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lk6 ei ole este
huippusuorituksiin

Otti-Pekka Heinosen mietestii Suomessa
tycietiimiistti siirtymisen raja on usein
tiukka. Meitte kaivattaisiin enemmdn ja-
panilaista mentaliteettia. Sielld monet
ydintehtiivistii ia tydetamasta pols liiii-
neet tukevat ja antavat kokemustaan
nuoremmitle.

Hoitavan tiiiikiirin ja vakuutusti6ki-
rin etiikan ristiriita - onko sitH?

Miten vakuutustddkdri voi potitasta nd-
kemdttd ja tutkimatta piiiityii joko eteik-

keen my6ntdmiseen tai hytkddmiseen.
Tekeeko vakuutuslddkiiri eettisesti oi-
kein hytiitessiiiin potilaan etiikehake-
muksen vastoin hoitavan liiiikiirin suosi-
tusta. Eroaako niiiden kahden tddkdrin-
etiikka toisistaan. Kysymyksiin vastaavat
vakuutusliidkiiri Juhani.luntunen ia hoi-
tava liiiikiiri Leena Lahdenne.

Eliiketiteistii [dike e[6kemenoien
kasvun rahoittamiseen?

lsossa-Britann iassa pienituloisten
eltikkeitli paran netaan

lson-Britannian haltitus jutkisti joulu-
kuussa etiikejdrjestetmdn uudistamista
koskevan suunnitelmansa. Sen avulta
pyritiiiin selkeiisti vahvistamaan pienitu
loisten asemaa.

oo oo

Ettikeitirjestelmi vastaa nyky-yhteis-
kunnan tarpeisiin

HYY:n hatlituksen sosiaatipoliittisen vas-
taavan Jukka Pajarisen mielesti etiikeltir-
jestetmdmme vastaa nyky-yhteiskunnan
tarpeisiin, vaikka kehitettdvddkin Iuonno[-
[isesti on. Edetleenkin on kasvatettava
TEL-maksujen rahastointiosuutta ia [ibera-
Iisoitava siioituspolitiikkaa.

Osa-ai kaelike[6iset terveitt ja
tyytyvtiisiii

Eliiketurvakeskuksen tutkija Mervi Takala
on selvittanyt osa-aikaeliikkeen vaikutuk-
sia tutkimuksessaan Tytinteon la etiikkeet-
tii oton yhdistdminen - vaihtoehtona osa-
aikaeldke. Tutkimuksessa olivat m ukana
kaikki yksityisen sektorin osa-aikaetiiketiii
set vuodetta r995.

Kokoomuksen ia vasem mistoliiton
kannattajitta parhaat tytiettiketiedot

Telan uusin tycietiikegattup kertoo, etta
kansataisten tyoetdketiedon taso on huo-
no. Kokoomusta la vasemmistotiittoa kan-
nattaneiden tydetdketiedot olivat muita
ryhmid parempia.

Eliikkeeltesiirtymisikti - mite se on?

Keski miiiirdisestii etdkkee ltesii rtymisidstd
puhuttaessa tarkastellaan yleensd sitii,
kuinka paljon ennen vanhuusetdkeikiiii
etdkkeelte siirrytddn. Etdkkeetleslirtymis-
iiin laskutapola on kuitenkin useita la ne
antavat erilaisia tukuja, lotka taas helposti
johtavat monentaisiin tulkintoihin.

Eldkekatto kolahtaa keskituloisiin

Jdlteen kerran puheet eldkkeen mddrdt-
lisestd rajoittamisesta ovat nousseet
esitle. Johtaja Markku Hiinninen kuiten-
kin varoittaa, ettd eldkekatolla on liihes
pdinvastainen vaikutus kuin sen tavoite
on: Katto ei pure hyvdtuloisiin, vaan se

kolahtaa keskituloisiin.

Teorian ia kiiytiin ntin kdden paiska-
us Tam pereen vakuutustieteesse

Tatvelta toteutettiin Tampereen ytiopis-
tossa ensimmdinen, kokonaan ulkopuo-
lisin luennoitsijavoimin vedetty vakuu-
tustieteen kurssi tycieldkkeesti ja sosi-
aa livakuutuksesta.

Y".t9lpiiiittiksiti . . .19
Eldkelautakunnan ttiiikiirijiisenen esteeltisyys

Jeryglkgntq-:aIq
tei titin'm'ieieita visia nyt 6tiiit in ,'pdai
niytetld Juliaa!

27

Iv.oltiiiiressi-saria ...?q
Kauko Vehmas - erllalnen Melan asiamies
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StAehre

assa Puheenvuoro

Osastot

Faktaa

Viieston ikiiiintyessii vakuutusmaksut ei-
vdt ndytd missddn teollisuusmaassa riit-
tdvdn julkisten eliikejiirjestetmien kus-
tannusten kasvun rahoittamiseen. Yh-
deksi tiidkkeeksi on tarlottu yksildtlisiii
elii ketite jii.

2 .9*

Rekisteriuud istus niyttin paikka
mytis TKP Tiedotle

TKP Tiedon toimitusjohtaja .l uhani Karia-
silta hoitaa omalta osaltaan eteenpiiin
ehkti tiiltii hetkeltii Suomen suurinta
atk-operaatiota, Eldketurvakeskuksen
rekisteriu udistusta.

assa kuultuna
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ffiffiuttutkaan
eltkevaaleja

Enncn eduskur-rtlvaalcja r-rlvtti, cttii vaaleistl tr.rlee el;ikcvaalit. Irlikcllistcr-r ja l-rcidiir-r asi-
aansa rrjamaan ilmoittautunciden tvytynraitti)r'nn,s pr.rrkautui julkiscss:r kcskuste ltrssa jl
vleisor-rosastojer-r kirjoituksissa. Nurinaa aihcuttir.at ninrcnonrir.rrr taitcttLr ir-rdeksi jr kan-
sanelekkcen pol-rjlosaa koskcvat muutokset.

Taitcttu inclcksi ja pohjaosan leikkaukset ()\,at mllLltlrrnan vuoclcr-r taklisia cldke poliit-
tisia p*it6ksi1. Mole mmat liitqvat prkctteihin, joiden tlrkoitukse n:r on ollut autt:rir r.r-rirata

toipumaln emennlkcmritttilnln prhlsta lamirstr. ELikciki'iistcn incleksihcikcnnvkscn ta-
voittecna on hillitr,i cldkemcr-rojen kasvua. Pohjlosaa koskevilh mr.rutoksillrr sclkevtctiirin
ellkejlrjcstcln.rien rakennctta.

Lamavnosien cLikepakctit sisSlsivrit mvos n'<)ikiiisten ctujen lcikkauksil jl lisdr-naksu
jr. Palkansa:rjamaksu otcttiin kiivtto()n. Tyokl,r,yttdnryysclikkeiclcn trsoa lcikrttiir.r. ful
kisten alojcn eldkckrrttumia picr-renne ttiir-r. ]os nvt eldkcplkctit pure ttaisiir-r cllkeikriistcn
osrrlta, niir-r ciko mvos aktiivi-iklisten r()kotukset 1-ritiisi pcnraf Ndin tuskin tapahtuu.

Eduskuntavaalit or':rt ohi. Niidcn tuloksia voiclarrn lukcr nrone lla tlpaa. Aloite t.r.rn urr
dcn eduskunnan iklr:rkcntcestrr. Yli 65-vuotiaitir on vksi cclr.rstaja, Mlrtti Tiuri, 73 r'uot
ta. Toiseksi vlnhir-r or-r Sr-r1o Aittoniemi, 62 r'uottr. IGikkialn ),li 60 vr-rotiaita cclustrjie
on l0 rnicshe r-rkiloe. Vastaavan ikiiisid irinioikeutcttuja on l,l rniljoon:ra. los ctluskun-
nan ikrirakenne vastaisi llnestdjrikuntaa, pit;iisi sicllii ollir 57 r'lrttunutta edr-rst.rjrr;r.

Se lirykscksi on sanottLr, ctt:i vli 60-ruotilirt ehdokkaat eivit rnencstyneet vaalcissir, kos-
ka ikilir-rq.nect airincstlvrit pdlosin tr.rnnettuja k;irkinimiii. Toinen sclitvs voi olla, cttii trri-
tettu ir-rdcksi jir pohjaos.tlcikkaus ovat kuitcnkin n-rargir-raalisil kt'svmlksiri valtlliunnan
politiikar-r tasolla. Kolmls selin.s licnee sc, ettii eldkclaiiset civrit olckaar-r r-riin n,vrvnrrittti-
rnil kuin mitl ;irinckkdinrmlt heistri iurtavilt ),lnmertiiii.

LIuclcssa cduskunnassa on palj<>r'r cliikeasioicle n osumista ja tvoeldkcjrirjcstelnrrillc tut-
tuja nin-riri. Nlitii ovat entisct sosirlli- ir tervcvsministcrit Tarjl Halonen, Sinikkir M<jn-
kirc jl Jorma Huuhtanen. Myos esinrerkiksi Paula I(okkoner-r, Virpa Puisto, Outi ()ja-
la, Sepl-ro Ktrnerva, Osrnr> Soininvrura, Maijrr Perho, Kir-nmo Kiljunen, Tarja I(arrtto,
Leena Luhtane n, f ouko Skinnlri, Mlrjatta Stcnius-Kaukoncn, Mrrjatta Vchkaojer, l(cij<r
l,aitincr-r, Esa Lal'rtcla, Liisl llakor-rsarri ja Kaisa Maria Aula tulcr,rrt todennrikoisesti jlt-
kossakin kiinnittdmirin eri tlvoin elSkclsioihin huor-r-riotrun.

Olli-Pckka Heinosen nlkcmr,ksii csitclleln tiissl T_voeliikc-lehclessri. Jatkossl lehti tulee
cntistl cncr-nmdn rl()tccraamrln tdrkcrin sidosryhr-nIn, ecllrskunnan j:isenten mielipitcit;i.

Uusista cclustajistir cldkeasioihir-r pcre hfi.ncitri ovat csimcrkiksi Sari Sarkon'rru, I(okoo-
mukscn eduskuntan'l-rrnin sosilalipoliittiscr-r sil'rtccrin omiruisuuclcssa, Susanna Rahk<r
ncn STNI:n vlkuutusoslstolta sckri Hannu Aho Melen ja ETI(n hallintoelimist:i. Viimcis
t:irin vuoden knluttua tuttujcn uusien eclustajien nimilistr ()n varma:ln paljorr pitcm1.i.
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Liikennemin Otti-Pekka Heinonen:

erusPcri.rrrttcill rt.trt Hci rr, r-
llen ILr()ttiril suonr.rlaisccrr
eliikc jrirjcsteln'rririn ja scn

P\ \\\'\'\'lccn. \'.icst orlkcn -

tccn kcl-rityksestii huolim:rttir hr-in lnottrrrr
mvos siihcn, e ttri sr.rkupolvicr-r viilincn
Iuottamus n-reilli toin'rii.

E[6keldinen on kokonainen

t nemr.t trin [<u in c Like jlrj cste l rniin t<>i m i -

Vr.[rtttr Hcinoncn ()n rnicttinvt cllikc-srr-
nan rrlkuperdri.

- Filosofi l'ckkl Himrrnen l'rcr.itti nri-
r-rut micttimiiriu silui'r.n si,r'iilliscr-ny-riiii nrcr-
kin,st:i. Tarkoittriako eLikc jot;rkin, joka ci
ole cntiri kokonrrineni Jrr suhturclunrme -

ko nre cllkkcclLi olo<>n ja clikcLiisiin sl-
lurrlll ttrvalll. F.tteivrit hc e nriri olc koko-
n;.rl.ln lnLlkrnl.l Yhteisku n n:.rssrr.

Hcinoncn pitdri trirkcrinri, cttri clikc-
l:iisct u.ihtlri.irr vhte iskrrrrrr.rrr r oirrrl.u'.r-
nrr, sillii scllaisiir hc onrlllr ()srlrunisellrrln
jl koke mtrkse llaan ccicllcen ovrrt.

- Suouressl tvi)clainrristii sii rtvnriscn
rrrja on uscir-r tiukkr. Mcillc k;rivlttrrisiin

Teksti Leena Loinema I Kuyot Niko Nurmi

Ym mirrettdvid l<y[[d, e16keasiat

eivdt ote Otti-Pekka Heinosen

omassa eldmiissti ykktissijatta.

Tuoreella Iiikenneministerit[5
riittaa runsaasti tydvuosia niin
politiikassa, tu levaisuudessa

hdimtittdvissH "kun non ttiissii"
kuin lasten kasvatuksessa.

-Toivon, ettd kun aikanaan

sii rryn tytietdmdstd eldkkeelle,
koen sen mytinteisel<si ia
rikkaaksi eldmdnvaiheeksi.
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e u e nr nr rin j lp irn i I e i s trr r-n e n tl I i tc c tti a.

Sie llri nronet vdintclrtrivistri jl n,i)cLirnais-
tI p<>is iririneet tukcvr.tt jrr antlvrrt kokc
mustrlrln r-tuorernnriIlc.

Hitjainen tieto kunniaan

Suomirllincn n'ovhtcisi) ci Hein<>scr-r

mielestr'i t;ilsi n vn'r mlrrrr kokernukscn j rr

lrilj.riscrr tictlort rttcrl<itlst.i.

- I(crl<crrrrr li.sccrr sitorrtrr r rrrtt.r ticto.r ci
r'<li opettel. Scn r'oi ainorrst:r:rn oppia. Jos

1'ristrimme pois i l-rr-r-riset, j<>il lrr tiir-r-rii ticto
()n, tieto hriviriri cikri siirrv nrroremnrillc.
P<>l ku pvorri kcksitririn iri rr;r u uclcst.rtrn j r
uuclcstltan.

Nlcillri puhutrran paljon uLlortell
I u ov u u cl csta, kvvvstii nril-rcl:i lsi rr t u r-r c-lel -

Il trrvrIla. SamllIrr uno[rcllr.nr.nc lhclen
I u ovu u t1c r-r e [e r.nc r-r tir-r. Virstl ko kc r-r'r u s

ant:rrr r.ncille mlhcl ol lisr.rr.rden nrilr tLi asi -

at uscrrnrmalta eri krrnr-rllta. I(okcr-r.rus on
olcr-rnrri r.rcr-r osa lu()\'r.r r.l tti1, ei risti riicli-rssa

scn krnssll.
Tie toi l-rtciskunnrlssrl IuovuLrclcllir ou

Heinoscn n-rielestri cntistii keskciscnrpi
rooli. Siinii ci. r,aikl<r chkii r.riir.r voisi luul
ll. niinl<:i:in k()rostr.r Iictlrn. i.r.rrr t.rilccrr
omilisuus. l-ril-rin esin-rerkki tdvnl' Hei no-
scrt Iertt[rilr.rrril\tukscn []ilri\til.

Musiikillincn ihrrrisu kchitnt jrtku -

vilsti. Monct nruusikot i'ltrii iit toclellisiin
h tr i ppu suori tu ksiin j ir srivc I Ivksiin virstrr

lrrnhcmmllll irilli. Luovuus kvpsn, ko-
kcr.nuksen kauttrr.

Kokemuksen arvostaminen

I(okcmuksen ar\,()strurlisen ohcill Hei-
nor tc r-t pcrri:in kr.r u l rrtt.u eri laisu tr clcn I'n'-

viikslnr istri.

- Suomirlainen orgirnisatrtiokulttr.ruri
orr ollrrt [)clintciscsti vhtccn nrrl()ttiiu
virlettu;.r. frr [<un crillisuLrtt] ci olc tirrlit-
tu, sitri ci olc opittu mvi)skliin i.lr\'()sta-
maan. Hvocl\'nn:ill nrc turhan vrihiin
lrlrllssrl ku i n priritr.trssri hlnki ttr,rl osla-
r-nista.

Heinoncr-t ottair csinrcrkiksi picr-rtcn
llstcr-r liclir-r, joki-r palail q'(ihon parin vuo-
clcr-r riitir,s ja l-roitovaplrrn jiilkeen. N'lo'
lcr-r-rprien, niir-r tvor-rantai;rn kuin n'ontcki -

jrir-rkin ase u nc <>n l'relposti c1'rr.iiler-i.

- I(un'rpikrrrn ei ajattclc, nriti ko[<c-
r.r.rustl ja ulltt.r. ()sarmistir tt,iintekiji nrii-
clcr-r kahder-r vu<>tlcr-t aikirnr <>r't henkki-
nut. Lapsiperhccn irrki Vlltii toc-lellisir
<>rq:rnisatorisir j.r tt't)nj ol.rclol lisia kykyjl,
jotk:r ovirt sll()rililn siirrettiiYissli n'tivr-npd-
rist6Or-r.

Tosissaan vaan ei totisesti

Tvi)cliin-riin mu utoksiin mahckrllisesti liit-
tvvistri ylilvorr ncistri l'ruoli nr lttrr Heino-
t-tcr.t r.r skoo su<>nr rrllisi ir.t jl sr,ror nlliriste lr

osl:.rn t iscclt.

- N:iill.i lcr cvspiircillii on rin.r vrite t-
n t()\i\s.liln. Stronri ort picni nrlr.r j.t suo-
m.rl.ristcrt on ollrrt p.rl<ko oppi.r vicr'.rit.r
kieli:.i jl te kemilir-r vhteistt.otri nrr,riclen
maidcr-r krrnssa.

Hcir-roncr-r nauralkin, ettl muista kln-
soistl poiketen sr.rornll.risilla on nrainc,
ett:i he ()\'ilt tsioissti t<>sisstan - r'lrikka
civiit vrilttrinrrittri totisi r. S uomal aisi llc or-r

l<rurrtil-.rsilr, cttd l(un tvii otct.l ln. \c
t-t-tt'os hoiclct:rrru kunnollrr. Tiimdn mviin-
triviit vhti hvyin meailmrrll:r liikl<uvat suo-
nrrrhiset kuin ulkomalllisct vhteisn,ti-
ltrmppenit. Vrrstuullisuus on suomtrlais-
tcrt voimlvltrl.

Ncgatiiviscksi l-raasteeksi Heinoncn
I-rcittriii tutkinr ustuloksen, j onkl muke:rn
su<>r.nahisten tu rr':Lllisuuskiisin's on rnuitr
rnlitrr voimakkruntrnin sidoksissl muut-
tr.l nt:lttonlLrutcc D .

'[ .inr:tn Priir:irr til:rrrrccss:l sc r oi
kiirinti,ri r.neitri r.;rstlrrn. Yksittriiscn ih mi -

sen, r,rin,ksen ja vl'rtciskunnln trlrvtllise n
tulevlisr,rlrcle n trkrl plrhaitcn sc, ette
kYkencr.t.tIne mLlLlttu n111an. Asi:rt oVat
kridnti,ncc t pririlacll cc n. Mur.rtoski,kv j r
-valr,rir,rs luovat tun'allisuutta.

Etiimiiii potitiikan utkopuotella

Hcinoncn vmrnlrtii hn in, e ttf, elikcrrsi-
rlt trultlr\'rt pcruskoulLrl irisistl j a lukiol rri -

sistl kaukrisiltl. "Ei mahclollinen tulcvr
cLikc vai l<uttrrnut omiink:rrrn opiskelua trri
tyt)prikkiu kosko'iin ratkrrisuihini. "

- I(likcss.i oppitnisc55;1 ntptiiyi t-ltl t.ir'-

kcirr. Pcruskoulussa ja lukiossl ()n terkcin
tri o1'rpia r.mmlrtrimiln cllkcjrirjcstcLnrin
pcnrsl()giikk.r: rlik:i on omr vlstuu ehk-
kccn kartuttamiscstir, miten ral-rastoitu jir-
jcstchnr'i toimii jr rniki on cri sukupolvi-
en vrilinen taakanjrlko. Nime asiirt tLrlevat
t),ocliinrrisse nuoril vlsta.a.n aika r-rope asti.
Asioiclcr-r opettanrincn tlstd nikirkulmas-
t.r r oisi lis:itJ nu{ }rtcrl oPpimiscrr rrrotiir i.r.

Hcirrorrcn slnoo jo1;1g11rrsl nrictti-
md.iu lil<ir ajoin omirrkin nlotiivcjrrlu.

- Otin viisi vuott.r sittcn opetrrsnrirris
terir.r postin projektinr, jor.rka hoidrn rriin
hn'in kuirr k),kenen (harstattelu tchtiir.r
24.3.). I(un tl'o n).t piiitt\l,, katson milti
rraailma niivttiiai. Projcktin loppun-risccr-r
liitnl air-ra tie tn'I vls\-mvstl, mutta sc orl
nl't)s antanut ituja uusiin projekteihir-r.

- Olcn rlrvos rlicttinvt, muLrtt:rrko
vallan huipLrllir olemincrr rnairilmankuvur.
fr pitiiisik6 maailmaa krrtsoa Vtililld jostrr-
kin muustx n:iki)kulmrstrr, l<okonaan po-
liittisten pairittisterl ulkoirrrolelta. El:imris-
sri on olta'"'r-r rnuutakin - r':rrsinkin kun po-
litiikrssr or.r paljor.r sellaistr, joka kr-rlkcc
vr-r.strvirtaan onriln persoonirni kanssa.

- Jossal<in vrrihccssa on osirttava h\pr-
tri 1-rois. Viin-rcistri:ir-r siinri vlihcessa, kun
huonurl olevurs:r riippuvaincr-r r.'allasta. I

- Sukupolvien vilinen koulutusero on Suomessa iyrkimpiS. Se ker-
too ennen kaikkea slit5, ette meilli koulutusieriestelmen laaiene-
minen koskemaan koko viestiiS on tapahtunut todella nopeasti.
Suomessa koulutus on nuoremman ikiipotven todellinen piiioma.
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V:.rh cutlrnut c4riskclij:r kan
tlir lrrrt,ll.r nrr'os trrlcVli
sr,rtrclcr-r toimcentuIostaan,
vaikka opintojer.r ra[.roitta-

rutisess:r on riittrimiin ongclr-r-ria. Uscir-r
luulhan, ettr-i uLrorct pitdr':it cLikcpolitiik
kaa kaukaisen:r rrsiana, johor-r ci vield vuo-
siin tarvitsc ottlrlr kanta:l. I(ukaln ei olc
kr.rite nkaan voiuut vdlttvii kuulemastir
keskustelua c Likepon-rr-r-ristl jir siitd, ku kir
ruraksaa tulcvrrisuuc'lessil eliikkeet. Tvossri
krivvillc opiskclijoi I lcki r) j( ) trrjotir.rn \'.r -

l)JJch I oisiil el.ikevakrr rrtr r ksirr.

TyocLikcjlrjesteh-nrin eprikol'rtlnl 1-ri 
-

clctldr-r ylciscsti sit:i, cttri n'6el;ike rrlkrrr
karttua vrstr 23 vuo,.lcn iissli. Mitririn
loogistrr sclin,std tiillc tosiasialle en olc
kur-rlh-rt. Ios kuitenkin tarkastelcn rsiaa
omaltl, xkrteemiscu korkeakor.rluopiske-
lijar.r kirnnaltir, tyocLikc jrirjestelmri ci vrilt-
trirllrittri ole huono. Useimmitcn rrkatcc
mincn loppututkinto saadaln vllmiiksi
virstrr vli 23 r''r.r<>c1e n irissri, n-rikii tlrkoittirir
sitd, ctti ryoellke llkra karttur hcti vaki-
tuisen n,dn alklcsstr.

Akrteemisill:r aloilla irlkuprrlkka on
vrrlitcttavan r,rscin h:immtistvttriviir-r irll-riri

rrrn. f os cl.il<c k;rrttuisi rrin.r iristri riipprr
lurrtta, esimcrkiksi toisen rstccn tlltkin
non suorittlj rr tri o1-risto:rstccn kouluttrk
scn saanllt olisi voir-rut hlvriprrlkkriscnrl
kartuttal clrikcttriiin jo r,rihintilin viisi
vllotta cnncn irkatccnriscn lopplrtutkin-
non suorittljrur.

Elr,ikkcc I lc siirtvcssririn rlkttee nriscsti
kouluttautuncelll e Likc tr.rskin olisi suu-
rempi kr,rin toisen ilstcen tutkinnon suo-
rittar-rcc lla. f rirj cstclmriri nvkyiselLirin r,oi -

rl ar-r r-r pitld j o1-rrr kirr-rr-r.r stirr':rn l akatee n'r i -

siin opintoihin, n'rikii on Sr-ronrcn klltli-
scssa mirassr linoastaan hyvri asia.

Opiskctij.rnkin niik(ikuInrlsta or1 ()u-
gclmallistir, cttri suonlalrrine n vlestt) jili
eliikkeellc lii ur varhain. Nvki.inen j rirjcs -

tclmd suorlstaan kAnnustla siihcn. T1,t)-

cllkejlrjestchr.rriri ei olc pitklille til.rtriimcl
Li sur.r nn i tc I tu ke sti-in-r:iii r-r r'.1csttir-r n rii n
llajaa cnncrraikaistl elrikkcelle siirtr,nris-
tii. Totur.rs on, ettr-i vrrhcnnettuihin cld
kemuotoihir-r tLlrvilLltuvat r-rscir-r tv6kykvi
setkin il-rrniset.

Mahclollisuuttr siirtl'I eliikkeclle en
nen 65 r'uoden ikria.i on Lrscasti pcrustel
tr.r sill:i, cttl nuortell tvollistt'nrisnrahdol
lisutrclct parancYilt Yenhcmpicn r':iistYes

sri. S u r-rrtcn ikriluokkien cLikkccllc jl:imi
llcl'l YiUri'lu tti'lil ktr it cnki Il rrtl t ( )lll.lrrt t isCst i

vlltlvan n-ririrrir-r tvopaikko j.r tr udelle su

kupolvcllc.
I'vohor-r siirtyviille uutlcllc sukupol -

vclle on slr()rirstr.ul etu, cttii el:ikkecllc
,ririchdn vi-rst:r virallisessa cLikci:issd, jolloin
cLikkect l:rskcnnallisesti pvsn'tiirin mrksl-
r.naan ilmirn kohtuutt<>nril ongeIr'nirr.
Trirndn jol-rclosta tulisi criryisesti tukcutul
scllaisiin t\'Otcrvevttl prirrirntaviir-r kcir-roi -

I-rin, jotkir cdesalltti.\'rt n'r)kn,vn jrr -hl-
lun sriilymistri virallisecn 65 ruoden ikiiiin
saakkl. Erris hwin k:rnnltettar.r kcino on
se, ettii e Likc karttuu nopean-rn'rin yli 60
vuorlcn irissri.

Niin pitkri.irr krrirr n i)n.rnt.rj.r srrurinr-
rnlksi osaksi rnlksrrrr tvoelikcnrlksut, on
hrine n n1l-rclikseni nrt,os si,1at.lvrl valita se

vhtiii, jostir h.in s.rrr [)rlrh.r,rrr \.rstincclr
n'rrrksuilleen.

Positiiviser-ra puolenl r-rvkviscr-rkirltiri-
sessa jrirjcsteln-rissri nricr-rkin sen, cttii
n'onantirjicn lnaksamlt eLikem:rksut pa-
lautut'itt mirksajille [-:on uksina ja llinoina.
T:imJ j r n.ticliiker,htitiiclen mcrki ttrivrit
invcstoilrnit mulln nLrrlssa rakentrrn.risccr-r

kasvrttirvat kansant:rloutta ja eclistrivdt
osrltrlrn tirlouclen klsvua.

-l,vt)cLikevhtit)iclcn vihitellen vrllralr-
tr.rn r.rt rrhastointip()l itiikka on vi ir-nc kuu
klu si na nikvnyt siir-rlkin, ettri si j oitr-rksct
cntistcn vlltionvhtioidcn - Forturnin jir

Soncrln - os:rkkcisiin, ovat ollcct r-nerkit
tiivi r,i. Tyoc lr.ikcnha onki r-r tLr rvallistir j rr

si n ivllkoistrr p:irior-naa.

Nvkvisin prrlkoista maksctaan elil<c-
rnlksuja hie nrirn vli 20 proscnttit-r. lr>s
tlrkrusklsvrr ci olc cnnustcttrn srrrrrrrist.r,
niin pelkorrrr on maksun huomattava k<r

hol nri ncrr . Korkcarr t viit t onr\'l's:r\t ccll
j ohdost;r'l' Ll L- n-raksu r-r n'raksajiaklirr-r c i

olc laskctturr rniiriiri.
Tar'oittccnl on miclestrini oltava'f EL

maksu jcr-r rlhrstoimisosuudcn kasvr-rttami-

nen etlcl lcen jr sijoitirsl.rolitiikan libereli-
sointi, mikri osaltaan tr.rlcvaisuudcss:r tlkaisi
sijoittrksillc lrlrcnlr]liln nroton .jrr \'.rrnrcu)
r-nin nrrrl-rckrllistaisi cLikkeiden mlksur-r.

!'irikkl tuen jiirjcstelmll, joka ci kan-
nustl siirtl,rnri:in cLikkeelle enncn virallista
cl ;ikci kriri, r,ksi lOr-r vrpar-rtta j:iricLi clikkeel
le ci picll rajoitta:r, nrikcli siitd ci koiclu kan-
sirntirk rudellc vlitscpriiisemdttt)miri vaikeuk-
sil. Mirhdollisuutcnl jdtidii vlrhain ekik-
kccllc rasittlmltt:.r ryoetrikejr,irjcstelnr:iI voi-
sivrrt olla vaplrrchtoiset elCkcvrkuutukset tli
r r.rtrut veihtochtoiset si joitusn'ruodot.

T:issd koht:rir uskon yksilirn kvkvvn
lx>itaa tulcvirisuuclen toiurcentulonsr tur-
vrirlninen prrl'rllksi kltsornallaan tlvlll:r.
Jos n'ontckijri hrluair jriiicli elikkecllc csi-
merkiksi .vksin,isen e Likcvakuurukserl tur-
vin 60-vr.rotilanl, hrinelLi on oltavl sii-
l-ren nrlhclollisuus. Vakuutuksen ottajl-
han on itsc pidlttiinvt palkastarn osan,
jonka lrrin r]-vt nostiil e llkkeerrri.

Miclcstini eliike jrirjcstelmlmnre vas-

tal nykr,-r.hteiskulrnrn tarpeisiin. I(ehi-
tettiiviiai luor-rnol I i sc sti edelleer-r or-r. I(oko
klnsirntllouclen klnnllta tulisi pvrkiii sii -

herr, cttii malrdollisimnrJrr srrrrri osr
n'dn tckij oisti j eii e lr,ikkeelle I il.rc n.rpinri
6 5 -r'uoden ikr,ir,i. )r,irjestelmissri tulee tu -
levaisuudessakin kiinnittid huorriota va-
lirrnrrnvaprrrtccn ja vksiliin ()nraAn \',ls-
tuLlseen tulevaisuudestaan.

Juhka I'ajaritrctt on toit,onut, ettti kcskus-

telua ebikkeistci trilbi pnlstnlla jathnisi toi-
rn it usj o ht nj n Pentti I{ ost n no o. J

,UKKA PAJARINEN
H els i n g i n yli o p isto n yli op p i laskunto

ha llit ukse n sosi ooli po li itt i n e n vostoovo

Eta kejti rjeste [m d vastaa
nyky-yhteiskun nan tarpeisii n
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Tuore tutkimus kertoo:
Osa-ai kaelt l<eltiset terueite

leksti Jouko Moilonen I Kuvat Jouko Laitinen

jatrygvtiisiti
snr-aikacLikeLiisct ovtrt nrclk()
terveitl ja tt,t,ryr'disii eliikc-
liiisil, sanoo E li,iketurvirkes-
kuksen turkljt Merri Tnka-

ln. Hanen tuore osa-aikae llketti koskcvl
tutkimuksensl ei kuitenklln anna r.icll
riittrivdn varmri.r kuvaa osa-aikleldkejrirjes-
tcInrIn vaikutuksista tyossl p.vs,vmiseen.

I.isiitutkimustir siis r icld trrrr ir,r.rn.

Kun osa-aikaclike lisittiin cliikevali-
koirniran n.roden 1987 alr-rstir scn ajatel-
tiir-r l-riclastavan suomalaisten llhtod ryo-
elf,rr-rIstI paljon cr-rr-re n virallistl vlnhuus-
elikcikrir,i. Eldkkectle siirrvttiin silkrin kes-

kimiririn hienran alle 60-vuotiaina, eikd
tilanne olc 1990-luvr-rn lopulle tr.rltaessa

siitii olcnr-raisesti muuttunut.
Prilttriilit toivoivrt, ettl viiki vrlitsisi

osa-aiklcllkkeen nimenomaan nruiden
kokoaikaisten varhaiscllkkeiden sijasta.
Eldkemhaa sdlsryisi varsinkin sitten kun
suuret ikiiluokat alkiu'at tLrlla eldkeikl;in.

Eliketurvlkeskukse n tutkija Mervi Ta-
k;rla on selvittrinyt osa-aikaclf,kkeen r.aikr.r-

tuksia vastik:idn ilmestynccssi tutkimukscs-
saan Tyonteon ja eldkkeellii olon vhdistd-
minen - r'aihtochtona osa-aikaeldke. Tut-
kimuksessa olivrt mukana kirikki yksiqviscn

sektorin osa-aikaelikeldiset r'r.rodelta 1995.

TerveitH etiketiisiii

- Nri),ttri[ silt[, ettti osa-aikaelike Pikem-
rnir.rkin lisdsi varhrista eldkkce lle siirw-
misti, koska osr-aikrcldkc on encrnmdn-
kin kokopiir.ityor.r kuin kokoaikaelik-
kccr-r vail-rtoehto, sanoo Takala.

Osa-aikaehkkecn valinneet ovat Ta-
kalar-r tutkimuksen r-nukaan siind r-r-ridrin

terveiti ja wokyk"visie, ettd he olisivat to-
denr.rdkoisesti jatkaneet kokopiiviq,ossd,
jos osa-aikaclike ei olisi ollut vaihtochto-
jcn joukossa. Timi edclh,ttdi kuitcnkin,
ettei rvijttiirll),,vs olisi ollut heille todelli-
sen-rpi r.aihtochto.

Tutkimr,rkseen haastatcltujen oma lrr-

vio terveldcntilastaan puhuu puolestaan.
Osa-aikaeldkclliset kokivat oman tervey
tcnsti suurin piirtein yhti llwlksi kuin
ry6ssikrilwdt ikitol'erinsakin. Ten,evs oli
hlvi tai melko hrr'[ 5l prose ntilla vas-

tanneista ja kol.rtalainen 40 prosentilla.
Huonona tcrve),ttldn piti air-roastaan 9
proscr-rttia vastanneista.

Puolet niistl, jotka olivat arvioineet
terveyclcr-rtilansa lruonoksi, jdi wdkru't-
tomyvsellkkeelle noin kal-rclen vuodcn
kuluttul. Tutkimus r>soittaa siis, ettd osa-

aikacllke ci ole pysryr'ryt hokonaan estl-
rndlrr myt)skIIn tyokwyttomr,vsellkkeel-
le haker.rtumista.

Lisiitutkimus tarpeen

Mcrvi Tlkrll painottaa klritcnkir-r, cttd
trir-r-rd tutkimus e i anna vicLi riittdvdn var-
mar ja vksise littcistl kuva:r osa-aikaelSkc
j rirjestelmilr vaikutuksista t,vdss:i p1,s1'nri -

sccn. Lisdtutkirnr.rsta siis viell tirrvitaan.
- On svvt:i tarkcmrnin sclvittdl, pi-

r.lcntiidko osa-aikacldke todella tyossd-
oloaikaa.Sen selvillc saamiseksi on tutkit-
tava osa-aikaeLikkcelld olevien n,o- ja eli-
keuricn alkamista, priiitn.mistl j:r kestoa,
sanoo Takala.

Kullan arvoincn tieto olisi, jos voitai-
siin vlrlnuudella osoittaa, ettl osa-aika-
elikeLiiset siirnryit rikanaan kokoaikaisel-
le elikkcclle selvdsti kirnssaihmisiiiin var-r-

l'rempine. Tlllaista tietoa kaipaisi irin;rkin
elikepoliittinen pldtdkscnteko tueksccn.

- Uutta n,tivoin-raa palkirtrran han'oir-r
osa aikaehkkcclli olevallc kuuluvia toitri
tcke mddn, vahvistaa Takala. Palklnsaajis-
ta vi-rin l8 proscr-rttia ilmoitti, ettl uusi
n,t)ntckijd oli otcttu tilalle. Yrittdjilla r,as

tllr.r luku jIi 9 proscnttiin.

Tytit iaetaan

Tar.rllisimmin t1,(it jacttiil r,rtrhojcn
ryontckijoiden kcskcr.r. NIin vastrsi noin
puolct pal kansaajista ja r':rjaat kol nr:.rnnes

t,rittrij istri.

- Ty<it todclla joko j.rcttiin tai sittcrr
ne tehtiir-r itsc mutta lyl-ryer-r-rmdssd ajrrssl
kuin enncn osa-aikacltikkcclle siirn'mistr'i,
sanoo'lhklla.

Tutkin-ruksen mukalr-r osa-aikaeliikc
on koettu kaiken kaild<ialn myontcisck-
si j a toimiv:rksi ratkaisuksi. Siirtvr-r-ri r-rcn

osr-aikaelikkcclle tuo help<>tusta t1,On

raskauteen ja .lLlttaa palautur-naan sen ra-
situksista.

tikd mikdin ihmc, silh hirrstatelluil-
la oli takanaan kcskimdlrin jo noin 40
vuoclcn tJ.oura. I

Osa-aikaelike ei juuri tytittistii

Osa-aikaellkc vaatii onnistuakseen toir-r-ri

vat osa-aikaiset q'omarkkinrt. Esimerkik-
si Ruotsissa osa-aikaeldke on ollut suosit-
tu ja k[1,te1ry iuuri siitd svyste, ette osit-
aikaryotd on ollut saatar.illa. Niinpd osl-
aikaelikkeelli onkin parhair.nn.rillaan ollut
70 000 henkiloi, ku-r mcilli on viimeke-
sliscn alaikdrajan alentamiscn llustuksel-
la pai:isry vasta I I 000:een.

Suomessa osa-rikaeldke on Takalan
mukaan menest\rn\t parhaiten jLruri sellai-
sissa ammateissa, joissa on jo vahniiksi osa-

aikarytin perinteitd tai joissa t),oxjat ovat
muutcn joustavia. Sutrrin tdllainen naisryh-
mI on nrn i:ir, joka orrkirr perinteirrcrr osa-

aikatl,t)n ammatti. Miesten puolclla kdr-
keen nousivat liikeyrirystcn johtajat, jotka
voivat jlricst:iI n'oaik:ransii joustavasti.

Osa-aikaelikkeen toivottiin alun pe-
ri n mr.os toi mir.an erilin I ai ser-r a tyollisr'1,s-
veturina: osa-aikaelikkcclle siirnryicn ti-
lalle ajatcltiir.r palkattavtrn uutta vike i.
Ndir-r ei ainakaan tlmdr-r tutkimukse r-r

r-nukaan ndvtri kivneen.

Tutklla Mervi Takalan mlelesti osa-aikaeldke
neftelsi lisiivin varhaista eliikkeelle siirty-
mistii, koska osa-aikaelike on enemmlnkin ko-
kopilviitytin kuin kokoaikaeliikkeen vaihtoehto.
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Hoitavan taaki
etiikan risl

Ylltiikiri luhani runtusen mielestd vakuutusliiikiri on ennen kaikkea
sosiaalivakuutuslakien soveltaia, loka pyrkii kalkkien vakuutettuien
kannalta kohtuullisiin, harkintaan perustuvlin ratkaisuihin.

oi tar.an I :iikr,irin tchta\.;int on toim iir liirikcti e te en
lsiantuntijanl potilaar-rsa ;rarhaaksi. V:rkuutusldi-
kiri taas on lisdksi vakuutuslldketictccn asiantun-
ti ja, joka suhtcuttaa vksitttiser-r tapauksen kokor-rai-

suutecll, r4eiscen rad<lisr-rkdt tdntoon ja rnr-os oikcuskJvt.intoon.
Kvst'mvs ci ole eettiscstl ristiriidasta, vaan hoitevan l*ikdrin ja
lakuutuslJikririn eriliriscsta roolista. Nlin mdlrittir,lt eron jul-
hiscssa kcskr-rsteluss:.r uscin vastakkaise e n ase maan joutuvat l-roi-
tava liiiikriri ja r.akur.rtuslidkiri itse .

Liitikiiri n eti i kka on m diritetty ldikdri nva lassa

Oli sitten [<r,se cssi hoitar.a liikiri tai vakuutuslii:iklri kumpikin
orr virnnonut vllnristnttuaan Lieklrinvahn, r-rs. Hipplokratcen
vllln, joka sito<> hcidin toinrintaansa. Valassa todetaan muun
rn r.l:.tssi.l : " Lirikr'irin toimcssani pvrin pelvclc n'raan llhinr mlisi -

:ini ih n-risvvttii kunnioittacn. Tvossdni nouc'latan lllkirir-retiik-
kirir jir krivtrin vlin Liiketictccllisen tutkimusticdon tai kokemuk-
scn hvt)dvllisiksi osoittanria mcnetelmiti."

Tr,6tcrvcvsh r,rollon crikoisllekeri, Il:ikctieteen liscnsiaatti.
[-ccna l-lhclcnnc toirnii tytitcryevsl;ilk:irir-rri Malmilrtorin LId-
kririkeskukscssa ja LEL -I'voellke klssassa. Hancr-r rnukaansa
hoitirvirn lr.i;iktrin tchtrivind on toimia potilaans:r parl'raaksi,
hoital potillstaan, r'll:ipitrid ja eclist;iii hlncn tcrvo'ttiiiin ja jos
sairar.rksir ilr.r-rcnce , hoitira ne parhiren kvkvnsi mukran.

Elle ivrit l-roitavan l:iriklrin omat tridot riita, hrincn tulee li-
I'rettriri 1'rotilas toiser-r IriIkfuin Ir.ro tri sairaalaar-r jatkotutkimr.rk-

leksti Riitta Heinonen a Kuvat Niko Nurmi

Miten vakuutuslddktiri voi potilasta ndkemdt-
tii ja tutkimatta pidtyd joko etlkkeen mytin-
tdmiseen tai hylkiiiimiseen? Tekeekti vakuu-

tuslddkdri eettisesti oikein hyldtessddn
potilaan etdkehakemuksen vastoin hoitavan
tiitiktirin suositusta? Eroaako ndiden kahden

ttitikiirinetiikka toisistaan?

siin. Tehtlvrir.ri on ensisijaiscsti pl.rkil edistiml:ir.r potilaan ter-
vevdentilaa. fos se sairauden, r,ian tai vamman vuoksi on alcn-
tunut eivatkii korjaalat toirnenpiteet auta eiki potilas plrj;iri
er-rf,d httin tvossedn, alctaan miettid potilaan n'oteht;ir,icn [<c-

ventdn'rist:i tai mahdollista eldkkeelle siirn'mista. Hoitala l;ii-
kdri arvioi potilaansa tyokykvd ja tilanne tta aina vksilor-r kirn-
nalta.

-Hoitar.a lilklri noudattaa n'ossddn ensisijaisesti lelkairin
etiikkaa, kun taas vakuutuslddkdri joutuu sen lislksi ottrnr;lll
huomioon asiar-rtuntijan etiikan, vlilddkdri, hekctieteer-r j l kirLrr-
gian tohtori luhani )untunen jatkaa. Hilr crottaa asientunti-
jan ctiikassa kuusi kohtaa: asiantur-rtijan plte\'\'\'s, pvrkin-rvs to-
tuutcen ja oikeudenmukaisuuteen, rohker-rs pvsr'l kannrssaar-r
mr'6s ristiriitatilanteissa, riippumattomuus, r,ksilon oikeudcn ja
vhteison edun vmmdrtdmincn sekl kriittisr,vs omaa oslanristaan
[<ohtaan.

- Asiantuntijaksi ei s_vnnvtd tai pldstd helposti, Juntunen
toteaa. Han toirnii LEL Tvoelekekassan vlildikririni, mutta
mvos muissa asiantuntijatehta\.isse.

Vakuutr.rslilkiri on luntusen mielestd ennen kaikkca sosiaa-

livakuutuslakicn soveltaja, joka pvrkii kaikkien vaktrutcttujen
kannalta kohtuullisiin, harkintaan perustuviin ratkaisuihin.

-Vakuutuslidklrilld on kd,vtettdr,issldn huomattavasti laa-
jemmin ja erilaista objektiivista tietoa potilaasta kuin hoitaval-
la ltrklrillr. Hdnelld on esimerkiksi tieto ansioista ja r.riider.r alc
nemasta. HSnen tchtivlnsd on suhteuttaa vksittiistapaus ko-
konaisuuteen ja vlciseen ratkaisukdvtlntoon.r \tAeHre
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Lausuntojen taso kiriava

Hoitavien Liriklirien lausuntojen taso vail-rtelee paljon nippuen
siiti or.rko sen kirjoittanr-rt jur-rri valmisturrut tai pitkddn potilas-
tyotd tehnyt ylcist:iikiri tai crikoisldiikiri tai periti alar.r profes-
sori. Kaikista r.r;iisti lausurrr.roista kdv iln.ri potilas-lidkiri -suh-
teclle ominaincn riippuvr.rus. Hoitava lilikdri tuntee potilaar-rsa
tcrvevdentilan ja sairauksicr.r kehityksen uscin pitkdltl ajalta.
Hrin tietdl myiis kokemukscsta, miten paljor-r alentunLlt ryokv
lyn tulcc olla ellkkeeseen.

Leer-ra Lahdennc kertoo, etti tyokp,-vn trrvioir-rtiin ktivtctti-
vdsse ldlklrinlausunto B-kaaval<kcessa hoitar.alla tadklrille on
useita vaihtoehtr>ja valittavar-raan: ldlkdri \.oi todeta potilaar-r
q,ok1,q,'ttomlksi tai n,okr.la'iseksi tai merkitd rastin ruutunr-r "cn
ota kantaa potilaar-r O,r)kvk)nrn".

- Ylecnsd selr,,idisimme pienemmllll mielipahalla, jos hoitava
lidkiri ci l.ldkerintodistr.rksessa ottaisi lair.rkaan kantaa potilaansa
ryokykyyn. Jos hdn r.air-r kertoisi lausunnossaan potilaansa toi-
rnintakr.rr.stf, ldiketietccllisen asiantuntemuksensa perusteella,
Iuhani ]r,rntunen vakurrtusl:idkdrin:t toivoo.

Eti ikka edettytttili totu utta ja oi keud en m u ka isu utta

Vakur.rtusldrikiirin tehtdvil-rl on varmistaa. ettd etuutcen oikeu-
tettlr saa sen ja samalla ta\.alla sairaat saavat samanlaisen koh-
tclLrn. Iuntuncr-r kiistdd j_vrklsti, ettd hdnen tehtdvf,ndtn olisi
sldstld vakuutuslaitoksen ja sosiaalivakuutusjdrjestelmdn rahoja:

-Asiallinen ratkaisutoiminta s.iestee mcnoja, mutta koros-
tan, ettei etuuksien ratkaisukrivtinto ole vakuutuslaitokselle
mik:iIn kilpailukeino. KvllI vakuutuslidklrit p,vrkivlt hakijoiden
yhdenmukaiseer.r kohteluun. los vakuutushdkdri toimii ecttises-
ti oikein, miten hiin voisi muuttaa ratkaisukdytdntoddn silld
perusteella, ette hdntd kehotettaisiin sdlstirnlin elikemarkkoja.

Vakuutusledk;irin aseman tulisi olla vakuutuslaitokscssa
mahdollisimman itsenlinen. Muurcn hdn menettdd uskottavuu-
tensa. Asioiden klsittelyprosessiin osallistuu monia toimijoita,
mutta juridiset ja ldekctieteeliisct nakokohdat ratkaisevat ped
toksenteossa.

-Totuuden ja oikcudenmukaisuudcn lisdksi myos rohkeus
puolustaa ndkokantaansa omalla asiantuntil'a-alueellaan vaikeis-
sakin tilanteissa kuuluu etiikan kulmakiviin. PitId olla sanojensa
mittainen ja n:ikemyksensd arvoinen asiantuntija.

fbja-alueilla ei ole olemassa oikeita tai vddrid ratkaisuja, vaan
oikeudenmukaisia ratkaisuja vastaaviin toisiin tapar-rksiin ndh-
den.

-Vddrin perustein myonnetry q,okr.,v-vttomyyselh
kc or.r yhti virheellinen ratkaisu kuin vddrir.r perus-
tein hyldtw eldke . Erona or.r kuitcnkin sc, ette
vllrin perustein hylatty eldkchakemus voidaan
oikaista muutoksenhakuelimissl, mutta

mvonnetyist;i ci r.lecns valitcta, |uhani Juntuncr-r
jatkaa.

Vakuutusliiikirir-r n'otI val'r'otaan hyvin tiukasti
mLlun muassa kentin j:r rruutokse nhakuelintcn
toimesta. Mv6s hoitar.alla hekirille on l;r:.rja ulko
puolinen kontrolli. Potilaan lis:iksi hintii r.alr.ovat
viranomaiset, k<>llegat ja ylin-rpdn5 valvojana tervc
vdcnhuollon oikcusturvalrritos.

Hoitavan liiiikiirin etiikka
koetukselta

Jur-rtr-rne n epiilcc, cttl hoita\'tn
hakiirin puolustacssa potilaansir
etua, hilr voi joskus virheellisesti
jopa tuntea olcvansa potilaansa
asianaj.rj:r j.r tehdd crriiinlaista ri-
lausniitJ. Tllloin hJn toimii po-
tilaan pvvtdn.rllh tavalla, r,aikkei
se lidkcticteen kannalta olisikaan
perusteltua.

- Jos hoitrva lllkiiri srisi
ratkaista, kaikki saisivat ctuu-
de n, silll vlecr.rsd hakc-
rnuksissa on mukana
hoitavan ld;iklrin
puoltava lausur-rto.
Hin ei voi koskaan

Tyiiterveysliiiikiri Leena
Lahdenne kiistiii hoita-

vansa tllaustyiihiin.
Yastoin etiikkaansa -
potitaan tal tyiinantaian
pyynniisti - el hoitava
leekeri lihde myiinteis-
ti lausuntoa tyiikyvyttii-
myydesti kiriolttamaan.

I
I
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kiclt[1,tvii kirjoittamasta csirncrkiksi B-
Liikdrinl:rusunt()i1 potilir.lu sitl p\ryticssai.
Vratii hi>i tl':rl tr lllklri I tri di plor.r.ratira
ascttaa srlnilnsr lallsunt(x)n tavalla, jokr
palj astll vlku utusIririkririIIc totr,r uclc r-r

ikiin kuin rivier.r vllistri.
Tyi)tcrve),slIIkiiri [-al'rdennc kiistld

hoitlr,:rnl lilkerinii suostuvansr tilaus-
r,voht;n. Hilren mukunsa potilas vlccn-
si l-rr.r'riksn' asir>itir sch,ittiivdn kcskustc-
lun jrilkccn mvt)s itscllcen kie ltcisct tosi
asiat. I(okenut Liaikr.iri ci plnc l'rakupro
scssirr liikkcclle trr rhrrn tlki.t.

-Vastoir-r ctiikkaansa - p()tilrtrn tai
n,tin:rntajan pvvuntistd - ci hoitlva ldrikl-
ri Lihdc mr'6ntcistri lausu r-rto:r tvok\al,t-
ti)mvyclestri kirjoittlrnaan, [.ahclcnne va-
kuuttaa.

Kvseessii r'oi olla pikcr-unrinkin hoitrr-
van liidkdrin tictiimdttorr-ryys kuin ti latrs -

n,ti, silLi hoitrva lseklri ci \,iilttimiittri
ai na ticdii sc n hetkistl lli nsriridrinndn t;r-
sor'r) \'aan hiin llrulce , cttri vihenrmilll
cclellytvksilLi p5:iscc cLikkcclle.

los ryil'rantaja halual panna t1'ontcki-
jlnsd clr,ikkcclle tuotannollistaloudcllisista
svistri, tilirn ne johtaa potilaan, rytitcrvc -

yslir,ikiirin .ja q'onantljirn vdlisecn ncuvot-
tcluur-r.

-los q,ontekijrilLi ci ole lldkctieteelli
sesti toclettuja penrstcita wt)kywn alen-
tlurrrlln, lausunto j riii kirj oittamatta. Tdl-
laisissa ristiriitati larrtcissa wotcrvq,slddkl
rin tchtlvdnl on olla puoluccton asian-
tuntiiir sekd vritvkscn etti tvt;ntekijen
suhtcen, Lahclcnnc korostu.

Onko etiikan ristiriitaa?

Uscimmitcn hoitlvir Li:ikriri j:i vakuuttts-
Lirikiiri ovrt irsi<>ista yksinriclisiii, silli vrltr-
osa piilt6ksistri on haki jal lc n-r,vor-rte isiri.

Julkisuuclessrr csiintuottr ristiriita hoitrlvr-u.r

hlkriri n j l vrrkr.r r.rtusLirikriri n viilillii svn tt,v
siitI, cttri ihnrisct olett:rvlt hoitar-an liiiik:i
rin ja vlkuutuslarikirin tirrkastelevan rrsioi

ta sar-n:urllistcn sil n-rrilrrsicn takair.

fustiriita on vahvrl ilmaisu. Hoitava
l5;ikIri rrjattclcc :rsioita oman p()tilaansa
p l rh irl ks i, j a m a h ci o I I i r-r e n n i,i kc rn vse r<r

svr-rtt,t, siitd, ettr-i r,:rkuutuslldk:iri katsoo
kokonaiskcr-rttriri j l toir-nii kulloi n ki n voi -
rrr:rssrr olcr icn lai ns.i.itlostcrr [)u I ttciss,l,
l,rrhtlcnnc n-ricttii.

YliLilkdri luhrrni Juntunen ci nrielel-
[:irin panc ccttisii ilsioita t:irkc,vsjirjesWk-
scclt, nluttil s:rn<>o sitte n:

-fos or-r ihirn pakko, 1-ricliin pvrkirnvs-
tai totuutecu jl oikeuclcnmukaisuutcer.r
krrike n penrstirnir.

Myoskriln tl iitervcysliirikdri Lccr-ra
Lal.rdcnrre ci l.rrlua e rote lla ce ttisil ol.rjci-
tr tlrkcytcns.i 1-ruolestl, cikii hrin nlc croit
vakuutusLiiikririn ja hoitu,ur lllkririn ctii-
kassa.

-Molcnrrnat ()\'tt vrnnoneet l;ii.ikiirin
valar-r ja ctiikka on sunanlainen. Tchtiir':i
ja rooli nriille le;ikrircillei on erilirincn.

VlkuLrtusLiekairin jir hoitavan lr,iriklrin
crihiscn tchtivln ovtrt liirikdrit sisiiistS
ncct, urutta julkisuus on uscin jr.rlma,
eikii croa l-raluta tljuta. Salasslpritovel-
r'oittecnsi-r takia Lilkerit eivait r,oi osallis-
tua kiistojcn puir.rtiir.r julkisuuclessa.

-l'otilas voi sclitclld asioit;rur julki-
srrr,r(lcssJ j.r j:itt:iri itscllccn ncgatiivisi.r
lsioitl kertonrrtte, jos haluaa. Ja niin
ylcinen miclipitic voi ascttr.rl vllrin pe -

nrstcin hoitavrrn Lidkdrin tli vakuutusLiri-
kririn puolcllc tli heitd molcmpia vastlan,
Lahder.rnc pohtii.

On puhuttu siitti, ettri cLikelaitokscn
tulisi antra hoitavalle l:,i;.ikirille palar,rtet
t,r larrsunnoistl ja hlkertrrrsprosessin tu
lokscsttr. Yli liiliklri Juntuscn mielcstri olisi
parcrnpi, jos potilrs vcisi pddtokscnsl
hoitavallc lilkdrillc ja hc keskustclisir':rt
asiastl. N:iin tiedon salirssapitovclvolli
sr-r uskir-r sr,iih,isi.

Tydtcrvcvshrikairi Leen:r L-ll'rc.lenne
pitJ:i I riI ri lr,'r'Irrri l.ihcsn nristrrprrrr.r.

-Hoitrrr'.rn lslkririn on airra tunncttr-
\':r vilstr.tlnsa. Potihsta ei sa:r koskiran jdt-
tiiii yksin sairauksicnsl kanssa rnyonteisen
tli kicltciser-r eLikcplltoksen tultua, r'aln
l-rlntti on hoiclcttava ja autettlva cdellccn
jl l'roitosuhtecn on jatkutt:rva. I

i,ii Tekstl Aino Lassila,
Elii ketu rva keskukse n la k i osasto n loki m i es

VakOn tulkinnan mukaan

eldkelautakunnan [6dkdrijdsen,

ioka toimi mytis vahinkovakuu-

tusasioiden asiantuntijattiiikiiri-

ne, on estee[[inen kdsittele-

maen samaan yhtiiiryhmlitin

kuu luvan eltikeva ku utusyhtitin

anta masta tytikyvytttimyysela-

keptiitdksestd tehtyd valitusta.

akO pcrustaa ratkaisunsa
Euroopan Ne uvoston Ih-
rnisoikeussopimukscn es-
teellisyyssilnndksiin ja niis-

td ilmer-revddn tuomioistuimen objektii-
viscn puoluccttomuuden pcriaattcesccrr.
VrkOn priltds 6785/97, annettu
I0.9.1998.

T,vontekijiin elikeasctukscn 20 $:n 6
momentin mukaan ellkelautakunnan
liikdrijisencn esteellisr.vdcstl on voimas-
sa, miti oikcudenklymiskaaressa slidc-
tiidn tuomarir-r esteellislydestd.

Subjektiivisesti puotueeton

VakO totesi. ctte elikclautakunnar.r Lilkd-
rijlser-r ci kuulu asiassa vastapuolcna ole -

van eLikevakuutusvhtion pddt<isvaltaa
keyttdviir.r elimiin eikri ole tyosul.rteessa
mainittuun yhtioon. Ldikririjlscnelld ei
mvdskiiin ole olh.rt odotettavissa eldke-
lautakunnan pletoksestd erinomaista
hytityii tai vahinkoa. Tdstd syvstl VakO
katsoi, ettd laakerijasen ei ole ollut oikeu-
dcnkivmiskaarcn l3 luvun I $:n sddn-
ni)sten nojalla csteellinen toimimaan ldd-
klrijlsenen:i X:n asiaa kesiteltacssd.

Tuomarin esteeliislytti arr.ioitaessa

I
H
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EIAKELAUTAKU N NAN
HAKAR UAS E N E N ESTEELLISYYS

on otettava huomioon mvos turoopan
Ncuvostor.r piirissd ihmisoikcr.rksicn ja
perusr.apauksien suojaamiseksi tehdyn
vleissopin-rukserr 6 artiklasta ilmer-rcvdt
oikeudcr.rmukaisclle oikeudenkiynr.rillc
asetetut vaatir-nukset. VakOn tulkinnan
mukaan myos cldkclar-rtakunnan ratkaisr-r-
menettelyn, jossa pditetidn henkil<-rn oi-
keudesta elJkktsccrr, on teltcnevd r)Irnii
vaatimukset.

Euroopan Ncuvoston Ihn-risoikeusso-
pimuksen 6 artiklan I kappaleen mukaan
henkilon oikeuksista pldtettiessd jokai-
sella on oikeus oiker.rclcnklyntiin riippu-
lurattolrassa ja puoluccttornassa tuomio-
istuimessa.

Euroopan ihmisoikcustr"romioistui-
mcn kdytdnnon mukaan puolueetto-
muusvaatimuksella tarkoitetaan vhtidltd
siti, ettci tr-romarilla saa tosiasiallisesti olla
er.rnakkokiisirysti asiasta tai [ralua edistld
oikcudcnkivnnin toisen asierrosaiscn
etua - niin sanottu subjektiivinen puolu-
eettomuus) jl toisaalta sitd, etti kaikki oi-
kcutetut cpdily.t ttssd suhteessr ovat pois
suljettuja - niin sanottu objektiiviner.r
puolueettomuus.

VakO totesi. ettd viimeksi mair.rittu
vaatimus on uscin kitevretq siten, ettci
tuomioistuimen ainoastaan pidd olla
puolueeton, vaan scn on myos neytette-
vI puolueettomalta ulospiin. Tdmd vaa-
timus koskee luonnollisesti myos yksit-
tdistf, tuomaria.

VakO katsoi, ettei asiassa olc esitetty
mitidn se llaista selvir),stii, josta voisi pii:i-
tell5, cttei ldikirijlsenetld olisi ollut sub-
jektiiviselta kannalta puoluectonta suh-
tautumista kdsiteltdvir-rd olcvaan asiaan.

Objektiivisuus vaarantunut

Objektiit iscn puolucettomuudcn
kannalta ratkaisevaa on leeklrijtiser-ren
suhde X:r'r valitusasiassa vastapuolena
olevaan vakuutusyhtioryhrniiin kuulu-

vaan ehkcvakr"rutusyhtioon. tllikelirutir-
kunnan lilklrijlsenen tvonallrait on sa-
maan vakuutusvhtitirt,l-rrn:iin kunluva
vahinkovaku r.rtusl4rtio, ionka toir-nialaar-r
kuuluvat kaikki vapaaehtoisct ja lakisr,id-
teiset vahinkovakuutukset, muurl nlui.'rs-

sa tapaturmavakuutukset. Lii:,ikIrij:iscn
antaa asiantuntijattiikirind lausuntoja la-
kisiiteisissl ja yksit,visissi tapaturmet\.il-
kuutuksissa-

Eldkevakuutusy,htion toimialaan puo-
lestaan kuuluvat lakisiitcisct ryontekijtin
eldkelain ja ],ritttiiicl clikelail mukaiset
clikevakuutukset. Yhtiolle on omat asi-
antuntijaled.kirir.rsl, jotke klsittelevdt
n.rainittuihin ehkevakuutuksiin liitqvil
eliikcl.rakemuksia. E hkclautrkunr.ran hd-
kdrijriscr.r ei milldin tavalla osallistu elike -
vakuutuksiin liitqwien hakemr-rsten kisit
telvyn ja ratkaisuun.

Sekt elikevakuutusyhtio ettii \.ahin-
kovakr"rr.rtusyhtio ovat erillisiri kcskin:iisid
vakuutusyhtioiti. VakO totesi, ctti cllke-
vakuutust4rtio ja tapaturmar,aku utustoi-
mintaa harjoittava vhtio eivit kuulu yh-
tiooikeudelliscsti samaan konserniin,
vaa! tisse n-riclcssd kyse on kahdcsta cril-
lisestri yhtiostii.

Puolueettont uutta objektiivisclt:r
kanr-ralta arvioittressa on muun ohcssa
otettava huomioor-r, antaako tuomarin
jokin erin'inerr strhdc asianosrisccrr ri-
heen peldte luottar-nnkscn puolueetto-
muutccn vaarantuvalt. Tdllaisella tarkas-
tclLrlla suojltaan sitl lu()ttamusra. jora
tuomioistuimen tulcc ltauttia kansalais-
tcn kcskuudessa.

VakO totesi, erre vaikka hekarijdsen
ei esitctyr-r selvitt,ksen pcrusteella ole
ellko,akr-rutusyhtioon ;ralvcl ussuhteessa
cikl osallistu n'rillidn tavoin scn eldkeha-
kcmrrksi.r l<oskcvaan rltklisutoinrintran
Iai nrrrrrtoirrkaan sen toirnirrt.t.rrr, r'oi-
daan teikirijisencn puoluecttouruudcn
eldkelautakunnassa kuitenkir.r objcktiivi-
sesti arvioidcn katsoa vaarantur]ccn hd-

ncn toir-r-ricssaan tuomarir-r rrscrnassa asi-
assa, jossa toiscna asianosaiscna on ollut
l-r'dnen tytinantajansa kanssa san.raan va-
kuutusyhti6ryl-rmldn kuuluvl clrikcva
kuutusl,htiO.

I hmisoikeussopimuksen
soveltamisala

Suomi on liittynyt Euroopan neuv()s-
toon vuonna l9B9 1a siind vl-rtel,ciessii
allckirjoittanut ihr.r.risoikcussopinruksen.
Sopin-rus on ratifioitr.l ja saatettu Suomes-
sa valtionsisdisesti \roimaan vuonna 1990
(43e /18.5.reeo).

Il-rrnisoikeussopirnuksen artiklat ovat
sisdl I <ilt[.{n melko vr,il j iri je ohjelmallisia.
Sopirnuksen noudattamista valvovat ih-
misoikcr.rstoimikuntir ja e riryiscsti Euroo-
pan ihn-risoikeustuomioistuin, joiden so-
veltamisktiytdnnolli on keskcinen rnerki-
fi's sopin-mksen tulkinnassa.

Sopin.ruksen 6 artikla sisriltiiii laillisen
ja oikcudcnrnukaisen oikeudcnkit,nnin
eli "l'air trial" -pcriaatteet. Artiklar-r n-ru-
kaan jokaise llr on oikeus kohtuullisen
ajan kuiucssa oikcudenmukaisccn ja jul-
kiseen oikeudcr.rkdyntiin laillisesti pcrus-
tetussa riippumattomassa ja puolucetto-
massa tuomioistnimessa silloin, kun
pddtetddn hdnen oikeuksistaan ja veh'ol-
lisuuksistaan ("civil rigtrt and obligati'
or-r") tai hlntl vastaan nostetusta rikos-
s\1/ttccst:i.

Artiklan sananruodon ntukaan se kos-
kcc lll.rinnd siviili- ja rikosasioita. Ihmis-
oikcu scli n t en ratka isu kdyt:in nt-rssd scn so-
vcltamisala on kuiter-rkin laajentunut.
Artiklaa on sovellcttu n.r),os silloin, krur
kysyurys on henkilokohtaiscstl takrudel-
lisesta etuudesta, johor.r l.rcnkilolld on
valtion sisdisen oikeudcn mr.rka:rn tictvin
edellytl,ksirr oikeus.

Virk()n piiitokscn mukaan nrv6s sosi-
aalivakuutusasiat kuulur.at ihn-risoikeus-
sopimukscn sor.eltamisalairn. {
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eltikemenoien kasvu n rahoittam iseen?

Vdesttin i kddntyessi vaku utusmaksut eiviit n tiytd m issii n

teo[[isuusmaassa riittdvdn julkisten eldl<ejdriesteimien
kustannusten kasvu n rahoittamiseen. Yhdeksi tddkkeel<si

o n ta rjottu yksi tti ttisiti etti keti le jii. M utta ri ittiiviitkti e[6 ke-

tilit pienentdmHdn ikddntymisestd ja kustannusten kas-

vusta syntyvid rahoituson gelm ia suhteessa yksittdiseen
vakuutettuun kohdistuviin riskeihin, joita tileissd on.

tTeksti Bo Lundqvist, Eldke-
I urvakeskukse n suun n itte lu- jo
Iaske ntao sasto n p d ti ll i kki)
Piirrcs Arto Nyyssdnen

liittisirr kirnnustirlirr. Trissri he skustehrssr-t 1'ksilollir-rcr-r cliketili ci
olc <>le nnrrine n kvsvnrvs. ()n jopl viiitcttr,, cttii yksilollisen elii
kcsriristrin'riscn kiulrustiurlinen vcrohclpott.tksitt otr vli5rriri poli
tii kkl:r, koskrr sc ctlc l lcct-t :rikaistiu elikkccl le sii rn'r'nistii.

F,linirin 1-ritcncnriscst:i johtuvun lisrirlhoitr.rstarpccsccn ci
mikiirin cLikcturvrut jrirjcstclvtlpir ole toistrrnsl p:rren'tpi. l{lltrrs-
toivass:r tilijrirjcstclnr:issii t:il-rrin cprivirrnrruru mahclollisr.rtrtccrt
tlrlisi os:rt.r j:i r>llrr nrrrlttil vrrilutr.lrl kynrnrct-tiI vr.tosirr cttrkritccn.
f akojiirje stclnrrissri tlrrs \'()idrrln cliniiin piclcnncssri lisritri rrrh<>i-

tllstir vrrstir kun :rsii.t on varmistunttt. Molcut.t'tissr'r. r'r1h()itr.lstrl

voissrr on tictysti mrrhclollist.r lvk:itri cliikkccllc siirn'rristri trri
alcntrrrr cttrrrksia.

F,lr.ikctilien r-t'trrhtlollisurrs rirtklistl vricst6lr ikririntvrtti-
scstri j ri clir-ririr-r kirsvu st;r irihcLltllvil kust.ulr.lspiri ne ()l'I

suhtcelliscr-r vril-r:iincn. Vuosina 1945-1950 svntr'-
nect suurin.u.r.rrrt ikiiluokat ovnrt jo siinri irissri, ctt.i
ti li r-r nrcrkitvs cLikctlr rvan ktrn n rrl t:r j iiii nr rrrgintu-
liscksi. Nvkvisct t\'6eliikcri-rh:rstot, joit:r otr tttrit-t
1,2 - kcrtrri ncn pirlkkasunr r-nr, toi nrivlt ikririntvm i

scllc riittrivrinri clcrnografise ua puskurinl, jos rlhls-
tojcrr trroto|Irr on mahdollistr.r rrlcr.rtrrl r.nlksutrs<xt

pvs\\';isti cLikcruenoproscuttil 1-ricncnrr-nriksi. Trivteen
rahlstointiin pcrLlstuvat eliikctilit civrit tuo olcntrrrist:r

rltkaisur-r tlcrlogrlfisiin ongelmiir-t

Maksujen ja etuien vastaavuutta parannettu

Merkittiivri viirrtintus julkisillc elikcjiirjcstelmille ort c>lltrt niiclcrr
lripiniikvvvvdcn lisii;in-rir-ren. Te rntillri tlrkoitctaan ctrsi siilss.t
r-naksujcn jl ctrr jcr-r \'rstaavlluttil. Nrikcnrvs t-voclikkecstri jrrtko-
palkkrrnrr t()tcutr.lr.r silloin, ktrn Lipinrikvvvvs tote utrltl. FlLikcti-
listr-i voiclrrrrn tril lOin pdritr'ii vrrstrrkkrrisii n niikcr-r'rvksi i n.

|os cLikc on jatkopllkku, 1'rriritiikscr-rtcon scn kr'ivttistri tulisi
n'r:rl'rtiol lisi nm-rirn laaj lsti ol lr vrrkuutetulll itse l l riain slnralla
tlvoin kuirr nrr.ristirkir-r p:rlkrurosista. Niiin sanrastit palklstr voi-
cl rr rr n c ri l ai si l l rr si j o i trr sp ri rit(i ks i l l ii saada c ri s u u r u i s i rr c l r't kkc i tri.
'foisrrrrltl crin'isesti ;rumrrttivhc'listvsliikc ou korostrrtrut sitri,
cttri srlnrrurtrvoiscstn t\'aistai rnirksetun samansr.r urtt iscn palkan
tulisi niik,vri m-ytis yhtiiliiisinri cliikkeini. f iilkinlniiincn ajatuk-
scnkulkr.r johtla kollcktiivisccn e liiketurvirirtr, jossrr ci olc sijll
cril.risiin sijoitustuottoihir-r pcrustuvillc vlkuutcttukohtaisillc
cliikctilcillc.

Suomcn tv(icliikcj:irjcstclmd on jo llun pcrir-r ollr,rt molticu
rnuiclcn nrliclcn vlcisi:i cldkejdrjestelr-niri liipinrikyvirnpi kattl-
vulltcnsrl vuoksi. Ajlu mittaan lipinrikYvvYtr:i on lisitty ntuurl
mr.r:1ssa karcnssi:rikojl lyl-rentin-rdllri, r'rs. tulcvan rjan clikcoikc-
utta rai()ittirnr:rllrr jrr cLikcpalkan lrrske ntljlksoa pider-rtrimrill:i.

Llpinrikvvvl,s on rnyos kasvlnr.rt siitri, cttii jdrjcstchrr-in llku-
aikojcn vrihirlrlriiscLikesddr-rr-roksilli ei crrril ole vaikr-rtusta. Mlk-
sr.lti.son kohoirn.rine n ldhelle tasol, joka vastaa luvattltn ttlrvaa,
lisril luonnolliscsti rraksun jl ctr.ruclcu vastaavuutte. Nykyistl
kuolcvurrtt:r virsti:lvil tyocllikc ctttuclcn hinta ot-t rttttsalt 25

Kilf*i+*i;[*,l ]*[
hedeln-rdtontri. Onkin an'ioit.lvr csitetn'jc rr rrgu nrtutticu sovcl -

tlrvuLrtta su orralaisen elikcturYu-r tu levaisuuclct-t r-rrikYmi i n.

Titi ei auta ikHintymiseen

Viest6n ikldntvminen on hclposti ennakoitlvissr.t. Suomcssa
valittur ryoellkkeider-r ositt:rista rahastointia or.r pcnrstcltu ni-
mcrlolrraan silh, etti rlh:rstot ovat kiivtettivissri ticmografisena
puskr"rrina. lksityiscr-r sektorir-r n,ocldkejdrjestelmiin voirnaantulo
suunnitcltiin crittiir-r l-rituksi. Tisti seuru, cttii soclan jllkeen
svnwncidcr-r ikdluokkicn cLikcrasitukscn ollcssl sr.rurimmillalr-t
vrrosina 2010-2020 tyochkejlrjestelmlin nrcltot civdt olc vic-
lii saavr.rttancct tasapainoaan.

Toinen ehkcjrirjcstclmiir.r vhti paljon vrrikuttava dcmogrr-
fincn kehityskulku or-r clir-ririn jatkuvl 1-ritcncntincn. Jos viinrc
vuosikymmcrrien trcndit jatkuvat, e linikri pitcnce jopa vuorlclll
vuosikymmencssli. Tllloin cldkeajln rlhoittamiseen tlrvitt:rr'.r
kustannus kasvra cllei ryossdoloaikrr kisvil vasti.il\'i1sti. Elinirin
piter-re mistii ja varhaista elSkkcclle siirtynristl onkin trrrkirsteltirvl
yhdessl.

Kysyn-rys on tvossioloajln jl cliikcajar-r r,lliscstri suhtccsta,
minkri muuttirminen selvlstikin vr-r:rtii c|ike - ja tJ,t)r'nlrkkinltr'ro-
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pr()scnttiir palkastr. Jos elir-rlikl 1'ritcnec ocl<ltetusti, tuo hintl
olisi 65 r,uodcn cLikcirilld lttrcs .30 proscnmi:r pirlkasta.

Vlnlustaan "oikcitir" piirtcitri on ollut sc, cttai tevtecn cLik-
keese.^n vladitarn kiivt;ir-rnossri 40 r'noden t1,tiura, ja ettri klik-
ki an si ot l i sritivrit c Likkccn rnririrriri. l.:ipinlkvvvvclcn kur nrrltl
ongchnrrllista on cclcllccn vanh r-rusclrikkccn krtrtuttaurisen 2 3

vuodcr-r ikriri-rja, alle vuoclcn n,osr.thtccn sisliSn jri:iyicn palkatto-
rnien jlksojcn chkeoikcrrs sck;i se , cttri pitkissri ryt)strl-rteissa cLi-
kepalkkrr laskctaan viinrcistcn ryovuosicn ansi<>ir.lcn pcrustccl-
ll. Elikcpal kan laskentrr j:rkso on p:rrhail liran pitcncnrrissri aicru
rlasta ncljristri vuodestl kt,nrmenccr.r vuotcen 200(r nrcnness.i.
()n n-rahclollistr, efte siirtvnri-i koko t,vtiurrtr-r keskiansioon totcu
tu u.

Tiukasti tu lkitcr-r vlrhaisclr,ikkcisiin lii ttvvi tuler'.r n .rjrr n oi
kcus on vast()i n Lipiniktvvvclcn vaatintustt. Toisarlt:r t,vticldkc
j rirjcstehnl:i ci <>[c edes I j rtc ltu pclktksi sriristdj.lrj cstcl nr riksi,
vrlr'ul se sisdltliii rll ns;rasti vlku u tr.rsclcrnc nttc j;i.

Lripi n ikrvyy,ttri voidaalr cclc l lcer-r lisdtri S u o r-nen e tu Ll spc rus -

tciscssa jdrjcstclnrlssri, joka trivsin voimartr-r tultulirn on hyvin li-
hclLi rnaksupcnrstciste. Ainolksi croksi jriri sc, cttei ikiih.rokkicn
koou r':rihtelu hcij:rstuu maksutasoa korott:rv:.rsti, kur-r rnlksljia
suurcmrnat ikdluokat ovat elikkcclLi. Temri ort r':iltettdYissri osit-
taiscl ll cnnakoivalh rlhastoi nnilla, joka on Sut>r-ucssi'r ki.vtdssri.

Lipirrikwnrvclcn lisririminen n,r,tlr,tt;ir,:ille tirsolle ci Suomcssa
edcllvttaiisi siirtvnristri cliketilimrrl lii rr.

Veroaste alenisi

Varsinkin OtCD:n piirissri on oltu huolcstur-rcita siitri, cttl jul-
kistcr-r eLikc j:irjestelmic n I isdlntyvri kustannusr:rsitus korott;u
veroastettr. Yksityistlmisvatti muksct j e eliiketi lit r,:ri kuttaisir.at
sclvdsti j u lki scn cllike j tirjcstcl min tu lcvi ;r kustan n u ksi.l alcnta-
vxsti. Vcro:lstccr-r kurissapitrir-r-rincn on ylccnsti varsitr kritiikittii-
nristi hrry riksvtty politiikkltavoitteeksi, r.likka kt-u-rsllaistcn nd-
kiikulmasta trirkciii on mvtis sc, mitii r.crolla saadaan.

Pohjoismlisissl hrvinvointivaltioissr klnsalaistcr-r nrikcmyk-
sct julkiscn r-allln roolista proikkcavat se lvristi r-riisti nlkcn-rvksis-
t:i, joita jvrkimmilli veroastccu llcntamise n v.ratijoilla on. -l'iim:i

on sclvdsti ndhtlvissi kyscl,vissri, joita sosiaaliturr,an rahoimlrnis-
halukkuudesta on tchfi,Suomcssa. Veroja ollrrar-r valmiitr rnak-
samiiln) jos niillc s:radaan vastinctta. Suomcssa ryochkcturvln
rakcunc on ldpindkyvi cikd siihcn kuulu tulonsiirtoj:r suuritu-
loisiltr pienituloisillc. Maksuillc sar vastikkccn, r,aikkei cLikc
riipuklan yksiloidvistri r-naksukcrtvr-nistl.

VcroluonteisuLtttt vlhcntdai, j<>s maksun kohdcntumir-rcn on
yksiloitrivissl eli tilipiirteidcn korostamincn irr()maisi n,oelr,ikc-
maksun vcroasteesta. lrsi mcrkiksi tilitjiltusta Rur>tsisse kehitclll,t
Stefan F(ilster ndkcc tilicr-r lcikkalvan olcnnaiscsti rljavcroastci,
ta, kun clinkaaren sllLlnnassa tehdyt tulonsiirrot voidaan koh
dentaa vksil<)tir-r itseensri. Jos nimi siirrot kuitcr-rkin ovat pakol-
lisia, or-r myi)s tilijiriestclrtrissd varsin tulkinnanvarlisra se , missri
mf,irin muutokse lla or-r vaikutettu kocttr,rLrn ver()tstccseen.

Vahvan I :rrgumcnttiltr.r nvkyiser-r clSkcturvamall i n rn uu tt:r
mista r.aativilla on ollut krisitys siitd, cttri cldketuloicn kasvu svo
rnuidcn tukrnserajien tr-rlojcn kasvun kokonaan, jos tlkrudcn
kasvuvauhti on rnennyttl sclvristi hitaar-n1'ri. -faulukon llskenta-
csimcrkki kuitcnkin osoittaa, cttii hitaankin talousktrsvun valli-
tcssil rruun kuin clikcldisvicstdn tulot kasvlvat. Kasvur] turvaa
mincn kaikillc hitaan kasvun likana on rosin vaikearrpi ttrlor-r-
jako ongclnra kuin nopcan kesvun tilantccssir.

Maksui[le vastinetta

Kokonaiseltikejirjcstclnrtin rakcr-rtccsccn on kohdistunut arvos-
telurr Iiilr-r voimlkk;usta tulontasaukscsta. I(utsaneldkc on vc
roton cliikctulovnihcnrrvkscn ansiosta, joten ilrlan woehkettl
olcvln jl 5400 r-nlrkkaa kuukuclcssa saavalt ucrtocldkkeiderl
cro on 1700 markku ktrr-rkaudcssl.

fhsecLikckeskustclussl otcta.tn vlccnsri huonrioon vield asu-
r-r-ristuki, mikri kar.cr-rtrta cron 1000 r'narkkaan. Laskclmassa on
olctettu lsunriskustannustcn ole\.an I 300 markka:r kuukaudes-
sl. Asurnistucrr saajia on kuitenkin vaiu runsaat 150 000, joten
scn korostrrrnincn kannustinongelr-nlnl ci ole relcventtia.

Suomlllincn kokor-rliscLil<emalli on kuitenkin varsir-r toimi-
vir, kun siti vcrrataan muiclcr.r maiden rltklisuihin. fulkisen bud-
jcttitrloude n v:rstuulla olcvln klnsancLikkee n kustanr-rukset py-
svvrit kurissa nrrrksamalla sitri vain pier-rtri tyoehkettd saavalle.

Suurempi q,{)eldkc mcrkitscc kaikilh tuloalueilla sLrurempaa
kokorraisellkcttri cli maksuillc sea aina virstinctta. Ty,ochkkeen
klrttumisessa ()tctran huomi<>on kaikki tulot suuruudcsta tai
tyt)suhtee n kcstosta riippumettl, rnillf, voidlan hyodyntrii skaa-
lacdrrt.

Monissa maissl vastaava clrikcturva koostuu monesta eri
osastr, joiden vllincr-r koordin:rirtio on selvisti heikompi kuin
Suomcn kokonaiscLikc j drjesteln'rrissii.

Eliiketitit sittenkin osa tulevaisuutta?

Nlytttiisi si lti, ettei cllkctileilli r.oidr kiintecntekcvdsti pienen-
t1i ikirinn,nrisestd, l:ipiniikymdtton.ryyclestd ja kustannusten kas-
vusta svr-rtyviri rahoitr.rsongelmia suhtccssa vakuutcttuihin koh-
distuvi in riskcil-rin, joite tilcilli vlist:inrairtl on.

I(uitcnkin tilin tavoin toirniva uudistcttu eldkcjdrjestelmd on
Virrovasti otcttu kdyttot)n Ruotsissa. Odotettavissa on, etti
moni muukir-r maa lisdd vtkuutettujcn mahdollisuuksia ohjail-
ll vanhuusckikcrahastojcn sijoituksia.

Sijoitustcn tlrotot saatti.r\,:rt n[]taa l-xrukuttelevilta, n-riki voi
lisriti miclcnkiir.rtoa Suorncssakin siirryd hcr.rhilokohtaiscen eli-
kcsiistdmiseer-r. Toistaiscksi kotitaloudct ()var keyttencet vain
vrihrin tarjolla olcvia sijoitussidonnaisia vakuutuksia. Kiinnostus
kumpuaa enemmrinkin tillaistcn sd'istojen vcrovihennysoikcu-
dcsta kuin eldkcpoliittisesta tarpcesta.

Jos Euro-aluccn rahamarkkir-rat kehitqviit suotuisasti je ra-
hastosijoittamincn tulcc Suonrcssakin osaksi tavallisen kotita-
louclcn erkipiivdd, suhtautumir-rcn clCketilcil-rinkin voi muurtua
ja nl,kvistl suure rnpi osa tulonsat,ista voi vaatia niiden klyt-
toor-rottoa. I

Taulukko Tulokehitys hitaan kasvun (+tY"lv t99yzo7o)
vallitessa yuoteen 2o3o
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ooon kadenpaiskaus
siakasprlvclu;riillikkti' lh pio lGrsiknr nrikee ELikc-
tun'akc skr,r ksen ln u kr1 n r1()l()n I trc n tosarj assir kol -

mestl cri nrikokuImrrstir hvoclr'lIiscksi:

- L}rsinnikin r'oir.t.tr.t.tc tlrjot:r nuorille opiskc-
lijoillc l.rritevrid tictoa cLikejirjestclnristri jr srrmrrlLr ktiy,dr.i he iclr.in

klnssrrrur vuoropuhcluir, jossrr slamntc pllitrtcttrr nuorte n slth-
tirutu nriscsta eliikc j:irjestclm:irin.

Tullaan tutuiksi

- 'lirisrlalta tccnmre tutuksi H,TK:ta jr cLikcllitoksirr. 'l'rrrnpe -

rccr.r tutkintohr.rn on erittaiin hyvii ja olcmure kiinnostr.tncita
n riistri opiskcli j oi sta tulevan l rvovoimaul.

- Aivan vrrillrr merkin'str.i ci ole sek:irin, cttri yliopistovtiki sair

kilLlttirnmrc p;.rrcl11mrn tLlntLlman elaikcjrirjcstehnain kaivtinttii -

hin clrkr'i sicllr,i ollaan jonkir-r vcrran tristri vicririrtrtruttlt aiko-
je n kuluessr. Tapio I(rrsikrs pitii tlh,cn luentosirrjrra crittriin
kattavlnl opintokokonirisuutena.

Vlkuutusllan opetukscn tarl'onnrssl ainoastliu'I'irmpcrecllrr
roi sairclrr ilkrrtccmiscn lopl'ututkit-tt-ron prllaineertl vlkuuti-tstie
rle. Mutrtru.nir vnosi sittcn toteutctun ttudistr-rkse n lnvot;i cnti
r-rcn vlkuutlrsol'rpi vle nncttiin tictccn kategorirrirn. Opcttts siir-

Varna-Srnmon
vrretolmlturlohtrlr
trrfku Hyvlrlncn

lucnnolmuu Trn-
pircan ylloplrlon
v.turturtlGlaan

oplrkolllollto.

I

@W

+
t+.

ru

U
It

r
lr

%.
I.

ffi$ $Ttc,.1
, tr.a

:rY -:

rTl ao

:

Tampereen ytiopistossa vakuutustie-
teen opisketiiat ovat hyvin kiiyttinniin-
lfl heisessfl opintoputkessa. Tatvetla

toteutettiin ensimmeinen kokonaan
yliopiston ulkopuotisin - E16keturva-
keskuksen ja Varma-Sammon - [uen-
noitsijavoimin vedetty kurssi tytieliik-
keestti ia sosiaalivakuutuksesta.
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rcttiin sosilrrlipolitiikln laitokselta jl vhtciskr.rntaticteelliscsrii
ticclckunn:lstr takrutlcllis hlllinnollisccn ticclekuntlan.

Trrvoittccna on kouluttaa Vaklllltllsalan lsilntuntijoita jr.rl-

kisellc ja vksin'isclle puolellc niin monil.rnoliscsti, ettri yhtciskun-
nan kcskeistcn toinli ntamckrrn ismicr-r tictln-n,ksen lisr.iksi hei lLi
on syr,t-illistri vll<uutustoiminnirn ja tcorioiden tuntcnr usta sekri

val-r-r i u clet rat kol vaku u tuskvsy mvksiii j ir kehittr.iri ome.r to i min
ta-alucttaan.

Vlkuutusticteeseen on parin viime lukuvuodcn aikan:r otct-
tu ptrrikr.mme ntri opiskclij ira vuodessir. ()petukscr-r krivt:in non
l:ihcisyyttri van.r'risteta:rn klikkilln T,5 kr.rukiruc{cn t_r,ol-rarioittc

Iulla.

Vakuutuksen syvinte otemusta etsimdssd

Yliopisto-opetukscn ja q,t)eltimrin trrrpeitl tchokkirirsti huomi
oivan vhtcisn'on vrratimuksiJ on ctcnkin llr-nan jtilkeen kutrltu
r':ihrin jokl suunnrlti-r. Toislirlta on kvsvmvs tutkimusten tulos-
tcn h.vod_vntimisestl vritvstoiminnrrssa jir toisaaltl vritvstcn
omien koulutuskustlnnustcn l'rillitscmisestri. Yliopcttaja Erf/ri
Beryqlwndin rnielestri ulkoPuoliser-r lucnnoitsijlvoiman h1,6{1,11

ttiurinen on omiairn perel'rtlvtt'dm:irin opiskcli j oita r-riil-rin arjcn
kivtlntoihin, jotkl hcitii rvt)pri.rikoil h odottavat.

llcrg|-rr-rcl itse on siirn'nvt Iiike-eLirniistt l,liopiston'raailmaan
viitiscn vuottir sittcn. Henkilijstorckrytoinncista Hankkijalla
vastanneena hin halusi rakenttrir siltla tiedelaitoksen koulutuk
sen jl krir.tinntin viilille .

- Mt.os kril,teinnossri pddstliin hwin svvdlle siihen, mik:i or-r

vakuutuksen olcmus, jl miter-r scn kanssa pitrii cLiI.
- Kun luentosarjan jokaisclla kdytirrrron vakuntusn'i)tl tc-

kevllli on oma crikoisallnsa, hrin kahclcssa tunnissa pvsn'r' csit-

<>lcmtrssrr rrl:rn kokor-rr-rist.mmirrt's.
llerglunclir-r mukalr-r opiskelijoidcn mer-rckki on h.r jlutu nr.rs

sa koko alallc.

Vakuutusopista omaksi tieteenataksi

Nvkviirin rnoni oppillir hirhrlir itscllccu tietccn statukscn. Mit;i
vakuutr,rstieclc sitten on, kvsyn vliopettlja Erkki Berqlundiltir.

- Tieteeksi jokin toin-rir-rtl mlluttuLr, kun iln-rion olcrnusta
rncnn:iiin st.r'e nrrniillc tutldmiun, ja tutkimr,rstl harjoitctiran tic-
clcyl-rtcisi)n l-ryviiksvn'ricn normicn pohjirlta. Virkuutusticteessi
on muklna m()niir tap()iil tarklstclh yhtciskuntrra, joita jo crik-
seen picletf, :ir-r ticteenai, Ilcrglu ncl sclostll.

Vakuutustictcesecn sisiiln'r' n-rarkkir-rointia, riskilaskentaa,
tilirstotieclcttl, \'rkuutllsmltemltiihkaa jl jopa vakuutuslaiaiketie-
clctte.

- Yhrlessi niin'tii muotlostavrrt kokonrisuuden, joka artslit-
scc tietccn eli tutkirnisen strtuksen, toisin s:rnoen tutkitaan riil-l-
pLlmattolnirsti nriitri ilnti(iitri Vekuu rukscn yl-rteydcssri.

Berglund mvtintl:i, cttl osalol-rkoja toki jo tutkitran muu-
allirkin, lnutta tutkimuksen siirtiminen vliol-ristoon ikldn kuin
r.lrnristaa riiPpumattomuudcn muista intrcsseistd.

Tan-rpe rcella yliol'riston johto on aikoinllr-r sitoutunut sii-
hcn, cttd vakuutusticcle saa mvos or.nirn profcssuurinsa.

- Mistl rll-ra iopulttrkir-r tulce, nihciriin tdssl hhin-rnrrin vuo-
den sisllld. I(un buclje ttivaroj:l ei he lposti ltir.ilv, oler.ur.r.re kdrir.r-

q,nect llan puoleen jl r'liogristo on ticclustclllrt alan halukkuutta
olla r-nukanr r-riir-r hcr-rgcssd kuin taloudcssakin. Jos ndin priistdrin
alkuur-r, on eivan varnraa, cttri jatkorlhoitus irikanairn loytyy.
Meilli or-r mt.iis vahvir usko, cttri ala vmmrirtii ctr.lnsa, Bcrg|-rnd
sanoo. I

Tam pe ree n vaku utustieteessa
Tampereen yliopiston
yliopettaiaa, Erkki
Berglundia, llahduttaa
erltyisestl se, etta
kurssin asiantuntiiol-
den taustayhteisiiisse
yhtelstyii on saanut
erlttein hwan vas-
taanoton.

triuriien ur.rcien niiktjkulman kokonlisuutecn, Bergl und srnoo.
BerglLrnclin aiku'ra mirllil on pikku hiljar ljettu sislSn, nruttr

trinii talvena cnsinrm:iisen kcrran koko kurssin pitdvrit ulkopuo-
liset, joskin kokonlisuude n suunnittclu on tictenkin ,vhteispe -

li;i vliopiston kanss:r.

Tytitlisyys taattu

- I(urssi rncncc kivtrinnossri e Like- ja sosiaalivlkuutukscn sisiil-
lossri hn'in sn'rille, Bcrglund I uonncl-rtii.

- Trimdn tictien olen vapauttanut rnuita kr.rrssejarri s\r'enr-
mdlle tcoreettiselle pohdiskclullc alkacn sosiairlipolitiikan ldh
tokol.rclista.

Bcrglundia ilahduttra erifi,iscsti se, ettf, kurssin asiantunti-
jodicr-r tlr,rstat,l-rtcisoissi ,vhteisryd on sarlrLlt erittiin hrvrin vas-

taanot()n. Tdn-rri ilmer-rec siir-rd, cttd sekri Ehketun'akcskukses-
tr ettl Vrrma-Slmmostl ()n saatLl liikkeclle todellisia osa.rjia.

TdlLi hetkcll:i ala tydllist:id kirikl<i valmistuneet iil nvt nrivt-
tairi siltl, etti svnt\\, jopa vritvstcr.r vdlistl kilpailua osaajie n rek-
r),toinnista. Berglundin r-nukaan Kela or-r cnsimn-rriisend oll r.rt

liikkcell:i ja r-ryt r-nuutkin naiwtevit ymmlrtrir,Sn, kuir-rka paljor-r

l.rc sridstdvrit saamrlla valmiiksi pcrchclvtctfi,jri nuoria, joilla jo on
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lson- Britan n ian eliikeitirjestelmii u udistu u :

Pien ituloisten ellkkeita paran netaan
I Tekstl Sini Loitinen-Kuikko,
Eld ketu rvo ke s k u kse n t utk i i o
Bo Lu n d qv i st, Eliiket urva ke s k u ks en
suun n itte lu - ja las ke ntoososto n pddlli kkd
Pllrros Arto Nyyssdnen

sossa Britanniassl lakisdritci-
ncn, julkincn eltikcturva <;n

prilosin n,6hon sidottua. Se

muodostuu makscttujen va-
kuutusmaksu jcn mukaan mvtjnnetttivristi
pcrr.rsclf,kkccstl ja palkar.rsaajilla lisdksi pic-
r-rcstri ansiosidonnaiscsta lislclikkeest;i

l,akisditcistd turvaa tdvdcntdv:it tytjn-
antajakohtaiset lisicldkcjdrjcstelmlt, joi-

dcn piirissl on noirr puolct kai-
kista palkansadjista. Yksi

tyiscn scktorin pal-
kansaajistr jdr-

jestclmiin kuuluu hiukan alle 40 prosent
til. Mddri-i on ollut laskusuur-rnassa. Isor-r

Rrrtaunirrr criryispiirrc orr, cttJ rvonrnta-
jakohtaisct jdrjestclmdt voivat korvata
lakisldteiscn ansiosidonniriscn clikkcen.

Ityontckijdt voivat myos ottaa hcnki
Itikohtaiscn lislcldkkccn, joka korvaa
lirkisidtciscn ansiosidorrrraiscrr turvan.
Noin l5 proscuttia palk.rrrsaajistir on ot-
tanut korvaavan henkiltikohtaiscn eldk
kccrr. Ndiden clikkeiden suosio on ollut
kasvussa.

Lakisiiliteisen elHketurvan
taso matala

Naisilla eldkcikd on nykyisin 60 vuotta
ja michilll 65 r.uotta. Ti1,si pcruscliike
on tasasuuruinen, vuonna 1999 r-roin
2 500 markkaa kuukaudcssa, ja sc pic-
ncncc puuttuvan vakuutusajan suhtccssa.
Tiyden ellkkeen saamiseksi on tdyrynyt
maksaa vrkuutusmaksuja tai saada niitd
hyvitetyksi 90 proscnttia ajasta, ionka
vakuutettu on ollut tyoikiiinen eli 16
vuoden iristd elikeikddn asti. Nykyisin 86
Prosenttia mie histd ja 49 prosenrtia nai-
sista ylted tlytccn eldkkccseen.

Maksussa olcvia ellkkeitd tarkistetaan
hintojcn kehitl,ksen mukaan.

Nykyisessd lakisidtciscssl lisdctdkejdr-
jcsteln.rdssd (SEI{PS) cliikkeen tavoiteta-
so on tdlld hctkelld 25 prosenttia 20 par-
haan tydvuodcn keskiansioist:r meer5ryn
ala- ja yldtulorajar.r vdlisistd tuloista. Ta-
voitctaso picnenee kuitenkin vuotecn
2009 mem.rcssd 20 prosenttiin koko tyo
historian kcskiansioista. Nyt clikkecllc
jIdvln tdysi SERPS-clake voi olla noirr
4 700 markkaa kuukaudessa. Todellisr-ru
dcssa miesten alkavat eldkkcct ovat kes-
kimidrin 780 markkaa ja naister.r 430
markkaa kuukaudcssa.

Elikkecn perusteena olevia palkkoja
tarkistetaan palkkojen kehityksen mu

kaan, mutta palkkojen alrr ja cnncr.r kaik-
kea yllrrjoja hint<>jen kcl.ritykscn mu-
kaan. Myos maksussa olcvia eldkkcitl tar
kistctaan hint<>jcn ke lritvkse n mukaan.
Siksi myds SERPS-etikkciden taso suh-
teessa maan kcskipalkkaan tulcc putoa-
maan.

Yrittejlt j:idvdt kokonaan ilman laki
sldtcistd lislcliiketun,aa. Arvior-r mukaan
hcistl vain noin puolct or-r ottanut itscl-
lccn lislellkcvakuutuksen. Toiscn puolen
ehkcturva on siis pclkdn pcruscldkkccn
varassa.

Toimccntulotukca vuonna 1998 sai
1,7 miljoonaa elikkccnsaajaa cli noin l6
prosenttia.

Omaa tai tytinantaian
lisiturvaa

Tyonantaja voi jlrjcstdd tyi)ntckijtiillecn
lisieldketurvaa, joka korvaa lakis:idteisen
ansioelikkeen tai vain tdydenti:i sitd. ldr-
jcstclml voi oll:r ct uus[)crustcirrcn tai
maksupcrustcirrcn. los tyt)nantajan jlrjes-
tdmd turva korvaa SEIU'S cldkkeen, scn
tulee taltaa milrdt.vt vdhimmlisehdot.

Tyonantaja ja tydntckiji saavat alcn-
nusta lakisldtciscstd sosiaalivakuutusmak-
susta. Tyonantajakohteiseen jiirjestelmddn
makscttujen maksujcn tulee olla vdhintiin
ndidcn alennusten suuruisct. Lisdksi mi-
nistcrio maksaa rydntckijln i;istl ri\rpuvaa
maksuhyvitystl suoraan maksuperustcisiin
jdrjestelmiin.

Etuuspcrusteiscssa jdrjcstelmdssd alen-
nus on yhteensd 4,6 proscnttia SEI{PSiI
kert uttavast a palkasta. Mlksupcrustcisessa
jlrjestelmlssd alennus ja hyr,irys yhtccnsi
ovat 3,5 9 proscnttia vastaavasta palkan
osasta. Nykyisin vield valtaosa SERPSie
korvaavista jlrjcstelmistd on etuusperus-
teisia, mutta tdysir-r rahastoivien maksupe
rusteistcn jdrjestclmien mddrd on tasaisesti
kasvanut.

!son- Britan n ian hallitus j u lkisti jou [u kuussa eliikef ii rjestelmtin
uudistamista koskevan suunnitelmansa. Sen avulla pyritean selkeas-
ti vahvistamaan pienituloisten asemaa. Samalla halutaan kuitenkin
stii lyttiiii etikejd rjestelmdn perusrakenteet, joita ovat valin nanva-
paus ia yksitdltisen sdistdmisen kannustaminen maksualennuksin.
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Tvonar-rtaj:rkohtaiset clekejArjcstclnrrit
on valtaosir-r je4cstcttv perustamalla ontiri-
suudenhoitohallinto (trust), koska scn pc-
rustaminen on cdcllytykscnd edulliscn
verokohtclun saantiscksi. Omaisuuden -

l'roitohallinto on luotamushenkiloj Isen -

ten (trustees) muodostlrna hallintoelin.
Sc kantaa aina vastunr-r cliikejdrjestclmds-
tI riippumatta siitd, hoitaako se itse jdr-
jcstclmdr-r rahastor-r, antaako sc scn ulko-
puoliscllc rahastor.rhoitajalle, vai j:irjeste-
teenkii cleketurva vakuutukscna vakuu,
tusyl-rti6ssd. Vain noin neljrinnes tviinan-
tajakohtaisist;r jfr rjcsrcl mist.i [rcrust r.r r.r va-
kuutuksccn.

Vuodcsta 1988 alkaen tydntckii:i ()rl
voinut korvata lakisldtcisen lis:iclrtkkccn
ja ryonar.rtajan nrahdollisesti jirjcstlmrin
lisdeldkkeen maksupcrusteisella hcnkik)-
kohtaisella eliikkeclld, joka ti1,ttd.1 tict.vt
lain mukaisct vrihimmiisyaarint ukscr
(Appropriatc Pcrsonal Pensior.r).

Vaatimukset ovat samat kuin tydnan-
tajakohtaisissa maksupcrusteisissa jiirjes-
telmissi. Palkansaaja ja ryonantaja mak-
savat normaalit sosiaalivakuutusmaksut,
mutta sosiaaliministcriti siirtdi henkilo-
kohtaisclle ellketilillc ty6ntekijdn maksu-
hyvitystd vastaavan suml)ran.

Pieniin ettikkeisiin
kohennusta

Eldkcpolitiikan nlkokr.rlmastrr valinnan
vapautta on kf,)rtcfty vedrin, mikri on joh
tanut cldkcturvan kattaluudcn I-rcikkerre -

miseen ja cliketason madaltumiscerr.
Uudistussuunnitclma sislltid monta
osaa, joilla puuttcira yritetddn korjata.
Lakisddteisen cldkkeen taso suhtccssa
keskipalkkaan slilvisi nvkyiscnd ja valtiol
linen turva parantaisi alle L60 000 mark-
kaa vuodcssa ansaitscvicn ellkettd.

Osittain uudistus on ndenn:iincn,
koska nykyisin picnti cllkcttd saavicn eld-
kcldisten toimeentulo taattaisiin sosiaali-
avustuksilla suunnillccn tulevan vihim-
miisehkkeen tasoiseksi.

Tasasuuruisen cntiscllden sdilyvdn
matalan peruseldkkeen lisind olcva ansio
sidonnainen SER?S korvataan uudella
SSP-cldkkeelle (State Sccond Pension),
jossa aikaisempaa vastaavaan ansiosidon-
naiseen osaan on liitetty takuuchkc siten,
etti allc 77 O0O markan ruosiansioisra
aina karttuu ehkettd 77 000 markan
mukaan. (Kuvio)

Tulevia ctuuksia ajatellen on rarkel
huomata, cttd SSP:n ansiosidonnaisuus
on vain vilivail-rc. Se on tarkoitus mLrur-

taa vajaan l0 r,uoclcn kuluttul tasacl:ik
kccksi. Sitcn jrrlkincn cllkcrurva ntuur
tr.risi kokonaan tasrrcLikkeeksi, jostir vl jla
puolct eli prcrr,rsclrikc olisi pakollir.rcn jir

SSP cliikke e stri r'oisi irrottautua kutcr.r
nvkvisesti SERPS-cliikkccsre. Sen mrk-
su r.r voisi ke.Wtiiri hyr,:iksccr-r lnsiosic'lon -

nliscssa turvassa. Trinrri siirn,mlvaihc 1'l
scn jrilkciset jirjcstclYt ()\,i'rr suunnire l-
mirssrr viclLi luonnoslstce lll.

Osuuseldke kannustaa
sddstdmidn

t,nitcn kcskLrstcltu uutuus on osuusclii-
ke (stakcholclcr pension), joka tullce
mullistlrnlln t,ksilollistcr-r t,lku utustcn
r-narkki noitl raclikiralisti. Ajatukscn.l on,
cttl n,oltiltttjln, jolla ei ole omal cllkc-
j r,irjestelvi ttr I isi irinr tarjota tvdnteki jril -

leen r-nal-rdollisr-rus osallistua osur.rsclrik-
kccseen. L,hkkccn t:rrjoajana r.oi olla vir-
ku r-rtusyhtiti, irsultt()ltinarahasto, avus-
tuskassa tai rnuu virlnomaisen hr,llksr,-
mii instituutio-

()suuscldke on stanclitrdoitu ryhn-rii-
clikc, jonka hallintokustirnnukset tasa-
taan siten, ctti suhtccllir]cn kustannns
()n silnlil kaikillc. Ninrcrrorn.rln picni- jrr

kcskituloisia halutaan klnnustaa valtiol-
liscstr turvasta irroittautun-riscen t:illi
uuclclla cLikcmuodolla. Osuuseldkkcen
arvioicllan korvaavan sllrrrcn osan ny-
kvisistl lrcrrkilokohtrisist.r
eldkkcistri.

Avoin kysymvs olt. nritcn
uusi cldkcr-nuoto vaikuttar 2oo
tyonantajakohttisiin cldkejdr- 1go
jcstch ihin.'l viinirnt rjal<ohrai -

set clikejairjestclvt ovat edcl 760

leen eldkcpolitiikan kulmaki- t4o
vi ja tavoittccna orr lislt:i nii. ! ,ro
dcn suosiotir valisttrksclla. <

Uuclistussutrnnitclrnassa +l 1oo

prair-rotctaan ncLl\.()nnrln nler- t 80
kitystd, jotta tyor.rtckijdt tie - u 

t^6()
dostaisivat maksupcrr.rstcistcn
jirjcstclmie n riskit jr v:rrau- 40

tuisivat niitd vastaan tai osli-
sivat valita jonkin murrn cl:i-
miintillrrtcesccnsa plrcrrrrnirr
sopivan chkejerjcstelvn.

Ticd()ttarninen ja valisttrs

20

o

kuitenkin ntaksavat ja niidcn kr.rstantajas-
ta ci olc sopimusta. Yhteni valistuskeino-
na csitctriiin standardoidur-r cLikcotteen
jakamista vuosittair-r, jossa pcruscLikkcen
lisdksi olisi arvio etuuspcrrrsteiscstr ja
maksupcrrrstciscst.r clikcturvrstir nyt ia
eldkeidssd.

Or-r l-rclp1'ro irr\':lta, ctta
nr:rksupcmstciscn j rirjcs-
tchnin cprivirrnr u r.rksi -

cn viestittrinrincrr
vrrkuutctuille on
h:rlstave tehtrivri.
Taissii onrlistul-tri
ncn cclcllvttdl .vh-
tcistoir-r-rinnirn lisili

kcjrirjcstclmlin eri
osicrr vrilill;i. I

nristri nvkyisin l-rv d
vin hrjrutetun clri- 7

t

Kuvio: Suunniteltu julkisen elikeiirjestetmin
rakenne siirtymivaiheessa

n ssP-takuu
I SSP-ansiosid

! Perusetdke

3OOO 9ooo 15ooo
Palkka, f/vuosi

21()0()

lson-Britannian e[:ikeuudistukscssa tasasuuruisen enti-
selliin siilyvin peruselikkeen lisena oleva ansiosidon-
naincn SERPS korvataan uudella SSP-elSkkeellii. Aikal-
sempaa vastaavaan ansiosldonnaiscen osaan on llitetty
takuuelike siten, etti alte 77 ooo markan vuosiansioista
aina katttuu eleketti 77 ooo markan mukaan. SSP:n an-
siosidonnaisuus on vain villvaihe ia se on tarkoitus
muuttaa ro yuoden kuluessa tasaelikkeeksi. ElSkkeen
miirit on muunnettu yastaamaan niiden ostoyoimaa.
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KeskimHHrtiisestH eldkkeettesii r-

tymisidstd puhuttaessa tarkastel-
laan yleensd sitd, kuinka paljon
ennen van huusetdkeikiiti ettik-
keelte siirryt66n. EtHkkee[lesiirty-
misidn laskutapoja on kuitenkin
useita ja ne antavat erilaisia
lukuja, iotka taas helposti iohta-
vat monentaisiin tulkintoihin.

leksti M i kko Pe lli n e n, Eldketurvake sku kse n ti lo sto - o sasto n pd dl I i kk()
a I o ri Ko n n i sto, Eldket u rvokeskukse n tilosto -o sasto n ke h itys p Ad ll i k kd
I Timo Korpela Merito Henkivakuutuksen kehitysiohtaio

Elakkee[[esllrl

laiketurvakcskukscn tiLrstoissa pitkleikirisin, r'ttoclesta

I 9 79, vksityise n se ktorit.t elikkeellcsii rtvnr i si k:iii
kuvaava tunnusluku on <tllut rneclilirui, jolll or-r pr'-

ritty kuvarr-n lln cLikkccllc siirtyvicrr i kri j lkluman
kcskinrmiiistii an'oa. 90 luvun llustir on tilastojulkrristtissa kcrrot-
tu nr,vds cnsimmiistri kcrtaa cla-ikkcelle siirfi'neicle n irritntce ttineu
kcski-ikr.i. Se on keskin'rririrriir-rcn iki el:ikkcert llklcssl.

Ta u I u kko r. Elikkeellesiirtymisikiiii kuvaavat tunn usluvut
yksityisen sektorin tilastoissa sekt eriiden elikkeellesiir-
tymisreittien tukunitrii

Vuodesta t996 on eliikkeelle siirtyneeksi kiriattu henki16, joka ei ole
saanut minkiiiin lajista omaan tyduraan perustuvaa eliikettii ainakaan
kahteen vuoteen. Sita ennen on vaatimuksena ollut ensimmdisen ker-
ran eliikkeelle siirtyminen.

Mediaani-i kd5 haittaa iiiykkyys

Mccli:rrrni:r piilcttiin alr,ru pcrir-t kcskiarvoa kuvllr':.rtltpltrl. Tie -

c'lcttiin, cttri e liikkcelle siirtwicn ikiijakauma ott vitto j:r halut-
tiin kcrtol ik:i, mil-rin urct-tr-tcssii puolet clrikkccllc siirtvn-risis-
tii tl1'rrrhtu u .

Mccliaani-iki on jr'ivkkri kttl,aamain picIrct-t r.nittakaavat-t

muutoksia, koska e l:ikkcclle siirtr.r'ie n ikii kcskittn'r'rrhvasti 60
ikiivuoclcn paikkcillc cLikcL-rinsriidlnnon tirkirr.

Llsinrerkiksi mccliutli-if,n poikkeukscllirtcrt llcnema 58,tl
vLl()tec11 \'Llonnrl 1990 sclitqry pldosin koltt.tcstl tckijiistl: F,n-

sinnrikir-r ko. r'uonltit vksilolliset varl-raise Likkcct tulivat nrf i)s jul-
kisclle scktorillc jrr scn I.nvotd r.riiti rlettiin nrr'(ir.rtrii vksityiscllii
scktorilll m,v(is vrtprrirkirjae llkkeinii. Trinrri lille r.rtti 55 - 59 

"'tro-
titriden joukkoon 1'roikkcukselliscn jir kcrtlllt<>t-ttcisen lr'rkuulriri

rdkasvult. 'Iirise ksi ko. r.uonna alkrrrtcicle tt n'0tti)mrryse Likkcicicn
r-r-r5dri oli koko tarkastelujakson pie Irin iir kolurarlncksi cl:ikcirissri

alkane iclcr-r vruhuuseLikkcider-r rttririrr.i llcni cdcllisvuociestrr yie Li

600:lla cli 6 proscr.rttia.
Eritt'iscsti 9 0 - luvulla mcclirrrrni - i kri ot-t os<littirtt ttt lr tt t h rtrr

noksi nruutosmittariksi koskrr sc vttotlcstit 1992 Llhticlr oll py-

svnvt prrikalLran 60,1 r'uoclcssl, nvt jo 6 r'tlottrr.

Sattu m anvaraisu us keskiarvoiSn on getma

tLikkccllc siirnvicr.r :rrittttccttista keskiarvoik:iri alcttiin julkaista

90 lul'un llusta, kosk:r julkiscssa keskuste lttssrr nlccliaani-iki
kt>cttiin vaikeaksi vn-rr-nrirtriii. Samanaikiriscsti hl'littiir-t, cttl sitli
krivtcttii n myos keskilrr,<>tr rncrkifi 'kscssii j ir n i nrc llii.

Aritrncettistir kcski - i kiri kdytettiiessri ttrt gcl ttt.rtlrr on mllllll
lllui'Lssi-I, ctti nuorilla alkavat ryokYr1'ttt)nlvvscLikkcct, lukr-ultiri-
rliscsti harvltkir-r, r'ctr-ivlt keskiarvoa vrtltv:rsti alirspdin pitkrir-r

ikricror-r tuomrrllrr painolla. Kcskiarr'oikri onkirl ollut 1,5 - 3

\ u( )t t r lnc(l i.lilr)i - i kriri rrlhrliselnpi.
I(eskilrvoi:in hr,r'iI puolia ou, ettri sc <>rt helppo laskcl ia

tilasto ja e nnustcticclot ovat vlcct.ts'i sarrtrrvilla. Huononr ptto-
lena or-r, cttii mcnetclmen antamrt ttrl<>ksct ovat tevoitclt;rvrrt't
inftrrmrrrrtion kannllta sattumanvlraisil. Huomattlvrtn stl tl ret-
kin ruosittrrisct n'ruutokset voivat olll ,vhtli lrlrvin vtitiriir-r kLrir-r oi-
kean su u ntlisia. Esimerkiksi, j <ts vlrthu usellkeikr,iti alctl ncttai -

siin vtrocie llrr, cusimmdiseuii vllotcltrl clikkeellcsiirwn'risikri r-rou-

sisi, koskr krikki uudcn ja vrrnhl.t rajaidn vdlissi olevrt siir6'i-

Em. kahden vuoden saantO, mutta ettikelaiikohtaisesti tarkastellen

*** Em. kahden vuoden siidntd kasvatti eliikkeetle siirtyvien loukkoa z 3oo
henki16ltii vuonna 1996. Niiistti n. 64o/" oli keskiarvoikdd nuorempia ja

keskiarvoikii laski o,z vuotta.

Liihde: Tydeliikejiirjestelmiin tilastollinen vuosikirja, Osa I (vv. r99r -
ry97) ja Suomen tydetakkeensaajat vuonna ry96 ia ry97

Vuosi Mediaani
ika

Aritmeett.
keski-
arvoikii

Varsinainen
vanhuus-
etiike

Kaikki
uudet

Ty6tt0myys-
eliike

1988 59,3 57,6 5 6oo 10 3oo 51 ooo

7997 59,1 57,1 2 7OO g ooo 45 ooo
1992 6o,r 5l,7 6 7oo B 9oo 50 ooo
1993 6o,r 57,8 10 4oo B 5oo 52 ooo
7994 6o,r
1995 6o,r 57,2 8 6oo 7 ooo 43 ooo
1996 6o,r 7 7oo 42 ooo

57,6 11 9oo 7 6oo 50 ooo

57,8 10 4oo
1996* 6o,1 57,6*r'* to 8oo** B 5oo** 44ooo*

52,7 rr 5oo**!997* 6o,t B 4oo** 4z ooo*

!997* 6o,t 57,4 tt Boo** tz 5oo** 48 ooo*

ltAe/6rre

tg89 5g,t 57,3 3 4oo 9 8oo 47 ooo
1990 58,8 57,1 22oo 9 2oo 47 ooo

sektori
6o,r 17 12 ooo** 50
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sir,'it kerrllll cLihke clle - tavallit:rn ctuajassa aikaise r-r-rpa:rrt n:ih-
clcn. Tulos olisi sclr':isti r':iiir:in suuntainen.

Uusia tunnuslukuia selvitettiin

Ehkcj.drjestelrliiri kchitcttdcssl on tarpccl lista tictld, miten jo -

kir.r lair.rmuutos r.aikuttaa cldkkeellesiirwmisikdln tai miten ellk-
kccllcsiirtymisikai ou vr.rosicn kuluessir ntuLlttLutLrt. Siksi on py-
rittv lo\(dmein scl I rri r.rcn [riiirioistii puhdistcttu laskutapa, jol la
kcskin.rrilriiir-rer-r eLikkccllcsiirn,n.risiki voitrisiin laskea harhat-
tomlsti ja saada seh'illc csin'rcrkiksi varl-raiseLikkciden klyttoas
tressa tirplhtuvan r-nuut<>kscn vaikutus.

Sirma rnittari voisi sovcltul cLikkeellesiirtr,ntiscn mvohentd-
r-r-riscllc irsetettujen tavoittciclcn ir totelltllmisen scLl r:r.ntaan.

Kcskimniririisen clikkecllesiirfi.rnisiil.r erihisirr llskutapoja
selvitti viimc kesdnd ETK:n jl clikelaitosten matcnraltikoista
koostuvl fi,ort'hn-rd. Sen tchtrir':ir-rri oli selvittiri eri ntcrrctelmi-
cr-r ominlisr.ruksia, niiden soveltur,nutta cri kriyttdtarkoitLrksiin
ja niihin liitfi,r,iri ongelmi:r.

Ettikkeettesiirtymisifln odote vastaa kysymyksiin

'Iyor1,hn1i1 krisitvkscr.r mukaan chkkccllcsiirrynlisiin my6l.rcn
tiimisen serlrrntrrln ki-ivttokclpoisin n rcneteh-r-ri on laskr.rtll-:rr,
jor-rka tulos ei olc riippuvaincn iklrakcr-rtcer-r kcl-riwksestri ja joka
rcagoi oikein lli nsririclit-r nossl tai k.iyttriytl,misessl tapahtur.ii n
ruruutoksiir-r ilmrn viivcttri. Lisiksi menctclrnri ottaa heti trivsi-
painoisesti huomi<><>r'r ctuuksicn saamiscssa t:rpahtuncen muu-
tokser-r ja antail tils()lliscsti oike an ja oikcansuuntaisen tulokse n.

Mer-rctelmii sovcltu u l-rn'ir-r erifi ,isesti su uril le air-reistoille ja
cLikcjrirjestelmien suur-rnitteluqrossd erilaistcn llir-rntuutosehdo-
tustc|r Ylikutusten tirrklstcInun.

Llsi merkiksi t,vottomvyse Iiikkccn poistan-riseu vaikutus kes-
kin'rririrriisecn eldkkeellcsiirt,vmisikdiin tiettyr-rri vl.lonltil saedaan
k:rar,:rlla tarkasti. Samoir-r voicill-r vastata l<r,svmt,ksecn, r'r'rontako
proscr-rttia t,vdk\\Tttomvt,salk:rvur.rtta olisi piencnnctt;ivl tietty-
rti vuor-rr-rrr, jotta eldkkecllcsiirtvntisiki nousisi vuodclla.

Elr.ikkeellcsiirn'misidn odotctta laskcftaessa muodosrcre.rn ensin
tarkasteluvuoclen kuoleruuc'len ja cLikealkar,r-ruksien sekri rytrlliseksi
tulcmisen lvulh ns. teoreettir.rcn tyiillisten ikdluokitrrincn jrr-

kaun-r:r. Tril-rrin tcoreettiseen a.ktiivipiiriin sorelleta.an eldkeilkerr.ruk-
sia ja lasketlln cllikkcelle siirn,neiclcn ikie n kcskiarvo (kts. kur.io).

Etiikkeetlesiirtymisiiiksi 57,6 vuotta

Uuclct-t kaavan mukaisct cLikkcellcsiirq,misikll kuvaavat luvut
crn lrske ttu vuosilta 1996 ja, 1997. Ne ovat hyvin lil-re lll vastaa-
r.iir eLikkcellesiirtvmisitin irritrnecttisia keskiarvolukuja. Uusi
kaava rcagoi kuitenkin rnuutoksiirr nopeammin kuin e likkeel-
lesiirfi,n-risirin kcskiarvo. On oclotcttavissa, ettd muutaman \rlo-
den kultrttuir luvut poikkeavat sclvaisti toisistaan, r.iimeistlin
sullrtcn ik:i[rokkicn saa\alttacssa nvkviscr-r cldkkeellesiirryn'risitir-r.

Eliikkeellesiirtymisitn odotteen laskentakaava

Miidriteltddn eldkkeetle siirtyliit A,,

.l-I
A, : €, * U ,, fl(t - er,- Qr)J t 

k:()
missii

, = ikd vuoden lopussa

e, : i-ikdisen etiikkeiden atkavu us tarkastetuvuon na, laske-
taan tilastoista ia se muuttuu ennustejaksolta

4= kuvaa ikddn i mennessii tydttisiksi tulleiden osuutta ikd-
luokan maksim ista. Tii mii lasketaan ti lastoista

g* = k-ikdisten kuotevuus tarkasteluvuonna, lasketaan ti-
lastoista ja se muuttuu ennustefaksolta

Sittoin keskimiidriiinen eldkkeetlesiirtymisikzi X vuonna y on

100

\ri,e,)j:t
x=

A
100

Z
;-l
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Taulukossa 2 on esitetty joitakin uuden k:ravan mukaisia
cldkkcellesiirwn.risikll koskcvia lukuja. Yksityisen sektorin elik-
kce ilcsiirtvn.risiiksi tuli 57,6 vuotta (vuonnrr 1997) ja 57,7
vuottr (vuonna 1996).

Uutta kaavaa testatt.lcssa piiltettiin kokeilla rnyos ikdrajoi-
tustcn vaikutusta tuloksccn. Ikdrajoituksessa kaavan viimeisen
vaihcen laskennasta jitetitn tieffye ikel nLrorcmmat pois, jol-
loir.r hcidir.r vaikutukscnsa tulce mukaan vain kerrymlfunktioi-
clcn laskennan kautta. Toisessa laskclt-nassl iruclotcttiin pois ellc
2 5 -r,uotiaat, r t()iscss:r :rllc 5 0 -r'uotiaat.

Taulukko z. Elikkeeltesiirtymisiin odote -klsitteen mukaisia lukuia

Sekaannukset ja virhetulkinnat mahdo[[isia

Uusi kiuvl on vaikcl eikl scn laskentatapra olc hclppo sisiis-
triri. Hclposti voi k:ivdI niin, cttri julkisuuclcssir sitri kriytctddn
kuin sc olisi ehkkccllc siirt.vncicler-r keskiln'oikri. TrinrI seattal
rihcr.rttaa virhetulkintojrr, vrikka tlllii hctke II:i r.rriidcr.r kisittci-
clc[r lrntamat luvllt ()vrtkin lihcs samat.

Sekaannusta voi aiheuttirir mvt)s se, efta jatkossa tulee ole -

maan kolme e rilaista keskimliiriiistd eldkkeellesiirtvmisikii ku-
vaavaa lukua.

Eldkkcellesiirwmisirin oclotteen laskemiscssa kdytctiin usei-
ta crilaisia tilastosuureit:r, joiclen johtamincr.r Elikcturvakeskuk-
scr.r hallinnollisten rekistcricn pohjalta on mutkikasta. Eldketa-
pahtuma- ja ryosuhdcrekisteriuudistusten aikana voi olla vaikea
l6r,trii tilastosuureita, joiden sisllto uusista ja vanhoista rekis-
tcrcisti l.rskctt.rcss:r olisi .tivart samr.

Lair-rsdddrintt)dn tchtrivit rnuutokset silattavat vaikuttla
IlskcIrnassa k;ivtcttrivicn krisittcidcn sisril -

tt)trn. Laskelnaln mlhckrlliscsti "vahin-
gossr" r,aikuttlvi:r laki mu utoksir ovirt t\,\r-
pilliscsti muun nlLri.rssil e l:ikcoikcuclcn pii-
riir-r kur.rIu misti nr u Lrttrvilt s:irinr-rtrksct.
Toisin sanoen niin vakuutcttlljcn, clrik-
keelle siirtynciclcn kuin jlrjcstclmiin pii-
riin tulcr.'icr-rki n hcnkiloiden nr uoclosta-
mat iouk()t sillrtttvr.t t,uosict-t krtIttcssa
mLlLrttLlil scki kiisittee lliscsti cttri sisrillol-
liscsti.

l:il ltti n laskclmia telrtr'icssl joudutaan tckc n-rri:irr val ir-rtoj a

scn mukran, kly,tetlinkti llin vri rsiasis:ill<)n rrukaan satnaa
kisitcttri cri vuosina. Sc voi jol-rta:r siihen, cttri vtrosicu myotd
l:rskclrnln tulos ei enriii mittarkaan ihan sinrrlir rrsillrr. Sama on-
gclrnr koskee muitakin laskclmia, mutt:r ttudcssrl klavassa riski
on sr.rr.rrcrnpi, koska siinri kriytetttivicn kf,sittcirlcn mlrirlkin on
suurclnpi. I

Kuvio r: Etikkeeltesiirtymisi5n odote

Kuvioon on piirretty katkoviivatta tydttiseksi tuleminen iiin mukaan. lkddn z8 mennessa kaikki ovat tut-
leet tarkasteltavan piirin tydtlisiksi. Niiistii piiriin tulleiden joukosta poistuvat kuotteet, ioltoin jiilielte iiiii
mustatla viivalla piirretty maara. Teoreettisen aktiivipiirin muodostavat nyt katkoviiva ikddn zB saakka

la vihred yhtendinen viiva sen jiitkeen. Tiihdn piirlin sovelletaan tarkasteluvuoden eldkealkavuuksia ia
[asketaan ikien keskiarvo,

o

Ryhmii Miehet Naiset Kaikki
Yksityinen sektori 1996, kaikki 57,4 58,2 57,7
Yksityinen sektori r997, i 57,' 58,2 57,6
- 25 vuotta tayftaneet E7a 58,2 57,7
- 5o vuotta tayftaneet 59,8 6o,r 6o,o
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Tea lsta:
Nytmsta

otisikin upeaa
ntytette f u[aa!

lekstl Eino Nyktinen a Kuvo Ali Koivunen

fllffi:;:l-T.'Jifi,fiffi*I \\ I
I \ ! rua: sama ryopaikka 42v)otta

- 

la sama aviomies 38 wotta.
Tierysti tcatteri on aina suurta huija-

usta. Todella olemassa olevat ihmiset
esittdvit sepitetyji tarinoita, jotka usein
tuntuvat niin tosilta, etti katsomossakin
tekee kipedl. Tissd laskelmoidusti tuote-
tussa illuusiossa on jotakin sellaista, joka
yleensd ei anallysiksi taivu, ja sen nimi on
lumo. Tuohon lyl.ryecn sanaan sisdltyy
kaksoissidos ensemblen ja yleison kesken.

Mutta mistd se lumo synqy, jonka
valtaan ihminen r-rdyttrimolll y'outuuI

- Yleiso - siini sc nlyttemon lumous,
nlyttelijd vastaa.

- Joka ilta eri ihmisct istuvat katsomos-
sa odottamassa, miti meille tenldn tapah-
tuu. Niyttclijdn - ei, vaan koko tyoryhmdn
tiytyy joka kerta voittaa yleiso mr-rkaan.

Keskustelua Morkussa

Olen hctkcd aikaisemmin pidssyt on.rir.r

aistein totean-raar-r Kansallisteattcrin pie-
nen neyttdmain lumoajien vaikutukscn.

Neljd ndyttelijiii tulkitscc P.O.
Enquistir-r tckstisti il-rmiselrimrin kcr-

rostumia niin kuir-r sipulia auki kuorie n
enki ole katsorrrossrr lir-ro;r, jonka l-rcr-rui

n's r'Ililll salpautuu. Ticcl:in jo, ette tilnii
nivtcln'rd, Kuvarna:rhrrrit, tulee vicld mo-
t-tcna uusintarra r-rnii ni -

Morhussa, Kanslllisteltterin hcnki-
l o k u n n a n kahvi i a s s :r v ir s t ir p ri ;i t ri r-r i i s t u u
avainroolin esittljl Tel Ist;r. On aika r.d-
hcntiiri kierroksia vli klhcicn tr,rr-rnin csityk-
scn jl monta tuntia kcstrineer-r viritt:ivty-
miscn jrilkccn. Roolil'rahrnosta, 62-vuoti-
aasta, jul'rlitusta ja Nobel-pdkinnolla kun-
r-rioitctustrr Sclma Lagerlofistri or-r rika siir-
tyd Tcir Ist:r:rn, oikcammir-r Dorotl-rcr Wi-
tikka:rrr, Suomen kirnsan tuntcnrlln n:ivt-
telijarn, jok:r suoraan teatterikor.rlusta kiin-
r-ritettiin vlloltna I 956 Kansallistc.rttcrin
palveluksecr.r, ja joka toivoo vicli teattcrin
virallisen cllkciiir.r saavutettuaan , yli 67 -

vuotiaana saavansrr tehdl mieluisia roolc-
ja. Niin kuin or.r nvkvldn tapana.

Miki ettei. Ndvttclijille tdrked n,or.ai-
line, muisti, toimii kutcn enncnkin, cikli
kronologiser-r idn lisilntymincn ole muu-
tcnkaan vaikuttanut sen enempdl palau-
tumisprosessien kuirr csitykseen valmis-
tautumiscnkaan rutiincjr rnuuttar asti.

- Ryppyj:i tietysti tulcc ja joka vuosi
tippuu pois rooleja, joita olisin rahronur
ndl,telli.

N:iyttelije nauraa helakasti, kun pu-
heeksi tulec "menetetq,jcr-r roolicn kaval-
kadi " :

- Nyt vasta olisikin ihar.raa nil,telld
luliaa, kun todella ymmertl:i el;imiI.

Hetken verran huvittelen a;'atukse.lla
Kansallisen ikiohjelman kunniaksi Ro-
meon ja Iulian vanhainkotiversiosta,
mutta toisaalta minusta ndyttelijt Tea
Ista olisi siihen vicld turhan nuorcn n:i.
koinen! Vakavasti puhuen Tea olisi ker-
naasti ndytellyt miclikirjailijansa Anron
Tsehovin kaikissa niytelmissi, mutta toi-
saalta Kolmen sisaren Mashan ja Kirsik-
kapuiston Ranjcvskajar.r roolitkin ovat
mieluisten tyomuistojcn joukossa.

I ktimy6tiiisiii rooleia

Kur.r niytelmien roolit kirjoitetaan tietyn
ikiiscllc henkilohahmolle, niyttelijinkin
teyryy ikdnsd puolesta kuulua samaan ko-
horttiin.

- Michille on kirjoitettu vrikka millai-
sia ukonrutjakkeiden rooleja, mntta toi-
sin on naistcn tilanne.

Varmasti niitd ikdmyotlisid tcl.rtrivil jat-
kossakin loyq.y Tca Istan kuntoiscllc ja tai-

toiselle taitcilijrllc. Teiltterit,vo on itsc irsi-
assl hl.siscr-r-r1-rriri kuin letsomossa tulcc lja-
tellecksi. Nrivttclijiin instrumcnttien, kc-
l'ron, ilmeiclcr-r jrr riiincn trritlva kdvtt(i cclel-
Iyttiiri kaikir-r pu oI i n lrrvri:i toi mir-rtirkvkvri.

- Perustn h'r'sisen kuntoni lenkkci-
lvvn, jun.rppiran ja r.rintiir.r. I(oiran - Hfu.r
mLllltcn on mllstit Bcleian pairnenkoira
Trrni l - ulkoih.tttlntincn jrr omakotitalor-r
trrIkkrrrir-r hornmat Iutilvtt kvlLi htryrid
potktrl r-riivttrimollc. Vircriri mieltd ja
i( )r.rst lt\ r.r r.r ttJ tit rVi t ltltrt r))( )r)css.l tYossJ.
mutti.r \()isin kr.r'itella, cttii lvrrrirlnielinen
ilscnnc nrilirilmirn kotkotu ksi i n or-r i I rnai-
sutlitecllc trirkerii.

Sc vrrmasti edellyttlt prljon lukcmis
ta ja lucttrn puntarointitl

Kyllt, nrirttclijri nvokkdri. lokriscn roo-
lin taakse trivnry kurkistaa tutustumllla li-
hetta kdsinelevrirtr kirjallisuuteen. Viimeksi
ndin kriri Sclrrl Lagerlofin ruotannollc.

- la kotiohjmjuri on aina minulle sur,r-

re nmoisena apuur, kun alan valmistautul
LlLltccn tyol-ron.

Se kotiohj aaj a or.r tiewsti te atterir.rj ol.r -

taja ja ohjaaja )ack Witikka, jonka kans-
str avioliitto on jatkunut pian 38 vuotta.
Ilmiselvln hellisti Tcr hcittlyqy hetkeksi
ir-nitoimaan miehcnsri rnoni;ruolisia tun-
ne iln'raisuja.

- lack kykenee aina tiivistin.riln oleel-
liscn tavoitteen mllutaln:tn slnan lausce-
seen, nlytteliji Kittelee puolisoaan.

Rupattelemme kansalliscr.r piindyttd-
mtirr hcnkilokunnrn kahviossa prccsen-
sissl, joka Suomen kielessi aikamuotona
ilmaisee rnyds tulcvaa teken-ristri. Kauka-
na testi ovat muistelukset ja mcr-lrcissd
ldmmittclyt!

Preesens ja luopuminen

Teatterityo on molteen muuhun ammrt-
tiin verrattuna varmaankin ikdystivilli-
simmistl pIIstS, koska ihrniseni kypsy-
n'risesti on silkkaa etul. Siti paitsi ryon
l'rcnkinen luonne pitdai tekijdnsd hyvin
klynnissi. Silti, prccsensistI huolimatta
jotakin jdI, on jltcttdvi sitd mukaa, kun
krlcrrtcrissa lehdct kllintyvlt.

- Minri en kuitenkaan puhuisi luopu-
miscsta, n:iyttclija sanoo. Piken.rminkin on
kysyrnys valitsemisesta. Ndyttelijin ryossi
elikci:in saavuttaminen paradoksaalisesti
lisri:i valinnan mahdollisuuksia: siihcn asti
seinillc on vain ilmestynlt tylysti lista, jon-
ka mukainen rooli on kunkir-r opetcltava
viemddn lr,ipi. tslikeiissi saa itse pdett.ie,
mitcn suhtautuu pyyntoihin - vai l'rahraa-
ko lainkaan cnld r.rdyttimollc. I
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Ettkekatto kolahtaa keskitu [o isi i n

lohtaia ilarkku
Hlinnlnen pelkii,

ette los elekekatto
Suomeen seedet-

tiisiin, lopputulos
saattalsl olla hy-

vlnkln kohtalokas
tyiieliketurvan

kannalta.

Tekstl Marjo-Liisa Tokala I Kuva Jouko Laitinen

apaus Sirkka H timiillir-rcr-r
on nostrnLlt csille jIllccn
kcrran puhcct cllkkeerr rnJI
r:illiscstri rljoittarnisesta.

Eldketurvakeskukscn suunnittelujol'rtirjl
M arhhw Hrinnincn kuitcnkin varoittlir,
ettd clikekatr>llar on l:il-rcs pf, invastirincu
vaikutus kuin scn tirvoitc on: I(ltto ei
pure hlrudtr.rloisiin, r,aan se kolahtla kcs-
kituloisiin.

Uscimr-r-rissa maissa lakisiitcisccr-r
eldketurvaan on sdf,detn, jor-rkir-rIaincn

markkamdlrdir-rcn katto. Siil-rcr-r or-r ollr,rt
yleensd kaksi syytd: Ensiksikir.r on katsot-
tu, cttd lakisiiteisissi elllckcissti riittii tie-
wn suuruincr-r clike ja toiscksi on halut-
tu silIstriI el:ikemenoissir.

- )os Suomcssa hrlutlan vrih:inkin
sdistli cldkemer.roja, lakisriritcinen eldkc
saisi olla enintdir-r suuruusluokkaa
l0 000 markkaa kuukurdessa. K1'mppi-
tonnill.rkaan ei kunrrncnrmin salstetI.
Titd parempia eldkkciti mcilld ei makscta
kuin vajaallc kuuclcllc proser.rtillc cllk-
kccnsaajista, Hlt-tt-tincn sanoo.

Toinen sv\,, cttri tictvn suuruinen cl5
kc riittdi, ci sckririn toimi. E,simerkit
osoittavat, ettti cLikckrrton maissir kltot
on sidnnijnmtrkaiscsti puhkaistu tevirllr
tai toisella. Nc or-r r-uuLrr-r muassr ylitctty
tvon.rarkkinl j tr j csttijcr.r sopinr r.r hsi IIr.
Vahvat jirjcstt)t kvkcnevdt hankkimran
omallc jriscnkunnirllcen parcmmirt cliik-
kect kuin lakisairiteiner-r clikc on.

Yle incn ilntio on tttl,i)s sc, cttii parcm
pituloiset hoitar':rt asi:ur ostatnalla yksilol -

Iisiri ellkevakuutuksirr. Kokcmusten mu-
kaan katto jiiisi vrikuttrrmaan vain scllai
siin l.rcr.rkiloihin, jotkr civrit itse kvkcnisi
()star-naan onru cliikctun al ia niihin rr,l-r-

miin, joicle n lmnrrrttijrirjestot eivrit olc
kovin vahvojl.

Kattilan ndktiinen

ElSkekrtt()ir on j oskus kuvrttLl erririnl:ri -

sella klttilalla. Kun kans;rncLikc rtostirir
kaikkcin picr.rituloisempien cLikkcct suh-
teelliscn hvvillc tasolle vl'rclcssri tv6clak-
kecn klnssl, j:r kun toisaalt:r pare t-upitu-
loistcn cLikkcet hoituvrt muill:r kcinoil-
la, r,iiliin r.nuodostuu klttilir, jonka piiriin
jili kcskituloistcn ryhnrri.

Suornessa kattila-aluc koskisi valta-
osu fi,iintekijoistd jar toinri hct.rlciloisti eli
hcnkiliiitd, jotka ansaitso,at irlle L5 000
rnarkkltr kuukauclessrr. Jatkossa hciddn
cLiketurvansa riippr-risi paljolti juuri l-rci

.lIn irm rnrtti j;irjcst <insri voimastl.
Htinninen laskec, ctti pitkelle aikr\'ai

lilla katto kohdistuisi aina vain pienitrrkri
sempiir-r : Markkirrir;'oja, csimerkiksi r-nai -

nittua I0 000 rnrrkkaa, tarkistettlisiin
puolivlli - ir.rclcksill:i, j oka j dii j llkeen nor-
maalista tulokchin,ksestl.

Kiriava ja katlis

Kaiken lisriksi katolliscsta cLikcjrirjestel-
mlstii tulisi monimutkrit-te n, kirjar.a ja
epritrrsirincr-t.

- Surrnrcssa ellkckilt()\tx scurlisi
nr()ne n jlrjestelmir-r prirille kklisvvs. La-
k i s;i ritc i ste n el ikkeiclc n I is:iksi tr.rlisivat
il t) rrr rr rkki n asopi nr rr ksi i rr [)cr ustr.r vx t
cl:ikkcct, joilla olisi onr;rt eritvispiir-
tecnsii. fa kun pririlIc plntirisiin vieli
yksit6lliset ellko'rku r,rtukset, jotka tch-
diiiirr aina vlkutrtuksctrottlj.rn tarpcit.r
vastaavaksi, [-rlIIintokulut kasvaisir':rt
rtltkirsti.

Hdnnincn ci nrie clSkckatossa mitririn
hrtiii. Piiinvrrstoin. jos kivisi r-riir-r, cttri
katto s:iriclcttriisi in, l-rrir-r uskoo, ettcivrit 1-rrt

rernpitr.rloise t cnriri kirntaisi huoltr hkisriri
teiscr-r chkcturvln kehitt:imisest:i, koskl sc

ei olisi l.reillc riittrivrin hyvd. Sar.r.rallrr sc jl-
kaisi k:rns:rn vrihintddnhin klhtil. l,o1'rptr

tr.rlos sruttaisi olh httinkin kohtal<>kas cld
kctun'an kannalt:r.

Katto on, vaikkei markkamaarainen

Suomessl on clrikckatto, r'aikkci sc

r-r-r a rkk a m :i ii rii i n c n o I e ka an, H ri tt rt i rt c rt

rnuistr-rttll.
Ehkkccnsaajll lc m:rksettavia eLikkci tri

rajataan ns. \,htccnsovituksella. Sitri vrrrtcn
mdaritcllaiain er-rinrrniiisel:ikc cli .r,h1c., l..r-
vitusrajr, jotrr klikki lakisllteisct tvi icLik-
kcct eir':it vhtccnsii saa vlittd'i. Ylrtccnso-
vitusra j ir nrririrlvn'r' ellkcpalkrrn su u ru u -

dcr-r ji-r cLikclaiu mukaan. Rrjir on (r0 pro-
scnttir k()rkcilnmasta eliikcpllkastl.

Lis:iksi vcrotus tasaa cLike -croja. Ote-
tiren csir.ncrkki 60 pnrscntit-t vatrhuuscliik-
kecstri: Vcrratran I 0 000 nrarkur ja 30 000
nr:.lrkil.n prlkoista saat:rvil cllkkcitl. I0 000
nrlrkiln prrlkasta nett()cLikc on 4 590 jl
30 000 r.narku.r prlkastr I0 664 cli eLikc
kasvtrtr virir-t 2,3 -kcrtaiseksi, kr-rr-r palkoissa
\rilstra\':r suhclc on holmc. Jos verratrilrr
30 000 markan kr.rukausipalkan nettocLi
kcttri bmttop;rlkk:un, sc on proscntcissrr 3(r
ja l0 000 rnrlrkiln prrlkasta 46.

Verol llskcttrlcssil on kivtettv kunti
cn kcski rnri.ir.iist.i t u loveropr( )sc tl t t i J

I7,63. Kirkollisveron hinnaksi ()n ()lctct-
tu I,3 jl srirlusvlkuutttsmaksr-rksi 3,90.

Maksu ihin verotukseltisia piirteitii

H1.l'ri puol i nykviscssi j rirj estc I mrissri on,
cttri olipa pie ni-, keski- tiri hvvritul<>irten,
hrin slr samln tasoisen cLikkccn sr,thtees-

sr tviihistoriirar-rsa. Trissri mielcssri ryoeld-
kc <>n cllkcaikaar-r siirrcttyri p:rlkkaa.

Asiaa on pakko tarkct-ttra: N1r[yi5l1
hrin tvor-rtekij:i mirksar itsc osan palkasta
palkl-rsaajan t).dcllkcmaksuntr. Itse mak-
scttu osa ci olc prlkklrr, r'i.tiru omaa ellkc-
siiistt)I. Jos e likkcillc s:ilclettlisiir.r r.nirrk-

kirkatto, tami riirtus ci toin-risi. Lisriksi
ruarkkakatto saisi vcrotuksellisia piirtcitr,i,
koska n'or-rirr-r tl j r I trr pe rittlisii n In lks u

melko varmasti koko palkasta. Nriin trr-

plhtuu csinrcrkiksi lluotsissa.

)ohtaja Markkr.r Hinniner.r kch;riscc-
kin Suomct.t c Likcj irj estelmiil nii I.r hvvrik-
si ja taiclolla ral<cnnctuksi, ettd siitri \()isi
tulla onrall:L sirrirllaan kansainvdlit-tcu mc-
nesn,jai, il.rirr.r r.riir.rkuin Nokiakin. I
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TKPTiedon
Juhani l(ariasilta:

Rel<isteri u ud istus n eytdn
paikka mytis meille

lriketun akeskukscn rekis-
tcriuudistus on kor,:r rutis-
trrs jir nIy'ton [raikkir rnviis
TI(P Ticto C)r,:llc, jonkr

vastuulla on sYstcernih,o ohjelmistoi
necn ja atk-sove llr.rksinccn. Mvos e uror-r
tuloon liitn.r'rit tc l-rtrivit pitlvdt mcirlit
ti r,rkasti tt,ossri r-r-r.r utaman vuoden a j I r-r,

sanoo yhtion toir-r-ritusjohtaja Juhani
I(arjasilta.

Eldkctun akcsku kscn tictohallir-rto-
jol.rtajan pallilta TKP Tieclon johtoor.r
plri vnotta sittcn siirn,r'rvt toir-nitusjohta-
ja, cli;rkrmi-insinodri luhani Karjasilta
hoital ornalta osaltaan ctccr-rpIir-r ehkd
tllLi hctkellai Suomen suurinta ltk-ope-
raatiotir, E Liketurvakeskuksen rckistcri-
uudistusta. Piivastuu koko l-ru-rkkccsta
on tictvsti ETK:r'r harteilla, r-ntrtta TKP
Tiedon vrie llc on sah,tett\, \,astLlLlt:r vtr-
sinaiscsta totcutuksesta vllin kyllin.

Viirne vuoclcr-r marraskuussa lrank-
keessa piistiin cnsimrniisecn vrilietirppiin,
kun ETI(:r-r uusitlrt eldkehakemus- j:l etri-
kepiitosrckistcrit otettiin kll,ttodn. Tie -

toliikennc niidcrr osrltl muul I ui siln()nr.l-
vilittciseksi jl tosirikriscksi. Har.rkkccn
kir-r-rpussa puul-rasi kr.rurneisesti yhtccr-rs:i
noir.r pari sataa il.rn.rist:i ETK:sta, TKI Tie-
dosta, Octel C)1,:stri jtr clikclaitoksista.

- Tulos oli kvll;i crinon.rainen B.oclti
kejirjestchndn keskusprlvclujen kannal-
tl, :rrr.ioi Karjasilta nvt. Muutaman vii
kon lipsuminen aikataulustakarn ei pal-
jon merkitsc, kun rvote oli tchtv sentiin
ncliscn vuotta-

Oivallinen tydkalu

TK-P Ticto on hankkinut ensiurrnriisend
ja r.icLikin rrinol rrt Suomessa krivttiiiinsri
HPS-s<x'clluskchittimen, joka on osoit
tautunut Karjasillan mukaan l-r,vvinkin
sopivaksi trinriin kaltaisiin hankkcisiir.r.

Varsinki n si I loin, kr.u-r I aa j irlle hr j :ru tctr.rn
n.ochkcirirjestclrnir-r atk ratklisrrihin on
lovdvtt:ivri vksi n,6r,ilinc. - HPS so;rii
tdssd taplukscssl erityisen hyvin, koska
tvoeldkepuolcn jrirjcstelmdt elivrit pit-
klen ja niiti joudr.rtlan muuttamiran p:rl-
jon r.uosien rnittarrn, kcrtoo Karjasilta.

HPS-kehittimcn kanssa oli toki picr.riri
or-rgelmia uuclistukscr-r kcr-rraaliharjoitr-rk
scssa viime svksvr-ri. Sc oli todellinen ndy
ttin paikka myos kchittirncn kannalta,
koskil r-rdin suuria HPS-sovelluksia ei ol
I u I ( )tcttr,l tr.rot ant o()rr,ri k,riscnrmin.

Til:rnne ei Karjasillan miclestl nlr.t-
trinyt kuiter-rkaan misslin vaiheessa rat-
kaiscmrttomalta. Viimc kridcssi on-rin
voirnin j l asiirntuntijoidcn tucl lrr siitdkin
selvittiin.

- Sovclluskchittimen ktrnssa ci olc jat-
kossa odotcttirvissa eritt.isid tcknisiii or-rgcl-
mia, an,ioi Karjasilta. Siitii huolintirtt;r, cttl
olemmc parhirilhirn ottamassa k.i\.tttiiirl
HPS:n utrttl vcrsiota. Siind on kuitcnkin
tehtivd l.ruolcllista ryotI, hen aprikoi.

. Vuosituhat vaihtuu suiuvasti

' - Rckisteriuudistukscssa eletf,dr-r n1,1 j1r

. l,rppu.l.,o..,-, alkua. Maali hldmottid lo
' krkuur.r alkr.rpuolclh, jolloin uuden ryo
. suhdcrekisterin pitdii olla klytoss[. TimI
' uuclistus onkin aikaiscr-np:ra huomatta
. rrrsti l:rajcmpi ja siin:i liikrrtlarr kriittiscm.
' nrrillr,i alucclla. Tvo on vairtiva, eik;i aika-
. teuluss.r olc vhtdiin tiukiuriscu \araa) sa-
' r.roo Kirrjasilta. Olemrnc kaikki todella' tiukoilh sen kanssa, hdn tr.rnr-rustaa.
' - F,i ole kuitenkaar-r pelkoa, ette tyo
. loppuisi re kisteriuudistukscclr. Schir-r jId
' osittain viclei kcskcn. Tytisuhclerekistc
. rointi ci olc suinkaan valmis sillii, ctti re
' histerit sraclairr.r vuosi 2000-kclpoisiksi ja' cttl ne toirnivlr tosilikaiscsti jr s.rnorn:r-
' r'dlittciscsti. l\ckistcroirrrrin pcrirerrcisiirr

ja toimintamrllcihin jdI viell paljon kchi
tctt;ivdl, kertoo I(rrjasilta.

Karjasilta nlkcc, cttl ry6ekikcjdrjcstcl
r-r-rd kylld selviii kuLrluisasta vuosituhan
ncn vlihteen atk ongclmasta. Tvotd on
tiet,vsti vieh senkin ctccn tehtivd. Kaik-
ki ohje ln-rat ja sovclluksct or-r vieh tdmiin
vn<>,.len aikana testatfevl.

- Aukottomaan tcstuksecn ei tietysti
kukaln pysty. PieniI n'rr.rrhcita van-naankin
sirttLlLr \ruosituhannen r.aihtccssa. Mutta
kaikki isot virheet pvritri:in tcstalrksen
avulll climinoimaan, sanoo Karjasilta.

Eu ro tytiltistiiii pitkiiiin

Karjasillan miclcstii koko curoon siirn,
miscn kokonirisnns on n-relkoincn haastc
"koko trillc joukkueelle", n.rilll l.riin trr-
koittar TKI' Tictor asiakkailecn.

- Tlssii on mukana niin paljon ri'rl'rir-

tietoa kdsittelo'iri jiirjestelmii ja scn osia,
etti kiire on vicLi nrelkoinen. Iti),t:ir.rnt)s-
sd aikaa on kaksi vt-lotta, cikd se olc vh-
t:idn liikaa, h:ir.r laskce .

Karjasilta sanoo seuranncensa huoles-
tunce na vuode nyirihte cr-r ke skustelua sii-
tai, cttl euron aikataulul olisi aikaistettu
vicLi vhdelle vuodclla.

- Tydelekejarjestelmlllc suunnitelma
oli rnehdoton, koska meillri ei ole kdrtos-
sri krup:rn hvttvltd ostcttil\,ia vahniita so-
velluksi:r. K:rikki on rdttel()itii\'1 itse, eiki
se olisi <>nnistrrnut r,hde ssri vu<>de ssa.
C)nneksi idea an-rmuttiin nope;rsti alas,
kuittaa IGrjasilta. I

Teksti Jouko Moilonen a Kuvo Jouko Laitinen

Toimltusiohtaia lu-
hani Kariasilta hoi-
taa omalta osaltaan
eteenpeln ehke tel-
lii hetketlii Suomen
suurlnta atk-ope-
raatiota, Eliiketur-
vakeskuksen rekls-
teriuudistusta.
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leksti Pirkko Jdiiskelijinen .:1.. Piirros Arto Nyyssdnen

iime Tyoelike lel.rdessd tar-
kasteltiir-r tyocLikctu rvan ar-

vopemstaa Tclln marras-
kuussa tclrdvn ckikcgallupirr

tulostcr.r valossa. Gallupin kaikki tulokset
on ristiintrrulukoitrr rttliis vlstaajan puo-
luctaustan rnukaan. Sen oli rohjennut il-
r-r-roittaa kaksi kolmesta haastateltavasta,
joiclcn kokonaislukr.rrnriiirl oli noin tuhat.
Ai nc i sto e dust:ra nkc n tee I taan,vli I -i - l'u r-r -

tilsta r'Scstoi Ahvcnlnrnla poislukien.
Hirastattelussr oli kaksi tyoelikctic-

toihir.r liitntli k1,s1'm1'stii. Toisessa kvsvt-
tiin karttun-riskcrrointa ja toisessa cl,ikc
turvan tar,oitctasoa. Koska kivtctn,jri on
vain klksi, <)n ylcistulos vahviste ttn'l
r.r.ruilh tutkim uksilla. Sellaisia ovxt F,liikc-
tnrvirkcskLr kscr-r cldketietotutki mu kset

vr.rosikvr-nmenen ajalta.
Oikcirlcn vrstausten osuuclet kussa

kin puolucrvhmdssd on ku\':rttu taulu
I. Sen mukaar-r eldkkecn tavoiteta

solr tr.rnsi noin kolmasosa haarstrrtelluista.
()ikc.r cl;,ikekarttuma - 1,5 % - scn sijaan
oli vicLi huonommir-r tunnettu) koska scn
tunsi rliu joka ncljJs vrstalja.

Ylciskur.a kal-rdcstl vastauksesta ot-r,

cttri kansalaisten ty6clrikctie don taso
on aika huono. Samaa ovat kertonect
H'I'K:r.r kaikki ticdontasotutkimuksct.
Tiin-rri ci tiete nkriin sulje sita pois, cttii
esirncrkiksi ncuvojat kohtaavat h,lrinkin
tictlvdisii kansallisia.

Kokoornustir jar r.asemmistoliittoa
kannattaneidcn tyoellketicdot olivat
r-r-ruita ryhmiri parcmpia. F{uomiota hc-
r:ittll sc, etti sosialidemokraatticn kln-
nattajakunnassa tvoeleketicdot olivat
huononrpia kuin rnuissa puoh-rcrvhnrissi.
Etenkin cro kokoomukscn ja sosialide-
mokrlattie n kannattajien vdlilli orr rner-
kitscvdr-r snuri.

Taulukko r. Oikeiden vastausten prosenttiosuus ryhmesse
puoluekannan mukaan tarkasteltuna

lGkoomuksen !a
\ftlsemmistoliiton
kannattalilla
parh aat ty6e laketied ot

Ndin eduskuntavaalien jdtkeen on

mieten kiintoista tarkaste[[a, miten
eri puotueita kannattavat tuntevat
keskeisid tytieldkeasioita. Telan

uusin elSkegallup kertoo mytis
tdmdn. Se osoittaa, ettd parhaat
tytieldketiedot ovat kokoom uksen
ja vasemmistoliiton kannattaji[[a.

Puoluekanta

SDP

Keskusta
Kokoomus
Vasem
Vihredt
N uorsuo
Muut
Ei kantaa

Etiike 56-6o %
palkasta

4o tydvuoden
iiitkeen

Eliike-
karttuma

t,5 o/o

vuodessa

Haasta-
tettuien

tkm

177
743
731

o6
72

65

329

lB

29 22

32 )1

44 37

l842
35 34

773o
33 3o
25 20

3t 25

ffi StAerdike

Kaikki rot6
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Yrittiiiiit
Akateemisen tutkinnon suorittaneet
5o-64 -vuotiaat
Ylemmit toimihenkitdt
Ptidkaupunkiseudulta asuvat
Hyvdtuloiset

Vailla ammatitlista koututusta olevat
Pienitutoiset
0pisketijat
Atle 35-vuotiaat
Maanvillelijiit

Taulukko z. Ryhmii, ioiden tytietlketiedot ovat keskimiirlistii
parempia tai heikompia

Keskimiiiiriii stii porem mot tied ot Keski mtiiiriii stii hei kom mot tied ot

vleistii vlem missri toin-ri l-rcnkilorvh missi
jr pJik;rupunkrscuduIll .rsrrrr cncnruriu
hlvin koulutettr.r:r vike:i kuin ntuullla
Suome ss:.t-

Kokoomus ja sosialidemokraatit
vahvimmat tukijat

I(okoomusttr ja sosiirlidernokraattista
puoluetta picietdln tvoeliikc jlirjestelmil.r
r':rhvoina tukijoina. Trulukko 2. val-rvis-
tili'r tiimen krisitvkscn. Kr.seistcn puolr,r-
eittcn kannlttajissa 1li pr-rolet on niitri,
jotkir or.at varaukscttom'.rsti lnsioelik-
kecn perusvlittlmien tirkana.

Slnirtarklsti ndmri Perusvriittiirnit
kuuluvat: "On oikeir-r, cttri tvt)cliikkeen
sLlLlnlLls miiainivnl. n'oss:ioloaikaiscn an-
sion nrr.rkaisesti" ja "On oikein cttri tyo-
cldkc <;r'r siti sr-rurempi, rnitri kirucmrnin
cllkkccnsaaja or.r ollut tt)iss;i".

Yll:ittil.in scIkci tuki :urseint.rPcri.utt-
teclle tuli mvos r-rr.rorsuonrllaisten tlhol-
ta. Sen sijaan kcskustaa ja llscmmistoliit-
toa kannlttavat ovrt hieman pidrittyvrii-
scmpil kirnnanotoissaan. Vihreiden tir-
holla piclitn,r.rvs on selkcir-rtii.

Muihin gallupin elSkcproliittisiin v:iit-
tiir-niin anr-retut vastaukset kcrtovat lisr'iri

pLrolr.reiclcn kannattirjicr-r viilisist:i eroistrr.
-l'rrsacldkettr'i vastustavat kiivli r-r-rrnin ko -

koornus jl nuorsuomalaisct. I)crnareit-
ten .joukossrr ljatukscllc lor,n,v cnemmin
tukcir. Sen sijaan ostocldkkeitii clemari-
leirissC vastr-rstctaan voi makklarsti.

Nuorsuomirlaiset ovlt erittiiin selvd-
piirtcisesti ostoeldkkcic1en kannattajitr.
Heiltri loyory mvos muita voimakk:rampi
tuki sijoitusel:ikkcelle, jr>ssa eliikcnraksu-
jen n-r:rksaja itse sijoitt;r:r osan maksuis-
taan. Vlhiter.r sijoituseLikkeitii tukevat
kokoonrus ja sosiirliden-rokraatit. ffi

Vailla poliittista kantal olcvat tunte-
vat $,de ldkeasiat kaikkcin huonoitcr-r.
Ryhmi licnee suurelta osin sarna kuin
nukkuvicn puolue , jonka kiinnostus vl-r

teiskunnallisiin asioihin ja e liikepolitiik
haan on olctcttavlsti vaisr,ra.

Puoluckrntansa ihnaisscitlcr-r sr-rhtecl -

lista osuutta voidaan micle r-rkiinn<>n
vuoksi vcrrata vaalituloksiin ja havaita
tiettr j.i vastaavuuksi:r tai vastlrirrnalIo.
mnr.rksia. GalIupin lraastattclut tcl-rtiin
nclji kuukautta enncn vaaleja. Poliitrises-
sa il mapiirissl neljl vairlicr-ralusku ukauttrr
voi r.nerkiti paljon.

Akateem isi[[a ja yrittiijittti
parhaat eldketiedot

Erot cri poliittister-r rvhrnicn kar-rr-rirttaji-
en t1,t)cllketiedoissa johtr.rvat toclcnne-
koisesti rruista tckijoisti kuin poliittiscsta
suuntautumiscsta. Tl'ocliketietoa, r-riin
ktrin rttrrrrtakirl lictoa. r irst.r.rnotct:un ja

omaksutaan ldhinni henkil6kohtaisista
svistl. Svvt r.oivat liittyi eliirr.rdntilantcc-
scen, kiinnostuksccn sekd kvktl,n omlk-
srr.r moninrutkaisrlr tictoaincsta.

Taulukossa 2 on tarkaste ltu kaht:r
ryhmdd, jonka tvoeliiketiedot ovat keski-
mtilrdistd sclvdsti parempia tai l-reikom-
pia. I(ummassakin rvhmissd or-r alaluok-
kia, jotka civit ole toisiaan poissulkevia,
\aJn sama hcnkilo voi csiintr'.i uscam-
massa luokassa.

Parempitictoista vdkcil ovat vritt:ijdt ja
akatccmise n koLrlutukse n suorit trncet.
Yrittljitld q'ocllketietous Iiittyncc heiddr.r
tyomarldrina-ascmaansa. Yrittrijdt hoitavat
useit-t itse omat ii1 rnahciollisten S,onteki-
joittens:i eldkevakuutuksct. Vakuutuksia
hoidcttaessa ja n-raksuja maksettaessl hoi-
tajankin tvoeldkctiec'lot kohcntuvat.

Akateeminen koulutus taas on hcnki-
lokohtainen r.le isrcsurssi. Se antaa kn'r'n
r-nuita helpommin vastaanottaa ja omak-
srra ellkctictoa, jokl on pairsi moninrtrr
kaista usein mvos huomattlvln abstrak

til. I(orkcirsti kor.r I r,rtcttr-r jen tvoeliikctic -

tojcn vle mnl'r's on hlvaittu vhtipitrivristi
kli kissa t llkctr.rn akcskuksen ticclontaso-
tLr tkimLlksissrl.

Ikri liittvt' n,oeLikctietoihir.r mielen-
kiintoiscr-r epiilineaariscsti. Parl-ri-r;-rt tiedot
ovat kcski-ikriisilli kansalaisilh. ETK:n
tLltkimusten mnkaan claikcldiset je etdke -

iki:i liheswvrit civiit vrilttrimdttd olc kor.irr
hr.r in oppir.rcct clikeasioita, r'rikka heil-
lh olisi siihen ollut r.oir.nakas her.rkilokoh-
taincn motivairtio.

Sclitvs vanhcnrpicn ik:iluokkicn huo-
nonpuoleisiin cLiketietoihin liittvy hei-
dil-r kou I u tustas()()nsa. I(cskirniiiirriine n
koulutusti-rso on s()tielt jr,ilkccn jatkuvas-
ti r-roussut. Koskr koulutctut oppivat cLi-
keasiat I-rclpomnrin kuin koulLlttamiltto-
Inat, or1 kcski-ikriisill;i parcmmat tieclot
kuin vanhe r-nmilll.

Nuorilh ja opiskelijoilla ci ole elikc-
tietoja, eikri vleiscsti kiir-u-rostr.rstrrkaan r-rii-

hin. Kutcn cdellisissri T,voclikc lehclissri
otr kerrottu, koulustrr saaclut cvldt tr,6-
clikeasioiclen tuntentisecn ovat niukkal-
kin niukcmmlt.

Picnituloisuus liitflr, usein koulutuk-
scr-r vrihriisn'tccn, hn'ritr.rloisuus korkeaan
koulutuksee n. Hr.r'i koulutustlso or-r

Taulukko 3. Voimakas kannatus ansaintaperiaatteelle puo-
luetaustan mukaan tarkasteltuna

Puo luekanta Voimakas
kannatus')
tydvuosien

vaikutukselte (o/o)

SDP 65
Kes 53
Kokoomus 6z
VasemmistoI
Vihredt 43
NuorsuomaI 6z
Muut l7
Ei ntaa 48
Kaikki

Voimakas
kan natus')

ansiosidon nai
suudetle (7")

55

42
57
49
25

78
54
48
4v

r) Tiiysin samaa mielth vaittaman kanssa
54
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uurin osa Maatalousyrittri-
jier.r eLikclaitokscn asiamic -

histl on pddtoimisesti maa-
talousvrittlji:i j:r sivutointi

scsti Mcl;ln asiamie hid. Kluko Vcl-rn-ras

tckee piirin,or-rdil-r Melan n'irtuloratkaisi-
jln toitii ctitoin:t kotonaan Urjalassir ja
sivutoimiscsti hdn on Melan asiamies.
Espoosse Mclarr pridkonttorissa hil-r on
paikalh keskiviikkoisin.

- Yksi plir'l r,iikossa on terkelid olla
pdtkonttorissir, koska silloin voi virihtaa
ajatrrksia tr'otovcreidcu ja esimiesten
kanssr ja keskustella onge lmatapar,rksista.
Pitkri rjomatkakaan ci rasita kerran vii-
kossa.

Vchn-rakscn mielcstri vakuutusratkaisi-
j:rrr jir .rsirrrticllcn no ou aivan crinomrti
r-re r-r vhdistclrnS, joka toimii loistavasti.
Tf i)t tukevirt toincr-r toistaan. - Toitd saa

tcl.rdri laurnt:risinkin j:r mvohai:in iltaisin,
jotta kaikki ehtii hoitrmaan. Mutta viclii
e u ole k.rtunut, ctti tlhen rvhclvin, nau-
rahtaa Vchrnas.

- Tvt)skcntelin siil'ren aiklan Metsrin-
I-roitot,l-rclis$,ksen toi mistonhoitajana, tai -

si olla vr.rotta I995, kun Melasta lahetet-
tiir-r viestii, ettri lsiamiel-riri :rletaur kou-

Iuttlrnaan pidcmm:illc ratkaisutoimir-r -

nmsr. fa ettii t;ihln koulutuksecr-r voisivat
hakcrr I-ralukkaat asiamichet.

- Hakijoita oli mor-ria, mlrtta loppu-
jen lopuksi vain kaksi asiamicstri aloitti
kor.rlutukscn. I(oulutuksen puolessa vllis-
s:i vakuutusosastoltl tiedustcltiin, cttri
olisinko lulukas pdiitoirniseksi tvotulorlt-
k.risi jaksi. j.r tyoskcntclcnririrr ct at voss.i.
Pp'sin pari viikkoa r.niettimislikaa, jor.rkr
jrilkeen tcin ratkaisut-ti. Milrr.rir oli lir-ra
kiinnostrnut ndm'.i vakuutus- ja ellkcasi-
at, ja siksi pdltir-r rvhtvd tarjottur"rn tvo-
hor-r. Ia nvt olcr-r crittdin tvvfl'r'riincn.
Tvotukrrirtkaisijan tyo ja rsiamiehen 6,o
tukcvlt crinont:tisesti t()inc11 toistJirn.
Tuohon samaill aikaan priitin l<>1'rcttaa

mr'(is srrrrrimrilrlrl osan luottirmustoirtris-
tani ja jrittdri jriljelle vain pr:rrhaimmrt har-
rastukscni; lar.rlemise n mieskuorossa ja
osellisturniscn LionsClutrin toinrirttaatr.

Asiamies on aina asiamies,
vapaa-aikanakin

Asiarniestrl uccna Veh makseIIir or-r neI jri
kuntaa Fltcld-HImccssd; Urjala, Toijah,
K1,l n.rlkoski j ir Valkcirkoski. Vrkuute tttr -

ja trill:i alucclh on noin 2 000. Vastaar.r

ottoja on kaikissa kunnissa, Urjrlassa ja
V:rlkcakoskclla lihes joka viikko ja Toijr-
hssa ja Kl,lnrrikoskcllir vuoroviikoin. Vr-
kuutetuista monet klyviit Urjllan vas

tirrrnotoilh, koska sie llI r,astaanottopaik
kl on tuott:rjain toinristoss.t, jrr sinrrc voi
sopia aikoja iltaisinkin.

Ei asiamiehen tl,oajaksi riitl sovitut
virstaanottoajat, \,aan asiirkkaat voivat
soittar jr soittavatkin yleensii lsiarnicl-rcllc
vastarnottoaikojcn ulkopuolella. Hyvri
niin, silLi vastaanottoajat ()\'at p:iiirsixssa
tarkoitcttu praiklllc tulleiclcn asiirkkiriclcn
palvclcrnisee n.

Tur-rnelma vastaanotoilla on hyvin
rniellvttdr,d, luottamukscllinen jir rcnto,
koskir irsiamie s vlce nsd tuntee rsilkkran-
sa. Asiakklirt kcrtovat monesti klikkirr
muitakin asioitaan asiln-riehellc, jotka ci
vr'it vlrsinaiscsti liifi, asialn, jonka vuoksi
()\,ir.t vastaanotolle tulleet. Mr.rtta, kuu
tie trii asioiclcr-r taustojr, niin osirir ymr-nrir-

triri asiakaste e ri tavalll. TimI lsilmichcn
jr rsiakkai.u.r r'Slincn suhde or.rkin kaikkcin
rrntoisi nt.r :rsiamicstl (issd.

Monipuolista ja vaativaa tytitd

- Vhikka lsiamiehcn n'o on irntoisra, niilt
sc or-r nrytis vaati\,.1a. Uuttr asia:r tulcc
koko rjrn lisdd. Asian.riesryi)ssi pitriii hal
lita lirirjir joukko irsioita. ()r.r N{ATA-tlpa
tllrma-rsiat, ellkcvaihtochclot, r'akuutus-
asiat, tvoknl.tt(rrnvysasiat, Mela-sairaus-
pdivlrrrhat sekii h.ropumisjrirjestelmrirt asi-

at, kaikki mikri Melar-r toimialaatr kr.ruluu.
Asitu.nichen n,t) kun ci olc pclkristririn lo-
m;rkkciclen tiiyttdri, r'airn pitdd osatrt myijs
lrcr.l\ ()l asiakkrritir puhcliutcssa j.t vlstalrt-
otoll:r kaikissi'r nlissd asioissa.

Asiamiehcn tel-rtiivrind on trcuvoa jir

rr.rttra asiakkaita lovtrirnldn hciclin kln-
naltaan paras vaihtochto. Kaikkicr-r Mc-
lan osa-alue iden l'rallitscn-rinct-r on sitii
hankalampaa, mitd v'Jhemmrin vakuu-
tettuja on :rsiamiesalueella. Mclar-r asia-
mies kur-r ci ainorrstaan tcc hake n-ruksiir,
vlan pvrkii teken-rriiin ratkaisut pea'ittrk-
seen asti.

- Tottakai orr nr.ilrlttvjii irsioitl, joi
ta asiamics ei voi ratkaistl, mutta selvdt
tapauksct kun.rnrinkin. Eikri mir-rulle ole
mikddn l.r5ped, cttl joudur.t kvsvnrdtin
neuvoja pitkonttorin l-rcr-rkilokunlralta.
Varsir.rkir.r nvt, kun pdlkor.rttorin i h miset
ovat tllttuja, on helppo tarttua puheli-
meer.r ja kvsclli asioista. Yhteistyoll[ asi-

at hoituvat plrhaiten, Kauko Vchmas
vakuLlttaa. m

huko
Vehmas
- erilainen

lVlelan
a a

asramles
Teksti Piiivi Motintolo't Kuvo Jouko Laitinen

Urjalalainen Kauko Vehmas on tytiskennetlyt maatalousyrittdiien kanssa koko
tytissdoloaikansa. Melan asiamiehend hdn on toiminut vuodesta r985 alkaen.

- Maatalousyritteiet ovat sellaista perusrehetlistii porukkaa, joiden sanaan voi
luottaa. Asiamiehen tytissd ei tarvitse epeille, etteikti asiat olisi juuri niin kuin
maatatousyrittaja on kerton ut.
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LEL Tytietiikekassa
I LELTydeldkekassaan on nimi-
tetty kiinteisttjsijoituspiiiillikbksi
diplomi-insinddri Timo Sotavalta
seka kunnossapitopaalliktjksi ra-
kennusmestari Matti Autere. So-
tavaltan vastuuatueena ovat kiin-
teist6sijoitustoiminta, raken nut-
taminen ja sijoituskiinteist6ien
vuokraus sekd hoito. Autereen
vastuulla ovat toimitalokiinteis-
tOn tekninen kunnossapito seki
toimitila-asiat. Hiin toimii myds
asiantunti jana siioituskiinteistdi-
hin Iiittyvissti kysymyksissii.

LEL Tycieldkekassaan tiedotus-
toimittajaksi on nimitetty valtiotie-
teen maisteri lnkeri Korhonen.

I Kuntien eliikevakuutuksen va-
ratoimitusjohtajaksi on valittu
varatuomari Eiia Lehto-Kannisto
7.3.7999 alkaen. Htinen vastuu-
alueenaan on eliikeratkaisu- ja
rekisteritoimi ja muun muassa
eldketurvan kehittamiseen liitty-
vat asiat.

Lehto-Kannisto on aiemmin
ollut Kuntien ettikevakuutuksen
hallitu ksessa patkansaajajdrjes-
tdjen edustajana ja toiminut jd-

senena Kuntien eldketautakun-
nassa. Han siirtyi tehtavaan Kun-
ta-alan ammattiiiiriestd KTV:n ll
puheenjohtajan tehtavasta.

Timo Sotavalta

llmarinen

lnkeri Korhonen

I Hallintotieteiden maisteri
Pekka Harjanne on nimitetty
aluemarkkinointiiohtaiaksi ia
diplomi-insin06ri Reiio Halme
kiinteisttipiiiilliktiksi. Molem-
mat siirtyvat llmariseen Pohjo-
lasta. Yo-merkonomi Kari
Nietosvaara on nimitetty toimi-
tilapiiiiltikciksi. Han tulee Rau-
takirla Oy:std.

Viimeksi hdn tyciskenteli STM:n
vakuutusosaston vakuutustar-
kastustoimiston vakuutusylitar-
kastalana.

Henki- la vahinkovakuutuksen
valvontaosaston iohtaiaksi on ni-
mitetty MBA,ussi Kauma. Hiinkin
siirtyy tehtavaansd STM:n vakuu-
tusosaston vaku utustarkastus-
toimistosta.

Hallinto-osaston johtajaksi on
nimitetty oikeustieteen kandi-
daatti Maarit Humaloia. Vakuu-
tusvalvontavirastoon han siirtyy
Sdteilyturvakeskuksen haltinto-
fohtalan tehtaviste.

Matti Autere

Pekka Harlanne Relio Halme

Kuntien elHkevakuutus

Kerl Illetosvaare

Va ku ut usva lvo n tavirasto

I Vakuutusvalvontavirasto
aloitti huhtikuun alussa. Viras-
ton tehtavAnA on vakuutus- ja

eldketaitosten la muiden vakuu-
tusalalla toimivien valvonta ja

tarkastus. Viraston ylif ohtajana
atoitti filosofian [isensiaatti
Markku Vesterinen r5. maalis-
kuuta 1999. Vesterinen tuli teh-
tiivtitin Henki"Fennian toimitus-
iohtajan paikalta.

Vakuutusvalvontavirastoon on
myds nimitetty kotme johtajaa.
Eltikevakuutuksen valvontaosas-
ton lohtalaksi on nimitetty filoso-
fian maisteri Martti Hdnnikiiinen.
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ME
Tytielikkeensaaj i lle oma elikekortti EMELY setvitti

EU:sta iohtuvia maatalousyritttiien
sosiialiturvan m uutostirpeitbI Yksityisen ja julkisen alan

tydelikelaitokset ovat suunni-
telleet yhteisen tydelSkekortin,
jota ltihetetiiiin maaliskuusta
alkaen uusille etdkkeensaalil-
[e. Jo eliikkeella olevat voivat
pyytdd kortin omasta eliikelai-
toksestaa n.

Uuden kortin ja henki16lti-
syystodistuksen avulla voi to-
distaa saavansa tyoelaketta

esimerkiksi eliikeldisalennuk-
sia hakiessaan.

Kortti annetaan sellaisitle
eliikkeensaajitle, joitle on
myiinnetty oma pysyvd elake.
0sa-aikaeliiketta, osatyOkyvyt-
tdmyyseltikettii ja perhe-eld-
ketta saaville korttia ei anneta.

Tydeltikekortti ei korvaa
Kansaneldkelaitoksen kuvallis-
ta KELA-korttia.

I Maatalousyrittiijien sosiaali-
turvaan EU:sta lohtuvia muutos-
tarpeita selvittiiva tyOryhma
(EMELY) jiitti muistionsa helmi-
kuun lopussa 1999. TydryhmS
pidiittiiytyi maatalousyrittiilien
sosiaaliturvajdrjestelmi6 koske-
vien muutosehdotusten tekemi-
sestd, koska tdssd vaiheessa
tehtyina ne olisivat tydryhmdn
kdsityksen mukaan perustuneet
liiaksi olettamusten varaan.

Ty6ryhmdn mielesta maata-
Iousyrittajien sosiaaliturvajdr-
iestelmien ongetmakohdat tu-
lee ottaa esille siinii yhteydes-
sd, kun maatalouden tuleva ra-

kenne on selvinnyt.
Ty6ryhmii kartoitti maata-

Iousyrittajien sosiaaliturvajiir-
iestelmid ia niihin vaikuttavia
tekijtjita EU-Suomessa. Se kar-

toitti myos maatalouden sosi-
aaliturvan erikoisrakenteet, nii-
den rahoituksen seka maata-
louden sosiaaliturvan yhtyma-
kohdat muuhun sosiaalitur-
vaan ndhden.

Erityisesti selvitettiin yhtio-
muotoista maataloutta, perhe-
kasitetta, MYEL-vakuutusmak-
sualennusta ja Iiitiinndistoimin-
tojen vakuuttamista.

Tydtti vaikeutti meneitltitin
oleva maatalouden rakenne-
muutos, tilanteen vakiintumat-
tomuus ja epavarmat tulevai-
suudenniikymiit.

EU-jtisenyyteen liittyvii siirty-
miikausi paattyy taman vuoden
lopussa. Maatalouden rakenne-

muutos on Suomen liisenyysai-
kana ollut voimakasta. Monen
tilan osatta siirtymdkauden tuen
piiiittyminen merkitsee myds
maataloustuotannon paattymis-

ta. Lisaksi Agenda zooo ja sii-
hen liittyvdt suunnitetmat EU:n
laajentumisesta ovat tekil6itd,
jotka vaikuttavat merkittavasti
suomataiseen maatalouteen.
Tdmdn vuoksi tydryhmii jiitti
muutosehdotukset tekemette.

Sairausvakuutuksen pti-
vtraha tydtulon mukaan
EMELYn yhteydessii toimi alatyo-

ryhmti, joka setvitti mahdollisuuk-
sia muuttaa sairausvakuutuksen
piiiviiraha jbrjestelmiiti piiiviira-
han perusteena olevien ty6tulo-
jen mtitirtiytymisen osalta.

Atatyiiryhmiin esityksessii on

liihtcikohtana, ettd henkildkoh-
taisen ty6panoksen perusteella
maaritelty YEL- tai MYEL-tydtulo
voisi olla myos sairausvakuu-
tuksen pdivdrahan perusteena.

Toisena lShtbkohtana alatyti-
ryhmiin tycissd on ollut se, etta
sai ra usvaku utusiariestelmasta
maksettavien, tyotulopohjaisten
etuuksien ja niiden rahoittami-
seksi perittavien maksujen tulisi
vastata toisiaan.

Viimeksi mainitusta asiasta
alatyriryhmiissii esitettiin, etta
yrittiijiltii ja maatalousyrittaiilta
tulisi peria erillinen sosiaalitur-
vamaksu muutoksen toteutta-
misesta aiheutuvien kustan-
nusten kattamiseksi.

IAMAN KORTIN OMISIAJA ON
ryOEIAKKEII"tA
AcnnrN TrrL DIITA KORT AR
ARBETSPENSIONERAD,

Alennr[s]o vol soorjo esrllcsrollo lomdn korlin 1o kuvolllsen
henkilolodisiuksen
Robcl l..on erhdilos mot uppvisonde ov dello kort mh
leq !lmotlon mect fologro{i.

FINNAIR, oVRT,TTATXAHUOLIO
AlR BOrillAoVlXlNG UNE

ElSketurvakeskuksen
tutkimusosaston uusia monisteita

a Mikoel Forss: Suuret ikiiiin-
tyviit i kiiluokot jo tytimo rkki not

Monisteessa maaritellaan tar
kastelun kannalta kiinnostavat
ikdtuokat. Listiksi tarkastelussa
kohdistetaan kriittiset 55-64-
ikdluokat kiinnostaviin kalente-
rivuosiin ja tuodaan koroste-
tusti esille ikdtuokkien koot, eli
miten suurista ihmisjoukoista
on kyse. Eri oletusten vallitessa
katsotaan niiiden ikdluokkien
tyohdn osatlistumista, jolloin
selvidviit suuruusluokat ia
my6s aikataulut mahdollisia
tydllistiiviii toimenpiteitd var-

ten. Kriittisten ikiiluokkien kou-
lutustasoa ja tybmarkkinatilan-
netta tarkastellaan yleisesti.

I Roijo Gould: Vorhoisen tyii-
mo rkki noilto poistu m isen re itit

Monisteessa kuvataan Iyhyesti
varhaisen tydeliimiin poistumi-
sen toimeentuloturvamuotoja
ja niissS viime vuosikymmeni-
nii tapahtunutta painotuksen
muutosta. r99o-luvun poistu-

misreittien tarkastelussa kiinni-
tetiiiin huomiota reittien vaih-
toehtoisuuteen, toimialakohtai-
siin eroihin ja varhaisen tydn
jiittdmisen valinnaisuuteen.

I Roija Gould, Heidi Nymon:
Ty ii kyvytt ii m yy s e I ii k e rat ko i s u t
1990 - 1997

Monisteessa tarkasteltaan ylei-
sesti ty0kyvyttdmyysetiikkeiden
hakemisalttiuden, alkavuuden ja

hakemusten hylkdysosuuden ke-

hitystii hakijan idn, sukupuolen,
sairausryhmiin ja e[2ikelain mu-
kaan. My6s tydkyvyttdmyyselak-
keiden kehitys liitetiiiin r99o-lu-
vun tydtt0myystilanteeseen.

Eliikkeiden hakiloita ja hake-
musten hylkiiysosuuksia tar-
kastetlaan hakijoiden tydttd-
myystaustan mukaan. Lisiiksi
keskitytaan yksildllisen var-

haise ld kkee n hytkiiyspiiiitok-
sen saaneisiin ja kuvataan hei-
diin ty6- ia elaketilannettaan
hytkiiyspiiiitdksen jdlkeen. Mo-
nisteessa on laaja taulukkoko-
koelma.

Tutkimus yttiitti:
I LEL-tyilntekij6istti valtaosa,
noin 7o - 80 prosenttia, arvioi
tytikykynsii hyviiksi tai erin-
omaiseksi. Heistii yli 6o pro-

senttia piti myds terveydenti-
laansa hyviind. LEL-alojen vdlilld
ei oltut eroja tydntekijdiden tyo-
kyvyssa mutta ty6stii johtuvien
haittojen rasittavuudella oli ero-
ja alojen vdlillii. Rasittavuus oli
yleisintd rakennusalalla.

Tulokset ilmenevat LEL Ty6-

eliikekassan ns. 3 T - eti Tydky-

ky, terveys ja ty6olot -seuranta-

tutkimuksesta. Kysely l2ihetettiin
keviiiiltii 1998 runsaan 5ooo
tydntekijiin otokselle. Vastaus-
prosentti oli 58. Tutkimus oli laa-
jin, mitii LEL-aloilla on koskaan
aikaisemmin tehty.

-Tutkim ukseen osatlistuivat
kaikkien neljdn LEL-alan eli ra-

kennus-, maatalous-, metsd- ja

satama-aloien tydntekiiat. Vas-

taavasti tuhannelle tydnantajatle
liihetettiin oma kysely. Raken-

Str;enre



MYEl-vakuutettujen mflilri alle 12o ooo
ME

Petketyiintekijfi va ki n aista a ltti i m pi tyiita pat u rm i lle

I MYEL-vakuutettujen mii5rd
alentui viime vuonna hieman
yli 5 prosenttia. MYEL-vakuu-
tettuja oli vuoden topussa noin
119 ooo. Uusien vakuutettujen
miiiirii kiiiintyi laskuun viime
vuoden aikana. Kun vuonna
1998 uusia vakuutettuja tuli
z 263, oli vastaava maara
edellisvuonna z 662.

Uusien vakuutettujen maard
on alhaisempi kuin kertaakaan
aiemmin Melan historiassa.
Pelkistddn maatilataloutta har-
joittavien MYEL-vakuutettujen
tilojen lukumiiiire oli 37.72.1998
noin 76 9oo kappatetta.

Metan maksamista eldkkeis-
td yli puolet on vanhuuseldkkei-

I Vuosina ry95-t996 korvattiin
yhteensii 6 3o3 TEL-alan piitkii-
tyosuhteessa tapahtunutta tyo-
paikkatapaturmaa. Mainittuna
aikana TEL-aloilla oti kaikkiaan

477 o47 patkatydsuhdetta. Pat-
kitijissii tapahtuneet tydtapa-
turmat ovat 4,5 prosenttia kai-
l<ista TEL-alan tydtapaturmista.

Tiedot kayvat ilmi Tapatur-
mavakuutuslaitosten Iiiton
(TVL) iulkaisemasta tutkimuk-
sesta "TEL-alan (atte 6 kk) pat-
kdtydsuhteiden tydtapaturmat
w. t995-t996". Tutkim uksessa
kavtetty aineisto on Eliiketurva-
keskuksen tuottamaa.

Tehty tutkimus osoitti, etta
teollisuudessa sattuu noin 10

nusalan ty6nantalat arvioivat
tydntekijciidensa olevan suhteel-
[isen terveitd ia ty6kykyisia, LEL

Tydeliikekassan tutkija Helena
Rytk0nen kertoo.

LEL Tydeliikekassan yliltiiikii-
ri Juhani luntunen puotestaan
arvioi tutkimustuloksia ylliittii-
viksi, sitlii LEL-alojen yleinen
ennuste ei lupaa hyviiii. Yleinen
sairastavuus on korkea, kuollei-
suus on koholla monissa am-
mattiryhmissd ja tydkyvyttti-

td. Melan eliikkeensaajia oli vuo-
den vaihteessa noin zo4 ooo.

Luopumistue[[e tarvitaan
iatkoa
Vuosi 1999 on nykymuotoisen
Iuopumistuen viimeinen toimeen-
panovuosi. Selvitykset maatalou-
den rakenteesta ja luopumisoh-
jelman tuloksista osoittavat, etta
varhaiseldkejdrjestelyn keskeiset
tavoitteet, viljelijdiden keski-iiin
nuorentaminen ja maatilojen ta-
loudellisen kannattavuuden pa-

rantaminen, ovat taman vuoden
jiilkeenkin ajankohtaisia Suomes-
sa. Rakenteellinen kehitys edel-
tyttiid sekii sukupolvenvaihdos-
ten etta lisamaaluovutusten tuke-

mista koko maassa.

-Aivan erityistii huomiota tu-
lee kiinnittiiii niiden epiikohtien
korjaamiseen, jotka ovat johta-
neet sukupolvenvaihdosten miiii-
rdn vdhenemiseen, Melan toimi-
tusjohtaja Taisto Paotsila loleaa.

Epdvarmuus ammatin tulevai-
suudesta ja alhainen tulotaso
ovat johtaneet sukupolvenvaih-
dosten miidrdn romahtamiseen.
r99o-tuvun vaihteessa sukupol-
venvaihdosjdrjestetmien piirissd
tehtiin vuosittain liihes zooo su-
kupolvenvaihdosta, kun vuonna
1998 luopumistukijlrjestelmiissii
tehtiin 324 sukupolvenvaihdosta.

Luopumistuella turvataan
maataloudesta luopuvien ikddn-

tyneiden viljetii6iden toimeen-
tuto. Tuki mahdotlistaa luopu-
misen nuoremman hyviiksi jo
ennen yleistii vanhuuselSke-
ikiiii ja jouduttaa siten maata-
louden ikd- ja tilakokoraken-
teen kehitystd.

- Maatalouden rakenteen
parantamisessa nuorten, am-
mattitaitoisten vitjelijoiden
saaminen maatalousammattiin
on maatalouden tulevaisuuden
elinehto. llman varhaiseliike-
jarjestetya maatalouden raken-
nekehitys hidastuisi merkitta-
viisti, ja siksi onkin tdrkeiiii,
etta luopumistukea jatketaan
vuosiksi zooo-zoo6, Paatsila
painottaa.

TEL:n piiriin
ku u I uvissa
tydsu hteiss;
alle z5-vuot
aita on vain
$,6 pro-
se ntti a.

Tycissii esiintyviin erilaisten
haittojen rasittavuus erosi eri
LEL-alolen v;itilla. Ty<in fyysi-
sen kuormittavuuden kokemi-
nen kaikkiaan oti yleisintd ra-
kennusalalla. Ergonomisesta
kuormituksesta eniten kdrsivdt
rakennus- ia metsatyontekijat.
Muista haitoista kuten pdlystd,
melusta, vetoisuudesta, kuu-
muudesta, kytmyydestii ja tiiri-
nasta karsivat eniten satamat-
y6ntekijat.

prosenttia enemmdn tydpaikka-
tapaturmia patkiisuhteissa kuin
vakinaisissa tyrisuhteissa, jos
tehdiidn samaa tyota samanlai-
sessa tydym paristdssa.

Metattiteollisuudessa vas-
taava ero oti noin r5 prosenttia.

Syy eroon voi olla puutteelli-
nen perehdyttaminen, uusi tyd ja
tydymparistd, vahdinen kokemus
kyseisessii ty6tehtdviissii ja -ym-

paristOssa. Mahdollisesti myds
se, etta patkatydlaisilla teeteteen
tavallista enemman riskialtista
tydta vaihtuvissa otosuhteissa.

Palvetualojen patkatOissa ta-
paturmia sattui suhteessa liihes
saman verran kuin kaikkien palve-

Iualojen tapaturmia. Huomattavaa

myysriski LEL-tydntekij<iillii on
noin r,3-kertainen TEL-tytjnteki-
jdihin verrattuna.

Eri LEL-alojen v6lillii ei oltut
merkittavasti eroia tydntekil6i-
den tydkyvyssd tai terveydessa.
Tydkyvyn lisdksi terveytensd mel'
ko hyviiksi koki yti 6o prosenttia
vastanneista ja liihes sama mtiti-
rii piti fuysistii kuntoaan hyviinii.
Terveytensa ja kuntonsa huonok-
si kokeneita oti vain alte 7 pro-
senttia vastaaiista.

on, etta tukku- ia viihittiiiskaupan
piirissa patkatyosuhteissa korvat-
tuja tydtapaturmia oli suhteessa
jopa hieman viihemmiin kuin
kaikkia korvattuja tydpaikkatapa-
turmia. Yksi syy siihen voi olla se,
ettii palvelualan ammatit ovat ris-
keittiiiin liihes samanlaisia.

Vuosina 1995-1996 miehet
tekiviit kaikista TEL-alan piitkii-
tdiste 51,3 prosenttia ja naiset

48,2 prosenttia.
Miehet tydskentelivat patka-

toissa eniten teollisuudessa ja
naiset tukku- ja viihittiiiskau-
passa.

Kaikista TE L-atan piitkiitoistii
alle z5-vuotiaat tekivSt 58,r pro-
senttia. Vastaavasti kaikissa

Kaikkiaan tuki- ja Iiikuntaetin-
ten oireista kdrsi joka kolmas
ty6ntekija ja stressioireista ioka
kymmenes. Niska- ja hartianseu-
dun oireista kiirsittiin kaikitla
LEL-aloilla eniten.

Stressioireista yleisimmdt oli-
vat univaikeudet, ylirasittunei-
suus, jannitteisyys, halutto-
muus, paansArky ia narastys.
Vahiten naista oireista kdrsiv6t
maatalousty6ntekijiit la eniten
satamissa tyciskentelevat.

v.t9t!.

LE L-aloien tytintekijit arvioivat tytikykynsfi hyviksi
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Pensions not a decisive issue in
Fin land's parliamentary etections

I ln advance it was thought that pension is-

sues would influence the outcome of Finland's
parliamentary elections. Before the elections,
pensioners and their representatives ex-
pressed their discontent in public discussions
and in their commentaries printed in Letters to
the Editor cotumns in the press. The grum-
bling was causeo by the index appiied to
those over 65 (reflecting the change in prices
more than the change in wages), which meant
cuts in their earnings-related pensions, and by

the changes in the basic amount ofthe na-

tional pension. These measures arose from
pension policy decisions dating back a few
years, which did not spare the working popu-
lation, either, and were elements of the sav-
ings packages designed to help the nation re-

cover from an unparalteled deep recession.
The index was introduced for those of retire-
ment age in order to hold pension expenditure
in check, while the alterations in the basic
amount of the nationaI pension aimed at clari-
fying the structure of pension schemes.

The results of the parliamentary elections
may be interpreted in many different ways; for
instance, by examining the age structure of
the new parliament. One representative is

over 65 years ofage (23) and in at[, ten men
representatives are over 6o years of age. The
number of persons entitled to vote in the cor-
responding age bracket amounts to r.r mil-
lion. lf the age structure of the partiament
were to reflect that of the voters, 57 senior
citizens would hold seats.

One exptanation why those over 60 were
not successfuI in the elections is that ageing
voters mainly cast their vote for the best
known candidates. Secondly, the much dis-
cussed pension index for those of retirement
age and the cut in the basic amount of the na-

tional pension may be onty marginal issues on
the national politicaI agenda after att. Thirdly,
pensioners may not be as discontent with
their benefits as has been indicated by those
who have protested most vigorously in the
matter. Among the members of the new par-

liament there is much expertise on pension
issues, and those involved in the development
of the Finnish statutory earnings-related pen-

sion scheme are likely to pay attention to pen-

sion issues also in the future.

Pension ceiting would affect
middle-income groups

I The issue of whether a pension ceiling of a
set amount should be applied to Finnish earn-
ings-related pensions has been much dis-
cussed recently. Markku Hiinninen, Planning
Director of the Central Pension Security lnsti-
tute, takes a cautious approach towards such
a measure, however. He says that introducing
a pension ceiling would have almost the op-
posite effect of its original purpose; the pen-

sion ceiling would not affect those with high
incomes, but it would affect those in middte-
income brackets.

ln most countrles a set amount is apptied
as a pension ceiling for the statutory pen-

sions, mainty for two reasons: First, a certain
level of pension has been considered suffi-
cient as regards statutory pensions; and sec-
ond, it has meant savings in pensions expen-
diture.

Examptes show that in countries apptying
pension ceilings, it has stitI been possible to
puncture the system in one way or the other.
The set limits have been exceeded by agree-

ments negotiated by the labour market organi-
sations. Thus, influential organisations are able
to negotiate better pensions for their members
than statutory pension benefits would offer.
Another feature is that those with higher in-

comes are able to arrange individual pension
insurance. Experience shows that a pension
ceiling would affect persons who are not them-
setves able to take out private pension insur
ance and the Less influentiaI labour organisa-
tions. lf a pension ceiling were introduced, it
could lead to a situation where the nation's in-

terests woutd be divided, as better-paid per
sons would no longer be interested in improv-
ing the statutory pension system, since it
would not be advantageous enough for them.
Hanninen atso points out that although not set
at a certain amount, the Finnish system does in
fact have a pension ceiling, as benefits are [im-
ited by the integration of pensions. The limit for
the comblned statutory earnings-retated pen-

sions is 6o per cent of the highest pensionabte
wage. Moreover, taxation balances out the dif-
ferences between pensions.

The advantages of the present system are

that an insured person gets a pension corre-
sponding to his leveI of earnings during his

work history. ln this respect, the earnings-re-
lated pension can be viewed as the insured
person's wage transferred to retirement, since
employees now pay part oftheir wages as the
empLoyee's pension contribution. The part
that is paid is not the emptoyee's wage, but
his own pension saving, an idea that wouLd
not work if a pension ceiting of a set amount
were imposed on pensions.

New study shows: Part-time
pensioners content and enioy good
health

I When the part-time pension programme
was first introduced at the beginning of t987,
it was thought to slow down the trend of pre-
mature retirement in Finland. At that time the
average effective retirement age was a little
below 6o, the general retirement age being
65, and the situation is roughly the same in
the 199os. The decision-makers'aim was that
people would choose the part-time pension
instead of other full-time early retirement pen-

sions. Pension assets would be saved,
especialty when the baby-boomers would

attain retirement age.
The study Combining Work and Retirement -

Part-Time Pension as an Alternative, by Mervi
Takala, researcher of the Central Pension Secu-
rity Institute, shows that part-time pensioners
are fairlv content and enloy good health. How-
ever, more research must still be carried out in

order to establish whether part-time retirement
will be an incentive for ageing workers' con-
tinued participation in the [abour market.

According to Takala's study, the part-time
pension programme seems to have increased
earty retirement, since the part-time pension
is seen as an alternative to futl-time work
rather than to futl-time retirement. The study
which covered all private-sector part-time
pensioners in 1995, showed that those who
chose to retire on a part-time pension enjoyed
good health, and had good work capacity, and
would probably have continued working full-
time had the part-time pension option not
been available (presupposing that unemploy-
ment had not been the more likely atternative,
however).

Among those interviewed, 51 per cent re-

ported good health,4o per cent enjoyed fairty
good heatth, and onty nine per cent reported
poor health. Ofthose whose health was poor,

50 per cent retired on a disability pension after
about two years. Thus, the study shows that
part-time retirement does not completety etimi-
nate the need for a disability pension later.

ln order to find out whether part-time re-

tirement really is an incentive to employees'
continued participation in working life, the
start, termination and length of the part-time
pensioners'working careers and start of re-

tirement should be investigated, says Takala.

lnformation on whether part-time pensioners
retire on a futt-time pension at a considerabty
higher age compared to others of their age
group would also be valuable.

To be successful the part-time pension pro-
gramme needs well-designed part-time ar
rangements making part-time work available
in the labour market. The part-time pension
programme was also initially thought to cre-

ate employment opportunities. The study
shows that this has not been the case, how-
ever. Of the employees, only r8 per cent re-
ported that another person had been em-
ployed thanks to the part-time arrangements,
and among the self-employed the
corresponding figure was 9 per cent.

The study shows that part-time pensioners
have good experiences from the arrangement
as it eases the burden of work and provides a

chance to recover from strain, keeping in mind
that those interviewed had a working career
of an average of 4o years behind them.
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Pyrkiia karkaa
Veikko on iktirniehid, seitsemissd kymmenissd. As,
kelta on ker.rgdn mitta, mutra joka paikkaan el-rtii,
kun ajoissa liihtee . Sen nlkee, mitd haluaa, ja sen
kuulec, mikd kiinnostaa.

Muisti torkahtelcc, mutta ajatus on r.ie ld I'ct-
reI, jos on tarpeen.

Veikko asustila lcskend kerrostalokaksiota ja kiittelec, etti
yksind.isyvttd ci tarvitse potea. Eldkeldistcn asia on viimc vuo-
sina alkanut kiinnostaa kovin moncnlaista vdked.

Harva se priivl pistdytn,or.ikclloa rimputtelemassa ja jrrtttr-
sille tarjoutumassa sekalaista scurakuntaa.

On pari tilapdisesti liian matalalla leijailevaa homevaurion-
tarkastajaa, joilla on laitteistona kovaan seinddn satrurllrt Sonv
Walkman, pikkuisen keltaista piuhaa ja sukkapuikko. Tarkastal'at
muistavat kylld isinnoitsijdn nimcrr, sen joka on tarrassa ulko-
oven viercssi, mutta pape re ita e i tie tcnkddn ole, tilaus kun tuli
puhclimitse .

Poikkcaa ylitarkastaja Lr.urkvisti rikospoliisista paiivea. Telld
scudulla kun on levitetty viiirennettyjd sataselt scteleitd, niin
kierrln nlin tdssi vaan tarkastamassa, ettci vaan tcille ole jou-
tur-rut. Se kun or-r viilrilLi rahalla maksaminen vakava rikos, josta
saa viiden vuoden kakr-rn. Ettd jos teilia on, niin viedddn pois ja
vaihdctaan Suonrcn Prnkissa.

Mukava niiden juttr-rjtr on kuunnella, kun varmuusketju on
vdlissd, Veikko kchr.ru. Ihar.r pitrid ihmetelli, n.riter.r paljon luo-
vaa kvkvd kuljeskelcc valtoimenaan ja vajaarssa kiytossd. Siin:i

parvcssa on mulltama parviainen ja pari paasilinnaa, jokunen
tcrvo ja puoli puotiltra.

Kerran sitten victtclys vci ja vanha mies innostui itsekin hup-
suttelemaan.

Oli raas pari pyrkijid, kolmikymppisid puhaltelijoita silmit
tun,oksissa ja pastilli poskessa.

- Ten,e),sr.irastosta pdivild, tultiin...
- H)*ai ette pidsitre niin ikkid. Ottakaa ne kiinni nyt heti

ja vieklS :ikkili pois. Muuten tldlki ei uskalla olla.
- Niin tuota...
- Sisiir.r vaan rohkeesri! Kattokaa kaikki kaapit ja laatikot. Ne

on kumminkin piilossa jossain kolossa tai vaafteiden vilissl, ja jos
ne pddscc puremaan... Kamaiampaa loppua ei kuulemma ole.
Tuskat or-r niin hirveet, ettd r-rhri kiljuu suu vaahdossa ettl "ampu-
kaa mut, ampukaa mut", vaikka l:ihto nllee muutenkin parissa tun-
nissa. Hci tuossa meni yksi! fa tuossa toinen! On ne nopeita...

- Er-r ntd vaan ehtinyt nihda... Mitd ne or-rf

- Mindhdn kcrroin kun soitin. Himihdkkeji, musrialeskid,
piisivdt karkuun kun terraarion lasi sirkyi. Kakskytdkolme tai
nruutama enemmdn. Hihkaskaa siten kun ootte
saaneet kaikki. Mine oottelcr.r ruossa kdytivilh.

I(ova oli kopir.ra, Veikko muistelee . K1,lld
pr-rlskakin pidsee lujaa, kun on alamiki ja kai-
de n-risti pidelll rnutkissa.

Jokinen
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Sini Laitinen-Kuihha - Jarna Bach

erusteellisesti tarkistettu ia ajan tasalle saatettu kiisikiria

"Eliiketuruo mulsso molsso" valmistuu toukokuussa. Kir'
jassa annetaan kokonaiskuva z3 maan elSkeiiriestelmistd ia ker-

rotaan niissd vireit[6 olevista muutoksista. Yleiset [akistiSteiset

eliikejiirjestelmdt on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisiiksi on ker'

rottu kunkin maan tydmarkkinasopimuksiin perustuvista ia tydn-

antajakohtaisista tisiietiikeiiiriestetmistii.

'fZ nia itmestyy toukokuun alussa, ia sitd voi tilata Etdketurva-

l\ keskuksesta: postitus, puh. t5tz4t1 faksi r5rzr57 tai osoit'
teetta Eliketurvakeskus/Postitus, ooo55 ELAKETURVAKESKUS.

Kirjan hinta on 19o markkaa.

Hyvoi Lukijn
.,j#fuo Haluamnte kehittjri T).ocleke-lehtel sitcr.r, cttii sc n.rahckrllisirtrntur lwvin vastaisi lLrkijoitlerllrne tirrPeit;r. Siksi
1'ffi,&*, pg,ddmmckin Sir.rua kertomaan, r-nitkl lchclen jutut olivxt Sintrsta kiinnostavir.rtrtrat ja n'osi kat.rrlaltr ht'o-
dr4lisiurn.rit. Lahetd oheincn vastauskuponki Tvt)ellke-lehdcn tointittrksclle viimeistii:in 31.5.1999 mer.rr.ressr.i. EII-
kcturr,:rkcskus maksaa postimaksun. Vastanneirlcn keskerr arvonrtte 250 nrarkan arvoisett viinikorin tai valirlrlli-
scsti sanranarvoisen kirjakaupln lal-rjakortin.

Nimi: Mielestini Tytietike-lehdessi z/99
kiinnostavim mat kolme juttua otivat:

7.

2.

3.

tydni kannatta hyddyttisimmZit kolme juttua olivat
7.

Osoite ia puhetinnumero:

2

3

fos voitan arvonnassa, haluan

tr viinikorin
tr kiriakaupan lahiakortin

Ehdotan seuraavaan Tyiietiikkeeseen iuttuaiheeksi:


