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f-t yhr vlemmis. Verokilpailun, rationalisoiniitarpeiden ja

L I ik,lantymispaineiden edessd tartumme tiukasti lakislii-
teiseen turvaan, verovaltioon seke kunnallisiin hoito- ja hoivapalvelui-
hin. 'fdllainen yksimielisyys pitiri kansakuntaa koossa, mutta hillitsee
vankkumattomuudellaan fo analyyttistl keskustelua, kehittdmisti ja
uhkiin varautumista.

Suurta tyciellkeuudistusta valmisteltaessa talouden, hyvinvoinnin
ja viieston ikllntymisen haasteita jouduttiin katsomaan sekd etujen
ettl velvollisuuksien ndkcikulmasra. Nyt eduskunnassa kisiteltdvd
paketti on varsin kunnianhimoinen, eikd vain yhteen, vaan kolmeen
suuntaan. Siinihin tavoitellaan hyvinvointia jauhavaa tyollisyyden
lisdysti, eldkemenon ja -n.raksun nousupaineen alennusta seka ny-
kyistd parempia eldkkeitd.

Toiveet ja odotukset voivat muuttua todeksi vain siti kautta, ettd
yritdmme tyoskennelld pitempddn ja ettd tdtl kaikin tavoin ediste-
tldn myris kdytdnncin tyoellmlssd. Hyvinvointiyhteiskunta ei tule
ilmaiseksi. Sen eteen on siedettiv.{, ettd tuo tarkoittaa jotakin myos
henkilokohtaisella tasolla. Tyon ja talouden varassa on sekin hyvin-
vointiyhteiskunnan tlrkeri periaate, etti heikoimmat hoidetaan .ja
turvaa elimen riskitilanteiden varalle tarjotaan.

Eldkepoliittinen keskustelu painottuu vahvasti tyciuran viimeisiin
vuosiin ja v:iestcin ikaentymiseen. Suomalaiset poistuvat tycistd liian
varhain, mutta tyciurat lyhenevdt mycis alusta ja keskeltd. Monet ny-
kyajan ammatit vaativat pitkaa koulutusta, mutta kunnon tuntuma
ty<i- ja perhe-elemerin olisi hyvd saada paljon ennen kolmannen
ikdvuosikymmen tiytrymistd.

EI ikeuudistuksen voimaantultua tyoel ikettd kertyy koko tyoural -
ta, mutta mycis opintovuosilta ja vanhempainrahakausilta, minkd luu-
lisi osaltaan edistivin elamensuunnittelua. Tuo ei vieli pirkiille riita,
jos tyoelimin pitkiminen syo edelleen uskoa ja panee lykkaamaan
rd rkeird ratkaisu ja. Korjausra rarviraan.

Tyoeldkeuudistuksen painopiste on kieltimitti eldkkeelle siirty-
misidn nostamisessa. Houkuttimilla, varhaiseldkkeiden karsinnalla,
ikrirajojen nostoilla ja elinaikakertoimen avulla arvioidaan suomalais-
ren tytiurien .jatkuvirn ldhitulevaisuu-
dessa keskimllrin yhdellri vuodella ja
kolmella vuoteen 2050 mennessd. Suo-
tuisan talouskasvun oloissa selvittdisiin
siedettivilld eldkemaksujen nousuilla ja
hoivamenoistakin suoriuduttaisiin. Sen
klsvun aikaansaamincn orr isompi jut-
tu, mutt:l kannustava eldkej drjestelm d

voi sitd osalraan edistdd.

Osoite

Kannen kuva
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Etlkeyhtitit haiauttavat sijoituksensa yhd laaiemmatle
Tydetiikkeisiin varattu raha hakee parasta tuottoa yha monipuolisem-
masta sijoitusvalikoimasta. Tiinddn hyvd tuotto on turvattisuuden rin-
naLla tiirkeii tekiia, koska rahat eiviit muuten riita kattamaan luvattuja
etiikkeitii. Kasvava osa Suomen tydeliikesijoituksista on muussa EU-
Euroopassa, joten etiikeliirjestelmamme horjuu tai kukoistaa vanhan
mantereen taloudellisen menestyksen mukana.

TytielSkealan palvelukeskus
- investointi tulevaisuuteen
Esisetvitys tydeliikealan yhteisen patvelukeskuksen perustamisesta on
vatmistu n ut. Sen m ukaan perustami nen edellyttiiii mytinteisiii piiiitok-
sid nopeasti keskeisiltii tydetiikealan toimijoilta. Lisdksi se vaatii, ettd
koko toimiala on valmis osallistumaan palvelukeskuksen toimintaan
omistajana tai asiakkaana. Varhaisin ajankohta paLvelujen kiiynnisttimi-
selle olisi vuoden zoo6 atku.

Etiikkeet nousevat, kustannukset laskevat
Eduskunnan tydlistalla on yksityisiii atoja koskeva suuri el2ikeuudis-
tus. Yksi sen kummallisuuksia tuntuu olevan se, etta saamme nykyistii
paremmat eliikkeet samalta kun eliikekustannukset pienenevat. MyOs
etiikemaksun nousua voidaan hidastaa.

E Id keremontti u ud istaa mytis yrittlij ien ellikkeit?i
Tydeldkelakien muutokset tuovat uusia piirteitii myds yrittiijien etiikkei-
siin. Esimerkiksi ansioperusteiset sosiaatietuudet otetaan huomioon
elaketta laskettaessa. Myds ty6kyvyttdmyyselSkkeen miidrdytyminen ja
eri eLiikkeiden yhteensovitus muuttuu.

Vakuutusoi keuden asema vahvistumassa
Vakuutusoikeuden asema muutoksenhakujarjestelmassa vahvistuu,
jos toimeentuloturva-asioiden muutoksenhakuun Iuodaan kaikilta osin
kaksiportainen jariestelma. Asiaa koskevan esityksen mukaan ensim-
maisena valitusasteena toimisivat muutoksenhakulautakunnat ja toise-
na vakuutusoikeus.

PUHEEl{VUORO

Reaalipotitiikkaa unohduksen ajassa
Toimittaja Terttu Levonen ihmettelee kolumnissaan kansanedustajien ja
muiden piiiitt5lien haparointia, kun pohditaan ikddntyviin Suomen tu-
levaisuutta. Haparointia ilmeni aihetta kasittelevan seminaarin panee-
lissa, jossa poliitikot olivat vastaamassa. Asiaan ei oltu valmistauduttu
ja kysymyksiin vastattiin epamaaraisesti. Muualla Euroopassa tulevaa
vaestijkehityste on pohdittu monelta kantilta jo toistakymmenta vuotta.

TUTKITTUA

Kotitatou ksien varaIisuus kaksinkertaistuu
mattiltisellakin kasvuIta 50 vuodessa
Suomalaisten kotitalouksien varatlisuus kasvaa yli kaksikertaiseksi
vuoteen 2o5o mennessa. Varaltisuutta lisaavat tydn tuottavuuden ja
tulojen kasvu sekd koututustason paraneminen. Myds vaest6n ikiiiinty-
minen vaikuttaa, koska varaltisuudetla on taipumus kasautua keski-idn
ylitta n ei [e.

Suku potvenvaihdos haastaa tytillisyyden
Tydikiiisen vaestdn miidrii kddntyy Laskuun jo tiitlii vuosikymmenellii,
kun suuret ikiituokat alkavat jiiiidii eliikkeelle. Talouden kasvuvauhti voi
tydvoiman vahetessa hidastua pitkiillii aikaviililla. Siksi tydhdn osallis-
tuvuutta on lisattava vakaan tycillisyys- ja talouskehityksen turvaami-
seksi ja myds ettikejiirjestelmien rahoituspohjan vahvistamiseksi.
Keskeisessii asemassa on kaksi ikZituokkaa, ikdiintyneet ia nuoret.

!O t-at<isaateiset elikkeet yli 65-vuotiaiden tdrkein
tutonllihde
Lakisaateiset eldkkeet ovat 65 vuotta tayttaneiden e[2ikeldisten ensisi-
jainen tulonliihde niin meillS kuin muuallakin. Kun vertaillaan etiikeliiis-
pariskuntien lakisiiiiteisten etiikkeiden tasoa, Suomi menestyy seLvasti
muita vertailumaita paremmin.

ITSE ASIASSA KUULTUl{A

2O fytielate.fi - ainuttaatuinen kokonaisuus
Pari vuotta tehty koko tydelaketurvan kattava Ty6eliike.fi-patvelu avataan
maanantaina 9.r2.
lo teknisesti patvelusta on tulossa uusia uria luotaava. Ty6eliike.fi-palvelun
tekemisessii ovat olteet mukana mitii erilaisimmat ihmiset niin tyiieldke-
laitoksista, palveluyrityksistii kuin mycis alan ulkopuolelta.

2t tijuuri uutta auringon alla - edes etikepaketissa
Suomalaisen tycieliikejiirjestetman perusratkaisut ovat ensiluokkaiset, mut-
ta yksityiskohtia on sopeutettava maailman muuttuessa. Tiitii sopeutustajia
edustaa nyt eduskuntaan saatettu iso uudistuspaketti. llmarisen varatoimi-
tusjohtajan Jaakko Tuomikosken mielestii uutta paketissa kuitenkin on tuskin
nimeksi, minkii vuosikymmenien takaisten paperien uudelleen lueskelu osoit-
taa.

28 ElSketurvan syntyhetkine tietokoneisiin uskottiin
Kun tytintekijiiin elSkelakia valmisteltiin r95o-tuvun vaihteessa elettiin vielii
reikakorttien aikaa eikd tietokoneista juurikaan oLlut kokemusta. Kaikkiaan
neljii tietokonetta tdytyi tuolloin Suomesta. Ennakkotuulottomasti tybeLiikeiiir-
jestelmiiii liihdettiin kuitenkin heti rakentamaan automaattisen tietojenkasit-
telyn pohjalte.
- Mistaan ei saatu maltia ja yritys tuntui joskus jopa uhkarohkealta, atk-alan
pioneeri Heikki Varho muistelee.

FAKTAA

10 ftaterahastojen varat pakkasetla Ruotsissa
Ruotsissa vakuutetut ovat vuodesta zooo alkaen saaneet itse paattaa, mihin
rahastoon sijoittavat osan lakisdiiteisestd vanhuuseliikemaksusta. Alku ei ole
ollut paras mahdotlinen. Elakerahastojen arvo on pudonnut keskimdiirin yti
kotmanneksen.

1I1 Stram panialama testaa maaitman etikejlirjestetmiii
Suomen ty6elakejariestelmd selviytyi r99o-[uvun lamasta, joka oli pahempi
kuin yhdenkiiiin toisen kehittyneen maan kokema sitten toisen maaitman-
sodan. Nykyisen tatousnotkahduksen eti shampanjalaman aiheuttamassa
kansainviilisessa testissa Suomi menestyy erinomaisesti, vaikka tydel2ikejiir-
jestelmdn vakavaraisuus onkin laskenut viime aikoina. Sitti vakavaraisuus on
edelleen suhteellisen hyvii.

26 EY-tuomioistuin: Vattion ettikejiiriestelmddn sovellettava
tasa-arvoista patkkausta koskevaa EY-sddnntistd
EY-tuomioistuin on nyt ratkaissut tapaus "Niemen". Sen mukaan tasa-arvois-
ta palkkausta koskevaa artiklaa taytyy soveltaa vattion eliikejiiriestelmaan.
Myds eliikeikien pitiiii olta yhdenmukaiset. Mita muuta ratkaisu tarkoittaa?

t2 esyykkiset hiiiritit peeosassa sosiaalioikeuspdivittii
Sveitsissd
Psyykkiset hiiiridt olivat piiiiosassa Sveitsin Freiburgissa syksyllii zoozjarjes-
tetyillii sosiaalioikeuspiiivittii. Psyykkisistii syista myiinnetyt tydkyvytt0myys-
etuudet ovat Sveitsissiikin tisaantvneet viime vuosina voimakkaasti.
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E tekeyhtitit hai a uttaval

EU-EUROOPPA on nyl
Tytiettikkeisiin varattu raha hakee pa-

rasta tuottoa yhd monipuolisemmasta

sijoitusvalikoimasta. Tdn56n hyvd tuotto

on turvallisuuden rinnalla tdrke5 tekiid,

koska rahat eivtit muuten riitd kattamaan

luvattuia eltikkeitii. Kasvava osa Suomen

tytieliikesiioituksista on muussa EU-Eu-

roopassa, joten eldkejdriestelmdm me

horjuu tai kukoistaa vanhan mantereen

taloude[lisen menestyksen mukana.

lT,l.ydeldkevaroien sijoittajat ovat perinteisesti olleet

I isoia kaloia Helsingin pienessi ptirssiss:i. Yhdella

I pyrsrdnheilautuksella ne halutessaan olisivat saaneet
l- melkoista aallokkoa aikaan, joten ne ovat suosiolla

uineet syvdssl vedessi hissukseen ja kiyneet silloin tllloin
nappaamassa pinnasta parhaita herkkupaloja.

Kauaksi on jiinyt aika, jolloin porssiriskit koettiin pelot-
tavina, tyiieldkelaitosten sijoituspolitiikka oli jdhmeii ja kon-
servatiivista, riskit pienid ja tuotot vastaavasti vaatimattomia.
Tene paivenii sijoituksille vaaditaan yhd parempia tuottoja,
joten TEL-yhti<it, -sddtirit ja -kassat liikkuvat yhl laajemmilla
vesilla ja niiden si.ioitukset on paremman tuoton toivossa ha-
jautettu entistd useampiin kohteisiin.

Suomen lakisddteisen tyciel dkej irf estelm dn kerldmdt varat
olivat kesikulun 2002 lopussa yhteens i 70,7 miljardia euroa.

Suurimmat yksityisen puolen ty<ielikevakuuttajat ovat
Varma-Sampo ja Ilmarinen, joiden j?iljessa kirivdt hyvdd
vauhtia Eliike-Tapiola ja Eliike-Fennia. Kaksi pieninri ovat
ruotsinkieliset Elekevakuutus Veritas ja ahvenanmaalainen
Pensions-Alandia.

Lakisddteisen eldkevakuutuksen isointa pottia hoitavat
elekevakuutusyhti<it (59,1 o/o), Kuntien eldkevakr.rutuksella
on 17,6 prosenttia. Muiden erityistyciel dkevakuutusyhtitiiden
14,4 prosenttia ja ellkeslitioiden ja kassojen hallussa on 8,9
prosenttia. Luvut ovat kesikuun lopulta.

Ellkkeensaajien mldrllll mitattuna suurin on Kuntien
eldkevakuutus, joka huolehtii ldhes koko kuntasektorin
elakkeistd. Valtion elekerahasto hallinnoi 180 000 vakuu-
tetun ty<ielikkeiti ja Maatalousyrittdjien ellkelaitos MELA
huolehtii liihes 300 000 maatalousyrittdjdn ja -elikellisen
vanhuudenturvasta.

Yhteensi TEL-tyciellkevakuutettuja oli viime vuoden lopus-
sa 1,2 miljoonaa Suomessa asuvaa palkansaajaa ja tyciellkkeella
590 000 palkkatycistl sekl vajaat 100 000 yritystoiminnasra
elikriitynyttd. Kunnat ja valtio huomioiden tycieldkettd kar-
tuttaa yli kaksi miljoonaa tycissd olevaa.

Korvamerkittyd rahaa

Suomen liityttyii Euroopan unioniin suomalaisten lakislltei-
set tydeldkkeet suojatriin omiin ellkeyhtioihin. Ne katsottiin
kansalIisvarallisuudeksi ja oli erotettava vakuutusyhtiriiden
muusta liiketoiminnasra.

Suomen muutosta vauhditti myos vakuutusyhtio Kansan
tapaus. Eka-yhtymln tytir pelasi elekerahansakin ulkomai-
sissa sijoituksissa, emoyhtio sekoitti omansa ja tyttdrcnsl
rahat ja lopulta Kansa ajautui konkurssiin, jonka jalkipyykin
pesu on kestinyt nlihin pliviin asti ja saataneen puhtaaksi

$tde/dr)<e J o 2oO24
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vuoden loppuun mennessi. Konkurssin
kustannuksii n ovat osallistuneet kaikki
Suomen tyonantaiat ja palkansaajat ko-
rotettuna TEL-maksuna.

Suomi kdvipieneksi

Ty6eldkevarojen riittivyys on viime
vuosina pyritty turvaamaan etsimdl-
la niille entistd parempaa ruorroa
kansainvdlisilti laina-, korko- ja osa-
kemarkkinoilta. Ennen vuotta 1997
ryoeldkelairokset sijoir(ivat varansa
suomaIaiseen elinkeinoellmddn pdd-
osin yrityksille annettuina lainoina. Ne
eivdt rahamarkkinoiden vapauduttua
kuitenkaan enil pystyneet kilpaile-
maan markkinaehtoisen lainan kanssa
ja timd nk. TEL-takaisinlainaus me-
netti suosiotaan.

Asiakaslainojen tiIalle ovat astuneet
osakkeet ja joukkovelkakirjalainat, joi-
den viri ei ole enld puhtaasti sinival-
koinen. Ulkomaiset sijoitukset pdiosin
EU -Euroopassa tarjoavat monipuolisen
valikoiman sijoitusinstrumentteja, mah-
dollisuuden riskien hajauttamisecn
ja toimivammat jalkimarkkinat kuin
pienessd Suomessa.

Varma ia tuottava - tuskin!

Tyoelakelaitoksia koskevassa laissa vaa-
ditaan, etti TEL-varat on sijoitettava
"tuottavasti ja turvaavasti". TImdn
mantran ovat ekonomistit aikoja sitten
tuominneet ristiriitaiseksi. TaIouden
lakien mukaan hyvd tuotto ja turvaa-
vuus viihtyvdt yhdessd vain hurskaissa
toiveissa. Paasaenro on, ettd keski-
mdlrdistd tuottavampi sijoitus sislltdd
keskim Ilrdistd suurempia riskej I, joten
hyvli varmaa tuottoa ei valitettavasti
voi saada. Hajauttamalla sijoituksia
pystytddn riskejd toki pienentimddn.

oa t

Niinp i yhtioiden sijoitusfi losofi oihin
on tullut uusia elementtejd.

- Meidin sijoituspolitiikkamme
avainsanat ovat varmuus, tuottavuus,
hajautus ja likviditeetti, sanoo Suo-
men suurimman tycieldkevakuuttajan,
Kuntien eldkevakuutuksen Kevan va-
ratoimitusjohtaja Timo Viherkentt[ .

Kuntasektorin yli puolen miljoonan
nykyisen ja tulevan elakeldisen rahastoa
kartutetaan kohteissa, joita Kevan si-
joittajat pitivlt paitsi mahdollisimman
varmoina ja tuottavina, mycis helposti
rahaksi muutettavina.

Kevan sijoituksista on tdndin jo 70
prosenttia ulkomailla. Kun niistd on
huomattava osa euroalueen ulkopuo-
le[[a, Viherkentdn mielestd euroalue
on jo vdhitellen kotimarkkina-alueen
asemassa. Varat on hajautettu moneen
kohteeseen, useille toimialoille ja eri
sijoitusinstrumentteihin, jorta maksu-
valmius sailyisi kaikissa olosuhteissa.

- Ennen vuotta 1998 lehes kaikki
sijoituksemme olivat Suomessa ja 90-
Iuvun alussa lainojen osuus sijoitus-
kannasta oli huomattava, kertoo mycis
El ake-Tapiolan sijoitusjohtaja Hanna
Hiidenpalo, joka on yli kymmenen
vuoden ajan toiminut eri sijoitustehti-
vissi Tapiola-yhtioissl. SinI aikana lai-
nat ovat muuttuneet joukkovelkakirja-
lainasalkuksi ja muutenkin salkusta on
tullut ldhes tdysin markkinaehtoinen.

- Asiakaslainojen osuus El ike-Tapio-
lan sijoituskannasta o[i aiemmin huo-
mattava, mutta hajautus Idhinnd euro-
alueelle on pienentdnyt Suomi-riskin
osuuden alle puoleen. Korkosijoituksis-
sa ollaan jo nyt vain noin neljdnneksen
painolla Suomessa, hdn sanoo.

Ptirssi iyriiii

- Meidan joukkovelkakirjasalkkumme
arvosta on yli puolet valtioiden liik-

kohtalon su

kevakuutuksen varatoimitusiohtaia Timo

prosenttia ulkomailla. Kun nlistl on huo-
euroalueen ulkopuolella, euroalue on io
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keelle laskemia lainoja; niisti enid vdhdn
suomalaisia, kertoo Suomen suurimman
yksityisen ty<iel dkeyhtirin Varma- Sam-
mon siioitustoiminnon johtaja Jorma
Leinonen. Volyymit ovat Suomessa liian
pienid, salkun vakauden fa hajautuksen
kannalta on luontevaa valita euroalueelta,
mm. Saksasta joukkolainoja, joilla on
hyvd likviditeetti.

Monien TEL -yhti<iiden sijoitussalkusta
tuli 1990-luvun pitkdn noususuhdanteen
aikana p<irssipainotteinen. Ei siksi, ettd
varainhoitajat olisivat hullaantuneet os-
ramaan pcirssiosakkeita, vaan siksi, ettd
p<irssin tuotto on viimeisen kymmenen
vuoden aikana ollut keskimilrin erin-
omainen. 90-luvun puolivilissl tel-si-
joitusten markkina-arvosta oli osakkeissa
vain kuutisen prosenttia, vuosisadan
vaihtuessa osuus oli lehes viisinkertainen.
Parhaat vanhat omistukset - kdrjessl
Nokia - ovat paisuttaneet salkun arvoa
hykerryttlvlsti.

- Yksi parhaita sijoituksiamme on
ollut Nokia, kertoo Leinonen. Sitd on-
nistuimme sird pairsi myymddn aioissa
ennen kurssilaskua, joskaan ei aivan
huippuhintaan.

Yliopistokaupungit vetevet

Kiinteistcisijoitus jatkaa TEL-yhtioiden
pitkaaikaissijoittamisen leipnlajina ja tall a
hetkella se on kasvamaan pIin. Kuntien
eldkevakuutuksella on tdlla hetkella sal-
kussaan yhdeksdn, Varma-Sammolla kol-

mentoista ja Elake-Tapiolalla runsaan
kahdeksan prosentin kiinteistosiivu.

- Pitkalla aikaviilill?i odoramme
kiinteistosijoituksista noin seitsemln
prosentin tuottoa sijoitetulle pdd-
omalle, kertoo Varma-Sammon Jorma
Leinonen. Yhtidlle on parhaillaan
menossa mm. Tampereella Finlaysonin
tehdasalueen noin 100 miljoonan euron
kiinteistciprojekti.

Kuntien elakevakuutus ei Timo Vi-
herkentdn mukaan ole asettanut erillisti
tuottovaatimusta kiinteisttjsijoitukselle.
Kevalla on tdlli hetkella kiinteistciissd
1,1 miljardin euron sijoitusvarallisuus
- valtaosa toimitiloja ja asuntoja. Osuut-
ta ei aiota kasvattaa.

- Kiinteistrisijoitustemme painopiste
on liike- ja toimistokiinteisttiissd, .ioita
rakennamme halutuille paikoille kas-
vukeskuksiin, kertoo Eldke-Tapiolan
Hanna Hiidenpalo. - Uskomme, ettd
kiinteistot ovat pitemmalla tahtayk-
selle kasvusektori, vaikka tdllii hetkella
kiinteisttijen tyhjyysaste onkin hieman
kasvanut. Parhaat rakennuskohteet
ovat yliopistokaupungeissa, ei vain Ete-
ld-Suomessa vaan myris Jyviiskyliissii,
Kuopiossa ja Oulussa.

Nukkuuko el6kepi6oma?

Rahoitusmaailman ykkoshdmmentl-
je Bj6rn 'Wahlroos syytti .iokunen
vuosi sitten, ettd TEL-yhticit eivdt saa

eldkerahoille riittiviI tuottoa. Eliike-

Tapiolan Hiidenpalo vastaa syytdkseen
sanomalla, ettei pidi yleistdl. Yhticjiden
suorituskyvyssd on eroja ja hanella on
kanttia sanoakin, kun yhtici pddsi viime
vuonna TEL-yhtitiistl parhaaseen sijoi-
tustulokseen.

- Jos tarkastelemme Eldke-Tapiolan
osakesalkkua ja erityisesti suoria omia
osakesijoituksia, tuotto on viiden vuoden
aikajdnteelle vuositasolla + 9,5 prosenttia.
Samana aikana eurooppalainen osakein-
deksi on tuottanut vuositasolla prosentin
miinusta. Samoin meidln korkosijoituk-
siemme tuotto on neljin vuoden tarkaste-
luvalilla ylittl nyt vertailuindeksinsi.

- Eleke-Tapiolan sijoitusstrategia on
fundamenttildhtciinen, mikd tarkoittaa,
ette emme esimerkiksi sijoita johonkin
toimialaan, vaan poimimme sieltd mie-
lestdmme lupaavimmat kohteet, selittdi
Hiidenpalo.

- TEL-yhtididen huono tuotto liittyy
takavuosikymmenten erilaiseen tilan-
teeseen, sanoo Kevan Viherkenttl, joka
ennen huhtikuussa tapahtunutta siirty-
mistiln kuntapuolen eldkesijoittajaksi
palveli valtiovarainministeririte. Mennei-
nI vuosina takaisinlainauksella oli TEL-
yhtiriiden sijoituksessa keskeinen merkitys.
Paljon muutoksia on tapahtunut.

Varma- Sammon sijoitusjohtaja Jorma
Leinonenkin vakuuttaa, ette TEL-yhti-
ciiden sijoitustoiminta on tene piivd.nl
varsin tehokasta. - Kaikki ovat selvinneet
hirvedn hyvin. Vakuutusvalvontavirasto
siti paitsi valvoo yhtioiden toimintaa ja
sinne esitetddn jo neljdnnesvuosittain
tilanneraportti, joten viranomaisilla on
hyvdt tiedot tilanteesta.

Haia[[een kuin varpusparvi

Tamen pdivln sana on riskien hajautta-
minen ja trendi ndyttdd jatkuvan lahitu-
levaisuudessakin.

- Koko ajan pyritldn katsomaan uusia
sijoitusmahdollisuuksia, kertoo Leinonen.
Tuoton pitil meiddn mielestimme olla
mahdollisimman riippumaton sijoitusla-
jista, joten salkku hajautetaan.

Kuntien eldkevakuutta.jaa Kevaa eivdt
vakavaraisuussddnndkset sido, mutta kun-
nallinen elakejdrjestelmii on pikku hiljaa
perusteiltaan ldhestymdssd yksityisen
sektorin mallia. Mycis sijoittaminen tulee
Timo Viherkentdn ennustuksen mukaan
jatkuvasti monipuolistumaan ja myds
moni mutkaistumaan.

- Viime vuosien trendind ovat ns.
vaihroehtoiset sijoitukset, mm. pddoma-
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siioituskannasta oli aiemmin
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sijoirusrahastot, suorat sijoitukset sekd.

hedge-rahastot, joissa on hyvd tuottopo-
tentiaali, sanoo Viherkentte. Euroalue
alkaa vdhitellen olla kotimarkkina-
alueen asemassa ja rahoitusmarkkinat
ovat lopullisesti kansainvilistyneet.
Pdaomasijoitta.jat kokoavat rahoituspa-
ketteja eikd vakuutuslaitoksilla ole endd
erityistd roolia suomalaisen elinkeino-
elaman rahoittajana.

Eleke-Tapiolan Hiidenpalo mainit-
see, et ( a uusia sijoitusinsrru ment teja ja
-lajeja on kaiken aikaa tullut salkkuun,
mm. pddomaehtoiset sijoitukset ja high-
yield korkoinstrumentit.

- Uskon, etta haiauttaminen jatkuu
Suomen ulkopuolelle ja mycis johdan-
naisren kdyttri tulee lisllntymdin.

Palkansaaja yhI passiivinen

Ruotsin ja muissakin llnsimaissa kdy-
tossd oleva malli, missd palkansaaja
saa halutessaan sijoittaa osan elake-
rahastaan, ei nlytd rantautuvan viell
Suomeen.

- Tyontekijciillahan on oikeus osal-
listua TEL -yhticinsd yhtir;kokoukseen,
paljastaa Hiidenpalo. Seuraamme aktii-
visesti kiytdvdd keskustelua ja uskoisin,
ettd jollakin aikavalilla paineet tlmdn

suuntaiseen kehitykseen kasvavat. Sil-
loin jdrjestelmdn on kyetrdvd vastaa-
maan haasteisiin.

Teksti: Eevo Holtsonen
Kuvot: Uzi Voron

PARHAAT IA
YARIfiA-SAMFO:
KAUTIAAIKO| EII PARAS: t{okia iota
myytiin aioiss+ ioskaan ei lhan hulppu-

myyda

PARAS:
naan
aikana
sasti noln kotmannes lttieltt.
HYV& Baltian siloitusrahasto, jonka
kurssl noussut 5o %. El kultenkaan
lmrin suurisiioitus.
HEll(KO ESITYS: Sonera ei mennyt
tuubiin. El mffiaiolssa.

ELflKE.TAPIOtA:
lfit TTAA|KOIEi| PARAS: fot-AutomatF
or, iohon siioitettiin jo ennen p6rssllis-
tfitumista. Siioitetun peeoman tuotto
45ooV".

salkkuun
Puhiethn
980h.

rahastot, paltsl rapanl.
HUOilOfA SrrOtTUKSrA HW|A oPE-

noteeraamaton
merkitteve siioitus.

raiobsa

HELTfi:
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ian kulmassa

ILMARINEN:
- Ktmppi Espalla
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sia) hlnta FIM 6 MRD

Unioninka-
dutte
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- Kauppakeskus
tusosuus zz,5 7o)
- Kansakoulukuia r,
Rakenteilla:
- lepp{rraaran
25,5 %), ykk6svaihe
kakkosvaihe v. zoo5
- llovo Groupin toimitalo Helsingin
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lilhtesk ETK, TEIA Elflke-Tapio-
Kevan Timo Vlher-
lorma Leinonen,
fari Puhakka,

Steni-

OITUKSEMME
VARMA.SAMPO:

ioka -Annankadunpeekonttorl
nousl
fuusioitui briftilEisen Scottish & !Iew- Finlaysonin tohdasproielCl Tampe-
castlen kanssa.
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ELAKE.FENNIA: pflXkonttori Hetsingin
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- Misti tdssl seminaarissa olikaan tar-
koitus puhua, kyryy touhukas vihreiden
edustaja paneelikeskustelun alkajaisiksi.
Entinen ministeri oli lupautunut jo
kuukausia sitten puolueensa edusrajaksi
ikiiintyvan Suomen tulevaisuutta kesit-
televldn seminaariin.

- Mind en kuulu suuriin ik2iluokkiin,
korostaa 1950 -luvulla syntynyt kokoo-
muksen edusta.ia yleistin kysyessd, miten
Suomi hankkii tycivoimaa suurten iki-
luokkien jiiityii elikkeelle. Entinen mi-
nisterimies mycintld, ettl pitiisi peerree,
keitd Suomeen halutaan.

- Mutta eikiihin asia ole kunnossa
vuoteen 2030 mennessi, hdn lupaa. Ky-
syjl ei viiitii vastaan. HIn tietli - toisin
kuin vastaaja - ettl silloin suuret ikeluo-
kat ovat jo pddosin mullan alla ja Suomi
on siirtynyt pienten iklpolvien kauteen.

Sosiaalidemokraattien kansanedusta-
jan mukaan ty<ivoimareservit riittdvlt,
kunhan tytittomdt, siirtolaiset ja vam-
mautuneet saadaan ruortavaan ryrih<in.
Vaikkapa hoitajiksi laitoksiin ja sairaa-
loihin tai opettajiksi kouluihin.

Mistii Suomen plittijien haparointi
johtuu? Muualla Euroopassa tulevaa
viestrikehityste on pohdittu monelta
kantilta jo toistakymmenti vuotta. Meil-
le eduskunta pidtti vasta Iskettiin, etri
seuraava hallitus saa piirtdi suuntaviivat
Suomen siirtolaispolitiikalle.

- Ei pida paikkaansal Eduskunta on
tehnyt valtavasti ty6tfl asian eteen. Viiden
puolueen yhtiikciyttii-yhdistys tyrmll
vditteen yhdesti suusta. Pilt nycikyttele-
vit ja puhetta piisaa. Oululainen edusraja

Terttu Levonen
Toimittoia,YTM

antaa tukea mikkeliliiiselle ja Kainuun
toveri helsinkiliiiselle.

Joukon kuopus, vasemmistoliiton
nuorehko naisedustaja muistaa suoma-
laisten elemed koskevan tutkimuksen.
Siine luki, ettd kalastus ja kuorolaulu
parantavat elimenlaarua! Yleistin
viittaus Stakesin selvitykseen, joka
osoittaa yli 75 -vuotiaiden saamien pal-
velujen mdirdn leikatun kymmenessd
vuodessa puoleen, ei sen sijaan kirvoita
keskustelijoilta kommentteja.

Entd onko oikein kd.yttfli tervey-
den- ja vanhustenhuollon kipedsti
tarvitsemia verovaroja urheiluhalleihin
ja Helsingin stadionin kattamiseen?

- Ei asioita voi ndin asettaa vastak-
kain! Esimerkiksi luistelu on suositel-
tavaa kuntoa yllapitavaa toiminraa,
opettaa keskustan sosiaali- ja terveysky-
symyksiin perehtynyt kansanedustaja.

Kohta kiireiset poliitikot ovat
saaneet kyllikseen. He vilkuilevat
kdrsimdttcimini kelloa, Arkadianmd-
ki kutsuu. Yleiso luovuttaa. Terkeet
kysymykset jiiivlt vaille vastauksia.
Paneeli peettyy.

Vaaleihin on aikaa nelisen kuu-
kautta. Kunhan vaalikampanja p1lsee
vauhtiin, se vienee ehdokkaan pika-
kiiynnille mycis terveyskeskukseen tai
pitkaaikaisosastolle. - Tahan meidan
on saatava muutos, harvinainen vieras
vakuuttelee kasvoillaan mytitdtuntoi-
nen ilme.

Vaalien jnlkeen koittaa kuitenkin
Unohduksen Aika. Lupaukset unohtu-
vat ja valtaeliittiin valittu edustajamme

klyttiytyy kuin eleisi ikuisesti ter-
vettl keski-ikaa. Tai ainakin tietdisi
kuoleyansa ennen kuin jalat menevdt
niin huonoon kuntoon, ettei vessaan
pdlse ilman apua. Unohmjat kutsuvat
vaalin jllkeist[ kauma Realismin Ajaksi
ja itselln reaalipoliitikoiksi, kirjoittaa
toimittaja Juha Numminen.

Vanhusten tilannetta kartoittavan
Suomen Potilasliiton korttikampanjan
tuhannet vastaajat suosittelevat pdittd -
jiii itse kokeilemaan pitkiaikaishoidon
todellisuutta. Vastaajien mielesti jo-
kaisella tulee olla oikeus arvokkaaseen
vanhuuteen. Mutta se vaatii resursseja
ja vaihtoehtoja vanhustenhoitoon seki
helpotusta henkil<ikunnalle. Vanhus-
ty<in arvostuksen olisi nd.yttlvi mycis
palkkauksessa, vaatii valtaosa kortti-
kampanjan vastaajista.

Poliitikon nek<iala ylti6 vaalikau-
den pddhin. Omaa suosiota ei hevin
vaaranneta ottamalla kantaa "kaukai-
siin", seuraavan vaalikauden asioihin.
Ei vaikka, kyseessl olisi koko Suomea
koskeva mullistava muutos, vien van-
heneminen ja vdheneminen. Tulevat
talkoot koskevat meit?i kaikkia, niin
nuoria kuin vanhojakin. Silti politii-
kassa vdistdmdtttimid pant<iksi ii lykii-
taan - varmuuden vuoksi - seuraavalle
eduskunnalle.

Eduskunnassa on tulevaisuusvalio-
kunta, jonka tarkoitus on avartaa kan-
sanedustajien aikaperspektiiviii. Vaik-
ka silla on klytcissiin maan parhaat
asiantuntijat, tulevaisuustihyilyn anti
on heiverciistd: llhinnd kompromissi-
Iitanioita. Niisti tuskin kiytyy avaimia
tulevaisuuden haasteisiin.

Vastuu ei pysihdy poliitikkoihin,
silla he ovat aanestejien valitsemia,
kuuluu demokratian puolustus. Mutta
onko kansan tahdolla enil kiytdnncin
merkitystl? Demokratiavaje on tosiasia,
silli senioreilla eiki nuorillakaan ole
kansanvallan ytimessi juuri edustusta.
Senioreja on jdlleen vlestriosuuteen
nlhden yhti niukalti ehdolla kuin
ennen.

Toiset puhuvat jopa demokratian
kriisistl, silld rahanvalta on heiden
mielestldn sivuuttanut kansanvallan.
Poliitikkojen puheet iadvdt ontoiksi,
koska globaalitalous ja markkinat sa-
nelevat elemen ehdot. Amerikkalais-
tutkija Christopher Laschin mukaan
pieni eliitti on kaapannut vallan. Kansa
saa luvan kuunnella, mutta plittiksen-
teossa se on tarPeeton.

Reaali-
politiikkaa
unohduksen
aiassa
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Y-l siselvir vs t vciel.ikcalan yhrei-
I ,' r.n paiuelukeskuksen perus-

f1 ,*-i..r,, on valmistunut.
I-./s.n mukaan perusraminen
edellyttdd mycinteisid pldtoksid nope-
asti keskeisiltl tyoellkealan toimijoilta.
Liseksi se vaatii, ettl koko toimiala on
valmis osallistumaan palvelukeskuksen
toimintaan omistajana tai asiakkaana.
Varhaisin ajankohta palvelujen keyn-
nistdmiselle olisi vuoden 2006 alku.

Selvitystyoss c linjattiin yhteistyon
l:rajuutta, sen aikataulua ja kustannus-
vaikutuksia. Palvelukeskuksen hallin-
to- ja liiketoimintamallin laatimisessa
kdytettiin apuna ulkopuolista konsult-
tia. Arvonlisdvero- ja kilpailuniikokoh-
tiin voidaan paneutua vasta nyt, kun
palvclukeskuksen rooli ja toiminta ovat
esiselvityksess d selkeytyneet.

Yksityisen sektorin tydeldkeuudis-
tuksista sovittiin selvityksen aikana.
Siksi projektiryhmi on voinut laatia
lakimuutoksiin sovitetun arvion palve-
lukeskuksen perustamisen aikataulusta
ja sen vaatimasta tyrimddrdsti.

Yksi yhteinen tietovarasto pohiana

Tyoel ekelakien muutokset edellyttdvdt
elikkeen ansainraan ja elikkeen laske-
miseen liittyviin tietojdrjestelmiin ra-
dikaalia muutosta. Tyc;elakealan laaja
yhteistoiminta edellyttld, ette tieto-
.jirjestelmdt perustuvat yhteiseen tie-
tovarrstoon. Telloin vlltetdan tietojen
moninkertainen rekisteriinti ja siihen
liittyvdt virheet ja niiden selvittely.

P:rlvelukcskuksen toiminta on
jCrkevintl ajoittaa siihen vaiheeseen,
jolloin toimitaan yhteen kirjoitettujen
tycieldkelakien (TYEL) mukaisesti.
Yhteistyd aloitettaisiin rakcntamalla
uusi ansaintatietokanta ja siihen liitty-
vdt palvelut. Tyon on arvioitu kestrivdn
runsaat kaksi vuotta. Tyr;n pitaisi olla
siis hyvissd vauhdissa vuonna 2003,

jotta palvelukeskus voisi aIkaa tarjota
palvelujaan jo vuoden 2006 alussa.

Kired aikataulu edellyttdl yhteis-
ryokumppancilta tiukkaa sitoutumis-
ta, koska samaan aikaan joudutaan
tekemdin nykyisiin jlrjestelmiin nc
muurokset, jotka tulevar voimaan vuo-
den 2005 alusta. Myris VILMA-tyot
on saatettava loppuun ennen vuoden
2004 alkua.

Tavoitteen a kattava yhteistyti

Projektiryhmdn mielestl yhteistyo on
jlrkevintd rakentaa siten, ettl se koskee
la:rjasti tyoeldketurvan hoitamiseen tar-
vittavia tietoj lrjestelmi :i. Ulkopuolelle
jiisivdt vain selvdsti asiakasrajapintaan
liittyvdt tietoj irjestelmit ja tyrieldkeva-
rojen hoitoj drjestelmdt.

Palvelukeskuksen hyodyt olisivat
suurimmat, jos se laajentuisi koske-
maan myos muita tietojdrjestelmiI
kuin yhteistl ansaintatietokantaa ja
sen palveluja. Selvitystyossi laskettiin
yhteisen palvelukeskuksen kustannus-
hyodyt vuoteen 2015 asti eli yli ny-
kyisten tietojirjestelmien elinkaaren.
Kustannushycidyt olisivat huomattavat
tyoeldkealalle.

Nykymeno[[a pula osaavasta
henkitdsttistii

Palvelukeskuksen perustaminen .ja
alkuunsaamincn on suuri invesroinri.
Se vaatii ryotd ja rahaa. Ldhivuosina
Elaketurvakeskus ja eliikelaitokset
hyrityisivdt siinl, etti uuden ansainta-
tietokannan ja sen palvelujen suunnit-
telutyciti ei tarvitsisi tehdl. Kustannus-
sdlstcijl syntyisi asteittain vasta vuoden
2006 j:ilkcen, kun tietojerjestelmid ja
niihin liittyvia palveluja uusitraisiin
yhteistyciss ii palvelukeskuksessa.

Projektiryhm in laskelmat osoittavat
selvdsti, ettl nykymallilla jatkamisen

suurin pulma tulee olemaan osaavan
henki16ston riittdvyys. Ldhimmin
kymmenen vuoden aikana tycieldke-
alan osaajia siirtyy pois tyoeldmlsti
niin paljon, ettei tietoj drjestelmien
paallekkaiseen tekemiseen resu rsseia
kannattaisi tuhlata. Vaikka tyot teh-
taisiin yhdessd, sekin edellyttaisi kykye
kilpailla tiukkenevilla tyomarkkinoilla
uusista osaajista.

Ty6ettikeatan omistama osakeyhtiti

Suunniteltu palvelukeskus olisi selke-
dsti tyoeldkealan osaaja. Siksi ei enii
haluta puhua IT-palvelukeskuksesta.
Vaikka IT-asioiden osaaminen on pal-
velukeskuksessa tarpeen, niihin liittyvd
asiantuntemus hankittaisiin nykyiseen
rapaan suunnittelu- ja kdyttopalvelujen
toimittajilta. Verkostoja hyr;dyntamall e

palvelukeskuksen toimintaan saadaan
tarvittavaa tehokkuurta ja sopeutu-
miskykyi.

Eleketurvakeskus ja yksityisen
sektorin ryoeldkelaitokset omistaisi-
vat alkuvaiheessa palvelukeskuksen.
Julkisen sektorin mukaantulo aina-
kin asiakkaana olisi myos tdrkeid.
Tehokas toiminta edellyttdisi, ettd
palvelukeskuksen johdolla olisi riittdvd
toimintavapaus ja omistajien tuki teh-
da koko toimialan kehityksen kannalta
perusteltuja pldtoksii.

Bo Lundqvist
E lii ket u rva ke s ku kse n t i eto h a I I i n n o sto

ja yleishollinnosto vastoovo johtajo

Tviielflkealan
phlvelukeskus

- investointi
tulevaisuuteen
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ahastoelake on osa Ruotsin
uudistettua vanhuusellkej dr-
jestelmii, joka muodostuu

rtrsteisesta ellkkeesti
ja asumiseen perustuvasta vdhimmiis-
turvan takaavasta takuuellkkeeste.
Tuloperusteista vanhuuselikettl kar-
tuttavasta 18,5 prosentin kokonaisva-
kuutusmaksusta 2,5 prosenttiyksikkr;a
karturtaa rahastoellketti ja 16 prosent-
tiyksikkoa ansairrracli ketri.

Rahastoelakkeeseen kaytet tav a 2,5
prosenttiyksikkcii rahastoidaan. E[1ke
mddrlyryy yksililllisten sijoirusten ja
sijoitustuottojen mukaan. Vakuutettu
voi halutessaan itse valita mihin rahas-
toihin rahastoelikevaransa sijoittaa.
Ansaintaelikkeen osaa vakuutusmak-
susta ei rahastoida, vaan se kiytetiin
.iakojdrjestelmdperiaatteen mukaisesti
maksussa olevien elakkeiden kustanta-
miseen. Ansaintaeldke perustuu lasken-
nalliseen vakuutusmaksujen kertymlin
ja indeksitarkistuksii n.

SijoitustutoiIta katto

Lakisiiteiselli eldkej drjestelmalla ja si-
ten mycis rahastoe lekette varten si.joitet-
ravilla tuloilla on katto, jonka ylittlvistl
tuloista eldkettc ei kerry. Bruttotuloina
ilmaistuna lakislriteisen ellkejdrjestel-
m1n katto on noin 33 817 euroa vuo-
dessa eli noin 2 818 euroa kuukaudessa
vuonna 2002.

Katto on suunnilleen toimihenkiloi-
den keskipalkan suuruinen ja puolitoista-

Eleikerahastoien
Ruotsissa vakuutetut ovat vuodesta zooo alkaen saaneet itse
peattee, mihin rahastoon sijoittavat osan [akisditeisestd vanhuus-

elti kema ksusta. Va n h uuse[6kkee n perusteena olevasta r8,5
prosentin maksusta vakuutetut voivat sijoittaa vuosittain 2,5

prosenttiyksikkde ja kartuttaa varoilla rahastoeldkettd. Alku ei ole

ollut paras mahdoltinen. Eldkerahastoien arvo on pudonnut keski-

md6rin yli kolmanneksen.
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kertainen tyontekijriiden keskipalkkaan
verrattuna. Elakkeen perusteena olevia
tuloja miirdttlessd bruttotuloista
vlhennetlln kuitenkin 7 prosentin
suuruinen tycintekij an eldkemaksu, jo-
ten vakuutetun on mahdoilista sijoittaa
rahastoel dkettdln varten en intdln noin
786 euroa vuodessa.

Rahastoellkevakuutusta hoitaa
Rahastoelakeviranomainen, PPM eli
Premiepensionsmyndigheten, joka si-
joittaa maksut vakuutetun valitsemiin
rahastoihin. Valittavana on noin 600
rahastoa, joita hoitaa noin 80 rahas-
toyhtidtd. Maksuja voidaan sijoittaa
enintlin viiteen PPM : n hyvdksymiin
rahastoon samanaikaisesti. Vakuutetut
voivat vapaasti ja kustannuksitta vaihtaa
rahastoja.

PPM hoitaa sijoitusten siirrot ja
kirjaa kertyneet pdlomat vakuutetun
rahastoeleketilille. Jos vakuutettu ei
itse halua valita rahastoa, maksut sijoi-
tetaan valtiollisen Sjunde AP-rahaston
hallinnoimaan rahastoon, Premiespar-
fondeniin. Halutessaan vakuutettu voi
myohemmin vaihtaa muihin rahastoi-
hin, mutta hhn ei voi endl palata takaisin
Premiesparfondeniin.

Nuoria ei kiinnosta

Syksylli 2000 noin 4,4 mTljoonaava-
kuutettua sai ensimmlisen kerran itse
pldttdl mihin rahastoon sijoittaa osan
lakisddteisestl vanhuuselikemaksusta.
Valinta koski vuosien 1995-1998 aika-
na kertyneiti rahastoelekevaroja, jotka
vastasivat kahta prosenttia kunkin vuo-
den elikkeen perusteena olevista tulois-
ta. Temen f dlkeen ellkettd on kertynyt
2,5 prosenttia elekkeen perusteena ole-
vista tuloista.

Ensimmdisessd valinnassa 67 pro-
senttia elikesddstdjistd teki aktiivisen
sijoituspddtriksen. Kevldlld 2001 el2ike-
sdlstljien joukko kasvoi noin 490 000:
lla ja tInI vuonna noin 195 000:lla.
Uusista elikeslistljistd vuonna 2001
vain 18 prosenttia ja vuonna 2002 vain
14,1 prosenttia teki aktiivisen valinnan.
Talla hetkella 62 prosenttia rahastoele-
kesddstljistl on sijoittanut rahastoele-
kevaransa muualle kuin Premiespar-
fondeniin. Vakuutetut ovat valinneet
keskimdirin noin 3,4 rahastoa.

PPM:n teettlmien haastatteIutut-
kimusten mukaan yleisimmit syyt va-
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rrcrat fakkaselta uotsissa
linnan suorittamatta jdttlmiselle ovat
kiinnostuksen.ia riittdvdn tiedon puute.
Vuosien 2001 ja 2002 uudet ellkesdls-
tijit ilmoittivat lisdksi kertyneiden ela-
kevarojen vlhyyden yhteni yleisimplnd
syyni valinnan suorittarnatta jdttdmi-
selle. Vuoden 2001 ja 2002 valintaan
oikeutetuista suurin osa olikin nuoria.
Valtaosa niistd, jotka eivdt olleet vield
tehneet aktiivista valintaa, uskoi kuiren-
kin tekevdnsl sen my<ihemmin.

Valitsematta j dttdneiden joukossa
on myds niitd, jotka ovat tietoisesti.jdt-
tineet valinnan tekemdtti pysylkseen
Premiesparfondenin eldkesldstdj dnI.
NIin toimineet vakuuretut ovat ker-
toneet toimintansa ensisijaisena syyni
olleen ratkaisun siirtdminen mycihem-
pidn ajankohtaan. HeidIn mielestdln
rahasto my<is vaikuttaa turvalliselta
vaihtoehdolta.

PPM:n tilastot osoittavat, ettl ruot-
salaiset eivlt ole kovin aktiivisia vaihta-
maan kerran valittuja rahastoja. Vuoden
2002 alkuun mennessl vain vajaat neljd
prosenttia rahastoelekesddstljistd oli
muuttanut valintaansa jlrjestelmln
voimaantulosta I ehtien.

Arvo romahtanut

Viime aikojen prirssikehitys tuskin
ainakaan lisdi sijoitusinnostusta.
Sijoitettujen elakerahastojen arvo on
pcirssilaskussa romahtanut. Suurin osa
vakuutettujen valitsimista sijoituksista
on osakerahastoissa. Niiden arvo on
myds laskenut eniten.

Viimeisimmln (15. 10.2002) PPM :n
julkaiseman tilaston mukaan eIikera-
hastojen arvo on pudonnut 37,3 pro-
senttia. Ellkemaksuja on sijoitettu eri
rahastoihin lahes 94 miljardia kruunua.
Talla hetkelli niiden arvo on noin 59
miljardia kruunua. Vuoden 2001 lo-
pulla rahastojen markkina-arvo oli 88,1
prosenttia niiden hankinta- arvosta.

Parhaan rahaston arvo on noussut
l8 prosentria hankinra-arvostaan .ia
huonoimman puolestaan laskenut 75
prosenttia. Oheisessa taulukossa on
esitetty tdmdn hetken 20 markkina-
arvoltaan suurinta rahastoa. Parhaiten
menestynyt rahasto l<;ytyy sijalta 18.

Premiesparfonden on markkina-
arvoltaan selvdsti suurin rahasto. Ra-
haston noudattama sijoituspolitiikka
on maltillisempaa kuin muissa rahas-
toissa keskimddrin, mutta muutoin se

on verrattavissa muihin markkinoilla
toimiviin rahastoihin. Sen varoista
neljisosa on sijoitettu ruotsalaisiin
osakkeisiin, 65 prosenttia ulkomaisiin
osakkeisiin ja loput obligaatioihin seka
rahamarkkinoille. Rahaston markkina-
arvo on talla herkella 68 prosenttia sen
hankinta- arvosta.

Liian aikaista huolestua

Vakuutetun tulevan rahastoeld.kkeen
kannalta riskin ha.iauttaminen on
ensisijaisen tdrked.d. Syksyn 2000
ensimmdisti rahastovalintaa selvittl-
neen Tukholman kauppakorkeakoulun
tutkijan Stefan Engstr<imin mielestd
vdhemmdn koulutetut palkansaajat
eivdt hajauta riskia yhta paljon kuin
hyvin koulutetut. Engstrcimin mielestd

miseen riirtivdsti. Telloin on vaarana,
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Chilen ia Argentiinan
elflketileisst mytis ongelmia

ettl he valitsevat korkeariskisii rahasto-
ja ja Iiian suurilla sijoitusriskeille saat-
tavat menettld suuren osan tulevasta
cl lkkeestlin.

Vakuuterrujen el dkesijoir taminen
on vasta aluillaan, jotcn vield on liian
aikaista arvioida ellkejlrjestelmin
pidemmin aikavdlin yhteiskunnallisia
vaikutuksia. Tulevat elekelaiset eivet
kuitenkaan jed tyhl en piiiille, vaikka

D :il:L*i'ilr,'i,il::
l-( lolliser elrketilit ovar osa

I \rr.lseeterste eldketurvaa.
Maista, .ioissa ne ovat Ruotsin ta-
paan kohdanneet ongelmia, voidaan
mainita muun muassa Chile ja Ar-
gentiina.

Chile on toiminut esimerkkinl
useille ellketurvaansa uudistaville
maille. Sielle yksilolliset elaketilit
ovat olleet kiiyttissiijo vuodesta l98l
lehtien ja ne muodostavat koko laki-
sdlteisen eleketurvan. Elekkeen suu-
ruus riippuu maksettujen maksujen
mId.rIstI ja niiden sijoitustuloista.

Vanhuuselekemaksu on 10 pro-
senttia palkasta tiettyyn ylarajaan
asti. Suurempia maksuja voi maksaa
vapaaehtoisesti.

Elakerahastojen sijoituksilleen
saama reaalituotto on ollut lahes
1l prosenttia vuosina 1981 - 2001.
Maksetut vanhuuselekkeet oYat
olleet keskimllrin suurempia kuin
vanhassa j lrjestelmlss d.

Pakollinen jdrjestelmd ei kui-
tenkaan ole saanut tyrintekij6iden
luottamusta. Vain reilut 40 prosenttia
palkansaajista maksoi maksu.ia vuon-
na 2000. Samana vuonna yrittdjid
ty<ivoimasta oli noin 27 prosenttia.
Heistd vakuutusmaksujen maksajia
oli vain 2,4 prosenttia.

Korkeat hallintokustannukset on
toinen ongelma. Niiden oletettiin
alenevan uudessa jdrjestelmlssl,
mutta kavikin pdinvastoin. Ne ovat
my<is sycineet sijoitusten tuottoja,
jolloin vakuutettujen nettotuotoksi
on jddnyt noin 5-7 prosenttia.

rahastot eivdt lihivuosina toipuisi al-
kuperiise[e tasolleen, sille suurin osa
ruotsalaisten elikkeistl rahoitetaan
edelleen yhteisvastuuilisesti. Rahasto-
eldkesridstdjien enemmistcilll on myos
vield monta vuotta aikaa kartuttaa ra-
hastojaan ennen elikkeelle siirtymistd.

Miko Vidlund
E I ii ket u rvo ke s ku kse n t utki j o

Argentiinan talous kriisissii

Argentiinassa yksiltillisiin ellketi-
leihin perustuva ellkejlrjestelmd
tiydentld perusj lrjestelm iiii. K?iy-
tlntci on ollut voimassa vuodesta
19941?ihtien.

Palkansaaja, joka on maksanut
maksuja jdrjestelmdln vlhintldn
30 vuotta, saa tasasuuruisen vI-
himm?iisel?ikkeen. Lis lksi hlnelle
karttuu ellkettd yksi prosentti kul-
takin 30 vuotta ylittlvdltd vakuutus-
maksuvuodelta enintlln 15 vuoden
ajan. Perusj drjestelmd rahoitetaan
verovaroin.

Ty<intekij e kartuttaa yksilollista
el eketiliad n vanhuusel lkemaksulla,
joka on 1 I prosenttia palkasta tiet-
tyyn yllrajaan asti.

Telle herkella elakejarjestelmr
on vaikeuksissa, silla lama on ajanut
maan vararikkoon ja vaikeaan yhteis-
kunnalliseen kriisiin. Kriisin takia
hallitus on alkanut rajoittaa rahojen
nostoa pankista. Ellkerahastojen
varoja on puolestaan kdytetty valtion
velan maksuun. Varoja on vaihdettu
valtion velkakirjoihin erittlin epd-
edulliseen hintaan.

Elikerahastojen kriisil on kerjis-
tdnyt mycis se , etta arviolta jopa yli
70 prosenttia ehkerahastojen varoista
on sijoitettu valtion arvopapereihin.

Taloudellinen kriisi on iskenyt
erityisen voimakkaasti vanhusvdes-
tticin, jotka riittdmdttcimien elake-
sddstcijen takia yrittdvdt hakea tciitl
maasta, jossa tycittomyysaste on yli
20 prosenttia.

Eduskunnan tytitista[[a on

yksityisiii aloia koskeva suuri

eltkeuudistus.

Yksi sen kummaltisuuksia

tuntuu olevan se, etta saamme

nykyistti paremmat etdkkeet

samalla kun eltkekustannukset

pienenevHt. Mytis etiikemaksun

nousua voidaan hidastaa.

/,^t uomi menestyy hyvin elekkei-
\ td koskevissa kansainvdlisissl
\ rerrailuissa. Suomalarsten eld-

\.-r, kel d ispa riskunrien lakisddteiset
elekkeet olivat Turun yliopiston tutki.ian
Tiina Mdkisen mukaan kaikkein parhaat
kymmenti OECD-maata koskeneessa
vertailussa.

Murta hyvlt elekkeet maksavat.
Lasku lankeaa osittain rahastoivassa
ellkej Irjestelmlssd aina pilosin tycissd
olevalle sukupolvelle. Se kustantaa noin
80 prosenttia tdnddn maksettavista elik-
keistii. J?iljelle ieava viidennes nosreraan
eldkerahastoista.

Mind maksan omien vanhempieni
elakkeet, lapseni huolehtivat vuorostaan
m i nulle aikanaan tupsahtavista ehke- eu-
roista. Minun on turha viittdl, ettl olen
yksin eldkkeeni tienannut ja viimeistl
senttid mydten etukateen maksanut.
Kyse on katkeamattomasta sukupolvien
vllisestd solidaarisuudesta.

Tummia pilvii

Jos el2ikepolitiikassa olisi eletty 1990-
luvun alusta nykyhetkeen saakka antaa
mennd -tyyliin, olisi realistista olettaa
eldkemeno.jen nousevan kulumassa
olevan vuosisadan puolivdliin tultaessa
lahes 40 prosenttiin palkkasummasta,
El rketurvakeskuksen taannoisten arvioi-
den mukaan jonnekin 36 - 38 prosentin
viilille. Tiinien pddsemme nippa nappa
yli 20 prosentin.

Tellaista menoa ei kansantalous kes-
tdisi varsinkin kun tiedetdin, ettd van-
hushuoltosuhde keentyy epdedulliseksi
jo kymmenen vuoden sisilld suurten
ikiiluokkien vaihdettua vapaalle. Maas-
sa on silloin satoja tuhansia elakeleisia

E Sti)dil<e J c2OO2



enemmen kuin nyt, ja rydmarkkinoille
astuu selvdsti pienempil ikiiluokkia.

Itse asiassa jo vuoden 2005 paikkeilla
tyomarkkinoilta poistuu enemmdn vd-
ked kuin sinne tulee uusia.

Jotakin oli siis tehtdvd ja ripedsri.
1990-luvulla toteutettiinkin koko

joukko ellkeuudistuksia, jotka kaikki
tdhtisivit eldkemenojen ja -maksujen
tasapainotramiseen pitkelld aikavalilla.
Valtiovallan ja tycimarkkinaj lrjestojen
kesken oli kiytynyt konsensus, jonka piti
turvata kohtuulliset elekkeet kaikille.

Hinta oli kova: tulevan ajan ellke-
osuudesta jouduttiin tinkimldn, samoin
palkansaajan oman el lkemaksun vihen-
tdminen elakepalkasta leikkaisi aikanaan
siivun tyoelikkeestd.

Suuri et6keuudistus

Eduskunnalla on ollut tdnd syksynl
eriskummallinen yhtd.l<i purravanaan.
Hallitus on tarjonnut uudistusta, joka
ndyttdd yhtd aikaa sekl nostavan
eliikkeita etti hillitsevdn kustannus- ja
maksupaineita.

Tytiel?ikejarjestelmddn perehtyneet
kolmikannan neuvottelijat tuntuvat kek-
sineen alkemistin tapaan ihmekoneen,
joka muuttaa malsut saataviksi, elikkeet
ehrymdtt<imiksi tulovirraksi eldkelaitos-
ten kassoihin.

Uudistuksen merkittlvin periaatteel-
linen ratkaisu on se, etta tyoelikkeitd ei
laskettaisi enld tycisuhteittain, vaan koko
tyriuran aikaisten ansioiden perusteella.
Tyrielakkeet on mahdollista tlllaisen

uudistuksen jalkeen kirjoitraa yhdeksi
laiksi. Jiirjestelmdstl ja sen etuuksista
tulisi yksinkertaisempi kokonaisuus,
joka olisi nykyistd helpommin ym-
mirrettlvissd - muidenkin kuin alan
asiantuntijoiden.

Uudistus nostaisi yksityisten alojen
eliikkeiti,i yli 15 prosentilla. Kun ehdo-
tukseen liitetry elinaikakerroin leikkaa
osansa, jld nousuksi Eleketurvakeskuk-
sen selvitysten mukaan vield noin 5 - 6

Prosenttia.
Voitta.jia on suuri enemmistci. Eldke

on vdhintddn viisi prosenttia nykyistd
suurempi yli 85 prosentilla, kun mukana
ovat kaikki elakkeensaajat. Vain parilla
prosentilla eleke on vihintidn viisi pro-
senrtia pienempi kuin nyt.

Maksut kuriin

SiitI huolimatta ETK:n tutkijat laskevat,
etta vuonna 2005 voimaan tulevat uu-
distukset alkavat vaikuttaa elakemenoa
alentavasti jo vuoden 2010 paikkeilla.
Vuonna 2050 uudistukset alentavat ell-
kemenoa ja -maksua kumpaakin reilut
nelj d prosenttiyksikk<;a. Eldkemaksu
asettunee 26 prosentin tuntumaan

palkkasummasta. Oletuksena on, etta
ansiot kasvavat 1,75 prosenttia vuodessa

ia korkotaso on 3,5 prosenttia.
Kustannuksia hillitsee eniten tyciurien

piteneminen. Nyt tekeilla oleva uudistus
lykkaa keskimidrdistd elakkeelle liihtcj?i
noin puolellatoista vuodella. Aikaisem-
pien piitosten kanssa yhdessi vaikutus
on kolme vuotta.

Tavoitteeseen pilstdln hitaasti,
vuosikymmenten kuluessa. Esimerkiksi
vuoden 2010 vaiheilla eldkkeelle siir-
rytd,an vasta vajaan vuoden nykyistd
vanhempana. Kolmen vuoden tavoite
saavutetaan vasta joskus vuosisadan
puolessa vilissd. Kustannussddstdt ovar
silloin jo mittavat.

Tytissii nylryista van hem maksi

El ekekustan nuksia sddstlvlt myris tycit-
trimyysellkkeen lopettami nen vuonna
1950 ja sen jilkeen syntyneilti seka yk-
silollisen varhaiseldkkeen lakkaaminen
vuonna 1944 ai mycihemmin syntyneil-
tI. Myos varhennetun vanhuuselekkeen
alaikdrajan korottaminen kahdella kah-
della vuodella sddstdl kustannuksia.

El?ikepalkan uusi laskutapa vdhentii
jonkin verran kustannuksia. Enemmdn
niitd nipistld kuitenkin elinaikakerroin,
joka rajoittaa elinajan pirenemisen
vaikutuksia alkavan vanhuusel Ikkeen
mddrdd.n. Kerroin vaikuttaa kuitenkin
vasta vuodesta 2010 alkaen, .jolloin se

otetaan kdyttci<in.
Parempi eleke ei tule kuin manulle

illallinen. Ty<ielamassa on sinniteltlvd.
nykyistd selvdsti pitempidn. Temi on
mahdollista, kun vanhuuselakkeelle voi
lihtei jousravasti 63 - 68 -vuotiaana.

Kysymys on omasta valinnasta. Ellei
tyripaikalla olla sitten toista mieltd.

louko Moilanen,
E I ii ke t u rvo ke s ku ks e n t i e d ottaj a
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Suomen tytieltikejtiriestelmd setviytyi r99o-tuvun [amasta, ioka oli pahempi kuin

yhdenkdHn toisen kehittyneen maan kokema sitten toisen maaitmansodan. Nykyisen

talousnotkahduksen eli shampanjalaman aiheuttamassa kansainv6lisessd testissd

Suomi menestyy erinomaisesti, vaikka tytieltikejiirf estelmtin vakavaraisuus onkin [as-

kenut viime aikoina. Sitti vakavaraisuus on ede[teen suhteellisen hyvH.

/^t hampanjalama on vaikuttanut
\ reaalitaloutta huomattavasti
\ i a..a--rn osakemarkkrnorl la.

\J Osakkeiden hinnat ovat laske-
neet maailmanlaajuisesti jo kolmatta
vuotta. Ruotsiin lama on vaikuttanut
seke vahen ettd paljon. Esimerkkeind
voidaan mainita ekonomiliiton kon-
kurssi sijoitustoiminnan tappioiden ta-
kia ja palkansaajien henkil<ikohtaisten
elekerahastosijoitusten arvon yleinen
romahtaminen.

Ldntiset naapurimme ovat keksineet
kuvaavan nimityksen, shampanjalama,
timln hetken maailmanlaajuiselle ta-
Iousnotkahdukselle. Koko kansantalou-
dessa on vallinnut hitaan kasvun aika.
Sen sijaan korkea teknologia, viestintd,
lentoliikenne ja rahoitusala ovat olleet
rodellisessa lamassa. Lama on siis rajoit-
tunut ldnsimaissa suurimmaksi osaksi

edellisten vuosien prirssikuplan aikana
ruhtinaallisesti palkittuihin aloihin.

Syytte kehuttu riskinsiirto

Sijoitustoiminnan heikon tuloksen
takia ldhes kaikkien maiden el?ikejiir-
jestelmdt ovat joutuneet koetukselle.
Kiinnostava kysymys on, kuinka Suo-
men omintakeinen tyrieldkej Irjestelmd
on tihln saakka selvinnyt.

Kansainvdliset talouden asiantunti-
jajarjestot ovat kilvan kehuneet Ruotsin
uutta henkilcikohtaiset elaketilit sisdltd-
vii jdrjestelmdd ja Ison-Britannian yk-
sityisiin, tdysin rahastoiviin ratkaisuihin
pitkalti perustuvaa ellkejdrjestelmll,
puhumattakaan Yhdysvaltojen tehok-
kaista ratkaisuista. Suomea ei juuri ole
kiitelty.

Matemaatikon silmin katsottuna jul-

kisuudessa kiitetyt jdrjestelmdt ovat pe-
rustuneet hyvdn riskinhallinnan sijaan
riskien siirtdmiseen eldkej drjestelmlltd
yksitti isten kansalaisten hartioille.

Tamen seurauksena monien ihmis-
ten eleketurva on rapautunut tuhoisin
seurauksin. Enron on kauhuesimerkki
toteutuneista riskeistl. Isossa-Britanni-
assa eleketurvan ongelmat ovat nouse-
massa tulopolitiikan keskeiseksi aiheek-
si. Suomessa jdrjestelml kantaa onneksi
riskit eivdtkd eldkkeet ole romahtaneet
prirssikurssien laskun seurauksena. Siis
elakelaisten toimeentuloturvan hoita-
misessa Suomi on selvinnyt mainiosti.

Vakavaraisuuden seuranta helpoksi

Enti eldkelaitosten vakavaraisuus? Mo-
nessa maassa vakavaraisuuden heikkene-
minen on heittdnyt epdilyksen var.ion
eldkelaitosten kyvylle selvitd edes niisti
riskeisti, joita ne eivit ole siirtineet asi-
akkaiden vastuulle. Millainen on Suo-
men tyciel lkej lrjestelmi n tila?

Elakelaitosten vakavaraisuuden
seurantaa helpottaa jatkossa se, etta
Vakuutusvalvontavirasto on pddrti-
nyr julkaista neljlnnesvuosittaisen
katsauksen vakuutusyhtiriiden vaka-
varaisuusasemasta ja puolivuosittai-
sen katsauksen eldkesddtiriiden ja
ela kekassojen vakavaraisuusasemasta.
Katsaukset ovat luettavissa Vakuutus-
valvontaviraston kotisivuilta osoittees-
sa www.vakuutusvalvonta. 6 kohdassa
tiedotteet. Tiedotteet perustuvat viimei-
siin kiytettlvissd oleviin tilastoihin,
joten aivan reaaliaikaisia lukuja ne
eivit sisilld.

Taulu kko. rliielSkeyhtiiiiden
Yakavalaisuus.
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Tytiel d kevakuutusyhti<iiden yhteen-
laskettu toimintapidoma laski vuoden
alusta 14 prosenttia 7 220 mlljoonasta
eurosta 6 240 miljoonaan euroon.
Yhteenlaskettu toimintaplloma ylitti
vakavaraisuusrajan 114 prosentilla.
Yhteenlaskett u toimintapddoma vas-
tuuvelasta (vakavaraisuusaste) oli 17,5

prosenttia.
EIakes :iiitirtiden yhteenlaskettu toi -

mintaplloma oli 842 miljoonaa euroa.
Se ylitti vakavaraisuusrajan 297 pro-
sentilla. Yhteenlaskettu toimintapdd-
oma vastuuvelasta oli 26,0 prosenttia.
Eldkekassojen yhteenlaskettu toimin-
tapdioma oli 353 miljoonaa euroa. Se
ylitti vakavaraisuusrajan 241 prosentilla.
Yhteen laskettu toimi ntapl doma vastuu-
velasta oli 20,7 prosenttia.

Jos eldkelaitosten toimintap Idoman
tasoja verrataan vdhimm disvaatimuk-
seen, niin ylitykset ovat edella olevia
huomattavasti suuremmat, koska
vdhimmdisvaatimus on kaksi kolmas-
osaa vakavaraisuusrajasta. Jokaisen
elikelaitoksen toimintapdioma ylitti
toimintapdloman vlhimmiismlirin
reilusti.

Valvonta teriivtiitynyt

Vakavaraisuuskatsaus osoittaa, ettd Suo-
men ty<iel ikej drjestelmdn vakavaraisuus
on laskenut viime aikoina, mutta se on
edelleen suhteellisen hyvd. Tarkkana
pitli kuitenkin olla, sille tilanne voi
muuttua, mikeli talouden notkahdus
syventyy ja pitkittyy.

Eridnd syynl eldkelaitostemme
hyvidn menestykseen kansainvllisessd
vertailussa ovat jdrjestelmdn toiminta-
pdioma- ja vakavaraisuusvaatimukset.
Vakavaraisuusrajojen kdytt<i<inotto
on terdvtiittdnyt vakuutusvalvontaa
ja lislnnyt eldkelaitosten harkintaa
riskinotossa.

Vakavaraisuusrajat estdvdt ihanteel-
lisesti toimiessaan sen, etti yksittdinen
laitos siirtdd riskinsd ilman seurausra
jdrjestelmdn vastuulle. On esitetty kri-
tiikkia, ettd vakavaraisuusrajat estlvit
juuri nyt enemmln riskii sisdltivln
mutta paremman tuoton takaavan si-
joitustoimin nan.

Kaikkien Suomen eldkelaitosten
vakavaraisuus antaa kuitenkin tdlll
hetkella mahdollisuuden riskinoton
lisldmiseen. Se tapahtuisi kunkin lai-
toksen omalla riskilla, ei jirjestelmdn
riskillii. Onneksi riskinoton lisdimiseen
ei tunnu lciytyvln ainakaan ylticip:iistii
halukkuutta.

Koko ellkejirjestelmlssd vakavarai-
suutta hoitaa vakavaraisuuss iid<isten
lis iiksi laskuperustekorko -mekanismi.

Periaate on esitetty selkedsti selvitys-
mies Jukka Rantalan kehittdmisehdo-
tuksessa.

Suomen ty<ieliikej iirjestelmd on siis
selvinnyt 1990-luvun Iamasta ja ny-
kyisestl talousnotkahduksesta tdhln
mennessd hyvin. TlmIn lehden nimi-
merkki Laikus samoin kuin me muut
ellketurvan nauttijat voimme nukkua
y<imme rauhassa. Hyvit y<iunet kuulu-
vat yleensi kaikkien oikeuksiin. Aina ne
eivlt kuitenkaan kuulu eliketurvasta
huolehtivien elakelaitosten johtohenki-
l<iiden eika myriskiin vakuutusvalvojien
ty<isuhde-etuihin.

Losse Koskinen
Va k u ut u svo lvo n t ov i rost o n

tutkimusjohtojo

Koskisen aruiot ouat hiinen henhiliihohtaisia
mielipiteittirin eiutitkli ne urihttimittii edusta
Va huu tus u a lu o n tau i ras to n h an taa,
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Kotita 1o u ksien vara llisu us
kaksin kertaistuu
matti ltisetlakin kasvulla
5tl vuodessa

Suomalaisten kotitatouksien

varaltisuus kasvaa yti kaksi-

kertaiseksi vuoteen zo5o

menness6. Vara[[isuutta

tisiitivtit ty6n tuottavuuden

ia tuloien kasvu sekd koulu-

tustason paraneminen. Mytis

viesttin ikiiiintyminen vai-

kuttaa, koska varaltisuudella

on taipumus kasautua keski-

itin ylittiineitle. Mutta miten

e16keturva vaikuttaa suoma-

laisten sidstdmiseen?

'f Toriraiouksien sldsrdmiseen
l^( on jo kansanviisauksien pe-

A.:;u:lH:}x:r;;il;
piivin varalle sdistlminen. Varovai-
suussilstimisen luonne on muuttu-
nut ajan kuluessa. Sen tarve on mytis
vdhentynyt, kun riskien jakamiseen
suuremman joukon kesken on kehitetty
erilaisia tapoia.

Vapaaehtoisella vakuutustoiminnal -
la on jo pitkl historia lEhinnli onnet-
tomuuksien seurausten lieventljlnd.
Viime vuosikymmenien aikana hallit-
sevaan rooliin ovat kuitenkin nousseet
yhteiskunnan sosiaalivakuutusj lrjes-
telmit, kuten eldke-, sairaus- ja ty<ittti-
myysvakuutus, jotka ovat vihentlneet
sddstdmisen tarvetta tulojen menetyk-
sen ja ylllttlvien kulujen varalta.

Keskeisin osa sosiaalivakuutusta on
el iikej iirjestelmii, joka tarjoaa vakuu-
tuksen odottamattoman pitkan elemen

ja tytikyvytttimyyden varalta. Toisaalta
elikevakuutuksessa on kyse enimmdk-
seen varautumisesta nykyisilla elinajan
odotteilla hyvin todenndkciisen tapahtu-
man eli ellikkeelle ji2innin aiheuttaman
ty<itulojen vdhenemiseen.

Oman asunnon hankintaa ei van-
hassa sanastossa vdlttdmlttl mielletty
edes sidstimiseksi, niin itsestddn sel-
vd.i se oli. Vasta asuntojen ostaminen
markkinoilta ja rahoitusmarkkinoiden
kehittyminen on tuonut mukanaan
asuntosiistimisen. Sitd tehdaan joko
etuketeen tai jelkiketeen lainoja lyhen-
tamalla.

Samanlainen kiiyttiytyminen on
levinnyt myiis muiden suurten han-
kintojen rahoitukseen. N1issl elemen-
teissl onkin nikyvissl kotitalouksille
konkreettisin rahoitusmarkkinoiden

Kuvlo r. Varalllsuuden haioltelma
kasvuteklidlhln
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etu: kulutusta voidaan pitdd tytiuran
mittaan tasaisena, kun sllstetid.n ja
lainataan.

VilttImI ttcimyyshy<idykkeill a on
oma erityinen asemansa silstimiskoh-
teena. Niiden osuus varallisuudesta va-
henee, kun varallisuus kasvaa. Siksi yhe
suurempi osa sddstdmiseste sijoitetaan
tulevaisuudessa rahoitusmarkkinoille.
Myos riskinottohyky ja -halu kasvavat,
kun tulot ja varallisuus kasvavat. Se taas
n lkyy sijoitussalkun painottumisessa
osakkeisiin. Esimerkkind voidaan pitld
meitl varakkaampia ruotsalaisia.

Perintris liistdminen erotellaan usein
vield erikseen muusta tavoitesldstimi-
sestA. Sen tdsmlllisemmdt perustelut
vaihtelevat antamisen ilosta tavoittee-
seen sitoa jelkelaiser huolehtimaan
itsestd vanhuuden aikana.

Samalla kun tulot kasvavat ja lasten
lukumlird vdhenee, perinttijen rooli
on nousemassa suureksi kotitalouksien
varallisuudesta. Tyypillisesti perinncit
saadaan vasra elekeien kynnyksella
eli liian mydhean oman suurimman
sldstdmistarpeen kannalta.

Niinpii varallisuuteen liittyvl slls-
tlmisaste on usein korkea ja saatua pe-
rintrid kiytetldn oman perinntinannon
vilineend.

Ellketurva vehentenyt
sliistfimistli?

Kuten edelll esitetyistl pohdinnoista
voidaan piiiitell2i, julkisen sektorin
seke vakuutus- ja rahoitusmarkkinoi-
den toiminta on lisdnnyt hyvinvointia
vdhentdmdlle tarpeertoman suurra
sEdstdmistl eli kulutuksesta tinkimisti.
Samalla herd.d tosin kysymys, onko sii-
ni menty liian pitkille kansantalouden
kokonaiss iistimisen nak6kulmasta.

Erityisesti julkisia eliikejdrjestelmi?i
on maailmalla arvosteltu siitd, ettd ne
eivit kompensoi rahastoimalla riittl-
vlsti kotitalouksien eldkesldstlmisen
vdhenemistd. Kritiikkia on lislnnyt
edelleen se, etti viestcin ikeentyminen

Yhteenst Talletukset loukko-
velkakiriat

Osakkeet Vakuutus-
stflstdt

Sijoitus-
rahastot

Kuvlo a. Kotltaloukslen rahoitus-
Yarallisuus

on nostamassa elikej irjestelmin ra-
hoitukseen tarvittavia maksuja, vaikka
korkeampien maksujen maksajat eivdt
siiti vastaavasti aikanaan hytidy suu-
rempina eliikkeinii.

Suomen yksityisen tycieliikejiir-
jestelmin viimeaikaisia uudistuksia
on mielenkiintoista tarkastella siids-
tdmiskannusteiden ndkrikulmasta.
Silloin huomataan, ettl ellkkeelle
jdimisen mycihentyminen ja korote-
tut karttumat vihentivlt yksityisti
sllstimistl vanhuuden varalle, mutta
elinajan huomioon ottaminen ehkkeen
suuruudessa lis55 siti. Rahastoinnin
vlliaikainen kasvattaminen kasvattaa
aluksi elakejarjestelmln silstdmisti,
mutta rahastojen purku vdhentdii sitd
aikanaan.

Varal Iisuusverotu ksen
kiristtminen

Oheisessa kuviossa on hahmoteltu ls-
kettlin ilmestyneeseen tutkimukseen
perustuva skenaario kotitalouksien
kokonaisvarallisuuden mdrirlstd pit-
kalla aikavalille. Kokonaisvarallisuus
suurenee tuottavuuden ja tulojen
kasvun vuoksi, mutta myds vd.est<in
ikaantymisen takia. Tyrin ruorravuu-
den oletettu 1,5 prosentin vuotuinen
trendikasvu nostaa tulotason ja myds
varallisuuden suunnilleen 50 vuodessa
2,1-kertaiseksi, eli 110 prosenttia ny-
kyistd suuremmaksi.

Koulutustason parantuminen lisdl
tuloihin ja varallisuuteen ehke viela

20 prosenttia. Vlkiluvun lievlstd las-
kusta huolimatta viesttin ikirakenteen
muutos (keski-ieltiian vanhemmalla
vdestcilll on enemmln varallisuutta)
ja eri tekij<iiden ristivaikutus lisllvlt
yhdessl kotitalouden varallisuutta 20
prosentilla.

Kokonaisuudessaan kotitalouksien
varallisuus vuonna 2050 on skenaari-
on mukaan 2.5-kertainen nykyiseen
verrattuna.

Varallisuuden kasvu ja samanaikai-
nen ikalntymiskustannusten nousu he-
rIttli kysymyksen, tulisiko osa niisti
kustannuksista rahoittaa varallisuutta
verottamalla. Silloin voitaisiin vllttyd
tyiin verotuksen kiristymiseltd.

Saamamme tutkimustulokset osoit-
tavat, etti ty<in verotuksen kevennyksel-
lii todellakin saadaan aikaan korkeampi
kulutustaso, tosin hintana on suurempi
tytimiird. Haittana on lisdksi, ettl
varallisuuden verotraminen vlhentiisi
sllstlmistI.

Merkittdvien tyon verotuksen keven-
nysten rahoitus edellyttiisi lislksi veron
laajentamista kaikkeen kotitalouksien
varallisuuteen. Se saattaisi merkiti esi-
merkiksi talletuksille negatiivista veron
jalkeisre reaalikorkoa. Siksi toimenpi-
demi ei suositella tehtlvdksi.

TormoVolkonen
Tutkinusptidllikkd

Eli n kei n oe lil miin Tutki m uslo i tos, ET LA

Lahde: Juhha Lassila, Olaai Rantah ja Tarmo

Valhonen (2002): Varallisutts, uerotus ja aries-

tiin iklidflryminen. I{ela, Sosiaali- ja teraqtstar-

uan rutkimuksia 67 ja ETL4 B 194.

Lihde: Suomen Pankklyhdistys
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Kolman nes ty6voimasta vaihtu u
vuosikymmenen aikana

Sukupolvenvaihdos
haastaa tytillisyyden
Tytiikdisen vdesttin mddrd kiiiintyy laskuun io tiitlti vuosi-

kymmene[tH, kun suuret ikiiluokat alkavat jiiiidii etiikkee[te. Talou-

den kasvuvauhti voi tytivoiman vihetessfi hidastua pitktittti aika-

vtitittti. Siksitytihtin osallistuvuutta on tistitttivti vakaan tytiltisyys-
ja tatouskeh ityksen tu rvaam iseksi ia mytis ettikeiiirjestelm ien

rahoituspohjan vahvistamiseksi.

Keskeisessd asemassa on kaksi ikituokkaa, ikdiintyneet ia

nuoret. On tHrkeHd, ettd suuret iktiluokat saadaan jatkamaan

tytie[6mHssii nykyistii pitempidn. Nuoret taas on saatava mukaan

tytimarkkinoille tHhdnastista aiemmin.

ton ikdintvminen ai-
heuttaa uuden tilanteen
EU:n tytimarkkinoilla, kun
tvolkalsen vaeston maara

kaantyy useassa maassa laskuun jo tiillii
vuosi kymmenell d. Tytivoiman tarjon-
nan vdhenemiseen varaudutaan nos-
ramal[a ty<ihon osallistumisen astetta.
EU:n tytillisyysstrategiassa tavoitteeksi
on asetertu tydIisyysasteen nostaminen
70 prosenttiin vuoteen 2010 mennessd.
Nyt se on EU-maissa keskimdlrin 64
prosenttia.

Tyrivoimasta poistuu Suomessa vuo-
sittain runsaat 50 000 henkil<ia. Maa-
rd lisdintyy vuosikymmenen loppua
kohti, kun suuret iklluokat llhestyvdt
vanhuuselakeikaa. On arvioiru, ettd
noin kolmannes tycivoimasta vaihtuu
I thimmln vuosikymmenen aikana.

Tyrivoiman mldrin ennustetaan
kidntyvdn nopeaan laskuun vuosi-
kymmenen puolivilissl, kun tyiimark-
kinoilta poistuvat suuret ikdluokat ovat
vuosittain sinne tulevia ik?iluokkia

keskimllrin noin 15 000 henkilttii
suurempia. Tydvoiman saanti vaikeutuu
monilla aloilla ja kaantyy jopa tyrivoi-
mapulaksi viimeistldn vuosikymme-
nen lopulla. Missd mddrin ty<ivoiman
tarjonnan supistuminen johtaa laa)aan
tycivoimapulaan, riippuu ratkaisevasti
tyrivoiman kysyntiin vaikuttavasta
talouskasvusta ja myris tuottavuuden
kehityksesti.

Tytitlisyystavoitteet korkealta

Talouspolitiikan tavoitteena on nostaa
ty<illisyysaste 70 prosentiksi hallitus-
kauden aikana. Talla hetkelln 15-64
-vuotiaista on ty<illiseni 68 prosenttia.
Parin prosenttiyksikcin nousu tycillisyys-
asteessa on toteutunut viimeisen kolmen
vuoden aikana, joten nopeaa muutosta
ei ole odotettavissa. Haastetta lisdd se,

ettd suuret ikdluokat vanhenevat ja tyri-
hrin osallistuvuus vdhenee.

Jos ty<illisyysaste nousisi Suomessa
pysyvlsti 70 prosenttiin nykyisestd

68 prosentista, tyciura pitenisi karke-
asti arvioituna noin vuodella. Vastaa-
vasti tyciuran piteneminen kolmella
vuodella edellyttdisi tyrillisyysasteen
vakiintumista huomattavasti nykyistl
tasoa korkeammaksi. -lyollisyyskeskus-

telussa onkin iskettdin esitetty pitkan
aikavllin tavoitteeksi 75 prosentin
ty6llisyysastetta. Ldhella titd tasoa
tyrillisyysaste oli runsas vuosikymmen
siuen,74 prosenttia vuonna 1990.

N uorten tytittisyys jtiiinyt iiitkeen

Erityisesti nuorten tycillisyysaste on
jliiinyt heikoksi vuosikymmenen ta-
kaiseen tilanteeseen verrattuna. Taulu-
kosta ilmenee, ettl eroa on runsaat 10

prosenttiyksikkoa. Nuorten tyrissioloa
verottaa opintojen pitkittyminen,
mutta mycis korkeana pysynyt tyot-
ttimyys. Tycittcimdnd on lahes 70 000
alle 25-vuotiasta eli noin 10 prosenttia
ikdluokasta. Nuorten tycittdmyyden
lieveneminen nostaisi tyrillisyysastetta
tuntuvasti.

Nuorten aikuisten tycillisyysaste on
samoin vuosikymmenen takaista tasoa
huomattavasti alempi. Mycis tissd taus-
talla on tyrittrimyyttl , ja 25-39 -vuo-
tiailla naisilla jonkin verran enemmin
kuin miehille. Tyrittdmyys liittyy usein
midrdaikaisiin tydsuhteisiin ja niitd on
yleisemmin tdm dnikdisilld naisilla kuin
miehilla. Myris hoitovapaan kdyttri on
yleistynyt 1990-luvulla. TImi selitthd
osaltaan naisten tycillisyysasteen mata-
lampaa tasoa suhteessa miehiin.

I kiitintyneittti menee hyvin

Ainoana iklryhm Ini 55 - 64 -v,aoriaar
ovat saavuttaneet 1990-luvun alun tyol-
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Taulukko. I!6llisyysaste vuosina
r99o ia uoor

lisyyden tason. Etenkin naisten ryollisyys-
aste on noussut tuntuvasti ja ylittlnyt sel-
vdsti vuosikymmenen takaisen tason. On
huomattava, ettd varhaiselekkeille siir-
tyminen oli yleistd 1980-luvun lopulla.
Siksi ikiiiintyneiden tyollisyysaste on
verrattain matala jo lihtritilanteessa.

Viime vuosina erityisesti 55-59
-vuotiaiden tytillisyys on kasvanut ri-
pelsti. TihIn on vaikuttanut ikdlnty-
neiden tyritt<imdksi tulon vdheneminen.
1990-luvun jalkipuolella myds varhais-
elakkeilla olevien osuus on jonkin ver-
ran pienentynyt. Ikaantyneiden tyrissd
pysyvyys onkin selvdsti parantunut.

My<is vanhuuselakeikaisten tydlli-
syys on viime vuosina lisdintynyt, vaik-
ka 65-74 -vuotiaiden tyrillisyysaste on
yha 1990-luvun alun tasoa heikompi.
Muutos heijastelee osaltaan taloudellista
kehitystd, silla valtaosa tdmdnikrisistd
tycillisistd on yrittdji 1.

Tydltisyyden nosto entiste
vaikeampaa

Tycillisyysasteessa ndyttdi olevan
joustonvaraa ylcispdin, ennen kaikkea
nuoremmissa ty<iikdisissi. 1990-luvun
alun ty<illisyysasteen saavuttaminen on
kuitenkin vaikeaa tydvoiman vanhetes-
sa. Vuosikymmenen loppuun mennessd
55-64 -vuotiaiden midri kasvaa noin
230 000 henkil<;lla ja samanaikaisesti

Taulukosta nihdiin nykyinen ia vuosikymmenen takainen tydlli'
sttysaste eri lkiryhmissI. Erotus kertoo sen, misse ikiryhmissi on
tyiivoimapotentiaalia 199o-luvun alun tilanteeseen Yerrattuna.
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titd nuorempien midrd vdhenee lihes
200 000 henkilolla. Tyrillisyysasteessa
painottuu ikaentyneiden vdhdisempi
tyrihrin osallistuvuus.

Ikelntyneiden tydllisyyden ripein
kasvun tulisi jatkua, jotta tyrillisten
mddrd pysyisi kohtuullisella tasolla.
Talla hetkella 55-64 -vuotiaiden
ty6llisyysaste on 46 prosenttia. Jos
tavoitellaan esimerkiksi EU:n mdlrit-
telemii 50 prosentin tyollisyysastetta
vuodelle 2010, 55-64-vuotiaiden
tycillisyysasteen tulisi nousta nelj alla
prosenttiyksikolld vuosikymmenen
loppuun mennessd.

E[6keuudistuksesta tukea

Ennusteiden mukaan 55-64 -vuoti-
aiden tyrillisyysaste kalntyy vuosi-
kymmenen puolivilin j dlkeen selvdln

kasvuun. Tama kay ilmi muun muassa
sosiaalimenotoimikunnan dskettdin
tehdyistd laskelmista.

Ellkeuudistus tukee omalta osal-
taan asetettuja tytillisyystavoitteita.
Varhaiseldkkeiti koskevien muutosten
ja karttumisprosentin idn mukaisen
porrastuksen arvioidaan nostavan
55-64 -vuotiaiden ty<illisyysastetta
muutamalla prosenttiyksiktjlll. Yleisen
ty<illisyysasteen arvioidaan nousevan
noin prosenttiyksikon verran uudis-
tuksen ansiosta. Eldkeuudistuksen
tycillisyysvaikutusten suuruus riippuu
viime kldessd taloudellisesta kehityk-
sesti ja tycivoiman tarpeesta.

Eilo Tuominen
Eliiketurvakeskuksen

johtovo tutkijo
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TyOelAke.fi
uifirttaatuinen kokonaisu us

Vaikeuksista huolimatta tekijOiden yhteistyti ei ole ptitkinyt

Ellketurvakeskuksen klelenklnntlfit varcmmalta tanlna
GrdndahL Pla Hansson, llarla Llndholm la Edda Wasa-
stterna ovat kafint{neet koko sls5llon ruotslksl ia olen-
nalsilta oslltaan englannikslkln. Ykclniils€n puurtamlsen
ohetla tllmlty6t5 on tarvlttu rutkastl kIfintnmbessflkln,
lotta kaiklsta kislttelsti tulisl mahdolllslmman yhtenil-
sli.

I!6el5ke.fi-palve-
lu herfitti kilnnos-
tusta la prolektl-
piilllkkd llaarlt
Ekokoskl salkln
opastaa utelialta
ty6elikeihmlsli
palvelun salolhln.
Etenkln tunnistus-
ta vaatlvat palve-
lut kllnnostlvat.

]klkklen alkofen
suosltulmmat fy6-
ellkepfllvlt rooz
kerisMt yhteen
my6sTy6eHke.fi-
palvelun tekll6lti.
Kuvassa vasem-
malta taarlt Eko-
koskl, Sannamarl
Halkonen, lllcolas
togelholm, Taria
Halmlnen, Slnlkka
Puukko fa Leena
Ylrtanen.

ftari vuotta tehty koko tycieldketurvan kattava

| ) Troe,lake' fi -palvelu avataan maanantaina 9. 1 2.

I - Jo teknisesti palvelusta on tulossa uusia uria luotaava.
I- Kaiken on toimittava suurkonerekistereistl kaikkein

vaatimattomimpaan kotitietokoneeseen asri. Lisiiksi palvelu
sislltdd alalla kauan kaivatun kolmikielisen eldkesanaston.
Palveluun piisee osoitteesta www.tyoelake.fi.

Seka yksityiseen ertd julkiseen elakerurvaan ulottuvan
laaja-alaisuutensa takia Tycieleke.fi -palvelun tekemisessl ovar
olleet mukana mitd erilaisimmat ihmiser niin ryrieldkelaitok-
sista, palveluyriryksisti kuin myris alan ulkopuolelra.

Viimeisini viikkoina ennen avausta luonnollisesti jinnitys
tytin onnistumisesta ja odotukset ensimmlisistd kiiyttzijiipa-
lautteista askarruttivar palasia viimeisrelevii tekijtiitlkin.

Pilkun viilausta ja verkottumista

Teknisen rakentamisen ja testauksen ohella sisiltrikin on vaa-
tinut kovaa ty<itii. Eliikelaitosten edusrajista koottu ryhml on
tarkistanut itse tai tarkisturranur koko sisilttitekstin. Vaikka
monivaiheinen tyci on vienyt paljon aikaa, kaikki osapuolet
ovat samalla sitoutuneet palveluun.

Kannattaa huomata, ettl ruudulta luetravaksi tarkoitettu
teksti asettaa omat erityisvaatimuksensa niin tekstin pituu-
den kuin lauserakenteiden osalra, jotta kiyttiijid ei turhaan
drsytettdisi.

Henkiltjkohraisiin tietoihin pllsee joko siihkciisella henki-
Itikortilla eli hst-kortilla tai verkkopankkitunnuksilla.

fohtala Ilkka Koho-
nen Varma-Sammos-
ta valkutti merklt-
tivtstl suurlmpien
pankklen tunnls-
tamlsteknllkan
saamiseksl mukaan
I!6etike.fi-palve-
luun. HIn pltiii erin-
omalsena protektlssa
mukana ollelden
kykyiiselvlti erllal-
slsta yhtelsty6tllan-
telsta.
-YeUlH on tun-
tunutkln, ettl pal-
velun rakentamlnen
on itse aslassa
turidlsten ongelmlen
ratkalsua.
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Ilietiike.fl -tolm ikun-
nan puheeniohtaia
lohtala tattl Ulmonen
Hlttffi lukemattomla
hankkeessa mukana
ollelta hyvln sulu-
neesta ty6sti, mutta
mulstuttaa, ettX varo-
vaisuus on vllsautta:
-Olisl ehki parempl
kerfitl kokemuksla
parl kuukautta ia rwe-
ta hertttelemlfln suur-
ta ytelsdi vasta vuoden
eoo3 puolella.

Muun muassa ansiotyriluettelo-sivua
rakentaneen tyriryhmdn vetd.j d. kehitys-
paallikkti Leena Virtanen odottaakin
innolla, kuinka nopeasti verkkopank-
kien kiiyttiijit l<iytlvlt tiensi tahenkin
palveluun.

- Lisiiksi palvelu kasvattaa oleellisesti
hst-kortin kayttomahdollisuuksia, Virta-
nen uskoo.

Samoin koko hankkeen ajan mukana
ollut projektipaellikko Maarit Ekokos-
ki otaksuu, etti olemme nyt saamassa
sahkdisen asioinnin saralla uraa uurtavaa
sovellusta.

Kehitystyti muuttaa
palveluprosesseiakin

Koko hankkeen klytlnntin toteutukses-
ta vastannut kehitysp:iiillikk6 Sinikka
Puukko Elikerurvakeskuksesta kertoo,
ettl projektin edetessi jo yksinomaan
teknisesti laaja-alaiseen hankkeeseen tuli
uusia toiminnallisia tehtivii ja sitl kautta
uusia sovellusosuuksia.

- Nyt ajatellen palveluprosessit olisi
pitinyt selvittid heti alussa, jotta toimin-
nalliset muutokset olisi otettu huomioon
alusta saakka, Puukko tuumii.

Uusien palvelujen rakentaminen ei ole
pelkistldn sovelluksia ja tekniikkaa, vaan
my<is toiminnallisia uudisruksia.

Ilthlike.fi-sateenkaarltunnuksen la
palvelun graaflsen ylelsllmetti muuten-
kln hlonut Katrl Saartelnen osaa pltfiX
vfirlt firfestyksessl.

Slslll6sti ta tledottamlses-
ta Yastaava kehityspinl-
tikk6 Pirkko f ilskelfi inen
Etiketurvakeskuksesta on
ollut prolektin alnoa piiitol-
mlnen ty6nteklli.
- SisXll6ssi tykkiIn enlten
elikesanastosta sekl ker-
tomuksista la kyrymykset
-osiolsta. llllssl puhutaan
lhmlsten kautta lhmlsllle,
fiiskeliinen sanoo.

tuun muassa kiytt6ohielta
tehnyt fa neuvontapalvelu-
proiektiln osallistunut
ElXketurvakeskuksen
yhteyspfiillllkk6 founl
foklsalo haluaa io nyt muls-
tuttaa yll5pldon ia iatko-
kehltyksen haastelsta. Hin
on yksi sivuien tulevlsta
ylliipltiiflstii.
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Tunnlstuspalvelusta vas-
tannut la sllhen lllttyvlln
tydryhmlln osallistunut E[5-
keturvakeskuksen kehltys-
piillikdstii Helkkl Auvlsssta
on mielenkllntolsta nehde,
pallonko palvelulla on asi-
akkalta la mlti palvelua he
slelti topulta hakevat?

Teknotoglapfl Slllkki Erkkl
Tenkula Ellketurvakeskuk-
scst kertoo,ettlhlnsn
wstuualucetlorn on ollut
ongelmla enemmln kuln
tarpccksl.
- Palrelussa kXytetlln
pa[on cellalsta teknllkkaa,
foate on valn vthln koke-
mukcle.

kofektlcsa Tl(P Tletoa edustaye Bf0rn Palander halualsl
antaa my6s osan kiltokslsta atk-ohfalmollllte.
- Il6eltke.ff palvelut ovat konkreettlsestl syntyneet hGl-
dfln kislstflin.

Tunnlstuctoknllkkaosuuden pofektlpltlllkkd Slrpe Yfi ll-
nXkl TKP Tledost on pltlnyt erlg/segtl monlen erl osa-
puolten kanoeaklymlscotl.
-Il6ellkafi pelapclln valmlstumlnen on tuntunut opetta-
valcaltr glltolnkln, kun on ollut valkeuksla ytteensopMen
pallkoldcn lffimbessl.

Palvelun clslltE ell tekstlt on klrloltettu la ytlt-
pldctiln Quartal Oy:n tolmlttamalla Dyna3en fulkalsu-
lx{6talmxllx.
- Dynagenln foustevuus on nt/t tedattu laafesea profek-
tlala kymmenlt kertola, ltoltssat Quartalln teknlnen
pmfektllohtafa tlke Hult fa flihHke.ff prufektlplnt[k-
k0 Harrl Taro.

Ta rkein Tytiel :ike. fi - projektin ruorramisra toimin-
nallisista uutuuksista on tyiielikelaitosten yhteinen
neuvontapalvelu. Sen koordinaattori Ta\t Haiminen
Eleketurvakeskuksesta uskoo, ettii Tytiel?ike.fi kehittiiii
nykyistii neuvontaa.

- Olemme suorassa puhelinyhteydessi asiakkaiden
kanssa, jotka hakevat portaalin kautta tietoa eleketur-
vastaan.

Tektl: Kimmo Kontlo
Kuvat: Tuulikki Rautio
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fl uomalaisen tyrieldkejirjestelmrn
\ Derusratkaisutovatensiluokkai-
- \ r.,, mutta yksityiskohtia on
\a-, sopeutettava maailman muut-

ruessa. Tdti sopeutuslajia edustaa nyt
eduskuntaan saatettu iso uudistuspaketti.
Uutta paketissa kuitenkin on tuskin ni-
meksi, minka vuosikymmenien takaisten
paperien uudelleen lueskelu osoittaa.

"Viime aikoina on esitetty vaadmuksia
yhteniisen ja mahdollisimman yksinker-
taisen tyoellkejirjestelmiin luomisesta,
joka ennakoisi ldhitulevaisuudessa mah-
dollisesti odotettavissa olevan elinkei-
norakenteen muuttumisen, tydvoiman
Iiikkuvuuden yms. vaatimat korjaukset.
Jlrjestelmln pitiiisi siis olla kiiyttrikel-
poinen vlhiisin muutoksin llhivuosi-
kymmenind. Telldin tulee ongelmaksi
sellaisen kaavan (kyse on elekepalkan
laskennasta) ltiytiminen, joka olisi so-
vellettavissa kaikkien ty<i-, virkamies- ja
yritteieelekkeiden mllridmiseen. Ky-
seisen kaavan ldytlminen ratkaisisi mytis
viime aikoina esitetyn vaatimuksen, etta
tytiel?ikelait ja mahdollisuuksien mukaan
mytis yrittiji- ja virkamieseliikelait pitiii-
si kirjoittaa yhteen."

Sopii kysyi, miksi nditd pohdintoja
enil tyrkytdn, kun on juuri plisty so-
pimukseen ja asiat etenevdt. Parempi olisi
tuoda keskusteluun edes yksi uusi ajatus!

Uskoni mahdollisuuksiin tuoda kes-
kusteluun lisiarvoa horjui kuitenkin
viime keslni pahasti. Edella siteerattu
teksti ei ole tuore, vaan perdisin 1950- ja
1970-lukujen taitteesta. Ilmarinen muutti
kesiilli, mikd pakotti kiymlin lepi van-
hoja papereita. Esille tuli eerimmiisen
kiintoisia lciyd<iksil, muun muassa tuolta
kolmenkymmenen vuoden takaa perlisin
oleva laajamittainen pohdintamateriaali
aiheesta "Voidaanko kokonaiselakeuudis-
tuksen yhteydessi siirtyii LEL-palkkaan
mycis toimihenkiltiiden osalta? "

Trstl materiaalista, ty<iel iikej ?irjes-
telmdn kymmenvuotissyntymlp Iivdn
ajoilta, loyryy jo valtaosa siitd argumen-
taatiosta, jota keskipalkka- ja loppupalk-
kaperiaatteita punnittaessa on parin viime
vuoden aikana vydrytetty julkisuuteen.
Ilmarisen ensimmlinen, pitkeaikainen
aktuaarijohtaja Matti Kurimo esimerkiksi
kirjoitti aiheesta erinomaisen analyysin jo
vuonna 19711

Materiaalia olisi siteerattavaksi sivu-
kaupalla. Lehteen mahtuu vain nlyttei-
td, mutta laajempi kokoelma on Suomen
Aktuaariyhdistyksen suomenkielisten ko-
tisivujen keskustelufoorumilla osoitteessa
www.actuary.fi . Suosittelen I

Ei
ouu i uuttao

I

Etiiiisi6 tulevasta aiasta

Entdpd tulevan ajan palkan laskusddn-
tri? Nythnn pnndyttiin tekniikkaan,
jossa tulevan ajan ansioperustaksi
otetaan viiden ellketapahtumaa edel-
tdneen vuoden ansiot yli tytisuhteiden.
Pidin tiitn erinomaisena uutena inno-
vaationa, totta puhuen luulin jopa sen
keksineeni, mutta viele mitl.

Jo 1970-luvun alussa on kirjoitettu,
etti "tulevan ajan ansio ehdotetaan
mddrdttdvlksi viiden tycikyvyttti-
myyttl edeltlneen vuoden indeksilla
korjattujen ansioiden perusteella.
Niistd jdtetlln huonoin pois. Alle
23-vuotiaana saatuja ansioita otettai-
siin kuitenkin huomioon korkeintaan
kahdelta vuodelta". Perusmalli on siis
sama, palkattomien aikojen ja nuorten
turvaan esitetyt modifikaatiot vain hiu-
kan toisenlaiset.

Elinaikakerroin taitaa olla ainoa
ellkepaketin elementti, .iosta kolmen-
kymmenen vuoden takaa ei l<iydy
minkeenlaisra etiiisti.

Riemastuttavinta kuitenkin on, ette
jo tuolloin tuli roistuvasti esiin tarve
yksinkertaistaa tycielikej lrjestelm di
ja kirjoittaa lakeja yhteen. Virta vei
pitkaan toiseen suuntaan. Ei siirrytty
keskipalkkaperiaatteeseen, vaikka
1970 -luvun tasokorotuksen yhteydess i
muutos olisi voitu toteuttaa taatusti ke-
nenkeen etuja huonontamatta.

Sen sijaan elikepalkan laskusddnncin
ja tulevan ajan oikeuden jyrkdn ra.ian
tuomia ongelmia paikkailtiin teknisen
ka*aisun ja 

.j iilkikarenssis lldosten kal-
taisin ad hoc- ratkaisuin. Elnkelakien
mddrd kasvoi.

Tyiietiiketeknikoille tiedossa
paperitaivas

Varmaankin 2030-luvulla .loku tyo-
el aketeknikko tycintekoa kaihtaakseen
taas kaivelee vanhoja papereita ja tdr-
mii?i 2000-luvun taitteesta perdisin
olevaan yksinkertaistamishankkeen
valmistelumateriaaliin. Minkilaisen
arvion hdn tuolloin tekee 2000-luvun
alun p ddt<iksentekij<iistl?

auroingon alla;LlLH","
Luulisin, ettd kohtalaisen mytinteisen.

Ajoittain oli akuutti vaara, etti elakepal-
kan laskusllntri mutkistuu edelleen.
Tame veltettiin, ja piiiistiin tekniikkaan,
jossa kunkin vuoden eldkekertyml mdI-
rlytyy kyseisen vuoden ansioista ikikoh-
taisen karttumaprosentin mukaan.

Virtaviivaisemmasta tulevan ajan tek-
niikasta sovittiin. Vuoteen 2030 men-
nessd siirtymlajan kaksinkertaisen las-
kennan tuska on jo ammoin unohtunut.
Vaikka aikaa p idtriksentekoon kuluikin,
yksinkertaistaminen eteni ratkaisevasti.
Myris elinaikakerroin on tuolloin jo eh-
tinyt perustella itse itsensl..

Toivottavasti ymmirrimme nyt pitdd
pddn kylminii ja tyydymme yksinkertais-
tettuun ja toimivaan etuusperusteiseen
tyiiel dkkeeseemme. Sijoitussidonnaisten
tydelakkeiden virus on atk-virusten ta-
paan sitkelhenkinen ja pyrkii tuhoamaan
hyvin toimivia systeemejl. Juuri tiilln
hetkella se on ansionsa mukaan hiukan
henkitoreissaan, mutta nostaa varmaan
taas pldtdin ennen pitkli. Kunhan
sen pystymme pitlmlln aisoissa, 2030-
luvun arvioija antanee tlmdnhetkisille
pdlt<iksentekijtiille hyv:it pisteet suoma-
laisen tyciellketurvan varjelemisesta ja
kehittlmisesti.

lookko Tuomikoski
Ke ski nili se n Eliikevoku utusyhti 6
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Eteke emontti uudistaa

N#*l$ffi
elikkeen karttumisen alkamisajankoh-
dat kaikissa yksityisen sektorin tyciell-
kelaeissa. Niinpil jatkossa YEL:ssC ja
MYEL:ssl ellkettd alkaisi karttua myiis
l8-vuotispdivdii seuraavan kuukauden
alusta, .joka on myos vakuutuksen otta-
misen alkamisajankohta.

Vuotuinen eldkekartruma ikavelille
18-52 olisi 1,5 proscnttia tdnr:in ajan
keskimiirlisestd ryritulosta. Uudis-
tuksen mukaan yrirtdjrin tdyttdessd 53
vuotta karttuma nousisi 1,9 prosenttiin
ja 63-vuotiailla se ponnahtaisi perlti
4,5 prosenttiin. Korotettu karttuma
laskettaisiin erikseen kunkin vuoden
keskimdlrdisestl tyotulosta.

Nykyiste korkeamman karttumis-
prosentin vastapainona yli 53-vuotiailta
yrittejilta perittdisiin mytis korkeampaa
vakuutusmaksua. Korotettu maksu al-
kirisi 53-vuotisp:iivii seuraavan vuoden
alusta lukien. Korotus vastaa palkansaa-
iien ellkelakeihin tehryd muurosta. jon-
ka mukaan yli 53-vuotiailta piddtetddn
palkasta korkeampaa elakemaksua kuin
nuoremmilta.

Tytie lti keta kien m uutokset tuovat uusia pi i rteitd mytis yrittiij ien

etdkkeisiin. Esimerkiksi ansioperusteiset sosiaalietuudet otetaan

h uo m ioo n e ld kettH laskettaessa. Mytis tyti kyvyttbmyyseta kkeen

mtitirtiytym i nen ja eri e ldkkeiden yhteen sovitus m u uttu u.

Lakimuutosten yhtend pddtavoitteena on kannustaa yritttijiiikin

iatkamaan toimintaansa entiste kauemmin. Siihen pyritidn muun

m uassa varttu ne id en korotetu I la e llike karttu m a lla.

Esitys tytietiike takie n m u uto ksista o n ed usku n na n kdsittetyssd.

Muutosten on mddrd tulta voimaan vuonna 2oo5.

Elaketta karttuisi yrittl j dtoimin-
nasta sen kuukauden piittymiseen
asti, jolloin yrittijd tdyttlisi 68 vuotta.
Yrittejri voisi kuitenkin ieada vanhuus-
eldkkeelle jo 63 vuotta tdyterryddn.
Talk;in hdnen ei enII olisi pakko ortaa
YEL- tai MYEL-vakuutusta, mutta
vapaaehtoisella vakuutuksella hdn voisi
edelleen kartuttaa ellketurvaansa vuo-
sittain 1,5 prosenttia tydtulosta. Kart-
tunut ellkkeen lisl myonnettdisiin 68
vuoden iIn tdytrdmisen j.1lkeen.

Varhcnnetun vanhuusel akkeen ala-
ikdraja nousisi 62 vuoteen myos yrit-
tajilla ,1a varhennusprosentti olisi 0,6
kutakin varhennuskuukautta kohden.

E[akkeen arvon siilyminen turvar-
taisiin palkkakertoimella, jolla kunkin
vuoden tyotulot tarkistettaisiin eldkettl
laskettaessa. Samaa kerrointa keytet-
tdisiin myos palkansaajien eldkkeeseen
oikeuttaviin ty6ansioihin. Mydnnettyl
eldkerrd rarkistcttaisiin vuosittain in-
deksilla.

f oustoa YE L-tytitu loon
Sosiaali- ja terveysministericin
marraskuussa 2001 aserrama
tyoryhmd selvittli parhaillaan
mahdollisuuksia YEL-tycitulon
joustavuuden lis dimiseksi.

Tytiryhme pohtii ns. Iislmak-
sumallia, jossa YEL -tycitulo ja
sen perusteella miiiirlytyvl
vakuutusmaksu noudattelisivat
nykyistl paremmin yrityksen
taloudellista tilannetta ja mak-
sukyvyn vaihteluita.

Suunnitelmien mukaan ny-
kyiseen tapaan miiiriiytyvdn
vakuutusmaksun lis iiksi y rittnj a
voisi maksaa lisd.maksua, joka
muunnettaisiin lis Ityrituloksi.

Yrittaj alle vahvistettu tyotulo
yhdessd lisdtydtulon kanssa
m iidrittelisivit kokonaistyritu-
lon, jonka perusteella elake-
etuudet midriytyisivdt.

Mytis jousto alaspiiin olisi
tietyin rajoituksin mahdollista
eli yrittiij?i voisi taloudellises-
ti huonoina vuosina maksaa
vdhemmdn vakuutusmaksua
kuin hanelle vahvistettu tyotulo
edellyttiiisi. Lopullista ratkaisua
vailla olevia yksityiskohtia lisl-
maksumallissa on vield. muun
muassa se, kuinka kattavasti
lislmaksu tai maksun vdhennys
vaikuttaisivat elake- etuuksiin

ja tulisiko ne ottaa huomioon
mytis sairausvakuutusetuuksia
mddrdttless[.

Ty<iryhmiin mi2irlaika pIlt-
tyy kuluvan vuoden lopussa.
Kuitenkin tyciryhml on mallin
yksityiskohtien tismennyksien
ohella laatimassa ehdotuksestaan
luonnosta hallituksen esitykseksi.
Tavoitteena on saada esitys vielii
nykyisen eduskunnan pdltettd-
vlksi. Lainmuutoksen on suun-
niteltu tulevan voimaan vuoden
2005 alusta.
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myiis yritt
Etiikettii sosiaalietuuksista

Eldkettl laskettaessa voitaisiin YEL- ja
MYEL-tytitulojen lisdksi ottaa huomi-
oon riertyjen ansioperusteisren sosiaa-
lietuuksien perusteena olleet ansiotulot
tai osa niistl. Ansiotulot otettaisiin
huomioon riippumatta siitd, onko yrit-
rei alla ollut voimassa elikevakuutus
sind aikana, kun etuutta on maksettu.
Edellytyksenl olisi, ettd etuus on mak-
ser r u yrittlj ille itselleen.

Sosiaalietuuksia ovat muun muassa
ditiys-, isyys- ja vanhempainraha, vuo-
rottelukorvaus, ansioon suhteutettu,
tyottomyysp d ivd raha, aikuiskoulutus-
tuki, kuntoutusraha, sairausvakuutuk-
sen pdivdraha ja tapaturma- tai liiken-
nevakuutuksen perusteella maksettu
ansion menetyskorvaus.

Aitiy.-, isyys- ja vanhempainrahan
perusteena oleva ansio otettaisiin huo-
mioon kokonaan. Tyotttrmyyspiivdra-
han ja vuorottelukorvauksen perusreena
olevasta ansiosta hyviksyttdisiin vain
75 prosenttia ja muiden etuuksien pe-
rusreista ainoastaan 65 prosentt ia.

Sosiaalietuuksien perusteena ol-
leista ansioista karttuisi eldkettd aina
1,5 prosenttia vuodessa yrittdjdn ilstd
riippumatta. Jos tyoellketti on ansait-
tu kahden tai useamman tydellkelain
mukaan, etuudet otettaisiin huomioon
luonnollisestikin vain kertaalleen.

Yrittiij iiel iikkeess I sosiaalietuuksien
perusteena olleet ansiot otettaisiin huo-
mioon vain, los yrittijii ei saa eldkettd
palkansaajien elekelakien (TEL, LEL ja
TaEL) perusteella. Ndistd ansioista rule-
va elake lisdttdisiin ensisijaisesti ndiden
lakien mukaisiin elikkeisiin. Jos yritrdjl
on harjoittanut seka YEL- ettl MYEL-
toimintaa, etuudet otettaisiin huomioon
ensisijaisesri YEL-el dkkeessd.

Elaketti alkaisi karttua myris alle
kolmivuotiaan lapsen hoidon ajalta
ja opiskeluajalta. Se edellyttdisi, ettd
yrittejalla on ollut tyriellkelakien
alaisia tyriansioita tyouransa aikana
vdhintdin 12 000 euroa eikd hen ole
elakkeella. Oikeus etuureen olisi yleen-
sd silld vanhemmalla, joka on hoiranut
alle kolmivuotiasta lasta ja saanur van-
hempainrahaa pitem mdn ajan.

EIdketurvaa karttuisi sellaisista
tutkintoon tai ammattiin johtavista
opinnoista, joiden perusteella voitaisiin
mytrntdd opintotukea. Edellytyksend
on, ette tutkinto olisi suoritettu. Etuu-
den vuotuinen karttumisprosentti olisi
yrittdj dn iistl riippumatta 1,5, joka
laskettaisiin laskennallisesta 500 euron
kuukausitulosta seke lasten hoidosta
ettd opiskelusta.

Tyti kyvyttd myyse Ie kkeesee n
muutoksia

YEL- ja MYEL-vakuutukseen sisdltyy
edelleen mycis turva tytikyvyttomyyden
varalta. Tyokyvyttomyysel d kkeess i
otettaisiin elikettd kartuttavana huo-
mioon myos tyrikyvyttcimyyden alka-
misen ja 63 vuoden idn tdyttlmisen

vilinen aika (tuleva aika), jos yrittdjil-
li on kymmenen vuoden aikana ennen
tycikyvyttomyytte ollut tyrielikelakien
piiriin kuuluvia tyciansioita yhreensi
vdhint;iin 12 000 euroa. Tyciansioina
pidetddn tlll<iin myds MYEL- tai YEL-
vakuutuksen perusteella vahvistettuja
tycituloja.

Tulevalra ajalra eldkkeen vuotuinen
karttumisprosentti olisi 1,5 yrittejiin 50
vuoden ikaen saakka ja siitd eteenpdin
1,3 aina 63 vuoden idn tdyttdmiskuu-
kauden loppuun. Tulevan ajan elikkeen
miiri olisi rr J iden karttumisprosenrrien
mukainen osuus tulevan ajan ansiosta.

Tavallisesti tulevan ajan ansio olisi
kaikkien tyoeldkelakien piiriin kuu-
luneiden tyoansioiden keskimiird
tyrikyvyttomyytte edeltaneiden viiden
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Iisdksi mukaan luettaisiin kokonaisuudessaan eli sa-
taprosenttisesti ne sosiaalietuuksien perusteena olevat
ansiot, jotka otettaisiin huomioon myris karttunutta
eldkettd laskettaessa. My<is tyottcimyysturvalain mu-
kaisen peruspiivdrahan ja tyomarkkinatuen taydet
kuukaudet otettaisiin huomioon laskennallisena
1 000 euron suuruisena kuukausitulona.

Tulevan ajan ansio voidaan joutua laskemaan
my<is pddsdinnristd poiketen. Esimerkiksi silloin, jos
tyokyvyttomyys alkaisi ennen sen vuoden pidttymis-
ti, jona yritraje teyttel 23 vuotta tai, jos yrittdjdn
tyoansiot viitend vuotena ennen tytikyvyttdmyytte
olisivat kovin vdhdiset alle kolmivuotiaan lapsen
hoidon vuoksi.

Jos yrittiij ii harjoittaa tyrikyvyttcimyysel akkeell n
muuta kuin vehaiste yrittdjdtoimintaa, toiminta oli-
si vakuutettava. Siiti karttuisi mycis vanhuuseldkettl.
Tyokyvyttomyysel ake muuttuisi vanhuusel akkeeksi
63 vuoden idssd, jolloin ty<ikyvyttomyyselakkeelll
ansaittu osuus lisittiisiin ellkkeeseen.

Yhteensovitus muuttuu

Eri ty<iellkelakien perusteella karttuvia elakkeitl
ei enid yhteensovitettaisi keskenlln. Yhteensovitus
jdisi voimaan vain tapaturma- ja liikennevakuutuskor-
vauksen sekd sotilasvamma- ja sotilastapaturmalain
mukaisten korvausten kanssa.

Kdytdnntissd se tarkoittaisi, ettd yrittdj i voisi saada
elikettd yli 60 prosenttia keskimilrlisestd kuukausi-
ty<itulostaan. Ndin ollen yhteensovitus ei leikkaisi pois
varttuneempien ikiiluokkien normaalia korkeampia
karttumisprosentteja (1,9 prosenttia ja 4,5 prosenttia).
Tyossdolo ja yrittd jdtoiminnan jatkaminen lisdisi aina
vanhuuselekkeen mddrdd.

Yhteensovituksen muutoksen vuoksi yrittdjiltd
poistuisi samalla oikeus hakea vakuuttamatta jdtrd-
mistd. Vakuutus olisi aina pakko ottaa l8-68 -vuoti-
aana harjoitetusta yrittijitoiminnasta, jossa tyritulo
tiyttiisi vakuuttamisen edellytykset ja jonka aikana
yrittdjd ei olisi vanhuus- tai varhennetulla vanhuus-
elakkeella.

Jos vakuuttamisjdttdmispiitris ehditidn kuiten-
kin tehda ennen vuotta 2005, ei vakuutusta tarvitsisi
ottaa ennen vuotta 2007, jos olosuhteet siilyisivit
ennallaan. Vakuutusta eivit edelleenkddn tarvitsisi
mytiskidn ne yrittdjit, jotka on vapautettu ennen
vuotta 2002 voimassa olleiden sddnnosten mukaan
vakuuttamisvelvollisuudesta.

Yrittl.idtoimintaa jatkamalla voisi kompensoida
mytis uudistukseen sisdltyvin elinaikakertoimen, ioka
taas leikkaisi ellkettl. Elinaikakerrointa sovellettai-
siin kaikkiin alkaviin vanhuus- ja leskenelakkeisiin
vuonna 2010. Siite llhtien se voisi pienentdi eldkkeen
mdirii, ios kansalaisten elinidn ennustetaan kuole-
vuustilastojen perusteella pitenevdn.

Pekko Pietinen
Eliiketurvokeskuksen
lokiososton lokimies

on nyt ratkaissut tapaus

n". Sen mukaan tasa-arvoista

Miti muuta ratkaisu tarkoittaa?

EY-tuomio-
istuimelle esittimdd ennak-
koratkaisupyyntoi valtion
elakelain mukaista elekej erjes-

telmiid koskevassa tapauksessa kasiteltiin
Ty<iel ?ike-lehdess a 1 /200 l.

EY-tuomioistuin antoi ratkaisunsa ta-
pauksesta "Niemi". Siina kysyttiin, mitd
EY:n tasa-arvosddnnoksid on sovellettava

valtion eldkej irjestelmIln. Rat-
tuomioistuin toteaa, ettl val-

elikej iirjestelm istd maksettava el d-
sellainen etuus, joka kuuluuEY:n

tasa-arvoista palk-
a koskevan artiklan (141) piiriin.

palkkakasitteeseen on katsottu
myds ns. toisen pilarin mukai-

lisaeliikej iirjestelmisti myrinnettlvdt
Se estid erilaiset elikeidt ndissd

lss a

Suomen tyciel iikej iirjestelm d, valtion
irjestelmd mukaan lukien, on Eu-

unionin pilaria.jattelussa katsottu
osa ensimmdisen pilarin mukaista
teistl ja pakollista sosiaaliturvaa

ioistuin llhtee kuitenkin ratkaisus-
siitd, ettl EY:n tasa-arvosdinnoksi d

aessa valtion el dkej irjestelm In
elekkeet kuuluvatkin perintei-

sesti toisen pilarin jdrjestelmiin sovellet-
tavien s i dnn<isten piiriin

Ratkaisu ei ollut yllatys. Pdinvastoin,
ilri;r: lu6rniei5tuin on viime aikoina jirjestel-

mdllisesti katsonut ratkaisuissaan, etta
valtion elakejarjesrelmdt kuuluvat tasa-
arvoista paIkkausta koskevan artiklan
piiriin. Ennen Suomen ratkaisua se katsoi,

Ranskan virkamiehie koskeva j e rjes-
kuuluu edelld mainitun artiklan pii-

Niiin siitiikin huolimatta, ettl mytis
virkamiesj lrjestelml on selvdsti

enslmmalsen pilarin sosiaaliturvaa.

keskeisti kriteerit

perustelut ovat mielenkiintoi -

sia. Tuomioistuin ei tarkastele tapausta
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astaan sen kannalta, mihin pilariin
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lglkkausta koskevaa artiklaa tiiytyy so-

fritaa valtion etiikeitirjestelmddn. Mytis
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Va ltion eltkeiiriestelm ttn
sovellettava tasb-arvoista
pp!.kkausta koskevaa EY-
sttnn6stt

EY-tuomioistuin:

elakej drjestelmd kuuluu. Ratkai-
sevana arviointiperusteena tasa-
arvoista palkkausta koskevan ar-
tiklan soveltamiselle tuomioistuin
pitdd tycisuhteen ja el dke-etuuden
vilisen yhteyden olemassaoloa.

Tuomioistuin kdyttid kolmea
kriteerii arvioidessaan tyrisuhteen
ja eldke-etuuden vilistd yhteyttd.
Ensinnikin tuomioistuin korostaa,
errd VEL:n perusteella mytinnet-
tlvd ellke koskee tiettyd Suomen
puolustusvoimien palveluksessa
olevaa tyontekij aryhmaa. Toisek-
si se toteaa, ettd VEL:n mukaisesti
maksettu eldke mIIrIytyy palve-
lussuhteen pituuden perusteella.
Kolmantena seikkana tuomiois-
tuin esittii, etti VEL:n mukainen
eldke mddrltdln ellkettd edeltd-
neiden muutaman vuoden aikana
ansaittujen palkkojen keskiarvon
perusteella.

Perusteet puntarissa

Tuomioistuimen arviointipe-
rustetta siiti, ettd tasa-arvoista
palkkausta koskevan artiklan
sovelraminen olisi riippuvainen
keskeisesti tyrisuhteen ja ellkkeen
vdlisestd yhteydesti, voidaan
yksinddn pitea heikkona. NIin
sen vuoksi, ette ldhes kaikissa eu-
rooppalaisissa jerjestelmissd elike
perustuu ty<ihrin.

Tallc;inhan voitaisiin todeta,
ettd kaikki tydsuhteeseen perus-
tuvat jdrjestelmdt kuuluisivat
tasa- arvoista palkkausta koskevan
artiklan palkan kasitreen piiriin.
Artiklan soveltamisen ulkopuolelle
jdisivdt ainoastaan asumisperustei-
set tai muut vastaavat vdhimmiis-
elakejarjestelm 1t.

Tuomioistuimen ratkaisuissa
virkamiehil koskevat eliikejiir-
jestelmdt ovat kuitenkin olleet

erityisasemassa, silld tasa-arvois-
ta palkkausta koskevan artiklan
tulkintaratkaisut ovat usein
koskeneet virkamiesj drjestelmii.
Virkamiehil on myris helppo pi-
tdd tuomioistuimen perusteluissa
tarkoitettuna erityisen i tyrintekij 1-
ryhmdnl. Toinen asia on, voisiko
edes EY-tuomioistuin todeta, ettd
TEL koskee ainoastaan erityisti
tycintekijdryhmdi?

Tuomioistuimen perustelu, ettd
VEL:n mukainen elike mddrdy-
tyisi ellkettd edeltdvien vuosien
ansioiden keskiarvon perusteella,
on epdtarkka. Myris VEL:n mu-
kainen eldke voi nykyisin koostua
eri palvelussuhteiden perusteella
karttuneista elakkeen osista. Pe-
rusteluista huomaa, ettei Suomen
eldkef Iriestelmi eikd tyoellkkeen
mddrlytyminen ole ollut ihan sel-
vII tuomioistuimessa.

Vaikka Niemen tapauksessa
loppupalkkaperiaate toteutuisikin,
eld.keuudistuksessa toteurerrava
keskipalkkaperiaate viimeistddn
vie pohjan perusteluista ainakin
yksityiselle puolella.

Tuomioisruin ei ratkaisussaan
millaan tavalla aseta kyseenalai-
seksi, etteikd Suomen valtion
eldkej ir.iestelmi olisi ensimmdi-
sen pilarin sosiaaliturvaa 

.f 
a ndin

ollen asetuksen 1408 17 1 piirissl
seke EY:n kilpailusiinnristen
ulkopuolella. Sen perusteluiden
mukaan j irjestelmln kuuluminen
asetuksen 1408 I 7 I soveltamisalaan
ei muuta kuitenkaan sitd, ettl ky-
seinen eldke kuuluu palkan kasit-
teeseen sovellettaessa tasa-arvoista
palkkausta koskevaa artiklaa.

loona Rissonen
Eliiketurvakeskuksen

loki ososto n yhteys ptiti ll i kkii

TaDaus
ililmi
- VEL:n sotllasetikettl

koskeva asla.
- flrfestetmtssi oll vuo-

teen 1995 saakka nalsten
eroamlslke 6o vuotta fa
mlesten 50-55 vuotta.
Eroamlslki on sama[[a
etiikelkii.

- Vuodesta 1995 alkaen
nalsl[]a fa mlehlltl on
ollut sama eroamlslke.

- Ennen Yuotta 1995 alka-
nelssa palvelussuhtelssa
etikellt ovat edetleen
erllalset (nalsllta 6o
Yuotta fa mlehlllii 50-55).

- Tapauksessa on kysymyk-
sesse naishenkllti, f on ka
palvelussuhde on alkanut
ennen vuotta 1995, ioten
hInen eroamlslktnse on
6o vuotta.

- Valltuksessaan vakuu-
tusoikeuteen kyseinen
henkll6 Yaatli, ette hI-
ne[[i ollsloltava sama
eroamlslkl kuln mlehitti
ell tissil tapauksessa 55
YUOtta.
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Etiketurvan syntyhetki nfi

tietokoneisiin uskottiin
vaikka kokemus puuttui

-Tietojenklsittely polkaistiin kdyntiin
tyhjestii. Mistdln ci saatu mallia. Yritys
tuntui jopa uhkarohkealta ja joissakin
tilanteissa uskokin alkoi loppua. Toi-
saalta koua into ja yhtcinen pldmidrd
autroivat onnistumisessa. Silloin tunsi
myos tekevdnsd jotain ainutlaatuista ja
todella uutta, atk-alan pioneeri Heikki
Varho muistelee.

Lain toteutus ja toimeenpano oli
aikataulunsa ja laajuutensa vuoksi
niin suuri haaste, ettd se vaati kaikilla
alueilla yhreistd vasruuntuntoa, myos
teknisessd toteutuksessa. Ndin syntyi
syksyll:i 1961 Tietokonepalvelu, joka

oli ensimmdinen vakuutusvhtitiiden
atk-yhteiskayttoyritys. Valtaosa jirjes-
telmdn tietotekniikasta tehriin Tieto-
konepalvelussa.

TietokonepalveIun perustivat loka-
kuussa 1961 henkivakuutusyhtitrt Suomi
ja Salama seka elakeyhtirit Elike-Varma
ja Ilmarinen. Eldketurvakeskus ja Tyri-
elekekassat tulivat mukaan heti, kun se

oli mahdollista. Tietokonepalvelu huo-
lehti aluksi Ilmarisen, Elike-Varman
ja Patrian tietojenkisittelysrl. Muilla
elakeyhtic;illa, muun muassa Auralla,
Kansalla, Pohjalla ja Kalervolla, oli
omia atk-j drjestelmie.

Kun tytintekijiiin etiiketakia valmisteltiin r96o-[uvun vaihteessa

elettiin vietd reikdkorttien aikaa eikd tietokoneista juurikaan o[[ut

kokemusta. Kaikkiaan neljd tietokonetta ltiytyi tuo[[oin Suomesta.

E n na kkolu u lottomasti tytieltikejiiriestelm titi tiih d etti i n ku iten ki n

heti rakentamaan automaattisen tietojenkdsittetyn pohiatte.

Lainamiehi[15 alkuun

Suomi ja Salama olivat rohkeasti tilan-
neet heinlkuun lopussa 1961 IBM:n
tietokoneen 1410, joka siirrettiin Tie-
tokonepalvelr.rn nimiin rnarraskuussa
l96l. Sarnalla tilattiin 1401-laitteisto
huolehtimaan syotto- ja tulostustoi-
minnoista. IBM 1410 oli silloin Suomen
suurin tietokone.

Uuteen yhtioc;n vuokrattiin toimi-
henkiloitl perustajayhtiriisti: muun
muassa toimitusjohtajana toimi Kari
Karhunen Suomesta ja suunnittelu-
p a iillikktrn ii legendaari nen Erkki Pale
Salamasta. Myos Iaitteistotoimittaja
IBM tuki alkuvaihetta lainaamalla
kolme t ietokoneasiantuntijaa.

Kun loppusyksystl 1961 palkattiin
omia pldtoimisia toimihenkiloite,
ensimmiisten joukossa oli filosofian
kandidaatti Heikki Varho. HIn aloit-
ti suunnittelujana huhtikuussa 1962.
Saman vuoden lopussa tyontekijciitd
oli jo l1l. Heistd suurin osa, 77, oli
lavrsta,la.

LELsotki kuviot

Kun TEL .ia LEL tulivat voimaan
1.7.1962, tietojenklsittely ei ollut
valmis, vaikka tyci oli aloitetru vuorra
aikaisemmin. TEL-ilmoitusten teossa
tyonantajille oli annettu aikaa ja ilmoi-
tukset tulivat melko hitaasti kasittelyyn.
LEL, joka oli sdddetty tlysin eri pohjal-
le kuin TEL, sotki tavallaan kuviot.

-LEL-tilityksiii alkoi tulla elokuun
lopulla 1962 vakavar mdirdt, 300 000
- 400 000 ilmoitusta kuukaudessa. Kun
aluksi oli pyritty rakentamaan koko
jdrjestelmdd, huomattiin pian, ettd oli
pakko keskittyl vain LEL-tietoliiken-
teen hoitoon.

Itse LEL-lomakkeiden kesittely oli var-
sin ryolistri. Lomakkect olivat useimmiten
kiisin riiytetryjii, sotkuisia ja ryppyisiii. Niitii
oli tehry milloin kannon, milloin rakennus-
telineen paiiille. Ja jelki oli sen mukaista.

Satama-alan tyontekijdt olivat tuon
ajan varsinaisia keikkatycildisid. Samal-r \taehxe t o 2oO2

^l

Helkkl Varho oll
Tletokonepalvelun
enslmmXisli palkattuia
toimlhenkil6lti. Hin
alolttl suunnltteliia-
na huhtlkuussat$2.
Vuonna 1965 hiinet
nimitettlln tolmltus-
iohtafaksl, lossa tol-
messa hin tytskenteli
alna vuoteen r9y6.
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le henkilolle saattoi tulla kuukaudessa
kymmenid. eri tilityksia, koska tyonan-
tajar vaihruivar jopa usein pdivitriiirr.

Ensim mdiset tyosuhdeilmoitukset
vietiin rekisteriin 13.11.1962, jolloin
myds annettiin ensimmdiser tycieldke-
kortit. LEL-ilmoitusten tietoliikenne
saatiin ajan tasalle helmikuussa 1963.

Henkiltitunnistus tuotti ongetmia

Alkuajan suurin ongelma oli henki-
lotunnistus. Kun samana pdivdnl
syntyneiti samannimisiii henkiloite
saattoi olla useita, jokaiselle tarvittiin
oma tunnus, numero. Ratkaisun keksi
Erkki Pale, joka kehitti tycielikekortin
numeron. Nykyinen henkilotunnus
pohjautuu juuri tycieldkekortin nume-
roon. Olennaista numerossa oli, etti se

sisllsi informaationa henkilon idn ja
sukupuolen.

- Henkilotunnistuksen vaikeudet
hidastivat erityisesti LEL-tilitysten ka-
sittelyl. Kun henkilostd tuli ilmoitus
ilman tyoelckekortin numeroa, hdntd
verrattiin kaikkiin samana pdivind
syntyneisiin .ja samaan sukupuolta ole-
viin. Siihen kehitettiin oma runnistus-
pistej drjestelmd, jossa onnistuttiinkin
hyvin. Kahdelle eri henkilolle ei samaa
numeroa annettu. Varhon mielestd tyo
oli jdnnittdvimpie, mitd han tuolloin
oli itse kehittdmdssl.

Koneet isokokoisia mutta hitaita

Ilmoitukset TEL-tycisuhteen alkamises-
ta ja pddttymisestd ja LEL:n kuukausit-
raiset ansioilmoirukset siirretriin ennen
varsinaista rekisterciinti I konekieliseen
muotoon e[i tiedot llvistettiin reikdkor-
teille kahdesti - toinen oli tarkistamista.
Noin miljoona reikdkorttia kuukaudessa
kulki jatkuvasti llvistyksen ja konesalin
viililla.

Tyohon palkattiin kokeneita rei-
kekorttilevist:ijie. Silloinen konttori -
paallikk<; Aake Lehmus kuvaa heidan
palkkaamistaan: "suurin otto oli tilas-
tolIisen vdestolaskennan llvistdjirytot,

jotka otettiin ronttikaupalla kaikki
- nlkemdtti. Kun heitl oli 40-50 io-
nossa ilmoittautumassa minulle, se o[i
todella mieleen jaenyt hetki".

Tyosuhdetiedot vietiin ETK:n kes-
kusrekisteriin. Se oli magneettinauhoilla
oleva perdkklistiedosto.

Varsinainen rekisterciinti tapahtui
ns. ajojaksoissa. Samalla tehtiin henki-
lotunnistus ja muitakin tarkistuksia.

- Vaikka uusi tietokone IBM 1410
oli Suomen suurin, se oli hyvin hidas.
Ulkondciltriln se oli iso kaappi, ja silla
saartoi tehdai vain yhti tyotd kerrallaan.
Muistikapasiteetin puute aiheutti fat-
kuvasti ongelmia. Muistia koneella oli
80 000 merkkie eli siihen saattoi tal-
lettaa numeron, kirjaimen tai jonkun
erikoismerkin yhteen muistipaikkaan.
Esimerkiksi 25 vuotta mycihemmin
IBM:n 3090 tietokoneella oli muistia
65 536 kilotavua.

Tietojen ajojaksot olivat hitaita ja
pitkir. Ne saattoivat kestid reilusti
toistakymmentl tuntia. Ajot tehtiin
useimmiten ydlla. Heikki Varhoa nau-
rattaa, kun hin muistaa erddn yolll
keskeytyneen ajon.

- Vuorossa ollut operaattori oli soit-

tanut keskelle yotc erdille ekonomille ja
kysynyr tIltI ryoeldkekortin numeroa.
Kun menin aamulla tciihin, vastaan tul-
lut varamieheni ilmoitti, etti "nyt piru
on irti". Kiihtynyt ekonomi oli soittanut
heti aamulla ja uhannut kaikella mah-
dollisella.

Kysymys oli vain siitI, ettd kone
oli pysrihtynyt virheilmoitukseen. Yo-
vuorossa ollut operaattori ei halunnut
keskeyttdd ajoa moneksi tunniksi,
kun muutoinkin tyot olivat jIljessI.
Ja han sovelsi helpointa tapaa virheen
korjaamiseksi. Ekonomin kanssa asiasta
sovittiin puhumalla.

Alku:rikoina ei juurikaan ollut mi-
tldn ohjelmointikoulutusta. Kaikki
ty<intekijlt kavivat maahantuojien
kursseilla. Koulutus rajoittui atk-pe-
rusteisiin ja ohjelmointiin. Suunnitte-
lukoulutusta ei luonnollisesti ollut. Isot
yritykset pitivdt ohjelmoijilleen omia
kursse ja.

Vaatimattomista lahtokohdista
huolimatta luotiin muun muassa
Tietokonepalvelun p d d rekistereiss d

kaytetty tietuerakenne, jota pidettiin
huipputuotteena. Sen ideana oli slds-
tld muistitilaa.

I o 2oo2 \tAenre E

T

*tVuonna 196z livistystyiit aloitettiin
pienissi pilttuissa, ioissa kolme is-
tui vierekkiin ja monta perakkein.
Meteli oli melkoinen.

€*
9.- j',H:
* wl

#iiry'++ 1,;

*1

*
ryF

&

iliiiil

#
d"il,,;,

o

=6
E
d'
F
il
=V

p



-Vaikka jatkuvasti oli kiire ja suuria tie-
tomllrid kesiteltiin, mitlln pahaa re-
kisterriintivirhettd ei tapahtunut. Siini
Erkki Palen rooli oli tlrkeI. Hdn halusi
tarkistaa kaikki asiat. Kun joku asia oli
tarkistettu, tai kun tiedot oli talletettu,
viela piti tarkisraa, Varho painorraa.

Alusta ldhtien tehtiin my<is tehokas
testausjdrjestelmd. Kun useimmiten
yrityksissi ohjelmoija itse testasi, TKP:
ssa toinen henkilo suunnitteli testiai-
neiston. Sen laati suunnitteli.ia, joka
parhaiten tunsi kyseisen systeemin.
My<ihemmin TKP:ssa oli erityinen
testaajien ammat (iryhma.

Alkuaikojen suurimpia pelkoja oli
rekisterien tuhoutuminen. Aina piti
varmisraa, etteivit tiedot hevie. Kun
seuraava ajo ajettiin, edellisajo rekis-
terriitiin. Rekistereitd oli monia eri
"vuosikertoja". Niite siilytettiin kone-
salin varastossa, holvissa ja vanhempia
vietiin jopa Helsingin ulkopuolisiin
holveihin. Jos jokin katastrofi olisi sat-
tunut, ei ainakaan aiemmat tiedot olisi
havinneet.

Tyoellkelait ovat aina olleet jatku-
vien muutosten kourissa. - Kyllahan

silloinkin kysyttiin, ette onnistuuko
timl teknisesti. Pentikeinen oli tuol-
loin keskeinen henkilci lainmuutosten
suunnittelussa. Kielteiseen vastaukseen
hdn ei olisi ryytynyt.

- Tietorekniset muutokset tehtiin
niin kuin kyettiin. Jdrjestelmln alkuai-
koina kiytiin vield ideologista taistelua
tyriellke- ja kansanelikejlrjestelmien
valitla. Silloin pelattiin, etti jos jokin
asia lykkaantyy, se mutkistuu, Heikki
Varho kuvailee monen vuosikymmenen
takaisia tunnelmia.

H o o stotte lu : M o rj o - Li i so To ko la
Kuvo: Tuulikki Rautio

Lahde: 25 uuotta Tierohonepaluelua, Oy Tieto-

konepaluelun historiikki I 962 - I 986

Lakisddteiset ettikkeet ovat 65
vuotta tiiyttiineiden elHketdisten
ensisiiainen tulonlihde niin mei[16
kuin muua[takin. Kun vertai[[aan
etEkeltiisparis kuntien takisiiti-
teisten elHkkeiden tasoa, Suomi
menestyy selvisti muita vertaitu-
maita paremmin.

l-f-{iedor kdyvdr ilmi Eldketur-
I vakeskukselle tehdystd ra-

I portista, jossa Luxembourg
L lncome Study (LlS) -aineis-

tolla vertailtiin elekeleisten tuloraken-
netta ja ellketurvan tasoa kymmenessd
OECD-maassa vuonna 1995.

Elekel aistalouksiksi raportissa luoki-
teltiin taloudet, joissa ansiotulojen osuus
j?iii alle neljinnekseen ja eldketulojen
osuus kohoaa vdhintdln neljisosaan
kotitalouden yhteenlasketuista kaytet-
tlvissi olevista tuloista.

Suomi sijoittui tulorakenteen vertai-
lussa ldhemmlksi Ranskaa ja Saksaa
kuin muita Pohjoismaita. Syy siihen on,
ettl Suomessa lakisliteisen eldketurvan
bruttotulo-osuus on suuri. Lakisidtei-
nen eleketurva sisdltdl vdhimmlis- ja
ryrieliikej arjestelmistd maksettavat van-
huus-, tycikyvyttdmyys- ja perhe-eliik-
keet seke sotaveteraaneille maksettavat
edut ja elekkeet. Koska Suomessa ei ole
eldkekattoa, suomalaisten elekelaisten
ei ole juurikaan tarvinnut tiydentdd
tulojaan yksityisill ii lis iiel iikkeill d toisin
kuin Norjassa ja Ruotsissa.

El6kellispariskunnat plrjliiivllt
hyvin

Myds lakisiilteisen ellketurvan ta-
sotarkastelussa Suomi oli enemmdn
Ranskan ja Saksan kuin muiden Poh-
joismaiden kaltainen. Suomi menestyi
selvlsti muita vertailumaita paremmin,
kun arvioidaan elekelaispariskuntien
lakisdlteisten eliikkeiden tasoa. Suo-
malaiset 65 - 69 -vuoriaat elekelaisparit
saivat valuuttakurssivertailun mukaan
lakis diteisti el Iketti keskim?iiirin 3000
euroa enemmln kuin ranskalaisparit.

Yli 69-vuotiaiden pariskuntien
lakisllteinen ellketulo oli vuonna
1995 noin 25000 euroa. Mediaanita-
sollakin mitattuna suomalaisparien
lakisddteiset elakkeet kohosivat vertai-
lun suurimmiksi. Ostovoimapariteet-

\tt)etilt<e J o 2OO2

ffi

Tarkistus kaikki kaikessa

BFm*""

ilfl{ltftrsrr '

UWry

rl
i\

a

:r

nryffi.1{ mffim

3o

lln r

r
1ilil

Tletokonepalvelun konesallksl
vuokrettlln elokuvateattcrl
Elysee. Tlla oll lkkunaton fa
slksl vlranomeisclta pltl p!rytee
tupa ty6nttkli6lden tydskente-

pcrustoluln :' l{ykylset vaatl-
mrksot tletokoneille wat nlln
tlukat llmastolnnln rekil kalken
muun ruhteGn, ette lhmincnkln
Yol slelle hluln.o



Lakisddteiset eltikkeet ovat

yti 6S-vuotiaiden
terkein tulonlehde
titarkastelukaan, jossa on huomioitu
maan hintatason vaikutus tuloksiin, ei
heikentlnyt suomalaisten elakelaispa-
riskuntien asemaa.

Mielenkiintoista olisi ollut selvittla
nykyisti tarkemmin miehen ja vaimon
elaketulon roolia elekelaispariskuntien
kotitalouden toimeentulossa. Kuinka
moni tutkimuksessa mukana olleista
elekelaispariskunnista olisi esimerkiksi
klytettlvissd olevien tulojen tarkaste-
lussa j lInyt kdyhyysrajan alapuolelle,
mikali naisen hankkimaa eliketuloa
ei olisi laskettu mukaan pariskunnan
tuloihin?

LIS -aineistossa on vieli toistaiseksi
varsin vdhln yksilotason tietoa eldke-
tulosta * erityisesti lakisldteisistd ellk-
keistl. LIS-aineistoa ollaan kuitenkin
kehittdmdssd siten, ettd yksil<itason tie-
toa voidaan entistl helpommin linkittdl
osaksi kotitaloustason tarkastelua. Siten

edellisen kaltaiset tutki muksenasettelut
tulevat tulevaisuudessa mahdollisiksi.

Elakeliiispariskuntien lisiksi suo-
malaiset yksinasuvat 65-69 -vuotiaat
miehet menestyivlt vertailussa muita
maita paremmin. Suomalaisten eld-
kellismiesten lakisddteiset elekkeet
nousivat valuuttakurssivertailussa kes-
kimdlrin noin 16600 euroon. Ne oli-
vat llhes 1700 euroa suuremmat kuin
ranskalaismiesten elekkeet. Mediaa-
nitarkastelu leikkasi suomalaismiesten
lakisddteisistl eldkkeistd lahes 5500
euroa. Tlmdn seurauksena Tanska,
Norja, Saksa, Ruotsi ja Ranska kiilasivat
vertailussa Suomen edelle.

N aisten etiikkeissii korjattavaa

Vaikka Suomi kaiken kaikkiaan sijoit-
tuikin eleketurvan tasotarkastelussa
hyvin, elakelaisnaisten tulotasossa olisi

meilliikin vield jonkin verran paranra-
misen varaa. Valuuttakurssivertailun
mukaan yksinasuvien 65 - 69 -vuotiaiden
elakelaisnaisten lakisddteiset elekkeet
jlivit Suomessa 3331 euroa pienem-
miksi kuin Tanskassa, joka menestyi
vertailussa kiistatta muira maita parem-
min. Kun verrataan 65-69 -vuotiaiden
el ekel eisnaisten lakisdlteisi ii el iikkeitii
elekelaismiesten eldkkeisiin, ne olivat
keskimlirin 4550 euroa pienemmdt Suo-
messa. Mediaanitarkastelussa ero kutistui
338 euroon, ja kdytettdvissl olevien tu-
lojen kohdalla ero oli 1932 euroa. Mycis
muissa vertailumaissa naisten oli tuhava
toimeen pienemmille elaketuloilla kuin
samaniklisten miesten.

Katkonaisempi tyciura ja miehia al-
haisempi palkkataso selittdvdt osaltaan
naisten pienempdi eleketuloa. Miesten
ja naisten vdlisil tuloeroja on yritetty
kaventaa jo tyrivuosien aikana. Esimer-
kiksi Isossa-Britanniassa naisten kotona
suorittama hoivatyii - niin sanottu Home
Responsibilities Protection (HRP) - on
huomioitu naisten ellkkeissl vuodesta
197 9 alkaen. El ikeuudistuksessa my<is
Suomessa palkattomien jaksojen eliike-
turva kohenee.

Miesten ja naisten viilisiii tuloeroja
voidaan toisaalta tasata viell elikevuo-
sinakin yllapitamalla vdhimmdiseldk-
keet ja muut tulonsiirrot kuin elekkeet
- esimerkiksi asumis- ja toimeentulotuki
- riittlvln suurina. Koska vdhimmiis-
elekkeet ovat elaketulovdhenteisir, ne
slilynevlt Suomessa tulevaisuudessakin
tlrkelmplnl lisdtulonlehteeni elike-
laisnaisille kuin -miehille. Siksi niiden
taso on merkittdvdmpi naisille kuin
miehille.

Vihimmdiselekkeet ja muut tulon-
siirrot muodostavat tulevaisuudessa
tlrkeln lisetulonlehteen myds pitkaan
pelkan minimiturvan varassa eleneille
iakkaille pitkaaikaistytitt<imille. HeistI
enemmistci Suomessa on tllld hetkella
miehie.

Lakisidteisen ellketurvan lislksi
raportissa tarkasteltiin yksityisten lisa-
eliikkeiden .ia kokonaisellketulon tasoa.
Raportissa arvioitiin mycis, miten hyvin
vertailtavat maat ovat onnistuneet eld-
kepolitiikan kahdessa keskeisimmissd
tehtdvlssi, eli ty<iaikaisen tulotason
kohtuullisessa turvaamisessa ja vanhus-
viesttjn koyhyyden ehkdisemisess i.

Tiino Miikinen
Tutkijo,Turun yliopisto,

Sosiooli politii kon laitos

Lakisiiiteisen ellketurvan
osuus bruttotutoista, %
100

o 5ooo roooo l5ooo 2oooo 25ooo Soooo
Lakisiltelsen eHketurvan taso, euroa v. 2oor rahassa

Kuvio r.65-69-vuotlaiden eliikeliilspariskuntien lakisi5teisen eliketurvan
taso la osuus bruttotulolsta, valuuttakursslvertallu
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Kehittfimistyd etence

Yteiskirjeet verkkoon
vuonna 2oo4

Marraskuun alussa kiynnistyi yteiskiriehankkeen toi-
nen valhe, iossa suunnite[laan ia miiiritettiiin siihkdi-
sen ohje- ja tledotepalvetun sisitt6.Ilii iatkaa keviiiillil
aloitettua yleiskirieiden eli ohieiden kehlttimistl.
Sen tarkoituksena on rakentaa verkkoon palvelu, josta
keytteiet saavat Elfi keturvakeskuksen ohielsta halua-
mansa tiedot nopeasti ia helpostl.

Hankkeen vetiijii Riitta Ahovaara kertoo, etta nyt atkoi tycin kriittisin vaihe
Siind suunnitettaan sisdlt6, loka ottaa huomioon sekd sisSttcin tuottaian
ettii kiiyttiildn ntikcikulmat. Eli kummaltekin osapuolelle kiiytcin pitiiii otta
hetppoa. Ja luonnottisesti itse sisdlt6 on tdrked. Sistittcistii tavoitellaan
entistd taadukkaampaa ia sen pitea vastata nykyistii paremmin kiiyttaijiin
toivomuksia.

Sisittdn suunnittelulte on varattu aikaa ensi vuoden maaliskuun a[-

kuun. Sen idtkeen alkaa sisdttcin rakentaminen. Tydn arvioidaan vatmistu-
van vuoden zoo4 alussa.

Herkiittii korva[[a kuun nettaan

Ohieet on tarkoitus tuokitetta ainakin kahteen tasoon: yteistietoon la sy-
viiItiseen tietoon. Siitd, ottaanko nyt sisdtt6nmii6rittetyssd oikealta tiellii ia
ottaanko kiiyttiiiien tarpeet osattu arvioida riittdvdn hyvin, haastatettaan
vietii etiiketaitosten ja muutoksenhakuetinten edustajia ioutukuun aikana.

- Mahdottisimman monen mielipide halutaan kuutla. Patautteen pe-
rusteelta yritetaan tehda kayttaiia hyvin palveleva sistiltrj, Riitta Ahovaara
vakuuttaa.

Hankkeen ensimmiiisessd vaiheessa muun muassa kysyttiin etdke-
laitosten edustajilta, mitloin ja missii vaiheessa he ohjeita tarvitsevat, ia
mitkii ovat heidiin tulevat kayttdtarpeensa. Lisiiksi saatiin ioukko paran-
nusehdotuksia, jotka on nyt projektissa otettu huomioon.

Linkit asiayhteyksiin

Tycieliikelakien ohjeet tinkitetiiiin toiminnattisiin asiayhteyksiin, muun mu-
assa osaksi www.tyoelakelait.etk.fi -patvelua. Sen jiilkeen kiiyttiililtii on
saatavilla sekii taki ette sen soveltamisohieet ja oikeustapaustietokanta
eli miten lakia on aiemmin sovettettu.

Kaikista vanhoista ohjeista ei aina selviii, mikii ohie on voimassa ja
mikii on kumottu. Erityisesti tuteville sukupotvitle muutoshistoria on tar
keii tieto, minkei takia mycjs sen pitiiisi ndkyii ohjeissa.

Riitta Ahovaara painottaa, ettii ensi vuoden loppuun mennessii kdytds-
sii on siihkciisen ohle- la tiedotepatvetun ensimmdinen versio. Siinii muu-
toshistoria ei vielii ote kattavasti mukana. Muutoshistorialle on annettu
jatkoaikaa aina vuoden zoo5 loppuun saakka.

Morjo-Liiso Tokolo

Psyykkiset hiiiritit olivat piH-

osassa Sveitsin Freiburgissa

syksyttii 2oo2 iariestetyi ttii

sosiaatioi keuspiiivi ttii. Psyykki-

sistd syistd mytinnetyt tytikyvyt-

ttimyysetu udet ovat Sveitsissd-

kin lisd6ntyneet viime vuosina

voimakkaasti.

T-t reiburgin yliopiston ryo- ja
I r sosiaalioikeuden osaston jdr-
Ja i..,a*illa neliansilld sosiaa-

I- lioikeuspdiville oikeustieteen
ja ldaketieteen asiantuntijat selvittivdt
psyykkisten hairioiden kasvun syird ja
pohtivat keinoja ilmion hallintaan.

Aihevalinnassa oli osuttu naulan
kantaan. Osallistujia oli yli kolmesataa,

.ioista oli noin kolme viidesosaa juris-
teja, yksi viidesosa laakereitd ja yksi
viidesosa muita sosiaalivakuutusalan
ammattilaisia.

Alustusten vdli tdyttyi vilkkaalla,
paikoin kiivaalla keskustelulla. Suo-
malaisesta ndk<ikulmasta huomio
kiinnittyi erityisesti kahteen seikkaan.
Ensiksikin Kcski-Euroopassa tyoter-
veyshuollossa ei ndytl olevan sellaisia
keskeisil roimijoira kuin tyoterveyslil-
karit ja tyoterveyshoirajat meilll ovat.
Toiseksi laakareilla ja juristeilla ei ndyti
olevan niinklln hyvid keskindisen kes-
kustelun perinteitd kuin Suomessa.

Etumatkamme saattaa johtua
selkelstd vakuutusleekdrin roolista
vakuutuslairoksissa ja laakerijisenen
mukanaolosta sosiaalivakuutuksen
muutoksenhakueIimiss I.

Psyykkiset syyt kasvussa

Vuonna 1985 Sveitsissd alkoi uusia
tyokyvyttcimyysel dkkeitd psyykkisis -
ti syistl 24 prosenttia, vuonna 1995
luku oli noussut 30 prosenttii n ja 32
prosenttiin vuonna 2001. Kun uudet
tyokyvyttcimyysellkkeet ovat muutoin-
kin, lehinna selkdvaivojen vuoksi, olleet
voimakkaassa kasvussa, kysytdln, mistl
tyokyvyttrimyyseldkkeiden merkittdvd
lisdlntyminen viimeisten kymmenen
vuoden aikana voi johtua.
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Psyykkiset
htiritit pilfosassa

soslA/[Ll-
OIKEUSPAVILLA
svElrstssA

Kun sairastavuus kaiken todennd-
kc;isyyden mukaan ei ole lisidntynyt,
ei ainakaan edelld esitetyssl mddrin,
joudutaan pohtimaan mycis sairauksista
riippumattomien tekijoiden vaikutusta
tyokyvyrrrimyyden lis i i ntym iseen.

Selirrdvind tekijdin:i mainitaan ny-
kyihmisten lisddntynyt tarve l<iytII vas-
toinkiymisille ulkopuolisia syitI. Yhte-
nd ratkaisevimpana seikkana pidetddn
kuitenkin 1<iystynyttd suhtautumista
ndyttcikysymyksiin yleensl ja erityisesti
eruuden hakijan velvollisuurra osoittaa
hakemuksensa perusteet oikeiksi.

Nliytttikysymykset
ongelmallisia

Juuri merkittdvimpien tyokyvyttomyy-
den aiheuttaiien, psyykkisten vaivojen
j a selkdvaivojen, tyokykyi,i heikentdvien
vaikutusten toteen ndyttdminen ja arvi-
ointi onkin vaikeaa.

Keskieurooppalaisessa perinteess I
turvaudutaan helposti kausaliteetin
kesitteeseen. Ldhtcikohtana on kuten
meillakin, ettd vamma tai sairaus on
tycikyvyttcimyysetuuden perusedel ly-
tys.

Sveitsissi kysytldn selkedsti, onko
toimintakyvyn alenema kausaaliyh-
teydessd rodetruun vammaan tai sai-
rauteen. Tosin samaan hengenvetoon
myonnetidn riittdvdn syy-yhteyden
kriteerien ep lmi Irdisyys.

Tyrikyvyttomyyden olemassaoloa
tarkastellaan Sveitsissl ainakin nien-
ndisesti tarkemmin eritellyin kriteerein
kuin Suomessa. Voi ol[a, ettd arvioinnin
osatekijit eivdt paljon poikkea suoma-
laisista. Meillakin voisi syy-seuraus-
tekijoiden avoimempi tarkastelu olla
hyridyksi esimerkiksi tyrikyvyttdmyys-

ratkaisujen yksityiskohtaisia perusteluja
laadittaessa.

Tilanteen korjaamiseksi esitettiin
erilaisia laakkeita. Tyrikyvyttomyys-
arvion perustana olevia tietoja on
pyrittivl selvittimldn ja tismentd-
midn aikaisempaa paremmin. Tamen
saavuttamiseksi ehdotetaan juristien ja
leekereiden yhteistyon tehostamista
seka I eakarinlausuntojen kehittimisti.
Lisdksi kouluruksessa piriisi ottaa en-
tistd paremmin huomioon molempien
alojen keskeiset nekokohdat.

Kaikkia edelli mainittuja hankkeita
varten voisi perustaa tieteellisen elimen,
jota hallinnoisivat vakuutuslaitokset ja
vakuutetut yhdessd. EIin antaisi vakuu-
tuslaitosten ja vakuutettujen pyynnostl
lausuntoja ja edistdisi yhtendisten tie-
teellisten kasitysten syntyd. Sosiaa-
livakuutuksen parhaat asiantuntijat
oppisivat sovittamaan yhteen ndkcikan-
tansa, niin joko-tai -aivoilla pldttelevdt
juristit kuin sekl-etti -aivoilla operoivat
laakaritkin.

Kuntoutus peeosaan

Alustuksissa vlliyteltiin sitdkin mah-
dollisuutta. ettd kausalireetisra ja syy-
yhteysarvioista luovuttaisiin kokonaan.
Toimeentuloturvaa tarkasteltaisiin puh-
taan finalistisesti. Jos asiakkaalla olisi
vaje toimeentuloturvassaan, hdn saisi
toimeentulokorvauksen ilman ettd kor-
vaus luokiteltaisiin esimerkiksi toimeen-
tulotueksi taikka tapaturma- tai tyritto-
myyskorvaukseksi. Samalla aloitettaisiin
tarpeelliset toimenpiteet, joilla asiakas
palautettaisiin tyrieldmaan. Etuuslajien
rajanvetokysymysten sijaan keskityttdi-
siin kuntoutukseen.

Tdllaisia nlkokohtia on ndkynyt

my<is y[eisemmin Sveitsin sosiaali-
vakuutusta koskevissa kirjoituksissa.
Tietenkin vastapainona on myos
kannanottoja, joissa varoitetaan kus-
tannusten hallitsemattomasta kasvus-
ta, jos etuuskohtaisuudesta ja siihen
liittyvdsti kontrollista irrottaudutaan.
Samoja kannanottoja esitettiin my<is
Sveitsin sosiaalioikeusp iiivill ii.

Sosiaalioikeuspdivien alustukset on
koottu teokseen Psychische Stcirungen
und die Sozialversicherung - Schwer-
punkt Unfallverscihcrung. toimittanut
Erwin Murer, Stiimpfli Verlag AG Bern
2002.

Timo Hovu
Va ku utusoi ke u de n ylituomori
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Vakuutusoikeuden
asema vahvistumassa

Y Y allituksen esitvs vakuu-
I I tusoikeuslaiksi ja siihen
I I liirrvvdksi lainsddddn-

I I ntiLri (HE 101/2002) on
parhaillaan eduskunnan kesittelyssd.

Vakuutusoikeuden aseman vahvista-
misen lisiksi tavoitteena on selkeyttll
vakuutusoikeutta koskevaa lains iidin-
t<ii. My<is vakuutusoikeuden organi-
saatiota pyritddn kehimlmidn nykyisti
joustavammaksi ja erikoistuneemmaksi.

Ehdotusten on tarkoitus tulla voi-
maan ensi vuoden toukokuun alusta
lukien. Esitys liittyy valtion vuoden
2003 talousarvioesitykseen.

Esitys perustuu toimeentuloturvan
muutoksenhakukomitean ehdotuksiin
(Toimeentuloturvan muutoksenhaku.
Toimeentuloturvan muutoksen haku-
komitean mietintci KM 2001:9).

Tarkeana tavoirreena on, ette kai-
kissa toimeentuloturva-asioissa on
kaksiasteinen muutoksenhakuj iirjestel-
ml, jossa ensimmlisend valitusasteena
toimivat muutoksenhakulautakunnat ja
roisena vakuutusoikeus. Tamen lisek-
si korkeimmalle hallinto-oikeudelle
turvattaisiin mahdollisuus huolehtia
hallintolainkiytcin menettelyn yhden-
mukaisuudesta mycis toimeentulotur-
va-asioissa.

Vuosien aikana vakuutusoikeudesta
on kehittynyt laaja-alainen toimeentu-
loturva-asioiden muutoksenhakutuo-
mioistuin, joka kesittelee vuosirtain yli
l0 000 asiaa. Suurimman asiaryhmdn
muodostavat eri eliikej iirjestelmiin liit-
tyvdr ansioelike- ja kansaneldkeasiat.
Muita suuria asiaryhmie ovat opinto-
tukiasiat, tydttcimyysturva- asiat, tyri -

tapaturma-asiat, sotilasvamma-asiat,
asumistukiasiat ja rikosvahinkoasiat.

Organisaatio uudistuu

Esityksen mukaan vakuutusoikeu-
den nykyisistd yhdeksdsti jaostosta
tehtdisiin kolme osastoa, jotka kukin
erikoistuisivat tiettyihin asiaryhmiin.
TdmI tarkoittaisi, ertd ty<ielikeasioita
varten muodostettaisiin oma, niihin
erikoistuva osasto.

Jako kolmeen osastoon mahdollis-
taisi sen, ettd vakuutusoikeustuomarit
ja esitteli.iit voisivat keskittyl ja eri-
koistua nykyistd paremmin osastollaan
kdsiteltlviin asiaryhmiin. Asioiden
kasittelyn valvominen olisi entisti hel-
pompaa kuten myos vakuutusoikeuden
ratkaisukdytdnniin yhdenmukaisuuden
turvaaminen. Muutos tehostaisi juttujen
kesittelya ja parantaisi ratkaisujen laa-
tua. Lisdksi oikeustapausrekisterin ylll-
pitiminen ja kehittdminen helpottuisi.

Osastojen johtamista varten perus-
tettaisiin vakuutusoikeuden laamannin
virat. Laamannit osallistuisivat mytis
asioiden kasittelyyn. Lisiiksi jokaiselle
osastolle perustettaisiin asessorin virka.
Asessorin tehtdvdnd olisi paitsi toimia
esittelijdnl myris avustaa laamannia
seke suorittaa hanelle md drittyjl
erityistehtlvid. Vakuutusoikeuden yli-
tuomari vastaisi edelleen viime kidessd
vakuutusoikeuden ratkaisukdytinnrin
yhdenmukaisuudesta kuten mycis osas-
tojen tulostavoitteiden toteutum isesta.

Vakuutusoikeuden maallikkoj eseni a
koskevaa sddntelyi yksinkertaistettai-
siin. Ansioel dke-, tycitt<imyysturva- .ia

Vakuutusoikeuden asema muutoksenhaku-

itirjestetmiissi vahvistuu, ios toimeentulo-

turva-asioiden muutoksenhakuun luodaan

kaikitta osin kaksiportainen jiirjestelmti.

Asiaa koskevan esityksen mukaan ensimmai-

sene valitusasteena toimisivat muutoksen-

hakulautakunnat ia toisena vakuutusoikeus.

tapaturmavakuutusasioissa vakuutusoi-
keuden kokoonpanoon kuuluisi edelleen
kaksi yksityisen sektorin tydoloja tunte-
vaa jdsentl. Samat jisenet voisivat kui-
tenkin kuulua kokoonpanoon kaikissa
ndissi asiaryhmissi.

Kansaneldke- ja opintotukiasiat
muuttuisivat viell enemmln, koska ne
ratkaistaisiin .iatkossa vain kolmen jdse-
nen kokoonpanossa eli ilman maallik-
kojlsenii. Mytis kaikki lainvoimaisen
pddtciksen poistamista koskevat hake-
mukset ratkaistaisiin esityksen mukaan
kolmen jlsenen kokoonpanossa ilman
maallikkojisenid. Muutos nopeuttaisi
kesittelyd ja vlhentlisi kustannuksia.

Toimiala laajenee

Palkkaturva-asiat seki ne toimeentulo-
turvan asiaryhmit, joissa muutoksenha-
kulautakunta toimii nykyisin ainoana
valitusasteena, ohjattaisiin vakuutusoi-
keuteen. Muutoksenhakumahdollisuus
paranisi siis ellkkeensaajien asumistu-
kea, kansanelikkeen mdlrdd, erorahaa
ja koulutukseen mycinnettlvil tukea,
koulumatkatukea, palkkaturvaa, sai-
rausvakuutuslain mukaista omavastuu-
ajan korvaamista maatalousyrittiijille
seke korvausvelvollista tapaturmava-
kuutuslairosta koskevissa asioissa.

Korkein hallinto-oikeus voisi purkaa
vakuutusoikeuden plittiksen, mikali
asian kesittelyssi on menetelty virheelli-
sesti ja menettely on voinut olennaisesti
vaikuttaa pIIt<ikseen. Ndin korkein
hallinto - oikeus voisi nykyisti paremmin
huolehtia hallintolainkdyttin yhdenmu-
kaisuudesta. Lainvoimaisen pdltciksen
poistaminen muilla perusteilla kuuluisi
kuitenkin edelleen vakuutusoikeuden
toimivaltaan.

Ylim ilriinen muutoksenhaku ei toi-
meentuloturva-asioissa endl ohjautuisi
korkeimpaan oikeuteen paitsi silloin, jos
on kyse ylimdirdisestd muutoksenhaus-
ta korkeimman oikeuden pdltiikseen.

KoiusVuoristo
Vo ku utuso i ke ude n tied ottoj a laki m i e s

www.oikeus.fi /vakuutusoikeus
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TKP Tieto Oy

TKP Tieto Oy:n toimitus-
johtajaksi on valittu filoso-
fian maisteri Riitta Jylhd,
53. Hiin aloitti tehtdvds-
saan 25.11.2002. Viimeksi
Jylhd on ollut Cap Gemi-
ni Ernst & Young Finland
Oy:ssd finanssipalvelujen
toimialajohtajana. TKP
Tiedon nykyinen toimitus-
johtaja Juhani Karjasilta
aloitti llmarisen tietohallin-
tojohtajana 1.11.2002

Toimitusjohtaja Lasse Hei -
nion sihteeriksi on nimitet-
ty yo-merkonomi Sari Vi-
hervd . Varatoimitusjohtaja
Tarkko Jousin sihteeriksi
on nimitetty yo-merkonomi
Nina Tainio.

Tiedottajiksi viestintaa n

on nimitetty humanististen
tieteiden kandidaatti, me-
dianomi Jukka Jalkanen
ja HSO-sihteeri, Mti Maa-
rit Rapp. Kielenkddntd-
jdksi on nimitetty filosofian
maisteri Tina Matala -aho.

Kauppatieteen maisteri
Juha Elovirta on nimitetty
yhteysjohtajaksi su urasia -
kas- ja meklariyhteydet
-yksikkoon. Aikaisemmin
hdn on toiminut llmarises-
sa yrityssuunnittelupdd I -
likkonS.

LEL Tytielilkekassa

M. Sc. (econ.)Juhana
Heikkild on nimitetty Port-
folio Manageriksi arvopa-
periyksikkoon. Kauppa -
tieteiden maisteri Jouni
Hahto on nimitetty Cont-
rolleriksi.

Filosofian maisteri Kari
Hdrktinen on nimitetty
LEL Tyoeld kekassan tie-
tohallintojohtajaksi. H 5 nen
alaisuudessaan tulevat
olemaan tietohallinto ja va-
kuutusosasto. H 5 rkonen
siirtyy tietohallintojohta -
jaksi tietohallintopii ii llikon
tehtdvdst6.

Kuntien
e16kevakuutus

Ldd ketieteen ja kirurgian
tohtori, neurologian do-
sentti Esko Matikainen
on nimitetty Kuntien eldke-
vakuutuksen johtajaylil dd -
kdrin virkaan.
Esko Matikainen on kou-
lutukseltaan sekd neuro-
logian ettd kliinisen neuro-
fysiologian erikoisl iiii kii ri,
ja hiinellS on vakuutusldd-
ketieteen erityisp dtevyys.
Hdn on toiminut vakuutus-
lddkdrind eri tehtdvissd 14
vuoden ajan, neljd viime
vuotta Kuntien eldkeva-
kuutuksen ylildd kdrind.
Kuntien el5 kevakuutuksen
nykyinen johtajaylil 6d kd ri
Hannu Hdrktinen jdi loka-
kuun lopussa elSkkeelle.

Maatalous-
vrittiiien

elikeliitos
Luonnontieteiden kandi -
daattiYrjd Pihkala on ni-
mitetty talousosaston apu-
laisosastopdd llikoksi. H d n
on aiemmin tyoskennel-
lyt Melassa tilastoyksikon
pririllikkond.

Filosofian lisensiaatti Jor-
ma Kinnunen on nimitetty
tilastopddllikoksi. Hdn on
toiminut ATK-yksikossd tie-
toteknisen d asiantuntijana.

Ekonomi Tuula Leino on
nimitetty talouspdd llikoksi

Varatuomari Risto Syvdld
on nimitetty el 6 keosaston
apulaisosastopdd llikoksi.
Hdn siirtyy uuteen tehtS-
vaansd 1.1.2003 Melan la-
kimiehen tehtdvistd.

Varma-Sampo

Ekonomi Risto Autio on
nimitetty sijoituspdd llikoksi
sijoitustoiminnon pddoma -
sijoitukset-yksikkoon. H 6 -
nen vastuualueenaan ovat
pddomarahasto- ja hedge
fund -sijoitukset. Autio siir-
tyi Varma-Sammon palve-
lukseen Mandatum Pdd-
omarahastot Oy:std.

Kasvatustieteiden maiste -
ri Jyri Juusti on nimitetty
kuntoutuspdd llikoksi rat-
kaisu- ja kuntoutusosastol-
le 1.1.2003 alkaen. Tdlld
hetkelld Juusti toimii pro-
jektipiiii llikkond Varma-
Sammon el 6 kepalveluissa
tehtdvd n dd n kuntoutuksen
yhteistyoverkoston keh ittd -
minen.

-IO

IOt
E16keturvakeskus Kiinteistii-Fennia

Laskentamerkonomi Lee-
na Maajdrvi on nimitetty
hallinto-osastolle talous-
ryhmdn esimieheksi.
Kauppatieteiden maisteri
Maarit Lehti on nimitetty
el5 kejd rjestelm dosastolle
henkilorekisteri - ja tietotur-
va -asioiden kehityspdd lli-
koksi.
Valtiotieteen maisteri Kati
Ahonen on nimitetty tilas-
to-osastolle tilastotutki -
jaksi.

Elike-Fennia

Yhteyspdd llikoiksi asia -
kasyhteyksiin on nimitetty
kauppatieteiden maisteri
Kaj Aaltonen Ldnsi-Suo-
men alueelle toimipaik-
kanaan Vaasa ja kauppa-
tieteiden ylioppilas Arto
Turunen Pohjois-Suomen
alueelle toimipaikkanaan
Oulu.
Salkunhoitajaksi kiinteis-
tosijoitustoimintoon on ni -
mitetty diplomi-insinoori
AriTalja.

Diplomi-insinoori Minna
Saario on nimitetty Kiin-
teisto- Fennian kiinteisto-
analyytikoksi.

Eltke-Tapiola

El d ke-Tapiolan yksikon-
johtajaksi ja johtoryhm d n
jdseneksi on nimitetty fi-
losofian kandidaatti Keijo
Kouvonen. Kouvosella on
laaja-alainen el d kevakuu -
tusalan ja tietohallinnon
tyokokemus llmarisesta.
Kouvonen aloitti tehtavis-
sddn 22.10.2002.

llmarinen

Kehittd mispdd llikoiksi Tuo-
tanto- ja kehittd misyksik-
koon on nimitetty tradeno-
mi Tuomo Permikangas
ja tradenomi Janne Pie-
tikd inen vastuualueinaan
verkkoliiketoiminnan kehit-
tdminen.

CFA Laura Mdnnistti on
nimitetty llmarisen abso-
luuttisen tuoton sijoituksis-
ta vastaavaksi salkunhoi-
tajaksi. Hdn on aiemmin
tyoskennellyt llmarisessa
analyytikkona.
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Valtion e16kejiiriestelmiiiin on
tulossa ldhes vastaavat osa-
aikaeliikkeen ia yksiltjttisen
varhaisetdkkeen muutokset
kuin yksityiseltd sektorilla tuti
voimaan elokuun alusta. Myds
tyijttOmyysetakkeen ehtoja
paikataan yksityisen puoten
mukaisesti. Muutokset tiittyviit
ty6elii keliirieste tmii n kokonais-
uudistuksen ensimmdiseen
vaiheeseen. Esitys on edus-
kunnassa kdsiteltiiviinii.

Esityksen mukaan vuonna

ry47 tai sen jdtkeen syntyneittii
henkitOiltd osa-aikaetdkkeen
alaikiiraja patautuisi 58 vuo-
teen ja osa-aikaeliikkeettii
olosta kertyvdn vanhuusetdk-
keen mtiiirdii pienennetdisiin
o,75 prosenttiin ansion alene-
masta. Yksityisesta sektorista
poiketen vuosina 7947-tg5t
syntyneiden osatta ehdotetaan
kuitenkin, ette karttuma-
prosentti osa-aikaetiikkeettii
oto aiatta olisi r,o prosenttia
vuodessa, jos edunsaala on
saanut osa-aikaetiikettd en-
simmiisen kerran 5o vuotta
taytettyAan.

Ennen vuotta ry47 synty-
neittii henki16itlS osa-aikaetdk"
keen ikiiraja otisi edelleen 56
vuotta ja osa-aikaeldke mydn-
nettiiisiin nykyisten sdiinntis-
ten mukaisesti.

Osa-aikaeltikettii koskevia
muutoksia esitetiitin sovettet-
tavaksi vuoden zoo3 alusta.

Yksit6ttisestl varhais-
eltikkeesti Iuovutaan

Lisiiksi ehdotetaan, etta
yksi td Itisestii va rhaiselti kejtir-

iestetmasta luovuttaisiin ia
yksi16ttistii varhaisetdkettd ei

eniiii piiiisiiiint6isesti myrin-
nettiiisi vuonna 1944 tai sen

iiitkeen syntyneitte henkit6itte.
Kun mahdollisuus siirtyii yk-
siltittisette varhaisetdkkeetle
poistuu, erityisesti 50 vuotta
tayttAneiden henkittjiden
tytlkyvytt6 myysetdkeoikeu -

den arvioinnissa painotetaan
tyO kyvyttctmyyden ammati l-

Iista luonnetta sittoin, kun
ansiotyOura on pitkd ia tycin

aiheuttama rasittuneisuus ia
kuluneisuus ikiiiintymiseen tiit-
tyviin tekijciihin yhdistyneend
tekee tydn iatkamisen kohtuut-
tomaksi.

Ennen vuotta ry44 syn-
tyneiltd siiityy oikeus jdiidd
yksitciltisette varhaiseliikkeette
58 vuoden iiissii. Lisiiksi yksi-
Itilliseen varhaiseldkkeeseen
on 58 vuoden iiissii oikeus
setlaisitta ry 44-t9 46 syntyneit-
lii, joitta on otlut oikeus valita
vanha niin sanottu erityinen
etdkeikii, mutta iotka eivdt ote

tdtii valintaa tehneet. Vuonna
1947 syntyneet henkittit, jotka
eivEt ole kayttaneet valintaoi-
keuttaan, voivat pddstd yksi-
tcittisette varhaisetiikkeelte 59
vuoden iiissii.

Yksittiltistii varhaisetdkettd
koskevien muutosten on tar-
koitus tutla voimaan vuoden
zoo4 alusta.

Tytitt6myysetEkettl
paikataan

TyOttOmyysetekkeen ty6his-
toriaa koskevaa vaatimusta
ehdotetaan tarkistettavaksi
erfriden ennen vuotta 1945

syntyneiden henkitciiden osalta
viiliinputoamistitanteiden estii-
miseksi. Huomioon otettavan
tydhistorian tarkastetuiakso pi-

tenisi 15 vuodesta 20 vuoteen.
Viime vuosikymmenen pitkiidn
iatkuneen suurty6tt6myyden
aikana tydssiiotoedetlytyksen
tayttaminen on oltut ikiiiinty-
neillii vaikeaa, mikii on iohta-
nut kohtuuttomiin vdliinputoa-
m istila nteisiin.

Tydttclmyyse tiikettd koske-
via siiiinntiksili sovellettaisiin
takautuvasti t.8.zooz atkaen.

Jos tydttdmyyseldkehakemus
tehdii;in kuukauden kutuessa
ehdotetun [ain voimaan tulos-
ta, eliikettd voidaan mycintiiii
1.8.2oo2 alkaen.

Ensimmilisen vaiheen elfl kem uutokset
mytis valtion elfl ketakiin

Elikkeet ia terveys
suurimmat menot

Suomen sosiaali-
menot vihentyivtt

YUOnna 2(D()()

Suomen sosiaatimenot olivat

33,r miljardia euroa vuonna
zooo. Kokonaismenot [askivat
edellisvuodesta o,6 prosenttia,
kun inflaatio otetaan huomi-
oon. Eniten taskivat tyotto-
myys- ja asumismenot, tervey-
denhuolto- ja eliikemenot sen

sijaan nousivat.
Suomen sosiaalimenojen

suhde bruttokansantuottee-
seen oli vuonna zooo Pohjois-
maiden toiseksi athaisin, z5,z
prosenttia. Pienin sosiaalime-
no jen osuus oli lstannilla, 19,7
prosenttia. Ruotsi piti ktirkeii

32,3 prosentilla ja hyviinii
kakkosena tuli Tanska zB,7
prosentilta.

Norjan sosiaalimenojen
osuus (25,3 %) oti hieman Suo-
men osuutta korkeampi.

Syyt Suomen sosiaalime-
noon laskuun ldytyvdt suo-
tuisasta talouskehityksestti.
Bruttokansantuotteen hidas-
tuva kasvu tiihiaikoina saattaa
kaantaa kehityksen suuntaa.

Tiedot perustuvat Stakesin
Sosiaali- ja terveysmenot 2ooo
-julkaisuun, joka sisdttdd kes-

keiset tilastotiedot Suomen ja

EU-maiden sosiaati- ja terveys-
menoista ja rahoituksesta sekti
sosiaalitu rva jdrjestelmdstii.

Ensi vuoden TEL-indeksit vahvistettu

Tycietiikkeet ja muut TEL-indek
siin sidotut etuudet nousevat
ensi vuoden alusta noin 2,4
prosenttia. Vanh uuseldkeldis-
ten eliikkeet nousevat noin r,7
prosenttia. lndeksikorotuksilla
pyritidn siiityttiimiiiin pitkiiai-
kaisesti maksettavien sosiaa-
liturvaetuuksien tosiasiatlinen
arvo.

Sosiaati- ja terveysminis-
terici on vahvistanut vuoden

zoo3 TEL-indeksituvut Eldke-
turvakeskuksen tekemien [as-

ketmien mukaisesti. Tydikiiis-
ten indeksipisteluku on zro3 ja
eliikeikiiisten zooz. Kyseessd
on vuotuinen indeksitarkistus,
joka perustuu hintojen ia patk-
kojen muutoksiin.

TEL-indeksittii korotetaan
kaikkia tydetiikkeitii sekd
muun muassa tiikenne- la ta-
paturmavakuutuskorvauksia.

lndeksi vaikuttaa my6s soti-
lasvammoien ja -tapaturmien,
sukupolvenvaihdos- la Iuopu-
m iseliikkeid en, luo pu m iskor-
vausten ja kuntoutusrahan
miiiirii n. Myds omaishoidon
tuen ia perhehoitajien patk-
kioiden enimmdismtidriit on
sidottu TEL-indeksiin.

TEL-indeksiii kdytetddn
myds laskettaessa sairaus-,
iiitiys-, isyys ja vanhempain-

hoitoraholen mdtiriti.
Korotuksista aiheutuu

arviolta 256 milioonan euron
Iisikustannukset, iosta valtion
osuus on noin 59 miljoonaa
euroa ja kuntien osuus noin 4z
mitjoonaa euroa. Loppuosasta
vastaa piiiiasiassa yksityisen
puoten etiikeiiiriestelmd.
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Kansaneliikkeisiin reilun
prosentin korotus

Etilkepaketti ed uskun nassa

Kansaneliikkeisiin, perhe-
eltikkeisiin, rintamalisiin ja

vammaisetuuksiin tulee ensi
vuoden atusta r,z prosentin
indeksitarkistus.

Vuoden zoo3 kansanelii-
keindeksin pistetuku on 13,49.

Vuonna zooz pisteluku oli
1333.

Tdysi kansanelike on ensi
vuonna yksindisellii henkilcittd
I kuntaryhmiissa 493,45 euroa
ia ll kuntaryhmassa 472,93
euroa kuukaudessa. Puotisoitta
vastaavat maarat oval 434,t7
ja 416,69 euroa kuukaudessa.

Eldkkeen lapsikorotus
nousee r8,3o euroon kuukau-
dessa.

tetaan mytjs kansaneliikein-
deksittii. Tiiyteen peruspiiivii-
rahaan, tyomarkkinatukeen la
koulutuksen perustukeen tulee
z7 sentin korotus piiivdd koh-
den, f ottoin niiden uusi mddrd
on 1.1.2oo3 atkaen z3,oz euroa
piiivdltd.

Lapsikorotusten uudet mdii-
rdt pdiviiii kohden ovat 4J6
euroa yhdestd lapsesta, 6,4o
euroa kahdesta ja 8,26 euroa
viihintiiiin kolmesta lapsesta
yhteensii.

TydttOmyystu rvaa makse-
taan enintaan viidettd piiivdttd
viikossa, ioten [apsettoman
henkitcin kuukausikorotus on
noin 5,7o euroa. Tytittdmyys-
turva on verotettavaa tutoa.

Eduskunnan kiisiteltiiviinii
on yksityisten atojen tyOetdk-
keitd koskeva lakimuutos (ns.

Puron paketti). Muutoksella
tisdtiidn ioustoa vanhuuselik-
keelle siirtymisen aiankohtaan
ia kannustetaan tycissii iat-
kamista siten, etta eliikkeetle
siirtymisen myOhentdminen
parantaisi eliiketurvaa.

Etiikkeiden laskutapa
muuttuisi koko tyrihistoriaan
perustuvaksi. Lisiiksi esitys
sisiiltiiii monia muutoksia,
ioiden tavoitteena on edistdti
tydssd pysymistii, tytikykyii la
tydllistymistd.

Uudistus koskisi r.r.zoo5
jiitkeen atkaneita ty6suhteita ia
se koskee vain yksityisen puo-
ten tydntekijdiden ja yrittiiiien
etiikkeitii. Sen ulkopuolette
jtiiiviit esimerkiksi julkisen
puolen eliikkeet.

Esityksen taustana on
ennen kaikkea tarve vastata
veestdn ikddntymisen ja ikiira-
kenteen muutoksen kansanta-
loudette ia etiikejdrlestelmdtte
tuomiin haasteisiin. Esityksittii
pyritiiiin kannustamaan ikddn-
tyvien tycissiikiiynnin jatka-
mista.

Ettikejdriestelmdd pyritddn

tisiiksi setkeyttiimiiiin ia m uut-
tamaan etiikkeen miiiiriiytym is-
perusteita nykyistii oikeuden-
mukaisemmiksi.

Suurin osa etdkkeensaaiista
hybtyy uudistuksesta. Eldke-
turvakeskuksen tekemissii
laskelmissa ei ole havaittu
mainittavia eroja eri ammat-
tiryhmien viililtd. Samoin
etiikeuudistuksesta hyOtyvAt
sekii miehet ettii naiset melko
tasavertaisesti. Et;ikepaketti
on ensimmdinen [akiuudistus,
iohon on tehty ns. suvaus eli
sukupuolivaikutusten syste-
maattinen arviointi.

Kysymystd siitii, tutisiko
myris varusmies- ja siviilipat-
veluksen kartuttaa etdkettd,
tarkastetlaan uudestaan
ty6eliiketakien yhdistiimisen
yhteydessii.

Lakimuutosten on paaosin
tarkoitus tulla voimaan vuoden
zoo5 atusta. Esityksessd on io
valmistauduttu siihen, ettii eri
atojen tytietiikelait yhdistetiiiin
liihivuosina yhdeksi taiksi.

Lakiuudistusta on kdsitelty
yksityisko htaisesti Tycielii ke-
lehden edetlisessa numerossa.
Yrittiijien eliiketurvan muutok-
sista kerrotaan tiissii lehdessii.

Tytitttimiin perustu rvaan
korotus

Tyottcimiin perustu rvaa koro-

Elfi kelautakunnasta hallinnollisesti
itseniinen

Eliikelautakunnan asemaa
riippumattomana muutoksen-
hakuasteena ollaan vahvis-
tamassa. Muutos toteuttaa
toimeentuloturvan muutoksen-
hakukomitean viime vuonna
esittamia ehdotuksia. Etdke-

[autakunta, joka on toiminut
Eliiketu rvakesku ksen yhtey-
dessii, irrotetaan itseniiiseksi
toimielimeksi. Muutosesitys on
eduskunnan kasiteltavana ja

sen on tarkoitus tutta voimaan
ensi vuoden atusta.

Lautakunnan jiisenet nimit-
taisi tasta liihtien sosiaati- ja

terveysministeri6n sijasta
valtioneuvosto. Lautakunnan
toimikausi pitenisi kolmesta
viiteen vuoteen.

Eldketautakunta on en-

simmdisen asteen muutok-
senhakuelin, loka kiisittetee
yksityisten atojen el2ikkeistii
tehtyia vatituksia. Lautakun-
nan piiiitciksistii voi vatittaa

edelteen vakuutusoikeuteen,
joka on tydetiikeasioissa ylin
m u utoksenhakuaste.

Toteutus alkanut

Uudistuksen toteuttaminen
on io atkanut. Etdketautakunta
on muuttanut pois Etiiketurva-
keskuksen toimitatosta Rata-
pihantielle ltii-Pasitaan. Uusi
kdyntiosoite on Ratapihantie
lr, ltii-Pasila ja postiosoite on
PLz8, oo5zr Helsinki. Mycis
puhelin- la faksinumerot ovat
muuttuneet. Puhetinnumero on
(og) lS61 6roo la faksinumero
on (o9) 7567 6ro6.

lnternetosoite on

www.etakelautakunta.fi . Siih-
kcipostitse oikeat henkitcit l6y-
tyvdt osoitteetta etunimi.
sukunimi@etakelautakunta.fi .

Yhteinen siihkcipostilaatikko on
yhteinen@elakelautakunta.fi .

ETK: n yrityskuvatutki m u kseen

vastanneista onni suosi

P o Salmeairi
TyOeliikepiiivien yhteydessd osanottaiilta kysyttiin, mita

mieltd he ovat Eldketurvakeskuksen palveluista. ETK:n

oma viiki oli rajattu pois kyselystii. Ulkopuolisia oti paikatta

kaikkiaan 9oo henkei ja heistii vajaat 5oo vastasi kysetyyn.

Vastausprosentti oti hyvii.

Vastanneiden kesken arvottiin viinikori, jonka voitti Pirlo

Salmi Varma-Sammosta. Sydiimettiset onnittelut voittaiaIte
sekd parhaat kiitokset kaikitte kyselyyn vastanneille.
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Pensions increase while
expenditures decrease

The large pension reform concerning
the private sectors is currently on the
agenda of the Parliament. One of its
peculiarities is that we wilI get better
pensions than nowadays white pension
expenditures decrease. The increase in
the pension contribution can atso be
stowed down.

Good pensions cost, however. ln a
partty funded pension scheme, it is
mainty the working generation who pays
for the pensions. lt pays about Bo% of
the pensions payable today. The remain-
ing one fifth is drawn from pension
funds.

lf the pensions poticy from the begin-
ning ofthe 199os up to the present day
had been based on the laissez-faire
styte, the pension expenditures would
presumably rise to nearly 4o% of the
wage sum by the middle of the current
century; according to the Central Pen-
sion Security lnstitute's recent estimates
to somewhere between 360/" and 3Bo/".
Today the pension expenditures only
just exceed zo%.

Such a pace would be unbearabte
for the national economy, especiatly as
the otd-age dependency ratio becomes
unfavourabte within ten years when
the baby boom generation has retired.
There will then be hundreds of thou-
sands more pensioners than at present,
and clearty smatter age groups entering
the labour market.

The pension reform woutd raise the
pensions in the private sectors by more
than r5%. As the increase in pensions
witl be diminished by the life expectancy
coefficient, the increase will be approxi-
matety 5-6%.

Thus, the pension wilt be at least 5%
larger than at present for more than
85% of att the pension recipients, and
not less than 5% smalter than currently
for merely z% of the pensioners.

Nevertheless, the amendments enter-
ing into force in zoo5 witI start reducing
the pension expenditure around zoro.
ln zo5o, the amendments will reduce
both the pension expenditure and the
pension contribution by a good four
percentage points. The pension contri-
bution wilI be approximately z6% of the
wage sum. These calculations are based
on the supposition that the earnings will
grow by t.75o/o a year and that the level
of interest is 1.5ok.

Pension expenditures are mainly
curbed by longer careers. The current
reform wi[[ postpone the average retire-
ment age by approximately a year and a

hatf. Together with previous decisions,
the average retirement age witl be
postponed by three years, although this
objective will not be reached untiI some-
time In the middte of the century. The
cost savings witt then be noteworthy.

Abotishing the unemployment pen-
sion for persons born in r95o and later
as wetl as the individuat earty retirement
pension for persons born in 1944 or later
will also save pension costs. Raising the
Iower age timit for entittement to the
old-age pension by two years is another
way of saving costs.

The new method of catcutating the
pensionable salary, i.e. on the basis of
the entire career, not separately for each
employment, reduces pension expendi-
ture a little. The tlfe expectancy coeffi-
cient, however, cuts pension costs much
more, although it witl not affect the pen-
sions untiI the beginning of zoro.

A better pension cannot be obtained
without an effort. Consequently, people
have to stay longer in the labour market,
which is made possible by being able
to retire flexibty between the ages of 63
and 68.

Change of generation in
the labour force a chal-
lenge for employment

The number of the population of work-
ing age is rapidly turning downwards
towards the end of this decade as the
baby boom generation leaving the la-
bour force is much larger than the age
groups entering the [abour market. The
suppty of labour wilt decrease in many
industries and might even lead to a
[abour shortage. The rate of growth of
the economy may atso stow down in the
[ong term.

The work participation rate must be
increased in order to secure a stabte em-
ptoyment and economic development as
wel[ as to strengthen the financial basis
for the pension systems. CentraI meas-
ures are the baby boom generation con-
tinuing longer in working life and young
people entering the labour market at an
earlier stage.

The objective of the Finnish economic
poticy is to raise the employment rate to
7oolo during this governmental period. At
present, 68% of the r5-68-year-olds are
employed. There has been an increase

of approximatety two percentage points
in the employment rate during the last
three years, thus no rapid change can be
expected.

lf the employment rate rose perma-
nently to 7oo/",the career length woutd
roughly estimated increase by a year.
An increase in the career tength by three
years would require a stabilisation of
the employment rate at a considerably
higher tevet than today. The long-term
objective would be an employment rate
of 75"k.

Especially, the employment rate of
those under the age of z5 has been
weak compared with the situation ten
years ago. Prolonging studies and a high
unemployment rate are the main rea-
sons for this.

Likewise, the emptoyment rate of
those aged between z5 and 39 is con-
siderabty lower than ten years ago, the
main reason being unemptoyment. The
unemployment rate for young women
is higher than for young men since
temporary employment is more com-
mon among young females than among
young males. Moreover, childcare leave
has become more frequent among

Those aged between 55 and 64 are
the only age group who has reached
the emptoyment leveI of the beginning
of the r99os. The employment rate
for women in particutar has increased
substantiatly and ctearty exceeded the
employment leveI a decade ago.

During the last few years, the employ-
ment of the 55-59-year-olds has gone
up rapidly due to a decrease in their un-
employment rate and a reduction in the
number of ageing persons retiring earty.

The employment of those who have
reached the general retirement age has
atso grown in recent years, even though
the employment rate of those aged be-
tween 65 and 74is stitl weaker than at
the beginning of the r99os. The change
reflects the economic development, as
the great malority of these are setf-em-
ptoyed.

The employment rate could be raised
above atl among younger persons of
working age. Reaching the employment
rate of the beginning of the r99os is,
however, difficult when the labour force
is ageing. The rapid increase in the work
participation of the ageing poputation
ought to continue in order to maintain
the employment rate at an adequate
level. The Finnish pension reform sup-
ports the objectives to raise the employ-
ment rate.
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Eliikkeet
uudistuksen
kourissa
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T-t ldkeuudistus meni sittenkin putkeen.
l-/ Ontuen, taka-askelia orraen, murra
I I meni kuitenkin. Mitd nytAKAVA yrirti

IJh.i,,Ie kapuloita rartaiden pvciriin aina
viime hetkeen asti ja vdhdn siitii ylikin.

On syytl toivoa, ettei timin uudistuksen
tuloksena ole samanlaista kaaosta kuin suurin
toivein synnytetylla Helsingin .ia sen liepeiden
sairaanhoitouudistuksella. Eliikeuudistuksessahan
ovat kai ammattimiehet olleet asialla.

Onko eliikej?irjestelmdmme tdmin jiilkeen
valmis?

Kaikesta aikaan saadusta huolimatta pohdin-
nan arvoisia asioita tuntuu viele riittdvin useam-
paankin tulevaan uudistukseen.

Todella suuren luokan muutos olisi sinisilmd.i-
sesti uskoa Maailman Pankin suosituksia ja siirtyd
etuusperusteisesta j erjestelm istd maksuperustei-
seen. Kerralla siihen ei varmastikaan siirrytii,
mutta pyritdrinkri siirtymisessl noudatramaan
pienten askelten politiikkaa. Alku tlhln suun-
taan on elinaikakertoimen kiytttitinomo, joka jo
el Ikeuudistuksessamme roreureaaan.

Seuraava askel voisi olla, ettl vakuutetulle an-
netaan oikeus valira elekeyhtid, sirten annetaan
hanelle oikeus miirltl, miten henen elakemak-
sunsa sijoiretaan. Testi olisi luonnollista siirtyd.
kokonaan maksuun perustuvaan elekkeeseen.

Toinen iso jlrjestelmlmuuros olisi viedii
loppuun julkisen ja yksityisen sektorin elekejiir-
jestelmien yhtenlistdminen. Tenean virka- tai
ty<isuhteeseen astuvilla eld.ke-etuudet alkavat olla
varsin lehelle toisiaan. Voisi kysyii, miten kauan
tarvitaan kunnilla ja valtiolla ikiomat leikkikehat
ellkkeiden jirjestdmisessl. Ainakin monopolin
purkamista olisi syytd harkita.

Monikansallisilla suuryrityksillii lienee halu-
ja hoitaa henkilcisttjnsa elakkeet keskitetysti ja
yhtenlisesti y1i rajojen. Miten tehln pIdstiln,
antanee aihetta melkoiseen plin raapimiseen.

Ovatko sitten ellke-eruudet lopullisessa muo-
dossaan?

Ainakin nykynuorten leskeneldkkeen tarpeel-
lisuuden voi asettaa kyseenalaiseksi monivivah-
teiseen tasa-arvoon pyrkivdssi maailmassamme.

Tasapalkkaisuutta voitaisiin jopa edesauttaa kor-
vaamalla leskeneleke ainakin jonkin asteisella
aviopuolisoiden vanhuusel ikkeiden tasaamisella.
Tasaus hoitaisi korieitien ja -isien eleketurvan
lopultakin kuntoon. Muutos voitaisiin roreurtaa
sitten mycis homo- ja lesbopareilla.

Ulosp din nikym lttrimiimpiii, mutta silti mer-
kityksellisiii muutoksia on kosolti edessl ellkejdr-
jestelmin sisiillii. EU on uudistamassa kirjanpi-
toj drjestelm dd seke vastuuvelan laskemisnormeja.
Aktuaarien salatusta maailmasta ollaan astumassa
tilintarkastajien "kdypien arvojen" ajatusmallei-
hin. Vaikka tilintarkastajien j iiljet pelottavatkin,
nlyttll heille olevan tulevaisuus edessridn.

Vaikka MOTrn taannoinen ohjelma elakeyh-
ti<iiden sijoitustoiminnasta olikin matalaotsainen
ja tarkoituksenhakuinen, tdssd YlENannossa oli
muutama oikea asiakin. Ohjelmassa kiinnitettiin
huomiota sijoitustoiminnan eettisiin sdintciihin.
Olisiko lopultakin aika miettie kunnolliset peli-
silnnrit, mihin ja miten eldkevarat tulisi sijoittaa.
Muutoinkin kuin hokemalla mantraa: turvallises-
ti ja tuottavasti.

Ja miten kokonaistuotto loppujen lopuksi jae-
taan: elekkeisiin, alennuksiin, yhtir;iden toimin-
tapdiomiin. Olisiko osa rahastoidusta eldkkeisti
mahdollista sitoa vaikkapa osakeindeksiin. Jos
ndin tehtdisiin ptdttyneille vakuutuksille, yksi
kiistahysymys saataisiin ehkn pois piiviij 2irjes-
tyksestl.

Kysyri voi my<iskin, tul isiko markkinaraloudes -
sakin alkaneiden eliikkeiden vastuuvelka ainakin
osittain sijoittaa elakeleisten vd.littcimii tarpeira
palvelemaan, kuten palvelutaloihin j a piiiiomaksi
elekelaisten ikiomisra sairauksista huolehtiviin
sairaaloihin. Tuottovaadekin voisi olla saman
verran pienempi kuin elilkkeiden indeksi on ak-
tiivien indeksid huonompi!

Tciitl riittiiii. Eipii siis slyt1 huoleen Eteliran-
nassa ja Hakaniementorin varrella. Tlystydllisyys
ja olemassaolon tarpeellisuus on taarru viela pit-
knksi aikaa. Vai mitd, Lasse.ia kumppanit?

lgrsyy Laikus
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LAilSI.EUROOPASSA
Sini Laitinen-Kuikka

,arna Bach

Mika vidlund

Eliiketurvakeskus

Eteketurva
Ltnsi-Euroopassa

-kirja ilmestynyt
liketurva Linsl-Eurooptrsa on kattava kisikiria 23 maan

el5keifiriestelmistl. Kunkln maan eliketurvasta annetaan

yleiskuva. talden keskelset laklsflXtelset elikeifiriestel-
mit kuvataan yksltyiskohtalsestl. tisiksi kerrotaan kunkln

maan tyiimarkklnasoplmukslln perustuvlsta f a tydnantaf akohtaisista

llsiielikejiirf estelm lsti seki ellkeiiiriestelml i n tehdyistl ia vi rei llfi
olevlsta uudlstukslsta.

Klria on tarkoitettu kislklriaksl lihinnfl ellkealan ammattllaisille,
mutta se sopli my6s henkl16l11e, iotka ovat kiinnostuneet muiden maiden

eliketurasta.
Klrian ovat tol m lttaneet E llketurvakeskuksen keh ityspiiitli kkti Si n i

Laltlnen-Kuikka, tutkiia farna Bach fa tutkiia tlka Vidlund.
Klrian hinta on 33 euroa fa sen vol tllata ioko puhetimitse oro 75u tal

sihkiipostltse alnelstotllaukset@etkff .
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