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. Tytittdmyysetike edelleen pitlivii
takalauta

Tdrkeintd on se, etta ikiidntyvien tydttdmien
toimeentuloturva siiilyy ja sen takalautana on
jatkossakin tydttdmyyselake. Niiin sanoo
SAK:n pdiiekonomisti Pertti Parmanne ty6-
markkinajtirjestdien kaymasta varhaisetdke-
kdde nvdd n ndstii.

Tytinantaian omavastuu etikekus-
_ tannuksista muuttuu

Tyonantajan ty6kyvyttOmyys- ia ty6tttjmyys-
eldkekustannusten omavastuuta muutetaan
1.1.2ooo alkaen. Omavastuun muuttamisen
takia tydkyvyttdmyyseldke maksaa tytjnanta-
jalle aikaisempaa viihemmiin ja tydtt6myys-
eliike aikaisempaa enemmen.

ao

Yksiltillisen varhaise16kkeen ik6raia nousee

Osaraikae16kkeen ikfl rajakokeitulte
iatkoa

Osa-aikaeliikkeen ikdraja sailyy 56 vuodessa
vielti vuoden zooz [oppuun saakka, mikdli
eduskunta hyviiksyy niin sanottuun Puron pa-
kettiin liittyviit esitykset. Samassa yhteydessii
yksilcillisen varhaiseliikkeen ikdraja nousisi 58
vuodesta 6o vuoteen.

Valmistelu vaton alle, salaukset setkeiksi
Laki viranomaisen toiminnan iulki-
su$desta voimaan joulukuun alusta

Sitkeii tlii viiii n nti llii ai kaa nsaatu iu lkisu u s ta ki
toteuttaa kansalaisen oikeuden saada tietoa
julkisista asiapapereista. Toisaalta se suojaa hd
nen kanssaihmisensd yksityisyyttd: juLkisuus ei
astu yli tietyn rajan. Kumpikin oikeus sisiiltyy
perusoikeutena hallitusmuotoomme.

Tervetuloa millennium
Rekisterdinti toimii

Eliiketurvakeskus on saanut vatmiiksi suuren
urakan. Tydsuhderekisteri, kaikkien rekisterien
iiiti ia isa, on uusittu taman paiven tietoteknis-
ten oppien mukaan toimivaksi tietovarastoksi.
Se on kaytdssa kuluvan kuun 4. paivasta lahti-
en.

Ellikkeelte piiiistiiiin vai joud utaan?

- Siite huolimatta, ettii tydeliikkeitii on naker-
rettu, kansalaiset puhuvat ennenaikaisesta eld-
kciitymisestii edelleen mydnteiseen siivyyn.
EliikkeeLle pikemmin paastaan kuin joudutaan.
Tavoitellaan elamantapaa, kotmatta eldmiid,
kansanedustaja Mariatta Vehkaoja toteaa.

Future 2ooo luo henke6 ja tuo tutosta

Toimitusiohtala Antero Asun maan mielestii pie-
nesse yrityksessa tycikykyyn ja motivaatioon on
kiinnitettiivii huomiota riittavan ajoissa. Yhden-
kin avainhenkilcin lahtd saattaa olla katastrofi,
silld uuden ihmisen ldytdminen ja sisiidnalo
kestavat. Asunmaa johtaa ammattikaytt66n tar
koitettuien tietokoneavusteisten animaatio-, vi-
sualisointi- ja multimediaohjelmien ja laitteiden
tuontiin ja markkinointiin erikoistunutta Future
CAD:ia

Mahis opastiABB Controlin vdked
vastuunottoon itsesta

Henkiltistdstaan huolta pitdvti yritys voi tar-
jota mahdollisuuden yksi16lte sekii kehittymi-
seen etta kunnon ylliipitiimiseen. Ndin ajate[-
laan Vaasassa. Sikiiliiisissii yksikriissti ajatus
on kantanut kaunista hedelmiiii. Varsinkin
ABB Controlin tykytoiminnan tuloksia on vii-
me aikoina kiiytetty ahkerasti mydnteisenii
esimerkkinii.

Valtiokonttorin tutkimus:
Kuntoutus kannattaa mytis tatou-
dellisesti

Riitttiviin varhain atoitettu ja hyvin suunnitel-
tu kuntoutus tuottavat tydnantajalle myds
suoranaista rahallista hydtyti, kun sairaus-
poissaolot vdheneviit ja eliikkeelte siirtymi-
nen myOhentyy, selvidd Valtiokonttorin tutki-
muksesta "Kaikki hyvin tyiissa".

Hyvt tytiyhteisti pitiiii tytissii

Kohluullisessa kunnossa oleva ikaantyva ih-
minen haluaa jatkaa tytieldmdssii silloin, kun
tydssa on kiva olla. Tavallisesti se edellyttdti
sita, etta ty6paikan yrityskulttuuri on hyvin
kehittynyt. Tiillaisia niikymiS saatiin Etdketur-
vakeskuksen kiiynnissd olevan ikiiiintyvien
tyijssa pysymisprojektin osatutkimuksesta
Tydyhteis6n kutttuuri, ikiipotitiikka ia ikiiiin-
tyvii viiestti.

Jeryglkgntg-ialiq . .

lrja Satminen on tiiysinpalvellLt iytin r.nt .ri

Iv.oltiiSiressd-saria . . . . . .11
Tuula LempiSista on aina kiehtonut matematiikka

!irlryFi?
tiiabrsi '

Engtish Summary

Tydmarkki najiirjest6jen ja etiikelaitosten
edustaiat paasivat kesiihelteillii sopuun toi-
menpiteista, joilla yritetddn hillitii liian aikais-
ta eliikkeelle siirtymistd tydttOmyyselakeput-
ken kautta. Lainmuutoksessa muun muassa
tyctttdmyyselakkeen miiSrii jonkin verran pie-
nenee. Toisaalta uudistus helpottaa tytjtttj-
myyseldkeoikeuden syntymistii viiliinputoa-
misten estdmiseksi.

Kuntoutus kiiyntiin aikaisem m in

Vaifi a-Sa m mo n yti liiii kii ri Sa kari To la a rvio i,
ettd tulevaisuudessa kuntoutuksessa ollaan
aikaisemmin liikkeellii kuin nyt. Kuntoutusta-
vat pysynevat samoina kuin ennenkin.

Tytihattinnon toimintatavoissa ra-
vistus

Hallituksen tavoitteet ikddntyneiden i hmisten
aseman korjaamiseksi ty6markkinoilla ja Pu-
ron ty6ryhman tekemdt esitvkset merkitseviit
ty6voimahallinnossa uuden aikakauden al-
kua, kulttuurimytlerrystii. Tata mielta on tyti-
ministeritin toimeenpano-osaston ylijohtaja
Harri Skog.

Tydttdmyysetlike
den alussa
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Eliiketr.rrvrrn kustannuksct kevcnisivdt, jos il'rmistcn tyourat pitenisivdt. Korkca tvotto-
my),s ()n kr.ritenkin estrinyt B'ticliln:in mr.rutoksen etenenriscn tihln suuntaan. Pyrkimys
()n ll\,t sarllllt lisipontta, kun uraa.u hallitus [<irjasi ohjclnraansa tvoirjar-r pidcrrnt'stavoit
tecksi 2 3 r,uott:r.

On oikcasta:rn valitettlvaa, ettii pide nnvstavoite on kirjattu ol-rjclrnan Elit<epolitiik-
ka otsikor-r alle . Kutcr-r l-rallituskir-r ohjelr-nlssaln slnoo, k\.svmvs on tt,Omlrkkinoilta pois-
tumisilsti. -l').omarkkinoilta poistun-rincn on proscssi, joka llkaa jostlkin jir piritqry usein
cliikkeclle. ()lisi kirkkelsti micllettiivi, ctti tr.ron proscssin alku syntyy aina tyoellmlssri
ja cLike (xl \'asta scn lt>ppupiilssri. Prosessiin voidairn vrrikuttra eri vaihcissa, mutta te hok
kainta r';rikuttamincn olisi irlkuvriirccssa.

Tavoitteen totcutr.rmine n riippuu keskeisesti siitri, kyetiinkti muuttamaan niitii teki-
jditi, jotka aihe uttavat tyomarkkinoiltl poistunrisen. Nlistii h:rvaittirvirnpia ovat tvoprikan
rsentcet ikllnn'r'iin tt,<)r-rtekijoihin, tyouran aikaincn kuormitus sckl kuinka tyo ja t,vo-
tavat tukcvat ikllntrr'In henkilon n'tikykvri. NI1,os ryomotiva:rtion sdilyn-rincr-r on tirkcltd.
Nriitri vartcn on luotu kanslllir-rcn iklohjclma, nllrtta sc on vastil:rlkutaipaleellaan.

Suomcssa vilrttlurut tyovoiml on joko tlysitchoiscsti tvossd tri vastaavasti kokonaar-r

1'roissa tydcllm:istd. Poissaokr mcrkitscc nscin srirauttr, tvottiimyyttl tai ehkeaikla. Vasta
viimc vuosina osa-likatvti on vlcisfi,r1\rt tvtrurirn lo1-rpuvrihccssa. Yhdy'svall<>iss.r tunnc-
taar-r clikcvrihe tta ecleltrivi "silta-ammatti". Silloin tietoisesti l6r,siit:iilr tl,otahtil r-rojlu-
tumatta vicll kuitcnkaan esin-rerkiksi clikcjirjestelmiin. Suomessa vicrlstctaan ainakin
toistriscksi ammattistatuksen heike nt:imistai. Paiillikkd p1,s1-r pliellikkon:i, verikka j:iisikir.r

osa-aikrre llkke e lle .

Mitcn sitten n'<)n-rarkkinoilta poisttrrnisirin pidennys 2-3 r,trodclla nikvisi ellkcpuo-
lellal Kuvitcllaanpa, ctta jokair-rcn n'rr,6hcntiiisi cl:ikkcclle siirtt,mistlln kcskimldrir-r kol
r-r-rclla vr,rodclla. Trilltiir priidyttriisiin laskenr-rrrlliscsti siihen, etti r,anhuuscllkeiln kl,nnyk-
selLi olisi q,i)ssi vieli jokl toir-ren. N),t 64-vuotiirista on tvijssd vain noin I0 pro5c11111..

Nykyisin 64-r,r-rotirista on pcrintcisellii n'Okrr1'ttom,vl,sellkkeclld lihes 30 prose nttia j.r

l,ksitollisclli varhriseliikkeclld 20 proscnttia. Vlnhur.rs- t:ri n'iittdnrrt,scllkcttd saa nyt mel
kein vhtri suuri osa 64-r'uotiaista. Alcnnctut cldkcilt karsiutuvnt jo tcl-rt1,jcn clrikelakier-r
mutrtoksille. Elikcturvan imul on muutoinkir-r kovasti vaimcnncttu 90-luvulla tehdyilll
rnuutoksilla. Viimcksi tyonrarkkinajrirjcsttrt sopivet uuclistr-rksista hcinrikuun ah.rssa.

I(ur-rtoutuksella ja uuclcllcen kotrluttamisclla myos osa tyokyurttor-nisti voir-rcc tulc
vaistrudcssa piclentiil tvossioloaikaansa, mutta tdmrin pie ncr-r joukon pidempi tvoun vai
kuttaa r,ain vril-rdr-r keskirniirriisccn tviiurau pittrutecn. f'avoitteen totclrtur.nincn j:i:i riip
pLuraan siiti, urissri vaihcessa tvt)kykyiset ihmisct 1roistuvat n.onrlrkkir-roilta.

Tavoittccr-r totcLrtunrincn e dclll,ttlisi rr-ryos, cttd n-rcrkittdv:i osa il<dltrokasta jatki-risi wo-
t;iln yli 65 r,uoclen irin. Nykviscssri ascnneilmastos-
sr trimli ei tunnu uskottavalta. Tilannc mullttLlu,
jos elir-rikri pitence nykviscstt csimcrkiksi viisi vr.rot-
ta ja samllla ty,ollisyvs P:rrarlcc. Kvsc c>nkitt ascr-t

nemuutoksestr, jokr valtii toteutuaksccn kvrnmc-
nii vuosia.

Hlllitukser-r rsctt.rmr sinlrrsi hn':i t:rvoite or-r

niin h:r:rstecllincn, sllorastaan radiklali, cttl se vail
tii onnistr-rlksee n laajra vhteiskur-rnallista ascnnc
muLrtosta. Kvsccssi or-r cnsisijlisesti sr-ruri tvt)e lai-

r-r-rrin haastc. fos tyoclirnii ottrra hlrrstccn \ri.rstaarl

positiiviscsti, tar'<>ite r'oi t()teutua. Tristi nvt on kv-
syu-rys.
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Kaiken a ja o on se, ettti ikiiiintyvien tytitttimien
toimeentuloturva siiilyy ja sen takalautana on

jatkossakin tytitttimyyse[5ke. Ndin sanoo Suomen

Am matti li ittojen Kes kusj drjesttin SAK: n pi6e kon o-

m isti Pertti Pa rm a n n e tytim a rkki n aj drjesttije n

kdymlstd varhaiselEkevfi 6n ntistd.

varhaisclikkeen ikdrajan tarkistaminen.
Neuvottelupoydissd ci loydetty yhteisym-
mlrrysti ja asia jitettiin sopimuskar.rdcn
aikana erikscen ratkaistavaksi. Siita ldytyi
helposti yhtcincn niikemys, etti tvon tc-
kec Puron ncuvottelurvhlnd.

Neuvotteluihin kehkeytyi aimo
lataus

Aika ja yhtciskuntakeskustelu takasivat
sen, cttt tyoryhmin t.vohon kehkeytyi
aimo lataus. Pr.rheet ihmisten innosta jil-
dd elikkeelle ja puhcet sLrurtcn ikiluok-
kier-r aihcuttamista suurista eltkemcnoista
r.rostivat ykkt)sasiaksi tyott6rnyyselike-
putkcn tukkimisen. Tdn.ri tapahtr-ri Pertti
Parmantcen rnukaan tavalla, joka ei aina-
kaan helpott:tnut ryoryhmrill tyote.

- Keskustelua klytiin ikivin paljon
ryottornyysclikkecn ympdrilld, ikidn kuin
se olisi kaikcn pal.ran alku ja juuri: kun se

lopetett:risiin, niin ehkekr,rstannukset oli-
sivat hallinnassa, irtisanomiset loppuisivat
ja ihmiset jaksaisivat pitcrnpddn tytiell-
mtissd.

- Hur.rhaa -pr,rhetta. Neuvotteluissa
totesimmc palkar-rsaajapuolen mielipitcc -

nri, ettci clikcputkcr-r tukkimincn vcisi
asioita toivottuLln suuntaan: Irtisanomi-
set eivit loppuisi eikd ihmistcn tvokyk.v
tai ikidntyneiclcn ihmisten tyonsaanti
muuttuisi miksikdin, vaikktr elikeput-
keen laitcttaisiin minkllainen tulppa ta-
hansa. Jotta clikekustanrruksien nousua
voitaisiin hillitli ja ihmisct pysyisivdt l'ral-

lituksen toivornalla tavalla tvocldmiissd
nykyistl pitempdln, lelkkeita tlyrly l(;y-
tyd muualtakin kuin ellkkeistl.

N euvotteluasetelmassa
toivomisen varaa

EI ffi:ilHt'::;'*,:[]ffi
I I li sovun ryottomll,selikkeen

- 

llraaLU\)lJrd rd r,ur)rd rur-
menpiteistl, joilla yritetddn pitae ihmiset
tyoeldmdssi nykyistii pitempddn. Sopi-
muksen sisdltdmdt asiat ovat nlt lakicsiryk-
sen muodossa eduskunnan ktsiteltdvir-rd.

Toimitusjohtaja Kari Puron luotsaa-
man neuvotteluryhrndn ajatukset ja el-r-

dotukset koskevat yksityisen puolen eldk-
kcitd. Muutokset tehtdncen myos julki-
sen puolen elikkeisiin, mutta niistd neu-
votellaan erikseen.

Tytinantajat vaativat
kustannuksien alentamista

Tyomarkkinakeskusjdrjestojen yhteisym-
mdrrykseen peettyn)"t varhaiselikekeskus-
telu oli vanhan tupo-poyddn peruja. Parin
r.uoden takaisissa sopimusneuvotteluissa

ryonantajat vaativat tiukasti pddtoksii eld-
kekustannusten alentamisesta. Vaatimus-
listalla oli tuolloin eriryiscsti yksilollisen

- Tyonantajilla taisi olla neuvottcluissa aika
pitkdlle mer.rcvid clikkciden leikkaustavoit-
teita. Palkansaajien neuvottelijoiden tyoti
ei mitcnkddn helportanut sc. ettd ryonan-
tajapuoli sai tyon aikana tukca tavoiffeilieen
niin virkamiehiltl, parlamentaarikoilta kuin
valtioneuvostostakin. Se tapahtui tyyliin,
ettd hallitus tekee tarvittavat elikeputken
tukkimisratkaisut, jos ryoryhmd ei saa ai-
kaan pdritoksil, Parmanne sanoo.

Tyomarkkinajdrjcstojcn tuntcma vas-
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tuu tlroeldkkcisti piti kuiter.rkin taas kerran. Neuvottelutulos
syntyi Parmantccn mukaan vitkastelematta sen jdlkeen, kun
tyonantaiat loysrisivdt vihrin ryottomlyseldkekantojaan. la miki
tdrkeintd neuvottcluryhmi saattoi sopia clikc-ehtojen muutos-
tcn Iis,iksi monistr muista asioista.

Ai h etta tyytyvii syyteen

- SAK:ssa ollaan aika tJytyvlisid neuvottelujen tuloksiin. Ne
takaavlt, ettei ihmisii j[tet'd heitteille. Laman ja rakennemuu-
tosten jaloissa rnurjottujen ihmistcn ryottomlys- ja muu sosi-

aalitun'a sdilly.

- Palkansaajapuoler.r tavoitteiden mukaisesti ryoryhmdssii
voitiin laatia esiryksil monista sellaisista toimista, joilla hclpo-
tetaan varttuncempien ihmisten tyonsaantia ja parannetaan
heiddn ammatillisia valmiuksiaan. Tyoryhmd ehdottaa, etti
ryossI oleville ihmisille tarjotaan lisdd ja uusia mahdollisuuksia
itsensd kehittdmisecn. Varhaiskuntoutus jirjestetidn tehok-
kaarnmaksi ja rydpaikoilla kiinnitetddn enemmin huomiota tyo-
ymplristoor-r ja tyossi viihwmiseen, Parmanne luettelee.

Patuu perinteiselte tinjatte

- fatkossa ihmisille tarjotaan myos ryoti eiki pelkkii elikeput-
kca niin kuin tavaksi jo ehti tulla. Tdmd tarkoittaa siti, etti
ensimmdiscnd ovat normaalit tvollistimisoperaatiot. Sitten seu-

raavat tilantee n mukaan koulutus ja kuntoutus ja ellei vielikdin
onnistu, niin silloin on viranomaisen osoittaman tukityollistd-
misen paikka. Vasta vihon viimeiseni lukkona on qvottomlys-
turva ja sen jatkona ryottomyl,selike . Timr on paluuta perin-
teisclle ja hlveksi koetulle linjalle ja se on mahdollista tehdd ny,
kun jlrtiwottolnws on helpottamassa ja tyovoimaviranomaisel-
la on voimavaroia uutcen urakkaan, Parmanne sanoo.

M uutoksen avai met vi ranomaisilla ia tytipai koitta

Parmanteen miclestd varhaiselikepuolella on nyt tehty kaikki se,

mitl oli tehtlvissd. Sielti ei loydy enid lisdevditi nlihin talkoi-
siin, jos ryor.ranttrjan ja viranomaisen vastuita tyontekijoiden toi-
mentuloturvasta ei lisiti.

- Ekikelakien muutokset hillitsevdt ilman muuta ihmisten
siirrymistd varhaisillc eldkkeille. Osa-aikaelikkeen ikdrajan alen-
tamisen jatkamine n ja yksilollisen varhaiseldkkeen ikirajan nosto
ovat tdrkeitl palasia siir-rI kokonaisuudessa, joita Puron ryhml
nyt esittlt.

- Muutoksen avaimet ovat kuitenkin tyopaikoilla ja qvovoi-
mahallinnolia. Minun mielestini ratkaisevaa on se, mitd tyopai-
koilla nyt tapahtuu ja kuinka paljon ryovoimahallinto pystyy
auttamaan ihmisii.

lso apparaatti viritettivl uuteen uskoon

- Tyovoimahallinto on paljon vartijana. Ison aPparaatin virit-
tdmincn seke asenteellisesti ette toiminnallisesti siihen valmiu-

teen, ette ryoftomlyspeiverahalla tyottomlyselekette odottaville
ja tyottomyysuhan alla oleville ihmisillc etsitdin tiiviisti toitii ja

tarjotaan muita tyovoimahallinnon palveluja, on suuri urakka.
Ikidntyvien ihmisten sysddminen sivuraiteille ja juuri esimerkiksi
aktiivisten ryovoimapalvelujen r-rlkopuolelle on ollut maan tapa.

Uuden ajattelun juurruttamineu vie varmasti aikansa, mutta se

on tehtdvd, jotta pddsemme eteenpain.

- Mutta niin kuin sanoin, vlhinttin yhtl terkeid kuin tyo-
voimahallinnon virittiminen uuteen valmiuteen on se, mitd
tdmdn jdlkeen tapahtuu tyopaikoilla. Miten ihmisistd huolch-
ditaan etteivdt he uupuisi, vaan jaksaisivat toissi ainakin tavoit-
teeksi asetetut kaksi-kolme vuotta pitempidn.

SAK :n pltekonomisti Pettti P.rmantsen
mielesti aito kolmiyhteys, tyiintakliiit-
tyiinantaiat-tyijelik?laitokset, on tyiialike-
asioissa toiminut aika hyvin, tliin nytkin, kon
keselle toimitusiohtaia Puron luotsaama
neuvotteluryhme ehdotti paraikaa eduskun-
nan kesiteltaveni olevia lakien muutoksia ia
muita toimla, ioiUa yriteteen saada ihmiset
pysymlin tyiieliimissl nykyisti pitemplin.

*ri-

Tekstl louni lokisalo) Kuvo Niko Nurmi
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Tyiteliike i i r j estel nlii nr m c
on niiu urrsi, ctteir'5t klik-
ki var.rhempieni ikitovcrit
olc 1'rdlsscct siitd tlysirrrd.i-

rliscsti nauttin-rarn. Nvt kun ensimmiii-
sct yksiryissektorin tlytt;i r),t)clikcmai sar-
vat plidscviit lakist:itcisclle eldkkeellccn,
jlrjcstelmdd on jo r-noneen kertaan rlr-
kennettu. Voidaan chki sanoa, cttri alun
optimismi r>n vaihtur-mt varovaisuudcksi
kun joistakin lupauksista on rnyohemntin
ral.roitussyistd tingitry. Ehkepolitiikka ci
ole kokonaan sridsrvnl,t su[rdannevaihtc-
Iuilta.

Tdvttriiiko tvocldkcpolitiikka trinriiin
silt:i vaaditun pitkdjintcisvvdeu ja rurvra-
r.uudcr-r vaatinruksct elskelIisen kannalta
katsottunal Kansalaistcr-r lr.rottirmus chke-
lupausten pitlrlyteer-r ci licne lisirinn,uvt,
pikcr-r-rn-rinkin pdinvastoin. OstocLikkcirri
on mrrrkkinoitu jl ilntciscsti rnvds otcttu
klsvavrlh vaul'rdilla.

Suomcssa vicston cl:i[<ehlkr.risr-rr.rs on
siiilvnl,t korkealla, r'aikka kanslliriste Ir tcr
vcvdentila on parantunut ja clinaika pi-
clcnryrr1t. Elikkcelldoloaika or.r pidclrn,nvt
tietvsti rnvos varhaiseLikejlrjcstelnrien
kirutta. Niir.r ollen clikcmaksuilla on ka-
tcttava cntistd pitempi jlkso elirniissi, ja

rahaa tarviteran encr-umIn. t likcmaksujcn.
kasvrrpainetta on yritettv hilliti hie nosiiri-
thmilld itsc j:irjestcln.riiii.

Sellaista cldkepoliriikkaa koskevll jut-
tua ei tlnri pdivdr-rri niic, jossa ei oltrrisi
huolissiran tosiasiallisen eltkoiq,misirin rl -

haisuudestir. Hallitusol-rjelmlss:rkin :rsia on
vlkcvristi esilh. Hallitus luprir toinrcrrpi-
teitd, joilla tavoitellaan tl,ossi olcvicn n,<)s-
tI poistumisi:in mvohe ntlmistt 2-3 t uo-
della. Tavoittcidcn saavurrarnisellc olisi

cduksi, jos vaikutr-rsvirltaiser sar-rtnkrivttiijrit
nivttdisivlt itsc csinrcrkkiii ja luoprrisivat
sopirnuksist;r, joissa heillc ()n virrtttu tii\'-
simrilrriir-rcn ry(iclikc jo 60 r'uoclen ilssri.

Suurtcr.t ikriluokkicn tulo cldkeikii:in
rr ivttrii \'f, Jtivirn .tivln orrrrrr toi tIc|rs.r.
Eduskunnassa olernmc jo tottunect nruu-
toscsitvksi i n, loissa ik.ir.rlojil n( )srcr.t.ul
ju Lrri ndidcn ikiiluokkicr-r ncniin cclcstri.

Tosiasi irllista el iikoin,m isikriri c i kui tc r.r

kaan py,swt5 n()stau)tit.ln pclkristilirr eLike -

politiikar.r konstcin. Aivrn liian vlhr,illc
huon-riollc jdrivdt edellccrt rvoclaintiiu ()rnat
rnahdollisuudet jrr kcntics ),hteiskunnrlli
ncn vastuukin t:issi ky,svmy,ksessri.

Iklrasismi kukoistaa n'opaikoilla cclel-
lecn. Kokcrnustrr ci aryostcta. Puron "ko-
mitelr-r" uusimmilh chdotr:ksilla toir<rttr'r-
Yirsti kvctlln j armttirrn:un tv(ittt) mlyse Li-
kcpr.rtkell kli),ttiiri ikriir-rq,r-rccr-r n'Or'6it1rur
siivolnr isessa pois n,onrarkkinoiltir. Idrt-
kaisu siirtir-rce painettir fi 'dkrtvtt(imr,r,s-
ellkkeicien hakcrrisccn, vaikka vksilt)lliscn
varh:riscl:ikkcen iklnjaa oll:rankir-r k()rottil-
massa.

Tl,ottomlyschkeputken alkLrprir,in iki-
rajiur pitiisi miclest:ir-ri olla samrt kuin osa-
aik:reliikkecn ja rvc:n ik:injar. Nvt nrarssi-
jil'jesq,s on se , cfte q,ottom)T,sclikcplt[i-
rnahdollisuus aukeaa cr-rsir-r. En ole oppi-
nut hwdksvmien sitA, cftI tervc on e lrikc-
pr.r tkcssa, samllla kun kremppiri ne rr ikrito-
vcri ei pltise yksildllisclle varl'rliseLikkccl
lc niin rnilliin. Yvc:r-r ikCr:rjan n\t lloustcs-
sa teml ongelml uhkrra pahcta.

Tvoss:i pr svntisccrr vrikutrtaln enitcn
n,oel.im'in ont in kei noir-r. Tyrjelin'riin on
mielcstlni otctttva huor-r-rioon q'onteki-
jOittcnsri cllmintilanne kokonaisentrnin.
Tl.oclimin on otettil\,a huontioon hsten,

vanhusten ja vantr.naisten <tle mass:rolo. Sc

on kcst:iviiri kchity,stl. T1,i)ntckijln on'ris-
ti.t toiveista lil-rtevii joustoja on lisdttiivl.
On t;irkcriri, cttci n't)ntekijhti sorrctr csi-
merkiksi nrakierross:r scn johclosta, cttri
l'rin haluaa liivtii tilaa rnyos llheisistri
l'ruolchtir.r.riscen. Siini ei ole inhimillisesti
ruritriein tavoitcltlvaa, cttri olisi clcttiir.ri vain
tl,ollcen.

Ikdiinn,nvt tvontekijri voi kuitatir no-
peuden puuttccn kokerr-ruksclliran. Triy-
denrtvs- jar uuclcllccnkouIuttrksclll r'oi -

clarn licvitteiri sukupolvicn r.rilisiri n't)krtvn
crojir. Vrrrhaiskuntor.rtukse rt n-rcrkin,stii e i
voi kl,llin korostaa. Tv6clikcj:irjcstchlrir-r
ja n'dtcrvevclenhuollon vril istri vastr.run ja-
kor kuntoutuksessil on rniclcstini terdstct
tivri. I hn-r i r-rcr-r, jokrr ei c r-riiii ku r.r tr>r.r tukser-r
ja uirdcllccr-rkt)uhltukscrl jrilkcenkririn p1,s-

ty saamaarl c li1l1t()a.tlt tyi)r'n rtrkki troi lta,
kLruluu cLiklcellc. Osa-aiklcLikkcct trr-
j olvart lllrirr vaih toc h cl on tic I Li triysc I ik-
kcclle.

Ellikeidn rinnirlle kcskustclussl tulisi
()ttaa cncmmrin csillc r-ur,Os sc, mitri cLik-
kcidcn tasollc on tapahtunut j:-r tirpahtu-
rrr.rss;r. F.l.ikkcirlcn 60 proscnt i u t lrr ri tct:r-
s() totelrtLlll hlYi.rttoman hr,ronosti. Tiimii
Iuo omirlta osaltlirn paincit;r ostoclekkci-
tlcn suuntalr-r.

Vaatirnus 40 r,uorlen n.tissdolostl tiir.-
sin-riiiiriiisen clikkeen s11il\'utttntiscn cht()
rla on tiin.i 1'rriivrini ritju, koska pitkit koLr-
l u tu sa jirt vi ivistvtt:ivrit tvt)n-rarkki noi l le
tulor. Vlatinrus jlttriri huorrosti tiLta las-
tcnhankinnallc, jrrtkokoul utukscllc tai
tvaittom) y-spaitkille.'fulevrrisuuclen cldkc
poli tiik:rn on kvenrivii li)\'tiinlilin rertkaisut,
joil la nLiit;ikin lrrkko ja piriketairr.r. Hrllitus-
oh j ch-r-r i'rssir n Ii ti kvsyntvksi ri o r-r n ostcttlr
nrikvville , iotcn t()i\,()ssrr on l-rvr';i cllii.
Kohnikar-rtr-r nrivtt:iri ainakin t:ihiin mti srii-
lyttinccn toinrintirkykvr-rsri cliikepolitiikan
rrtkaisuissrl.

Siitl hr.rolin.ratta, ctti tviiclikkeitii on
n:lkerrettu, klnsllaisct puhuvat cnncnai-
klisesta elikdiwmiscstii eclcllecn mydntei -

seen sri.r,vyn. Elrikkce Ilc pikcntminkin
t)ai.istiiin kui n j otrclu tiun. Tar'oitellairn eLi-
mrintapirl, kolrnlttl cI:imriri. Mcdiakin
krisittelec titii ilnriotai mvt)ntcisce n slvuirr.r.
Koska kr.ruletr-r ntc slnktreista, jotka ovitt
tvvtw tiisine jidncet clikkeellc 65 vr-rodcr.r

IJSSl't!

I{nnsancdutajn M nrj ntta Velth aoj n toi-
y00r ettti heskustelun trilhi paktnlla jntkai-
si yritys- tai tyiirufirhhivtajobtajn, joha te-
kec tt)itti ),leisccu 65-vuoden cpikeikririn
s0.fihka.

MARJATTA VEHKAOJA
Kansanedustojo, sosiaoli- io

te rveysva li o ku n n a n p u hee n jo htojo
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lrja Salminen on

tiiysi
tytin

npa
sanka

spoolaista myyntisihteeri
Irja Salmista voi sanoa tyort
srnkariksi mone stakin syys-

td: Irja lukeutuu siil'ren yh-
teen kymmenekseen suomalaisesta tyo-
voimasta, joka pysytteli ansiotoissd viral-
liseen vanhuusel[keikldn saakka. Viimei-
sestd tyostddn Irja oli 1 I vuoden aikana
poissa yhder.r pdivdn ja silloinkin vasta
tyonantajan meerdtessa l-rdnet kotiin sai-

rastamaan.
Irja Salminen saavutti viralliscn van-

huuscldkeidn alkusyksvstd. Niin papercis-
sa sanotaan) vaikka silmimidrdisessd ar-
viossa vuosia tippuisikin rutkasti pois.
Nuorekkuutta on varmasti omiaan ylldpi-
timdln liikunualline n aktiivisuus ia murr
monipuolinen harrastuseldmd.

Irja on tilastollinen harvinaisuus. Vain
joka kymmenes suomalainen sinnittelee
toissd lakis[tteiseen vanhuuseldkcikiil'r
saakka.

- Naistcn pelkat ovat sen verran ttties-

ten palkkoja heikommat, etti siind riittli
rnotiivia kerrakseen, Irja hymdhtii, kun
tiedustclen hdncn omaa motivaatiotaan.

Irja on toimir-rut valtaosan tyourastaan
mwntisihteerin tehtdviss5, ensin Kauko-
markkinoissa ja sittemmin Suomcn Bio-
tekniikassa. Parin viime vuoclen ajan Irja
on jakanut osa-aikaisena tyopanoksensa
r.nyos toisen biotekniikka-alan yritvksen
Sulabin kesken.

Hdn pitdi hyvin luor-rtcvarla ntuutos-
ta osa-aikatoitf, snosir,'aan vhteiskuntaan.
Lamavuosina monet yrirykset - ja t,vontc-
kijlt rriissl - iorrtuiv:tt oppimaart aivarr
uuden tavan ajatella wosuhteita. Sosiaa-

livaltion eli hyvinvointivaltion kultakau-
der.r ihanteeksi nostettu eliniklinen wo-
suhde karkasi monilta tavoittamattomiin.

Mr. Murphyn vierailut
hermostuttivat

Irjan palvclcmat yritykset toimivat san.ral-

la alalla. Ne harjoittavat biokcmian, tar-
kemn.rin sanottuna moleklrylibiologian
llborltoriosovellttstcn tcrvirscmicn rca-
genssien maahantuot-ttia. Suomcksi sa-

nottuna bisncstl tehcliin etupdlssi sai-
raaloiden laboratorioiden kanssa.

Irjan osa-aikaisuudesta on olh.rt vri-
ryksillckin hyiityd, koska molempien yri-
tysten asiakas on saattanut yhdclld puhe-
lulh klsiista, voitaisiinko ttll sirmatr tietr
tehdd siihcn toiseen yrin,kseen mcnevri
tilar.rs. fa hlruinl.rdn se kdv, kun vriryksilld

on omat vakiotuotteensa, joista ei kilpail-
la, ja toisella painopistc on vieli laite-
mr,rynnissd.

- Toki tehankin ryohon sisdltyy ajoit-
tain vatsahermoja kouristavia tilanteita.
Asiat saattavat olla pahastikin solmussa,
kun Mr. Murphvn laki toimii pal.rirnrnil-
laan.

Irja kcrtoo, ettd kyseessd voivat olla
myos suuret taloudelliset arvot. Jokin
kallis laboratorioreagcnssi vaatii siiilydk-
secn kvln.rtsdilytl,ksen, mutta se jddkin
vahingossa tulliin viikonlopuksi ihan nor-
maaliin huoneltimpoon.

Irjan tyohisrorian aikanir toimirltata-
Vat ovat perustecllisesti rnuuttuueet.
Kaukomarkkinoiden ul'r'ntiosastolla
kaikki tehtiin reikdkorteille. T1,on jakokin
oli selkei: n-riehet rnatkustivat ja konttori
oli r-raistcn vastllulla.
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l4. SalmlsGn tyti-
hlctorlan alkana tol-
mlntatavat ovat pe-
rusteelllsostl muut-
tuneet. Tyiinl.kokln
oll ennen selkel:
mlehet matkustlyat la
konttorl oll nalsten
Yastuul[a.

- ]os osasropiellikktj rapasi kaksi
mlTntimicsta samasta huonecsta, hin
kovasti ihrnetteli tilannetta. Nythin jo-
kaisen pitiid tchda ja ennen kaikkea osa-
ta melkein kaikkea.

Irja ei ole moksiskaan tietotekniikatn
uusista vaatimuksista:

- Uusi tckniikka on opitrava, jos :ri-
koo pysyi tyoellmdssd.

Hyvi rnatikkapdd on ehkd auttanut
Irjaa uuden tckniikar.r ymmdrtdmisessi.

Edessd kuntoilua ja kieliopintoja

Toinen muutos woeldmiissd liittlry ylei-
seerr markkinatllouden etenemiseerr j:r

testi eptsuorasti julkisen taloudcn voi-
mavarojen supistumisecn. Sairaaloiclen
taloudenpito on Suomessa tiukentur-rut
rajusti tdlld luosikymmer-relld. Vaikka aina
puhutaan henkilostomenoista, todelli-
suudessa uudet laiteratkaisut ovat suuria
menojcn kas.r,attajia. Kun hallinto jostain
sitten haluaa tinkid, on helpompaa rajoit-
taa vaikkapa laboratorion kdyttomcnoja
kuin laitekr.rstannuksia.

Aikaisemmin melkein kuka tahansa
saattoi miltei labrassa kuin labrassa teh-
di reager-rssitilauksia, mutta nyt ne hr>i-
detaan keskitcrysti. Entisecn aikaan saat-
toi ldiktrikin kirjoittaa sumeilcmatta li-
hetteen melkcin kuinka moncen kokee -
seen tahansa, mutta nvt otetaan vain vIIt-
temettouret kokeet.

Muutosta voi perustclla monella ta-
valla, mutta onhan toisclta puolclta osa
potilasturvallisuutta ollut juuri siind, cttd
laajojen kokeiden avulla voidaan potilaas-

ta ltiytiS el.rki jotain piilo,iikin tauteja.
Mutta tiiml on osa sitri hlvir-rvointi-

valtiosta kiiytr,t politiikkaa, joka sitten
arjcr-r tasoll:r ilmcnec vrirysten tilauskirjo-
jen paksuutena - tai ohcncmiscna. Siir-r:i

miclessi voi sanoa, etti Irjakin on tyo-
urallaan ollut ns. htn invaltioriippuvaiscs-
sa tvossi.

- Suomcn systecmi or-r siitd hy"\,i, etti
n-reillii on sent:ien joku pcrusturr.a. Erris
yst:iviirli on sairaanhoitajar-ra Yhdvsval-
loissa ja hinen on ilmeisesti vdlttin.riton-
tI oll:r toissl rriin kauan kuin vlin annc-
taan <>lla. Sen jdlkeen tiytyv vicld luorraa
siihcn, etti joku lapsista avustaa vanhuus-
irin toimecntrrlossa.

Suomcn hrrvrin svstecmin - tf,min
siirrcttyni palkkana ymmdrrcryn ryticld-
keturvan - ansiosta Irja plisee tun,allisin
mielin siirtyr-niin uuteen elimir-n,aihee-
seen. Tekemisrri riirrld mielin mdlrin,
vaikka pirlkkaw6n pitkl vaihc hdnen el:i-
missldn on pidtryr.ryt. Irja on ainakin r,ii-
meisen neljtinnesr.uosisaclan harrastanut
voimistclua ja morrenlaista muutakin lii-
kuntaa. Iltaopiskelur.ra aloitctut kieliopir.r-
notkin saattavat vicld jatkuir.

Siiti tyon sankaruudesta: Irjan koh-
dalla kyse ei ole pelkistdir.r svmbolisesta
puheesta. Kun Irjr saavutti 35 vr,roden
vlliaika-asernan tyourallaall) hrinctl
tvtinantajlnsa luovutti juhlallisesti ncu-
vostoperut olevar-r TyOn sankarin nlitalin
asiaankuuluvicr-r nruhojen kera.

i;;a;i,,,,,&6r'+ mavastuun muutosten ta-

r,e" *t * voitteena on yhtenriistdi

...1 t),'ok).v),ttomyys- ja tvotto-
mlvselikkeiden omrvastuu

ja tehdi tyottijmlysellkeputkcsta vi-
hemmin houkuttelcva. Tar.oittcena on
rnyds lirkiesit,vksen muider-r muLltostcn
kanssa vhclesst vaikuttaa iklintvvien
fyt)ttornien tyollistimiseen nykyisti pa-
rcmmitr.

Uudet sddnnokset on tarkoitus saat-
taa voimaan takautuvrrsti, jotta vllryttei-
siir.r irtisanomisaallolta loppuvuoden ai-
kar-ra. Muutoksia koskeva lakiesitvs or-r

paraikaa eduskunnan kdsiteltevinL

Tyti\ryytttimyys- ia
tytitttimyyseliikkeiden rahastointi

Nykysdinnosten mukaan tiysitehoinen
ryokyv1,ttomlrys- ia r,vottomyyseltkc si-
sdltid tulevan ajan. Suunnitteilla on tu-
levar-r ajan poistaminen tlysitehoisesta
tyottomyyseldkkeestd kuitenkin sitcn,
ettt tuleva aika sisilryy tulevaisuudessa
myt)nncttiviin vanhuus- ja perhe-elik-
keeseen.

Nykyisin tiysitehoinen tl,okpytto-
myyselike rahastoidaan kokonaisuudes-
saan ilman tulevia indeksikorotuksia.
Tlvsitehoiscn tyottomlyseldkkccn alku -

elikkecsti rahastoidaan puolet, jos ryo-
suhdc on kestinyt vdhintiin viisi vr.rot-
ta. Ansaitun elSkeoikeuden mukaisena
vapaakirjaclikkeeni eli ilman tulevair ai-
kaa rnyonnettdvdt tyokyvyttomyys- ja
wottomlyselekettt ei rahastoida. Suun-
nitteilla olevan muutoksen mukaan tdv-
sitehoisen gok1,r,y11s1rrvs- ja tyotto-
n.ry-vselikkeen alkueldkkccsti rahastoi-
daarr jatkossa 80 proscnrrie.

Tytinantaian omavastuuaste

'fyonantajan offlavastuuaste kertoo,
minke meerln ryonanraja kustanraa itse
rahastoitavasta ryokyv_vttomyys- tai tyot-
tomyyselikkeestd. Nlrkysddnnosten
mukaan qvonantajan omavastuuaste kas-
vaa tasaisesti 0 prosentista I 00 prosent-
tiir.r, kun tyontekijlluku kasvaa 50:sti
I 000 :een tyokyvyttomyvseldkkeen
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Eldketurvokeskuksen suunnittelu- ja loskentaososton motemoatikko Tiino Laurilo

Tytinantajan tytikyvytttimyys- ja tytitttimyyselakekustannusten omavastuuta muutetaan
1.1.2ooo alkaen. Omavastuun muuttamisen johdosta tytikyvytttimyyseldke maksaa
tytinantajalte aikaisempaa vHhemmiin ja tytitttimyysetdke aikaisempaa enemmdn.

omavastuuastetta laskettaessa ja 50:sti
300:aan tyottomlyseldkkeen omavastllu-
astetta laskettacssa. Suunnitteilla oievan
muutoksen mukaan jatkossa seka ryoky-
,vyttomlys- ette tyortomlyseldkkeidcn
omavastuuaste kasvaa tasaisesti 0 prosen-
tista I00 prosenttiin, kun tyontekijiluku
kasvaa 50:std 800:aan.

Eldkekustannusten poolaus

Elikekustannusten poolauksella tarkoitc-
taan tasse yhteydessd eldkekustannusten
jakamista vakuurusyhtiokohtaisesti oma-

vastuuasteiden suhteessa niiden ryonan-
taiien keskcn, jotka ovat omavastuun pii-
rissd. Poolauksella pyritddn tasoittamaan
tyonantajakohtaisia riskejd. Ilman poo-
lausta clekekustannukset mcnisivdt tyon-
antajakohtaiseen omavastuuseen.

Sldnnosten mukaan tyontekijoiden
mahdolliset ryokl,ryttomyyself, kekustar.r -

nukset poolataan vakuurusyhtiokohtaiscs-
ti ensimmdiscnd tyosuhder.uonna. Nykyi-
sin vakuutusyhtiot voivat valita, ovatko
pooiauksessa mukana. lQiy,tdnnossd kaik-
ki vakuurusyhriot ovat kuitenkin siirryneet
kdyttemddn poolausmencttelyl.

Poolausmcnettelylle ci ryottomyys-
elikekustannuksissa ole ollut tarvetta,
koska alle viiden vuoden mittaisista tyo-
suhteista ei aiheudu ryonantajalle vdlitto-
mid ryottomyyseldkckustannuksia nyky-
sdinnosten mukaan. N1.t tdmd viiden
vuodcn sddnnos poistetaan.

Lakiesityksen mukaan yli 50-vuotiaa-
na palkattujen ryontekijoidcn mahdolli-
set tyoklayttomlys- ja tyottomyyseldke-
kustannukset poolataan vakuutusyhtio-
kohtaisesti kolmcna ensimmdisend tyo-
srrhdevuonna omavastuisten tyonanta-
jicn kesken. )atkossa poolaus ei olc endd
valinnaista vakuutusyhtioissi.

1,2
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saannos

100 200 300 400 500 600 700 8m 900 1m0 1100
Tyiinrekiiiliden lkm

1,2

Uusl
sXinnbs

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
Tyiintekiiaiiden lkm

Tytikyvyttiimyys- la tydtttimyyselikekustannuksen omayastuu alkuelikkeesti nykysiinniisten
mukaan la suunnlteltulen muutost€n lAlkeen. Keltaisella varlostetun kiyrln atte IXI suunnittellla
olcva omavastuu alkuelikkeestfl la kuvlen tolnen kiyri kuvaa nykylsti omavastuuta alkuel5k-
keeste.
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Tytinantaian omavastuu n
kiertiiminen

Tyontekijdin elikelaissa siddetidn elike-
turvan jtrjestdmisvclvollisuuden kiertd-
misestd. Nykysddnnoksen mukaan, jos
cldkcturvan jdrjestdmisvclvollisuuden
kiertdmiseksi on oikeustuomioistuimelle
anncttu sellainen sisllto, joka ei vastaa
asian todellista luonnetta tai tarkoitusta,
on tete jdrjestdmisvelvollisuutta ratkais-
taessa mencteltivi asian todellisen luon-
teen ja tarkoituksen mukaisesti.

Suunnittcilla on, ette sllnnokseen li-
sdtdln myos tyonantajan omavastuun
kiertlminen. Tavoitteena on estee suur-
tyonantajia siirtdmistd suurella toden-
nikoisl,ydelli tyokyr.yttomiksi tai ryot-
tomiksi tulevat tyontekijlnsl toisen yh-
tionsl palvelukseen siten, etta vakuutus-
maksu mddrlytl,ykin pientyonantajan
maksun mukaisena tai sellaisen tyonan-
tajan maksun mukaan, jonka omavas-
tuuaste on pienempi kuin ko. suurtyon-
antajalla.

0

0
0

Tytikyvyttiimyyselikekustan n u ksen
omavastuu alkueliikkeesti

Tyiittiimyyselikekustan n u ksen
omavastuu alkuelikkeestl

StAeWxe

1



Eliiketurvakeskuksen lakiososton kehityspdiillikkd Riitto Korpiluoma
I Kuva Petteri Rautio

Tyttttim!ryseteke
uudistuuTytimarkkinaiiirjesttijen ja etiiketaitosten ed ustajat

pHdsivdt kesdheltei[[i sopuun toimenpiteistd, joilla

yritetHtin hillitii tiian

aikaista eldkkeelle

siirtymistd tytitttimyys-

eldkeputken kautta. Lainmuutoksi[[a koetetaan

vai kuttaa sekd tytin a ntaj ii n ettti tytinteki jtii h i n.

S u u rtyti n a n tai a n tytittii m yyse Id ke ku sta n n u kset

kasvavat nykyisestii ja tytitttimyyseldkkeen mddrd

jonkin verran pienenee. Listiksi uudistuksessa

hetpotetaan tytitttimyyseld keoi keuden syntym istt
vili i n putoam isten estli m iseksi. M u utokset koskevat

yksityistii puolta ja tulevat voimaan 1.1.2ooo.

ensi vuoden alussa

- 

;ilr.irl s:r:rkkrr niittiirlil'r'scl.ikc
EZ (), rultrur.lt liltcs sa,trur suuIII I ruiscn toinrecntlll()n kuirl

- 

tyiiklrl'tti)nrt'r,scllkc. Niiitri
cl:ikkcitd lirskcttrrcssl ( )tctr:lu h uomi<xrlt
clckcicn trivttrinrisccn jril jelLi olcvet vLroclct

ikririn kuin tvdntckij;i tvtiskentclisi vrrn-
l-ruusclrikeiklln sirakkl cli ns. tuleva rrikl.

F,l rikkcc r-r kc rt\,111 | s1' 1 1t 1,ti ir t Lr levirl ta
ajlltrr r-r-rtrutcttiin jo vtroclcrr 1996 llusta
kuitcr-rki n sclr,risti l-ricncnr nrriksi kuin nritri
n'i)ss:i si n nittclo'i nrii ltri vuosiltrr cLikkee -

r-rr.i lnsaitscc.
Nyt tvi)tt(;mvvscl,ikkccn Iroukuttcle-

vuutta viihcnnctliin vielii cntiscstilinI tu-
lcvrrlta ajalta lrrskcttrrvrr:r cLikkce nos.ra ci
mrlksctrl cnnc n ktri r.r r':rstrr vrur hu nsclikc-
lilssl1.

Eliiketapahtumaa selkiinnytettiiin

Srrrnrrl ll ur r.l u tetirrrn tv( itttrnryvscLikkcc n

clikctlpahtu rnrrn krisitctt:i. Aiklisc urmi n
sc r-r-rririritcltiin n'titt6nryvst(xlistr.rkscn 1-rc-

nrstccll:r cnsirnurriisc[<si q,iitttimvl,spCiviik
si 60 r'iikon aik;rna priiveirlhrrn nrirksirjlr-t
toclistuksc n antiuniscsta. trrrrkseprii n lirski -

cr-r. Nyt tiistri kcinote koisestl eLiketlprrh-
tr.rnun rttriririte Inristri piist:ilin, ia cllkctl-
pahturna on vksinkcrtlisesti se priir';i, jona

kaikki n't)tt<)mn,scliikkccn sirrrmiscn cdcl
l,vr,vksct t.iyttw'rit.

Niin slnotussr tvt)ttiinr\,\,sclrikcput-
kcssl olo'illc eli niillc, jotkir ovat oikcutct
tuja tyottiimrnrsp:iivrir:rhl:rn scn kllcntcri -

kuukauclcn lopl-ruun, jonkl likl-ra lrc trivt
tdvSt 60 vuottll, cliketlprrhtumirhctki on
elSkkccn llkirnrista eclcltrivri plivri.

Jos cLikkccnl.rakija on jrir'inyt q,t)tt6-
miiksi virste mt'(rhc rn r-r-ri n, c laikctlpll-r tu -

n-rirhctki or-r se piiv:i, jolloin tytittomyys
priivriral-rirn cn i mmriislikl 5 00 piivriri on
rnirksettu.

Tutevan ajan eldkkeenosa maksuun
vanhuusetSkeiSssi

F.Liketrpal'rtuman jrr vanlruuscLikeirin tlyt-
trinrise n vtiliseltl rrjllta cli tulcvaltrr ljalt:r
hskerrlvaa cLikctrri ei siis liitctri e naiai rytir-
ti)nn,r,seliikkeesccn.'l'ulcvln ajln eLik-
kee n osaa ei I ii te tri eliikkccsccr-r nrytiskririn
silloin, kun n,irtti)nryvscl:ikkcen sruja tu-
lcc oikcutctuksi q'okyr-vttiim,rl'selrikkec
secn. Naissri tilrnteiss:r eldkkccr-r rniirri ci
siis uruutu. r irikkir cl.ikktcrt s:rarrtipcrttstc
lltuuttuLl.

Vuoclen I996 uuclistuksen jrilkecr-r tr.r-

levllta aialta lrrsketrurn el:ikett:i 0,8 pro-
ser-rttia eLikepalkastl vuodcssa. Nriin ollcn

tulcvan ajln clikkccnosan jitiminen pois
eninrrnilLiin viicleltr'i vuoclclta vlstira nel
jin prosentin cLikckcrtymril. F)Likcprlkan
surr rtrrrdcsta riippucn sc \'.lstrlit Itttt ttt.ttl i.t

setoja mirrkkoj:r.
Eldkctaprrhtunrln nrriririttely) muut()s

vlikuttiu p-ruolcstirrrr-r sitcn, ctt:i au'tsioort

suhteutctr.rn n,titttimrryspriivrirrrhau srumi-
luc u k()rott.ril tyircLikclisrinri tvoel iikettri
vrihintririn vhclclt:i, joskus jopa klhdeltrr
Iisrivuoclelta. -flmri oslltaan konrpcnsoi
tulevlr-r rjan poisjriilliscstri aihe utuvrrl
wottt)rnvvscllkkccn picncn nystr.i.

KlnsancLikkccss:i otctaan huomioolt
n'ocLikc ilr:rn tulcvaa rrikaa, jote n kansrtt-t-

elikc k<xrpcnsoi ryocl:ikkcen tulcvln ljln
mcnctvstri niitLi henkiliiilki, jotka saavat

kansrrr-rcLikctti.
'l'ulcvrrltl ljlltl Irrskcttavir clrikkcenosa

liitctr'irin tvricLikkccsccn sc n m u Llttucssil
van Ir uuscLikkccksi (r5 r'uoclett irissri.'l'ri-
mrin tarkistukscn cLikellitoksct te kcr,rit
viran prrolcstlr. f os cl.ikkccrrsJrliil olr sJJ-

nut rnt't)s kanslneLikettri, kans:ruclikkecn
n-rriririi piencnnctririn wtjcLikkecn slluren-
tLlcssa.

Jos n,6tttinrl,seLikkccn srlja kuolce ja

hdncn jrilkeensi nryonncteiln perl-rc cli-
kcttl, sc laskctaan sellirisct-t ckikkccr-r pc-
rtrstcclll, jol-ror-r lisritifur tulevi.u't ajan clik-
kccnosl.

Uudet ia vanhat siiinntit voimassa
rinnakkain

Uusi clikkeer-r n-rlirrivtvrnistapl koskcc
niitri cllkkcitl, joissa e liketrpahtuma sr.rt-

tur.r I . 1.2000 jr,ilkeen. Kuitenkir.r tvotto-
mvvscldkcputkcssa jo oleville tlrrvataan
crdi rr cdcl lyryksi u r'.tn hoicrr s.i.i rt nost clt
mnkirinen tulcvan ajlr-r elikc. Sitcn vr,rou-

na 1944 ia sitri er-rr-rcn syntyncct, jotka
ovat oikcutettuja o,i)ttonlvspriiivdral-raan

tr \t0enxe



tai n,oxrinupoliittiscen aikuiskoulutustu-
kecn vuosituhannen vaihtucssl eli
I .1 .2000, sxav.lt tytitttirnyvscLikkccnsi
vanhoje n silinntisten mukaiscna. Vanhat
sidnnoksct koskcvat n'rytis selhisia tyotto-
mii, joilta tuona tdrkeltrl p:iivdnri ei ole
oikc ntta piiivdral-rarrn sc i tse rt-rln plir':-in
()mrvastulln vuoksi tli sen vuoksi, etti he
()\'at sairrana tai siksi, ettd ovat siancet
n,or-rlntajllta kchittimisrll'rair cli ns. kul-
taisen kriclenpr-rristukscn.

E n tisten srihntoien gri i riin j:ilvrit n-rviis

nc, jotka ovat otti'rnect vastarn l,vhvcn,
enintri;in k1,mr-nencn ku ukauttl jatkunecn
sellaisen tvosuhteen, jota tlrkoitetaan 55
vuottr teyttdnccn wottomln n'6llisn'nris-
eclellvryster-r parurt:rmiscsta ant-tctussir lais

Si1.

Vanhojcn sri;intojen piiriir.r kuulumi
seksi eclcllvtetirin kuitenkin, ettri q,i)suh-
dc on irtisanottu tai wiintekijd on lourau-
tettu taikka hdn on irtislnoutunr-lt etlnelr
I.8.1999. Tllld slilrnokselli pyritldn eh
klisemridn $,osuhtcide n p:irittirristii jil
lonralrtusten jdrjestrimistri lain krisittelvai-
kanrr siir-rl tarkoitr.rkscssa, cfte varmistettai-
siin q,onteki jtridcn ku ulu n-rir-rcn vlnhojcn
sldnr-rostcn piiriin.

los irtisanonrineu, irtisanou
tuminen tai lomautus on tl-
plhtr.rnut 1.8.1999 tai scn
jiilkcen, sovelletaen uusi:r
sridnnoksiri, joiden mu-
kiran myonnetteve

ryotttim\ryseliike on vanhra jonkiu vcrran
prie r-re rn;ri.

Tydtttimyysetdkeoi keus palautuu

Vuoclen I 994 alusta tvottdmrnrseLikkccn
srramiseksi on vaaclittu, ettr'i hcnkiliilld on
oikcus tulevrn rj:rn clrikkeescen. Tlllai
c.lclh n kscll.i pvritriin siihcrr, ctt:t n'otto-
mlysc Likkee n l'raki jan n'oss:iolo aj oittu isi
liihcllc tyotton'r1rydcn alkamista. S1il-rr-rok-

scstd seurasi kuitenkir-r uscita cunalta :rr-

vlrrrnlttonti:r vriliinputr xrmisi:r.

f os worrtekijri sli n iirr priJtn'cssJ n on-
u-rtajaltrr sellaise r-r kcrtakorr.ltrkeu ns. kul-
taiscr-r kldenpuristuksen, jonka katsottiin
vastaaviul uscanrman krrukeuden palkkan
eikri tiltri ajalta r.nakse tnr n,6ttom11,sp:tv1 -

rahaa, tulevan :rjan oikeutta ci ollut cik:i
silioir-r ml,oskidn oikcutter tydttontrl,sclik-
kceseen. Irtisirnomistilanteissa pyrittiir-r tyo-
elikclaitosten cr-rnakkolaskeh-t-ticn avulla
varmistl'naau, cttei r-riin kdvisi.

Kosk,r tulcv.ur ajarr oikerrs ja scu nru-
kanr eldkcoikcus kuitenkin riippui sellari-

sistr nrviihenrnrist:i t:rpahturrtistr, nruun
nruils\J s.rirastrrnrisest.r, joita ci roitu ctt-

nakoidir, r'Iliinputoan-risilta
ci voitu aina vriltwii.

U uclistu k -

scn mvoti

vain tulcvrn ajan edellytys 1.x-ristetaar.r elik-
kecn saar-nisert ehcloista. Scn sijaan edcl-
lecn vaaditaan, ettl n'ontekiiellii on eldke -

tlpahtLrnrla edclt:ivdn l5 r'iimcisen nto-
dcn aikar-ra vil-rintI:in viisi vuott;r ry6cldke -

Iakien alaista q,oti. Lisdksi edcllytetldr.r,
ettl t\'(ittom\l,spriiviiral'ran cnit-nmiissuo-
ritusaika on tullut tiivtecn ja ett[ hakija on
tydttdmdni ryonhakijana wdvoimatoimis-
tossl cikl hdnclle void:r osoittal sopive.r
n,otI.

Tvtittom\,ryspair,;irahasta antaa todis
tukscn piiviirahra ntaksirva n ottonr\l's-
kassa tai Kar.rsancldkclaitoksen paikallistoi-
rnisto. Tyotttimlydestd antaa toclistuksen
tyovoimatoimisto. Nlilld cdelll.q,ksilli voi
siis saada wottom) /selikkeer-r, johorr ei
Iiity tulevaa aikaa, ei myosklin siini vai-
hcessa, kun se mlluftLlu vrnhuuselikkeck-
si. Ml,oskiin tdllaisen q'ottomlryseldkkeen
jrilkecn n-rvonnettaiveln pcrhe-eldkkeescen
ei liitctd tulevaa aikaa.

Siiinr-rijstri sovclletaan myos niihin ta-
pruksiin, joissa ekikcoikeus on aikoinaan
jiirinvt svnwm;ittI tulcvan ljan oikeudcn
puuttumisen vuoksi. Tvottomll,seldkettd
on kuitenkin itsc iraettava, ja ellke mvon-
neteen aikaisintaan lain voimaantulosta
lukier.r cli vuoden 2000 alusta.

|os hakemr,rs tehddiin vrsta vuoden-
vaihtecn jilkeer-r, wiittornw'sellke mYon-
netedn hakcmista seuriravau kuukar.rden
alusta. Kuitenkiu tarnmikuu 2000 on vielti
takautuvaa l'rakuaikaa ja sen :rikana tyotto-
mvlrselikettd hirkeneet saavat eldkkeer-r

I.1.2000 alkaen, jos muut chkkeen saa-

rniscn erlellyq'ksct ctlcllccn tivtwvet.

latkossa kolmen sortin
tytitt6 myyse tii kettti

latkossa on siis kolmcr-r sortin ryoftomlys-
cldkettd. On ensiksikir.r karttuneen ehke-
oikeuder-r mukainen rvottomlr'sel:ike, jo-
hon ci myonnettiicssl ciki ml,ohcmmin-
kldn liiteti tulevaa aikaa. Niin siitd sy-vs-

tai, etti q,6ntekijln ryosuhteen pedftymi-
seste on eLiketapahtun.rahetkellt jo kulu-
nut niin pitki aika, etteivit tulevau ajrn
eLikkccn saamisen edellyrykset ti1,tv.

Toiseksi on ryottorl1)TselIke , johon
kvtldkin liitql,tulevan ajan oikeus, mutta
tuler.an ajan elikkeenosaa ci makseta en-
nen kuin vanhuus- tai pcrhc-elikkeen .vh-
teldessri.

Kolmar.u.reksi tyottomlTsellkeputkes-
sa jo oleviin he nkiloihin sovelletaan eriir.t
edellltl,kin edelleen aikaisempia siidnnok-
sid, ja hc saavat niidcn t-uukaisen tdvden
tulevan ajan ryotton-ryysclikkeen.

$tt)e/6rre !,



Kuntoutus
kiiyntiin aikaisemmin

lekstl Jouni lokisalo I Kuva Jouko Laitinen

- Kuntoutu ksessa ollaan tu levaisuudessa aikaisemmin liikkeettti kuin
nyt. Kuntoutustavat pysynevdt samoina kuin ennenkin. Niissi ei

varmaan tapahd u erityisid m u utoksia. Ndin Varma-sammon ytitiitiktiri
Sakari Tola arvioi kuntoutuksen nHkymi6.

trilr*:#i'flrT[t
ryhmid. Pehmoasioita, niin kuin hdn
itse sanoo.

Tolan mukaan hdne n valmisteluryh-
mdssdin puhuttiin praljon siitd, mitl pitdi-
si ja voitaisiin tchdd sen varmistamiseksi,
ettd kuntoutus kdvnnistvisi cntistd varhai-
scmmin ja oikcaan aikaan.

- Kuntoutusta jlrjestivdt tyoelikc-
puolen lisiksi Kela ja q,ovoimahallinto.
Kclar-r kanssa q,onjaosta on eriksecn so-
vittu, ja yhteistyo toimii. Tyovoimahal-
linnon kanssa olisi ehkfl hyvi tismentdi
yhteisii pelistidntojd nyk1,isg511. 5111ri,
tiedettdisiin kuka tekee ja miti seki var-
mistettaisiin se, ettei ihmisid pallotella
luukulta toisclle .

Verkottumalta yhteistydhiin

- Kun taustarvhmlssi mietittiin kun-
toutusta jdrjestdvien eri yhteisojen yhte-
ydenpitoa, otettiin kdyttoon krsitteet
tyokyvyn arviointiverkosto ja kuntou-
tustutkimusverkosto. Ne sisdltdvdt sel-
laisen ajatuksen, ette eri yhteisojen hen-
kiloston ammattitaitoa valjastettaisiin
joka suunnalta valtakuntaa yhteiseen
kiyttoon. Elikelaitosten, Kelan ja tyo-
voimatoimistojen vdki tapaa ihmisen ar-
jessa ja he ndkevdt ja osaavat arvioida
asiakkaansa tyokyvyssd tapahtuneita
muutoksia. Neiden ammatti-ihmisten
pitdisi verkottua tavalla, ;'oka varmistai-
si sen, ettd he voisivat vilittid tietonsa
sovitulla tavalla nimettyyn paikkaan, jos-
sa ne olisivat meiddn kaikkien kuntou-
tusta jdrjestlvicn kdytossd. Esimerkiksi
Kelalla on tillainen verkosto ja se on

kouluttanut siihen kuuluvia ihmisid.
- Kuntoututustutkimusverkoston

ruoro olisi siind vaiheessa, kun tarve kun-
toutukseen on todettu. Kuntoutnstutki-
muksen ;'a -suunnitelman tekijoitikir.r on
monia. Tutkimuksiin ja suunnitelmiin
saataisiin ehkd jirjestys jonkinlaisen laa-
tujdrjestelmdn avulla. Silloin ainakin pal-
veluksien myyjd tietiisi, mita asiakas ha-

luaa ja asiakas tietdisi, mitl hfn saa. Ver-
kosta voisi olla sekin etu, ette palvelut
saataisiin nopeammin. Nyt ihmiset jou-
tuvat jonottamaan tutkimukseen pdlse-
mistd, Tola kertoo.

Tietoa tyky-toiminnan kautta

- KuntoLrtus liitny loogisesti siihcr.r toi-
mintaan, jota q,opaikoilla tchc.lifln ihmis-
ten tvokwyn .vllipitdrniscksi. Tyky-toi-
minta saattaisi olla myos yksi vdyld, jonka
kautta voitaisiin varmistaa kuntoutukscn
a1'oitus. Toisin sanoen, ammatillinen kun-
toutus saataisiin aikaiscmr.r.rin kdyntiin, jos

ryopaikalta oltaisiin silloin hcti ja suoraan
yhteydessd tyoeldkelaitokscen, kun tv\,ssi
huomataan ettei ihminen plrj1d wossddn.
Ndin vdltett:iisiin ehki sairauspdivdrahavai-
he, joka usein johtaa siihcn, cttl vasta sen
jdlkcen alkave kuntoutus on jo auttamat-
tomasti myohlssd.

- T1'oklT yttomlr'smldritelmin vhte -

ndistdmisestd kuntt>utuksen varhaistami -

seen siirwnyt Tymd-projekti ja siihen liit-
ryvd tutkimus antanee aikanaan viitteitd
siiti, loytyyko varhaiscn kuntoutuksen
kdynnistdmiseen nvkvistd tehokkaampi
menettelyapa. Projektissa perusajatukse-
na on, etti ihmiselld on oikeus ryoky\,nsd
sdillttdmiseen 1'a siten aina oikeus kuntou-
tukseen cnnen ryok1ru1,ttom11iseldkettd.
Projektiir.r liittyvella tutkimuksella halu-
taan selvittdd, miten tdmd oikeus vaikuttaa
ihmisten kdyttdytymiseen: hakeutuvatko
he aktiivisemmin ja varhemmin kuntou-
tukseen kuin ennen ja miki vaikutus kun-
toutuksella on ryossi jatkamiseen.

- Selvitystd tehdeen yhteensd noin 40
tyopaikalla seki Oulussa etti Helsingissd.
Projekti raportointeineen kestdd vuoden
2000 loppuun. Puron tyoryhmi esittdf,,
ette tamen meneilldin olevan tutkimus-
hankkeen perusteella vakuutetun oikeu-
desta lthtevd uusi menettelvtapa otetaan
kdyttoon ja se aloitetaan 58-59-r,uotiais-
ta. Jos voimavaroja loytyy, niin se koskee
vuoden 2002 alusta kaikkia tyontekijoitd.
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Yarm.-Sammon ylllliklrln Sakarl Tolan mle-
leslii nllden aslantuntllolden, rotk. kohtesyat
lhmlset arless. pltllsl verkostoltua. ll{ln saa-
talslln eslmerklksl tledot lySnteklltilden tyii-
kyrysse tapahtunelsta muutokslsta kuntout-
tallen tletoon nopeastl la lt3e kuntoutus
kfiyntlln alkalsemmln kuln nyt.
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Tvtihaltinnon
t6imintatavoissa
ravistus
Hattitu ksen tavoitteet i ktiiintyn eiden i h m isten
aseman korjaam iseksi tytimarkki noi lla ja Puron

tyiiryhmtin tekemdt esitykset, jotka ha[[itus on

hyvti ksynyt, m erkitsevtit tytivoi m a h a [[i n n ossa

u uden ai kakaude n alkua, ku lttu u ri mytterrystti. Ttiti
m iettii on tytim in isteriiin toi meen pano-osaston
ytijohtaja HarriSkog.

Tekstl louni lokisalol Kuvo louko Laitinen

allitusohjelmaan kirjatut ta-
voittect ikiSnqvier.r ihrnis-
ren jatkamisesta ryocld.missd
nykyisti pitcmpiln ja siihen

samaan tdhttlvdt Puron tyoryhmin esi-

o,kset edelll,ttdvit koko ryovoimahallin-
nolta uutta otetta ja ratkaisuja ikiintw.i-
cn ihmistcn kohtumiseen.

Suhtautuminen ikiiiintyviin uusiksi

- Suuri rrruutos on edessii ainakin siini,
ettd ryovoimahallinto valjastetaan n1,t et-
simiin aktiivisesti ikddntyneille ryottomil-
le toitl. Sc tarkoittaa siti, ettd kaikkia qd-
voimahallinnon palvelLrja tarjotaan r.rdille

thmisille aivan toisenlaisella intensiteetilli
kuin ennen, Skog sanoo.

F{dnen mukaansa ryovoimahallinnos-
sa suunnitcllaan paraikaa, mihin kaikkiin
toir.r.renpiteisiin pitiisi rvhwd ja mitd pal-
veluja ikiinrfdlle tyovoimalle pitdisi tar-
jota.

- Se on tietcnkin selvii, ettd ilkklim-
mltkin tvottomet saatetaan kaikkicn jo
kdytissd olevien wollistimispalvelujen pii-
riin. Hcille muun mlrassa tarjotaan ja hei-
ddn kanssaan alctaan pitril mdlriaikaisia
ty,ollistln.rishaastatteluja, heidin kanssaan

tehdidn mSdrdajoin tvonhakusuunnitel-
mia, osaamiskartoituksia ja heilie jirjeste-
tIIn ryon hakua tukevaa koulutusta. Eli
wovoimahallinto tarjoaa tiist'i ldhtien cli-
kcputkessa oleville ja kaikille ikeiinrlneil-
lc qrottomille niiti samoja palveluita kuin
nruillc asiekkaillekin.

Suuri [aiva
kiiiintyy hitaasti

- TImI on tietenkin uusi tilanne
niin n'reille kuin ikd&rryneemmille
ryottomillekin. Tdhdn asti reaali-
eldmlssd on eletty ikddn kuin yhteisellil ja
hiljaiselia sopimuksella niin, ettei elike-
puttessa olevia ihmisid ole yritety ryollis-
tdd. Sc on pitkdssd juoksussa muotoutlr-
nut kdytdr-rto, joka lama,,,uosina vain vah-
vistui vahvisnrmistaan. Se on aika syvillt,
mutta tdvqy toivoa, ettd ty'ovoimahallin-
to saadaan reivattua uuteen kurssiin mah-
dollisirnman nopeasti. Siihen ei riitd yh-
den ydn unct, Skog sanoo.

- Varmasti kenellekddn ei ole eptseivdt
se, ettf, ikiilnqmeiden q,ottomien tydllis-
tdminen on vaikea ja haastava tehtdvi. Sii-
nd onnistuminen vaatii asennemuutosta
muuallakin kuin ryohallinnossa. Se vaati
my,os hallituksen ja ryomarkkinajdrjesto-
jen toimivaa yhteisqvoui. ]okainen t,,onte-
kij;i ryohallinnossa kylld ymmerted. ettd
kdsissd on tirkei tehtdvd, silh seuraavan
kl,mmenen ruoden aikana tyoelimdstd on

1'roistumassa noin 700 000 ihmisti.

Koututusta ja kuntoutusta

Skog lupaa, ettd ryohallinto satsaa tyollis-
timispalvelujen rinnaila voimavaroja myos
tyottomnte ennalta ehkiiisevid-n toimin-
taan, koulutukseen ja kuntoutukseen.
Suunnitelmissa on csimcrkiksi aikuiskou-
lutul$cn kchittdminen siili tavalla, etti sc

Ytllohtala Harri Skog lupaa, etti tyiihallinnos-
3a tepahtuu suunnan muutos lkeentynelden
tyiittiimien tyiitllstimlsessi. Panostusten tyii-
volmapalveluihin la tytittiimyytte ennalta eh-
kilseviin koulutukseen ia kuntoutukseen on
oltava selvdstl intensllvisempie, voimaperll-
sempii, kuin tiihiin astl.

voitaisiin totcuttaa wopdkalh ja koulr-rtet'
ta\/an omaan tyohdn liitt-wdni, eli pu-
humme ns. tvossdoppimisesta.

- Kuntor.rtuksessa kiinnitcttdncen en-
tisti enemmrin huomiota q'6irikajdrjeste -

lyihin ja tyon jakamiscn suomiin mahrlol-
lisuuksiin.

Tu kitytittisttiminen takeena

- Viime kldessd voimme tukiwollistdd cld-
kcputkessa olevan ikddntynccn t)'otto-
mIn. SitI varten tyovoimahallinto sai
budjetissa 70 miljoonaa kon'amerkitryf,
rahaa. Silld rahalla voimme wollistSl an'i-
olta 1 300 ihmistd puoleksi vuodeksi.

Skog muistuttaa, ette kansallinen iki-
ohjelma jatkuu la myohemmin kdynnistyy
ryossri jaksamisen ohjelma. Ne toteute-
taan rinnan Puron tyorvhmln esitysten
kanssa. Ohjelmien tavoitteena on edistit
ikdinqvien tyontekijoiden pysymisti tyo-
eldmlssd, ihan niin kuin Puron ryoryh-
minkin esityksillddn.
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Yksildflisen varhaisetikkeen iktraja nousee

Osa-aikaetekkeen
oo

sa-aikacldkkeen ikiiraja s:iilyy
56 vuodessa vieli vuoden
2002 loppuun saakka, nrikd-
li cduskunta hlvdksy.v niin

sanottuun Puron pakettiin liittyvit esiryk-
set. Samassa yhteydess[ yksilollisen var-
haiseltkkeen ikiraja nousisi 58 r,uodesta
60 l.uoteen. Myos vanhuuseldkkeen var-
hennus- fa lvkkdvskertoimet muuttuisivat
hieman nvkyisestddn. Muutosten on kaa-
vailtu astuvan voimaan ensi l.uoden alus-
ta lihtien.

Kaikilla Puron pakettiin liitqwille eh-
dotukilla pyritddn siihen, ettd eldkkeelle
siirrl.ttdisiin ny(vistd myohcmmin. Samal-
la varmistettaisiin elfrkkeisiin tarvittavicn
rahojen riirttq,ys myos sitten, kun suuret
ikdluokat alkavat siirtyd elikkeelle ensi
vuosituhannen alkupuolclla.

Osa-aikaeldkkeen ikdrajaa alenncttiin
kahdella vuodella viime vuoden heind-
kuun alusta ldhtien. Tavoitteena oli tehdii
siiti aikaisempaa houkuttelevampi, ja tar-
jota selke:i vaihtoehto muille varhaiselik-
keille. Muutosta ei ollut tarkoitettu pvsy-
vdksi, vaan se oli kokeilu, jonka piti pddt-

ryd rr.roden 2000 lopussa. Tulokset ovat
kuitenkin olleet halurun suur.rtaiset, ja tdlh
elikkeclli olevicn mdiri onkin viimeksi
kuluneen vuoden aikana kaksinkertaistu-.
nut. ()sa-aikaclikkeelld oli kesdkuun lo-
pussa jo 14 700 hcnkilo[, joista yli puo-
let eli 7500 yksiryisilte aloilta. Aikaisem-
min osa-aikaeleke oli selvdsti yleisempi
julkisilla aloilla.

Alennetun ikarajan vaikutuksia Wossi
jatkamiseen halutaan kuitenkin selvittid
vield tarkemmin, joten kokeilua halutaan
vield jatkaa. TImd merkitsee sitd, ctri
uronna 1946 tat siti ennen synq,neilll on

mahdollisuus hakea osa-aikaelikctti 56
vuotta teytetwiin aina vuoden 2003 al-
kuun saakka.

YVE:n ikiiraja nousee

Yksilollisen varhaiselikkeen ikdraja nousisi
chdotuksen mukaan 58:sta 60 vuoteen
ensi r,uoden alussa. Vuonna I943 tai sitl
ennen syntyneet seil_ytteisivit kuiter.rki[r
entisen, alhaiscnrman iklrajan.

Ne 58- ja S9-vuotiaat, jotka menctti-
vit iktrajan korotukscn takia oikcudcn
yksilt-rllisecn varhaiseldkkeesecn, r'oivrt
hakea t,voklvyttornll,sclikcttd. Eldkelai-
toksella or.r tdllaisessa tapauksessa velvolli-
sr.rus varmistaa, ettd l-rakijan kuntoutus-
mahdollisuudet on ensin selvitctty.

Yksilolliselle varhaiselikkeillc on viime
vuosina siirtvnl,t vhd vdhemrndn vdkcd.
Kun tdlle elikkeelle jrii yksiryisiltri aloilta
\uonna 1990 vieli f 0 700 henked, r,uon-
na 1997 heita oli eniii 2600. |a sama
suuntaus on jatkunut edellccn. Kaiken
kaikkiaan vksilolliselld varhaiseldkkcelli on
ny"t reilut 33 000 henked.

Yksilollisen varhaiselikkcen ikirajan
nostaminen vihentdi ellkemenoja arviol-
ta noin 200-260 miljoonalla markalla
n.rodessa. Osa-aikacllkkeen iktrajakokei-
lu puolcstaan lisdd menoja saman vcrran
wosina 200l-20I0. Myohen-rmin uudis-
tus kuitenkin vtihentif, menoja jonkin ver-
ran nl,kyisestd.

Varhen n us- ja tykkdyskertoimet
uusiksi

Vanhuuseldkkeen voi saada myos ennen
varsinaista 65 r',uoden vanhuuselikcikdi.

Telloin elikkecstd nipistetiidn puoli pro-
senttia jokaisclta varhennctulta kuukatr-
dclta. Maksimissaan viidcn vuodcn var-
hennus 60-vuotiaana tulee maks:rmaan
clikkeensaajalle siis 30 prosenttia cllkkccn
melrristi laskettuna pyslvtsti koko elir-r-

ajaksi. Varhennctulla vanhur-rseldkkcclld
or.r t.inedn noin 25 000 henkcd.

Vastaavasti vanhu useldkettiiiin voi
rnvt)s lykdtti. Ekikctti kororeraan ressi ra-

tr'raukscssa yhdelli prosentilla kuukautta
kohti. )os jatkaa tl,tissd ja j:ili clikkeellc
vasta 67 vuotta tevtcttyddn, ellke on 24
prosenttia suurcmpi kuin 65-vuotiaana
otcttaessa. Lykdrylld vanhuusehkkeelli on
noir.r I I 000 henkiloa, joten kovin suur-
ta joukkoer timdkidr.r uudistus ci koskisi.

Puron pakettiin sisilql, ehdotus, etti
varhentamincn tulisi nykyistti hicm:rn
edr.rllisemn-raksi kur-r puolestaan lr,kkidrni-
scste saatava etu pienenisi. lJusi vlrhen-
nuskerroin olisi ensi r.r.rodcn alusta alkacn
0,4 prosennia kuukautta kohri ja lykkiys-
kcrroin 0,6 prosenttia.

E,siq,ksii peruste llaan silli, ctteivit
vanhojen kertoimicn laskennassa kriytcryt
vakuutusmatcmaattiset oletuksct pidi
cndi paikkaansa. Muun muassa odotetta-
vissa oleva elinikd or.r 1980-luvulta nous-
sut ,a vaikuttaa kertoin'riin eri painolla
kuin tdnddn.

Uudet kertoimet koskisivat niitd eldk-
keitt, jotka alkavat ensi vuodenvaihtcen
jrilkeen. Varhentamista harkitsevan kan-
nattaa siis odottaa tammikuuhun, tyker.vlle
aikovat puolestaan jouduttavat peetos-
taidn. Ainakin jos ellvdt rarkan markrn ra-
louden sIlnnoilld.

TKARA|AKOKEILULLE
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Tuula Lem
o

on alna
oitiistii
kiehtonut

MATEMATIIKKA
Tdrkeintd on yhteistyti
asiakkaiden kanssa

akuutusr-natcrnaltikon n'i)[[e
()n lLrolltcen()mrristl t'hteis-
tyo. C)1 l'or:tslo Ab:n piiJ-
matcmaltikko Tuull Lcm-

1-ririincn on ;rriivittriin r4rtevclessri asiirkashi -

toksiir.r. Hin kvsvy jl kcrtoo, selittdri ja

p<>htii. l'l-rteistyo on tyon olentuincu osa,

mutt:l m),iis miellvttlvl os:r sitii.
Tuula I-empi'diuen on SFfV cli sosirrr-

li- ,a tcrvcysministe rion l-tn'riks'tnd vlkutt-
tusmatcmaatikko, ,otelt htrtelll on oike
us Iaatia cLikelaitosten cldkcvastr-ruhskel-
mil. l'oraston pdlmatcn-raatikkona hdn
vastaa Lihcs 30 laitoksen laskclmista. Mo-
nilltr asiakaslaitoksillr on sekri lakisdritcistii
ja lislcliketurvan rnukaista toimintal, ja
eIdkcvastuulaskclmlt laaditaan rnolem-
mista eliketurvar-r lohkoista.

P:irimatcrnaatikou n,iin t'clin muodos-
tuu vakr.rutusr-nate mirtiiklsta ja sen sovel-

tamiscsta eliikclaitokscr-r eri tilanteisiin.
Vuosittain lairditaarr ;rakolliset tilinpiiti)s-
husunnot ja vakuutr.rsteknisct tutkimttk-
sct. Niidcn lisdksi tehcllln uscita elikcvas-
tuuennusteita joko kaunatusmrksu jcn hs-

kcrnista tai tilir-rpidtt)ksen sttttnnittcltta
varten, mutta tarpeita on my<.rs rnouia
muitir. Monct asiakaslaitostcn p1'r'nntit
cdelll,ttdvit n()peaa vastausta.

Esi m iestyti asiantunti jaryh mlssi

Tuula Lempiiisen t1'0 ei ole vksiniiistii
Porastossakaan. Hritt or-r viiden trtatclnaa-
tikon csinainen ja Poraston iohtoryhrnin
jf,se n. Iisir-rrisen fl'O on keskustclemista ja

sopim i sta sc kti toidc n j rirkevril j rkamistr.r.

"Vlrstuuta jletaln, iir luotan om:rul rth-
miiini" lrn-rpiriir-rer-r kertoo. Vaikcasti rat-
kaistalirr asit>ita tulcc jatktrvesti csiin, ja ne

selvitetririn vl'rdessd pohtin-ralla. Flri nute -

n-raatikoilla ()n ()Inat osumiselttcensl ia
kokemr.rksensa. Matcmaltikoiden vhtcis-
no j.r scn tu()ttJrnr tttkrs oult arrtoisirr ia
tnnne prrlkitscva.

Mrtcr-nartik()n tvi) olt hn'in tarkkaa
sckd pienissi ettri sutlrissl :rsioissa. Asioi-
clen trLrstilt, vhteyclet ja vaikutuksct seh'i-

tetidn aintr.

I Kuvo louko Loitinen

l.isdksi seurat:1au jl <>llaart nlttkltla
tyoeLikei airjcsteLurin vl'rtcistl i)ssri. Kir Ir -

sair-rvrilisiri laskcutrrmctrctelrt-riri ja LIU :ssl

trtlrllrtuv I r irlirn kchitvst.i sctlriltiutl ll)\'ais

ilman rnuuta.

Vakuutustekninen tutkimus
paliastaa pation

Vakuutustckniucn tutkitttus, iok;r on kcs-

keinen Vakrr utustnatct-naltikotl tlrkastaml
ja hyviksyrnl laskelmakokonaisttus, tch
cldin edclliseltii vuodeltl kcslktrr.rn lop-
puun mcnncssl. Alkr.nT.rodesta hirditttssr-t

cldkclaitokscn tilir-rpiiritoksessri cliker';tstutt
on rrviona t),osuhtecssa olevict-t hcnkiloi
clcr-r osalti-t, muttt vakuutLrstekttiscss:i tttt-
kimr,rksessa klikki on tarkkal. Vlklruttts-
tekr-risessri tutkinrtrkscssa llskctaan eLike-
r,;rstuu eriksccn jo alklncista clikkcistr,i ja

crikscen rttviihctlnrit-t tttIevrtisuttdcssa
r-nrksuur-r tulcvistrr eliikkeist:i. LisSksi ttrt-
kirnus sisrilt'd5 olecllisia tictoja, kr,rn Eliikc
turvlkeskus hskee cLikclaitokscn osutttta
yhtcisesti kustlnncttavistl ellkkeistri.

Vlkuutusrnatct.ualtikon alttamrl lltl
sur-rto clf,kcYastuun ia tlcllojetl kclliryk
sestl ()n tlrkeri n.dkilu clikchitokscn lul

litukscllc. Sen lvulla cLikchitos ottrlir sij()i

tussu ur-tn iteLl;lssain h Llonliooll eliikevirs-

tuun kel-rirykscn jl mlksttvrrltni ttdcrl asct-

tlrnat valtirnukset.

Vakuutusmatemaatikoitla on oma
yhdistys

SHV-tutkinto suoritctlatr vlccrtsri tvon
ohessa itscn:iiscsti opiskellcn. Sosirlli ja

tc rvevsministcrion n'rriiirilirtll tutki rlt<>

lautaku uta jdrjcstiri kokcet kustrrki rr r-rc I

j Istri vir:rdittavrsta rinccstir kcrran vtt <r

dcssa.'l'utkintoon kuulttu harjoitustvt),
jor-r ka'l'u r-r I l I-c t-t-t1'rif, i ncn tcki vu otlnrr
I997 B,oskcnncllcssiidrt Elrikettrrvakes
kuksen suunltittcluosastolla.

Naisie on tullr"rt yhri cncrnnlrin trille
micsval tiriscl le rlrrllc. Tu tr la Lenl 1-ririi nert

har':ritsi tutkitrnon suoritetttutlltr <>lct'rttlsar

I I. nrrincr-r, jokr ot-t suorittanttt SHV-ttrt-
kinnon.

Lenrpilir-rcn kuulurt Sttomctr lkturrrri-
yl-rdisfi .ksccr-r, jortkrr trrkoittrkscna otr cclis-

triai virkuutust()ilttillttirll liitfi'r iri tiete itri,
Lihinnri vaknutusnratcr-tlatiikkrrl

Tuula Lernpiiiiscn ty(irsirt jir niihir-r

liitntrit ongclurirt hoicletlln koncilla irr
plprerilh, mlrttil omteksi vltteisq't)ssii e ri
os:rptrolten kanssa. Tvi)lt sosiiralitren luorl -

nc kie htoo lrnr1-ririistd, jl hrin pitridkirt tritri
piirrcttri n,(in plrhirana puolena. Toiscll-
laincn ulottr.tvuus n'6piiiv;in jiilkce n li)yt1'v

pilirratcnrrutikko Tuull [rn'rpiiiisellc vat-

sati.r nssi sta, j okrr sc4rivasti sil I oir-r trill t ri r-r ir-
rottaa :rji'ttuksct matcmrltiik:lsta.

V
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Matemaatikkona
palveluyrityksessH

Porasto palvelce asilkashitoksiarrn kaikis
sa cldkkeisiin liitnr,issd t(iissri je pirlvelrtvl-
likoimr miiirdyt\ry cldkclaitokscn trrpei-
den mukaan. Kaikkien asirkasl'tit()stelt

Plh'cluilrin krrulttvrt r akttutttsnt.rtcnrit.tti-
kon cl'dkcvtrstuulaskclmlt.

Irlikckassoillc ja cLikcsidtit)ille vakttu-
tuslnatcr.naatikko laatii tilinpriiitdslausun -

nor-r tilinpdlttistl r.arten ja kcsriktrun lop-
puun mcnncssl virkuutusteknisetr tutki-
rnukscn. l.askcln-rrt luclit:rrn vleettsi vlt<l-

sittai n, vaikkrr lisriturvlstr't ltrskc I nl rrt voi si

hatir harvemminkin. Ntirrtl ja cririt mrtut
vlkutrtusteknisct llskclmat sal lllckirjoit-
tira r'.ritr SHV tutkinrrott sttorilt.ltttlt r'.t-

kuutusmatenrrlatikko. Porrstossa lirskc[-

mrt lartii kunkir-r cleikclaitoksen onlr ntt-
tcmaltikko, rnutta Piiiil-ttatcmaltikk<l
TLrula L,cmpiriinen tarkistarr ja rllekirjoit-
tal laskclnrlt.
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Eldketurvokeskuksen varotoimitusjohtaja Seppo Pietiliiinenl Kuva Nlko Nurmi Piirros llkko Kumpunen

Valmisteluvalon
al[e, salauket
se I ke i ks i i:ff-':##;i:'t'::m 

nnan

uticlla lailla on liittvntr'i toisccn yksin,isyyttii suo
jirrrvaln lakiin - henkiliitietohkiin, jokr on vrrikur-
trruut jo kcsdkuun :rlustir Lihticn. Triruri lirki sriitc
Ice henkiliitietojen kdsittelv:i jrr rckistcrcitli vksitvi

sell:i scktorilla.
Julkisu uslaki koskec nir-nensri m r.r kaiscsti virrrnornaisi.r, r r.r u tta

sc ulottat voir.r-rrrnsa ja vaikutukscr-rsa nrvos vksitvisclle puolcl
Ic. Yhtcis(it, jopa vksin,iset he nkilotkin ()\,lr scn rrlla silloin, kur.r
nc suoritt:rvat julkiser-r vallan k:ivttiiOn kuuluvll tchtrir.Iii. Tristl

parlrttiesimerkkind tuotllan csiin tvt)cLikellitokset
niirlcrr ratkoessl cliikelsioitrr.

fi,i)cllkclaitostcn rckistcrit kuuluvart si-
ten kutnmrrnkin hin griiriin, vksitvistcn

tehtrir.icn osalta hcnkil6tictollin, jul-
kisvlllankiiytt)rr puolcIrr julkisuus-
llir-r lllc. PLrristus on siis kova,
molcmrnilt:r ;rr.rolin.

Asioiden valmistelu
jutkiseen valokiilaan

I nfirkratirr on :lscttanut sr.luri:.r.

toir,cita julkisuuslakiin. N:iin se

p&iscc kriyntrilu i:1n()antaaltsil
yhtciskr-r r-rr-ri'rllistrt kcskustcluir.
Laki pt,rkiikin lis:ilmitin avoi-
r1lltLltt:t irsi<>ic1ert valntistclur.rn,
criNisesti r,,lltion ja kunticn hirl-

linnossa.
TvOcl iikc j rirj estcl r.n ril lc tri nr.1

vaatiu-rus on liiltinnri pcriarttccIIi-
ncu, koska r'.rirr rrc rrsi:rkirjrrt, joissrt
sc csiintvy juIkiscn v:rlhn kiil,tt:ijri-
nai, ovitt virallisesti julkisil. Nriurri
tir:ls ()\'at ctupiiissri clrikcasiakir-

j<>jl tai r,irkuutustietoja, jotkrt on
eriksecn sri'idctty pidettdviksi

salassit.

Sitkeii ttii vdd n nti[[d ai kaa nsaatu j u Ikis u usta ki
toteuttaa kansalaisen oikeuden saada tietoa
jutkisista asiapapereista. Toisaalta se suojaa
hdnen kanssaih m isensd yksityisyyttii: iu tki-
suus ei astu ylitietyn rajan. Kumpikin oikeus
sistiltyy perusoikeutena hallitusm uotoom me.

Trimri ci e sti sitii, cttd e sin-rcrkiksi sulrnnittclussrr, lakicrt vll-
rtristclussrr jr tilast<>inniss.r otctaan t;ir.r.ui lvoirnuurlctr pcri.rrrtc
pitkrille huortrioorr. Kvsv:i voikin, onko viimc vuosie n mcrkit-
trivicn hkimuut()ste nlnc vllntistelLr olh.rt kvllin lvointa, kun tic-
toa <>n pihc'l:rttu joprr ()nlrlssa piirissl.

Palvelu paremmaksi

Laki vc l voi ttarr hvvliiir-r rrsiak:rspllvcl uu rr : ticclon pyvtr,i j riri on
palvcltlva nopcrrsti j:i tcl-rokka:rsti. Hrintri on kridcstii l.ritiicr-r
autcttavr Priiscntii|in tictoon krisiksi. PalYelussa ()n ()lttvil tasil-
pr,rolincn. Siis itsestri:in selviri asioita, ;'oiclen takrrna nvt scis()()
jop.r hki.

Asiekka;rr-r on sit:lravrl tieto j r.r lkiscstl asiakirjlsta ku u krrucic r-r

kulucssl. Vuoclcstrr 2003 hrintri on palvelt:rvir krthclessl viik<>s-
sl. )os grvvclctfi,ii tictoi-r ei anncta, st,nfir' r,alitusoikcus. Vl-
littrstic ei kul jc el:ikcllutrlkLlnt:1.1n r.arn Lluclcn ntlln llucclli-
secn h:rllinto oikcutccr-r, jostrt voi crlellccn suunnisr.rutu;.r
KHO:cen.

Oma asia on eri asia

) tr lkisr.ruclcr-r Ilaj u r-rs mririr:it,tvv scu rn ukaan, on ko kvsyntl,s
()rrastil lsiastl ( asilnosdsj trlkisuus ) r,ai pyrytlctliinkt) ticto jir ken -

sirlaisctt;t r vlcisiijtr lkistr us.1.

()rr:rsta asiastl or-r saitttvrl hpikotliset tieclot. Jos ()mJ rrsiil,
vlikkapl cliikehlkentus on vircillii, or-r hrtkijllla oikcus siradl
klikki siil.ren liittvvdt papcrit, rnytis liirik.irinroclistuksct. Esitte ,
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lvmuistiota tli rltkaisue I'rdotustl ci toki anucta cuncn kuin asiil
on r:rtkaistu.

Toisarrlta tietoja or-r iuurettavr, vaikka mitritin varsinaista asiaa

ci olisikau'r k:isittelyssii. Eli vakuutettr.r voi vaatil r-rrihtiviiksccr-r

k:rikki nc tieclot, jotka hlncstt on irirjestehllssii, csinrerkikisi
wosuhdcrekisterissl. Vastaavia oikeuksi:r hcnkil<)lle on arlnettu
hcr-rkilorckistcrilaissa, ja asiar-rosaisiulkistttts tttntttt"tkirt tlrcncvln
molcrrmissa lacissa iloiscsti p:itillckklin.

Yteisiin pyyn ntiste tietoa tariotaan

Kansalaincn voi 1-rt-rolcsta:rtr vcdota jtt lkisttudcn peri.r:.rttccscctr
ja saacla tictoa kaikistr julkisista rsiakirjoista. Nitneuouraincn
rai:r tulce kuitcnkin vastaan hcti, kun lsiakirja on salirssa pidct-
tIvi, i<>llaisia puolcstaan ()\ratr klrtcn cdclld jo toclettiin, lil.res

kaikki ryoel;ikepapcrit. Niissihein on tictoa vksilon taloudelliscs-
ta ascmrstr tai tcrvevclcntilastl.

Kaur.riilla julkisr-ruclcn i>erirattcellr on siis vdhiin virallist:r
kdvttoi t,voclike laitoksissa, r'etosi siihcn sitter-r sar-ron-ralchclistir

tai l,leist).
Koska hallitusm uodon Inuklan i ulkisuutta void:rirrr rajoittair

vair-r laill:r, sclittiii julkisr.ruslaki tarkoin, mitki lsiapapcrit ovat
sirlaisia. Pcraiti 32 kohtrl kisittrivlss:i lucttelossl ei klnucta kui-
tenkran huolta csinrcrkiksi ctekclaiscn irsioista, r'aikka sosiaali-

l.r uollon rsiakkarn j l ukrsottovelvollisen 1'ksiryis)1'ttri k-Ylld vilr-
jcllatrn. Yksityistcn wdelaikkccn slajicu tuketrir onkin TEL:n cri-
tvissldnn<)s talous- jl striratrsasioidcn sllaal-niscsta.

Slror-nalaisten chtyn-rritontd t,oimrtvaraa - katcuttir - ou hl-
Iuttu ruokkia tai sittcr-r hillitri, kcnpi tietd:i, tekcrnllld virka-
r.niestcn palkkaticdot julkisiksi.

Tytietlikkeiden tietoturvasta oma stilitety

lu lkisu r.rslirki ja henkil otietolrrki ovat vteislakcia, ioi -

ta noudatctarn pitkrilti t1'6eLikeilrjcstellntsslkin.
Siini liikktru kr,ritcnkiu niin prljon erilaista tietoar,

ettai vlciset siinnt)kset eiYrit riitd ticttx'irtojer-r ko-
histessl ja liristessri cdes ja tlklisir.r. Oma llintaulu
tan'italn, r'aikkl ecluskuntl otrkin pitinvt tiirkcri-
nI keskittiri srlassrrpitosilinnt)ksct julkisuusla-
kiin.

Tvocldkkei tri vartcn eri tt,issridn te l,v on I'11t -

trimriton cr-rsir-urlkin siksi, cttri cldke- jl n-ruu-

hun .;rsilan ()n saatava r-t-tt tt t lrltl tictoai treistoa.
jottl p:iritos voi synryd. Briwisesti on kiir.rnitct
trir.ri l-ruomiota ticdon ctukritciscen varlstoin-
tiin, jota tan,ita:rn esir.r-rcrkiksi tr'(ielikelisrin las-

kcrniseksi aikanlan.
Ellketr.rrvakcskus esiir-rtvv tieclon vrilitttj l-

nri r-r-ronclle taholle , kutcn K.rnsiutcliikeliritok-
scen )a tlpaturmlvakuutukscen pdin. Toisall-
ta ETK sira r-nuualta tietol ia vllittdd siti
priin, rnvos julkisen scktorin liritoksillc. YI.rI

mcrkittdvrimrniksi tu lcc tiettti e r-r vai hto so1'ri -

lnusrnaiclct-t vhclr,sllitosten kar-rssa. Mr'os E likctr.rn'akcskukser-t
ja e l:ikehitosten mal-rdollisutrdet tilastointiirt ja tutkiuruksecn on
varnristcttava.

lulkisuushki sldtriri kriyttiiyhtcydcstl, jonka avr.rlla vir.rtrouai-
.en ir.ntrir suoratt katsel noikcuden rekistcri i nsai. Kil't1i;u1',,.ut
tulee vh:i mcrkittivlmmriksi rnvos q'oelikeasioissa. Sen kdytto
n.rahclollisuuclet esimcrkiksi vksin'isii tai kollcktiivisia cldko'akuu-
tuksia mvtintiivissi l-rcnkivhtiiiissri ort tarkkaln sriridcltlvi.

Lakitaakka nyt mi nisteritin harteitta

Krikki nrin'rd rsiat sisriln'r'It lakipakcttiin, joka parhrrillaar.r on
tutkistelt:rvan:r STM:ssd. Tarkoitus ()n, ett'i uusi lair-rsdidirlto
voisi tr.rlla vointalt-t ,vl-rdcssl julkisutrslair-r klt-tssl ensi ioulrt-
kuussr. Kur-r pakcttiin or-r keirittrivi tnvtis Kclaa sekri taPatLlr-

mr- ja liikcr-rncvakuutusta koskevat s:'iinnot, tulce asiallc vie -

lI n-rclkoirrcn kiirc.
Toivor-r mukaan ensi vuodcn llussl xridaan sitten ihker utr-

sien lakien suojissa mvor-rnell:i klvtt(ioiker-rksia ia rakcnnelll
suojauksia.
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Teksti louni tokisoloa Kuvot louko Loitlnen

vt)suhdcrckistcrin uudistns,
trri ansiorckisterir-r joksi sitr-i

nrl,trs kutsutun, p:i:itti ELike -

turvrtkcskukscss:t Pitk.i.in jir

p:rljon voirnar':rr()iil \,r.urtinccn rckistericn ja

ni ihi n liittvr.icn krivttt) jri rjcstclnr icn sekli
tictoliikcnnej rirjcstclvjcn kokoni.risren ron -

tin.
Rcmontti oli johtirja Kari Niemiscn

muk:ran hp'in pcrustrrvirrr laatua. t liikctur
vakeskuksen rckistcrit oyat trihrin sukka
olleet r-rii n sxn()ttllirt pcrrittriisrc kistcreiti,
nauharckistcreitri, joide n tictoj;-r on krisite l

tv crissii. N),t r-rc or.;rt rcliratiotictok:rnnits-
sa, jostrr sair tiet'lot sr.rorrrhtrkuisina j:r rcll-
li.rj.rss.r. Tictoliikcrrrrc nLu.rl I ui sJnontJ.
pohjaiscksi.

- Vrrikkr jlrjcstclrniit ovrrtkin siinri kur.r
nossa, ettii nc toinrivat suorrtk;ivtti)isir-rri je
mrrltelol l ist.rr irt rcrr.r l i,r i kirisct I oi rr r i n not,
ryt)sul-rcleticclot kiisitclLiiin viclii toist:riseksi
jonkin aikra crissri.

- Re kistcriuuclistus oli tociell:r suuri
urirkka. Koko rrtk- i ntirrstnr ktu uri, tict()\'a-
rastojcn, tictojrirjcstclmien jr -liikerlrccn
pcrust.r rlkcrtnettiin ur.rsiksi. Tr'<) tehtiin
kahdcssa vaihccssl sitcn, cttr.i cnsin uusit-
tiin cLikerckisterit ja niit:i krivttrivrit s<x,cl-
Itrkset. Nc otcttiin krivttt)(in liihes vr.rosi sit-
tcn marruskuussa. Nvt olt Ni)suhclepuolcn
vuoro, Niemincn ke rtoo.

Tyiisarkaa riittdd

Tervetuloa mi[[ennium

Rekistertiinti
t
E16keturvakeskus on saanut valmiiksi suuren urakan.
Tytisuhderekisteri, kaikkien rekisterien diti ja isd, on uusittu
tdmf,n ptiivdn tietoteknisten oppien mukaan toimivaksi
tietovarastoksi. Se on kdytdssii kuluvan kuun 4. piiiviistii
tdhtien. ETK:n omat mitlennium-juhtat voivat alkaa!

o

I mo
oall

- Toki tiirnlnkin jilkccn rtiirii riimeii. Is()l-
h t:lli. Uuc'listukscn aiklu tuli csille prrl-
jon palvch.rjcn p:rrantrrmisesityksiri, iclcoita
ja nruutostlrpcitir, joitl ei ollut viiltt:intri
tor-rtri - eikri ehke nral-rclollistakaalt - t()-
teu ttarr j u r.r ri trin'rritr pcrusinfi:ut u trdisra-

kcntrrr.niscr.r vhtcvtlcssii. Sit:i paitsi ntonct
niist.i pxl1 cl1l jr'rr kclrittrirlis- j.r rrrrrutos.rj.r-
tuksista, joitir on joucluttu lykkl:inriiin
cdcl lvtt:ivrit j r r tr ri sitii, ct r.i rr,irnii [)cnrsr.lt-
kirisut on t()tcr.ltcttLli cli rckiste rit toimir.rrt
srror.tk.ivtoss:i j:r liikcnnc Ioirrrii siltonr:r-
pol-rjliscnr. 'l':inrri puoli on r.rvt kur-rr.rossrr.

Siirrctn'jr.i ti)itl jr nruutoksil alctlan tehcLi
heti r,uositu hlutnen'u,li htu r.r'rise r-r jiil kecn,
I(rri Nicminen sanoo.

Hiincn ntuklansl tictotcknisiri rirtkrti-
suj:r oclottlvat vieli scllaisct isot lsiatkilr
knin curo, Vilnra cli viimcise n laitokscn
ulottamincn koko tvticllkc jirjcstclmiirir-r,
Lrtcrnctiin liittw,rit vcrkk<4ralvclut jl ti las-

t()tuot.lnn()n tarpect. Tictoliikcr-rtcer-r i r-r -

tcgroirninen ulkomiristcn jiirjestchrien
k:.rnssrr or-r ih;rn onta lrrknnsa.

Eliikelaitoksilla suora yhteys
rekistereihin

- Te knisct rltkaisLrt jrr n,Ot kulkcvat trse in
krisi kriclcssri. Kr.t n tc kni si ssri ratkaisuissrr
tlprahtuu muutoksirr, tv<)tkin muLlttuvrtt.
Tissri u u clistr-rkscss:r teknisiii avlinsiuro j I
or at suorrrl<.ivttii. tosi:rik.risrrus j.l sJn( )nlil-
pol-rjainen liikcnnc. F,Likchitosten kilnnalta
sc r.ncrkitscc sit:i, cttri nc voivirt jossakin
vai h ccssrr tc lr dri or-n i stir j rirj cste I nristiirin i I -

moituksil jrr nruutoksil ETK:n tvosuhcle -

rckisteriirr sru-nalll tlr.llh kuin ovat tchncct
jo vuodcn vcrrln cllkcrckistcrcihin. Tck
niset virhniuclct tosirrikrrisccrt rekistcriintiin
ovilt olclrilssrt.

- Rckistcrir.ruclistus Iuo liritoksillc nrrrh-
dollisuuclcn tchdri suurcml'ria tvokokon'r'
suuksirr ke rralliru, silLi nc wrivlt trirndn jiil
kccr-r csinrcrki ksi kontnru nikoirla Kel;rn ja
muidcn lrritostcn kaussa slmitnaikaisesti.

-Tyiisuhderekisterln uudistaminen oli vilmeinen
suuri pala Eliketuryakeskuksen rekisterien ko-
konaisremonttia. ilyt ETK:n tietokannat oyat
siini valmiudessa, ette niiden piiille voidaan
rakentaa suorakiyttiilsii ia reaalialkalsla pal-
veluia, iohtala Kari l{ieminen sanoo.

K:rru tosi.rsi:r on kuitcr-rkin se , ettci tvo
s u l-rclcreki ste ri n u u,.listirru ir-rcn iri n akaan
heti nrerkittriviisti par.rnnrt llitostcr.t
F.'f K: I ta srrlnr i i.r p:rlvc l u j a.'lbttakli leri tok
sissa or.r tchn, jonkin vcrran tr.rvijs toir.r-rir-r

ttallisirr rluutoksia s:rrnllla, kur-r ne <x.at
joutuncct ntciclrin tcke rnistcmnte tlkiir
u r.rsinratn ontiit tictojirjcstcl rniriritr.

- ELikcturvrrkeskukscssr-r ns. backofli
cc-t\'() \'iihcncc, kutr lait<>ksct tckcviit il-
nroituksct onristl jrirjcstcL-nisttiiin sLl()raa11

ETI(:n rckistcriin, Nicrr-rincn slno().

Arjen sanelema pakko

Rckistcriuutlistus oli Nicntiscn mLlkr:ul
nlust-ir.tttu. Sc oli pakko tchcLi. -l-vo oli
kuitclrkitr niin suuri jer h:rnklla, cttri sit.i ()n
hri r.tclt rn u kalrn s:r tLirn Lir-r t:istli j o u tr,r rt r-r t
pcnrstclcnrrrrur niin itselle kr-rin m u illekin
t;rlon sisrill;i ja ulkr4'rurlclh. Viclii kcrrln ja

vrU):l:'tssrr. j rirj cstvkscssri :

- Vuosi 2000.
- Aikr oli lllttrn)rltt()rltitsti kulr,rnut

vanhoicrt rckistcrciclcn ohitsc. Nc olivat
aiven vicrlllta plirncetllt:r itjatellcn trin-rrir-r

priir';in tictotcknii kk:ra ja tietoliikcnno,m
p;iristiii. Var-r ho jen rckistcreiclen hall itsc -
nrir-rcn oli kiivnyt hyvir-r tv(iliriksi, cllci
periiti mrrl-rclottonraksi s),),stri, ettii nc oli
tcht_v scl laisi I la ohje I mistovril i nci lli, kic -

lell:i ja ohjclrrrillr, joitlcrr rur)ri,()irr ci
cniri olc. Rckistcricr-r hoito olisi r,oinrrt
kriycLi vlivoin.raiseksi. Mot. Mikai ()li t()
clistcttlva I
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- Hurja homma. C)losuhtect huomioon
ottaen olemme onnistuneet rnelko hyvin.
Rekisterointi toimii ja sieltd saadaar.r cldke -

piitoksil varten ticdot ulos. Se on kaikis-
ta terkein asia. Ndin sanoo projektipiiellik-
ko Ilkka Kivinen.

Ilkka Kivinen on vastannut koko tyo-
suhdcpuolen uudistamisesta. Siihen kr.ru-
luivat konversiot, rekisterointi, rekisteriky-
selyt ja liitrymdt muihin jrirjestelmiin. Hd-
nen vetamessddn hankkeessa on pidetty
vaari muun muassa siite, efte vanhan ryo-
suhderekisterin sislltdmit tiedot on muu-
tcmr siihe n muotoon, ettd ue on loiru siir-
tdd uuteen ja aivan toisella periaatteella
toimivaan tietokantaan. Kaikki uuden jir-
jestelmdn mdirirykset tehtiin ETK:ssa ja
TKP rakensi ohjelmiston.

-Tyiisuhderekisterln tietolen muuttamlnen
uuteen muotoon oll Iso la erltyiste tarkkuutta
vaatlma tyii, slllii lhmlsten eliikkeet perustu-
vat reklsterlssi olevlln tletolhln, prolekti-
piiltlkkti !lkka Kivlnen korostaa.

- Kaikki vanhassa nauharekisterissd ol-
leet tiedot on muutettu uuteen muotoon
relaatiotietokannan edellyttiimdlld tavalla.
Se oli suuri ryo ja vaati eriryisti tarkkuut-
ta, silld ihmisten eldkkeet lasketaan nimen-
omaan tyosuhderekisterin tictojcn perus-
teella.

- Rekisteriohjelmisto on uusittu kaikil-
ta osin sanomapohjaiseksi. Tdmd oli ryo-
suhdepuolen remontin r''aativin ja suuritoi-
sin osuus.

Ilkka Kivisen mukaan uusi jdrjestelmd
on kd1'tossl 4.10.1999 a.tkaen. Siihen men-

nessd kaikissa eldkelaitoksissa on muutettava
tai rakennettava uusiksi ne ohjelmat, jotka
keyttevet ETK:n ryosuhderekisterii.

taSuuri ja kkar tyo

Kehltyspi5lllkkd Slnlkka Puukon mukaan eriSt
ETKrn la T(P:n aslantuntliat ovet venyneet alvan
valtavlln tydsuorltuksiin ty6suhderekisterln la
si$ keyttevlen ETKsn omlcn iovellusten uudls-
tamlsessa la tarylttavlen ohlelden laatlmlsessa.

- Ihmiset ovat venyneet aivan uskomat-
tomiin suorituksiin. TissI vaiheessa ja ti-
lanteessa ei voi kuin ihmetelle sitd, etti
niin paljon on saatu aikaan.

- Yhteistyo eldkelaitosten kanssa on
sujunut hyvin ja sielld on oltu pitklmie-
lisii, kehityspdellikko Sinikka Puukko tii-
vistil tunneLnat.

Sinikka Puukon projektin tehtevdnd on
ollut pitid uudistuskokonaisuus ETK:ssa
silld tavalla ndpeissdin, ette se on tiennyt
paitsi itse myos voinut kertoa kaikille muil-
le osapuolille, mitl missikin tapahtuu. Si-
nikka on myos vetdnyt elikelaitosten ja
ETK:n yhteisti muutoshallintaryhmid.

- Ryhme on pitdnyt kokouksia kah-
den-kolmen viikon vilein. Kokouksissa

on koordinoitu uudistuksen etenemistd
sen kaikilla tasoilla aina testaukia myoten
ja kdsitelry erilaisia eteen tulleita tilantei-
ta. Ryhmdn vastuulla on ollut myos tie-
dottaa jo tuotannossa olevia ETK:n pal-
veluita koskevista uusista ohjelmaversiois-
ta ja jakaa niiden sovellusdokumentaatio-
ta, Sinikka Puukko kcrtoo.

- Olen aika tyytyvlinen siihen, miti
on saatu aikaan. Alkusyksyste -97 ldhtien,
kun saimme muodosteffua laitosten kans-
sa yhteisen ndkernyksen siitt , mitil ETICn
rekisteriuudistuksessa todella tapahtuu ja
mitl laitosten on tehtdvd, yhteistyo on ol-
lut kiinteiiii ja se on sujunut hywin. Var-
masti nein on jatkossakin.

- Sita mielte olen ehdottomasti, etti
muutosten koordinointi ja seuraaminen
seke tiedon jakaminen muutoksenhallin-
nan tapaisessa ryhmdssi on ekonomisin
tapa tehde niin suuria uudistuksia.

Uskomaton
suoritus

lsompi urakka
kuin 7o-[uvu[[a
tehty

| 6riestelmHsuun n ittelija
Esko Taipalhariu:

Taipalharju oli jo rakentamassa ETK:n
tietojfiestelmdii, joka nyt 30 moden jiil-
keen poistetaan tdysin palvelleena keytos-
tii. Hiinen mielipiteensii perustuu vank-
kaan kokemusperdiseen tietoon.

Lainsiiiiddnndn laajentuminen ja mut-
kistuminen on Taipalharjun mukaan yksi
keskeinen ryy paitsi siihen, ettei vanha re-
kisteri jiirjestelmineen ollut endd kovin
kiyttejiiyst:ivellinen myos siihen, etti tie-
tojirjestelmiin kokonaisuudistus on kovin
ryoliis.

- Tietenkin vuosituhannen vaihtumi-
nen, atk-teknisessii ympiristossi tapahtu-
nut kehitys ja keyttejien * asiakkaiden -
tarpeet linjasivat uudistuksen suuntaa ja
sanelivat aikataulun. Suorahakuisuus, to-
siaikaisuus ja sanomaliikenne ovat tdmf,n

-Rckl3terltletolett otl olt.r.
olkeln la eheltl. Tlatolcn
konecllban velvonlan ke-
hlttlmlncn too monen
muun uudlstukron ohella
tfl hin lX{estelmflln elvan
uusle pllrteiti, Tl(P:n llr-
lectelmlilrnnlttetlf a Erko
Telpatherfu senoo.

piiivlin asioita.

- Silloin aikanaan,
70-lulrrn alussa, ei ollut
tyoasemia. Kaikki pyOri
ison koneen yrnpiirille ja
oli tasan yksi vaihtoeh-
to, jonka ehdoilla piti
elid ja rakentaa. Tdniiiln isokoneympiris-
trikin on paljon toiminnallisempi ja pal-
velevampi. Taipalharju sanoo.

tr- On sellainen tuntuma, ettd tietoiirjes-
telmdn kokonaisuudistus on selkedsti
suurempi urakka kuin se, joka -7 2 valmis-
tuneiden rekistereiden kanssa tehtiin. Ny"t
tehty tyo oli monipuolisempi, laajempi ja
hankalampi. Teta mield on TK? Tieto
Oy:n jdrjestelmdsuunnittelija Esko Tai-
palharju.
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Hatun noston paikka

Tydeldkerekisterit olivat uniikkeja syn-
tyessaan. Niiden rakentajat olivat alansa
pioneereja. Sama ilmaisu sopii Taipal-
harjun mukaan rekisterien uudistajiin-
kin. He ovat pioneereja uusien ohjel-
mistontekovilineiden keyft ejine.

- Niille ETK:n ihmisille, jotka ovat
tdmin projektin aikana olleet tekemi-
sissii kiisittelysilntrijen kanssa, nostan
hattua. Vanhoista kisittelysiinnoistd

ja ilmoitusliikenneohjeista on haja-
naiset ja erittiiin puutteelliset kuva-
ukset. Uusien sldntojen kirjoittami-
seksi he ovat joutuneet kiiymiiiin lii-
vitse koko eliikelainsiiiidiinnon ja il-
moitusliikennepuolta yleiskirjeistii
liihtien saadakseen kokonaiskiisityk-
sen niistd sddnnoisti, joiden mu-
kaan on eletry tiihiin asti. Samoin
on laita ohjelmadokumentaatioiden
kanssa. He ovat tehneet todella val-
tavana tyon.

N
l// tr yottomlys ei ole tietotek-

niikka-alan suurimpia mur-
heita. Piinv.rstoin. Nopc:rst i

kasvavalla toinrialalla ou vai-

Matti erl rnen:

- m[utostdldon tawe la lae-
luu3 ovat tl.tystl trlokoh-
talsla. Ponstosgakln on
louduttu tekemiln pe{on
t6ltl govallusten kansse.
Olomme rrkent.no6t tlotty-
l{ lfirfestetmlt lope loko-
nean uuslkd. Suurla tcklc-
torluudlstuks€sta alheutu.
vla lalte yms. lnvcrtolntdr
meldnn el ole tarvlnnut trh-
d5, tletohelllotolohtala
t.ttl torllilnen ranoo.

Poraston tietohallinto-
johtaja Matti Meriliiisen
mukaan Eliiketurvakes-
kuksen rekisteriuudistus-
ta on leimannut terve
meininki. Siini on ollut
hinen mukaansa silll ta-
valla tervetti tekemiste,

pettaa yksioikoisesti joitakin paeteky-
selyje ja otepalveluja. Hiin olisi toivo-
nut ja toivoo vieliikin keskustelua sii-
td, ettt eriille ETK:n palveluille tulisi
jatkoaikaa. Sellaisille palveluille, joille
on selvisti laajempaa tarvetta eleke-
laitoksissa. ]os siihen ei ole mahdol-
Iisuuksia, niin pitdisi porukalla kes-
kustella voidaanko niite tehda yhteis-
hankintana.

- Me emme ole asiakaskuntamme
nimissd ainakaan viel[ valmiita koko-
naan luopumaan esimerkiksi paperil-
le ruotetuista otteista, Merileinen sa-

Muutokset suiuivat
yllflttlivlnkin hyvin

Eliketurvakeskuksen rekisteriuudis-
tuksen - rietojdrjestelmien kokonais-
uudistuksen - vaatimien toiden suju-
minen oli Merildisen mukaan hiinelle
itselleenkin positiivinen ylliitys. Ne
sujuivat seki teknisesti ette muuten-
kin. Tietenkin toite on tehry paljon
kaikissa paikoissa.

- Ios ldhdetdiin viime syksystii liik-
keelle, niin kylld me Porastossakin
teimme paljon toitd omien jdrjestel-
mien saattamiseksi yhteensopiviksi
ETK:n uusien jiirjestelmien kanssa ja
rakensimme esimerkiksi koko hdlytys-
tenkasimelyjfi estelmiin uusiksi. Se on
nyt valmiina toimimaan myos tyosuh-
dejirjestelmiissi.

-Suuriin ETK:n rekisteriuudis-
tuksesta aiheutuviin laite tai muihin
atk-investointeihin meidiin ei tarvin-
nut ryhtyd. Niin kuin sanoin, saim-
me yllittlvinkin hyvin istutettua
ETK:n tietojirjestelmien kokonais-
uudistusten vaatimat muutokset
omaan infrastruktuuriimme.

kea saada ja pitaa kokenutta henkilostoi.
Tiihin olisi kuitenkin pi{stdvd. Kuten Fr.r-

rure CAD:n toimitusjohtaja Antero Asun-
maa sanoo, "bisneksen teon kar-rnalta kai-
ken A ja O on saada ihmiset r.iihwmdrin ja

pvsymidn wossi".
Ammanikdl'noon tarkoitcnujen ticto-

koneawsteisten animaatio-, visualisointi-
ja multimediaohjelmien ja laitteiden maa-
hantuontiin ja markkinointiin erikoistu-
nllt Furrlre CAD on muutamassa modes-
sa noussut alan johtavien yritystcn jouk-
koon. Ia ndlkd kasvaa s1'odessi. Telli hct-
kell[ konsernin palveluksessa on 52 nuor-
ta, korkeasti koulutettua, lihinnii mies-
puolista asiantuntijaa, joista toimitusjoh-
taja haluaa pitlii kynsin ja hampain kiinni.

Millenniumin hengessi

Vaikka Funrrc CAD:r'r henkilosto on [ikc-
toiminnan johtajan Kai Helisttnin mr-r-

kaan luonnostaan sporttista ja aktiiviscsti
kunnostaan huolta pitdvie, yritvs pldtti
panostaa q.6k$yn sdilvmiseen ja n,tissri
viih6,misecn ajoissa ja kunnoll:r.

- Henkilostod on tucttu aikaiscmrnin-
kin. Kuntosalin, $sikaalisen l.roiclon jr cri-
koislldkireiden palvelujcn lisdksi henkilds-
tolle on jirjcstetry ),hteisil pelipiiviii ja vir-
kisrystilaisuuksia. Ainakin kerran vuocles-
sa olemme tehneet pitcmmln reissnn,
jonka ohjelmassa on ollut tirsapuolisesti
asiaa ja urheilua.

Ikirakentccsta johruen Futr.rrc CAD:lla
ei ole ollut isompia tcrveytcen [iitqtil on'
gelmia - innokkaimmatkin n'ralttavat jilt-
tle p.iitteensd ainakin yoksi. Hyvdstd ti-
llnteestrr haluttiin mvos pitil kiir-rni. Bun-r

<>ut ei ole tuntematon tictotekniikka-alal-
lakaan.

- Viimc vuonrla aloitetun Futurc
2000 -proicktin taloitlccru on tcrvecu ja

reippaan henkilost6n ohc[[a parantaa n,r)-
kvkv:i ja n'ossl viihq'mistri.

Ovivalot perinttine

Fr.rture 2000 -projekti aloitettiin kurnppa-
nin etsimiselld. Ifumppaniksi valitun SLG-
konsulttitoimiston kanssa sovittiir-r aika-
tauluista ja peiisdinnoisti. Asunmaa pitdS-
kin riittivin aktiir.ista ja kokcnutta ulko-
puolista vetejlii yhte n.i onnistumiscn tdr-
keirnpdnl edelh,wkscr.rd.

\ -. ---.*-**41*ifldt
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etti koko ajan on yritety tehdii ja etsii
hyvii, oikeita ja kaikille osapuolille sopi-
via ratkaisuja.

- On tietenkin selvdi, ette aina kun
tietojtrjestelmtdn tehdtin ndin perusta-
van laatuisia ja koko asiakaskuntaa koske-
via muutoksia, niin joudutaan tekemiidn
kompromisseja. On kuitenkin syyte ko-
rostaa, ettd Eliiketurvakeskus on tyosuh-
dejtrjestelmdn uudistuksessa kuunnellut
elekelaitosten ja muiden asiakkaiden tar-
peita hyvin. Mielestdni paremmin kuin
elekepuolen uudistusta valmisteltaessa
tapahtui. Ainakin me olemme saaneet
kaikki ne dokumentit ja palvelukokonai-
suuksia koskevat tiedot, jotka on luvatn-r
ja ohjelmistot ovat toimineet niin kuin
ETK:sta on annettu ymmdrtdi. Eri so-
vellusten dokumentaariot, kdsittelysdSn-
not ja kdyttoohjeet, ovat olleet verkossa
imuroitavissa. Se on jouhevoittanut toi-
ti paljon, Merildinen sanoo.

Melii ehkii keskustelun paikka
Meriliistd on jtinyt vdhin vaivaamaan
se, etti ETK osin lopetti tai uhkasi lo-
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- Toinen or.r johdon tuki ja osallistumi-
ncn. Kaikkien on voitava tunrea, ettd mc
teemme tyoti yhdcssd. Organisaatio on
tarkoituksclla pidetty littcdnt, muurahais-
keko-organisaatiota ci t arvita.

- Ovivalotkin ovat entiscrl ),rit.vksen
peruja.

Tunne oma arvosi, anna arvo
toisellekin

Helist6n korostaa projcktir.r alussa tehq,jen
persoonallisr,rustestien ja kehiwskeskuste-
luvalmennul<sen merkitystt.

- SLG-konsultit tcstasivat aluki jokai-
sen tyontekijdn. Testien avulla saitnme
kehiwskeskustelujen pohjaksi selkedn ku-
r.an siitd, minkdlaisia me olemmc ja mitke
ovat meidln edelllg,ksemme) tarpeemme
ja toiveemme. Valmennuksclla haluttiin
varmistaa, etti jokaisella esimiehelld ja alai-

sella on sama tieto ia kdsirys siiti, mihin ke-
hiryskeskusteluilla pyritdan. Tavoitteena
on, etta ihmiset kokevat ryonsd mielek-
kiiksi suhteessa omiin tarpeisiinsa ja odo-
tukiinsa. Helist6nin avainsanat ovat luot-
tamus, avoimuus ja palaute.

- Keskusteluissa on aidosti kuunnelta-
va toista osapuolta ja kirjattava ylos keskus-
teluissa esi-Ue tulleet mielipiteet. On toteu-
tettava se, mitd on luvattu. Kannusdmme
ja rohkaisimme jokaista sanomaan kaunis-
telematta mielipiteensd, kritiikkie unohta-
matta.

Himoksen haasteet

Testien ja kehityskeskustelujen pohjalta
ryhdyttiin hakemaan yriryksen kipupistei-
td. Himoksella vietetyn keviisen viikonlo-
pun aikana henkilosto loysi selkeitd ja
konkeettisia parannusehdotuksia oleelli-
simpiin korjattaviin kohtiin. Tiedonkulun
ja kokouskdyiinnon parantamiseksi jokai-
nen on vasruussa oman, kaikkien ndhtdvis-
sI oler.an sahkoisen kalenterinsa ylldpidos-
ta. Tiimin vetajillii on tiedottamisvastuu
tiimin asioista. Yhteiset asiat kiydaan lepi
joka kuukauden ensimmdisend maanantai-
na pidettdvlissi kuukausipalaverissa, jonka
jelkeen on tilaisuus aihekohtaisiin palave-

reihin.
Tasavertaisuuden ja henkilokuntaan

panostamisen ohjenuoraksi valittiin YK:n
perustuslaki. Tavoitteet ovat tasa-arvoi-
suus tiedonkulussa, tyovdlineissi ja palkit-
semisessa. Iokainen tiimi velvoitettiin
puuttumaan oman ryhminsd puutteisiin.
Virkisqvstiimin vasruulle jdi huolehtia siiti,

valkka Asunmae (oik.) la HellsrGn ovatkln tyytyveisii Future
CAD:n omaan TYKY-prolektlln, oma tyiielikeyhtiti saa plenti kri'
tllkkle. Slltl saatu tukl lIl kovln vihiilseksl.
- Ty6ellkekentiltl tarvitaen parempaa yhtelstyiiti. Kokcmusten
valhto la valmllt maltit hyddytt{vet enlten plenlS yrityksiii, niln
nllden raialllEet resursslt siiistyislydt'oikeaan" tyiihon.

Future 2ooo

etti yritys panostaa liikuntaan ja perheen
yhteiseen toimintaan.

Future CAD:n visio on olla digitaalisen
suunnittelun, median ja viestinnlin johta-
va toimittaja ja asiantuntija, joka panostaa
loistavaan asiakaspdveluun ja jossa jokai-
sella tyontekij[llii on mahdollisuus palkit-
semiseen. Projektiryhmdn tehtave on kar-
toittaa erilaiset palkitsemismuodot ja laa-

tia niiden pohjalta ehdotus yhteiseksi pal-
kitsemistavaksi.

Hyvien ihmisten talo

Himoksen palautteen perusteella Future
2000 -projekti ndyttii etenevdn oikeaan
suuntaan. Henkiloston antamissa ruusuis-
sa toistuvat sitouruminen, motivoitunei-
suus, aktiivisuus, avoimuus, oman paikan

tiedostaminen ja vhteishengen vahvistumi-
nen.

- Pienessi yrityksessd tyoky$yn ja moti-
vaatioon on kiinnitettdvd huomiota riittdvdn
ajoissa. Yhdenkin avainhenkilon ldhto saattaa

olla katastrofi, silli uuden ihmisen loyt[mi-
nen ja sisiinajo kestdvdt, sanoo Asunmaa.

Motivaatio on Helist6nin mukaan usein
yllittivin pienesti kiinni.

- Tulosta ei synny, jos ihmisilli on runne ,

ettli yriryksessl kahmitidn ja yrityksen sddn-

not ovat erilaiset eri ihmisilla. Raha ei yksin
riitd kannustimeksi. Asiantr-rntijaorganisaati-
ossa ihmiset tarvitsevat arvostusta ja avointa
tietoa omista mahdollisuuksista ja yrityken
rulcvaisuuden suunnitclmista.

lekstl Leena Lainema I Kuvo louko Loitinen
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On n istun utta tykyii Vaasassa

Mah is opasti AB B t{1;,T,'l#tTJ:;ffiTrI

Controli ir veket'':1T,'#;;ffi[[[.:#:ii;
kunnon ylliipittimiseen. Ndin ajatellaan

vastuunottoon Vaasassa.ABB:nsikdrdisissiyksikriissr
ajatus on kantanut kaunista hedelmdd.itsesta *':tHtlil,:ilillltJ#"ffi1:[:H::i]Til;[:

BB:n yksikoissii Strt)mbcrgin
mde lld or.r pitkdt pe rirrtcct
suonralaisesta teollisuusjohtl-
miscstr. Ennen vanhaan

t:im5 tarkoitti Suon-rcksi sanottun:r, cttii
vhdet jol.rtivat ja toisct tckivlt. Kliskyjii
sltcli eikd suunnitelntista pahemmin huu-
clclttr ctukaiteen. Nvkvisin kaikki on toisin.
Muutama vuosi sittcn aloitettiin rykyt<>i-
minnan nimissri Mahis-projckti, joka on
ABB:n Vairsan tchtaider-r t],osuoieluvaltLru-
tctun Erkki Kr-rusikon mielcstd Iisil.rnvt
nrcrkittlv:isti vuorov.rikutusta jl avoi-
muutta.

Tekstl Eino Nykiinen I Kuvat lyrki Tervo

Toimir-rnan motiivi on Kuusikon nru-
klan hyvin sclvti:

- Meill;i on ontrt cla.ikcsliiti(i, iotlka
tililtni or.r l.reti puoli r.niljoonrra urarkkaa

1'rois, kur-r uusi eldkctaprttrs tulee. NIe m
rne scn cl:ikesiiriti6n tlscissi.r, rnitri svntc-
jri vrifi.s on tcltnyt. Tunncntmc siis hcn-
kiltiston t,vossi jaksamisen merkin'kscr-r.
Mahikscn innovli.rtio piilce siind, cttii
tviimralla pitlisi ihmistcn tuntca hyvlii
fiilistl jr jaksair. Tavoittcen voi mI:iritcl
li se lkcristi niin, cttri 1'rririlsilssrr ihr-nisct
lihtisiv:it elikkccllc r.astrr 65 vuodcr.r
ikiisinri.

lohtaminen avainasemassa

Kuusikor.r hyven ty,dfiilikscn rcsepti on
yksinkcrtair-rcn.

- los johtamiltcu ()n huonoa teri tyii
on hlvir-r rljoitcttr.rl, ihnrinen plliu lrcl-
posti lopprrun. N.iirr ollcn .rroirrrrrus jir
johtajuirs ovrt kcskeisiri kchittlinrisen koh-
teita. Ison yrirykscr-r r-r-rittakaavassa ongcl-
nrat sl-tilttilisivat kcrtautuir rontlhclusmri-
se na lopputuloksen:r. AllB (lontrolissa
t()teutcttu Mahis-oh jclntir onkin j:inr-rittii-
vri yhclistclmri tyote rvc),mri j.r n,t)paikar.r
johtamiscr-r rncnetclntil. Kuusikon ntu
kaan terve'r,sulottuvrruclcl la hirlu trr:rn k<r

rost:u yksilo:i jar hrinen ()lttilrt \.astullt:tilt
kchin kscrr llhtokohtanir, r'lt utta s,lntltiri -

kaiscsti on tuotu esille tvrivl-rtcisiin mcrki-
t)'s '

Mahiksen r.rime lld ltipi vicn, kchitvsol-r-
jelma alkoi vriwstt r.uosina 1992-94 pa-
hasti koctellccn hman jhlkirunnclmissa.
Ticqsti Yrirl'ksess.i on jo ilt ix Jiilr scrtrrlrru
tapirturmien kehiWstd, tuottitwluttx j:t cld
kekustanr.ruksia. Mirhikscssrr liikkcelte hh-
dcttiin yksildtasolta tckcmiillti pcrustcclli -

sct ledkririntrrkastuksct ja lirborltorioko-
kcct. |okaincn tlrkastuksccn osallistunut
sai tarkm analll,sin or-nasta ten,evdentilas-
t:ran. Kuusikko snrnoo. eftd emrcn larnaa ci
voitu ajarella, ctti liihkeelle olisi lihdetn,
tcrveyspoliittiscsta Lrlottll\.uuclcsta. Sc or-r

Kuusikon mukaan s).r'risti kuIttur-rrir-rcn
kvs1,r-r-rvs. Yksittriisen ihmisen tcrveydenti
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lirn katsottiin oler"ln syr'5sti hcnkil<)kolrtai-
ncn jr tarkisti virricltu asiir. Viraslssa liipi
murt() pcrustui trrkirstustct-t vaprrrehtoi
sllutecn.

- IQikkiairn olisi tvkvtoinrinnrru l-ritri-
n)'t m Lluttrla ),htci sktt Irnrrssl kr,r lttu u ria
pal j on cnclt'rnrrir-r, j otta l,ksiliit slirtaisii n
kan tanliall en e mnr iin \':1stu util i tsestilir-r.

Hcnkil<istt)pii:illikki;'l'rpio Palolahti
selvi ttiiri M:rhis ol-r jc I man n i utec t-t li i tnlle
:rjatusta niiin:

- Kr.rkaln ci pyst,v tekcmririr-r nrit*in
toise n tcn'ct,de n puolcst:t. Sen sijaan hcr-r-

kiltistostridn hr.rolehtivir vritvs r'oi t:rrjota
n.ral.rclollisuuclen vksi lon kehitq'miscllc ja

hrincn kuntonsa vllipit:iruiscllc.
Her-rkiltrst6 johtion rrsiautu rltii rltki n

korostavlt usein hcrkristi klikcnhistcn
knstil-u1usten vdltti-rristri. Mrrl-rikscn tryai-
sia lunkkcitir sartetailn pitli turhiur krllii-
nl. Prrlollhcict-t tcrvcisct ovat toiscnl:risia :

- Tdnrrihrir-r kuulur.t olecllisenir osirnr
nykyaikaiseen t,viihon ja tulcvlisu trtlcssrr

kchittvnrisasiat ovat yhri tiirkcrinrpi osrr

S'i)Prosessia.
- Jos ihmiscn osiliruinen alkla olla

pu uttccllista, r'rrje alka:r voit tukklrrsti viri-
kuttax htncn tvokvkvvr-rsri. I os ih Ittirt c t-t

sitri vlstoin tuntcc, cttri hr.in osrr:r, niir-r l-r:in

varrnasti hrrluirrr oppia lisr.iri. Se ott ot-t-tirtr.tn

aLlttamran r\ i)cliinrrissd pys,vmiste.

F,rkki I(uusikk() sanool cttii k)'scessa

on woc l:imrill kcstlvi-in ke h i tvksc n In ukiii -

r-rcr.r toi nrintrrnrrrlli. Ku usikko I uon nchtii
Vaasan toimirltrtirpra pictrten lskcltctr
politiikaksi, joss:r tuloksct ci\,.it toki nriv
he ti. Picnistrikin lskclista on joucittttu
klmppailenrrun, scn Kuusikko n-tvdrttdri.

Olcn nrinii saanut iunnurttivl'rclistl,s-
liikkccr-rkin krrnssrr vririntriri, nruttr kun asi

.r:t ljlit trtrpccksi voitnlkls [)crs()oltit, ci
porr"rkka ole kaurrn prnnut vilstruul.

Kuusikon mukalu tchtaatt lumirtti-
osast()n perusjisenistti suhtautui variruk-
selliscsti criwisesti ten'cvstlrkrrstusten tic
tosuojaan. Palollhti kcrtoo, ctti tervc)'s-
tarkastustcn alkiress;r moni epriili, tchclirir-r

kti rulostcr-r perr.rstcclla l-rcnkilt)stiin sancc

ralrslista.
'lbis.r.rlt.r 

t rsrtllist tr tnirtcu tcrvcyst ilr
kastuksiin oli 99 -proscr-rttista, r'aikka trrr-
kastuksct olivat vaplachtoisia. I(nn sittcr-r

oli rikr plr.ittril virulliscsti ohjcln-ra, niirr
cnsimmriincn Iuottrlr.r-u.rslrenkiliiiclcn vtu-
tirnus oli, cttei tcrvcvstlrkastuksia sitir lo-

PcttillI.
Pelolrrhti tr.rlkitscc :'rsct'urcmuut()kserr

kuvastavrrn ltrottrmuksct.t kasvuar.
( )lccllincrr osrr I\ l.rhikscn toi Ittitt Itast.t

sur-rntillrtr.li fl,t)el:irniir-r sisiiltt)jen kehittl
nrisecn. -l'vornencteLnien kchittilniscksi
joklista rl orrtckijriri kartuustcttiin itsc
n'ricttimririr-r undistuschcilrtr-rksil. Tril-rrir-r

lol'rkrxrn kuuluu nr)ro\ er'la stcn hatujlr-
jcstchnien kcl-rittdnrinen alkacn ynrpiristo-
jlrjcstclmristd. Kuusikko tiivistriikin Ma-
hiksen ja siiti jltkur-recn uucle tr toimiutl
kn I ttr.r u rir-r cli nrrin tavlksi, jokl srrrnllla
lncrkitscc vrity'stilosofi lna kokonaisvaltlis-
ta liiketoir-r-rir-rtll.

Tytin kehittiiminen auttoi
jaksamista

Miksi sitten vilst:rrilr it t t tovrti.ttioita ttt t'tttt tt

olevln yirikcl totcuttra kaikissa suomalai
sissr vrin,ksissil Erkki Kuusikko tiivistiil
ornan nrikcmvkscns:i t'tdit-t :

- Mot-tcssrt firlttass:t trissd nraassl ptthtt
txan ryk),std. Kur-r sittcn tykytoiminta aloi-
te tailn, r'htc n ii onn i stu r-uisctr n t ittrrrina

kiyteryt sairausl-roissrolot panuhtavatkin
14iis1'riiin.

Kutrsikon rniclestl trissri vai[-rccssa
l-n() nessa. 1'ritl,ksessii aj aucl utart't ttskon-
puuttecscerl.

- Ajrtellaanpa vrrikka n-re idin n'6maa-
ramffrc, niiitd trillr.i rniicllti tvijssl olevia
3000 ihn-ristl. 'fr'in-r:i on yhteiskunnan Li-
pilcikkaus, cir,:itki kaikki taiell.'i voi olla
kovlkuntoisia. Kun mittarcina pridctl:in
tuottitvu Lltta) tapatttrmicn ntiiri:i, kchit-
t:inristoi rtti:t t:ri :rloitctoi rttint lir, Irii n tuot -

tlvutrdcn snhtccu kirnnrttrvuus Ptrtnec
tictysti hcti aloitustilivuotcnakin. Halstee
r-r:r meilliikir-r on seu kLrssisen 80/20 sri5n-

niin mukaiscsti se 20 proser-rttia rnukaatr
trihir-r toimir-rtau-r - jl siin:i valclitaur ryot-t-
johdoltir ji.r eri ctupiirien johtajilta n.rcl-

koist:r taitoa saaclir rttuut ttskomaln, etti
icl crr kirnn irttarr totcutt'.la lopp uun seekka.

- Koskrr :rsctrtcidcrt tllr.ruttilmittert on
krikistl hitain kchir,vksen vaihc, se vartii
johcloltakin pirur.r pitkld pinurra, Kr.rusik-
kcl sanoo.

ABII (lorrtrolissa Mahis Lihti elulle
ope ratiiviscsta johclostrr, ja har-rkkee n scu-
raa\':rssil vlihecssa yastl vetlcttiitr muklan
lttuun nruilssa tt'otcrvet'sascrna. Tltttmin-
takvkvi edistettiin liikuntaol-rjclmiltl, joi-

$tl)etitke
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Tyky on ABB:tli kunnlassa.

de n t4rtevcicssri anr-rcttiir-r ;rerustelcvaa tiet()a ()rnau $r,siscn kun-
non htrolehtirliscn mcrkirykscsta. Normatlikuntoisiksi toclettu-
ja tucttiin ylLipitlr.r'rd1in kuntoaan ja huonoku nroisiksi har,aituil-
lc annettiin criryistd ohjausapr-ra.

Kuusikko allcviivaa ntonecn ()ttccsccrl Mlhista tyoyl-rteisnn
kchittdmis<;hjclntana, jossa esimicstoimintaa ntoclcrnisoitiin ja ryi)
tiir-nivtcttiin. Tintil-r ansiosta ihn-risct oppivat kdl,ttdnriln cncrn -

mdn <>mia vahvuuksiaan ryossi, tckcr-r-r5:in ratkaisuja ja pilitdksii
sckl vaikuttamall taite kautta q,on kulkuun.

- Tyt)n sisilldllincr.r kehitfi,n.rincn oli niin nrcrkittdviid, cttri
jaksarnincn ()n paralltunut sitd kautta sclvdsti, Kr.rusikko painot-
taa.

lhmisiii eivoivaihtaa

Tdss:i vlihccssl herld kvsr.ntr.s panostclt ia tu()tostcn suhtccst:r.
HcnkilOst<)pririllikkti Tirpio Palolal.rti cl.rdottaa, cmri sr-roraviivais
ta tulosmittausta ci ndhtdisi piriasiaksi, koska hintakvsyrn),s ressl
ja nvt ci olc vritvkser-r kannalta sc tdrkein kritceri. |oka tapauksessa
on sclvrid, cttii varhaincn elikkcellc siirwntincn on kalliste, kos-
ka yritykscn olt teytettlvl vaje. Tirkcintd on Palolahdcn rnielcs-
ti osaamiscrl tukeminen, koska ilrnan sitri ei ole tulcvaisuutta.
Niir.rpri M:rhiksen virallisen piitosvaihcen jllkccn ABIS (irntro-
lissa aloitcttiin r.uosi sittcn osaamisen johtaminen.

Tavoitteena on pcrusrakentciden kunnostamincn, cli n,on
sisill6n ja tiimiryt)skentclyn kchittdrniscn kalrrra piisrlln scuraa-
valle tasolle-

- Me pyrirnn'rc r-r-rldrittclcrnlin toiminnan visiot, strarcgirt ja
tulevaisuudcssa tarvittavat osaantisalueet aina yksilotasollc asti.

- Siindkin jokaincn on tictenkin itse vasruussa omasta kchit-
tvmiscstdil-r, mutta visioiden perusteella jokainen ainakin tictlii,
miti hilrclt:i tullaan odottan'raan.

Palolahdcn omassa visiossa infbnr-raatiotcknologia on selittlvii
tekiji, joka tulec vaikuttamaan uskomattoman paljor-r organisaa-
tioraker.rteisiin. Ratkaiscviksi nousevat laatu, aikir ja rehokkuus ja
graikkasidonnaisuus tulcc hdviemaen. Koska ihmisii ci r.oi vail'rtaa,
pitid os:ran.rista kehitt5d.

- latkossa tln itaan my<)s arvoy'ohtamista, Palolahti sanoo.
Parin koln'rcn vuodcn ohjelrnallnr ABB (lor-rtrolissa on tarkoi-

tus viecld kipi jrtkuvan oppimisen ohjclma, jossa csimichcn tdr-
keimn.rdksi tehtdviksi muodostnn alaisten oppimiscn ja kctritq,-
miser-r tukcrnir-ren. Kur-r tdhdn paestddrr, onkin ryky-ajatteh.r pal-
jon laajcntur.rut kcppijumppatasolra.

uomessa kuntoutukseen kdytettin vuosittain
useita miljardeja markkoja, joten myos tuloksia
on lupa odottaa. Tihdn saakka ei kuitenkaan ole
saatu kovin tarkkoja tietoja siitl, miren satsarut

varat tlrottavat.
Esimerkiksi viimeisimmin ryokykybarometrin mukaan kui-

tenkin perdti 90 prosenttia suomalaisista uskoo ryokykye yllepi-
tevdn toiminnan olevan myds taloudellisesti kannattavaa. Kuiten-
kin vain kolme prosenttia vastaajista katsoi tellaisen roiminnan
edistdncen psyykkistd jaksamista tai lisdnneen hyvinvointia ja hen-
kisti vireytti. Tuloksia on selitetty silld, ett:i tyokykytoiminta on
liiaksi pelkdstddn {.ysisen kunnon paranramisra ja unohtaa tyoyh-
teison laadullisct tckiiet, ilmapiirin ja tyoolojen kehittdmisen.

Tyokykybarometriin vastannect arvioivatkin, etti joka kym-
mcnes tyossakdyvl on vakavasti uuvuksissa ja yli puolet jonkin
verran rasittur-rut tyossaen.

Ei yksin fyysistii kuntoutusta

Valtiokonttorin erikoistutkija lrrua V titin tin en -Tornpon johtanta
tutkijaryhmi antaa ny't tyokykybarometrin arvioihin aikaisempaa
konkreettisempia vastaukia myos kuntoutustoiminnan taloudel-
lisen kannartal,uuden osalta.

Tutkimuksessa oli mukana reilut I8 000 valtion virastojen ja
laitosten ryhmdkuntoutujaa ja noin 4000 yksilokuntoutukseen
osallistunutta ihmistd. Kuntoutu;'ista kerdttiin pohjaksi rckisteri-
tietoja, jotka kertoivat heidiin aikaisemmasta kuntoutushistorias-
taan, sairauspdivirahajaksoistaan ja eldkkeelle hakeurumisestaan
rrrosina 1989-1997.

Tutkimukseen kuului myos kaksi kyselyaineistoa. Ensimmdi-
sessd tarkasteltiin 1800 vastaajan tyokykyii yhteensi 45 tyopaikal-
ta valtion eri hallinnonaloilta poikkileikkauksena vuodelra 1997.
Osa vastaajista oli osallisrunut kuntoutukseen, osa ei. Toinen ky-
sely ajoittui l.rrosi.lle f 986-1998 ja siinil tiedusteltiin 3600 hen-
kilon tyokykiyn vaikuttaneita tekijoiti seke iakson alussa ettl
lopussa. Tuloksia kaytettiin muun tiedon ohessa ryhmdkuntou-
tusohjelmien suunnitteluun.

E

$ttieritke

Riitttivtin varhain aloitettu ja hyvin
suunniteltu kuntoutus tuottavat tytinan-
tajatte mytis suoranaista rahatlista
hytityii, ku n sairauspoissaolot vfi henevit
ja ettikkeelle siirtyminen my6hentyy,
selvifr 6 Vattiokonttorin tutkim uksesta
"Kaikki hyvin tytissi. Tutkimus varhais-
kuntoutuksen vaikuttavuudesta valtion-
hatti n nossa". Tytinantajan nettohytity
yksiltikuntoutuiasta saattaa olla jopa
useita kymmenii tuhansia markkoia
kuntoutusta seuranneina vuosina.
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VALTIOKONTTORI N TUTKI M US:

Kuntoutus kannattaa
mytis taloudeltisesti

Yksilokuntoutukseen osallistuneille suunniteltiin jokaiselle

oma ohjelma, joka sisdlsi laitosjaksojen lisilsi enemmdn myos lii-
kinndllisti kuntoutusta. Ryhmlkuntoutujille jlrjestettiin puoles-
taan erilaista yhteisti toimintaa, jossa pdipaino oli liikunnalla,
painon vartioinnilla, stressin hallinnalla ja rentouruksella.

Kuntoutus ei kuitenkaan keskittynyt yksinomaan flysisiin
harjoituksiin, vaan kullakin tyopaikalla tutkittiin myos tyoilma-
piiri, rasittavuus ja jopa ryotavat.

Etiktiitym inen tykkiitintyi

Yksilokuntouruksessa mukana olleet liihtivit elikkeelle pertti viisi
r,uotta myohemmin kuin muut valtiolla ryote tehneet keskimdd-

rin, jos tarkastellaan seki tyokp,l,ttomy,vs- eni ykilollisid varhais-

eldkkeitd. Ryhmdkuntoutujat eivit saavlrttaneet aivan niin hyvii
tuloksia, mutta heilidkin cro tyotovereihin venyi koimeen lrro-
teen. Kuntoutukseen osallistuncista eldkkeelle siirryneet valikoi-
tuivat selvdsti vanhemmista ikiryhmisti. Ryhmdkuntoutukseen
osallistuneiden eldkoiryminen oli kaiken kaikkiaankin harvinai-
sempaa kuin valtion sektorilla yleensd.

Kuntoutukessa mukana olleiden sairauspoissaoloja seurattiin
rekistereistl viiden moden ajan. Molemmilla tutkituilla ryhmil-
ld poissaolot vfienivit kuntoutuksen vaikutuksesta selvdsti. Eni-
ten laskua oli yksilokuntoutukseen osallistuneilla, jotka sairasti-
vat enemmdn jo ennen kuntoutuksen alkamista. Rvhmdkuntou-
tukseen osallistuneet olivat rutkimukseen lihdettlessd terveem-

pii, joten muutoskaan ei ollut niin suuri. Kuitenkin myos heiddn
sairastaurutensa vf,heni.

Taloude[linen hytity metkoinen

Sairauspoissaolojen viheneminen ja eldkkeelle siirtymisen lyk-
keentyminen yhdessd tuottivat tdmin tutkimuksen mukaan
selvli rahallista hyorye ryonantajille . Yksilokuntoutujan osalta
saavutettu hyoty arvioitiin kaikkein suurimmaksi, perdti noin
30000-33000 markaksi kahden kuntoutumisen Pdetrymiste
seuranneen vuoden kuluessa. Ryhmikuntoutuja silsti wonan-
tajalleen selvf,sti vdhemmdn, eli vajaat 6000 markkaa vuodessa.

Sddstot saatiin kaiken lisdksi synryn'ridn melko alhaisin kustan-
nuksin: ryhmdssi noin 2500 markkaa henket kohti ja yksilollises-

sd kuntoutukessa hieman enemmin, 6400 markkaa. Kustannus-
hyorysuhde oli siis erittiin hyvil

Henkisen kuormittuneisuuden osalta ainakaan tihrin tutki-
mukseen osallistuneilla ei havaittu vaikutuksia, vaan kuormittu-
neisuus oli seilynw ennallaan. Tulos saattoi kuitenkin olla tutki-
joiden mielestd hyvd, koska kiire ja ryopaineet olivat koko ajan li-
sdiinrynect.

Valtio kuntoutti viime u.ronna reilusti alle f 0 000 ihmistd
noin 130 000 palkollisestaan. Mdirdd on siis vara kasvattaa, ja ai-

nakin tdmdn tudcimuksen valossa se myos kannattaa.
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Eliiketurvakeskuksen tutkimusososton yhteyspdtillikkii Simo Forss, tutkimuksen tekiji)

H
oo

oo oo Pgvhlsisti
ryossapr aat

E*#.t[]r##*1i,ffi[
Tdllaisessa ryoyhteisosst on paljon sellaisia tekijtiiti, jotka pitd-
vdt ylld tyoyhteison mc-henkei ja hyvei ilmapiirii. Silloin mvos
ikeenryvli viihqy ryoyhteisossd, pir:il ryosrein ja on halukas jat-
kamaan tyossekayntildn eikt haikaile r.arhaiscldkkeille siint
mddrin kuin vdhemmdn kehittyneissl tyopaikoissa. Tillaisia
ndkymiii saatiin Eldketurvakeskukscssa kflynnissl olevan ikddn-
tyvien tyossd pysymisprojekrin osatutkimuksesta Tyoyl'rteison
kulttuuri, ikdpolitiikka ja ikiinq.r,d vdesto.

Ikiinryvien ryossi pysymistd on yritetry edistdd monin kei-
noin. Varhaiselekkeiden kriteereitd ja ikarajoja on muureltu,
kuntoutusta on tchostettu, on tehty komitearyoti ja laadittu
suosituksia sekti ehclotuksia. Tyoolojen kchittdmisestf, or.r
myos puhuttu) mutta konkreettisia toimia scn suhtcen kaiva-
taan edelleen.

Tyoolojcn kehitttmistl kannarraa tehdd todcr.r teolla, kos-
ka pidemmdlla tihtiimclla se on rehokas kcino chkdistd pakoa
ryoelemeste. Tyossi pysyrniseen pakottaminen esimerkiksi ikii-
rajoja nostamalla ei vtltttmlttd johda roivotrulrn tulokscen ja
se on myos kiytlnnossd hankala vaihtochto.

Tyossd pysymisprojcktissa tutkittiin ikdiinqvien q,ossJ pv-
symiscr.r edellytyksil ja siind erityisesti toimipaikkojen ryoolo-
jen merkirystd. Tutkimus yriryskulttuurin merkityksestd tuntui
antavan kiinnostavia lehtdkohtia pohdiskclullc iktintyvdn ja
tyonteon vdlisestd suhteesta. Tutkimus kohclistui metalliteolli-
slruteen ja vihittiiskauppaan, joiden piirissd tchryyn kvsellryn
vastasi 235 toimipaikkojen johtoon ja 2559 her.rkilost6dn kuu-
luvaa. Tutkimusaineisto kerdttiin vhdessd Tyotervcyslaitokscn
ja Tilastokeskuksen kanssa.

Yrityskulttuuri[[a keskeinen merkitys

Tutkimuksessa havaittiin, etti hyvin kehittynyt yrityskulttuuri
on monin tavoin yhtcydessi ikidntyvien ryossd pysyn.riseen. Sc

srilitclcc ensinndkin yrirysten suhtautuntista ikdinr),ien ryossl-
kiynnir.r tukentiseen. Asiaa tarkaste ltiin yriryskulttuuria ja ikiin-
ryvicn tukcmista koskcvan yhtcvdcn avulla.

Yrityskulttuuri ndyttdi olevan vahvassa yhtcydcssl ikidnry-
vicn tukemisecn. Hyvin kehitrynecseen kulttuuriin liittly olcn-
r-raiscsti myontcincn suhtautumincn ikrilnrynciden n'ossd p1,sy-
rnisee r-r ja sen tukemiscer-r. Vdhcmmdn kehittvneissi kulttuureis-
sir on suhtautuminen ikdlnt,wiin tdsst suhteessa hyvinkin kiel-
teistri.

Hcnkiloston aineistossa miratru yriryskulttuuri on kiintcf,sti
yhteydessd myos ryossi viihty,'yytecn. Hyvin kchitwncen kult-
tuurin toimipaikoissa viihdyteiin q,6ssri parcmmin ja ollaan siihen
ryltyvdiscmpid kr.rin vdhcmmln kchittvncissi kulttuurcissa.

Tyiityytyvii i syys ti rke6d

Yriryskulttuuri pysqy muokkaanlaan mvds ikiiinrwie r.r, tlssd yli
45-r'uotiaiden ajatuksia varl.raisellkkcellc siirwmisen ja tyossti
pysymisen vllisessi puntarissa. Yrityskulttuurin yhtcyttl ryt)n
jdttt;- ja elikeajatuksiin selvitettiir.r muun muassa chdollisen,
rytinte()n ja ryosta luopumiscn merkirt,std n-rittaavan kysymvk-
scn avulla: "]os saisitte joka tapaukscssa riittivdn toimeentulon,
miten mencttelisitte mieluiten"f Tdllaisessa takrr.rdellisesti riip-

Tytissil viihtyminen ia yrityskulttuuri

Hyvin hhittynyt Kohhlaisesli kehittynyt lliihe0 kehifllmyt
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5u hta utu m i nen i kiintyvien tyiissii kiym iseen
pumattonlassa tilanteessa vain noin kol-
masosa yli 45-vuotiaista lopcttaisi w6n-
teon saman tien ja hiemln yli puolet.l'trt-
kaisi wontekoa normaaliin tapaan.

Tutkimukscrr mttka:rtr mvi)s tvoss:i
viihrynrinen ja tylty-vIisyr,,s otlaart tyo
hon eclist;ivdt iklIntlvien halua j;rtkaa
tydeltimdssi. H,wtin yrityskulttuurin ja
o,ohon tyytyvdisyyden yhdistclmd kan-
nustaa merkittevlsti ikdrintyvid jatka-
maan tyossti ja vasta:rvasti vdhemt-ndn
kehittynyt krrlttrruri ia tytityytvmitto-
mvvs 'r.ahr.istirvat valmiutta siirtyi var-
hair-r ellkkeelle .

Hyvli yrityskulttuuri on avoin

Hy,,i n yri tysku ltrtt tr ri rt perirrttcct,lr';rt
kehittyncct vihitellrn organisartioteori-
oiden kehiwksen mukana. Nykvkrsiryk-
sen mukaan hyvin kchitrynyt vritvskult-
trruri on cnnerr kaikkce avoitt, vttorovai-
kutus on avointa ja ticto kulkee h1.vin
joka suunttran vritykscn osien ja scn he n-
kiloston vdlilld.

Toirnipirikat ovat innovatiivisia, niis-
sI arvostetaan luovutttta, r.rudistusmieli-
s)lttd ia tieto-taidor.r kehittdmistd. PIii-
toksentcko on pitkdllc delcgoitu, ir orga
nisaatiossa on vdl-r:in hierarkkisia kerrok-
sia. Vanhoja menctelmid, jotka perustu-
vat sidntokokocln.riin ja tiukkaan valvon-
trarr ja kuriin ei hpdssl organisaatiossr
enairi juurikaar-r esiinny. Tavoittcet p1,ri-
teen saavuttamaan enemminkin "yhtci-
seerr hiilcen puhaltam:rlla".

Henkilostor-r tarpeet ja odotukset pr'
ritif,n hr,romioimaln h1.vin ja sen vuoksi
vritykser-r tuotantotavoitteista voidaan
joustaakir-r tarvittaessa. Tvotchtivien hoi-

dosta huolehtivat pitkrille l,ksittdiset ryh-
mlt ja tiimit, joilla on jokscenkin itscndi-
nen pedtosvalta siitd, rniten tyot tchdiien.
Henkilosto sitoutuu yriryksen pdintnii-
riin ja toimintaan ja sc tlrntee selkeisti
YastLlunsil q,on laadusta.

Hwi orgar-risaatio korostaa ihmisten
osaamista,,ota edistetien panostamalla
henkiloston ammattitaitoa ylldpitdvtiin ja

parantavaan jatkokoulutukseen. Koulu-
tus ja kuntoutus nihdddn usein vaihtoch-
tona varhirisellc eldkkeelle siirrymisellc.

lo[-rtan-risessa -vleensd ja esimiesryossd
sovellctaart setnoja h'utJn organislation

Periaattcitr. Erityiscsti kanntrstavaa esi-
nriesntlil pide ti;in tlrkcInd.

Yrityskutttuurin kehitysnikymiit

Yriwsjohto pit;i[ toimipaikkojen kulttuu-
ria useimmitcn kohtalaisen kehitwneenl.
Hpin kchitqnyt kulttuuri turrnistctaarl

Viihiin
iehittynyt (35)

melko
kielteinen

hyvin
kielteinen

noin joka neljdnnessi vdhittdiskaupan
toimipaikassa, n-rutta metallissa vastaavas-

ti vair.r noin joka kymmenennessd yrityk-
sessd.

Metallin ja kaupan hcnkiloston mie-
lestl toimipaikkojen kulttuuri on useim-
miten vain vdhin kehittynyt, ja hf/ane
sit[ pitcd vain noin joka kymmenes vas-

taaja. Johdor.r ja hcnkiloston ntkemysten
ero on siis hyvin suuri. Se antaa aihetta
pohtia kdytdnnossd sitd, misti tdllaiset
erot voivat johtua ja miti niiden pienen-
tlnriseksi voitaisiin tchdd.

Tutkimusaineiston analyysi jatkuu
edelleen ja siitd saadaan lisdvalaistusta
rruun muassa edelle hahmoteltuihin nd-
kymiin. Jo nyt ndyttdd kuitenkin ilmei-
selte, etta yritystcr.r sisdiseen kulttuuriin
liitryvii tekijoita olisi aiheellista kehittld
klytinndss{ yrityksissii. Kehitystyo on
vaikcaa, mutta ei mahdotor-rta. Yritys-
kulttuurin tiedetiin muuttuvan vihitel-
lcn, kun siiher.r liitryvit osatekijf,t muut-
tuvat.

Muutosprosessissa yrirysjohdolla on
keskeinen osa, mutta sc vaatii myos hen-
kiloston panosta asiaan. Yrirysjohdon ja
henkiloston ndkemysero nykytilanteesta
on tietenkin ongelmallinen kysymys.
Kummankin osapuolcn selvd enemmisto
oli kuitcnkin samaa mieltf, siite, ettd ke-
hirysryotd tarvitaan. lokseenkin yksimie-
lisi:i oltiin myos siitd, missd yrityskulttuu-
rin suurimmat puutteet ovat. Tyopaikoil-
la tarvitaan sen mukaisesti eniten kannus-
tavar-r ja innovatiivisen otteen sekd kan-
nusta\ran esimiestyon kehittimistd.
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E[Sketurvakeskus

I Luonnontieteiden kandidaatti 5i
nikka Puukko siirtyy vuoden zooo
alusta lukien internet-kehityspaalti-
kciksi koordinoimaan ETK:n siirty-
mistii internetaikaan. Tyostaan han
raportoi suoraan johtaja Kari Niemi-
setle. Vuoden vaihteeseen asti Sinik-
ka Puukko tytjskentetee eldkejdrjes-
te Imiiosa sto n ke h itys ptiii tli kkd nii.
I Luonnontieteiden kandidaatti
Marja Kiviniemi on nimitetty tutkijak-
si suunnittelu- ja laskentaosastolte
r.9.1999 [ukien.
I Varatuomari Pekka Pietinen on ni-
mitetty lakimieheksi lakiosastolle
r.9.1999 lukien.

E I i kes iiiit i tiyh d istys

I Eliikesiiiitidyhdistys - Esy ry:n yh-
teyspiiiillikdksi on nimitetty 2.8.t999
Ldhtien vakuutussosionomi Morkku
Aolto.

llmarinen

I Fitosofian maisteri Veso Ronkoi-
nen on nimitetty Keskiniiisen el6ke-
vakuutusyhtid llmarisen saatidpalve-
lutoi miston toi mistopiiiilliktiksi.

LEL TytielHkekassa

I Kasvatustieteiden kandidaatti Ani
ta Liinakoski on nimitetty LELTydelii-
kekassaan henki16st6n kehittamis-
piiiitlikOksi. Hiin on aiemmin tyds-
kennetlyt Leonia Pankissa.

Mela

I Maatalousyrittdjien eliikelaitoksen
(Mela) talousosaston paaltikOksi on
ni mitetty ).8.1999 alkaen filosofian
maisteri Riitto Pyykkd, KHT. Hiin siir-
tyy Melaan KPMG Wideriltii.

Varma-Sampo

I Keskindisen elikevakuutusyhti6n
Varma-Sammon Pohjanmaan alueen
yhteyspiiiillikdksi on nimitetty eko-
nomi Peter Homberg. Sisiiiseen las-
kentaan on nimitetty riskienhallinta-
paaltikciksi diplom i-insinciori Pefri
Viertid.

tE L Tytielikekassan tu levaisu us selyitetiiin
I LELTydetiikekassan hallitus on paattanyt
perustaa hallituksen sisiiisen ty6ryhmin te-
kemiiiin selvitykset ia esitykset, miltii toimen-
piteillii LEL Tydeldkekassan kehittyminen kil-

pailukykyisend, tehokkaana organisaationa
turvataan. Tydryhmdn tydn valmistuttua hatli
tus paattea jatkotoimenpiteistii.

ETK:n kotisivut englanniksi ia ruotsiksi

I ETK:n uudet kotisivut avattiin joulukuun
alussa 1998, mutta vain suomenkielisinii.
Tarkoituksena oli, etta ruotsin- ja englan-
ninkieliset kotisivut ovat valmiit viimeisttidn
silloin, kun Suomi aloittaa EU-puheeniohta-
jakauden.

Aikataulu piti ja valmis web-palvelu
avautui suunnitelman mukaisesti r. heind-
kuuta. Aiempaan verrattuna uutta engtan-
nin- ja ruotsinkielisissti sivuissa on niiden
laaluus. Sisalt6 on yhtti kattava kaikilla kot-
mella eri kielettii.

Palveluia kiiytetty runsaasti

Uuden palvelun atusta ldhtien asiakkaan on
ollut mahdollista l0ytiiti tydeltikeinformaa-
tiota hakurobotin avulla, tulostaa tarvitse-
miaan hakemuslomakkeita tai laskea arvio
oman ty6eltikkeen suuruudesta.

Palvetuja onkin kdytetty runsaasti, ja pa-
laute on ollut myOnteista. Erityista kiitosta
ovat saaneet hakemustomakkeet. Asiakkail-
la on nyt aina kiytdssiiiin tuorein lomake-
painos ia hakemuksen voi tulostaa tarvitta-
essa uudelleen. Hyvien kokemusten mydta
lomakkeiden mtitirti5 onkin listitty. Uusia
hakemuslomakkeita ETK:n kotisivuilta ovat
muun muassa Komennusjakson tai itsenai-

send ammatinharjoittajana toimimisen kes-
ton pidennys sekd Viron, USAn, Kanadan ja

Quebecin sosiaaliturvalomakkeet.
Koko palvelun lomakemddrti ldhentelee

tijltii hetkeltii kahtakymmentd. Ne on sijoi-
tettu asiakasryhmittdin, joten esimerkiksi
yrittaian tarvitsemat lomakkeet ldytyviit
yrittiijiin elike -osiosta ja eldkkeenhakijan
lomakkeet tytrntekijan eldke -osiosta.

Sisiitltin merkitys korostuu
entisesteen

Vaikka varsinainen kotisivu onkin nyt val-
miina sen kehittiminen jatkuu edelleen.
Enaa eivat tietoverkoissa asiointiin tottu-
neet asiakkaat tyydy petkkiien kotisivuun.
He odottavat sisaltdlta yhii monipuolisem-
paa ia,oustavampaa palvelua. Yritysten la
[aitosten pohdittaviksi tuleekin uudet ty6-
valineet niin asiakasyhteydenpidossa kuin
teknisissii ratkaisuissakin.

loulukuu on my6s tdnii vuonna erityisen
mielenkiintoinen. Siihkdinen henkil6tunnis-
tus otetaan lulkishallinnon palvetuissa ktiyt-
tcicln. Se varmaan aiheuttaa asiakkailta uu-
sia palvelupyynt6ia yrityksilte ia [aitoksilte.

Timo Solomoo

Sosiaaliturvasopimus Israelin kanssa tuli voimaan

I Suomen ja lsraelin vtilinen sosiaaliturvaso-
pimus tuli voimaan 7.9.7999. Sopimus koskee
maasta toiseen muuttavia tai tyon vuoksi
maassa oleskelevia, mutta ei turisteia.

Sopimuksessa on mtitirdyksid kumman-
kin maan lakisaateisista el2ikkeistd, van-
hempainetuuksista, lapsilisasta, ditiysavus-
tuksesta seka tapaturma- ia ammattitau-
tietuuksista. Sopimus ei sen sijaan kata sai-
raanhoidon antamista turisteille tai muille
tilapiiisesti maassa oteskeleville.

Lisiiksi sopim uksessa on miiiiriiyksiii
erdisti henkitcjryhmistii, kuten ty6nantajan
toiseen maahan lahettamista tydntekij6is-
ta. Tallaiset tytintekijiit ja heiddn perheenjd-
senensa,aavat kotimaansa sosiaaliturvan
pi iri in piiiisiiiinttjisesti kolmeksi vuodeksi.

Sopimuksen perusteella eliikkeet voi-
daan my6ntdd ja maksaa toiseen maahan.
Etiikettii voi hakea myds ennen sopimuksen
voimaantuloa kertyneiden ty6skentely- ja
asumisaikojen perusteella. (stm)

E $ti)etiike

I Rahoitussuunnittelijaksi on nimi-
tetty kauppatieteiden maisteri Mor-
ko Ojala. Hdn on aiemmin toiminut
analyytikkona OK0:n tasehatlintayk-
sik6ssa.
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Sosiaalimenot laskivat vuonna 19gl

I Vuonna 1997 sosiaalimenot laskivat ensim-
mdisen kerran Suomessa. Menot vdhentyiviit
reaalisesti o,8 prosenttia. Kehitys on seurausta
tyijttomyyden hellittimisestd sekti sosiaalitur-
vaan tehdyistti uudistuksista ia leikkauksista.

Suomen sosiaalimenot olivat yhteensii 186,o
miljardia markkaa. Bruttokansantuotteeseen
suhteutettuna ne olivat 29,4 prosenttia. Osuus
on pienentynyt selviisti, sittii se oli korkeimmi[-
laan 34,6 prosentissa vuonna r993. Tiedot il-
menevat sosiaali- ja terveysministericjn uudesta
ti lastoj u tkaisusta.

Erityisesti pienentyiviit tydttdmyyteen ia asu-
miseen kohdistuvat sosiaalimenot. Tydtttimyys-
menot viihenivdt miljarditta. Mytjs vanhuuteen
kohdistuvat menot pienentyivdt hieman, mikd

lohtuu pidosin vuonna 1996 eraista kertasuori-
tuksena maksetuista eliikkeistii. Sairauden- ja

terveydenhuoltoon kohdistuvat menot lisiiiintyi-
vdt 8oo miljoonalla.

Suomen sosiaalimenotilasto noudattaa uutta
EU:n mukaista luokitusta. Vuonna r997 suurin
menokohde oli vanhuus 54,r millardia markkaa

(29 o/o sosiaalimenoista) ja toiseksi suurin me-

nokohde oli sairaus ia terveys 39,7 mitlardia
markkaa (zr %).

Pdtiosa (69 7o) sosiaalimenoista oli rahana
maksettavia etuuksia: liihinnii eliikkeitii ja eri-
laisia ptiivtirahola. Loput 3r prosenttia koostui
sosiaali- ja terveyspalveluista sekd tybvoima-
palveluista. Palvetuiden osuus sosiaatimenoista
on viime vuosina kasvanut.

Suomen sosiaalimenot [ihenevit
keskimiitirtiist?i EU-maiden tasoa

Asukasta kohden [askettuna Suomen sosiaali-
menot olivat Eu-maiden keskimddrdistii tasoa.
Ostovoimapariteettia kdyttden Suomen sosiaali
menot olivat 5 z66ECUalasukas, kun ne EU-

maissa olivat keskimtitirin 5 rzo ECUa. Menot
olivat kaikkein korkeimmat Luxemburgissa, [d-

hes 8 3oo ECUa. Miiiirii oli yli kolminkertainen
Kreikkaan ia Portugaliin verrattuna. Tanskan,
Saksan, Ruotsin, Belgian la ltdvaltan menot oli-
vat yli 6 ooo ECUa/asukas. (stm)

I Maatalousyrittiijien eliikelaitoksen (Meta)

toiminta kdynnistyi elokuussa r969. Laitos
perustettiin toimeenpanemaan maatalous-
yrittaiien eldkelakia (MYEL), joka tuli voimaan
7.7.7970. Lain piiriin tuli tuolloin yti 4oo ooo
maatalousyrittajiii. Nykyisin Mela patvelee
n5 ooo vakuutettua ja zoz ooo eldkkeensaa-

iaa.
Maatalousyrittajiit olivatkin 6o-luvun [o-

pussa ainoa suuri viiest6ryhmd, jonka eldke-
turva oli pelkiin kansaneldkkeen varassa.
Niinpti vuoden r97o alusta voimaantulleet
yrittiiiien eliikelait MYEL ja YEL tiiyttivat mer-
kittavan aukon. MYEL:n piiriin tulivat myds
ammattikalastajat sekii vuodesta r97r Iukien
poronhoitajat.

Melan hallintoelimissd oli enemmistd va-

kuutettuia edustavien etujdrjestdjen nimed-
mittii henkittiiltii. Nain turvattiin uuden jiirles-
telmiin sekd tydeLiikkeisiin varauksetlisesti
suhtautuneen maatalousvaestdn viilinen
luottamus.

Toisen osapuolen laitoksen hatlinnossa

Melan kiiynnistymisesti 3tl vuotta

ovat muodostaneet valtlon edustaiat. Valtio
rahoittaa nykyisin noin 7o prosenttia Melan
menoista. Paaasiallisin syy on viljetijdiden
m uita viiestdryhmia olennaisesti vanhusvoit-
toisempi ikiirakenne, mikd oli alunperinkin
perusteena valtion osallistumiselle eldkkei-
den rahoitukseen.

Metan nykyinen tehtavaluettelo sisaltaa
kymmenen eri lakia. Uusista tehtavista tar
keimpiin kuuluvat muun muassa tuopumisjdr-
jestetmat.

Luopumisjdrjestelme katkotta

Luopumisjhrjestelmd on oltut voimassa z5
vuotta mddriaikaisilla laeilla. Eliikkeelle piiii-
syn kriteerit ovat useita kertoia muuttuneet
ajankohtaisen rakennepolitiikan tarpeiden
mukaan. Nykyinen jiirjestelmii, luopumistuki,
on suomalainen sovellus Euroopan unionin
viljetijoiden varhaiseldkejdrjestelmasta. Se

luotiin Suomen liityttyii EU:n jiiseneksi ia laki
on voimassa vain vuoden 1999 loppuun.

Valtioneuvosto on kuitenkin erikseen
paattanyt selvittaa jatkovaihtoehdot ensi
vuodesta eteenpain. Luopumisjiirjestelmien
mukaisia etuuksia saa nykyisin noin 4o ooo
entistii yrittiijiiii, iotka ovat luopuneet tilas-
taan tai maatalouden harloittamisesta.

Etiikkeet pieniS

Melan maksamat vitjeli jtjiden tydeliikkeet
ovat koko toimiajan olleet selvtisti pienem-
piii kuin muiden viiestdryhmien eldkkeet.
Alkuvuosien elakkeet otivat erityisen vaati-
mattomia, ja nykyislnkin keskimiiii16inen
Melan maksama tytieltike on vain r 6oo
markkaa kuukaudessa. Sen lisiiksi vitjeliiii
saa myds kansanelaketta. Vuonna 1998
Mela maksoi erilaisia elZikkeitii ja korvauk-
sia yhteensii liihes netjii miljardia markkaa.
(Meta)
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I The representatives ofthe tabour market
organisations and the pension institutions
reached an agreement this summer on the
measures to be designed in order to curb the
inclination towards early retirement, referring
to the unemployment path to retirement.
Through the reforms, which affect both emp-
loyers and employees, the unemployment
penslon witl now be made less attractive as
the unemployment pensions costs for targe-
scale employers will grow, and the pension
will become somewhat smaller.

So far, the unemployment pension has pro-
vided subsistence almost corresponding to the
disabitity pension. ln the calculation ofthese
pensions, the years remaining until the gene-
ral retirement age (the post-contingency peri-
od) have also been calculated as pensionable
time, as if the person had continued working
untit the general retirement age. Through the
reform, the post-contingency accrual compo-
nent witl not be paid until the insured has
reached the general retirement age, 65 years.
Since 1994, one condition for entitlement to an
unemployment pension has been that the app-
ticant must have the right to post-contingency
accrual in order to qualify for an unemptoy-
ment pension. The aim was that the
applicant's time in employment would be near
the onset of unemployment. However, the rule
caused several cases of in-betweens, as the
right to post-contingency accrual and the right
to the pension depended on later events that
could not always be foreseen. This condition
will now be removed through the reform. The
other eligibility criteria will remain, i.e. the
applicant must have been at least 5 years in
gainful emptoyment during the last r5 years,
covered by some of the earnings-related pen-
sion acts. Moreover, the applicant must have
received the daily unemployment allowance
for the maximum period of 5oo days, and must
be registered with the employment office as
an unemployed job seeker.

ln the future there will thus be three types
of unemployment pension. First, there is the
unemployment pension based on the accrued
pension rights without post-contingency acc-
rual as the conditions are not fulfitled (too
long a period between the time of terminati-
on ofthe employment contract and the occur-
rence of pension contingency). The second
type does include the right to post-contingen-
cy accrual, but the projected pension wiLl only
be paid in connection with the old-age pen-
sion or a survivors'pension. The third form
comprises those who are atready on the
unemptoyment pension path to retirement to
whom the previous regulations still apply un-
der certain conditions. The reforms witl take
effect on r lanuary zooo.

[abour administration
faces

new challenges

I Together with the Government's targets,
the proposals put forward by the Puro wor-
king group to make ageing workers stay lon-
ger in working life will pose new challenges
for the whole labour administration system.
According to Harri Skog, Chief Director at the
implementation department of the Ministry of
Labour, this will mark a new era and a cultural
change in labour administration services,
which must focus on the employability of
ageing unemployed persons even more inten-
sively than before. He says that resources will
also be altocated for preventive measures to
combat unemployment, including training
and rehabilitation. Training opportunities for
older workers should be developed with op-
tions such as on-the-job training. Rehabilitati-
on will focus on working time arrangements
more than before, and on the division of work
between employees.

So far those already on the unemployment
path to retirement have been considered as
persons outside the labour market by com-
mon consent. Now these persons will be offe-
red the same services by the labour admi-
nistration as other clients, a situation that is
new both for the [abour administration and
for the ageing unemployed persons. lt is, no
doubt, a difficutt task and a chatlenge to find
employment for ageing unemployed persons,
and it requires good co-operation between
the Government and the labour market orga-
nisations, and a change of attitudes aLso out-
side the labour administration system.

Tryout with lowered age
timit for the part-time

pension continues
Age timit for the individual early

retirement pension raised

I The tryout with a lowered age limit from 58
to 56 years for entitlement to a part-time pen-
sion will continue untiI zooz instead of zooo,
provided that the Parliament approves the
proposals now presented by the Puro wor-
king group. The aims of the proposals are to
postpone retirement, and to ensure the suffi-
ciency of pension assets also when the baby
boom generation starts retiring at the begin-
ning of next mitlennium.

When the age limit for the part-time pensi-
on was first experimentally lowered by two
years, the aim was to make this pension alter-
native more attractive, and to provide an a[-
ternative to other early retirement pensions.
The results have been positive, and the num-
ber of persons having retired on this pension

has doubled during last year. At the end of
)une, t4,7oo persons had retired on a part-
time pension. However, the impact of the lo-
wered age limit on continued participation in
working life should be investigated more,
and thus the tryout period should be exten-
ded.

Moreover, an increase in the age limit for
the individual early retirement pension from

58 to 50 years has been suggested, starting
from the beginning of next year. This is ex-
pected to reduce pension expenditure by
approximately FIM zoo-z6o million a year.
The part-time pension age-timit tryout, on
the other hand, would increase the
expenditure to the same extent during the
years 2oo1 - zoro. However, in the future,
the reform will reduce pension expenditure
somewhat from the present level.

A change in the accrual rates for early and
deferred old-age pensions has also been
suggested. lfthe old-age pension is now ta-
ken out before the age of 65, it is reduced
permanentty by o.5 per cent per each month
it is taken early, and correspondingly inc-
reased by 1 per cent per each month it is de-
ferred beyond the general retirement age.
However, the actuarial expectations in the
calculation with the old rates of accrual are
no longer appropriate, as factors such as life
expectancy are changing, and wilI have a dif-
ferent weighting on the accrual rates in the
future. Thus, the Puro working group propo-
ses that the new accrual rate would be o.4
per cent per month for early old-age pen-
sions, and 0.6 per cent for postponed retire-
ment. The new accruaI rates will be applied
to pensions starting next year.

Unemployment
pension reforms

introduced next year

Change in employers'
experience rating
for the calculation
of pension costs

I A change in employers'experience rating
concerning disability and unemployment
pension costs will be introduced from r la-
nuary 2ooo. This means lower disability pen-
sion costs for employers than before, white
unemptoyment pension costs will be higher.
The aim of the changes is to achieve unifor-
mity in employers'experience rating for disa-
bility and unemployment pensions, and to
make the unemployment pension alternative
less attractive. The aim is also to improve
the employability of ageing unemployed per-

sons.
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TATTTTARTNOTTAfA
ROUSKURUNOUTTA

Onhan se kuulkaa kumma, etti kirjastot pursuvat mctsdsrysnovelleja ja kalastusromaaneja, joissa huur-
rekoivusta klrisee tecril kontilline n kun Halli haukahtaa ja Tenosta nousee sellainen lohi ettei samaan
taksiin rnahdu, mutta eipi loydy jtnnittdvii sicnesryskertomuksia, joidcn parissa voisi talven pitkir-rd
pimeir-rri muistella s1,vid kokemuksia luonnon avarina aaltoilcvissa helmoissa.

Scr.r vieh ymmirtdt, ettei marjastus ole synnyttdrlvt kovin jyhkeee kerrontaa. Vdhdn selltrista ktisi-
tyoaskarettahan se on, villapaidan neulomista, pyllotctiiln n-rittdissd ja rupatellaan mukavia.

Siencstykscstd scntf,en saisi mieheklste perusproosaa:
He rdtriin aamulla ja haistellaan ilmat. lCivlistddr.r pihan.raalla. Puhellaan poikamaisia. Pakataan reput.
Mennidn metsldn. Istutaan kannon neniiin, tehdiin tulet jos uskallctaan. )uodaan kahvit termospul-
losta. |o alkair jlnnittid. Heiskas-Tauno, kovettu sienimies, joka on nitistlnyt kr.rusenl.rcrkkutatteja-
kin enemmln kuin kairassa kukaan, teettelee ldhtod.

Tarkastetaan aseet. Taunolla on tarkkaklyntinen Mora, hienostelcmaton mutta pahassakin paikassa

aina luotcttava. Silld kun osoittaa, r.riin er.rsi sivalluksella kellal'rtaa. Minulla on kaupunkilaiser.r hieno
sutipdlveitsi, ranskalaista kokkisarjaa. Melkein hdvettld, mutta Tauno myontii, ette saattaa tuo hy-
vdkin olla sitten kun saalista kiy nylkemtin. Taunolla on pdrekopsa, minulla muovisanko. Tauno sitd
veihiin viistoilee, lupaa hankkia minullekin kunnon vehkcet.

Koira lasketaar.r irti. Se on Penu, nuori vield mutta hyvll sukua. Kylld siitd vahveronhaukkuja vie-
ld saadaar-r, Tauno arvioi.

Er.rsimn.rriiner.r ajo ldl.rtee pitkin kuusikon laitaa. Katselen Taunoa ihaillen. Silmi on tarkka, mitdtn
ci jdi huomaamatta. Periryt tiedot ja taidot ja vuosikymmenten kokemus ovat muovanneet miehestd
verrattoman siencstdjdn.

Tauno niyttii merkin. Nyt ollaan liheltii. Penun liike kiihtyy. Ohitamme varovasti muutaman
kalvea rymp(isen ja pantteriklrplssiencn. Nyt ollaar.r arvokkaamman riistan jdljilli.

- Semmonen on kutku, ette r:idlll niitd on, Tauno kuiskaa. Aeni on kihezi. Saalistuksen kiihk-o tart-
tuu kokenecseenkin.

Laskeudr.rrnme katajikon suojissa loivaa rinnettd. Tauno pysdhqy, osoittaa ehke viiden metrin
pridhin.

- Siit1 vaan.
Paljastan vrrovasti veitseni ja hyokkiin. Sammaleen seasta paljastuu kauniin ruskeita hentoja tor-

via. Niitt on kymmcnii. |innitys tur.rtuu lauenneen, ryoskentelen piittdviisesti ja tehokkaasti. Het-
kessi sarlis on saatu.

Heiskas-Tiruno availec rcppunsa nauhoja ja sanoo, ette eikohln juhlan kunniaksi... Olo on sanoin
kuvlamrton. Ensimmiiisct suppilovahveroni! Niiti en r,rnohdr koskaan.

Siitt sc l;ihtcc! Ei kun alallc.

Johinen

\tiietitrte E
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TYOufirrpAvA 4.!!.tggg
Hetsin gin Messukeskuksessa

Eliketu rvakesku ksen Tyti-

ettkeplivi iiriestetiin
marraskuun 4. piivlnii 1999.

Yhteisessi osuudessa Etiike-

turvakeskuksen hallituksen
puheeniohtaia, toimitusjohta-
ja Kari Puro tarkastelee "Tyti-
elikejlriestelmii vuosi-
tuhannen vaihtuessa".

Yhteisen osuuden iilkeen ohietma jakautuu kotmeksi osioksi:
. Osiossa "Tydelflkekuntoutuksen muuttuva rooli" selvitel-

Itin, mitl tolmenplteitI haltitusohjetma ia ty6markkinajlr-
jest6jen neuvotteluryhm{n sopimus vaativat tyiietlkei6rjes-
tetmiltd ikttntyneiden tydntekii6iden tydssi pysymiseksi.
Erityisesti keskustellaan tydetikekuntoutuksen yhtelstydky.
vystl kuntoutujan ia eri kuntouttaiien nlkdkutmasta.

. Oslossa "Ellkkeetja sosiaallturvan suunta" pohditaan, mi-
ten elIketurva on vaikuttanut suomalaisen hyvinvointivalti-
on muotoutumiseen ja arvioidaan, mlllalsla vaikutuksia ta-
louskriisillil otl eliketurvaan. Lislksi tarkasteltaan toimeen-
tuloturvan ia palvetuien keskinflistfi suhdetta.

. Osiossa "Talouskasvussako et{kellisen turva?" paneudu-
taan tydet5kevaroien tuottavaan ia turvaavaan siioittami-
seen. Osion teemaa tarkastellaan tatouskehityksen antami-
en mahdollisuuksien ia sosiaalivakuutukseen sovettuvan
kitpaltun nlkdkutmasta. Pohdittavana on tistksi vakuutus'
vatvonnan rooli etlkkeiden turvaajana la my6s etlketurvan
raholtuksen suhde muuhun turvaverkkoon.
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