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YUELAKE A sisHltorI

AJASSA
rvdrr6uwsemrce
ON TURMIOKSI

Juuri eldkkeelle jiiiineen Palvelufyonantaj ien
johtajan Pekka Merenheimon mielestd tyo-
eliikkeiden remonttilistan kiirjessii ovat tyot-
tomyyseldke ja yksil<illinen varhaiseldke.
Hdnen mukaansa tyottcimyyseliikeputki pitiiii
pikaisesti tukkia ja aikanaan lopettaa koko-
naan sekdYVE:n ikiiraja nostaa 60 vuoteen.

Osakeyhtiomuotoinen Ilmarinen muuttuu
parhaassa tapauksessa keskindiseksi vakuu-
tusyhtioksi jo heindkuun 1998 alusta. Paa-
triksen taustalla olivat tyoeliikeyhtioiden ra-
kennejiirjestelyt.

KIRSTIRISSANEN HALUAA
SIIVOTA KAPU LAKIELISEN
LAKITEKSTIN 12

Hyviin lakitekstin kirj oittam inen on vaikeata.
Lain tiiytyy kattaa monia tilanteita, ja Kirsti
Rissanen sanookin, ettd kieleen on kehittynyt
yldrakenteita, kasifteita, jotka pitiiviit sisiil-
lddn monia abstraktioita. Ndin on iouduttu
siihen, ettd lakitekstit ovat kdyneet vaikeiksi
ellei mahdottomiksi ymmiirtiiii.

PUHEENVUORO
EURO JA SOSIAALITURVA

FAKTAA
KU NTIEN ELAKEVAKUUTUKSEN
SIJOITUSTOIMINNASSA
EI PELATA 8

Kuntien elSkevakuutus on vlrme vuoslna uu-
distanut sijoitustoimintaansa, jossa keskei-
send on ollut niin koti- kuin ulkomaistenkin
osakesalkkujen kasvattaminen. Strategian
muutoksessa ei kuitenkaan ole kysymys ve-
ronmaksajien rahoilla kiiytiiviistii suuren luo-
kan kasinopelistd.

TYoVO.!MAPULA VArKOTYOTTOMYYS 14

Uhkaako Suomea tyovoimapula vai pyslryko
tyottrimyys edelleen korkeana sen jdlkeen,
kun suuret ikiiluokat ovat jo siirtyneet van-
huuselzikkeelle. Muun muassa nditd asioita
selvitti tyoministeri<in asettama Tycivoima
2017 -tyoryhmii, joka jiitti v?iliraporttinsa
helmikuussa.

Eldkkeelle ennen eldkeikdd
MITA MENETAT MARKOISSA? 16

Suurten eliikkeiden ei ainakaan tdhin asti ole
uskottu houkuttelevan eliikkeelle. Mutta
onko ero riittdvdn suuri tycissikiiyviin ja elii-
kelhisen kiteen jiiiivissd markoissa. Eli ke-
ventddko eliikkeelle j iiiinti kukkaroa?

ARVTOTNTT rULEE - JOUTAAKO
MAALAISJARKI MUSEOON? 22

Yhteiskunnallisten kampanjoiden vaiku-
tusten arviointi on taitolaji, joka epiiilyttii-
viisti niiyttiiii tieteeltd. Parhaimmillaankin
se on silti sietdmdttomdn epiimiiiiriiistii
puuhaa.
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Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajan
Jukka Pekkarisen mielestd vakavan huomion
ansaitsee vdite, ettd rahaliitto lisdd painetta
verotuksen yhtendistdmiseen ja vaarantaa so-
siaaliturvan rahoituksen niissd maissa, joissa
veroaste on euroalueen keskiarvoa korkeam-
pi. Verotuksen harmonisointipaineet ovat
kiistattomia.

HERRA MATTI.UIM.QSEN
AIKA PITKA PATKAryO 6

Toimitusjohtaja Matti Uimosella on 60-vuo-
tispdivdnsd aattona aihetta tuulettaa. Hdn
aloitti pitkiin patkatyonsa ETK:ssa vuonna
1962. Jos hiinellii oli tarkoitus luoda tyoelii-
kejiirjestelmii itseddn varten, tuote valmistui
neljd vuotta liian aikaisin. Tiimii kielii kovasta
tuloskunnosta.

YRITTAJAN SOSIAALITU RVALLE
YHTENAINEN POHJA 10

Tammikuussa jiitetty ns. Pottu-tytiryhmdn
muistio esittaa elakevakuutuksen tyotuloa
pohjaksi yrittiijiin koko sosiaaliturvalle. Tiiltii
osin muistio saa kannatusta myos yrittiijiii
edustaneissa Suomen Yrittiijissii ja Maa- ja
metsataloustuottajain Keskusliitossa.

KYKY-MALLI TEKEE ryKY-
TOIMINNASTA PROSESSIN 19

Metsd-Serlan johtavan yliliiiikArin Paavo
Sillanpiiiin mielestd yrityksessd pystytiiiin
tunnistamaan poissaolojen ja eliikehaluk-
kuuden syyt ja loytAmaan keinot, joilla
voidaan vaikuttaa syihin. Juuri tdhdn tar-
koitukseen Sillanpiiti ja kuntoutussuunnit-
telija Hannu Pursio ovat kehittiineet kyky-
mallin.

T-yuruxea



FAKTAA
TOI.MTNTAPnAOUA rUO
ELAKESAATIOILLE JOUSTOA 24

Uudet toimintapddomasddnnrikset takaavat
eliikesiiiitioiden eldkevastuun katteena ole-
van omaisuuden riittivyyden sijoitustoimin-
nan heilahtelujen ja riskien varalta. Samalla
ne Ylei sradion eliikesiiiition toiminnanj ohta-
ja Hari Lemmetin mukaan parantavat sekd
eliikesiiiition ettd emoyrityksen taloussuun-
nittelun jiirkeviiii toteuttamista tasaamalla
kannatusmaksuj en vaihteluj a.

MUUTOKSTA VALTTON
EI-AKETURVAAN 25

Vuoden alusta tuli voimaan monia muutoksia
valtion eldketurvaan.

OSASTOT
AJANKOHTAISTA
ULKOMAILTA
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NIMITYKSA
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Kannen ktwassa
taidekirjansitoja Juhani Roininen
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Yksikillisiii eldkevakuutuksia ostavat henkilot, jotka harkitsevat pitkiijiin-
teisesti eldmddnsd. Siksi nimenomaan heille pitdisi tarkkaan selittdd ne seu-
raukset, jotka liittyviit yksil<illiseen eldkevakuutukseen ja tyrin lopettami-
seen ennen eliikeikiiii.

Yksil<jlliseen eldkevakuutukseen on yhdistetty myos sosiaalipoliittisia
piirteita, minkd luoksi yhteiskunta tukee niiden kayftoa verohelpotuksin.
Perusteluna tiille on lakisiiiiteisen eldkkeen jiiiiminen pieneksi tyouran kat-
konaisuuden, lyhyyden tai lain voimaantulovaiheen luoksi. Verovdhennys
onkin ndiden vakuutustuotteiden keskeisih myyntiargumentteja. Se kuiten-
kin perustuu helposti muutettaviin verolakeihin.

Kaikki eiviit pidii yksityisten eldkevakuutusten veroetua oikeudenmu-
kaisena, vaan ndkevdt t[mdn sddstdmismuodon saavan kohtuutonta etua mui-
den siidstdmisen lajien kustannuksella. Heidiin mukaansa kaikkien sddsto-
muotojen - niin osake-, pankki- kuin vakuutustalletusten - tulisi olla sa-
malla viivalla verokohtelun suhteen. Tiilltiin yksilollisiii eliikkeitii verotet-
taisiin aikanaan pdiiomatulona, ei henkilcikohtaisena tulona.

Varhainen eliikkeelle siirtyminen on yhteiskunnassarnme yleinen toive,
jota yksilollisten eldkevakuutusten mainonta omalta osaltaan pitiiii yllii.
Tdmd on ristiriidassa sen laajalti hyviiksytyn tavoitteen kanssa, ettd suoma-
laisten pitiiisi liihteii eliikkeelle paria vuotta myrihemmin kuin mitii nykyisin
on tapana.

Siniinsii tyrieliikejdrjestelmdn menoja sdiistyy, jos henkil<i siirtyy ty6-
eliimiistii yksityiselle eliikkeelle ennen elSkeikiiii ja lakisiiiiteinen eldke al-
kaa vasta myohemmin. Yksil<in kannalta on kuitenkin huomattavaa, ettii tyo-
eldkkeeseen tulee tuntuva lovi. Tyossii oltaessa eldke kasvaisi 2,5 prosentin
vauhtia 60 ikiiruoden jiilkeen. Valittaessa varhennettu vanhuuseldke kuukau-
sieldkkeen kutistuminen voi olla tosi tuntuvaa, kuten Ma{ukka Hietaniemen
artikkeli t[ssd lehdessd osoittaa.

Yksilollisen eldkkeen pd.iioma sddstetddn yleensd miidrdvuosia varten
eikii loppuel2imdd varten. Siksi eliikeratkaisujaan tekevien tulisi tarkkaan
mietti6, millii he eliiviit sen jiilkeen kun yksilollinen eldke on sy6ty loppuun.
RiittiiAko silloin pysyviisti pienenneffy tyoeliike?

Yli 70-luotiaat ovat usein ja tulevaisuudessa vield useammin virkeitii ja
eliimbnhaluisia ihmisiii. RiittAeko esimerkiksi 15000 markan palkkatasolla
olleelle 5 000 markan bruttoeliike vai olisi tarpeen monta tuhatta markkaa
suurempi kuukausitulo? Tiilltiin henkilo ottaa 60-vuotiaana varhennetun
vanhuuseldkkeen ja kompensoi sitii yksiltillisellii eliikteellii l0 ruoden ajan.
70 -ruotiaana yksiltillinen eldke on paaffynyt.

Entii jos esimerkkihenkilo eliiiikin 9O-vuotiaaksi? Miten kalliiksi sil-
loin on tullut tydeHkkeen pienentdminen? Kannattaisiko sekin laskea? Elii-
kesuunnittelua tehdessd on jiirkeviiii arvioida myris se, millii tulla toimeen
korkeassa iiissii; 70-, 75-, 80jajopa 9O-vuotiaana.

Yksi16llinen eliike
ia korkea ike
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Juuri eliikkeelle jtitinyt Palvelutytin-
antajien johtaja Pekka Merenheimo
pitiiti 33-vuotisen sosiaali- ja eliike-
p oliittise n asiantuntij aurakknnsa
m e r kittiiv i m p iin ti r at ka is u n a
muutaman vuoden takaista sopimus-
ta pal kans aaj an tyiieldkemaksusta
Merenheimon visiossa Suomella on
eliikeasioissa viisaan sopeutujan osa
e u ro opp alais e e n p e r he es e en.
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Suomessa kaytavan eldkekeskustelun aineksissa on johtaja
Pekka Merenheimon mukaan kotoinen pohja ja
kansainvdlinen, liihinnii eurooppalainen kuorrutus.
Pohjana on laman jeilkeensii jiittama ep5varmuus tyostd ja
sosiaal itu rvasta, joka heijastuu myos eldkkeisi i n.
Suuret ikiiluokat!
Kuorrutus on Euroopasta tuttu omavastuu, joka linjaus on
Merenheimon arvion mukaan saava jonkin verran
jalansijaa suomalaisessa ajattel ussa.

Sitii Merenheimo ei suostu allekirjoitta-
maan, ettd keskustelu eldketurvan tulevaisuu-
desta olisi kdynnistetty juuri jotakin tiettyri
tarkoitusta varten tai etta se tahtaisi perusta-
vaa laatua oleviin muutoksiin el?ikepolitiikas-
samme.

Pikemmin keskustelu viestittdd hdnen
mielestddn sitii, ettii ihmiset ovat laman jiiljil-
td epdvarmoja tyostii ja sosiaaliturvasta. Tdmd
heijastuu heidiin eldkeajatteluunsa: kuuluu
puheissa ja ehkii ndkyy teoissa. Suurten ikd-
luokkien siirtyminen kohta eldkkeelle mieti-
tyttiiii my<is.

- En anna paljon arvoa sellaiselle lies-
kustelul le, j ota kiiydiiiin pelk?istiiiin akselilla
kestriS - ei kest6. Lopputulos lienee parempi,
kun uskomme eldkefurvaamme ja keskuste-
lemme niisti muutoksista, joita sen takaami-
seksi on tehtdvd, Merenheimo sanoo.

Hdnen mielestiiiin siinii keskustelussa
kaikki sellaiset ajatukset ja ehdotukset, joilla
voidaan myohentri2i varhaista eliikoitymistii
ovat tuiki tarpeellisia. Eldketurvan kohtalon-
kysymys on talttaa ne sudenkuopat, jotka on
tehty ty6elakkeisiin tyollisyyspolitiikan ni-
missd ja massatyott<imyyden edessd.

Tytitttimyyseldke on turm ioksi

Merenheimon remonttilistan kdrjessd ovat
tyottomyryseliike ja yksil<illinen varhaiseld-
ke. Hdnen mielestddn tyottomyyseliike on
jiirjestelmiille turmioksi, jos sille ei tehda
nopeasti jotakin.

- Tyott<imyyseliikeputki pitriii pikaisesti
tukkia ja aikanaan lopettaa kokonaan.

- Ty<ittomyyseldke on sosiaalipoliiti-
kolle krisitteellisestikin kauhistus. Nriin sik-
si, ettd tyottomlys saa tSllaisessa tarkaste-

lussa tyokyryttcimyyden luonteen, jota se ei
suinkaan ole. Pitkiiaikainen tyottcimyys saat-
taa kyllii johtaa tyokyvyn heikkenemiseen ja
muun muassa osaamisen vanhenemiseen,
mutta niihin ongelmiin pit56 puuttua koulu-
tuksen ja kuntoutuksen keinoin. Ekike ei ole
sita varten.

YVE:n ikiraja ylemmiksi

Yksilolllinen varhaiseldke on sindnsd tar-
peellinen, sillii se tuo tieffya joustoa tyoky-
vyttomyyden arviointiin ja mahdollisuuksiin
siirtyii el2ihkeelle. YVE:n ikiiraja vietiin aika-
naan liian alas ja ehkii koko jii{estelmri ra-
kennettiin osin kuntoutuksen kustannuksella.
Nyt painopiste on siirrettdvd kuntoutukseen
ja YVE:n ikiiraja on nostettava 60 vuoteen.
Ndin saadaan j oustavat el?ikeikiij iirj estellt oi-
keaan jiirjestykseen, Merenheimo sanoo.

Sellainen tyopaikoilla sangen yleinen
keytAnto, etti tycivoima-asiat - tyovoiman
vdhentdmiset - hoidetaan eliikkeillii, on lope-
tettava. Merenheimon mielestd eri osapuolet
ovat tdssd asiassa usein ja helposti loltaneet
tyopaikoilla toisensa, lyoneet katta paalle
eliikepiiiitoksestA ja jattaneet laskun toisten
maksettavaksi, kun jiirjestelmd on taq'onnut
siihen mahdollisuuden.

- Tiihiin on saatava stoppi. Tiillainen me-
nettely ei o1e hyviiksyttiiviiii.

- Jos tycipaikoilla eri osapuolet hoitavat
eliikejii4estelyjensd kustannukset yhdessd tai
erikseen itse, niin siihen ei ole tietenkddn
mitiiiin sanomista. Jri{estelmiin kustannuk-
siksi niitii ei saa jatkossa siilytttiii. Joustavia
eliikejiirjestelyjd ei ole syrytii siniinsri ryhtyii
tulppaamaan, mutta niiden piteA olla yleiseltii
kannalta kustannusneutraaleja. Jos joku to-
della haluaa viilttiimiittii varhemmin eliikkeel-
le, niin lasku lankeaa liihtijiille itselleen tai
eldke on esimerkiksi pienempi jne., Meren-
heimo tuumaa.

Uusille linjauksille jalansijaa

Merenheimo painottaa, ettd yhteisvastuu on
lycieliketurvan y'timenii jatkossakin. Sellai-
nen tulevaisuus niiyttiiii hdnen mukaansa kui-
tenkin ihan todelliselta, eftA omavastuu muo-
dostaa, ei keskeisen, mutta kasvavan elemen-
tin tulevassa sosiaaliturvassamme.

- En pidii mitenkd[n poissuljettuna esi-
merkiksi sitd, ettd suurten ikiiluokkien tyo-
eliikkeiden tavoitetaso olisi nykyistii alempi
ja ettii merkittdvd osa ihmisistd tiiydentiiisi
eldkefurvaansa omavastuuperiaatteel la.

- Tiimii kehitys tietae sita, eftd ajan mit-

J

"Tytitttimyyseliike on p&hin.
S e o n turmio ksi ty ti eliikej iirj e ste lm iill e ! "
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Pekka Merertheimon tnielest(i Elcikenutakeskus vastaa tydelcikejcirjestelmcin toi-
meenpanosta. ETK ei ole aktiivinen politiikantekijci. Se on h'oeliiiikeiclen tietotalo,
.jonka osaantisen tulee olla yhttilailla vircrnonruisten kuin 

^,rimarkkinaj(ifiestdjenktivtdssti.

taan meilld kiiynnistyy keskustelu myos elii-
kcturvan rakentamisesta etuusperusteisesta
enemmdn maksuperusteiseksi.

Riskeillii raransa

Merenheimo korostaa, ettd kansantalouden
avautuminen on muuttanut ty<ielhkevarojen
sijoitustoiminnan keskeisid tuottavuus- ja
turvaavuusperiaatteita. mutta ei poistanut nii-
ta.

- Suljetun talouden niukan rahan aikana
tyoeldkerahan markkinoinnissa ei ollut on-
gelmia. Ny uudessa tilanteessa tytieldkera-
hat kilpailevat sijoituskohteista muiden ra-
hoitusliihteiden kanssa. Eliikeyhtioillii ei ole
kuitenkaan ollut koko aikana sellaista riskin-
ottokykyii, ettd ne olisivat voineet hakea tuot-
toa vain miiiiriillisin perustein. Arvostelijat
unohtavat tdmdn tosiasian.

Vaikka eliikeyhtioiden toimintapddomia
on viime vuosina vahvasti kasvatettr"r ja yhti-
oiden riskinottokyky on selvdsti parantunut,
elikevarojen sijoitustoiminta on Merenhei-
mon mukaan silti jatkossakin pitkiijiinteistii.
Lyhyt riskiraha kuuluu pankeille.

- Srjoitustoiminnan toisena keskeisend
kriteerind on ja pysyy turyaavuus. Niiiden si-
joitusreunaehtojen kanssa eldminen merkin-
nee sitd, ettii pitkrillii aikaviilill?i eldkerahojen
sijoitustuotot jiiiiviit tulevaisuudessa edel-
leen keskimddrdistd pienemmiksi.

Asiaa ei ei muuta miksiktiiin se, etti
eliikerahoja sijoitetaan koti- ja ulkomaisiin
arvopapereihin. Samat siioitusperiaatteet
toimivat siindkin kaupankdynnissd, sillii vaik-
ka rahastointiaste on meilld vain viidennek-
sen luokkaa eldkevastuista. on se liian suuri
potti menetettiiviiksi ylisuuriin riskeihin.

ll uustuttclu : .lou ni,lokisa lo
Kuvtt: ,louko l-uitinu
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JUKKAPEKKARINEN
P a I ka n s aaj i e n t ut kim u s laito ks e n
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Euro ja sosiaaliturva
I

Viime kuukausien talouspoliitti-
sesta keskustelusta on vaikea
loytiiii sellaista aj ankohtaista kan-
santaloudellista ongelmaa, jota ei
joku olisi sysdnnlt euron tiliin.

Perusteellinen riskien ja
mahdollisuuksien pohdinta on
luonnollisesti tarpeen, kun on ky-
symys ni in ainutkertaisesta asias-
ta kuin omasta rahapolitiikasta
luopuminen. Mutta tdllaisen pe-
ruskartoituksen jiilkeen tulisi
huomio rajata niihin kysymyk-
siin, joiden yhteys euroon on
olennainen.

Monien mielestd euro uhkaa
pohjoismaiselle perustalle ra-
kentuvaa, osaksi omintakeista
sosiaali- ja ekiketurvaamme. On-
ko tillaiseen pelkoon syytii?

Euron hyvinvointimallillem-
me aiheuttamaa uhkaa on perus-
teltu vakaus- ja kaslusopimuk-
seen sisdltyvillii, julkisia alijiiii-
miii ja velkaa koskevilla rajoituk-
silla. Mutta

sosiaalituryaa ei
mis s iiiin o lo s u hteis s a
voida rakentaa jatku-
van julkisen velkaan-

tumisen varaan.

gelmat liitBYatkin liihinnii fi-
nanssipolitiikkaan ja taloudelli-
seen vakauteen, eivdtjulkisen ta-
louden kokoon tai rakenteeseen
eiviitkii siten sosiaaliturvaan.

Vakavamman huomion an-
saitsee vdite, efia rahaliitto lisea
painetta verotuksen yhteniiistii-
miseen ja vaarantaa sosiaalitur-
van rahoituksen niissd maissa,
joissa veroaste on euroalueen
keskiarvoa korkeampi.

Verotul<sen
harmonisointipaineet

ovat kiistattomiu

Mutta niitii aiheuttaa eniten
pddoman kansainvdlisen liikku-
vuuden lisiiiintyminen sekd - vd-
lillisen verotuksen osalta - EU:n
sis[markkinaohjelma.

Euron vdliton vaikutus on
ndiden rinnalla vdhdinen. Sen voi
arvella tekevdn euroalueen mai-
den viilillii viiistiimiittomiiksi ny-
kyista tiiviimmiin yhteydenpidon
korkorulojen verotuksessa. esi-
merkiksi yhteisesti sovitun vd-
himmdisverokannan tai ilmoitus-
meneftelyn eri maiden veroviran-
omaisten kesken.

Mutta tiillainen muutos olisi
oman veropohjamme takia vain
hyviiksi. kun liiht<ikohtana on ti-

lanne, ettd ulkomaille maksettuja
korkotuloja ei veroteta lainkaan.

Veropohjan pysyminen kan-
sallisena on pohjimmiltaan riip-
puvainen keskeisen verotuskoh-
teen, ty<in, viihiiisestii kansainvd-
lisestii liikkuwudesta. Euro ei
muuta tdtd paljoa suuntaan eikd
toiseen.

Saman valuutta-alueen sisdl-
16 toimiva ja siten entistd hel-
pommin nnkf.vii, kansainvdlinen
vertailuasetelma korostaa kui-
tenkin sitii kestdvdn sosiaalitur-
van ehtoa, ettii jiirjestelmdn ve-
roillaan rahoittavien palkansaaji-
en on koettava saavan rahoilleen
myos vastiketta hyviinii sosiaali-
turvana ja toimivinajulkisina pal-
veluina.

Omintakeisen suomalaisen
tyoeliikejiirjestelmdn toiminta-
edellytykset otettiin huomioon
jo EU-liittymissopimuksen yhte-
ydessd. Euroalueeseen liitti,rni-
nen ei aiheuta tiissiikiiiin suhtees-
sa valiftomie muutoksia.

Tycieliikelaitosten toiminta-
ympiiristo kuitenkin muuttuu
monessa suhteessa merkittivdsti.
Euroalueelle muodostuvat suh-
teellisen nopeasti esimerkiksi
yhteneiset pddomamarkki nat.

Ne ta{oavat aiempaa paljon
paremmat mahdollisuudet sijoi-
tusriskien hajauttamiselle. Niitii
on myris tyoeliikelaitosten syytii
kayttiiA vastaisuudessa hyviik-
seen, kun ne hakevat eldkerahas-
toille korkeaa turvattua tuottoa.Vakaus- ja kaswsopimuksen on-



Herra Matti uimosGn
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Suomalaisen tyoeliikejiiqestel-
min eteen 36 vuotta toitii paiski-
neella toimitusjohtaja Matti Ui-
mosella on 60-ruotispiiiviinsii
aattona aihetta tuulettaa.

Tdmdn'uuoden alussa Eldke-
turvakeskuksen hihnalta putkahti
ulos pitkdn suunnittelun ja ruo-
tekehittelyn ruloksena ensim-
mdinen "oikea" eliikeliiinen.

Kun riihimiikeldinen rouva
Liisa Kunrtu piiiisi tiiydelle van-
huuseldkkeelle, tapahtumaa juh-
littiin niikyviisti serenadien soi-
dessa ja salamavalojen vdldh-
dellessd. Valtakunnan tdrkeim-
mdt tiedotusvdlineet noteerasivat
juhlan.

Matti Uimonen aloitti pitkiin
piitkiityonsii E,ldketurvakeskuk-
sessa vuonna 1962. Jos hiinellii
oli tarkoitus luoda tyoeliikejiir-
jestelmd itseddn varten, tuote val-
mistui neljii vuotta liian aikaisin.
Tiimii kielii kovasta tuloskunnos-
ta. Tuolla vauhdillahan juoksisi
maratonin kolmeenkymmeneen-
kuuteen kilometriin.

TAta tapahtumaa ennen
ETK:n niikyvin tuote oli Matti
Uimonen. Hdn on debatoides-
saan lehtiki4'oituksissa, osallis-
tuessaan radio-ohjelmiin sekd

erityisesti Tiistaitiiman vakio-
vieraana osoittanut. ettii TEL
henkiloityy hineen.

Hdn on esittdny monimut-
kaiset eldkekuviot niin yksinker-
taisesti. ettd aikuinenkin ym-
miirtiiii. Hdnen nimensd muis-
tetaan ja se kirjoitetaan yleensi
oikein ellei sitd sotketa Oino-
seen.

Koska historia toistaa itse-
ddn, Uimosen loppu tyoikii on
sotaa elSkepaiseruttoa ja -pom-
mia vastaan. Eliikepommi, jonka
olemassaolon hdn on monesti
kieltiinyt, jiiii kuitenkin hdnen pu-
rettavakseen ennenkuin uraput-
ken piiiissii heikkona valona vilk-
kuva oma eldkeika yllAtteA. Nekin
pommit on purettava. joissa ei
ole panosta.

Kunnon pytiriiilifii

Matti Uimonen niiyttiiii mielel-
lddn toteuttavan fraasia "hiin ei
niiytii tippaakaan ikiiiseltiitin".
Hyvdn kunnon takana on istuma-
tyon vastapainoksi toteutettu
tiukka istumalyo polkupyoriin
satulassa. Aina kun sdd ja olosuh-
teet sallivat, hiin pyoriiilee tyo-

matkat. Ja vapaa-aikoina luistel-
laan.

Kun Kuka kukin on -teos
paljastaa Uimosen lempiharras-
tukseksi purjehduksen, taitaakin
olla selvdS, miten hdn viettdd tu-
levaisuudessa eliikepiiiviiiiin.

Viipurissa syntynyt Matti
Uimonen asuu rivitalossa "luo-
\utetun Kaqalan perinteitii yl-
viiiisti ylliipitdvdssd" Laajalah-
dessa Espoossa.

Kotona harrastuksiin kuu-
luvat kompostointi ja ruoanlait-
to, perheessd molemmat osallis-
tuvat keittiotoihin. Matti Uimo-
nen on Helsingin kauppatorin ka-
lakojujen kanta-asiakas.

Tiediin, ettii hiin on mytirs
iloinen seuramies, tiukkojen la-
sien takaa kuuluu raikuva nauru.

Minii ja Matti Uimonen

Viime vuosikymmenind kiihkeitii
intohimoja on herdttdny sosiaa-
liturvatunnus. Alun perin ty<ielii-
ketunnukseksi suunniteltu nume-
rosarja osoittautui niin hyviiksi
tavaksi rekisteroidd kansalaisia,
ettd tietosuojavaltuutettu kielsi
henkilorekisterit.

Legendaarinen urheiluse-
lostaja Anssi Kukkonen ilmoitti
aikanaan julkisesti, ettii hiin ei
suostu kdyttdmddn sosiaaliturva-
tunnusta (sotu), vaan haluaa por-
variturvatunnuksen (potu).

Luonnonvoimien edessd on
ollut pakko taipua. nykyisin on
kiiytossii henki lcitunnus (hetu).

Kun tutustuin Matti Uimo-
seen 1980-lulun alussa, oli so-
tusta kysymys. Pieni ryhmii Ilta-
Sanomien toimittajia kiivi silloi-
sen pddtoimittaja Martti Huhta-
miien johdolla vierailulla Eliike-
turvakeskuksessa.

Isdntdnd toiminut Matti Ui-
monen demonstroi tapaamisen
meiddn samannimisten ympiiril-
le, silloin mattiuimosia oli
ETK:n rekisterissd 26.

Toisen kerran tapasimme yk-
sityiskutsuilla, jonne ystdvdni
pyydettiin tuomaan minut mu-
kaan, "kun meillii on jo tiiiillii yksi
Matti Uimonen".

Kerran olin llta-Sanomien
toimituksen mukana piiiviillisellii
Kalastajatorpalla. Liimpimiin
ruoan aikana tuli kuulutus: herra
Matti Uimonen, puhelu resep-
tionissa. Jdtin aterian kesken ja
etsin tieni respaan. Aulan nurkas-
sa olleesta seurueesta erkani
Matti Uimonen minua kohti: jos
sind sith puhelua, niin se oli mi-
nulle...

Silloin sovimme, ettd meistd
kahdesta hdn on hena Matti Ui-
monen.

Vuosien mittaan olemme ta-
vanneet usein, aina kaksi saman-
nimistd ihmistii samassa tilassa
on ollut hyvii vitsi.

Kcrran olcn saanut hiinclle
kuuluvaa postia ja kerran hdnelle
kuuluvan kirjoituspalkkion. Vii-
me kesind Elike-Varman Var-
manpiiivillii meitd sattumalta sei-
soi kolme Uimosta ringissii, Hel-
singin Sanomien Risto kolman-
tena. Herra Matti Uimonen kek-
si, ettd koska emme ole mitddn
sukua toisillemme, tiiytyy jiirjes-
tdd sukukokous. En tiedd, ovatko
sukukokoukset hauskoja. tdmd
o1i.

Jos Matti Uimonen kiiyttiiisi
toista nimeddn Topias ja mind Ju-
hania, tai jos olisin 310547-
4633, emme ehkii olisi koskaan
tavanneet.

Jotain iloa nimestdkin on!

J\IATTI UINIONEN
Kirjoittaja toimii
ttutisptitilli kkdnci

Ilta-Sanomien
uutistoimituks e ssc.
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Osakeyhti6muotoinen Ty<ieliikeyhtioiden rakennejiiqestelyt vauh- Ilmarisen muuttaminen keskindiseksi

rtmarinen muuttuu *[:]:'#:l',:','*.f;i"[TJHll';l J,llfi ;,1t:ffi],};ilX:,lli[l"r:i,#i:li#l'fi*:Xl
keskindiseksi

vakuutusyhtioksi.
Yhti6muodon
muuttamisesta

piiiitetti i n I I marisen
yhtiokokouksessa 24.

maaliskuuta.
Paat6ksen taustalla

olivat
toimitusjohtaja

Kari Puron mukaan
tydeliikeyhtioiden
rakennejiirjestelyt.

jiilkeen Ilmarinen olisi ollut suurista tyoele-
keyhtioistii ainoa osakeyhticimuotoinen. Td-
mii olisi saattanut vaikuttaa meihin kilpailu-
mielessd epdedullisesti, joten pbdtimme kes-
kiniiistriii oma-aloitteisesti, Kari Puro sanoo.

Hdn kuitenkin muistuttaa, etti Ilmarisen
tapaan toimia ei yhticimuodon muutoksella
sindnsA ole kovin suurta merkitystii. Viime
ruoden toukokuussa voimaan tullut laki tyo-
eldkevakuutusyhtioistii jo sai aikaan sen, ettd
osakeyhtiotkin ovat kiiytiinnossii toimineet
keskindisen yhtion tavoin.

Laki muun muassa korostaa tyoeliikeyh-
ticin luonnetta tyonantajien ja tyontekijoiden
yhteisesti sopimana ja rahoittamana eldke-
turvan hoitajana. Samalla laissa kavennettiin
myos omistajan roolia ensisrjaisesti tyo-
markkinaj iirj estoj en hyviiksi.

Vakuutuksenottajille
pidttisvaltaa

Keskindistettdessd omistajille kuuluva osa-
kepddoma muutetaan takuupddomaksi. Ilma-
risen omistajia ovat Pohjola ja Suomi, joilla
on yli 90 prosentin osuus yhti<istii, sekii Poh-
jantiihti ja A-Vakuutus. Nykyiset omistajat
j atkavat takuuosuuksien omistaj ina.

Keskiniiistymisen saatua lainvoiman, 11-

marisen omistavat TEl-vakuutuksenottajat,
YEl-vakuutuksenottajat sekd takuuosuuden
omistajat. Lisiiksi Ilmarisen hallintoelimissri
on sitouduttu siihen, ettd mycis vakuutetut tu-
levat maksuosuuttaan vastaavalla osuudella
Ilmarisen omistajiksi, kunhan sopiva malli on
kehitetty.

Keskindisen Ilmarisen takuupddoman
omistajilla on noin 40 prosenttia ddnivallas-
ta. Loppu 60 prosenttia on vakuutuksenotta-
j i11a: tydnantaj illa ja palkansaaj illa. Vakuutuk-
senottajien rooli llmarisessa siten muuttuu
aikaisempaan verrattuna. Omistajina heillii
on mahdollisuus jatkossa osallistua yhti<iko-
kouksiin ja siella tehtaviin piiiitoksiin.

Ilmarisen keskindistdminen edellltaa
sosiaali- ja terveysministerion hlvriksymistti.
Parhaassa tapauksessa Ilmarinen voi jatkaa
toimintaansa keskindisend vakuutusyhtiond
heindkuun 1998 alusta.

ottaj ien, vakuutettujen eikii eliikkeensaaj ien
asemaan. Ilmarisen henkiloston asema ei
myciskiiiin mil liiiin tavalla muutu.

Oma sijoitusorganisaatio
toukokuussa

Tyoel2ikeyhtioiden toiminnassa on uutta si-
joitusyksikoiden eriyttdminen sisaryhtioistii.
Tycieliikevakuutusyhticilain mukaan lakisiiii-
teistd eldkevakuutusta harj oittavien yhtioiden
sijoitustoiminnan tulee olla itsendistd. Aikai-
semmin Ilmarisen sijoitustoiminta on hoi-
detnr yhteistyossii Pohjola-yhtioiden kanssa.

Ilmarinen on antanut sijoitusorganisaati-
on rakentamisen pankkialalla kannuksensa
hankkineelle Eero Helidvaaralle, joka nimi-
tettiin sijoitusjohtajaksi viime r,uoden lopul-
la. Hiin ottaa hoitoonsa yhtion liihes 60 mil-
jardin sijoitussalkun toukokuun alussa.

Valmistelut ovat edenneet vauhdilla.
Keskeiset nimitykset, muun muassa osakesi-
joitus-, korko- ja kiinteistojohtajat on jo teh-
ty. Uusi srjoitusjohtaja kokoaa arukseen l0
20 hengen sijoitustoiminnan ammattilaisista
koostuvan ryhmiin, johon kuuluu eksperttej6,
analyysivoimaa ja riskienhallinnan asiantun-
temusta. Tiimii joukko muodostaa llmarisen
sijoitusalan osaamiskeskittymdn, jossa eld-
kemarkat ovat ammattimaisesti hoidettuia.

Periaatleena eldkevaro.;en sijoittamises-
sa Helicivaara pitdd fuottavuutta, turvaavuutta
ja likviditeettiii. Tehokkaasta sijoitustoimin-
nasta hydfyviit sekd asiakkaina olevat tyonan-
tajat ettd niiden tyontekijat. Mita paremmin
sijoitukset tuottavat, sitd enemmdn syntyy
jaettavaa asiakashyvityksinii ja maksun koro-
tuspaine pienenee.

1
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H PEIIIA
Kuntien elakevakuutus on
viime vuosina uudistanut
si joitu sto i m i ntaan sa,
jossa keskeisend on ollut
niin koti- kuin ulkomaistenkin
osakesalkkujen
kasvattaminen.
Strategian muutoksessa ei ole
kysymys veron maksaj ien
rahoi I la kaytavdstd suuren
I uokan kasi nopel istii.
Pyrkimyksend on turvata
sijoitustoi m i n nal le tarvittavat
edel lytykset, jotta kasvavista
el dkemenoista ai heutuvaa
kustan n uspa i netta kyettdi si i n
hillitsemddn.

Sijoitustoiminnan tavoitteiden ja toteutta-
mistapojen uudelleenarviointi on luonnolli-
nen seuraus rahastojen koon kasvusta ja si-
joitustoiminnan vakiintumisesta osaksi eld-
kelaitoksen tehtdvid. Suuri sijoittaja ei pysty
pienillii markkinoilla toimimaan niin jousta-
vasti. ettd asetetut tavoitteet sijoitusten tuo-
tosta, riskistd ja rahaksi muutettavuudesta
voitaisiin saavuttaa yksinomaan kotimaisiin
kohteisiin sijoittamalla.

Tyoeliike-lehden numerossa l/98 Ilma-
risen aktuaarijohtaja Tuomikoski viittasi sii-
hen, ettd Kuntien eldkevakuutuksen sijoirus-
toiminnan mahdollinen epdonnistuminen
voidaan kor.lata nostamalla kunnallisveroas-
tetta.

Laki todella velvoittaa perimddn eliikkei-
den maksamiseen riittdvdt maksut kaikissa
olosuhteissa.

Eri eliikejiirjestelmien erot eivdt kuiten-
kaan laajasti ajateltuna ole kovinkaan suuria.
Kaik&i lakisddteisten eliikejiirjestelmien
mahdolliset sijoitustappiot kanavoituvat vii-
me kddessd kansantalouteen, osa suoraan ve-
roasteen kiristymisenii, osa vdlillisesti yri-
tysten tuotantoedellytysten j a yksityishenk i -

loiden kulutusmahdollisuuksien heikentymi-
sen6. Ndin tapahtuu siitd riippumatta, makse-
taanko tyoeldkemaksut veroista vai yrifysten
varoista.

Millainen sitten on Kuntien eldkevakuu-
tuksen sijoitusstrategia, jonka toteutumista
valvovat ammattitilintarkastajat, kunnallis-
vaalituloksen perusteella valitut valtuuskunta
ja tarkastuslautakunta sekd kunnal I i stalouden
kannalta avainasemassa oleva sisdasiainmi-
nisteriri?

KVTEL:n mukaan eldkevastuurahaston
varoja sijoitettaessa on huolehdittava sijoi-
tusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muu-
tettavuudesta sekd hajauttamisesta.

ole elikelaitoksen kannalta riiftAvia sijoi-
tustoiminnan kriteerejd. Esimerkiksi sijoi-
tusta, joka tlrottaa tiiysin riskittomiisti l0
prosentin vuotuisen reaalituoton, mutta on
kdytettdvissd eliikkeiden maksamiseen vasta
vuoden 2050 jiilkeen, ei voida pitiiii eliike-
laitoksen kannalta tarkoituksenmukaisena.

Kuntien eldkevakuutuksen sijoitustoi-
minnan periaatteita mddriteltdessd keskei-
nen ldht<ikohta on siis eldkemenojen enna-
koitu kehitys. Vain tzistd liihtcikohdasta voi-
daan toiminta suunnitella niin. ettd se tukee
tehokkaasti j iirjestelmiin rahoittamista j a vi i-
me kddessd mahdollistaa eliikkeiden maksa-
nrisen suunnitellun tasoisina.

liihttikohtana eliikemenojen Painopistettii siirretiiin osakkeisiin
ennakoitu kehitys ja ulkomaisiin sijoituksiin

Eldkelaitosten sijoitustoimi ntaa ohj aavat pe-
riaatteet poikkeavat oleellisesti monien mui-
den srjoittajatyyppien toiminnassaan kaylta-
mi std periaatteista. Normaal i s4 oittaj a pyrkii
yleensd mahdollisimman suureen voinoon
kohtuullisen lyhyessd ajassa.

Eliikelaitos sen sijaan mittaa sijoitustoi-
minnan onnistumista sen maksutasoa alenta-
van vaikutuksen suuruudella. Kun eldkevas-
tuut ovat aina pitkiiaikaisia, merkitsee tdmd,
ettd sijoitustoimintaa arvioidaan ennen muu-
ta pitkiillii aikaviilillii.

Kuntien eldkevakuutuksen elrikevastui-
den rakenne on menneen kehityksen pems-
teella muotoutunut sellaiseksi. ettd eldkeme-
no on suurimmillaan vuosina 2010 - 2050.
korkeimmillaan ldhes 40 prosenttia palkka-
summasta. Kun suurten ikiiluokkien aiheutta-
ma poikkeuksellisen suurten eldkekustan-
nusten vaihe on ohitettu. alkaa maksutaso vd-
hitellen alentua. Kehitys mahdollistaa kart-
tuneiden rahastojen purkarnisen pddosin luo-
sien 2010 ja 2050 vrilisend aikana.

Rahasto.jen purkanrinen asettaa sijoitus-
toiminnalle varsin merkittdvdn haasteen: si-
joitusten tuottojen ja piiiiomien on oltava
kdytettdvissd niin, etti eldkemaksun kaslua
voidaan mahdollisimman tehokkaasti hillitai
vuosiviilillii 2010 2050.

Vaatimuksesta seuraa, ettd yksinomaan
sijoitusten tuottavuus tai turvallisuus eivdt

Kuntien elikevakuutuksen sijoitustoimin-
nassa on korkoon sidottujen instrurnenttien.
ts. lainojen, joukkovelkakirjojen ja lyhytai-
kaisen markkinarahan. osuus perinteisesti
ollut hyvin suuri. Viime vuosina on tdtd pai-
notusta pyritty aktiivisesti vdhentdmiiiin. Siitii
huolimatta korkosijoituksia on edelleen yli
70 prosenttia sijoitussalkusta. Ndin suuri
osuus merkitsee erittdin suurta inflaatioris-
kia.

Vaikka korkoinstrumenttien tuot1o on
viime vuosina ollut ajoittain hyvinkin korkea,
pitkiillii aikaviilillii niiden reaalituotto jiiii
osakkeita ja kiinteistojii alhaisemmaksi. Sik-
si sijoitusten painopistettd tullaan jatkossa
siirtdmddn entistd enemmhn osakesijoituk-
siin. Osakkeiden etuna on paitsi korkoinstru-
mentteja parempi tuotto-odotus myos pitkiil-
lii aikaviilillii varma rahaksi muutettavuus.

Toinen selvd painopisteen rnuutos eldke-
laitoksen sijoitustoiminnassa on varo.len si-
joittaminen ulkomaisiin osakkeisiin ja jouk-
kovelkakirj oihin. Tril ld pyritiiiin ensi sij aisesti
hajauttamaan riskiii ja lisridmddn sijoitusten
rahaksi muunnettavuutta.

Ulkomaisissa sijoituksissa kiiyetiiiin apu-
na suuria kansainvdliseen sijoirustoimintaan
erikoistuneita pankkej a. Noudatettu toimintata-
pa on nykyddn yleisesti kaytossa eurooppa-
laisissa elikerahastoissa. Luonteeltaan se on
varsin konservatiivinen ja nskejii karttava.
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Sijoitusstrategiassa sijoitustoiminnan ta-
voitteeksi on otettu salkku. jossa korkosijoi-
tusten osuus laskee 50 prosenttiin ja osakkei-
den osuus nousee 40 prosenttiin kokonais-
salkusta. Kiinteistojen osuus tavoitesalkussa
on l0 prosenttia. Ulkomaisten osakkeiden ja
joukkovelkakirjojen kokonaismdird nousee
suurimmillaan 40 prosenniin sijoitettavasta
pidomasta.

Jakaumalla turyataan sijoitusten riiftava
hajautus ja parannetaan merkittdvdsti niiden
rahaksi Lnuutettavuutta seki tuotto-odotusta.

lueta mukaan siihen sisiiltyviiii korko- ja in-
f'laatioriskiii.

Jos Kuntien eldkevakuutuksen varoista
pddosa lainattaisiin tdlld perusteella takaisin
kuntasektorille, menettelyn heikkous paljas-
tuisi karvaasti myiihemmin. Eldkemenojen
kattamiseksi olisi nimittiiin jossain vaiheessa
pakko paitsi nostaa eldkemaksua mycis peri6
n.ry6nnetyt luotot takaisin. Tiillainen kak-
sinkertainen maksurasite saattaisi muodos-
tua koko sektorille kohtalokkaaksi.

Riskien minimoimiseksi
si joitusten halauttam inen tiirkeiiii
Eliikemaksujen nousun tehokas rajoittami-
nen edellyttdd, ettii srloitukset ovat kiiytettii-
vissd samassa aikataulussa kuin vastuut muut-
tuvat eldkemenoksi. Hyvii ja oikea-aikainen
rahaksi muunnettawus on siis ensisijaisen
tiirkeii sr.loituksilta vaadittava ominaisuus.

Toinen tdrked ominaisuus on tulon tuot-
taminen. Sijoitustoiminta ja yleisemmin ko-
ko rahastointi on perusteltua vain, jos sijoi-
tukset tuottavat selkedsti yli inflaation. Tiimii
tavoite on Kuntien eldkevakuutuksen sijoi-
tustoiminnassa asetettu niin, ettd varoille tu-
lee pitkiillii aikaviilillii saada vdhintSdn neljdn
prosentin reaalinen tuotto.

Kolmas tdrked vaatimus on turvallisuus.
Tiillii ei kuitenkaan pidii ymmiirtiiii yksittiiis-
ten sijoitusten absoluuttista varmuutta, koska
laajamuotoista sijoitustoimintaa harjoitetta-
essa kaikki sijoitukset eivdt voi olla yhtii on-
nistuneita.

Lisiiksi eri sijoitusmuotoihin liittyy eri-
laisia ja eri suuruisia riskejii: esimerkiksi
velkakir.y aan ja j oukkovelkakirj aan si siiltyvis-
td riskeistd suurin ei yleensd ole lainaajan
mahdollinen maksukyvyttomyys vaan sijoi-
tuksen arvon alttius inflaatiolle ja korkotason
muutoksille; vastaavasti osakesijoituksissa
riskinii on kurssien ajoittain voimakaskin
vaihtelu.

Kuntien eldkevakuufuksen kaltaisen suu-
ren sijoittajan paras keino riskitason alenta-
miseksi on varojen tehokas hajauttaminen eri
tyyppisiin sijoituskohteisiin. Strategian
muutos toteuttaa juuri tAtA paamilarilA.

JARI SOKKA
Kuntien eltikevakuuhtksen

suunnitte lti ohtaj o

Perusongelmana sijoitus-
toiminnan suuri koko

Rahastoinnin myotd Kuntien eldkevakuutuk-
sen sijoitettava pddoma on kasvanut jo 45 mil-
jardiin markkaan, ja se kasvaa ruoteen 2010
mennessd nykyrahassa arvioiden yli 80 rnil-
jardiin markkaan.

Ttillainen koko ei endd merkitse pelkiis-
tddn suuruuden ekonomiaa. vaan rajoittaa
myos toimenpidevalikoimaa, koska isot sijoi-
tusoperaatiot johtavat helposti epdtoivottaviin
markkinahiiirioihin.

Tilannetta kuvaa hyvin se, ettd jo nyLy-
tilanteessa kotimaahan tehtyjen osakesijoi-
tusten mddrd on tehnyt Kuntien eldkevakuu-
tuksesta suuromistajan ldhes kaikissa Suomen
suurimmista yrityksistii.

Omistusosuuksien voimakas kasvatta-
minen edelleen merkitsisi kuitenkin liihes
aina sijoituksen rahaksi muunnettavuuden ja
tuotto-odotuksen heikkenemistd. Yksi perus-
ongelmista on siis Kuntien eldkevakuutuksen
suomalaisiin sijoitusmarkkinoihin niihden hy-
vin suuri koko.

Eliikelaitoksille erds tapa ratkaista suu-
resta koosta aiheufuva ongelma on perintei-
sesti ollut kertyneiden varojen lainaaminen
takaisin maksajakunnalle. Vastaava jiirjestely
on toteutettu yksityisen sektorin eliikejiirjes-
telmdssS takaisinlainauksen muodossa.

Kuntiin kohdistuvaa luotonantoa voidaan
pitdd varsin turvallisena sijoituslajina, kun ei
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Pottu puhuttaa

Yrittefiin sosiaal itu rval le
yhteneinen pohfa
Tamm ikuussa jdtetty ns.
Pottu-tyoryhmiin mu istio
esittdd el akevaku utu ksen
tydtu loa pohjaksi yrittiijiin
koko sosiaal itu rval le. Tiiltii
osin muistio saa kannatusta
myos yrittiij i ii ed u stanei ssa
Suomen Yrittiijissd ja Maa- ja
metsdta lou stuottaj a i n
Keskusl i itossa MTK :ssa.

Yrittiijiin sosiaaliturvaetuuksista eldkeva-
kuutuksen tyotuloon pohjaavat jo nykyisin
tyoeliikkeen lisiiksi tycittrimlysturva j a tyrr-
tapaturmavakuutus.

Eniten kdytdnnon ongelmia tuottaa sai-
rausvakuutuksen pdivdraha, joka lasketaan
verotuksen ansiotulojen perusteella. Siten
ansioitaan pddomatuloina tai esimerkiksi
osinkoina saava yrittiijii saattaa jiiiidii koko-
naan vaille sairausvakuufusturvaa. Tirrvan
taso on lisiiksi herkkii suhdannevaihteluille,
kun se perustuu verotuksen ndyttdmddn tu-
loon eikd siihen, miten paljon yrittiijii todel-
la tekee tyotii yrityksessii.

Ongelmat kiirjistyiviit, kun pddomatulo-
jen verotusta uudistettiin vuonna 1993. Yrit-
tiijien tulokiisite muuttui samalla niin, ettd
mitd suurempi on yrityksen nettovarallisuus,
sen suurempi on yrittrijiin verotuksen pd^d-
omatulo-osuus. Tdmd herjastui yrittiijiin sosi-
aalivakuutukseen pienentdmdlld ansiotuloon
perustuvia sosiaaliturvamaksuja ja -etuuksia
suuren nettovarallisuuden yrityksissii.

Kaiken kaikkiaan verouudistus antoi
konkreettisen sysdyksen pddomatulojen, va-
rallisuuden ja sosiaaliturvan vdlisten suhtei-
den laajemmallekin selvittiimiselle. Sitd var-
ten sosiaali- ja terveysministeno asetti pii2i-
omatulojen ja varallisuuden vaikutuksia so-
siaaliturvaan selvittdvdn tyoryhmiin syys-
kuussa 1996. Alan sisiillii se sai kutsumani-
men Pottu-tyoryhmii.

Piiiiosin eri hallinnonalojen sekii tutki-
muslaitosten edustajista koostuvassa tyo-
ryhmdssd oli mukana kaksi yrittiij iijiirj esto-
jen edustajaa. Suomen Yrittajia edusti tutki-
musekonomisti Seppo Tbivonen ja Maa- ja

metsdtaloustuottajain Keskusliittoa jaosto-
piiiillikko Kaarina Knuuti.

- Tyriryhmiin toimeksianto oli laaja, ehkii
jopa liiankin iso pala kerralla haukattavaksi.
Siksi kaikkia tavoitteita ei - onneksi - saa\u-
tettu. Myos kompromisseja jouduttiin tyon
loppupuolella tekemddn melkoisesti, arvioi
Kaarina Knuuti fyoryhmiin tyoskentelyA.

- Suomen Yrittajilla yksi keskeisistii ta-
voitteista oli olla lisiiiimiittii entisestddn yrit-
tdjien maksutaakkaa ja siinii onnistuimme.
Myos yhteisymmdrrys eliiketycitulon ottami-
sesta koko sosiaaliturvan pohjaksi syntyi lii-
hes ensimetreill2i. Miinuksen puolelle jiiiviit
heikennykset yksilolliseen eldkevakuutuk-
seen, joka sekin on monille yrittiijille tiirkeii
sosiaaliturvan lisii, arvioi puolestaan Seppo
Toivonen.

Tytitulot oikealle tasolle

Tyoryhmii pitiiii yhteniii sen tulokdsitteen kiiyt-
toonottoa keinona kannustaa yrittiijiii huoleh-
timaan omasta sosiaaliturvastaan. Eldkeva-
kuutuksen ryofulo sopii pohjaksi, koska se ku-
vaa tyopanosta, on vakaa, sopii sekii velkaisil-
le ettd velattomille yrityksille ja ei ole riippu-
vainen yritysmuodosta. Tyotulon miiiirittely
oikealle tasolle jo yritystoiminnan alusta asti
on jatkossa entistiikin jiirkevdmpdd muun mu-
assa iiitiys- ja vanhempainlomia ajatellen.

Kiiytiinnossii nykyiset YEl-tydtulot ovat
hiukan alakantissa. Seppo Toivosen mukaan
esimerkiksi yrittiij i en ke ski miiiiriii set verotet-
tavat ansiotulot ovat noin 110 000 markkaa
ruodessa kun taas keskimddrdiset YEL{yotu-
lot jii?iviit alle 100 000 markan.

Uskon, ettd ainoa keino ryotulojen ko-
rottamiseen on valistus ja tiedottaminen. Td-
hin saakka yrittiijat ovat toiminnan alkuvai-
heessa usein katsoneet enemmdn vakuufus-
maksun tasoa kuin ajatelleet tulevaa eliiket-
tii2in. He eiviit myoskiidn ole osanneet niihdii
yrittiij iieliikettii srjoitusvaihtoehtona, vaikka
se on siindkin mielessd ihan hyvii.

Toivosen mukaan jo YEl-tyotulon otta-
minen ty<ittrimyysturvan pohjaksi nosti osal-
taan ryofuloja. Kun tyritulo alkaa vaikuttaa
myos sairausvakuutukseen, oikea mitoitus on
yrittiij iille itselleenkin entistd tdrkedmpi. Kiiy-
tdnnossd muutos saattaa johtaa myos siihen,

ettd jonkun on nykyistd tiukemmin valvotta-
va, ettd eldkevakuutuksen tycitulot todella
ovat oikealla tasolla.

MYEl-puolella alimitoitus ei ole ep6-
kohta, sillii tyotulot ndyttdvdt Kaarina Knuu-
tin mukaan vastaavan melko hyvin tilojen ti-
lannetta.

- MYEl-ty<itulojen pienuus johtuu
enemmdnkin siitii, ettii maatalouden tulot ovat
niin alhaiset. Toisaalta maatalousyrittiij iin tulot
muodostuvat monista pienistii puroista, joista
osa tulee muualta kuin maataloudesta. Yksi
keskeinen ongelma onkin, miten vastedes ero-
tetaan MYEl-tycifuloa vastaava osa muista an-
siotuloista niin, ettd maksut ja etuudet saadaan
miiiiriitryii oikei n molemm i sta.

Pienituloisia maatiloja rokottaa mycis
tyoryhmiin esilys MYEl-tyotulon alarajan
nostosta YEL:n tasolle, mikd toteutuessaan
pudottaisi jopa 16 000 maatalousyrittiijiiii
eldketurvan piiristd. Kaarina Knuuti ei hyviik-
sy esitystii talte osin.

- En ymmdrrii, miksi maatalousyrittdjii
suljettaisiin pois eldketurvan piiristd samaan
aikaan, kun esimerkiksi palkansaajille pyri-
tddn saamaan entistd kattavampi eldketurva
piitkiitoiden vakuuttamiseen liittyvillii laki-
muutoksilla.

Yksi ltil ! inen eliikevakuutus
ki rvoittaa keskustel ua

Eniten julkista keskustelua ovat herdttdneet
tyoryhmiin yksilolliseen eldkevakuutukseen
liittyviit muutosesitykset. Pitdisiko puolison
eldkevakuutusmaksut saada vdhentdd vero-
tuksessa ja pitiiisiko kansalaisia kannustaa
parantamaan eldketurvaansa? Tirleeko yksi-
lollisen eldkkeen pienentdd kansaneldkettd
vai ei?

Yrittiijiikunnasta loy'tyy monia, joille
yksildllinen eldkevakuutus on tdrked keino
muuten matalaksi jiiiivhn eldketurvan tdyden-
tdmiseen. Ylipiiiitiiiin yrift ej et suhtautuvat hy-
vin mycinteisesti vapaaehtoisiin sosiaalitur-
van tdydentdmistapoihin. Esimerkiksi viime
lokakuussa tehdyssii Suomen Yrittiijien va-
kuutustiedustelussa yli puolet vastaajista kat-
soi, ettd yritttijiin sosiaaliturvaa pitiiisi suun-
nata vapaaehtoisuuteen, kertoo Seppo Toivo-
nen.
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Jaostoptic)llikkd Kaarina Knuuti pitriri tydryhmdn tydtd hyvcinri
yritykenti parantoa maatalousyrittrijien sairausajan turvaa.

MYEL-tydtulon alarajan nosto sai lausuntokierroksella sen
verran vastustusta, ett(i siitci toivottavasti luovutaan kevtidn
.jatkoqtdn aikana.

Tutkimusekonomisti Seppo Tbivosen mielestri yrittcijcin kaikkien
sosiaaliturvaetuuksien yhdenmukaistaminen on erittciin hyvd
asia. - Elrikevakuutuksen g,otulo on etuuksille luontevampi
pohja kuin suhdanne- ja investointiherkkri verotustulo.

- Suurta tyoelakefta saava ei saa muuten-
kaan kansaneliikettii, joten hdnelle ei ole mer-
kitystii silla, miten yksilollinen eldke otetaan
huomioon. KansanelSkemuutoksen vaikutuk-
set tuntuisivat juuri niillii, joilla tytieliike on
pienin ja siten sen fdydentdmistarve suurin,
muisnrftaa Kaarina Knuuti.

Knuutin mielestd yksilollinen eldkeva-
kuutus on nyky-Suomessa tdrked esimerkiksi
kotiiiitien eldketurvan hoitamiseksi. koska
heille ei tyoelaketta kerry. Siksi myos puoli-
son eldkevakuufu smaksun vihennysoikeuden
poisto arvelunaa.

fatkotyti kiynnissii

Tyoryhmiimuistio luorutettiin tammikuun
lopulla ja on jo ehtinyt kiertiiii ripedn lausun-
tokierroksen. Sen satona sosiaali- ja terveys-
ministerio sai eri tahoilta yhteensd seitse-
mdntoista kannanottoa tyoryhmiin tyohon.

Yleisesti ottaen tyciryhmdn linjaukset on
ndhty perustelluiksi ja oikeansuuntaisiksi
mutta jatkotyotii vaativiksi. Esimerkiksi
YEL- ja MYEl-tyotulon kaltamisti sairaus-
vakuutuskorvausten pohjana pidetiiiin hyvrinii
perusratkaisuna, jonka kuitenkin peliitiiiin ai-
heuttavan hallinnollisia ongelmia.

Lisiityotii se merkitsisi erityisesti vero-
hallinnolle, joka hoitaa kiiytiinnossii sairaus-
vakuutusmaksujen perinnin. Nyt maksut
miiiiritetiiiin verottajan tiedossa olevista tu-
loista, jatkossa tyotulotiedot olisi saatava
tyoeliikelaitoksilta.

Tyoryhmiin esitysten jatkovalmistelua
tehdiiiin kahdessa tyoryhmiissii, j oista toinen
keskittyy eldkevakuutuksen tyotuloon liitty-
viin asioihin ja toinen yksilolliseen eldkeva-
kuutukseen liit6viin muutosesityksiin.

T-weuxe a

- Muun muassa sosiaali- ja terveysmi-
nisterin toive on, ettd saisimme jatkotyoryh-
miss[ valmiiksi esityksiii jo seuraavaa bud-
jettikienosta varten, jolloin muutokset voi-
sivat toteutua moden 1999 alusta. Tissd vai-
heessa aikataulu tuntuu tiukalta. Muutokset
ovat teknisesti ylliittiivrin tyolaita toteuttaa ja

siksi ongelmana ovat esimerkiksi ATK-re-
surssit, arvioi tycituloasioihin keskittyviissii
jatkotyoryhmdssd mukana oleva Kaarina
Knuuti.

Tcksti: Murja-Liisa Lehtinen
Kuvat:,louko Luitinen

POTTU PANTI NANKUORESSA

Piilomatulojen ja varallisuuden vaikutuksia sosiaaliturvaan selvit-
tfl neen tytiryhmiin keskeisiii esityksiii:. YEL- tai MYEl-vakuutuksen tytitulo otetaan pohjaksiyrittii-
jln koko sosiaaliturvalle. Sairausvakuutus, tapaturmavakuutus, ele-
kevakuutus j a tytitttimlysvakuutus perustuvat samaan tulokflsittee-
seen.. MYEl-tytitulon alaraja nostetaanYEl:n alarajan tasolle 3 - 5
vuoden siirtymliajan jiilkeen. Tltituto yoidaan vahvistaa alarajaa
alemmaksi, jos tytitulo yhdessfl muiden tulojen kanssa ylittffi alara-
Jan.. Yksiltillinen, vapaaehtoinen eliike otetaan huomioon kansan-
eliikettii mliiriittiiessii.. Ellketulovflhennykseenvaikuttavatveronalaisetkokonaistu-
lot.. Yksiltillisenellkevakuutuksenveroviihennysrajoituksiamuu-
tetaan siten, ettfl alin hyviiksffi eliikeikfl on 60 vuotta ja hyviiksytty
tavoitetaso on 60 prosenffia. Puolison elflkemaksuja ei saa enee ve-
hentflii toisen puolison verotuksessa.r Varallisuus ja pfliomatulot otetaan yhdenmukaisesti huomi-
oon toimeentulotuessa, sotilasavustuksessa, eri asumistuissa ja
muissa tarveharkintaisissa ja tulosidonnaisissa etuuksissa sekii pal-
velumaksuissa.. Etuuden maksajalla ja palvelumaksun mliflriiljiilll on mah-
dollisuus tarkistaa tiedot varallisuudesta ja piiiiomatuloista pankista
sekii verottajan keriiiimistfi tietovarastoista.
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lait lririoilelaan halllnl0utelle, ei kansalaisille
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Tbistuiseksi ei ole tullut
vustaan henkiltiti, joka olisi

y m m tirtii nyt t tim ti n s iitin n d k-
sen yhdellti lukemallu
E n ymmiirrti itsekiiiin,

vaikka olen kirjoittanut sen.

lakeja tehdiiiin ihmisiii
varten, mutta ne

ki rjoitetaan hal I intovliel le.
Oikeusministeritin

kansliapiiellikkd
Kirsti Rissasen mielesti

ollaan pahasti hakoteillii,
elleiviit

hal I i ntoi hm isetkiiiin enii
saa selviiii lakiteksteistii.
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Suomessa sdddcisten saatavuus on maailman-
enndtysluokkaa. Laitja asetukset on pantu In-
temettiin, ja sivuilla kiiy p?iivittiiin yli 3 000
tiedontarvitsijaa.

Jos kansalainen etsii tietoa esimerkiksi
kalastusluvasta, niin sellaista kdsitettd Suo-
men lainsddddnto ei tunne. Kalastuslupa on
tietenkin olemassa, mutta lakitekstissd on
kiiytetty fi ininpiiii kiertoilmaisua.

Vaitfiako kansliapiiiillikkri ja professori,
ettii lakeja yhii kir.l oitetaan tarkoituksel I i sesti
hienostellen?

Aivan varmasti. Tiimii kalastuslupa on
rrielestdni hyvii esimerkki.

Abstraktioita
monessa kerroksessa

Totta on, ettzi hlviin lakitekstin kir;oittaminen
on vaikeata. Lain tiiytyy kattaa monia tilantei-
ta, ja Kirsti Rissanen sanookin, ettd kieleen
on kehittynyt ylzirakenteita, kiisitteitii, jotka
pitiiviit sisiilliiiin monia abstraktioira. Nain on
jouduttu siihen, ettd lakitekstit ovat kdyneet
vaikeiksi ellei mahdottomiksi ymmiirtiiii.

Oikeusministeriossd asiaan on puututtu.
Kesdkuussa 1996 julkaistiin erityinen ohjel-
ma valtioneuvoston lainvalmistelun kehittii-
miseksi. Sen perustelut ovat selkedt:. Lainsddddnt<i on yksi yhteiskunnan
rnerkittdvimmistd ohj auskeinoista. Lakien sddtiminen on eduskunnan tdr-
kein valtaoikeus. Lakien valmistelu eduskunnan pdd-
toksentekoa varten on ministeririiden kes-
keinen tehtdvd. Demokratian toimiluuden kannalta
on olennaista. efta lait on valmisteltu huolel-
lisesti ja asian ymmdrretta\yyteen ndhden
ri ittdviin laajapohjaisesti

Tavoitteena on tietysti lainsddddnnon laa-
dun parantaminen parantamalla lainvalmiste-
lun laatua. Siiiidciksen laatukriteereitd ovat oi-
keudellinen moitteettomuus, viimeistelty la-
kitekninen ja kielellinen asu sekd selkeys ja
ymmdrrettivyys.

Samaan aikaan oikeusministericissd jou-
dutaan tietysti ottamaan huomioon EU:n sdd-

dokset, jotka tiiytyy niveltdd kansalliseen
lainvalmisteluun.

Ministerioiltri voi jo nyt, vuonna 1998
odottaa ohjeiden mukaista, parempilaatuista
uutta lainsdddiintiiii. Niin ainakin sanotaan ke-
hiniimisohjelman tavoitteissa.

Rikoslain remontti
valmistuu

Kirsti Rissanen on selvdsti tyytyviiinen mi-
nisteririiden asenteeseen: - Kiinnostus on
herdnnyt. mukaan on tulru innostuneesti.

Suomen koko lainsiiiiddnncin kielellinen
uudistaminen on kuitenkin edess6. Turhaa
kiirettii ei ison remontin kanssa ole pidetty,
silld Suomen laissa on yhd voimassa joitakin
vuonna I 743 kirjoitettuja pykiiliii.

Rikoslain uudistus on valmistumassa.
Tyo aloitettiin parikymmentd vuotta sitten.

- Siinii yhteydessii on mietitty rikosten
ja rangaistusten mittausta ja sitii, ettd oikeu-
den pddtosten ja tuomioiden tdytyy olla ym-
mdrrettdvdssd muodossa. sanoo Kirsti Rissa-
nen.

EU:n monet kielet
komission vaivana

Kunta, valtio ja komissio: ne kolme ovat ny-
kysuomalaisen elSmddn vaikuttavia hallinto-
koneistoja.

Kunnat eiviit siiiidii lakeja, mutta viljele-
vAt mieluusti suunnittelukieltii, joka Rissasen
filologian mukaan on lainsddddntokielen si-
sar eikd yhtiiiin kauniimpi. Se on vdhintddn
yhtii tiiynnii ylhrakenteita, noita monien abst-
raktioiden kantosiipiii.

EU:n komissio sddtelee lakeja ja antaa
direktiivejii noudatettaviksi l5 Euroopan
maassa. Valtiot ottavat ne huomioon. kuten
Suomikin, omassa lains[iidiinnossiian. Niita
kieliii, joille komission siiiidcikset on kddn-
nettdv6, on vdhintddn yhtd monta kuin jiisen-
maitakin. Lakien tulee tietysti vastata erikie-
lisiniikin toisiaan: eihiin EU-direktiivi voi tar-
koittaa yhdessd maassa yhtii ja toisessa tois-

ta.
Mutta sama sanahan voijo suomalaisissa

mufteissa tarkoittaa eri asioita eri paikkakun-
nilla...'l

Aivan, sanoo Kirsti Rissanen ja ker-
too. etta kielikysymys sSddcisten laatutekijii-
nri on otettu huomioon EU:ssa, jossa on saatu
aikaan erityinen SLIM-ohjelma.

On loydettiivd sanoja, jotka sopivat
moniin kieliin ja joiden merkitys on kaikkial-
la sama. Helppoa se ei ole.

HVK eli EU:n hallitusten vilinen kokous
on myris keskustellut kieliongelmasta.
OECD:ssii ollaan sen kanssa tekemisissi.
Ongelma on kaikille lainsiiiitiijille yhteinen:
Laki on kirjoitettava kaikkia tapauksia varten.

- Olisi lciydettiivii sellainen yleinen
taso, jolla voitaisiin vdhentdd lakien lukumdd-
rdd, antaa niille selvdt, sisdltod kuvaavat nimet
.ja arkinen kieliasu.

fulkisen vallan
rooli yhteiskunnassa

Kirsti Rissanen jiid hetkeksi pohtimaan oi-
keusministerion kansliapdiillik<jn niikokul-
masta myris sitii, mikii julkisen vallan rooli
yhteiskunnassa oikein on. Sekd kuntien ettd
valtion pitiiisi hiinen mielestddn etsiii ydin-
tehtdvinsd tdssd nykyisessd markkinaehtoi-
sessa tuotannossa. Kuntien ja valtion vdlinen
vastuunjakokaan ei ole aivan selv6.

Poliittisilla toimijoilla on vastuunsa, jo-
ta Kirsti Rissasen mielestd korostaa uusi
maailmanlaaj uinen turvattomuus.

Globaali tiedonkulku on aiheuttanut sen,
ettd epritasaisesti kehittyneet kansantaloudet
heittelehtivAt suhdanneaallokoissa ja yrirys-
ten ja ihmistenkin on vaikea loytiiii mistddn
turvallista kotipesiiii.

- Mitka voimat hallitsevat kansainr,Slisti
tiedonvdlitystii, Kirsti Rissanen pohtii.

Teksti:,lohunnu Guntnt
Kut'a:,lou kt l-uitinen
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U0uoimapula uaifio tu0tl0muus
II0uoima 201I -Iriiryhmf, seluini lasuu- ifl lyiillisuusnli[rmiil

Ljhk.rako Suornea tybvoirnapula vai pysyyko tydtt6nryys
erlelleerr korkean.r sen iiilkeen, kurr suurert ik.lluokat ov.rt jo
si i rlyrrer,:t v;in lr u u se I a kkeel I e. "L,r rjoav.ltl<o peri nle i nen
terr:llisuus j;r nr;ra- ja nretseit;rlous toitii juurri lainl<aan v;:i
r-rvatko tyripa i i<;:t s i i rtyr-ree.t yks ity i s i I I e. pa lvel u a I o i I le..
Muun n-ruassil ntiitti asioita se lvitti tydnrinisteriorr asettama-Iydvoirna 

201 7 -tyOryhnr;i, ioka j.itti viiliraporttinsa
helrr iktrussa .

Tyciryhmiin tehtiiv[n?i on se I v ittdd tyrivo iman
pitkrin aikaviilin kysyntii- ja tarjontandkymid.
Vdliraportissa tarkastelu ulottuu \uoteen
2017, jolloin suuret ikdluokat ovat siirlyneet
eliikkeelle. Tyovoiman kokonaiskysynndn ja
-tarjonnan tarkastelua on jatkettu vuoteen
2030 asti.

Tytivoiman keskeinen liikuttaf a
on talouden kasvu

Tyoryhmiin vdliraportissa keskiry,tiiiin ty<ivoi-
man kysynniin kehityksen vaihtoehtoihin.
Tyovoiman tarjonnan vaihtoehtoihin palatta-
neen tarkemmin loppuraportissa. Tyrivoiman
kysynndn keskeinen liikuttaja on hyodykkei-
den kysyntii eli talouden kasvu. Toisaalta kas-
\ussa on luonnollisesti kysymys mycis hinta-
laatusuhteessa kilpailukykyisten tuotteiden
kehittdmisestd .ja markkinoinnista eli onnis-
tuneesta tarjonnasta.

Raportissa tarkastellaan kolmea talou-
den kasvuvaihtoehtoa ja niistri johdettua tyol-
lisyyskehitystd. Kuvioissa I ja 2 esitetiiiin ta-
louden reaalikasluprosentit ajanjaksoittain
sekd vastaavat tyott<imyysasteet perusvaihto-
ehdossa sekd nopean ja hitaan kasvun vaihto-
ehdoissa.

Nopean kasvun tulevaisuus tarkoittaisi
noin 3 prosentin keskikasvua'nuodessa vuo-

desta 2000 \.uoteen 2030. Kuluvan vuosi-
kyrnmenen loppupuolella keskivauhti ylittiiii
3 prosenttia, joten nykyiseen menoon ndh-
den kysymyksessd olisi hidas kaslu, mutta ei
pitkiillii aikaviilillii. Nopea kasr,u johtaisi
myos fyott<im)rysasteen alenemiseen kol-
meen prosenttiin suurten ikiiluokkien siirrl.t-
tyii eliikkeelle. Kdytdnnossd niin alhainen
tycittomyys tarkoittaisi tyovoimapulaa.

Hitaan kasvun vaihtoehdossa reaalikas-
vun on oletettu jiiiiviin noin 1,5 prosenttiin
modes sa. Tyottcimyysaste j iii si nykyi selle ta-
solle eli 12 - 13 prosenttiin pysyviisti.

Sekd 3 prosentin ettd 1,5 prosentin vauh-
ti merkitsisivdt ongelmia tycimarkkinoilla,
joko tyovoimapulaa tai tyottomyytta. Laskel-
mat siis osoittavat, ettd Suomi ei ole "tuo-
mittu" kumpaankaan, vaan kehitys on yhtii
lailla avoinja valintojen varassa kuin aina en-
nenkin.

Perusvaihtoehto on luonnollisesti hitaan
ja nopean viilissii, kasvuvauhti ensimmdisen
vuosikymmenen ajan yli kahden ja sen jiil-
keen keskimiiiirin 1,8 prosenttia l.uodessa.
Tyottomlysaste alenee hitaasti ja asettuu lo-
pulta 5 prosentin tasolle.

Vdliraportissa on viitattu OECD:n teke-
miin eri maailmantalouden osia koskeviin
kasluennusteisiin. Suomen talous kasvaisi
perusvaihtoehdossa koko tarkastelujakson
ajan hieman nopeammin kuin Euroopan unio-

nin tai koko OECD:n alueen talous OECD:n
ennusteiden mukaan.

Tytillisyys ja tuottavuus
kulkevat kdsi kddessd

Kasvun ja tyottdmyyden yhteys ei ole yksi-
oikoinen. Tietyn kaslun vaatima tyopanos on
riippuvainen tyon tuottavuudesta, siis siitii,
paljonko yhden tunnin fyopanoksella saadaan
aikaan.

Tyollisyys eli tyossii olevien henkiloi-
den lukumddrddn vaikuttaa edelleen se, mon-
tako tuntia keskimddrin tyciskennell6dn.
Tyottomlysaste on edelld sanottujen tekijoi-
den lisiiksi riippuvainen siitii, kuinka suuri on
tyrivoiman tarjonta, eli kuinka suuri on tyo-
ikiiinen viiesto ja kuinka suuri osa siitd on
tytivoimaa (osallistumisaste).

Tyon tuottavuuskehityksessd on Suo-
messa enemmdn tai vdhemmdn tietoisesti
omaksuttu kunnianhimoinen strategia. Tirot-
tamuden kaswvauhtia pyritiian pitamdAn kor-
kealla.

Tyovoima 2017 tyoryhmii on pitiiytynyt
tdssd strategiassa myos hitaan kasvun vaihto-
ehdossa. Tyottomyyttiihdn saisi aritmeetti-
sessa mielessd alas tuottaluuskehityksen hi-
dastamisella eli vdhemmdn tuottavien toimi-
alojen osuuden kaslulla. Ongelmana olisi
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palkka- ja hintakehityksen hallinta erddnlai-
sessa strategisessa tdyskddnnoksessd. Suo-
messa on viime vuosina kasvavasti panostettu
tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekii julki-
sella ettd yksityisellii sektorilla.

Tyrin tuottar,uuden on oletettu kasvavan
hitaan kaslun oloissakin noin 2 prosentin
vuosivauhtia. Perusvaihtoehdossa kasr,u on
noin2,2 prosenttia vuodessa ja nopeassa kas-
lussa noin 3 prosenttia vuodessa.

Itsendisen Suomen taloushistoriassa
ty6n tuottawus on kaikilla kymmenvuotis-
tai sitii pitemmillii jaksoilla sota-aikaa lukuun
ottamatta kasvanut yli 3 prosentin vuosivauh-
dilla, joten nopeaankin kas"uun liitetty oletus
on varovainen.

Tyollisen henkilcin keskimii2iriiisen vuo-
tuisen tyoajan on oletettu vdhenevdn yhteen-
sd noin 5 prosenttia luodesta 2000 luoteen
2030. Tiimii on historian valossa vdhdn.

Trendin taittuminen on luonnollista, kun
ensimmdistd kertaa tullaan tilanteeseen, jos-
sa tyoikiiisten lukumiiiirii alkaa jatkuvasti vd-
hentyii ja toisaalta keskimiiiiriiinen koulutus-
panos henkilod kohti on kasvanut kansainvdli-
sesti venailtuna hyvin nopeasti.

Viiliraportti ei sisiillii tyovoiman tarjon-
tastrategioiden tarkastelua, vaan timd tyci tul-
lee sisiiltymiiiin r.uoden kuluttua julkaistavaan
loppuraporttiin.

Viiliraportin laskelmien taustalla on Ti-

Tyoikiiiset (15-64 v.)
Tyovoima
Tyolliset

Maatalous
- Metsdtalous
- Teollisuus
- Rakennustoiminta

Yksityiset palvelut
Julkiset palvelut

- Muut
Ty<ittomiit

3426
2531
2110

130
23

464
130
969
504

7
367

lastokeskuksen perusvdestoennuste, jossa
synfyqys on kokonaishedelmiillisyysluwn
1,75 tasolla ja elinajan pitenemisen oletetaan
loppuvan vuonna 2010, johon mennessd elin-
ajanodote pitenee nykyiseen ndhden noin nel-
jiillZi ruodella.

Tyoikiiisten osallistumisasteet kasvavat,
kun tyovoiman kysyntii kasvaa. Tiimii on yksi
tekijii talouden kasvun vdlitrymisessd tyott6-
myysasteeseen. Perusurassa osallistumisaste
alenee nykyiseltd noin 66 prosentin tasolta 62
prosenttiin \.uoteen 2030 mennessd.

Hitaassa kaswssa ei tehen ndhden ole
olennaista eroa, mutta nopeassa kaswssa
osallistumisaste wonna 2030 olisi jo 72 pro-
senttia. Kun muistetaan, ettd fyottcimyysaste
tdsti huolimatta asettui 3 prosenttiin, tyovoi-
mapula on ilmeinen ja tiistii syystd on suuria
vaikeuksia pitiiii yllii oletettua kasruvauhtia.

Perinteisilld toimialoilla
tytivoima viihenee

Tyovoima 2017 -vahraportissa on edellii ole-
van yleiskehityksen lisiiksi kiisitelty talouden
rakennekehitystd monelta kannalta. Viilira-
portti sisiiltiiii muun muassa alue-, ammatti- ja
koulutusrakenteen kehitysarvioita. Tiissii yh-
teydessd on syytd nostaa esiin vain ennakoitu
toimialarakenteen kehitys, koska se on ryo-
eliikejiirjestelmdn kannalta merkittdvin ryo-
markkinoiden rakenneominaisuus.

Viiliraportin laskelmat, joita edellii esitel-
tiin koko talouden tasolla, on tehty toimiala-
kohtaisesti. Esimerkiksi toimialojen kysyntii-
ja tuottavuuskehitystii on ennakoitu erikseen.

Taulukossa esitetddn ns. fyovoimatase
perusvaihtoehdossa karkealla sektorijaotuk-
sella. Laskelmien jaotus on tarkempi.

Tyollisten miidrd kasvaa aluksi ja alkaa vri-
hetd r,uoteen 2010 mennessii ja palaa nykyi-

selle tasolle noin'"uonna 2030. Siten kaikki
ne toimialat, joilla tyollisten mddrd kasvaa
n-rodesta 1997 luoteen 2030, kasvattavat
myos suhteellista osuuttaan tyollisistii. Niii-
td ovat rakennustoiminta ja yksityiset palve-
lut.

Rakennustoiminnan osuuden kasvu joh-
tuu nykyisestd melko alhaisesta tasosta.
Vuonna 1990 rakennustoiminta ty<illisti
keskimiiiinn 201 000 henkilciii, joten sa-
maan tasoon ei rakennustoiminnan tyolli-
syydessi kuitenkaan endd nousta.

Teollisuuden tyollistiimien mddrd las-
kee, mutta toisaalta teollisuudessa tuotta-
'uuuskehitys on nopeinta, perusurassa liihellii
neljdd prosenttia luodessa, kun muussa talo-
udessa liikutaan kahden prosentin tuntumas-
sa, joten teollisuuden osuus tuotannosta ei
vdhene.

Julkisen alan tyollisyyden supistumi-
nen jatkuu laskelman mukaan edelleen. No-
peinta tycillisyyden vdheneminen on maa- ja
metsdtaloudessa, joissa tyollisten mriririi
\uonna 2030 on arviolta noin 40 prosenttia
pienempi kuin monan 1997.

Ty<illisten kokonaismddrb on'uuonna
2030 nopean kasvun oloissa yli 300 000
suurempi ja hitaan kasvun oloissa ldhes
200 000 pienempi kuin perusvaihtoehdos-
sa.

Tytitttimyys ongelma jatkossaki n

Perusvaihtoehdossakin fyottomien miiiirii
pysly ensimmiiisen l0 ruoden aikana yli
200 000:n, joten tyottcimlys on edelleen
mittava ongelma.

Kysymys on ensisijaisesti suurten ikd-
luokkien tyouran loppupiiiin tyottomyydes-
tii, jota pitriisi kaikin keinoin saada alene-
maan perusvaihtoehdon tasosta. Tdtd tavoi-
tellaan muun muassa vastikddn kiiynnisty-
neelld kansallisella ikiiohjelmalla.

Tycivoima 2017 -vdliraportissa on esi-
merkinomaisesti hahmoteltu perusvaihto-
ehdon muunnelmaa, jossa tyollisyys on \.uo-
teen 2010 saakka korkeampi.

Tdmd on laskelmassa saatu aikaan olet-
tamalla vuodessa 0,2 prosenttia hitaampi
tuottawuden kaslr:. 0.2 prosenttia nopeam-
pi keskimiiiiriiisen rydajan lyheneminen
kuin perusvaihtoehdossa sekii 0,1 prosentin
'uuotuinen aleneminen ty<ivoiman tarjonnas-
sa verrattuna perusvaihtoehtoon.

Tiillii tavoin tyottomien lukumddrd on
vuonna 2010 ltihes 100 000 pienempi kuin
perusvaihtoehdossa.

Taulukko. Tytivoimatase perusvaihtoehdon mukaan, I 000 henkiltiii

1991 2000 2005 2010 2017 2030
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6
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2516
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22
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6
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[Jlilil msnGIilI mnr[oissafl
Nykyisin vain noin joka
kymmenes ty6skentelee
yleiseen vanhuusel dkei kaan
eli 65 vuoteen asti.
Suurten elakkeiden ei
ainakaan tahan asti ole
uskottu houkuttelevan
elakkeelle. Mutta onko ero
riittdvdn suuri tydssiikiiyvdn ja
elakel aisen kateen jddvissd
markoissa. El i keventddko
eliikkeel le jiidnti ku kkaroa ?

Eliikkeelle jiiiimiseen on monia syitd. Se voi
olla vakuutetun oma valinta, jolloin hdn valir
see varhennetun vanhuuseldkkeen tai osa-ai-
kaeldkkeen. Syynii voi mycis olla tyokyvytto-
myys tai pitkiiaikainen tycittomyys liihellii
eliikeikiiii. Eliikepiiivistii voi myos ldhted
nauttimaan vapaamuotoisen ja itsekustanne-
tun eldkevakuutuksen tur.vin.

Varhennettu vanhuuselike voi
pudota puoleen tiiydestii

Varhennettu vanhuuselhke on tydelakej arj es-
telmiille kustannusneutraali ja siksi sille voi
vapaasti siirtya 60 vuoden tiiyttiimisen jiil-
keen. Eldkkeelle jiiiirnistii voi siten varhentaa
jopa viidellii vuodella, mutta samalla eldke
pienenee pysyv?isti.

El6ke pienenee, koska siihen ei ensinnd-
kddn lueta mukaan ns. tulevaa aikaa eli tdssd
tapauksessa aikaa varhennetulle vanhuuselSk-
keelle jiiiimisestd yleiscen eliikeikiiiin.

Lisiiksi tieryllii kcrtoimella pienennc-
tiiiin eliikkeelle siirtymiseen mennessd kerly-
nyttii eliikettii. Nykyisin 60- ja 61-vuotiaana
eliikkeelle siirtyvillii vdhennyskerroin on 0,5
prosenttia kuukautta kohden. Ennen vuotta
l937.synryneilld vdhennyskerroin on pie-
nempl.

Kuvioista 1 ja 2 niihdiiiin, kuinka paljon
varhainen eliikkeellesiirtyminen viihentiiii py-
syvdsti eliikettii sekd brutto- ettd nettomdd-
rdisesti.

Vaikka esimerkiksi l0 000 markkaa
palkkaa nauttiva menettdd 60-vuotiaana var-
hennetulle vanhuuseldkkeelle .j iiiidessiiiin py-
syvdsti bruttoeldkkeessddn 2 640 rrarkkaa
kuukaudessa, supistuu tdmd ero nettoeldk-
keessd noin I 230 markkaan. Tyossdoloai-

kaan verrattuna bruttotulo putoaa hurjat 6600
markkaa kuukaudessa, mutta nettotuloissa
menetys supistuu noin 3 500 markkaan.

Vapaamuotoinen eliike tekee loven
lakisiiiiteiseen eliikkeeseen

Vapaaehtoisen eldkkeen voi ostaa itselleen
jo 58 vuoden idstd. Vakuutusmaksut ovat ve-
rovdhennyskelpoisia tiettyyn mddrddn asti.
Tavallista lienee, ettd vapaaehtoinen eldke
ostetaan ikiiruosille 58 - 64, jonka jiilkeen
ryhdytiiiin nauttimaan tyollii ansaittua, laki-
sddtei std vanhuusel6kettd.

Edellii lasketuissa esimerkkitapauksissa
henkilon vanhuuseldke on 65-vuotiaana 45
proscnttia palkasta, jos hiin jattaa ryoelaman
5 8-vuotiaana. Eliikkeestii jiiti pois seitsemdn
vuoden kafttuma pysyvdsti, jollei henkilo
edelleen kompensoi tyoelAkkeen menetys-
tddn vapaamuotoisella vakuutuksella.

Osa-ai kaeliikkeel lii tu lot
pysyviit liihes ennallaan

Osa-aikaeldke on edullinen eliikkeellesiirry-
mismuoto. Eliikkeel le si irtyminen edel lyttiiii
kuitenkin aina tytinantajan ja tytintekijiin yh-
teistd sopimusta ja osa-aikafyon mahdolli-
suuksia.

Osa-aikaeldke kartuttaa vanhuuseldkettd
siten, ettd osa-aikaisesta tycistd karttuu eldke
normaalien siiiintojen mukaan: 1,5 prosenttia
ajalta ennen 60 l,uoden tdyttdmisluotta ja2,5
prosenttia sen jdlkeen.

Osa-aikaelSkeosasta eldke karttuu tiiysi-
aikaisen palkan ja osa-aikaisen palkan ero-
tuksesta 1,5 prosenttia vuodessa, myos 60
vuoden tdyttdmisen jdlkeen.

T-weuxe"al6

Esimerkkihenkiltit
Iaskelmissa

Esimerkkihenkiltit ovat syntyreet
vuoden alussa. Tytiura alkaa
opintojen jiilkeen 28-vuotiaana.
Oletuksena on yksi yhteneinen
tyiisuhde. Laskelmissa on verrat-
tu elflkkeen heikennystii brutto-
ja nettomiiiiriiisesti tiiyden tyti-
uran mukaiseen eliikkeeseen
sekil palkkaan. Tiiyden tytiuran
on oletettu alkaneen 28-vuotiaa-
na ja piiiittyneen 65-vuotiaana,
mikii takaa 60 prosentin eliik-
keen.

Kuukausieliikettii verrataan
siihen, mitii samana kuukautena
saman eliikepalkan omaava
henkilti saisi tiiytenfi elf,kkeenfl
tai vastaava*ti, jos henkilti olisi
edelleen Q*tisuhteessa sen
kuukauden.

Nettopalkka on laskettu siten,
ettii verojen ja veronluonteisten
maksujen lisliksi on otettu huomi-
oon myiis ty6etfike- ja tytittti-
mlysvakuutusmaksut. Verotu k-
sessa viran puolesta tehtiivflt
viihennykset ovat mukana. Kun-
nallisveroprosentti or keskimiiii-
riiinen 17,54 jakirkollisvero 1,3.

Tyiilqyvytttimyysel iikkeensaa-
jan tulot ovat verotuksen jilkeen
hieman korkeammat kuin saman-
fu loisen vanhuuseliikkeensaaj an,
koska t-viikyvyttiimyyselfi kkeellii
oleva saa automaattisesti valtion-
verotuksessa invalidivlihennyk-
sen.
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Tyossii vanhuus-
eliikkeelle saakka 65
Varhennettu
vanhuuselake

Kurir l. \irrhr.anetun lnrhaisellikke€n menotrkset
h ru tt o nr ri:i riiisin ii
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10 000 mHkk ansaitseva menettrici 60-vuotiaana varhenne-
tulle varhaiseldkkeelle ltihtiesscidn 2 640 mk/kk bruttona,
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hula -1" \ aikutus r,anhuust,liilikecsten bruttona osa-aika-
el;ikkeen .iiiIket,n. 

-l'r'iiaika jr pnIkka osa-aikacliikkeellii
puolet tiivclcstri.
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Vanhuuselcike vrihenee l0 000 mk/kk ansaitsevalla
henkilcillci 200 mk/kk bruttona,
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Kula 2. \hrhennetun yarh*iseliikktcn nterrctlkstt
nettontiiiiriiisi rtri
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mutta nettona hcin menettcici vain I 230 mlt/kk.

Kuya .1. \irikutus lunlruuscliiltkeeseet ncltona osa-aika-
ellkket'n .iiilkecn.'l'riiaika ja palkka osa-aikacltikktclla
puolet ttildestri,
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mutta nettona vain 90 mlr/kk, jos hcin
os a- aikae lrikkee I le 5 8 -vuo tiaana.
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Palkka 20 000 mk/kk
Netto l1 500 mk/kk
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mutta nettona vain 425 mk/kk pienempi kttin mitd hdnen
vanhuuselrikkeensci olisi ollut, jos hrin olisi tltdskennellyt
terueen(i elcikkeelle siirrvmiseen asti.
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Jos tyriura on pidempi kuin mitd esimer-
keissd on oletettu, ei osa-aikaeldke pienennd
osa-aikaeldkkeen jdlkeen myonnettdvdd van-
huuseldkettd lainkaan. Koska esimerkkihen-
kil<jiden fy<iura ei ole vield tdysi, superkart-
tuman puutfuminen osa-aikaeldkkeen eldke-
osuudesta pienentdd hieman vanhuuselikettd
65-vuoden idssd.

Heindkuun alusta ldhtien voi osa-aika-
eliikkeelle jiiiidii jo 56-r,uotiaana. Kokeilu on
tilapdinen ja se on voimassa l.uoden 2000
loppuun asti.

Huhtikuun alusta voimaan tullut lain-
muutos takaa lisdksi sen, ettd jos henkil<i tu-
lee tyokyvytomiiksi osa-aikaeldkkeellii ol-
lessaan, hdnen eldketurvansa pysyy ldhes sa-
mana kuin jos hiin olisi ry<iskennellyt triysi-
piii viiisesti eliikeikiiiin asti.

Osa-aikaeliikkeellSolo ei juurikaan pie-
nennd tuloja sii6, mita esimerkkihenkilot
saisivat tAydellA pakalla. Bruttotulot vd-
henevdt osa-aikaeldkeajaksi neljrinnekselld
ja nettotulot vain viidennekselld.

50 55 58 60 61 62 63 64 65
tka

Jos I0 000 ml</kk ansaitseva henkiki tulee h,dkywttdmriksi
S)-vuotiaana. hdnen elcikkeensci olisi bruttona

I 100 mAkk pienempi

50 55 58 60 62 63 64 65

Tytikyvytttimyyselekkeel lii brutto- ja
nettoansioiden ero melko pieni

Tycikyvyttomyys pienentdd eliikettii, koska ns.
tulevalta ajalta eli ajalta tyokyvytomiiksi tu-
losta eliikeikiiiin eliikettii karttuu pienemmdn
prosentin mukaan 50 ikiivuodesta eteenpdin
kuin tyossii ollessa. Ikiiviilill?i 50 - 60 vuotta
tyokyvyttomyysaika karruttaa eldkettd 1,2
prosenttia ja ikiiviilillii 60 - 65 vuotta 0,8 pro-
senttia.

Kuvat 5 ja 6 havainnollistavat sen, ettd
vaikka eliikkeelle jiiiinti viihentiiii tuloja mel-
koisesti, eldke ei varsinkaan nettomddrdisesti
ole kovin paljon pienempi kuin tiiyden tyo-
uran j dlkeen terveend eliikkeel le siirtyviillii.

Yksikillinen varhaiseldke lasketaan sa-
mojen siiiintojen mukaan kuin perinteinen
tyokyvyttomyyseldke, mutta sen voi saada ai-
kaisintaan 58-r.uotiaana.

Tyottomyyseldkkeen voi saada 60-luoti-
as pitkiiiin tyottomiinii ollut henkilo. Tyotto-
myyseliike vastaa maaraltddn suurin piirtein
ty<ikyvyttomyyseliikettii.

\t.q${.f} rf."$"^.\ l$f [, i \\El lll
E I ii ke t u rv a ke s ktt k.s e n

suunnittelu- ja laskentaosaston
tutkija

Palkka 10 000 mkAk
Netto 6 784 mk/kk

Palkka 15 000 mk/kk
Netto 9 266 mkkk
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Tuloksina tytiniloa ia
tuottavuutta
Kyky-malli tekee tyky-toiminnasta prosessin

- Tdssd on kerrankin tavoite
ja toiminta, jossa kaikkien
edut ovat tismalleen
samansuuntaiset, sanoo
Metsd-Serlan johtava
yl ilaakari Paavo Sil lanpdii
tydkykye yllapitavan
toiminnan kAyuinndn
toteutu kseen keh itetystd
kyky-mallista.
- Yksilon terveyden ja
hyvinvoinnin edistdminen
parantaa samalla hdnen
elAmdnsd ja tydeliimansA
laatua.
- Tydyhteisdn toiminta
keh ittyy, tyoym pAristo
paranee, ja yrityksen
tuotanto kasvaa
kohentu neissa olosu hteissa.
* Yhteiskunta taas hyotyy
sairastavuuden ja
eli,ikehalukkuuden
vAhentymisend.

Sairauksia hoitamalla yritys ei Sillanpririn
mukaan kykene alentamaan poissaolojen
mriiiriiii. Sen osoitti Ruotsissa tehty selvitys,
jonka mukaan poissaoloista vain seitsemdn
prosenttia johtui sairauksista ja epidemiois-
ta. Sen sijaan stressin ilmoitti poissaolonsa
syyksi periiti 48 prosenttia vastaajista. Myos
poissaolon helppous, heikko tyomoraali ja
tyciympiiristcissd ilmenevdt tekijiit ovat ylei-
sempid syitii kuin sairaus.

Tdmd osoittaa Sillanpddn mukaan, kuinka
tiirkeiiii on, ettd yrityksessd pystytiiiin tunnis-
tamaan poissaolojen ja ekikehalukkuuden
syyt ja lciytiimiiiin keinot, joilla voidaan vai-
kuttaa syihin. Juuri tdhdn tarkoitukseen Sil-
lanpiiii ja kuntoutussuunnittelija Hannu Pur-
sio ovat kehittdneet kyky-mallin.

Dosentti Paula Liukkonen Tukholman
yliopistosta on kehittiinyt toiminnan laaja-
alaisen seurantametodin. Kyky-mallin tuot-
tama henkilciston, toimintajiirjestelmiin ja
tyoympariston tyokykltieto on yhdistetfy ta-
hdn metodiin.

Kdytdnnossd malli toimii siten, ettd tyri-
terveyshuolto tekee pcrustoimintojensa
ohella kuntotestejd sekd tyokykyindeksimiiii-
ritystii, jotka johtavat eriasteisiin kunto-oh-
j elmi in tai kuntoutustoimintaan. Tyoyhtei so-
tutkimus tehd2iiin tycistressimetodilla ja tyo-
paikkaselvitys kuva (kuormitus- ja vaara-ana-
lyysi)-menetelmiillii. Myos yleisesti vaike-
aksi todettu piiihdeasioiden kiisittely on on-
nistunut luontevasti kyky-mallilla.

Mallia pyorittiiii yrityksessii tyoryhmii,
jossa ovat edustettuina henkiloston, yritys-
johdon ja tyoterveyshuollon edustajat sekh
tarvittaessa ulkopuoliset asiantuntijat. Tyky-
tyoryhmii organ i soi tyokykyii yl I iip i tiivlin toi-
minnan, aikatauluttaa sen, seuraa, kehiftaA ja
koordinoi.

- Olen huomannut, ettd kun tyky-tyoryh-
ma perustetaan yritykseen, se ei ensin oikein
tiedii, mitii tehdd. Mutta jo vuoden kuluttua
jdsenet ovat innoissaan, kun ovat havainneet,
ettd "mehdn kiiytiimme valtaa!", Sillanpiiii
myhiiilee.

Mallin aikataulu on noin kaksi ulotta,

jonka jrilkeen toiminta voidaan arvioida jajat-
kaa prosessia uusituin ja tarkennetuin toi-
menpitein.

Kehitys Iuo katvealueita

Hannu Pursio toteaa yrityksissd olevan pal-
jon kehittiimisalueita, jotka ovat yhteydessd
ihmisten motivaatioon, jaksamiseen ja tyo-
kylqryn.Yksi keskeisistd on se, ettd rakenne-
muutoksen myotri ihmiset ovat joutuneet
tytiprosessissaan tavallaan ulkopuolisiksi.
Heidiit pitAii saada paremmin mukaan oman
tydn kehiftamiseen, ja sitd kautta sitoutu-
maan siihen.

Teknisen kehityksen seurauksena taas
ammatin sisdlto on voinut muuttua niin, ettd
hyvdkddn osaaminen ei endd vastaa tyonkuvaa.
Yhd useammin tarvitaan moniosaamista, kun
taas tekrjoiden koulutus ja taidot ovat eri-
koistuneita.

Tarvitaan riiritiildityii koulutusta ja tyon
taitavaa organisointia.

Kolmas iso kehittrimisalue muodostuu
i kiiiintyvistii ihm i si stii. M iten sriilyniiri heidiin
kompetenssissa ja joustavuutensa muutosti-
lanteissa ja miten saada n6md erilaisesta
taustasta tulevat ihmiset toimimaan hyvin yh-
dessd paljon nuorempien kanssa.

Tytipaikoilta tulee arvokasta tietoa

Kyky-mallissa tyopaikan olosuhteet tutki-
taan kuva-menete1m61ld, jossa jokainen hen-
kilci selvittiiii oman toimintaympAristonsd ja
tekee halutessaan koq'ausehdotuksia. Ne kii-
sitelliiiin asiantuntijaraadissa ja toteutetaan.

- Tietriiikseni kaikki tiihiin mennessd teh-
dyt parannusehdotukset on toteutettu. Isom-
pia investointeja vaativat hankkeet luonnolli-
sesti vievdt vain pidemmdn ajan, Hannu Pur-
slo sanoo.

Hiin kiittelee korjausehdotusten korkeaa
tasoa.

Oma tyo ja tyoympiiristo ovat jokaisel-
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Kun kartonkitehtaalle pcititettiin suunnitello 0,ontekijdiden kunssa 1;hdessci "maailnrun
parhaat tydtilat", tuikeintmaksi osoittautui virheet tehokkausti puljastavan vulaistuk-
sen saaminen laaduntulvontaan. Pitkcillisten etsintdjen ja kokeilujen .jrilkeen se vih-
tloin onnistui, ntitci Ruiju Kesseli esittelee kuntoutussuunnitteliiu Htrnru Pursiolle ju
.johtuva ylilcicikciri Pouw Sillanpcirille.

le tiirkeitii asioita, ja ihrniset suhtautuvatkin
hyvin tunnollisesti sen kehittdmiseen. Perin-
teisestd aloitetoiminnasta tdmd eroaa siind.
ettd systeemi on tdysin tyontekijiikeskeinen,
ei asiantuntijakeskeinen. Tiissii jiirjestelmiis-
sd ehdotuksen tekij?i saa sit6 paitsi aloite-
palkkion sijasta palkinnoksi oman tyciolonsa
paranemisen sekd hyvdn mielen osallistumi-
sesta yhteiseen kehitykseen. Tdytyy mycis
muistaa, ettd kysymys ei ole irrallisesta asi-
asta, vaan se on osajatkuvaa yhteistillistii ke-
hittAmista.

Esimerkkind Pursio kertoo upouudesta
valvomosta, jonka ovcn tiivisteissd oli pieni
vika niin, ettd ovi ei sulkeutunut tiiysin tiiviis-
ti ja pZiiisti siksi koneiden ddntd sisddn.

Satunnainen kiivrjii ei sitd mitenkddn ha-
vainnut, koska tehdassalista sisddn tullessa
valvomo tuntui joka tapauksessa hiljaiselta.
Mutta tycintekrjiit, jotka istuivat tilassa kah-
deksan tuntia vuorokaudessa kokivat sen rasi-
tusta lisddvdnd meluhaittana. Heiddn esityk-
sestddn oven konstruktio muutettiin, meluta-
so laski ja viihtyryys parani olennaisesti.

Se on tyypillinen esimerkki korjausta
vaativasta seikasta, jonka vain kyseisessd
kohteessa tyoskentelevd ihminen voi havaita.
Tyontekijoiden osallistuminen onkin tuonut
paljon erittiiin arvokasta tietoa pinnan alta.
Heidiin panoksensa on ddrettomdn tiirkeii tyo-
oloihin vaikutettaessa. Kun ammattitaitovaa-
timukset kasvavat, virhemarginaalit pienene-
vdt. Tehokas toiminta vaativissa olosuhteissa
ei salli ympdrist<issd tarpeettomia hAirioteki-

joitA.
Pursio huomauttaa kuitenkin, ettd korja-

usesityksi6 ei ala rulla heti.
Kysymys on aikamoisesta kulttuurin

muutoksesta ja vaatii opetteluajan ennen kuin
jokainen tajuaa olevansa itse subjekti muu-
toksessa. Kehittiimisehdotusten miiiirii liir
tyykin selviisti siihen, missd vaiheessa tyky-
toiminta yksikossii on. Kun se on vakiintunut,
ehdotuksia tulee ylliittiiviinkin paljon. Olem-
me havainneet, etta 60 70 prosenttia ihmi-
sistdtuottaa 2 5 ehdotusta. Se kuvaa, kuinka
valtava, pddosin kiiyttiimiiton voimavara yri-
tyksissd on.

Esimiehen rooli yhii vaativampi

Teknisen kehityksen johdosta tyontekijat tar-
vitsevat koulutusta ammattitaitonsa pitdmi-
seksi ajan tasalla, mutta yhd enemmdn tarvi-
taan myos vuorovaikutussuhteisiin liittyviiii
koulutusta. Tyoprosessien muutoksen seu-
rauksena on saattanut syntyii piiiillekkiiisyyk-
siii, j a tiimiorganisaatioihin siirryttdessd teh-
tdvicn sisdllot muuttuvat.

Kun tyontekuoille siirtyy yhd enemmdn
vastuuta, on selvitettdvii, mikii on esimiehen
rooli, jotta siiiisryttiiisiin tarpeettomilta risti-
riitatilanteilta. Epdselvyys tehtdvien jaossa
voi helposti heijastua ihmisten vdlisiksi on-
gelmiksi, vaikka kysymys on puhtaasti ty<in
organisoinnista.

Esimieskoulutuksessa onkin yhd enem-

rndn painoa sosiaalisilla taidoilla. Kor.rlutuk-
sessa tdhddtddn siihen. etti esimiehet itse
loytiiviit uuden roolinsa. Se on tullut yhd vaa-
tivammaksi, kun heiltii edellytetiiiin huip-
puluokan ammattitaitoa, mutta samalla yhd
suurempia sosiaalisia taitoja.

Kokonaisprosessi on pitkd itse asiassa
piiiittymiiton, mutta yleensd systeemin muu-
toksen ldpiviemiseen on riittinyt muutaman
pdivdn koulutus jokaiselle osalliselle, Pursio
toteaa ja huomauttaa, etti perinteisesti suo-
malaisessa tyoeldmdssd on annettu vain vdhdn
joustavan toimintajiirjestelmin ymmirtzimi-
seen liittyvdd koulutusta.

Koulutusta tarvitaan rnyos siihen, ettd
eri-ikiiiset, hyvinkin erilaisista taustoista
olevat ihmiset ymmdrtdvdt toisiaan. Nuoren
teknikon ei ole aina helppo suhtautua ikdin-
tyviiiin alaiseen, joka on saattanut olla samas-
sa tyopaikassa jo ennen esimiehen syntymdd.

Vaikka vanhemman voi olla hankala
omaksua nopeasti kaikkea uutta ja vaikka eri-
laiset vaivat voivat viilillii haitata tyontekoa,
hiinellii saattaa juuri pitkiin tyohistoriansa
tiihden olla paljon annettavaa tiimille, kun
osaamiset vain saadaan esiin.

Tilanteissa, joissa ikiiiintyvii tyontekijii
purkaa koti- tai terveyshuoliaan esimiehelle,
mitataan esimiehen tuki ja luottamus hdneen.
Juuri tdssd kohdassa niiyttiiii selvitysten mu-
kaan olevan suomalaisten tytipaikkojen akil-
leen kantapdd. Liian monista tuntuu, ettd tu-
kea ei ole, jolloin tyossii viihtyvyys kiirsii ja
sairastumisalttius kasvaa. Siksi eliimiinkaari-
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Keskeisten tietojen selkeci erottuvuus
valvomon nciytdilld on ollut teirkeci
kehittdmiskohde monilla tehtailla. saat-
taahan hetkenkin huomaamattomuus
koitua kovin kalliiksi. Heikki lkola ja
Erkki Lehtomciki silmiit tarkkoina.

psykologia on ilmestyny,t osaksi esimiesten
kurssiohjelmaan.

Pienin toimin suuri muutos

Malliesimerkkinii kyky-mallin tuloksista
Pursio kerloo sahasta, jolla tyoyhteisoselvi-
tys paljasti, ettd vain noin puolet tyonteki-
j oi stii katsoi pystf/ansa nauttimaan ty<istiiiin
ja eliimiistiiiin. Kiivi ilmi, ettd suuri osa henki-
lostostii tunsi epdvarmuutta tulevaisuudesta,
koska uuden investoinnin my<itii ryopaikalle
oli tulossa uusia teknisiS laitteita.

Paikalle liihetettiin valmennusryhmS,
joka huolehti jokaisen perehdyttiimisestd uu-
teen tekniikkaan. Lisdksi toteutettiin kuva-
menetelmdlld saadut ty<intekijoiden korjaus-
ehdotukset tyciolosuhteisiin. Ja kuinka olla-
kaan - kaksi vuotta myohemmin periiti 73
prosenttia henkilcistcistii ilmoitti nauttivansa
tyostiiiin ia eliimiistiiiin, vaikka itse kukin oli
vanhentunut kahdella vuodellaja vaikka tyo-
paikalla jylliisi se peldtty uusi tekniikka!

Nopean koulutusavun saamisen kuvatun
kaltaisiin kohteisiin on mahdollistanut enti-
sen ammattikoulun muuttaminen tdmdn pdi-
vdn tarpeita joustavammin vastaavaksi val-
mennuskeskukseksi. Sen edustajat ovat mu-
kana analysoimassa tyopaikoilta tulevaa tie-
toa, jonka perusteella koulutus voidaan rddtd-
loide.

Pursio korostaa kaikessa jatkuvuutta,
prosessimaisuutta.

Paavo Sillanpcici

Jokin koulutus tai kuntokampanja voi-
daan tietenkin niihdiiiin projektimaisina, mut-
ta ne ovat vain osia isossa palapelissd. Olen-
naista on, ettii kaikki asiat linkitetiidn toimi-
maan samansuuntaisesti. Yksittiiisellii inter-
ventiolla voidaan toki saada vauhtia kehityk-
seen, mutta se toimii silti vain yhtenii tankka-
uksena pitkdssd juoksussa.

Hdn sanoo suurimmaksi ilonaiheekseen
sen. etta eri tahoilla on opinu prosessimai-
nen tarkasteluja hyvriksytfy se, ettd muutos ei
tapahdu heti.

- On sisdistetty malli, joka auttaa pitkiin
tahtaimen tavoitteelliseen toimintaan. Saan
jatkuvasti yhteydenottoja, joissa pyydetiiiin
apua erilaisissa kddnnekohdissa, mutta endd
ei tyky-henkiloston tarvitse kiiydii perusta-
massa toimintaa eikd olla kaikessa mukana.
Systeemi pyorii kuten oli tarkoituskin, pai-
kallisilla asiantuntijavoimilla - mitd ne mis-
sdkin tapauksessa ovatkin, tyriterveyshenki-
lostoii, teknikoita, kyseisen tyotehtavAn par-
haita osaajia, henkilostohallinnon edustajia
yms.

- Tykytoiminta ei missddn nimessi saa-
kaan johtaa siihen, ettd sille syntyisi organi-
saatioon oma osastonsa. Verkottamalla ole-
massa olevia resursseja se toimii ilman eri-
tyismiehitystti. Pursio painottaa.

Sosiaalisia verkkoja laajennettava

Ikiiiintyviii paperityrintekrl oitd tutkinut Hannu

Hanrut Pursio

Pursio on huolissaan heidiin sosiaalisten ver-
kostojensa suppeudesta.

Se on tietenkin yhteiskunnallinen on-
gelma, mutta myos tycipaikkojen sikiili, ettii
se lisdd ihmisten riskid menettdZi tyokykyiiiin.
Kun sosiaalinen piiri on pieni, tyokumppani-
en osuus siitd muodostuu merkittdvdksi.
mikd kasvattaa painetta ryopaikalla. Siksi
kaikki toimenpiteet, joilla voidaan lisiitii hen-
kiloston sosiaalista kapasiteettia, ovat tdrkei-
ta.

Eriryisen hy.viksi ovat osoinautuneet esi-
merkiksi urheiluopiston kanssa jiirjestetyt,
tiefynikiiisille suunnatut liikuntaryhmiit ja
kuntoremonttikurssit, joille osallistuu eri
yksikoissii ja osastoilla toimivia ihmisiii.

Yritys, joka lciytiiii ihrnisten jaksamista
tehokkaasti ylliipitiiviin systeemin, iskee kyl-
16 kultasuoneen. Tyrinantajan velvollisuutena
ei tietenkddn ole harrastuskerhojen organi-
sointi, mutta sellaisten merkitys korostuu
viiistiimiittii j atkossa tyoviihfyvlyttii kasvatta-
vana tekijdnd. Pelkiit saunaillat eivAt riitA so-
siaalisten valmiuksien kehittdmiseen, vaan
jotakin syvempdd pitiiii yhdessiioloon sisdl-
rva.

TEruxra

Tttksti: Tuulu .lusilius
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Keskustelu
tvtikwvn kisitteesti' Hnii ktiyntiin

Askettiiin saatiin piiiittikseen Huomisen tyti-
kyky-p roj ekti. Keviiiillii I 995 tytimarkkina-
keskusj ii rj esttit tekiviit eliikej iirj estelemfl I
koskevan sopimuksen, johon koulutushank-
keena liittyi tyOkykyii ylliipitiivien toimien
kehittiiminen. Hankkeen avainkysymyksiii
olivat muun muassa tytikpyn arviointi, kou-
lutus ja kuntoutus.

Tytipaikoille suuntautuvassa koulutuk-
sessa tavoiteffiin 3 700 henkiliiii. Eliikeyhtitit
suuntasivat asiakaskuntansa yrityksissii
koulutuksen 9 700 henkiltille, tytiterveys-
huollon koulutuksessa oli mukana 4 900 ja
terveydenhuollon ammattilaisille suuntautu-
vassa tytikyvyn arviointikoulutuksessa 5000
henkiltiii.

Projekti arvioitettiin Helsingin yliopiston
kansanterveystieteen laitoksella. Selvityk-
sen mukaan suuressa osassa mukana olleista
tytipaikoista on klynnislvnyt konkreettisia
tytikykvii ylliipitiiviii ha n kkeita. Terveyden-
huollossa tytikyvyn arviointikoulutukseen
osallistuneista liiiikiireistii 60 - 80 prosenttia
ilmoitti muuffaneensa kflyffiytymistiiiin tyii-
kyvyn arviointiin liitgvissii yhteistytikysy-
myksissi.

Projektin loppuraportissa todetaan muun
muassa, ettf, keskustelu tytikyvyn kiisittees-
td on alkanut terveydenhuollossa. KIsite on
itse asiassa hyvinkin ristiriitainen ja sen saa-
ma merkitys riippuu paljon miiiirittiijiin roo-
lista.

Tytikyvyn arviointiin liittyvissii kysy-
myksissfl neljii viidestf, asiantuntijasta oli ol-
Iut yhteydessi muihin asiantuntijoihin aikai-
sempaa enemmfln. Samoin neljii viidestii asi-
antuntijasta ilmoitti B-lausunnon kir-
joittamisen helpottuneen koulutuksen ansi-
osta. (E.N.)

Arvioinl
joutaako

Yhteiskunnallisten
kampanjoiden vaikutusten
arviointi on taitolaji, joka
epiii lyttiiviisti niiyttiiii
tieteelti.
Parhaimmillaankin
se silti on sietimiitttimiin
epiimiidriiisti puuhaa.

Arvioimisen eli evaluaation
tuskasta me emme piiiise
pitkiiiin aikaan.
Bryssel vaatii sitii joka
kiiiinteessii, kotimaiset liike-
eliimin tuloshaukat pertsst
ja kohta kai iiiinesttijiitkin
yhtyviit kuoroon.

Teksti: Eino Ny'kinen

Kampanja onnistui



tulee -
aalaisitrki museoon ?

Vielii sukupolvi sitten kaikki oli yksinkertais-
ta. Kun jotakin yhteiskunnassa tehtiin, se
joko vaikutti tai ei vaikuttanut. Melkein kai-
kesta loydettiin selvdt syy- ja seuraussuh-
teet. Luonnontieteellisiii koeasetelmia pal-
vova tieteenihanne jyrdsi yhteiskuntapolitii-
kassakin. Rahaa oli helppo anoaja helppoja-
kaa, kun koko eliimii kuviteltiin behavioris-
min parhaiden perinteiden mukaisesti sarjak-
si iirsykkeitii ja reaktioita.

Entiipiis nyt kun maailmaa yritetddn ym-
miirtiiii jiilkimodemin ihmisen ja jelkiteolli-
sen yhteiskunnan katkoksellisten kehityskul-
kuj en j a pirstaloituvan yhteiskunnan tulkinta-
kehikossa? Hlvinvointivaltion kaikkea sylei-
levdstd byrokratiasta on otethr iso loikka
kohti kansalaisyhteiskuntaa, jossa jokainen
julkinen viiliintulo on perusteltava valtuutta-
jille eli iiiinestiijille eli maksajille.

Julkisten interventioiden mii2iriistii piiii-
tellen ainakin huhut valtion kuolemasta ovat
reilusti etuajassa.

Tilintekoa kamreereille
fa kansalaisille

Tiilliikin hetkellii vriliintuloilla rakennetaan
"tietoyhteiskuntaa", ikddntyvid kelpuuttavaa
tyoyhteiskuntaa ja kaiken ikdisid kunnossa
pitiiviiii ty<ikyky-yhteiskuntaa.

Askel kohti kansalaisyhteiskuntaa tuntuu
siten, ettd jokainen toimijataho pitiiii tiukasti
lukua siitd, mita yhteisilla varoilla tehdiiiin.

Julkiset teot pit[ii oikeuttaa, toimintojen
osurvuus todistaa.

Kotimaista kansalaisyhteiskuntaakin
enemmdn niskaamme hengittii2i hallitusten
yhteiso EU. Evaluoinnista on tullut eurojen
uudelleenjakopolitiikan mantra.

Tanskalainen tohtori Erik Alhbaeck Aar-
husin yliopistosta on todennut, ettd parin vii-
me rrrosikymmenen aikana evaluaatiol arvi-
oinnista on tullut pohjoismaisten hallitusten
julkisen sektorin uudistusohjelmien osa.

- T[ro osa tosin ei viela toimi aivan sau-
mattomasti, sanoo neuvotteleva virkamies
Petri Virtaner valtiovarainministeriostd.

Parhaimmillaan evaluaatio hyvinkin tu-
kee poliittista pdiitoksentekojdrjestelmdd,
sosiaalipolitiikan dosentuuriakin hoitava Mr-
tanen sanoo.

Ongelma on siind, ett?i julkisen hallin-
non evaluaatiotoimintaa ei vieki kytketd ehka

tarpeeksi tarkoituksenmukaisella tavalla esi-
merkiksi budjettiprosessiin.

Mikii olikaan ongelma...

Alhbaeck esittelee sosiaalipoliittisen yhdis-
tyksen Janus-lehdessd erilaisia arvioinnin
kysynndn lisddntymiseen johtaneita tekijoitii.

Yhteiskunta joutuu hoitamaan yhd enem-
mdn ns. pahoja ongelmia, joissa ei vallitse
selviiii yksimielislyrri - tai edes yksiselit-
teistd tietoa siita, milta ongelma itse asiassa
niiyttiiii - tai kuinka ongelman ala tai sen pa-
rannuskeino miiiiritelkiiin. Alhbaeckin mu-
kaan tdmd on herdttdnyt suurta epiiilyii siitii,
noudattavatko julkisen vallan toimet ylipiiiin-
sd tavoitteitaan. Samalla on lisiiiintyny ylei-
nen epdluottamus perinteisiii julkisen hallin-
non palautemekanismeja kohtaan kiiyttokel-
poisen tiedon tuottajana.

Perinteisii mekanismeja on tiydennettd-
vii julkisen hallinnon ja ohjelmien tehokkuu-
den, taytantorinpanon, tuottawuden ja kus-
tannusten systemaattisella - ja joskus tutki-
muspohjaisella evaluoinnilla.

Varsinkin valvovat .ja taloudellisia tehtii-
vi6 hoitavat elimet ovat vaatimassa tdmdn
tyyppisten analyysien tuottamaa tietoa, Alh-
baek kirjoittaa. Sen sijaan sektoriviranomais-
ten kiinnostus tuotta\uutta, tehokkuutta ja
kustannushycityanallysejii kohtaan voi edel-
leen olla rajoittunutta.

Kun kamreerien kerroksista laskeudu-
taan katutasolle, erilaisten politiikkaohjel-
mien vaikuttavuuden arviointi saattaakin -
Alhbaeckia edelleen lainaten - "olla vieras
suhteellisen keinotekoinen vdline verrattuna
moniin muihin palautemekanismeihin joka-
piiiviii sissii kiiytdnnoi ssd".

Maalaisjiirjen puol ustus

Saman suuntainen on Eldkefurvakeskuksen
tutkimusosaston yhteyspiiiillikko Simo
Forssin ndkemys. Kun tutkijayhteisoissd ny-
kyisin melko yksimielisesti myonnet66n ar-
viointitutkimuksen rajat, ei oikea vastaus on-
gelmiin suinkaan ole tutkimusmenetelmien
kehittdminen entistd hienostuneemmiksi,
vaan arkij drj en kiiytto.

- Yhteiskunnallisen toiminnan alueella
on aika vaikea ldhted luonnontieteelliseen to-

distamiseen. Olisi kuolleena syntynyt ajatus
kuvitella, ettd suuria yhteiskunnallisia virta-
uksia ja muutoksia kyettiiisiin arvioimaan
tdysin varmasti. Jos asiat ovat paremmin kuin
ennen jotain toimenpidettd, voidaan tavalli-
sesti piiiitellii, ettd valittu toimenpide on
vaikuttanut.Toisaalta liian hdtdinen sly-seu-
raussuhteen pdiittely on usein toistuva virhe,
Forss aprikoi.

Jos arvioinnin huumassa heittiiy,tyisim-
me oikein metodifetisisteiksi, joutuisimme
tuota pikaa keh ittiimiiiin arvioinnin arviointia
- ja siihenpii ne voimavarat sitten kuluisivat-
kin.

Forss suosittaa maalaisjiiqen kiiyttiimis-
tii yhtenii arviointikriteerind.

Hieman enemmdn ymmdrtdmystd voi-
daan Forssin mukaan osoittaa EU:n vaati-
muksille kansainvdlisten hankkeiden evalu-
oinnista.

- Kun piiiitrikset koskevat maita ja kult-
tuureja, joita pAiiftajat itse eivit tunne, on tie-
tysti jotain vaikuttavuuskriteerejd esitettdvd.

Itsearviointi kuuluu asiaan

Sorry, konsultit, mutta ainakin sosiaalipoli-
tiikan tutkijoiden nimedmit arvioinnin on-
gelmat laimentavat "brysselin" nostattamaa
arviointihuumaa. Kokonaan toinen asia on
ammattilaisten tekemd itsearviointi ja tyon
tulosten seuraaminen. Tohtorit Mikko Miin-
tysaarija Ilmari Rostila ovat ehdottaneet, etta
tdmd erotettaisiin selkedsti varsinaisesta ar-
viointitutkimuksesta.

Organisaation tasolla jatkuvan itsear-
voinnin tdrkeydestd on puheenvuorqa kiiyttri-
nyt myris Ilmarisen yliliiiikiiri Timo Aro. Ha-
nen mielestddn tdrked osa tyokyvyn hallinta-
prosessia on sddnncillinen yhteisfydssa ta-
pahtuva toiminnan tulosten arviointi.

Aron mielestd henkilostcipolitiikassa
olisi projektiluonteisten hankkeiden sijasta
keskityttava jatkuvaan henkiloston ty<ikpyn
parantamiseen. Henkilostohallinnon, tyo-
suojelutoiminnan ja tyciterveyshuollon toi-
mintasuunnitelmissa tavoitteet tulisi saada
yhdensuuntaisiksi. Tuloksia olisi tarkastelta-
va suhteessa tavoitteisiin.

- Vain mitattavissa olevat tavoitteet voi-
daan arvioida luotettavasti. Aro tdhdentdd.



Toimintapiiiioma
tuo eliike'saatidi I le joustoa
U udet toi m i ntapddomasdd n nokset takaavat
e I dkesiidtio iden e I iikevastu u n katteena olevan
omaisuuden ri ittdvyyden sijoitustoim i nnan
heilahtelujen ja riskien varalta.
Samal I a ne Yleisrad ion eldkes5iiti6n toi m i n nanjohtaja
Harri Lemmetin mukaan parantavat sekii eliikesiiitidn
ettd emoyrityksen ta I ou ssu u n n ittel u n jdrkeviiii
toteuttam i sta tasaama I I a ka n natusmaksujen va i hte I uj a

Toimintapiiiioman rajat ja vytihykkeet
Tavoitevyohykkeen yl iirajan yl itys

Eliikesiiiition hallituksen toimenpiteet
toimintapddoman palauttamiseksi
tavoitevciyhykkeelle :

- pysyvii ylite palautettavissa tytinantaj alle
- kannatusmaksujen alentaminen
- sijoitusjakauman muuttaminen
- vakuuksista, takauksista ja tyonantajan

palkkasummaan perustuvasta erdstd luopuminen

Tavoitevydhykkeen yliiraja = 4 x V

Tavoitevyohyke

- Ylituotto siirrettdvissd lisdvakuutus-
vastuuseen (LW)

- Alituotto peitettdvissd LW:lla
- LW:ta voidaan purkaa/kasvattaa rajoitetusti

kannatusmaksuilla

Rajoitusvy6hyke

- Osa ylituotosta pakko siirtiiii LW:een
- Osa alituotosta voidaan kustantaa LW:sta
- Korkoeroa ei voida palauttaa 1997 - 1999
- LVV:ta voidaan kartuttaa kannatusmaksuilla
- Hallituksen suunnitelma

Vakavaraisuusraja = V

Kriisivyohyke

- Ylituotto siirrettdvd kokonaan LW:een
- Alituottoa ei voida purkaa LW:een
- Tarvittaessa maksettava lisdd kannatusmaksuja
- Hallituksen laadittava tervehdyttiimissuunnitelma

Purkuraja:1/3x V

- 3 kuukauden rahoitussuunnitelma

TEl-eliiketurvaa hoitavien eld-
kesiiiitioiden uudet vakavarai-
suussddnnokset tulivat voimaan
tdmdn vuoden alussa. Lisdvakuu-
tusvastuun vapaaehtoista kartut-
tamista koskeva pykiilii tuli voi-
maan 3 1.12.1997. Tiiysimiiiiriii-
sesti toimintapddomarajat ovat
voimassa luonna 2005.

Mikii ja mitii
toimintapiiiioma on?

Toimintapiiiiomalla tarkoitetaan
kaikkea sitii ylimiiiiriiistd varalli-
suutta mikd eliikesiiiiticiillii on yli
eldkevasruun kattamiseen tarvit-
tavan mddrdn.

Vuosina 1997 - 1999 keriic
tdvd laskuperustekoron ja rahas-
tokoron vdlinen ero tuo toimin-
tapddomaan nykyisill2i koroilla
noin 1,5 miljardia markkaa. Li-
siiksi siiiitiot voivat kasvattaa toi-
mintapddomaa vakavaraisuusra-
jojen ja -sddnncisten puitteissa
sijoitustoiminnan tuotoilla, kan-
natusmaksuilla, varojen arvos-
tuseroilla, omalla piiiiomalla ja
vapaaehtoisilla varauksilla eli
kiiytiinnossii liihinnii luottotap-
piovarauksella.

Lisiiksi toimintapddomaan
voidaan siirtdd taseen ulkopuo-
lelta muita ylimiiiirtiisiii vakuuk-
sia ja takauksia sekd STM:n suos-
rumuksella enintddn viisi pro-
senttia tyonantajan palkkasum-
masta.

Paljonko toiminta-
piiiomaa tarvitaan?

Vakavaraisuusraja eli eliikesiiiiti-

on eri tilanteissa tarvitsema toi-
mintapddoma riippuu eliikesiiiiti-
on sijoitusjakaumasta. Mitd var-
mempaa omaisuutta sddtirilld on,
sitd vdhemmdn toimintapddomaa
tarvitaanja sitii alempi on vakava-
raisuusraja. Vastaavasti mitii ris-
kipitoisempi sijoitussalkku el[-
kesiiiitiollii on. sitd korkeampi on
vakavaraisuusraja.

Vakavaraisuusraja saadaan
kerlomalla eri sijoituslajien osuu-
det niille annetuilla kertoimilla.
Kun vakavaraisuusraja on laskettu,
pystl,tiiiin laskemaan myris tavoi-
teryohykkeen ala- ja yliirajat sekii
toimintapddoman viihimmiiismiiii-
rd. Systeemin sisddn rakennettu
hiilytysjiirjestelmd laskee eldke-
sii[tion kulloisenkin vakavarai-
suusaseman, halltiiA alenevasta
vakavaraisuudesta j a ohj aa tarvitta-
viin toimenpiteisiin.

Lemmetti on tyytyviiinen
toimintapdioma-
sitnntiksiin
Harri Lemmetti pitaA uusia vaka-
varaisuussddnnriksid erittdin tar-
peellisina - "tosin ne olisivat
saaneet tulla viisi vuotta aikai-
semmin". Eliikesiiiiti<iiden vaka-
varaisuuden Lemmefti uskoo pa-
ranevan uusien toimintapddoma-
sddnndsten ansiosta.

- Toimintapddomasddnntik-
set tayftavAt aukon, jonka vastuu-
vajauksen poistuminen uuden
eliikesiiiitiolain myritd jiitti. Sa-
malla ne parantavat eliikesiiiition
ja emoyriryksen taloussuunnitte-
lun jiirkeviiii toteuttamista.

Lemmetti ei usko edes liian
korkeiksi viiitettyjen vakavarai-

Tavoitevyohykkeen alaraja = 2 xY



Muulofisia
WffiffiWffiffiffi
elillreturuaan

suusrajojen haittaavan eliikesiiiiti-
oiden sijoitustoimintaa.

- Eltikesiiiiti<iiden tiirkein
tehtiivii on vastata vakuutetuille
annetuista lupauksista. Jos joku
haluaa sijoittaa riskipitoisempiin
kohteisiin, hdnen on myos hyviik-
syttiivii, ettii riskeihin taytyy va-
rautua.

Enemminkin Lemmetti kri-
tisoi rajojen laskemistapaa.

- On vaikea uskoa, ettd ker-
toimet oli pakko rakentaa ndin
monimutkaisiksi. El2ikesiiiitioi-
den katemddrdykset ovat varsin
saman[yppisiii. Niissii kiiytetty 5

- l0 prosentin tarkkuus olisi riir
tiinyt hyvin myris toimintapdd-
omamiiiiriiyksiin.

Vaikka sddnnosten monimut-
kaisuus jonkin verran harmittaa-
kin, Lemmetti uskoo, ettii toi-
mintapddomasbdnnokset lisiiiiviit
jatkossa eliikesiiiitioiden riskitie-
toisuutta.

- Jos riskit tiedostetaan oi-
kein. muutokset sijoirustoimin-
nassa ovat pelkiistiiiin hyvd asia.
Jiirjen kiiytto on Lemmetin mie-
lestii kuitenkin sallittua.

Mahdollisuus sijoittaa
osakkeisiin entistd enemmdn li-
sdd paineita siiiitioitii kohtaan.
Paine on syytd tiedostaa ja harki-
ta tarkkaan. mihin ja miten sijoit-
taa.

Valtion eliikejiir.lestelmiissii on
eldkeoikeuden saamiseksi riitt6-
nyt yksi yhdenjaksoisena v6hin-
tddn kuukauden jatkunut VEL-
palvelussuhde. jos ryoansio on
ollut kuukaudessa viihintiiiin
VEl-minimi eli I 135, 14 mark-
kaa luonna 1997.

Myos alle kuukauden kestd-
vdt palvelussuhteet ovat kartutta-
neet eldketurvaa, kun kahden pe-
rdttdisen kuukauden aikana jatku-
neet palvelussuhteet on voitu ket-
juttaa.

Sen sijaan yksittiiiset alle
kuukauden mittaiset tai ansioil-
taan alle VEl-minimin jiiiineet
palvelussuhteet eivdt ole tuotta-
neet lainkaan eldketurvaa.

Rinnakkaisista palveluksista
on laskettu eri eliikkeet. jos jo-
kaisen ansio on erikseen yltiiny,t
VEL-minimiin.

Piiii- ja sivutoimista
yksi VEt-kokonaisuus

Edellii mainitut ketjutussddnnot
ja rinnakkaisia palveluksia koske-
vat sddnnrit poistuivat vuoden
alusta. Samalla laajennettiin pal-
velussuhteen kiisitettii niin, ettd
VEL:n piiriin tulevat jatkossa
myos konsultti- ja toimeksianto-
sopimuksiin perustuva toiminta.
ioka kestiiii viihintiiiin kuukauden
ja josta ei makseta yrittiijiieliike-
maksuja.

Kaikkia samanaikaisia VEL-
palveluksia ja tehtiiviii myris
alle kuukauden minaisia tai an-
sioiltaan alle VEl-minimin jiiii-
viii pidetfliin 1.1.1998 lukien
yhtend kokonaisuutena. joista
my<innetddn aikanaan yksi VEL-
eliike. Edellylyksend on kuiten-
kin, ettii ainakin yksi samanaikai-
sista palvelussuhteista kestdd vd-
hintddn kuukauden.

E,ldkekokonaisuus voi siis
muodostua erilaisista piiiitoimis-
ta. rinnakkaisista sivutoimista ja
muista lyhytaikaisista tehtdvisth.

Palveluksen katsotaan pddt-
fyneen kaikkien tehtdvien osalta
silloin, kun se palvelussuhde,
jonka kuukausiansio on suurin,
piiiitryy. Tyontekijii voi jatkaa
tyontekoa jossakin tehtavassa
jaatyaan jo muista el?ikkeelle,
mutta siwtehtdvd ei kartuta endd
uutta eldkettd.

Ennen 1.1.1998 alkaneista
rinnakkaisista palveluksista kart-
tuu kuitenkin eri eliikkeet. sillii
lainmuutosta ei sovelleta takau-
tuvasti.

Erillislaki valtion
petkesuhteista

Vuoden 1998 alusta tuli voimaan
myos laki kuukautta lyhyempien
valtion palvelussuhteiden eliike-
turvan jiif estiimisestZi (ll52l
97). Vaikka muutos on toteutettu
erillislailla, lyhytpalveluksista
tulevia eliikkeitii pidetiiiin esi-
merkiksi yhteensovitustilanteis-
sa VEL-eliikkeinii.

Tiimiikin laki koskee siis vain
1.1.1998 tai senjdlkeen alkaneita
palvelussuhteita eikii sitd sovel-
leta takautuvasti.

Valtion lyhytpalveluksia ovat
yksittiiiset alle kuukauden kestd-
vdt palvelussuhteet: esimerkiksi
sijaisuudet, tyokokeilut, konsult-
ti- tai toimeksiantosopimukseen
perustuvat lyhytaikaiset tydt tai
erilaisten toimikuntien kokous-
palkkiot.

Lyhytpalveluksia ovat mycis
yli kuukauden mittaiset, mutta
tyoansioiltaan alle VEL-minimin
(l 156,69 mk/kk vuonna 1998)
jiiiiviit palvelussuhteet.

Kaikista lyhytpalveluksista
maksetaan tyoeldkemaksut. Elii-
kemaksut ovat samansuuruiset
kuin VEl-eldkemaksut yleensi.
Yleinen tyonantajan elSkemaksu
on valtion eliikejiiqestelmiissii
18,8 prosenttia wonna 1998 ja
palkansaajan eldkemaksu 4,7 pro-
senttia.

Lyhypalvelusten perusteella
my<innettdviin tyokyr,l'ttrimyys-
tai tyottomyyseliikkeisiin ei lii-
tetd yleensd ns. tulevaa aikaa. Eld-
keikii on 65 urotta. eldkkeen
enimmdismddrd 60 prosenttia ja
eliikettii karttuu 1.5 prosenttia
vuodessa. Lyhytpalveluseldkkeen
(LYVEL) mddrd lasketaan ns. pdi-
vdlaskutekniikalla ( | 1240 % pai-
vdssd).

Tyontekrjiin eikd tyonantaj an
tarvitse huolehtia palvelussuh-
teen mddrittelystd. Ratkaisun sii-
td, onko palvelussuhteesta myon-
nettdvh eliike VEl-eldke vain LY-
VEl-eliike. tekee Valtiokonttori
jiilkikZiteen.

Varhennusvdhennys
laukaisutilanteessa

Jos valtion ekikejiirj estelmiin pii-
rissd ollut tyontekrjii on siirtynyt
rnuun julkisen eliikejii4estelmiin
piiriin (esim. kunnan palveluk-
seen) ja hiin jiiii siitd palvelussuh-
teesta varhennetulle vanhuus-
eliikkeelle, lasketaan varhennus-
vdhennys myos VEL:ssd sen toi-
sen julkisen eliikejZirjestelmiin
(esim. KVTEL) eliikeiiin mukaan.

Vastaavanlainen muutos to-
teutetaan kunnallisessa eliikejiir-
.iestelmdssd.

Valtioltakin 56-vuotiaana
osa-aikaeliikkeelle

Heindkuun alusta osa-aikaeliik-
keen ikdraja laskee myos valtion
eliikejiirjestelmiissii 58 vuodesta
56 vuoteen. Miiiiriiaikainen laki
on voimassa heindkuun 1. piiiviis-
ta 1998 r,uoden 2000 loppuun.

Huhtikuun alusta lukien ns.
automaattista katkaisua ei tehdii
endh osa-aikaeldkkeen yhteydes-
sd laskettaessa kokoaikatyon va-
kiintunutta ansiotasoa.

Teksti: Leena Lainema Teksti: l-iisu Turunen
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RANSKA
Ranskan kesdkuussa valtaan tullut sosialisti-
hallitus sai hoitaakseen velkaisen sosiaali-
turvajdrjestelmdn. Vuonna 1997 maan katta-
vimman sosiaalivakuutusjiirjestelmiin, pal-
kansaajien yleisen sosiaalivakuutuksen tilit
olivat 37 miljardia frangia punaisen puolella.

Vuonna 1998 vajeen odotetaan pie-
nenevdn 33 miljardiin, ja uuden hallituksen
tavoitteena on pienentdd sitd edelleen nope-
asti. Tiihiin se pyrkiijatkamalla edellisen hal-
lituksen kdynnistdmdd sosiaaliturvajdrjestel-
mdn reformia.

Le plan lupp6
Jupp6n suunnitelmana tunnettu sosiaaliturvan
uudistustyci kdynnistettiin vuonna 1995, jol-
loin palkansaajien yleistii sosiaalivakuutusta
hoitavien kassojen tilit olivat 67 miljardia
frangia miinuksella.

P66osin ty<inantaja- ja tyontekr.liimak-
suilla rahoitettavan sosiaalivakuutuksen ra-
hoitusvaikeudet kiirjistyiviit nopeasti 90-1u-
vun puolivdlissd taloudellisen laman ja tyolli-
syystilanteen heikkenemisen myotii.

Jupp6n suunnitelma sisdlsi sosiaalitur-
van rakenteellisia ia hallinnollisia uudistuk-
sia sekd rahoitukseen liit6,via muutoksia. En-
sinndkin parlamentin mahdollisuuksia vai-
kuttaa sosiaaliturvan kehittdmiseen lis?ittiin
muun muassa ottamalla kiiyttoon sosiaaliva-
kuutuksen valtakunnalliset suunnitelmat, jot-
ka parlamentti hyviiksyli mosittain.

Suunnitelmissa asetetaan sosiaalivakuu-
tuksen kehittdmisen ja kustannusten raamit
seuraavalle wodelle. Aikaisemmin sosiaali-
vakuutus oli liihes kokonaan tyomarkkinaosa-
puolten pddtcisvallassa.

Suunnitelman toisena kulmakivend oli
rahoituspohjan muuttaminen niin, ettd vero-
luonteisten maksujen osuutta sosiaalivakuu-
tuksen rahoituksessa vdhitellen liszitiiiin.
Muutos on aloitettu nostamalla yleistd sosi-
aalivakuutusmaksua (CSG), joka peritddn ve-
rotettavasta tulosta ja omaisuuden tuotosta.

Tavoitteena on laajentaa maksupohjaa ja
tehdii siitii vdhemmdn suhdanneherkkii peri-
mdlld maksut muustakin kuin tyotuloista. Sen
katsotaan olevan myos yhteiskunnallisesti
oikeudenmukaisempaa. Maksupohjan laajen-
taminen toteutetaan ennen kaikkea niiden
etuuksien rahoituksessa, jotka on tarkoitus
muuttaa asumisperusteisiksi ja myontiiii kai-
kille maassa asuville, ei vain ty<issii oleville.

Yleisen sosiaalivakuutusmaksun lisdksi
otettiin kiiyttiion tilapdinen veroluonteinen
maksu (CRDS), joka kiiytetiiiin sosiaaliva-
kuutuksen alijiiiimiin kattamiseen. Maksu ke-

rdtddn erityiseen sosiaalivakuutusvelan takai-
sinmaksurahastoon (CADES). Se peritddn
samoin kuin CSG-maksu tyotulon lisiiksi
myos pddomatuloista ja lisiiksi useimmista
ansionmenetyskorvauksista.

Uudistuksen kolmantena keskeisend peri-
aatteena oli sosiaaliturvamenojen karsiminen
ja varojen tehokkaampi kohdentaminen erityi-
sesti terveydenhuollossa ja perheetuuksissa.
Samalla sairausvakuutukseen otettiin tavoit-
teeksi asumisperusteisen jdrjestelmdn luomi-
nen nykyisen tyontekoon perustuvan jd4'estel-
m6n sijaan.

Terveydenhuollon menoja pyritriiin hil-
litsemddn uuden suunnittelujiiqestelm[n
avulla. Eliiketurvan osalta etuuksiin ei puutut-
tu, sillii eliikkeitii uudistettiin jo vuonna
1994, jolloin eldkkeen laskentasidnt<ijd
muutettiin, indeksitarkistuksissa siirryttiin
kokonaan hintaindeksiin ja mahdollisuuksia
siiftya tAydelle eliikkeelle ennen 65 vuoden
ikiiii tiukennettiin. Suunnitelmaan sisiiltyi
kyllii julkisen sektorin tyontekij<iiden eliike-
turvan yhdenmukaistaminen yksityisen sek-
torin etujen kanssa, mutta tdsti jouduttiin
luopumaan sen synnlttAmdn ankaran vastus-
tuksen ja lakkoaallon vuoksi.

Sosiaalipolitiikka vaalien f iilkeen

Jospinin johtama hallitus on jatkanut edeltii-
jiinsii kiiynnistiimiiii uudistustyotd. Sen tavoit-
teena on pienentdd sosiaalivakuutuksen vel-
kaa 21 miljardilla ruonna 1998 ja pddstd ve-
lasta kokonaan eroon io \uonna 1999. Tiihiin
pyritiiiin edellisen hallituksen suuntaviivojen
mukaisesti laajentamalla sosiaalivakuutuk-
sen maksupohjaa ja leikkaamalla terveyden-
huollosta ja perhe-etuuksista aiheutuvia kus-
tannuksia.

Sairausvakuutusmenot tullaan entistd
suuremmalta osin rahoittamaan yleiselld so-
siaalivakuutusmaksulla. Maksua nostettiin
tdmdn vuoden alusta 4,1 prosenttiyksikollii
7,5 prosenttiin. Vastaavasti tyontekijdn saira-
usvakuutusmaksua alennettiin 5,5 prosentista
0,75 prosenttiin.

Sosiaalivakuutusvelan maksamiseen
kdytettdvdn tilapiiisen CRDS -maksun kerdd-
mistii piiiitettiin jatkaa viidellii vuodella, wo-
teen 2014. Maksu on 0,5 prosenttia sekii tyo-
ettd pddomatuloista. Tycinantaja saa alennusta
sosiaalivakuutusmaksuihin pienipalkkaisista
ty<intekij<iistii. Palkkaraja on 1,3 kertaa laki-
sddteinen vdhimmdispalkka.

Juppen suunnitelmaan liitryi lapsilisien
muuttaminen veronalaiseksi tuloksi ja myo-
hemmin tarveharkintaisiksi. Suuren vastus-

tuksen r,uoksi Juppen hallitus joutui luopu-
maan verotusaikeesta.

Nykyinen hallitus muutti lapsilisdt tarve-
harkintaisiksi, kuitenkin niin lievin kritee-
rein, ettd se koskee vain noin neljdd prosent-
tia lapsilis[n saajista. Samalla lapsilisdn mak-
samisaikaa pidennettiin vuodella. Sitii mak-
setaan nyt kunnes lapsi tiiytt?iii l9 ruotta.

Toimihenkiltiiden ja palkansaajien
I isiieliikejiirlestel miit yhteen?

Ranskan eliikejiirjestelmdn erityispiirre on
se, ettd lakisiiiiteistii ty<ieliikettii tiiydentiiviit
hyvin kattavat tyomarkkinasopimuksiin pe-
rustuvat pakol I i set I i siieliikej iirj este lmiit, j ot-
ka toisin kuin lisiieliikkeet yleensd eivdt ole
rahastoivia vaan perustuvat jakojiirjestel-
mddn.

My6s ndiden lisiieliikejiirjestelmien
taloudellinen tilanne vaikeutui 9O-luvun ta-
loudellisen taantuman myot?i. Sekii palkan-
saajien lisiieliikejiirjestelmisti (ARRCO)
ettii johtajien ja ylempien toimihenkiloiden
lisiieliikej iirj este I m i std ( AG I RC ) maksettavi-
en eldkkeiden laskentaa ja indeksitarkistuk-
sia jouduttiin muuttamaan vuonna 1996 niin,
ettii elZikkeiden taso vihitellen pienenee.

Vuonna I 994 lakisiiiiteinen eliikejii{es-
telmii ja pakol I inen I i s:ieliikej rirj estelmii yh-
dessd takasivat keskituloiselle palkansaajalle
tdyden tyouran jtilkeen eldkkeen, joka oli
noin 70 prosenttia eliikkeelle jiiiimistii edel-
tavastd bruttopalkasta. Eliikejiirjestelmiin
tehtyjen muutosten jiilkeen vastaavan el6k-
keen on arvioitu korvaavan r,uonna 2015
eliikkeelle siirtyvdn keskituloisen miespal-
kansaajan eliikkeellejiiiimistd edeltdvdstd
bruttopalkasta enaa 62 prosenttia.

Johtavassa asemassa olevien ja ylempien
toimihenkiloiden eliikejiirjestelmdn AGIRCin
taloudellinen tilanne on heikompi kuin palkan-
saaj ien lisiieliikejiirjestelmdn ARRCOn.

Tyomarkkinajiirjestcijen piirissii on sen
vuoksi ollut esilld ajatus ACIRCin liittAmi-
sestii ARRCOon. Ajatusta on kannattanut
muun muassa tyonantajajiirjesto CNPE, joka
uskoo, ettd ndin voitaisiin viilttyii ty<inantaja-
maksujen korottamiselta.

Johtavassa asemassa olevien ja ylempien
toimihenkiloiden ammattijiirjestci CGC puo-
lestaan vastustaa muutosta .ja katsoo, ettd
maksuvaikeudet voitaisiin ratkaista samoin
kuin lakistiiiteisessd sosiaaliturvassa, laajen-
tamalla vakuutusmaksuj en maksupohjaa.

Tyontekij<iiden ammattijdrjesto CFDT
ei periaatteessa vastusta sulautumista kunhan
ARRCO eijoudu kaikkein parhaiten palkattu-
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ien johtaiien eliikkeiden maksumieheksi.
N?iille tulisi CFDT:n mielestd jiirjestiiii lisii-
el6keturva erikseen.

Vakuutusyhtirit taas ovat valmiita tarjoa-
maan nditd lisdeldkevakuutuksia, ja siksi ne
kannattavat ajatusta yhdistymisestii. Viime
kiidessii kysymys on kuitenkin ammattijdr-
j estrij en vaikutusval lasta. CFDT: lle yhdisty-
minen merkitsisi vallan kasr,ua. kun taas CGC
pelkdd menettdvdnsd valtansa rippeetkin, jos
yhdistyminen toteutuisi.

Rahasto iv ien I isiie liikef iirjestel m i en
tulevaisuus

Ranskassa on koko 9O-luvun ajan ollut esillii
tarve tdydentiiii jakojiirjestelmddn perustuvia
pakollisia eliikejiirjestelmid vapaaehtoisilla,
rahastoivilla lisiieliikejiirjestelmillii. Ajatus
eldketurvan rahastoivasta "kolmannesta pila-
rista" oli esillii myos Juppen suunnitelmassa.
Se eteni edellisen hallituksen aikana niin pit-
kiille, ettii parlamentti ehti hlviiksyii helmi-
kuussa 1997 sita koskevan lain.

Tarkoituksena oli, ettii ryonantaja tai ryh-
mii tycinantajia voisi perustaa rahastoivan
lisiieliikejiirjestelmdn joko oma-aloitteisesti
tai tyomarkkinasopimukseen perustuen.

Ty<inantajan omasta aloitteesta perus-
tettuun jiirjestelmiiiin kuuluminen olisi tyon-
tekij iill e vapaaehtoi sta. Porkkanana j iirj estel-
mien perustamiselle ja niihin liittymiselle
olisi se, ettd tyrinantaja ja ty<intekr.lii voisivat
vdhentdd ndmd vapaaehtoiset maksut pakolli-
sista sosiaalivakuutusmaksuista. Tyonantaja
voisi myris sijoittaa osan jiirjestelmdn rahas-
toista omaan yritykseensd. Tavoitteena oli
edistiiii erityisesti osakesijoittamista, joka
toisi Ranskan pddomamarkkinoille kaivattuja
kotimaisia omistajia.

Uusi hallitus ei kuitenkaan aio saattaa la-
kia sellaisenaan voimaan, vaan haluaa siihen
muutoksia. Hallitus katsoo, ettii mahdolli-
suus vdhentdd vapaaehtoiset maksut pakolli-
sista merkitsisi pakollisten eliikejiirjestelmi-
en talouden lopullista rapaurumista.

Hallitus on asettanut ty6ryhman, jonka
tulee jiittiiii tdmdn kevddn aikana esitys siitd,
kuinka lisiieliikejiirjestelmi5 koskevaa lakia
tulisi muuttaa. Rahastoidun lisdeldketurvan
tarpeellisuudesta uusi hallitus on kuitenkin
yhta mielta edeltiijiensli kanssa.
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Kansallinen ikeiohjelma 1998 - 2002 pyoriihtdnyt kiiyntiin

lka ja kokemus vahvuudeksi
Tytivoiman ikdrakenne muuttuu
ldhiruosina merkittdvdsti. Ik66n-
tyminen pyritiiiin kiiiintiimiian tyo-
eldmdssd vahvuudeksi.

Tyoministerion kansliapiiiil-
likko Pertti Sorsa, Kansallisen
ikiiohjelman neuvottelukunnan
varapuheenjohtaja aruioi, eftA
Suomen tyrimarkkinoilla 24
49-vuotiaiden osuus tydvoimasta
vdhenee ldhivuosina ratkaisevasti
ja samanaikaisesti 50 60-ruoti-
aiden mddrd kasvaa. Yli 50-vuoti-
aiden osuus tyottrimistii ldhenee
30 prosenttia ja ldhivuosina puo-
let tydttomistd arvioidaan olevan
yli 50-vuotiaita.

"Kokemus on kansallista
pdhomaa" halutaan sanoa nyt kuu-
luvasti ja niiklviisti.

Nuoria liian viihiin

Tyonantajat tulee saada huomaa-
maan ajoissa, ettd fulevaisuudes-
sa ei ole riittiiviisti saatavilla nuo-
ria koulutettuja fyontekijoita,
vaan tosiasiassa suurin osa yrirys-
ten tyontekrjoistd tulee olemaan
yli 45-vuotiaita.

Tdrkedd on vahvistaa ikddnty-
neiden tyrintekijoiden ja ty<inha-
kijoiden myontcistd asennoitu-
mista omaa ikiiiintymist[iin koh-
taan. Toisaalta uudenlaista johta-
mistapaa, positiivista ikiijohta-
nrista. tehdddn tunnetuksi.

I kiiiinfvrin tyontekrl iin yksi-
lol listen vahvuuksien tunnistami-
nen ja hyodyntdminen on siind
olennaista. Rutiininomaisesta
ikiisy4inniistii on luovuttava tyo-
h<inotossa ja arvioitava sen sijaan.

mitii ikiiiintynyt tyonhakua taUo-
aa. Tyoeliimii muuttuu ja se voi-
daan muuttaa myris iktiiintyvii
tyontekua paremmin huomioon
ottavaksi.

lkiiihminen oppii
mutta eri tavalla

Ikii ei saisi olla tyopaikoilla tur-
vattomuustek gii. I kiiiintyminen ja
sen rnyritd ikiisyrjintei aiheuttaa jo
ny't tytiel?imiissd ongelmia. Ldhes
puolet yli 45-vuotiaasta aikuisvd-
estcistd toimii tyoelamdssd vailla
varsinaista ammatillista perus-
koulutusta.

Opetusministeriri selvittdd
yli 45-vuotiaiden osallistumista
aikuiskoulutukseen, ikii5ntyville
soveltuvien opetusmenetelmien
tilaa ja kehittiimistarpeita. Tutki-
musta tullaan ldhivuosina koh-
dentamaan ikddntyvien tydllistii-
misen. rycikyvyn ja tyriolojen on-
gelmiin.

Yksilon tyomarkkinakelpoi-
suus siiilyy paitsi tyokokemuk-
sella myris jatkuvalla uuden oppi-
misella, johon sisziltyy kielitai-
don kehittiiminen ja ammatillisen
pdtevyyden ajan tasalla pitami-
nen.

Eliikkeelle mytihemmin

Eldketurvaan li ittyviii kysymyksiii
tullaan ikriohjelman yhteydessd
analysoimaan ja myos korjaa-
maan epdkohtia. Ikii-ohjelman
aikana lisritiiiin tiedotusta osa-ai-
kaeldkkeen kiiyton mahdolli-
suuksista. Tyomarkkinajzirjesto-
jen tarkoituksena on selvittdd yh-
dessd tyrielSkelaitosten kanssa
vuoden 1998 loppuun mennessd
eri varhaiseliikejiirjestelmien
muutostarpeet.

Kansallisen ikriohjelman
neuvottelukunnan johtoryhmii
asetettiin viideksi vuodeksi
1.5.1991 alkaen. Pddvastuu on
sosiaali- ja terveysministeriollii,

joka nyt toteuttaa laajaa tiedotus-
ja viestintdkampanjaa.

Neuvottelukunnan puheen-
johtaja on sosiaali- ja terveysmi-
nisterion kansliapiiiillikko Mark-
ku Lehto. Mukana ovat myos
opetus-, tyri-, valtiovarain-, maa-
ja metsetalous- sekd kauppa- ja

teollisuusministerici, Tela, Kela,
Tyriterveyslaitos, Kuntaliitto ja
ty<imarkki n aj iirj e stot.

Kaikki ponnistelevat yhtei-
sen tavoitteen eteen: Tyovoiman
ikddntyminen pitiiisi saada kiiiin-
nettyd ajoissa tyoeliimiin vahvuu-
deksi.

Ritva Rantanen
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Uusittu opas
LEL:n soveltamisesta
Lyhytaikaisissa tyosuhteissa ole- Siinii on tiimiin piiiviin asiaa ulko-
vien tyontekijiiin eliikclain (LEL) maantyon vakuuttamisesta ja rie-
soveltamista koskeva uusi opas tenkin paljon esimerkkejd tuo-
ilmestyy vield ennen kesdd. mioistuinten piiiitoksistii LE,L:n

Uudessa oppaassa on entistd soveltamisesta.
enemmdnosviittaarajanvedoksi Opasta jakavat Eldketurva-
tyosuhteen ja yrittiijyyden viilillii. keskus ja LEL Tyoeliikekassa.

T-yueuxr,+"

tY
llaoNltriA n,r.1001

tl
I

Ir

I
-

28

E



Petketdiden ensimmtinen
maksutulo liihes odotusten mukainen

Tytivoima- ja elinkeinokeskusten koulutuspiiivti
27 .3.1 998 Eliiketu rvakeskuksessa

Uudistettu TaEL tuotti maksutu-
loa rr.roden 1998 ensimmiiiseltii
kuukaudelta 12 miljoonaa mark-
kaa. Tulos oli jokseenkin ennak-
ko-odotusten mukainen. Lukuun
sisiil[viit sekd vanhoista taiteili-
ja-ammateista kertyneet vakuu-
tusmaksut ettd uusien patkatdi-
den vakuutusmaksut.

Tammikuu on yleensii hiljai-
nen kuukausi, eikd toiminta kau-
sittaisilla ja keikkaluontoisilla
aloilla ole vilkkaimmillaan.
Yleensd tuloutus kasvaa kesSdn
mennessd ja loppuluodesta. En-
simmdi sen kuukauden tilitykseen
ovat ehkd jonkin verran vaikutta-
neet kdynnistysvaikeudetkin.
Ajoittuihan TaEL :n lainsiiiidiinto

liihelle r.uodenvaihdetta, joten voi
olettaa. ettd osa tyonantajan ase-
massa olevista on vasta tiedosta-
massa vakuuttamisvelvollisuut-
taan.

Lukumddrdisesti viidennes
tammikuun tilityksistii tuli ly-
hyistii, alle kuukauden pAtkatois-
td, kolmasosa alle TEL-rajamiiii-
riin jiiiineistii tilityksistii ja puolet
vanhoista taiteilija-ammateista.
Loput tilitykset tulivat kotitalo-
uksilta. Kaikkiaan rilityksia kir-
jattiin noin l3 000. Niiden taakse
kiitkeytyvistii tycintekr.yiimiiiiristii
ei toistaiseksi ole tietoa.

TaEL:n eli esiintyvien taitei-
lijoiden ja eriiiden erityisryhmi-
en elikelain mukaan on vakuutet-

tava vuoden 1998 alusta taiteilija-
ammattien lisiiksi kaikki yksityis-
alojen alle kuukauden mittaiset
tyosuhteet sekii yli kuukauden
mittaiset, alle TEL-rajamddrdn eli
I 157 markkaa kuukaudessa jdd-
vdt tyosuhteet. Myos kaikki koti-
talouksien teettamat tyot LEL-
toitii eli rakennus-, metsd- ja maa-
taloustriitd lukuun ottamatta on
vakuutettava TaEL:n mukaan.

Ensimmdisen kuukauden pe-
rusteella ei vielii voida vet55 tds-
m?illisiii johtopiiiitoksiii siitii, mi-
ten hyvin vakuutettujen mddrdstd
ja maksutulosta esitetyt ennakko-
odotukset tulevat toteutumaan
koko vuodelta.

Uudistetun TaEL:n piiriin on

Eliiketurvakeskuksen tekemien
laskelmien mukaan arvioitu kuu-
luvan noin 150 000 vakuutettua.
Maksutuloa on arvioitu kertyviin
ensimmdiseltd vuodelta 270 mll-
joonaa markkaa. Ennakolta on
laskettr,r noin kolmanneksen pdt-
kdtyosuhteista olevan ravintola-
alalla.

TaE L-vakuurusmaksun mdd-
rd on tdnd vuonna I 6 prosenttia
bruttopalkasta. Tyontekijiiltii pi-
ddtetaan palkanmaksun yhteydes-
sd 4,7 prosenttia. Tyonantaja tilir
tiiii koko maksun TaEl-eliikekas-
saan.

Riittu Heinonen

eldkelaitoksen kanssa.
Neuvonnan keskittdminen

tyovoima- j a elinkeinokeskuksil-
le ei poista edellii mainittujen
jiir;estelmien omaa tiedottamis-
vastuuta, vaan ne .jatkavat edel-
leen yksityiskohtaisen neuvon-
nan antamista.

Sosiaalivakuutus, verotus, sosiaa-
livakuutusmaksut j a tyollistiimis-
tuet olivat aiheina, kun tyovoima-
ja elinkeinokeskusten henkilo-
kuntaa perehdyettiin tyonantajan
maksuihin ja muihin tyonantaja-
velvoitteisiin.

Koulutuspdivii oli luonnolli-
nen jatko sille valmistelulle, jon-
ka mukaan vastuu pientycin antaja-

velvoitteiden neuvonnasta keski-
tetddn fy<ivoima- ja elinkeino-
keskuksiin: Keskukset antaisivat
tietoja vakuutusmaksuihin, enna-
konpidiitykseen ja verotukseen
liittyvistii asioista sekd jakaisivat
ko. asioihin liitlyvia lon-rakkeita.

Seminaarin tarkoituksena oli
antaa yleisinformaatiota viililli-
siin tycivoimakustannuksiin liit-

tyvistd jiirjestelmistii sekd kes-
kustella niihin liittyvristd neuvon-
tatydsta.

Koulutuspdiviin j iirjesti sosi-
aali- ja terveysministerio yhdes-
sd kauppa- ja teollisuusministeri-
rin, ty<iministerion, Verohallinrk-
sen, Eldketurvakeskuksen, LEL
Tyrieliikekassan, Tapaturmava-
kuutuslaitosten liiton ja Kansan-

J

Kuvassa etualalla Tuulikki Haikarainen STM:sta, Ma*ku Kojo
AKAVAsta ja Aarne Lehkonen SAK:sta.
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Kuntatytinantajille esitetiiin mahdol I isuutta:

fiirjestea I isiieliiketu rva tytintekiitiil le
h e n ki vaku utu syht i tistii
Kunnalliseen eliikej iirjestelmiiiin
esitetddn lainmuutosta, jonka
mukaan kunnilla ja kuntayhtymil-
lii sekii muilla Kuntien eldkeva-
kuutuksen jiisenyhteisoillii olisi
mahdollisuus ottaa viranhaltij oil-
leen ja tyontekijoilleen vapaa-
muotoisia eldkevakuutuksia hen-
kivakuutusyhtioi stii.

Kuntien eldkevakuutuksen
valtuuskunta peatti esittaa lain-
muutosta sisdasiainministeririn

valmisteltavaksi. Esitys on osa
kunnallisen eldketurvan kehitta-
mistd. Lainmuutos esitetaan tule-
maan voimaan mahdollisimman
pian.

Voimassaolevan kunnallis-
ten viranhaltijain ja tyontekijiiin
eliikelain (KVTEL) mukaan kun-
tatycinanta.jalla ei ole mahdolli-
suutta j 6rj estdii viranhaltrj oilleen
ja tyontekr.loilleen muuta kuin td-
mdn lain mukaista eldketurvaa.

Vuoteen 1993 saakka kunti-
en palveluksessa olevien eldke-
turva oli lisiieliiketurvan mukai-
nen. Se mahdollisti 65 vuotta
alemmat eliikeiiit ja 66 prosentin
tiiysimiiiiriiisen eldkkeen. Tilanne
on nyttemmin muuttunut ja kun-
nallinen eldketurva on vhhitellen
siirtymiissii tyontekijiiin el[ke-
lain viihimmiiisturvan tasolle.

Siksi on tarpeen antaa kunta-
tyonantajalle mahdollisuus jiir-

jestiiii viranhaltijoilleen ja ty<in-
tekr.loilleen vapaamuotoinen eld-
kevakuutus henkivakuutusyhti-
oistii pakollisen lakisddteisen
eldketurvan lisiiksi.

Vapaamuotoisella lisiieliike-
jiirjestelylki tyrinantaja voisi
joissakin erityistilanteissa tay-
dentiiii lakisiidteistd eldketurvaa
esimerkiksi alemmalla eliikeitillii
tai suuremmalla eldkkeen mdd-
riil lii.

Viljelijtiiden tukihenkiltiverkkoa punotaan
Huhtikuun alussa 12O tukihenkilde
Viljelijoiden tukihenkilciverkos-
sa oli maaliskuun lopussa 120
koulutettua tukihenkikiii. Silloin
tukihenkiloitri oli saatu kaikkiin
niihin maakuntiin, joihin verkon
organisoijat koulutettiin keviiiillii
1997. Tavoite on, ettd ensi syksy-
nd koko maassa olisi 250 tuki-
henkiloii.

Maakunnat. joissa toiminta
on kdynnistynJt tai voi kiiynnistyii
l2ihiviikkoina, ovat Uusimaa, Ky-
menlaakso, Etelii-Karjala, Etelii-
Savo, Pohjois-Savo, Etelti-Poh-
janmaa, Keski-Pohjanmaa, Poh-
jois-Pohjanmaa ja Varsinais-Suo-
mi. Muissa maakunnissa etsitddn
tukihenkiloitii ja suunnitellaan
heidiin koulutustaan sekd haetaan
yhteistyokumppaneita.

Ensimmdisenii tukihenkilo-
toiminta pddsi alkuun Pohjois-
Savossa, Uudellamaalla ja Keski-
Pohjanmaalla. Niiissii maakun-
nissa on syntynytkin jo tukisuh-
teita, vaikka menossa on ollut
vasta tiedotus toiminnan kdynnis-
tymisestd.

Tuen haun taustalla on mo-
nasti ollut odottamaton tapahtu-
ma. joka on asettanut tilan ja per-
heen uudenlaiseen tilanteeseen.
Tukihenkilot ovat tulleet ar,uksi
myris eldmdnvaikeuksiin. joissa
esimerkiksi yksin tilastaan ja
perheestddn huolehtiva on sinni-
telly ja vdslttdnyt itseddn vuosi-
kausia. Myos tienhaaratilanteet,

ettd 'Jatkaako eldintenpitoa vai
etsiikri muuta leipdpuuta" sekh
ihmissuhdeongelmat ovat saa-
neet kddntymddn vastaavan tuki-
henkilon puoleen.

Kun haluaa saada tukihenki-
lon, pitiiii ottaa yhteytii maakun-
nan vastaavaan tukihenkiloon. Tu-
kisuhde syntyy siten, ettii tuki-
henkiki ja tuettava sopivat. miten
tavataan, kuinka usein soitellaan,
minkdlaista apua tukihenkil<i an-
taa jne. TUkihenkil<jii sitoo ehdo-
ton vaitiolovelvollisuus, ja hiinen
tyrinsd on maksutonta vapaaeh-
toistycitii.

Tukihenkil<jverkkoa pysfyt-
tavat yhteistoimin MTK, Maa- ja
kotitalousnaisten Keskus, Maa-
talousyrittiijien eldkelaitos, Maa-
seudun Sivistysliitto, Kirkon dia-
konia- ja yhteiskuntatyon keskus
ja Suomen Mielenterveysseura.
Vastaavien tukihenkiloiden kou-
lutus on hoidettu kokonaan ndi-
den organisaatioiden panostuk-
sella. Raha-automaattiyhdistyk-
sen varoista on saatu koulutuk-
seen tdlle vuodelle 100 000 mar-
kan ar'ustus.

Tytiuupumus - viljel if tiiden
suuri ongelma

Tyciuupumus on viljelijoille suu-
rempi ongelma kuin millekiiiin
muul le ammattiryhmiille. Tyoter-

veyslaitoksen tutkimuksen mu-
kaan tyouupumus oli asteeltaan
keskimiiiinn vakavinta maa- ja
metsdtaloudessa.

Tyouupumukselle on omi-
naista vdsymys, kyyninen asen-
noituminen tyohon ja heikenty-
nyt ammatillinen itsetunto. Ndil-
la tekijoilla mitattuna tyouupu-
musta potee vakavana I I prosent-
tia ja lieviinii 54 prosenttia maa-
ja metsatalouden piirissii tyos-
kentelevistd. Vain 35 prosenttia
vilj elij oistii tekee tyotiiiin virkein
mielin, itseddn ja ammattiaan ar-
vostaen ja ty<insii mielekkiiiinii
kokien.

Uupumiseen ja tyonsii ja it-
sensd arvostamiseen vaikuttaa
myris se, miten paljon ihminen
saa tukea ympiiristostiiiin. Sosiaa-
lisella tuella ja ihmissuhteilla on
suuri merkitys.

Tukihenkiloverkko on tar-
koitettu auttamaan niitd maaseu-
dun ihmisiii, joilta puuttuu luon-
tainen ihmissuhdeverkko. Tuki-
henkilolle voi olla jopa helpompi
puhua kipeistdkin asioista. joita
ei liiheisille ja tutuille voi kertoa
tai joilla ei halua rasittaa heit6.

Esite tuki hen ki ltiverkosta

Tukihenkiloverkosta on ilmesty-
ny esite "Tukea ihmiseltii ihmi-
selle". Esitettd voi tilata Melan

tyoturvallisuustoimistosta. puhe-
lin (09) 435 l48l/Tiina Pakari-
nen tai postituksesta puhelin (09)
435 1421 . Esite on maksuton.
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llmarinen
Valtiotieteen lisensiaatti Esto
Torsti on nimitetty korkosijoi-
tusjohtajaksi. Hdn tulee Ilmari-
seen Skandinaviska Enskilda
Bankenin Suomen toimintojen
pddekonomistin tehtdvdstd.

Kauppatietee n maisteri To p i
Piela on nimitetty osakesijoitus-
johtajaksi. Hdn on aikaisemmin
toiminut Arctos Rahasto Oy:n
toimitusjohtajana ja viimeksi
Ulkomarkkinat Oy:n sijoitus-
johtajana.

Jukka Katainer on nimitet-
fy sijoitusorganisaation atk-piiiil-
likoksi. Hdn tulee Ilmariseen
Merita Asset Management
Oy:stii, missd hdnen vastuullaan
olivat arvopaperi-. toimisto- ja
i n lormaatioj drj estel mdt.

Kuntien
eldkevakuutus
Kuntien eldkevakuutuksessa on
pddmatemaatikko, FK, SHY, Jari
Sokka nimitetty 1.3.1998 alkaen
varatoimitusjohtajalle raportoi-
vaksi suunnittelujohtajaksi.

Eldketurvakeskus
OTK Marja-Leena Seppdld on
nimitetty hoitamaan kansainvdli-
siii sosiaaliturva-asioita laki-
osaston lakijaostossa yhteys-
piiiillikkonii I .1 .1998 lukien.
Hdnen tehtdviinsd kuuluvat ensi-
srjaisesti EU:n sosiaaliturvalain-
siiiidiinnon soveltamisasiat mut-
ta mycis osallistuminen sosiaali-
turvasopimusten valmisteluun j a
soveltamiseen.

Esko Tbrsti

Jukka Katainen

Topi Piela

LEL Tytieldkekassa
Srjoituspiiiillikciksi on nimitetty
kauppatieteen maisteri Ari Kor-
honen. Hanen vastuualueenaan
ovat arvopaperisijoitukset. Ari
Korhonen siirtyi nykyisiin tehtii-
viinsd Merita Rahastoyhtio
Oy:stii.

TWemxre

Marja-Leena Sepprilti Ari Korhonen
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Working group proposes:
Uniform basis for calculation of
social security payments for
the self-employed

Economic growth
and employment trends

The effects of wealth and capital gains on
the provision ofsocial security have been
looked into by a working group set up by the
Ministry of Social Affairs and Health. In its
report, the working group proposes that all
the social security benefits payable to self-
employed people shall be calculated on the
income reported for pension insurance
purposes. If adopte( the proposal will mean
that pension and unemployment benefits as
well as sickness and matemify benefits will
be based on an income fixed by the self-
employed person himself. This is expected
to encourage the self-employed to report
incomes better corresponding to the actual
work contribution.

Furthermore, the working group suggests
some changes in the provisions governing
personal pension plans. First, the tax
deductibility of pension premiums shall be
altered so that spouses shall only be entitled
to deduct the premiums on their own
pension plans. Secondly, the pension
accrued under a personal pension plan shall
be taken into account when deciding on
entitlement to national pension. There is
some disagreement about the necessity of
the proposals. For instance, the self-
employed themselves believe in
complementing statutory social security
provision through voluntary arrangements
and would rather see that legislation would
move in this direction.

witness a shortage of labour when the baby
boomers retire or whether the high level of
unemployment will persist.
The future growth and employment
prospects have been investigated by a
working group, called Labour Force 2017,
set up by the Ministry of Labour. The task of
the working group is to investigate the long-
term prospects ofdemand and supply of
labour. The findings produced in the interim
report show that employment trends are
largely dependent on the rate of economic
growth and that Finland is "doomed" neither
to labour shortage nor to unemployment.

The report discusses three alternative
scenarios of economic growth. According to
the base scenario, economic growth will
exceed 2.0oh a year during the first decade
and then drop to an average of 1.8%o a year.
This rate of growth will produce a rate of
unemployment of around 5%o. However, in
conditions of swift economic growth
averaging 3o/o a year, the rate of unemploy-
ment will correspondingly decline to 3%o,
which in practice means that there will be a
shortage of labour. On the other hand if
economic growth is slow, representing
around l.5o/o a year, the unemployment rate
will remain at the present level of 12-13%.

Under the base scenario, the number of
unemployed will exceed 200,000 during the
first ten years, which means that unemploy-
ment will continue to be a major problem in
Finland. It will mainly affect the large baby
boom generation and their last working
years.

The report also examines the changes in the
industrial structure of the country and finds
that employment will continue to decline in
the traditional sectors of the economy, i.e.
agriculture and forestry and increase in the
services sector.

Launch of National Age Programme

In anticipation of an ageing workforce, the
Finnish authorities in different fields of
society have cooperated to produce a
National Age Programme, designed to

change attitudes towards the elderly in
society and in the workplace. The message
is clear: age combined with experience shall
be looked upon as a national resource rather
than as a burden. Age discrimination shall
give way to new methods of management
that recognize the special needs ofelderly
workers and focus on their individual
strengths.

One aim olthe programme is to raise
employers'awareness of the fact that the
number of new entrants to the labour market
is declining. In the future, there will be
fewer well-educated young people to hire,
and most of the workers will be more than
45 years old. Now is the time to introduce
measures to help ageing and elderly
workers retain their work capacity and
enhance their employability. Previous work
experience shall be backed up by lifelong
learning, for instance through updating
professional skills and improving language
skills.

Focus on clarity of expression
in legal documents

The language of Finnish statutory
instruments and court rulings and decisions
will be revised to make it easier for
ordinary people to understand legislation
and decisions affecting themselves. Where
appropriate, legalese shall be replace by
plain language. Clarity of expression is
becoming increasingly important now that
everyone has access to the statutes on the
web.

In June 1996, the Finnish Ministry of
Justice initiated a special programme for
the improvement of law drafting in the
Council of State. The aim of the programme
is to improve the quality of legislation
through improving the quality of law
drafting. The quality criteria of a statute
include judicial correctness, adherence to
legal technicalities and legalistic style,
clarity of expression and comprehensibility.

Eija Puttonen

During the past few years, the high level of
unemployment has been the most pressing
problem in Finland. Therefore, those who
have presented views about an impending
shortage of labour in the decades to come
have had difficulties making their voices
heard. The issue is whether Finland will
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33 vuosikerta
Tyoeltike ilmestyy viitend
numerona vuodessa

Vuosikerran hinta
70 markkaa

Helsinki1998
MartinpainoOy

I
Paljonkos se tekee eroa tuo kaksi markkaa piiiviissii tuohon tyomarkkinatukeen, mietti

Eetu lukiessaan koyhiiliston asioiden justeerauksista. Siis valtion talouden eli veronmaksa-
jien eli Eetun itsensd kannalta.

Tekeehiin se noin 500 markkaa vuodessa ihmistii kohden ja valtiolle kaikkinensa noin 90
miljoonan menoerdn, kun tycimarkkinatuen varassa on noin 180 000 ihmistii. Eetu laskeske-
li sanomalehden kulmaan: - Iso piiiitos on tuo kahden markan pietikin.

Eetu oli myos niihnyt jutun, jonka syvempi merkitys avautui hiinelle hiljattain piiiviikiive-
lyllii ryovoimatoimiston eldkkeelle jddneen entisen pomon kanssa.

- Hyvin hoidetut yritykset, isot, kauniit ja kannattavat, ovat perustaneet erityisiii yhtioitl
erityistarkoitukseen, johdatteli tycivoimamies evp.

Kiiveltiin edelleen: - Jaha, entds sitten? Mitiis siitii sanot, kun siirtiiviit sitten niiihin
pieniin tytiiryhtidihin 55 ikiiruotta kihestyviit tyontekijiinsii tuupatakseen heidiit edelleen
eldkeputkeen?

Eetu tokaisee jrilleen: Entds sitten? Kiiytetiiiinhiin sitd elekeputkea, kun nuortenkin
pitiiisi. . .

Tyovoimamies evp huokasi: Kun viimeinen tydnantajayritys on tarpeeksi pieni, se ei
joudu tyottomyyseliikkeistii vastuuseen. Eliikeputken aikaisista pdivdrahoista osittain, tie-
tysti, mutta edullinen on ratkaisu... Ja fyottomlyseldkkeet ovat senthin eri luokkaa kuin
fydmarkkinatuki. Jos sillii keinottelet, uhkaa julkinen hiipeii ja takaisinmaksu.

- Lykkiiiiviit siis velvoitteitaan muiden kontolle? Muiden tycinantajien, yritt?ijien ja ny-
kyisin myos tyontekij<iiden verokiilaa laventamaan? Siivotonta, sanoo Eetu. - Miksei niiistii
junailuista kukaan puhu mitddn?

Oletpas sind naivi, tuhahti ryovoimamies er,p. - Eliikeputkeen pddsevien tuleva aikakin
paranee, kun viimeisen puolen vuoden palkkaa saatetaan reilusti korottaa. Kyse on tyonanta-
jan ja tyontekijdn yhtenevdisestd edusta; mitiipii siitd melskaamaan, kun perustelukin on jalo
eli nuorison edestd uhrautuminen.

- Mutta siitii kyllii puhuttaisiin, jos minii liihtisin nuoren naisen matkaan ja sanoisin
Kaisalle, ettd anna siniikin mahdollisuus nuoremmalle miehelle...innostui Eetu hahmotte-
lemaan.

Yhtd moraalia sovelletaan yksiloihin ja toista firmoihin. Mitii yksikitasolla piiivitel-
lddn, se onkin yrityseldmdssd tehokasta liikkeenjohtoa, kuittasi Eetun kdvelykumppani.

Ekike-Eetu

YhteiSCSt korvattavaa
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TYOKOAIENNUS
ULKOAIAILLE

Tytikomennus ulkomaille -esite
uusittu

Eliketurvakeskuksen ja Kelan yhteistytissii
tekemi esite Tytikomennus ulkomaille on
ilmestynyt. Esitteen rakennetta on selkiytetty ja
sisiilttiii on tiiydennetty muun muassa yrittiijiii
koskevilla tiedoilla.
Es iteftii saa E I 2iketu rvakesku ksen postift amosta,
puhelin (09) 151 1 ja Kelan liihettiimtistti,
puhelin (09) 43 411.
Ruotsinkielinen painos ilmestyy mytihemmin
keviin aikana.
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