselLi. F.sin's on trilLi hctkelLi erlus-
ku nnan kisitcltrivrini.

[.u opr.r n'r istr.r ki<>i ke u s oI i si vi I j c li j t;icl c n

lisriksi r-r-rvirs porotirlourlc n hrrrjoitt:rj i lh.
l,uopr.r jlrr k<>skevirt i krirl j lt pvsvisiviit

cntisir-ri cli 55 - 64 r'uottrr jir uiur.n'l tuki-
oikcus 50 vu()tta. LJrrttrr or.r avopuolisor.r
rinnastunincn :rvio1'ruolisoon.

Ei eni6 pi6toimisuusvaatimusta

Nvkviscnlaisir tiLr kkoja priltoimisuuskri
tccrcjri e i noudatettrrisi. Kr.ritenkin cl-rto

na luol-rur-r-ristucn slamiscksi on, ctti luo-
puj:r or-r harjoittlnut rnaltlloutta r,iimci-
sct l0 r,uottr jrr cttS l-rrin ou ollut vakuu-
tcttuna MYFI[,:n mukl:ur viihinttiin viisi
Yiimeista \'Ll()ttr ennen lur4run-rista. Lislk-
si luopujn sivuansioiclcn luopun-riscn jril

kcer.r pitii:i jririd:i allc 2 400 n.rark:rn kuu
kirudessir. Ilirjl on sar.na kuin n,ottdnrvys
e l;ikkccssri.

Esitvkscssri vaaditlrrn, cttri jatkrrja on
sukupolvcnvirihdosti llntecssa allc 40-
vuotils. J :rtkir j aa koskcvr-rt cl-rc1ot olisivat
pltiosin srlnrrt kuin n u()rten vil jcli j(>iclen

krivnnisn'stucsse. Priiitoirnistat lnrrrrt:rl()Ll -

den hrrrjoittirmistrr ci cniiii vaaclitt:risi. Jat
kljeksi ci kuitcnkrrirn r'oisi rvhn,ii, jos l-rer-r

kiltilLi rrvioiclarrn IuopumishetkclLi olc
vln pYs$'liisluontciset, huolnilttrvrt tulot
tilrrn r.rlk<4tolcltrr. Sen sijrirn tiLrn toimir-r
nln tukemiscksi trrryittar,ien lisrilnsioidcr-r

hrrnkkimisti-t ci olc
tlrkoitus rir joittlrr.

Sr.rkupolvclr-
vlihclosluoyr.rtuk-
sissir jatkirjirn ttrlcc
osoittaa, cttii lr,ro-

vutuksen kohtcc-
nr ()lcvil nraltih tli hrincl'
le r-r.r uodostuvir r-nrrrrti ll or-r

trloutlclliscsti clinkclpoi-
ne lt.

Flsitt,kscr-r rnukliur lisrir-naaluovutuksis-
sa luovutuksensirirjrrllrr ttrlisi ollir r'ointrtss:t-
olcvir MYEL:n r.nukrrir.rcr-r prrkol[incn vl
ku u tr.rs. Priiitoi nr i s u rr ssitou nr u stir ci ku i
tc n k:lrt 11 r'irrrcl i ttrri si . IVlvdskiiii n j atklj irn
cnncstlil'r hlllitscnrlllc ml:rtilirllc ei irsctc -

tl critt,isehtojl. Ikiirajl on cntinen, 55
Yr.l()ttt.

Haettava en nakkopiEttisti

l,uopr-r r-r-ristucstir tu lisi csit1,[5.r, r'r'ukrralr
hakea ainrr cnnlkkoprririt(rs cnrlen lopu llis-
ta luopuntistl. Tukcl ci sru mvontiiri toi-
n-rcnpitcisiirr, jotkir on t()tcutettu e nne u

t ukih.rkcnru kscn jiittiirlist.i.

Ohjelmasta kotmivuotinen

Ral-roi tussvistr-i l u ol-ru mistue l le csi tctdrir-r

ensi vlihccssr vi.rin kolmcvuotist:r jltkoa.
Jltkar-niscr-r perLlstcct sir-rir-rsri ()\'irt ()lemas-

sa iriclcmmlllekin aikavr,ilillc. f os oh jcln.rru
jirtkct:ran vr,rosillc 2003 - 2006, mr.rur.r

mr.l:lssl'r iklra jrn k()r()ttamiscn mLr utostar-
pcct on se lvite ttrivii vuoclcn 2002 aikanir.

l,lropur-nistucn jatkon rilh()itus totcu
tctt:risiin kokonaln kansallisin varoir-r.

Pirjo Loitinen,
T i e d ott o j o, M a oto I o u sy ritt ti j i e n e lii ke I a i t o s
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E ta ket u rva kes ku kse [[a
tekniset valmiudet

Elti ketu rva kesku ksen re kiste rit, re kisterio h je[-
mistot ja tietoliikenne on uusittu. Kaikkityynni.

Vl LMAan

U[llii"*-,:*i
hitokscn periaattccu totcutur.r.rincn kok<r

n't )c Likc j ri rj este |n ri ssri.

- Irliikcturl'akcskuksclla or-r r.x,t vllmi
uclct VILMAn t()tcr.ltturise cn je siil-rcr-r

liittvr icrr rckistcriprtlr elrr jcn t Lrott.rntisccrr.
kehin'spriril likko Siryir Lairtikaincu vrrhvis-
tra.

Viirrrciscrr llitokscn [.crirrlttcrn rrrrr.
kiren se clrikclritos, jossir cliikkeenhrkijr
on ollut viinre ksi vakuutcttr.uril, te ke c hrr-

kijrrn koko n,Ouraa kosko,rr cLikepairit(ik-
scn ja rnaksru koko claikkecn. TvoeLikc-
jrirjcstelmii j.rkrrr sisiiiscsti hrrkijan e l:.ik-

kccstri koitr-rvirt virstlrLlt se n r.nukairn, nrikri
osuus e likkccnh;rkijan ty<)historiast:r on
olIut vakuutcttrrnl rnissiikin clrikelaitok-
scssrr. Yksin,isc n puolcr-r tviicl:ikcleitoksct
n()r.ldirttrYat t:itii pcrilatcttir. Srlmilan rlx)-
tuun ()n odotcttu r-nt,ijs julk'scn se ktorin
cl:ikcliritoksia. VI [,MA-uuclistr.rs lujcntai -

si viinrciscn laitokscn periaattccn koskc
n1:1iln nrvos valtion jl kuntie n prrlvclusta.

Elrikcturvrkcskukscr-r rc kisterit,
muurl nrui'rssil ellkcpririti)sticclot sisr'iltiivii
eliikc rc kistc ri, or-r 1'r1, 1-i 11y totc u tt:l nr 11lLrl

r-riin. cttri sinne voicluur re kisterdidri kirikki
\rIL.NIAn cclellvttiimrit ticclot. Sanra kos-
kcc hekc m u stiedot sisriltrivr-iri eLikch irkc
t-nusrekistcriri, r'iittti vrrillrr r':rlmiina olcviri.r
jrirjcstelnrrin vhteistr-i clrikel;rsker-rt:roh jcl -

Itttstol jrtc., SirP:r Llr.rtik:tirlcn sano().
Hincn r.nukrranstr rckistcricn kevttriji

e n, r-niksi ei joicle nkirr rckiste riuuclistr.rk
scssil rnllkrrlil ollcider-rkin, on aika :rjoin
ollLrt virikcl vnm:irtiid kirikkca sitii moni-
ntutklisurrtt.r jir rriitd cri t.rsojrr, .j,rit.r
Ir'I'I(:n tietoj rirjcstel n.riir.r ja lo gistiikkun
on rrrkcnnettu. Sclin'kscnii olrrt kuite nkin
llluun nlr.rJssrr VI].MA:rrr j.r nrorrecrr
rnLr u h nlt toir-r.r intrran sckri pllvcl u u r-r liitn-
vlt nrrrl-rctrlliset tirrpeet j a virl mi r-r rlct.

Etiikkeet yhden etuuksien
kokonaisuuden atle

- El rikc 1-rrirrt6stcr-r rc ki stc rointi r:rtkr i s u n
pcmsfilosofia or-r sc, cttri vlkuntcttul kos-
kevat clrikepriaitijkse t k()()trr1n cnsin vh-
cleksi cliikkce ksi j:r vhtlcn clikel:iitokscn
ko. r'irku u tctullc nrvi)ntrin'rrit eLikkcct tai
cl Jkkccn hyl kriyksct k( )()tilrur vu()r()st;lillr

),hclen ctuu ksien kokonrrisuuclen :.rl lc.
ll.irkcnr-rc <>r.t r nortikerroksi ncn j r.ruri VI L
MAr-r tarpciclcn vuoksi. I(oska cri sektorit
VILMArrkin i:ilkccn antilvirt itsc ontlt
cLikcpiritirkscnsri, niitl ci roi re kistcrissii
kririn vl.rtlistriri vh clc ksi cliikkceksi. VI L
MAn voinrrantulon jdlkcen,vhtccn
ct u r.r ksicn kokon:ri sur-r tccn r.oi sisiiltvri
VtL-cLike, KV'l'F.I--cIaike jrr I'ksit,iscn
sekt<>rin el;ike, jos cLikkeensaljrr or-r tvos
kcnnclh't useln scktorir-r piirissri. IGikki
nilnri cri lirkicrr r-u u krrisct ehkcpriiitt)ksct
annctirrur kr.ritcn kin hlki jllle tictloksi i'h
d c I Li j.r s ir rn ir I I I c I ri kc 1'r ri ri t o s I o r-n rr k ke c I I tr,

VlLtr'lA-priritt)kscllr,i jr viirreir.rcr.r cliikchi
tos rnyi)s r.naksaa koko cLikkccr-r. l{ckistc
ritictojir ltrcttrrcssrr on trirkcril tictri.i, rrrit -

kii elikkcct sisiilna'rit vhtccn VILMA-l-r:i;i-
tiikseen.

Kehityspiiltikkii Sirpa Laati-

kuksella on tietotekniset Yal-
miudet siihen, etti myiis iulki-
sen sektorin elikelaitokset ot-
tavat VlLtlAn omakseen.

Tdite VILMAn kanssa tehty pitkiiiin

rckistcriuuclistukscssa krivtti)iin otctut
oh jclnrat or,rt osittlin scn:rikrristcn toidcn
jatkojrlosteita.

- Silkrisiss:,r VII.MA-rvhnrrin rl:rjaok-
sissrr, lrrki- ja tictoliikcnncjloksissa, mic-
tittiin kirrkeallr trrsolla lrLlLln ruLrilssr,
n'ritri ticto ja el rikcpririt(iksen ln trrvir VIL
MA laitos tarvitscc iurtiilksccn cIrikcpiid-
t6kscn ourln jrirjcstclnrir-r t),Oskcntclyn
ostrl trr ja sisril lyttllkscc n ornilrlu pri:itdk
seensi nryOs rinnakkaissektoricn hirki jallc
:mtam:rt c liikcpidtdkset. Pridtostc r-r ticto
sislllon pohtinrincn oli Iirkijaokscn tviitii.
f ictoliikcnncjilok\cs\.I nrict it t iirr tict( )\'ir'-
toja, eli n.ritcr.r ticto liikkuu tTI(:n, Kun-
ticn eliiker':rkuutuksen jrr \hltiokonttorin
vrilillii. Tictoliikcnne on tosiaikaistnr jl
sirnor-napoh jrristl. VILMA srrnomien tic -
tosisrilto on ollut osaltir:rn mr,6s vhtciscn
cliikkccnl:rskcrtr.trtu suultnittcltrn poh j:urrr,

Sirprr tiivistri:i.
Nriitii nricttcit:i on jatkojirlostettu

tiihrin piivdilr ilsti. E,Likcturvirke skukse s-

srr on tcknir-rcr-r pr-roli ok. loki nrcilliikin
riittii:i vich p:rljon tt)itri VII,MA silnorni-
cn tictrxisrilltirt t.isrtrcrttlinriscss,i jlr s.trro-

micn stirnclirrdoinriscssa r.hclcssii tvi)cl.ike-
laitostcn kanssl, nruttr slrllrin tr'O tulee
kuitcn ki n tchtlvriksi j ulkisen scktorin elii-
kel:ritoksiss:r.

F.ritviset prrnostuksct VI LN{Aa ajateIIcn
rrlk<>ivat E,lrikcturvrkcskukscssr jo '94 jl Teksti Jouni Jokisolo a Kuyo louko Loitinen
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Pikkuinen Pensions-
Alandia Dalvelee
laadukkaasti

hl,cn l.rn rnrrrr on ht,r'i nvoivir
mlakttttta. T),t)ttt)nrt')'s on
all.rri r.rc r.r, ciki tyottt)m1,ys-
cLikkccllc monikran joudu.

Kiinnostavrr piirrc or-r mr,ds, ctti n,ok1,-
r,1,ttt)rnl,ysclrikkcitri tarvitl:rrt viihcmnt:itr
kuin rnantcrcclll. Yksi svy trihin licncc
ktr I u ttirvicn tc ol I isr.r u sttii rlcn vIh Ii s1,ys,

mr.rite svitii r'oi irn';rilla. Iihkri saariston
ihmisct rnuutcu vain jirkslvlt paremurini

Osa-aikrrcliike on ollut kohtalliscn
suosittu, nrikri ci ihnrctl,tri, krrn ajerttclcc,
rlillaiset vlpla- ajanvicttonrirhdollisu uclct
ahvcnrru rrarrlaisil ll on kriclen r.rlottuvi l la.
L,rris Pe nsions-Allncliln ylpeyclcnrrihc on
YL, l, I i sric Likcr':rku u t u stc r-r sur-r ri nr ririrri,
yli I00, nrikl or-r cne nrm:in kuin nrilliin
muuIIrr suomalaisclll cLikevlkuutusvhti-
olli, cikai vair.r suhtccllisesti. Trimri licnec
nrcrkki siitri, ctt.i vritt.i jiit os.lilVilt suunni-
tclla tulcvaisr-ruttarrn taloudclliscsti ja ken-

i ItrI

tics siitlkin, cttri lsiamichct tuntc\'.rt vils

tr.r utl asiirkk:.ristun.

Monipuolista tytitii

Kun cl:ikcvhtiossl on vrrin puoli tusirtitrr

Wontcki ji)itI, on kai kkicn osattavi-r \'aihin
kaikker. l'crrsions-Allnclilssa q'i)n nroni-
puolisuutt:r lis[i sc, cttri rnonct -l'lrt-- ja
YE [- r'irku Lr tctllt ov:lt r-r-ryos Wiiskcnncl -

lect nrcril Li tai Rr.rotsiss:r. E U - cl:ikkciclcn
tuntcur.rstr siis tlrvitlan. Asiakaspalvc-
lussir on ()tcttrlvrl huornioor-r, ettri Ahve -
nanm:.riur nrrakur.rr.rrrr-r omistlnrissl laitok-
sissir ja vritvksissri :rnsaitut cl:ikkcct cir':it
nriy F.Liketurvirkcskuksen rckistcrcissii.

Ahvcn:rnrnrullrr <>r.t v:ihrit.t tcoilisuuttir
jir sr.r r.rril vritvksiri, rnuttr pllvcl uclinkci -

n( )t ku k()ist il\'.rt. Klrrsil tror)t ( )isr.r r.ls ( )ll
ty.vpiltistri, jotcn monillrr vritvksillii on
pal j on m:irirrirri klisia tyt)n tc ki j i)itri. V.i

Koska Alandia-yhtitiiden asiakkaat ja vakuutetut
voivat hyvi n, ei eld keyhtitittiikiitin ole va [itta m ista.
Luottotappiotkin ovat pienet. Pensions-Alandian
asiakashyvitykset ovat huomattavat. Ahvenanmaan
n d kti ku Im asta tytieldkema ksu issa olisi siis jo pa

laskun varaa.

Teksti Pio Honsson I Kuvot Robert Jonsson

kuutctr.rilla on siis usein koko kirjo crilai
sirr tvi)suhteit:r, nryds rinnlkkain.

-l'vvpillincn Pcnsions-Alanclian asilkls
licncc parin kolnrcn q,dntckijrin prlvclu-
),ritvs. Ahvcnlnnraalla on kaikkiaan Iroirr
25 000 :rsukrsta, joista I0 000 irsuu
Maari an lr rr rr i n assa. l'ic ncssri yhtcist)ssr'i
kaikki o|irt tuttu ja kcskcr-r ririn. Pcnsions-
Alantliirn viiki osaisikin luctclla ne vritvk-
sct, joiclcrr vakuutuksct ovat muurrllr'r
kuir-r Alirncliassa.

l'cr.rsior.rs Alanclil on osa Alanrli:r-yhti -

oitri, joiclcr-r cmovhtiii on l{ccllnrrs
()mscsidiga Forsdkrin gsbolag. K<nscrnii r.r

kuuI uvirt nryos Ftirsrikringslkticbolagct
Alrntlir jr Forsrikrin gsaktiebolagct [,ir,-
Allnclirr. Konscrnir.r orninta llucttrr ovat
nrerivrrkuutuksct jl henkilirvlkuutuksct.
M u rrrt rtt ultss:t vlll t:l()sa Itatlcrctr stt u rist.t
nrltkustlja-lluksistir <>n virku utcttu Alar.t

clir-1,lrti<)issri. Hcnkil6kuntire koko vl.rtiti
r,vhnrrill:i on noir.r 50. Ellkel,htit)n toinri-
t rrsjolrtirjirnrr on Flilrr Blortrtlr'ist.

Etikeva kuutu kset yhteistytissd
Verdandin kanssa

Prnsior.rs Alandia hoitll yhtciswtissri Vcr'

clancli n k:rnssl lihes kli kki Ahven;ln nr;r:rn

TIrl, iLr YEI- r,akr.rutukset. Mvtis rhvc-
narlnr:l:r I :r istcl-r,vritystc n m xntcrcc I li si -

jiritscvicn toirniprikkojcn hcr.rkil(lku nta
<tn t,lccr.rs:i vaku utcttu Pcr-rsiorr s-Alan -

diassr. Yhtcisvaku utr.r s Vcrclancl i n k.rnssa

t;rrkoi t t.rrr, ct t :i li i kct oi nri ntrr p.rrr rrrran
puoliksi yhtiOidcn kcskcr-r. l'cr.rsions
Alrrnclia l'roital itsc vlkuutukset, rckistc
rt)innit jl ckikkeiclcn rnrksun.

Vcrclandiltir s;.raclaan apuir rtiiss:i toi
rli nrroiss.r, joitlr olisi krrn rt.rl t.rrtt.ttont.r I :ri

jopir I r,ihcs rnlhdotonta hoitir:r Ahvcnlr-t -

nrrrrrlla. J;irjcstclnrrir-r atk-pah'clut ostetlrrlt
F)lrikcsvstee nri ()y:ltri Ve rcllnclin kitrtt:r.
Muur-r r-r-[rlrsstr Ylrkuutlrsr]rlrtcnraatikot j:r

Koko henkiliikunta samassa kuvassa. Yasem-
malta Viviann Liliestriim-Lund6n, Kai fellman,
Ella Blomqvist, ilargaretha llyman, Barbro
Karlsson ia Astrid 6stertund.
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Lirikairit ()vat vhteisil Vcrrl:rndi n klnssa.
Al:rrr<lil-ktrrrscnlin \ Ittcisiir) toiruin-

toilrirr krrrrlrru rl\1 uti, kir.j.rrrpito j:r rluu
varsinlisen elikevakr-rutustoirninnln ul-
kopuole Ilc jiiiivri. MinisteriOn Iuvrlla
tnvos l'cltsiorrs-Al.rndian sijoit rrstoirrrirr-
ta hoicletaiur sarnoilr voimin kuin nrur.rr-r

konsernir-r si joituksct.

ISO-standardi ja ttiheisyys
palvelun laadun takeina

Alirndia-yhtiot srivat vu()nna 1996 cn-
simmiiscr-xi pohjoisnrrrisenl vakuutusvh -

titiryhmind kansrrinvrilisen ISO
9002 1994 laatuluokitukse n koko toi-
rninnallecn. Sertifi kaltin ntvdnsi l)et
Norske Veritas, joka kuuluu maailman
johtaviin luokituslaitoksiin. Lratuscrtifi -

kutti or-r takcena sillc, cttri lsilkkaat saa-
Yat o(lotustcnsa mukaista p:rlvclua. Tt,o-
kctjtr jcn Lipikrivnti ia cloku nrcntoir.rti kes-
ti 1-rrlri vuottir, rlutta Eila lllontcp ist :rlai-
sinccr.r <ln sitri miclt[, cttii p:lt()stLts ktn-
natti.

Asiakkaat tuttuia

Asiakaskur-rta on tuttua ja asiakasr4-rtcvclct
tuttavallisia. ti olc mitenklln cpltavirllis-
tr, etti r.akuutctr.rt jrr ellkkecnsaajet 1'rii-
plhtavat r,htion toinristossa hoitam:rss:r
rsioitairn henkilt)kohtaiscsti. Palvelrrn
nopeudcn ja joustlvr-ruclcn kannalta Li-
hcisvys on etu. Luottanrukscllisr"rus ko-
r()stuu, kun asilkkaiclcn kanssa elet;idn
se kri ilot cttri sllrut. Alanrlialaistcn rrm-
k.r.ur on suorJstilan hclpotlirr.rl. ctt:i rl-
ku u tuslairiklrit eir,iit olc outrlssil talossa.

Ylivoin-raincn markkinl ascma ja ah-
vcnanr.niralaincn mittaka:rvl yl'rdcssai tuo
vrt nr u kinil.ut r.clr,oitteit;r.'ft ri nritusjoh
taja Eil.r l}lourcp'ist tihdentriii, cttri clike -

),1-rtiiin on ()ltavr tasapu()linerr vllitessaar-r
tavarantoimittajia, jotkir tictctrkitr ovat
sen ornir rsiirkkritr. Tiim;i koskcc kaikkia
l-rankintojl :rutoista kukkalaittcisiin. f o1-rit

lounilsrirvint()lrra vaihdetaiu piivittiiin.

Kielitaito koetuksella

Ahve nrunririrIl.r kiclikysym\rs ou ilina
ajankol-rtainen. I(<>nsernin kicli on tictysti
ruotsi, mutt:r suomcnkielisct asiakkllt,
joita mvos ()n, s;.rirvilt pllvelua omallir kic-
lelhin. Si r ti .rl.rrrti i.rl,risct t( )ivovJt s.lir\ .ltr -

sr itschin, rnuttr kiclcllincn tasa-arvo val-
litscc r alitett.rr lrrr rrscirr r rrin tcorilss;r.
[,akitekstit ja Elikcturvakcskuksen sovcl-
tlmisvlciskirject kriiiuueterin ruotsiksi.
Surrri os:t .rtk-oltjcistLrkscst:r orr sen sijairn
rrinlkir-r toistaiseksi ollut slltar.illa I'ain
su<lrlcksi, samclin nt()nclt muun tahclt
ohjcct, tictlottect jl r-nuut jtrlklisut.

Pcnsions-Alandian koko hcnkilt)kun-
ta oslrr jonkin vcrran sll()nrcrt, r'r'rr-rtta rk
tiiviscn kiclitaiclor-r ylliipito on vlikcaa.
Suonrcnkicliset koulrrtustilaisuuclet or.at
ran kkoja, kLr n krisitcltlvrit asirt si uril liiil-r
kin ovat nroni r-nutkirisia. Ttrir'or.n u kscna
onkin, cttri kou lutr.rsta j iirjcstcttriisiir-r
e ne mr.nrir.r rtrotsiksi. Siitd hvotvisi vlr
masti moni r.r.ruukir.r.

Pienesse tydyhteistisst vallltsee toimitusiohtaia Eila
Blomqvistln mielesti hyvi henki.
Kuyassa toimitalon edustalla nlkyve teos on aitoa kierr5-
tystaidetta. Se on aikaisemmin palvellut tankkilaivan
kampiaksellna, ionka Alandia-yhtiiit saiyat haltuunsa
emoyhtiiin korvaaman haaverin iiliilti.

Pensions-Alandia numeroina 1998

Vakuutetut TEL
YEL

Elikkeensaajat TEL
YEL

Maksutulo
Eldkemeno yht.
Vastuuvelka
Tilikauden tulos
Toimintapdioma
Toimintapddoma
tavoitevydhykkeen
alarajasta, T"
* mitj. mk

5OOO
1000
200()
1000
65\
56*

47C *
38*

10g *

777
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Tytieltkepiivti tariosi mon i puolista
tietoa sosiaalitu rv-asta, samalla

tavattiin tuttuia

Elikeratkalslla Ulla Hletanlemcn mukaan Elii-
ke-Iennlaan kuuluu lhan hyvie. tuutto uu-
teen tolmltaloon Kansakoulukulalle on ovella.
Elike-Iennlan tolmlntaa on nyt vuoden alan
vlrltelty. Elikeosastolla uutena tolmlntamuo-
tona on ldhtenyt kiyntlin tllmlmuotolnen
tyoskentely. tyds ETK:n reklsterluudlstus on
tyiilllstenyL mutta yllSttevin hyvln se on
sa.tu syste€melhin. Ala1L 20 vuotte tyiis-
kennellyt Utla otl nyt Tyiielikepilvllti kym-
menette k€rtaa.

Yarma-Sammon elikeratkalslla Peful Ruuslla
tekee yhtelsty6sse kuntoutuksGn kanssa tyti-
kyvytttimyyselikeratkaisuia. HIn kertoi, ette
hakemuksla tulee kiitettivistl, tyiipulaa el ole
koettu. Ilii$vyttiimyyselekeratkalsulssa linia
pyrltiin pltimiin samana, valkka valkeaa se
on, kun tyiillisyystllanne valhtelee iatkuvastl
myds tolmlalolttaln. Tuulan mlelesti hauskinta
Iltielikepilviissi on tuttulen tapaamlnen ia uu-
ilcn kontaktlen luomlnen.

liketurvakeskukser-r jirjesti-
miin Tyoelikcpdiv:iin
4.1 1.1999 kokoontui lihes
900 alan ammattilaista kuu-

lemaan alustuksia sosiaaliturvaan liittyvis-
tI ajankolrtaisista aiheista.

Piivdn pddpuhuja, Ilmarisen toimitus-
johtaja Kari Puro, tarkasteli tyoelekeiiir-
jestelmid hyvin laajasti seki taakse- ettd
eteenpdin. Eldketurvan kchittdmisen reu-
naehdot hen kuitenkin pclkisti kahteen
r.riki)kulmaan. Ensinndkin eldketason on
oltava riittdvi, jotta kulutustason siilytti-
misen periaate toteutuu. Se ei riitd, ettd
turva on keskimddrin riitttvi, vaan sen tu-
lce olla siti kaikkien yksiloiden ja heidln
erity,yppisten ryouriensa kohdalla. Toiseksi
cltketurvan vastr.rullinen kehittdminen
edellyttdi, etti maksun tulevaa kchirysti
seurataan ja huolehditaan siitd, ettd se ny-
kyiseen tapaar.r sopii hyvin kansantalouden
yleisiin puineisiin. Molemmista nlktikul-
mista suomalainen ryoeldketurva on kestd-
vdlli pohjalla myos tulevaisuutta ajatcller.r.

Tyiie lii ke ku n to utu kse n
muuttuva rooli

Varma-Sammon yliliakari Sakari Tola
selvitti tyocllkekuntoutuksen nykytilan-
netta. Hinen rnielestddn ryoelikekuntou-
tus or-r viime vuosina voimakkaasti lisidn-
tynyt. Scn painopistc or.r siirtynyt ellk-
kcer.rsaajien 1'a -hakijoiden kuntoutukses-
ta e utistd varhaiscnrmaksi.

Toimitusjohtaja Jukka Kivekls Va-
kuutusalan Kuntor.rttamiskeskuksesta tote-
si puolestaan, ettl ammatilliselle kuntou-

AslakaspiiSlllkkii l(lrstl Yarpula Yarme-S.mmon
kuntoutusratkalsuosastolta sanoo, ette ry6pil-
v6t oyat teynne v.uhtla la menoa. Kuntoutetta-
vla on ollut pauon. Hyvli tuloksia on saatu al-
kaan, mutte kuten kuntoutuksecr ia elSmlin
yleensikln kuuluu, loskus myiis epionnlstu-
taan. tutta nllstd oplta.n taas lisii. Pely5 an-
tol Kirstltle pallon uusla aslolta, ia erllalsla
mlelenkllntolsla vlvahteita tylihAn.

tukselle on harvoin ollut niir.r suosiollisia
edellytyksii kuin tdlli hetkelll. Talouskas-
r.u alrttaa rydllisyydcn kohenemista cdc[-
leen ja pyrkinrys todelliscr.r elikkeellc siir-
tymisi:in nostamiseen on yhteisknnnassa
laajalti h1n',riksytq'.

Kivckds uskoo, cttd tyoelikckuntou-
tuksen volyymi kasvaa edelleen muutaman
Ithivuodcn aikana. Jossain kuitenkin tulee
raja, jor.rka jllkeen tyoeldkekuntoutuksen
kohderyhmissl ammatillisen kuntoutuk-
sen kcinoin autettavissa olcva kuntoutus-
tarve tulce q1'dyteryksi.'I'uo raja on ehki
jo nihtivissl.

Kulltoutukscst;r kuuitiin nrlos asiak-
kaan, fyonantajan, Kelan ja tyovoimatoi-
miston niikokulmasta.

Eliikkeet ia sosiaaliturvan suunta

Emeritusprof-essori llannu Soikkanen
kertasi eltkcturvan historiaa. Hin totesi,
cttd ensi kcrtaa Suomen historiassa vln-
huuteen liitryvii koyhp,s ei olekaan ;rysyvl
ongelma. Ansio siitd kuuluu aikoinaan
tehdyille suurille eldkcratkaisuillc. Hlvin-
vointivaltion tlrked tavoite on clikerat-
kaisuissa totcutunut. Kokonaan toinen
asia on, onko se pysyvi ja onko se jolta-
kin poisf

Eliketurvakeskukscr.r osastoptdllikko
Bo Lundqvist muistntti, etti lihes kaik-
kiin kuluneen ruosikvmrncncn eldkemuu -

toksiin on haluttu lgtkei ryossi pysymisen
kannustaminen ja eldkchakuisuuden vi-
hentlminen. I-ama on kuiter.rkin ollut liian
vdkcvl vastus, eikd elikkcellesiirtymisikiri
ole kyetty oleellisesti l"lostamaan. Talous-
kriisin pysl,vin jtilki uhkaakin olla juuri
ikdinryvien tyottomlys.

L:intisisst teollisuusmaissa on jo ).970-
lurun oljykriisisti alkaen havaimr, cni krii-
sicn seuraukscna kohonneesta tyoftiimly-
destl on muodostunut uusi vakiiutuuut
taso. Jokainen lama ja taantuma on korot-
tanut nonnaaliksi katsottua ryottt)mWS-
prosenttia.

Stakesin ylijohtaja flannu Uusitalo
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tarkasteli ehkel:iister.r toimeentuloa ja pal-
veluja. Eldkcldisten keskimf,irdincn toi-
nreentulon taso oli vuonlta 1997 noin93
prosenttia kaikkicn kotitalouksien kcskitr-r-
losta, kun se vuonna 1989 oli 84 proser.rt-
tia. L,likcldistcrr suhtecllincn ascrna on siis
viir-r'rciscn l0 vuodcn aikana parantunut.

Ikdlnryminen lisdil eldkerncr.roja ja hoi-
don tarvc kasvair. Ur.rsitalo ci kuitcnkaan
usko, ettl hoivan tarvc lisdinryisi suorassa
suhteessa ikitntymiseen. On oletettavaa,
cttd vanllustcn toimintakyky parancc ia
omaisten tuottama hoiva kasvaa myos tu-
lcvaisuudessa.

Osiossa kdyttivdt kommenttipuheen-
vuoron seke ryonantajan ette ryontekijen
ed ustaja.

Talouskasvussako
e[Skeliisen turva?

Eldkesddtioyhdistyksen puhccnjohtaja
Eero Tuomaisen tdrkein arvio oli, ettt
juuri 2000-luvun kvnnyksclle Suomen
ryriellkejdrjesteln-rd on paremmassa tilas-
sa kuin koskaan cnncn. Mutta sitd emmc
vicld tiedd, onko se huonommassa tilassa
kuin muutaman vuoden kuluttua. Tvo-

KansanGdustela Sarl Sarkomaa alustl kolmos-
oslossa alheesta "Elikkelden raholtus la muu
turvaverkko". Alemmat fiiielikepilvit ollvat
hinelle tuttule alnakln nllden tllvlstelmlsti.
"Eduskunnan ryhmikansllassa nllt6 on tullut
luettua hyvlnkln ahkeraan."

Sarl Sarkomaan mleleste kansanedustalllle
elekeaslat tuskln oyet helpommesta plestn.
tutta kun kovasti oplskelee, ne pystyy halllt-
semaan kuten kunnon kansanedustalan pltle
halllta. Tlllil hetkelll eduskunnassa odotellaan
mlelenkllnnolla palkkaratkalsuia. Sari tolvoo,
etti ne olisivat maltltllsla, iotta piiiistiilslln lu-
yattuihin veroratkaisuihin, iotka taas parhaalla
mshdollisella tayalla tukisivat talouden kasvua
ia tyiitlisyyden paranemista.

elikelaitosten pdlomittaminen on onnis-
runut, sijoitustcn tuottotaso r>n verrattain
korkel ja etuudet orr pyritty sopcurta-
maan reslrrsseihin niin hyvin kuin siihen
etukdtcen kyctitn.

LL,t, Tyoelikekassan toimitusjohtaja
Lauri Koilrrsalon aihcena oli "Tyocltike-
vakuutus ja kilpailu". Hf,n kertoi, cfte ele-
kclaitoksct kilpailcvat parcmmuudcsta
paitsi sijoitustucrtoilla rnyds eldketurvan
hoidon ja palvelun tchokkuudella. Tdmi
pitid sisdlldin muun muassa elikcratkaisu-
toiminnan nopeuden ja oikeasistltoisyy-
dcn, vakuutusmaksujdrjcstclmin sujur..uu-
der-r, tiedottamisen, tietotekniikan jne .

Mvos nditd kilpailutekijoit{ voidaan tyoeli-
kevakuutukscn toimeenpanossa pitee toi-
minnan lahtokohtaa, eldketurvaa rukevina.

Vakuutusvalvontaviraston yliiohtaj a

Markku Vesterinen vakuutti, ette TEL-
jtrjestelmin sijoitusten valvonta on kehit-
rynyt merkittlvdsti 1990-luvulla. Siihen on
pakottanut sijoitusympdriston voimakas
muutos. Kun sijoituskannan rakenne
muuftui, oli otettava keyftoon uudenlaisia
mcnetelmii. Telloin plddyttiin uusiin va-
kavaraisuusvaatimuksiin, jotka pcrustuvat
kur.rkin laitoksen omaan sijoituskantaan.

Sijoitustoimintaa parannctriin merkit-
tevesti, kun TEL-laitoksen hallitukselle
asetettiin vaatimus laatia ja yll[pitdt laitos-
taan koskeva sijoitussuunnitelma.

Kansanedustaja Sari Sarkomaa tarkas-
teli esitykscssiin elekkeidcn rahoitusta ja
muuta turvaverkkoa. Hdnen mielestidn
tulevista elikemaksuista ja palvclutarpeen
lisiintymisesti sclviiminen edellptde koh-
turrlli5l2 talouskasrra, hyvee rydlisyltta ia
keskimddrdisen elikkeellesiirtymisidn nou-
sua. Mutta myos muutoksia palvelutuo-
tannossa ja eldkejdrjestelmdssl. (mlt)

Tiedottaia Hatti Yainlo keiloi, etti Teta hehkrt-
tetee iulkisuudessa tlhes ioka pilvi, kun hei-
dHn uuden tolmltusioht.iansa Esa Swan[ungln
seuraaiaa spekuloldaan. lulklsuudessa oto on
uutta Telelle, ioka on tottunut toimlmaan kulls-
selssa. tattl V.lnio on l!5elikepilvlen ytklo-
kiivlli. llyt pilvllli otl palion hnrii ohletmaa,
varsln kln kakkososlossa emerltusprofessorl
Hannu Solkkasen hlstorlaltlnen katsaus etike-
tulvaan.

Ratkalsuosaston piilllkkii TIno tustonen, LEL
Tliieltkekassasta, totesi, ette kliretti on rlltte-
nyt lalnmuutokslsta la uudcn etk-llrlestelmin
rakentamlsesta. ty6s ratkalsupuotella on
s{plniii: Iormsallt tyakyvytt6myyseHke-
peitiiket oyat tene vuonn. llseintyneet lopa
puole[e. Tyiiel5kelSrlestelmln pllrlssi vuodes-
ta 1972 lehtlen tydskennellyt Tlmo on osaltls-
tunut pilvlln yll zo kert... l{e ovat hinen
mlelestiln yksl odotetulmmlsta lirlestelmin
tapahtumlsta.

Laklmles Esa WIlkman, on ollut vaklnalsena
Varma-Sammossa vuodesta 1997 l5htlen, loten
Tyiielikepilvllli hln oli vasta tolste kertaa. Lo-
pulllsta urasuunnltelmaa Esa el ole vlelf, teh-
nyt, mutta omien sanoiensa mukaan "pahalta"
niyttiiii: hineste on tulossa tyiieftikemies. Ala
kllnnostaa ia se tarioaa monipuolisla tehtivli
laidasta laitaan.
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Brita Teirikari voisi iktinsli puotesta io heltittiiii ttjistd,
mutta ei hdn raaski. Hdnen kohdalleen on osunut
mieluista tekemistii, joka merkitsee enemmiin kuin
toimentuton ansaitsemista. Kaupallisetta alalla tytin
kautta on iopa asiakassuhteista kehittynyt elinikdisiti
ysttivyyssu hteita.

Brita Teiri karilte
tyt, on
enemm tn kuin
tytielimee

.rpl.ur clcgrrntin nrarl<l<i noitr -

ti johtrrje l}'itir -ltirik;rrin. l'u -

lrclirrrcssit olcttttttc tttotlcrttiitt
t:r1'ri.rirn sinutellect, nrr.rttrl lrlt

h:ine n Irrvrrsritcilvr.tsii sirrr minut jotcnkirt viri

vr1r.ltu nccsti nrictti nrririn 1'luhuttcIu n pcr
s( x)lrlrpf ( )n()nti niir rtrttlestaan.

\irotlcstir I953 l;ilrtien Brita -ltirikari

on olIut tr'Ocl:inr;issii. I(r.rn hrin ILrcttclcc
tvi)nentrrj.tvritvstcr.tsii t-tit-ttiri, tuutuu huit.t

sclrrisi n Su on rcn t;rlottshistori:rn krtuttcitt.t
pie sivu jrr: (lhrichton Vulcrrn, F:rrurrrko,
llen g, I(on c.. . F. n ne rr vuorlc n 1-rririttt'ruist:i
liite'ltirikeri lt4re ttiu n't)t.tsri Suourcn Frir
ruriprrh cluss.r, nrutt:1 jrtkirir t()iscssir tcht:i
viissrirrn l)l(i Flrtvirossit. I(uurpikin vritvs
torruii ns. [rLrsincss t<> [rusincss lolrkr>llrr,
ci k.i r.'ilt t.irrr.itt.i li.rrrPit tclc t u( )tteit.r.ln \u u'
rcllc vlcisi)llc hull uillrr priivillri. I'rrrrrriprrh'c
Itrsse kerrpple tchiLi:in lusvitrstu>jcl Lreincillrr
j.r rchtr jcu lis;i.ri ncilh, PI (i- l.nviro pttolcs'
tilil11 tu() nr.l;rh.ur cri Irrisirr kcrni l<lirlicn
inrevtvstuottci tir tcollisu utlcllc jrr lxloku n

n i l l c ; irl l lsl er'o j rr, i'ic nr :iri nsr.r l ku nr rtto j ri,

inrcvn's1-ruonrcjir je "nrirklirrrcita" joilla voi'

tlrrrrn csi urcrki ksi cstriri i il jvvrthinko jrl lcvi;i
Ittristri.

LI I konrrrrrnkrur [-rp;r ott fi 'otrri lu<>ntccl

t:r;rn scll:riste. ctt:i siinii ci lutrr krrtscllrr kcl
lost:r kotiinLihtt)likir;r. r\'letkepriivrit kuulu
Yilt ilsiilrtll.

- ()nh:rn t;it-n;i on-rllIir ti1\'rr[liti'r.t1 r;ltk
krrrr, Britrr Tcirikirri hvnriihtiiri. Toislrrltrr lii
kcsuhtcit1cn krluttrl ()r1 r'r,rosieIr r',rrrcllrr
kchkct'n'nvt nronirr hvi iii vstiivn'ssuhtcitr.t.
Muutiun;rt jo cLikkccllc siirn'ncct liike tut-
til :rt Kc ski - E u l'()( )prtstrl tiU);lilvirt Su ot t tcs

sir lorrr;rillcss,uur ()ttili1 \'htcvtt;i'ltirikericrr
pcrhccscc n.'l'r'istri r'oi p:iiitcl I ii, ctt;i tt'i irrsi -

oitlcn <>hcssrr nrviis iltnrisct ovirt kohtlrtr
ncct jir ttrllcct kcslicnririn trrtrriksi. 'li'irike-

[irt pcrltccssii tD<>lcurnrrrt [ruolisot ()\'iit ul-
lio nr rt :t n k:t u p ri n ;r ur ru rr t t i l rr i s i rr, j otc r r c l ii
nr:in trrp:rrtrt ktr ul Lr u csi rucrki ksi rtt uist;l
nr:ristir sirilPuvictr vicrrrirlcn kcstitscnti nct t

iir sirun( )ttiunincn kotottrr.
.- Jos olin pii;inrichcn krtuss:t utortctt

priivrin turnccllrr pitkin Suonrcrr jrr kicrros
l<4lrlte piiiitn'i iltryriir ri:in, p:irinrics tuli k<r

tii ru rue j rr .rlkoi l:rirti l nr ;rtkerep()rttc j i1x It

sill;i ;rili.re kun urinii virlrnistin rLtokrut pcr
hccllc.

Kovir;rn trrlvccnrnrc t()ttr.rr1r:1tt()llirllc ul
korl rurl ei scl lc nriltku strul i nc n S u ottt css;t

r<ri olll nrr'\'r'rnin ctlistiinristii tt't'stitr toiscs
srr rncrkitvkscssr'i kuin nrltkiriluvriki kLn'ittc'
lcc. llritl'l'cirikrrri kertt>r> :rncktlootitr
crriristii ctrrooppllliscstir pririmichcstii, jon-
kir k;rr.rssl vhte isrt'd ci tut-ttut.tut r-nillirin str

j ur';rn, r'likkl trinnc srlpuuccn cclust,rjrrt.t

krurss:t tchtiin l<ovirsti rtiit:i.
- Err.iiin kcrrlt-t sittctt viihiin isontpi ioh-

trrjrr firnrrrstl ttrlikir-r kierroksclle . MLrtrt,r-
nr.rn 1'rriiviiu rlnkkrr au toihr kicrros tirh'iscs-
srr Suor.r.tcssi.t iurivirrhiliscsti'r. rttviih:iiirt iltrrrrn

kvpsvtti niin, cttri tilrrr.rksirr rrlk<>i tulh t:rs.ri-

scsti.
Flikri srnrrrirtcn johtrrja cniiri toist:r kcr

tirii Su( )nrcclr tu ll ut. rortvir' l'cirikeri hcl :ivt
t:iii.

Pieni vihje kansainviilistyiille

llrite'li'i ri kriri n tviiurrr krrupirl lisissir tchtri -

viss:i s:ri hlvriri llkuvrru htiir nror.tipuolisistr't
kicliopinnoistr-t. Vieli I950 ltn trlh ht'r'in
ruscitrr vicrritr-r kicliri puhuvrt toimi hcnki liit
r>lilrrt harvi niristir \,ir[rr uttirar.. l'iinii;in li nrr-

k:r:.rn nuorct.t poh'en sttonrrr.lrristcn ci tlrvit-
sc klinostclla kiclitaitonsrr krrussir. l)tthlt-
t;riru nritri puhutalt-t erilaisten kotrlu ttrs j:ir-
jcstchlicn pritcvvvclestii, niin hvvirtvri nti -

vrrltiota osrrltaan mlhclollistanut vhtc n:iis-
ko u l u j rir j cstc l nr ai ()n tr'r.ir.n n r.r t rii ttrivri n kou
Itrtttsrescryirr nl.l r.lttr.lvilll tttotrrtrt<lcLittr;irt
trrpcisiin.

I(iclitrrito on kuitcnkin vein vksi .rskcl

k:rnsrrinvrilistvnrisccn piiin.
Fin glenni n liiclcn vlivallastir pu h uttilcssrt

tilviltiriln ttscitt srttloil, ctt;i Srrksrrst.i t.li
l\nskirst.r r'oi ostr'rrr nriILi l<iclclIri t.thrrnsrt,

nt r.r ttil Iriihilt <ltr IrvYtriYri ()st:ljirll ()lllirl l:r

rii,.linl<iclcllri. llritrr'lcilikrrrin kokctuttstctr
rr u lirtrtr.t suorlrrllisi llrr on trissrikirt stt lrtccs -

srr vicLi o1-ritt;rvaa. Hrin ()n prulrut rlcrkil-
lc. crt.i j,rssirirr vrin krcss.i lii.ttt stror.l iir.ti
scsti til;rustckstcjri liihettelcviit sisriiinostljrrt
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civiit srril uIkotl;riItr-t cclcs vi.tstirr,rstir. II-t

rurincn l<un ci olc konc, niin hiin r,rscin

krripirir jotlkin pchmcntiivriri kohtcliai
sr.il.rttr.

'l'ilaus kvllri tulcc r-rotccrltuksi, jos

sit;i pcl-rn-ritctlln kt,svmllll vli kkapir:
olisiko Tcill-i varastossarlnc... tri : kui r-r

k:r kruirn kcstdisi toimitus... 'I'ritri krik
ke r voi sirnoa kulttuurir-r tur-rtcr.nuksek

si, joka vasta or-r sitii k;rnsirinviilistt'nris
tri pirrhirir-umil lirirn.

Nuorclt sukupolvcn tvvli je tevet
cx;1t kvlli uronessil srrhtccssrr kchittt,
neet llritil -ltirikirri n nr icl cst:i hyr':irin
sll rr n t:liln. KLr n h rin rrl oi tti tvi )c I iinr riss;i,

krrikilLr osrst<4rriiillikkiitrrson hcnkildilLi

- michiii he olivrt sill<>in ilnrirn mutrtir

- oli sohni<4-rrrkko ti)issrikin. Nvkvisin
r,<>i s;.rnr<>issrr tchtrivissri kLrlke I firrkku-
rrsuss:.rl<in.

- N uortcr.r tictopr.r oli or-r lisriiir-rn'r-rvt
j.r hcidrin kansslrrru or-r nykyisin oikcir-r

r.nukavr.r jtrtclla. Ylccnsikin q'oclir-nd or-r

kchittvnt,t pllkitscvaan suuntarn, cli
csiurichct rx:rt rJlritcllcn oppirrcct ln-
tilnlJJr) nrvi;s ntvilrtteisist:i asioisr.t p.t-

hLrtettil.
()len minfin saanut k()kcrl tihu-

tcit.r, nrissd ( )n nistr.r nccst,l toirrrirr rri'tsIlt

ci olc Inr,ristcttrr jirkirl krtrrni.tit sinnc.
r-nihin se kur.rluisi. Kicltrinr:ittii sclLrincn
hmauttri vrihriksi eikrr:r. Minril<in nruis-
tan joskus tuhissecni, cttai cll nlir)iikaiailt

viitsi vrittiiii, \'iliur tccn tviitiini kLrtcll
,-,,.r,,.1t ,.,-,uutkin, cIi otltrtln cttri i()ku
soittrrir til;rukscn. N..(), ci siiti.i chtinvt
m()ntilrl rrrinuuttirr kLrlul, kun jo olir-r

uu()htr'ur u t trinrrin prir'it( ikscn jrr jirtkoin
cntisccn nrrrlliin.

- ()lcnrtirist:i on, millri :rscnte ella
itsc lrihrcc liikkccllc. NIinri olcn irinl
pohjinmrirltirni ljrtcllut, ett:i jokrinen
piiilri rrntirir uutlct.t mlhckrllisnuc]en.

Teksti Eino Nykr)nen
I Kuvo louko Laitinen

El6keturvakeskus

*& Henkittjsttj- ia koulutusosastolle koulutus-
suunnittelijaksi on nimitetty r.rz.99 lukien ai-
kuiskasvatustieteen maisteri Leena Korolainen.
Aiemmin hin toimi projektisuunnitteliiana Lah-
den tutkimus- ja koulutuskeskuksessa.

Hallinto-osastolle talousryhmtin esimieheksi on
nimitetty r.rz.99 lukien yo-laskentamerkonomi
Tarja Kangas. Hiin tulee FM-Kartta Oy:st5, kirjan-
pitiiiiin te htiivistii.

Suunnittelu- ja laskentaosastolle matemaatikok-
si on nimitetty 1.1.2ooo lukien luonnontieteiden
kandidaatti Eliisa Ryyndnen. Hdn on toiminut
viimeksi El-osastolla suunnittelilana.

Lakiosastolle elakelaitostarkastaiaksi 1.1.2ooo
lukien on nimitetty hallintonotaari Anne Ranta.
Hin tulee 0y Porasto Ab:std eldkeasiain esitteli
,an tehtavista.

Eliikejiirjestelmiiosastolle on nimitetty suunnit-
telijaksi r.r.zooo lukien yhteiskuntatieteiden
kandidaatti Laura,lalkanen. Nykyinen tydpaikka
on Varma-Sampo, jossa hiin toimii eliikekiisitteli-
jana.

Eliikeliirjestetmiiosastolle suunnittelijaksi on ni-
mitetty 1.1.2ooo lukien sosionomi Taria Heino.
Tiittii hetketlii hiin toimii KELAn tietohallinto-
osaston testausyksik6ssi suunnittelijana.

Eliikeliirjestetmiiosastolle on vakinaistettu va-
kuutusasioiden suunnitteliiaksi merkonomi Paivi
livonen r.r.zooo lukien. Hiin on toiminut osastol-
la mddrdaikaisena suunnittelijana 7.t.- 3t.72.99.
Eltikellirjestetmiiosastolle on vakinaistettu mycis
varanotaari Liisa Kotamies elikeasioiden suun-
nittelilaksi.

Elikesysteemi

X Oy Eliikesysteemi Ab: n tietotu rvapiiiillikdksi
on nimitetty valtiotieteen kandidaatti Timo liirvi-
nen. Elakesysteemi on elakevakuutusyhti6ille
atk-jiiriestelmiii toimittava palveluyritys.

LEL Tytieliikekassa

Em LEL Tydeliikekassaan on nimitetty aktuaariloh-
taiaksi filosofian kandidaatti, SHV Pentti Tervola.
Tervola siirtyi Oy Porasto AB:stii LELTydeliike-
kassan aktuaaritoimintoon iohtajaksi t.9.t999 ja
ottaa aktuaarijohta,an tehtavAt vastaan 1.1.2ooo
alkaen.

llmarinen

H llmarisen hatlitus on nimittanyt filosofian kan
didaatti Keilo Kouvosen tietohallintoiohtajaksi
r.r.zooo alkaen.
Tietoha[tinnon organisaatiota on muutettu
7.7o.7999 alkaen siten, etta sen toiminta jakau-

tuu kahteen osastoon, palveluosastoon ja suun-
n itte luosastoo n.

Palveluosastolla tutivat voimaan 1.10.1999 seu-
raavat nimitykset:
osastopaallikkd Pekka Makkonen, sovelluspalve-
lupiiiitlikkt5 Pirjo-Riitta Kalkkinen, vastuualuee-
naan asiakas-, markkinointi-, TEL-, YEL- ja mak-
suliikennesovellukset ja palvelupiiiillikdksi Pirk-
ko Melaja, vastuualueenaan Help Center ja kou-
lutuspatvelut. Sovelluspalvelupiiiittikdiksi jorma
Simpanen, vastuualueenaan laskenta- ja tydsuh-
dejtirjestelmtit sekii Euro-hanke ja lrma Vtilimdki-
Moring vastuuatueenaan el2ike- ja asiakasrahoi-
tusja riestetmat.
Suun nitteluosaston nimitykset r.ro.1999 alkaen
ovat seuraavat:
osastopaallikk6 lrmeli Kesonen, kehittAmispaal-
likdiksi Jukka Hirvinen, vastuuatueenaan lnter-
net- ja ekstranet-hankkeet ja markkinoinnin tie-
tojdrjestelmien kehitys, Markku Ojala vastuualu-
eenaan henkildst6-, talous- ia lakilinjan ia sisiiis-
ten palvelujen tietoldrjestelmdt, Arto Rantanen
vastuualueenaan vakuutuslinjan tietojdrjestelmi-
en kehitys ja Piiivi Siltata vastuuatueenaan ela-
kelinjan tietoiariestelmien kehitys, teknologia-
paaltikkd Kimmo Pulkki, vastuualueenaan arkki-
tehtuurit ja teknologiavatinnat.
Tietohattinnon taatu- ia benchmarkingtoiminnas-
ta vastaavaksi laatupaallikdksi on nimitetty Veiio
Karila.

Octet Oy

nti Octel Oy:n toimituslohtajaksi on nimitetty filo-
sofian maisteri Yrjd Benson 1.1.2ooo alkaen.
Benson aloitti Octelin johtaian a t.g.1ggg.

0ctelin nykyinen toimitusjohtala Matti Lehto iat-
kaa ensi vuoden ajan erikoisprojekteissa. Hiin
raportoi suoraan 0ctelin hallitukselle.

TEtA

S Tytieliiketaitosten Liiton TELAn toimitusjohta-
jaksi on valittu oikeustieteen kandidaatti Esa

Swantjung, 49, t.4.2ooo alkaen. Han tulee TELAn
palvetukseen ensi vuoden atkupuoletta erikseen
sovittavana aiankohtana. TELAn toimituslohtaja-
na vuodesta 1976 toiminut Pentti Kostamo jiiii
eldkkeelle maaliskuussa.

Varma-Sampo

{ii[ Kauppatieteen maisteri Katriina Ahtee on ni-
mitetty koulutussuunnittelijaksi henki[6st6osas-
tolle.
Yo-merkonomi, VTS Maija Leike on siirtynyt asia-
kasrahoituksesta webmasteriksi verkkoliiketoi-
minnan kehitykseen.
PK-yritysten elakeasioita hoitavatte osastolle on
nimitetty osastopaatllkdksi varatuomari Jyrki
Rasi.
Vattiotieteen maisteri Kimmo Norrm6n on nimi-
tetty viestintapaAtliktjksi.
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Va ltion e tii kejii rjeste [m dssd :

Osa-aikaeltkkeet h uimassa karyuss
- tyiil$ ryttiimyyseltkkeiden hytkiiykset laskussr

Valtiokonttorin uusi tilastokirja ilmestynyt

I 0sa-aikaeliikkeiden suosio
kasvoi huimasti valtion elakelar
lestelmassa vuoden r998 aikana.
Osa-aikaeldkkeitii alkoi yti kak-
sinkertainen mddrd edetliseen
vuoteen verrattuna. Syynd oli se,
ettd eldkkeelte pddsyn ikdrajaa
alennettiin heiniikuun alussa 58
vuodesta 56 vuoteen. Eliikkeitii
alkoi noin 97o kappaletta, edel-
Lisend vuonna mddrii oli 5oo kap-
paletta pienempi.

Lisiiyksen aiheuttivat liihes
kokonaan 56- ja 57-vuotiaat, joita
etiikeoikeuden laajennus koski.
Tiedot itmeneviit Valtiokonttorin
Tilastomatematiikka - yksikdn jul-
lz:icomecf : \/rlri^n ol5Llz66t Til.c-

tovuosi 1998 - kirjasta.
Muilta osin vuosi 1998 on ollut

sopeutumisen aikaa r99o-luvun
puolivdliin saakka ulottuneen ta-
loudellisen [aman ja valtion hal-
lintoa kohdanneiden radikaatien
supistusten iiitkeen.

Valtion viiki ei vuonna 1998
enid viihentynyt, piiinvastoin, se

kasvoi hieman. Yhteensii VEL-pii-
rissii oli aktiiviviikeii 18r ooo
henkilijii, noin r 3oo enemmdn
kuin vuonna 1992. Luvuissa ovat
mukana valtion henkildsttin li-
sdksi myds muut VEL:n piiriin
kuuluvat, muun muassa kuntien
opettajat.

VEL-palkkasumma oti z9 mil-
jardia markkaa. Summa on noin
6 mitjardia markkaa pienempi
kuin huippuvuonna 1991, mutta
kuitenkin miljardi markkaa suu-
rempi kuin ede[[isvuonna.

Tyti kyvytttimyyse Ia ke -

hakemuksia hyliitty
vHhemmHn

Kun yksildllisten varhaiseldkkei-
den hakemuksista hyliittiin lama-
vuonna 1995 noin puolet, vuonna
1998 hylkiiiimiset olivat kayneet
patjon harvinaisemmiksi. Niitii oli
vain neljiinnes saapuneiden ha-
kemusten maarasta. Saman-
suuntainen kehitys on ollut mycis

varsinaisten tydkyvytt6myyselak-
keiden hakemuksissa, vaikka
taso, iolla hylkddmisosuuksissa
liikutaan on alhaisempi.

Osuudet olivat korkeimmil-
laa n vu osina ry94 - 1996, iolloin
ty6kyvytt6myyseliikehakem uk-
sista hytiittiin 30 prosenttia.
Vuonna r998 hakemuksista hy-

liittiin eniiii vajaa zo prosenttia.
Kun hylkiiysosuuksia kuvataan
graafisesti aikajanalla, kdyriit
muistuttavat y16spiiin sutkeutu-
via puoliympy16itii: Hylkiiysosuu-
det olivat matalia vuonna r99o,
liihtiviit siitii nousemaan saavut-
taen lakipisteen vuosien 1994 -

rnn( tionnillr ir nri-,,i.,-+ tlt.

vuoteen r998 mennessii, osittain
jopa alemmaksi kuin vuoden
r99o liihtdtaso oli.

Alkaneiden el6kkeitten
mddri kasvussa

Vattion kokonaisetiikemeno oli
13,z mitjardia markkaa vuonna

r998. Reaalikasvu oli edellisestii
vuodesta vajaa z prosenttia, ku-
ten io muutamana vuonna tata
ennen.

Vuonna 1998 eldkkeitii alkoi
noin 65o kappaletta edeLlisvuot-
ta enemman. Eldkkeitten miiiiris-
sii on niiin jatkunut vuonna 1997
atkanut kehityssuunta. Kasvu
johtui piiiiosin osa-aikaelSkkeis-
ta, mutta myds alkaneiden tydt-
tdmyysetiikkeiden maarat Iisaan-
tyivat. Muitten elSkkeitten mddrd
kasvoi tasaisemmin.

Kuitenkin yksi16lliset varhais-
eltikkeet olivat poikkeus. silld nii-
tii alkoi edellisvuotista vahem-
h5h m,,4. r,,'^hn- r^^a \l'^.;+

tain alkaneiden YVE-eliikkeiden
miiiirdt ovat pienentyneet jo
vuodesta 1995 tiihtien. Tdhdn on
ollut syynii YVE- alaikiirajan nos-
to 55 vuodesta 58 vuoteen. lka-
raian nosto on toteutettu ika-
vuosituokka kerraltaan vuodesta
r994 liihtien.

Liisa Turunen

Eldkeliisten
sairausvakuutusmaksu alenee

I Etiikkeensaajien korotettu sai-
rausvakuutusmaksu laskee ensi
vuonna o,Zo penniii veroiiyriltii.
Sen sijaan vakuutetuilta ja tyon-
anta,ilta perittavat sosiaalivakuu-
tusmaksut eivat muutu ensi
vuonna nykyisestii.

Eldkeldisten sairausvakuutus-
maksu on 3,zo pennid ayrilta ny-
kyisen 3,9o pennin sijasta. Muu-
tos kasvattaisi esimerkiksi 5ooo
markan kuukausieliikettii saavan
yksin asuvan henkilon eliikettii
vuodessa yhteensd vaiaat 3oo
markkaa la naimisissa olevan
henki16n elaketta runsaat 360
markkaa. Vuositason muutos olisi
85oo markan kuukausieliikettti
saavalla noin 7oo markkaa. Ensi
vuonna muutoksen vaikutukset

jaavat pienemmiksi, koska uusi-
en verokorttien voimaantuloon,
ensi maatiskuun alkuun saakka
sai ra u sva ku ut usma ksu pe rittiii n

ennakkopidiityksess6 vuoden
1999 tason mukaisena.

Eliikeliiisten sairausvakuutus-
maksun alentaminen viihentiiii
Kansaneldkelaitoksen tuloja ensi
vuonna 29o miljoonaa markkaa
ja vuositasolla noin 39o miljoo-
naa markkaa.

Muut sotu-maksut

Muut sosiaaliturvamaksut sdily-
viit ensi vuonna nykyiseltii tasot-
la. Vakuutetun sairausvakuutus-
maksu on ensi vuonna 1,5o pen-
nia veroayrilta. Vakuutetun la

eldkkeensaajien kansaneldkemak-
su poistettiin pysyvdsti vuoden
r997 alusta.

Yksityisen lyiinantajan sairaus-
vakuutusmaksu on 1,60 prosenttia
ja kansaneliikemaksu 2,4o, 4,oo
tai 4,9o prosenttia palkoista. Yksi-
tyisen tydnantajan sosiaaliturva-
maksu (sairausvakuutus- ja kan-
saneldkemaksu) on siten 4,oo,
5,6o tai 6,5o prosenttia palkoista
vuonna 2ooo. Lapsilisdmaksua ei
perita.

Kuntien, muun kuntasektorin,
vattion liikelaitosten ja kirkkotydn-
antaian sairausvakuutusmaksu on
1,60 prosenttia palkoista. Valtion
liikelaitoksilta perittava kansaneLd-
kemaksu on 2,4o prosenttia. Kun-
tasektorin ja kirkkotydnantajan

kansaneldkemaksu on 3,r5 pro-
senttia paLkoista.

Valtion ja sen laitosten sekd
Ahvenanmaan maakunnan saira-
usvakuutusmaksu on 2,85 pro-
senttia palkoista. Valtiotydnanta-
jan ja Ahvenanmaan maakunnan
kansanetiikemaksu on 3,95 pro-
senttia palkoista.

Valtiotytjnantajan sosiaalitur-
vamaksu on 5,8o prosenttia, kun-
tatyonantajan ja kirkkoty6nanta-
jan 4,15 prosenttia.

Tydnantajan [apsilistimaksu
poistuu lainsiiiidanndsta pysy-
vasti. Kaytann6ssa tydnantaian
lapsilisiimaksua ei ole peritty
vuoden 1985 jiilkeen.

$tAehxe



Tytitttimyysvaku.utusmaksut laskevat
ensr Yuonna

I Patkansaajan tydttomyysva-
kuutusmaksu laskee ensi vuo-
den alusta o,35 prosenttiyksik-
kcid eli yhteen prosenttiin. Sa-

malla ty<inantajan yli 5 miljoo-
nan markan palkkasummasta
maksama tyottdmyysvakuutus-
maksu alenee o,4o prosenttiyk-
sikk<iii eli 3,45 prosenttiin. Alle

5 miljoonan markan palkka-
summasta maksettava maksu
stiilyy o,9 prosenttina. Sosiaali-
ja terveysministeriti vahvisti
tydttdmyysvakuutusmaksut
marraskuussa r999.

Valtion liikelaitoksen ty6ttci-
myysvakuutusmaksu sdilyy en-
nallaan, ioten se on porrastet-
tuna o,9 ja z prosenttia. Yrityk-
sen osaomistajasta maksettava
tytinantajan tydttdmyysvakuu-

tusmaksu on o,9 ja palkansaajan
maksua vastaava maksu o,4 pro-
senttia.

Ty6ttomyysva ku utusra h aston
tuottojen arvioidaan olevan
vuonna 2ooo yhteensd 9 356
miljoonaa markkaa ja menolen
8 959 miljoonaa markkaa. Niiin
otlen ty6ttrimyysetuuksien rahoi-
tuslain mukaisen suhdannepus-
kurin enimmdismddrdn arvioi-
daan tayttyvan ensi vuoden [op-
puun mennessa, jolloin se olisi
noin 3 zoo mitjoonaa markkaa.

Tytjttarmyysetu uksien rahoi-
tuslain mukaan sosiaali- ja ter-
veysministeri6 vahvistaa vuosit-
tain tyijtttjmyysvakuutusmaksut
tydttd myysva ku utus ra hasto n

hakemuksesta.(stm)

6EValtiokonttoriin uusi
vakuutustoimialan

ti eto h a lli n toyksi kkti

I Vattiokonttorin neljiin yksikcin
(Etiikkeet, Vahin gonkorvaukset,
Hen ki [dstcipalvetut sekii Soti [as-
vamma- ja veteraaniasia0 tietohat-
lintotoiminnot on yhdistetty
t.7o.7999 a lkaen Vaku utustoimi-
alan tietohallintoyksikciksi. Uuden
yksikon tieto h a Iti nto piiii tli k kdnd
toimii Jorma Turunen Valtiokontto-
rin tietohallintojohtaja Markku Hei-
kuran alaisuudessa.

Vakuutustoimiatan tietohallin-
non ytlSpito- ja kehitystoimintojen
sekii resurssien kdytdn ohjauksesta
vastaa tietohallinnon lohtoryhmd,
ionka iiisenid ovat edellii mainittu-
jen yksikdiden iohtaiat seka tieto-
hallintolohtaia ia -peatlikkij.

TE[-indeksit vahvistettu vuodelle 2ooo

I Ty6elSkkeet ja muut TEL-in-
deksiin sidotut etuudet nouse-
vat ensi vuoden alusta vajaat
1,9 prosenttia ja yti 55-vuotiai-
den eLiikkeet nousevat runsaat
1,4 prosenttia. Sosiaali- ja ter-
veysministeri6 vahvisti loka-
kuussa palkka- ja hintatason
muutosten perusteella ensi
vuoden TEL-indeksiluvut. Aktii-
vi-ikiiisten TEL-indeksituku on
r9o3 ja vanhuuseliikeikiiisten
r838.

TEL-indeksilukujen muutos
korottaa kaikkia ansioeltikkeitti
sekii liikennevakuutus-, tapa-
turmavakuutus-, sotilasvamma-

ia sotilastapaturmakorvauksia.
TEL-indekseihin sidottuja ovat
myds sukupolvenvai hdoseliik-
keet, luopumiseldkkeet, luopu-
mistuet ja -korvaukset, rinta-
maveteraanien varhaiseLdkkeet,
kuntoutusrahan vJhimmiis-
maara, omaishoidon tuen vii-
himmdismdiird ja perhehoita-

jien palkkio. TEL-indeksiii kiiyte-
taan myos sairaus-, iiitiys-, isyys-
ja vanhempainrahojen ja eri-
tyishoitorahojen I ulorajojen mdii-
rittelyssii ja joissakin poikkeusta-
pauksissa tydttdmyyspaivarahan
perusteena olevan patkan miidrit-
telyssii.

Korotu kset nostavat tyiieliik-
keitii, lisiietiikkeita ia erityis-
etuuksia yhteensa arviolta r,r
miljardia markkaa. Niiist2i koro-
tuksista aiheutuu vattiolle noin
z9o miljoonan markan ja kunnitle
noin 160 miljoonan markan lisii-
kustannukset. Loppuosuudesta
vastaa paaasiassa yksityisen
puolen elSkejdrjestelma.

Alle 65-vuotiaiden TEL-indeksi
mddriiytyy puotiksi ansio- ja puo-
Liksi hintatason muutosten mu-
kaan. Yli 65-vuotiaiden TEL-in-

deksi mdiiriiytyy 8o-prosenttises-
ti hintatason ja zo-prosenttisesti
palkkatason muutosten mukaan.
(stm)

Tytielfi keva ku utusm aksut
vuodelle 2ooo

I Tydeldkevakuutusyhti6t ovat jattaneet sosi-
aali- ja terveysministeridlle hakemuksen, lon-
ka m u kaa n keski miiiiriii ne n pientyona nta j ie n

TEL-vakuutusmaksu siiilyisi ensi vuonna en-
nallaan. Ttill6in se olisi zr,5 prosenttia pal-
koista. Vakuutusmaksuun sisiittyy ty6ntekiidi-
den osuus, joka on 4,7 prosenttia. Tyonanta-
jien osuus maksusta olisi siten 16,8 prosent-
tia.

LEL Ty6eliikekassa esittaa sosiaali- ja ter-
veysministeridlle, ettii LEL-vakuutusmaksu oli-
si 22,2 prosenttia ja TaEL-vakuutusmaksu r7,o
prosenttia palkoista. Kummassakin maksussa
on mukana palkansaajien vakuutusmaksun
osuus 4,2 prosenttia.

Merimiesetiikelain (MEL) mukainen vakuu-
tusmaksu on 20 prosenttia, josta sekii tydnan-
taian etta tydntekijiin osuus on ro prosenttia.

MYEL- ja YEL-vakuutusmaksun peruspro-
sentiksi vahvistettaneen 21,o.
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Extension suggested for
farmers' early retirement

Programme
., The working party appointed by the Ministry
of Agriculture and Forestry proposes that the
farmers'early retirement program should be
extended untiI zooo-zooz in a somewhat re-

stricted form. According to the proposal now
before Parliament, only sales related to
change of generations and additional land
would entitle to farmers'early retirement aid.
ln addition to farmers, the programme would
atso cover reindeer herders. Age limits con-
cerning the l ransferors would remain un-
c hanged.

A new condition in the proposal is that a co-
habiting spouse should be considered equal
to a married spouse. A person who gives up
farming must have practised farming during
the last ro years, and he or she must have
been insured under the Farmers'Pensions Act
(MYEL) for at least 5 years preceding the trans-
fer.

According to the proposal, the successor
must be under 4o years at the time of change-
over. The strict criteria that farming shoutd be
practised as the farmer's main occupation
woLrlci be abolished. However, a person who,
at the time ofthe changeover, is assessed to
have permanent, considerable income derived
from other activities than those related to the
farm does not qualify as a successor. For rea-
sons of financing, it is now suggested that the
early retirement aid programme should be ex-
tended only for another three years. However,
a longer extension of the programme woutd be
justified. lf it were continued lo 2c,0)-2006,
factors such as the need for raising the age
limits must be assessed during the vea( 2oo2.
The extended programme would be financed
completely by nationaI assets.

TEL premium lending again
on the rise

The demand for TEL premium loans has ris-
en continuously since the year 7997, and has
almost reached the level of t993, nearly FIM
6 billion. Emptoyers can pay their contribu'
tions either in cash or partly also by promis-
sory notes (this year 45 per cent, maximum,
of the TEL contribution). They may atso bor-
row back their shares of the funds when they
have accumuLated to at least FIM 45,ooo. Be-
fore the recession in the early r99os, TEL pre-
mium lending was an advantageous form of
financing for companies.

The decrease in TEL premium lending [ast-
ed uninterruptedly until the year 1997, when it
started to rise again. The reason is the change

in the TELinterest rates, introduced about two
years ago, says Mikael Englund, Managing Di-

rector of Garantia lnsurance Company Ltd.
With the low interest rate level and the aboli-
tion of the stamp tax, TEL premium loans have
consolidated their position as the basic source
of financing for companies' long-term invest-
ments. Englund says the share of the TEL pre-
mium loans ofthe earnings-related pension
institutions' investment portfolio has, in fact,
fallen, but is still almost 15 per cent. Garantia
provides financial guarantees for loans grant-
ed by its sharehotders to Finnish companies,
and offers insurance against risks related to
investments of pension assets.

The amount of guarantees provided by Ga-

rantia has increased rapidty during the past
few years; from FIM r.r billion in r996 to 3.r
billion last year. New pension loans are grant-
ed with a TEL reference rate of interest quoted
daily by the company. The fixed rate of interest
remains the same during the whole loan peri-
od, which is ro years at the most.

A new product of Garantia is the guaran-
tees intended for pension funds. The aim is to
guarantee investments made in the fund Evli

Corporate Bond, to a sum of FIM 5oo million.
The fund invests assets in bonds of European
companies. The yield varies between zero and
four percent. lt also remarkably reduces the
sotvency margin required for the pension
funds' investment activities. Although the new
product has not been on the market for a [ong
time yet, it has atready attracted interest, and
guarantees have been granted to both indus-
try"wide pension funds and company pension
fu nds.

bour market, reflecting the structural strange
in the labour market. The proportion of part-
time work has increased during the whote
r99os. The number of men working part-time
has increased in all three countries. However,
the largest group is sti[[ women under zo. ln
Finland and Norway, two out of three young
persons are working part-time white studying.
During recessions, young people and peopte
without former work experience cannot easily
get into the labour market. lt has been noted
also etsewhere in Europe that the share of
people in education changes with the emptoy-
ment rates. A high employment rate reduces
the number ofyoung people in education, and
vice versa.

A rise in the educational level is witnessed
in most European countries. ln the Nordic
countries unemployment was rare among per-

sons with upper secondary education, and at-
most non-existent among those with a tertiary
degree in ry9o.ln ry97 unemployment had
grown among those under z5 with upper sec-
ondary education, as well as among those
with tertiary education. Young persons in the
r99os have had more difficulties in finding em-
ployment than those young persons who en-
tered the labour market ten years ago. At
present, youth unemployment in Europe
seems to affect peopte in their early zos, white
in the r98os this was a problem ofyoung peo-
ple in their teens.

Despite increased education, the propor-
tion ofthose young persons in Europe who are
neither in employment nor in education has
risen, a phenomenon also seen in the Nordic
countries. While in r99o this group mainly con-

sisted of married women (domestic work),
young women and men (no specific data on
their activities) were the main group in r997.
This trend is considered unfavourabte, as peo-
ple outside both education and employment
are at risk to become marginalised.

Barbro Kdld

Youth employment in the
Nordic countries in the

lggos
.r The study by Raiti Hyrkkiinen of the CentraI
Pension Security lnstitute, Youth Employment
in Finland, Norway and Sweden (1999), exam-
ines the changes in the labour market partici-
pation ofyoung people in Finland, Sweden
and Norway in the years r99o and 1997. StiLl

in the late r98os, earLy 199os, the activity
rates (proportions of employed and unem-
ployed of the population of persons under
z5) were more or less on the same level in all
three countries.

With the recession in the early r99os, the
labour force participation ofyoung people fell
dramatically especiatLy in Finland and Sweden.
ln Norway youth unemployment remained on
a lower level, however. During the deepest re-

cession, youth unemployment rates increased
in Finland and Sweden to double that of
adults. lncreasing part-time work has aLso re-

duced young people's contribution in the [a-
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Koira ja ihminen ovat elineet yhdessii jo kymmenii tuhansia vuosia. Tind aika
na ihmisestl on kehittynyt koiralle monikiiyttciinen palvelija ja ystivd, joka pal-
kitsee huolenpidon aidolla kiintyrnyksellii ja liikuttavalla uskollisuudella.

Oikean ihmisen valinta on suhteen onnistumisen edellytys. Koiran ei pitdisi
h1w:iksyii keti tahansa vaan harkita tarkkaan tarpeensa. Pehmeiti pieluksia ra-
kastavalle sylikoiralle voi paljon liikuntaa vaativasta ihmisesti olla paljonkin
vaivaa, ja urheilullinen koira tytiliistry piankin kaiket illat sohvalla loikovaan
ihmiseen, jota ei jeekaappia kauemmaksi saa vaikka kuinka komentaisi.

Pienesti pitden koiran olisi harkittava, kenelle hintddnsl heiluttaa ja
ripsi?i?in ripsyttii.

Kun koiranpentu on tehnyt valintansa ja lumonnut itselleen rnieleisensl
ihmisen, hdn ottaa komennon lempedsti mutta peittevdisesti.

Aivan aluksi ihminen on opetettava sisisiistiksi.
Ilman koiraa el5nyt ihminen on sotkuinen olento. Tavaransakin se jIttl:i lo-

jumaan mihin sattuu, Tohvelit ovat keskelll lattiaa, sanomalehti tuolilla. Turha ihmisti on siitl
haukkua. Tehokkaampaa on pureskella tohvelit ja silputa lehdet. Muutaman kerran jilkeen
ihminen kyllii ymmiirtdi panna tavarat paikoilleen.

I(irsiviillisyys on ihmisen kasvattamisessa vdlttlmltrin hywe. Koiran on muistettava, kuin-
ka ktimpelo ja aisteiltaan rajoitnrnut hinen uusi ystdvinsi on. I(rksijalkaisena otuksena ihmi-
nen liikkuu tuskastuttavan hitaasti, eikd siti saa reipastumaan vaikka kuinka kiskoisi talutus-
hihnasta. )iirkevi koira antaakin periksi ja tyyt15, kulkemaan heikomman kumppaninsa rinnalla
tiitii tukien ja turvaten.

Ihmisen hajuaistin kehnous on koirasta lflhes uskomatonta. Lyhtypylvdisiin ja lumivallei-
hin kirjailluista mielipuolisen kiehtovista viesteistl ihminen ei ymmlrrd yhtedn mitilen. Ei
nuuskaustakaan! Ihminen tempoo hihnaansa ja haluaisi jatkaa matkaa, vaikka lukeminen on
vielii kesken tai vastaus vasta valmisteilla.

Niiissii tilanteissa kokeneenkin koiran kiirsiviillisyys on todella koetuksella. Se jaksaa kuiten-
kin olla luja mutta lempel, koska se muistaa ihmisen hlwdt puolet.

Mddrltietoisella jalostuksella ihmisestd on kehittynyt verraton apu ravinnon hankin-
nassa.

Ennen koirat kiiyttivdt metsflstysihmisifl, jotka nappasivat heille osoitetun saaliin
joskus hlmmiistyttiiviin taitavasti matkojenkin pldst2i. Ilman asiansa osaavaa metsis-
tysihmist:i ei jiirkevd koira viel?ikiiln lihde vesilintujahtiin.

' Nykyisin ihmisen luontainen saalistusvietti saa tyrydytyksensi marketeissa ja
muissa myym?il6iss5. Tlllainen tilanne on tietysti keinotekoinen ja hieman nolo,

eikl hienotunteinen koira juuri koskaan seuraa ihmist2iiin sis.{lle asti vaan jfli ulko-
salle odottelemaan ja on ihmisen palatessa olevinaan aivan yhtl riemasftrnut kuin jos

t:ilLi olisi hirvenlapa kainalossa.
Tiillaisin pikku niksein ihmisen saa pidetyksi hywintuulisena ja palvelusalttiina niin

ette se on valmis yhii edelleen teyttlmien isintdnsd pienirnmitkin toivomukset.
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