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Tytietiikekeskusteluun tutlut ryhtili

Patkansaalan tyoeldkemaksu on tuonut
Patvelutydnantaiien toimitusjohtalan
Arto 0jalan mielestd ryhtia tyoelakekes-
kusteluun ia erityisesti eldkeuudistuk-
siin. Kansantalousmiehend tunnetulte
Ojatatte ryhti-sana on tassa yhteydessd
sama kuin kustannustietoisuus.

Suulllnen kuuleminen Iis65
uskottavuutta

Suutlinen kuuleminen tulee mahdotlisek-
si mytis etiikkeitii koskevassa muutok-
senhaussa. Asiaa koskeva lakipaketti tu-
lee voimaan tiinii kevddnd.

Tulkoon euro - ja euro tutee

Koko tydeldkeliirlestelmii, mukaan luki-
en julkisen sektorin etiikelaitokset sekd
Eldketurvakeskus, siirtyvdt euron kdyt-
tcjrin etuuksien toimeenpanossa saman-
aikaisesti vuodenvaihte essa zoorf zooz.

STM:n vakuutustarkastustoimisto
irrottautuu itseniiseksi Vakuutus-
valvontavirastoksi

Pitkii historialtinen keskustelu vakuutus
valvonnan organisoinnista pddttyy, kun
itse niii nen Vaku utusvatvontavirasto
atoittaa toimintansa huhtikuun r. pdivii-
nd ry99. Tiirkein syy viraston perustami-
setle oli valvonnan ja [alnvalmistetun eri
yttdminen.

Uskottavuudesta on kysymys

Eliiketu rvakesku ksen toi mitusiohtaia
Matti Uimonen pohtii kolumnissaan niitd
perustelula, miksi ty6etdkejiirjestetmdn
pilriin kannattaa kuutua ja siihen voi
luottaa.

oo oo

Senioreista uuden tytiettimin
mannekiineia

Espoossa niihdiiiin pian, miten tydeliimdn
muutospuheet toimivat kiiyt;inncisszi. Kau-
punki on perustanut erityisid seniorin toi-
mia, joiden tehtavana on kokemuksen ja
verkostojen siirtdminen seuraa.iilleen.

Ty6etHkeasioiden osuus koutuope-
tuksessa olematon

Peruskoutun ytiiasteelta puhutaan tydelii-
keasioista tunnin verran yhteiskuntaopin
kurssilta. Jos nuori latkaa lukioon, sietld
hiin saa opetusta toisen tunnin. Ammatti-
koutuun siirtynyt nuori ei saa sen parem-
paa perehdytysta, tunti tydetdkeasiaa riit-
taa. 0pettaiat ioutuvat vatitsemaan tarkas-
ti, mita tydetdkkeestd tunnissa ehtii ottaa
esille.

Loppusuora hiiiimtittiiii laskentaoh-
ielman tekiitiitlii

Koko ty6eliikejdrjestelmdn yhteinen eldk-
keiden laskentaohjelma on loppusuoratla.
0hletma on laskenta-automaatti, joka te-
kee pyydetyt Iaskusuoritukset kaytt6tiitty-
miin kautta sitle sycitettylen tietojen perus-
teelta.

Ansaintaperiaatteen kannatus
vahvempikuin koskaan

Ytivoimainen enemmistcj suomalaisista pi-
tiiii ansaintaperiaatetta oikeana. Vuosien
mittaan kannatuspoh.ia on vain vahvistu-
nut. Kymmenen vuotta sitten Z5 prosenttia
oli ansaintaperiaatteen takana. Nyt tuku
on 85. Luku osoittaa kiistatta, etta tyct-

eldkkeen arvoperusta on kansataismielipi-
teen mukaan kunnossa.

Teollisuusm aiden vdesttiraken ne
ikil6ntyy

Useimpien teollisuusmaiden vdesttira-
kenne vanhenee ensi vuosituhannen al-
kuvuosikymmenind oleellisesti. Etiike-
ikdisten lukumdiiriin suhteetlinen kasvu
aiheuttaa korotuspaineita muun muas-
sa tydssdkdyvien maksuihin, etiikeme-
not suhteessa tydssd otevien patkkoihin
kasvavat ja vanhusten tarvitsemien pa[-
vetulen mddrd kasvaa.

Vanheneva vdestd - uhka vai
Yoimavara

Vdestdn ikddntyminen vaikuttaa paitsi
tydeldmidn la julkisen sektorin tuloihin
ia menoihin myds demokratian toimi-
vuuteen. Se heijastuu maan sisiiiseen la
utkoiseen muuttoliikkeeseen. Toisaalta
taas tulevat eldkeliiiset ovat entistii va-
rakkaampia.
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a laisyhteiskunta
ja avoin tiedonsaanti

Lakiesirys viranomaisen toiminnan julkisuudesta tdhtii avoimeen tiedonsaantiin. Sc ha,
luaa antar ,vksiloille jir vhteisoillc mahdollisuuden muodosraa mielipiteensd, r,alvoa
oikeuksiaan sckd vaikr.rttaa julkiseu vallan k.dvttot)n. Avoin keskustelu yleisesti mcrkit-
t:ivistii suunnitclmista, selvityksistd ja vaihtoehtoisista ratkaisuista on erls kansalaisyhteis-
krrnn.rn trr nnusmcrkcist I.

IQikki tietivit, cttl tvocldkelakien r.r.ruutoksia verlmistellaan crdissd tvorvhmissi, jois-
sa tyornarkkinajdrjcstot ovat mukana. Virallisesti mititn ryor,vhrnid ei ole olcmassak;ran,
koska t'riilld ei ole julkista toimeksiantoa. Valmistelu on viralliscsti epivirallisia womark-
kinajdrjcstojen vdlisii kcskr.rstelr"rja asiantuntijoiclen il\,ustilmana. Tdlhiset keskustelu tai
taustart,hmlt ovat maan tapa.

Mitri haittaa siitd sitten on, jos n.oeldkelakien rnuutoksia valmistellaan tillaisissa rvon,h-
missdf Ainakir-r se ) ettl erilaise t huhut ja cpdlur.rlot versovat. S,vnq.y mielikuva, ctte suunni-
tellaan jotair.r tavallisille kansalaisille epd.miellvttdr.dd ja kielteistri. Nc tahot ja hcnkilot, jot-
ka ovat mukana suunnitelmia tekcrnissi, saavtt osanslr tdsti kiclteisestl varjosta.

Ne tirl'rot, jotka sn'stri tai toiscsta ovat ulkopuolell:r, voivat kokea olevansa kakkos- tai
koln-roskctjuur-r luokiteltuja. Sellainen ci eclistl luottamusta ja hyvil yhtciswosuhteita. Sitd,
onko kansalaisyhtciskunnassa ryoelikc r.leisesti merkittivi asia, ci tarvirse kysyaklan. TyO-
cldkc on suornalaisen sosiaalipolitiikan kovaa r,dintl.

Mitd ctua sitten ot-t r.crhotusta valmistelusta! Airukir-r tvorauha, jonka r.almistelijat
saavat.

Eldkeasioissa liikutaan herkilld m:raperdlLi. lulkisuutcen nrllut keskenerdinen suunnitelma
tli teoreettinen vaihtoehtolaskclma repivicn otsikoiden rn,clittirndnl aiheuttaisi valtavan
soittoruuhkan elikclaitoksiin, poliitikoilic jir edunvalr.ojille . Norrnaali wonteko heiriyryisi.

Keskene riisten suunnitclmicn aiheuttamat vastarcaktiot saattaisivat pahimmillaan joh-
taa neuvottellljcr-r lukkir.rtun-riscen. Edunvalvojien liikkurnatila kapenisi entisestddn. Edun-
r,alvoja on muutenkin useir.r scir.rdr.r ia trpetin vllissl erilaisten ristikkiispaineiden keskel-
ld. Tvl,pillista on lisdksi, ette terkeissh neuv<;tteluissa aika or.r kriittinen tekija. Aikaputan
vuoksi kansalaiskeskustelu ratkaisujcn taustoista joudutaan kd_vmd[n jllkikateen. Sekin
lienee maan tapa.

Muistettar.a on rnvos sc, ettii q'delikejlrjestclml, sellaisena kun mc scn tunnemfile,
on tvorr-rarkkir-rajdrjcstojcn luon-ra 1'a hallinnoima. Samat tahot, jotka sopitat palkoista,
sopivat mvos ryoelakkeeste. Nain yhclisql, vn11u, vastuu ja etenkin kustannustietoisuus, jota
rnaksukorotusten jakar-r-rincn tasan tyonantajallc ja palkansaajalle entisestddn korostaa.
Verovaroin kustannettava sosiaaliturva on tlssd suhtcessa eri asentessa.

Alustava valmistclu ja periaatckeskustelut ovat vain yksi vaihe lainsadtlmisprosessia.
Ml,dhempi valmistelu tchddln normaaliir-r tapaan sosiaali- ja tencysministeridssd. Sieltd
asiat etenevdt eduskuntaan parlamcntaariseen klsittelvyn, johon sisilql,r,aliokuntavaiheita
1'a asiantuntijoider-r ktrule misia. N:iin ryoellkelakicn muutokset saavat monipuolisen val-
mistclun, johon - mikti tirkeintl - kuuluu ke skcister-r sidosryhmie n sitoutr-rminen tehn ihin
pldttiksiin.
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tuttutryhtie
Pall<ansaajan tytieldkemaksu on tuonut

Palvelutytinantajien toimitusiohtajan

Arto Ojalan mukaan ryhtiii tytietdl<el<es-

l<usteluun ja erityisesti eltikeuudistuk-

siin. Kansantalousmiehend tunnetu[[e

Ojatalle ryhti-sana on tdssd yhteydessd

sama kuin kustannustietoisuus.

ir';rn .iskcttriin I'irlvclr.rtt,on.rntirjier-r vkli(rscclusr-nic-
hcrrii ;rkrittirntrt Arto ()jllrr sarrttrrisi rvhtvri vlikkrr-
pl il'iieLikkcitlcn t:rkuumicheksi, jos tvoe lrikctur-
r,rir kc lritct.i:in jrtt l<r,sritl<i rr vlt tcist r i rss.i j.i r, ri rir.r-

virrojen mukrr;rn. F.li hLir-r olt vrrlntis seisomitilt-t kcl-rrissri, j<>s utr-
distr-rksia tcl-rclirin niin, cttii rlhrt riittrivrit jrr urrrksur.trittts P\'\\'\'
r-rvkvtrsolla.

Maltti maksumiehen mieleen

* Mirksun-riehii l6t,n,), cclclll'ttrien, ettri mcnot jir nrrksut pidc-
tiiil-r sclliriselll t;rsolh, cttri ne jaksetliln krtntil:t. Olcntt.tist.t ort,
cttri rnuutostlrpcisiin rcilgoicliran rjoissl jrr tttlcvaistttts pic'lctri:in
sill:i tavlllir hrrllinnassl, cttci kustirnnuspuolell:r tapirhclu vll:in'k
sii, Ojall sanoo.

O jalr tarkoittaa tulcviri su usl'ruhcclliritt't sclvristi struliir ikri -

luokkiir. la niitti nin-rcnouatru siirrri krtsanuossil, cttri suuriin iliii-
luokkiin kr.rr-rluvien ihmistcn eliikeirscr.rtcitir olisi sn'tri tutkaill:r
eri6'iscn tarkkirirvaiscsti. Ojala ci osoitr sorurell;r kct.iJn, mrrt
ta hincn si'rnar,:rlint:rnsir, lutaa t'ttirhrlollisur.rcle n johtopriStdk-
sccn, jonkl mukil:l.Il ihmisn-rielct <;r'irt hiinct-t udkcmvksetts:i
m uka:rn vahlasti vrrrh iriseliike kurssissa. Sitri nc or,at,vh ttil:ri l la

n't)r'oirn;rn tulcvrtit tatrvctta kuin clf,ke mcnojir ajatcllcn jir rrimcn-
onraan siini pulmirlliscmnr:rssl r-uicless:i.

\ttietCke

Tekstl louni lokisalo I Kuvat Niko Nurmi
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Mytihemmin el6kkeelle - muuten tulee murheita

- Ihmiset hakcutuvat ja siirntlt chkkcelle liirrn nuorina. IGski-
n-rririr:iinen eliikkecllesiirn'n-risikd or-r r-riir-r llhainen, ett;i siitri scu-
ralr takulrvrr.rmirsti ikrivrl,ksil tulcvina likoina, jos nriir-r saa jltkul.

- Vriki on siratlva pvsvr.r-rllin fi,OcLin-rdss:i r-l'kvisti pitcmpilin.
Sc on hlaste sckri cttri, n't)nantajillc j.r -tckijdille. 'lvt)paikoilla,
vritvksissd, on katsottrrva pciliin j.r tutkailtavr or.rko sielli il-rrn
oikcasti elikekiippil, cli siis scllirisirr rrsioita jotliri vahvistar,lt
fi,dntckijdiclen pvrkinrvksi ri si i rfi 'ri n-rrrl-rclollisirlr-n:rn pi n poi s

n,dcltinrristri.
- On vhti vrilttrimitontii sclvittiie or-rko ja jos on, niin 1.ois'

trra tvr)cliikcj:lrjcstcl-nristl kaikki scllaisct clemcr-rtit .i,r lriirtcct.
j otk:r mahclolliscsti kannustirvirt il-r n-risi ri hakeu tur-naan varhair-r

cldkkeellc. Minusta ose-aikaeliikkccr-r ikirajakokeilu - ikir rjar.r

rrlentlminen - r>n r>iva toimcnpidc tlssaikill tarkoittrkscsstr, sil-
lii sc n;il,ttriii ja nvt ndhc'Liilr, nost:.r.rrko se keskinr:irirdistri etrik-
kccllesiirfi'nrisikriri niin kuin [<o[<eilun yhdcksi tavoittceksi olt
rsctcttu, Ojrrla s;rnoo.

Kattis etiikeputki tukkoon

Tvott6mn.sclikcputki on Ojrrlan rnukaln aivrn oma lukunsrr ja
tarjoaa tlllaiscna:rn r,ritt.ksillc mahdollisesti liiln lrelpon vlihto-
chclon hcnkil(istopolitiikan, nimcnomaan q.ollistrimiscn, hoitrr-
miscen ja rnirhclolliscsti jopa hotrkr-rttelcc 0,i)ntckiit)ite siirtv-
n-rririn pois fi,6clirlristri.

|ok:r tl1'xruksessil sc on Ojr-rllr-r nruklan liian kallis putki. Hrirr
toistaa johtar-r-rrnsrl tYonantaj ljrirjcston jo monecn kcrtaan j u I -

ki tuor-nan kannan, ettii n,dtttirr-ryvsclikcputki or-r tukittava. Il
sen verrrn Ojlla olettal suurtcrl ikiiluold<ien jo tottur-reen ;rut-
ken n,ijntotin jrr in-rr,run, ettri eliken'renojen hallitscmiscn nirnis-
si putki pitriisi hir-rcn nruklansrr tukkil ennen kuin suuret ikri-
luokat jo cnsi vuoclcstl alkrren lihcsntiit 1-rutkcn sr,rut:r.

- Sitri plitsi ryottor-un'sclikc on eprioikcuclcr-u-nukainen. Se

on silli tavrilla epiioike uclenlnukaincn, ettii se ilnt]a 60-r'uoti-
arrna clikkcclle jr.'i;ivr'ille henkilolle vrrjaasta q,ol.ristoriastl huoli-
mittir laihes trivclen clikkecn, kun t1'ossri oleva joutur.r 1'ruurta-
luraan tI\'delr claikkccn cteen 65-r'uotiaaksi lsti, ()jll.r p:rir-rottaa.

Kiintei etiikei kii m ietityttiili

HIn k;ivisi r-niclellii:in keskustcluir r-nvos cldkcilstii vlccnsl Sitl
kcskrrstelr,rir vrrikklpr siit:i hhtokohcl:rstr, cttii pitrilki; eLikciiin
oll;r kiintcri. loustoa voisi olla r-noler-r-rpiir-r sulurtiin sckai eltike-
ilssI cttl -markoissa.

- Ruotsissrr on ehkkcissi ur.t mr.trs sijoitr.rssiclonnline n vii-
palc, i'ksili)llincn ()si1. Olcn tuntcnut licvr-ii lukkarinrakkautt:r
tdllaista uuclistustrr kohtarrn.

- Minr.rn n-rielestilri sitrikin voi kvsyri, onko q.i)ellkkeissd tl-
r.oittecksi irsetcttu 60 proscntin taso eclcllecn oikel jr taite prii\'aiii.

Ainlkin se tuntr-lll ilur tlvoiteltl'altrr uudistukseltr, cttl elike las-

kettlisiir-r j:-rtkossa koko q,0historirrn kcskiurtiriistcn ansioidcn
rnukaan. Scllaincr-rl<in uudistns olisi paiklllaln, cttri e leketti kart-
tuu rnvt)s irlle 23-r'r,rotillnr tel'rc'lvstri n't)stri, Ojrrla listaa.

Tytieliike t6tlaisena aikansa [apsi

()jalrr anta;r lrr'<>a fi,dcLikctrlrvirn rakcr-rtljille . Se on lllri jr
toirniva jrirje stelnrl. I(okcnrus on osoittrrnnt, ettri e Likelakejrr orr

sopimusiroh j aisesti voitu kehittriri hu lloister-rkir-r olosr.rhtcidcn j l
voim avaroj e n eclellvttirnll l ri tlval l rr. H rin konrstrrr ku i ter-r kin
srrrnalrn hcngcnr-ctoon, cttd jos n'6eLikejLirjcstclmiin rakentlrni-
scn lika olisi nr.t, r-riin vlrrnrrsti siitri tulisi vrihilr toiscnlirir-rcn.

Lickti niin, ettri Ojlhn mlllissa ihrnisten lrenkiltikohtrincn
virstuu ja sitri klr.rtta vaprruskin olisi suurenrpi [<uin nvkvises
s:i) Ainakin hrin sirnoo suhtautuvrrnsrr nrvdnte scst' pvrkimvk
siin tivdcntir-i hkisiitcistri elriketurvrrrr r-lpa:rchtoisillir cLild<cil-
li, ostoeLikkeillti. Ja niin kuin jo riemrnir.t tuli esillc, ,vksilolli-
nc n jl sijoitussidonnainen elikcvi ipirlc istuisi l-rincn n-rielcstririn
lakisdriteiscer-r clikkecsecrrkir-r ihur hi'r'in.

Veroetu oikeudenmukainen

- On livln oikcin, cttri il'rnriset voivirt trivdcntriri lakisditcistii cli-
kettri r.ksilollisilLi eLikevrkuutuksilll, ostoeLikkcilli. On tnirhctr
tontir kr.rvitclla, cttii siiuri on mitii'.ir-r vriiirti:i, jos il-u-uise t tivclen-
tiivrit onrien voimavrrrojcr-rsir rlllkaau lakisiliteisccn eLikcturvaan
esimcrkiksi opiskelusta tai perhcsr,istl iririncitl aukkoj.r.

- Sekin on nrielcstr,ini lir':rn <>ikein jl oikcuclcr-rn-rukaista, cttri
cLikcturvan paik[<irrrmistl avitetrren sirmrrlltr tallllir lcrotr,rksclli-
silla ctr-ruksillir kuin lirkisriiitciser-r eLikcturvmkin jrirjestr-irnisti.
Tarkoitirn vlkuutusmaksujen vcrokohtcIul.

Toinritusjohtirja Ojata or-r sitri n-ricltl, cttri kchitvs on toclel-
Lr menoss:.r siihen sur.rnt:.un, cttai ihlllisct haltrar,:rt ottar cntiste
ener-nurin vestlrrrtJ. tekemisist;i;in - j.1 plaittdai csimerkiksi elaike-
tu r\,:1sta1r1 -

- Titri vksitollisti r.asttrullisuumrl piriiisi vhtciskunnan tukca
mLlun mLlilssir verotuksen [<eir-roir-r. Sc ei ole ker-rcltiiklrin pois,
se ei rlpauta lrrkisriiiteistri clikcturvaa, r,arrt-t plinvirstoin sriristij-
jen nimissri tukisi sitri. Ajrttelcr.r r.niclcllini niinkin, ettai mitl
enernuri.n il-rnriset ovlt itsc tiissl hommassl muklna. heilll on
sitri elrivtimp-ri tiltsi tiihrin jrirjestclm;idn. I

Tyiielikemaksu on palk-
kasidonnainen maksu ia
osa tytivolmakuluie. Sen

siiaan sosiaalimaksut,
ioilla raholtetaan perus-
turvaa, hierti5 toimltus-
iohtaia Arto Oialan mu-

kaan nlln palvelutyiinan-
taiia kuln teollisuutta.

- Perusturva pitii holtaa
verovaroin, Oiala sanoo.
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O leketuruar

olematon
lekstl Ritva Rontanen a Kuvot Niko Nurmi

I ur nuori ihn-rincn siirq,r,koulusta n,oeliimriln, hd-

J|l ncn prlkast.ran piclltetiirin palkansirajar.r q,oeLike-

I tI ,r-,rkrr. l.r, hdn pcmstrra onran vrin,kscn, hdn jou-
H t'.r'., p.itri jirjestri,-rririn jrr kustantar-naar oma.
cldkcturvansa m1,os hoitan-raan n,tintckijoittensd cliiketurvtrn.

Nuoren perhecr-r vakulrtusturvaa tarkaste[atn rnoncssrr
kidntecssi, lluLln muassa :rsuntokirnpi'roja tehtdessi tiri la;rsilu -

vun kasvaessa. Nuortcn olisi itsc oltirya selvilld, minkdlaiser-r
turvar-r pakollisct q,oellkevakuutuksct antavat tr,(rntekijrille it-
se llce n ja hlncrr pcrhe cllccn.

Etike on kaukainen asia

Kun on kaiytettlvissl vain tunti - puolitoistrr q,oeldkeasioihin
koko yl-rtciskunta()pin 60 tunnin kurssiajarstl, opcttajan tevt\ry
tarkoin hlrkita, r'nitI asioit;r hdn ottaa csille ja r-r-ritcn hIn nc
esittii. Tunnin sisdltod suunnitcllcssaan on myos ajatcltava,
mikl voisi oppilaita enitcn kiinnostiu jr rnitki asiat cnsimmrii-
sind tr.rlevat heitl r.astaan eliimrissri niin oikeuksir-ra kuir-r veh'ol-
lisrruksina.

Opettaja valitsee siis aine istoir oppi1111111,, r'rrrte n tietvlh ta-
virll:r oppilaan el'rdoilla. Tvticldkeasioistr ei kuitcnkaan olc ko-
vir.r paljon vksitviskohtaista tietoa o1'rpilirillc tarjota.

Peruskoulurl ),Liasteen oppilairt 6r'at kdynee t yrihi'tdi,
kuusi vuottr koulul ja ovat noin I 3- l6-r,uotiaita. Yhtciskun-
taopin kurssia opiskelevat ovirt ehtineet jo I5-I6 r,uoc'lcr-r
rKaJn.

- Tl,oellkearsiat ovalt rnutkikkaitl ja ne r-nuuttnvat kokcr
ajar.r, opettaja Pehka Tuominen totea.\. Hinelli on ollut kiy-
tossl Tl,oeldkkeet vhteiskunnasstr -kalvosarj:r, jota hIn pitril
erittiin kitevir-rt oppimateriaalina tur-rtia rakcnt:ressaan. Kal
vosarjan esittrimlt asiat pys6f, Pekka Tuomisen mukaan kiit,-
mtirin tripi juuri sen l,hden tunnin aikana. E,ldvisti cldmistl
kertovin esimcrkcin tt.oeldkeasia konkrctisoitur,r. Selkeitd esi-
n.rerkkeji tdssi oppiaineessa tarvitaan, koska tyt)clekcasiat ci-
r'[t kaikkia oppilaita kiinnostr ja cldkc on kankainen :rsiir l'rcille
krikille.

Silti osa oppilaist:i kii nnostnn k1'sele n.rf, dn q,6elikkeistdkin.
Pckka Tuominen kertoo, ettd irika r-rsein joku tarkkaar,ainen
r-ruori kvsll,ihrnctellcn, n-riksi eldke alkaa karttu'.r vasta 2.3-vr-ro-

tiaanir, r'irikka tri),tee n el5kkccscen tarvitaan sitten kuitenkir-r
niinkin paljon kuin 40 vuotta.

illa.

fos nuori iatkaa lukioon, siettd

hiin perehtyy toisen tunnin

etdketurvaan. Ammattikouluun

siirtynyt nuori ei saa sen parem-

paa perehdytystd, tunti tytielike-

asiaa riittdd. Opettajat ioutuvat
valitsemaan tarkasti, mitii tyii-

e16kkeestd tunnissa ehtii ottaa

esi[[e. Sopivaa oppimateriaalia ei

ole liiemmdtti tarjotta. TELAn,

ETT:n ia ETK:n yhteisestituotta-

ma kalvosarja Tytietiikkeet

yhteiskunnassa on onneksi

tavoittan ut useat opettajat.

Vuoden Historianopetta-
laksl Yallttu Pekka Tuo-
mlnen Harlunrinteen yle-
asteen historian la yh-
telskuntaopln tunnilla
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- Kvllii nuoret tillaisen huomaavat, Pck-
ka Tuominen toteaa.

Tl,oel[kevakuutus samoin kuin muu sosi-
airlivakuutus tulevat esille m,vos yhteiskunta-
opin tr-rntien aikana, esimerkiksi viestotieteen
ja hp,invointivaltion aihepiirii kisiteltdessi.
Kaiken kaikkiaar-r sosiaalivakuutukseen menee
noir-r 2-3 oppitur.rtia.

Opettaja Pekka Tuominen toimii Riihi-
mden Harjunrinteen yldasteen historian ja yhteiskuntaopin
opcttajana. Hdnct on valittu vastikdf,n Vuoden historianopet-
tajaksi. Tunnustuksen antoi Historian ja vhteiskuntaopin
opettajien liiton hallitus.

Ytioppitaskirjoituksissa e[Skeaiheet harvinaisia

Lukior-r oppilaat opiskclevat ,vleensd vasta viimeiselle eli abi-
luokalla yhteiskuntaoppia. Ndiden l6-I9-r,uotiaiden mielen-
kiinto suuntautuu tiettyihin aiheisiin, jotka sir.uavat heidln ell-
mdnpiiridrin riittdr,:in ldhelt:i, perhepolitiikasta ryo- ja asunto-
politiikkaan. Eldkeasiat mielletliir.r niin erillisiksi, etteivdt nuo-
ret juurikaan niistf, kiinrrostu. Lehtori Lauri Paloruritl ei muis-
ta eldkeaiheen olleen montakaan kertaa ylioppilaskirjoituksissa.

Palomiki opettaa historiaa ja vl.rteiskur.rtaoppia Suonenjoen
lr.rkiossa.

Yl.rteiskr.rr-rtaopin 3B tunnin kurssi on laaja ja ehkeasioihin
kdytetlin tunti. Pari, kolme tr-rntia kll.tetddr-r muun sosiaaliva-
kuutuksen ja sosiaalipolitiikan kesittelyvn.

]otrkin eldkeirsioil'rin viittaavaa otetaan esille muissakin asia-

yhteyksissd. Kesitoiden palkkr- ja veroasiat puhutaan tyomark-
kir.rapolitiikan yhteydessd. Palkansaajan eldkemaksu tulee siind
esille.

Lauri Palomtki kertoo kdvttdr,Sr.rsi Tyoeldkkeet yhteiskun-
nassa -kalvosarjaa, joka luo hvvln alkujuonrron elikeasioiden
kasittell,lle.

- Oppikirjassammc on l0 rivi[ eldkkcistd ja yksi sivu tilas-
tojr. Lauri Prlomriki pohtii.

Aikaisemr.rrin hdn kdytti Tyoellke ja muu sosiaalivakuutus -

kirjasta lihdeteokse na. Opasta riitti jaettavaksi oppilaillekin. Tosin
hIn cpdilce scn olcvan liian vksiq,iskohtainen koulukdyttoon.

Opettajan omat tiedot pdivitryvdt eldkeoppaiden, esitteidcn
ja sar-romalehtien, nl,ttemmin m1,os internetin kautta.

Eri tahot tarjoavat kouluille omasta asiastaan aineistoa ja lu-
ennoitsijoita. Oppilaita ehki eniten ovat kiinnostanect maan-
puolustus ja perhe-kasvatus.

- Oppilaat ovat kauhistelleet kuullessaan ensi vuosituhannel-
la kovasti kasvavasta eldkeliisvdestoste. Opettaian velvollisuus
on kuitenkin yrittdd pitdd myonteistd puolta asioista esilli,
Lauri Palon.rdki paljastaa.

Opetusmateriaalia niukasti

- Ammattikoulun vhteiskuntaopin oppituntien sisdltol opct-
taja suuntaa opiskelijoiden haluamaan suuntaan. Eduskun-
ta ja vaalit kiinnostavat varmasti tdnd keviinf, opiskelijoita ta-
r.allista enemmdn. Kansalaisoikeudet ja velvollisr,rudet kuu-
luvat aina ohjelmaan. Pakollinen yhteiskuntaopir.r kurssi si-
sdltdd 30 tuntia, sen lisdksi opiskelija voi ottaa valinnaisen 30
tunnin yhteiskuntaopin kurssin, Kotkan ammattioppilaitok-
sen ylrteiskuntaopin ja didinkielen opettaja Pauli Mannonen
selvitttt.

- Ammattikoulunuoret eivtt ole kiinnostuneita ellkeasiois-
ta. Tyoeldkevakuurukseen kdyetddn tunti ja toinen muuhun so-
siaalivakuutukseen. Prosentteja ja markkamdlrid ei esitelld - ai-
noastaan pddperiaatteita eri vakuutusmuodoista. Oppitunti cte -

nee luentona, ryhmltoihin ei ole aikaa.

- Ennen lamaa ammattikoulun yhteiskuntaopin ope ttajan
piti ajan tasalla SAK:r'r jdrjestlmdt tvomarkkinatiedon kurssit,
joissa oli eldkeasiatkin mukana. Ndilh kursseilla oli tilaisuus
keskustella muiden opettajien ja asiantuntijoiden kanssa erilai-
sista opetustavoista. Nyt opettajan tietoja ei kartuta systemaat-
tisesti kukaan, Mannonen toteaa.

Pauli Mar.rnosella ei ole ollut kdytettir.issd o,oeLikejiirjestcl-
mdn kalr.osarjaa, vaan hin on keyttenyt opetuksessa itse teke-
midin kalvoja. I

\ttietcke E

Opettajat tarvitsevat

ty6ettiketurvasta

ajan tasalla olevaa

oppimateriaatia
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LEL Tyiielikekassan
tleto h a I li n to piiii I li kkti

Kari Hirkiinen.

Eliketurvakeskuksen
eliikeliriestelmi-
osaston piiittikkti
Riltta Lindstriim.

toppusuora hetmdttee
laskentao hjelman te kijoi tta

li kolrnivuoti-
nen t\,orupe;r-
rna koko tvt)-
cldkcj:irj cstcl -

mrin vl-rtciscksi clrikkeiclclr
laskcntaohjehnaksi on lop-
pusuoralla. ()l.rjcln.ra on las-

kcnta-:rutonraatti, jokl tckce
pvvdcn't llskusuorituksct
kaivttr;liitn'mIn kautta sille
sr'Otcttvjcr-r tictojen penrs-
tcc Ilir.

Eliikcllitoksct otttrlcvitt
oh jchrln krivttiion vrihitcl-
lcrt crrrtrrt,riklr.rulrrssl. En-
sinrmriisenri scn teltnce l.El-

Tvt)clikckassrr.
IlLikc tu rr':rke sku kscr.r c I rikc j rirj estc I -

nr:i<rsr-rstor-r pri:illikon Riitta Lindstrii-
rrirr mukairn r.rr.rsi ohjelnra on sillri tl-
vllla vllr-r-ris, ertri sc Iaskce klr-rsllliscn
prcrusclrikkccn ht'r'in tiivdeIIisen;i. Se

llske e pcrusel:.ikkecn reunastil reLlnaalt
sclki :rnsio ettri eLikepcrr.rsteise nl. Ll-
kir-r-rutrtokse t ovat lina vuotcen 1997
irsti jo totcutettu.

- ()hjcln-rarr on testrlttu cri elrikelli-
toksissa t:rrnnrikuun aiklna. Testluksis
sl on k:ivn'llpi eri hkie n mukaisir tapil
ruksii.r, muutirnria las[<cntojl per ilki.

Tekstl louni Jokisalo I Kuvot louko Laitinen

Ol-rjchlisto selvisi hvvin nl.os hr.r''riksv
mistestrukscste, joka tchtiin tar.nmikuur.r
lopr.rlh.

- Eliikcttr rlrkcskuksen rekisteriuudis-
tukscn vhtcydessri her.i;illri testata.rn vir.

plakirjojen ja tulclan aiall laskcnti tuo-
tlr-rtouriclcssii. [-inc'lstrom kertoo.

Hrinen mukrrnsl peruselikkeen las
kemisccr-r Iiitn'r'rit ohjeIrnan lopputvi;t
()\'at suLrnnitte Iup'riivcirilLi valmiina ja nc
ovat tnlossrt tt,O|r llle . I(\'se on vuoclcn
1997 jrilkce n taplhtuncidcn lainmuu-

loslcrr r icrniscst.i oh jcl-
maan, cnncn kaikkea'It I.: rr p.iir'.itckniikirst.r.
-f Inrrin jrilkeen llskenta
l)Jkctti ort k;ursirlliscrr Pc-
rusclikkccrt osalt.r r alnris.

- EL'-cl:ikkecn laskcn
tl 1'ritiisi olh TI(P Ticdor.r
klrtssJ sor itrrllir t.tr irll.r r al-
n.riina kcsiilli.

Yhteinen yritys

Tvdt laskentrohjelrnar-r valmistrrrniscksi
kit,nnisn'ivit vllonna I996. Silloir-r arvi-
oitii n, cttri l;rskcntapirketti val rr-ristuisi
parissa vuoclcssa. I(ysc oli tode lla koko
tvoclikc jlrjcstclmiin vl'rteiscstti vriti'kscs-
t:i, silLi scn tlkana siir-rl r-r'ruklna - oli-
vat kaikki eliikcvhtiot jr laitoksct. Mltkarr
vlrrclll julkincn puoli ja Ilnrarinen ovat
jrittrivfi'ncet sivur.rn.

- Siit.i on ktritcnkirr sor ittrr. ctt.i riu
kiin rrri pal:rtl tirkaisin ja nrukaln p:itiscc
nrvi)hcrnminkin, Riittii Lir-rclstrom ko-
r()Sta;1.

L.rskcrr t,rolr jcl nr.t n rlkcnt.rrlisccrr olr
l,indstror-r-rin r-uukaur kivtctn' noin I 600
hc nki I (itr'Oi.rlir':iri. Si i r.ui <>li al ussrr kii n n i
kuusi il-rn-ristl jl sittcrnmir-r sitri ou rakcr-r

tanut kvmmerrkuntrr teki jid. I(ustlr-rnuk
siir siitri on kertvnvt noin kt,rnmencn mil
j oot-t rr ir m:rrkkirir.

Laskuri kiiytttitin muiden
uudistusten mukana

fu itt:r Linclstri irn :rrvioi, ettri elikelaitok-
sct ()tta\'rt lrrskentlohjclman krivtto(rr-rsI
sitri nlrku, kr,rn nc rukkaavat jir uucliste-
vat out i l c lrike rat kirisu j irjc stc lrni:i5r-r.

Nriin or-r nimcn
<>nrarn LEL Tr'Ocl:i
kcklssan kanssa j:r
csimerkiksi Varm:r-
Sampo oclottarr EU-
Itrske ntaa.

- Eldhctun'akes-
kukscssrkin asia on

vicll cllkkccn lrrski joicler.r kol.rclalla avoin.
Llskcntaoh jelnrln krir.ttoonoton aikatar.r -

Iu or-r kr,tkt)ksissri toisaalta re kiste riuudis
tuksccn B'osr.rl'rdetictojen ja otepalvelLrr-r
osaltl ja toisulta laskentaohjelman vra-
timun uuteen kdvttoliitqvmtil'r. Eli kt'sv-
mvs kuuluu, jatketlanko ETK:ssir elenan

venhan hskcntaohjch-r-ran krrnssa vai
nkcnnctlanko krivttnliitn,n-rI trihiir-r uu-
tecn ohjclmun.

[-.rskcntrohjcIr.r.rar.r vlhpidosta Lind-
stri)rnilli on sellainen nikcmvs, ett;i on
ole rnasse rvhrnii, 1'htioide n jl laitoster-r
vhtcincn selhinen, joka plr,ittii laskcnta
pirkettiin te htdvisti nruutoksista jir tyot
tckce TKP Tieto.

Tytitti ja markkoia siitistyy

U Lrden llskcntaohjcln-rr valmistu minen
istuu irinakir-r L['. L -I'\'oclaikekassan sulut -

nitel-r'riin, sillii se on par'aikla rrrkentl-

mirssa elkaansa, clikcratkaisujiirjestel-
miiiinsi, joll;r ninrclll l-re itse tltd r.rr.rdis-

tLrnrassil olcvaa tietojrirjcstclm'JdnsI kut-
suYat.

- Kun kcrran ttllainen valntis tuotc,
Ilskentaohjclnt.r. ort olcurassrr, niirr orr
krikin puolin pcrusteltua kriyttlai sitl
osana omra ratkaisujirjcste In-rIti. Siin:i
srilstctidn sekri ral'raa ette tvotii, LEL
'l'r'o c I iike kii ss a n t i c t oh a llir.r t op r,i ri I I i k ko
I{ari Hcirkiiile n slt1oo. Hin toinrii
mvos tlssri ;'r.rtussir puhccnl olcvan lirs-
kcntroh jc I r.nrpro j ckti n j ohtorvl.rm iin
Yc tri irillti.

- Tilnr-i vrihentla paitsi ureilli nrvos
koko jirjcstelmdssri paljon pirillckkr.iistl
tr,(itii. Ohjelmassr on plljon scllirisi:'r li-
ncksia, joitir klikki n't)cldkcvhtcisot voi-
vrrt k;ivttriai. Aivln vrrmasti sc sdristiiii
rnvt)s paljorr markkoja, kun jatkossir esi-
r-ncrkiksi lainuruutostcn edcllvttrirnrit kor-
jatr kset tehrli;in vhtecn I'h tcisccr-r oh jcl-
miliur sen sijiran, cttri clike laitokset kaik-
ki korjirisivlt entisee n tapiran jokaincr-r
oluirt llskentaoh jclmrrnsa.

- Yhteinen Ilsker-rtaol-rjelra vilrmis-
t.r.r tictyllii talallir mvos vakuutetun oi
kcnstlrrval, kun eleikc laskctairn klikissl
paikoissa slmalla tavalla, Fldrl<oncn k<r

r()sti1il.
Sinlnsii ohjcln-rln klvttiionotto ei

Hiirkt)sen rnukiran cdellvti atk-invcstoin-
tc ja. Irldkkcidcn ratkaisui;iriestclr.niin ko-
konarisuuclistus on ofira Iuklrnsa-

- Laskcntapakctti on Octeliss;t isolla
koneclllt. Mc toimitanrnrc sinnc sJn()lnJ-
viilitteiscn laskentakutstrn. s;ramme sieltii
vasterukscn ja siirrrirnmc sen ornam jrirjcs-
telrtr,ianrrrre. TIm.in opcrJJli()n l( )tcr.rtIJ-
rnincn cdelIvttdii toimivirt tictoliikcn-
no'htevclet j.r liitn'mrit clkr - j Irj cstclmilr
ja ()ctclin ison kor.recn vililll.

Testausten aika

LtL Tvoellkekassa or-r aloittele mass:r hs-
kcntaol'rjeIman testauksia. -I'cstiruksiir

hlittair Hiirkosen mukaan vlhrin sc, ettci
klit tossi olc r.arta vastcn rakcnnettui tcs-
tausvmplristol.

- TIssr,i tilirntecssa testit tehdliirl
niin, cttl tiedot vicdiin laskcntirpakct-
tiin nranr.riraliscsti, rrjet:lan ajo ja tarkis-
tctaan paperituloste. Tcstauksct todcl-
lisilla tapauksilla tcemrne sitten, kun
ohjclrna on viinre istii piirtoa mvoten
valmis. Tavoittee namlne on, ettd las-
kentaoh jelmistoa piist:idr-r testaanran
elka-jirje ste lr-r-rist;i sr-roraan t;in'rin ke-
r'5;in aikirna. I
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hinho luottan siihen, ettri
aikoinani saan minulle nyt
luy atun. t1, ii e lti k k e en ?

TIhIn kvsymykseen eliike-
jdrjestelmin edusrniel'ret ja -nriset joutu-
vat vlrtcrr:i.in lasl iuma.ln.

Ainakin minun vastaukseni vleensi
nouclattaa krravaa, cft e elakekustannukset
civlt kasr.a kohtuuttomiksi. kr.rr-rhan ta-
loudellista kasr.ua on tulevina vuosina
ecles l-riukkascn. Eliketurvall:r on tvo-
rnarkkir.rajdrjcstojer-r tuki ja poliittistenkir.r
pldttdjien kcskuuclessa eliketr.rn'an tule-
vaisuudesta ollaan pitkiilti yksimiclisid.

Niirr ikddn kcrrorr, erri n'oLrrtn mir-
taan karttuva cldkeoiheus on pcrustuslain
omaisuntta koskevien srif, nr-r0sten suojas-
sa ja ett:i eldkejirjcstchnil.r.rne kokonai-
suttdessaan on rtrtionairlinen ja sosiaalipo-
liittisessa mielcssd oikeuder-un r.rkair-rcn.

Mutta entds jos..., sanoo 30-r'uotias
keskustelr.rkr.unp;ranini. Entds jos talou-
dcllista kasvua ci olekaani Entis jos po-
liittisen ;riiittijrin tahto muuttuuf Vriite,
ettd 35 vuoden pcrdstl rupeatl saamaan
takaisin niitl ral.roja, joita nvt t,vonanra-
jani kanssa tyoelikejdrjestelmiille n.r:rk-
san, on pelkiin r-rskon varassa. Kukaan ei
voi tiet*i, millainer-r maailma on 35 r'uo-
den kuluttua, ja viisainta, mite voin teh-
de, on kdyttiiri palkkarahani ja n,onanta-
janikin osuus eldkcmaksuista or-nan tah-
toni rnukaan.

TIm;in kltinteen jilkee n eldketun,an
tr.rnnollinen puolustaja selittid, eml vh-
te isvastuuta tarvitaan. Etti emmc voi lo-
pcttaa el;ikkeiden maksamista nvkr,isille
eltkehisille. Etti pitkllh aikavdlilll nuo-
rer-rkin il'rrniser-r clikevuosien turva hoide-
taan varntimmin laajan ellkejirjestelmdn
).hteisvastuun pr.ritteissa.

I(eskustelu jdd helposti ratkaisenrat-
tomaksi. Etdkejerjestclmln puolustaja
toistaa argumenttejaan ja epliilijii p,vsly
omassa kannassaan.

Onko parempaa rapaa vastata kohta-
lon k1,s-vmykseen: "Voinko iuottaa saava-
ni mir.u.rlle luvatun eldkkeen"l

MATTI UIMONEN
Eldketurvokeskuksen
toinitusjohtojo

Usl<ottavu udesta on lcysymys
Vlrmaar-rkin llhes air-ra on paikalli'rar-r

kertoa suom:rlaisen eldketunan vahvoista
omin;risuuksista jrr siiti, ettd n'reilld on
vastuuntuntoisesti kannettu huolta elti-
kekustannusten kehin,ksesti.

Toisaalta on turlrlustettava oikeaksi
kriittisesti ajattelevan ihmisen vdite : "Ku-
kaan ei pt,sB,tarkasti ennnstamaan huo-
mista puhumattakaln 30 r'uoden pddss;i
olevaa tulevaisuutta. "

Tdstii huolin.ratta kriittise n kr.selijtn-
kin kannattaa p1,s,ve el;ike j erjcstelmiin pii-
riss:i. Serr puittcissa krrrrannctaan p.i:tosa
nvkvisin ellkkeelld olevien ihmisten eldk-
keistii ja - k1,s.111r,.t itsenst kannalta yie-
ld olennaisemp2n - , hln kartuttaa vas-
taista eldkettidn J-,5 prosenttia jokaista
tehn,d E,ovuotta kohti.

Toisaalta kuka;ur ei mt.oskdln pvsn' ra-
kaamlan elekkeen karttumista nykviscn
mddrdisend ajassa ikuisesti cteenpriin. Se mil-
laista eldkettii ansaitsemnte tulevaisuudessa
on tyystin eldkepolitiikan tekijoiden kdsiss:i.

Tlrkeid on, ett.i kulloiseenkir.r tarkas-
teluhetkeer-r mennessd karttunur elekc-

tlrrva on koskemator-r ja ettd air-r:rkir-r sc

maksetrlan aikanaan eldkkeend kaikissa
olosuhteissa.

lo Lihes 40 r-uotta eliiketurr,aa ot-r

l-roidettu ansaitun etuuden koskcmat-
tonluutta lor-rkkaamatta. El:tketurr,aan
or-r teht1, monia parannuksia ja myos
etuuksien heikcnnvksid. Misslil-r vai-
hecssa - r'rikcirssaklllt - jo :rnsaitun
mutta Yicle odottamirssa oleYan I'an-
huuseldkkeen m*irdl ci ole kr-ritenkaan
huononncttu.

Pitkiille ilkavllilld varmasti joudurn
me tilantecseen, jossa el;ike-etuuksia on
tarkkailta'r'a kriittiscsti. Suurella todennri-
koisn,delll viliin tulee kausia, jolloin elii-
keturvaa r.oidaan rnvos parantarl. Eleke-
politiikan tekijoiden on rnolemr.r.rissa ti-
lanteissl muistettar.a, ettl io ansaittu elii-
ke on loukkaamaton.

Elikkeen pdloma-arvoon vaikuttaa
kuukausittain maksettavan markkamti-
riin lisdksi tietysti mvds se, mistl alkaen
ellkettai rnaksetaan. Tllll or.r merkiq,std
varsinkin silloir-r. kun n-rietitridn eliikeirin
korottamista. Ansaittu elikeoikeus on sil-
loinkin pidettivl loukkaam.rttomaua vii-
me kddessl vaikka sitcn, ettii vastaisen
elrikkeen karttu rnisr':ruhtia tilapiiscsti
pienennetidn.

Ansaitun, fi,iir,uosien mittaan karttu-
neer-r elikeoikeuclen loukkaantattontLlus
on koko elike jdrjestelrniin uskottavnr-r-
den l<ulmakivi. Kun se picletiin pvsn,sse,
ihmisille voidaan vakuuttaa, ett:i cldkejrir-
jesteln'rf,n piiriin kannattaa kuulua ja ettii
siiherr voi luottaa. I
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Ansainta-
eriaatteen
nnatus

Tekstl Pirkko Jddskelciinen I Pllrros Arto Nyyssdnen

Ylivoi mai nen en em m istii suomalaisista pitiiii
ansaintaperiaatetta oikeana. Vuosien mittaan
kannatuspohia on vain vahvistunut. Kymmenen

vuotta sitten 75 prosenttia oli ansaintaperiaat-
teen takana. Nyt luku on 85. Luku osoittaa
kiistatta, ettti tytietiikkeen arvoperusta on

kansalaismielipiteen mukaan kunnossa.

osallistuu veroedun kautta ostoeldkkciden kustantamisccn. Sitii
tarkoittaako vastaaja "tdysin itse" - sar-roilla veror'Shennvsoikci -

dcn poistamista, emme voi tietii.
Vaikka gallupit ja yleer.rslkin kvantitatiivisct menctelmlt

antavat tarkkoja lukuja, on r.riider.r takana paljon cpimidrlisyl't-
td. Numerot civit kerro, mitd ihmiset tarkoittavat k),s)'mvksiin
vastatessaan ja kuinka tarkasti he vastaustaan miettivit. Valais-
tusta tehen ongelmaan voisi antaa tutkimus, jossa ihnriset 'ajat-
telisivat ddnccn'vastatessaan ja jossa koko tilanne nauhoitettai-
siin ja analysoitaisiin. El:ikeasenteiden tutkiminen laadullisia
menetelmid kdvttder-r saattaisi ndin avata uusia nlkokulmia kan-
salaisten suhteesta cliketurvaansa.

Yleiskuva tytietiikemytinteinen

Yleiskuva TELAn viimcisimmaistl gallupista ja sen neljdstri cdel-
tdjlstd or.r, ettd ryoelikc on vankalla pohjalla. Mitridn lcgitimi-
teettikriisiii ei olc nikopiirissl. Kansalaisten sutlnnasta tttleval
tarvctta jhrjestchndn raclikaaliin muuttamiseen ei olc.

Myor-rteisyys on tutkimnskerta tutkinruskerralta kasvanttt.
Tdmd tulos on td,vsir-r luotettava, koska sc perustllu ttttkimus-
sarjaan, jossa samat kysymvkset ot-t csitetn' huolclliscsti tchdyllc
otannallc samasta perusjoukosta.

Lakisddteistl ryoclikettri kannattavat m1,os nuorct. Elikc-
rahojen riittivrn,tecn hc suhtautuvat jopa hiven optinristiscnr-
min kuin vanhemmat ikiluokat. Mitiir.r sukupolvicr.r elrikc-
kapinaa ei siis tdmirr mr.tkaan olc ntkdpiirissd. Sekin on nrit;i
miellyttdvin tulos ryoellkcjdrjestelmdlle.

Niir-r vksisst tuumit-t suomalaiset seisovat woeliiketttn'ansa
takana, etti hp,riksp'dt tulojensa laskemisett pitldksecrr clik-
keensd er-rnallaan. Kansalaiset suostuivat palkansair;'ar-r-raksun

kdyttoonottoon vuosikvmmenen alkupuoliskolla, vaikka se

merkitsi ncttotukrjen laskua. Nyt he ovat valmiita kiristirr.ridn
ryottdn vicldkin tiuker.nn.rallc, jotta cldke-etuudct sdilyisivit.
Kolme ncljdstd vtrstaajasta ovat valmiita maksarnaln r-rvkvistf,

ene mmdr-r tvoeltikemaksua, jos eldkc-cdut sdilyvit cnnllhan.
Site, mitd vastaajat tarkoittavat elike -eduilla ei tutkimus

kerro. Tarkoittavatko [.rc elikkeen kokonaismdf,rli, eLikclajicn
valikoimaa vaiko etuudct-t saamisen vksitf iskohti;ti Kurt puhtt-
taan ennallaan sdih'miscstl, tarkoittavatko kansalaiset, cttl esi-

mcrkiksi tyottomlyselaikcputkea ei rnissirir.r nimcssl saisi tukkil)
Myonteinen suhtautumincn ansioturvaan s.ra vahvistustl

myos muista tr.rtkimuksista. Esimerkiksi vuonna 1995 kerdfl'n
kansainviliser-r ISEA-rineiston mukaan noin 80 prosertttia Suo-
rnen aikuisvdcstosti kannattaa ansioon suhteutettua n'tieldkctti.

Yle ismt,or-rtcislt's ei kr-ritcnkaan tarkoita siti, ettl kirnsalaisct

hyvdksyvdt kaikki ryoelakkccn elementit. Esimerkiksi eldkeka-

ton puuttuminen sotii usein-rpien tavallisten kansalaistcn oiker'r-

dentajua vastaan. ]irjestelmld paremmin tuntevat, kuten tut-
kijat ja elinkcinoeldmdn cdustajat, suhtautuvat katottomuutcct-t
paljon ymmdrtdviisernrnin. Tdmil-r on osoittanut cnnen
STAKES:ssa, n,vkvisin Kuntien elikevakuutuksessa qvtrskcnte-

levd Pauli Forma omissa tutkimuksissaan.

Ettike-etuien huononnuksia odotetaan

lulkisuudcssa klyty keskustc|.r eldkcrahojcn riittirl-vdestl lie-
nee valmistanut kansalaiset odottamaan uusia lcikkauksia. Yli
puolet olcttaa cldke-ctujen huononcvan tulevaisuudessa. Aka-
tee misesti koulutetut ovat tlisse suhteessa kriittisempii kuin

vahvempi
kuin
l<oskaan

M
dittdmat "on oikein, ette t,vi)elekkccn slluruus
mdlra),61, E.ossloloaikaisen ansion mukaisesti" ja

"on oikein, ettl tyoeltke on sitl suurempi mitl
kauemmin eldkkeensaaja on ollut tyossd" saivat

taakseen 85 proscnttia haastatelluista TELAn tccttemasse gal-
lupissa. "On oikcin, ctte kaikille maksettaisiin yhtt suuri eldke

- niin sanottu tasaeldkc - riippumatta aikaisemmasta ausiottt-
krsta "-r'tiittf,n-rIn kanssa oli samaa mielti 35 prosenttia haasta-
telluista. "On oikein, etti jokaincn huolehtisi eldkc ctujensa
parantamisestir itse tlysin kustantamallaan el[kkeelld" -vditti-
nrIS krnnatti 28 proscnttia.

Ylli olevrt tuloksct vaikuttavat osin ristiriitaisilta. Jotkut
tuntuvat kannattavan samanaikaisesti ansio-, tasa- ja ostoeldke-
periaattcita. Ristiriita voi kuitenkin olla ndennlistl. Ihmiset pai-
nottavat mielessldn erilaisia sanoja vastatessaan kvselyihin.
Yksittliset s:rnatkir.r kvsvmyksissd ovat tdrkeitd ia vaikuttavat
tuloksiin. Il-rmisiltd on myos taipumus vastata mvonteisesti
hln,rilt:i tr.rntuviin r'[ittdmiin, jotka alkavat sanoilla "on oikcin".
Eivlt he pol.rdi, mite aikaisemn.rin tuli sanottua.

On mr,6s mahdollista, ettd osalla sekl ansio- ettl tasaehkettd
kannattancista on mielessdin n-ralli, jossa tasaelikkeen pdille
tulisi ansioperustcinen eldke. C)stoclikkeiden kannattaja ehki
ajattelec, ettd .jos halutaan lakisddteistd parempaa eldkcturvaa,
scn pitlisi olla kokonaan itsc kustannettua. Nykyisinhln valtio
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vlhcmmir-r koulutusta saancet. EhkI he tuntevat talouskeskus-
tclun muita paremr-nin.

I(un vcrtaa eri aikoina tchryje kvse\.jd, havaitsec n.rielipitci-
dcr-r myotiilcvdn k:rnsantalouden tiIaa. Kun 80-lr.rvr"rlla kaksi
kolmesta uskoi ehkc-etujen paranevan tai vrihintldr.r sIill,r.In
ennallaan, 90-luvur.r alkupuolclla.vhti moni uskoi niiclen huo-
noncvan. Larnan vdisn,essi usko eldkcjdrjestelntldn taas vahvis-
tui. Eldkejdrjcstel.nil'r ennallaan siill,misen rai parantumisen
mahdollisr.ruteen uskovia oli 37 prosenttia vastaajista. Se on
r.roin I0 prosenmivksikkod enen.rmdn kuin kohne-neljd vuotta
aikaise r-rurin.

Sijoitusetdke kiinnostaa yritteiie ja nuoria miehiii

lLuotsiir-r tr-rlee jrirjcsteln-ri, jossa vakuutettu r.oi itse vaikuttaa si-
joitusplStoksillSdr-r eldkkccnsd suuruuteeu. Vakuuterru voi va-
lita sijoituskohtcen osallc vakuutusmaksuaan. OnnistunLlt va-
linta kasvattaa elikettd ja epdonnistur-rut pie nentlri sitI. Vakuu-

Suomen Ga[lup on TELAn tolmekslannosta selvlttlnyt kan-
salaisten elikeasenteita useaan otteeseen. PiSpilrtelttiln
samanslsdltdlset kyselyt on tehty vuosin a !996, rg&l. rgg2.
r995 ia 1998. Viimelslmmin haastattelualankohta oll 2r.1o.-
ri.r.1998. lfiyte edustaa Suomen 15 vuotta tflyttinytti vi.
estiie Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tehtyien henklt6-
kohtaisten haastatteluien kokonalslukumliri oll tor6.

tcttll ottaa siis kar-rtaakseen osan elikevarojen sijoitusriskii.
TELAn galluprissa tieclusteltiin suomalaisren kiinnosrusta

vastaavaan jlrjestelmddn asenner,f,ittimdn muodossa. Vdittdmin
sanamuoto oli "On oikein, ettl n,or-rtekijtt eldkemaksun mak-
sajina r.oivat sijoittaa osan maksusta itse , jolloin osa tyoeldkkecs-
ta ml5reyrly tehryjen sijoitlrsten tr.rottojen mukaan."

Kaikkiaan r.astaajista 42 prosenttia oli tiysirr tai jossain mId-
rin samaa micltS. 49 prosenttia oli rdysin ja jossain mddrin eri
mieltl. Myonteister-r mielipiteiden osulrs on hlmmdsr),rrlvdn
korkea. On otettava huomioon, ette kysymys on meilld vasta
keskusteluasteella olevasta asiasta. Vastaukset osoittavat, etti
suurella osalla kansalaisilla or.r halua kiinnittyd el;ikejdrjestel-
mdensa osallistumalla sen riskinkantoon.

Sijoitusehkkeen kannatus on suurinra siellt, rnissd sijoitus-
toimintaan tan,ittava taloudellinen tietirnys on oletettavasti
vahvimn.rillaan. Sijoitusetike kiinnostaa nuoria miehid ja vrittd-
ji5. I(ummassakin rvhmdssd noin puolet on sijoituseldkkeen
kannalla.

Puoluekannan mukaan tarkastcltuna keskusta- ja kokoomus
-n.rielisistri puolet on sijoituseldkkeen rakana. Vahvin tuki sijoi-
tuseldkkeelle tuli t-ruorsuomalaisten taholta - noin 80 prose nttia
kannattaa sit5.

KoulLltustaustan mukaan tarkasteltuna sijoitusellkkecn
kannatus kasvoi kou|-rtustason mukana. Ylioppilastutkinnon
suorittaneista perlti 57 prosenrria kannatti sijoitusellketti.
Pelkin kansakoulun suorirtaneisstr kannattajia oli vain 32
prose nttia.l
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E uomioistuimct jSrjestrivrit pcrusteelliscn suulliscn
klsittclvn jokrrisessa picnessrikin rikosirsiassr, jos-

ta tu or-nitairn mullti'uttrl pdiviisirkko i ir tLthan llc l'I

markrrn korviruksct. F.Likkei tr'i koskcvissa asioissa

r-rriin ei kuitenkairn tarvitsc tchdti, r'lild<a kvsl'mvs ou huourat-
ttrvasti su u rcmmista rah<>ist:r, eLikkeenlukij rrn koko loppLreli-
r-r-rin toimccrltr.rlosta. Miksi kanslllinen ci stra suullista kisitte-
Ivri eikLi voi vaikkirpa kr.rultrstclll vikutltt-lsYhtior-r asiat'rtr'rrltijoi-

taf Hr--iri kvs.vnrvksii, jotkir olirt tuiki ttrttr-rja je tavallisia piiivd-
lchticn vlcisi)noslstoistl, r'ai ktrinkrrf

Strulliscn kr-rr.rlemise n mahclollisuus on nvt vihdoiu tttlossa
kor':rrr vi.ruhtirr rnvos cLikcrrsioitrr kosker':un mutttoksenhlktlkdv
t;intti6n. Ecluskr.rnta srri ctttte tt iouluir kiisiteltlvrikseen lirkipakc-
tir-r, jokl mcrkitsee kiivtrinnt)ssri sitri, ettii hallir-rtolirir-rkiit'ttdlirkiir
illctililn sovcltrrl vrkuuttlsoikcudessrr jl kaikissa sen rrlaisissl
m r.r r.r tokseuhirkulautrrku unissir. Asia koskee siis koko sosiaalivl-
kuutusproscssi l, vksi $'iscn scktorin cLikkcitri krisitteleviid el;ikc -

l:urtlkuntirir nrvotcu. l.lkiin on hirjoitcttu sclkclit ohicet mvds
suullisestl kuulemiscstir.

I hmisoikeussopimus taustatta

LIuclistustir vaul'rclitti osaltrtrtr Suonrcu liitryntinen vr.ronna I990
Fiuroopiur ihmisoikcussopintukseu piiriin, rniki edellvtti kaikel-
trr oikeuclcr-rkd),ttiltri oikcLrdenmr.rklisuudcn Iisaksi n-rvos jr-rlki-

suttttLr.

- Tritri or-r tnlkittr"r r-riin, ettl sc tlrkoittair suulliserl, hcnkilo-
kohtliscn klsittclvrr rnal-rclollisuutta ainlkin oikcr-rdenkiivnt-rin
jossain vlihcessil, sanoo cl,ikelautirkunr-ran puhecr-rj ohtaj l, vara-

tuonrlri Timo Hal'u.
Suomi e i silloin kvcr-l-rvt julkisuutta takaatnaan, \'xrltl jouttli

tckcnrri;in sopinrukscen vrriluman. Sosiaalivakuutukseer-r liitfin'd
leinkrivtttj on ollut siis tiilti osin se tulppa, jor.rka rnvotl kaikki
viir-neisctkin vrlrrumat voidalu poistair.

- Uudistus sclke,vttril ja prrantaa muutokseuhakulautakut-t-
ticr-r lsemlrr. Nluutoksenhakiiat saavat uudcr-r lainsllidrinnor-t
mvi)tii r.ksin,iskoht:risct pelisl:ir-urot virlituksen tekemisesti, asilu
kiisittclvstii j rr pldtt)ksentcostr. Aik;risemmin csin.rcrkiksi eliikc
lau ti.rkuntrr ci voir-r ut kertol valitusohicita k1'51ryf, 1[q asiakkatrl-

lccn, r-r-rissri llissa or-r kerrottu kuinkir hlner-r asiassairn pitzili toi-
rnia. Nyt me saamfire trmln siinnostot-t,
kertoo Hirr rr tn'nr'.iiscnli.

Tarvittaessa vaiko pyynnOste?

\hkuutusoikeuden alaisissa muutok-
senh;rkulaut;rkunnissa - el:ikclautakunta
rnukiran lukien - sur.rllir-ren klsitteh' jirjes-
tctrilll, ios se katsotaan tar;reelliseksi asian
sclvittdr.nise n k;rnnalta. Asiakkaalla ei siis

ole chdotontir oikeutta sr"rulliseen klsitte-
lrr'n.

Vakr"rutusoiker-rder-r lihtokohtana on

Etikeaslat ovat useln uiankln monlmutkalsia.
Suullinen kuulemlnen auttaa tolvottavastl saa'
maan olkean tiedon perille, tolvoo elikelauta.
kunnan puheeniohtaia Timo Havu. Suultlsten
kuulemisten tuleva neyttemd on kuvan sall Etl-
keturvakeskuksessa Helslnglssi.

Etiike [a utaku n nan
puheenjohtaja

Timo Havu:

Suullinen
kuuleminen

lisiiti
uskottavuutta

leksti Jouko Moilanen a KuYo Niko Nurmia Pllrros Arto Nyysst)nen

Suultinen kuuleminen tutee mahdoltiseksi mytis
e ttikkeitii koskevassa m u uto ksen h a ussa. Asiaa
koskeva takipaketti tutee voimaan tena kevHlin6.

Etikelautakunta iariesti6 suullisen kdsitte-
lyn, ios se katsotaan asian setvitttimisen vuoksi
tarpeelliseksi. Vakuutusoikeudessa kynnys on
matatampi, koska asianosaisen pyynniilte
pannaan suurempi paino.

M itdin ryntdystii suu llisi i n kdsittetyihi n ei
ku iten kaan ole odotettavissa, arvelee etii kelau-
takunnan puheenjohtaia Timo Havu.

puole staan sc, ctti strulline rt kttltlcttrittct't ol.t rtiltrl jiirje stctt:it ri,

jt-rs .rsirtrtos:tirtcn sit:i p\1 tii:i.

- Tien,sti clike lrrutakr:nrrlsslkiu lsirtkkrr:rtt 1'rcrltstclttt pnr-rti)
viri kuttut rrsiirirn, lisriri Hirvrt.

ELikclirutakurtttrttt asilit krisittclcvri irrosto on sc clin, jokl
pirittiri n'hclvtirinkt) sutt ll i scen k:isittel,vvn. Slrnlil i il( )sto tckce

.ri l<.rn.trtn nrvt-rs p.i.iti )ksc lr .lsi :is\J.

- Trimii on hyr,itr ole utraistrr, k<tska vttort>r'aiktrtukscssrr eri
osirpuoltcn keskcllc svnt\\'ri vilittirn-rn's orl koko stttrlliscrr ktttl-
lcmisen t:irkein ic1ca. Siltri puttxrisi pohjrr pois, jos toisct ihmi-
sct kuulisivat jr toisct tckisivdt 1-rriritokscrt, pe ntstclcc Hlvtt.

Jos cl;ikelautlkunnalt j aost() pldttiiii jrittili str u lliscr-r kuule -

misen suorittirmxtta, tiistii pririt6ksestri ci voi e rikseer-r valittla.
Muttl jos hlki j r haluira valittirrt cldkc l rrutaku n rl i.lrl antiltnllsti't
plltoksestl ccle lleer-r vlknutttsoike utccn, hil-rcll;i on n-rilhdolli-
suus samalla vllittair mt,os siitl cttei l'rrin saltrttt suullistr klsit-
telt'ii lar-rtakunnlssi-t.

Vakuutusoikeus hirrhitsee sitte n, prrllttctaltlko asiir e Likeliru-

takuntaan sur.rllista krisitte lyri vtrtcn \rai l'roidctalnko sc vaktlu-
tusoikeudcssrr.

Terveyskin suuttiseen kiisittetyyn?

\hltaosa - noin 70 prosentti'.r - eLikclautlkurlr-ran krisitte len-ristri

asioista koskec fi'(ikru'ttctnlls- t.ri vksilollisir.i varhrriscli[<hciui.
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I-akiplkctir-r perusteltrissa todctarn kuitcnhir-r, ettci sr-rulliselh

krisitte h'llii 1'lccnsri saacla lisisclvitvste llsioihin silloir.r kun ratkai-

srr pcrustuLl liilkctietccllisiir-r rrrvioihirl potilalll tervcvtlentilas-
trr. Lririkirinl:rusluttlot or-lt tirkcit-t tiedor-r L'ihdc, ja niitri voicii-ran

tirvittressa hlnkkia lisri:i.

- Asirrrt ci i'oi l<uitcnkrran rllhcLi niinkri:ir-r priirr' cttii n'tikr'-
\'\'ttijnr\a'dcn lrviointi;l k<lskevissa tapluksissa suullirrcn krisit-

tclv olisi jotcnkin pois sulicttu. Jos trillaiscssri lsiirssa jorrl<itr olcn-
nrrisen seikiln seh'itttimiseksi trrrvit:Latl sttullirlcr-r klsittelr', sc

nt1,65 j 1cs1e1iirin, luprla HaVu.
Munt<>kscr-rhakiia voi ottal suullisccn krisittehtn rsirmie-

hcksecn tli aYustajrrksce n pe riailttecssa kcl]ct tahansrr, vlikkrrpa
onrln l irlkririr-rsii. Hirvr.t n n-rielcst;i tiissd piilcc kvllii aikar-r-roir-rcn

roolicn sekoittr.turise tr vlara. Hrit-t r'tskoo kuitcnkin, cttti ldlkai-

reitri nlhdriiir-r llutrrkunnissr't siitai huolimlrttil.

- Olennlistl tlssri onkiu se, cttl suulline n kuillernincn lisriri

n-tu u tokseu harttt uskottrtt'tt tlttr, paill()ttila HeYu. Trirkei ntii ci

ole se , cttii csimcrkiksi eliikcprilti)s otr tehn'mr-roclolliscsti jr lail-

Iiscsti oikein, \'rlillt sctl 1-ritriri ndvttlii u-tvos r-rlospriit-t siltI. 'fimri
tarkoittrrir, cttti il-rr-r-riser-r pritriii sarrda itsclleen sclked klsin's jl
tr-rnnc siit5, cttri hincn ilsiaarlsa krisittclcr'It siihen pcrchtvncct
rrsiautuntijat, jotka klikert lisriksi osal at lsiarlsa jr tllrltevrt sell

sisdlltin. Ja cttl l'rc p)'sn^'rit nlviis l<cskr'rstclcmlan siiti jir Pe rus

tclenraan san()ttavanst.

- Fllrikcasilt ot'at uscitr liiirnkin Irlonimutkaisirl. Sr-tullinet-r

kLrulcrnincn ;r.uttr.til t()ivottavasti slamrtitt-t oikeltl tiedotr pcrillc,
jos sc ci tllt-ltltcll ()lc ()lllli\tl.lllLlt.

f'vt)cl:ikcl.rkicr-t sovcltrtnistir koskcvissl rrsioissr saattra Ha-
vun uruk:liln t>lla kiriltcn lisriksi r-rscita rrsiatlosaisia.

- Kun klikki osll-ruolct ovat vhtri aikrra j:r l<asvotttstclt prti-

kalla, lausuntojcn atttamiuell ja niistii kuuleminctr otl helpom-
r-nin saatavissrr poikki, arvclec Hlrr'u.

Matkakutuia korvataan

Eldkclautakunnau toiuritiht olirt Hclsingissri Eliikctr.rn'irkeskuk-

scn trlossa. SiclLi ntviis suullisct kr'lulctnisct klvtdr-rnoss:i toir-r-ri-

tctaan. Mttutol<senhakiiar-r onkir-r hvr'5 tiet:i5, cttri hrir-r r.rstae itsc

or-r-ristr ja paikrrlle kutsttt-nie tlsa toclistaiicn kttstatltluksistrr. Mutta
jos torlistljln kutsr.ru p:rik.rllc cliikclautrlkulltlr, se llr.vOs korvaa

todistrrjallc aiheutut'tcct kttlut.
Elaike[;rr.rtakr.rnta rltktrisee piettikscrlsri r'htcvdess:i, kerlen

korvattavaksi kustrrunttkset lo1-rpuicn lopuksi tttlevirt.

- ]os vllittlja voitte:r jttttunsa, on hl'vinkin r-nahciollista, ettd

eliikellitos velvoitetaatt korvaat-tlalit.t valittajalle ilihclttuucct t'i-
kcude nkdyr-rtikulut. Olivatprr nc sittcn t<>clisteleltr-, lvustrja- tai

asilmicskustanr-ruksia, t.t-tuistuttla Havlt.
Poromies Enontekit)ltI Lihtcc siis mirtkalt.t Hclsinkiin omal-

la trloudel lisell l riskilLirir-r. l,uonnolliscsti Llutrkurlta kcrtoo
hdnelle kustlrt'tn usvtstu r'tsta io etr-rkriteen.

Suullincn kuttlctnine tt ei Havr.rn tnukaan lihcuta r-ncrkitt5-

vid lisikustirnr-ruksia elr,ikejlrjcste lm;ille . Eldkclautlktrr-rt:r klsit-
telce rur>sittain ltoin 4500 r'rllitusta. Havu cnuustlir, etti ios laki

tulce voimrln trinri kevririnJ, ku ulc n'risil i irj cstctd.{rl vuodct't
rrittlan vain muutat-t-tia. t'ikri mrilril'r ellllustcta sltoihin nott-
scvrrn ecics Lihivu osi na. I(orl<cintlan t t'ttttttamiit-t kv m nre tl iitl.

NIistiiIn rvntiivkscste sur-rlliseen kttttlenliseetl siis lier-ree tttrlu
puhul. I
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Teo[lisuusmaiden Useim pien teollisu usmaiden vdesttiraken ne va n henee ensi
vuositu h an nen alkuvuosikym men i nd oteeltisesti. Ettikei ktiis-

maksu i h i n, eldkemenot su hteessa tyiissd olevien patkkoih i n
kasvavat ja vanhusten tarvitsemien patvelujen mddrfi kasvaa.

Vdesttira kenteen m u uttu m isen vuoksi tistiii ntyvtit kustan -
nukset nostavat tytissd kdyvien veroja ja maksuja sekd hidas-

tavat siten heidHn kdytettdvissd olevien tulojensa kasvua.
Tekstl Timo Korpela,
E ldket u rvo keskukse n ke h itysp dij ll i kk6

IK* il**If
klvtetddn pirkdd aikavdli:i koskevissa tut-
kimuksissa, esimerkiksi kansantaloutcm-
me tulevaisur-rden kehirysnlkvrnil an,ioi-
tacssa.

Suomen syntyvlrys EU-maiden
korkeimpia

Euroopan r.rnionin tilastovirasto Eurosta-
tin tilastojcn mukaan EU-rnaiden synty-
vr,,vs oli vllonrla 1997 ede llecr-rkir-r alle
vricstdn uusiutumistason. Nykviselld ta-
solla p1,5y11clsvi muuttovirta ei riitd estti-
rtrriin matalasta svntvrrrydesti johtuvaa
EU:r-r vdcston mddrtn kllntymistd las-
hu ur-r Lihivuosikymmer-rien aikana.

Suhtccllisen matalasta s,vnn rryr,destd
huolirnatta EU-n-raiden vdeston mllrd
kr-ritcnkin kasvoi vuonna I997 yhteensd
tl52 000:11a. Vieston kasvu johtui rnuut-
tovoiton lisiiksi r-moresta r.iestorakentees-
ta, jolloir-r kokonaiskuole\ruus on nor-
rnaalia picncmpri:i.

EU-mirissl s\rltn\l,\rs oli korkeir-rta Ir-
lannissa, Suontessa ja'fanskassl sckri ma-
t.rlintI ctlellccnki n VIIi rncrrrr nrlissrr.
Mainittakoon, ettl esirncrkiksi USA:ssa
l:ihelld r.'ieston uusiuturnistirsol ole va
s\,nt\.\ll,s on yhdessr korkciln mLlutto-
voiton kanssa niin sutrri, ettl vlkilukr.r tu-
lce tulevaisur.rdessa kasvarnaan.

I-ir.rrostat ja 1'I( julkaisivar vuonna1997
omat vlcstoennllsteensa. E,urostat rajoittui
crxrusteissaan luonnollisesti vain Euroopan
maihin, mutta YI(:r'r elurusteet kattlvat
suurimman osalt mairilmln llaista.

Euroopan maita koskevat ennusteet
poikkeavat toisistaan jorrkin verran. Sel-
vin ero on synt\rvwsolctukscssa, jossa YK
olettaa synty\.1 /den nouscl,r-ur tu leyai s uu -

dessa nykyiseltei n-ratalirlta tasoltr korkc-
ammaksi kuin Eurostat.

Eurostat olcttaa st,nn vwdcn E,uroo-
passa nousevan hiukar-r r-rykyiscltii mrrtalal-
ta tasolta vuotccn 2050 mcnncssi, urut-
t:r jddviin l,ieltikin selvisti alle vriestt)n uu-
siutumistason. Minkiir-r mirar-r kohclalla ei
oleteta tapahtuvan mitIilt olccllista syn-
trrlyderr nor.lsua. Vuositr.riscn nru utr( )-
virran olctetaan jonkin vcrran hichstuvirn

nvkf isestl.
YI( olcttaa vricstticnn r.rs-

teessaan E uroopan s"ynr1.\,)T-

dcn nousevan r..dcston uusival-
le tasolle vuoteen 2050 mcn-
ncssl YK:n n-ruuttoliikkeesti
tckemdt oletuksct eivrit sclvii
klytcttdvissd olevista tiedoista.
Eiinajanoclotteer o\.ilt molem-
Iniss.l cnnustciss.r suurin Piir-
tcin samaa h.rokkaa.

USA:n vanhushuolto-
suhde teollisuusmaiden
parhaita

Vanhushuoltosuhdc tarkoit-
tae 1li 65-r'troriaau r'.icstorr
lukr,rnriitirln sul-rdetta 15 - 64

-vuotilascen vlest0or-r. Vanhushuoltosuh-
de kur';ra r iest orlkcntccn nt r.lLtttr.rrnisl a_

Koska ellkemcr-rojcr-r rulevrr kchitvs mld-
rrivfi r, piri:rsiassa valt h u uscLikc rnenon pc-
rusteella, antaa vanhushuoltosuhclc sur,rn-
taa eIrike n'renojen ke hit1'ksestri sulttecssa
pllklilsumrnaln. Niissii lnilissi.l, joissir van-
hushuoltosuhcle nouscc korkcllle , or.r to-
dcnr-rrikoisesti mt,iis korkcat e likcme not
suhtecssr palkkasummairn.

YK:n vdestoennltsteelt ntukaan (knvio
I ) Suontessa on e hkcik:iistri vlcstdi tvo-
ikliseer-r t'destoon n:il'rclcn saman verralt
kuir-r Euroopassa keskinttiirin aina 20I0-
lur.ulle sirakka. Scn jllkeen suuret iktiluokat
nostavat vanhushuoltosuhtecn Euroopar-r
keskian'oa korkeanrnralle trrsollc, mutta
vuoden 2040 jrilkecn vlnhushnokosuhclc
jrid E,uroopar-r kcskilrvor-r alitpuolellc.

YK:n ennustcidcr.r nmkun csimcrkiksi
USA:n var-rl-rushuoltosul-rdc jrid tr.rlevaisur.r -

dessa selvdsti matalarnrnaksi kuin Iluroo-
pan, mutta taas ]aplni joutuu kovillc r':rn-
hencvan vticstt)rakcntccnsl kanssa.

Eri n-raiden vdesti)enrtusteiclcr-r Lil-rcntpi
tarkastelu osoittaa, etti csirnerkiksi Italiar-r
vanhushuoltosuhcic on koko cnr-mstej:rk-
son Suomcn vanhushuoltosuhtlcttir seh,iisti
korkcampi ja etti vuocicn 2015 prikkcille
slakka esimerkiksi Ruotsin, Englannin,
Ranskan ja Saksan viicstt)rakcntcct ovat
Suomen vdestorakennctta vallhclltpia.

Vuodcn 2015 jelkcen Suornen vicsto-
rakcnne vanhcne c nopcasti, r-nutte vuoden
2030 jilkeen Saksan, Svcitsir.r ja ltar.rskan
vanhushuoltosuhtcct nouscvat selr,Isri
Suomea korkean.rmiksi. Vuodcn 2035 jll
keer-r myos Ruotsissir ja Englanr-rissa I'lite -
tddn Suomen vanhushuoltosuhtccn taso.

Tytii kiiisten m iiirfi vii hen ee
voimakkaasti f apanissa

l1i 65 -tr-rotiaider-r lukumdiirdn voirnakls kirs -

vu aihcuttaa t.hteiskunnalle ehkcmcnojcn
kasr.r.rn ohclla monir muitakin hlrsteita.
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0,i,rrt,t,r,neo 2000 28t0 2020 2030 2oflt 2050
Kuyio I Yanhushuottosuhde vuosina r99o - zo5o
Suuret lkiiluokot nostovat Suomen vonhushuoltosuhteen Eurcopon
kesklarvoo korkeommoksl, mutto yuoden 2o4o ldlkeen vonhushuolto-
suhde liiii Euroopon kesklorvon olopuotelle. llSA:n vonhushuoltosuhde
liiii tuleyolsuudesso selviistl motolommoksl kutn Euroopon. Sen s\oon
lopanl loutuu kovllle vonhenevon viiesttirokenteenso konsso.
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YI(:n crurLrsteen mukaan cldkciklisten
IukumddrS kasvaa Suomessa vuoden
2010 jdlkcen hiukar.r nopeammin kuin
keskimddrin Euroopassa (kuvio 2). Kui-
tcnkin y,li 65-r.uotiaider.r lukumidrin kas-

vtr on Suonreir voittrakklampaa csimcr-
kiksi fapanissa sekf, r'uoden 2020 jilkeen
myos USA:ssa.

Toisaalta esimerkiksi Englannissa ja
Ruotsissa eldkeikdistcr-r t-t-tdiirti kasvaa sel -

visti hitaammin kuin Suomessa.
Kuviossl 3 on kuvattu YI(:n cnnus-

tecn mukaan tv<iikdisen vdesttrn luku-
mliirdn kehirystzi vuodesta I990 r'r-roteen

2050.
Sen mukaan esimerkiksi USA:ssa tyo-

ikiisen vdeston m:idr1 kasvaa nvkviscsti.
turoopassa ko. lukumddrdn ennuste-

taan vieli hiukan kasvar,an nykyisestd
mutta kiilntwin vuoclen 20I0 jelkeen
laskuun.

Japanissa taas fl'oikriisel'r vdeston lu-
kumtidrdr-r ennustetaan vdhenevin tr.rle-
vaisuudessa.

Suomessa ti,oikdiscr-r vf,eston mdirf,
kasvaa ruoden 2010 paikkeille saakka sa-

maa vauhtia kuin keskimddrin Euroopas-
sa ja kiidr.rt,r1, sitten laskuun. Vuoden
2030 jrilkecn lukumddrin r'[hencmisen
ennustetaan Suomessa pvsdh$vdn, vaik-
ka vdheneminen Euroopassa keskimddrin
vicld jatkuukin.

Italiassa ryoiklistcn lukumldrd on jo
laskussa. Saksassa q'oikriset vdhenevit
sur.rrin piirtcin samaa vauhtia kuir-r Suo-
mcssa vLrotee n 2020 asti ia sen jdlkeen
encmmiin kuin Suomcssa.

Ruotsissa qvoikdisten lukumtilrl pyqry
tulcvaisuudessa lihes nl.kviselld tasolla.
Sveitsissi, Englar-u-rissa, Ranskassa ja Suo-
messa tvoik'iister-r lukumldri kasvaa hie-
marr vie ld vuoteen 2010 saakka, mutta
sen jllkcen se alkaa hitaasti laskca.

H ei kentiiii kti vdesttirakenteen
van heneminen kansainvilisti
kilpaitukykyii?

Korkeallc noLrseva vanhushuoltosul'rde
ennakoi korkeita eldkemenoia suhteessa
palkkasummaan. Usein oletetaan, ettd
korkcat tytinantajar-r eldkemaksut johtavat
korkeisiin ryovoimakustar.rnuksiin ja aihc-
utta\rat kotimaisten tuotteider-r hintojer-r
nousLln suuremmaksi kuir-r ulkomaisten.
TJmI johtaisi victrnitr laskttun ia tuonnin
lis:idnn,miscen, rniki hidastaisi kotimais-
ta palkkakehit_vstd ja lisdisi tvottom)'\'ttd

seka kotimaisen tyovoiman
muuttoa ulkomaille.

Kdytlnniissd kansanta-
louden vuorovaikutukset
ovar kuitenkin prljon mo-
nimrrtkaisempia j:r yhtev-
det paljon episclvempii
ku irr ede lld e site tyssd
oletuksessa. Kehittyneen
maailmau taloudtn krs-
vuun vaikuttavat tllonet
tekijit.

Srruri osa trlouskasvus-
ta selittlry tyontekijoiden
mdirdlld ja osaamise lla
sckl kotirnaisclla tutki-
n.ruksella ja teknologiar.r
kchittvmiscll:i. Myos r ksi'
tyisten yritvsten kehitls-
str;rtegioilla ja itrlkiscn sek-

torin talouspolitiikalla on
mcrkittdvd vaikutus talou-
den kasvuurr. Kansainvdli-
nen kilpailukvkl on scura-
usta ndiden crilaisten teki-
joiden mor-rimutkaisr:sta
vhteisvaikutuksesta.

Ehkemaksujen jaolla
ryonantaian ja ryontekijin
kesken ei ole merkittlvdd
vaikutusta tvonantajan
tyovoimakustannuksi in.
F-ldkemaksujcn nottsu ai-
heuttaa reaalipalkkojen
elencrniscn hLrolimatta sii-
ri, kuinkr maksu on ui-
mellisesri jaettu tvonteki-
jdn ja tyonantajan kesker.r.

Jos p;rlkat eivdt voi
joustaa alaspdin ja ir.rtlaation torjurninen
sekd kilpailullisct mrrkkinat estevet tuot-
teiden hintojen nousun, niin ryovoima-
kustannukset ja sen seurauksena n-ryos

tyottomlys saattavat nousta. Tdllaisessa ti-

lanteessa tdyty-v ratkaista, puretaanko kan-

santalouden paineita esimerkiksi palkkoien
ja eltkkeiden suhdetta muuttamalla.

Palkansaajan pddtoksentekoon vaikut-
taa se, mitl elikemaksuilla saadaan ia
kuinka tulojen halutaan jakautuvan koko
elinkaarelle. Korkeammista eldkemaksr.ris-

ta seuraa hitaampi ansiotason reaalikel-ri-

tys ja korkeammat elikkeet. Alemmista
eldkemaksuista taas nopeampi ansiotasotr
reaalikasvu ia matalampi cldketaso.

Vapai-lla markkinoilla eldkemaksuilla ei

todenndkoisesti ole n-rerkittdr'Ii vaikutus-
ta kansainvdliseen kilpailukyklvn, koska

ellkemaksujen kastu ndk1ry reaalipalkko-

1'en hitaampana nousuna ennemmin kuin
korkeampina tuotteidcn hintoina. Kilpai-
lur.r takia kotimarkkinasektori on aikai-
sempiilr vuosikvmmcniirt vcrrattuna
muuttunut siten. ctti markkinoilla ei voi
endd hinnoitella vapaasti. I
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Kuvlo z. Etiikelkilsten [ukumiirien kehltys vuoslna r99o - 2o5o
Suomesso elilkelkiilsten lukumddrd kosvoo vuoden zoto liilkeen
hlukon nopeommln kuln kesklmiiiirln Eu,ooposso. Kultenkln yll
65-vuotlolden lukumddfin kosvu on Suomeo volmokkoampoo
eslmerklksl loponlsso sekd vuoden zozo Jiilkeen myiis USA:sso.

2050
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Kuylo 3. Tyiilkiilsten [ukumee]ien kehitys t99o - 2o5o
tyiilkiilsen viiestiin mddrii kosvoo nykylsestii eslmerklksl USA:ssa. lo'
ponlssa sen ennustetaan Ydheneviin tulevalsuudessa. Suomesso taos
tyiilkiilnen viiestii kosvoo somoo vouhtlo kuln kesklmiiiirln Euroopossa
vuoden zoro polkkellle soakko lo kdiintry sltten loskuan. Yuoden 2oto
ldlkeen lukumiiiiriin viihenemlsen ennusbtoon Suomesso pysii htyviin,
volkko viihenemlnen Eurooposso kesklmddrln vleld Jatkuukln.
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Vdesttin i ktiii ntym i ne n vai kuttaa pa itsi tytielti mddn

ja iutkisen sektorin tuloihin ja menoihin mytis demo-

kratian toimivuuteen. Se heijastuu maan sisdiseen ja

ulkoiseen muuttoliikkeeseen. Toisaalta tu levat elike-
ldiset ovat entistd varakkaampia. Sitlii on merkitystti

taas kulutukseen, sdHstdmiseen ja sijoittamiseen.

Teksti ruulikki Petiijriniemi, johtaja Elinkeinoeltimtjn voltuuskunto EVAa pfifios Arto Nyyssdnen

Vanheneva
r uhkavai

ovotmavara
E linkc inoeliimiin Valtuuskuntrr EVA on tuoreessil

raportiss:ur-r Htrnli.lrltltu\.at hirmlldisct kartoittir-
nut niitri laajojir vlikutuksia, joita veesrt)rakentecn
rnuutoksclla on vlttciskunn:rn eri sektoreilla.

Vaikka osa suurista ikdluokista or-r jo victter-ryt 50-r.uotisjtrh-
liaan ja vdkka s,vnt-rl,],T,s or.r pitk;irir.r ollut melko alhaise lla tasolla,
Suomcssrr ollaan vast:r nr.t havirhturnassa siihcn, ctt; \'eesti)rl
ikirakcnne on krx.aa vauhtia hci kkcr-remiissi.

Vuoden 2010 jllkccn lesten ja n'oikriisten osuus r'.iesrosti
vlhenec ja 65 r,uotta tiivtt;ineide n m:i:ird kasvaa. Huoltosuhtccr-r
ja vanhushuoltosuhtccr-r ohessa mvos clatussuhde eli t1,i)ssri
kiw.ier-r suhdc muuhun vlcsto<in tulce olcmaan huonornpi kuin
uscimnrissl muissa OE CI)-mirissa.

Van huusetdkeikfi d korotettava

Suomessa korkcakoulujcn opiskeluajat ovat venvneet liian pit-
kiksi ja n,ochrnriiin siirWminen tapahtur.r kar-rsair-rr.-dlise sti kats<tt-
tuna hlvir.r myi)hiii.r. Kun suomalaiset lisdksi jdlvit tosirsialli-
scsti 1'rois tvosti jo keskimiSrin 59 r,uodcn idssi, clir.rikiiir.re n
tvoaika jii liian lr,lrvcksi.

lrtkossa yl.rteiskunnalla ci ole cnld varair pd:istdi n,onrckijtii-
t:i p()is n'ochntdstri r-rlir-r varhair-r. Hvr.int,oir-rnin kannalta vllt,
tiimlttontain talouskasvtur aikrransaaminen cdellyttii LtLlttJ. asen-
r.roittrmista niin ihn.risiltl kLrin vrin,ksiltlkin. Se on haasre n'(i-
vhtcisojen ja johtirmiscn kehittdn.riselle sekd n,i;- ja toimir.rtakv-
rln vlldpitdmisellc.

Liian varl.rain cldkkcellc siirtr.rien osalta elike r.r.raksuja jdd
kern,mrittd je ellkcn.rcr.rot kasvavar. Kun eldkkeisiir.r kol.rdistuu
muutoinkin paincita, pitlisi tosiasiallista elekkcellejrilmisikda itse
asiassa korottaa vicli 65 r.uodesra.

Piter.revl cliniki sckl virnhempien ikdluok-
kicn tervevden ja toin'rir-rtak\'\'vn parantumi-
ncn antaisi mahdollisuuksia joustaviin cllke-
jairjestclmiin niir.r, ettl nvkviscn joko-tai -ajat-
telun si;'asta tviicldmiissri jatkcttaisiin vli nv-
kvistcn ikipw.kkicn ja tyi\ranosta hvodynnct-
tlisiin osir- rik:r j:irjcstclvirr.

Joustoa eliikejlirjestelm iin

Koettu talouslarna, r'lrhliscliikkeide rr suosio ja
pidennlri cliniki ovat Suontcssakin johtancet
siihe n, etti eliikejirjcstcln-ri;i on ur-rdistcttu tai
niidcn uudist;trnistlrvc on linakin hl,aittu.

l{uotsissa vastikddr-r voir-naan tullecn vanhuuscLikeur.rdistr"rk-
scr-t penrsajatuksiin ku r-rluu, ctt:i clikc jSrj csrelmln tulec kcstii;i
de mografisia vail-rtcluita eli l<asvlvia tli supistulia r.ricsti)rvhn-rid
ja cri kokoisista vricstort'huristii rrihcutuviir jor.rstotirrpcita. fiir-
jcstchni ci r':radi lakir.r.ruutoksia csime rkiksi vhri pidcr.rwvir.r e lir.r-
iln tai tirloudclliscsti l-ruonojen aikojcn tirki:r.

Sutrri pcriaattcellinen r-r'ruutos on n[lLltos ctur.rsperustciscsta
r-naksuperusteiseksi. L,hkkeellc ci luvatl ticttvl kartturtrispro
scr-rttia ciki sille rriiritell:i tavoircr:rsoir, csirncrkiksi 60 proscnt-
tii-r tieryn aj:rn ansioist;t. ]otta cliniilt pridcnn,r'ninen ei vlikuttaisi
cLikekustannuksiin, cldkkecn n-r:iiirlssi orcraan eLikkeelle siirryt-
ticssd irutornaattisesti huomioon ikiiluokan odotcttavissa ole -

vir elinaika.
Jokaiscllc sr.rkupolr.elle taaraan yhti suuri clikc kcskinrilrin

vhtd pitklksi ajtrksi. )os keskin.ri:irriincr.r clir.rrrika cdellce n kirsvaa,
niin kuin yleiscsti arr.elllan, tdmi tarkoittra kiivtdnr-rdssti sitri,
cttd jltkossa on siirrvttivd ntvohcmntin cLikkecllc, jos hllutra
samlltsuuruiscn el:ikkecn kuir-r cclcllisct strkupolr.et.

Maksu perustciscn eldke j:irjestc lm:ir-r on ;rrve ltu tlroviur tic t -

n'I epdvarrnuutta, koska eldkkeen suLlrrruttir ei ctukdtee n tiedc-
tri. Toisaalta etuuspcrustciscssak;rrut j:irjcstclmissti ci r';ilttrimdtti
tiedcte eLikkecn n-rllrl:'i lupauksista huolimrtt:r. Kriisitilantccsse
jirjestelm:id ()lt m Llok:1ttava.

futkiset menot kasvavat ia tulot vdhenevlt

Vanhenemisclla on j i-rlkisccn t;.rloutcen vrilittdmi ii vaikr.rtuksia
verokcrtvmin ja tulonsiirtojen osaha jr vrilillisiri vaikutuksia
julkistcn palvclujcn kysvnndn j:r r-riistl koituvicn men<tjcn klut-
ta. Vdcston ikddr-rn,misen scurlukscna julkistcn ntcnojcn klsvu

jatkuu air.ra vuotcen 2030 saakka.
Vdcstor.r ikdiinn,misestri johtuva julkister.r

mcnojen kasvu sclittvt,ennen kaikkca klsva-
vista ellke- ja terveydenl'roitomenoista. Kur-r
suomalaincn tdt,ttSI vanhr.ruseltikeien, hiiner-r
ai.heuttamansa julkisct mcnot ovat keskin-rid
rin 100 000 markktra vuodessa ja menoja on
siihen mennessi koitunut r-roit-r 3,3 nriljoo-
nan markan edcstd.

VATT:r.r tutkimuspdrillikktr Pckka Prrkki
sen tutkimuksen mukaan julkiscr-r talouder-r
kokonaisr-nenot olisivat ikirintvmisen seu-
raukscna nvkvsridr-rr-roksin \ruonna 2030 m;i:i-

\taeare
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r:iltiiin I0 - l5 prose nttiir r-n'kvistd korkclr-r-rr-nat. lulkiset tr.rlot
olisir.at puolestaan chkii kvmn-renen proscuttiil nvkvistd alern-
mat. Talouten'rnrc kantokl,ky on siten kocttcclh, jos talouskasvu
hidastuu tai taittuu t:ur-rtumaksi.

Vaikka viestokcl.rin's cclcllrttdisi julkistcn menojen lisddrnistri,
vcrotusta ci cr-rii:i voitla korottaa. Priinr';rstc>in peineet r,eronkcvcr-r-

nlrksiin kasvirvlt. Vcroasteemmc ou nvt OL,CD:n mukaan nrllil-
man kolmtrnne ksi korkcir-r Ruotsir-r jrr 'l ar-rskm jdlkccn.

Muur-r rl urrssr-r ikdrakcntccr-r m Ll utos plkottaa arvokcskustc -

luurl julkiscn jl vksilolliscn vrstuLln suhtcesta. Trissri kcskustc-
lussa on pol-rciittava toisaalta, r-nikri or-r hlnsantalouclcr-r kvkv vl
ldpit:'i;i korkcahkoja pakollisir sosirrlllivakuutusmaksujrr jr mr-ruta

verotlrstil, jl mit;i toisaaltl tarvc vcroilsteen picncr-rtrinriscc'n vli-
kuttaa. Sclvitettdvlksi tulcc nl'iis virpaaehtoisen j.r plkollisen
sosialliturvan r,dlinen suhclc.

Vicstdr-r ikdlntvnrir-rcn kocttclcc critviscsti n'ocliike- ja sai-

rausvlkuutusjlrjcstelr-r-rrir-r kcstrivvvttd. Ellkcmiiksut rlousevat
nvki'pcrustcilla 6 - 8 proscr-rttivksildr- -, mikri mr.roclostaa kilpai-
lukrrlr-r kannalttr riskin. Suor-nen ikdrakcnnc ou nimittriin vuon-
nrr 2 03 0 llntistcn teollisu rrsr-naiclcr-r cpdcclul lisi n. t tenhin pid<'dl-

Li aikavililli on sitcn trirkcrir-i, ctti etlluclct uritoitctaan niin, ettri
kansantaloudesta kyctririr-r kcrlimiir-r turvrin eclcllvttilni lahoi-
tlls vaarantarlatt.r scn kilpailukr.kvri jir toi m intlcclelh'n'ksiri.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa kehittdmistd

Yli 75-vuotiaitle n mrilrrir-r lisriil-rtvnrincn mcrkitscc hoiclor-r jrr

hoivan tarpce n klsvua ja ascttl:r critvisvirrrtimuksia sosirrlli jrr

ten'evspalvcluiclcr-r kchittdr-r-rise llc. Julkistcn pirlveluicicn rinnllle
or-r lisittavii vksin,isti pah.clutr,rot:rntorr lrr.rclur-r, kusti-u-rnustchok-
kuuden jl lsiakkliclcn r.alinn:rnmrrlrtlollisuuksien vamristlmiscksi.

Sosi:ralipalvcluitlcn kenttdln onkir-r jo svr-rtvr-n,t mikro-
vrin'ksil ja uusosuuskrurtia sekl pah'elukcskr-rksia lastaamalrr
vhI n-raksukvkviscrnpicr-r vanhusten pllvclr.rtlrpceseen. IGikkcin
vlnhimpien iki-irvhmicn kasvu edell,vttriri r-r-ryonteisti lscnnoitu-
r-nista kansalaisjtrjcstdjen organisoir-nalr-r vapa:rehtoistvohon.

Ten'cvspllvcltriden merkittivi vksitvistlminen tuskir-r toisi
r-riihin kaivattuja kustannussiistojri, nruttr rinnahkaiset vksin,i-
sesti tuotetLlt pllve|-rt tllovat ta'ihiinkin kcr-rttridn vertailtl,uut-
t;r j.r uusirr toinrintltepoja.

Etiiketiiisistii akti ivisia ku tuttai ia ja harrastai ia

Tulcvi-rt cliikel:iiset ovat oman sukupolvensa kokcn-rustcn hcijas-
tajina cntistl huomattavasti lktiivisen-rpia kuluttr-rjil jir harrasta-
jil. Hcicliin r.arallisuustasonsrl noLlsu j a eliikerirl-rirsto jen kartut
tirr-r-rir-rcr-r mlrovaa\rat myos piilon-ra- 1'a rahoitusnrarkkir-roita.

tLikclaiiset eivlt suinkaan ole t.hteiskunr-rallc vlir-r huoitora-
sitr-rs tli tirirkka, r'aan r-r-rvds r,oimavara niin isovanhe mpina ja
hcnkisen perinnon siirtrijinr.i kuin suurcna vapalchtois6.on po-
tcr-rtirulinakin. Uscat tvt)cliimln johtotcl-rtrivrit jo jrittlneet, ko-
kcr-rcct scniorit toir-nivlt r-nyos vrift'ste n kun-rr-r-rcina.

Jo t:indin 1,li 50-vr-rotiaat ovat r-ne rkittr-ilri kr.rluttajarvhmri,
jor-rka omia tarpcitr-r ci olc vieh oikeirr oivlllcttu. Uusien eLikc-
Liisn-rarkkinoiden nruoclostumiseen olllrrn hrtvalttut-nassa muurr
lnllrssa pankcissrr ja n-n.ds firuussa kmpllliscssa toimir-rnass.r,
eritviscsti r-r-rltkrrilussa.

Aktiiviscsti ririr.restiivier.r j a poliitikkoihir-r vhtcl,tti pi tr.ivic n

ehkeliisryhmicn poliittisilla valir.rr.roilh ja l.rciclin suhtautumi-
sellaan mltrtoksiin on suuri vaikutus siihen, uuclistuuko vhtcis-
kunta riittiiviisti niin, ettd mcilLi on mahdoliisur-rs virstiltr krn-
sirinvrilisn'nrise n tuomiin l-ralstcisiir-r. I
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Suvannon
Ottin helppo

ammatinvalinta:

Tekstl Eino Nykiinen I Kuvot lukka Kuusisto

OO

jll :il i:: * fl :: :"j' ; :,I;il
i fI nrcrltr r)irssrkorlta, kukr lalr-
H tcc rr.lrl()lttcrl,ilksr f*mJar.
Siinai sanoin ne klksi kohtrlokasta kirjain-
tr: "M[!"

Sillii lailla niitrttiir.r kiinni Vilho Ola-
vi Suvannon elinikiincn fi,(iurl makkara-
missln virlmistajana. Hiincllri on krono-
logistr ikii nvt 67 ruotta ja n,ticlimdd 5I
vllotta, r-r-rutta niin vtrir-r r-r-rics I-raluaa pai-
naa ruumiillista q,ot.i.

Tampcrelaisen Vilho Suvanr-ron ole -

mus on tnr-rtuvlsti nuorckkaan-rpi kr-rin

papir.rldrjasta voisi pddtelld. Mutta gcron
tologien mukairnhan ihmisen knnologi-
nen ikl onkin vrrin 1,ksi viidestd tai kuu-
desta ravasrr lriiririmrie, minkd ikdisiri to
della olen'rn-rc.

Li r.rkuhihnar.r sarjatuottcita piiloihan-
tcina;rn pitineessi tcollisu r-rsvhtciskun-
nan virihce ssa kalenteri on ollut e likepo-
litiikln lullitseva epistola.

Kun tapr:t Suvannon Ollin tapaiscn
ikiliikkujur, tulee miettinccksi kritccrin
osuvuutta. Srn'annon tapaukscssa ruu-
miillincn ;ronnistelu tyossl or-r pitdnvt
kuntor vl Li, ja nronipuolir.rcr.r kirj rllisu u
den tutkirnir-rcn on trimmannut livokuo-
ren hcrmor:rclrt vctrciksi.

Viimciset 30 tviivtrott"an Suvanto on
pirlvellu t Tar.npc rccr.r Lihaj aloste Or, : tri.
Idihimlcltl r-nakklrltchtaalta alkaneessir
t\,(rurassl on kiintcvclcn tuntua, kur-r aloi-
tuspaikrrn ja nvkviscn tvt)r'rlntaj an vril ii n

mahtur.r vlin vksi I I vuodcn pl,riihdys
Hclsingiss:i.

- l'\,titti)m),yttii minun ci ole tarvin-
nut koskairn kokea.

Mirk[<lr:rrnassan r.alnristr.rs ei ihan
joka nvhe rt)ltri ktivkirirr. V:rikkr nrone n-
llist.r .rprrr.ilincttJ on keksittv jop:r jarr-
hostikkicn siirtelvvn, niin vicliikin pitdd
30-kiloistcn srikkicn nousta kcrrokscsta
toisec n ki i-ri ttriviin rniehen ktisissri. Tvo-
olosuhtcct v;rihtclcvat kulloiscstakin toi-
n-renpitecst:.i riippucn : j idkvhnistri pakrs-
tetiloista syt)ksvi I l:irin hehkr,n'ier.r kcitto -

kattiloittcn rirircllc.
Ja homr-r-ricn pitr,iri olla kdvr-rr-rissri lr-ri

varhaisesta aalnustlr.

- Eipd r.riihin tt)ihin ole kovir-r paljon
trrjokkaita, Suvr-u-rto h_vmrihtdd.

- Kun mir-r:i tulin vlnhuuscldkcikririn,
niin pomo katto muir jl kvsvi: "MitI sril
mcinlati". Mdd siihcn s:rnoin, ettl aattc-
lin nvt krivdi toiss;i riirillai. "Scl.rir.r sopii",
1-ror.r.ro tur.rmasi.

Suvirnto myor-rtiiii, cttii tvaivauhti on
heid:inkir-r hommissaan viimc irikoir-ra ki-
ristynyt ja etenkin naisct tr.rr-rtuvat vield
kovin vapaachtoisesti kilpailcvar.r kcski-
r-rriisestri paremr-nuudestaan.

- Mcilli rrsi;rt kuitenkirr srrjrrr'.rt nru
kar'.rsti, krrrr l.e rlrelritl kscrr orrrist.r jlt
or,at kaatancct kaikki turhat rlja-:riclat
konttorin i il tu otannon r.Ililtri. H cicl rir-r

kanssaan :rsioita voi l-roidella luontcvlsti.
Koetan jol-rtli-r keskustelun priiviir-r

r-uu otiteemaan, tvossri j aksar-r-risce r-r. O -

malta kohdaltran Suvannolla or-r sclkcd
sclitvs viiht),misccnsri:

- Olen perinyt iitcltrini r.riin pimlli-
scn luonteen, ettri rniur.ra ei mikldn lan-
nista.I

Yti puoli
vuosisataa

kahden
ldrlarmen

tehden

Otli Suvanto
valmlstamassa

makkaramassaa
Elannon

makkaratehtaalla
Helslnglssi

vuonna 1952,
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Tutkoon euro
fa euro
tulee

o

Teksti Johanna Garam

.;

IK
oko tyocldkejdrjestelmi, mukaan lukien julkisen
sektorin cldkelaitokset sckd Eldketurvakeskus siir-
ttvit euron kail,ttoon etuuksien toimeenpanossa
samanaikaisesti vuodenvaihteessa 2001 / 2002.

',t

Kansaneldkelaitos seki muut sosiaalivakuutusta hoitavat tahot
pyrkivit rnyos siiro.mldn euron klyttoon samassa aikataulussa.

Vakuutettujen elikeotteessa kokonaiselikearvio ilmaistaan
l.7.2OOl alkacn n.rarkkojen rinnalla myos euroissa. Vuoden
2002 alusta alkaen laskelmat annetaan kokonaan euroissa. Nyt
vuoden 1999 alussa Suornen markka on endd euron ilmenty-
mI. Kuitenkin n-rarkka on kiypd valuutta aina vuoden 2002 al-
kuun saakka. Vasta silloin tulevat kd1,1155n eurosetelit ja -koli-
kot. Euromddrdisiin hintoihin voi totutella jo nyt, koska mark-
kojen ohella on ndklruilld myos eurohintoja.

Elikelaitoksissa ja ETK:ssa valmistaudutaan luonnollisesti
euron kiyttoonottooll suurella huolella.

Euroon siirtyminen on jo alkanut siten, ctte euro on kiy-
tossd tilivaluuttana. Se merkitsce muun muassa sitI, ette ryon-
antajat voivat antaa palkkatiedot elekelaitoksilleen euromtdrdi-
sinI.

Kelan, ETK:n, Telar-r ja eldkelaitosten tiedottajat ovat yhdes-
sd ja erikseen pol.rtincet er.rrotiedotuksen ajoitusta, kohderyh-
mit ja lairjuutta sekd neyttdry.vtti. Yksissd tuumin on pdddytqv
toistaiseksi tietqryn piditq,vliqyteen. Tiedottajat arvioivat, ettd
suuri pauhu tilivaluutan kil,ttoor.r otosta vain se koittaisi yksityi-
sen ihmisen kisiryksid.

Tiedottajat arvioivat myos, cttd kun tulot ja hinnat sekd
maksut vuoden 2002 alusta muuttuvat euromiirdisiksi, eurott
kurssi on helpompi hahmottaa. Silloinkin etulinjassa o\rat pan-
kit, jotka mitd todenndkoisirnmin huolehtivat omasta asiakas-

tiedotuksestaan. Harkinnanarr.oinen on myos EU-l<omission
ylikarrsallinen tiedotusprojekti, jolla esimerkiksi autettaisiin
EMU-maiden ulkopuoiclle maksettavien ellkkeiden saajia.

llmoitusliikenne euroina vuoden zooz alusta

Elikelaitosten ilmoitusliikennc Eliketurvakeskukseen pdin
mlruttLru vuoden 2002 alusta kaikilta osin euroon mahdollis-
ta teknistl porrastusta lukuun ottamatta.

Elikelaitokset saavat tiedot Eliketurvakeskuksen rekisteristi
euroina myiis vuoden 2002 alusta. Erilaisten otteiden, sanomi-
en ja pdiitekuvien tiedot muuttuvat tuolloin euroiksi. Euroja ja
markkoja ei kll,tetd rinnakkain.

20

Tyosuhderekisterissi ja elikerekisterissi on useita rahatieto-
kenttil. Useimmat rahatiedot ilmaistaan pennin tarkkuudella.

Tyosuhderekisteriin konvertoidaan lokakuun 1999 uudis-
tuksen yhteydessd markkatietoja vastaavat eurotiedot. Kannan
muuntamisen jelkeiset uudet markkatiedot konvertoidaan ti-
mdn jdlkeen jatkuvasti rekisteroinnin yhteydessd euroiksi sen-
tin tarkkuudella. Entiset markkatiedot sriilytetddn rekisterissd
vuoden 200I jelkeen viele joidenkin vuosien ajan.

Vastuunjako tehdeen markoissa siirtymikauden loppuun.
Vuoden 200I syksylli tehtave vuoden 2000 vastuunjako teh-
dddn siten vield markoissa. Vuoden 2002 lopulla tehtevi vuo-
den 200I vastuunjako tehdddn euroissa, jolloin vuoden 200I
aikana suoritetut ennakot on muunnettava euromdirdisiksi.
Vastuunjaon ennakot lasketaan euroissa vuodesta 2002 lukien.

Vuosina 1999 - 200I Eldketurvakeskuksen tilastoissa kily-
tettin pdiasiassa markkoja ja vuodesta 2002 alkaen euroja. Kui-
tenkin valmiudet ovat olemassa jo siirrymdkaudella euromdd-
rliste n tilastojen tuottamiseen.

Eldketurvakeskuksen rahatiedot elikejdrjestelmdn ulkopuo-
lelle annetaan markoissa vuoden 2001 loppuun ja sen jdlkeen
euroissa. Ndit[ saajia ovat muun muassa tapaturmavakuutuslai-
tokset, koulutus- ja erorahasto, sosiaaliviranomaiset, ostoeldk-
keitd mylvit vakuutusyhtiot sekci liikennevakuutusyhtiot.

TyoeldkejirjeStelmin euroon siirrymistd koordinoi ryhmd,
jonka puheenjohtaja on suunnittelujohtaja Markku Hdnninen.
Euroliikennetyoryhmdai vetld Hannu Ramberg, eurolaskenta-
ryhmdd Marjukka Hietaniemi, eurolakiryhmii Tuulikki Haika-
rainen, ryoeldkelaitosten tietohallintoryhmid Kari Nieminen ja
euroviestintiryhmid Johanna Garam. Haikarainen on sosiaali-
ja terveysministeriosti, muut Eldketurvakeskuksesta. I
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Espoon utjas tusina a [o itti:

oooo
Senioreista

uuden tytielaman
manneldineia

Espoossa ndhdtiHn pian, miten tytieldmtin muu-
tospuheet toim ivat ktiytdn ntissd. Kaupun ki on
perustanut erityisi6 seniorin toimia, joiden tehtd-
vdnE on kokemuksen ja verl<ostojen siirtiminen
seuraajilleen.

Teksti Eino Nykdnenl Kuvo Jouko Loitinen

ksi urr tl cn, parclnrnrln tvirellinrrin nt rrn nckiir.rcistrl

- vri pitriisikir miestcr.r kohclalh puhur k0nsikkiiis
tii - crrr entir-rcr-r faktori Scppo Vdttttintn. Syys
kr.rustri lil-rticn hrin on toinrir-rut cntiscssri n'rlr'htci-

stissiiin str u nnittc li j;rn ni mikkcclli. Tchtiilic n r.rri hctrkscc n liit
tvt' t-t-tvijs tvon puoli ttanrir-rcr-r osil eikr-rcliikkcen tr,rrvi n.

Haaveissa vainko?

Aiulkarrn tckeruise n puute ci tulc tu<>tt:rnriLlr.r ongch-nirr,
Vrinttir-rcn lrt'nrrihtiiri. Vuonna 1957 hrin lkritti F'azerir-r kirja;rli-
r-rossir o1-rpipoi kan rr, j l kou l u ttautunti nen firktori ksi sc kii tviin
luosikt'mr-ncniir-r sisiiltvncct hirjepeinoe[:rr-r rrijut tcknologiset
rnuutoksct ()\'tt sitollcct n-ricstri niir-r, ettri rn<>nct hn,it harrrrs-
tuksct ovat "kirsinect". Sc1-rpo V'drrttincu r.oisi kirjlintclliscsti
vl-rtvl iskclnriinikkarin riiuriin "hir:rve issa vlinko oot mur-ri"
- Sen vcrran ir-rnokas kllirnrics hrin on alkle rr kil1r.r.tp11LL1rr'rtrar-

tri. Kalrrstushlavcide n lis:iksi aikaa olisivlt ()ttlurilssil liikLrnta,
putrtarhanh<>ito jr luontol<uvills.

Mtrttrr tt)issrikin on vie lr.i yr-rrtir.air tekcruistri. Nvki'isce u roi
tt-tcnkttt'rrrttt kuuluu nrLlLur lllrrJs\:i scurerrj:rn o[..rstlnrincn talor-r
asiirkassuhtcisiin. \rrinttiscu miclcstri jrrtkuvnus on l<orostuurrrssrr
asirrkasstrhtcissa.

- Mcr-rtoriru voin te ht1:i scurrrirjrtni tutr,rksi rrsiakkaillcni j.r tic
n,sti r-nvt)s pcrehcli'ttriri hiinct irsiakkiriclcn mrrrriL n rran.

Trir-rl priir':,inr.i n;ivttriri silrri, cttri varsinkin henkiloittcn virih-
tucssa lsiakkaittcn pitrintinclt tLuttllr.l oleven iso hustc.

Viinttiscn hlyai n to vrrhlistl:r tllouclen verkostoitr-r nt isrrr
koskcvicn o1-r1-ric n tecsiii I u ott:rmuksert nrerki Wkscstri l<u nt1-rprr -

t.tunst'ritt'stcn r,riliscss:i liil<et<>imir-rr-ritssrr. Trissri jos nrissri pitkii
i-rikriset tyiintekijrit Puolin jrr toisin vt>ivat olla mcrkittrivri osrr

vrirr stcn .ti nccttorl.rn.r PriJonr.rn:r.

Espoo ensimmEisten joukossa

Sepp<> Vrinttincr-r on vksi jiiscr-r Es1-roon uljrilstrr tusinastrr. K:ru

1'rultuissl on ()tettu totlcstrr rllllLln nrLlilssi.l psvkologiscn, h'sio-
logise r-r jrr ge ror-rtokrgise n tutkinrukscll altttmil tict:imt,s ikririn-
tn':in tvi)r'oinran hn'i stii ourinaisuuksistrr. Tutki jat ovirt Iistl n
nect loj lrrliuclcn j rr rnonipuoliscn tietrimt'ksen joukkocln m u u r.r

mll:lssil kristrrllisoitunccn rilvn, i()ta vrrmiliur voisi sarro.r ntr,(is
viis;rucle ksi.

Vuotlcr-r 1-rriivrit or-r krrupungin erriitri tcl-rt:ivil prlntu r.lLltccu
uskoorr. Nr t p.rlkk.rlistoill.i toirtrii l urilr.rrr r cn'.ur scnioritoinrcn
hirltijoite. Kvse on osa-rrikircllkkeen jl verrtivrrn r,irkl6,t)n 1'hclis
telrndstri.

Seniorciksi cln virlittr-r 5(r vu<>ttir tivttrineitii, tlilnsri rtsiantun-
tijoita, jotk.r or'.rt ollcct iritk;iiin kaupungin pllvclukscssl. Scni-
orilr toir-ncnkuvl on sovitcttu vksilt)lliscsti scn ntLrkrtitn, ntilliri
ncn hrinen hrysinen jl psr'y'kkir-ren n'okvkvnsr'i on. Utrsi tchtri
vri voi ollrr riikrriscmpla kcn'cmpi, lnuttil kLlitcul<in vltt'i vttt'
vrr kr.rin erlcllincn tchtlvri. Trin-rd siksi, ett:i 1-r:LlkkatasoI ci jotr-
tluttlisi alcntauraln.

Rii?itdltiityii tydtii ia kun nonhoitoa

Toimenkuvaln kuuluu mvos merltorointi, cli scur'lrrjiclr lrcuvo-
mincn kouluttanrllll ja konsultoir-nalll, ouricn verkostojcn siir
triminen scurrurjallc sckri r-nv6s liikeic'lcoiclcn ke hittrintist:i. Scni
orin fi,t)lika sovitiriu.r vksilolliscsti. Periilattccnir lir-rakir-r trihil-r irsti
on ollut, cttl vli 56 r'uoti:rs r<>i jriricl:i osa-trikaeLikkccllc. Es;roossa
jokeiscllc scniorillc orr suunnitcltu i'ksilt)llincn kunto oltjelrtr:r.
Lisriksi oslanrist:r vahvistctirirr-r vksilolliselLi kor-rlutuksellri.
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mielestii uusi n,okr-rlttr-rLrri on vllittiivdn hn'in lahtcnvt llkuut-t.
F.riq,iscsti sosirali- ja tcrvevstoimcssa on uusi rnalli ()rrlitksllttlt
nopeasti. Sen sijrln opctus- ji-r siYistYsPuole llrr ott saatu Yastr't

nimetl,ksi ensimmiinen senioritoin-rer-r hrltijl.
- U Lr si tvokulttuuri ttrr j orra h),vlr-, 

",,t,,,O.rhd;rn 
il'r rt-r iscrt

ikiirir-rwcssii vlcisnryii n fi 'dn "lhsljon" tu urrelmiitr. Scniorin t\''o-
tcl-rtiivissri edctriln toisee n sLrullta.an: r,iin-rcisiin tyiivuosiin tr-tlcc-

kirr uudclleer-r muotoiltr-rjcn te htiviir-rkuvie u kuttta lisdi r':rati-
\.uutta.

Helskccn hrrvait-tnon I-n ukaan senioreiksi rrrhrvnect ()\'i'tt t\\'-
tlvriisiei tyon ur-rcle llee n nrnotoilussir juuri harstcellislttttccn.
I(oke n-ruksista ci tictcnkirirt r,ielii voicla kovin palioa vrlrrntit s:1

nol. Parhaillairu Esl-roossl luocllirn crilirisi l se tr ioritoimitt tr ln
n-rallcjr, joita vIhitclle n priristdrin kokcilem:un.

Sen iorit ltiytyneet asiantuntiiattiisti

- Sairrnr-ne paljon uuttl n'6el:ir-r-rrir-r, orgirnis;rrtion ja hcnkil6n
orran osaar-niscn kolmiossir.

Toistaiscksi sc n iori t ovirt lo1't1'nee t asian tun ti j ;rteh tiivistri,
joten Heiskc odottaa, ett:i pe rustchtdvissri toin-rivillc ik'diinnlillc
hcnkiloille ki'cttiisiir-r rrrkentrrnaan r,astaavia kehin'spolkuj:r.

- firisaalta scnioritoimiutr ei sovcllu kaikille eikii k.rikkiin
tchtdviin, Pr,iivikki Helske sirnoo. Tirnit:rrrn m),os nruita kcir-roja

ikilintl,nciden r.oinuvrrojen l'rvoc11,r-rtIn-risccr-r.

Hclske srnoo odottavansl miclenkiinnoll:r nuorcurpicn
n,ontekijoic'lcn pahutettl. Ncgatiivista pillalltetta toistaiscksi
eclustair vain vksi hirjc. Siinii noin 40-r'uotirs n'tintekiiii ehclotti,
ettri ikiirir-rq,r-rcimn-rristi piiiistti ihrlisct vctriytvisivi'it tviicllnlristri,
jottrr nn<>re mnlrrt paiiisisiviit ete cnpriin.

- Toistliscksi emrne ole tiirurlnneet ccles ;rerisuornaleisek-
si vriitetnln klteusilrnioon, Hclskc hvmrihtlii.

E,nsimmlincn uljt-rs tusina orgirnisoitiir-r tlvall;lan vlirniiririii-
sinii toimirra. Osa- aiklelikkeeu joustirvan kiytt)u ausiostrr rrrt-
kaisu on kuitenkin mvos klr.rpungille cdullinen.

Raken nemuutoksen tu kena

- I(un rnallir-r krivttoi jatkossa lisritii.;in, sc osaltaau tukcc mvi)s
her"rpungin tchtrivissi trrrvittlvira rakcnnc mLlLltosta) Helske su'too.

Lirirjent:rminen taplhtuu jatkossa entisil tehtivii lakkar.rttl-
mrrlla. Ndin svnnryilll sr'iristoilli tehddin tilaa uusillc ratkaisuillc.

- Sdmmc hp'in motivoitunutta pomkkaa, Piiivikki Helske tii-
visti.i rrrrdist ukscn srrldoksr.

Tyiin patiouteen tu kehtu m ista pitiiii vetttee

Aikaise nrr.r.rin t,vosu ojeluptiiillikkonri toinrinccu P * k n N i t m e n

uusi nimike on riskicnhirllintrpiidllikko. Enneu kattpr"rngir.r pal-
vcluksccn siirtymistidn Nien.ri toimi pitkiin johtotcl.rtrivissl
rakcr-rnustcollisuudcn ulkomairr-rprojektcissl.

Nykvisecn tehtivtiiin kr.ruluu luor-rr-rollisesti n-rer-rtorointil eli
nuorempien opastluristl. Pitkiin tril-rtdYkscr-r fi,onri on urt'os
kaupr-u-rgir-r toinlinnur eriliristen riskicn kartoittalninen. Mencil-
llil-r olevista tdisti kcskeisiin kunluu kaupungin vakuutustcn
kilpailuttrrr.nir-rc u, j ossit on k1's1,n.r1's miljoon ista.

- Innostavaa, Nicmi luonnehtii uutta toirrenkuvllnsa.
- Til'nr, kuitcnkir.r pitili l.ruoli, ettri ei tukehdu n'6n prljo-

uteen. Rirla SnastamoinetL on scniorirl'hnrln uusim;ria tulo[<-

klita. ldn'l siirn'i uutccn toirrcensa vuoden vaihtcessa. Aikai-
scmr-r-rin hin oli sr;siairli - ja terver.svirastosstr l-renki lostotoimelt
sihtee rir-rri. Nvkvincr-r tcl'rtdviinkur,a on 1rl11"itr,r't nu:u suunnit-
tclija. l{in'a uhkur.r intorr.

- Yhte istoin-rinnan pcriaatte idcn tur-ttcmul<scsta alkacn oli-
si plljon kehittdmiscen vlraa! Mielcstdni on t:irkel:i, ettci seni-
orcita syrjiil,tctl myoskii.in hcnkiloston koulutuksesta.

Tissri n'riclcssl Ritr';r on fl,y'B'r'riinen, etti,i toinlcen liitnl'
velvollisr.rus oslllistuir mLrLrn mLrrlssr.l tiir-r-rikoulutuksccn. Tirkedri
on pvsvi tiedollisesti tasoissa muidcn klnssa.

Toincn puoli scniori-icleastr ot't t1'oajirr-r l),hcneutiuen osa-
aikrre kikkccn turvit-t.

- Tiillli hetkclli kuuntelen itserini, mitl oikcin hlluaisin ja
rnitri jaksan. Ulkoilen j;.r prljor.r tekisi mieli ki.rikcnlaistrr opiskcl-
lakin, mutta anr-Ietrin nvt ajan knlua ennct't r.aklvia priitoksil.

- Yhdctlai lauscelh; Hi'r'riltri tuntnu! I

\deriike E

Espoor{-lbupun gin henkiliistiiryhmdn
p:iitllkt6 Piivikki Helskal. seniori-
toimen haltiiat Seppo $$ttinen
(vasJfr Pekka itiett 
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Pitkd historiallinen keskustelu vakuutusvalvon-
nan organisoinnista ptitittyy, kun sosiaali- ja
terveysministeritin ha[[innonalalle kuuluva
itsen ti i nen Va ku utusvalvontavi rasto aloittaa
toim intansa h u htikuun ensimmiisenti ptiivdnd
7999.

- Tdrkein syy viraston perustamiselle oli
valvonnan ja lainvalmistelun eriyttdm inen, toteaa
vakuutusylitarkastaja Martti Hdnnikiinen.

Tekstl Marja-Liisa Takala I Kuva louko Loitinen

I rthdn irsti esimerkiksi elikevakr-rutr-rsyhtioitd koskevatlI rnlillffi :'J::*lr:ii;:il1$;i
- Vakuutustarkastukseen haetlan m\ros lisdd tehokkr,rutta

erottarnalla se lairjasta valtionhallinnosta. Isossa orgirnis.tirtios
sa on se vaara, etti byrokratia tvollistdd cnemnrin, sanoo
STM:r-r r.akuutustarkastustoirnistosta eldkelaitostcn vllvontl-
rvhmdn paiillikko vaku utusylitarkirstajir Martti Hinnikiiiner.r.

Toiminnan jatkurr.rr-rden turvaamiscksi virrsto aloirrla suurir-r
piirteir-r vakuutustarkastustoimiston nykldsclIe organislatiolla.
Aluksi se jakautur,r kolmccn oststoon: cldkclaitosvalvontaan ja

l-renki- ja vahinkovakr.rutuslaitosr,llvontaan sckd hallinto- jl t:-r-

lousasioihin. Nykyisen vakuuftrstlrkastuksen r4rtevciessri toiminut
oikeudellir-ren r1,l-rm:i jII sosiaali - ja tcn evsntinisterioon.

- Lakiin Vakr.rutusvalv<>ntavirlstost:r ei ole organisaatiot.r ttr-
kasti kirjattu, joter.r ldhirikoina valittava vlijohtaja pdlscc itse
muokkaamaan ja myos t,rhvistlrnaan sen, Martti Hrinr-rikriincn
mnistuttaa.

Virastoon tulee kaikkiiran 50 r,irkra, joista STM:sti siirtyviri
or-r 31 Hakur-r-renettelylli vllitrrrrn I9 hcnkilOri.

Ylin pldttivd elin on johtokuntr, jokir vahvistaa budjctir.r jir
pa:ittdl virastcx-r strttegisct asiirt. |ohtokuntaan kuuluvat Vlkur.r-
tusvalvontavirastor-r,vlijohtaja, STM :n vlkuutusosirston t)ridllik-
ko ja yksi STM:n chdottamar jisen sekri llal'roitustarkasrlrkse n
johtaja, Suomen Pankin ehclottrma jriscn sekri 1'ksi VM:n ch-
dottama jdscn. STM m:i;irili jiisenisti puhecnjohtljirn j:r varrr
puheer.rjohtajan.

Vakuutusvalr,ontavirasto on r-rcttobndjet<>itu vksikko. Krit,-
ttinnossi se tarkoittaa, ctti viraston pitrid vllvottavilta perittr'i-
villd vakuutustarkastusmrksui l l:r j a priritoksistri veloitetuilla
rlaksr.rilla kattaa menonsil.

Pitki keskustelu piHtdkseen

Vakuutusvalvonnan organisoinnista on keskustcltu linakin vuo-
dcsta l99I ldhticn. Var.rhtia asiallc ar.rtoi selvirysmics !Val.rlro<>-
sin ehclotus, jonker mukaan vakuutr.rs- jl rahoitusr':rlvonta olisi
tullut vhdistiil Finanssitarkastuslaitokscksi vlltiovareir-rr-r-rir-ristc -

rion alaisuuteen.

- Wahlroosir.r ehdotus kratui ldhinr.rd STM:n ja ryoel:ikclai-
tosten vastustukscen jir siihen airttelutaparn,

ettri ryoelikejrirjesteln-rd on osa sosiarlivakuu-
tusjirjestelmrii,i, jonka kchittrin.rir.re n ja vrl-

vonta kuuluvat STM:lle ja scn l-rallinnonaltllc.
Lakisidteisen sosiaalivakuutukscn osur.rs, joka kdsittll ryo-

ellkevakuutuksen ja tap:lturmavakuutukse n , on 75 proscnt-
tia koko vakuutr-rstoimir-uran voltrynristd.

Nvt kivnnist,ni uusi virasto on syntyltvr STM:n ja VM:n
yhtcistyond.

ku utusta rkastusto i m isto
inottautuu itsenliseksi
ntavirastoksi
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Yhteistytitti Rahoitustarkastuksen kanssa

- Yhteisn,ote Rahoitustarkastuksen kanssa tarvitaan ja sitd or-r

tehq-kin. Or-r pohdittu, miter-r kel-ritetiitt rnuutt rluassa lrenc-
telnri ;i fi-ranssirl,hr-r-rittyrnie n valvonnassa. IGsvmvs on i so j rr

lopullista t\.orvhmrin ehdotusta ci olc vielI olemassa, vaikka
loppr.rsuoralla oliaar.rkin.

- Toine n yhteisryokysymys liitry, hcnkivakur.rtusvl.rtioiden ja

rrhalaitostcn tarjoar-niin toisiaan ldhelh oleviir-r tuottcisiir-r, esi'
mcrkiksi sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin: Miten rriidert valvot-t-
ta ja lainsl:iddnto pitiisi jtirjestl[, ettei keskiniinen kilpirilu vdd-

ristvisi, Hdr.rr.rikriiner.r selvittdd.
I(ohnas yhtcisn,or-nuoto on vinstojcu organi:ratio - kum-

mankir-r johtokur-rnassa on toiscn ec1ustus.

Yhteiskunnallisesti ttirketit asiat mi nisteritilte

Vakuutusvalvonnrn tiirkeimmdt tehtivdmuutokset liitq,vit lair-r-

sldt'llnndn valmisteluu n jir varsinkir-r niiden esittel,vyn. Esittclv
jdI jatkossa kokoneran rninisterion vastuulle. Virasto tulce ole -

mau luonnollisesti mukane lainsdlcltinntin kehitttrniscssd va-
kuutusahir kosker isra rtsioissa.

Ministeridlle on jdtctn, mvos kansantaloudellisesti ja .vh-
tciskunnallisesti merkittdvlt asiat, muun muassa n,oehkejir-
jcsteln-rdn ohjaan-rinen ja sr.runnittelu. Tytieldkevakuutukscn
vakuLltLlslnaksun lasku;rcrusteiclct-t ja vastuuYelan laskupcrus-
teider-r val-n'istamiscn on katsottu olevan osa jdrjcstclmin oh-
jlusta.

- Laajaa kansantirlouclellistl vaikutusta on nimenomaan las-

kr.rperustckorolla. SehIn on vlhimmdisvaatimus, joka woeldkc-
laitokscn pitdi saacla sijoituksillecr.r. Korko vaikuttaa pitkell:i
aikajdnteelli n.iie llkejdrjcstelr.nin rrhastojen suuruute en jir si-
ten myos vakuutusmaksutasoon, Hdnrrikdinen irn'ioi.

]atkossa Vakuutusvah'ontavirastolle jri.i \rastuu, ettd laskupe -

rllsteet vksittdiscn laitokser-r osalta ovat turvaavia. Viraston vah-
vistettavaksi jriri cLikcsdritit)iden ja vtrkuutuskassojert vapaamuo-
toisten vakuutusten Iaskupcrustect.

- Vakuutusl.htioide n uusistr toimiluvista pldttiri mir-risterio.
Esirnerkiksi Varma-Sirmpo ja Eldkc-Fer.rnia civiit ollect ur-rsia

1'htioitd, jote r.r niider.r lupa-asirt olisir.at kuulr.rnect virrstollc.
Mvds uuden ellkesldtion ja -kassar-r perustamiseen virasto au-
taa toimiluvan vahvistacssaln laitoksen sdlnnt)t.

Operatiiviset teht6v6t Vakuutusvatvontavirastolle

Vakuutusvalvor-rtavirastolle siirr,wlt operatiivisct vah'ontrtchtl-
vIt, vksittriist[ r.alvottavaa koskevier-r asioiden ratkirisenrinen,
\ralvottavicrl haken-ruksesta tehtdvlt plitoksct ja poikkeusluvat.
Valronnan kchittdmisessd virasto on mukana aktiir,isesti.

Yksittlistcrr valvottavaa koskevier-r asioidcn ratkaiscmlncn
tapahtur,r esittelysti. Ratkaisusta on rnahdollista valittaa Kor-
keimpaan hallinto-oikcutecn. Valitukscn saa tehdf, vain silll
perusteella, ctte piidtos on llinvastainen.

Lakeil.rin ja asctuksiin on kirjattu, missd kaikissa asioissa
vhtioiden pitII hankkia vakuutusvalvonnan vahvisttts tai lupa.
Niiti on kaikkiaan noin sata erilaista tapausta.

Vakuutusmarkkinoita seurataan

- Vakuutusvalvontaviraston tirkein tehtiivd ou r.akuutetrujcn eru -

jcn turvaaminen ja valvonta. Sc tarkoittlir muun muassJ sitI, ett:i
jos vakuutusvl-rtiostii siirnt iso osakesalkku toiselle omistajalle,
meiddn on sitd valvottava. los esimerkiksi kr.l'itelliran, ettd joku
wdellkevhtio ostaisi I .4. I 999 jllkecn Suomi-yhtit)n, Vakuttttts-
valvontavirasto voisi siihen puuttua. Merkittavdsta toisen vakuu-
tusvhti<in osakeomistuksesta pitli tehde ilmoitus'r'irastolle, H5t-t-

nikliner.r selvittii.
- Isoissa osakckaupoissa joudutaur ehki miettimldn m1'os va-

kuutusmarkkinoiden kilpailun tasapuolisutttta. Jos joku 1,htio
alkaa tulla monopoliksi r.akuutnsmaailmassa, silloin sekl kilpai-
lul,iranomainen ctte vakuutusvalvonta astuvat mukaan kuvaan.
Vakur-rtusvalvonnalla on ensisijainen vastuu ja se p)ltiiI asiasta kil-
pailuvirar-romaisen lausunnon.

- Tvocldkcjirjcstelmin hajasijoitus on terkef, asia. Viime ai-
koir-ra on seke isoja r.akuutusvhtioitd svn6'r-rvt etti elikesldtioitl,
etenkin vapaarnuotoisia, melkoiscsti lopetettu. Kehitvkscsti on
oltu STM:ssd huolissaan.

Hlnnikdincn toteaa, etti asiaan on mvos tartuttu. loulrr-
kuussa nimitetyt selvitysmiehet Markkr.r Waltin ia Lauri Koivu-
srlo sair.at tehtrivdkscen tutkia r.vdellkejdrjesteln.riin kilpailr.rolo-
sr.rhteita.

Vakavaraisuusvatvonta en naltaeh keisya

Viraston yhd kcskeisemrntiksi teht:ivdksi tr.rlee eLikevhtioiden
sijoitusten valvonta. Sekin pitlisi pystye ennakoirnaan cli mid-
rd,vsten ja ohjeiden tr-rlee olla silld tavalla jirker.lt, ettii kun nii-
dcn mukaan toimitaan, ongelnria ei tulc. Isoista sijoitusosuuk-
sista 1.htio joutuu tekemirin iln.roitukser.r virastolle ja joissakin
tapauksissa vhtion pitii hankkia sijoitukselle valvovau viran-
omaisen lupa.

K),s)'m)'kseen miter-r Vakuutttsvalvontavir:rsto cstee jatkossa

Apollor-r ja Kirnsan kaltaiset tapaukse t, \'astalrs on se lvd: "N[md
tapauksct on ()tetteva opiksi ja tarkastusn'dssd on entiste parem-
mir-r ennakoitava vakuutuslaitoksen riskit".

Hdnniklincn srnoo, ette isoja, kansantaloLrdellisesti ja vh-
teiskr,rnnalliscsti mcrkittivil vhtioitri tarkestctran ja valvotan
tarkcmmin. Vakuutusvalvonta on pvrkiu,t luornaan mvos ett-
nakkovaroitusjdrjestelmid, joista yksi hlvd csimcrkki on vakava-
raisuusjdrjestehnl. Sen nimcnomainen tarkoitus ou varoittaa
cnnalta. Vastaavaa jdrjestelm;id ollaan k;i,vttdon ottanrassa mt'os
l-rcnki- ja vahinkovakr.rutuksessa ja se on tarkoitus rake trtaa mvtjs
vapaamuotoisille ellkesl:itioille ja -kassoillc.

- Myos yhtioiden hallintoa vah'otaan. Jr-ruri ollaar-r antamas
sa ohje ita vakuutusl,htioille siitl, n'riten vhtion sisiincn tarkas
tus pitii hoitaa. Tdrr-rin jilkecn r,alvova vinnotnirineu valvoo,
ettd sis.iinen tarkastus on asianmukaisesti jerjcstctq'. TIrkeiiI on
kel.rittili itsc el[kelaitokscn hallintoa, joka hlvin hoidettuna
valvoo itse itseilin, r'akuuttaa Martti Hiinnikiinen. I

$ttietdke

Vakuutusvalvontavlrastolle slirtyvit tehtivit:
. Operatiiviset valvontatehttvat
. Yksittiiisii valvottavaa koskevien asioiden ratkaiseminen
. Valvottavien hakemuksesta tehtiivlit piiEtdkset ja poikkeusluvat
. Eliikesiiiitididen ia vakuutuskassoien seantiiien vahvistaminen
. Eliikesliiititiiden ia vakuutuskassoien laskuperusteiden

vahvistaminen/antaminen (A-osastoien osalta)
. Vakuutusmarkkinoiden kehityksen seuranta
. Esitysten tekeminen vakuutusatan kehityksen vaatimiksi toimenpiteiksi
r Osallistuminen viranomaisten vEliseen kansainviliseen yhteistoimintaan
. Hoitaa vakuutustoimintaan tiittyviii selvitys-, tilastointi- ia tutkimustehtiviii
. Hoitaa muita virastolle siiiidettyiii tehtivi!i



Elikesidtitin
asiamies

Ritva Keronen:

Picncssi-i e ldkcsiritiossri, jossa toiminta
piiriir.r kuulutr iillc I000 l.rcnkilt)I, lsia
r-nie hcr-r on hrrllittriva nc kaikki."

- Taloudelllsen puolen llsiiksl on terkeee, ett:i
etikesiStiiissii aslat ovat omissa kiisissi. Hoi-
damme ltse siioitustoimlnnan, ia alnakin mlnii
koen erlttiiln tirkelksl yhtelstyiin henklliistiin
kanssa, sanoo Ritva Ketonen.

oo ao

lekstl Leeno Lainemol Kuvo Sompo Rautomoo

.los Ritva Kerosta olisi pieneni
peloteltu, hdnestd tuskin olisi
isona tultut eltikesdititin asia-
miestd - sen verran vastuu[tista
asiamiehen tyti on. Tampereen
Puhelimen onneksi ei peloteltu.

itkrit koulurnirtkirt ja vrrr-
l'ririn rrloitcttu n,o yrrnhcnr-
pien v1i11,[56ssti opettivit
itscnriiseksi. Parastil krrsyrl-

tr.rksessa Kerosen mielcstr'i oli, cttii virn-
h e r.n rn a t l n t o ir,l t tt,t t ri ri I I e e n v i1s t Ll Ll t il

sopivasti - scn vcrrln kuir.r
sitii kulloinkin l<r'l<cui lrs-
tarn ottrm.lan.

Olipa se sittcn kodin
vrrikutusta tli maailntirlll
o1-rittua, jrlrt mrussir olevl
rcllisti lr.rottaa cclcllecnkin
itseensri ja toisiir.r il.rmisiin.
Ainakin siihe r-r irsti kunr.re s
Iuottrr.l]ust.r k:tvt ct.i:ir1 \ :i.i-
riu. "Kotor-rl opctcttiin,
nriten hankalistl tillntcista
sclviiiii, cik.i pclotcltrr rrii-
hin joutumisellir."

I(croncn pitiid vlstr.r r.r n -

ktrnro;r j.r lutrttirnrust.r t.ir'-
kerini i-rsiln-ricl'ren tehtrivdssri.

"El.ikcrriltiorr lsinrttics vastar isoist.t
kokoneisuul<sistl, jotka hincu orr py stvt-
tivii nlken-rdrin kt,tkoksiss:i n'onirntrrjrri,h-
tion toi mintirirr-r. Halli tukser-r kokoustclt
val nristclu, siiiintomn r.r toksct, kirj i-urpito
j a tilinpriltos sekri sijoitustoin.r i r.rta kittc -

j a to i n-r i n t a p ri do r-n a r-r-r ri i r:it'ks i n e e n or, ir t
asiarnichen "orttimpiir rrsioitrr". Plino-
ttrhset riippur.at siidtit)t,vr,pistl j ir koostir.

Ensin [is6, sitten TEL

Trmpcrcen Pr.rheIinosr.rr-rskurtnan AB -

e I iikcsrirititi or.r pitklilti Ritvir Kc rose n
omrr lnomtrs.

- Mictin'rn-rc 70-Ir.n,un alr-rss:r Iisri-
etr.r uksicn j rirjcstlm isti u udeIIe trrvallrr.
A- siiiitii)r-r pcnr strnri sta eclelt:ivl sc lvitvs -

tyd llnkcsi n-rir-rr-rlle Iuonnostlrrn. Henki-
Ii)stdpririII ikkt)n.i hoidin jo cnncstri;in
hcnkil(istt)r'lkr.rutuksia j:r lisiictuuksir.

- Hvvrit kokcr-nukse t eliikesriritiostl
si1 ivi-r t m e i d r,it [i 0 - I u vu I I I sc lvit ui nt rrri n,
i'<>isirnmcko hoitll itse r-nvos TEL-
clrikkcct. 'fclrtv jcn sclvitvstcu j.r vcrt.ri-
Irrjcn perustcclla clrikcsidtiii osoittlr.r-
tui eclu lIisinrrnrrksi r':rihtochcloksi.
Muistirn, kun sittcn r-ncnir-r E-I'I(:n clii-
kelrrskcntlkurssille, ntcit:i ihmctcltiin
joukollir. -firn.rpcrccn PuhcIin oli suur-r-
n ;rn n rivt t ri j ri, klr lr tlr ksrr:rn t oi \til v r.r ( )tcc rl
kuktlr-r ci ollut perustirrlut uuttrl B-
osilstor't tli - sii:iti<)t;i.

Tirkrutlelliscn puolcn lisriksi nteillc
oli tiirl(ceii se, cttii elrikcsrilti(issri rrsilt
ovrrt or.uissir kiisissi. Hoiclamnte itse si-
j oi tustoiurinnan, jtr lir-rakir-r rtrinii kocn
cri ttr.ii n trirkcriksi vl.r tcistydr.r hcnki I tistt)n
klnssir.

Synergiaa vai skitsofreniaa

Isoissir siiiitii)ssri lsirrurichcr-r tr'O or-r koko-
priiviitoir-n i sti-r, pie n c m nr issi l,lec nsii osir-
rriklistn.

- Asirrnriehcn n'ti lic ajastiu-ri kvmntc-
nise n proscr-rttia - joskr,rs encmrtrrin, jos-
kus viihe n.r r.r-r rir.r -

lUtvir I(ert>nen pitriri ontla, hcr-rkilos-
tdpr.iLillih(in jir asilnriehcn vhclistclr-narir-rsri
hvvrir-rd.

- Asi irrnic hen j I l.re n kiltistirl.rriill i kon
roolit on hclppo linkittrii yhtecn. Pvstvr.r
suhtcelIiscn l-rclposti crottamlan mikii
on he r.rkilost(jplr.illiki)n jl mikr.i asirmic-
l-rcn rooli, r'irikkl joskus joudr-rnkir-r sel-
vvyclen vuoksi trisr-r-rcntdn'rritin kumnrassr
roolissrr pnhun.

- H c r.rki lostt)pdlll i kkdnti 1'r1,stvn l-rv - -

clvnti nrririn csimerki ksi si ti, ett:t tiediin
hcti lt)vqlkd mciltii osa- rrikan'dtii osa-ai -

kaclr,ikkec I lc l.rir I Lr aval le. Tunnen ih miset
cnnesta-ien - kauan cnnen kuin ellke:rsi-
at xll(rvi1t cclcs kiinnostla. Ikivistdkin
lsioista on hclpourpi keskustelll, kun
tr-rntec asioide n tarrstat.

Vain muutos
on pys)ryaa

Stt)etdke

.t'

t

ll
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Ttiiden painopiste muutosten
l6piviemisessE

I(eroncn ci tunnustrr hcrurostttvans;r etlcs
jrrtknvista nruut<>ksistl ja uusistr sririt-rnt)k-

si stl, j oita e I iike sriritii)kcntlssii on viirt-tc
vuosir.rrr riittir-rvt.

- Yksit.viskol.rdista r'oi tie n,sti ollr
montir micltii, nruttr pdesiir'intt)isesti kocn
muutokset tlrpccllisiksi. Eivrit asilt niiu
vaikeita ole , kun niil'rin on kasvrrnut sisririt-t

r .ilritellcn. L.ik.i k.rikkc.r t.rrvitsc osrt.t itsc.
Mir-rullc on vuosicn t rl'rcllr tuuoclostttuttt
verkosto, jonkir rrvullir lsi:rt selvirivrit.

- l'rirkeirr r htcistvilkunrpp.rrti ort tic
n'sti rlrou'-rnt'tja. l,isdksi vcrkostoon huu
Iuu asiarniehiii ja palvcltrtoimist<>n, Eliike-
sddti61'hclisfl'ksen kouIutns jir ticdotus-
toir-niku unan ja n-ri nistcrion vrikcri. N{ Lrit-

tcn asian-riesten katrssa pohclirnmc ;-tsioita

llciscn-rm;illii tlsollir : mihin ollaau tleuos-
sl ja mitri kokcmuksia nruillir on ollut csi-
r-r-rerki[<si si joitr.rstoi rnin nlstl.

Scrt I(crortcnkiu Ilviirtr.i.i, ett:i tviitl
hronne on viimc vuosinl rnuuttllnut. Piri-
r-ropistc on siirn'r-n't se lvristi muutostcn lai-

pivier-niseen ja johtrirnisccr-r.

- Koen kuitcnkin tirkelksi, ettii hcn-
kilokohtaincn vicstinti jrr vuorovrrikuttts
siiilrtrit, r'aikka ct-t ct-triri santallrr tevlll,r ch-
diklil-r hoitla eLikehlker-r-r trksiir ja j uoksc-
via asioita.

Voimaa luonnosta

Suornalaiset ()vat uretslkanslrr - mtdtl Linsi-

rn.usi.t rrsc.urtnrit rttc lt.rctntttc rrrirnu tttct-
sdsti ja luonlursta. Nriin l{in'.r l(eror-rcr-rkin.

- Viihdvn mokillr,i. Ulk<>ilen, krirr:iir.r
maata, krsviltiln kuhki:l. Vililli cr-r tec r.h-
tein mitiidn, lohoilen jl lucn. Varsinkin
crilaiset kulttuurit ja mlat kiinnostlvrt.
L'utlct p.rikat, erilrrisct ihnrisct irr t.rvet
cldl i rrottil\'i'rt arj esta nopclsti. Tvonkin
kanr-rrrlta on hvvd n:ihclri, ettri on monta
t.rpa:r cl:iJ. toirnia jrr t nrrt:irt.i:i.

Hrastrtteluu lor.nirssr-L tukrrstelcr-r kr iit-
tisin silmin Rin'trn e rittriin siisti:i tvop6v-
triri pc ri aattcellir " nIt,tn-i n-r i nr-rl I c tvt)povtiisi
niin kerror-r minkllainen sinri olet".

- I(ai nrir-ri rika pitkiilti olcn tr'Op6r'-
til'ri niikoincn. )os lsiirt n-rcr-rcvit cpijlr-
jcsn'ksccn, rtit:in n-ral'rrlolIisuuksier.ri ja hv-
kl,jcni n'ruklar-r pannr ne jrirjesn'ksecr-r. Pi-
dr'in siitI, ctte \,()in vai[<uttair asioil-rin.
Tr'iss;i irissl jo tuntee itsensri ja scn urihin
pr.stvr.. Virikkrr asirrt eivrit ainir ihrrn hctkcs-
sf, menc r-riin kuin pitriisi, niitri ci kannat;r
pcl:it.i. ['sk.rllrn p\'\'t:iii :rl)ux jrr ltrrrarr
apul mvirs r-nuillc. I

Kotitytitt
kotitalousrenkaan

soueltdmisrClkaisuf a

itsenitle
Tekstl R itva Lehti n e n, Eldketurvoke skukse n lo ki o sasto n i a o sto si hte e ri

otit:rlousrenkaan jisenet olivat velvollisiir vhteisr.astuullisesti jr-irjcstim;iil-t

eltkcturr,an p:rlkkairn-rrlleen q.ontekij:i1le. Eliketurvakcskuksen Iausut'tto
L+.10.1997,sor'1 I96 I .

Scitsemdn perhetti muoclosti kotitalousrenkaan. Klikkict-t perl-reic-ler-r

jiiser-ret olivat allekirjoittlneet kotitalousrenkaan nimissd n'or-rte kiiin kanssa

rnldrlaik:risen ryosopimuksen ajirlle 7.4. - 6.10.1997. Sopin.ruksessa oli sovitttt tiewste
kuuk:rusipalkasta jir slil-rnollisesti p.ii\.ittdiseste B,oajrsta. Tvosopimukscn t-nukaatr n'on-
tekijiin tekemi kotitalousn,o klsitti siivousta, ruoan laittamista, leipor-r-rista, puutarhir-
tyotd ja iasten l]oitoa.

Kotitalousrcnkarn jrsenet Peeftivrit 1'htcisissr palirvereissarn n'ontekijir.r viikko-ol.r-
jelmasta. Kit.trinnossd hinen q'onsl oli pdiasiassa siivousta.

Rcnkaan jdsenet olivat kirjlllisesti valtuuttaneet yhden pcrheen jlser-ren hoitruaet-t
kotitalousrenkaan edustejana tydntekij:in pllkkauksecn, palkanmaksuur-r ja q'onirntaja-
velr.oitteisiin liitnrydt kdytinnon asiat.

Jokainer-r renkaan jdsen mrksoi oman oslllltensa qronteki -n palkasta kotitalousren-
kaan omalle pant<kitiliile, josta Wontekij'ille rnaksettiin palkka vhtenii errir.ri kerran kuu-
kaudessa.

Lomakorvansta ei hil-relle ruaksettu rahana, rnutta r,vontel(ija sai piteti kaksi r':rpaa-

plivdi kuukaudessa. Hinelle maksettiin matkakor\':ruksia, joista sovittiin kunkin renkaan
j.dscner-r kanssa eriksecn. lokainen kotitalousrenklan jrisen oli eriksecr-r ottanut lakisd'd-

teiscn tapaturmavakutttuksen q'ontekijin ryoskentel.vii varten.

Rengas yhteisvastuussa eleketurvan i6riestlmisestd

Eliiketr.rrvakeskus katsoi, etti kotita-lousrenkaan jisenet ovat vhteisvastuullisesti velvollisia
jlrjestlmiin r),onrekii;ille ryontekijein ehkelairr (TEL) mr.rkaisen eltiketun'an kt'svmvk-
sessi olevalle ajalle.

Jos tvosuhteen perustavan n'osopin-rukscr-r tekijoind ot't useampi q'otuntaja, kvsvmvk-
sessri on dnotrstaan yksi ryosuhdc, jonka pcrusteella kaikki h'onant;rjat ovat vhdcss;i vcl-
volliset jlrjcstrir.niin q'ontekijrlle eldketurvan.

Sa;rtujen seh.itvsten perusteella henkilon q'o oli ollut piliasiassir muut:r kuin lvhvt-
aikaisissa $,osuhteissa olevien wontekijdin eldkelain (LEL) piiriin kuuluvatl B'ot:i.

Edelle mainitrujen seikkojen perusteella Eldketurvakeskus krtsoi, ettri kotitalousren-
k:laseen kuuluvat tvonantajat ovat vhtcisvastuullisesti velvollisct jirjcstSmein n'or-rteki-
jllle TEL:r-r mukaisen elSketurvan.

Lainmuutos 1.1.1998 [ukien

Tode ttlkoon t.iclI, ctti jos edclld kcrrotussrr tapaukscssa tvontekij'dn tvosker-rtelv oli-
si rlkarrr,rt 3l .12.1997 jllkeen, hdnet olisi ollut vlkuutettava triteilijoiclen jr erriiden
erin'isrr,hr.niir-r knuhn,ien nontekijiin el.ikelirin (TaEL) mukaiscsti. TaEL:n priiriii laa-
jenr-rettiin viime vuodcn alussl, jolloin mvos tvonantajrrrvhmi, kotitllouclet, tulivat sen

piiriin.
Aier-nmir-r kotitalousn,o piti vakuutt:u TEL:n mukairn, jos t:imln lain piiriin kuulu-

misen eclelh,tyksct tlytwir.':it.
31.12.1997 jiilkeen rlkanut kotitaloudcn teettim.i rvo kuuluu tvosuhtectt pituudcsta

ja prlkast:r riil'rpumattr.t TaEL:n piiriin. I

$aeut<e



ETK:n iulkaisut alkwuonna r-gigg
ElEketurvakeskus tuottaa vuosittain kymmenittiin tytieldkkeisiin tiittyviii, tutkimuksia, ennusteita, titastoja, katsauksia ia
monisteita. Luetteloon on koottu helmikuun alussa tiedossa o1leet iutkaisut ja niiden arvioitu itmestymisaikataulu. Mukaan
on otettu ne iulkaisut ia esitteet, jotka valmistuvat ensi kesiiin mennessii seki Tytietdke-lehden ia Korvamerkin koko vuoden
aikataulu. iulkaisuja voi tilata ETK:n postituksesta tai tilasto-, tutkimus- ja suunnitteluosastoilta (o9) r51.

,urKArsu AIKATAULU IUTKAISU AIKATAULU

Esitteet
T,vdntckijin elikc .........
Arbctst;rgarens pension .

TI.rc employcc's pcnsiorr
Yrittijin clikc

Thc sclficmployecl pcrson's pe nsiorr
Tvt)nantaja ja rvoel:ikevakuutlls .......

- csitc jillhnistann ,nyiis rilltsiksi, en1/nnnilui, sahsnhsi ja ranshahsi

Lennikit:
T1'oeLiketurva ja enr-rakonpcrintirekistcri
Tulevan ajan oikcus qOrtontlyseldkkecn kannalta ..........
Tyotti)mil,seliike
Tvoknvttt)rnn sclikc
Yksilollincn varlrlisclike

Tilastot*
I(uukausitilasto -seuraavankuukaudcnviinteir.rcnviikko
Neljrinnesvuositilasto ........ - r'uosincljinncsri scuraavan kk lopussir
Tvoclikejirjesteh.r.rln tilastolliner.r vuosikirjir,

... .. kcs;ikuu
Tvoclikejirjestclmir-r tilastollincn u-ursikirjir,
Osa II (1997)
Tilastotietoja vksitviser.r sektorin fi,osuhteessa ollcista 1997

Tilasto Suomcr.r eliikkccnsaajista kunnirtain ( 1998) ........
Suomen ti.oeliikkccnsaaiiit vll()nna I 998 ........................
Yksitviscn sektorir.r $,oclikei.ir,cstchndn
aluetilasto ( I997) .... mairliskuu
* Rebixeriuudixuhsen tahia aihataulu on ep(iyarrnd

Katsauksia, raportteia
Vastuunj akokertor.r.Lrs hclnrikuu
l,aitinen-Kuikka, Sini - Bach, larna:
Eliketun'a muissa nraissa mlaliskuu
Katsaus eldkc- ia sosiaaliturvan kchittiirnisccn huhtikuu
Katsausvuoden1998clikcturvaan................... huhtikur-r
Katsaus Suomen ja Ruotsin clikcjirjestelmie n vertailusta roukokuu

Tutkimuksia, raportteia ia monisteita
( i hn estytt cit lusririn ruenn essti )
Mervi Takala: Tvonteon ia cltikkeelli olor.r vhtlistlminen
Vaihtoehtona osa-aikaelikc ( tutkimus )
Tarja Tuomisto: Suomcrr vksitvisen scktorin
n'oelekei.irjestclmn I998 (raportti)
Mikael Forss: Suurct ikllnn.r,it ikiluokar ja
tt'olnarkkinat (moniste)
Reijo Vanne: Jtrlkincn ttl()us ja sukupoh'e t

Suomen sukupolvitilinpito (ntonistc)

Ranskalainen yhteiskunta-filosofi a e[6mdntehtivind

VaLtiotieteiden tohtori ia Eldketurvakeskuksen tutkimusosaston pit-
kdaikainen paaltikkd lussi llmari Vanamo kuoli vaikeaan sairauteen
5Z-vuotiaana 30.72.7998 Helsingissii. Hdn oli syntynyt Kotkassa 5.
tammikuuta 1941.

Jussi Vanamo tuli Eliiketurvakeskuksen palvetukseen tutkijaksi
vuonna 1956. Hdn oli alusta alkaen mukana suuressa eliikeikiitutki-
muksessa, joka loi pohjaa nykyisten varhaisetiikkeiden kiiyttcidnotol-
le ammatitlisten elakeikien sijasta. Vuonna :9T4hdnet nimitettiin toi-
mistopaatliktiksi, pian sen jiilkeen apulaisosastopaaltikdksi ja vuonna
1983 tutkimusosaston osastopaiittiktjksi. Vuonna 1995 hiin halusi ja
sai siirron tutkijaksi voidakseen omistautua vait6skiriatydlleen. Vana-
mo vditteli vuonna t997. EtiikkeelLe hdn jiii vuonna 1998.

Jussi Vanamo teki tyduransa sekii eliikepotitiikan tutkijana etta tut-
kijoiden esimiehenii. Hanen kannustava ja aina avulias suhtautumi-
sensa on mydtavaikuttanut siihen, etta monet hiinen alaisistaan suo-
rittivat Lisensiaatti- tai tohtorinviiitdksiii. Tdmdn lisdksi tutkimusosas-

tammikuu
maaliskuu
tammikuu
tammikuu
maaliskuu
helmikuu

Osa I (1998)
Fiirct,rgirrerts lrcrrsion ...........

Osa-aikaclike

....... nraaliskurr

- painttaan myiis ruotsihsi ja englanniksi . hch.r.rikuu (vksivuotisluokitcllut tilastot) ..........
Picn$'(inantajan n.raksut ja verot 1999 Taskutil;rstot
Suorncn q,(iclikcjlriestclmi

maaliskuu
.. kesikuu

hclmikuu
hclmikuu
helmikr,ru
hclmikuu
helmikuu
hclmikuu
helmikuu

tammikuu
toukokutr

helnrikun
,. kcsrikuu
,. ke s;ikuu
.. kcsiikuu

Vuor()ttcluvapaa ja f.voeldketun'a ..........................
- lenuikit pninctnnn mytis nrotsibsi

Lehdet:
Korvamcrkki l/99
Korvan-rcrkki 2/99
Korvamerkki 3/99
Tvi)cleke I/99
T "t'ocllkc 2/99
Tvt)elnke 3/99
Tl,dclikc 4/99 ............
TvoelSkc 5 /99 ............
Arbetspension | /99 ....
Arbetspension 2 /99 ....

helmikuu
huhtikuu

lokakur-r

. kesdkuu

. lokakuu
joulukuu
heinlkuu
joulukuu

Vabiotieteiden tohtori
fussi Vanamo
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ElHke-Fennia
Eldke-Fennian sisdiseksi tarkas-
tajaksi on nimitetty diplomieko-
nomi Eeva-Liisa Vihavainen.

Luottojohtajaksi asiakasrahoi-
tukseen on nimitetty
yo.merkonomi, MTT luha Anttila.

OsastopSiiltiktiksi asiakasra-
hoitukseen on nimitetty oikeus-
tieteen kandidaatti Tatu Hemmo.

Analyytikoksi arvopaperiyk-
sikkdtin on nimitetty kauppatie-
teen maisteri jan Schutman.

Arvopaperiyksikbn assisten-
tiksi on nimitetty merkonomi laa-
na Noponen.

Tatu Hemmo

W

Eeva-Liisa Vihavainen

,uha Anttlla

Arvopaperihallinnon (back of-
fice) vetdjiiksi on nimitetty valtio-
tieteen ylioppilas Marjut Mattila.

LEL Tydeliikekassa
Asiakaskouluttajaksi vakuutus-
toiminnon asiakaspatveluyksik-
kdtjn on nimitetty Rauli Warto.
Rauli Warto on aiemmin toiminut
muun muassa EU- ja eduskunta-
avustaiana sekd kouluttajana.

sen eliiketoiminnon tuotanto-
paallikdksi.

Valtiotieteen ylioppilas Minna
Lindholm on nimitetty lakisddtei-
sen yrittaiavakuutuksen tiimive-
tiiiiiksi.

Varma-Sampo
Keski nii i sen elii keva ku utusyhtit)
Varma-Sammon arvopaperitoi-
minnon organisaatiota on uudis-
tettu seuraavasti:

Ren6 Kdllbacka toimii arvopa-
perijohtajana.

Osakesalkunhoitajiksi on ni-
mitetty.lukka Huisman la Pekka

Maarika Atsi

ilinna Llndholm

Lankinen. Korkosalkun hoitajaksi
on nimitetty Sari Alho. Korko- ja

osakesalkun hoitajaksi on nimi-
tetty J ukka-Pekka Kiirkkiinen.

Yritys- ja markkina-analyyti-
koksi on nimitetty Hertta Atava.
Salkkuanatyytikoksi on nimitetty
Mirja Rantasalmi.

Arvopaperihallinnossa on ni-

mitetty arvopaperitoimihenkildk-
si 0ili Auranen, Minna Mesimdki,
Taina Parviainen, Maire Thure ja

Marita Tupala.
Arvopaperitoiminnon tukena

toimii ekonomisti jarkko Matitai-
nen, joka siloittuu organisaatios-
sa johdon esikunnan tutkimus-
toimintoon.

Arvopaperitoiminnon osasto-
sihteerina toimii Marja Nikkanen.

ri

Rauli Warto

Etikevakuutusyhtiti
Verdandi
Filosofian maisteri Maarika Alsi
toimii lakisddteisen eldketoimin
non assistenttina.

Sosionomi, YVTS Hanna-Lee-
na lauho on nimitetty lakistidtei

tolla tehtiin Vanamon johdolla lukuisia etiikepotiittisiin toimeksiantoi-
hin ja eliikejiirjestelman toimivuuteen liittyviti tutkimuksia.

Kyky nahda eldkepoliittisten ongelmien taakse Ldnsimaisen kult-
tuurin suuriin aaterakennelmiin oti Jussi Vanamolle ominaista. Erityi-
sesti ranskalainen sosiotogia ja sen suuret nimet ovat vaikuttaneet
htineen ja niikyiviit myds hdnen omassa elamanfilosofiassaan. Sartre-
laiseen tapaan lussi Vanamo korosti yksi16llisyyttii ja yksildn vastuuta
kaikista valinnoistaan ja teoistaan. Yksitbtlisyys ei tarkoita egoismia

ia iattaytymista markkinavoimien armoitle, vaan uusien ndktjkulmien
avaamista demokratiakehityksen edistiimiseksi. Tiimii ndkdkulma on

kuLttuurisosioLoginen eli yhteiskunnallisten avainktisitteiden merki-
tysten ja merkitysten muutosten tutkiminen.

Kiinnostus ranskalaiseen yhteiskuntaideologiaan on ollut punaise-
na lankana Jussi Vanamon omissa tutkimuksissa. Pro gradutyon ai-
heena hdnelld oli Ranskan viidennen tasavatlan poliittiset puolueet.
Lisensiaattitytjnsd hdn teki vuonna 1982 Jean-Paul Sartren ja Ray-

mond Aronin poliittisesta aiattelusta. Viiitciskirjatydn aiheena hdnellii
oli durkheimilainen sosiologia ja sen suhde vuosisadan vaihteen

Hanna-Leena ,auho

ranskalaiseen radikalistiseen ideologiaan ja keskiluokan poliittiseen
nousuun. Vdittjskirlassa vertaittiin vuosisatam me vaikutusvaltaisim-
piin sosiologeihin luettavan Emile Durkheimin tapaa tarkastella yh-

teiskunnan ilmi6ita sosiaalisina faktoina verrattuna radikaalin keski-
luokan'vapauden, velleyden ja tasa-arvon' -aatteiden innoittamaan
ideologiaan.

Vanamo oti seuratlinen ja sosiaalinen intellektuetli ja humanisti;
hdnen [aaja tuttavapiirinsti kiisitti yhteiskunnan kaikki kerrokset. Hdn

arvosti jo nuorena klassista sivistystd, ranskataisen kutttuurin lisdksi
hdnetle olivat rakkaita tieteiskirlallisuus ja amerikkatainen elokuva.
Kulttu uriharrastustensa vastapainona Vanamo harrasti kuntoitulajeja.
Jussi Vanamon eliimiinfilosofia auttoi hanta viimeistelemaan vaitos-
kirjansa fataalista sairaudesta huolimatta ja latkamaan tutkimustydtii
vieLd senkin iiitkeen. Viimeisenii hdnen tieteellisessa tuotannossaan
on Heikki Niemeltin ja Kari Salmisen kanssa yhteistydnii tekemii tutki-
mus "Sosiaatinen modernisaatio Euroopan reuna-alueilla". Tutkimus
ilmestyi vuodenvaihteessa.
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ME Osa-aikaeltkettt saavia lthes lt oooTyiieli keiiriestelmfi n
kilpaituolosuhteet

tutkittavaksi
I Sosiaali- ia terveysminis-
teriO selvittaa tydeliike jiir-
jestelmdn kilpailuolosuhtei-
ta. Selvitysmiehiksi nimitet-
tiin erityisavustaja Markku
Wallin sosiaali- ja terveys-
ministeri6std ja toimitus-
johtaja Lauri Koivusalo LEL

Tycietdkekassasta.
Selvityksen tavoitteena

on edistdd kitpaitua hajau-
tetun tydetdkeltirjestelmdn
toiminnan ja tybeliikevaro-
jen tuottavuuden tukemi-
seksi. Setvitysmiesten teh-
tavana on selvitttiti muun
muassa, missd mddrin Suo-
men lakistiiiteiseen sosiaa-
livakuutukseen voidaan so-
veltaa kilpailua ja miten
eldkelaitoksesta toiseen ta-
pahtuvia vakuutusten siir-
toja otisi kehitettava.

Selvitysmiehet tekevat
tydnsii vuoden 1999 lop-
puun mennessa.

Vuoden 1997 alussa voi"
maan astuneet lainsiiiidtin-
ttimuutokset mahdollista-
vat tytielakevaroien aikai-
sempaa riskipitoisemman
sijoittamisen. Lainsddddn-
tdmuutosten jiitkeen tyd-
eldkevakuutusyhti6iden si-
joitukset osakkeisiin ovat
kasvaneet merkittavasti.

Tydeldketaitosten kilpai-
luolosuhteiden selvittiimi-
nen on ajankohtaista viime-
aikaisten iariestelmaa kos-
kevien mittavien uudistus-
ten jdlkeen. Selvitystydn
yhteydessd on pohdittava,
mitkii ovat kilpailun tavoit-
teet, millii keinoilla on tar
koituksenmukaista kilpail-
la, mitd mahdoltisia haittoja
kilpaitusta on ja miten mah-
dottiset haitat ovat estetta-
vissd. Kilpailun lisddntyessd
ei tulisi lisata hallintokulu-
ja. Selvitystytin yhteydessii
tulisi myOs tarkastella kil-
pailun hy6tyii vakuutuk-
senottalien sekii vakuutet-
tujen ndkdkulmasta. (stm)

I 0sa-aikaeldketta saavia oli
vuoden r998 lopussa yksityi-
nen ja jutkinen sektori yhteen-
laskettuna noin ro 9oo. Edelli-
sen vuoden lopussa heitii oli
6 9oo. luuri ennen ikiirajan las-
kemista eli kesdkuun 1998 to-
pussa osa-aikaeldkkeensaajia
oli yhteensd noin 7 3oo. lktira-
jan alentamisen jdlkeen mak-
sussa olevien eliikkeiden mdd-
rii kasvoi puolessa vuodessa

3 5oo eldkkeel[5.
Osa-aikaeldkkeetle on ollut

mahdottista siirtyi rz vuoden
ajan eli vuodesta 1987 ldhtien.
Sen kayttd on vuosien mittaan
kaiken aikaan kasvanut, kuiten-
kin hyvin hitaasti.

Ensimmdisinii vuosina osa-
aikaeltikkeensaajia oli vain joi-

takin satoja la vasta vuonna 1992
ylittyi r ooo eliikkeensaajan raja.
Sen jiilkeen kasvuvauhti oli vuo-
teen 1998 asti noin tuhat eldk-
keensaajaa vuosittain. Vuoden
1998 aikana miiiird kasvoi sitten
4 ooo elikkeensaajalla.

Vaikka vuosikasvu onkin suh-
teeltisesti melko suuri, atle
rr ooo osa-aikaeldkkeensaajaa ei
ote kuitenkaan vield edes yhtii
prosenttia kaikista Suomen el2ik-
kee nsaajista.

Vuoden 1998 aikana tapahtu-
nut osa-aikaeldkeldisten luku-
miitirtin kasvu 4 ooo eldkkeen-
saajalla on paaosin seurausta
heindkuussa toteutetusta ikara-
jan alennuksesta - 58 vuodesta
56 vuoteen. Kasvu ei kuitenkaan
selity yksinomaan ikdra jamuu-

toksella, koska kasvua on ollut
kaikissa ikdluokissa.

Lukumdiirtin kasvuun usko-
taan vaikuttaneen myos tyo-
markkinajtirjesttjjen tekema so-
pimus, jonka mukaan tyonanta-
jilla on nyt vetvotlisuus pyrkid
tarjoamaan osa-aikatydtti osa-
aikaeldkettd haluavatte.

Yksityisten tycinantajien
suopeampaa asennetta kuvan-
nee mytis se, ettii yksityiselld
sektorilla osa-aikaeliikkeensaa-
jien mddrd on viime vuosina
kasvanut jonkin verran julkista
sektoria voimakkaammin. Tosin
osa-aikaeliikkeensaajista vielS-
kin yli puolet tybskentelee jul-
kisella sektorilla.

Moijo Hiltunen

Osa-aikaettikettii saavat vuosien tg87 - tgg$ lopussa

Vuosi

Yksityisen
sektorin
eldkkeen
saajat

Ju Ikisen
sektorin
etiikkeen
saaiat

Kaikki
tyci-
etiikkeen
saaiat

7987 142 742
1988 774 774
198g 199 55 254
7990 218 209 427
7997 256 443 6gg
7992 284 929 7 273
1993 328 7 930 2 257
1994 1 288 3189 4 467
1995
1gg6 2 357 3 773 6 to4
1997 2 797 4156 693z
ry98*) 6 roo 10 9oo

ELAKETURVAKESKUS
TllMaija Hiltunen 79.7.7999

*) arvio

4 8oo

$t0enre

t 922 3 531 5 437



ETK:n yrityskuva nykyaikaistun ut Vihin muutoksia Mela-turvaan

I Luotettavuudesta ia ammat-
titaidosta koostuu ETK:n gra-

niittinen peruskallio, kertoo
marraskuun Tycieliikepiiivillii
tehty yrityskuvatutkimus. Vain

muutama vastarannan kiiski i[-

maisi eridviin mielipiteen tasta
yle is n d ke mykse stii.

Nykyaikaisuus, joustavuus
ja tehokkuus kuuluvat maine-
sanoihin, jotka entistii useampi
liitti ETK:n kuvaan. Yli puolet
arvosti ETK:ta nykyaikaisuutta.
Vajaa puolet piti joustavuutta
ja tehokkuutta ETK:n ominai-
suutena. Kaksi vuotta aikai-
semmin katseltiin kymmenisen
prosenttiyksikkdii pienempiii
numeroita samoihin kysymyk-
siin. ETK on siis nykyaikaistu-
nut, jotain on tapahtunut.

lutkisuudessa ETK niikyy en-

tista useamman mielestd sopi-
vasti, vaikka joka kolmas toivoi-
si sitd vieldkin lisiiii. Tytieliike-
jiirjestelmiin uskottavuutta ETK

kohentaa toiminnatlaan entista
enemmdn, mutta vielii lisdd pi-

taisi panostaa tiihiinkin asiaan.
ETK:taisen saa puhetimeLla kiin-
ni paremmin kuin ennen, vaikka
tavoitettavuuden tiiysiin pistei-

siin on vield matkaa.
Eritylsen kriittiset vastaajat

tulivat yleensd elakeyhtidista.
Kaikkein ankarin arvostetu
ETK:ta kohtaan tuti kuitenkin
vastaajilta, lotka tydskentele-
viit ATK-yrityksissa. He toisaal-
ta ymmarsivat muita enemmiin
rekisteriuudistuksen valttamet-
tdmyydeksi. J ulkishallinnosta
tai yhteistyoorganisaatioista
tulleet sen sijaan katselevat
ETK: n kuvaa keskimddrdistii
tempeiimmdlld silmiiltii.

Tydetiike piiiviin yrityskuva-
tutkimus tehtiin kolmatta ker
taa. Vastaajien kokonaisluku-
maera oli 453 ja vastauspro-
sentti 66. Vastaajista noin 4o
prosenttia oli eliikeyhtidistii,
julkishallinnosta 3o prosenttia,
siiiiti6istii ja kassoista ro pro-

senttia, LEL:stii ja MELAsta va-
jaa 10 prosenttia.

I Vuosi 1999 tuo mukanaan
vain viihiin muutoksia Mela-tur-
vaan. Eduskunta hyviiksyi jou-
lukuun 1998 alussa lain, ionka
mukaan maatalousyrittaia saa

MATA-tapatu rmavaku utusmak-
suun alennuksen kuutumalla
tydterveyshuoltoon. Vuosi r999
on mybs nykymuotoisen [uopu-
mistuen viimeinen toimeenpa-
novuosi.

Nykymuotoinen luopumistu-
kijiirjestelmii pddttyy vuoden
1999 lopussa. Luopumistuen

jatkon sisalldsta ja sddnndksis-
ta ei vieta ote tietoa. Keviiiin ai-
kana stitinn6sten kuitenkin
odotetaan olevan tiedossa.

Mikiiti vilielilat aikovat ha-

kea vielii nykymuotoista LU-

TUa, etukiiteispaatdsta on syy-
td hakea hyvissd ajoin.

Luopumistuen hakemusmdii-
rien mukaan maatalouden ra-

kennekehitys jatkuu nopeana ia
hakemusten maaran odotetaan
kasvavan vuonna 1999 noin zo
prosentilla vuodesta 1998.

MATA-maksusta alennus
tytiterveysh uoltoon li ittynei lte

Vanhentuneet MYE L-maksut
pienentivlt ettketti

I Tydterveyshuottoon liittynyt
maatalousyrittaja saa MATA-

tapaturmavakuutuksen zo pro-

senttia alemmalta maksulla
kuin mitii han joutuisi maksa-
maan, jos hdn ei kuulu tydter-
veyshuoltoon. Alennuksen tar-
koituksena on kannustaa maa-
tatousyrittaiia kiinnittdmiiiin
enemmdn huomiota tapa-
turmien ia ammattitautien eh-

kdisyyn.
Ensimmdisen kerran alen-

nuksen saa vuoden zooo alus-
ta. Alennus annetaan niille va-

kuutetuille, jotka kuuluvat tyci-

terveysh uoltoon tto.t999. Y as-
taavasti seuraavina vuosina
alennuksen saavat ne vakuute-
tut, lotka edellisen vuoden to-

kakuun r. pdividn mennessd
ovat liittyneet tydterveyshuol-
toon.

Alennuksen saaminen edel-
tyttdii tiittymisen lisiksi, ettii
maatalousyrittala on sopinut
tydolosuhteiden selvittamisek-
si tehtiivdstd tyripaikkakdynnis-
ta tai etta tydpaikkakiiynti on jo
tehty. (Meta)I Vuoden 1998 alussa tuli voi-

maan lainmuutos, joka koskee
vanhentuneiden MYEL-maksujen

vaikutusta tulevaan eliikkee-
seen. Sen mukaan perimdttii itiii-
neet, vanhentuneet MYEL-mak-

sut alentavat vakuutetutulle al-

kanaan maksettavaa eldkettd.

Maksu katsotaan vanhentuneek-
si, kun on kulunut viisi vuotta sii-

tii, kun maksua on peritty vakuu-
tetulta ensimmdisen kerran.

Vuoden vaihteessa vanheni-
vat vuonna 1993 maksuun pan-

nut, vield maksamatta olleet
maksut. (Mela)

Tyiieltke-lehden toi mitusneuvostossa
muutoksia

Tytielikelainsttddnt6- kirioia saatavana

I Viime vuonna ilmestyneitii
Ty6etiikelainsiiddantd 1998 ia
Tybetiikelait 1998 -kirioja on Elii-

keturvakeskuksessa vietii saata-
vana. Tydeliikelains2iiidiintd
1998, joka sisiiLtiiii kaikki tydetii-
kelait ja -asetukset, sosiaali- ja

terveysministeri6n piiiittiksid ia
vakuutusehtoja ym. maksaa 9o
markkaa ja suppeampi TyiielS-

kelait 1998 5o markkaa.
Kumpaakin kirjaa voi tilata

Eliiketurvakeskuksesta: postit-
tamo/puhelin (o9) r5t.

I Tydeliike-lehden toimitus-
neuvoston iasenista osa vaihtui
vuoden alussa. Sidntdjen mu-
kaan vuoden paattyessa vahin-
taan puolet sen kahdeksasta
jdsenestd vaihtuu. Vaihdetta-
viin liiseniin ei kuitenkaan lueta
piiiitoimittajaa ja toimituspiiiil-
tikkoa.

U usia toimitusneuvoston iti-
seniii ovat Margolit Sdderholm
Verdandista, Riitta Vatanen-
Hanninen Eltike-Fenniasta ia

Lilikko Pellinen Eltiketurvakes-
kuksesta.

Toimitusneuvostossa latka-
vat Leena Lainema Etiikesiiiiti6-
yhdistyksestd, Ptiivi von Plato
Ku ntien eliikevakuutuksesta ja

Bo Lundqvist Eltiketurvakes-
kuksesta.

Lehden piiiitoimittaja toimii
Pirkko Jiiiiskeliiinen ia toimitus-
piiiittikkdnii Marja-Liisa Takala.

Lisiiksi lehden toimittajia ovat

Jouni Jokisalo ia Ritva Rantanen.
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Legislative reform lowers
the threshotd to the hearing
of pension appeals

I Appellants havc not had the
unquestionable right to be heard rvhen
appealing against a pension decision
r.vith tl-re Pcr-rsion Appeals Board, evcn
thor-rgh thc sums in qr.restion are large ,
often constitntir-rg thc appcllant's
subsistencc fbr the rcst of his or l-rer

lifb. In the Insurance Court, hou'e'n'er,
the practicc is tl'rat an appellant ahvays
has irn opportr.rniry to be heard, if he or
she so recluests. Thus, in appeal boards
inicrior to thc Insurance Court,
including the Pension Appeals Board,
hcarir-rg hls oull, bccn scl-reduled if
cor-rsidcrcd ncccssary for the settlement
ofa casc.

Whcr-r thc neu, laws take eflbct in
spring 1999, the thresl-rold to the
hearing of prcrrsion appcals rvill be
lorverecl. In practice, this means tl-rat
thc Adn.rir.ristrative Iuclicial Proceclure
Act rvill be a;rplied in the Insurance
Court, and ir.r all infbrior appeal
boards. This conccrns the rvhole social
insurance process, including thc
Pensions Apperrl Board for private-
sector pensions.

The legislative refbrm is rvelcomed
b), Tin-ro Havu, Chairman of the
Pension Appeals Board, u,ho says it rvill
improvc the situation for both appeal
boards ar.rd ap;rcllants, as they r.vill bc
given detailed rules on the appeal
proccdurcs, treatr-ncnt, and dccision-
making. Most of tl.rc cascs (about 70
per cent) handled by the Per.rsion
Appeals Board concern disabiliry or
indir idtral earlv rctirement pcrrsiorrs.

Medical statemcnts have been the
most important infbrmatior-r about thc
patient's statc of l-rcaltl'r. Horvever,
appellants will also havc an opportunitl'
to be hcarcl in cascs lvhere tl-reir
incaptrciry firr work is irssesscd. Hearing
iucreases thc creclibiliw ofthe appcal.
The pcnsion decision should not only
be macle ir.r a forn.rally irnd lcgalll,
correct manner; it should also r-nake

sensc to the appcllant, assuring him
that his casc htrs beer-r l-ranclled bv
experts lvho havc exirmincd the mattcr
in dctail, irnd rvho crn explain their
clecision.

The ageing population -
burden or resource ?

I In its reccnt report on the agcing
populatior-r ( Harmaantuvat
Hlrmildisct), thc Cer.rtre for Fir.rnish
Business and Policy Studies, EVA,
or.rtlined thc flr-reaching efl'ects tl.rat
the clrangc in tlrc po1'rrrlation strrrctrrrc
r,vill htrve or-r difltrent sect()rs of socien,.

After tl-re vear 2010, thc proportior-t
of childrcr-r ancl persor-rs of u.orking lge
rrill continue to decrease, and tl're share
of persor-rs over 65 r,vill grolv. The
economic depcndcncl. ratio u'ill thus
bc morc unfavourable in F-inlarrd than
in rrrost othcr OE(lD corrntrics.
Societt,u,ill not be able to aflord carlv
u,ithdrawal flom tl-re labour markct.
Prcmature retiremcnt rneans a decreasc
ir-r contributions, and as the pcnsi()ll
svstenr is aircady undcr strain, thc
gcneral retirement agc shor,rld bc raisecl
to ovcr 65.

The incrcased longcvifi, and
irnpr<>r,ed l-realth and work capaciry of
the agcing population u.ill allou.tbr
flexible pension s)rstems, such as part-
timc irrrarrgcmcnts ro cnsrrrc agcing
e m;rlovees' corltinucd participarion iu
the hhour rrarkcr. Tlrc agcing
1'ropulation rvill thus put thc sratutol'\r
carnir-rgs-relatccl pension and sickness
insurancc systcms to the test.

Ho*,ever, thcre is another side to
the coin. As tl-rc future per-rsior-rers u'ill
havc morc mollev to spend, thct,rvill
also be active consllrners ofvarious
services, ir-rclucling recreationill activities.
Thcir ir-r-rprrovcd fir-rancial position trnd
thc accumulation of pension funds u'ill
also shape thc capital ancl financial
market. Thus, the pensioners cannot be
rcgerdcd orrll as a Lrurdcn ro socictvl
thev arc also a resource as grandparcnts,
ftrr voluntary r,vork, etc.

Tl.re 50+ agc group is alreadv u.r
important coltsllrner group, the r-rceds

of rvl-rich har.e not,vet been thorougl-rlr,
realiscd. The expanding pcr-rsioncrs'
markct is bcir.rg discovcred b1., fbr
inst-urcc, lrauks arrd thc totrrist
industry. As active voters, futurc
pensioncrs w'ill, through tl.reir political
choiccs and attitudes to changc, havc
au inrpact ou l hethcr socicn is

suflicientlv prcpared to rncet the
challengcs ol internarionalisation.

Earnings principle supported
by the majority of the Finns

I An or.envheln-ring ntajorin,of the
Finns consider thc earnings principlc
justificd. Support for it has becr.r

gro*'ing stcadih' over rhe vears. Tl'ris
can bc sccr-r from the series of sir-nilerr

slrrvc\rs carriecl out bv GrrllLrp Finlancl
on bcl-ralf of thc Fccleration of
EnrPls1 111c111 Pcnsiorrs Irrstitrrtiorrs,
TI1LA, in 1986, 1987,1992,1995
arrci 1998. Ten ve ars ag<t,75 pcr ccnr
of thc rcsponclcnts \\.ere in flrvour of
thc carnings prir-rciple . Accorcling t<r

thc lnost reccnt sllrve\', the figure is

nou' 85 pcr ce ltt. 'I'he gcne ral picture
conveycd by the surr.ev indicirtcs tlttt
tlrc carnings-r'clrtcd pcnsiou \\'stcul
stlnds on firrn grouncl.

The statr.rtort, carnings-relatccl
pcnsion st,stcrn is also supportecl b1,

voung 1-rcoplc, u'ho are ir-r fact slighth'
morc ()ptinristic tl-ran older age groups
lbout the sr,rfficier-rc,v of firture pcnsion
.rsscts. Thus, the rc is no gcncrlliorr
rcrolt aglirrst tlre perrsiotr srsterrr in
sight.

Thc Fiuns so unauin-rouslv sr.rPpolt
thcil carrrings-rclaterl pension svstcru
that tl-rcv u,ould cvcn accept a dccrcrsc
in eamir-rgs in ordcr to maintain thcir
pension benefits. TI'rree out of four
rcspondcnts l,cre prcparcd t<t pav
higl-rcr pcnsion contribr.rtions in orcle r
to keep their pension bcr-reflts rt thc
Pre scnt le\.e l.
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Ruokavatioita
ttao

Ivava
Aamuna muutamana vaimo unohtui katselemaan mietteisstln yli poyden.
Kylld mir.rulla sitten on ihmecllincr.r mies, hdn viimein huokasi. Mullistaa noir.t

vain fvsiikan lait.
Ylcensd kai ajatcllaan, ctti biologincn yksikko kr.rten ihminen rnuuttaa

ainetta energiaksi. Hlnestii kuiter-rkir-r niytti siltii, ettd mine muutin cnergiaa
ainccksi. Mitd viihen-rrnln liikuin, sitl encmmin massaa kerryi ryotdisille . Ja

mitd encmmin massair kertvi, siti r':ihemmdn liikLrin.
Vairno p1rysi, etten loukkaantuisi. HIn nyt vaan oli hieman huolissaan, taloudessa kun tar-

vittaisiin jonkinlaista r.r.riestd vield mlrutama r.uosikymmen ja hr,in oli ajatellut pitdd tate entistd.
Olil.ran siind tietysti kaikenlaista remppaa, kiynnistvmincn hicman epdr,armaa vihdnkddn

kehnommalla sidlli ja kiihd,vtl,s enemmdn metelil kuin menoa, mutta siitl sentidn tiesi tavalli-
simmat hdiriot ja osasi korjata niitd l<otikonstein. Liimtil,s sinne , napautus tInne. jir taas toimii.

Tietysti on uusia linjakkaita malleja, mutta semmoinen tulee kalliiksi, ja joku vie scn kum-
minkir.r. ICiytetry,p joutuisi $T'r,vmaen, ja ties mitcrl huonosti sitd olisi
pidetn. Rl,r'ppl, ort saattanllt hirttd[ pd:ille, nivelet ovat rltostuncct jtt-
rniin ja pakoputki vuotaa.

Minusta se oli s,vddmellisesti sanottu, ja r-riin ruvettiiu ne uvotte-
le mean.

Vddnto oli ankaraa.
Liikunnasta todcttiin, etti tclevision kar.rkosdddin lukitaan piiron-

gir.r laatikoon.
Syomisestd todettiir.r, cttd kukin jauhelihapihvi, grillir.nakkara ja

jr.rustovoileipd on lunastettava tierylld metrimddr:illi rcipasta kivelyi tai
vastaavaf, encrgiankuh.rtusta erikscen laadittavan muuntotaulukon
mukaan. Vapaasti ja vastikkcetta sekd milloin tahansa sar nar-rttia ittr.t-
reksi ja salaattia.

Sopirnus or-r ollut voimassa nvt toista viikkoa, mutta sen noudat-
tantinen ei tuota vielikiin minkednlaisia vaikeuksia. Sovcltamisessa scl-t

salaisuus.
Liikuntaa ci ole tarvinnut lisitd, koska ctupdlssd on tullut nautis-

keltr.ra pelkkee salaattia. SitI kur-r hakce r.ilipaloiksi rnilloin katkarapu-
salaattia, milloin tor-rnikalasalaattia, surlalihasalaattia tai nakkimakkarasa-
laattia, niin aterioillahan nvppii ruokaansa kuin pikkuincr.r lintu, ja vai-
mo kiittelee tahdonvoimaa.

Eriwiscsti broileri-retiisisalaatti auttaa kcstdrniin tiukanhin diee-
tin. Ol.rje or.r yksinkcrtainen. Otetaan broileria ja retiisi[ kurnpaakin 1,ht1
paljon ja sekoitetaan. Siis 1,ksi rctiisi ja yksi broileri.

Sr,rosittclcn.

Jokinen
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Esitteet
uusittu

Er*::iriixt*"
luonteeltaan yleispiirteisii ja ne noudattavat
I . t .I999 voirnassa olevaa lainsdddlntoii.

Kaikki kolme esitetti paineraan m1,os ruotsiksi
ja englanniksi. Englanninkieliset T),ontekijIn
eldke ja Yrittdjln eldkc -esitteet ilmestl,r'dr
maaliskuussa.

Esitteitl saa tilata. Elrikettrrvakeskuksen
postittamosta pruhelin (09) I5ll.

Yrittiijiin
ffiffiffiffiqw

Tytinantaja
Miten jdriestdn tyainrokiitiilleni 
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