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Etekesopimuksia
40 vuotta

PlEtoimittaia Pirkko liiiiskeliiinen

Toimituspilillikkii Marja-LiisaTakala

PXikirioitustoimittaia Seppo Pietildinen

Toimittaiat Jouni Jokisalo
Kimmo Kontio

louko Moilanen

Toimitusneuvosto
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Postitus

Osoite

Tyoeldkcsopimuksessa huipentui jo 1966 alkanut klytlntii, jonka
mukaan tytielikkeen kohtaloista sovitaan kolmikantaisesti. Tuolloin
ryochkelakeihin liitettiin perhe-eldkkeet, kun ne kustannussyistii oli jii-
tetty alku-TEL:n ulkopuolel[e. Nyt, juhlavuonna ollaan valmiit puut-
tumnan vakuutuksen perusrakenteisiin slwemn-rdlti kuin koskann.

Suornalaincn tapa sopia elrikkeistri ja muustakir.r tvontekijln sosi-
aaliturvasta on kansait-tvriliscsti ainutlaatuinen. Asioita ei jitetd tytieh-
tosopimuksen tasoilc, vaan mukana on myiis valtiovalta ja lakien vii-
rneistelijdnri, eduskunta. Vaikka aloite onkin selvdsti tycim:rrkkinapuol-
ten, muutoksct ankkuroituvat koko yhteiskuntaan.

Aikaiscmmin asiat valmistcltiin pimennoss:r ja pienessri piirissl. Nyt
on tahti selvristi muuttunut: uudistuksen lir.rjoista ja yksittlisisti koh-
distakin on keskusteltu kiivaasti pirkin matkaa. Kun sopirnus sitten
julkistettiin, osasivat tiedotusvllineet tarkastella sitl oikeasti, ilman tie-
tdmcttcimrydestl l<um puavaa epriluuloa.

Nyt eriuskolaisia ei vaicnnettu niin kuin oli tapana jrirjestelrndn al-
kutaipalcella. Laskelmia oltiin valmiit tckemriin niin aidasta kuin scn
seipdistlkin.

Sopimuksen syntymiscen oli tallri ke rtaa crityinen kiinnostus myds
virltakunnan ha[ituksella. Sc toimi sekd kirittdj:ini ettl rahapanoste n

ascttelijana. Trim:i kolrn:rnnen osapuolen rooli vahvistui vield siksikin,
cttl yksi rydntekijril:irjestci - virlitettavasti - i:itteytyi joukosta pois.

Tiihiin saakka on kolmikantaiscsti sovitut papcrit voitu viede nii-
den pahem rni n repevtvn-rIttd ldpi cdusku ntakdsittelyn. Virrm:ran n:iin
tapahtuu nytkin, vaikka ollaankin tulossa tdnrin eduskunnan tyt)n lop-
l.rusuorallc, jolla i rtiotto j en mahdoll isuus krrsvaa.

'Ivtteldkeilriestelmd on nyt saamass.l itselleen selvit kehittlmisen
kuviot, vielapa vuosiksi eteenpli n. Silti sopim isjrirjestel mdri jatkossa-
kin tarvitaan, koska eletiidn maailmassa, jossa muutt:rmattomaksi tar-
koitettu muuttuu sittenkin.ooo55 Elaketurvakeskus

Puhetin oro 75t
Fax orc 75o zt76
lnternet-kotisivun osoite:
www.etk.fi
Siihkciposti
ma ria-liisa.ta ka la@etk.fi
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Kannen kuva

Myos -l-yi)eliike-lehclellrt tulee tdyteen 40 vuotta. l-ehti sai alkunsa vuo-
dcn 1962 lopussa Ehketurvakcskukscn Tiedonantoia -nimiseni mo-
nisteena. Alkupidn numeroissa ty6kyvytttimvysasian ncuvottelukun-
nan ja tulkintaryhnrdn tapauksiin "katsauksia luonut" lakinries ei tuo[-
krin voinut aavistar, ettri hdn saman, arvokkaaksi muuttuneen lehde n

pririkirjoitustoinrittajaksi ylenneenl lopettr:r uransa nciyrddn totearnuk-
secn, ette i vakuutukse mme taida vielaikerin olla valmis.

Seppo Pietiliiinen

Tyiielike-lehti kiifttiti eliikkeelle siirtyv6i
pidkirioitustoimittaiaa, Seppo Pietildistii,
la toivottaa hiinelle leppoisia elikepiiivili.

Samoin tehti kiiftiiii Pirkko liiskeliist6,
ioka iittii6 nyt plidtoimittaian tehtevet.
Hin on kymmenvuotisen piiitoimittaia-
kautensa aikana vahvasti kehittiinyt
lehte6. Pirkko JiSskeltiinen tyiiskentelee
nykyisin Eliketurvakeskuksen
kehityspdiltikkiin6.
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Uzi Varon

Pirkko Jiilisketiiinen
puheenjohtaja
Riitta Heinonen

Hannele Kantanen

Lasse Koskinen

Eila Parkkonen

luha Rantala

laana-Mari Aberg

Marla-Liisa Takala
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4 Yhteiskuntavastuu nousussa
- Kansalaisten tarve saada tietaa, miten yritykset yhteiskuntavas-
tuutaan hoitavat, on kasvussa, sanoo projektijohtaia Sirpa.luuti-
nen Stakesista. Sama koskee hiinen mielestiidn myos vakuutus-
a laa.

I Etikeuudistus etenee
Koko tytiura etikkeen perustaksi vuonna 2oo5

Vuoden zoo5 alusta elake lasketaan koko tyduran palkkojen pe-
rusteella. Eriltistii eLdkepalkan laskusiidntda ei enaa ole vaan etii
ke lasketaan kunkin vuoden patkan ja karttumaprosentin perus-
teella. ELdkkeiden yhteensovituksesta Iuovutaan, ainoastaan yh-
teensovitus liikenne- ja tapaturmaetiikkeiden kanssa siiityy.

11 Vakavaraisuus rahastoien kasvun mittariksi
Tydeldkerahan sijoitustuottola ohiattaisiin rahastoihin enemman
sitloin, kun eldkelaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus on hyvd.
Huonoina aikoina vahvistettaisiin puotestaan toimintapaaomia,
esittaa tydelakejiirlestelmdn kilpailuotosuhteita kesiin ajan sel-
vittanyt toimitusjohtaia Jukka Rantala.

16 funtoutus nykyisti varhemmaksi
Tyti kuntoon -proiekti kdynnistyy

Ty6elakekuntoutus pyrkii ldytamaan ty6kyvyttdmyyden uhkaa-
mat ty6ntekijdt nykyistii aikaisemmin. Oikeus ammatitliseen kun-
toutukseen on tutossa niille, joita liihitulevaisuudessa uhkaa tyci-
kyvyttdmyys ja joilta tuota uhkaa voidaan kuntoutuksen avulta
vahentaa.

21 fytieta te.fi -n euvontapatvetu i I ta ta rkat petisiilin ntit
U uden Tydeliike.fi -verkon neuvontapalvetut hoidetaan ty6eLiike-
jiirjestelmdtte ominaisetla tyylilld: hajautetusti ja omista huolehti-
en. Jokainen yhti6 ja taitos hoitaa omat asiakkaansa kuten tiihiin-
kin asti, mutta neuvot annetaan yhteisesti sovitulta tavalta.

22 Ul fy6elikekassan yhti6ittiimisestfi takiesitys
LE L Tyrie[2ikekassan yhticiittdmistd koskeva [akiesitys a nnettiin
syyskuussa eduskunnalle. - Yhti6ittiiminen nayttaisi pyctrahtavan
eteenpiiin, toimitusjohtaja Lauri Koivusalo toteaa.
Ntiitlii niikymin LEL TydelSkekassa voitaisiin yhtitjittaa vuoden
zoo3 aikana.

26 Tietojlriestelm ien patvelukeskukseen
on viele pitkii ja kivinen tie

Kaikitle tydeliikealan toimiioille tarkoitetun avoimen palvelukes-
kuksen perustamista selvitetaan parhaitlaan. lT-patvelukeskuk-
sen tehtavanA otisi hoitaa yhteistydssa mukana olevien yritysten
ja laitosten keskusrekisteriii sekii siihen liittyviii perussovelluk-
sia. Tavoitteena on viihentdii kustannuksia ja piiiiltekkiiistii tydtii.

28 funtasektorin eldkkeet muuttuvat
Myos kuntasektorilla tydskenteLevien etiikkeisiin tutee muutok-
sia. Muutokset ovat paapiirteissddn samantaisia kuin TEL:iin teh
dyt, mutta erojakin on.

PUHEENVUORO

lkdinhoa suomalaisittain
Syrjintii iiin perusteelta on [ailla kietletty. Se on tavallisin syrjin.
nan muoto, mutta siita puhutaan viihiten. Epdsuoraan ja suoraan
ikiisyrjintiiiin tdrmiiii kaikkialta: tydeliimiissd, mediassa, mai non.
nassa, potitiikassa. Nuoruus on valttia - vaikka suomalaisten
enemmistti on keski-ikiiisiii tai vanhempia, Terttu Lavonen ihmet-
telee.

TITASTOIEil KERTOTIAA

12 Sukupuolten eldke-ero pienenee hitaasti
Naisten ja miesten keskietZikkeiden ero on viimelsen kymmenen
vuoden aikana supistunut vain hiukan. Niukka ja hidas muutos liit-
tyy siihen, etta sukupuolten palkkaero on pysynyt pitkiian samana.
Naisten ansiot ovat yha noin neljii viidesosaa miesten ansloista.

TUTKITTUA

1I1 terveys 2ooo -tutkimus:
Suomalaisten tydkyky on parantunut

Suomatainen aikuisviiest6 arvioi oman terveytensa, tyd- ja toimin-
takykynsii kohentuneen kahden viime vuosikymmenen aikana.
Tdmd my6nteinen kehitys kdy ilmi Kansanterveyslaitoksen koordi-
noiman Terveys zooo -tutkimuksen perusraportista "Terveys ja toi-
mintakyky Suomessa".

ITSE ASIASSA KUULTUilA

18 muisteluita, paneeleja
Tytielli keasiaa yl i netiiittE vuosi kym men ette

Eldketurvakeskuksen koututus kutsui kuluneina vuosikymmeninii
ty6eldkkeiden parissa vaikuttaneita kertomaan kokemuksistaan
Helsingin Messukeskukse en 27.8.2oo2.

2{ Vain kansantalouden mydnteinen kehitys
turvaa elEkkeet

Kun suomataisen tydetiikejiirlestelman toimintaa arvioidaan nyt jiil-
kikiiteen kansantalouden kehityksen ndkdkulmasta, jiirjestetmii
ansaitsee kiitettavan arvosanan. Etiiketurvan suuret Iinjat toteutet-
tiin meilLa oikeaan aikaan eivatka uudistusten kustannukset paas-
seet vaikeuttamaan kansantatouden yleistd kehitystii. Piiinvastoin,
kansantalouden ja elinkeinoetiimiin kasvutarpeet pidettiin huolelli-
sesti mielessii. Tata mietta on Elake-Varman entinen toimitusiohta-
ja luhani Kotehmainen.

FAKTAA

2t Saatitiiden ja kassojen avaintukuja vuodelta 2oo1

OSASTOT
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- Kansalaisten tarve
saada tietiiiL miten
yritykset yhteiskunta-

ari vuotta sitten tehdyn tutkimuksen mukaan
peririT5 proscnttia suomalaisista ja 60 prosent-
ria eurooppalaisista oli sitl mieltd, etth yrirykset
eivlt kanna tarpeeksi huolta yhteiskunnallisesta

vastuustaan. Ldhes joka toinen kuluttaja olisi valmis maksa-
maan lisdd, jos tuote olisi valmistettu ympdristod sddstlen ia
muutenkin vastuulIisesti.

Yrityksen yhteiskuntavastuu koostuu taloudellisesta, eko-
logisesta ja sosiaalisesta vastuusta. Yriryksen on toimitrava vas-

tuullisesti asiakkaidensa lisiksi suhteessa omistajiin, rahoitta-
jiin, henkiltrstrionsd ja liihiyhteisciihinsd. Palvelut ja tuotteet
on saatava syntymddn vastuullisella tavalla, ja yrityksen on
kannettava myos yleinen yhteiskunnallinen vastuunsa.

Valmista yleispdtevid yhteiskuntavastuun mallia ei saa kau-
pan hyllystd. Jokaisen yrityksen pitld itse arvioida omicn ar-
vojensa pohjalta, mitd yhteiskuntavastuu juuri sille itsclleen
tarkoittaa.

Vastuu n verkostot syntyviit

Eurooppalaiset yritykset alkoivat viime vuosikymmenen lo-
pulla etsid ratkaisuja yhteiskuntavastuun ongelmiin verkostoi-
tumalla. Hankkeen varsinainen puuhamies oli EU:n komis-
sion entinen puheenjohtaja Jacgues Delors. Perustettiin CSR
Europe. Lyhenteen takana ovat vaativat sanat Corporate So-

cial Responsibiliry, yritysten sosiaalinen vastuu.
Suomi tuli mukaan viimeisten joukossa, yhdessi Kreikan

kanssa. Olimmeko siis jalkijunassa?

- Toki meilla yhteiskuntavastuullista toimintaa on ollut ai-
kaisemminkin. Jopa enemmdn kuin monessa sellaisessa maas-

sa, missd verkostoja on ollut ennen meiti. Meistd vaan tuli vi-
rallisesti CSR Europen kansallinen kumppani vasta maalis-
kuussa 2000, kertoo projektijohtaja Sirpa Juutinen Sosiaali-
ja terveysalan tutkimus- ja kehittlmiskeskuksesta Stakesista.

Juutinen vetdl suomalaisen yhteiskuntavastuuverkoston,
Finnish Business & Socieryn, koordinointiyksikkr;a Stakesin
suojissa Helsingin Sorndisissd. Kolmen hengen toimisto on
pieni mutta tehokas.

vastuutaan
ka$vussa, sanoo
projelaijohtaja
Juutinen
Sama
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Yhdistys perusteitta

Euroopan tasolla verkostoissa on lihes
kaksi tuhatta jdsentl. Suomessa jesen-
mdIrI tuplaantui viime kevldn vuosiko-
kouksessa ja nousi hhes kolmeenkym-
meneen.

- Tiihnn saakka meille on ollut mah-
dollisuus ottaa uusia jdsenid ainoastaan
kerran vuodessa vuosikokouksen yhtey-
dessi. Sielle yrirys allekirjoituksellaan il-
moittaa haIuavansa olla vastuullinen yri-
tys, ia se saa logonsa mukaan verkoston
iulkaisuihin, kertoo Juutinen.

Verkostoa ollaan nyt kuitenkin vie-
missi kovaa vauhtia yhdistyspohjalle.
Siintoluonnos on tarkoitus saada ver-
koston internetsivuille viele ennen loka-
kuussa Finlandia-talossa pidettdvdd Vas-
tuullinen yritys menestyy -konferenssia.

Konferenssi on osa Ateenasta alka-
nutta ja viidessitoista Euroopan maassa
kiertlvdd Business Marathon -konfe-
renssisarjaa, misse kesirelledn laajasti yh-
teiskuntavastuuta. Marathon on maalis-
sa vuonna 2004. Silloin palkitaan par-
haat eurooppalaiset yhteiskuntavastuun
kiytinntrt ja yritykset, tietdl Juutinen
kertoa.

Euroopan unioni mytis aktiivinen

EU:n komissio on julkaissut yritysten
yhteiskuntavastuuta linjaavan Vihreln
kirjan, .ja valkoinen on tekeille. Viime
heindkuun alussa komissio antoi myds
asiaa koskevan tiedonannon. Tyollisyys-
ja sosiaaliasioista vastaava komissaari
Anna Diamantopoulou korosti, erra lii-
ke-elemen on riedosrertava roimintan-
sa yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ym-
pdristcilliset vaikutukset, eli otettava
"trible bottom line -ldhesrymistapa' asi-
oihin

Vihreri kirja lahti liikkeelle aakkosis-
ta, eli yhteiskunravastuun kdsitteen tar-
kastelusta.

- Mei[[a Suomessa yhteiskuntavas-
tuun kesite alkaa olla jo aika tuttu, mut-
ta sen sisdlloste on monenlaisia nike-
myksil; olipa keskustelija sitten yrityk-

sestd, julkiselta sektorilta tai kolmannelta
sektorilta, pohtii Juutinen,

Juutisen mukaan komission tiedon-
annon tapaan myos meilh ldhiajan tdr-
kein tehtlvd on pyrkil selkiinnytthmidn
yhteiskuntavastuun kesite.

- Esimerkiksi sana sosiaalinen viittaa
monien mielestd joko syrjdytyneisiin tai
koko suureen sosiaaliturvajdrjestelmiin
ja sen instituutioihin eikd suinkaan sii-
hen, ettd yritrykset toimisivat vastuulli-
sella tavalla.

Yhteiskuntavastuu kiinnostaa

Viime keslkuusssa Helsingissd jlrjeste-
ryilld valtakunnallisilla Tiedottaj ap:iivilla
yhteiskuntavastuu oli ndkywlsti esilld.
Myris Juutinen oli yksi piivien esiinryjis-
re.

Tdsslkin tilaisuudessa todettiin mo-
nesta suusta, ettl yhteiskuntavastuulla
on ideologiana nouseva trendi koko Eu-
roopassa.

P:iivilla todettiin, etti eurooppalaiset

ffi

yritykset raportoivat jo nyt kohtalaisen
vastuullisesti, vaikka alakohtaiset erot
ovarkin suuret.

YK:n tekemdn selvityksen mukaan
laakeala tiedottaa parhaiten yhteiskunta-
vastuustaan. Metsdteollisuus panostaa
asiaan jo kovasti, mutta esimerkiksi ke-
mian teollisuudelta toivotaan parempaa
otetta. Informaatioteknologia-alan pro-
fiili on edelleen erittiin matala, todettiin
piivdn esiryksissl.

Suomalaiset yritykset
kunnostautuvat

YK:n maailmanlistalla loytyivlt tuol-
loin 50 parhaan joukosta Fortum ja
Stora Enso.

Kaikki tiennevdt nyt, etti Kesko pal-
kittiin ympdristoraportoinnistaan Jo-
hannesburgin sryskuisessa kestdvln ke-
hityksen kokouksessa.

Esimerkit osoittavat Juutisenkin mie-
lestl ettd asia on otettu meilh vakavasti.

- Yrirys ei ole olemassa yksin omista-

I e 2OOZ \tAehre ril

ffi#,lffi.
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I - tfihlalan tiirkeln tohti-
vfi on pyrklfi selkllnnyt-
tiimiin yhtelskunta-
vastuun klslte,
pohtll Slrpa
fuutlnan.
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Suuret institutionaaliset
siioittaiat, esimerkiksi
etikeyhtiiit, ovat Sirpa
luutisen mielesti avain-
asemassa yhteiskunta-
vastuun saralla.

I f akuutusvhtididen Keskusliitto esit-
Y t.li kesdlll ensimmdisen koko alan
yhteiskuntavastuullista toimintaa kesit-
televdn raporttinsa. -Sen tarkoitus on
antaa apuvdlineiti alan toimijoille sil-
loin, kun ne miettivlt omalta kohdal-
taan nlitl kysymyksiii, kertoo ryciryh-
mln puheenjohtaja Reijo Ollikainen
Vakuutusyhticiiden Keskusliitosta.

- Tdss1 ei suinkaan ole kysymys mis-
td.in valmiista ja lopullisesta kannan-
otosta. Se on kuitenkin pohjapaperi,
joka on kaikkien luettavana Vakuutus-
yhti6iden Keskusliiton verkkosivuilla
www.vaakes.fi . Otamme nrielellaen vas-
taan kommentteja ja olemme valmiit
keskustelemaan, esittdl lokakuun alussa
Eleketurvakeskuksen viestintdj ohtajana
aloittava Ollikainen.

Elakeyhtididen edustajat olivat mu-
kana yhteisti kannanottoa synnyttlmds-
s?i. Tyriryhm?issd mukana ollut johtaja

Vakuutusala paaluttaa
yh teisku n tavastu utaan

jiaan vaan myos yhteiskuntaa ja kump-
paneitaan varten. Valtaan liittyy aina
myos laaja vastulr. Yrirykset haluavat esi-
merkiksi sidosrvhmiensl osaamista kdyt-
tcionsd. Mutta tlssd vaihtokaupassa nii-
den on annettava vaikuttamisen mahdol-
lisuus omiin asioihinsa.

Vakuutusalakin tiikkeettii

Juutisen edustamassa vcrkostossa on tois-
taiseksi ollut kovir.r vlhin mukana va-
kuutusalalla toimivia yrityksii. Jlsenten
joukossa on scntiirin Tapiola. Sammon
edustaja oli aikoinaan perustamassa ver-
kostoa.

Juutinen tietil, ettri Vakuutusyh-
tioiden Keskusliitto on saanut juuri ke-
silh valmiiksi oman yhteiskuntavastuu-
ta klsittelevin pohjapaperinsa. Hdn on
jopa jossain mdlrin ollut hanketta avit-
tamassa.

- Yhteydenotot ovat kylla tulleet
enemmdnkin vahinkovakuutuksen puo-
lelta. Tosin tiediin, ettd elekevakuutusala
on mukana Keskusliiton tyoryhmdssl,
Juutinen sanoo.

- Kansainviliselti foorumilta tieden,
ettd suuret institurionaaliset sijoittajar -

Matti Leppil?i Ty<ieliikevakuuttajat Te-
lasta painottaa, ettd yhteiskuntavastuu
koskee eldkeyhticiiti samalla tavalla kuin
muitakin yrirylaiai. Toiminnan luontees-
ta ja vastuusta johtuen ehka vielakin
konkreettisemmin.

- Yrithmme viele kuluvan syksyn ai-
kana saamaan aikaan sijoitustoimintaa
koskevat yhteiset perusperiaatteet mah-
dollisimman lyhyesti ja ytimekkidsti.
Tame ry6 on Telassa jo meneillidn, sa-

noo Leppdli.
Elekealan sijoitustoiminta on niin

pitkajanteista toimintaa, ettd kovin tark-
koihin ohjeisiin ei hlnen mukaansa voi-
da kuitenkaan menni.

To inen yh teiskuntavastuun kannalta
keskeinen kysymys on omistajapolitiik-
ka. Miti on elakeyhti<iiden vastuullinen
toiminta hywin erikokoisten ja erilaisten
yritysten hallinnossa? Nokiassa eteen
tulee toisenlaisia asioita kuin monin ver-

kuten ellkerahastot - ovat yleensi liik-
keelle paneva voima monessa kysymyk-
sessi, mycis yhteiskuntavastuun saralla.
Niille on toimintansa luonteen takia ai-
kamoinen vastuu.

Juutiner.r nikee eldkevaro jen siioitus-
toiminnan hyvdnd esimerkkinl yhteis-
kuntavastuullisesta toimi nnasta. El:ike-
rahasrojerr ia -yhrioidcn sijoirusstraregi-
oisra priltrlvien on kvett.tva arvitrinraan
pitkln aikavrilin riskien hallittavuutta
tulevien cllkkecnsaajien puolesta.

- (llen odottanut, ettri milloin ehke-
varojen sijoittamisestir alctaan e nem-
mdnl<in puhua ja kantaa huolta rncilld jr
n.raailmalla, Nliden asioiden olisi hlvri
tulla niiklrurimmin esille, aprikoi Juuti-
nen.

Sirpa Juutincn korostaa kuite r.rkin,
etra vh rcisktr rrtilvast uusta ort r:tportoi t rt-

va vapaaehtoisuuden ja irvoimuude n
pohjalta. Minkirinlaista pakkoa ei saa

olla.
Se lislii luott,rmusta, mikd onkin

koko asiarr loprrllinen tav()ite.

Teksti: louko Moilonen
Kuvot: Uzi Voron

roin pienemmissi kotimarkkinoiden yri-
ryl.rsissii.

- Pyrimme lciy'tamean omistajapoli-
tiikkaankin yleiset yhteiset linjaukset,
Guide Line -tyyppiset ohjeet, joiden
pohjalta kunkin eliikeyhtitjn on helpom-
pi omaa toimintaansa miettid, sar-roo

Matti Leppiila.
Leppelii muistuttaa, ettd eldkeala on

monelta osin yhteiskuntavastuun edella-
kavija. Tyomarkkinaosapuolet ovat tii-
viisti kolmikannassa mukana tekemissd
alaa koskevia pdiitriksi?i kaikilla tasoilla,
kuten esimerkiksi Telan sijoitusasioita
kisittelevdssl neuvottelukunnassa.

Tela onkin hlnen mielestdln luonte-
va foorumi silloin, kun alalla keskustel-
laan yhteisistl lin.iauksista yhteiskunta-
vastuun eri lohkoilla.

E [i)eh]<e \ o 2oo2

Teksti: louko Moilanen
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lklsyrjin rd alkaa 3 5-vuoti-
aana. Tyomarkl<inoilla 40-
vuotias on rajoilla ja 50-
vuotias jo hautausmaan

reunalla. (5 1-vuotias tyr;nhakija)
Tama petee tdndinkin, vaikka tyii-

syrjintdd kdsitteleva turkimushaastattelu
tehtiin ennen ike- ja ryky-kampanjoita.

Ihmisen arvo tyrimarkkinoilla laskee
jyrkasd jo neljiinkympin korvilla. Siksi
ty<itt<imyysputki on edelleen monen
vayle elekkeelle. Keski-ikiiisistd syrjdyte-
tyistd on tulossa minimituloilla kitkutte-
leva elekeleisjoukko. Ldhivuosina Suomi
saakin varautua paitsi vdestcin ikiiiinty-
miseen mycis kciyhyyden kasvuun.

TyOssakayvistd "hyvlosaisista" yhl
useanpi haluaa vetdytyd vapaalle etuajas-
sa. Monessa yriryksessd kuusilcymppinen
ryontekijli on nykyldn harvinaisuus.

Ikiinrywln osa on pdrjdtl rydelamen
marginaalissa, suhdanteiden, rycimarkki-
najdrjestelyjen ja ikiisyrjinniin kaweessa.
Viimeiset tycivuodet ovat henkisesti ra-
sittavimpia, vaikka hiljaista tietoa ja
osaamista olisi muillekin jakaa.

- Pit;iisi olla kapee, nopee ja upee,
tiivistdi erds harmaan vycihykkeen sin-
nittelijii.

Jyvaskylan yliopiston Ikii, ryri ja su-
kupuoli -rurkimus kesittelee ikeenrymi-
sen hallintaa viimeisinl rycivuosina. Tirt-
kimus tarkastelee 56-64 -vuotiaiden ti-
lannetta ja selvittdd, millaiset ihmiset
pysywit tyrissd pitkiln, miksi, ja miten
rydnantaja heiti kohtelee.

Ty<intekijiit tunrevar selkinahassaan
qycin tehostumisen ja vaatimusten kas-
vun. Kiire kasvaa ja nopea muutostahti
vaatii koko ajan uuden oppimista. On
myris pysyttdvl nuorekkaana, ei ole va-
raa rupsahtaa.

Ty<istii silti pidettiin, silln se pitiiii ih-
misen kiinni elamdnmenossa. Ikaenry-
neetkaen eivlt vapaaehtoisesti jiittiiisi
ryci,elamiia vaan haluavat oppia uutta ja
testata kykyjadn siinl kuin nuoremmat-
kin.

HenkikistcipdiillikOt toki taitavat ika-
retoriikan. Seniorien voimavaroja ja ko-
kemusta ylistetdln, mutta kahdesta haki-
jasta tycihrinoctaja valitsee aina sen nuo-
remman. "Se kun oppii helpommin ta-
lon tavoille ja prytae palkkaakin vdhem-
mIn."

Syrjint?i idn perusteella on lailla kiel-
letry. Se on ravallisin syrjinnin muoro.
mutta siitl puhutaan vdhiten. Epdsuo-
raan ja suoraan ikdsyrjinthtn trirmdi
kaikkialla: tyriehmissi, mediassa, mai-

"Rumo
okko piloo
yrityskuvon"

lktinhoa
suomalaisittain

nonnassa, politiikassa. Nuoruus on valt-
tia - vaikka suomalaisten enemmist<i on
keski-ikiiisili tai vanhempia.

Ikiisyrj intii yltil harvoin tilastoihin.
Tirtkimukset osoittavat yli 40-vuotiaita
naisia syrjittdviin miehia enemmln. Joka
neljis suomalaisnainen ot 45-64 -vuo-
tias, kaikkiaan heitd on yli 600 000. Kes-
ki-ikiiiset naiset ovat yhtti hyvin koulu-
tettuja kuin miehet, muna silti yli 55-
vuotiaiden naisten rydtt<imyys on ylei-
sempli kuin 30-40 -vuotiaiden.

Koska episuoraa iklsyrjintli on vai-
kea mitata, tilanteesta ei ole tarkkaa ku-
vaa. Se kuitenkin tiedetiln, etti iklsor-
to on yleisempiii kuin sukupuoleen,
kansallisuuteen tai uskontoon liittyvzi
syrjintd. Ikjsortoa pidetddn muita syrjin-
timuotoja sallitumpana, vaikka sekin
loukkaa ihmisoikeutta.

Tytisyrj intiilaki kieltiiii ik2isyrjinniin
seke ryossI ettd ryiih6nortotilanteessa,
murta sen kdytlnntin merkirys on vehai-
nen. Ikdsyrjinnin niytt<i kun on oikeu-
dessa hankalaa.

Mikean ei estd rytinantajia karsimasta
ikdlntyneitl hakijoita jo alkumetreilh.
Suoraa syrjintli.i varrruneer tytinhakijat
kokivat ty<ih6notossa. He saivat usein
kuulla, etti paikkaan haetaan nuorem-
paa henkiloi. Tai brutaalisti: "sehan olet
vaihdevuosi-idssl" tai "me ei oteta tdnne
ikeentyneiti nurkkiin nukkumaan ja
ehkett5 odottamaan". Naisten saatettiin
antaa ymmirtdii, ettl "ruma akka pilaisi
firman imagon".

Tytissd haastateltavat kertoivat koke-
neensa tyonantajan ikdsortoa, kun kyse
oli koulutus- tai ylenemismahdolli-
suuksista tai organisaatiouudistuksesta.

Terttu Levonen
Toimittojo,YTM

Tyiitovereiden syrjintl ilmeni kiusaamisena,
Ioukkaavina kommentteina .ia haluttomuu-
tena tytiskennelle ikeentyneiden kanssa.
- .l .r ..Juoraa lkasyrrrntaa Koettlln myos rrtlsano-
mistilanteissa.

Ikejohtamisesta tehry tutkimus puoles-
taan osoittaa, ettl yritysjohdon ja nuorten
hyvin koulutettujen ikdasenteet ovat ryttpai-
koilla kielteisimmdt. Siksi laman tullen
ikalntyneiden tytinteki.ltiiden asema on
uhatuin.

Nuoret uraohjukset ndyttlvdt uskovan,
ettd kaikkiin ongelmiin kiyryy kirjoista rat-
kaisumalli. Inhimillisessl vuorovaikutukses-
sa tuloksena on pelkkaa laskelmointia.

Euroopan sivistymaissa opetukseen kuu-
luu tieteen rinnalla filosofia ja taideaineita.
Meilliikin koulutukseen tulisi pikimmin li-
siti taideaineita ja "ihmisdetoa'. Ne laajen-
taisivat nuorten maailmankuvaa ia opettai-
sivat ihmisyyden arvostusta .ia vuorovaiku-
tusta. Nykymenolla korkeakouluista valmis-
tuu varsin yksiviivaisia ja urautuneita suun-
nanndytrd.jid.

Viisikymppisten saneeraus luo kulttuu-
ria, missl opitaan, ette vain nuorekkaat ja
riuskassa kunnossa olevat pdrjddvlt.

Entl sitten kun kolmikymppisten me-
nestyjien askel lyhenee ja vauhti hiljenee?
Lopahtaako urakehitys? Onko kaikki kiva
eldmissd ohi heiltiikin?
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Etakeuudistus etenee

Vuoden zoo5 alusta eldke lasketaan koko tyiiuran patkkoien
perustee[[a. Erillistti eliikepatkan laskusddnttid ei endd ole vaan

eldke lasketaan kunkin vuoden patkan ia karttumaprosentin
perusteella. Eldkkeiden yhteensovituksesta Iuovutaan, ainoas-
taan yhteensovitus liikenne- ia tapaturmae16kkeiden kanssa
siiityy.
Muiden uudistusten ohe[[a mytis etdkkeiden rahastointi muut-
tuu. Vuosina 2oo3 - zot3 vanhuuseldkkeiden rahastointia
lisdtddn, mikd hetpottaa iatkossa tytieliikemaksujen nousupai-
netta.

Tytintekijella on oikeus saada 63-
vuotiaana siihen mennessd ansaitseman-
sa eleke vihentimlttomene. Edellytyk-
send on nykyiseen tapaan, ettd ryosuhde
pdlrtyy. Vanhuuselakkeen voi ottaa var-
hennettuna 62-vuotiaana, jolloin ansait-
tua elikettd pienennetddn 7,2 prosenttia
eli 0,6 prosenttia yhtd varhennuskuu-
kautta kohti.

Nykyinen varhennettu vanhuuseleke
lakkaa. Sen voi kuitenkin saada ennen
vuotta 1945 synrynect 60 vuotta tdytet-

rydIn. NIin pyritdin estlmddn vdliinpu-
toam iset.

Nykyisen palkkaindeksin sijaan elck-
keen laskennassa kiytetdin palkkaker-
rointa. jtrssa palkkamuutosten pairro on
80 prosenttia ja kuluttajahintoicn paino
20 prosenttia. Kaikkia elakkeitd tarkiste-
taan eLikeindeksilla, jossa palkkojen pai-
no on 2() prosentria ja hintoicn paino on
80 prosenttia.

Patkattomat ajat mukaan

Vuodesta 2005 alkaen ehkkeeseen ei vai-
kura endd rydsuhteen piruus vaarr vain
ansiot. Palkattomilta ajoilta eleke kart-
ruu nraksettujen eruuksien perusteer)a
olevan ansion tai tyritulon perusteella.
Elekcttd karttuu 100 prosenttia ditiys-,
erityisditiys, isyys- ja vanhcmpainraha-
kausilta etuuden perusteena olcvasta an-
siosra. Lisiksi iitiys, eriryisditiys- ja van-
hempainrahakauden jalkeen karttuma
jatkuu siten, ettd karttuma-aika koko-
naisuudessaan on 1 2 kuukautta. Jatko-
karttuma tulee kerran lasta kohden.

Vuorotteluvapaan ja ansioon suh-
teutetun tycittomyyspdivdrahan aialta
ehkettl karttuu 75 prosenttia etuuden
perusteena olevasta ansiosta. Muidcn an-
siosidonnaisten pdivdraha-aikojen kuten
sairausplivrirahan osalta eldkctti karttuu
65 prosenttia etuuden perusteena oIevas-
ta ansiosta. Neilte kaikilta palkattomil-
ta ajoilta eldketti karttuu 1,5 prosenttia
vuodessa.

My<is opiskeluajalta seka alle kolme-
vuotiaita lapsia hoitaville hoitovapaalla
oleville henkilciille karttuu eldkettd.
Heille ellkekarttuman laskennallisena
perusteena on 500 euron kuukausian-
siot.

Elakkeen karttuminen palkattonriIta
ajoilta ei siis enii ole riippuvainen sovel-
lettavasta elakelaista eike siita, palaako
tyontekijl saman tyonantajan palveluk-
seen palkattoman jakson jzilkeen. Uudis-
tuksen jdlkeen mycis tyoelimdn ulko-

KokaWur&
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vun kiistaansa elekepalkan laskentamal-
lista. Nyt solmittu sopimus tiydentdd ja
tdsmentdd vuosi sitten marraskuussa teh-
tyd yksiryisalojen tytreldkkeiden kehittd-
mistd koskevaa sopimusta. Uudistuksen
tarkoituksena on myohentdd keskimid-
rlisti ehkkeelle siirrymisikdd ja sopeuttaa
eldkejlrjestel mI keskimddrdisen eli najan
jatkuvaan kasvuun.

Yksityisen sektorin lainmuutokset an-
netaan eduskunnalle viele tlni syksynd.
Voimaan ellkeuudistus tulee pldosin
vuoden 2005 alusta. Se mahdollistira
myos yksityisen sektorin tyijeldkelakicn
yhdistlmiscn, joka pyritldn toteutta-
maan mahdollisimman pian vuoden
2005 jalkeen.

Uuteen elikkeen laskusddntcion siirry-
tdin siten, etti vuoden 2004 lopussa
muodostetaan jatkuvista tyrisuhteista va-
paakirja nykyisten s:ilnnristen mukaan.
Eldkettd mycinnettlessl tdm[ vapaakirja

korotetaan laskentahetken tasoon uudella
palkkakertoimella.

Elaketta karttuu 18 ikivuodesta 68
vuoden ikd.in. Elekkeen laskusddnnrissd
painotetaan ryduraperiaatetta korottamalla
karttumaprosenttia iin mukana. Tydnteko
ennen 53 vuoden iked kartuttaa elikette
1,5 proscnttia vuodessa. Ikavelille 53-62
karttumir on 1,9 prosenttia vuodessa ja
ikavalilli 63-68 elikettd karttuu 4,5 pro-
senttia vuodessa.

Muutoksen osittaiseksi rahoittamiseksi
yli 53-vuotiaiden tycintekijtriden elake-
maksu nousee noin 30 prosenttia vuodes-
ta 2005 lehtien. Tytrelakemaksun nousus-
ta huoIimatta e[akkeiden nettosumma kui-
tenkin kasvaa: maksun korotuksella rahoi-
tetaan noin kolmannes lislkarttuman kus-
tannuksista.

f oustavasti vanhuuset6kkeelle

Vuodesta 2005 vanhuusellkkeelle voi jaeda
joustavasti 62-68 vuoden idssl. NIin ne,
jotka jarkavat ry,trntekoa pitkaan, hyorJvet
myris loppuvuosien korkeista karttumista.
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puolella olevillc pientd lasta hoitaville
karttuu elakettl.

Tytikyvytttimyysele ke
ja tuleva aika

Vuoden 2005 alusta siirrytidn malliin,
jossa kaikkiin tyokyvyttrimyyseldkkeisiin
liittyy tuleva aika. Oikeus tulevan ajan
eldkkeeseen miirdytyy eleketapahtumaa
edeltineen viiden kalenterivuoden ( =
tarkasteluaika ) ansioiden perusteella.
Tulevan ajan elikkeen perusteena on tar-
kasteluaikana saatu jen, palkkakertoimel-
la elekkeen alkamisvuoden tasoon tarkis-
tettujen ansioiden perusteella laskettu
keskimdlriinen palkka.

Mycis palkattomilta ajoilta eldketth
kartuttavien etuuksien perusteena oleva
ansio lishtldn tarkasteluajan ansioihin.
Tyottrimyysturvan peruspdivdrahan ja

rycimarkki natuen ajalra ansioperusteena
kdytetlln tuhatta euroa kuukaudessa.
Opiskeluajalta rulevan ajan ansioperus-
te on 12 000 euroa vuodessa.

Tulevan ajan elekkeen saaminen
edellyttii, etta tydelekevakuutuksen
alaisia ansioita on elaketapahtumavuo-
den ja siti edeltdneiden kymmenen vuo-
den aikana kertynyt vlhintlln 12 000
euroa. Teme korvaa nykyisen 12 kuu-
kauden mittaisen tyriskentelyedellytyk-
sen eldketapahtumaa edeltdvln kymme-
nen vuoden aikana. TycikywyttrimyTs-
elakkeen tuleva aika lasketaan 63 vuo-
den ikdan saakka. Tulevan ajan karttuma
on 1,5 prosenrtia vuodessa 50 vuoden
ikean saakka ja 50 vuoden ilstd 1,3 pro-
senttia vuodessa.

Koska tuleva aika liitryy kaikkiin ry6-
kywyttdmyyselakkeisiin, ei tdmln oikeu-
den olemassaoloa voida endl kd.yttld
kuntoutuskriteerini. Edellytys korva-
taan silld, etta tulevan ajan eldkkeen pe-
rusteena olevat ansiot viiden vuoden tar-
kasteluajalta ovat vlhintddn 24 000 eu-
roa.

Nuorina tycikywyttcimiksi tulevien
eliketason varmistamiseksi nuorten ryci-
kpyttomien elikkeiti korotetaan ilstd
riippuvalla kertoimella sen jilkeen, kun
eldke on jatkunut viisi tiyttd kalenteri-
vuotta. Korotuksen saa aikaisintaan 24-
vuotiaana, jos tyrikpyttomyys on alka-
nut sind vuonna, kun tlyttdd I 8. Koro-
tus on 21 prosenttia 24-26-vuodenias'
si ja pienenee sen jdlkeen 0,7 prosenttia
kutakin ikdvuotta kohden. Korotusta ei
enli myrinnetii, jos ryiikpyttdmyys al-
kaa 50 vuoden iln tlyttlmisen jilkeen.

Tytitttimyysetike poistu u

Ikddnryneiden tycitttimyysturva siirre-
tldn eldkejirjestel mistd tyottbmyystur-
vajdrj estelmdln. Siten tycittrimyyseldk-
keeseen ei endl ole oikeutta vuonna
1950 rai sen jilkeen synryneille. Tyorrri-
mryselake korvataan oikeudella tyritt<i-
myysplivirahaan 65 vuoden idn tlytti-
miseen saakka.

Tyrittrimyyselakkeen lakkaaminen
korvataan niin, etti lisipiiviin oikeute-
tulla on mahdollisuus iaidi 62 vuoden
idssi vlhentlmdttcimllle vanhuuselik-
keelle. Tlllaisella henkilc;lla on siis mah-
dollisuus valita joko vanhuuseldke tai
tydtttimyyspdiviraha 65 vuoden ikiin
astl

Uusi elinaikakerroin

Elinajan odotteen jatkuvaan kasvuun
raudutaan ottamalla kdytttrcin elinaika-
kerroin, jota soveUeraan ensimmdisen
kerran vuonn a 2009. Vanhuuseleke ker-
rotaan elekkeellesiirtymisidstd riippu-
matta sen vuoden kertoimella, kun
keensaaja rayui 62. Yksiltjllisiin varhais-
elikkeisiin, ry<ittdmyyseldkkeisiin ja osa-
aikaehkkeisiin elinaikakerrointa ei kui-
tenkaan sovelleta. Myciskdin lapsenelik-
keeseen sitd ei sovelleta.

Elinaikakerroin on sovellutus
sissa toteutetusta jdrjestelystd.
nrissd e[inaikakerroin tarkoittaa elinien
pidentyessd sitd, etti tycintekijdn tulisi
ty<;skennella hieman pidempddn, jotta
varmistaisi tavoittelemansa tasoisen eldk-
keen.

Suojasddn ntis vuoteen 2o12

Ennen vuotta 2012 elilkkeelle jldvien
ehke lasketaan myos nykyisten sidnncis-
ten mukaan, jos rycintekija n 31 .12.2004
voimassa ollut ryosuhde jatkuu eldkkeel-
le siirtymiseen saakka. Elaketta lasketta-
essa ryosuhdetta kesitellaen yhdenjaksoi-
sena mycis vuodenvaihteen 2004 yli.

Nykyisessd laskutavassa mycis vuoden
sddnto slilyy, samoin lapsenhoitoajan
eldkepalkan laskusddntci ja huonojen
vuosien poisjdtto valintavuosista. Nyky-
sdinnciin lasketrua elakettd verrataan
uudella tavalla laskettuun ehkkeeseen ja
parempi elike mycinnetddn.

Aino Lossilo
Eldketurvakeskuksen lakiosaston

lakimies
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Esimerkkitapauksia

Erot
Nykytaki Uusi laskentatapa

- Etiike karttuu z3-59t,5"/ofv - Eliike karttuu t8-52-v.t,5"/"fv
- Etiike karttuu 6o-65 2,5"/"fv - Eliike karttuu 53-62-v.t,9"/ofv

- Eliike karttuu 53-58-v. 4,5"/"fv
- Ettike raiataan 6oo/":iin korkeim- - Eliikkeeltd ei raioia
masta eliikkeen perusteena
olevasta palkasta
- Eldkkeen perusteena olevia palkkoia - Eldkkeen perusteena olevia palkkoja
tarkistetaan TEL-indeksillii (SolSo) tarkistetaan palkkakertoimetta (8o/zo)
eliikkeellejiiimishetkentasoon eldkkeellejddmishetkentasoon
- El2ike lasketaan tytisuhteittain - Eliike lasketaan jokaisen vuoden
tytisuhteen ro viimeisen vuoden ansiosta, josta vtihennetty
palkkojen keskiarvosta, josta palkansaajan maksu
viihennetty palkansaajan maksu

euraavlssa €31lnQ].
keltsl on otetettu,
ettil henklttin ty6urat-
la hinen palkkansa

tasalsestl foka vuosi ytei-
nousua Yastaa-

Esimerkki r. Henkilti tytiskentelee
r8-vuotiaasta 65 vuoden ikdtin asti

Nykytain mukaan henkiltin eldke
on 5o o/o korkeimmasta eliikepalkas-
ta, mutta viimeisestd bruttopalkasta
tiissti tapauksessa n. 53"h. (to6g el
kk)

Uusi laskentatapa antaa 81 7o

koko tytiuran e16kkeen perusteena
olevasta keskipatkasta, mutta 68 %

isestd (r:88 e/kk)
della taval-

eliikkei-

Esimerkki 4. Henkitti tytiskentelee
z5-vuotiaasta 55-vuotiaaksi. Hdn
opiskelee 5 vuotta yliopistossa en-
nen tytieldmddn tuloa ia hoitaa van-
hempainpdivdrahakauden yhtd lasta
kotona tytisuhteen jatkuessa.

Nykylain mukaan opiskelusta ei
kartu eldkettd. Lapsenhoito tytisuh-
teen kestiiessii ei katkaise tytisuh-
detta, eikd heiken nii eliiketurvaa,
joskaan ei parannakaan. Uudessa
laskentatavassa opiskelu kartuttaa
eldkettd 5oo euron palkan perus-
teella enintiitin viideltd vuodelta.
Palkaton lapsenhoitoaika kartuttaa
eliikettti ptiivdrahan perusteena ole-
van palkan perusteella rz kuukau-
delta ja sen i6lkeen 5oo euron pe-
rusteella, kunnes lapsi on 3-vuotias.

Nykylain mukaan henkiltin eldke
on 6o "/o korkeim masta eliikepalkas-
ta, mutta viimeisestd bruttopalkasta
tdssd tapauksessa n. 54"/.. (t6o7 el
kk)

Uusi laskentatapa antaa n.73"/"
koko tytiuran eliikkeen perusteena
olevasta keskipalkasta, mutta n. 63
% viimeisestd palkasta. (r8g+ ei kk)
llman [apsenhoitoa ja opisketua eld-
ke oli63 euroa pienempi.

Euromddrdinen ero uudella taval-
la ja nykytavalla laskettujen eldkkei-
den vdlilld on 287 e/kk.

Marjukko Hietaniemi
Eldketurvakeskuksen suunnittelu- la

laskentaosaston tutkiia

olevasta keskipalkasta, mutta n. 55
o/" viimeisestd palkasta. (roZ5 e/kk)

Euromddrdinen ero uudella tava[-L - la ja nykytavalla laskettuien etiikkei-

3. Henkitti tytiskentelee
55 vuoden ikd6n asti,

ty6kyvytttimtiksi
nykylain mukaan hy-
\2 Yon vuosittaisen

karttum en iiistd 6o vuo-
n karttuman 6o-den ikd6n

65 ikiivfllitle. Uuden tavan mukaan
henkitti saa hyvdkseen 1,3 o/o:n l(art-

lklivtititle 55-63.
Nykytain mukaan henkiltin eldke
n. 57 "/" korkeimmasta eldkepa[-

sta, mutta viimeisestd bruttopal-
kasta tdssd tapauksessa n. 5t o/o

e/kk)
"Uusi laskentatapa antaa n. 63 %

koko tytiuran elSkkeen perusteena
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Laskuperustekorosta
tulossa

eltkerahastoien
ttydennyskerroin rahaste[eft

rnittar:ltsi
kassun

\f*karer*isnus eE*ke-

tr yriehkejdrj estelmdn kilpai-
lusta jitti oman mietintrin-
si viime raJvena laajapohjai-
nen tyriryhml, jonka pe-

rdsimessi oli STM:n ylijohtaja Tarmo
Pukkila. Se saikin koko joukon ehdotuk-
sia aikaiseksi, ja osa niistd on jo totcutet-
tu. Avoimeksi jdi muun muassa laskupe-
rustekoron mdirittely.

Avoimia kysymyksii varten perustet-
tiin yhden miehcn ryiiryhmn, eli Elike-
turvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka
Rantala nimitettiin selvitysmieheksi.
Rantala sukkuloi kesdn ajan kuunnellen
eri osapuolia ja iirri oman raporttinsa so-
siaali- ja terveysministeri Maija Perholle
syyskuun alkupuolella.

Rantala ehdotti, etti laskuperusteko-
rosta nykyisessl muodossaan luovutaan ja
tilalle otetaan kaavamaisempi eldkerahas-
tojen tiydennyskerroin. Kun kertoimen
arvoon lisitlin kolmen prosentin rahas-
tokorko pddstiin nykyisccn laskuperuste-
korkoon, joka on siis eldkerahastosiimojen
peruste.

Uusi triydennyskerroin on Rantalan
mielestd helpommin ennustettavissa, kun
se perustuu kaikkien tiedossa olevaan ja
yksikdsitteiscen laskentatapaan.

Rantala kuvasi leikillisesti uutta laskukaa-
vaa niin yksinkertaiseksi, ettl kuka tahan-
sa voisi tavallisella taskulaskimella laskea
rahastoihin ja toisaalta toimintapddomiin
menevlt osuudet kunhan vaan eldkclai-
tokset antavat tarvittavat pohiatiedot.
Ennakkoon tiedossa oleva kaava lisiisi
Rantalan mukaan jlrjestelmin lapin:iky-
\yytte.

Terkein ja midrddvin elekevastuiden
tdydennyskertoimen laskentaan vaikutta-
va tekijd olisi jatkossa kaikkien ryrieldke-
laitosten yhteinen, keskimddrlinen vaka-
varaisuusprosentti, eli toimintapdioman
suhdc vastuuvelkaan.

Kun alan kcskimllrdinen toiminta-
pdioma suhteessa vastuuvelkaan nousee,
kipuaa kerroin yl<is ja rahastot kasvavat
nopeammin. Vakavaraisuuden laskiessa
rahastoja tiydennettiisiin vdhemmdn.

Eriryisen jyrkxti rahastojen karttuminen
vdhenee, jos vakavaraisuusaste tippuu alle
20 prosentin.

Uusi tekniikJ<a toisi rahastojen tuoton
mddrittelyyn mukaan automatiikkaa ja
kaivattua joustoa: hywini aikoina laariin
kerdttiisiin enemmin varoja tuleviin
elikkeisiin, muulloin vahvistettaisiin eli-
kelaitosten hartioita kestdmddn vaikeiden
aikojen yli.

Keski miirl isr i vakavaraisuusprosen t-
tia mllrlttiessi yhdenktrin eldkelaitoksen
paino ei saa nousta yli 20 prosentin. Toi-
saalta jokainen eldkelaitos tulee mukaan
vdhintiin I 0 prosentin vakavaraisuudel-
la.

Laskenta El6keturvakeskukseen

Rantala ehdotti, ettd uuden tlydennys-
kertoimen laskisi elikelaitosten antamien
tietojen perusteella Eleketurvakeskus. Se

kuulisi laskennan kuluessa rycimarkkinoi-
den keskusjdrjestrijd, koska ne edustavat
viime kddessd ryrieltkkeiden maksajia.
laskelman kasimelisi ETK:n hallitus, joka
tekisi kertoimen vahvistamista koskevan
esityksen sosiaali- ja terveysministeritille.

Nykyisin laskuperustekorosta tekee
ehdotuksen ryrimarkkinajdrjestrijen neu-
vottelukunta eri osapuolia kuultuaan.

Mytis selvirysrycin tulol<sen vastaanot-
tanut ministeri Perho piti hyvdnd sitl, ettl

Tytieliikerahan sijoitustuottoja ohiattai-
siin rahastoihin enemmin silloin, kun
elfl kelaitosten yhteen laskettu vakavarai-
suus on hyvi. Huonoina aikoina vahvistet-
taisiin puolestaan toimintapii6omia,
esittee tydeltikejiiriestelman kilpailuolo-
suhteita kesin aian selvittdnyt toimitus-
johtaja f ukka Rantala.

laskenta kulkisi "virallisempaa reittil pit-
kin':

- Uudesta laskuperustekoron kaavas-
ta on nyt saatu selvd ehdotus. l-askenta-
malli ja siihen liitrywd hallintomenettely
uudistuisivat ehdotuksen my<itI. Tissd
on tehry perusteellista jahyvna rydti, sa-
noi Perho selvirysraportin luovutustilai-
suudessa.

Perho lupasi, ettd ministeriti pyrkii
antamaan tarvittavat piltcikset tai mah-
dolliset lakiehdotulaet selvitysmiehen e.si-

ryksen pohjalta vield istuvan eduskunnan
aikana.

Selvirysmies Rantala korosti, ettd he-
nen ehdotuksessa.an on kyry-yr kokonai-
suudesta, joka olisi toteutettava sellaise-
naan. - Kovin paljon tdssi ei tinkimisen
varaa ole, hln vakuutti.

Tekti: louko Moilanen
Kuw: Eijo Hiltunen

tinisteri taiia Perho lupasi vledi selvi-
tysmies lukka Rantalan ehdotukset kisat-
telyyn vieli lstuvan eduskunnan aikana.
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desta saadaan erilainen kuva mycis sen mukaan, verrataanko
pelklstidn ry<istd kerryneitd eldkkeitd vai eldketuloa. jossa ovat
mukana sekl kansaneldkkeet etti perhe-elakkeet.

Pelkdstldn ty<isti karttuneissa elekkeissd naisten keskiela-
ke on vain 60 prosenttia miesten elikkeestd. Suureen eroon
vaikuttaa se, ettl vanhuuselekeiln ylittdneiden elaketulot pai-
nottuvat keskiarvoissa. Joukossa on vieh paljon pitkiiiin ryti-
markkinoilta pois olleita naisia, joiden ryrielnke on pieni.

Kuva sukupuolten eldke-erosta muuttuu, kun verrataan
hiljattain elakkeelle siirryneiden ry6eliikkeitii. Naisten ansio-
tytin lisddntyminen nikyy siind, etti naisten rytistd karttunut
eleke nousee 70 prosenttiin miesten elikkeestl. Tyrivuosien
midrissd ei ole endl sukupuolten vililld huomattavia eroja.
Ero aiheutuu suureksi osaksi palkkauksen eroista, mutta myris
muilla tekijdilld on merkirystr.

Eliikeitiriestelmi tasaa eroja

Elekejerjestelmi toimii sukupuolten ehke-eroja tasaavasti.
Kun tyrieldkkeend omaelikettd saavien vertailussa otetaan
huomioon myris kansanelekkeet ja perhe-eldkkeet, naisten
kokonaiseleke on jo 78 prosenttia miesten elikkeestl. Nais-
ten vertailuasema paranee huomattavasti, kun arvioidaan jdrr-
jestelmdn vaikutuksia kokonaisuudessaan.

Kansaneldke tasaa elake-eroja tuloasteikon alapdlssl ja
kaventaa samalla sukupuolten vilistd eroa. Kansaneldkkeen
merkirys eldke-erojen tasaajana kuitenkin vdhenee tulevaisuu-

Kokonais-
ellke

Omaan ty6-

- 

uraan

Naisten ja miesten keskietdkkeiden ero on viimei-
sen kymmenen vuoden aikana supistunut vain
hiukan. Niukka ja hidas muutos tiittyy siihen, etti
sukupuolten palkkaero on pysynyt pitktitin
samana. Naisten ansiot ovat yhe noin neljd
viidesosaa miesten ansioista.
Koko kuvaa sukupuoten ja eldkekertymdn vdlisis-
td monitahoisista sidoksista ei kuitenkaan tunne-
ta hyvin.

dessa, kun yhe useamman rytieldke ei oikeuta kansaneldkkeen
saamiseen. Talla hetkella pelkan rytielakkeen saajia on miehis-
td jo hiukan yli puolet ja naisista kolmannes.

Naisten ansiorytin lisldnryminen ja tytieldkkeen merkiryk-
sen kasvu niikyy hywin siind, ettd pelken kansanelekkeen va-
rassa olevien elekeleisten osuus pienenee nopeasti. Muutos on
ollut huomartava nimenomaan naisilla. Pelkkaa kansaneldket-
tI saavien naisten osuus on 1990-luvulla pienenrynyt 24 pro-
sentista 13 prosenttiin. Miehilla vastaava osuus on pienenry-
nyt parilla prosenttiyksikdlle, tella hetkella se on seirsemdn
prosenttia.

Kansanelikkeen ohessa mycis perhe-elike tasaa sukupuol-
ten vllisti eldke-eroa. Perhe-elikkeen merkirys eron tasaajana
heikkenee jossain mddrin perhe-ehkeuudistuksen vuoksi.
Runsaasta 1,2 miljoonasta elekeleisesta leskenehkettl saa noin
viidennes. Valtaosa heisti on naisia, joista monet ovat jddneet
leskeksi jo ennen vuotta 1990. Heidln leskenelikkeensi on
tiysimddriinen.

Vuoden 1990 perhe-ehkeuudistuksessa otettiin kdytt<itin
niin kutsuttu eldkesovitus, i<-rssa lesken oma ryticldke otetaan
huomioon leskeneldkettl mdirdttlessl. Mycis miehet tulivat
tuolloin leskeneldkeoikeuden piiriin. Kun molemmat suku-
puolet ovat oikeutettuja leskenehkkeeseen ja kun puolisoiden
tulosuhteet vaikuttavat leskenelekkeen miirdin, leskenelek-
keen merkirys sukupuolten elake-eron kaventajana todennd-
k<iisesti vdhenee.

Ero kutistuu hitaasti

Naisten ja miesten keskielekkeiden ero on supistunut viimei-
sen kymmenen vuoden aikana vain vahen (ks. kuva). Kun
tarkastellaan eldkkeensaajien elaketuloa melko lyhyella aika-
vdlilld, muutos on odotetusti hidas.

Miesten ja naisten elake-ero on pysynyt, koska mycis su-
kupuolten palkkaero on pysynyt sitkelsti samalla tasolla. Seke

ansiokehirystd kuvaavat tilastot ettl monet tutkimukset osoit-
tavat palkkaerojen kaventuneen viime vuosikymmenine hi-
taasti. Naisten palkat ovat edelleen noin nelja viidesosaa mies-
ten palkoista. Kun ero selitryy suureksi osaksi miesten ja nais-
ten ammatillisesta ja aloittaisesta eriyrymisestl, nopeaa muu-
rosta ei ole odotettavissa.

Kun eleke maarayryy palkan lisdksi rycivuosien perusteel-
la, muutokset miesten ja naisten ryriuran kestossa vaikuttavat
eleke-eroon. Suomalaiset naiset ovat olleet historiallisesti kat-
soen pitkeen ja tiiviisti tyriehmlssd. Tema nakyy rytikoke-
muksen mddrdssi niin, ettd keskimilrlinen ero miesten ja
naisten ryciuran kestossa on vain muutamia vuosia. Ikaanty-

Suku uolten
ke-ero

oDrcnenee' hitaasti
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neessa tydvoimassa ero on kolmesta nel-
jddn vuotta ja parhaassa tyoidssd olevilla
cnli noin kaksi vuotta.

Mycis osa-aikaryrin mddrien erot vai-
kuttavat miesten ja naisten ansioihin .ja
eleketuloon. Suomessa naisten tyrissl-
ololle on muihin Pohjoismaihin ja Kes-
ki-Euroopan maihin verrattuna ollut
tyypilliste osa-aikaryrin vdhlisyys. Eroa
sukupuolten valilla kuitenkin on, ja se

synnyttde osaltaan eleke-eroa. Naisista
viidennes tyriskentelee osa-aikaisesti ja
miehisti hiukan alle kymmenen pro-
senttia. Osa-aikarytitd tekevien osuudet
ovar nousseet pitkalla aikavllille vain
vihdn.

lsdt harvoin vanhempainvapaalla

Lastenhoitoa koskeva ryrinjako perheis-
sd ei ole merkittivdsti muuttunut, vaik-
ka naisten ryrisslkdynti on lislinrynyt ja
molemmat puolisot osallistuvat tyrieh-
mdln. Uusimman ajanklyttritutkimuk-
sen mukaan rytissd kdyvdt naiset kiytti-
vlt aikaa lastenhoitoon kaksi kertaa
enemmdn kuin tycissl kiywet miehet.

Lastenhoitotyrin epdtasainen jakau-
tuminen nlkyy perheiden arkiellmdssd
monella tavoin. Hywin harvoissa per-
heissi esimerkiksi lakisddteinen vanhem-
painpdiviraha-aika jaetaan puolisoiden
kesken edes osalta aikaa, vaikka vanhem-
mat voivat vapaasti pddttll 158 pdivln
pdivirahan kiytcistd.

Naisten suurempi vastuu lastenhoi-
torydste ndkyy myris hoitovapaan .ia osit-
taisen hoitovapaan kdytrissd. Hoitova-
paaseen on oikeus toisella vanhemmista
lapsen 3 vuoden ikaen asti ja osittaiseen
hoitovapaaseen eli lyhennetryyn ry<iviik-
koon aina sen vuoden loppuun saakka,
jolloin lapsi aloittaa peruskoulun. Osit-
tainen hoitovapaa-aika voi jatkua hyvin-
kin pirkaln perheessl, jossa on useampia
lapsia. Jos osittainen hoitovapaa-aika si-
sdltyT tyosuhteen kymmeneen viimei-
seen vuoteen, ansioiden alenema pie-
nentld elakepalkkaa, ja ehkekertymd
tistd rycisuhteesta pienenee.

Perheen tytinjako ennallaan

Asenteet vaikuttavat edelleenkin per-
heen sisiistd tyrinjakoa koskeviin rat-
kaisuihin. Uscimmissa perheissl lasten
hy'vinvoinnista huolehtiminen on ensi-
sijassa lidin vastuulla. Mycis perheen
tulojen maksimoimiseksi on 

.f 
lrkevdi,

etti pienituloisempi puoliso, joka

yleensi on vaimo, jii
hoitovapaalle tai lyhen-
tii tyoaikaansa lasten-
hoidon vuoksi. Tilastot
ja tutkimukset vahvista-
vat, etta lasten synrymi-
nen perheeseen vdhen-
tdd ditien tytipanosta
ansiotytihrin vuosiksi
eteenpdin, kun taas isi-
en ansiotyri nlyttiS lap-
siperheissi lisiintyvin.

Lapsenhoidon vuok-
si ryripanostaan vdhentd-
neen puolison elekeker-
tymi pienenee. Tame
johtaa hankalaan tilan-
teeseen erityisesti avio-
erossa, joka on arkipdi-
vdi monessa perheessl.
Hoivatyristi sopiessaan
vanhempien tulisi tie-
dostaa tydniaon vaiku-
tukset puolisoiden eli-
kekertymiin, silh avio-
erotilanteissa lapsenhoi-
dosta johtuvia menetyk-
sie ei huomioida.

Lastenhoitoajan karttuma niukka

Sukupuolten eldke-eron kannalta arvioi-
den lapsenhoitoajalta kertyvalla elak-
keelle on vain vdhdn merkirystl. Voimas-
sa oleva niin sanottu vuoden sddnto kat-
taa vain ditiys- ja vanhempainpiivdraha-
ajan. Kerrymdaika on lyhyt moniin Eu-
roopan maihin verrattuna, joissa elik-
keen karttuminen usein jatkuu, kunnes
lapsi on kolme- tai neljdvuotias.

Suomessa elekkeen karttuminen lap-
senhoitoajalta riippuu myris lidin tyd-
markkina-asemasta ja ty<inteon jatkamis-
ta koskevasta ratkaisusta. Tydsuhteesta
iitiyslomalle jiivit voivat kartuttaa eld-
kettd ditiys- ja vanhempainpeivaraha-ajal-
ta. Edellyryksenl eldkkeen karttumiselle
on, etta diti palaa ryr;hdn vuoden sisilli
litiysloman alkamisesta. Julkisella sekto-
rilla rycihcin paluuta ei edellytetd.

Arviolta alle puolet ditiyslomalla ole-
vista naisista kartuttaa eldkettd eitiys- ja
vanhempainraha-ajalta. Arvio perustuu
rytivoimatilaston tietoihin alle yksivuo-
tiaiden lasten ditien ry<ivoimaan kuulu-
misesta. Ty<isuhteesta ditiyslomalle jdI-
neet luetaan rydvoimaan kuuluviksi.

Patkerditd tekeville elakkeen karttu-
minen katkeaa samalla kun rydsuhdekin.
Kun mddrdaikaiset ty<isuhteet ovat ylei-

siI nuorilla naisilla, on todenndkriisesti
paljon myds niiti diteji, joilla ei ole
mahdollisuutta elakkeen kartuttamiseen
vuoden sddnncin perusteella.

Elekeuudistus paranraa merkittivds-
ti elikkeen karttumista lapsenhoitoajal-
ta, kun oikeus karttumaan ei uudistuk-
sen voimaan tultua riipu enil didin ryo-
markkina-asemasta eiki ryiihdn paluuta
koskevasta ratkaisusta.

Sukupuolen vaikutus esiin

Ldhtcikohtana eldkkeen karttumiselle on
kuitenkin ansiotyri. Tyomarkkinoilla
vallitsevat erot miesten ja naisten ryrihrin
osallistuvuudessa j a palkkauksessa heijas-
tuvat eleke-eroina ehkkeell e jaatyi.

Tete kehirystii samoin kuin perheenja
ryriehmin yhteensovittamisen ia lainsdd-
ddnnrin muutosten vaikutusta sukupuol-
ten eleketurvaan on tarpeen seurata jat-
kossa. Tdhdn velvoittavat myris EU:n yh-
teiset elikepoliittiset tavoitteet, niiden
toteuttaminen kansallisissa ehkestrategi-
oissa ja sitoutuminen tavoitteiden toteu-
tumisen sdinntilliseen seurantaan.

EiloTuominen
Eldketurvakeskuksen iohtava tutkiia

Kuva: Honne Nykiinen
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Terveys 2ooo -tutkimus:

Suomalaisten
tyiilqfkyon
parantunut

Suomalainen aikuisvdestti arvioi oman

terveytensd, tyti- ja toimintakykynsd

kohentuneen kahden viime vuosikym-

menen aikana. Tdmd mytinteinen

kehitys kiiy itmi Kansanterveystaitok-

sen koordinoiman Terveys 2ooo -

tutkimuksen perusraportista "Terveys

ja toimintakyky Suomessa".

lkukesdsti .iulkaistuun ra-
porttiin on koottu mitta-
van tutkimushankkeen en-
simmlisid tuloksia. Ne pe-
rustuvat noin 8000 henki-

l<in otokseen, joka edustaa koko maan
30 vuotta tdyttdnyttd vlest<il.

Terveys 2000 -tutkimuksen tarkoi-
tuksena on hankkia ajankohtaista tietoa
tlrkeimmistd kansansairauksista seki
toimintakyvyst?i ja rydkyvysti. Vertaa-
malla tulol.<sia vuosina I 978- 1980 toteu-
tetun Mini-Suomi -tutkimuksen tulok-
siin saadaan kuva viesttjn tcrvcydcn ke-
hityksesti kahdenkymmenen vuoden
aikana. Lisiksi tulosten perusteella on
tarkoitus laatia arvioita tulevaisuuden
te rveysndkymisti.

Tutkimuksen suunnirteluun ja toteut-
tamiseen osallistuu laaja verkosto Kansan-
terveyslaitoksen johdolla. Eldketurvakes-
kus on monen muun tahon ohella muka-
na tutkimuksen toteuttamisessa.

Tutkimusaineisto kerittiin syksyn

20OO ja kevldn 200 I aikana. Tutkittavat
osallistuivat kotihaastatteluun, he tlytti-
vdt useita kyselylomakkeita ja heille teh-
tiin monipuolinen terveystarkastus. Tie-
tojen keruu onnistui hyvin, tirkeimmit
tiedot saatiin 93 prosentilta otokseen
kuuluvista.

Tyt kyky kohentunut

Eliikej iirjestelmin nlk<ikulmasta yksi
Terveys 2000 -hankkeen kiinnostavim-
pia aihealueita on vdestrin ryolcyky. Tyos-
sI jaksamisesta je ryrihywinvoinnista on
viime vuosina kannettu runsaasti huol-
ta ia rytielnkkeiden kehittimisen tlrkei-
nI tavoitteena on rytikyvyn, rytissi pysy-
misen ja ryrillisrymisen edistdminen.

Tirtkimuksen ensimmdiset ryokykya
koskevat tulokset vaikuttavat ehkejlrjes-
telmin kehittlmisen kannalta toiveik-
kailta: aikuisvlestiin oma ndkemys ryri-
kyvystd on muuttunut aikaisempaa
myrinteisemmdksi.

Tilastojen m ukaan rytikyvytt<imyys-
elikeleisren osuus viestrisri on viime
vuosikymmenini vthentynyt. Terveys
2000 -tulokset kertovat samansuuntai-
sesta muutokscsta tyriikdisten arvioissa
omasta tyiikyvystlln (kuva l). Koko-
naan tai osittain itsensi rydlcyvyttrimeksi
kokevien osuus 30-64 -vuotiaasta vdes-
t<istl on pienentynyt vuosicn 1980 ja
2000 valilla seka miehilla ettd naisilla.

Kahden vuosikymmenen kuluessa
ryrissi selviyrymisen vaikeudet ovat kui-
tenkin laadullisesti muuttuneet. Fyysis-
ten ongelmicn rinnallc tai jopa niiti tdr-
kedmmiksi ovat tullect osaamiseen, rycin
hallintaan, sosiaalisiin taitoihin, johta-
miseen, aikapaineisiin, jatkuvaan muu-
tokseen ja cpivarmuuteen liitryvit ry<i-
hyvinvoinnin puuttect. Tytikpyn sis:il-
killinen muutos onkin saattanut vaikut-
taa ryrintekij<iidcn rytikyvyn tulkintaan.
Fyysisen kunnon heikkeneminen on
ehki selvemmin mielletty rytikyvyn on-
gelmalsi kuin nykyaikaiset ryrissi selviy-

rymisen vaikeudet.

Kuva l Osittain tai kokonaan itsensi tydlryrrytt6miksi kokevlen seki ty6$vytt6myys-
el6keliisten osuus 3o-64 -vuotiaista vuosina r9lEo ia uooo (ikivakloitu)

tlehet I{.lset
Oslttaln tai
kokonaan itsensX
ty6kpyttOmlksl
kokevlen osuus

H Ty6kWytt6myys-
eHkelllsten
vnesil6osuus
(Elx:tr l. x.{.n yltrli{rhsd)

1980 2ooo 1980 2ooo _
tltrl-slMl
Tdvlrsm

%
3o

2t

20

15

to

5

o

Viihiin koulutetut i kiintyneet
epiilevit tytissii iaksamistaan

Terveys 2000 -tutkimuksessa haastatel-
luista tytiiklisistd suurin osa piti rytiky-
kyldn hywlnd. Kaikista 30-64 -vuotiaista
80 prosenttia piti itseldn tlysin ry<iky-
kyiscnd, kuusi prosenttia arvioi itsensl
kokonaan ryrikpyttdmeksi ja loput tun-
sivat itsensd osittain ty<ikyvyttrimiksi.
Ikdryhmittdiser erot olivat kuitenkin
suuret. 30-44 -vtoriaista yli 90 prosent-
tia tunsi itsensl tdysin tycikykyiseksi,
kun taas 55-64 -vuoriaista ndin arvioi
vain runsas puolet.
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Kuva z. Tiiysin tyiikykyisini itseiin piti-
vien osuus tyiissi olevista ia ty6tt6misti.
Terveys zooo.

tlehct IalsGt

30-44 45-54 55-64 30-44 45-54 55{4
lkiryhmt

Ikdryhmittliset erot olivat selvil
myds tulevan ry<issd jaksamisen arviois-
sa. 3O-44 -vuotiaisra lihes kaikki ry<issI
olevat uskoivat kykenevdnsi terveytensl
puolesta tyriskentelemddn nykyisessl
ammatissaan vield kahden vuoden ku-
luttua. Sen srjaan55-64 -vuotiailla usko
tytissi selviytymiseen alkoi jo horjua.
Temdn ikdryhmdn miehistl runsas 20
prosenttia ja naisista runsas 30 prosent-
tia epiili ryrissI jaksamistaan.

Ndkemys tyrissd jaksamisesta vaihte-
li merkittlvlsti mycis esimerkiksi koulu-
tusasteen mukaan. Suurimmillaan erot
olivar 55-64 -vuotiailla naisilla. Korkea-
asteen koulutuksen saaneista 84 prosent-
tia uskoi jaksavansa ammatissaan vield
kahden vuoden kuluttua, mutta pelkds-
tddn peruskoulutuksen saaneista niin
uskoi vain 57 prosenttia. Tyiihywinvoin-
nin kehittlmisohjelmilta ei niiden tulos-
tcn perusteella puutu haasteita!

Tytitttimiit arvioivat
tytikykynsli huonoksi

Tytittrimdt arvioivat rycikykynsii selvdsti
huonommaksi kuin ry<issi olevat. Tyti-
kykyarvioiden ero oli suurin ikidnryneil-
li tyritttimilli ja ryollisilla. 55-64 -vuo-
tiaista ryrillisiste pitkalti yli 80 prosent-
tia piti itsedln t:iysin tyrikylcyisenl, kun
taas saman ikeisistd ryritt<imistl ndin ar-
vioi vain runsas puolet (kuva 2). Tyr;ttri-
myyselakeleiset eivit tissi sisllly ryritt<i-
miin.

Tytitttimien heikomman tydkyvyn
taustalla saattaa olla huonon terveyden
ja toimintakpyn omaavien muita ylei-
sempi tyritttimiksi valikoituminen tai
pitkittyvdn rytitt<imyyden tyrikykyl ra-

1 ryosse
otevat

I ryottomat

pauttava vaikutus. Tyollisten ja ry<ittti-
mien ry6kykyarvioissa voi myds olla si-
sdllctllistl eroa. Tydssi olevien arviot
omasta ryrikyvystddn liittyvet rytissi sel-
viyrymiseen, mutta ry<ittrimille rytikyvyn
kisitteessd painottuu my<is ryrihiin sel-
viyryminen, rytillisrymiskyky ja ryrimah-
dollisuuksien realisoituminen.

Ammatillinen kuntoutus kiinnostaa

Ty<ielekkeit?i kehitettlessl kuntoutus on
tirkedssd asemassa. Oikeus ammatilli-
seen kuntoutukseen on toteutumassa,
kuntoutukseen li ittyvae koulutusohjel-
maa tehostetaan ja kuntoutustutkimus-
verkostoa kehitetdin. Ndille toimenpi-
teille k;yryy Terveys 2000 -tutkimuksen
tulosten perusteella runsaasti kysyntdl,
silla lahes viidesosa 30-64 -vuotiaasta
rytivoimasta tunsi tarvitsevansa ammatil-
lista suoriutumista edistdvii kuntoutus-
ta.

Alle 55-vuotiailla kuntoutustarve liit-
tyi selkedsti ry<;kyvyn heikkenemiseen.
Ty<ikykynse heikentyneeksi arvioivat
katsoivat tarvitsevansa ammatillista kun-

toutusta enemmdn kuin tiysin ryokykyi-
sini itselin pitlvdt. Jilkimmiisistikin
kuitenkin moni tunsi tarvitsevansa kun-
toutusta.

Se, millaiseksi 55-64 -vuoriaat tunsi-
vat tytikykynsd, ei vaikuttanut heiden
haluunsa saada kuntoutusta. Erot liitryi-
vdt selvisti tyrillisyyteen. Ikdlnryneiden
rytillisten kuntoutustarve oli yli kaksin-
kertainen ryrittrimiin verrattuna. Lienee-
krt veheisen kuntoutushalukkuuden
taustalla rytimarkkinoiden realismi eli se,

ette rydtt6mlydestl takaisin ry<;llisyy-
teen siirrFy edelleen vain harva 55 vuotta
tefttenyt.

Aromaa Arpo, Koskinen Seppo (toim.)
Terveys ja toimintakyky Suomessa. Terveys
2000 -tutkimuksen perustulokset. Kan-
santerveyslaitoksen .iulkaisu ja B3 I 2002,
Helsinki. (My<is verkkojulkaisuna: http://
www.ktl. fi /tto/terveys2000/perus raportti.)

Roija Gould
Eldketurvakeskuksen tutkiia

Kuvo: Eijo Hiltunen
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TyOeliikekuntoutus
nykyistti
varhem maksi

Wkuntoon
=pmlelftl lriiynnlstyy
Ty6eliikekuntoutus pyrkii l6yta-

mtiii n tytikyvytt6myyd en u h kaa-

mat ty6ntekijfit nykyistti aikai-

semmin. Oikeus ammati[liseen

kuntoutukseen on tulossa niille,

joita tiih itutevaisuudessa uhkaa

tytikyvytt6myys ia joilta tuota

uhkaa voidaan kuntoutuksen

avu[[a vfihentEd.

Mytis kaikkien tyiiettikelakien ia

Kansane[6kelaitoksen mHHrite[-

mtit tytikyvytttimyyden u han

kfl sitteesti ovat yhtendistymds-

s6.

rII *1"'-x;.'*::: ffi:nJf T,;? IillrI I

I I f Muutokset ovat osa viime vuoden marras-

- 

kuussa sovittua yksiryisalojen elekeuudistusta.
Kuntoutusuudistus tukee osaltaan koko uudistuksen yleista-
voitetta eli keskimdirdisen el5kkeellesiirtymisidn mycihentl-
mistl. Kuntoutusuudistus koskee mycis julkista sektoria ja
uudistuksen valmistelussa on keytetry hywaksi Valtiokontto-
rin ja Kuntien elekevakuutuksen kokemuksia varhaisesta kun-
toutuksesta.

Tydelakevakuuttajat TELA on kdynnistlnyt uudistukseen
liitryen vuoden 2004 alkuun asti kestdvdn Tyci kuntoon -pro-
jektin. Projektin tavoitteena on koulutuksen ja viestinnln
avulla varmistaa, ettd eri tahot ymmlrtivlt lakiuudistuksen
tarkoituksen, kesitteet ja niiden tulkinnan oikein.

TEIA on aikaisemmin toteuttanut vuosina 1990 - 1992
Tytikyky kunniaan -kampanjan ja vuosina 1996 - 1997 Hluo-
misen ryrikyky -projektin. Ensimmiinen kampanja nosti tyri-
kyvyn yllapitoon liitrl'vlt asiat esille. Toinen projekti oli vuo-
den 1996 eldkeuudistukseen liittyvd koulutushanke, joka etsi
tyr;paikoille toimintatapaa, jossa tyrintekijoiden ry<;- ja toi-
mintakyky sdilyy aikaisempaa parem min.

Tytissi iatkam isette a rvostusta

Nyt alkavan koulutuksen kohderyhminl ovat varsinaisen ell-
kejdrjestelmln lisdksi myris henkiltjstohallinnon ja terveyden-
huollon, eriryisesti ryriterveyshuollon hen kikistti. Proj ektin ta-
voitteena on mycis vaikuttaa ryripaikkojen asenteelIiseen ilma-
piiriin niin, etti tyrissi jatkamista ja jaksamista arvostetaan
nykyisti enemmln. Projekti siis jatkaa osaltaan Kansallisen
ikioh jelman 

f a Tydssa jaksamisen tutkimus- ja toimenpideoh-
jelmaa.

Yhteinen ndkemys peruskesitteistd helpottaa kuntoutuk-
sen onnistumista. Onnistumisen kannalta on my<is tirkeid,
ettl kuntoutuksen tarpeessa olevat havaitaan mahdollisimman
aikaisin ja, ettd asiakkaat ohjataan oikeaan palvelukanavaan.

Lainmuutosten tavoitteiden saavuttamista helpottaa se,

etti kuntoutuksen osapuolten yhteisryo ja tiedonvdlirys toimi-
vat hyvin. Vakuutuskuntoutus VKK toteutti TELA:n toimek-
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siannosta Kuntoutus- ja ryrikyvyn arvi-
ointiverkosto (KUTVE) -projektin vuo-
sina 2000 - 2002. Projektin tuloksena
syntyi Tyrihtinkuntoutumisen palvelu-
verkosto, jonka toiminta on parhaillaan
kdynnisrymdssd. Muun muassa kehitteil-
le oleva KuntoutuNET-verkkopalvelu
helpottaa eri tahojen yhteydenpitoa.

U ud istu ksen piiiipiirteet

Uudistus korostaa ammatillisen kuntou-
tuksen ensisijaisuutta ryrikpTttiimyys-
eldkkeeseen ndhden. Vakuutettu saa oi-
keuden ammatilliseen kuntoutukseen,
jos kuntoutuksella voidaan vaikuttaa to-
dettuun ryokyvyttr;myyden uhkaan. Sa-

malla mycis ryciehkkeen ja Kansanelike-
laitoksen ryii$ruyttcimyyden uhan krsit-
teet yhtendisrywdt.

Lainmuutosten tavoitteiden toteutu-
minen edellyttdl myris kaikkien osa-
puolten tehostavan toimintaansa. TE-
LAn projekti seke muu tytiterveyshuol-
lon ja kuntouttajien yhteisryrin kehittl-
miseen liittyvn toiminta luovat edelly-
ryksii toimintatapojen muuttumiselle.

Lainsiidlntri parantaa my<is rycield-
kekuntoutujan oikeusturvaa. Vakuutetut
saavat muutoksenhakuoikeuden siihen,
onko heilla tyriehkelakien mukainen
tytikyvyttrimryden uhka, .iota voitaisiin
ammatillisella kuntoutuksella pienentdi.
Valitusoikeus koskee pelkdstlin uhan
toteamista. Ammatillisen kuntoutuksen
muodosta tai laajuudesta ei voi valittaa.

Uudistus sisiltdd mytis kannusta-
vuutta lisiivii elementteji. Kansaneld-
kelaitoksen kuntoutusrahan tasoa noste-
taan keskisuurissa ja sitd suuremmissa
tuloluokissa. Tamd poistaa tarpeettoman
eriarvoisuuden ja edullisuusvertailut
suhteessa ty<ieldkekuntoutukseen, sille
muutoksen jnlkeen eri jdrjestelmien
kuntoutusrahat ovat jokseenkin yhtl
suuret.

Ty<ieldkekuntoutuksen yhteydessi on
jatkossa mahdollista maksaa myds osa-
kuntoutusrahaa. Eldkkeensaajat ja suo-
raan rytiehmdsti kuntoutuvat ovat tasa-
vertaisessa asemassa kuntoutuksen ajan

toimeentulon suhteen. Odotus- ja viili-
ajoilta kuntoutusraha on elakkeen suu-
ruinen ja aktiivisten toimenpiteiden ajal-
ta maksetaan kuntoutuskorotusta, joka
tdten lisdd kuntoutuksen taloudellista
kannustavuutta.

Ehtona yhteys tytieliimtlin

Tyoelemessa olevien piiasiallinen am-
matillinen kuntoutta.ja on jatkossakin
ryrieldke j dr j estelma. Tyoel:ikekuntoutuk-
sen perusehdot siilywdt mytis entisind.
Tyrisslolon pitid olla vakiintunutta ja
sen on pitdnyt kestld vuosia. Kuntou-
tuksen edellytyksend on oltava todettu
sairaus, vika tai vamma, joka aiheuttaa
uhan tulla tyrikyvyttrimiksi.

Ammatillisen kuntoutuksen tavoit-
teena on pienentil tdtl uhkaa ja talla
ravalla todenndkiiisesti sddstdd eldkeme-
noja. Lddkinndllistd kuntoutusta voi saa-

da vain poikkeustapauksissa varsinaisen
ammatillisen kuntoutuksen tukena.

Kansaneldkelaitoksen j lrjestdml am-
matillinen kuntoutus on jatkossakin tar-
koitettu eriryisesti niille, .joiden yhteydet
ryr;elemean ovat vihliset tai joilla niitd
ei ole. Kansaneldkelaitoksen kuntoutus
voi olla mycis lddkinndllistd.

Tydpai kat avainasem assa

Vuoden 2002 alussa voimaan tullut uusi
tyciterveyslaki korostaa tyripaikan vas-
tuuta ryrikpyn yllepitamisessr. Sairauk-
sien hoito ja hoitoon liitryva laakinnal-
linen kuntoutus ovat osa tdtd toimintaa.

Ty<ipaikalla voidaan myris tehdd erilaisia
tytihywinvointia parantavia jiirjestelyj e

osana tyky-toimintaa. Mahdollinen tyti-
eldkekuntoutus astuisi kuvaan mukaan
vasta silloin, kun arvioidaan ryolqvytt6-
mryden uhan toteutuvan viiden ldhi-
vuoden aikana.

Merkit ryrikyvytt<imryden uhasta to-
detaan siis ensimmdiseksi tycipaikalla.
Tyoeldkekuntoutuksen on n istum isen
kannalta olisi ihanteellista, jos ryrielnke-
jdrjestelmln vastuulla olevat tapaukset
tulisivat suoraan ryripaikan kautta. Tal-
le tavalla vakuutetun tilanteeseen voi-
daan vaikuttaa nopeasti ja myos tehok-
kaasti. Vakuutetun oma motivaatio ja
tyripaikan valmius jiirjestelyihin on my<is

parempi, jos kuntoutusmahdollisuus
tulee harkittavaksi mahdollisimman var-
hain.

Uudistuksen tavoirteena on, ettd ryo-
eldkekuntoutettavien miird kasvaa. Uu-
disruksen pilottihankkeet ovat osoitta-
neet, ettl tyoehmdssi on piilevdd tarvet-
ta ty<iehkekuntoutukselle. trkan arvi-
on esittdminen volyymin kasvusta on
kuitenkin vaikeaa.

Kuntoutukseen liittywdn lainsdddln-
ntin muuttuminen antaa evddt toimin-
tatapojen muuttumiselle. Tdstd hycity-
vit kaikki. Kuntoutuja, tyrinantaja, eld-
kejlrjestelmd ja koko suomalainen yh-
teiskunta.

Kimmo Norrmin
Proiektiptiiitlikkti

Tyii kuntoon -proiekti
Tytielikevakuuttaiat TELA
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Muisteluia, paneeleia

YUOSI
ytl ne[elte

kymmenelte

Ylclrtl tyScllkelrkle rggo-luvun lopolle velmlstellcGn
komltsan guhconfohtefe, profcgsorl Telvo Pentlldlncn ko-
rcstl t hdon merklgl tylcllkkeon synnycc&'l!0cll-
kelhmlsten canrstoon Gl kuulu scltralncn s.ne kuln mah-
doton'. Pentlkllncn fyrlhtl.

Ellketurvrkeskukscn leklfohtep Scppo Pletllllncn poh-
dlckell cdtytsesellr:'EhkI msldln plttlsl ltsc tutklr-
kelll kun tySellkelabce on r73 pykllt5". Hin pltl TEki
erhom.lccn rosst y.nr lrkln1 rnutte rlintety-yhtcls-
kunta atol rcn pllllc. Slltl hla kultenila uskol rlen [aln-
slldlnnin oleun pohflmnllteen hyvtllt tohllr:'l(un
ketto on hyvln nkenncttu, ltre rekennuckln kectl5'.

Ku n tytieltiketu rva vai htu u eltkkeeksi, i h misen tyti h istoriasta
kuoriutuu tytieltike-etuus. Edes tulevaa aikaa ei voi ymmfir-
t6fi ilman eliketapahtumaan mennessd karttunutta eliikettfl.
Niinpii Eltketurvakeskuksen koulutus oli kutsunut kuluneina
vuosikymmenin6 tytieltikkeiden parissa vaikuttaneita kerto-
maan kokemuksistaan Helsingin Messukeskukseen tiistaina
z7.8.zooz.

l(ehn tohtaren tutkllan
Helkkl lllemeltn ta Ellke-
turvekeskuksen tutklien
I(lrl Srlmlsen ketsauksec-
ae vertalltlln suomalelson
tySelXketorven cyn$
my0s pohlolsmalgeon kehl-
ty'seen.

Professorl Tclvo Pentlkll-
nen I EHketurvakerkuk-
*n nykylnen tolmltucloh-
tep fukke Rentela ovat ke-
hlttarsGt yhdesslkln ty6-
clXkcllrlcotctnii.
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M aikka historia aina katsoo van-
haan, melkoinen osa kuulijoista
oli ilahduttavasti keski-illtIIn
varsin nuoria.

Pitkd mutta monipuolinen plivl koostui
aikalaismuisteluista, asiantuntij aluennoista j a
paneelikeskusteluista. Piivdd kevennettiin tie-
tokilpailulla ja Eliketurvakeskuksen I 960-lu-
vun tiedotuselokuvalla.

Thukojen aikana ry<ieliikwdki saattoi sukel-
taa menneisiin vuosikymmeniin paikalle tuo-
dun valokuvantyttelyn valiryksella.

f os elikeiEriestelmeste olisikin
pf,iltetty toisin

Tydelekejiirjestelmen isI Teivo Pentikainen
korosti, etti aikanaan rytiehke oli pditetry
tehda, "jos ei hyvalla niin pahalla".

Eldketurvakeskulsen nyt eliikkeelle jiiiivi
lakijohaja Seppo Pietilninen muistutti, ettl
historia on yleensi voittajien historiaa. Hin
hahmotti vaihtoehtoisen yhden elckelaitoksen
j:irjestelmiin, jos aikanaan olisikin pddterry toi-
sin. Kuvitelmallaan hin hauskuutti yleistiii
asemoimalla niin itsensl, muut rytiellkevai-
kuttajat ja nykypoliitikot mahdollisiin ase-
miinsa.

Ty6elilke pakotti eheyttImlin
yhteiskuntaa

Paneeli entisten tytimarkkinaosapuolten vdlilli
valaisi rytiehkkeen viilillistd merkitystl 30
vuoden takaiselle Suomelle. SAK:n entinen
sosiaalisihteeri Matti Savola piti rytielekejlrjes-
telmln vaatimia neuvoteluja lopulta koko yh-
teiskuntaa eheytrdvinl. Viiittelyn roinen osa-
puoli TT:n entinen johtajaThpani Kahri vah-
visti, ettl 60luvun rydmarkkinatilanne olisi
ollut vielikin risaisempi ilman sopimuksia
rytieliikej iirj esrelmistl.

Ylelc6l cl gllnettu pslkllH lucnnolltra. Lucnto-
rell luttlln kehteen @llkellrfcstelmlstl kll-
pelloaen loukkueeceen. flOcltkoulsen trysy-

tattl Savola
SAlGste fa Tapanl
lbhrl TT:sti oltvrt
elkrneen vestekkeln
newottelulse myOc
tyicllkeaslollre.
Yalkke heldin pe-
rustelunsr entlclstl
llml6letl eoslvet
edelleenffinr$
tolclstean, saawtct-
tuun ty6cliketur-
vaan kumplkln oll
vercln !ryrtyvilncn.

[Oellkwlcan tuo-
merlstg$ oll tlcta-
mytlen sy,ryyttl l.
lwct/tta, mutt
myie rutkartl huu-
morlntrfua Ilmerl-
sen entlnea vantol-
mltuclohtrie llelkkl
Yerto, f,aetelour-
yrlttlflcn ellkeleF
toksen toimltesfoh-
tefe Telrto Pretslll
le Ellkc-Fennlrn cn-
tlaen tolmltustohta-
fa Flato l(ructo.

mykret cetyatlln ulclmm.t BlcttGlllltd. SoUtyk-
sct omlGn vr8taulCcnc. puoleete ehrlt volnect
phii kcnenktln naemae totlcene.
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Ildelikekassolssa, Yakuutusolkeudessa la lopulta AKAVA:n puheenlohtaiana tolmlnut Relmo Leh-
tlnen (vas.) antoi puheewuoros$an tunnustusta useln parlatullle vakuutuslSiknre[te.

Alkanaan vakuutusyhtl6 Pohlasta Keskon el8-
kekassaa pGrustamean tullut tlkko Har.mo
mulstaa monla hauskoia yksltylskohtla tyiiell-
keturvan alkuvuosllta:'Ellkekass.n tlsiel5-
kehakemuksessa olleeseen kysymykseen kly-
tittek6 alkoholla, loku oll vastannut, tadotta-
essa kyllSl"

tlkaela Bl6rklund la f,arlna Paulaharlu
ovat terlmlesclikekassasta. He vert.slvat
omaa ty0pelkkeanse la sen aslakkalta suu-
reen perheeseen, iotka tuntcyat tolsensa
pltktltl alalta. HlstorlapiM autto! ymmir-
timlln, miki terlmleselikekassassa on
erllalsta la mlki tolsaalta lllttyy ylelseen
ty6eliketurvaan.

Yanhet velokuvat kllnnostlvat ylelsdt. Etualalta lohtala tattl
Ulmonen, loka tuli ETK:n palvelukseen lo vuonna r96e.

Eltkenewola Anna Ruso Elnketurvekeskuk-
gegta kertol saaneenra hlstorlapllvllti hWEf
pohtaa vastata tsyanomslieen eslekackysy-
mykseen vanhuuseHkkeen kertymlcestl 13
vuoden i5ssi. tldksl hinestn oll mlelenklln-
tolcta kuulla, mlnki takla eliketurva mellll
edelsl muuta soslaallturvaa.

Alkuaikojen tytivlilineitfi ia hapuiluia

Tydelakevisassa selvisi, ettd l960luvulta aina 1970-luvu[-
Ie kayteryt rydeldkekortit laminoidin Lohjalla.

Raimo Lehtinen paljasti, etta niin vakutuusmaksuista
saatu tulo kuin ensimmdiset eldkehakemukset herdttivit al-
kuaikoina melkoista himmennysti hlnen silloisessa tydpai-
kassaan Tytielakekassoissa.

- Kun rahaa tuli kuin suokuokalla, piti menni Suomi-
yhtiiitin kysymdln, miten siti rahaa sijoitetaan.

Lehtisen mielesti monelta harmilta olisi viiltytry jos
LEl--lakia kirjoitettaessa ei olisi ollut niin kiire.

Tekti: KimmoKontio
Kuwt:Tuulikki Routio
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siakaspalvelijoiden toihin
joudutaan rekcmidn joi-
tain muutoksia, samoin
sdhkriposteja on muutelta-

va. Toisissa eldkelaitoksissa uudelleen jar-
jestelyja tarvitaan enemmin. toisissa vd-
hemmln.

- Viime aikoina ovat tulleet rutuik-
si niin sanotut call centerit, joista saa

puhelinneuvo ntaa 24 tuntia vuorokau-
dessa. Tyc;elake.fi -neuvontapalvelut ra-
kennetaan kuitenkin jo olemassa olevi-
en organisaatioiden varaan ja palveluis-
sa kdytetiin nykyisid atk-ohjelmia ja
sdhkriposteja. Neuvoja annetaan nor-
maalina toimistoaikana. Verkkopalve-
lun yhtend tavoitteena on vdhentll pu-
helurdcn nlaaraa,a lrsata sahkolsla yh-
teydenottoja.

Neuvontaan koordinoitua
yhteistytitti

- Ratkaisu, etti ei puututa organisaati-
oihin eika tehda uusia atk-investointe-
ja, on mielenkiintoinen. Samoin pro-
jektiin liitryv:i sopimus yhteisesti palve-
lutavasta ja palveluun Iiittywisti koordi-
noidusta yhteistyristi, johon osallistu-
vat seke yksityisen etti julkisen puolen
elikelaitokset. Vastaavaa ei ole tiedossa-
n i, TyUelake.fi -neuvontapalveluprojek-
tia vetlnyt Anita Toivonen Net Aroun-
dista sanoo.

- Yhteinen palvelutapa vahvistaa var-
masti jdrjestelmisti vallitsevaa kuvaa.
Uskon myos, etti neuvontayhteisrytl pa-
rantaa asiakaspalvelua koko tycielakejar-
jestelmissd, hen kertoo.

Toivosen mukaan palvelu toimii kay-
tdnntissd niin, etth kaikilla laitoksilla on
verkkopalvelussa omat yhteystietonsa.
Kun asiakas ldhettdd verkkopalvelun
kautta kyselyn, tiedustelun tai vaikkapa
palautetta, Tyrielake.fi -jIrjestelrnI pdit-
telee asiakkaan oman ehkelaitoksen ja
reitittdd jdtetyn viestin tlhdn laitokseen.
Asiakas voi myris halutessaan itse valita,
mihin laitokseen hen kysymykscnse ld-
hettdd.

- On tietenkin paljon sellaisia hen-
kiloita, jotka eivit s)Tste tai toisesta ha-
lua tulla tunnistetuiksi tai jotka eivit
tiedi oman elekelaitoksensa nimel.
Heidan asiansa ohjautuvat Eliketurva-
keskuksen sihkripostiin. Eldkelaitokset
hoitavat keskinlisin siirroin vdirldn
osoitteeseen osoitetut palvelupyynndt.
Terkeee on, erte nimenomaan eldkclai-
tokset hoitavat siirrot eiki asiakasta

Tyiieleke.fi
-neuvontaoalveluilta
tarkat pelisfitnntit

U ud en Tytie ltike.fi -verkon neuvo nta palvelut hoidetaan tydelti ke-
jdrjestelmtlle ominaisetta tyylittii: hajautetusti ja omista huolehtien.
.lokainen yhtiti ja [aitos hoitaa omat asiakkaansa kuten tdhiinkin asti,
mutta neuvot annetaan yhteisesti sovitulla tavalla.
Kdytd n ntissti Tyiietiike.fi : n neuvo ntapalvetut hoidetaan eld ke-
laitoksissa ainakin toistaiseksi normaalin asiakaspalvelun yhtey-
dessd. Palveluissa mytis seilyy iokaisen [aitoksen yksilti[[inen leima.

pompotella. Kela on tlssi yhteistycissd tietoturvasyisti voida lihettdi sihkripos-
mukana, Toivonen sanoo. tissa.

Tietoturvassa edelleen tarkkana
Tytjelike.fi -neuvontapalvelujen toi-

minnan seuraamista ja kehittdmistl var-
ten on perustettu yhteinen ETK-vetoinen
seurantaryhmi. Se kerld palveluun liitry-
vie tietoja laitosten asiakaspalveluista ja
Tyoelaike.fi -palvelimelle kirjautuneista
merkinnciistl. Palvelimelta saadaan yleis-
tilastoja kavijemeerisri ja .jiteryisre kysy-
myksistd: kuinka paljon kysymyksil on
tehry mihin vuorokauden aikaan, minkd
ikaiset henkiltit palvelua kdyttdvdt jne.
Pyrkimyksenl on kerlti tietoja, joiden
perusteella palveluja voidaan parantaa.

Tekti: louni lokisolo

Ty6elake.fi tarjoaa asiakkaille seka avoi-
mia ettd tunnistusta vaativia palveluja.
Tunnistus voi tapahtua joko HST:kortil-
la tai pankkien tunnuksia kiyttlmilh.
Avoimella puolella elikleisti puhutaan
tietoturvan mukaisesti yleisell:i tasolla ja
vastauksiakin voidaan antaa sdhkciisesti.
Tunnistettu asiakas on luonnollisesti
henkikikohtaisempien tietojen lirelli ja
hdnen kysymyksiinsd vastataan ede[een-
kin perinteiselli tavalla kirjeitsc tai puhe-
limitse, silli luottamuksellisia tietoja ei
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Tyiiss5 pys,yrrille
tarjolla iso
e15ke

Kuntoutus auttaa
uuteen alkuun
Jos prtl.rlhnen sairaus
haittra tyosi tekemistS,
ota selva5 ammatillisesta
liuntoutul.sesta.
Kuntoutusajalta
mal:setta?a
l.untoutusraha on mell.ern
samansuuruinen l-uin
pallla. Lue I saa >>

t Elake-etuudet
t TybelakejarjestelIla
t Uudistukset

+ Suurennd tekstia
Pienennii tekstili

t Iekstiversio sota vai sopimus?

Sul.upolvren vaille on
lietsottu sotaa
\,artt;mtll:, ett; suuret
il,iluolat mel.sattavat
nuonlla itselleen muhl:eat
elalkeet. Kurnl.a oni >>

Verkkopalvelun edellSkavajyytte
Tyoelalie. fi-palvelun tunnrstautumisratl,arsu on
rerll.opalvelun edellil ar!wtta vo,t tunnrgtautua
lol:o sAhLoisell5 henkilol,ortrlla tai !,erl.l.opanl.[isi
lduttd. Iur,allstaJ. helppoa. Lue hs:a >>

Kuusit.ymppisia houIutellaan pysymS:n tdisse
tarjoamalla heille isoe el;l.ett5. Il.avelill: 63 - 68
he ansaitse!at elal.ettS 4,5 prosenttta
vuosrpall.asta. Nomaalisti elel.etti tulee 1,5
prosenttra tyovuotta l.ohtr. TydnJetl.amista
palLitaan sri5 Lolmrnl.ert;isella elil.elarttumalla.
Lle Lrsaa >>
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LEL kekassan
:Heimiect*

lak*esit16
LE L Tytietiikekassan yhtitiit-

tdmistii koskeva lakiesitys

annettiin syyskuussa edus-

kunnatte.

- Yhtitiittiimi nen ndyttdisi

pytiriihttiviin eteen pdi n,

toimitusjohtaia Lauri

Koivusalo toteaa.

Naitte n6kymin LEL Tyti-

eldkekassa voitaisiin yhtitiit-

tdti vuoden zoo3 aikana.

E drrlJssd vllrL-vuLssd. Kulr
1'rI 'htrtimuoto muutruu kes-

DI KrnarseKsr ryoerar(evakuu-
E rusynrloKsr, LEL ryoela-
kekassa vaihtaa nimensd ja uusii yritys-
ilmeensi.

LEL Tyrielekekassan hallitus piitti
helmikuussa 200 1 yksimielisesti aloit-
taa toimet, joilla laissa slldetry LEL
Tyr;elakekassa m uutetaan keskiniiseksi
rytieldkevakuutusyhtiriksi. Jo vuotta ai-
kaisemmin oli aloitettu eri kehittlmis-
vaihtoehtojen vertailu, joten siitd kun
yhtiriittlmiskaavailut aloitettiin, on
kulunut aikaa kolmisen vuotta.

- Normaelissa liiketoiminnassa toi-
mitaan nopealla sykkeella, mutta laki-
sllteisti, yhteiskunnallista tehtivii
hoitavan ryoelakelaitoksen yhtitiittlmi-
nen vaatii aikansa. Kun tycielikelaitos
on lailla perustettu, pitii se lailla muut-
taakin. Silloin tic on pitki.

Yhritiittdmincn on tarkoitus toteut-
taa kahdessa vaiheessa. Ensimmiisessi
vaiheessa LEL Tydelakekassa muuttuu
lailla keskiniiseksi ry<iehkevakuutusyh-
ti<iksi, joka hoitaa edelleen nykyisten
LEL-toimialojen tyriehkevakuutuksia.
Toisessa vaiheessa tyriehkelainseedan-
nrin yhdistdmisen yhteydesse kilpailu
avautuu kaikille ryriel:ikeyhtiriille.

- Kun LEL Tyrielikekassa on toimi-
nut 40 vuotta aloillaan monopoliase-
massa, yhtitiittlminen .ja aikanaan kil-
pailun avautuminen on sille suuri muu-
tos. Tarvitscmme voimakasta sisdistd
uudistumista ja totuttautumisaikaa.
Kilpailuun on varauduttava.

LEL Tydelekekassa on yhtiiiittami-

sesse liikkeelli yksin. Se hoitaa hoitoso-
pimuksella myris ThEL:n mukaista eli-
kevakuutusta. LEL on tarjonnut Esiin-
tyvien taiteilijoiden ja erdiden erityis-
ryhmien ehkekassalle (ETEK) mahdol-
lisuutta tulla mukaan yhti<iittlmiseen,
mutta asiaan ei ole toistaiseksi otettu
lopullista kantaa.

- ETEK voi vieli niin halutessaan
tulla mukaan. Se ei vaikuttaisi juuri-
kaan aikatauluumme, Koivusalo totcaa.

Perusteet yhi olemassa

Perusteet LEL Ty6elakekassan yhticiit-
tlmiselle ovat oIemassa. 1990-luvun
lama osoitti, miten suhdannealttiit LEL
Ty6elekekassan nykyiset toimialat ovat.
Maksutulo romahti parissa vuodessa
miljardilla markalla erityisesti raken-
nusalan takia. LEL-alojen osuus brutto-
kansantuotteesta on supistunut I 970-
luvun alkuvuosien l2 proscntista ny-
kyiseen kuuteen prosenttiin. Pitkella
aikavelille niiden odotetaan edelleen
supistuvan.

- Jotta toiminnalla olisi menestymi-
sen edellytyksii, asiakaskunnan olisi
koostuttava nykyistd laaja-alaisemmal-
ta toimialapohjalta, Koivusalo painot-
taa.

Tulcvaisuudessa rytiehkelainsdidln-
n<in yhdistiminen pudottaa LEL Ty6-
elekekassan toiminnalta pohjan. Kun
TEL, LEL, TaEL ja YEL yhdistetdin sa-

maan tyriehkelakiin viimeistlin vuo-
desta 20 11 lahtien, LEL Tycieliikekas-
salta heviea sen nykyinen tehtivl huo-
lehtia LEL-eldketurvasta.

\tAeWXe $ o 2OO2

I a

I



Lauri Koivusalon mielesti LEt Ty6etiike-
kassan menestyksellinen toiminta ede[-
tyttiisi, etti asiakaskunta koostuisi ny-
kyisti taaia-alaisemmalta toimiatapohia[-
ta.

- LEL TyOclakekassa haluaa jatkaa
toimi ntaansa yhtenl ryriclikevakuutus-
yhtidni muiden joukossa myris tulevai-
suudcssa. Sen vuoksi yhtiriittlminen on
vilttlmltcintd.

Kokenut eliketurvan osaaia

LEL Ty<ielakekassa ponnistaa keskindi-
seksi tyriehkevakuutusyhti<jksi vankal-
ta perustalta. Se perustettiin vuonna
1 962 tydelakejlrjestelmin aloittaessa
toimintaansa. Asiakkaat ja sidosryhmit
tuntevat sen vakavaraisena, vastuullisc-
na ja luotettavana toimijana.

- Pitkeaikainen kokemus ja ry<ielii-
kevakuutuksen osaaminen ovat vah-
vuuksia, jotka auttavat meiti siirtyes-
sdmme kilpailuun, Koivusalo korostaa.
Hin pithl kilpailussa menesrymisen
kannalta erittlin tdrkednd asiakaskes-
keisyyttl. Siti LEL on harjoitellut jo
parin vuoden aian koko henkil<isttjnsl
voimin.

- OIemme organisoineet asiakas- ja
vakuutuspalvelut -toiminnon koko-
naan uudelleen. Avainascmassa on asi-
akkaista vastaava yhteyshenkiltistri.

Yksi suurista, tulossa olevista muu-
toksista on vakuutusten myynti. Siihen
ei ole mahdollisuutta viell moneen
vuoteen, mutta LEL Tyrielakekassa on
pikku hiljaa kouluttamassa tlhdn sovel-
tuvaa henkikisttjd. Toistaiseksi yhteys-
piiiilliktit keskittyvlt asiakassuhteiden
hoitoon.

- He voivat my<is markkinoida uu-
sia, sihkriisii tilirystapoja, joita olemme
kehittineet hankalaksi koettujen lo-
makkeiden si.laan. Vakinaiset asiakkaat
ovat ottaneet hyvin vastaan Internetis-
sI toimivan Renki-palvelun, silla jo
noin puolet hoitaa maksunsa sen vdli-
ryksella. Tdhtddmme siihen, etrd myris
tilapiisasiakas liiytli tlmdn joustavan ja
helpon vakuuttamistavan.

KevIIlh LEL perusti asiakaspalvelu-
yksik<in, jolle on keskitetry vakuutus- ja
sijoitusasiakkaiden palvelu. Myrihem-
min yksikkr; palvelee my<is ehkeasiak-
kaita. Se vastaa puhelin- ja sdhkripos-
tineuvonnasta seki tukee tietoverkossa
asioivia ihmisia.

Markkinoi[[a on tilaa
uudelle yhtititte

Lauri Koivusalo uskoo, ette ry6elekeva-
kuutusmarkkinoilla riittld tilaa uudel-
le keskindiselle yhtir;lle.

- Emme olisi tihln ryhtyneer, jos
emme uskoisi yhtititii tarvittavan. SitI
paitsi onhan LEL Tyr;clekekassalla jo
nyt oma paikkansa tytiehkelairosten
joukossa.

LEL Tytielakekassan vakuutusmak-
sutulo on nykyisin noin kuusi prosent-
tia yksiryispuolen malsutulosta. Uuden
yhtiOn suuruus riippuu paljon siitI,
minkelaisen verkoston se saa muodos-
tetuksi ympirilleen. Koivusalo korostaa
sitl, ettd yhteiskunnassa muutokset
ovat nopeita.

- Eldmme erllnlaista murroskautta.
Pelkdstdln vanhanmallisiin, pysyvii n

kumppanuuskuvioihin ei kannata tui-
jottaa. Kumppanuudet ja tilanteet
muuttuvat liiketoiminnan rakenteiden
mukana. Strateginen kumppan i kiytyy
varmasti, kun sen hetki koittaa.

Pelkln tietoverkon varaan LEL ei
hhde uuden ty<ieldkeyhtion myynrie
perustamaan. Koivusalo on vakuuttu-
nut siitd, etteivlt yrirykset ole vieli pit-
kaan aikaan valmiita osramaan rytieln-
kevakuutusta verkosta.

- Tyrieldkevakuutukscn ostam i nen
perustuu yleensi henkilcikohtaiseen
luottamussuhtccsecn. Valintaa tehdes-
siin yritysjohta.ia varmistaa, ette yhti-
rissi on henelle sopivat yhteyshenkikit
ja oikea tyyli hoiraa asioita.

Muut tyrielikevakuutusyhtitit ym-
mdrtdvdt LEL Tydelekekassan yhtiriitti-
mishankkeen.

- Kukapa rlysin myrinteisesti uu-
reen kilpailijaan suhtautuisi, mutta ei
hankettamme ainakaan nlkyvlsti vas-
tustcta. Kilpailun avautuminen on
mahdollisuus kaikille yhtitiille, Lauri
Koivusalo painottaa.

H oo stotte Iu : Ri itto H e i n onen
Kuva: Eija Hiltunen
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Vain kansant den
mytinteinen kehity

Ku n s uom alaisen tytielti kejiirjeste [m d n toi m i ntaa
arvioid aan nyt jiitki kiiteen kansa ntalouden keh i-

tyksen ndktikulmasta, jirjestetmd ansaitsee
kiitettdvHn arvosa nan. Eld ketu rvan su u ret Ii n jat
toteutettiin mei[[d oikeaan aikaan eivitki uudis-
tusten kustannukset pHtisseet vaikeuttamaan
kansantalouden yteistd kehitystd. Piinvastoin,
kansantatouden ja elinkeinoetdmdn kasvutarpeet
pidettiin huote[[isesti mielessi.

IE*tt* *:ffi$#fr#
Toisaalta eldkejirjestelmin nlkeminen pelklstddn rasittee-

na ja kansantalouden kehityksen uhkatekijana on harhainen.
Passiiviviestrin toimeentulo on joka tapauksessa rahoitettava
ja elakejarjestelmi vain toteuttaa sen jdsenryneesti ja yhteisesti
hyweksytryjen pelisllntiijen mukaisesti. Kansantalouden kan-
tokywysti riippuu, millainen toimeentulotaso niin aktiiveille
kuin elekelaisillekin voidaan rurvara.

Teme on varsin triviaali asia, vaikka sc ndyttii usein jdi-
vdn piivittiisessi ehkekeskustelussa eri etupiiritavoitteiden jal-
koihin. Kansantalouden kehitykscn ohclla ainoa kantokyvyn
kannalta merkittivd seikka, johon jdrjcstelmin rakenteella ja
sisallolla voidaan vakavasti vaikuttaa, on aktiivi- ja passiivivd-
esttjn suhde eli elakkeelle siirtymisen ehdot. Muut muutokset
ovat tarpeellista nykyaikaistamista lukuun ottamatta ldhinnd
jdrjestelmin nyrhimisti, joka vaikuttaa enemmrin jlrjestelmdn
uskottavuuteen kuin kantokykyyn.

Keskeinen kysymys eleketurvan slilymisen kannalta on
kansantalouden kehirys pitkalla aikaviilillii. Tahan kehirykseen
eliikejlr.iestelmd voi vaikuttaa niin rahoitusjirjestelmdllidn
kuin sijoituspolitiikallaankin.

Rahastoinnin oikea taso ratkaiseva

Elikejirjestelmdn taloudellista hallintaa vaikeuttaa eleketur-
vaan liitr).vd pitke aikajanne, joka tekee muutoksista hitaita ja

lykkaa niiden taloudelliset vaikutukset pitkdle rulevaisuuteen.
Elekelupausten ja niiden kustannusten vilistd aikaeroa voi-

daan tasoittaa rahastoimalla eli tallettamalla etukateen elikettri
vartcn tarvittava piloma e[i eldkevastuu tai sen osa ehkeoike-
uden synryessI. l)akollisessa koko kansakuntaa koskcvassa ele-
kejirjestelmdssd ei olc tarkoituksenmukaista eike edes mahdol-
lista rahastoida koko eliikevastuuta. Se johtaisi kansantaloudcn
kannalta ylisuureen slistdmisasteeseen ja kansantalouden ter-
vetti kehitystd jarruttavaan kustannustasoon.

Oikea ja elikejdrjcstelmin kannalta tarkoituksenmukaincn
rahastointiaste riippuu kansantalouden muista tckij<iista ku-
ten kilpailukpysti, kansantalouden kehirysvaiheesta, invcs-
tointitarpeesta jne. Rahastointi tulisi midrittdl niin, ettri se

optimaalisella tavalla tukisi kansantalouden kehitystii ja sen
kantokykyd tulevaisuudessa.

Toisaalta rahastoinnin taso tulisi mitoittaa scllaiscksi, ettd

luhani Kolehmaisen mielesti varsinaisen siioitustoiminnan
tulisi kohdistua lihinni kotimaahan tai kotimaisten yritysten
kitpailukykyi vahvistaviin kohteisiin.
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elikejlrjestelmln maftsutaso mytis pit-
kalla aikavalilla pysyy mahdollisimman
tasaisena ja niin, ettl elikejirjestelmin
kehirysvaiheessa ja uusia etuuksia annet-
taessa kustannusten nousu jakautuisi
mahdollisimman pitkalle ajalle. Ndin
kansantaloudelle 

.f 
ae aikaa sopeutua

eldkkeiden aikanaan aiheuttamaan kus-
tannustasoon. Samalla rahastosijoitusten
tuotto pienentdi vakuutusmaksujen ko-
rotustarvetta mycihem m i n.

Rahaston alarajana voidaan pitdd
puskuria, joka suurella todennlkriisyy-
della turvaa elikejirjestelmdn vakaan
eldkkeiden maksukpyn raskaankin talo-
udellisen laskusuhdanteen aikana.

Rahastoinnin tasoon vaikuttavien
ulkoisten tekijriiden vaihteluista riippu-
matta eldkejirjestelmin rahastoihin ker-
tyy merkittlvdsti pdlomaa. Sen kdyttri
kansantaloudessa viime kddessl ratkai-
see, mike on rahastojen todellinen mer-
kirys elekejarjestelmdn kannalta. Tdssl
keskeinen kysymys on rahastojen sijoit-
taminen. Eli kuinka itsendisesti ja eliike-
jdrjestelmdn ravoitteet huomioon ottaen
se voi ja sen annetaan tapahtua.

Tuleva kantokyky avainasemassa

Koko kansakuntaa koskevassa pakolli-
sessa elakej er.jestelmdssl elakevastuun
rahastointi tdysimddrdiseni ei ole mah-
dollista. Timd merkitsee, etre ainakin
osan elakevastuusta rahoittaa aina tule-
va polvi oman aikansa kansantalouden
tuotoksesta.

Siksi rahastojen sijoitustoiminnalta
on tuoton lisdksi edellytettlvd, ettl sijoi-
tettu pddoma omalta osaltaan ryriskente-
lee myris kansantalouden kantokyvyn
vahvistamiseksi. TImd merkitsee, etti
varsinaisten sijoitusten tulee kohdistua

ldhinnii kotimaahan tai kotimaisten yri-
tysten kilpailukykya ja toimintaedelly-
tyksii vahvistaviin ulkonaisiin kohtei-
siin.

Ne, .jotka puhuvat eldkevarojen si-
joirtamisesta ulkomaille vai n paremman
tuoton saamiseksi eivdt o[e syvl[isesti
ymmlrtdneet pakollisen eldkejdrjestel-
mdn toi mintamekanismia.

Ellei ole kysymys suoranaisesta kor-
kosubventiosta, voidaan perustellusti
vdittdd, ettd siioitusten oikealla kohden-
tamisella kansantalouteen on tulevaisuu-
den kannalta painavampi merkirys kuin
hetkellisel la tuottotasolla.

Kddntlen voidaan myris kysyl, ovat-
ko pdloman saantiehdot vddrdt tai ra-
hastointiaste liian korkea kansantalou-
den kilpailukyyn ndhden, ellei kotimai-
nen investointitoiminta niele rahastoi-
tua pddomamassaa.

Kesitykset siird, millainen sijoirus-
politiikka vahvistaa kansantaloutta tu-
levaisuudessa, vaihtelevat seki ajankoh-
dan ettl esittdjln edustaman koulukun-
nan ja taustan mukaan. Yksityiskoh-
taisten ohjeiden antaminen ei ole tar-
koituksenmukaista eiki edes nrahdollis-
ta. Olennaista kuitenkin on, ette sijoi-
tukset ovat aitojaja sijoitusten kohteet
kannattavia tai kansantalouden muun
kehityksen kannalta vdlttimittomii ja
yleistd kantokykyi vahvistavia. Hyvd
esimerkki on energian saatavuuden var-
mistaminen.

f utkishattintoon siioittaminen
arveluttavaa

On sFlti painottaa, ette rahastoien keyr-
tr; julkishallinnon rahoitukseen vahvis-
taa kantokykyi vain harvoin.

Tisti riippumatta saattaa valtion

vaikeassa velkatilanteessa olla hetkelli-
sesti edullista, etti valtiontaloutta ra-
hoitetaan runtuvasrikin ulkomaisen lai-
nan sijasta muun muassa kotimaisilla
tytielikevaroilla. Ajan mittaan se ei kui-
tenkaan ole tarkoituksenmukaista. Li-
siksi tuntuvaan valtiontalouden rahoi-
tukseen liirryT aina vakava vaara, cttl se

omitaan poliittisesti pvsyviksi. Silloin
ei kysymys ole endl sijoirustoiminnas-
ta vaan piiloverotuksesta.

Si.joitustoiminnan tehokkuuteen ja
tarkoituksenmukaisuuteen vaikuttaa
myos se, miren sijoitustoiminra on orga-
nisoitu ja kuka sijoituksista pddttdd.

Tyoclekejerjesrel mdn syn tyessd erls
elinkeinoeldmln keskeisistl lahtr;koh-
dista oli, ettd jhrjestelmd toimii hajautet-
tuna ja sen hallinnosta vastaavat osaltaan
jo silloin toiminnassa olleet yksiryiset or-
ganisaatiot.

Tame oli viisas ja kauaskantoinen
vaatimus, joka on vuosikymmenien ajan
turvannut, etti rahastoidut varat ovat
olleet tehokkaasti elinkcinoelamen kriy-
t<issd ja osaltaan vahvistaneet hlwinvoin-
nin kannalta vilttlmdtcintd kasvua.

On tdrkeltI, ettl ehkelaitosten yksi-
ryisyys ja itsendinen pldtiiksenteko siily-
vit mycis tulevaisuudessa, jolloin oikcin
toteutettu sijoituspolitiikka ja piintdk-
sentekijin vastuu ovat entistakin tdr-
kedmpid.

liirjestetmii toiminut tyydyttiivlisti

Kuluneen neljln vuosikymmenen aika-
na tyrieldkejirjestelmdn toiminta on ol-
lut kansantalouden kehiryksen ndkrikul-
masta varsin oikeaoppista. Jirjestelmln
tullessa voimaan sen korvaustaso, katta-
vuus ja maksutaso vahvistettiin kantoky-
ryn mukaan. Laskutekniikka ja rahas
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tointiaste mldriteltiin vahvistetun maksutason antamalta
pohjalta. My<ihemmi n eldketurvaa parannettaessa mene-
teltiin vastaavalla tavalla.

Kritiikkie voidaan varmasti esittll siitI, aliarvioitiin-
ko joskus kustannuksia uudistusten voimaantulon tasoit-
tamiseksi. Toisaalta ielkikereen nlyttld silti, ettl elike-
turvan suuret linjat toteutettiin varsin oikea-aikaisesti
eikl uudistusten kustannusvaikutus olennaisesti vaikeut-
tanut kansantalouden yleisti kehirystl.

Sijoitustoiminnassa noudatettiin ensimmliset hhes
30 vuotta suljctun talouden pelisdintrijl. Sijoitusmuo-
doista tdrkeimmit olivat takaisinlainaus ja muu luoton-
anto yriryksille. Nein turvattiin niukan piioman aikana
yrirysten rahoitus, joka silloin oli kansantalouden keskei-
nen kasvuedellyrys. Takaisinlainaus pehmensi myiis yri-
tysten sopeutumista uuden elikejir.festelmln aiheutta-
maan, yrirysten kannalta mittavaan kustannustekijddn.

Yritysten luotonannon rinnalla sijoitettiin jossain
mIlrin asuntotuotantoon. Myris tdssl painotettiin kan-
santalouden ja elinkeinoelemen kasvutarpeita, muun
m uassa ry<ivoiman I iikkuvuuden turvaam ista. Peeomaa
sijoitettiin niinikdln elinkeinotoiminnan kasvun kannal-
ta keskeiseen kotimaisen energian tuotantoon ja sen saa-

tavuuden varmistamiseen.
Rahatalouden vapauduttua toiminnan lahtokohdat

muuttuivat totaalisesti. Kansantalouden menestys ei
endd riipu keskeisesti pliomasta ja sen saatavuudesta.
Keskeisil tekij<iitii ovat muut toimintaedellyrykset seke
avoin kilpailukyky. Se, miten nlmi voidaan turvata pit-
kalla tahtaimelli suomalaisessa kansanraloudessa, on
mycis ehkejirjestelmdlle tlmdn pdivin avai nkysymys.

Suomessa eri tilanne kuin Ruotsissa

Ruotsalainen talousguru Asser Lindbeck kevi elokuun
lopulla Helsingissd puhumassa eurooppalaisista talousni-
kymisti. Hdn ennusti muun muassa, ettd eriiden kes-
keisten Euroopan maiden ehke.jlrjestelmit ovat ajautu-
massa kriisiin suurten ikiluokkien eldk<iiryessl. Teme ei
sinlnsd ollut uutinen kuulijalle, jolla oli ennestiin tie-
dossa niiden jdrjestelmien rakenne ja rahoitusmuodot.

Samassa yhteydessl han kehui Ruotsin jlrjestelmldn
tehryjl uudistuksia oikean suuntaisiksi mutta riittimlt-
ttjmiksi. Lindbeckin esittamiin nekrikohtiin on helppo
yhryd. Olennaista on kuitenkin, ette Suomen ryrieldke-
jlrjestelmdssd monet hanen mainitsemansa karikot on
alun alkaen vlltetry toteuttamalla maltillista, mutta riit-
tlvdl rahastointia, valtiontaloudesta riippumatonta sijoi-
tuspolitiikkaa ja hajasijoitettua hallinto-organisaatiota.
Lindbeck katsoi myris tulevaisuuteen kovin ruotsalaisin
silmin.

Suomessa keskeinen kysymys.iatkon kannalta on, ky-
kenemmekti me kansantaloutena harjoittamaan kilpai-
Iukykyistd talouspolitiikkaa ja voiko eldkejdrjestelml siti
jotenkin merkittivisti tukea.

luhoni Kolehmoinen
Filosofian maisteri

Kaikitle ty6eliikealan toimiioille tarkoitetu n

avoimen palvelukeskuksen perustamista

selvitet66n parhaillaan. IT-palvelukesku ksen

tehtilvini otisi hoitaa yhteisty6ssi mukana

olevien yritysten ia laitosten keskusrekisteril

seki si i h en li ith/vie perussovellu ksi a. Tavoit-

teena on vehenta6 kustannuksia ja piltlllek-

kiiistii ty6te. Selvitys valmistuu lokakuun

loppuun mennesse, sen ielkeen on paet6sten

aika.

EI,HT,**:*"#**,iffi
kun tietojirjestelmiin on tulossa suuria muutoksia
VILMA:n eli viimeisen laitolsen periaatteen ja suurea
rytieliikeuudistulsen takia?

Ihmemelyyn voi vain todeta, ettr juuri nyt on oikea
ajankohta, koska tytiellkeuudistuksessa jouduttaneen
muuttama.an *nsaintaan ja elikkeiden laskentaan liitry-
viii tietojirjesrclmii varsin radikaalisd. Hytityj?i saavutet-
taisiin tekemdlh nlmi muutokset yhdessii.

Sovittu elckeuudistuksen aikaraulu on tosin niin
tiukka, ettd vuoden 2005 muutoksiin ei IT:palvelukes-
kus viela ehdi mukaan. Ne voitaisiin kuitenkin tehdi
tavdla joka hyodyreiisi ulevaa yhteistytitl mahdollisim-
man pdjon.

Pelkiistii?in tytieliikeuudistuksesta ei kuitenkaan ole
kysymys. Tietotekniikan ja tietoliikenteen kehirfminen
tekee aiheelliselai linjaa yhteisrytiti pidemmiilkikin eih-
tdimelli- Havahruminen tytivoiman ikdintymiseen lisdl
yhteistytihaluja.

Elikelaitosten tarjoamat rytielikkeet ovat lakisditei-
sil ja samanlaisia. Silsi olisi mytis perusteltua, ettei sa-
moja asioira tehtiisi eiki ennen kaikkea yllepidettaisi
monessa eri paikassa.

I

Pois pnillekkEis,yyksistl

Palvelukeskus poistaisi myiis nykyisen hajautetun rekis-
tertiinnin p:i:illekkiiryylaii. Tietojen siirtely ja siiilynii-
minen monessa paikassa ei eniii viltrlimette ole nykyai-
kaa, kun tietoliikenteen r*onipuolistuminen avaa aivan
uusia mahdollisuuksia. Tiedot muutrrva: ja muutosten
ilmoittaminen ei hyv?istii tahdosta huolimatta ole tiiydel-
listt. Rekisterien viilisten erojen selvittelyyn kipetiiiin
tytivoimaa, jota arvictaisiin muualla.

Eldkenrrvakeskulaen keskusrekisterin yhteni tavoit-
teena on ollut mytis varmistaa rekisteritiedon yhtenli-
ryys. Ha.iautetun jiirjestelmin eri laitokset tekevdt pdi-
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Tietoi orfesoo
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tciksensl samalla tavoin mdiriteltyjen
tietojen pohjalta. Keskitetry rekisterciinti
td.ssl muodossa slilyy, vaikka tiedot tal-
letetaan vain yhteen paikkaan.

Kustannukset atemmas

Tietotekniikkakulut ovat kasvaneet mel-
koisesti viime vuosina. Mutta tycitikin
on tehry paljon: on selvitty Ehketurva-
keskuksen rekisteriuudistuksesta, vuo-
den 2000 muutoksista ja euromuutok-
sista totuttujen ldhes vuosittaisten laki-
muutosten lislksi. Tietotekniikka nielee

ryrieliikejiirjestelmin rahoja nyt yli 100
miljoonaa euroa.

Osittain kustannusten kasvua selittli
mytis se, ettd tietojlrjestelmit ulottuvat
yha useampaan toimintaan ja niiden
osuus on laajeneva. Terkeee olisikin kat-
soa, miten hallintokulut kaikkiaan kas-
vavat. Tdssl suhteessa ei mitdin hiilytte-
vdi ole tapahtunut. Meidan vastuullam-
me kuitenkin on, etta oikeita asioita teh-
ddin tehokkaasti. Tytieliikekustannukset
ovat osa veroastetta ja kansalaiset odot-
tavat veroille vastinetta.

Vliki eivflhene

Usein kustannusten kurissa pitiminen
mielletddn samaksi kuin tytintekijriiden
vdhentlminen. Pelko ryiin tai ryrinteki-
j<iiden vdhenemisestl on perusteetonta.
TyOelakkeen kysyntd kasvaa seuraavan
kymmenen vuoden aikana, koska elek-
keelle siirtyvdt ikdluokat ovat lukumdl-
rdltiln puolitoistakertaisia viime aikai-
siin verrattuna. Yhteisry<illii, verkkopal-
veluja lisldmella ja automaatiolla voi-
daan vihentdi henkiltjstrin lislystarvet-
ta.

Tyot muuttuvat - kuten aiemmin-
kin. Selvittelyryij vdhenisi, mutta vakuu-
tettujen ja vakuutuksenottajien palvelun
tarpeet kasvavat jatkuvasti. Tieto.idrjes-
telmien suunnittelu- ja ylliipirotyo jiir-
keistyisi, kun samoja asioita ei tehtiisi
monessa paikassa. Toisaalta verkkopalve-
lujen lisdlminen tuo uusia tarpeita, kan-
sallisesti .ia kansainvdlisesti lisddnryvd yh-
teistoiminta hoidetaan yhi enemmln
tietojdrjestelmien avulla.

Pulaa voi rulla ryiieldkealan osaajista.
Tarvitaan asiantuntijoita, jotka osaavar
kertoa, mitd tietojd.rjestelmien pitlisi

tehda, ja miten ne tulisi jirkevimmin
toteuttaa tyoelakealan palvelujen nikti-
kulmasta. Koodin tekijtiitii maailmalla
varmasti riittaa ja heiti on ehke rahalla-
kin saatavissa.

Kumppaneita tarvitaan yhi

Tytieliikealan tciitl tehdeen paljon muu-
allakin kuin eldkelaitoksissa ja Eliketur-
vakeskuksessa. Esiselvitys tuo toivotta-
vasti vastausvaihtoehtoja, muuttuuko
nliden kumppanuus- ja palveluyrirysten
rooli, jos yhreisry<iti tehdaen IT:palve-
lukeskuksessa. Kokonaisuutta katsotaan
koko toimialan ndkcikulmasta. Yhteisesti
voitaisiin kuitenkin tehdl vain osa, pal-
jon tekemistd jiiisi vielii palvelukeskuk-
sen ulkopuolellekin.

Kumppanuus- ja palveluyriryksie tar-
vitaan varmasti jatkossakin. Tehtlvdd
riittd.[ ty<ielikealalla eik?i alalla ole varaa
menettdd osaamista, jota ndissd yriryksis-
si on nimenomaan rytieldkejdrjestelmdn
detojerjestelmien rakentamisesta ja tuo-
tannon hoitamisesta.

Pitki ia kivinen polku

IT-palvelukeskuksen jarkevyydesti ja
tdrkeydestd. ollaan laajasti yhtii mieltii.
Mikaan kertarysdys se ei kuitenkaan ole.

Jos esiselviryksen jilkeen piltetiin vie-
de hanketta eteenpdin, polku on pitka ja
vaikeakulkuinen. Kaikilta mukana ole-
vilta tarvitaan vahvaa tahtoa ja pitkajan-
teisyyttl. Pitid uskaltaa tunnustaa, ettl
yhteistoiminnan aloittaminen on inves-
tointi, jonka takaisinmaksuaika voi olla
pitkakin.

Toivottavaa on, etta elekeuudistuk-
sen myritl saamme nykyisti selkeim-
min ja ymmirrettivlmmln ry<iel:ikejnr-
jestelmln. Uuden ja vanhan saumakohta
on joka tapauksessa haastava tietojdrjes-
telmien kannalta. Sitl vaihetta olisi mu-
kava tehd[, jos on toivoa entisti hel-
pommin yllepidettavestl tekniikasta.

Bo Lundqvist
El6keturvakeskuksen tietohallinnosta

ja yleishallinnosta vastaava lohtaia
Kuvo: Honne Nykiinen
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Kunta$Gorim
etf,kkeet muuttumt

yris kuntasektorilla tyos-
kentelevien elekkeisiin tu-
lee muutoksia. Muutokset
ovat plipiirteissdln saman-

laisia kuin TEL:iin tehdyt, mutta eroja-
kin on.

Esimerkiksi osa-aikaehkkeen ikdraja
nousee 58 vuoteen samalla tavalla kuin
TEL:ssI. Kuntapuolella elikettd on tI-
h1n saakka karttunut osa-aikaelikkeen
ajalta eri tavalla kuin TEL:ssd ja ndin on
myris jatkossa.

Nykyiiiin KVTEL:ssd karttuu eleket-
ti osa-aikaehkkeen ajalta kalsi prosent-
tia vuotta kohti seka osa-aikary<isti etti
ansion alenemasta. Osa-aikaelakkeen.ilil-
keen mycinnetty vanhuuseldke on siis
samansuuruinen kuin jos ryOntekijii olisi
ollut koko ajan kokoaikaryrissd.

Ensi vuoden alusta voimaan tulevien
muutosten jelkeen ansion alenemasta
karttuu elikenl joko kaksi, yksi tai0,75
prosenttia vuoma kohden. Vuonna 1946
ja sitd ennen synryneille eldkettd karttuu
kahden prosentin mukaan. Yksi prosent-
ti ehkettl karttuu silloin, kun 1947-
1951 synrynyt henkilci on ensimmlisen
kerran jilnyt osa-aikaeldkkeelle tdy'tetry-
dln 60 vuotta. Muilla kartrumisprosent-
ti ansion alenemasta on0,75 prosenttia
vuotta kohti.

Osa-aikatydstl eldkettr karttuu ku-
ten tlhdnkin saakka eli kaksi prosenttia
vuotta kohti.

Yksitiitlinen varhaiselSke poistuu
viihitellen

Ennen vuoua 1944 syntyneilla on ny-
kyisen sllnncin mukaan oikeus ylsil<il-
liseen varhaiselekkeeseen, kun he ovat
tdyttlneet 58 vuotta. Vuonna 1944 ja
sen jalkeen synryneilla tlmi oikeus on
heidin tlytettyiin 60 vuotta. Lis?iksi
niilld vuonna 1947 ja sitl ennen synry-
neille, joilla oli aikanaan ammatillisen
el:ikeikaj:ir.jestelmhn valintaoikeus, mut-
ta jotka eivdt valintaa tehneet, on oikeus

yksikilliseen varhaiselakkeeseen. Ennen
vtotta 1947 synryneilh alaiklraja on 58
vuotta ja 1947 syntyneille 59 vuotta.

Yksilcillinen varhaisehke poistuu
vuoden 2004 alusta. Siten niilh 1944ja
sen jdlkeen synryneilld, joilla ei ollut
ammatillisen eliikeikiijnr.iestelmin valin-
taoikeutta, ei endd kdytdnnrissd ole mah-
dollisuutta yksiliilliseen varhaiselakkee-
seen. Sen sijaan ne vuonna 1947 ja sita
ennen syntyneet, joilla mainittu valinta-
oikeus oli, slilyttlvlt nylcyisen oikeuten-
sa yksilcilliseen varhaiselikkeeseen vuon-
na2004 ja sen jilkeenkin.

Vuoden 2004 alusta 60 vuotta tdyt-
tlneen henkikin rytikyvJ.ttrimyyseldkeoi-
keuden arviointi muuftuu. Jos henkil<il-
ld on takanaan pitki ryriura, otetaan sai-
rauden, vian tai vamman lislksi huomi-
oon ty<istd aiheutunut rasittuneisuus ja
kuluneisuus seke rycin vastuullisuus ja
vaativuus. Eldkeoikeuma arvioitaessa sel-
vitetdln sitl, onko rytinteon jatkaminen
kohtuutonta noiden syiden takia.

Uuder kriteerit koskevat mycis niitl,
jotka ovat valinneet vanhan ammatilli-
sen eliikeikzijirjestelmin, vaikka heillii ei
ole ollut oikeutta yksilolliseen varhais-
elakkeeseen lainkaan.

Kuntoutuksesta tulee oikeus

Eldkelaitoksen kustantamaan ammatilli-
seen kuntoutukseen piisy on tlhln
saakka ollut harkinnanvaraista. Jarjestel-
md muuttuu siten, ettl ehkesdinncissd
mllrdtd.ln, milloin kuntoutulseen pdi-
sy on oikeus.

Mdrrryksen mukaan henkilolla on
oikeus saada tarkoituksenmukaista am-
matiliista kuntoutusta silloin, kun ha-
nelle on sairaudesta, viasta tai vammas-
ta johtuva uhka joutua ry<ikyvyttcimak-
si. Ty<ikyvytttimyyden uhkaa arvioitaessa
tarkastellaan hakijan toimintakykyi ja
sen oletettavaa kehirystl hhivuosina.

Ammatillista kuntoutusta pidetiin
tarkoituksenmukaisena silloin, kun sen

avulla voidaan estll odotettavissa oleva

ryri\yvyttcimyys taikka palauttaa tai kor-
jata ty<ikykyn niin, ettl ty6ntekiji voi
palata takaisin tytiehmdin. Kun kun-
toutuksesta tulee oikeus, se tarkoittaa
mytis sitI, ett?i hakijalle tulee valitus-
oikeus saamastaan kuntoutuspddtcikses-
ti.

Kuntoutusrahaa maksetaan nykyisin
vain sellaisen kuntoutuksen alalta, jona
kuntoutuja on tdysipdivdisesti estynyt
rycistddn. Nyt tdmd edellyrys poistuu ja
kuntoutuja voi saada osakuntoutusra-
haa, jos hanella ammatillisen kuntou-
tuksen aikana on ty<iansioita, joiden
mddrl on yli puolet eldkepalkasta siind
palvelussuhteessa, johon tuleva aika on
liitetty. Osakuntoutusrahan mllrd on
puolet tiydestl kuntoutusrahasta.

Kuntoutusta koskevat muutokset tu-
levat voimaan vuoden 2004 alusta. Ne
ovat samansis?ilttiisiii kuin TEL-jnrjestel-
mlin valmistellut muutokset.

Tytitttimlryset6kkeelle piiiisy
helpottui

TycitttimJyseldkkeen saamisen edellyryk-
seni ollut 5/ 1 5 vuoden rytissloloaika on
muuttunut 5/20 vuoden rycissdoloajak-
si. Tilanne on sama TEl-jlrjestelmdssl.
Ennen vuorta 1945 syntyneilla viiden
vuoden ry6ssloloajan on tiyryttdv[ 15
vuoden sijasta viimeisen 20 vuoden aika-
na.

Kokonaisry<ihistorian on kuitenkin
oltava l5 vuotta. Lisiksi edellytetlln,
etti henkiltj oli vuoden 2000 alussa tytit-
tcimdni. Muutos tuli voimaan elokuun
alusta 2002.

Kunnallisen elikesllnnrin muutokset
hyviiksyttiin juhannuksen alla Kuntien
elekevakuutuksen valtuuskunnan kesd-
kokouksessa.

Honnele Kontanen
Kuntien e[6kevakuutus

Tiedottaia
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Selitiiiiden ia kassoien avaintukuia vuodelta 2ool

TEt-siitiiit
TyOsuhteessa olevat 3r.rz.
El6kkeensaajat 31.t2.
Myiinnetyt elSkkeet
Lakisi6teiset etikkeet
Kannatusmaksutulo
Siioitustoiminnan nettotuotot (kirlanpitoarvoin)
Siioitustoiminnan keskim. tuotto zoor (kiiyvin arvoin)*
Siloitustoiminnan keskim. tuotto 1998-2oor (kiiyvin arvoin)*
Siioituskanta
Vastuunlakokoryaukset **
Liikekulut
Elikevastuu (sistilttiii Iisivakuutusvastuun)
Eldkevastuun muutos
ToimintapS6oma*
Toimintapdioma tavoitevy6hykkeen alarajasta
Taseen [oppusumma
TE L -siitititiitii yhteensi

YEL-kassat
Tydsuhteessa olevat 3r.rz.
Elikkeensaajat 3t.tz.
Mytinnetyt eldkkeet
Lakis6Steiset elikkeet
Vakuutusmaksutulo
Siioitustoiminnan nettotuotot (kirianpitoarvoin)
Siioitustoiminnan keskim.tuotto 2ooo (kiWin arvoin)*
Siioitustoiminnan keskim. tuotto 1998-2ooo (ktiyvin arvoin)*
Siloituskanta
Vastuunjakokorvaukset **
Liikekutut
E[6 kevastu u (sisiittiiii va ku utusma ksuvastu u n)
Eldkevastuun muutos
Taseen loppusumma
YEL -kassoia yhteensi

TEL-kassat
Tyiisuhteessa olevat 3r.rz.
El6kkeensaaiat 3t.t2.
MyOnnetyt elikkeet
Lakisiiteiset etEkkeet
Vakuutusmaksutulo
Sijoitustoiminnan nettotuotot (kirjanpitoarvoin)
Siloitustoi m in nan keski m.tuotto 2ooo (kiiWin arvoin)*
Siloitustoiminnan keskim. tuotto 1998-zooo (kiiyvin arvoin)*
Sijoituskanta
Vastuunjakokorvaukset **
Liikekutut
E[6kevastuu (sisiittiiii lisdvakuutus- ja tasoitusvastuun)
Elikevastuun muutos
ToimintapdEoma*
Toimintapiioma tavoitevytihykkeen alaraiasta
Taseen loppusumma
TEL -kassoia yhteensi

30 OOO

22 000
1 5oo

t95
t57
L33
-716

L3,3
7 534

56
4

L635
724
400
u8

I 594
8

2 470
4 400

150
24

72,5
1'5

-t,6
13,3
t6

7
O,5

7

o'o3
8o

4

* Telan lnternet sivuilta'Siioitustoiminta' tilastoista
** negatiivinen tuku kutua, positiivinen lohonno luujiirvi

tuottoa el6kelaitoksele Koti Porkkinen
E[6keturvakeskuksen vastuunjaon asiantuntijat

lkm
lkm
lkm
M€
M€
M€

M€
M€
M€
M€
M€
M€

M€
tkm

lkm
lkm
lkm
M€
M€
M€

M€
M€
M€
M€
M€
M€

M€
tkm

tkm
lkm
lkm
M€
M€
M€

o/

M€
M€
M€
M€
M€
M€

lkm

135 ooo
45 ooo

5 OOO

472
882
238
'4,4
74,3

3 958
-776

6
4 o89

8t
1 000

tzB
4156

36
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Tydttdmyysturvaan kokonaisuudistus
kuukaudetta, joltoin jakso otisi
kaksi vuotta ja netjd kuukautta.

Tydttdmyysetdke etdkemuo-
tona lakkaisi mycihemmin,
m utta ty6ttcimyystu rvaa voisi
iatkossa saada 65 ikiivuoteen
saakka nykyisen 6o vuoden si-

laan. Tdmii ns. lisdpdiviioikeus
edetlyttiiisi viihintiiiin 59 vuo-
den ikiiii sekii viihintiiiin viiden
vuoden tyOhistoriaa viimeisten
15 vuoden aialta. Mikiili ty0his-
toriaa otisi vdhintddn 2o vuot-
ta, otisi ansiopdiviirahan ytite-
prosentti 32,5. Muutos koskisi
vuonna r95o ia sen liitkeen
syntyneitii henkittiitd.

Sovitettu piivlraha

Satunnaista kokoaikatycitfr te-
kevien asemaa ehdotetaan pa-

rannettavaksi siten, ettii koko-
aikaisista tycisuhteista sovitte-
tun piirissii olisivat tydsuhteet,
iotka kestavat enintiiiin kaksi
viikkoa.

Sovitettua pdivdrahaa voi-
daan siten maksaa kauemmin
setlaisetle henkittitte, loka te-

kee vuoroin osa-aikaisia ia
vuoroin tyhytaikaisia kokopdi-
vdisiS tciitii. Pfriviirahan mak-
sua pyritaan my6s nopeutta-
maan ennakkomaksumahdolli-
suudelta.

Eroraha poistuu

Ns. erorahajdriestetmii takkau-
tettaisiin r.t.2oo3. Erorahan
korvaisi ty6ttcimyysturvan an-
siosidonnaisen piiiviirahan an-

sio-osan korotus. Ansiopdivd-
raha maksettaisiin r3o pdivdn
aialta korotettuna henkilcitte,

ioka on irtisanottu tatoudetti-
sista tai tuotannoltisista syista
Edeltytyksenii otisi vdhintiiiin
zo vuoden tyOhistoria la viiden
vuoden jdsenyys tydttOmyys-
kassassa.

Erorahan aikuiskoututuslisii
korvattaisiin korottamatla ty6-
voimakoulutuksen ansiotukea
ja tydtttimien koulutuspiiiviira-
haa samoin r3o piiiviin aialta.
Korotettu ansio-osa maksettai-
siin myOs koulutustukeen ja

koulutuspiiiviirahaan. (stm)

Tydttct m yyst u rvai6 rf e ste t m ii d

pyritiidn kehittdmidn parem-
min tydssii iatkamista ia tydtlis-
tymistii tukevaan suuntaan.
Uudistus pohjautuu kolmikan-
taisen, tytitttimyysturvaa pohti-
neen tydryhmiin viime vuoden
marraskuussa jiittiimiin ehdo-
tuksiin.

Lai nsijiidii nttjii on mycis

tarkoitus selkeyttiiii la yksin-
kertaistaa niin, ettii tyOttd-
myyden aikaista toimeentulo-
turvaa koskevat saannOkset
kootaan yhteen lakiin. Sel-
keyttdminen on ensimmiiinen
osa ns. Arajdrven pakettia,
jonka tarkoituksena on yksin-
kertaistaa toimeentutoturvaa
koskevan tainsddddnncin ra-
kennetta.

Esitykseen liittyy kiinteiisti
mydhemmin syksyltii annetta-
va haltituksen esitys iulkista
tycivoimapatvetua koskevaksi
laiksi, johon kootaan eri laeis-

sa otevat tyrivoimapolitiikkaa
koskevat siiiiddkset.

Hattituksen esitys annetaan
eduskunnatte syksyttd. Lakien
on tarkoitus tutta voimaan
7.7.2OO3.

Tytiss6oloehtoa
hetpotetaan

Tydttdmyyspd ivdrahalle pdiisy
helpottuisi niitla henkiltiitla,
ioi tla tycitt0 myyspiiiviirahan
enimmdismaksuaika alkaisi jiil-
leen alusta. Heittii tydssiioloeh-
toa lyhennettiiisiin kymmenes-
tii kuukaudesta kahdeksaan
ku u kauteen. Tarkastelujakso
pysyisi ennatlaan kahdessa
vuodessa.

Muitta ty6tt0myysturvaa ha-

kevitta tydssiiotoehto pysyisi
kymmenessfr kuukaudessa.
Ehdon tiiyttymisen tarkastelu-
iaksoa pidennettiiisiin kuiten-
kin niiissii tapauksissa netidltri

Valitusten itseoikaisuluvut vakiintuneet

v. 1

Valitukset eldke- ia tyotuto-
pzizitoksistd on r.r.r995 alka-
en ohjattu pddtoksen anta-
neeseen eliiketaitokseen,
joka on voinut heti oikaista
piiiitoksensii. M uutoksen ha-
kuelimiin on lahetetty vain
setlaiset valitukset, joissa elii-
kelaitos ei ole ollut valmis
muuttamaan kantaansa.

Etiiketu rvakeskuksen tilas-
tot kertovat itseoikaisuluku-
jen vakiintuneen viime vuosi-
na. Lain siiiitiimisvaiheessa
arvioitiin itseoikaisuprosen-
tiksi noin ro. Oikeusturvauu-
distus on tiillii kohtaa hyvin
tayttanyt odotukset, yrittdja-
eliikelakien mukaisissa va-
kuuttamisasioissa jopa huo-
mattavasti ytittanyt ne.

Ti [asto Iuvut sisiilttiviit sekii
yksityisen ettd julkisen puolen
e take paatct kset.

Varsi nai si a
ty6kyYytt6myysel
kepiiiittiksiS, kpl
- niistii
itse oi kaisti i n

Etiikelautakun nan ptiiitcik-
sistii tehtyihin vatituksiin eld-
kelaitokset eivdt tee itseoikai-
suja samassa miitirin. VakO-

va Iitusvai heen etd kepiiiito ksiii

koskevat itseoikaisuprosentit
ovat parin ensimm2iisen vuo-
den jdlkeen vakiintuneet vii-
den prosentin tuntumaan. Ndi-

den eliikevalitusten maara on

v. : qO5 v.:OO7 Y.1qq8 Y.1qOO v. 2 000 Y. 2001
EtEkepiiiit6ksiii
koske ne ita
valituksi a
el ekel aitokset
kesittel ivet
yhteen se/ kpl
- niista
itseoikaistiin

6 aqs

7,8 %

7 148

tt,t%

5 6t5

tt,9iL

5 917

tz,z 1"

5 33o

r:,r 96

6 )25

rz,6Yo

6 652

u,r 96

q6n

8,r %

5 408

m.5 96

5774

rr.a 96

4na

rr.a 96.

5 059

to,z lL.

5132

tt,t To

5?47

ro.c 96
WE-p55ttlksi5,kpl
- niistl
itse oi kaisti i n

1 890

6.s %

t 257

9,2%.

762

tz,s 1"

6tt

rs.3 96

58o

u,8 95

521

t5 g ol".

54r

4,7%
Yrittejeelakel aki en
(YEL, MYEL) piiriin
kuutumista tai
tybtuton mSSriiii
koskevia valituksia
el ekel aitokset
kSsittel iviit
yhteensii, kpl
- niistii
itse oi kaisti i n

862

76'-f.

76q

8r%

900

85,4 %

457

91,9 %

706

a;'t%
709

88,2 %

n9
89,0 %

E [tiielike 11 o 2OO2

1

vdhentynyt r99o-luvun jiilkim-
miisen puotiskon reitusta
z ooo valituksesta viime vuo-
sien noin r 5oo vatitukseen.
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Sanomatorilla tempaistiin

Tybetdkeyhti6t ja -laitokset tiiyttivdt Sanomatorin palvetu-
pisteittiiiin syyskuun q. ja $. piiivinS. Viikeii kiivi koko
ajan rauhallisena virtana.

Useat asiakkaat otivat seuranneet etiikeuudistuksen uu-

tisoi ntia, josta saatuja viiiiri n k2isityksiii etiikene uvojat jou-
tuivat oikomaan. Moni uskoi, ettii jos etiikeikii tiiyttyy uu-
distuksen voimaantuton jiilkeen, eltikkeessii otetaan huo-
mioon taannehtivasti alle 23-vuoti-
aana tehty tyO sekii palkattomat
lastenhoitoajat. Yleensiikin uudis-
tuksen mukaisesta eliikkeen [as-

kennasta oli pallon kysyttiivdd.
Myds kuntoutusmahdollisuudet
kiin nostivat.

Poikkeuksena monista muista
neuvontatapahtumista, Sanomato-
ritta ei luurikaan tyottomyysel2ik-
keestii kysytty.

Sanomatorin tyoetaketempaus
liittyy ty6eliikeiarjestelman 40-vuo-
tistapahtumiin.

Mario Miettunen
(vas.) Porastosta
ia Tuula Ranta
Suomen Postin
elikesiitiiistd
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Maanvitletii6iden ja poronhoi
taiien luopumistukijdriestel-
ma saa jatkoa. Eduskunta on
hyvdksynyt uuden Iuopumis-
tukilain, ioka on voimassa
vuosina zoo3 - zoo6. Luopu-
mistuen ehdot muuttuvat jon
kin verran vuodenvaihteessa.
Laki pitdd vietd hyvdksyttdd
E U:ssa.

TirkeimmHt
muutokset

Luopumistuki on etdkkeen
tyyppinen kuukausikorvaus,
jota maksetaan tuotannosta
luo p u n ee Ite i kiiiintyn eelle
maata [o usyrittii jii tte. Tii m ii n

vuoden [oppuun asti [uopu-
mistuette voi jedde 55-64 -

vuotias maanvilietijd, ioka myy
titan tai pettot nuoremmalle
vitjelijatte. Vitlelystd voi Iuo-

pua mycis nuorempi puoliso
yhdessii ikiirajan tiiyttiiviin
puolisonsa kanssa. Sittoin
nuoremmalle puolisolle mycin-

netddn ns. uinuva oikeus tuo-
pumistukeen. Hdnelle aletaan
maksaa [uopumistukea, kun
hiin tiiyttiiii 55 vuotta.

Ensi vuoden alusta liihtien
luopumistapa ja luopumis-
vuosi miiiiriiiivat sen, missa
idssd luopumistuetle on mah-
doltista jdddd. Luopumistuel-
te jddviin henkilcin ataikdraja
vaihtelee 55 ja 6o vuoden vii-
tittii, ytiiik;iraja on edelleen 54
vuotta. Ns. uinuvan luopumis-
tuen voi saada puotison tisdk-
si myds yhtymdn sisarusosa-
kas tai maatalousyrittaian
teski.

Peltolen vuokraaminen [i-

sdmaaksi tutee mahdoltiseksi
vuonna zoo4. Luopumistuella

Luopumistuki iatkuu - ehdot
muuttuvat ensi Yuonna

olevat saavat tehdii metsiittii
tii hieman aiempaa enem-
miin.

Luopumistapa
miiiirlii ikiiraian

Lopullisen kauppakirjan tai
vuokrasopimuksen voi altekir-
ioittaa vasta, kun on tayttanyt
alaikiirajan. Syntymdvuosi ei
siis petkiistdiin ratkaise, vaan
luopua voi aikaisintaan synty-
miipiiiviiniiii n. Luopu m istu kea
on haettava etukiiteen kaup-
pakirjan tai vuokrasopimuk-
sen luonnoksen perusteetla.

Porotaloudesta voi luopua
55-64 -vuotias poronhoitaja.

Maatilan sukupotvenvaih-
dos tehdiitin aina kauppa-tai
lahiakirjatta. Vuosina zooj -

zoo4 ikdra.iat ovat 55-54 vuot-
ta. Vuoden zoo5 aLusta alaikii-
raja nousee 56 vuoteen, mutta
vuonna 1949 syntyneet voivat
[uopua 55-vuotiaana.

Maatitan petlot voi myydii
lisiimaaksi 57-64 -vuotiaana.

Vuonna ry47 lai aikaisemmin
syntyneitA koskee kuitenkin
suo jasiiiinncis. He voivat teh-
dti kau pat 5 5-vuotispiiivdnsii
f iitkeen.

Maatilan peltot voi vuokra-
ta lisiimaaksi vuodesta zoo4
alkaen 6o-64 -vuotias viljetila
Vuonna zoo3 ei voi luopua
petloistaan vuokraamalla.

Uinuva tuki mytis
osakkaa[[e tai leskelle

Maatatousyrittdjdn nuorempi
puoliso tai maatalousyhty-
mdn nuorempi osakas (sisa-

rusten hoitamassa yhtymas-
sd) voi saada uinuvan oikeu-
den luopumistukeen. Hdn voi
olla enintii2in 5 vuotta nuo-
rempi kuin varsinainen ikiira-
ja edellyttiiisi. Myds maatato-
usyrittaian teskellii on oikeus
uinuvaan Iuopumistukeen.

Uinuva oikeus luopumistu-
keen hetpottaa yrittiijiii luo-
pumaan maatalousyrittiijiitoi-
minnasta yhtd aikaa. (Mela)
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Tydeliikkeen laskentaopas
2(D(l2

nyt myds ruotsiksi

Uusi euroistettu vuoden zooz tyrieldkkeen las-
kentaopas on nyt ilmestynyt myds ruotsiksi. Hinta
on kahdeksan (8) euroa. Oppaita voi tilata ETK:n
postituksesta.

Opas on eliikelaskennan tietopaketti, jota kiiy-
tetiidn eldkealalta kiisikiriana ja sosiaalivakuutus-
ta opiskelevien oppikiriana eri oppilaitoksissa.

Timo Havusta
vakuutusoikeuden ylituomari

Tasavallan presidentti on nimittanyt
etdkelautakunnan puheenlohtajan
Timo Havun vakuutusytituomariksi va-
kuutusoikeuteen r.rr.zooz Lukien.

OutiAntitasta
eliketautakunnan puheenjohtaja

Tapaturmalautakunnan puheenjohtaja
Outi Antila on nimitetty eliikelautakun-
nan puheenjohtajaksi r.rr.zooz lukien.

o

o

Eltketurvakeskus

Tutkija, vattiotieteen lisensiaatti (viiit.)
Tuulia Hakola on nimitetty Etiiketurva-
keskuksen lohtavaksi ekonomistiksi
7.7.2oo3 alkaen. Hakota ty6skentetee
tiitii nykyii Uppsalan yliopistossa kan-
sainviitisessii eliikeprojektissa. HAn on
virkavapaatla Valtion taloudellisesta tut
ki m uskesku ksesta.

Oikeustieteen ylioppilas Anniina Ataluu-
sua on nimitetty lakiosastolte lakimie-
heksi. Aiemmin hdn on tydskennettyt Elii
keturvakeskuksessa jaostosihteerinii.

koksi LEL Tybetiikekassan arvopaperisi
joitusyksi kk6on.

Asiakaspatvelu paallikdiksi on nimitetty
humanististen tieteiden kandidaatti Sirk-
ka-Liisa Poutanen, yo-merkonomi Taina
Mikkola, merkonomi Mira Voutilainen la
Birgitta Kuittinen.

Kauppatieteiden maisteri Jorma Riipinen
on nimitetty osastopiiiillikdksi eliikkei-
den ratkaisu- ja maksuosasto[[e.

Kauppatieteiden maisteri Mikko
Nevalainen on nimitetty asiakas- ja va-
kuutuspalvelujen atueyksikk66n osasto
piiii llikb ksi.

on nimitetty Varma-Sammon viestinta-
paatlikdksi vastuuatueenaan erityisesti
mediasuhteet. Ajalta r.9. - 37.72.2oo2
hiin toimii myds vt. viestintaiohtaiana ja

raportoi tehtAvassaan varatoimitusiohta
ja Markku Hyviiriselle. Geber-Teir on ai-
kaisemmin toiminut tiedottajana Varma-
Sammossa.

Veritas-ryhmd

Ylioppilasmerkonomi Nina Johansson on
nimitetty yksitcillisten eliikevakuutusten
tuotevastaavaksi Veritas Henkivakuutuk
se55a.

Merkonomi Laura Luoto on nimitetty
maksuvastaavaksi Veritas Hen kivakuu-
tuksessa.

o
a
o

llmarinen
Varma-Sampo

Suurasiakkaiden palveluosaston osasto-
paatlikciksi on nimitetty fitosofian mais- Valtiotieteen maisteri Carina Geber-Teir
teri Anneli Uimonen.

Yhteysiohtaja, oikeustieteen kandidaatti
Sini Kivihuhta on nimltetty r.r.zoo3 alka-
en uudeksi asiakasyhteysjohtajaksi.
Asiakasyhteysjohtaja Hannu Rissanen
toimii ensi vuoden atusta alkaen etiik-
keetle .iddmiseensd t7.zoo3 saakka eri-
tyiste htavissa.

tEL Tytielfikekassa

Yo-merkonomi, LKV, FMA Seiia Puustinen
on n imitetty kiinteistdp;iiillikOksi LE L Tyo-

etiikekassan kiinteistdsijoitusyksikkodn.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Marko Mi-
kama on n imitetty performance-anatyyti-

Kansai nvfl listi tun n ustusta professori
Pentikfliselle

Yhdysvattatainen lnternational lnsurance Society lnc. on palkinnut profes-
sori Teivo Pentikdisen John Bickley Founders Award -kuttamitalitla tunnus-
tukseksi ansiokkaasta toiminnasta vakuutusatan hyviiksi.

Perusteluissa mainittiin professori Pentikiisen merkittave ty6panos sot-
venssiteorian kehittemisesse, liikenne- ja tyOtapaturmavakuutusjdriestel-
mdn uudistajana sekd tytielakeieriestetmdn uranuurtaiana.

lnternational lnsurance Society on iakanut tunnustusta vuodesta 97z al-
kaen. Professori Pentikdinen on ensimmdinen palkittu suomatainen.
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ilaisten
t6ite
en nen yleistti
tyde Iti kettii
"Mies hankkii tytittiiiin perheelleen ia

itselteen etannon, kun nainen puolestaan

avustaa miesti tytissdin ja hoitaa kodin".

Ajattelutapa, jossa mies tekee tytitti ja

nainen vain toimii, ei kuitenkaan ole

tavaton edes zooo-tuvun Suomessa.

Utrrt#;*:#
on, effe itse asiassa jako nais- ja miesval-
taisiin aloihin on nyt selvempi kuin 100
vuotta sitten!

Vehavekisessa maassa naisten on pi-
tdnyt raataa miesten rinnalla pelloilla,
rakennuksilla ja tehtaissakin. Vain har-
voilla sdlryldisnaisilla on ollut mahdolli-
suutta joutilaaseen elamean.

Nurinkurisesti modernisaatio ia hy-
vinvointiyhteiskunnan palvelujen kasvu
toisen maailmansodan jalkeen on itse
asiassa .iyrkentdnyt sukupuolten eroja.
Naisyrittiijiitkin yleensd tydllistlvdt it-
sensd niissl toimissa, joita naisen on
odotettu toteuttavan perhe-elemassakin:
siivoamalla, laittamalla ruokaa ja hoivaa-
malla.

'Sama palkka sarnasta rytisti' otettiin
Suomessa viralliseksi periaatteeksi sama-
na vuonna, kun ensimmiiset tyriehke-
lait tulivat voimaan 1962. Edelleen mie-
hi?i keskimiiiirin koulutetumpien ja ldhes
yhtd kokeneiden naisten palkat ovat 80
prosenttia miesten keskipalkoista.

Niinpn naisten tciistl ja toimeentulo-
keinoista 1800- ja 190O-luvuilla kertova
SKS:n populaariin tietolipas-pokkarisar-
jaan kuuluva kirja onkin otsikoitu sar-
kastisesti nimelld "Tydlla ei oo kukkaan
rikastunna'

Kirjan kymmenen artikkelia valaise-
vat ytsittdistutkimusten kautta, alhaalta
yliispd.in, naisten todellisuutta maatalo-
udessa, yrittiijinii ja palkkarytissii.

Itsekin muistan kansakoulusta sadun
"Ukko akantciissl ja akka ukont<iissd".
Ruotsinkieliselld Pohjanmaalla muisti-
dedon ja kirjeiden pohjalta ilmenee, ettl
naisten ulkory<itd ei juurikaan arvostet-
tu tai ainakin naisille pyrittiin osoitta-
maan eri tehtdvil niissd peltottiissd, jois-
sa he olivat yhtd. aikaa miesten kanssa.

Virallisiin asiakirjoihinkaan ei ole
jaenyt liiemmalti merkkeja naisten triis-
tI. Kaupungeissa naisia, joilla oli jopa
selke[ ammatti, kirjattiin vaimoiksi tai
leskiksi. Yhteistl niin soittotunteja anta-
neelle sivistyneelle neidille kuin pesutu-
van pyykkarille oli, ettl ry6t perustuivat
teettdjln suopeuteen.

Vain harvoille naisille oli tarjolla va-
kituista ryiiti kaupungissa ennen 1920-
lukua riippumatta hlnen koulutukses-
taan ja taustastaan. Patkarydaikakauden
naisten ainoa mahdollisuus saavuttaa
turvattu vanhuus oli hankkia suhdan-
teista riippumatonta omaisuutta.

Lama paransi 1930-luvun alussa
naisten tytimahdollisuuksia, kun mies-
valtaisilla aloilla irtisanottiin tyrintekijoi-
td. Samalla kuitenkin naisten ry6ehto.ia
ja tytitahtia kiristettiin. Tirolloinen rati-
onalisointi teollisuudessa tapahtuikin
".ioustavaa" naisryrivoimaa lisilmllh.

Etenkin artikkeli "Syytinkimuoreja ja
loiseukkoia - Ikiiiinryneiden naisten sel-
viytymiskeinoja maaseudulla I 850-
1920" anraa ajateltavaa niille, jotka ny-
kydin tosissaan puhuvat ldheisyyteen
perustuvasta vanhusten hoivasta.

Vanhat naiset joutuivat viele 1900-
Iuvun alussa osallistumaan talon ttiihin
kuolemaansa asti. Vieh vaikeampaa oli
tnysin rytikyvyttrimilla tai vaille perheen
turvaa jidneillii, joiden osana olivat ruo-
tuhoidon tai vaivaistalon armopalat.

Teksti: Kimmo Kontio

"tdlla ei oo kukkaan rikastunna" - Nais-
ten tciiti ja toimeentulokeinoja 1800- ja
1900luvulla. Toim. Rahikainen ym. SKS
Tietolipas 176.Tampere 2001. 197 sivua.
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Tatmtttaneet
L4arlatla Rah,kairen la Tarl.-l RAllanen

"TYOLLA EI OO
KUKKAAN

RIKASTUNNA"
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The pension scheme
rewards employees for

staying on in the labour
market

The statutory earnin gs-related
pensions are undergoing the [argest
reform in their 4o-year history.

The amendments agreed on
consolidate sustainable financing of
the earnings-related pension scheme,
reward employees for contlnuing in the
labour market, and enable a uniflcation
ofthe acts on the earnings-related
pensions in the private sectors.

The central organisations, the
authorised pension providers and the
government already agreed on a reform
of the pension scheme in November
last year. The parties then agreed on
amendments to the part-time pension
and the individuaI early retirement
pension, on rehabilitation and flexible
arrangements of the old-age pension,
among other things. The reform
concerning the calcutation of pensions
was left to follow-up negotiations. The
agreement conctuded on 5 September
zooz specifies and supptements the
document of tast November, and
provides a solution to the catcutation of
pe n sion s.

Last November, the parties also
decided on the termination of the
unemployment pension for those born
in r95o and later. Their subsistence wlll
be secured through the unemptoyment
security system.

The amendments wltl essentially
enter into force on r January zoo5. They
do not appty to pensions already in
payment.

The amendments increase the
insured persons freedom of action. lt
wilt be possibte to retire on an old-age
pension between the ages of6z and
68. There are no other quatifying
condltions for the old-age pension than
the age. The insured person is free to
act according to his or her wishes, to
retire or to stay on in working life.
Continuing in the labour market is
rewarded by a bonus accruat.

ln future, the pension wilI be
calculated on the basis of the salary
and the pension accrual rate for each
year. The method of calculating the
pension separately for each contract of
employment is abandoned. When
accruing a pension, a calculation
formula based on the entire career puts
emphasis on the proportion of working
years at a mature age. The pension will

accrue at the current rate of r.5% a
year up to the age of 53, after which
the accrual rate will increase Io L9"k
for ten years. After the age of 63, the
pension accruaI rate will be 4.5ok.

The pension can amount to more
than 6o% of the salary. The ageing
population pay themselves for the
acceterated accrual. From the age of
53, their statutory earnings-related
pension contribution is 3oolo higher
than for those under that age. The
em ployee's earnings-retated pension
contribution is currently 4.4%.

When catcutating the pension,
salaries from previous years will be
adlusted by a wage coefficient. ln the
wage coefficient, the weighting of
changes in sataries is 8o% and that of
changes in prices zo%. The wage
coefficient secures that earnings
earned at a young age, at the beginning
of the career maintain their vatue.
Pensions already in payment are
increased by the TEL index (TEL, the
Employees' Pensions Act). ln the index,
the weighting of changes in salaries is
zoo/o and that of prices 8o%.

A protective rule is included in the
new method of catculation, which
means that a person who retires before
2c.72 can use the present rutes when
catcutating his or her pension if the
emptoyment started prior to zoo5.

The pension provision for unpaid
periods witl improve and the provisions
concerning the accrual of pension for
unpaid periods witt be simplified and
standardised. Pension will accrue from
unpaid periods for which a daily
allowance is paid. ln future, the
pension witl also accrue from periods of
study.

ln the future, a so-called life
expectancy coefficient wilt affect the
amount of the pension as wett. The
parties to the agreement are trying to
curb pension costs arising from an
increased expectation of life by means
ofthe tife expectancy coefficient. ln
practice this means that if, for example,
two persons born in successive years
both retire on an old-age pension at the
age of 65, the younger person wltI have
to stay in working tife a bit [onger than
the otder one. The life expectancy
coefficient wil[ be introduced in zoo9.

Amendments to the prolected
pensions have also been written down
in the agreement. The accrual of
pension rights wilt start at the age of 18
instead of at the current age of 23. The
liabitity to take out insurance will also
start at the age of r8.

Gender gap in pensions
decreases slowly

StatisticaI information on the difference
in pensions between the genders varies
depending on the group examined,
either the pensioners or the recently
retired. The pension gap depends also
on whether only the earnings-retated
pensions are compared or whether the
pension income from nationaI and
survivors'pensions is taken into
acco u nt.

When solety examining pensions
accrued from emptoyment for
pensioners, the average pension for
women amounts to 6o% of those of the
men. However, when comparing the
earnings-retated pensions of the
recentty retired, the women's pensions
amount lo 7oo/" of the men's penslons
due to an increase in gainfuI
employment among women. Thus,
there are no significant dlfferences in
the number of working years between
the men and the women, and
consequently, the main reason for the
gender difference in pensions is the
differences in satary.

As a whole, the pension scheme
balances the differences in pensions
between the sexes. This is true for both
the national and the survivors'pension.
The national pension evens up the
pension differences particularly for
low-income groups. When inctuding
nationaI and survlvors'pensions In the
comparison of otd-age pension
recipients under the earnings-related
pensions acts, the women's total
pension amounts to 7Bo/" of that of the
men. ln the future, however, the effect
ofthe national and the survivors'
pension balancing gender differences
in pensions will decrease.

The gap in pensions between men
and women decreases slowly as the
wage differentials between the sexes
have persistentty stayed on the same
level. Women's salaries are still about
four fifths of those of the men as a
result of occupationaI and sectoraI
differentiation by gender.

Since the pension is determined by
salary and number of working years,
changes in the length of the career of
men and women affect the difference in
pensions. The average difference in the
tength of the career of Finnish men and
women is only a few years, indicating a
decrease in the difference in career
tength between the sexes.

Although rather smatl, the difference
in the amount of part-time work
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between the genders atso affects
the earnings and the pension
income of men and women.

ln families with dependent
chitdren, the mothers'work input at
the workplace Cecreases for years
ahead, whereas that of the fathers
increases. Consequently, the gap in
earnings between the spouses
widens and the gender difference in
pensions is maintained, although
the pension accrued from periods of
childcare has littte impact on the
differences in penslons between the
sexe5.

A decrease in income as a resutt of
childcare responsibilities reduces
the pension accrual, and thus often
puts women in a difficutt situation,
especially in case of a divorce. For
women emptoyed in the private
sector, the pension accrues for the
period of maternity and parent's
allowance only if they return to work
within a year from the start of the
maternity leave. Women in
temporary and short-term
employment cannot profit from the
above rule.

Mario Lindholm
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hiwie ja huonoja puolia. Eriryistl mie-
lenkiintoa arviointeihin antoi se, etti
valitut arvioijat suurelra osin punnitsi-
vat omia aikaansaannoksiaan. Ovathan
kaikki nelja olleet varsin pitkdn ajan
seke keskeisia vaikuttaj ia rycieliikej iirjes-
telmii kehitettdessd ettd tyrieliikejilrj es-

telmdn sisdisil piiiitt?ijiii eri hallituksis-
sa ja neuvotteIukunnissa istuessaan.

Arvioijien tausta huomioon ottaen
rahastointi ja sijoituspolitiikka nousivat
ylhttlvin keskeisiksi. Minulle yllittdvi
oli Veikko Simpasen vaatimus: "Yhtioi-
den vakavaraisuusvaatimuksia on lislt-
tava

Oma mielipiteeni on tdsmdlleen
piinvastainen. Vakavaraisuusvaatimuk-
set, niin vilttdmdttrimiii kuin ne sinll-
laen ovatkin, ovat nykyisellaan ylimi-
toitettuja. Osittain ne voidaan ja ne pi-
tdisi korvata tekijOilla, .iotka ottavat
huomioon tydeliikejiirjestelmin pitkd-
jinteisyyden. Kaikkiin elikelaitoksiin
samalla tavalla vaikuttavat rahamarkki-
noiden vaihtelut voidaan hoitaa muu-
toinkin kuin yksittdisen elekelaitoksen
vakavaraisuudella. Nykyisten vaatimus-
ten voidaan katsoa ldhinnd turvaavan
vakuutusvalvojan ja ehkd laitosten hal-
litusten ulkopuolisten jlsenten hywlt
ytiunet.

Markku Koposen kritiikissii voi lu-
kea vahvan itsekritiikin. "Suuria virhei-
ti on tehty silloin, kun ty<imarkkina-
osapuolet eivdt ole yksimielisesti olleet
muutosten takana." "Uudistukset on
pyritty toteuttamaan millimetrin tar-
kasti oikeudenmukaisina. Seurauksena
vaikeasti hallittava ja ymmd.rrettdvd ko-
konaisuus."

Taidatkos sen selkedmmin sanoa.
Kun haastatellut nelja vaikuttajaa eivdt
ole pystyneet sopimaan asiasta ja polii-
tikot ovat pddttlneet, pieleen on men-
nyt. Kun sopimukset on saatu aikaan,
kukaan ei ole niitd ymmdrtdnyt.

Kaija Kallisen mielesti I 980Juvulla
uudistukset tehtiin niukkastyyliin.
Markku Koposen mielesti 1980-luvun
eldke-etuuksien kehittdmisessd tapahtui
ylily<intejii. Kumpi lienee oikeassa vai
ovatko molemmar, jeak66n itse kunkin
ratkaistavaksi. En kuitenkaan usko var-
haiseliikejiirjestelmien, kuten Koponen
olettaa, sindnsl olevan syyplitd varhai-
sen elikkeelle siirrymisen ihannointiin
- jos nyt yleensikiin moista ilmitit?i
esiintyy muilla kuin juuri tyriehmlnsl
aloittaneilla sijoitusguruilla ja muilla
n<irteilld.

Eik<thlin massiivinen varhaisehk-
keille siirtyminen johtunut koko ryci-
elemeemme liittyneisti ongelmista
tycinantajan ainaisesta halusta/tarpees-
ta pllstd irti osasta ryiivoimaansa yksin-
kertaisella ja halvaksi miellerylh taval-
la ja toisaalta vanhenevan tyontekijdn
pelosta, miten selviytyd muuttuvista
vaateista olemattomalla koulutuksella.
Toivottavasti olemme nlissi suhteissa
tdnddn viisaampia.

Lasse Laatusen mielipiteeseen voin
yhryli. "]iirjestelmdn on oltava itsekriit-
tinen." MitI sitten omahyviisryteen
tulee, niin mielipiteeni rytielakejerjes-
telmlstdmme on sama kuin monen
mielipide demokratiasta. Ei se hlwii jlir-
jestelmd ole, mutta parempaakaan ei
maailmasta ltiydy.

Nein uskon
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ajaa suomalaiset varhaiseliik-
keetle?" ja Vattiokonttorin yli-
liilikiiri luhani Wikstr6m kertoo,
miten tydhyvinvointi on [isdiin-
tynyt valtion haIlinnossa.

Hallintomenettelystii ja siihkcji-
sestd asioinnista haltinnossa on
annettu uutta [ainsaadiinttiii.
Tyrietiikejiirjeste Imasse vii mei-
sen laitoksen periaate ulote-
taan julkisiin e16kelaitoksiin.
Sem i naarissa Ty0eliikejfl rjestel-
miin asiakaspalvelun tulevai-
suuden niikymdt arvioidaan,
mitii uutta niimii lait tuovat ty6-
elii kejiirjestetmiin asiakaspalve-
luun ja menettetytapoihin?

Tytimarkkinajiirjesttilen elii ke-
sopimus on merkittiivii niin pe-
riaattee[[isesti kuin taloude[[i-
sestikin. Seminaarissa Eliikeso-
pimus puntarissa tarkastellaan
muun muassa eri eliikepatkka-
mallien vaikutuksia ja sopimuksen heilastumista kansaneliikejiirjestelmdiin.
Taloude[]ista merkitystd arvioidaan sekii etiikejiirjestelmdn ettii koko kansan-
talouden osalta.

Euroopan unionin jiisenmaat sopivat joulukuussa zoor yhteisistii tavoitteista eliike-
jiirfestelmien uudistamiseksi. Seminaari EU:n eldkepoliittisen yhteisty6n uusivaihe
tarkastelee yhteistytin tarvetta ja merkitystii sekii sosiaalipoliittisesta ettii ta[oude[-
lisesta ntikrikulmasta. Mitii yhteistyti merkitsee iiisenvaltioille, pohditaan Suomen ia
Saksan puheenvuoroissa.

Eliiketu rvakeskus d
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