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Marraskuun ryomarkkinasopimus toteutuess:ran antaisi 63 vuotta tdyttlneil-

le mahdollisuuden valira vapaus ryostri tai iri;idi ryiihcin tienaren reilusti lisdd

elrikettd. Toisin sanoen ryost:i voisi liihtea jo 63-vuotiaana karttuneen elikkeen

kera ilman varhennusvlhennyksid tai lilkdrinlausuntoja. Tyoti iatkava puoles-

rran kartuttaisi elikettddn reippaalla 4,5 prosentin vauhdilla vuodessa.

'filanne on n:ihtlvissi myds ainutlaatuise na ihmiskokeena' Se vastaisi ky-

symykseen, kun-rpaa suomalaiset lopultrkin arvostavat enemmln, vaPautta

tycisti vaiko tyon jatkamisra eriryiseduin? Voittaako vapaudenhalu vai ratkai-

seeko raha?

Jos raha ratkaisee, niin suomalaiset stturin joukoin jatkavat tytissd aina 65

vuoden ikaan, jopa yli. Silloin on todisrettu, ettii oikeat taloudelliset kannus-

timet saavat ihmiset kiyttlyrymidn halutulla tirvalla. Ekonomistit ovat olleet

oikeassa. Ihmisluonnon syvin olemus on homo economicus.

Jos vapaus voittaa, niin ansioryo iriri (r3-vuotispdivlnd. Silloin nyokytelLian

toisin ajattelevien suuntaan. Oma rcviiri, on-ra lupa, oma tuPa ovat ihmiselle

tlrkeinti.
Toisin ajatteleviin lukeutuu prolessori Juha Siltala. Elekepaivdt ovat ainoa,

mitl teollisuusyhteiskunnan suuresr:r lupauksesta on enad jeljella, han kirioitti

Ilmarisen lehdessii.

Siltalan anallysi ny$-yhteiskurltrasta on nluutenkin karu: Llnsimainen te-

hoyhteiskunta rikkoo ihmisen. Se mititoi ihmisen oman reviirin, alueen, jos-

sa hin tuntee olevansa vahvoilla ja omillaan. Se vie ajan ja voimat.

Kiire , kilpailu ryoyhteison sisalla ia ulkopuolella, iatkuvat muutokset ja va-

ruillaan olemisen tarve seki elinikiisen oppimisen pakko lisrilvlt stressid ja wtin

hallinnan menettdmisen uhkaa.

Stressi johtaa psrykkisiin ia $ysisiin reaktioihin, jotka ehkeiariestelmi tul-

kitsee paoksi ennenaikaiselle elekkeelle. Siltalan mukaan kyse on pyrkimyksestl

palauttaa oma reviiri, raja itsensi ja toisen vdlilLi.

1:rrjoutuva ihmislabotorio koeasetclrnineen tulisi kiireen vilkkaa hyddyn-

td:i myos tutkimuksellisesti. -I'rilloin vuonna 1942 synryneet rytissiolevat pdd-

sisivrit eriryisen huomion koh-

recksi. He olisivat ensimmdisi:i'

jotka dlnestivdt jaloillaan,
voittaako vapaus vai ratkaisee-

ko raha.
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Ajassa

,'" Puro etsii joustoa, yksi suunta ei riitd
llmarisen toimitusiohtaja Kari Puro on leimautunut suomalaisen
eliikepolitiikan suu nnanniyttiidksi.
Eldkeasioissa napakasti rastilte vievd kompassisuunta ei hdnelle
riitii toisin kuin kevatkesaisiltii iltarasteilla. puro pohtii vaihtoeh-
toja, koska me vanhenemme yksitdtlisesti, vaikka tekisimme pdi-
vittiiin aivan samaa tyota.

=j" Siioituspotitii kka m ietityttdd tytimarkkina jiirjesttij?i
Tybeliike-lehden kyselyn perusteella ty6markkinaiarjesttjt pitavat
eldkevarojen sijoituspotitiikkaa tulevaisuuden kannalta hyvin tdr-
ketin2i. ldriest6t toivovat myds [akien selkiyttiimistii ja aianmu-
kaistamista. Lisiiksi huolta kannetaan tydelakejariestelmdn sdity-
misestii kansallisissa kasissa.

' .+r Etikeremontin atkupatat eduskunnan kisitettiiviinti
Yksityisten aloien tytieliikelakeihin ia kansaneliikejdriestelmaan
esitetyt muutokset ovat edenneet Arkadian miielle. Eduskunnan
k6sittelyssd olevat uudistukset koskevat muun muassa osa-aika-
eliikettd, yksil6ttistii varhaiselSkettii ja ikddntyneiden ty6kyvytt6-
myyseliikettii.

.. :; Ty6e[Skeyhtitiiden heikko tutostahti jatkui
Vuonna zooo atkuun pdiissyt tuloskehityksen heikentyminen ei
jddnyt ohimenevdksi oikuksi. Viime vuonna osakesijoitusten tap-
piokierre jatkui, vaikka yhii suurempi osa sijoituksista hajautettiin
ulkomaisiin kohteisiin.

ii; r,,": Tytietiikevakuutusyhtitiiden tilinpiiSttislukuja

# r$ fydetiiketaitosten avaintukuja vuodelta 2oo1

Puheenvuoro

ii! Varttuneetvahvoil[aVa[loissa
Terttu Levonen kirjoittaa, ettii ikirasismia ei Valloissa laajemmin
harrasteta, silli amerikkalaiset arvostavat tyijelamassa nayttda ja
kokemusta nuoruutta enemmdn. Syrjintii iiin yhtii hyvin kuin ro-
dun, uskonnon tai sukupuolen takia olisi myds loukkaus ihmisar-
voa kohtaan. Jos tdtd ei itse iityii, muistutuksen voi saada Ameri-
kan eliikeliiisyhdistykselta (AARP).

Faktaa

". "i,, Tytilqrrrytttimyyselfike on elenyt aian aattoitta
TyOkyvytttimyyselaketta 4o vuotta sitten rustattaessa mallia otet-
tiin tietysti Ruotsista. Pelkkiiiin [ainapukuun meilld ei kuitenkaan
tyydytty. Hyvd niin, sillh suhdanteiden viimassa uusia keinoja tai-
tavaa, omaa riidtdlid on tarvittu monta kertaa. Elastisuudelle on
ollut kysyntiiii milloin mistdkin syysta, ei vdhiten etdkkee[e siirty-
vien maaran heittelehtimisen takia.

'il;i:'lrl Sosiaatimenot ovat haltittavissa
Vaikka viiki vanhenee, sosiaalimenot pystytaan rahoittamaan
myds seuraavien vuosikymmenien aikana. Edes vuosina, iolloin
ikaantyneen vaesttjn kuorma on suurin, sosiaalimenot eivat nou-
se r99o-luvun laman enndtystasolte. Tiitii mieltii on yhteiskunnan
rahojen riittSvyyttd ja sosiaaliturvan kuluja selvittiinyt Somera-
toimikunta.

,,1.: OECD: Etlikepolitiikka on menestystarina
Yhdeksiissd, maailman vauraimpiin kuuluvassa
maassa etiikeliiisten kaytettavissii otevat tu lot
ovat 70 - 80 prosenttia tydssii olevien tuLotasos-
ta. Eldkkeetle siirtyminen merkitsee yleensii enin-
taan vahaista toimeentulon heikentymistii. Hyvin
matata tulotaso on niinikdiin harvinainen etiike-
ldisten keskuudessa. Maat ovat Suomi, Ruotsi,
Saksa, ltalia, Alankomaat, lso-Britannia, Kanada,
Yhdysvallat ia Japani.

Itse asiassa kuultuna

'=;. .ri Veera Yriiinen 40 vuotta etiikkeetlli
Veera Yrionen tietaa omasta kokemuksesta, mil-
[aista oli elaa tydkyvytt6myyseliikkeetlii jiirjestet-
miin alkuaikoina. Tdnd vuonna 85 vuotta taytta-
neesta YrjOsestii tuli etdkeliiinen 40 vuotta sitten.

.:: 
=:11, 

Voi ma kas valtio hyvinvointi jiiriestelm ien
tukena ia takuuna

Professori Pauli Kettusen mukaan sosiaalivakuu-
tusjdrjestelmiin rakentamisessa ja uudistamises-
sa on nakynyt suomataisen valtion ja yhteiskun-
nan erityisluonne.
- Sosiaalisen turvallisuuden tuottamisessa val-
tion vahva osuus on otlut Suomessa seki periaat-
teessa hyvaksyttya etta kaytann<jssii mahdoIista,
Kettunen sanoo.

Osastot
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Ty6nsH i6ressH:
Tytieliiketiedottaia Matti Vainio
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rlt Tiedol<si

;]'.,. Luin kirfan

6=, Lukijan kyniistti
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eltikepotitii-

nanntiyttiijtiksi.

issa napakasti

evH kompassi-

htinelle riite toisin

kevitkesiiisillii itta ras-

:

Puro pohtii vaihtoehtoia,

ktska me vanhenemme

, vaikka teki-

pfiivittilin aivan

tyiitii.

hteisin varoin kustannettua lakisddteistl tyoeldkejlrjestel-
mdd uudistetaan Ilmariscn toimitusjohtaia Kari Puron joh-
dolla vastaamaan ajan henkel. Siihen rakennctaan joustoa

molempiin suuntiin.
Thvoitteena on, ettd jos vdsyt, voit siirryl syrjddn (r2-vuotiaana, mutta

jos ryciintoa riitt:iI, voit jatkaa 68-vuotiaaksi vailla irtisanornisen uhkaa

iin perusteella..
Tydelakevakuuttajat TEIAn tutkimuksiin nojaten Puro arvioi, etti

elaketurvan periaate nauttii laajaa kannatusta. lhmiset pitdvdt oikeuden-

mukaisena elekkecn ja elikemaksuien mldrlyrymistd suhteess:r ansait-

tuun palkkaan.

- Talouden dynamiikan kannalta varmaan olisi positiivista, ios tyti-
paikan vaihto ei vaikuttaisi eldkkeeseen. Pysyminen saman ryonantajan
palveluksessa paremman eldkkeen takia ei ole pelkcstdin positiivinen asia.

Ilman muuta se on idrjestelmdn suuri epdkohta, jota nyt yritetiln kor-

.iata.
Toisena uudistusry6n keskeiseni asiana on tarkastella palkattomien

jalsojen elikekertym:i.

Elinikii pidentynyt

Lakisdlteinen ryoehkejdrjestelmd on kehitetry tyiimarkkinoiden keskus-

jirjesttijen sopimuksin 1 960-luvulla.
Aluksi ryonantaja rahoitti el:ikkeet kokonaan. Nyt palkansaajat mak-

savat my<is omalta osaltaan ehkkeitliin.
Puron mielestd on mainitsemisen arvoista, ettl silloinen keskustavd-

hemmistohallitus ei suostunut antamaan tdtd koskevaa hallituken esitys-

ta. Ty<iekikejerjestelmln synry ratkaistiin eduskunta-aloitteella, jonka suuri

enemmistti hlvaksyi vuoden 1961 keviella.
Tirosta lahtien ryticldkeilrjestelmdn perusleht6kohta on ollut Puron

mukaan kristallin kirkas. Palkansaajalle halutaan turvata toimeentulo
silloin, kun hin vanhuuden tai sairauden vuol<si ei sitd pysry rytilli hank-

kimaan.

- Jirjestelmiin perusidea on sriilynyt koko a.ian samana. Muutokset
ovat olleet ldhinnl hienosdltoi, Puro arvioi.

Ihmisten elinikl on pidenrynyt jatkuvasti. Vuodesta 1938 lehtien,
jolloin 65 vuoden elakeika sdddettiin kansaneldkejirjestelmldn, ihmisille

on karttunut lisdi elinvuosia keskimddrin noin 15.

Tamin hetkisten arvioiden mukaan joka kymmenes vuosi tulee aina

yksi vuosi lisil. Pidenrynyt elinikl on kiytdnnossd siirtynyt elikeikain.
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Tosiasiallinen tyrissdoloaika on pikemmin-
kin lyhenrynyt kuin pidenrynyt.

Eldkekustannukset
nousevat

Toisen maailmansodan jalkeen tydikian
tulleet ikeiluokar ovat olleet pllsldntriises-
ti l0-15 000 henkel vuodessa suurempia
kuin elikkeelle siirryvlt. Nyt elamme taite-
kohtaa, jossa eldkkeelle siirtly vuodessa 1 0-
15 000 ihmistl enemmln kuin tulee ryci-
eldmeen. Suurren ikiluokkien elakkeelle
siirryminen nostaa tilapdisesti, eli 30 vuo-
deksi, eldkkeelle siirryvien mdirdn suhtees-
sa rytjssekala/ien mddrddn.

Tyrissdklyvien mddrl siis pienenee ja
elekkeelle olevien mdlrd kasvaa. Koska eh-
kevakuutusmaksu lasketaan prosenrreina
palkasta, seuraa vdisrimarre, etta elikeme-
non rahoittamiseksi tarvittava prosentti
nousee.

Puro muistuttaa, etra vasta nyt alkavat
pdlstd ehkkeelle ihmiset, jotka ovat olleer
toissd 40 vuotta,.ja jotka ovat voineet peri-
aatteessa ansaita riyden eldkkeen.

Eldkkeelle siirryvlt ovar vuosi vuodelta

voineet ansaita paremman ehkkeen ja elii
kemeno kasvaa trimdn asreirr.risen siirry-
mdn takia l5-20 vuorta.

Tama kaikki yhdessd johtaa siihen, ettii
jos mitddn ei tehdl, nykyinen noin 2l pro-
sentin keskimiiiriinen rydeldkemaksu nou-
sisi yli 30 prosentin seuraavan 30 vuoden
aikana.

- Nousu on hidasra, mutta kehitys on
ruvennut huolestutt:rmaan tycimarkkina-
jerjest6ja. On sovittu, ert.i kusrannukset
noususta jaetaan tasan ryonantajien ja pal-
kansaajien kesken.

Ei tarvetta purkaa
rahastoia

Puron nekopiirissi ei myriskiirir-r ole perus-
teita tytielekerahastojen purkamisecn.

- Pikemmin on ollut jossain milrin
keskustelua siitd, ettl pitlisiko rahastointi-
astetta nosraa. Toisaalta sillekaan ei kovin
helposti kiydy kannatusta, koska se tarkoir-
taisi vield korkeampia maksuja kuin tdll:i
hetkella maksetaan.

Puro toteaa, ett:i tlmrinhetkiset elake-
menolaskelmat rakenruvat voimassa olevil-

le rahastointis:iridc,ksille.'['ImI johtaa sii-
hen, ettri rahastoissa on nykysiildt)ksen
mukainerr noin 30 prosentria el:ikevastuus-
ta, kun tasapainotila joskus vuor-rna 2040
saevutett.ln ja nrakstrt,rso tJsoittuu.

N4uut:rman vuoden viilein laadittava
elakcnrenoenntrsre osoirri r:ranrroin, ettl
eliniln kasvu pys:ihtyisi vuoden 2010 tie-
noilla. Jos trimd cnnuste roreuruu, clekerne-
noon muodostuisi er:irinlainen kyttyri.
Vuosina 2020-2040 n'renor olisiv:rr nous-
seet suurten ikiluokkicn takil korkealle ja
pudonneet taas niiden kuoltua al:rs.

Ennuste innoitti laskelmiin, joilla kyt-
tyrd olisi tasoitettu purkamalla rycieliikera-
h:rsto.jrr nopclmnrin ktrin nritli voimastr
olevat sriidcikset edellvttrivdt. I):ierdsrli rll-
laisesta menertelystii ei kuitenkaan rchty.

Puro kertoo, ettri ruorcin elaikemenolas-
kelma hiivitta:i kyttyrln. Nousr.r onkin ta-
saista, koska EU:n, Kelan ja Tilastokeskuk-
sen laskelmat kaikki viirtaavat siihen, ertl
elinika pitenee yhden vuodcn aina [<ymme-
nessri vuodessa. Rahastojen purkaminen ei
tasoittaisi yhtliin mitridn.

- Tosiasiallinen muuros tapahtuu, kun
suuret iklluokat ovar elekkeella ja heidrn
rahastoidut elikkeensl purkauruvat. Ra-
hastosta virtaa rahaa ulos er-remmrin kuin
sinne virtaa sisille. Kun ikdluokat pienene-
vit, ulosvirtaus pienenee. Aktiivisia toi-
menpiteitd rahastoinnin suhreen ei ole tdllti
hetkelll vireilld.

Ettiketiiisten tuloerot pienet

Suomalaiseen eldkejlrjestelmridn sislltyy
mielenkiintoinen paradoksi. Suomi on h-
hes ainoa maa maailmassa, jossa pakollises-
sa elekevakuutuksessa ei ole kattoa, nrutta
elekeleisten viliset ruloerot ovat kuitenkin
maailman pienimmlt.

Elekekatto ei nimittlin toimikaan rnaa-
ilmalla niin kuin hyvriuskoinen luulisi. Pa-
remmin palkatur jrirjest:ivdt joka tapaukses-
sa eliikkeen itselleen kaikl<ien tulojen rnu-
kaan.

- Usein vapaaehtoiset j;irjesrelyt ovat
paljon ruhtinaal I isi mpia kuin pakolliset jiir-
jestelyt. Nc voivat rnycis olla pdrillekkdisil.
fos vaihdat firmaa, s:rar useira elikkeit:i.
Thvalliselle tyontekijdlle voi raas klyda niin,
ettl eliike jil vanhaan organisaatioon, Puro
kertoo.

Vapaaehtoisitle etlikkeitte j?iii titaa

Toimitusjohtaja K:rri Puro arvioi, ettri elik-
keelleldhtri tayrly vapaassa maassa olla sel-
lainen hvodykc. jok:r on usrerr:rvissa.
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Kitpailu
uryruetulttutta,

nauf,ta vaikeata

- [hn-riset van]renevat h1'vin eri taval-
la ja tydkp,yn sriilyminen on kovin yksi-
lollistri. Uudistuksella tehditden siihen,
ettl pakollisessakin eldkevakuutuksessa
vaihtelu olisi mahdollista ja ndkyisi vieh
ehkkcessrikin.

Puro sanoo, ettd toiset haluavat kdyttdi
rahansa autoihin tai asuntoihin. Toiset os-

taakscen vapaa-likaa elakkeen ntuodossa.

Vakuutusyhti6t ovat vakuuttutreita, ettd
talleinen tuotc t:ivtvy olla olemassa. Valtio-
valtakin tr.rkec vapaeehtoisten eldkkeiden
han kintaa verov:ihen nykselli.

- Kyse on tdlloin yksityisen ihmisen
omilla, ei yhteiskunnan varoilla tehdystl
valinnasta.

Kun yrirykset tarjoavat otsikoita nostat-

tavia eleke-etuja johdolleen, Puro tihden-
tea, ettl kyse on firman rahoista, ei meidln
yhteisistl rahoistamme.

Puron mielesti on ymmlrrettdvdl, ettei
joissakin tilanteissa vanhaa johtoa ole varaa

pitde. Yritykselle on edullisempaa pllstdd
toimitusjohtaia pelaamaan golfia ja ottaa
uusi tilalle.

Omat rahat ja yhteiskunnan varat saat-

tavat vain joskus sotkeentua ehkekeskuste-
luissa.

- Yksiryisella jarjestelmalla on roolinsa,
koska pakollinen on aina kaavamainen.
Kokonaisuudesta j a laskentasldnndistd joh-
tuen kovin harva meistd saa 60 prosentin
elakkeen. Tosiasiallinen elake iee 50-60
prosentin viiliin. Pakollinen eldke jlttdd
ikeen kuin aika paljon varxA satsata omaroi-
misesti omaan elakkeeseen, Puro sanoo.

Teksti: Morgit Horo
Kuvot: Uzi Voron

eikl saa kilpailla. Hinnalla voi vehen kil-
pailla. Ihan takuusti j okainen rytieldkeyhtiri
pyrkii saamaan niin hyvdn tuoton sijoituk-
silleen kuin mahdollista, koska sijoitustuo-
tot vaikuttavat hJvityksiin, vakuutuksen
hintaan.

Tytielakevakuuttaj ia edustavan Telan
tilastojen mukaan tyrieldkerahastojen osa-

kesijoitusten suhteellinen osuus 69 miljar-
din euron rytielakevaroista oli viime vuon-
na 29 prosenttia eli pysyi edellisvuoteen
nlhden ennallaan.

Uudesta sijoitettavasta varallisuudesta
ohjattiin entistd enemmln osakesijoituk-
siin. Kaikkien ry<ieldkerahastojen kokonais-
tuotto jii ensimmlisen kerran 0,3 prosent-
tia miinukselle, mutta pitkejanteisessd ele-

kerahastojen sijoitustoiminnassa sille ei

anneta kovin suurta merkiryste. (MH)

llmarisen toimitusjohtaja torjuu epeilyn,
ettd rydmarkkinajlrjesttijen neuvottelupdy-
dissd olisi eldkeasioista tehry sellaisia ratkai-
suja, iotka olisivat vain isoien ryoeliikeva-
kuuttajien kannalta perusteltuia.

Puron mielestd ryoelikelaitosten keski-
ndistl kilpailua mytis lakisddteisessi ryo-
elekevakuutuksessa pitdi lisdti, mutta
klytdnncissd se on helpommin sanottu
kuin tehty.

Puro kiittelee kilpailuselvirysrytiryhmln
pyrkimystd lisltd eldkelaitosten vllistd kil-
pailua.

Ehdotukset ovat hlnesti oikeansuun-
taisia alalle pddsyyn nehden, mutta olemas-

sa olevien keskindiseen kilpailuun ne eivit
juuri vaikuta.

Tuote on fiksattu

Puro muistuttaa, ettl kuka tahansa eurooP-

palainen toimija voi tulla Suomeen ja pe-

rustaa tyoelikeyhti6n. Ryntiystd ei ole,
koska jlrjestelmdn luonne hankaa vastaan.

- On tehtdvd suuria investointeja, mut-
ta voittoja ei voi keriti. Ei ole siinl mielessl
houkutteleva bisnes tulijoille. Tietysti vaka-

varaisuuspuskurien kerllminen 1990-lu-
vulla vahvisti alalla olijoiden asemaa suh-
teessa mahdollisiin uusiin tulijoihin, Puro
arvioi.

Viranomainen ioutuu mycis arvioi-
maan, etteivdt tuli.iat ole ensimetreilld kaa-

turrassa konkurssiin, silh yhteisvastuuperi-
aatteen mukaan viime kidessa ryrintekijit
ja ty6nantajat joutuisivat maksumiehiksi.

- F-i tulemisen vaikeus iohdu olemassa

olevien yhtioiden vastahakoisuudesta, vaan

rytieliikwakuutuksen sosiaalivakuutusluon-
teesta.

Puro my<intII, ettl vakuutusala on
kohtuullisen keskitrynyttl. Ilmarisen ja
Varma-Sammon osuus on yhteensf, noin
70 prosenttia.

- Ei varmaankaan taloustieteen oppi-
kirjan optimaalisin kilpailutilanne, kun on
vain kuusi yhtititi ja 50 sietititl, mutta
kuitenkin se on ihan aito ia toimiva kilpai-
lutilanne.

Klassisen talousteorian mukaista vapaa-

ta kilvoittelua Puron mukaan ei nihdd-
kian, koska yrirysten tuote eli eldke miiiiri-
tellaen laissa. Siti muutetaan vain lainsdd-

dintdd muuttamalla ja muut parametrit
sopeutuvat tdhan tosiasiaan.

- Tuote on fiksattu, silla ei voi kilpailla
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- Uuden tydpaikan sain
helposti, vakuutri kuusilrymp-
pinen tumavani \Tashingtonis-
sa, Hin .jd.tti stressaavan sih-

teerin toimen i^ ^W nyt merkkivaatteita
elegantissa tavaratalossa. Tycipaikkahaasrat-
telussa henen ikiiiinse ei edes kyry.try.

Avomielisessi Amerikassa idn tarkista-
minen olisi sopimatontakin, sille sen voisi
tulkita syrjintiiaikomulselai, josta helpos-
ti seuraa lakimiehen vierailu. Muutenkaan
ikirasismia ei Valloissa laajemmin harraste-
ta, sille amerikkalaiset arvostavat rycieh-
mdssi niytt<il ja kokemusta nuoruurta
enemmln. Ja tulolaet puhuvat puolestaan.
Syrjinti iiin yhte hyvin kuin rodun, uskon-
non tai sukupuolen takia olisi mytis louk-
kaus ihmisarvoa kohtaan. Jos tiitii ei itse
dlyl, muistutuksen voi saada Amerikan eld-
keleisyhdisrykselre (AARP).

Joka toinen yli viisikymppinen amerik-
kalainen on ruon poliittisista ja taloudelli-
sista lg,tkenntiistd vapaan jirj esttin j iisen.
AARP:n komelin kokoinen paemaja sijait-
see \Txhingtonissa, vallan ytimessii. Kong-
ressiehdokkaat kutsuvatkin linnaketta kun-
nioittavasri Harmaalai jetdlaiseksi, sillii he
tietivit jdrjesttin 36 miljoonan seniorijiise-
nen kuuluvan poliitrisesd aktiiviseen suku-
polveen, joka dyrdia tunnollisesri kansa-
laisvelvollisuutensa vaaliuurnilla.

"Jatdlaisen' varat riittdvdt pi*nlle ja
lonkerot ulottuvat laajalle. Se tutkii senio-
rilrysymyksie ja valvoo tiukasti heiddn etu-
jaan. trvittaessa AARP organisoi j?isenil-
leen tietokoneita ja puhelinlinjoja, jotta
nlmi voivat viilittld voimakkaan viestin
poliitikoille. Jiirjestiiltl saa maksuttomasti
muun muassa neuvontaa laki- ja terveys-
asioissa, tietopake*eja verotuksesta ja iso-
vanhemmuudesta sijoituksiin ja kulutta-
jansuojaan.

Capitol-kukkulalla haarii AARP:n asi-
oissa satahenkinen lobbarikaard. Jiirjestii-
lehti Bulletin - levikki 22 miljoonaa - seu-
raa senioriasioiden valmistelua ja poliitik-
kojen kannanottoja niihin. Kongressissa
sitl luetaankin pelonsekaisella ureliaisuu-
della.

Toinen jisenjulkaisu, levikildin l5
miljoonainen aikakauslehti Modern Matu-
riry tarjoaa rms senioreille tietoa ja virikkei-
ti ellmdnlaadun parantamiseksi, unohta-
matta mainita AARP:n tarjoamia palvelu-
ja ja muita ilmaisia lisiitiedon liihteitii.

- Kun tiiltin 50 r,uona, postilaatikkoo-
ni tipahti AARP:n jiisentarjouskirje. Kau-
heaal Olinhan ti/essl rytin touhussa ja
eliikeajatukset kaukana mielestii, lWashing-

tonissa asuva Leila muistelee jo kaukaista

\fa rttu necfr wil fiwry$ &&ry

tfry&trcfresre

Terttu levonen,
toimittojo,WM

tapahtumaa. Hiin kuitenkin vastasi arjo-
ukseen todettuaan, ettl puolet "aarpilaisis-
ta" olivat hinen laillaan ry<iss?ikiyvii.

Valloissa nelja viidesti iki6ntyvien
suurten ikdluokkien kasvatista aikoo jat-
kaa tytintekoa yli kuusikymppisinii. Se

kay, silla pakollinen ekikeike koskee vain
tietryje ammatteja, kuten lentiijH ja palo-
miehia. Odotettavissa on siis melkoinen
muutos tytivoiman ikerakenreessa, sille
suuriin ikaluokkiin kuuluu noin 80 mil-
joonaa vuosina 1946-64 synrynyrd ame-
rikkalaista.

Amerikassa seniorit eiviit siis pyri va-
paalle, "tuottamattomaksi" taakaksi yhteis-
kunnalle. Siell?i ymmirretd.In myiis, emii
kaikki ryti on tuorravaa - ilmainenkin.
Omissa kodeissaan asuvista ikeentyneistl
98 prosenttia kasvatraa osaltaan yhteisti
vaurautta auttamalla sukulaisiaan ja tutta-
viaan tai tekemdlle tyotli palkkaa vastaan tai
vapaaehtoisesti.

- Kylla Suomessakin varttuneille pitii-
si antaa mahdollisuus tehde ttiita. Jos tun-
tee itsensd. tarpeeaomalsi, masentuu. Niin
moni suomalainen istuu synkkena koto-
naan ja tuhlaa elemensa roimerromuureen,
Leila kauhistelee lomakokemuksiaan enti.
sessd kotime:ssaan.

AARP tarkkailee valppaana ikdrasismin
mahdollisia oireita. Oli kyse mauttomasta
pilapiirroksesta tai tydpaikkasyrj in n?istd,
asiaan puututaan, usein uloksellisesti. Jer-
jesttin lakimiehet kerddvit uhreille - ja itsel-
leen - makeita korvauksia oikeussalissa.

Kun Bill Clinton liputti presidenttieh-
dokkaana yleisen sairausvakuutuksen puo-
lesta, aarpilaiset ratkaisivat vaalit hanen
hyvikseen. Demokraatti Clinton sai taak-
seen tiettlvdsti kymmenen miljoonan sydd-
meltlin republikaanin d.dnet, koska asia oli
senioreille tdrked.

- Eivitkti he osaa laskea, Clinton pilk-
kasi jilkeenpiin vastustajansa George
Bushin vaalikampanjaa.

Osaavatko suomalaispoliitikot laskea?
Tuntevatko seniorit arvonsa? Meillekin
50-69 -vuotiaat seuraavar asioita.ja Slnes-
tflvit nuorempiaan ahkerammin. Uurnil-
le heiddt kylla saa vaaleissa kuin vaaleissa
ilman iidnesryskampan.ioita ja lupauksia-
kin. Entii jos nuo 1,7 miljoonaa *inestd.-
jiiii alkavat yhdessii vaatia poliittiselle ak-
tiivisuudelleen katetta? Vaikka pitkin ela-
mlnkokemuksensa arvostamista ja llnen-
sI saamista kuuluviin, ainakin itseid.n kos-
kevissa piidtcilsissii.
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pitiiviit etdkevaroje n siioitus potiti i kkaa tu Ievaisu uden

kannalta hyvin tiirkednd. Jdrjesttit toivovat mytis [akien

selkiyttdmistti ja ajanmukaistamista. Huolta kannetaan

tisii ksi tyOetti kei iirjestelm dn sditym isestd kansallisissa

kdsissS.

ydmarkkinajdrjesttit ovat olleet keskeisesti kehittimds-
s?i rytieliikej?irjestelmil koko sen 40-vuotisen historian

ajan. TytieliikeJehti pyysi kahta rytinantaia- ja kahta

rytin tekij [j erj estci,n edustaj aa vastaamaan kolmeen ky-

symykseen:

Miss[ asioissa tytieliikej2irjestelml on onnistunut hyvin?

Missd asioissa olisi pitiinyt menetelle toisin?

Miten tlstii eteenptin eli mihin suuntaan toivoisi
jtrjestelmiin tulevaisuudessa kehittyviin?

Kaija
Ka[[inen
Suomen Ammattiiiriestiiien
Keskusliiton,
SAlC sosiaallpolilttinen sihteerl

Ansiokasta ja muihin maihin
verrattuna mytis harvinaista on,
ettl kaikki palkansaajana ja ldhes

kaikki yrittljlnd tehry ryo on saa-

tu lakisddteisen tydeldkevakuutta-
misen piiriin. Tuttu iskulause
"rydstlsi kasvaa tycieldke" on nyt
entistd todempi! Kattavuus lienee
yksi selitys sillc, ettd ryoeldketur-
valla on nykyisin laaja kannatus
kaikissa yhteiskuntapiireissd. Sekin
on hyvd saavutus.

Viisautta on ollut yksityiselld
sektorilla alusta pitlen toteutettu
osittainen rahastointi. Tamakin
asia on lakisriiteisten elekkeiden
rahoituksessa ldhes tuntematon
elementti muissa maissa.

'l ydeldkelakien kehittdminen neuvotte-
lemalla ja sopimalla on osoittautunut koh-
tuullisen hyviksi kdytdnntiksi. Se on autta-
nut mytis lamavuosien kipeissl sopeutuk-
sissa. Tyomarkkinaosapuolten aktiivi nen

rooli selittyy sille, etti rycielakemaksut ovat
keskeinen osa tytivoimakustannuksista.
Siksi on luontevaa, ette tydmarkkinaptiy-
dissd puidaan seke rydeldketurvan sisilttid
ettd sen hintaa.

Tyoeldkelakien kehittdmisessd keskei-
nen asema on Eldketurvakeskuksen, ryoeld-
kelaitosten ja sosiaali- ja terveysmin isterion
osaavilla asiantuntijoilla. Laajan asiantun-
tijajoukon kasvattamisessa on tdhln asti

onnistr.rttu hywin.
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Matka 60-[uvulta nykypdiviin on pitke.
Yhteiskunta ja ryuehmd ovat nyt hywinkin
toisenlaiset kuin tytieldkelakeja slldettdes-
sa. Tytjelekelakien modernisointi ja selkey-
rys olisi epdilemlttl ollut jirkevdd aloittaa
jo aiemmin. Ehkapa niin olisi tehrykin, el-

lei 1990-luvun lama olisi pakottanut toi-
senlaisiin askareisiin eli sllstopakettien rus-

tailuun.
'lyoelakelakien muutosten ketiuun si-

sdlryy luonnollisesti my<is seka ylivarovai-
suutta etta virhearviointeja. Esimerkiksi
1 980-luvun puolivdlissd valmisteltiin yksi-
tyisen sektorin osa-aikaellkesdlnntjkset
niukkastyyliin. Sen jdlkeen ihmeteltiin
monta vuotta, miksi tdtd eldkettl klyttivdt
vain aniharvat duunarit I Jalkiviisasteluna

C



Ma rkku
Koponen

voi todeta, ettl varhaiselikkeiden kdyttci ja
mytis ikldntyvien asema rydehmissi olisi
saattanut kehitrya toisin, jos osa-aikaeleke
olisi alun perin toteutettu liberaalisti ja jo
ennen yksil6llisen varhaiselakkeen voi-
maantuloa.

Tycieldkelakien valmistelua on viime
vuosina vetlnyt yksityissektori. Julkisen
puolen neuvonpidot ovat alkaneet, kun
yksiryisen sektorin ratkaisu on jo ollut tie-
dossa. Kokonaisuudelle ja etenemiselle olisi
ollut jirkevld pyrkia aktiivisesti rakenta-
maan samatahtiset neuvottelut.

Toisaalta on vllttlmit<intd nopeasti
vahvistaa tyoehkkeiden pitkdn aikavllin
rahoitusta. Nyt, kun me suurten ikaluok-
kien naiset ja miehet olemme viele laajasti
rycielimlssl, olisi viisasta maltillisesti lisdtl
tycieldkkeiden rahastointia. Se olisi todellis-
ta sukupolvien vdlistl solidaarisuutta, kun
emme sysdisi jllkeemme syntyneiden pie-
nempien ikaluokkien maksettaviksi koko
siti maksurasitusta, joka aiheutuu ikera-
kenteen muutoksesta ja eliniin pitenemi-
sestI.

Palvelutyiinantaiien, PT, iohtaia

Nykyinen rytieldkellriesrelmd on pirkln
aikavdlin rakennustyon tulos. Se antar
rycintekijciille ja yrittajille toimeentulon
turvan tycikyvytttimyydcn, vanhuuden ja
perheen huoltajan kuoleman varalle. Jerjes-
telml on kattava, sen korvaustaso kohtuul-
linen ja se koskee yhtalaisin cdellytyksin
kaikkia ryritd tekevil.

Tyrielaketurvan hoidosta vastaavat yksi-
tyiset vakuutusyhtirit, elekesddtitit ja ehke-
kassat. Hajautettu toimintamalli, jossa

rydnantajalla on oikeus elakelaitoksen va-
lintaan ja eldketurvan.jlrjestlmistapaan, on
osoittautunut hyvin toimivaksi. Se on
mycis hajauttanut eldkejdrjestel mdn riskcjl,
kun rahastoitujen elikevarojen hoidosta
ovat vastuussa useat eri elikelaitokset.

Kun ehkejdrjestelmid on rakennettu,
etuuksia ja vakuuttamista koskeva lainsd:i-
dlnttj on ollut jatkuvassa muutostilass:r.
Muutoksen hallinta on ollut haastavaa. Sii-
td ry<ielekejarjestelml on kokonaisuudes-
saan selvinnyt hJvin.

Tycimarkkinaosapuolren siroutunrinen
yhteisesti neuvoteltuihin muutoksiin ja asi-
oiden kolmikantainen valmistelu ovat luo-
neet vakautta jlrjestelmln kehittlmiseen
myos epdvakaina aikoina. Suuria virheitd
jdrjestelmin kehittlmisessi onkin tehry sil-
loin, kun tytimarkkinaosapuolet eivlt ole
olleet yksimielisesti muutosten takana.

= Ty6elaketurvaa on syytd vaalia lakisdd-
t&sena ja kattavana. Se on tdrkedl ennen
muuta pieni- ja keskituloisille palkansaajil-
le, joilla ei ole mahdollisuuksia paranraa
eleketurvaa vapaaehtoisilla osroehkkeilla.
Elekepolitiikka on myris pidettdvd kansal-
lisessa pddtciksenteossa siitl huolimatta, ettd
haasteet ovat pitkilti samat kuin muissa
Euroopan unionin jdsenmaissa.

Lahiajan urakka on saarraa loppuun
valmistelussa oleva ryciehkelakien selkeyt-
tdminen ja ajanmukaistaminen. TyOelake-
turvan legitimireemi seilly, mikeli rydeleke-
turva on ymmdrrettlvd ja se tuottaa oikeu-
denmukaisen elekkeen riippumatta ryri- tai
yrittdjisuhteiden pituudesta tai lukumii-
rdsti sekd ansioiden kehirylsestl rycihisto-
rian aikana. Elantonsa palkkaryristl tai yrit-
tdjdni tienaavien on voitava uskoa, ettd ryci
kasvattaa turvan myos vanhuuden i^ tyt ky-
rytt<imyyden varalIe.
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'l ydeldkejdrjestelml on rakennettu vuo-
sikyrnmenten kuluessa tilkkutdkkind pala
palalta. T:istl on ollut seurauksena moni-
mutkaincn sekd vaikeasti hallittavissa ja

ymrndrrcttdvissl oleva kokonaisuus. Siihen
on vaikuttanut paljolti myos se, etta monet
uudistukset on pyritry toteuttamaan milli-
metrin tarkasti oikeudenmukaisina, mikd
on merkinnyt runsaasti yksityiskohtaisia
sriridijksi:i ja sovel tamisohieite.

Elaiketurvan mdlrdyryminen ja yksildta-
xrinen sis:iltij ovat cnla harvo jcn asiantun-
rijoiden hallussa. Myos tytinantajat ovat
todellisessa viidakossa valitessaan oikeaa
clakelaitosta sen mukaan, onko kysymys
pitkristd vai pdtkdstd tydsuhteesta, nrille
alalla tyo tchdeen ja kuinka paljon siitr on
rnaksettu palkkaa.

Myos ehke-etuuksien kchittlm isessl on
tapahtunut selvid ylilyontejd. I 98O-luvun
varhaiselrikeratkaisut, erityisesti tytitt6-
myvsel:ikkcessa ja yksiloll iscssa varhaiselik-
keessc, johtivat varhaisen cldkkeelle siirry-

misen ihannointiin, mistl oli seurauksena
eldkkeelle siirrymisidn merkittlvd alenemi-
nen. Sen seurauksen my<is maksurasitus on
nousemassa sietemettomen korkealle tasol-
le. Virheiden korjaaminen on myr5hemmin
osoittautunut rydleeksi.

u Tyticllkeidriesrelmin viime aikaisissa
uudistuksissa tdrkein tavoire on ollut kan-
nustaa tyossl jatkamista nykyistd pitem-
pddn ia siten helpottaa kustannusrasitus-
ta tulevaisuudessa. Rahoitusta taas on py-
ritty uudistamaan niin, eme se mytis pit-
kelle aikavelilla olisi nykyisti kestrvrm-
mllld perustalla, ja ettd maksurasitus s1i-
lyisi kansantalouden kantoky-vyn rajoissa.

Jirjestelmln kehittiminen ndiden periaat-
teiden pohjalta on edelleen tulevaisuuden
ydinkysymyksii.

Kiireellisintd olisi nyt saada syksylla ryo-
markkinaosapuolten sopima kauaskantoi-

nen paketti valmiiksi mytis avoinna olevista
kysymyksistd. Se yksinkertaistaisi jarj estel-
mlii, saattaisi elake-etuudet nykyistd kesti-
vdmmille pohjalle ja vakauttaisi tycieldkkei-
den rahoitusta.

Tyrielakejarjestelmdlld on aina ollut
traumaattinen suhtautuminen yksilcilli-
seen, vapaaehtoiseen elikevakuutukseen.
Olisi h1ve, jos tulevaisuudessa vapaaehtoi-
nen eldkevakuutus ndhtlisiin entiste enem-
mdn lakisldteisen tdydentijdnl. Tilaa pitiisi
olla ndille molemmille.

Kansalliset elikejlrjestelmdt ovat nyt
mycis Euroopan unionissa syynissd, kun
sielh on p:idtetry avoimen koordinaation
soveltamisesta eldkejdrjestelmien arvioin-
riin. EU-tason yhteisry6htin on suhtaudut-
tava avoimesti, mutta kriittisesti. Kansain-
vdlisissd muutospaineissa tarkeeta on sdily't-

tdi ry6elekejarjestelmd my<is tulevaisuudes-
sa kansallisissa kesisse.

Lasse Laatunen
Teolllsuuden ia Tyiinantaiien Keskuslilton, TT, iohtaia

Edunsaajien
palvelussa.

;;: Jlrjestelma myiitiili aikanaan poliitikkoja riinsyilevien
iliruksien luomisessa. Niiden vastustamisessa, karsimisessa .ja
sijoituspolitiikan uudelleensuuntaamisessa olisi pitiinyt toimia
paljon aikaisemmin.

3 Maksukehitylsen hillinti on terkein tehtivd. Maksu on
pfdettiivii kohtuuden rajoissa. ELikt itymisikii on saatava nou-
semaan. Etuuksien sopeutusta on jatkettava. Sijoi-
tuspolitiilassa ei ole varaa epionnistua.
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Ve i kko
Simpanen
Toimihenkit6keskusiiriestdn,
STTK, sosiaalisihteeri

. Ty<;elakejarjestelml elaketurvan antaja-
na on kasvanut reyteen mittaansa hitaasti,
murta varmasri 40 vuoden ajan. Ehkdpi
olennaisempia oivalluksia jerjestelmln to-
teutuksessa on ollut juuri tlmd hidas tlysi-
mittaisuuteen kasvaminen ja vdhin erin
kansanelakkeen korvaaminen. Se on anta-
nut mahdollisuuden pitld kiinni annetuista
olennaisista elikelupauksista. Saman aikai-
sesti on voitu toteuttaa rahastointia ja kas-
vat taa elekelairosten vakavaraisuurra.

Rahastointiasteen ja vakavaraisuuden
kasvattamisella on puolestaan voitu luoda
edellyrykset suhdannevaihtelujen vaikurus-
ten tasoittamiselle sekl alentaa tulevien
vuosikymmen ien maksupaineira.

Suomen ainutlaatuinen tapa jirjestdd
kokonaiseldke kahden lakisldteisen eldke-
vakuutusjlrjestelmdn, kansanellkkeen ja
rycielakkeiden yhdistlmisella, on osoimau-
tunut erinomaiselai kdytinnrin jirjestelyksi
turvan antajana. Timdn takia Suomessa on
eldkkeensaaj ien kesken poikkeuksellisen
pienet tuloerot. Kokonaiseleketurva eleke-
liisvdestcilldmme on toki vieh keskimiirli-
sesti vaatimaton, mutta se on vuosi vuodel-
ta kohentunut.

-:-.- Kansalaisten uskoa ryriehkejdrjestel mdd
Lohtaan koeteltiin liikaa viime vuosikym-
menen kuluessa. Kehittlmisten alle katke-
tyt toistuvat turvan Ieikkaukset aiheuttivat
epdluortamusta rycielekejlrjestelmdl koh-
taan. Luottamus turvan jatkuvuuteen kIr-

Yeikko Simpanen uskoo, etti ty6eldkeiiriestelmin kehitti-
mlsen a[[e ketketyt turvan leikkaukset ovat heikenteneet
iiriestetmin luottamusta. l{iin ei saa enii iatkua.

si. Uusliberalistiset tahot tarttuivat tihdn
tilaisuuteen vdlittrimdsti kaynnistdmalla
avoimen ja akriivisen toiminnan eruuspe-
rusteisen rycielikejdrjestelmdn romuttami-
seksi ja sen korvaamiseksi maksu- ja sijoi-
tustuottoperusteisilla elikevakuutuksilla.

Kaikesta koetusta on otertava opiksi.
Endd ei ole varaa piistdd yleisri kansalais-
ten uskoa ryrieldketurvaan heikkenemddn.
Uusliberalisteille on vastattava vdlittrimls-
ti .julkisuudessa asiaperustein ja heidan to-
delliset tarkoitusperinsd on rohkeasti ker-
rottava kansalaisillc.

Elakkeelle siirryvit Suomen kansalaiset
ovat keskimddrin yli 20 vuotta elakkeella.
Elakerurva on pitkeaikainen elemanturvan
antaja. Kansalaisten uskoa ry<ieldketurvan
jatkuvuuteen ei saa endd heikentid mytis-
kean toistuvilla lakisidteisen eldkejdrjestel-

mdn muutoksilla. Vakaus antaa turvalli-
suutta.

,,,,, Tirlevaisuudessakin on sdilytettlvl jdr-
jtistelman etuusperusteisuus. Siirtyminen
vain maksetuilla euroilla karttuvaan ellke-
turvaan merkitsisi ahneuden oikeutta ja
yhteiskunnallisen solidaarisuuden katoa-
mista tdrkeimmdstd sosiaaliturvajdrjestel-
mdstdmme.

Toinen tulevaisuuden kannalta t:irked
kysymys on eldkevarojen sijoitusriskien
hallitseminen. Uusliberalistien vaatimuk-
sista huolimatta osakesijoittamista on har-
joitettava erittdin harkitusti seka hajaute-
tusti. Eldkelaitosten vakavaraisuusvaari-
muksia on kasvavien sijoitusriskien takia
llsattava.

Rahastointiasteen nosraminen hallitusti
seuraavan kymmenen vuoden aikana olisi
myris varmasti viisas toimenpide.

Ehkejlrjestelmin tulisi tutkimuksella
seurata tiiviisti eldketurvaan tehryjen muu-
tosten vaikutuksia eldkeIaisvdestcin toi-
meentuloon. Kr;yhyyden poistaminen ja
torjuminen mycis elikelaisvlestriltl on hy-
vinvointiyhteiskunnan keskeinen tehtlvd.
Sivisrys-.ja hyvinvointivaltiossa on tarkoin
seurattava toteuruvaa tulonjakokehirystd j a

esrerreva sosiaaliturvan varassa pitkeaikai-
sesti eldvin ihmisen suhteellisen aseman
heikkeneminen.

,r; Missd asioissa tytieliikej?irjestelml on onnistunut hyvin?

ii,: Missfl asioissa olisi pitiinyt menetelle toisin?

.ji Miten tdstii €reeop:lin eli mihin suunraan toivoisi
-i_- jiirjestelmlnnrlevaisuudessakehittyviin?

J r sooe StAeUre 3

ldfi€

ffi
l,a."r

-,1 1

t'; E l:9.G'.

i ii;

I

I

q
-{I



c
OJ
C5

=-
irJ
6
=\Z

ffiffi,ffifu+wryw@rcffiffim
ffiffikffiw@Mryffi

@wwfureffireffiwww
,reWsffimmffi,ffiir

Uftrt'i.:ffi#**i*
mukaan osa-aikaeldkkeen ikdraja muuttuu takaisin 58
vuoteen ja yksilollinen varhaiseldke poistuu vuoden
1943 jalkeen synryneiltd. Samalla 60 vuotta triyttdnei-
den tytikpyttcimlyselakeoikeuden arvioi n n issa pai-
notetaan rytikpyttornyyden ammatillista luonnetta.
Lisdksi helpotetaan laman seurauksena pitkitryneen
ty6ttrimyTden vuoksi viliinputoaiiksi joutuneiden
ikeanryneiden tyotttimien rytittomlysehkkeelle pdl-
syd. Muutosehdotus koskee ainoastaan yksityisten
alojen ryoelakelakeja ja kansaneldkejdrjestelmid.

Vaikka osa-aikaeldkkeen alaikarai a muutetaan kin
takaisin 58 vuoteen, sdilly vuonna 1946ia sitd ennen

synryneilla mahdollisuus jeida osa-aikaelakkeelle 56
vuoden idn tdytetrydln. Heihin sovelletaan nykyisen
lain osa-aikaehkesllnnoksil uudistuksen ialkeenkin.

Yksityisten aloien tytietiiketakeihin ja

kansanetdkeidrjestelmdd n esitetyt

muutokset ovat edenneet Arkadian mde[[e.

Eduskunnan kdsittelysst olevat uudistuk-

set koskevat muun muassa osa-aikaeldket-

tti, yksi ttittistd varhaiseltikettti ja i kiilinty-

neiden tytikyvytttimyysetikett6.

Periaatesopimuksessa sovittiin mytis, ettd amma-
tillisesta kuntoutuksesta sdddetdln lakisddteinen oike-
us rycieldkejarjestelmdssd. Taman muutoksen valmis-
telu on keynnistynyt sosiaali- ja terveysministericissd.

Osa-aikaeldkkeeseen uudet ehdot

Vuoden 1946 lelkeen syntyneitd koskevat uudet osa-

aikaehkkeen ehdot. lkeraja korottuu 58 vuoteen ja li-
sdksi heikennetiln hiukan osa-aikaeldkkeen jalkeiste

vanhuuseldkettd. Osa-aikaehkkeensaaialle kerryy ela-

kettl paitsi rydsti mycis osa-aikaeldkkeelld olon ajal-
ta.

Kerrymd elakeajalta lasketaan kokoaikaisen tycin
ja osa-aikaisen tydn palkkojen erotuksesta eli ansion

alenemasta. Teti vanhuuseldkekertymid pienenne-
tldn nykyisestd 1,5 prosentista puolella eli 0,75 pro-
senttiin. Sen sijaan jos osa-aikaeldkelaiselle myonne-
t:idn tydkpytttlmryseldke, se lasketaan iatkossakin
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1,5 prosentin kerrymdlh mytis ansion ale-
nemasta.

Jatkossakin osa-aikatyristl kertyy van-
huusehkettd normaalien kartrumisproscnt-
tien mukaan eli 1,5 prosenttia 60-vuotiaak-
si asti ja siitd eteenpdin 2,1 prosenttia. Pe-

riaatesopimuksen mukaan elakkeen kerty-
mistd parannetaan uudella kannustinkart-
tumalla vuoden 2005 alusta lukien. Uusi
4,5 prosentin kannustinkarttuma alkaisi 63
vuoden iln tdyttdmisestd ja se koskisi mytis
osa-aikatyritl. Siihen saakka eldkettd kerryi-
si 1,5 prosenttia vuodessa.

Kannustinkarttumaa koskevaa muutos-
ta ei ole roreurerru vieli tessd lainmuutos-
esityksessd. Kun se toteutetaan, uusille osa-
aikaeldkkeensaaj ille myrinnettdvl vanhuus-
ehke ei juurikaan jdl nylg,isti pienemmdk-
si, jos sitl parantaa osa-aikaryritl .jatkamal-
1a.

Ammatitlisuus painottuu

Vuonna 1943 ja sitd ennen syntyneelli
tyontekijalla on oikeus yksikilliseen var-
haiselekkeeseen 58 vuorta rayrerryean, ,os
hdn tdyttdd muut yksilollisen varhaiselak-
keen ehdot. Temdn ikdiset voivat jatkossa-
kin jaada yksil<illiselle varhaiseldkkeelle
nykyisin ehdoin. l-ainmuutos ei siis koske
heitd.

Sen si.jaan vuoden 1943 jdlkeen synty-
neiltd ryontekijc;ilta yksilollinen varhaiseh-
ke erillisend elikemuorona lakkaa. Samal-
la kuitenkin lisdtdln lakiin uusi sidnnos 60
vuotta tiyttdneiden rycintekijoiden tyoky-
qttcimyyselikeoikeuden arvioin nista. Hei-
dan rydkl"vl,ttrimJysehkeoikeuttaan arvioi-
taessa painotetaan ryokyvyttrimyyden am-
matillista luonnetta silloin, kun ansioty6-
ura orr pirkd ja rydn aiheurrama rasirrunei-
suus ja kuluneisuus ikidntymiseen liitryviin
tekijc;ihin yhdistetryni tekee ryrin ja&ami-
sen kohtuuttomalai. Tdmd sidnn<is korvaa
yksil<;llisen varhaiselakkeen lakkaamista.

Yksilcillinen varhaiseleke on helpotta-
nut tytieliman rakennemuutoksessa pitken
ryouran rehneiden ja kuluttavissa ammatis-
sa toimineiden ikarinryvien rytinteki.j oiden
rydlqruynrimyyselekkeelle siirrymistl. Se on
teyrrenyt hywin tarkoituksensa.

Nyt on kuitenkin vdeston iklrakenteen
muutoksen takia aika jatkaa toimia, joilla
tuetaan ikddnryvien henkiloiden mahdolli-
simman tdysipainoista ryciehmaen osalIis-
tumista. Vaikka erityisesti 55-59 -vuotiai-
den rycillisyTsasre onkin viime vuosina pa-
rantunut, tycissd jatkaminen vanhuuseldke-
ikaen asti on yhi harvinaista. Yksilcillisen
varhaiselekkeen lakkaaminen ja kuntoutus-

ta koskevat muutokset tdhtddvlt osalraan
siihen, ertd ikdlnryneet ryrintekijiit voisivat
iarkaa pitempiin ryoeldmdssl.

Kuntoutuksesta oikeus

Periaatesopimuksessa sovittiin myris ryrielii-
kejdrjestelmdn ammatillista kuntourusta
koskevista muutoksista. -lyc;ntekijalla 

ol is i

oikeus ammatilliseen kuntoutukseen jo sil-
loin, kun on objektiivisesti todettavissa ole-
va uhka. errd hdn tulee lahivuosina sairau-
den, vian tai vamman takia tyokyvyrtii-
mdksi. Myos tycikywyttrimlyselikkeen saa-
jalla voisi olla oikeus ammatilliseen kun-
toutukseen.

Edellyryksend ryoeldlelakien mukaiselle
kuntoutukselle olisi, ettd kuntourusra hae-
taan tyrisuhteen.jatkuessa rai lyhyen ajan
kuluttua rycisuhteen plltrymisesti. Laissa
tema on sidottu siihen, ettl niin sanottu
tulevan ajan oikeus olisi vield voimassa.

Lisdksi edellytetaan, erra tyokl,vytr6-
mlyden uhka voidaan torjua tarkoituksen-
mukaisella ammatillisella kuntoutuksella.
Ammatillinen kuntourus on tarkoituksen-
mukaista silloin, kun elekelaitos voi arvioi-
da sen mahdollistavan rydeldmidn palaami-
sen taikka siirtivdn tai estdvin tyrikyrytto-
mlyden. Titd arvioitaessa oteraan huomi-
oon ty6ntekijln sairaus, vika tai vamma,
ika, aikaisempi toiminta ja koulutus ja ndi-
hin verrattavat sosiaalis-taIoudelliser seikat.
Tytiehkelakien mukaisen ammatillisen
kuntoutuksen edellyryksenri on myos, ettl
silld on rodennlktiisesri ellkemcnoa sidstd-
vd vaikutus.

Ndistd kuntoutuksen edellyryksisrd ha-

Ij,j. 
*" muutoksenhakukelpoisen pderdk-

Etiikelaitokse[[e harkintavalta

Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet
sdilyisivdt nykyisellean. Niitd ovat esimer-
kiksi ryohr;n tai ammattiin johtava koulu-
tus tai tycihcin valmennus. Kuntoutuksen
sisdltd ja yksiryiskohrainen roreurraminerr
riippuisivat viimekldessd eldkelaitoksen
harkinnasta, joskin kuntoutujalla irsell:i:in
olisi myos ndissd asioissa pitkalle menevli
vaikuttamisen mahdollisuus kuten ny-
kyisinkin.

Tyontekijalla olisi siis oikeus valittaa sii-
td, kohdistuuko heneen uhka tulla sairau-
den, vian tai vamman takia tyokyvyttci-
miksi ldhivuosina sekd siitd, onko tdmd
uhka torjuttavissa tarkoituksenmukaisella
ammatillisella kuntoutuksella. Sen sijaan
siitd ei voisi valittaa, ettd elikelaitos olisi

pdritynyt torjumaan tyokyvyttcimyyden
uhkaa tybhon valmennuksella eikd hakijan
toivomalla ammatillisella koulutuksella.

Osakuntoutusraha uutta

Nykyisin ammatillisen kuntoutuksen edel-
lyryksend orr, etr:i kunroutus csrf:i ryonre-
kijdi tekemlstf tyotd kokonaan. Jatkossa
riittdd, ettl h1n on estynyt tekemilin ryotti
osittain. Jos kuntoutuja ansaitsee ammatil-
lisen kuntoutuksen aikana tyciansioita yli
puolet elekepalkasta, kuntoutusraha olisi
puolet triydestd kuntoutusrahasta.

Jatkossa 33 prosentin kuntouruskoro-
tus maksettaisiin kaikille kuntoutujille ai-
noastaan kuntoutustoimenpiteiden ajalta.
Sitri ei eniil maksettaisi odotus- ja valiajoil-
ta. Harkinnanvarainen kuntourus s:iilyisi
ennallaan.

Kuntoutusmuutoksia koskevan halli-
tuksen esityksen valmistelu on klynnisry-
nyt sosiaal i- ja terveysmin istericissl. Es irys
annetraneen eduskunnalle viela timan ke-
vddn aikana. Tarkoitus on kouluttaa vuo-
den 2003 aikana erilaisia kuntoutuksen
toimintatahoja uusisra sddnnoksistd sekd
kehitt*i tyciterveyshuollon ja kuntoutta j ien
toimintatapoja ja yhteisryotI Jotta kentllld
olisi mahdollisimman oikea ticto uudistuk-
sen sislllostl, ndm:i toimenpitcet on tarkoi-
tuksenmukaista toteutraa ennen ndiden
lainmuutosten voimaantuloa. J'alli tavalla
voidaan vaikuttaa siihen, ettd ryoeldkekun,
toutukseen hakeutuisivat ne, joilla on mah-
dollisuus sitd saada.

Riitto Korpiluomo
El6keturvakeskuksen kehityspEiitlikkti
Lainopi[[inen lohtaia 1.10.2oo2 lukien
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Tytikyvytttimyys-

ettikettii 4o vuotta

sitten rustattaessa

mallia otettiin

Ruotsista, mistiipii

muualtakaan.

Pelkkii6n laina-

pukuun meillt ei

kuitenkaan Wdytty.
HyvI niin, siltti

suhdanteiden

viimassa uusia

keinoia taitavaa,

omaa riidtiiliH on

tarvittu monta kertaa.

Elastisuudelle on

ollut kysyntiiii miltoin

misttkin syyst&, ei

vfihiten eltikkeelle

siirtyvien mfif;riln

heittelehtimisen

uten tiedetiin, tyontekijiin elekelain
ensimmdinen versio oli lyhyt ja yti-
mekas. Niukka oli sen tytikyvyttri-
myyden mddritelmdkin: "Oikeus saa-

da tycikyvyttomyTsellkettd on joka
tapauksessa tyonrekijella, joka saa sairauden, vian tai
vamman perusteella kansanelaketti".

Pykalan ideana oli, ettd kun rytintekijalle myonne-
tidn kansanehke, han saa rytieldkkeensd automaatti-
sesti tycieldkelaitoksesta. Tycinantajalla oli kuitenkin
mahdollisuus elikejlrjestelyn yhteydessd lisimaksua
vastaan val i ta I ievempikin ryokyvyttcimyyden miiri-
telmi. Yleisissd vakuutusehdoissa oli yhtend vaihtoeh-
tona osatybklwyttcimJyseldke.

Jiirjcstelml toimi kuitenkin huonosti. Kansaneh-
keasiain kesittely viipyi usein pitkaan ja seula elakkeel-
le oli tihed. Hakijan piti nlet olla kykenemdttin huo-
lehtimaan itsestldn voimiaan ja kykyaen vastaavalla
tyoll:i. Elakelautakunta alkoikin irrottautua kansan-
elakkeen sidonnaisuudesta ja harkitsi tycikyvyttri-
m)yttd itsenlisesti.

Jdrjestelmln omanarvontuntokin, jota noissa
oloissa piti vahvistaa, vaati omintakeista midritelmld.
Muutos tuli voimaan io 22.11.1963, ja nlin siirryttiin
yleisesti tyokyvyttrimyydesti ammatilliseen. Tyoky-
kyd arvioitaessa oli otettava huomioon tyontekijdn
entinen ryri tai muu siihen verrattava ryci. Vilitt6md-
nd esikuvana oli juuri slddetyn sairausvakuutuslain
am matillisesti mIIri telry rycikpyttomyys. Kansanele-
kelaissa uudenlaiseen arviointiin siirryttiin seuraava-
na vuonna.

Ratkaisukiytant6a
luotaessa keskeinen henki-
ld oli E,lekerurvakeskuk-
sen lainopillinen johtaja
Heimer Sundberg, joka
Kelan lisdtyssl hallitukses-
sa oli saanut johdatusta le-
gendaariselta ylilaakari
Eero Pontevalta. KIytIn-
ttji muokkasivat myos eh-
kelai tosten ylilaakarit,
joilla oli enimmlkseen
henkivakuutustausta.

Pykllan ammatillisesta
pairrotuksesta huol i marta
ratkaisutoimi nta rakenrui
tuolloin pal)olti Pontevan
kehittdmdin leeketiereel-
lisen h:ritan arviointiin.
Nyrkkisdlntti oli, errd
vanhan KEL-mdlritelmln

mukaisen eldkkeen sai, jos haitta oli 70 prosenttia, uu-
dessa systeemissd lihtdkohta oli 50 prosenttia.

Aian henki heijastui

Mearittely muuttui jilleen vuoden 1973 alussa, kun
osarydkpyttomyyseleke otettiin uudeksi eldkemuodok-
si. Pykala on edelleenkin silloin kirjoitetussa asussaan.

Sllnnristti perustuu ylijohtaja Jussi Linnamon johdol-
la toimineen elakejdrjestelmdkomitean IX osamietin-
tritin.

Valmisteilla ollutta osary<iky'vyttiimyyseldkettd opis-
keltiin jo vuoden 1971 tyr;elikepaivilla. Ruotsalainen
asiantuntija Sten Erik Strandberg kertoi, ette heilld
kdyttcidn otettu uudenlainen arviointi rakentuu talou-
delliseen ndktjkulmaan (inkomstbortfall), joskin myds

sosiaalisia tekijoita ja ikddnrymistd painotettiin. Suoma-
laisessa sovellutuksessa viheni ldlketieteen osuus ja sit-
temmin alettiin puhua ajan hengen mukaisesti sosiaa-
lis-taloudellisesta arvioinnista.

Odotuksista huolimatta osaeleke ei ottanut tulta
tyrintekijdpuolella. Yrittdjien olosuhteisiin se sopi pa-
remmin, ja alkuun sitd kdytti erityisesti Mela pehmen-
tdmddn muutoin tiukahkoa tyrikykyarviointiaan. Vas-

ta seuraavina vuosikymmenini osaryriklvyttcimyyseld-
ke sai jalansijaa LEL:n ja sitten myos TEL:n piirissl
erityisesti silloin, kun se voitiin liittdl soviteltuun ryrit-
t<imyyspdivdrahaan.

Vars inainen rycikyvyttri myyden mddri ttely sai I 9 8 0-

Kuva r. Ty6kyvyttiimyyselikkeelli olevien viest6osuus
Ruotsissa ia Suomessa vuosina r98r ia uooo
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luvun puolivdlistd seurakseen yksilcillisen
varhaiseldkkeen arvioinnin. Uusi mllrit-
telytapa heijastui luonnollisesti koko rat-
kaisutoimintaan, myos varsinaisen ryciky-
vyttomyyden arviointiin. Kolmantena
vaihtoehtoisena reittind oli 1970-luvun al-
kupuolelta lihtien ollut tyotttimyyseldke.

Marraskuun 2001 tycimarkkinasopi-
mus poistaa vihitellen ndmd rinnakkaiset
elakemuodot. On mielenkiintoisra nihdI,
millaisena klassinen tyrikyvyttomryseldke
jatkaa eldmaensd. Kuten sovittu on, jlttdd
yksiloilinen varhaiseldke joka tapauksessa
siihen pysyvdn jllkensd ainakin arvioitaes-
sa yli 60-vuotiaiden ellkeoikeutta.

Naapurimaiden erot
tasoittuneet

Yksilcillisen varhaiselikkeen mlhrirelmld
lukuun orramarra kaikilla ty<ikyvyttri-
myyspykalilla on ollut esikuvansa Ruotsin
lainsdddlnncissl. Vaikka kysymys onkin
ollut lainatavarasta, ovat sddnndt saaneer
Suomessa omat sovellutuksensa, jotka ai-
kojen kuluessa ovat myritdilleet yhteiskun-
tamme rajujakin muuroksia.

Esimerkiksi 199O-luvulta alkaen vai-
kuttanut kuntoutuksen ensisijaisuus on
muuttanur ja tehostanut tapaa arvioida
ryci kyr,yttri myyttl il man, etti tyrikyvytrci-
myyden mllritelmid on muurertu. Suun-
naton merkirys on ollur myds ldiketieteel-
listen mittausmenetelmien kehitrymisella.
Samalla on medisiinisen arvion merkitys
uudelleen korostunut.

Ruotsista lai nattu ty<ikyvyttcimyyspy-
kdla tuotti Suomen oloissa suhreellisesti
paljon enemmdn tycikyvyttrimyyselakelei-
sid kuin Ruotsissa. 1980-luvun alussa ryo-
kyvyttcimyyselakeleisten vlestoosuus oli
kaiken ikdisilll suomalaisilla suurempi
kuin ruotsalaisilla.

Nyt kaksi vuosikymmentd mycihem-
min tilanne on jonkin verran rasoirrunut.
Vanhimmissa ikiryhmissd suomalaiset
ovat edelleen tyrikyvyttomdmpii kuin
ruotsalaiset, mutra nuorempien tilanne on
kaanrynyt pdinvastaiseksi: alle 50-vuotiai-
den tycikyvytttimyyseldkkeella olevien
vdesttiosuus on Ruotsissa hiukan suurem-
pi kuin Suomessa.

Klriolttaiat, Seppo Pieti-
lilnen ia Ralla Gould, ke-
silslssi tunnelmissa.

Nopea kasvu ja raiu supistuminen

Tyrikyvytt6myyseldkkeiden nelikymmen-
vuotinen hisroria kertoo paitsi lakipykali-
en muutoksista mycis suurista vaihteluis-
ta eldkkeelle siirtlwien mldrissd. NImi
vaihtelut eivdt selity pelkdstddn viesttjn
terveyden ja toiminrakpyn muutoksilla,
myos monet yhteiskunnalliset kehitysku-
lut ovat vaikuttaneet ryriky"vyttcimyyseldk-
keiden kasvuun ja supisrumiseen.

Ensimmiinen vuosikymmen oli jatku-

van kasvun aikaa. Uusien ryrikyvyttd-
mJyselakkeiden lukumdird kasvoi ripelsti
aina 1970-luvun alkupuolelle asti. Taus-
talla oli tytielikejlrjestelmdn vdhittlinen
voimaantulo ja toisaalta maatalouselinkei-
non raju supisruminen; tydkpyttomlys-
eldkemahdollisuus vauhditti rakennemuu-
tosta entisestiin.

Toinen vuosikymmen, I 970-luvun al-
kuvuosista 1980-luvun puolelle oli puo-
lestaan nopean supistumisen kausi. Uu-
sien rycikyvyttrimyTseldkkeiden vdhenemi-
nen johtui muun muassa verenkiertoelin-
ten sairauksien suotuisasta kehityksestd,
tydttcimrydesti, sairauspdivlrahan kor-
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vaust2lson kutistumisesta ja joidenkin
arvelujen mukaan mytis tiukentuneesta
arvioin tikdytln nijstd.

1 970-[uvun uudella tyokyvyttbmrys-
elakemuodolla. osaelrikkeelh, oli merki-
tyste l:ihinnri maatalousyrittiijien elike-
kdytiinnossl. Vuosikymmenen puolivllissl
runs,rs neljrinnes m,t.tt.tlousyritt:iiien uu-
sista tycikyvyttcimyyscllkkeistd oli osa-

elakkeitd, kun taas pelkansaajilla vastaava

osuus oli vlirt kolrrrisen pr()senttia.

Yksitdttisen varhaisetekkeen
kuttakausi...

I 980-luvun iatkipuoliskolla tyokyvyttti-
myvselakkeiden hakemisalttius ia alka-
vuus saavuttivat uuden huipun. Tlma oli
ennen kaikkea yksilollisen varhaiselakkeen

kdyttodn oton ansiota (kuva 2). Yksiltilli-
sen varhaiseldkkeen suosio oli alkuvuosi-
na huomattavasti ennakoitua suurempi.
Hallituksen csityksessd vuonna 1985 ar-

vioitiin, ettl vuoden 1988 lopussa yksilol-
liselli varhaiselakkeelle olisi 7 200 henki-

Alkavuus, o/-

liil, mutta toteutunut lukumilrd oli lihes
kolminkertainen eli 20 700.

Kun tyokyvyttomyyseldkkeiden en-
simmdinen kasvukausi kytkeytyi maata-
louden supistumiseen niin 1980-luvun
laajentumisvaihe liittyi puolestaan jalos-

tuselinkeinojen tycivoiman vdhenemiseen
ja palvelujen ja informaatiosektorin kas-

vuun. Varhaiselakepolitiikka - ikeantynei-
den ja vdhemmdn koulutettujen siirtdmi-
nen tytivoiman ulkopuolelle - oli osa suo-

malaista kilpailukykyl painottavaa talous-
ja sosiaalipoliittista toimintatapaa (Hytti,
Varhainen elikkeelle siirtyminen - Suo-
men malli 1998).

...ja hiipuminen laman variossa

Yksilollisen varhaisehkkeen kdyttd alkoi
I 990-luvulla hiipua sen jalkeen kun alku-
vaiheen patoutunut kdyttotarve vdheni.
Myds vars inaisen ryoky'vyttomlyselikkeen
alkavuus pieneni. Telle kehirykselle ldyqy
monenlaisia syita. Ty6ikeisen vlesttjn
koetru terveys ia rydkyky paranivat' ia
kuntoutuksen ja TYKY-toiminnan merki-
ryksen korostuminen lislsi rycissd jatkami-
sen mahdollisuuksia. Elekehakemusten
hylkdysosuuden kasvu rajoitti ehkkeelle
siirtyvien mdlrl:i, ja yksilollisen varhais-
eldkkeen ikarajojen nruutokset vihensivdt
tam:in eldkemuodon kdyttdd.

Kaikkein merkittlvin tekiji oli kuiten-
kin tycillisyystilanteen kehitys. Vaikka
tyotttimyys tai sen uhka saattoivat joissa-

kin vdestoryhmissi lisdtd ryokJwytttimyys-
elakkeelle hakeutumista, 1 990-luvun
suurtyottiimlyden vaikutus oIi kuitenkin
pddasiassa toisensuuntainen. Varsinkaan
tycittrimyysputkessa tai tytittomyysehk-
keelle olevat ikedntyneet pitkeaikaisty6t-
trimlt eivdt hakeutuneet tyokyvyttomyys-
elakkeelle.

f iitteen kasvussa?

Viime vuosikymmenen lopulla tydkpyt-
tomlyseldkkeiden alkavuuden aaltoliike
ndyrtdi jalleen kaantyneen lievdin kas-
vuun, ja suurten ikdluokkien tulo "ty6ky-
vyttrimyysikddn" lisdd elekkeelle siirtyvien
rnddrdd. Alkavuuden vdheneminen pyslh-
tyi vuonna 1998, jolloin myos vanhim-
pien tydikdisten tydllisyys lahti laman jll-
liltd selkeisti kohenemaan. Tytrklwyn ja
tytissl jaksamisen ongelmat tulivat sel-

vemmin esille tilanteessa, )ossa tyosuhteet
eivdt endd yhrd herklsti pdltryneet ty6t-
ttimyyteen.

Viime vuosien alkavuuden kasvu saat-

taa my<is heijastaa ry6n psyykkisten vaati-
musten lisllntymistd: tyr;ellma on laman
jalkeisen nousukauden aikana ollut kuor-
mittavampaa kuin entrctr lar-naa' N'liclcn-
terveyden hliritjt ovatkin suurista sairaus-

ryh mistl ai noa, j ossa tyoky'vytttimyyseldk-
keiden alkavuus ei 1990-luvulla ole pie-
nentynyt vaan pdinvastoin kasvanut.

Tyokyvyttomyyspykalat ovat jousta-
neet yhteiskunnan murroksissa, ryokyvyt-
tomlysellkkeille on hoidettu niin yksit-
tdisten tyonteki)oiden kuin kokonaisten
toimialo jenkin toimintakyryn ongelmia'
Eriryisesti ryottcimlyden kasvuun liitrynyt
eldkehakemusten hylkdysten lisddntymi-
nen kertoo kuitenkin pyrkimyksestl s:ii-

lyttd:i tyoky'vyttomJyspykdht tiukasti lia-
ketietcellisi n:i.

Seppo Pietiltiinen
E[6keturvakeskuksen

varatoimitusiohtaia

Roiio Gould
ElSketurvakeskuksen tutkiia

Kuvo: Niko Nurmi

Aiheesta lisAA Eliiketuruakeskuksen monis'
teessa 38: Raija Gould ja Heidi Nyman,
Tyi) kyuyttbmyyse liikkeet I 990-200 1.

Kuva z. ryiikyvytttimyysetikkeiden alkavuus ikSryhmittiin yksltylsetti sektorilla
vuosina r98o-zooo.

9o
8o

7o
6o

5o
40
3o
20
1()

o

,
I,'

l1

t,\ r\
\7\

- -"tt tt'

t- -2 
ta t.\\\\

'.---a
6o-64-v.

tt
\t

\
55-59-yr

6o-64-v.

55-59-v.

50-54-v.
45-49-v.

-44'Y.

8o 8z 84 86 88 90 92 94 96 98 2ooo
Varsinaiset tyiikyvytt6myyselekkeet
Varsinaiset tytilryvytttimyysetdkkeet ia yksittitliset varhaiseliikkeet

$ttieliike $ m #sffitru

I

,

t



VeeraYriiinen
*ovuotta etfikkeetlfi
Veera Yrjtinen tiettiti omasta kokemuksesta, mitlaista otieltiii

tytikyvyttiimyyseldkkeettii jtirjestetm6n alkuaikoina. Tfi nd vuonna

85 vuotta tiiyttiineestti Yrjtisestd tuli etiikeliiinen 4o vuotta sitten.

ihen se herkkua ollut,
mutta ei nalkeekeen tar-
vinnut nehdi, kun jerjes-
ti asiansa, hen muistelee
nyt trynesti vuosikym-

menien takaista aikaa.
Asioiden jarjestdminen tarkoittaa, ettl

jo ennestlln sllstdvlisyyteen oppinut Yr-
jcinen huomasi jakaa niukkuuden. Kun
asui edullisessa vuokra-asunnossa yhdes-
si ystivinsd kanssa, my<is monet muut
kulut puolitruivat liki itsestdin.

- Ja siihen aikaan maitoakin sai ostaa
vaikka vain puoli kahvikupillista, jos ei
ollut varaa enemp5In, han lisaa Wq,vei-
send.

Yrj<inen jiii ry<ikyvytttimyyselekkeelle
elokuun alusta vuonna 1962 eli kohta la-
kien tultua voimaan. Jo l2-vuotiaana ryt-
tcisenl Kemissi Pelastusarmeijan roimin-
taan mukaan mennyt Yrjrinen tunsi aja-
tusmaailman niin omakseen, etti hakeu-
tui Pelastusarmeijan kadettikouluun Hel-
sinkiin. Tuolloin hanella oli ikiii 2l vuot-
ta. Vuoden koulutuksen jdlkeen hin ry<is-
kenteli sosiaalisessa auttamisty<issi eri
puolilla Suomea.

Sota-aikana hin sairastui ruusukuu-
meeseen, joka aiheutti sydantulehdulsen.

Pitk;an kestinyt tauti vaurioitti syddntl py-
syvisti, mutta hdn pysryi kuirenkin palaa-
maan ry<ih<in lasten plivikotiin Helsinkiin.
Tytinantaja, Helsingin Pelastusarmeija,
maksoi tyrinteki.lciilleen viikkopalkkaa.

Lastenlinnasta Iastenhoitaj aksi valmis-
tunut Yrjtinen niiki lahehi, miti sota teki
lapsille ja naisille. Puolisottomia ditej[,
nuoria naisia, jotka .ioutuivat luopumaan
lapsistaan, kun eivlt yksin kyenneet eldttii-
mif,n ...sodan jllkeen heiti tuntui olevan
loputtomasti. Pelastusarmeijan iiiti- eli en-
sikoti oli enemmin kuin tarpeen.

- Se oli kovaa rycitl, kaikki ne vuodet,
Yrjrinen muistaa.

Elakkeelle passituksen hin sai sairastut-
tuaan sidekudostautiin, joka tuhosi keuh-
kot. Elakepaattjs ei ollut mieluinen, halu
palata t<iihin oli kova. Puolipdivft<iird ei
kuitenkaan ollut tarjolla ja kokopdiviiseen
ryrihrin voimien ei katsottu riittivin. Yrjti-
sen oli ryydyttlvd piiltrikseen ja hin teki
sen omalla ryypillisella tavallaan: etsi tilan-
teesta positiiviset puolet.

M i n im itti oli piiriiittiivii

Yrjtisen jdidessi elikkeelle, lakisiiiteisti ryti-
kyvyttrimyysseldketti oli juuri alkanut ker-

Merkkipdivd t.7.zooz
Yksityinen tytielike 4c vuotta
TEL- ja LEL -lakeja sdddettdessl 1960-luvun alussa asian merkittir,yytti ei
viele oikein ymmirretry. Asiantuntijoiden lisdksi vain etujirjestriissd tajuttiin,
millainen muurosvoima oli lahetetty liikkeelle. Tyoelakerra voi pitdi yhtd
tdrkelnd arkieleman rakennemuuroksena kuin aikanaan yleistd oppivelvol-
lisuutta.

Vaikka nykyinen rycieldke on tdysin k:iytlnnrillisen kehitysryrin tulosta, 40
vuoden aikajdnne muodostaa toiminnallisesti tlrkedn merkkipaalun ry<ieliike-
jlrjestelmdn kannalta. Sindnsd aikamllrl on rurru Mooseksen korpivaelluk-
sesta ennen luvattuun maahan saapumista.

Ty6elakkeesse 40 vuotta rarvitaan tdyden eldkkeen ansaitsemiseen. 40 vuot-
ta on mycis pisin aika, mitd yksiryistd tycieldkettd on maksettu. Siitd esimerk-
kind Veera Yrj6sen tarina.

rye yksi prosentti. Piivimilrli 1.7.1962
lihtien edeltiiviiltii ry<issioloajalta eldkettii
kertyi vain puoli prosenttia. Kriittiselsi
piiviksi tuli 8.7.1961. Jos rycisuhde oli ol-
lut voimassa tuona piivi.nl, tycintekijiin
elikkeeseen laskettiin kaikki ryrivuodet ryri-
suhteen alusta liihtien. Olipa ry<ivuosia sit-
ten 10 tai vaikka 30, kaikki otettiin mu-
kaan.

Ellei ty<isuhde ollut voimassa tuona
miiritryni heiniikuun piivini, koko ai-
kaisempi ryriura jdrettiin pois eliketti las-
kettaessa.

Vihimmliselakkeen rajapyykki oli ase-

tettt 22 prosenttiin.
Tyiikyvyttdmlyselekkeen lisiksi mak-

settiin kansanelikettii, ei paljon, mutta jo-
tain sentldn.

Ty<ielikkeisiin tehtiin tasokorotus
vuonna l975,jolloin jo elakkeella olevien
viihimmiiselikkeen mllrl nousi 25 pro-
senttiin.

Tekti : Greetta Lomm inen
Kuvo: Honne Nykiinen
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SOMERA-toimikunta:

' Soslaatlmenot
ovat hattlttaYlssa

Vaikka vtki vanhenee,

sosiaali menot pystytfl iin

rahoittamaan my6s seuraa-

vien vuosikymmenien

aikana.

t6n kuorma

r99o-luvun

nnan

van

5om

H'jj,ffifrffi*H
van rahoituksen turvaamista pitkalla aika-
vllilh sosiaaliturvan toimi ntaymplrist6n
muuttuessa.

Somera-toimikunta sai ryonsI valmiiksi
huhtikuussa. Toimikunnan arvion mukaan
sosiaalimenot ja niiden rahoitus ovat hyvin
hallittavissa vlestrin ikllnrymisestI huoli-
matta vuoteen 2050 ulottuvalla tarkastelu-
jaksolla.

Toimikunnan tehtlvdnd oli arvioida
sosiaaliturvan toimintaympdristrin muutos-
ta ja sen nopeutta seka site, miten toimeen-
tulo- ja palvelujdrjestelmlt toteuttavat po-
litiikan tavoitteita nlissd oloissa. Lisdksi
roimikunnan tuli esitrdd, miten toivottua
kehirystl voitaisiin kuvata ia miltd erilaiset
vaihtoehdot ndyttdvdt toivotun kehiryksen
ndkokulmasta.

Tyrin tdrkein tulos oli, ettd laajapohiai-
nen toimikunta kykeni sopimaan sosiaali-
turvan tavoitteista ja toimenpiteistd. Talou-
den kohtuullinen tasapaino ja nekdpiirissli
olevien haasteiden hallittauuus saattoivat
vaikuttaa siihen, ettd toimikunta suosittaa
muutostyotd tehtdvdn nykyisen kattavan
pohjoismaisen hyvinvointimallin laht<tkoh-
dista. Mallin suomalaisella sovelluksella on
my<is kansalaisten laaja kannatus eri vles-
to- ja poliittisissa ryhmissd.

Toimikunnan asettamiin tavoitteisiin
sisllryvit niin kansantalouden kuin kansa-
laistenkin toimintakyvyn yllepitaminen ja
kohentaminen. Sosiaaliturvaa ia sen rahoi-
tusta kehitetdin sekd sosiaalista oikeuden-
mukaisuutta ettd taloudellista kannusta-
vuutta silmllh pitaen. KuyhJyden ia syr-
jdyrymisen vlhentlminen sopii hlvin yh-
teen ryiillislyden parantamisen ja taloudel-
lisen huoltosuhteen (elatussuhteen) nousun
hidastamisen kanssa.

Kattavaa hyvinvointimallia voidaan

muotoilla globalisaation ja teknologisen
kehityksen nakcikulmasta mycis dynaami-
suutta edistdvddn suuntaan, moderniksi
joustavaksi riskinhallintajiirjestelmlksi.
Kansainvdlistymisen yhteydessd kiinnite-
tiin huomiota myos siihen, ettd yhteistyti
antaa mahdollisuuden vaikuttaa sellaisiin
toimintaymplriston muutoksiin, jotka ovat
kansallisen politiikan ulortumattomissa.

Sosiaalimenot pysyvdt
kohtuutlisina

Toimikunta tarkasteli aikaa nykyhetkestd
aina vuoteen 2050 asti. Ei liene kovin
suuri ylletys, ettri vlestrin ikiientyminen
monine seuraamusilmioineen on haastei-
den listalla. Kohtuullisen 1,75 prosentin
vuotuisen tyon tuottavuuden kasvun
oloissa sosiaalimenot eivdt toimikunnan
peruslaskelman mukaan kuitenkaan nouse
1 990-luvun laman ennitystasolle edes

iki:intyneen vdesttjn raskaimpina vuosina
2030 - 2050.

Enimmilldan menot ovat nykys:i:inn6k-
sin hieman alle 30 prosenttia bruttokan-
santuotteesta. Tyoelikkeet, Kelan maksa-
mat rekd erityiseldkJ<ecr yhtccnsd ov.lt mc-
noista noin puolet.

Vuosina 2000 - 2002 kokonaiseldkeme-
not ovat noin 11 prosenttia BKT:sta, ioten
sosiaalimenojen kasvu on samansuuruinen
kuin elakemenoien kasvu eli vajaat viisi
prosenttiyksikkoe BKT:sta. Myos vanhus-
ten terveys- ja sosiaalipalvelujen ja sairaus-
vakuutuskorvausten osuus BK'f:sta kasvaa.

Lasten, nuorten ia keski-ikiisten aiheutta-
mat menot vdhenevlt, koska iklluokat pie-
neneviit ja koska tytittomyyden oletettiin
alenevan kuuteen prosenttiin vuoteen 20 1 I
mennessd.

Vaikka nykyisten sdlnnosten mukainen
etuus- ja palvelutaso ei aiheutakaan koko-
naisuuden rahoituksessa suuria ongelmia,
ongelmia arvioitiin kehkeyrJvdn kuitenkin
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Sosiaalimenot prosentteina BKT:sta vuosina 196o-zo5o

sekd etuuksien ja palvelujen rasosra errl ra-
hoitusvastuun jakautumisesta kuin myos
verojen ja maksujen kokonaistasosta kan-
sainvdlistymisen paineissa.

Vlhimmiisturvan etuuksien ostovoi-
man pit:iminen nvkytasolla aiheuttanee
ennen pitkel koyhyysindikaattoricn liiket-
tri. Vanhusten pirkaaikaishoidon rason ar-
vioidaan jo nyt paikoin olevan hlvriksyttl-
vin alapuolella. Hoivapalvelujen tyovoi-
man saatavulls saattaa ainakin ioillakin alu-
eilla kehittyri ongelmaksi.

'Iyc;ntekijriiden maksujen, tv<inantaja-
maksujen ja verorahoituksen osuus Kclan
eldkkeissA ja sairausvakuutuksen eri etuuk-
sissa on yksi tulevienkin rahoituskeskuste-
lujen aiheita. Toimikunnan ty6n kuluessa
rehry laaja alucellinen trrrkimtr' osoitri. crr:i
vdeston ikdrakcnteet poikkeavar rulevaisuu-
dessa nykyistlkin encmmdn esimerkiksi
kunnirtain. Toimikunta keskusteli paljon
myds siitI, onko nykyinen veroruksen raso
kestlvi myos siinii mielessri, ettd se on ylli-
pidettdvisszi globalisaation ja teknologisen
kehiryksen paineissa.

Tytiuraan kolme Iisivuotta

1y6- ja toimintakyvvn edistCmisen tulisi
olla sosiaalirurvan keskeinen periaate. On-
gelmien hoito ajoissa on halvempaa ja
luonnollisesti myris kansalaisen hyvin-
voinnille parempi ratkaisu. Politiikalla
tulisi tavoitclla vdhintldn kolmen vuoden
piden nysrd tyriuraan. Tavoirtccseen p:iris-
tdisiin varhe ntamalla opiskelun aloitusta,
nopeuttamalla valmistumista, vdhentl-
milld ry6ttomlysjaksoja ja myohentlmdl-
la elikkeelle siirtymistl. Toisaalta tyciur:rn
aikaiset koulutusjaksor saarravar tulevai-
suudessa viedl enemmiin aikaa kuin ny-
kyisin.

Tyiimarkkinajlrjestot tekiv:it marras-
kuussa yksityisalojen rycicl:ikkeitd ja ry6tto-
m)rystu r\.aa koskevan periaatesopi muksen,
joka on sopusoinnussa toimikunnan kirjaa-
man rytiuran pidentlmistavoitteen kanssa.

Toimikunta kirjasi ellkkeitd koskeviin
toimenpidelin jauksiin myos eldkemaksu jen
nousun pitdminen mahdollisimman tasai-
sena. Keinoina tulevat kysymykseen rahas-
toinnin lisiiiiminen ja pitenevdl elinikdd
vast:lava elaketason rai eldkeikirajojen so-
peuttaminen. Ne ovat samoja selvitettlvid
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I Tyiieldkemenot
ffi tyOttOmyys- ia sairausvakuutus

kysymyksid, joita tyomarkkinajirjestojen
sopimuksessa on otettu esille.

Rahoituksen lapinakyvyys seka etuuden
ia rahoitukscn riiviimpi yhreys parantaisi-
vat ansioturvan kannustavuutra, kun jlrjes-
telmiin maksettavien malsujen kokeminen
veronluonteisiksi vihenisi.

1 yrimarkki najirj estcijen sopimuksen
alentavaa vaikutusta sosiaalimeno jen BKT-
osuuteen ei ole otettu huomioon oheisen
kuviorr l,rskelnrassa. joka perusruu voimassa
oleviin salnnoksiin. Karkean arvion perus-
teella sopimuksen mukaisten muutosren
vaikutus on runsas prosenttiyksikk6, kun
rnyds tyollisryden lisiyksestd aiheutuva
BKT:n kasvu otcrran huomioon.

Perhe- ja tytietimti paremmin
yhteen

Mietinnrjn toimenpidelistalla ovat myos
eturrksien ja ansioiden suhteen miroirrami-
nen oikein ja vdhimmdisturvan riittdqys.

Etuul<sien mitoituksen yhteydessri mie-
tinnossl todetaan, ettd palkan, sosiaalitur-
van, verotuksen ja vhlillisten ryrivoimakus-
tannusten tulisi muodostaa sellainen koko-
naisuus, ettd tyoskentely olisi mahdollista
myds henkilcille, jonka rytipanoksen mark-
kina-arvo on alhainen.

Vdhimmiisturvan mitoitukseen liirtry
myos se seikka, ettd ilman pddtosperiisii
tarkistuksia etuudet jddvdt jilkeen yleisestl
tulojen kehiryksestd, mikl ennen pitkdh li-
s*i turvautumisra toimeentulotukeen.

Perhepoliittisten etuuksien kehittdmi-
sessd toimikunta nosraa esiin perheen pe-
rustamisen ja perhe-eldmdn sovittamisen

2OO1 2OrO 2O3O

E Muut el6kemenot
I Muut menot, mm. palvelut

Lehde: SOMERA-toimikunta
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yhteen ty6eldmdn kanssa. Kysymys on sii-
ta, etta lasten s:raminen ei lykkriytyisi ja
toisaalta siitd, ettii lasten kehirys turvaraan.

Sosiaaliturvan kustannuksia ja vaikutta-
vuutta pit:id arvioida sddnnollisesti ja pitke-
jrinteisesti piltoksenteon tietopohjan pa-
ranramiseksi ja tehoklaiden roiminrarapo-
jen loytdmiseksi.

ReijoVonne
EISketurvakesku ksen

johtava ekonomisti
Kuva: Niko Nurmi
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osiaalisen turv:rl lisuuden
tuottamisessa valcion vahva
osuus ()n ollur Suomessa seke

periaet reessa hyvlksytryri et rI
k:iytdnnossri rnahdollista, Kettunen sanoo.

Tunnetusti Pohjoismaat ovat koko soti-
en jilkeisen ajan hakeneet malleja yhteis-
kuntiensa kehittimiseksi toisiltaan. Vllillii
kritiikittijrndksi sanotttll.' naapu rimaln
nr.rtkimisclle Kerrunen n:ikee myiis sy'vem-

piri syitl.
- Yhteiskuntina Prthjoismeitt croev:ll

muista llnsimaist:r monin tavoin, silld telilll
yhteiskunta ja valtio ovltt kietoutuneet vh-
teen tiiviimmin kuin anglosaksissa maissa
ja Manner-L,uroopassa.

Jo arkisessa kielenkriytossa ja myiis tie-
dotusvllineiss:i yhteiskuntaa ja valtiota sa-

noinl kdytetaJn synonyymein:t.

- Yhteiskuntaa ei tridlld aiatclla eturisti-
riitojen selvittelypaikaksi, vaan yhteiser.r
valtiollisen edun ja n-ryos hyvitrvointivalti-
on ilmenrymiksi.

Kuinka ollakaan hancn hoitamansa
prolessuuri on Helsingin Yliopiston yhteis-
kuntahistorian laitoksessa valtiotieteellises-
sri tiedekunnassa.

Kun tytivoima tuti valtiovatlan
erityiseen suoielukseen

l)oliittisen historian tutkijana Kettunen ei

vdhekyisi tahtoa eika perinteitd hlvinvoin-
nin rakentamisessa.

- Viime vuosisadall:r pyrittiirr eri tavoin
aktivoimaan passiivista vdesttjd ja yhtcis-
kunnan katvealueita. Kettunen tiivistii:i
sosiaalivaltion ideaa.

Jaloustieteilijl ja sosiaalipoliitikko

Y ui rrt ?.))(,2)i Yt 1rr u
Professori Pauti Kettusen mukaan sosiaaliva-

kuutusjirjestetmdn rakentamisessa ia uudis-

tamisessa on nekynyt suomalaisen valtion ia

yhteiskun nan erityisluonne.

Gunnar Myrdal Ruotsissa ja hdnen aiatuk-
siinsa tukeutunut Pekka Kuusi Suomessa

halusivat vapauttaa tyovoiman ja talouden
voimavaroja.

- Sosiaalisten riskien minimoimisen ei

katsottu ainoastaan tukevan yhteiskunta-
kiinteytti, vaan kun kaikki saadaan mu-
kaan, taloudellinen kasvukin kiihry7.

Sama ajatus oli jo tunnetulla brittihisel-
le taloustieteili,alla John Maynard Keyne-
silla, jonka opit julkisen vallan roolista suh-
danteiden tasaajana saivat kannatusta
1930-luvun laman ja varsinkin toisen maa-

ilmansodan jllkeen Yhdysvalloissa.
Viime aikoina Kettunen on tutkinut

globalisaatiota, jonka monet vlittlvlt ro-
mahduttavan hyvinvoinnin rakentamisen
yhdessi maassa. Kannattaiat taas ndkevdt
talouden s:idntelyn johtavan suoraan tu-
hoon.

Kettusen mielesti globalisaatiota ei pitli-
si milritelh kapeasti vain maailmantalou-
den vapauttamiseki, lota toiser vastustava(

ja toiset pitlvlt vddjldmiittcimdnl. Global i-
saatioon kuuluu mytis kysymys globaalien
sosiaalipoliimisten normien mahdollisuudes-
ta ja tarpeellisuudesta. Useimmat maapallon
ihmisistl, eiki vdliten Pohjoismaissa, ovat jo
satoja vuosia olleet monin tavoin sidoksissa

kansainvdliseen kauppaan.

- Toisaalta jo keynesihisyyttd pidettiin
1 930-luvulla uusmerkantilismina, Ket-
tunen hymdhtdl vlittdmille tulosiirtojen
kdyhdyft avista vaikutuksesta kansantalou-
delle.

Hyvinvointi politiikasta
markkinavoimien vattaan

- Yksi yhteiskunnan suurista kertomuksis-
ta on ollut palkkaty6n voimakas esiin-
marssi viime vuosisadan jalkimmaisella
puoliskolla.

Kun useimmista ihmisistd tuli yhdessl
sukupolvessa palkansaajia, ldhes suoraan
maatalousmaasta tietoyhteiskunnaksi ke-

E \aewre g o t0rr2

Pauti Kettunen
suomalaisen tyc)

lqoo- [uvu n
eramdn tutkija

Helsingin yliopiston professori Pauli Ket-
tunen on varsinainen rytin historian moni-
ottelija. HIn on tutkinut viime vuosisadan
suomalaista tytieliimiin harvinaisen laajasti.

- Opinndytteet aina vliitbskirjaan asti
liitryivet poliittisen ammattiyhdisrysliik-
keen ja poliittisen rytivienliikkeen suhtei-
siin itseniisyyden alkuvuosikymmeninl,
Kettunen kuirtaa vaatimattomasd uransa
alkuvaiheita.

Lislksi hiin on julkaissut erilaisia tutki-
muksia tydsuojelusta, tieteellisen liikkeen-

.iohdon omaksumisesta, ammauikoulutuk-

sesta ia rydntekijttiden testaamisesa Suo-
messa. Nyt tytin dla on ajankohtainen aihe
pohjoism*isesta yhteiskuntamallista ia glo-
balisaatiosta.

Vaikka Kettunen onkin perusilmeel-
tliin pohdisheleva profcssori, hiin ei ole
suinkaan jiiiinyt tarkastelemaan rydelemiiii
vain ylhiiiiltl kiisin. Johtopiflttiftsii on tiiy-
dennerry mytis rydntekijiitason rutkimuk-
silla, kuten Veturimiesliiton historidla.

Juuri tnmii tyii l97&luvulla sai nuorrn
tutkijan ensimmiiiste keraa kiinno$tumaen
myiis ehketuwasta.

- Aiemmin veturimieLet olivr* sik&li
hnrvinaisia ryiimirhie, etrii heilla oli oikeu
rytieliikkeeseen toisin kuin useimmilla
muilla haalariasuisilla Suomessa.

Kittunen cnkin tyytl.v1iifteri, etri q't
ylai hiinen oppilaisuan kcriii muistitietoa
40 vuoden takaisism rytieliikkeen synryvai-
heisa.

- Viime syksyna olimme satrumoisin
pohtineet kollegnni Seppo Hentiliin kans-
sa, etdli aihema on k*itelty t*tkirnufrsessa
sen merkiutyyytern niihden turhan vlihiin.
(IflO
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hittyneessl Suomessa piti nopeasti
hlvi nvointi palveI uj a.

- Erityisesti muutos suurten i
en hyvinvoinnin lahtcitilanteesta
viin on ollut suuri, itse 1953 syntynyt
kija toteaa.

Aiemmin julkisen vallan suosiora
visti, ettd sosiaalista turvaa ei oikein olisi
kyetry muuten jdrjestdmdln.

-Julkinen valta oli nykyistd
monien ongelmien ainoa mahdollinen
kaisija. Tama tuki a.jattelua, jonka
puhdas voitontavoittelu esimerkiksi i

ten terveydella oli moraalitonta. Nyt
ydestl on tullut kauppatavaraa,
kuvaa taloudellisessa todellisuudessa
tunutta muurosra, mikd heijastuu
arvoissa ja asenteissa.

Tyrin historian tutkijaa huvittaa
kuulemansa uutinen italialaisesta
aasta aikamiespojasta, jonka isd
maksamaan elatusta, kun tarjotut
eivlt kiinnostaneer poikaa.

Silti hauskojen uutisten takaa voi pal-
jastua, ettd ihmisen eldmenkulku saattaa
olla jdsentymlssd uudelleen.

- Erilaisuuden huomioiminen ja ihmis-
ten oikeuksien kunnioittaminen voivat lo-
pulta johtaa vaikeisiin yhteiskunnallisiin
valintarilanreisiin, Kettunen sanoo ja viir-
taa ongelmaan ehkeiasta.

Hyvinvointijlrjestelmdt vaativat pitka-
jdnteistd rycitd, ja suuretkin muutokset vai-
kuttavat vasta kymmenien vuosien kulut-
tua.

- Nyt kun vuosikymmenien koulutus-
investoinnit ovat oleellisesti auttaneet luo-
maan Suomesta tietoyhteiskunraa, tasa-ar-
votavoitteille perustuvassa koulutuksessa
nahd.ienkin enemmdn epdkohria kuin hy-
vid puolia, Kertunen ihmettelee.

Hyvinvointiyhteiskunta on antanur
evdlt ihmisille olla joustavia ja siroutunei-
ta yhtdaikaisesti. Nyt vaurauden kasvaessa

sosiaalipolitiikka on raas alettu kdsittdd vain
sosiaalisten ongelmien hoitona.

Sosiaalipolitiikan kytkos rasa-arvoisuu-
teen ndyttdd heikentyneen. Kettusta huo-
lestuttaa myris julkisessa keskusrelussa yleis-
tynyt luokittelu maksaviin ja elitettiviin
kansalaisiin.

U hkana i?itidii kirkonkyteksi
kasvukeskusten vdliin

Kettusta mietiryttdd, miksi hlinen oma op-
pialansa, poliittinen historia, on sotien jdl-
keiselld kaudella tutkimuksessa keskitrynl.t
yksipuolisesti kylmdn sodan dramatiik-
kaan, jota on hriystetry taloushistorioitsijoi-
den kasvututkimuksilla.

Sosiaaliturva on kuitenkin ollut valtioi-
den, talousalueiden ja erilaisten poliittisten
jdrjestelmien vertailun kenttl jo jlrjesrel-
mid luotaessa.

- Neuvostoliiton kasvupotentiaaliin
uskottiin 1960-luvulla laajasti, ja Suomen
peldttiin jd:ivln pieneksi syrjdiseksi kirkon-
kylaksi Tirkholman, Leningradin ja Mur-
manskin vlliin.

Nyt kun maailma on yksinapaistunut,
on unohdettu, ettd jo 1950- ja 60-luvun
sosiaalipoliitikot miettivlt niin kommunis-
ticn vahvaa kannatusta kuin Suomen si-
jaintia poliittisten, sotilaallisten ja taloudel-
listen blokkien puristuksessa.

NiinpI Kettunen ei pitlisi huonona
ajatuksena pohtia, miksi yksiryisalojen ryo-
ellke saatiin samana vuonna 1961, kun

Suomesta tuli Eftan liitdnniisjdsen ja kiis-
ta ty6elakkeen ja kansanellkkeen vililla
pIItryi kompromissiin I 970-luvun puoli-
vllissd, kun olimme tehneet vapaakauppa-
sopimuksen EEC: n kanssa.

- Tirkedtd on mytis, ettd vuonna 1 9 54
avattu pohjoismainen tyomarkkina-alue
mahdollisti palkkojen ja sosiaaliturvan ver-
tailua kansalaisten arjessa.

Kettunen ei kuitenkaan hmpene usein
esitetylle nikemykselle hyvinvointiyhteis-
kuntamme toteutuksesta suurena projekti-
na.

Jilkiklteen sulavalinjaisilta ndyttdvlt
muutokset ovat olleet usein lyhyen tahta-
yksen poliittisia ja ryhmikompromisseja ja
jopa sattumanvaraisia ratkaisuja omana ai-
kanaan.

- Moneen muuhun maahan verrattuna
voimakas valtio on Suomessa vaikuttanut
myos siihen, ettd virkamiehilli on ollut
vahva osuus hyvinvointiratkaisujen rajojen
m*irittdmisessd ja kompromissien pukemi-
sessa yhteiseksi edulai.

Teksti: Kimmo Kontio
Kuvo: Tuulikki Rautio
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Po:llttlson hlstorlan professori
PauLl [ettuncn mulstuttaa, etti
sosiaallturva on ollut la on edel-
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Yhdekstissti, maailman

vauraimpiin kuuluvassa

maassa eliikelSisten kflytet-

tflvissd olevat tulot ovat 7o -

8o prosenttia tydssii otevien

tulotasosta. Etiikkeette

siirtyminen merkitsee

yleensfi e ni nttiiin vtihiiistii

toimeentulon heikentymist6.

Hyvin matala tulotaso on

niiniklHn harvinainen eltke-

[6isten keskuudessa.

Maat ovat Suomi, Ruotsi,

Saksa, ltatia, Alankomaat,

lso-Britannia, Kanada,

Yhdysvallat ia fapani.

Iin piitteli'lhloudellisen yh-
teistytin ja kehityksen jlrjes-
tti OECD viime vuonna jul-
kaisemassaan raportissa

Ageing and Income. Financial Resources
and Retirement in 9 OECD Countries.

OECD tutkii yhdeksdn maan cLike-
iklisen vdestdn toimeentuloa ja elikepoli-
tiikkaa. Angloamerikkalaisia maita tutki-
muksessa edustavat Iso-Britannia, Kanada
ja Yhdysvallat, Manner-Eurooppaa Alan-
komaat, Italia ja Saksa, ja Pohjoismaita
Ruotsi ja Suomi. Lisiksi mukana on Japa-
ni. Maat kuuluvat nr:tailman vauraimpiin,
mutta edustavat erilaisia hwinvointival-
tiotl.yppejd.

OECD on tunncttu korkeatasoisista ia
kantaa ottavista raporteistaan. Vuosien
mitraan OECD on ulottlnut toimintatt-
sa talous- ja tyollisyyskysymyksisti myos
muihin julkisen talouden kysymyksiin,
kuten sosiaali-, terveys- ja koulutuspoli-
tiikkaan. Julkiselle taloudelle pitkan aika-
vdlin merkittivdt ellkekysymykset ovat
mycis olleet OECD:n asialistalla.

OECD ei tee tutkinrusta trvanornai-
sessa mielessl. Sille on tyypillistri pyrkimys
valaista eliikepoliittisesti tdrkeitc kysymyk-
siri analysoimalla huolellisesti empiirisii
aineistoja ja soveltamalla niihin analyytti-
sia malleja. lvossddn se ei aina pysy poliit-
tisesti viattomana, mutta osaamisen takia

3l!,?;ll1"rtit 
ovat saaneet arvovaltai-

Toimeentulo
samaa tasoa

OECD nostaakin raportin yhdeksi keskei-
seksi havainnoksi sen, ettd eldkeikaisten
taloudellisen toimeentulon taso on kaikis-
sa yhdeksdssii maassa suunnilleen saman-
tasoinen, vaikka maiden valilld on huo-
mattavia eroja esimerkiksi siinl, millainen
on julkisten ja yksiryisten eldkkeiden roo-
li.

Elakcpolitiikan lislksi elckeldisten ti-
lanteeseen vaikuttavat eri maiden perhe-
jdrjestelmlt )a muiden perheenjlsenten
tulot. OECD:n ntukaan menesrystarina ei

ole vain julkistcrr elekl<ei,len ansiota. vaan

siihen myotlvaikuttavat myos yksityiset
elrikkeet sekd omaisuus- ja ryotulot, joiden
paino rosin vaihtelee maasta toiseen.

Suomesta OECD tekee muutaman
kiintoisan havainnon. Elakelaisten keski-
mldriinen kdytettrivissd oleva tulo oli
I 990-luvun puolivllissl suhteessa 4 1 -50-
vuotiaiden tuloihin Suomessa toiseksi ma-
talin, noin 72 prosenttia. Vain Isossa-Bri-
tanniassa niimi "korvaavuusastect" olivat
Suomea alhaisemmat.

Parhairnmat keskimllrdiset elekkeet
maksettiin Kanadassa, jossa ne olivat 87
prosenttia tyciikdisten kriytettdvissl olevis-
ta tuloista. Suomen tilanne on kuitenkin
verrattuna muihin maihin verraten tasa-

arvoinen: alimmissa tuloluokissa "korvaa-

vuusasteet" ovat meille korkeimpien iou-
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kossa. Poikkeuksen muodostavar 75 vuot-
ta teyttaneer yksindiset naiset, joiden tu-
lotaso on Suomessa ja Japanissa poikke-
uksellisen matala.

Elekeleisten "rulopaketit" vaihtelevat
selvlsti maasta toiseen. Suomessa ja Ruot-
sissa sosiaalisten rulonsiirtojen, pdlasias-
sa siis eldkkeiden, osuus elekeldisren kay-
tettdvissd olevista tuloista on korkein, kun
taas Alankomaissa, Kanadassa, Yhdysval-
loissa ja Isossa-Britanniassa omaisuusru-
loilla on huomattava merkitys.

Japanissa taas tyritulot muodostavat
yli 60 prosenrtia 65-vuotta tdyttdneiden
kdytettdvissd olevista tuloista. Huolimat-
ta kovin erilaisista "tulopaketeista' loppu-
tulos eli elakeleisten khytettdvissd oleva
tulo suhteessa tyciikeisren tuloon on siis
OECD:n mukaan verraren samanlainen.
Tassa OECD heritteleekin varovaisra
keskustelua eri tulolehteiden kywystd kor-
vata toisiaan. Voidaanko esimerkiksi jul-
kisia eldkkeird korvata yksityisilh, tai voi-
sivatko tycitulot kompensoida alempia
korvaavuusasteita? EhkI juuri tlssii on
vankan raportin Akilleen kantapld.

Erojakin lttytyy

OECD osoittaa, ettd alimmilla tulotasoil-
la kaikki maar ovar pitkalti Suomen ja
Ruotsin tapaisia, mutta ylimmissl tulo-
luokissa omaisuus- ja tycitulojen osuus on
monissa maissa huomattavan korkea.

Maiden vdlinen lopputuloksen sa-
mankaltaisuus haihtuisikin savuna il-
maan, jos OECD olisi systemaattisella
taval la analysoinut tulonjakoa elakelaisten
vililla. Se kylld osoittaa, eme Suomen ja
Ruorsin julkiset elikejdrjesrelmdt lisiivdt
elekeleisten vdlisi:i tuloeroja huomamavas-
ti enemmdn kuin muissa maissa. Se mycis
toteaa, ettl yksiryiset elakkeet keskittywdt
suurituloisille, murra ei analysoi syste-
maattisesti neiden merkityste elekeleisten
tulonjaon kannalta.

Aiempi tutkimus on moneen kertaan

todistanut niin sanotun tulonjaon para-
doksin. Elakepolitiikkaan sovellemuna se

merkitsee sitd, ettl tasaisimpaan tulonja-
koon eivdt johda jerjestelmdt, joissa on
kiytossd tasasuuruiser elakkeet tai joissa
lakisidteisille elakkeille on asererru mara-
la katto.

Katollinen eldkejdrjestelml ei tyydytl
suurituloisia, lotka hankkivat lisdturvaa
joko kollektiivisin tai yksikillisin sopi-
muksin. Sopimukset jakautuvar epitasai-
sesti, ja lopputulos on criarvoisempi tu-
lonjako kuin jdrjestelmissd, joissa julkisis-
sa elhkkeissl elakekattoa ei ole tai se on
korkealla. Niinpe tulonjakoa vertailevar
tutkimukset osoittavat kerta toisensa jdl-
keen, ettd Pohjoismaissa elakeleisten koy-
hrys on vehaisempaa ja tulonjako tasai-
sempi kuin muualla.

Kotme haastetta

Kuten sanottu, OECD ei tutki asioita pel-
klsrd tietdmisen ilosta. Uudistusten tar-
peen arviointi on keskeinen kysymys, jota
raportti palvelee. OECD nlkee kolme eld-
kepoliittista haastetta. Vdestcikehirysndky-
mien valossa ensimmiinen haasre on elhk-
keelle siirtymisen myrihentlminen. Tdssd
se esittdl keinoja, jotka ovat tuttuja mytis
Suomessa: niitd yritetiln viedl eteenpdin
tyomarkkinajdrj estilj en marraskuussa
2001 solmimassa sopimuksessa. Haasreer
ovat Suomessa ldhivuosikymmenind mer-
kittdvdmpid kuin muissa maissa, mike
johtuu ikdrakenteemme nopeasra muu-
toksesta.

Toinen haasre on elekeleisten "tulopa-
ketin" muuttaminen siten, ettd julkisten
elikejdrjestelmien monissa maissa tapah-
tumassa olevan vetdytymisen korvaavat
ammatilliset ja yksitc;lliset elekkeet.
OECD nikee timdn haasteen Suomessa
keskimddrlisti voimakkaampana, murra
me olemme valinneet toisin. Suomessa
halutaan pitaa ylle julkisten elakkeiden
nykyinen taso.

Kolmas haaste on haavoittuvimpien
ryhmien elaketurvasta huolehtiminen.
Kaikille yhdeksalle maalle ja ehka erityi-
sesti Suomelle on tyypillistl lyhyen tai
puuttuvan tycimarkkinahistorian omaa-
vien yksindisten naisten eleketurvan mata-
la taso, mutta OECD:n mukaan Suomen
kohdalla kolmas haaste on keskimldrlisti
vlhdisempi.

Kaiken kaikkiaan OECD:n raportti ei
tuo oleellisrzr uurta Suomen elikepoliitri-
seen keskusteIuun. Huolellisine vertailui-
neen se tuo kuitenkin tarpeellista kansain-
vllistd taustaa .ia tukeakin omille pyrki-
myksille. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse
ostaa, kuten emme ole tekemdssikddn.

Honnu Uusitolo
Eldketu rvakesku ksen iohtaia

Kuvo: Niko Nurmi

g r too2 fiie/dire E

.v (P**'

L.-

il
**

fi"ry't-.t rt"r
I
h#

ry



I )) I

l,it )'-c-
t J Jr ) I

Jl ul rl trl
ld(u iit-L ur-,

wwfuffiffi ffim"ffiwsruw@

Uusien yhteistyOkumppanien

etsiminen ja entisten vaihto

leimasivat tytieltkevakuutusyh'

tiOiden viime vuotta. Vuonna

zooo alkuun piiiissyt tuloskehi'

tyksen heikentyminen ei i5enYt

ohimeneviksi oikuksi. Viime

vuon na osakesiioitusten taPPio'

kierre iatkui, vaikka yhii suu-

rempi osa siioituksista haiautet'

tiin utkomaisiin kohteisiin.
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tusta menneita hyvia vuosia sisiltdvistl
tuottojen keskiarvoista sekl porssikurssien
pitkien ajanjaksojen suotuisasta kehityk-
sestd. Viimemainittujahan lciytry ainakin
USA:sta.

Yhr useammin on toistettu lohdutta-
vaa manrraa "pitkalla aikavllilli osakesi-
joitusten tuotto on muita riskittomdmpi;i
sijoitustuottoja parempi". NIin asia on-
kin, ios vakavaraisuuden aste on niin kor-
kea, ettei riskisiioituksia tarvitse realisoida

alehintaan, vaan niitii voidaan pdinvastoin
lisdtd matalan hintatason aikana ia maksi-
moida ennemmin tai myohemmin alka-
vasta kurssinoususta saatava hyoty.

Tutos heikoin kautta aikain

Yhtitjiden yhteenlaskettu kokonaistulos,
joka osoitti tappiota 1278 miljoonaa euroa,
lienee kaikkien aikojen heikoin. Vuonna
2000 tulos osoitti plussaa 1(r4 milioonaa
euroa. Enndtys tehtiin vuonna 1999, jol'
loin tulos oli 3203 miljoonaa euroa. Viime
vuoden tappio, 1483 mil.ioonaa euroa, joh-
tui sijoitustulokresta, iosta arvostuseroien
muutos pieneni 1175 miljoonaa euroa.
Vakuutusliikkeen tulos sriilyi edelleen hy-
vdlld tasolla ia hoitokustannustulos jopa
parani edelliseen vuoteen verrattuna.

Yhtitjiden yhteenlasketun sijoitus-
omaisuuden rakenteessa ei tapahtunut
suuria muutoksia. Kiittteistojrn osuus
nousi ja osakkeiden osuus laski yhdelta
prosenttiyksikdlld.

Sijoitusten tuottoprosentti oli nyt 0,7.
Edellisenl vuonna se oli 3,9, vuonna 1 999
luku oli 12,7. Tuottoprosentit alenivat
kolmessa osakkeisiin eniten sijoittaneessa
suuressa yhtidssd. Riskitt6mdmmdn sijoi-
tusjakauman omaava Eleke-Tapiola sai

nyt parhaan tuoton. Eldke-tpiolan lislksi
vain Pensions-Veritas kykeni tlyttdmdln
vuoden 2001 siloitustoiminnan tuotolla
vastuuvelan edellyttimln korkovaatimuk-
sen.

Vakavaraisuus kohtatainen

Yhtiijiden vakavaraisuus sdilyi edelleen kai-
kissa yhtiriissl turvaavalla tasolla, vaikka
toimintapidomien yhteenlaskettu mddrl
vaheni 7217 miljoon:ra euroa. Vdhennys
oli edellisestd vuodesta 17,3 prosenttia.

Vakavaraisuuden mittarina kiiytetty
suhdeluku toimintapddoma/vakavarai-
suusraia oli 2,35. Vuonna 2000 se oli
3,05. Viela pari perlkkdistd huonoa vuot-
ta kestetddn hyvin.

Tasoitusvastuiden yhteismddrd oli
2052 miljoonaa euroa. Siind oli kasvua
7,2 prosenttia. Tasoitusvastuu on korvaus-
vastuuseen sisdltlwl, vakuutusliikkeen tu-
loksista kertynyt yhtiokohtainen puskuri,
jolla varaudutaan vakuutusliikkeen tulok-
sen heilahteluihin.

Kasvua toiminnassa

Tydelekeyhtitiiden TEL-vakuutettujen
luku kasvoi 3,1 prosenttia ia YEl-vakuu-
tettujen 0,6 prosenttia. Vakuutusmaksu-
tulo kasvoi 2,8 prosentria.

AsiakashJvityksiin yhtiot siirsivlt i 07
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Kehitystyii jatkuu

Vuoden 2001 alussa tulivat voimaan rekis- ' 
.

terciiryjenlisiehkejdrjestelmiensulkemista r.ii=

koskevar sllnnijkser. Mytis YEL:n vlhim-
mdistuloraja ja aloirravan yrirrajdn mak- .gt,

miljoonaa euroa, mike oli 59 prosenttia
edellisvuoden siirrosta.

Luottotappioiden mdird vdheni 17,5
prosenttia.

Elekeleisten luku kasvoi 3,2 prosenttia
ja eldkemeno 9,5 prosenrria.

Maksun hoitokusrannusosalla katetta-
vat liikekulut nousivat 8,5 prosenttia,
mutta sdilyivlt maksutuloon verrattuna
entiselle tasolla. Sijoitustoiminnan kulut
kasvoivat 10,8 prosenttia ja tycikyvyn yl-
lipitotoiminnan kulut 23,5 prosenttia.

sun alennukset muuttuivar.
Vuoden 200 I merkittlvin eldkejdrjes-

telmIl koskeva tapahtuma oli epiiilemdt-
ta 12. 1 1 .200 1 piivdtty elakesopimus. Sit-
temmin on kiynyt ilmi, ettl sopimus vaa-
tii lisineuvotteluja ja tdsmennyksil.

Paemeerena on jilleen kerran yrittil
nujerraa aina uudelleen paetaan nostava
elakepommi edesauttamalla keskimiirii-
sen elikkeelle siirtymisiln mycihenrymis-
tI. Piiskana ja porkkanana ovat rorurtuun
tapaan eldke-etujen kavennukset ja lisiyk-
set. Tulevaisuus ndyttid, klyttaytyvitkci
kansantulo oletusten ja Suomen kansa nyt
asetettujen odotusten mukaisesti.

Alan ongelmalliseksi osoitraurunurra
kilpailua on myos yritetry edistli tai - nd-
kokulmasta riippuen - jarrurtaa enemmdn
rai vdhemmdn ruloksellisesri.

Optimismi siiitynyt

Optimismi on perinteiseen tapaan vuosi-
kertomusten perusslvy. Onhan alamme
sen verran monitahoinen, ettd melkein
aina ldyryy jokin osa-alue, jossa on menes-

ryrry hywin, ehkapa muita paremmin. On
luonnollista ja inhimillista, ettd toimitus-
johtajien ja hallitusten kertomukset ko-
rostavar juuri niitl toiminnan osia, joissa
oma yhtiri on onnistunut.

Yhteistyokumppaneiden etsintd ja
vaihto oli vuoden 2001 arkipaivdi. Kun-
nianarvoisa Verdandi sai uuden nimen
Veritas.

Atso Soojoranto
I lmarisen aktuaaripalvelujen
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Tytlet#i It*va k*.1 ut usyhti ti i d en ti I i n pfi ttiistu l<uia vuad e lta 2 sct
ltmarFnen E[Sl<e-

Fennia
Varma-
Sampu

Stdke-
T*piola

F*nsior'*s"
Verite=

F**slmm*- Yhteense
Alandia

VAKUUTETUT (tkm)
TEL
YEL

351 OOo

49 ooo
113 OOO

19 OOO

4O2 OOO

35 ooo
t6z. ooo
39 ooo

45 ooo
20 000

6 ooo
1 000

7 o79 ooo
t64 ooo

Yhteensi 4OO ooo 132 OOO 438 ooo 2(,1 ()(,() 65 ooo TOoo t243ooo

euArrLArsrr (t<m)
TEL
YEL

196 ooo
29 ooo

57 ooo
12 000

244 OOo
z8 ooo

75 ooo
17 OOO

13 OOO

4 OOO

2 000
1 000

582 ooo
91 ooo

Yhteensi 225 OOO 69 ooo 272 OOO 92 ooo 17 Ooo 3 ooo 678 ooo

rULoT (miti. €)
Vakuutusmaksututo *

TEL-maksututo
YEL-maksutulo
Jiilleenvak. ia muut

t844,6
15O,1

-2,7

555,7
57,8
-o,7

z 3oo,6
705,7

-1,5

8oo,7
99,4

-1,1

-eg8,9

2o6,8
50,7
o,o

74,4
2,5
o,o

5 722,9
466,2

-5,4

t992,6 2 404,9 257,5 t6,9 6 t83,7

7 497,9
Sijoitustoimin nan
nettotuotto 339,2 190,3 272,5 44,4 4,4

Yf,teensii' 2331,7

1(),O

8o3,r 3 051,9

9'2

1171,5

6,9

3o2,O

3.3

98,6

2t13

oro

7 68r,6

34'4

4613,4

LUOTTOTAPPIOT (miti. €) 4,9

EUIKEMENO (miti. €)
TEL
YEL

1536,5
164,9

4t2,6 2 044,0
1.48,4

514,4
7O7,4

7,3
6 t,6 504,9

8,9- 51183
3,4 '724,3Vastuunjako

7701,4
-59,2 4,3

2192,4
-227,8

6r5,7
82,3 72,7

Yhteensi r64z,z 485,9 t964,6 598,o t90,9 72,3 4994,0

KOKONAISLI IKEKU LUT (miti.€)
Hankinta 1o,o
Hoito 79,3

Hattinto 11,o

5,6
5,7
4,2

2,9
29,2
!2,2

7,4
6,r+

6,6

7,7

4,9
2,3

o,1
o,2
o,3

27,7
65,o
36,5

Yhteensi
Korvaus
Kuntoutus')
Siioitus')
Muut

40'3
10,1
7,3
6,7
2,2

,,4,9
4,7
o,2
4,5
o,o

44,3
14,3

r,2
8,8
o,o

2014
3,3
o,6
3,1
o,2

8,8
7,7
o,1
7,2

o,o

o,6
o,2
o,o
o,2
o,o

L29,2
31,7

3,5
24,4

2,4

Yhteensl 6o,6 23,7 68,6 27,6 tl19 1ro

4,9
85

t93,3

7o vakuutusmaksututosta 2,6
%hoitokustannusmaksusta 8r

3,7 2,4
79

2,7
77

4,7
99

2,7
Br83

') Kustannetaan ty6kyvyttcimyysriskin haItintaosasta
2) Kustannetaan siioitustoiminnan tuotoista

KOKONATSLI I KEKUtUIEN IAKAUMA e/")
Hankinta 77

Hoito 32
Hattinto r8

23
22
r8

4
4)
r8

)a

23
24

14

47
19

10
79

3o

74

34
19

Yhteensd
Korvaus
Kuntoutus
Siioitus
Muut

6t
t7

7

79
o

65 74
72

2
rl

1

74
74

7

10

o

6o
)1

o
77

o

67
77

2
73

7

77
2

11

4

21
2

73
o

Yhteenst 1oo

* Luottotappioilla vdhennettY

10(}100 10() 100 too 100

647,r

z6 " tr*Oo*



Tytielii keva ku utusyhtitiid e n ti I i n pEiittisLu kuia vu od elt& zoor
llrnarinen ElHke-

Iennia
Varma-
Sampo

Etlike-
Tapiota

377,1
704,9

3 o66,8
282,5

Pensi*r*s-
Veritas

792,O
233,o

Pensions- Yhtee*sS
Alandia

VASTUUVELKA (miti. €) t35t9,6 3 638,3 t6 686,3 4527,6 959,4 ro6,9 39 438,1

SUOITUSOMAISUUS (klypii arvo, mitj. €)
Kiinteistcit z 2o8,6
Osakkeet 3gg2,o
Rahoitusmarkkina-
viilineet (vk mt.) 6 298,9
Lainat r 598,o
Muut 28,)

426,3
897,j

z o46,8
238,6

77,2

2 377,7
3 283,9

9 769,8
7 479,0

84,o

77,o
23,6

5 532,2
9134,7

27 773,5
3 588,5

794,4

25,5
46,1
o,o

5 65,6
4,5
7,56

t4 3 t6867,9 4 494,4 118,3 40 223,4

suorTUS,AKAUMA (%)
Kiinteistcit
Osakkeet
Rahoitusmarkkina-
viilineet (ivk mt.)
Lainat
Muut

t6
28

45
11

o

72
25

57
7
o

8
t6

68
6
t

74
79

58
8
o

79
23

74
23

54
9
o

74
20

55
4
6

53
5
o

Yhteensi 100

SUOTTUSTEN TUOTTO rAWrLU ARVOIUE (%)
Nettotuotto 2,1
Arvostuserojen muutos -3,3

10() 1()() 1()() 1(,() 1001(,()

6,4
-!,2

5,2
-5,o

3,7
-)1

4,3
o,1

1,6
-2,9

4,2
-o,5

Yhteensd -1.2

72,6
-775,8

72,5

o12

79,o
-r58,r

3,9

1'o 5,2

t6,8
16,5

7,2

3,7

t,6
-o,8
o,1

4,4

B,o
o,9
o,2

o,7

TILIKAUDEN TULos (mili. €)
Vakuutustiike
Sijoitustoim inta
Hoitokustannus

47,4
-566,2

r6,o

165,3
't 483,5

39,8
Yhteensi '69o,1 -135,2 40,4 9'1 o,9 -1218,4

5,o
o,9

6,t
o,8

-22,3
-3,2

'37,4
-5'7

'298,2
'477,6

-24,3
-3,7

'5o2,8

-2!,9
-3,o

-702,2
-461,9

% TEL-maksututosta
7o vastuuvetasta

Siio itustoim in nan
kirianpidollinen tulos
Arvostuserojen muutos

4,4
o,9

25,6
-183,7

66,q
49,9

o,1
o,8

-o,3
-o,5

-308,6
-1174,7

Yhteensi '775,E

o,5
2,2
115

't58,2

o,2
7,7

56

-566,t

o,4
r,8

105

16,5 o,9 -o,8 -t 483,4

Siirto asiakashyvityksiin *
% TEL-patkkasummasta
% TEL-maksusta
e / TEL-vakuutettu

o,3
7,3
65

o,3
7,2

53

3,8
38,1
944

o,4
r,8
98

TOr M r NTAPAAOMA JA ti U U VAKAVARAISU U5 (miti. €)
Oma pddoma 66,t 2t,o
Titinpddtcissiirtojen kertymii 72,7 o,3
Arvostuserot 935,5 105,5
Osittamaton [isdvakuutusvastuul 935,2 426,9Muut -8,8 3,4

16,4
o,o

203,7
465,7

'5,2

o,5
o,2
6,2

73,7
o,o

42,9
4,o

760,9
2 037,9

-7,7

20,3
5,8

93,3
65,8
3,6

t67,2
23,7

2 7O5,O

4945,1
-22,6

ToimintapiSoma
Toimintapdiioma /
vakava ra isu usraja
Tasoitusvastuu
Ositettu lisdvakuutusvastuu

2940,8 550,3

2,7O
223,O

22,4

2844,1 68o,6 tBt,6 2o,5 7 2t7,8

2,32
726,7
757,4

2,40
760,9
707,5

6t6

2,54
226,9

15'o

2,20
1O3,O

5,2

2,5O 2,35
11,1 Z O5t,6
o,3 307,3

HENKILOSTO (lkm) 6zj 2a5
* Pensions-Atandian asiakashyvityssiirtoon sisiiltyy muista poiketen

mytis vakuutustiikkeen ytiiiiiimiiei (VAz).
** Etike-Tapiola ostaa henkitcistd ut Vahinko-Ta olalta.

** tt7 t4 1587
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LEt Tyiietikekassa Esiintyvien taiteitiioiden
ia erfiiden erityis-

ryhmien elikekassa
444 8r

Tytieliikelaitesten
aYainlukuia
vuodetta 2osl-

Maksutulo, miti. €
Maksutuloa viihentiineet
tuottotappiot, milj. €
Luottotappiot 7o maksutulosta
Maksetut etiikkeet, miti. €
Vastuunjakokorvaukset, mili. €
Yhteensd, miti. €
Kokonaisliikekulut, miti.€
% maksutulosta
Vastuuvelka, mill. €

Siioitukset ktiyvin arvoin, mili. €
Siioitustuotot kiiyvin arvoin %
Siloitustoiminnan kirianpidottinen
tulos, miti. €
Arvostuseroien muutos, mill. €
Sijoitustoiminnan tulos, mitl. €

Toimintapdiioma, miti. €
Vakavaraisuusaste 7o

Vakinaiset asiakkaat *
Titapiiiset asiakkaat**
Vakuutetut ***
Etdkkeensaaiat

Henkitcist<i keski miiiirin )60

* Vuonna zoor vakuutusmaksuia maksaneet rekistertiidyt asiakkaat
** Vuonna zoor vakuutusmaksuia maksaneet tilapiiiset asiakkaat
*** Vakuutettuia ovat 4-64 -vuotiaat, iotka ovat ytittiineet alemman
raiatuton (666 €/vuonna zoor) sekii atle z3-vuotiaat loille on syntynyt
oikeus tydkyvyttcimyysetiikkeeseen. Vuoden zoor [uku on arvio.

Kirkon keskusrahasto
Vakuutetut, lkm
Eltikkeensaaiat, Ikm
Maksututo, milj. €
Etiikemeno, mili. €

Siloitusomaisuus, mill. €
(kirianpitoarvo)
- Korkosiloitukset, mitl. €
- Osakesiioitukset, mili. €
Siloitusten tuotto, %

Kuntien elSkevakuutus
Vakuutetut, lkm
Etiikkeensaaiia, lkm
Maksutulo, miti. €
Eldkemeno, mili. €

Siioitusomaisuus, mitiardia €
(kirianpitoarvo)
- Korkosiioitukset
- Osakesijoitukset
- Kiinteist0sijoitukset
- Vaihtoehtoiset sijoitukset
Siioitusten tuotto, %

Yattiokonttori
Vakuutetut, lkm
Eldkkeensaajia, lkm
Maksutulo, mitj. €
Eldkemeno, mitl. €

Sijoitusomaisuus, mitiardia €
(kirf anpitoarvo)
- Korkosiioitukset
- Osakesijoitukset
Siloitusten tuotto, %

Eli ketu rvakesk us
Tuotot, milj. €
Henkilcistiikulut, mili. €
Ostetut atk-palvetut ia ohletmistot, mili. €
Henkil6stci, lkm

Garantialte siirtynyt Iuottovakuutuskanta
Tuotot, mitl. €
Palautettavat luottovakuutus-
kustannusosuudet, miti. €

Elikesiiiititiiden ia -kassoien
tilin pflitiisluvut i ulkaistaan
seuraavassa n umerossa.

10
2,3

67o
- z6t
409

22,7
5,7

3796

o,9
1,1

7
47
49
7,7
8,8
t8z

t67o5
13746

109
8z

474

r8
-84
-66

3752
4,4

86r
28,5

-o,2
-2,4
-2,7

50,5
2,3

82,3
9,7

443,8
451,6

3o

734
93

o,o9

45O ooo
257 275

2 478
rSzt

77,5

30,4

12 000
777 7oo
1O7 OOO

1 89o

163
4,7

43

16 5oo
40 4oo

17O OOO

15o 3oo

Maalalousyrittiiien elikelaitos
MYEL-vakuutettula, tkm
Eliikkeensaaiia, lkm*
Uusia etiikkeitii atkoi, lkm"
Maksussa olevia etdkkeitii, Ikm*
Kokonaismaksututo, miti. €
Maksetut etiikkeet, mitl. € "
Liikekutut, miti. €
Sijoitustoiminnan nettotuotto, miti. €
Siloitustoiminnan nettotuotto, 7o

Henki16stci, lkm*"

* sisdltiid luopumisldriestetmiit
** lisiiksi 186 sivutoimista asiamiestii

Merimieseli kekassa
Vakuutettuia, lkm
Etiikkeensaaiia, tkm
Myrinnetyt etiikkeet, Ikm

Vakuutusmaksututo, miti. €
Siioitustoiminnan nettotuotot, miti. €
Maksetut etiikkeet, miti. €
Vastuuniakokorvaukset, milj. €
Sijoituskanta, miti. € (kirianpitoarvo)
Vastuuvetka, miti. €
Henkilcistd, tkm

5,7
4,5
1,O

o,3
-5

1O1 9OO
193 523

7 703
257 6o5

138,1

704,4
20,4
4,4
5,9
272

r8r ooo
283 zt4

t t87
2 531

4,88

3,445
o,693

4,3

32,9
15,8

17,25

345

17,9

77,9
10 15O
8 t+ll

6ot

1
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Tyoe lii ketied ottaia
Matti Vainio:

Undlstulsat sahrat
vilem hereltle
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TytietHkevakuuttajat Telan tiedottaja Matti Vai nio sanoo perehdyt-
tEneensi vuodesta 1975 ltihtien jo [Hhes satatuhatta henke6
tyiietiikkeen saloihin. Alkuvuosina kiinnostus oli [aimeaa, mutta
palkansaaiien oma tytieltkemaksu ja viime vuosikymmenen
etdkeuudistukset saivat vtien hereitle ja kiinnostumaan ntiistd
kysymyksist6.

inun ei ole enemmilti tarvin-
nut elikepommia purkaa, va-
kuuttaa Rymittyliissri synry-
nyt ja Thmpereelta yhreiskun-

nalliset oppinsa ammenranut tiedottaja
Matti Vainio. TycielZikkeeseen luotetaan tds-
sI maassa hinen mukaansa aika vahvasti.
Epeilij<iit:i toki on, mutta he ovat selked
vdhemmistci ainakin Vainion luennoilla
kayvista.

- Telan Suomen Gallupilla teettimlt
mielipidemittaukset ovat hyvin linfassa sen
kanssa mitd kentdlla nlkee ja kuulee, vah-
vistaa Vainio. Yhdeksan kymmenestii ihmi-
sestd luottaa ansiosidonnaiseen ryrielikkee-
seen. Se on vahva ndyttti jdrjestelmln puo-
lesta.

Viela 1990-luvun alkuun saakka kiin-
nostus eldkkeiti kohtaan oli Vainion mu-
kaan laimeaa. Muutos tapahtui vuoden
1994 vaiheilla, kun palkansaajat saivat
oman ryciehkemaksunsa. Myris nuoret he-
rdsivlt, kun malau ndkyi tilinauhassa.

-Tosin he eivlt tainneet viele silloin tie-
til, ettl tuleva eleke pienenee aikanaan
maksun verran, kun se vihennetlin elike-
palkasta.

U udistukset herlift ivilt
kiinnostuksen

Vuoden 1996 suuri elikeremontti sai vden
lopullisesti kiinnostumaan niisti kysymyk-
sistii. Se oli Vainion mukaan varsinainen
kdanne, jonka jailkeen suuri yleisci on alka-
nut analysoida eleketurvansa sisilttiii ja sen

tulevaa kehirystd.

- Tyrilqwytttimyys- ja varhaiseldkkeisiin
tehty tulevan ajan elikkeen selvi heikennys
ja julkisen sektorin eliike-etujen yhdenmu-
kaistaminen olivat asioita, jotka saivat kan-
salaiset valppailai, muistelee Vainio.

Tirorein, eli viime sylsyn eliikesopimus
on Vainion kokemuksen mukaan otettu
kentdlle hyvin vasraan. Joustavaa vanhuus-
elekeikiia ja l8 vuoteen puroavaa eldkkeen
karttumisrajaa kiitellaan yleisesti.

- Ihmisten silmit kirkastuvat kummas-
ti, kun kerron, etti vanhuuselekkeelle voi
jatkossa pa:iste jo 63-vuotiaana ilman ny-
kyisti varhennusvihennysti. Tietysti on
mycis niiti, jo*a haluavat jatkaa ry<ielimas-
sii pitempdin. Joukko lienee sama kuin ny-
kyidnkin, yrittijit siind kdrjessi, arvelee
Vainio.

M uutokset tyiillisttivit

Vainio sanoo tuntevansa kotimaan torit ja
turut niin hyvin, ettei maantiekarttaa enld
tarvita elekekursseilta toiselle kierrellessd.
Toista miljoonaa ajokilometrid on takana,
2500 tilaisuuttaja ldhes 100 000 kuulijaa,
kasvoista kasvoihin tavattu.ia.

- Alkuaikoina tahti oli leppoisampi.
Tilaisuuksia oli vdhemmdn ja ne saattoivat
kestdii kaksikin pliviiii. Valilla pidettiin
huilia, saatettiin sytidd porukalla iltapalak-
si mustaa makkaraa koskenkorva palan pai-
nikkeena. Ja hiihcimeenkin ehdittiin. Nyt
menemme monenmoisten ammattijdrjest<i-
jen.fa yhdisrysten kokouksiin tai kursseille

puhumaan tunnilai - pariksi, ja sitren taas
kiireesti eteenpiin. Tilaisuuksia on kolmin-
kertainen miidri, minullakin yli 150 kappa-
letta vuodessa, kertoo Vainio.

Jokaisessa tilaisuudessa on mukana aina
se joukko, joka kyselee henkil<ikohtaisista
asioistaan: miksi ry<ikyvyttrimyyseldke on
hylatty, miksi minulle ei ole karttunut eli-
ketti alle 23-r.uotiaana tehdysrd rytisti tai
kodaitina ollessa?

- byryype niitikin, jotka vaativat elik-
keille yliirajaa, kattoa. Sen pitaisi tierysti olla
noin kolmanneksen verran korkeammalla
kuin oma ehke tai palkka, hersyttelee Vai-
nio.

Vainio laskeskelee, ettl pelkiistiin
TEL:iin on tehty 40 vuoden aikana ldhes
sataviisilrymmenti muutosta. Niistii aiheu-
tuu aina suuri ryti tiedottajille ja neuvojille.

- Selitettiivdd siis tycielikkeissl varmas-
ti riittii.ii, mutta onpahan tiedorajankin lei-
pdpuu turvattu siinl samalla, hykertelee
Matti Vainio, pitkin linj an ty<ieliketiedot-
tda.

Tekti: louko Moilonen
Kuvo: Hanne Nyklinen
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Vakuutusoikeuden lX jaosto pd2itti
yksityisen asianosaisen pyynndstti
toimittaa suuItisen kiisittelyn tyciky-
vyttrimyyseliikeasiassa Oulu n kdriiiii-
oikeudessa. Asianosainen oli perus-
tellut pyyntdiian muun muassa sai-
raudestaan aiheutuvilta matkustus-
vaikeuksitta. Mycis asiassa todistaii-
na kuultaviksi nimetyt kuusi henkitciii
olivat kotoisin Oulun seudulta.

Vakuutusoikeudessa on sovetlettu
1. 4.1999 tdhtien haltintotainkiiyttdta-
kia asioiden kiisittelyssii. Kiisittety
on pddasiattisesti kirjaltista, mutta
yksityisen asianosaisen pyynndstd
vakuutusoikeuden on toimitettava
asiassa suutlinen kdsittety siten kuin
hatlintotainkiiyttdtain 38 $:ssd siiii-
detiidn. Vakuutusoikeus voi myris
omasta atoitteestaan ptiiittiiii toi mit-
taa suutlisen kasittetyn. Vakuutusoi-

keus ratkaisee vuosittain yti ro ooo
asiaa. Vuodesta 2ooo liihtien vakuu-
tusoikeudessa on toimitettu noin 8o
suultista kdsittelyii.

Outussa 77.4.2oo2 pidettyyn suutli-
seen kiisittelyyn osallistui vakuutus-
oikeudesta kyseinen laosto, eli van-
hempi vakuutustuomari, nuoremPi
vakuutustuomari, liiiikdrijdsen ia kak-
si maatlikkojdsentii. Lisdksi suulli-
seen kdsittelyyn osaltistui asiassa
vastapuolisesta eliikelaitoksesta,
Kuntien eliikevakuutuksesta, kaksi
ed ustajaa.

Samana pdivtinii suutlisen kiisitte-
tyn toimitti Outun kiiriijiioikeudessa
kdrdldoikeuden ia vakuutusoikeuden
Iisdksi Rovaniemen hovioikeus.

Vakuutusoikeus vei suullisen kiisittelyn Ouluun U utta tietoiiriestelmien
palvelukeskusta
suunnitellaan

tyiielfiketaitoksille

Tou kokuussa kiiynnistyi uuden, kaikilte tyci-
etiikealan toimiloitte avoimen patvetukeskuk-
sen esiselvitystyci. Palvetukeskuksen toimin-
ta-aiatuksena otisi hoitaa yhteisty0ssd mu-
kana olevien yritysten ja laitosten keskusre-
kisteriii sekd siihen liittyvid perussovetluk-
sia. Etiiketu rvakesku kse n la Tytie liikeva ku ut-
taiat TELAn hallitukset ovat hyvtiksyneet set-

vitystycin kiiynnistdmisen, ionka on oltava
vatmis lokakuun toppuun mennessd. Esisel-
vitystyci tehdddn Eliiketurvakeskuksen la etii-
kelaitosten yhteistycinii.

Tydeliikejdrjestelmiin lT -yhteistyclta on
mietitty jo pari vuotta eri tydryhmissd. Uusi
palvelukeskus poistaisi nykyisen haiautetun
rekister0innin piiiitlekkaisyyksid. Se varmis-
taisi tydeliiketurvan teknisen toteutuksen ia
sddsttiisi kustannuksia erityisesti sovettus-
ten ytttipidossa. Lisiiksi malli takaa, ettii kan-

sataisten etdkkeen la etdkevakuutusmaksun
laskenta on yhdenmukainen.

Uuden lT -palvelukeskuksen asiakkaita
olisivat Eldketurvakeskus ia yksityisen sekto-
rin tydetiikelaitokset. Myos lutkisen sektorin
mukaantuto on mahdollista.

Alatuksena on, etta palvetukeskus voisi
tariota asiakkaitte esimerkiksi ansio-, tyO-

suhde- ja eldkerekisteripalvelut, vakuutusten
hoidon ja korvauskiisittelyn perussoveltus-
ten kehittdmis- ja ylliipitopatvetut sekA tietyt
prosessipatvelut, kuten etiikkeen laskennan,
eldkevakuutusmaksun laskennan ia vastuun-
jaon.

Tietoidrjestetmien patvelukeskus ei muut-
taisi nykyisten tyoetakeyhtioiden ia Eliiketur-
vakeskuksen valisia suhteita. Etiiketaitosten
viilistd kilpailua patvetukeskus ei mydskdiin
vaarantaisi, vaan piiinvastoin madattaisi kyn-
nystd uusitte atatte tutiioitte.

Vakuutusoikeuden
kotisivut ovat keytiissisi

Vakuutusoikeuden kotisivut on avattu
osoitteessa "www.oikeus.fi/vakuutusoike-
us". Kotisivuitta kerrotaan muun muassa
vakuutusoikeuden toiminnasta, annetaan
tietoa asian kasittelysta ja setostetaan
tuoreimpia oikeustapauksia.

Koius Vuoristo

Koius Vuoristo
va kuutusoi ke ud e n ti e d ottojolaki m i es

r. Kulnka monta uutta yksityisten aloien
tyiietlkettii alkol vllme vuonna?

a Siillyykdyuonna 1946ia sitI ennen syntyneillil
pyspiistl oikeus osa-aikaelikkeeseen
nylryisin ehdoin?

3. Mikko on syntynyt ,..t.rg4q.Voiko hin piiistii
yksi1611ise11e mrhalseliikkeelte onsi Yuoden alussa?

4. fussi on yiimeinen 4o-lukulainen, syntynyt 3112.1949.
Mtsti ifisti alkaen hin voi olta ns.
tyttt6myyseli keputkessa?

5. Kuinka monta henkildii sai ykslt6ltlstii varhalseliikettii
yksltylselti puolelta ra. 4.2oo2?

6. Palionko oli soslaallmenoien osuus
bruttokansantuotteesta vuonna 2oot?

7. Kulnka monta yakuutettua on Kuntien
elikevakuutuksen piirissl?

8. Pa$onko yrltteftin YEl-vuosityiitulon on oltava
vihintflIn, iotta hin yol saada osa'aikeeltkkeen?

9. Kuka on Eliketurvakeskuksen viestintiiiohtaia
r.10.2002 alkaen?

ro. mlke on Eliketuryakeskuksen uusi puhelinnumero?

Oikeat vastaukset sivu[la r5.
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Monet ltfi ktrit ja rakennusyrittijit
unohtavat ottaa YEL-vakuutuksen

Tydeliikkeiden pohiaosakorvaus etenee

Yrittiijien YEL-valvon nassa il-
meni, ettii eniten laiminlyOli;i
loytyi liike-eliimiin palvelujen,
rakentamisen ja terveyden-
huotlon toimialoilta. Sen si-
jaan yrittdjbt kaupan, kulje-
tus-, varastointi- ja tietoliiken-
teen aloitla sekii henkitrikoh-
taisia palvelula tuottavat yrit-
tdjdt ovat vakuutettuna melko
hyvi n.

Vatvonnassa otteilta yrittri-
lilla YEL-tytitulo jiii keskimiiri-
riiistd athaisemmaksi. Se jiii
mycis alte yrittaian verotetta-
van ansiotulo-osuuden. Ndiltii
yrittajitla YEL-tyOtulo oti
8 SlS,lt euroa (5o989 mk,
zoor ind.), kun YEL-vakuutus-
ten keskimddriiinen tycituto oli
14 533,46 euroa (86 4rz mk).

Su ku puotilakau ma ltaan,
asuinpaikaltaan ja idltiiiin val-
vontaan joutuvat yrittiijiit ovat
melko samanlaisia kuin yrittii-
iat ovat keskimiiiirin kin. Yritt2i-
jistii on naisia 3z prosenttia la
miehid on 68 prosenttia. He

asuvat pddasiassa Ete16-Suo-
messa ia ovat ialtaan 40-45 -

vuotia ita.
Laiminlycintiddn yrittiiltit se-

Iittivdt eniten tietdmdttdmyy-

delliitin. He kertovat my6s,
ettd heitld on rinnakkainen tyo
tai ettd yrittiiliitoiminta on
harrastusluonteista. Laimin-
lydntiin on heiddn mukaansa
oltut syynd myds ansioiden
vaihtelu sekti maksukyvyttb-
myys.

Yrittejiit odottaisivat saa-
vansa tietoa vakuuttamisesta
kirlanpitSldltiiiin tai tilitoimis-
tostaan. Tietoa olisi kaivattu
mycis Etiiketu rva kesku ksesta
tai verottajalta. Myris vakuu-
tusyhticit, mye[-asiamiehet tai
yrittdldjiirjestdt voisivat toimia
yrittdjien mielestii tietoliihtei-
nii.

Niimii tulokset itmeniviit
Eliiketurvakeskuksen neuvon-
ta-ja vatvontaosaston palvetu-
pdd ltikcin Riitta Seppliliin
ylemmdn vakuutustutkinnon
topputy6nii tekemasta tutkiet-
masta, YEL-vakuuttamisen tai-
min lycineen yrittdjdn profiiti.
Tutkimus perustui 186 yrittd-
jiin valvonta-asiakirjoihin sekii
YEL-valvontaa tekeville hen ki-
tOitle tehtyyn kyseLytutkimuk-
seen.

Riitto Seppiilti

Pientyiinantajille muistilista
maksuista ia veroista

Pientycinantaiitta on monia velvoitteita, ioiden hoitamat-
ta jdttdminen voi tulta kaltiiksi. Etiiketurvakeskus on iul-
kaissut esitteen, ionka tarkoituksena on palvetla pien-
ty6nantaiia muistitistan tavoin. Tydetiikevakuuttamisen
lisiiksi esitteessd kerrotaan muun muassa, miten pien-
tyOnantaian pitiiti hoitaa tydntekijdstiiiin tapaturmava-
kuutus ia milloin tarvitsee tehdri ennakonpiddtys ia
maksaa sotu.

Esite on julkaistu mycis ruotsiksi ia sitd voi titata Eld-
keturvakeskuksen postittamosta, puhelin oto 7 5r:.

Yti lr4 ooo ettikeldisen ty<ietii-
kettd korotetaan kansan- ia
tydeliikkeen kaksinkertaisen
yhteensovitu ksen takia. Asi-
aan tiittyvd takiesitys on edus-
kunnan kAsitettava.

Korvaus [iitetdiin nimen-
omaan osaksi tydeldkettii.
Kansaneldkel6rjestetmdin ei
tiissii yhteydessa puututa. Se
kyttrikin turvataan, etteivet
kansanelike tai eldkkeensaa-
jan asumistuki pienene korva-
uksen johdosta. Pohjaosakor-
vausta ei kenenkiiiin tarvitse
erikseen hakea, vaan se laske-
taan automaattisesti viran
puotesta. Pdhtcikseen on myris
mahdollisuus hakea muutos.
ta.

viranomaisitle ia tydelAketai-
toksitle. Se myds hidastaisi
uusien e16kehakemusten kii-
sittetyii. Vanhemmista julkisen
puolen tydeliikkeistii ei lisiiksi
ole olemassa kattavia rekiste-
ritietoia.

Nyt esitetttiviin ko mpen'
saation taustalla ovat kansan-
ia tycietiikkeiden yhteensovi-
tusseennOt, iotka vuonna
1996 tehdyn muutoksen seu-
rauksena aiheuttivat osalle
tydeltikkeen saaiista kaksin-
kertaisen eliikkeiden yhteen-
sovituksen. Ensimmiiisessii
yhteensovituksessa annen
vuotta 1996 - jolloin kaikitte
tyOetiikkeen saajitte makset-
tiin mytis kansaneldkkeen

Tydeldkkeeseen tuleva ko- pohiaosaa - kiiytdssii ollut ns.
rotus olisi suuruudeltaan 5 - pohfaosavihennys pienensi
5o euroa kuukaudessa henki- maksuun tutlutta tyiielekette.
ttin ty0eliikkeen tasosta riip- Muutoin ettike yhdessii pohia-
puen. Korotusta alettaisiin osan kanssa olisi ollut enem-
maksaa syksystii zoo3 atkaen. miin kuin laissa sattittu 6o tai
Pohiaosakorvaus koskisi sekii 56 prosenttia elSkepalkasta.
jutkisen ettii yksityisen puolen Vuoden 1996 takimuutoksessa
tycietEkkeitS. Korvaukseen oti- my6s kansanetiikkeen pohia-
sivat oikeutettuja ne eliik- osa lakkautettiin asteittain.
keensaajat,ioiden tytietaketta Eldkkeensaafatovat kokeneet
on ensin viihennetty kansan- viidrdksi sen, etta heidan ty6-
eliikkeen pohjaosan takla ja eliikkeessddn jo poistetun
ioitta on sittemmin poistettu pohjaosan vaikutus on iaanyt
myds maksussa oltut kansan- tydeHkettti alentavaksi.
etiikkeenpohiaosa.Ehtona Kompensaatiostaarvioi-
on, ettA etiikkeen maksu on daan aiheutuvan aluksi noin
alkanut t.7.7975 - 37.12.t9g5 5o miljoonan euron vuosittai-
vdlisenii aikana. set lisAmenot elEkkeisiin. Kus-

Korjauksen suuruus maa- tannukset supistuisivat viihi-
rdytyy keskimiitiriisen lasken- telten niin, ette vuonna 2015
takaavan perusteetta. Siksi menotisiiys olisi 3z mitjoonaa
osa eldkkeensaaiista saa to- euroa, vuonna 2o2o enaa 20
dettista menetysta hieman mitjoonaa euroa ja vuonna
suuremman korvauksen. Tar- zo4o kaksi miljoonaa euroa.
kan rahamiidrdn laskeminen Kompensaatio aiheuttaa tyti-
iokaisetteelSkkeensaaialte eliikemaksuunkorotuspainei-
erikseen aiheuttaisi palion ta (stm).
ty6tti ia suuret kustannukset
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ElXketurvakeskuksen viestint6iohtaiaksi

Valtiotieteen maisteri Reiio Ottikainen (55) on nimitetty Eltiketurvakeskuksen
viestintiiiohtajaksi. Hiin aloittaa Eldketurvakeskuksessa [okakuun atussa zooz.

Ollikainen siirtyy uuteen tehteveansa Vakuutusyhti6iden Keskusliitosta, ios-
sa hdn on toiminut yhteiskuntasuhteista fa tiedotuksesta vastaavana iohtajana
vuodesta 1986 atkaen.

Ottikainen on toiminut ennen nykyistd tehtdvtitinsd pitkiiiin kahden pdiiminis-

terin potiittisena avustaiana ia sitii ennen muun muassa valtiovarainministeri0n
tiedotuspiiiillikkdnii ia 7o-luvulla politiikan toimittaiana radion uutisissa.

Sosiaali poliitti nen kokonaiskuva

Reijo Ottikainen

lggo-luvusta tuo
pohdittavaa mytis
sosiaalivakuutuksen
teoriaan

Konsensusyhteiskunnan auvoisuus kiantyi
kuitenkin 1990-luvun alussa vuosisadan
pahimmaksi taloudelliseksi lamaksi. Sit-
rcmmin ripeiistii talouskasvusta huolimat-
ta rydttdmien leipijonot ovat sitkeisti siii
lyneet uutisotsikoissa akkirikkaiden jetset-
elemen rinnalla.

Liki parilrymmentl suomdaista yhteis-
ku ntarieteilij :ui ei ole j:iiin1"t uusavuttomi-
na surkuttelemaan laman seuraulisia. Hei-
den tuore sosiaalipoliittinen kokonaisku-
vansa "Yhteiskunnalliset jaod' pyrkii vastaa-

maan lqysymylseen, mikd yhteiskunnassa
viime vuosikymmenelle muuttui .ia milsi?

Ei mittfln suurta iakoa

Vail,.ka kirjan liihtdkohta on tarkastella ryh-
mien viilisia eroja, muutolsia on lopulta ta-
pahtunut varsin vehlisesti.

Edelleen ihmisen synnynndiset ominai-
suudet, kuten sukupuoli ja teweys vaikut-
tavat henen yhteiskunnalliseen asemaansa.

Vajaa parikymmente vuotta
sitten uskottiin, ettii yhteiskun-
ta olisiverrattain valmis. Hyvin-
vointia jaettaisiin kaikitte vlihin-
ttin kohtuutlisesti.

Samoin rakenteellisia eroja aiheutuu suh-
teesta tytih<in tai asumisen hallintamuodos-
ta. Talouskasvu ei enid vdlttZimiittii tuo li-
sii tuloa kaikille, kuten vield 1980-luvulla.

l.ohdullista on, etdi ainoastaan yhteis-
kunnan Sdripiissi erot ovat selvdsti kasva-
neet. Kansan valtaosan hyvinvointi niiftea
kestineen lapi l990Juvun. Tosin tutkijat
mytintdvlt, ettei m?iiirillinen aineisto ehki
paljasta koko totuutta.

Uimareiden mfl fl rii kasvaa
tytielXkealtaassa

Hyvinvoinnin perusteista kiinnostuneelle
parasta antia tar.ioavat kirjan katsaulaet vii-
meisimpiiiin sosiaalipolitiikan teoriaan.

Etenkin Juho Saaren pohdinta sosiaali-
poliittisesta hytidyketeoriasta antaa harvi-
naista lisd-ii keskusteluun sosiaalirurvan kus-

tannuksista.
Saari vertaa ryciellkettl 200 henkiltin

kustantamaan yksiryiseen uima-allasklu-

biin. Klubi kestiiii vielii 40 yhtlaikaista
kiiFej,iii, mutta 4 I uimaria samanaikaises-
ti alkaa jo vaatia kulutuksen siiiitelyii. Pal-
jon allasta kiyttavien oikeutta uimiseen
rajoitetaan tai nostetaan .idsenmalaua.

Lis:iksi organisaatiot py'rkiessiiiin kesti-
viin omien hytidykkeiden rahoitulcseen
siirtiiviit kustannuksia mielelledn muille,
useimmiten valtiolle.

Suurin osa sosiaalihytidyl'keiden saajis-

ta Suomessa on ryiieliikelaisii. Vain harva
jiiii etuulaia jakavien klubien ulkopuolelle.

Yhteisesti kustannettavia ja samalla vaa-

timattomimpia eruja kiptiiviit eniten opis-
kelijal Ja heil[ihdn tilanne on viliaikainen,
kuten p[iiministerikin vihdn aikaa sitten
lohdutteli.

Silti rahoituspohian kestavyyteen vedo-
rcn seki yhteisesti etCi ryhmdnd kustannet-
tuja sosiaalihyridykkeita vaaditaan yksiltil-
lisesti rahoitettaviksi.

Etuuksien saajien asema saattaa muut-
tua mytis erilaisista indelseisti. V:ih,inkin
pidemmiilla aikav:ililla on olennaista, seu-

raako edun mldrii ansiotasoa, elinkustan-
nuksia tai ylip:i:inse mitii5n. Lapsilisiithln
ovat sdilyneet samansuuruisina jo pitkiiiin.

Saari huomauttaa, ettd jo nyt viihaiset
yleiset verovaroin kustannettavat sosiaali-
etuudet eiviit juurikaan voi lisiitl yhteis-
kunnallista oikeudenmukaisuutta.

KimmoKontio

Yhceiskunnalliset jaot - l990Juvun perin-
tti? (toim, Piirainen 6c Saari) Gaudeamus
2002. 313 sivua.
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Elfiketurvakeskus llmarinen

Tietojdrjestetmiiosastolte on
nimitetty teknisen kehittdmi-
sen esimieheksi filosofian
maisteri Erkki Tenkula, kehitys
peallikOksi Heikki Auvinen la
proiektipaii lliktiksi datanomi
Aila Laitinen.

Lainopittisette osastolle on ni-
mitetty kansainvdlisten asioi-
den takimieheksi oikeustieteen
kandidaatti Karoliina Nurmi.

Eldkejziriestelmdosastolle on
nimitetty suunnittelijoiksi filo-
sofian maisteri Elina Hyry ja
tradenomi Merja Numminen.

Viestintdosastolle on nimitetty
kielenkdiintdjiksi fi losofian
maisteri Maria Lindholm.

Elf,ke-Fennia

Eldke-Fennian asiakasyhteydet
on laettu kahteen maantieteel-
Iiseen piiiiatueeseen. Eteliiisen
Suomen myyntilohtafaksi on
nimitetty Jarmo T0yri. Hdn vas-
taa tisdksi asiakasneuvonnasta
ia -koututuksesta koko maan
osatta. Muusta Suomesta vas-
taa myyntijohtaia Tom Kurt6n.
He raportoivat asiakasyhteyk-
sistd vastaavatte iohtaialte Kai
Laaksoselte.

Kimmo Tenho toimii Etdke-Fen
nian myyntijohtajana Lounais-
Suomessa toimipaikkanaan
Turku. Hdn raportoi toimitus-
johtaja Lasse Heini6lle. Tenho
jatkaa myds Henki-Fennian
myyntijohtajana ja johtoryh-
mdn jiisenend.

Asiakasyhteyksiin on nimitetty
markkinointipriiiltikciksi kaup-
patieteen maisteri Ville Raunio
ja Turkuun yhteyspddllikdksi
kauppatieteen maisteri Matti
Bergstrdm.

Laeketieteen. ja kirurgian toh
tori Mikael Ojala on nimitetty
ytiliirika riksi.

Maatalous- ia mets2itieteiden
maisteri Risto Ati-Penttilii on
n i mitetty tycikyvyttdmyys- ja
kuntoutusratkaisuosaston ke
hittamispaattikoksi.

Diplomi-insinociri Matti Leppd-
nen on nimitetty rahoituspiiril-
likciksi asiakasrahoitukseen.

tEt Tytielikekassa

Valtiotieteen ytioppitas Mikko
Koski on nimitetty eldkeosas-
ton ratkaisu piia llikc, ksi.

Kauppatieteiden ytioppilas
Toni Oikarinen on nimitetty ta
loussu u n nittetilaksi.

Varma-Sampo

Vakuutusteknii kan osastopiidt-
tikk6, filosofian maisteri Eija
Kaipainen-Perttula on n imitetty
7.5.2oo2 a lkaen Varma-Sam-
mon vakuutuslohtajaksi. Hdn
vastaa eri yritysasiakasseg-
menttien vakuutuspalvetuista,
niiden koordinoinnista ja kehit-
tamisesta sekd vakuutuspalve-
Iuiden resurssien tehokkaasta
kdytdstii. Eija Kaipainen-Pert-
tula raportoi asiakaspatvetut
toimintoa lohtavatte iohtala
Hannu Tarvose[te.

Kaipainen-Perttulan edettdjd
Veikko Loukola siirtyy 7.5.2oo2
proiektiiohtajaksi Varma-Sam-
mon esikuntatoimintoon. Hiin
osattistuu latkossa asiantunti-
lana tyoeldkejdrjestetmdn vi-
reiltii oleviin taajoihin
kehittamishankkeisiin.

Va ku utuste kn i i kka-osasto n

osastopddllikkcinti toimii
7.5.2oo2 alkaen oman toimen-
sa ohetta ylimatemaatikko Pasi
Mustonen.

NG

UTEl{keturvakeskuksen entinen varatoimitusjohtaia
fouko Sirkesato yastaa Bo Lundqvlstllle, joka Tytiel6-
ke-tehden numerossa zlzooz kirioitti elSketurvaa ke-
hittineiden tyiiryhmien puheeniohtajien suhtautumi-
sesta asiaan, jos ryhmiin iiisen epEiti kehitellyn sdin-
n6stiin mutkikkuutta ia toteuttamiskelpoisuutta.

'SehEn on vain tekniikkaa'

Ajanmiitiritys "toista vuosikymmenta sitten" vie nyt
vuonna 2oo2 kaytettynd viime vuosituhannelle, 8o- ja
9o -lukujen vaihteeseen. Olin tuotloin tdissti Etdketur-
vakeskuksessa ia toimin puheenjohtajana eriiissii ty6-
ryhmissti, ioissa tehtiin eliikeiiirjestelmiitin tiiydennyk-
siii. Ei vain teknisiii muutoksia, vaan yhteiskunnan tyd-
eliimdn muuttumista vastaavia tarkennuksia.

Ei suinkaan'ioskus harvoin" vaan aina kuului to-
teuttajitta murinaa, ia monet my6hemmin sujuneet
asiat leimattiin mahdottomiksi. Niin oli kytlii jo 7o- ja
8o-luvuillakin, kun ty0tt6myyden kasvu ja piitkEty6t
oli otettava huomioon eliikettd kartuttavina.

"Puheeniohtaiien" kfytetty monikkomuoto heittflS
katikkaa useammalle. ltseiini en tuollaisesta vaikeuk-
sien viihdttelylauseesta tunnista.

Voisiko Ty0etiike-lehden tutkiva journatisti listata
epiiilyksenalaiset eli ne tyriryhmiit, ioissa Bo Lundqvist
oli mukana ja niiden puheenjohtajat. Ntihdiiiin sitten,
onko Bosse tullut vanhaksi ia muistaa nuoruusajan
ihanuutta vii,rin' 

roukoshkesoro

HyvE fouko!

Kiitos reaktiostasi-

Kirioittaessani ei aiatukseni hetkeiikiiiin kohdistunut
tydelekeiariestelmdn tuntijoihin ETK:ssa tai laitoksis-
sa. He varmasti, Sini Jouko mukaan lukien, tunsivat,
mistii tekniikassa on kysymys. Tama osaaminen var-
misti myds sen, etta tiukankin aikataulun toteuttami-
sessa onnistuttiin,

Hiukan etiiiimpdii katsovilla - ketiiiin erikseen
nimedmdttd - tiitii ymmdrrystii ei sitloin oltut. Mutta
katsokaamme tulevaisuuteen ja tehkdiimme voita-
vam me, ettii nykyisiltii piiiitdksentekiit,itle tate
ymmiirrystfi otisi.

Kesitervelsln
Bosse
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The proposed reforms to the private-
sector pension acts and the national
pensions have reached Parliament.

The age limit for the part-time
pension wit[ be increased to 58 years.
However, persons born in 1946 or
earlier retain the possibitity to take a

part-time pension at the age of 55.
They witt be covered by the current
rules on the part-time pension atso
after the reform. The new rutes concern
persons born after ry46.|n addition to
the raised age [imit, the old-age
pension after a part-time pension is
stightty weakened. The part-time
retiree accrues a pension both for the
part-time work and the part-time
retirement. The pension accrual for the
part-time retirement is calculated on
the difference between fulltime and
part-time earnings. The accrual rate of
t.5"/ofor an old-age pension on the
part-time retirement will be reduced to
o.7 5o/o.

Also in the future a pension will
accrue at a rate of r.5% untll the age of
6o and thereafter at z.5o/o. The pension
accrual will be improved by a new
bonus accrual of 4.5"h from the age of
63, starting in zoo5. However, the
bonus accrual is not yet included in
this Government bitt.

Persons born in tg43 or earlier maY
be entitled to an individual earlY
retirement pension at the age of 58,
and they will maintain the right to an
individual early retirement pension
under the current conditions. ln
contrast, the individual early
retirement pension witl be abolished as
a separate pension type for persons
born after 1943. lnstead the act will
inctude a regulatlon about the
assessment of the entitlement to a
disability pension for persons aged
over 6o. The vocational character of
the incapacity for work wit[ be
emphasised in this assessment.

The emptoyee should also have the
right to vocationaI rehabilitation
atready when he or she is, obiectively
seen, under threat of becoming
incapable of work in a near future. One
requirement is that rehabilitation is
apptied for while sti[[ worklng or soon
after the employment has ended. lt
shoutd also be possible to remove the
threat through rehabilitation.

The SOMERA Committee:
Social expenditures can be kept

under controI

A committee appointed by the Ministry
of Social Affairs and Heatth has
pondered the trends in social
expenditures and the financing of
social security in the long run as the
environment in sociaI security
changes. The task was completed in
Aprit. The committee finds that sociat
expenditures and their financing can
be kept under control despite an
ageing poputation during an
observation period continuing untiI
2O5O.

The task of the committee was to
assess the change in the environment
in sociaI security and the pace ofthis
change as well as how the subsistence
and service schemes realise the aims
in social poticy. ln addition, the
committee should make a suggestion
how a desirable trend coutd be
described and how different
alternatives appear from the point of
view of the desired trend.

A moderate growth of r.75% in the
annuaI productivity of work means that
social expenditures will not rise to the
record-high level ofthe recession of
the r99os even during the toughest
years as regards the ageing
population, 2o3o-2o5o.

At the most, the expenditures are
about 3o per cent of GDP under the
current rules. Earnings-retated
pensions, pensions paid by the Social
lnsurance lnstltution (Keta) and speciaI
pensions are altogether about 5oo/o of
the expenditures. ln zooo-zooz the
totaI pension expenditures are about
rr% of GDP. Thus the growth rate in
sociaI expenditures equats that of
pension expenditures, i.e. about 5
percentage points of GDP. The share of
health and social services and sickness
insurance refunds to the etderty of GDP
i ncreases.

The aim shoutd be an increase in
work history of at least three years,
which can be achieved by starting to
study earlier, completing the studies
faster, reducing the periods of
unemployment and postPoning
effective retirement. On the other
hand, training periods during the work
history may in the future take more
time than at present.

The committee also wrote down
measures to keep the increase in
pension contributions stabte.

The transparency ofthe financing
and a tighter connection between
benefit and financing woutd improve
the incentives of income security as
the percelving of the contributions
paid to the schemes as taxes wou[d
diminish.

lonino Grtindohl

The pension reform has
reached Parliament
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Poor performance of
authorised pension

insurance companies
continued in zoor

The year zoor of the authorised
pension insurance companies was
overshadowed by the further
weakened performance, which had
started the year before. The loss spiral
of share investments continued
although an even larger part ofthe
investments was diversified abroad.

The second consecutive poor
investment return has tempted the
managing and investment directors to
seek reinforcement of confidence from
the average investment income, which
includes past profitabte years, as wetI
as from the long-term favourable
devetopment of the share price.

The companies' totat overat[ result,
which showed a loss of EUR r 278
miltion, may be the weakest ever. ln
zooo, the result amounted to Plus
EUR 164 mlllion. The record was set in
1999 when the resutt was EUR 3 zo3
miltion. The loss from last year,
EUR r 483 million, was caused by the
investment return, from which the
change in valuation difference
decreased by EUR I r75 mittion. The
underwriting result still remained on a
good level, and the loading profit even
increased compared with the previous
year.

There have not been any great
changes in the structure of the
companies' investments totat. The
share of real estate increased, whereas
the share of equities decreased by one
percentage point.

The rate of return on investments
was now o.7. The year before it was

3.9, and in ry99 e.7.f he rates of
return dectined in three large
companies that had invested the most
in shares.
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The solvency of al[ the
companies stil[ remained on a
prudent level.

The number of persons
insured by authorised pension
insurance companies under the
Emptoyees' Pensions Act (TEL)
increased by 3.r per cent, and
the number insured under the
Self-Emptoyed Persons'
Pensions Act (YEL) by o.6 per
cent. The premiums written
grew by 2.8 per cent.

The com panies transferred
EUR ro7 million to client
bonuses, which was 59 per
cent of the transfer of the
previous year.

Credit [osses decreased by
17.5 per cent.

The operating expenses
covered by the administrative
costs in premium rose by 8.5
per cent, but compared with
the premiums written, they
remained on the earlier levet.
The investment charges grew
by ro.8 per cent, and the
expenses for activities
designed to maintain work
capacity by 4.5 per cent.

Morio Lindholn
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tydelilkkelstii
vastaukset:
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Varma-Sampo: tappio 555 miljoonaa lusti inflaation.

euroa, sijoitusten tuotto +1,0 prosenttia. Huolestuneiden rauhoittamiseksi on
Elike-Fennia: tappio 158 mil.joonaa eu- rarpeen kunnollinen selvirys:

roa, sijoitusten tuotto +0,2 prosenttia. - Paljonko elakkeisiin varatur varar
Kuntien elekevakuutus: sijoitusten ar- ovat viime vuosina keskimddrin ruotaneet

von lasku 650 mil.ioonaa euroa. Thppio las- ja paljonko tuotoista niiti on kartutettu
kettuna eliikeyhtitiiden tavoin lienee noin (kaksi eri asiaa) verrartuna inflaatioon sekr
kaksinkertainen- valtion pitkiaikaisren joukkovelkakirjojen

Ovatko yhtidt ja muut elekelaitokset tuottoon?
haaskaamassa varat, joilla on tarkoitus - Paljonko yhtitiiden toimintapfld-
maksaa vuosikymmenien kulutrua elak- omiin siirrettiin varoja, jotka vanhan sys-
keemme? teemin perusteiden mukaan olisi kdytetry

Tyrielakejerjestelmdn alkuvuosilrymme- itse eldketurvan hyvaksi?
net olivat korkosrrnncistelyn ja pdiomapu- - Miten pal.ion tuotot ovar paranruneer
lan aikaa. valtaosa qydehkevaroista oli ta- kerrytetryjen toimintapiiomien ansiosta ja
kaisinlainattu yriryksille. Korkosdinnriste- palionko niisri on varaffu suoraan elekkei-
lyn purkauduttua alkoi ryaelakeyhtiriiden siin?
sijoitustoiminnassa uusi aikakausi. usko - olisiko osa palautuksista ja toiminta-
siirrymisestl pysyvdn positiivisen reaaliko- piiomiin viedyistii ruotoista voitu/voitava
ron maailmaan oli vahva. Mantraksi tuli, varata tuleviin elikkeisiin? Ainakin tulisi
etti osakesijoituksista saadaan keskimiirin edellyttid, erti saman verran kuin miti
noin viisi prosenttia parempi tuotto kuin keskimidrin palautetaan vakuutuksenotta-
valtion joukkovelkakirjoista. osakesijoitta- jille, rahastoidaan "ylimdiirdisesti" vakuu-
misen riskien ndhtiin edellyttdvin merkit- teruille heiden tulevia elikkeirdnsd varten.
tdvir puskureita. Puskurit saatiinkin luotua, - voidaanko toimintapilomaa kiyttii
jopa niin, ettd niiden mddrd ldhenteli kol- itse elekkeisiin muuren kuin tekemalla en-
mannesm itse elikkeisiin varatuisra varois- sin tappioita eli kenen varo.ia toimintapd.i-
ta. oma lopulta on: ry<intekijtiiden/elakelais-

Eldkevakuutuksen sijoitustoiminnan on ten vai vakuutuksenortajien?
oltava pitlajanreistd. Arvojen heilahtelu on - Onko toimintapiiomien mtlrd kai,
virtuaalista, kunnes omaisuus realisoidaan. kesta huolimatta ylimitoitettu, koska mer-
Nyt tehdyt tappiot ovat valtaosin takavuo- kittdvienkin tappiovuosien aikana on pys-
sien ylenpa.lttisten kirjanpidollisten "voitto- rytty maksamaan palauruksia vakuutuk-
jen" katoamista. senortajille?

Olennaista on pirkin ajanjakson kulu- Kun nlihin kysymyksiin on saatu vas-
essa sijoitetun peeoman keskimriirlinen taulset, voimme anraa arvosanan yhreisten
realisoitunut tuotto. Vuotuinen arvojen eldkevarojemme vartijoille. Ei ennen. Eika
heilahtelu on toissijaista niin kauan kuin ei yhden vuoden perusteella. Oli se sitten
ole pakko realisoida omaisuutra epiedulli- hywi tai huono vuosi.
sena a.jankohtana. Elekeyhti<iiden sijoitus-
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LASKEilTAOPAS
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Eldketurrrakeskus $

Uusi euroistettu vuoden 2oo2 tytielekkeen laskentaopas on nyt titattavissa
Etiketurvakeskuksen postituksesta. Oppaan hinta on kahdeksan (8) euroa.

Opas on etiketaskennan tietopaketti, jota ktiytettiiin elikealalla ktisikiriana ia
sosiaativakuutusta opisketevien oppikiriana eri oppitaitoksissa. Etiketurvakeskuksen

iutkaisema tytietikkeen taskentaopas antaa sekii yleiskuvan ettt yksityiskohtaista

tietoa yksityisen puolen ty6etikkeen laskennasta mytis sellaise[te, ioka on kiin'
nostu n ut oman e lii kkeensd m iitiriiytym isestii hieman pi ntaa s)/vem me [te.

Oppaassa kiiydiitin tiipi etiiketaskennan periaatteet ja niitti on pyritty selkeyttiimiiiin
monien esimerkkien avulla. L6hdeluetteloon on listiksi koottu tirkeimmdt Eliiketurva-

keskuksen soveltamisohjeet muistitistaksi syviitlistii tietoa tytisstitin tarvitsevien

avuksi. (Marjukka Hietaniemi)

TY6ELAKE

r r Jd{J I bbho

,id ryV-d$ J('#,ffiffiffi

v@+a4tE-ilwfudwwm
lutuiyuJ[{eB

VUOTTA

Eliketurvakeskuksen numero on nyt OlO 75II
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