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sihteeri

taan. Kun tdmd lausuma, niin kuin aiottu on, alkaa vuoden 2004 alusta olla
teytte totta, voi hwllld slylli sanoa, ettl tyciehkekuntoutr-r.s astuu uudelle, vaativammalle portaalle.
Tytielakekuntoutuksen tuleminen alkoi jo vuosikymmen sitten, kun lakeihin otettiin uusasialliset sdlnnot kuntoutuksen ehdoista ja kun ryrintekijdn

toimeentulo turvattiin kuntoutuksen aikana. Useiden lainmuutosten mydtl
kuntoutuksen tehtdvdi on tdsmennetry.ja sen kohdentumisen aikaa muutettu.
Kun kuntoutus alun perin rarkoitti elakkeelle siirryneen tai siirrymlssl olevan
pelastamista ryrielemiln, on sen keihlienkarki nyt suunnarru yksilcin ryoeldm.{n-

Selvri muutos ajattelutapaan or.r opittu kantaplln kautta. Sitd mukaa kuin
tyrieldkekuntoutujien mlrird on kasvanut ja on saatu enemmin kokemusta, on
ollut pakko todeta, ettd parhaat tulokset saadaan, kun toimeen tartutaan kyllin varhain.

Tyohon kuntouttaminen ei ole miklln itseisarvo vaan yksi yhteiskunnan
vaikutuskeino. Se tarvitsee rinnalleen muita, samaan suuntaan tdhtddvil mekanismeja. lytimarkkinasopimuksessa niiti m:rinitaan. Tarkoituksena on parantaa rydellmln laatua ja kehittld yhteistoiminnan verkostoja yhteistydssi Kansanelekelaitoksen kanssa. Kuntoutusryotd helpottaa myris

ooo65 Eliiketurvakeskus

mukaan oilut kannattavaa. F.uroissa mittaamaton merkirys kuntoutuksella on
ollut yksityiselle tyontekijdlle tai yrittdj:ille, joka on nain voinur pysytrdyryd

Osoitteenmuutokset

Fax (o9)

t5t

Puhelin (o9)
Telefax (o9)

2751

rsrl

r5u

!5t2205

lnternet-kotisivun osoite:
www.etk.fi
Siihkdposti
maria-[iisa.takata@etk.fi

yhteisessl tyciehrndssl sairauden rai vamman estdmrittl.
Tarkea oppi tyriel:ikekuntouttajille on ollut yhteisryti. Kun alalla on kymmenil toimijoita, ei p:idllekkdisyyksi:l eikd aukkoja voi vllttdd. Yhteisryohon oppiminen vaatii suunnattomasti neuvotteluja ja koulutusta, ja tulosta tulee ko-

vin vitkaan. Asiastaan innostuneiden kuntoutusneuvojiemme ansiosta on tds-

numerona vuodessa

srikin pddsty eteenpdin.
N:iind aikoina eduskuntamme kasittelee valtakunnallisen kuntoutusasiain
neuvottelukunnan uutter:rsti v:isdiml:i kuntoutuskertomusta. Tiedotusvdlineet
ja eduskunta kiinnittivit varmaankin huomiota kuntoutusryon vaatimiin rahaja henkil6mdlriin ja vertaavat niitii tuloksiin. Yhden tosiasian tahen keskusteluun voi koko kuntoutuksen puolesta heittiiui: n:rapureissamme - Ruotsissa ja

Vuosikerran hinta

elakkeet

37. vuosikerta

Tytieliike itmestyy viitenii

17 eUroa

Hetsinki zooz
Martinpaino 0y
lSSN o564-58o8

Niko Nurmi, Lehtikuva
Kooste Aabel/Aulio

- ovat pitkat pziivdrahat ja sairauslisiintyneet todella huolestuttavasti.
Selitykseksi t;ihln on loydetry ettl kuntoutus
ei ole toiminut. Meilla ei trllaista nousua ole
ollut, ei :rinakaan sanottavasri.
Nor.jassa

'lyoelekeilriestelmd on puolestaan hoitanut omaa, toistaiseksi pienehkori kuntoutuksen tonttiaan kunnollisesti ja kunnialla.'f1ssd sitd on rydntdnyt eteenplin tyiimarkkinajdrjestiijcn tuki - oikein paperille printattuna.
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ketieteellisen arvioinnin yhtendistlmincn, josta keskustelu jatkuu vakuutus- ja

muiden leakereiden kesken.
Erittlin merkityksellinen on tyritcrveyslakiuudistus, jolla tvcipaikan ryriterveystoimi joille annetaan puhtia kuntoutushenkeen.
TyocLikekuntoutuksella ei olc nlytcttlviin*in muhkeita lukuja. Lyhyen historiansa aikana on kuntoutuksen-rn-re kr-ritenkin kymmenkertaistunut rahassa
arvioituna, ja mika olennaista, kuntoutukseen panostaminen on selvirystemme

Layout

Kannen kuvat

Viin-re marraskuun rybellkesopimus sanoo laittamattoman selkedsti, ettd ryoky'vyttomyyden uhan toteamiseen perustuva ammatillinen kuntourus toteute-

kaaren keskivaiheille.

Pirkko liiiisketiiinen
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Tydeliikkeitii hoitavat Suomessa yksityiset elakelaitokset. Kaikki alan toimijat tarjoavat tuotetta, ioka on hintaa eli vakuutusmaksua my6ten samanlainen. Alatla on tiukka yhteisvastuu, ja yhteistyii muutenkin on tiivista.
Alalle vaaditaan kuitenkin lisiiii kilpaitua. Asiaa pohtineen ty6ryhman puheenjohtaja Tarmo Pukkila sanoo ykskantaan, ettd alalle on saatava lisaa
toimijoita. Se toisi kilpailua, parantaisi tydeliikerahan tuottoa ja purkaisi
eliikevakuutusmaksujen nousupaineita.

€*

S

Telan gattupin mielenkiintoisin tulos oti eliikepalkan uuden laskentatavan

ff$

neist<irieet verkkoon vuonna 2oo3

Eliiketurvakeskuksessa on aloitettu kauan odotettu yleiskirjeiden kehittiimisty6. Sen tarkoituksena on rakentaa verkkoon palvelu, iosta kaytta,at
saavat yleiskirjeista hatutut tiedot nopeasti ja hetposti.

Sellaiset sanavalinnat kuin eliikepommi, ikiipommi ja negatiivinen huottosuhde sistittdvdt kietteisen arvolatauksen, toimittaja Terttu Levonen kirjoittaa. Mitii syytlisten ikiituokkien odotetaan tekevdn? Pyytdvdn nciyrimmin
anteeksi pitkaikaisyyttaan. Hiiipyviin ulkoavaruuteen ennen taakaksi

Sffi

Mitjoonan euron kysymys: onko se vain tekniikkaa?

Toista vuosikymmenta sitten toimin useissa eliiketurvaa kehittiivissii tydryhmissS. Joskus harvoin sattui, etta joku jiisenistii epiiili kehiteltyn siiiinndstdn mutkikkuutta ja toteuttamiskelpoisuutta. Puheenjohtajien vakio-

40 vuotta vanhaa ty6eliiketta ei ole juurikaan lahestytty tekijdiden ja kokijoiden niikdkulmasta. Nyt asiaan on tutossa parannus. Vattiotieteen ylioppilas lussi Vauhkonen, joka tekee
myds opinniiytettaan tyoetakejarjestelmiin syntyvaiheista, on
keriinnyt haastateltavia, jotka ovat otleet eri syista kaynnistamassa tydetakevakuutusta. Syksyyn 2oo2 mennessa han haastattetee noin 5o henkiloii.

0nko tyott6myyseliikeputki ikii2intyvien tydtt6myyden syy vai keino lievittaa tydttdmyyden seurauksia? los se on lievityskeino, niin ikiiiintyvien tydttomyyden taustatla ovat muut kuin tydttijmyyseldkeputkesta iohtuvat syyt.
los tydttdmyysetiikeputki taas lisdd tyottdmyytta, kyseessd on myds syy la
toimet sen kiiytdn rajoittamiseksi ovat tyiittdmyytta vahentavia. Selvitys

rU a

naollisuus j Siidii etii kkeette tis?iii tytitttimyyttii

Tuoreen setvityksen mukaan ldhes puolet 55-64-vuotiaista tydttijmista arvioi, etta eliikeputki vaikutti heidiin tyottdmaksi jiiiimiseensri. Heistd suurin
osa piti eliikkeelle siirtymistd vahintaan tyydyttiiviinii ratkaisuna ja vain
kolmannes katsoi joutuneensa eldkeputkeen pakosta.

Tyitetiiketait uud istuvat tava [[ise[[a

[a ki

menettetyttti

Tydetiiketakeja voidaan muuttaa tavallisessa [ainsiiiitiimisjiirjestyksessi niin, etta muutokset koskevat myds voimaantulohetkellii tyd- tai virkasuhteessa olevia. Sen sijaan voimaantulohetkeen mennessd kertynyt eldketurva saa perustustain
omaisuudensuojaa. Siihen ei voida tehdii kuin vdhdisid muutoksia tava[[isessa [ai nsaatamisjiirjestyksessd.

etenee EU-tasotla

Euroopan unionin valtioiden piiiimiehet hyviiksyiviit jou [ukuussa zoor yhteiset tavoitteet ja tydskentelymenetelmat jasenmaiden eLiikejiirjestelmien uudistamiseksi. Parhaitlaan [aa-

ditaan kansallisia strategioita tavoitteiden toteuttamiseksi
kussakin jisenmaassa.

Tytitttimyysetiikeputki - kenen etu?

tukee molempia vaittamia.

B&

rytietate 40 muistitiedon keriys meneitleen

ffiffi ftateturva
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Tytiettike.fi antaa tukea mytis kassoien ja s66tididen
asiakaspatvelu[[e
- Koko tydeLiikejdrjestelmdn yhteinen lnternet-palvelu vahvis-

FAKTAA

vastaus oli, etta "sehan on vain tekniikkaa", johtaja Bo Lundqvist kirjoittaa.

16

KUUtTUilA

Et5mii?i i klipommin katveessa

tu loaan.

&

ettii perheviljetijii
luovuttaisi titanpidon nuoremmille riittavan aikaisin. Sukupolvenvaihdokselle paras aika on ennen kuin tilan iatkaja ehtii
perheineen asettua aloilteen ia hankkia ammatin maatalouden
ulkopuolelta.
MTTL:n tutkimuksen mukaan olisi tdrkedd,

taa kuvaa tytjelaketurvasta ja tydetiikejSrjestelmasta yhtendisenti kokonaisuutena, sanoo etiikeiohtaja Anneti Alaluusua
etdkekassoja ja -siiiiti6itii patvetevasta Oy Porasto Ab:sta.

PUHEEl{VUORO

:g

Sutupolvenvaihdos paras tehde aikaisin

ITSE ASIASSA

rorc tytihistoria eidkepaikan pohiaksi

vahva kannatus. Yli 60 prosenttia katsoi, ettii eliikepalkka pitiiisi laskea
koko tyciuran ansioista. Mutta ketka vastustivat ja miksi?

26
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Puheenjohtaja Timo Havu:
EtHkelautakunta on valmis peseeroon
Yksityisen puoten eliikkeiden muutoksenhakua hoitava eliikelautakunta on
puheenjohtajansa Timo Havun mukaan valmis toimimaan itsentiisenii.
- Budjettitaloudeltinen ja firysinen erillisyys Eldketurvakeskuksesta listiti
etiiketautakunnan statusta ja korostaa uskottavuutta asiakkaiden silmissd,
hdn arvioi tyytyvaisena.
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Ytiiohtaia Tarmo Pukkita:
Kitpaitu [is55 tuottoja ja purkaa maksujen nousupaineita
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EnStish Summary

ffiffi Merkklpaelte

Tyt ikeiset kaipaavat kuntoutusta

Liki puolet tytjikaisista eli joka kuudes suomalainen mielisi ammatilliseen
kuntoutukseen jaksaakseen tehda tdita. Tyypitlinen kuntoutuksen kaipaaja
on yli 4o-vuotias, joka tuntee terveydentilansa huonoksi. Hdneltd on viihiiinen koulutus, han tekee raskasta tydta ia yrittaa sitkeiisti sinnitellii heikos-

sa tytimarkkinatilanteessa.
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Tytietiikkeiti hoitavat Suomessa yksityiset
ettikelaitokset. Kaikki alan toimijat tarjoavat

tuotetta, joka on hintaa elivakuutusmaksua
mytiten samanlainen. Alatla on tiukka yhteisvastuu, ia yhteistyti muutenkin on tiivistd.
Atatte vaad itaan

ku

)

itenki n listiii kitpailua.

Asiaa pohtineen tytiryhmtin puheenjohtaja
Tarmo Pukkita sanoo ykskantaan, ett6 atalle
on saatava tisiiii toimijoita. Se toisi kitpailua,

parantaisi tytieldkerahan tuottoa ia purkaisi
eldkevakuutusmaksujen nousupaineita.

JI

3 ]J:I

ukkila on rJyryvlinen, ett.{ uuden elakelaitoksen perustamisen helpottamisesta pilstiin pitkalle sopuun
kilpailua pohtineessa tytiryhmissd.
- Jatkovalmistelu voidaan tehdl valmiiksi virkamiesryijn:i, koska kovin isoja asioita ei jririnyt avoimeksi, hCn sanoo.

Uusia elikelaitoksia ei ole viime vuosina juuri syntynyt, vaan
virta on vienyt toiseen suuntaan: elekeslltirit ovat luovuttaneet
vakuutustensa hoidon ryoeLikeyhtioille.
-lydryhmdn

kaavailujen mukaan oman sddtion voisi perustaa
nvkyisen yhden yrityksen sijrsta mytis useempi yrirys yhdessl,
kunhan niilld on yhreensl vchintlln 300 tytintekija:i ja siirro tap:rhtuu samasta TEL-yhticistd. Ne saavat l:ihtiess:irin mukaansa rahaston, joka on noin l3 prosenttia vastuuvelan mii:iristl. Aikai-

semmin rahastosiirto ei ole ollut mahdollista.
Rahaston siirto ja siis oman sddtion perustaminen vaatisi kuitenkin luovuttavan yhticin luvan. Pukkila ei usko, ettl veto-oikeudella lahrijar voitaisi i n loputtomiin pidatellil.
- Jos uusi eliikclaitos uhkaisi tdhdn kaatua, luulen ettl lakia

jouduttaisiin muutramaan tdltl osin. h.ik:i isoa ryonantajayrirystri muutenkaan voida vdkisin asiakkaana pitl:i. Kyllii se lahtee joka
tapauksessa, v:rikka ilman toimintapliiomaakin, heittdl Pukkila.
Ei ole nykyisten tycielekeyhti<;idenkaan etu estld uusien roinrijoiden tuloa kentllle.
Lasku perustekorko teett66

vielii tytitli

Pukkilan ryciryhmdltd jdi kesken yksi suuri ja vaikea asi:r, uuden
laskupcrustckoron eli elekelaitosten sijoitusten tuottovaatimusta
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sidtelevdn jdrjestelmdn uusiminen. Todellisia muutoksia sisiltivdin ratkaisuun pidseminen vaatii Pukkilan mukaan laajaa yksimielisJyttd. Siti etsii selvirysmieheksi nimitetry Elaketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantala. Aikaa hinella on elo-
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kuun loppuun saakka.

- Yhtd1n mallia ei ole kuitenkaan toistaiseksi suljettu harkinnan ulkopuolelle.
Pukkila pohtii sosiaali- ja terveysministerirtn roolia laskuperustekorkoa mdlrdttdessi. Ty-iiryhnilsst oli hlnen mukaansa esiile sekin vaihtoehto, ettd ministerio yksinkertaisesti mdirdisi koron kuultuaan sitl
ennen ehkelaitoksia.
- Jos ministerion roolia haluttaisiin lisdtd laskuperusrekorkoa mddrdttdessd, se

tarkoittaisi ilman muuta tutkimus- ja laskentakapasiteetin olennaista lisdlmisti.
Emme mitenkiin selvidisi nykyisilld resurs-

seillamme.

- Ty6etlkerahan

Nykyisin laskuperustekorko hoidetaan
niin, ettd elakelaitokset neuvottelevat koron perusteet keskenldn ja ministerici joko
hylkaa tai hyu:il"yy tdmdn esiryksen. Eldkeyhtirit kuulevat kylla myris sddti6iti ja kassoja, mutta niiden mielipide ei sido niitd
millaen tavalla. Edes elekeyhtic;iden hakemuksen perustelut eivit ole julkisia asioita.
Mytis kilpailuvirasto on arvostellut sitd,
etti yhdrit hJvdksl'ttdvit laskuperustekoron
perusteet my6s kilpailijoidensa puolesta.
On mytis vilautettu sitl mahdollisuutta, ette laskuperustekoron perusteet laskisi

joku ulkopuolinen, riippumaton osapuoli.
Eldketurvakeskuskin on ollut esilli.

- olisi varmasti varteenotettava vaihtoehtoehto sekin, sanoo Pukkila. RiippuSe

mattomuus olisi ainakin nykyistl paremmin turvattu.

Pitkiin matkan hiihtoa
Pukkila korostaa mielelladn ryoryhmdnsd

tirkeintd ravoirema: lisaemelle elekelaitos-

ten vdlistd kilpailua voidaan samalla piiskata niiden sijoitustoiminraa parempiin tuor-

toihin.

- Nain on ainakin teoriassa. Muistaa
kuitenkin telqy, etta kyseessd on lakisiiteinen sosiaalivakuutus. Ldheskdan kaikkia
markkinatalouteen liitryvid kilpailuominaisuuksia on mahdoton tuoda Suomen laki-

siioittamlsessa

on mieluummln kyse

pitkin

matkan hilhdosta kuln sprlnttlklsasta, Yertaa yliiohtaia Tarmo
Pukkila.

sddteiseen tytiela'kevakuutukseen. ]lirjeste[-

iImaan, muistuttaa Pukkila.

- O[en usein sanonut, etta tuotto\.aatimuksen on oltava niin korkealla kuin sieIu sietdd. Meidan on s)rrta pvrkiri tas:risesti

sijoitukset eivlt tietysti tuota kunno[la. Meille on siinl mielessl hyvd jdrjestelmd, ettd huono tuotto ei vaikuta maksettaviin cLikkcisiin. Nain kay, jos ehkkeet riipprrvat kok, rnaan tai osirrain si.joirusroimin-

mdn rehrdvJnd on elakl<ei.len rrlrvaln)incn
palkansaajille ja yrittejille.

korkeisiin tuottoihin. Mitii korkeanrmat
tuotot, sitl enemmdn silld on alentavaa vaikutusta ellkemaksuih i n.

-

lessd,

On kuitenkin samalla pidctt:ir.ii n'rie-

ettl

ryoeldkerahan sijoirranrisess.r on

mieluummin kyse pitken markan l.riihdosta
kuin sprinttikisasta, Pukkila vertae.
TytielS keva rojerr sijoi t taril isessil

l

r

ror r o

ja turvaavuus kulkevat rinta rinnan, eike
kumpaakaan saa unohta:r, korost:Le Pukkila.

- Meille on hajautusvaatinrukset, joilla
turvaavuus pyritldn rnaksimoirnaan. Silloin ei voida pddstd mytisklln parhaascen
markkinoilta saatavaan tuottoon. Kokonaisuus ratkaisee saavutettavilt tuotot.

-Joku voi ajatella, etta rniniihen cn turvarytitd kdytd, mind en kolaria aja. Sellainen ajattelu ei sovi ryticldkesijoirrrsren me:r-

-

Jos rnaailmantaloudessa menee huo-

r-rosti,

nan onnistumisesta. kuten esimerkiksi
Rrrotritsa pienelrii osllraan io nvr on.

Etiikkeet

en

nen hyvityksiii

Kaksi suurinta elekevakuutusyhtidti or-r
juuri heastattelun alla j ulkistanut edcllisen
vuoden tuloksensa. Myos Kuntien elekeva-

kutrrus kirjrrsi mrrhkeat sijoirrrstappiot.
Luvut civar alaa runrematonta juuri sal riemunkiljahduksiin, ja tietryc varovaisuutta
on ylijolrtaja I'ukl<ilankin arvioissa.
Si joitustoiminnan nettotulokset ovat

reippaasti miinuksen puolella. Helposti
miki se t:illainen jrirjestelml
on joka ei tuottoa saa aikaan, pohtii Pukkila.'loinrittajat ja kansalaiset kyselevlt,
ette ovatko suurten tappioiden jdlkeen
kyscllaan, ette
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elekkeet turvassa. Ne ovat tietenkin oikeu-

{

tettuja kysymyksid.
Tappiollisen sijoitustoiminnan jllkeen

r,

$*r

jirjestelmll kohtaan myris esitetdln kasvavaa kririikl<ii siirl huolimarra. erra paartis

,.,.t[u

kasvattaa riskipitoisten sijoitusten mddrdl

oli 1990-luvun loppupuolella harkinnan

I

seurausta, jatkaa Pukkila.

- Ei olisi mitenkeen hdmmdsryttdvdd.
ettd kritiikkid esitrlvdr samat tahot, jotka
I

>.

€

990-luvulla vaativat tyoellkevarojen

suuntaamista osakemarkkinoille. ItsestIIn
selvII on, erta ryoelakelaitoksissa pitll olla
notkeutta .jatkuvasti pohtia sijoitusstrategiaansa. Maailmalla on elikelaitoksia, jotka ovat realisoineet osakesalkkunsa ja siirryneet lehinna joukkovelkakirjoihin.
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Elakeyhtitln on kuitenkin niytettivd
tilinpdit6ksessidn osakkeiden arvonalennukset, ja se ndkyy tietysti heti tuloksessa.
Ulkopuoliselle on vaikea selittdd, ette puskureissa on silti varaa ja yhtirit ovat erittiin
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vakavaraisia.
Sekd Ilmarinen erra Varma-Sampo .jakoivat tuloksesta riippumatta kohtalaisia
asiakashywiryksie, eli palauttivat asiakasyri-

I

tyksilleen vakuutusmaksuja. Palautusten
vaikutus lopulliseen vakuutusmaksuun oli

molemmilla noin 0,4 prosenttiyksikktii

reilun 2 1 prosentin kokonaismaksusta.
- Hyvitykset on yksi keino kilpailla asiakkaista. On silti slyte muistaa, ettd ryoelakejarjestelmen tlrkein tehtdvd on elakkeiden turvaaminen. Jos yhtiolld menee pitkdn aikaa huonosti, ei asiakashywitysten
maksaminen saisi olla ainakaan ensimmdisend mielessl, sanoo Pukkila. Jos jonkin
yhtitin vakavaraisuus alkaa painua ravoire-

vyohykkeen alapuolelle, tilanne nikyy
mycis hyviryksissd.

Tydelakeyhtitjt ovat voineet vuodesta 1 997
ldhtien sijoittaa aiempaa riskipitoisemmin
nimenomaan osakkeisiin. Sijoitusomaisuus
on hajautunut viime vuosina myos ulko-

maille. Kotimaisten sijoitusten osuus painui viime vuonna jo alle puoleen (49

%:iin) kaikista sijoituksista. Viel:i vuotta

riemmin osuus oli 6[ prosenttia.

Osake- ja rahastosijoituksia Telan jdscn-

yhteisojen 69 miljardin euron tyijelekera-

oli viime vuoden

lopussa

jo

pitkin pdelle muita sijoituksia
paremmin. Tirore London Business Schoo-

set tuottavat

lin tutkimus kyseenalaistaa kuitenkin osakkeiden tuoton ylivoiman. Vleston vanhe-

\tAe/6rre
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Enronin esimerkki USA:ssa oli I'}ukkilan miclestd vakava varoitus mytrs meille, ja

siiti pitriisi ottaa oppia.

-

Elakejarjestelmdn vaikutus osakckurs-

omien ryontekijdidensa eldkkeisiin tarkoitettuja varoja omiin osakkeisiinsa. Se voi
esimerkiksi hilata oman osakkeensa arvoa
ykis tulevien ehkeldistensd varoilla.
Jos ryontekijdt ovat nuoria ja yrityksen
elakevastuu realisoituu vasta kaukana tulevaisuudessa, mycis demografisilla seikoilla
on silloin vaikutusta osakekursseihin, lprikoi l'ukkila. Entds sitten kun vdkel Lihtee
paljon elikkeelle ja osakkeita tayqy m1,.vdl?
Kurssit kiintyvdt laskuun.

20

miljardia euron verran.
Yleensii on ajateltu, etti osakesijoituk-

@

osakkeiden mddrdd siioituksissaan. Kun ehkevarojen sijoittaminen osakkeisiin nosti
osakekursseja viime vuosisadan puolella,
nyt osakkeira myydeen ja kurssir saarravar
laskea, kertoo Pukkila.

seihin on iso kysymys myos tlllh. Yhdysvalloissa yrirys voi vapaammin sijoirr,ra

Osakesiioitukset puntariin

hastoissa

neminen pakottaa tutkimuksen mukaan
ldnsimaiset elekerahastot vihentdmldn

Tutki

m

usta tisiittiivii

Enronin tapaus nosti julkisuuteen siiltitjiden sijoitustoimintaa sddtelcvdt sindnsd rar-

kat ohjeet. Suomessahan ellkesldtio saa si-

joittaa niin sanottuun omaan kohteeseen

Tyiielikelaitoksitta pitid olla iatkuyasti
notkeutta pohtia siioitusstrategiaansa,
tuumii Pukkila.
-

enint:idn 2! prosenttia kohteen arvosta.
- Euroopan unionin piiriss:i on valmisteilla direktiiviehdotus, joka vet:iisi rajan

sclvdsti alemmaksi. viiteen prosenrriin.

Ehdotus on oikean suuntainen. Thrvitsemme sitd varten tierysti aika pirkdn, useam-

man vuoden siirrymdajan.
- Olen sitc mieltl, ettd sijoituster.r hajauttamista koskevien sdlnttijen on oltava
mahdollisimman samanlaisia kaikille elekelaitoksille. vaatii l)ukkila.
Ministerion vakuutusosaston johtajanir

Pukkilaa huolettaa se, etta ministericiltri
puut ruvat kunnon rurkimusresurssit.

Ministerion hallinnonalalla on kyll:i

erilaisia tutkimuslaitoksia ja pienid hajanaisia turkimusyksikoita siella taalla.

-

lhrvitsisimrne meidln omassa ohja-

uksessa olevan sosiaalivakuutuksen

tutki-

muslaitoksen. En pitdisi mahdottomana

sitlkdrin, ettl tarkoitukseen lc;yryisi budjettivaroja. Muutkin rahan lehteet kannatt:ra
silti miettil, tutkailee Pukkila.

Teksti: louko Moilonen

Kuvot: Niko Nurmi

ffi
Jlfitil
Vy
T

"Vdesrcin rkdenr),mrsesra ru:

lossa ku.nnille iso taakka".
suuri oSivdlehti iulisti iokin

aika sitren. Juttu kasitteli

2030-lukua, jolloin neljannes suomalaisista on elikeikdisiil

Htfimliti iktipommin
katveessa

Sellaiset sanavalinnat kuin elakepommi, ikipommi ja negatiivinen huoltosuhde sisd.ltdvit kielteisen arvolatauksen. Mitd
"syyllisten" ikiiluokkien odoretaan tekevdn? Prytivin nriyrimmin anreeksi pit-

Terttu Levonen,

toimittojo,WM

kaikeisyyttlln? Heipyven ulkoavaruuteen
ennen taakaksi tuloaan?
(Jsein annetaan ymmirtil,
men vdestiikehirys

-

ettl

Suo-

linjassa muun Euroo-

- olisi jotenkin ylliittiivd. Elon
Iaskuopin pitlisi riittid sen ennusramiseen. Ynndlasku kertoo, ettl vuosina
pan kanssa

1945-50 synryneet suuret ikdluokat vetiy-

tyviit ty6eliimiisrii

-
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En mini viela

0Juvulla.

NIIN

vanha ole, psy-

koanalyytikko kivahtaa ehdottaessani
haastattelua vanhenemisen peloista,

Etenemisestl ehmiinkaarella ei sovi puhua. Ei, vaikka vaiettu vanhuus ruokkii
iklsortoa, pelkoa ja estea meire nlkemdsti eri ikikausien tarjoamia mahdollisuuksia.

Thmpereen yliopiston tutki.ia Pirjo Nikander huomaurtaa, ette meillii ikae on
tutkittu vehan, sukupuolten vilisii eroja
sitSkin enemmin. Viittiskirjassaan Ika ja
vuorovaikutus hin tarkastelee viisikymp-

pisten idn kuvia eli suhtautumisra omaan
ikiansi. Moni keski-ikiinen tuntee itsensl

ikiistldn nuoremmaksi, muma kulttuuri,
media ja lahipiiri luovat ien kuvan, johon
sopeudutaan.
Sopivissa yhteyksissd iin merkitysrd
taas vahetelleen. Sosiologien uuden kasitteen, yhdenikiiisryden, mukaan ika vaikuttaisi kdytcikseemme yhd vahemmdn.
Yhdenikaisyys palveleekin mainiosti kulutusyhteiskunnan tarkoituksia. Meillehdn

voi myydeen miljoonien eurojen arvosra

"kellon seisautta.ja' -tuotteita ja -palvelu.ia. Pyrimme kohti iiitt<imyyden olotilaa,
joten iln merkit on hiiirytettivi.
Nikanderin tutkimus osoittaa, etti viisikymppisille kronologinen iki on edelleen elemen .ia kaytiiksen tirked kehys.
Uuden ihmisen ravatessamme pistdmme
tlmdn ikd.raameihin ja yasra sen jalkeen
muodostamme hdnestl mielikuvan.

Onneksi osa viisikymppisistl ei piitannut ikinormeista vaan pohti ryripaikan tai
jopa alan vaihtoa. Eriit olivatkin rohkeas-

ti lahteneet jo kohti uusia haasteita.
Nikanderin haastattelemat henkikit

torjuivat vanhenemisensa tai siirsivit sen
hamaan tulevaisuuteen. Viisikymppiset
elivdt ajattomuuden kuplassa, erdinlaisessa ei-viele -tilassa. Muut muuttuvat, sairastuvat ja joutuvat ikapaniikkiin - mini
Keski-ikaisille ryypillinen elzimenkaa-

ren hetkellinen pysahdys on oire laajemmasta kulttuurisesta muutoksesta. Haestateltavat saattoivat sanoa: "En mI ainakaan
kuolemaa pelkaa". Pelko olisi periksi an-

tamista. Nikander muistuttaa, ettt

puhuttaessa ollaan aina tekemisissi

ilsti

ihmi-

sen kuolevaisuuden kanssa.

Vanhenemisen pelko kiedoraan huu-

moriin, koska niin sitl on helpompi kasitella. Seuratessamme hauskaa tv-sarjaa
"Toinen jalka haudassa" voimme nauraa
loitolle oman vanhenemisen pelkoamme.

yhteiskunta ei pysry siitd keskustelemaan.
Saati kiisittelemiidn vanhenemisen pelkoja tunnetasolla.

Kun vanhusten mIlri alkoi 80-luvulla nopeasti kasvaa, Suomessa klynnisryi
vanhushuollon alasajo. Asia vaietriin kuoliaalai, sillii seniorit olivat tuolloin vihemmist6.
Professori Kiveli aistii ilmassa muutoksen merkkeja. Tulevaisuudestaan hetdlnryneet suuret ikdluokat virittelevdt jo
ikiiiinrymiskeskustelua.

Jos ihminen vanhenee kypsiisd, h?inen
arvoasteikkonsa muuttuu. Touhu, tuottavuus ja vaurastuminen menettdvlt merkitystaen ja yhteis<illiset arvot, esimerkiksi

nut osuvasti, etti suhtautumisemme ih-

muiden auttaminen, tuntuvat tlrkeimmiltli.

vln ihmiskunnan

kunnianhimoisten 60-lukulaisten arvot,

td, laitoksiin tai unohdetaan koteihinsa.
Geriatrian erikoislaekeri Sirkka-Liisa Kivelin mielestd vanhuuden olemassaolo
yritetddn niin kieltdd, silld kypsymdtrin

kun he vaihtavat vapaalle ja kalsinkertaistavat elekeleisikeluokan. Suomi ainakin
muuttuu harmaammal.rsi ja hitaammaksi
- mutta toivottavasti mytis ihmisystiiviillisemmiksi. Ken elea - hIn niikee!

Sosiologi Zygmunt Bauman on sano-

miselSmdn rajallisuuteen on ylsi ikaenryperuskysymyksiii.
Suomessa vanhat siivotaan pois silmis-

Nihtivaksi jlI muuttuvatko myris

* * 3OO2
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rakentaminen erikseen eri ehkelaitoksissa
olisi resurssien tuhlausta.

ffiffiwmffimm

Yksinkertaistamisen tavoite on ndhty
vain tavoitteena lisdti selkeytta ja lapina-

kyvyyttd vakuutettujen niktjkulmasta.

tekm0Mffiffiffiwmm#

YhtI tlrked on tyrinantajan nlktjkulma.

Toista vuosikymmentd sitten toimin useissa eldketurvaa kehittdvis-

seen.

Merkittdvi osa elekelaitosten tietojirjestelmistd liitryy tyrinantajille tlrkeiden va-

Yksinkertaistamista kaivattaisiin myris
tietojdriestelmie oh jaaviin vakuutusmatemaattisiin perusreisiin. NIin voitai-

sd tytiryhmiss6. Joskus harvoin sattui, ettd joku jdsenistti epditi
keh itetlyn sddn ntisttin

m

niitl

utki kkuutta ja toteuttamiskelpoisuutta.

Puheenjohtaiien vakiovastaus oli, ettd "sehdn on vain tekniikkaa".

ffi

uolloin lausumaan oli helppo yhtvL l980-luvun lopul-

oli onnistunccsti r ietv l:ipi
varhaiseliikkeet. trlikejarjcstclmin teknisi:i muutol<sia tckivlt sanrrrt
l:r

yllaipidetriivalain tvoehke

j:irjestelmiin olisi

Ti.c;el:ikclai tosten ticto jrirjestel mdyhteis-

muutoksia.
Tietojdrj estelmiyhteisryotd suun niteltaessa on hyve pitdi mielessl tytieldkkeen

taulussa.

tojrirjestelrniri. Syksylla sovittu eLikeuudis-

ELiketurva ja sen tietojrirjesteltn:it ovat
viime vuosikymmcnell:i kokeneet struria

tus e i ttissii vaihccss:r nriytd puhdaslinjaiselta

ollut lainsriridiinniin huonrtttava
monirnutkaisturninen muun nruassa
muutosten siirtym;isI:ir-rnostt) jcn takia.

sena on

siirtyn'riseltl uuteen. Kuitenkin uudistusproscssin tavoitteena on tekniikaltaan

niin

paljon nykyisestri poikkeava gvoeldke, etti

cLikclaitosten tietojlrjestelmlt

pitII

uudis-

taa varsin laajasti. Samanlaisten sovellusten

j

rtrj es rel

sa. Samaan aikaan

oslarnisvaatinr uksi:r.
EndI en rohkenisi sanoa, e ttri mutkikk.ridcn sJJntiiicn tointcettlr:tno ort vltirt

;il
E

o

z
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on tdrkei osa luottamusta.
Tekniset mahdollisuudet automaation
ulottamiseen koko tlhdn ajallisesti pitkddn prosessiin ry6nantajasta elakkeensaa-

jaan ovat jo olemassa. Manuaalisten vilivaiheiden karsiminen ia erilaisen selvitte-

lytydn minimointi lisdisivdt

t-\

Bo Lundqvist
E[6keturvakeskuksen

z=

=

tasalla oleva ennakkotieto turvan sisllltistd

ovat laajasti yhtenriiset perusjdrjestelmdt.

tekniikkaa. Viime syksvnri sovitun clrikeuudistukscn soisin kuitenkin totcutuvan
niin, ettl praluu tekniscstikin helponrnrin

\tAeure

huoltajan kuoleman varalta. Hyvi ja ajan

drjestelmrn mahdollisuuksia rakenraa sekd tytinantajille ettd vakuutetuille lihes ajantasaiset verkkopalvelut. Niidenkin tekeminen ja
yllapiteminen on nopeampaa
ja halvempaa, kun taustalla

mien r:rkc n ta m isessiirtyminetr re kistcrijitrnissri ajantasatckniikkaan ja palveluissa
vcrkkoymp:i ristrii h i n orr t rrt,rt rr t trrrsi,r
nut tieto

perustehtdvd: tyciuraan automaattisesti

kytketty kattava ja luotettava tutva vanhuuden, tycikyvyttrimyyden .la perheen

tycieldkej

Lainsliriddnn6n monimutkaisuus on ker-

t:ru tr.l

koska joka tapauksessa uudistettuunkin

tyoelikelainsdadent6tin tullaan tekemiin

in.rr. M iren t.tvoite voiraisiin

olivat heidrin rakentamirurn, niiden nruuttaminen onnistui yleensri tiul<assakin aika-

muutoksia, joita ei uscinkaan ole prtkottavien taloudellisten t:ri teknisten ail<atauIujen vuoksi voitu tehdii hallitusti. Setrrauk-

lisItl

ryonantajalle jirjestelmdn ymmirrettdqyttd. Uudet, mahdollisesti yhteisesti rakennettavat tietojirjestelmdt
olisivat ndin nykyisil keryempii yllepitaa,

siin

saa-

rnahdoll
vuttaa?

ryo on,rllrrt csilld urtrun muxssa tiiman
vuoden alussa rydns:i pririttrineessl kilpailutvoryhnriissd. -fohtoi-xiritds oli, ett:i riittlvdn
suuri tvdeLikejdrjestelrn;in tekniikan uudistus antaisi svslykscn rakentaa yhteisi:i tie-

hcnkilot, jotkr olivat jirjcsrclmln ruke ntaneetkin. Kun menetclr:riit ja ratkaisr.rt

kuutusmaksujen .ja rahastojen laskemi-

d

tietohaltinnosta ia
yleishallinnosta
vastaava johtaja

tr[ffi1*ffi
misen arkinen tietovarasto.

Niinpi Alaluu-

suasta Tyrielake.fi -palvelu

sopii mitd par-

ffiflHFj-l

haiten jirjestelmdn yhteishankkeeksi.

-

On

aa

selvdd, ettd pienten laitosten ei

yksin kannattaisi yrittdl tehdi vastaavaa
klyrrin vdhdisyyden j a korkei-

a

jiir.iestelmdd

C

I

den kustannusten takia.
Vaikka toki elikekassoilla on omia Internet-sovellul<siaan ja sditiciilh sisdisil Intranet-sovelluksia, Alaluusua uskoo,
seen

palveluun kohdistuu runsaasti odotuksia.

Tukea omimmalle palvelu[[e

Kaikki oikea tieto, mikd auttaa ymmirrimddn tytielikerurvaa paremmin, tukee

palvelua mycis kassoissa ja sddtidissd. Niiden asiakaskunnan kokonaisryrieldketurva
voi rakenteeltaan poiketa paljonkin keski-

verto tyrielakkeensaajien turvasta, koska
lisleldketurva on yleistd eldkekassoissa ja
-seari6issa.
Eldkesddticiiden kentlssd on tapahtunut

viime vuosina muutoksia. Konkreettisena
esimerkkini Alaluusua mainitsee lukuisat
yksiryisteryt julkiset laitolaet, joiden asiak-

kaiden ryrielakerurva usein koostuu VELja TEl-eldkkeestd seki usein myris lisieldkkeestd.

Kun asiakkaalla on jo selvilld rydelaketurvan perusteet, kassojen .ia sditi<iiden
asiakaspalvelua hoitavat voivat keskittyi
enemmin henkilan lislturvan erikoiskysymysten selvitdmiseen.

-

lmo

ettl ylei-

koko ty<ielikejdrjestelmin kattavaan

On

h1we, etta

on yksi ja yhteinen

-

Koko tytieliikejti rjestetmdn yhteinen I nternet-palvelu vahvistaa

kuvaa tytieliiketurvasta ia tytieltikejtirjestelmtstd yhtendisend

kokonaisu utena,

sa noo

paikka Lihted liikkeelle oman eliketurvansa selvittdmiseksi, tavallaan

Hen vertaakin Tytielake.fi -palvelua

perinteiseen rycipaikan lakisddteiseen ilmoi-

siitl, missi elakelaitoksessa rycielaketurva on jdrjestetry.
tukseen

Hin muistuttaa, ettd tieto,

ta henkikia, kun hin siti eniten tarvitsisi
esimerkiksi rycipaikkaa vaihtaessaan.

Kiiynti kortti tulevaisuuteen
Puhelin siill'ttiil sijansa ty<ieldkepalvelusviestintdtekniikan kehiryksestl
huolimatta. Alaluusua perustelee titi silld,

-

sa, kaikesta

ettl puhelin tarjoaa luonnollisen vuorovaikutteisen kanavan asiakkaan ia virka,ilijan
velilla.
Puhelimessa on helppo tehdi rarkentavia kysymyksii.
Silti Alaluusua uskoo kuitenkin verkkopalvelujen merkiryksen jatkavan kasvuaan.

- Viela runsas 10 vuotta sitten s:ihktiisiin maksupalveluihin uskoivat vain harvat
ja nyt ne ovat useimpien arkipdivld.

Niinpa ryrieldkepalvelussakin on slyti
hyvaksi uusia slhkriisii palveluita,

kiiyttii

silla ihmiset ovat yhe tottuneempia tiedon

etsimiseen Internetisti.

Nuorille olisi eriryisen tdrkeil ry<ielak-

sisdltimin perusrurvan esittely. Mytihemmin, kun eldke alkaa ka/a Lihemmakkeen

si, haetaan enemmdn selvdi tietoa ryr;elakeoikeudesta ja ryrieldkkeen mdirdstd.

- Vfiiarvoista

ei myriskddn liene, ettd

Ty<iel:ike.fi tuo osaltaan kaikille asiakkaille

oman

Ty6elike.fl:st5.

missd ryti-

elaketurvaa hoidetaan, ei useinkaan tavoi-

henkil6 vol liih-

el6keturvansa selvlt.
tflmiseksl yhdesti
yhteisesti palkasta,

yksi selvd ovi

rycieliikemaailmaan, Alaluusua sanoo.

mlelesti on hyvi,

tei lllkkeelle

ettikejohtaja An neli Alatuusua elii kekassoja

ja -siitititiitti palvelevasta Oy Porasto Ab:sta.

Annell Alaluusuan

etti

nen

a

T

I

gissa,

mutta asiakkaat ympdri Suomea.

Kenties viimeaikaiset tyciehketurvaan
valmistellut uudistukser ovar saarraneet
herittdi osassa ihmisie himmennystd.
- TydeLike.fi -palvelu vahvistaa oikealla tavalla yhtendistd, rurvallista ja nykyaikaista kuvaa tyrieldkejlrjestelmdstd myos
kassojen ja siitiriiden nikrikulmasta.

E

.l

palvelun aiempaa rasa-arvoisemmaksi.
Tdlld Alaluusua viittaa siihen tosiasiaan,
ettl useimmat hajautetun ryrieldkejdrjestelmdn pddkonttoreista toimivat pddkaupun-

r,ia

Tekti: Kimmo Kontio

Kuvo: Tuulikki Rautio
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Puheeniohtaja Timo Havu:
Yksityisen puoten etdkkeiden muutoksenhakua hoitava eldketau-

Ettikelautakunta

gnvalmis

-

pssaeroon
oo

Bud

takunta on puheenjohtaiansa Timo
Havun mukaan valmis toimimaan

itseniisen6.

jettitaloud elli nen ja fyysinen eri ltisyys Eldketu rva kes-

kuksesta tistiti eliiketautakunnan statusta ia korostaa
uskottavuutta asiakkaiden silmissS, hdn arvioi tyytyvdisend.

E

e, milloin $ysinen pesdero
toteutuu, on vield auki. Uu-

vitsee my<is uuden nimen. Parhaina vaih-

tenkin jo katseltu alkuvuo-

su on siis toivomuslistalla.

sia roimintaneliditd on kui-

den aikana, esimerkiksi Itd-Pasilassa hovioikeudclta vapautuvia t iloia.

-

Paras vaihtoehto

olisi, ios kaikki kol-

me muuroksenhakulautakuntaa toimisivar
samassa talossa. Jo

nyt kasitelliln paljon

samojen asiakkaiden asioita. Tulevaisuudessa yhteistycin rarve kasvaa varmasti

huomattavasti, kun nykyinen tyoeldmdn
suunraus pdtkattiihin .ia ulkoistamiseen alkaa todella ndkyd eliketurvassa, Havu ennustaa.

Tdhen saakka eldkelautakunta on toiminut Eliketurvakeskuksen tiloissa ja

osittain organisatorisesti sen osana. Samalla tavalla valtion eldkkeiden muutoksenhaku on hoidettu Valtiokonttorin yhtey-

ja kur-rtapuolen eleketurvan muutoksenhaku Kuntien elakevakuutuksen

dessd

yhteydessd.

Elikelautakunnan budjetti on ollut

osa Ellketurvakeskuksen

budjettia ja Eld-

keturvakeskuksen tilintarkastus on koskenut myos elekelautakuntaa. Tirlossa olevat
uudisrukset saattavat siirtll ellkelauta-

kunnan talousarvion kasittelyn jollekin

riittdvdn ulkopuoliselle taholle, esimerkik-

si sosiaali- ja terveysministeriolle.

Sekd elekelautakunnan ettd Eldketurvakeskuksen kanta on. ettd lautakunta tar-

W
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toehtoina pidetlln elikeoikeutta tai elike-

turvaoikeutta. Tamdn suuntainen ratkai-

Tomun tietH
Naiden muutosten liikkeelle sysidjdnd on

Toimeentuloturvan muutoksenhakuko-

mitea Tomu. Se esitti rnietinn<issldn viime

vuoden lopulla, ettl elakelautakunta, valtion elekelautakunta ja kuntien elakelautakunta yhdistetddn eIeketurvan muutoksenhakulautakunnaksi.

Tarkoitus on, etta elekelautakunnan

irrottautumiseen liitryvdn lain ja toimeenpanomddrdysten muutokset saaraisiin voimaan vuoden 2003 alusta. Seuraavan vuoden tilikausi alkaisi noudattaa uutta talousarviomenettelyd. Valtioneuvosto aset-

taisi uuden eldkelautakunnan nykyisen

laurakunnan toimikauden pldtryessi vuoden 2004 alusta.
Havun mukaan eldkelautakuntien var-

sinainen yhdistyminen tullee ajankohtaiseksi vasta sen jdlkeen, kun vuonna 2004
toteutuvasta Vilma-uudistuksesta on saatu kdytlnnon kokemuksia. Vilma ei sinllleen vie lautakuntia yhteen.
- Ehkii vuonna 2010 myos kunnat ia

valtio ovat mukana samassa tyoehkelaissa
ia on vain yksi elekeoikeus, han heittae vision.

a

-

Tlmo Havun

mielesti

lautakuntlen

Elakelautakunta kasittelee

vuosirtain 4000 tapausr:r ja
niisri J000 koskee tyokyvytro-

,i

mlytta. Suullista kdsittely:i ei
pidi jerjestil vain sen vuoksi,

yhdlstymlnen tullee
kohtaiseksl Yasta sen
lilkeen, kun vuonna
toteutuvasta Yllmauudlstuksesta or

ettri asiakkaamme

sitl

haluaa.

On kannerrava vasturrra siirrikin, ettei kcsittelystii aiheudu

kiytinndn

asiakkaalle rarpeeronra kuluris-

lautakuntla

- Kun lalketieteelliset dokumentit, selvitykset ja lishsel-

kra.

Vitma ei

t

I

virykset on jo kdyrert:ivissd, on
tarkoin mietittdvi, mirri lisiva-

laistusta asiakas voisi suullisesti
tuoda? Eliiko jossakin sellainen k:isitys. err:i eldketurva-asioihin voi vaikuttaa pelkiilll puhumisella? Tai silla, erta nakee

silmistd silmddn lautakunnan
.jdsener?

Harva rierdd erukJreen

sitikian, ettei valirusta

koske-

ja pldtdksenteossa kuitenkaan saa olla
liisni yli mldriistd vdke:i.
Lakiasioihin liitryvat asiar
vassa keskustelussa

ovat mami ja maija meikdldisille
qystin vieraita, suulIisen kesitte-

lyn vuoksi voidaan kokea, etrr
avuksi tarvitaan juristi. Kuinka
suuri on vaara, erra suullinen kesittely kdy kylle kalliiksi kukkarolle, mutta ei tuota toivottua tulosta?

-

Onko esteit5?

Monta kertaa laakerijesenen asianruntemuksen turvin esittelijen hylkievae esitys

Uudistukseen toivottiin myos esteellisyyssiinnristol, mutta sellaista ei ole tulossa.
Katsottiin, errl vuonna 2001 voimaan tulleen oikeudenkdymiskaaren esteellisrys-

kaanryy mydnnciksi. Leakerijisenelte saatetaan toisaalta tivata, "miti ihmeen toitd
tuollaisella kadella pystly tekemiiln?".

sdlnncistci on

Ansa edessd

riittdvi.

- Ennen esteellisl.ysrajat olivat yksinkertaisia, mutta samalla tavoin kuin yleislausekkeet laeissa ovat muurenkin lisddnryneet, mycis esteellislysrajar ovat muurruneet suhreellisiksi. Esteellisyydestd ovat

erityisesti leakdrijasenet olleet tulilinjalla.

Vastuu epdmieluisista piitciksistl asetetaan vddrin perustein heidln kontolleen,
Havu pohtii.
- On totta, etta ldekarijasenen rooli on
esimerkiksi tyokyvyttomyystapauksissa
trirked, mutta elakelautakunnan pidtokset
syntywdt kuitenkin tuomarikollegiossa.

Tomun elekelautakunnalle ruomar muutokset ovat Havun mukaan vaikutuksiltaan voittopuolisesti muodollisia. Poikkeuksena hIn pitdd suullisten kdsittelyjen
kynnyksen madallusta. Komitea esittdd
niiden jdrjestdmistl muutoksenhakulautakunnissa samoin perustein kuin nykyisin
vakuutusoikeudessa. Vakuutusoikeus on

tlltd osin viitoittanur johdonmukaista

kdytlntcii, ja prosessuaalisesti tdml on

hlwd ratkaisu. Kuitenkin se mycis mietityttiid Havua.

Erittdin suuri. Vakuurus-

oikeudesra tiedetddn muuramia
tapauksia, joissa suullinen klsittely on tul-

lut maksamaan kymmeniri tuhansia markkoja, Havu kertoo.

Toinen vaara-asia liittw hdnen miclcstddn toimeentuloturvaa koskevan oikeudenklynnin luonteen muuttumiseen. Oikeusturvan tulisi olla kaikkien ulottuvilla
ja kaikille helppokdyttriinen. Liian laajassa

klytetty suullinen kasittely ei tlt:i
tavoitetta vrilttlmdttl edistl. Lisiksi on
mitassa

mietittdvi oikeusturvajdrjestelmdn kustannus-hyory suhdetta.
- Mita enemmdn juridiikkaa ja krumeluuria asioiden hoitamiseen IisdtIhn,
sitl suuremmaksi kasvaa riski, ettei kaikille tarkoitettu palvelu enli:i olekaan kaikl<ien kiytettdvissii, Havu sanoo.

Tekti : Greetta

Lom mi nen
Kuvo: Niko Nurmi
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Tydettikelakeia voidaan
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uttaa tava[[isessa

[ai nsddtd m isidrf

estyksessH

niin, ettd muutokset koskevat mytis voimaantulohetkettti tyti- taivirkasuhteessa olevia. Sen sijaan voimaantutohetkeen mennessa kertynyt eldke-

ts;

turva saa perustustain omaisuudensuoiaa. Siihen eivoida tehdd kuin
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tytietii ketakeia katsotaan perustuslai n valossa.

eviiella 2000 voimaan tullut perustuslaki sanoo, ettl perustuslain
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annetaan ansiosidonnaiselle,

sesta tulevaisuuteen kohdistuvasta odotuksesta

ansairuksi karsottavalle roimeenUutena perusoikeutena lakiin tuli
perustoimeentulon turvaan. Thrkoitus ei
turvata yksittdisii sosiaaIiturvaetuuksia tai

ei ole missdln vaiheessa peritty vakuutusmaksua, jonka vastikkeesta olisi muodostunut perustuslain suojaamaa omaisuutta tai siihen rinnas-

riskitilanteita koskevat lakisdlteiset turvaidr-

eldkeoikeus olisi turvattava. Se voitaisiin tehdd

tasoa sellaisenaan, vaan tiettyjd sosiaali-

PerustuslainsdldCntrimme ei sisallii yleisti
taannehtivan lainsdldlnnon kieltoa. Sitcn taanlainsiiddnnon kielto on johdettava

nimenomaisesta perustuslain sirinnokkuten omaisuudensuo jasddnnoksistI

f

johtuvat palkankorotukset heijastuisivat taannehtivasti )o ansaittuun elakeoikeuteen. Tellai-

Perustuslakivaliokunnan kannanotoissa on
havaittavissa erldn laista valtiosdintti-

tettavaa pldomaa.
Sen siiaan uudistukseen mennessi

kerrynyt

siten, ettd vakuutetuille laskcttaisiin nykyisen
lain mukainen ehkckerrymi eli vapaakirja uudistuksen voimaantuloon asti. Tdstl midrlstd
annettaisiin muutoksenhakuoikeus. Tallainen
ryrielikekerrymdn tekninen katkaiseminen uu-

den lain voimaantuloon nlyttdisi olevan sopusoinnussa perustuslakivaliokunnan aikaisempien kannanottojen kanssa.

ista luottamuksensuojaa henkiloille,
ovat aiempien siinnijsten mukaan
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kiinnittlnyt huomiota riittlvln pit-

i.r !:

siirrymiaikaan esimerkiksi ehkkeeseen oi-
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vaa ikiie korotettaessa
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os tyoeldkkeiden kokonaisuudistuksessa
in eldkepalkan uusi laskusdtnto siettd TEl.:n eldkepalkkaseennoksen kymmevuoden aika pidcnnettdisiin vuosi vuodel-
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pian muutoksen voimaantulon jIlNiinpi pcrustuslakivaliokunta on Iausun-
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tyouraa koskevaksi, muutokseen ei perustuslakivaliokunnan aikaisempien tulkintojen
mukaan rxiyttiisi olevrtn estett:i.
Perustuslailla ei suojata sitii, ettd tulevirisuudessa mahdollisesti saatavat

karrildrin noususta

SUoiataan?

Perustuslakivaliokunta on toistuvasti todennut,
ettd henkiltjn oma, palkkaan perustuva elakekertymd kuuluu omaisuuden perustuslainsuojan piiriin, vaikka ehke ei viele olekaan erdintynyt maksettavaksi. Ndkemys heijastaa eldkkeen jatkopalkkaluonnetta.
Perustuslainsuoja ei koske voimassa olevan
ckikej drjestelyn suoiaamista. Siksi lainsriitdjd voi

muuttaa tavallisella lailla ja omaisuuden suojan
mitenkd:in estdmettri palvelussuhteessa vie[i olevien eldkkeen kerryrnisti, elakeikaa ja eldkkeen
tavoitetasoa epledullisempaan suuntaan.
Valiokunnan mukaan valtiosdlntooikeudel-

linen kdsirys henkikin itsensd ansairsemasra
konkreertisesta eleke-edusta liittyy tdysimddrdisesti asianomaisen
seen vanhuuseldkkeeseen.

ryristi kerrynee-

Tyrikpyttdmyyseldkkeen tulevaa aikaa
koskevaa osuutta ei ole samassa mielessi
ansaittu tyripanoksen vastikkeena, joten
tdltd osin jirjestelmi perustuu vihdisemmin ansaintaperiaatteeseen kuin vanhuuselikkeen osalta. Vastaavasti tulevan ajan
laskentasddntcid voidaan omaisuuden pe-

rustuslainsuojan kannalta muuttaa vlljem-

min kuin esimerkiksi vanhuuselikkeen

miiriyrymisperusteita.
Tyrittrimyysehkkeen edellyryksia tiukennettaessa perustuslakivaliokunnan kan-

ta

oli, ettd sddnnrisehdotukset eivit vaiku-

ta lakiehdotusten kdsittelyjdrjesrykseen.

Myciskddn puolison perhe-elakeoikeus
ei ole henkilcin itselleen ansaitsemaa konk-

reettista taloudellista etua, joten se ei kuu-

Muutoksen aiheuttamaa elekkeiden tason alentumista ei valiokunnan mukaan
voitu pitdd oleellisena, kun samalla otettiin

huomioon pienituloisimpien osalta kansanelikkeen kompensoiva vaikutus.
Tata tulkintalinjaa seuraten valiokunta
katsoi myris vuonna 1995, etre ehdotettu
elakepalkan laskenratavan muuros voitiin
toteuttaa tavalIisessa lainsddtdmis j lrjesryk-

vasta vuodesta alkaen.

ta eikl sellainen yleenslkddn nauri perus-

jdrjesryksessl, kun ei ole puururtu

tuslainsuojaa.

sussa

via sdinnriksid muurerriin vuonna 1977 si.
ten, ette "neljdstd viimeisesti vuodesta kak-

si parasta vuotta" -sddnnristd siirryttiin
klyttdmiln "neljdsti viimeisest[ vuodesta

kaksi ansiotasoltaan keskimmdistl vuotta"
-sddntri<in. Vuoden 1996 alusta elakepalk-

kaa

alettiin laskea siten, ettd se on rycisuhenintdin kymmenen viimeisen vuo-

reen

den indeksitarkistettujen palkkojen keskiarvo.

Molemmat elekepalkkaan tehdyt muutokset sisdlsivdt asteittaisen voimaantulon.

Kumpikaan ei puuttunut ennen lain voimaanruloa pddtryneiden rycisuhteiden eldkepalkkaan eika site ennen sartuneisiin eldketapahtumiin perustuvien elakkeiden eldkepalkkaan. Jllkimmdisessd muuroksessa
elakepalkassa huomioon otettavia vuosia

lisdttiin elakepalkkavuosiin asteittain, yksi
kerrallaan kunnes kymmenen vuotta tulee
tdyreen.

Perustuslakivaliokunta piti jo vuonna

7 mahdollisena muuttaa tavallisella
lailla eldkepalkan laskentasidntrid eldkkeensaajalle heikommaksi. Valiokunta
kiinnitti tuolloin huomiota siihen, ettl
lainmuutosta seuraavien lihimmdn kol197

men vuoden aikana eldkkeelle siirtJvien
eldketaso ei alene.

@

Tavallisessa lainsiitdmisjlrjestyksessd

voidaan siis toteuttaa myris lain voimaantullessa jatkuviin ryo- ja virkasuhteisiin asteittainen eldkepalkan laskennassa huomioon otettavien vuosien mddrdn lisidminen
vuosi kerrallaan lain voimaantuloa seuraa-

Perustuslakivaliokunnan mukaan elakeikia
on voitu korottaa tavallisessa lainsddtdmis-

Eldkkeen perusteena olevaa palkkaa koske-

.

maantullessa olevissa rytisuhteissa.

maa (edunjittdjin kuolemaa) kysymys on

Eliikepatkka joustaa
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Valiokunta totesi lausunnossaan, ettei muutoksella ole taannehtivia vaikutuksia ja se toteutetaan liukuvasti lain voi-

Etlikei kiiii on korotettu

ainoastaan odotettavissa olevasta oikeudes-

g

Tilp-

MF

sessd.

lu omaisuuden suojan piiriin. Perustuslaki-

valiokunnan mukaan ennen eleketapahtu-
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jo mak-

oleviin elikkeisiin eika estetry jo annetun ennakkopddrriksen toteurumisra.
Nain tehtiin, kun yksilollisen varhaiselikkeen ikeraja nosrerriin 55 vuodesta 58 vuoteen. Mytis rydttrimyyseldkkeen ikiraja on

voitu nostaa 55 vuodesta 60 vuoteen. kun
lainmuutokseen on liitrynyt riittivd siirrymisaika.

Valtion elakelain kdsittelyssa perusruslakivaliokunnan kanta oli, ettd julkiset elakejdrjestelmdt voitiin muuttaa tavallisella

lailla TEL-jarjestelmin tasoisiksi. Elekeetujen heikennykset eivdt koskeneet lainkaan niiden voimaantullessa 55 vuotta
tdyttlneitd. Tdtd nuoremmille heikennykset toteutettiin asteittain ja alle 35-vuotiaita
muutokset koskivat tdysimiiriisesti.
Thvallisen lainsddtdmisjirjesryksen pii-

rissi ovat muun muassa sdlnnokset eldkeiistd, elikekerrymdstd ja eldkkeiden tavoitetasosta. Tilanne olisi toinen, jos muutokset toteutettaisiin tavalla, joka joltain osin
saisi aikaan ellke-etujen kohtuuttoman

Suomen perusoikeusseenntistti uusittiin vuonna 1995

kokonaisuudessaan ia siirrettiin sellaisenaan uuteen
perustuslakiin, ioka tuli voimaan 13.2ooo. Pelusoikeusuudistuksen tavoitteena oli
yksittin oikeuksien perustuslaintasoisen turvan laaientaminen ia vahvistaminen.
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T
if

Ythitelten tavoite painottui
perusolkeu ksien viilltttimtiin
soveltettavuuteen ia yksityisten lhmisten mahdolli-

lin.i

suuteen vedota perusolkeus-

siinntiksiln. Uutta oti taloudellisten, sivistyksellisten ia
sosiaallsten oikeuksien kiriaaminen perustuslakiin kansalnvllisten ihmisoikeussoplmusten mukaisestl.
Ty6elii kef

,r ,,..

I

irlestehelle

perusoikeuksissa on otlut
keekelstl omalsruden suoia,
foka oti turvattu io alkalsemmllla perusolkeusstf,nndksilt5. Tarkoltuksena onkin
seilyttiii aikaisempi tulkin-

takiytintti.

heikenrymisen.

\.-

Valiokunta totesi valtiosiintcioikeudellisesti olevan oleellisinta, ettei muutoksella puuturru siihenastisten sddnncisren mukaiseen eldkekerrymlln. Lislksi valiokun-

ta kiinnitti huomiota siirrymlkauden
jestelyn kohtuullisuuteen.
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tytihistoria

elilkepatkan
pohiaksi
Telan gattupin mielenkiin-

toisin tutos oti elHkepatkan
uuden laskentatavan vahva
kannatus. Yti 6o prosenttia

katsoi, ettti eltikepalkka

pittiisi laskea koko tyduran
ansioista. Mutta ketkii
vastustivat ja miksi?

m

leinen klsitys on, ettri akavalaiser ja
julkisen sektorin tycintekijlt kannattJVat elakepalkan laskcnlista ny-

kyiselld rrualla eli sircn. ctra sc [ritkissl tydsuhteissa edustaa vakiintunutta ansiotasoa ennen eldkkeelle siirtymistd.
Tytralan yksiryistl tai julkista luonnetta ei Telan gallupissa kysytry joten eri sektoreiden tyontekijoiden mielipiteistd ei gallupin tuloksista saa

suoraa vastausta.

Ikdryhmittlin tarkastellen nykyisen laskentatavan kannatuksessa on selvil eroja. lkdlntywlt

kannattavat muita enemmln nykyistd mallia.
50-64-vuotiaissa lehes puolet on nykyisen eldkepalkan kannalla.
Ikaiin tyvlt ehkri arvio ivat nykyisen elikepal-

kan edullisemmaksi palkkakehityksensii perusteella, koska kysymyksessd sanottiin el:ikkecn
mddriytyvin kymmenen viimeisen tyossdolovuoden perusteella. Huonosti tunnettua tydsuhdekohtaisuutta ei kysymykscn muotoilussa tuo-

tu lair-rkaan esille.

Nuoremmista nykyistd mallia kannatti nel-

oikeudenmukaisuuteen ja rahojen riittlmiseen on
vahvistunut entisestd. Ndin siitd huolimatta, ettd
keskustelu elekepommista on pysynyt virelnd.
Yleinen hyvcntahtoisuus sosiaalietuja kohtaan tulec esiin myos Kelan tuoreessa mielipide-

tutkimuksessa, joka on tehty Helsingin yliopiston kanssa. Siind yhdeksdn kymmenestd oli siti

mieltd, ettd kansaneldkkeet ovat liian pienid.
Lis.lksi

tasoa

min keskiasteen koulutus ja toimihenkilciasema
olivat muita yleisempie nykyisen mallin kannattajakunnassa. Nlmri ominaisuudet ovat myos
yleisia julkisen sektorin hoitoryo- ja virkailijapainotteisessa henkiltistdssd.

utukscn j a tyottcimyysturvan

pidettiin liian matalan:r.

Myiinteiselh asenneilmastolla on jotain teken-ristd t:rloudcn suhdanteiden kanssa. Hlwind
aikoina suopeus lisidntyy ja huonoina asenteet
kovencvat. Kovenemiseen osaltaan vaikuttavat
laman :rikana julkisessa keskustelussa voimistuvat liinenpainot sosiaalimenojer-r kasvun tuhoisuudcsta ja epailyt rahoituksen riittdvyydestc.
I

kddntyvien eldkehalut

Mielipiteet sopivasta clakkeelle siirtymisen iastl
ovat nousseet vuodella eli keskirnilirin 61 vuoteen. Tllos saartoi tutkirnrrkscn raportinkin mukaan johtua kysymyksen johdannon nruuttumisestil.

-lulos

on ymmdrrett:ivii viime vuosien eldkekysymyksid koskevan keskustelun valossa. SiindhIn on toistettu, etta elikkeelle siirtymistri pitdisi saada myol'remmdksi. Eri kysymys on, missd
mridrin tulos ennakoi k:iyttlvtymiserl muutosta.
Ldhimm:in kymmenen vuoden aikana tyostri eldkkcelle siirqwien rnielipiteet ovat ongelm:rn
kannalta merkitvksellisimpiri.
Tydssl olevien ikl:inrwien vastaukia ei Telan
gallupin raportissa kuitcnka:rn kerrota. Ikaluokittain v:rstaukset on ryhn-ritelty, mutta ikAluokassa
50-64 on myos eldkehisid. IkIryhmln elakeikamielipide, keskimddrin 61 vuotta, on s:rma kuin
rycissii olevien.

Muista eldkkeelle siirtymiseen liittyvien kysymysten vastauksista voidaan kuitcnkin arvioida
ikliinrywien elekehalukkuutta.

Yli puolet ikldntyvistl eli 50-64-vuotiaista

jdnnes vastaajista. Myos heiddn vastauksiinsa on

saattanut vaikuttaa ryosuhdekohtaisuutta koskevan tiedon puuttuminen.
Sukupuolen, asuinpaikan tai puoluekannan
mukaan ryhmiteltyni ei ollut selvi:i eroja eri
mallien kannatuksen suhteen. Sen sijaan ylem-

sai rausvaku

itsisi tyoklvyttomyyselakkeen kuntoutuksen
sijasta, nrikl on selvristi enemmrin kuin nuorem-

val

missa ikiryhmissd.
Tyoel:ikeu udistuksessa 63-(rB-vuotiai I le tarjotaan 4,5 prosentin elakekarttumaa palkkioksi
tyossd jatkamisesta. Elikkcelle siirtyisi kuitenkin
kaksi kolmesta 50-64-vuoriaasta, kolmanncs jat-

kaisi tydssi vield 63 iklvuoden jtlkeen.

Osa-aikaelake 5B-vuotiaana uusin ehdoin
kiinnostaisi kolmannesta ikilntwien ikaluokl<aan kuuluvista.

Asenneilmasto suopea
Asennevdittcmissl seki trendi ettl prosenttiluvut
osoittivat asenneilmaston olevan suopea tyoelck-

kcille. Ansioperiaatetta kannattivat klytlnntillisesti ottaen lehes kaikki ja usko ehkejlrjcstelm:in

W
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Edclla olevien tulosten valossa iklintyvien

halu cLikkeelle vaikuttra yhii melkoisen voimakkaalta.

Kokonaan roinen asia on eliikepoliittisten
toimenpitciden vaikutr.rs. Niilla voidaan eri elikkeiden ikiirajoja nostaa ja saada keskimdlrlistd
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tutkltuttanut Suomen Gallupilla

kansalaisten tyiiellkeasentelta useaan
otteesecn, edelllsen kerran vuonna 19g8.
Yllmelsimmit haastattelut tehtiln mar.
ras-ioulukuun valhteessa.

elakkeellc siirtymisen ikien lisaa vuosia ja
kuukausia. Kysymys ei silloin ole, mitd
ihmiset haluavat, vaan miten he voivat
t(ayrraytya.

Toistuvia tutkimuksia
Tela on tutkituttanut Suomen Gallupilla
kansalaisren ryde[ikcasenreira uscaan orteeseen, edellisen kerran vuonna 1998.

Viimeisimmiit haastarrelut tehtiin marras-

joulukuun vaihteessa.

on haastattelutilanteessa taipumus olla
mielti vdittlmdn kanssa. Toiset sa-

samaa

navalinnat - esimerkiksi "On vdlrin,

ette..." - antaisivat aivan erilaisia tuloksia.
Monien syiden vuoksi gallupeista tehdyt ennusteet ihmisten klyttdytymisestd
voivat olla harhaanjohtavia. Ihmiset saattavat vastata haastatteIussa yhdelld tavalla,

mutta kun elekkeen mahdollisuus rai tarvc tulee omakohtaiseksi, voi klyttiytyminen olla toisenlaisra.
Galluppien tulosten tulkinnassa olisikin syytl varoa suoraviivaisia lohtoplircik-

Samoina pysyncer asennevlittimlr
ovat usein muotoiltu gallupeissa yleiseen

sie. TLlokset tulee suhteuttaa

etti..." -twliin. Tiedet:irin, ettd ihmisilld

kimuksiin ja yleisesti tiedossa oleviin seikkoihin ihmisten kdyttlytymisestd.

hieman johdattelevaan "On oikein,

Telan galluppien vahvuurena ovar rois-

tot. Koska kysymykset ovat olleet samoja
vuodesta toiseen, voidaan niiden perus-

reella tehdd luorerravia havainroja asenne-

ilmaston kehityksestd.
Niiss1 havainnoissa trendi on tarkelmpi kuin t:ismillinen prosenrriluku.

Niinpe viimeisimmdn gallupin voidaan
katsoa luorettavasti osoirtaneen, ertl ry6-

ehke ja sen perusperiaatreet nauttivat laajaa kannatusta suomalaisten keskuudessa.

muihin tut-
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ksti : Pi rkko I iiiiske lii i n e n
Kuvo: Honne Nykiinen
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tybtttimyyden

ku

in ty0tt6myyseleke putkesta

iohtuvat syyt. Edes putken
takkauttaminen ei parantaisi

toimet sen

IJ J.l

Putkeen sekH vetoa ettii
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Tyrittomyyseldkeputkeen siirtymisessi on

yksiloiden elekchakuisuuteen

53 vuotta.

Elikehakuisuurecn viittaa mycis vuonna 1997 tehty putken alaikdrajan nosto
kahdella vuodella. Vuonna 1996, jolloin
ikdraja oli vieli 53 vuotta, ty6ttdmiksi tulon aste nousee heti 52 iklvuoden jalkeen.

romyyselikeputki voi alkaa 55-vuotiaana.
Vuoteen 1996 asti putken alaiklrajana oli

kuksen raportista "lkiilntyvien tyottrimyys ja tydttomyysel:ikc".

ikiinrlvct

Kuva r. 48-6o-vuotiaiden tydttdmiksituloasteet Yuosina 1996 ia 1999.*)

T/\
T/

tldn taloudellisesti kannattavaan ajankohtaan. Muussa tapauksessa yrityksille olisi
edullisempaa irtisanoa tyontekijoitddn
ennen putki-ikrd ja vilttyd elekevastuilta.

Vuonna 1999 vastaava nousu tapahtuu
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Ti,rlosten mukaan korotuksesta "kersi-

neet" 53-54 -vuotiaat pysyivdt myos rytissd aikaisempaa pitempddn ja entistl suurempi osuus 53-54 -vuoriasta ryottomistd
ryrillisryi. Jos tytitttimriksi tulo tai ryollisryminen olisivat t:iysin putkimahdollisuudesta riippumattomia, niin tuskin olisi kdy-

mansa midrdn vihentdmiseen, sille sen
kayttri on ry6ilmapiirin sdilymiselle selvis-

ti houkuttelevampi

tapa kuin muiden ir-

tisanomiskeinojen. Laman jilkeenkin
tyottcimyyseldkeputken kdytto on jatkunut, vaikka muun ikristen irtisanomiset

7999

6o

rka

*) Tytitttimiiksituloaste kuvaa tyiittiimiksi tutteiden osuutta edellisen vuoden
tytillisistii. lkii ja katenterivuosi tytittiimiiksitulovuoden mukaan.

WW

iklvuoden jalkeen.

Tytittomyyseldkeputki on myos kannustanut yrityksid putki-ikiisen tycivoi-

t996

58

korotetun alaikdrajan kohdalla eli 54

nyt.

\

\.--\

pystyvdt ainakin jossakin mId-

rin sddtelemddn tytiellmdstd vetdytymis-

vasta

6

liittyvii

tydttdmyyspdivirahaoikeutensa
tybttrimyyselakkeelle saakka ja siirtyi
myohemmin vanhuuselakkeelle yleensl
65-vuotiaina. Tellaisen idrjestelyn on
epdilty hidastavan tytitttimyyden alentumista ja kiihdyttivin ennen aikaiselle
elakkeelle siirtymistl. Nykysllnnriin tyot-

nee piakkoin ilmestyvlstd Eliketurvakes-

lo

tytinttii

piirteiti. Putki-iklisten selvdsti korkeampi riski tulla tydtt<imiksi heitd hieman
nuorempiin verrattuna viittaa siihen, ettl

S1yt tyottomlysehkeputken kdyttricin
ovat kuitenkin monitahoiset. Tama ilme-

ot

il

kenen etu?

r

tievitys-

a?

r

rl)

ovat vdhentyneet. Etenkin 53-54 -vluoriai-

den ryottrimdksi tulon riskin alentuminen
putken alaiklrajan korottamisen jalkeen

viittaa siihen, etteivdt kaikki irtisanomiset

ole olleet aivan vdIttimritttimid.
Kannusravuuteen liirryy myos tyottomyyseldkeputken kryttri silloin, kun sen
tavoitteena on ehkristr yritykselle mah-

dollisista ryiikpyttrimyyselekkeelle siirtymisestl koituvia eldkekustannuksia. Tame

Tytimarkkinoiden kehitys
ratkaisee

ryrinantajia 990-luvulla.
Molemmat talouden toimijat ovat siis
kumpikin tahollaan vaikuttaneet tydttomyyseldkeputken kiyttd6n. Yrityksille

Ikddnryvien tyrittomyys on merkittlvdssi
mddrin seurausta tyomarkkinoiden yleisuus ei selitd

hentdi tai uudistaa tyovoimaansa. IkI6ntyville se on tar.ionnut vakaan ja melko

viela olleet ryottdmrysehkeputki-idssd.

mahdollisuus koskee erityisesti suuria
1

putki on tarjonnut sopuisan keinon vd-

kohtuullisen toimeentulon ry<iehmen ulkopuolella.

Etiikepotitiikatta
vaikutusta

sitl, etti lama-aikana rydttomiksi tulivat kaiken ikdiset, ja ettd siitl
kdrsivit mycis ne ikaantyvit, jotka eivdt

Ty<ittcimyysriskid lisddvien ominaisuuksien on havaittu olevan lisdksi erityisen tJypillisid ikeanryville. Heilld on keskimddrlistd selvisti heikompi koulutustaso ja he asuvat usein taloudellisesti taantu-

Osavastuu tyrittdmyyseldkeputken

kiyt-

tdon on tytivoima- ja eldkepolitiikasta

pdittlvilh tahoilla. Ne ovat

aikoinaan jdr-

jestelmdn luoneet ja siten sen kiytdn

mycis hlvdksyneet. TehryjI pddtriksid voidaan puolustaa silld,

sesth kehiryksesti. Yksilciiden elakehakui-

etti aina 1 990-luvun

villa seuduilla. Mytis rytinantajien ennakkoasenteet ikidnryvien ammattitairoa
kohtaan voivat heikentdd heiddn asemaansa ryoeldmdssi.

Monille yriryksille tycittomyyseldkeputken kdytto on ollut seurausta vdlttimirttjmlstd tarpeesta sopeutua roiminta-

alkuun asti ikldnryvan ty6voiman mddrd
suhteessa muuhun tyrivoimaan oli melko
pieni. Putken yhteiskunnalliset kustannukset eivdt tasta slyste olleet leheskaan
samaa tasoa kuin nykyddn. Sen sijaan putken kaytdlle - ikddnryvdt elikkeelle, jotta

ympdriston muutoksiin. Lamavuosien aikana yrirykset joutuivat vdhentamaan rydvoimansa mdIrd1 nopeassa tahdissa. Tdssd rilanreessa irtisanominen tydrromyyselakeputken kautta oli yksi - joskin varsin

yleinen kannatus.

rosti tyrittrimyysasteen vdhentdmistd.

vaatimuksiin kuvaa myris ryovoiman tarpeen laadullinen muuttuminen. Yhteiskunnan tietorydvaltaistuminen on vdhentanyt ikaanry'vin ty6voiman haluttavuutta koulutuksellisista syisti, ei tyritttimyys-

misen seurauksena tilanne on muuttunut

myyden syisti, ratkaisukeinoista ja kytkeytymisestl tytittrimyyseldkeputkeen

nuoret saisivat tytitl

-

lienee ollut laaja

Toimintamalli istui hJvin mytis silloisen tytivoimapolitiikan henkeen, joka
tyrillisyysasteen kohottamisen sijaan ko-

suosittu

-

keino.

Sopeutumista toimintaympdristcin

asti. Avoin kysymys on myiis, onko putken kdytto parantanut nuorten ja keskiikdisten tyomahdollisuuksia.
Harva kuitenkin kiistdd, ettei ulkoisilla

seikoilla kuten suhdannetilanteella olisi
merkittdvdl vaikutusta tycittomyyseldkeputken kdyttcion. Harva kiistdd mycisklln

siti, ettei ty6tt6myysellkeputkesta ole
juuri paluuta tyoelimiin tai ettei putken

iklrajojen korotus olisi lykdnnyt ikaantyvien tyritttimdksi tulemista.

Viestii vanhenee,
kasvavat

uh

kakuvat

Ikddntyvien tyottrimyys on valtaosin
1990-luvun laman perua. Laman .illkeen
50-64 -vuotiaiden tytittomlysaste oli ikdvuodesta riippuen 10-25 prosenttia. Nyt
tytittrimyysasteet ovat jo puolta pienemmdt.

Vaikka ikaantyvien rytittiimlys alenisi

edelleen, se on viela vuosia hankala ongel-

ma. Ongelman laaiuutra kuvaa se, etrl rytiministeritin tilastoimia 50-64 -vuotiaita
rycitttimie oli vuonna 2000 edelleen reilut
100 000. Kun rytivoimapoliittisessa tukitycissd tai koulutuksessa oli yli 10 000 ja
ryottomyysehkkeelle noin 50 000 samanikaista henkikie, oli kaiken kaikkiaan

ryottdmana tai vastaavassa tilanteessa 5064 -vuotiaista yhteensd noin 1 7 prosenttia.
Ongelman sitkeydestr kertoo se, ettr
50-59 -vuotiaista tyottomistl ty6nhakijoista noin puolet on ollur rytittomdnii vdhintdln vuoden ja noin kolmannes vdhintddn kaksi vuotta. Heidan osaltaan tycittomyyden jelki katoxs yleensl vasta van-

Ikaanryville rytittcimille se tarkoitti rytittrimyyseldkkeelle si irtdmistd.
N1.t laman ja vlestrirakenteen muuttu-

elekeputken olemassaolon vuoksi.
Monet kysymykset ikaanryvien ryrittri-

ja alhainen tyrillisyysaste on merkittivd

ovat auki. Tulkitsijasta usein riippuu, min-

huuselekkeelle siirrymisen

ka tai mitke seikat hdn esiin nostaa. Erolaloyqy siitd, kuinka paljon yksilot ja yritykset ovat ryottrimyyseldkeputkea aktiivisesti kdyttdneet. Myos tycittrimyysellkeputken merkitys voidaan nahdi kahdella

miten tyrittdmyyselakkeen kautta.

yhteiskunnallinen ongelma. Tahan yhteis-

kunnan eri vaikuttajat ovat vihitellen
puurruneet. Niihin toimiin liitryvdt myos

elakepoliittiset reformit tyrittcimyysehkeputkesta. Hlvdnd esimerkkind kdy vuoden
1 997 tycittcimyyselikeputken alaikdrajan
korotus. Srystd taikka toisesta korotus ohjasi yksikiiden ja yritysten kdyttlyrymistd

tydllisyyttd edistdvidn suuntaan.

tavalla. Toisaalta se voi lisltd putki-ikdisten tarpeetonta tyrittomyyttd, toisaalta se

voi

lykiti

korkean tyottrimyysriskin

omaavien tyotrrimdksi tuloa putki-ikean

myiitl

-

useim-

Vdeston ikddnrymisen vuoksi ikeenty-

vien tycittcimien ja tycitt<imyyselakkeelIa
olevien mllrdt uhkaavat hyvlssdkin suhdannetilanteessa kasvaa. Nykyisen taantu-

man pitkittyessi ne voivat nousta hyvin-

kin korkealle tasolle. Temen uhan torju-

miseksi mycis eldkepoliittisilla reformeilla

on tirked rooli.

luho Rontalo

El6keturvakeskuksen
tutkimusosaston ekonomisti
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Mahdollisuus
iiiiide eltkkeelle

tistt tytitttinnyfttt

Tuoreen selvityksen mukaan
[Hhes puolet 55-64-vuotiaista

tydtttimistii arvioi, etti elfikeputki vai kutti heidiin tyiittiimdksi jdlmiseensE. Heistti

suurin osa piti eliikkeette

siirtymistd viihintiitin tyydyt-

tflvtni ratkaisuna ia vain
kolmannes katsoi ioutuneensa etikeputkeen pakosta.

Noin ioka toisetta ty6ttiimyys-

etiikeputki ei vaikuttanut
tytitttimiiksi jiiiim iseen
lddn tavalla.

m

tr

nallisen tyrivoimatutkimuksen yhteydess:i kerrirtyTn rytr-

ikdistl viestod edustavaan haastatteluaineistoon ja siitd laadittuun raporttiin (Eleke-

turvakeskuksen raportreja 2001 :27).
Ikeanrywilta ryotttimiltd kysyttiin ryiittdmlyden syytl ja tyrittomyyseldkeputken
vaikutusta tydttcimiksi jddmiseen. Heiltd

kysyttiin mytis arviota mahdoll isuuksistaan
ja halukkuudestaan palata ansiotydhrin

ryiissl eldkeikiin asti.
Alle 55-vuotiaiden ja sitl vanhempien
v:rstauksissa oli selvd ero. Elikeputki-ikaiset
seke jatkaa

arvioivat rytillisrymismahdoll isuutens:r erittiin heikoiksi, kun taas 45-54-vuotiaat
suhtautuivat ryollisrymiseensl optimistises-

ti. Suuri

55-vuotiaista arveli s2ravansa rycitd hhimmin vuoden aikana.
E

it-

iedot perustuvat vuosikynrmenen vaihteessa valtakun-

osa alle

lSkeputkesta ei tyiittistytii

Ldhinnri vain eldkeputki-ikii nuoremmil-

le ryottomille oli tarjottu rydpaikkoja avoi-

milta tycimarkkinoilta ja mahdollisuuksia
tycillistyd tukitoimin. Alle 55-vuotiaiden
tyollistiminen on tierysti tlrkeId, silli

mahdollisia tytivuosia on vield runsaasti ja
valtaosa tdmlnikriisisti on hakeutum:rssa
ansioryrihcin. Sen sijaan enemmist6 55-59
-vuotiaista suuntautuu elekkeelle, ansiotyt)
on ensisijainen vaihtoehto vain noin neljdsosalle. 60 vuotta tdyttlneistd suurin osa on
jo ryottomyyselakkeellf ja ryuhon haluavia
on vain murto-osa.

r

m

t$fiE

kimuksissa.
Elfi

ke mietessti tytitttimiiksi

jtilidessti

Haastattelulla haluttiin selvittri:i ryiittomldn I i ittyviri kan n ustimia jaAdl rycittcimdksi ja varhcnraa ellkmyyselikejarjestel

keelle siirrymisti.

Elikeputki-ikiisille ryot-

trimille esitettiin seuraava rycitrrimyyselikeputken vaikutusta koskeva kysymys: Ikridn-

tlwien elakkeelle siirtym isessri on kiiytetty
ns. tyottiimlyselekeputkea eli cnsin pitk:iaikaiselle tytlttrimi.yspriivlrahalle

kcen eldkkeelle. Vaikuttiko

tiimi

j

a sen

jdl-

mahdolI isuus el:ikkeelle siirrym iseen'ltidln ryottd-

miksi iriJmiseenne trri irtis:rnomiseennc
merkittlvlsti, jossain mldrir-r vai ei Iain-

kaan?

Kysvmykscn sanamuodon perusteella ei

voida priltelld sitd, onko aloite irtisanomiseen tullut tycinantajan vai ryiintekijdn taholta. Sanamuoto harkittiir-r tarkoin ja laa-

dittiin

sellaiseksi, ettd siihen olisi mahdol-

Vuoden 2000 alusta voimaan tulleen
ryottrimi,ysturvauudistuksen yhtenl ravoit-

tyollist:i:i heidat avoimille ry6markkinoillc.

vaikuttaneen ratkaisuun. Tycitromlyselakeputkeen siirryminen on siis ollut tavalla tai
toisella esille hhes joka roisen tlmdnikdisen

Uudistuksen vaikutuksia ei rImIn tutki-

*

ovat jllneet vehaisiksi.
Pysyvdn roimeenrulon :rnravl tytittOmryselikejarjestelmi ehklisee ikri:in ryneiden ty6llistymistd. Vastaaviin priritelmiin
on tultu rekisteririetoihin lrcrusrrrvissa rtrr-

swllistdmittl kumpalkaan osapuolta jdrjestelmiin h1w;iksikdyttocin.
lytittom:it kokivat, ettd eldkeputki vaikutti irtisanomispldt<ikseen. Mcrkittriv:iksi
vaikutuksen arvioi runsas viidennes 55-64vuotiaista. Saman verran oli niitii, jotka arvioivat elikemahdollisuuden jossain mldrin

teena oli saada myris elikepurkessa olevat
aktiivisten tyrillistdmistoimien piiriin ja

laewre

musaineiston avulla voitu arvioida, mutta
saatujen kokemusten mukaan vaikutukset

Iista vastata

irtisanom ista koskevassa pdlitoksessd.

Ty6uran keston ja koulutuksen perusteella tar-

kastellen tyottomyyseldkeputki on vetdnyt tai
ryiint5nyt eldkkeelle hiukan useammin pi&dn ryc;uran tehneitd ja ammatiilisen koulutuksen saaneita

kuin heikommassa

asemassa

olleita rybntekij6itd.

ryminen oli slynl noin kymmenesosalla. Vajaalla viidesosalla oli muita syitI, joista yleisin oli
mdirdaikaisen rycisuhreen pddttyminen.
Tyrittomdksi tuloon ei tietenkddn kaikissa tilanteissa liiry eldkevaihtoehdon harkintaa. Heidin
osuutensa

Tytittiimyyseltikkeette harvemmin
pakosta

5 5-

64 -v

uotiaista tyotttim isri oli siis

noin puolet. Kun ikddnryneiden tyrillistyminen

Myiintlvdsti edelliseen kysymykscen vastanneille
esitettiin seuraava .jatkokysymys: Piditteko itse
rytittomyyseldkemahdollisuutta hyvdnl tai ryydyc

tdvdnd ratkaisuna eLimdntilanteessanne vai oliko

irtisanoutuminen tai oman yrirystoiminnan pddt-

se

hhinnd pakon sanelema ratkaisu? Runsaat 60 prosenttia niistl, joilla mahdollisuus siirtyd elikeputkeen oli vaikuttanut tyottomdksi jidmisen, piti

ntdln ry.vdyttlvdnii el:imdntilanteesja pakon sanelemaksi ratkaisun koki vain

on nykyisessd rycillisyystilanteessa vihdistd, pysyvdd turvaa tarvitaan jatkossakin. Ikddnryvien ryrimarkkinatilanteen kehirystd on terkeae seurata ja
arvioida toimeentuloturvajdrjestelmil olosuhteiden muuttuessa.

Eldkeuudistus oikeaan aikaan

ratkaisua vdhi

Vuosikymmenen puolivllissd voimaan tulevaksi

saan

suunnitellussa yksiryisalojen eldkereformissa rycit-

kolmasosa.

tomyyselike on tarkoitus korvata plivlrahaoi-

Tycitttimlyseldkeputkea ovat ndiden

tulosten valossa klyttineet niin ryontekijdt
kuin ryonantajatkin tavalla, joka on usein

johtanut molempien osapuolten kannalta

ryydyttdv*in tulokseen. Mahdollisesti irtisanomista koskevaan ratkaisuun on tdlloin
paedytry osapuolten yhtenevit edut huomioon ottaen.
Vaikka tuloksista ei voida arvioida eldkehakuisuuden osuutta ratkaisuissa, vastausten perusteella

se

on varteen otettava te-

kiia.'lyOelamasra pois jddmisen voi halutessaan aikaistaa usealla vuodella ja taloudellisesti rurvarusti. Tdhen on tietenkin paremmar mahdollisuuder niilld, ioilla rycistd karttu-

keuden jatkumisella 59 vuoden idstd vanhuuseld-

meentulon.

Uudistus ajoittuu tycivoimakehityksen kannalta oikeaan aikaan. Tycimarkkinoilla on edessi

nut elike antaa kohtuullisen eldkeaikaisen toi-

Etiikeputki ei yksin ratkaise
Tyrittomlysehkejdrjestelmi ei yksistddn sditele
rydttomdksi tuIoa. Suhdanteiden vaikutus on suuri, ja 1990-luvun kaltaisen laman aikana tyottdmdksi olisi tullut huomattava mddrd ihmisia riippumatta ri itd, m i rr kdlaisen avu n ryottomlysru rvajiirj estelml tarjosi ryrivoiman vlhentdmiseen.
Vastausten mukaan lahes puolet 55-64-vuotiaista rycittrimistl katsoi rulleensa ry6ttrimlksi ilman, ette ryottrimyyseldkejdrjestelmd vaikutti asiaan. Ti,rtkimusaineistossa oli eri a)ankohtina ryottrjmiksi jdlneitI. Osalla ryottomyyskierre oli alkanut jo laman aikana, osalla mahdollisesti jo ennen

ehkeputki-ikld. Joukossa oli myos niitd, joilla todennlktiisesti jo rydttomdksi jiidessiin oli tiedos-

etteivlt ryrittomlysellkkeelle pddsyn edellyrykset heidln kohdallaan tiytryisi.

sa se,

Kun haastattelussa kysyttiin ryomomdksi tulon

syytd, yli puolet 55-64-vuotiaista ty6tt6mistd ilmoitti syyksi irtisanomisen. Viidennes oli joutunut rytittomlksi lomautuksen, yrityksen toiminnan pdltrymisen tai konkurssin seurauksena. Oma

keikean asti.

uusi tilanne jo tImIn vuosikymmenen lopulla,

kun suurten ikdluokkien elakkeelle siirtyminen

alkaa. Poistuman ryomarkkinoilta ennakoidaan
ylittdvdn sinne tulevien mdirin jo vuosikymmenen puolivrilistd lihtien, ja niukkeneva rytivoimakehirys jatkuu pitkalle 2020-luvulle saakka.

Onko ikaantywissd potentiaalista tyovoimaa
ennustettuihin ryrivoiman tarpeisiin, riippuu paljon siiti, kuinka hyvin tytikyryn yllapitemiseen ja

ammatilliseen osaamiseen liittyvissd tavoitteissa
onnistutaan ja kuinka palkitsevaksi ikeanryneet
kokevat ryrissd jatkamisen tulevaisuudessa.

Vastausten perusteella kiinnostusta tyonteon
jatkamiseen vanhuuselekkeelle asti ndyttiisi olevan, mikdli tycitd olisi tarjolla. Nykyista paremmassa tycimarkkinatilanteessa noin joka toinen

55-59-vuotiais ty6ton olisi halukas jatkamaan
tyossi vanhuuselikeikdan asti ja tete vanhemmistakin tyrittdmistd runsas kolmannes olisi mie-

luummin

rydssd

kuin ryottdmlnd.

Eilo Tuominen
Eldketurvakeskuksen iohtava tutkiia
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Tytiikiliset

Liki puolet tytiikiiisistti elijoka kuudes suomalainen
mielisi ammatilliseen kuntoutukseen jaksaakseen

kaipaavat

kuntoutusta
Imd tiedot kayvat ilmi Elakerurvakeskuksen Tycieldmln
murros -tutkimushankkeen
raportista. Tirtkimuksen yhtend teemana oli ammatillinen kuntoutus.

taan 17 prosenttia totesi, ettei kuntoutukollut hyotyd.

Keski-idss6 suurin tarve
Aktiiveista lehes puolet oli alle 40-vuotiaita. Koska nuorten ikaluokkien kuntoutuk-

ammatil-

lisen kuntoutuksen merkirysti 20-64 -voo-

jaksamisessa.

siini tapahtuvista muutoksista. Ammatilli-

ta. 25 prosenttia koki saattavansa rarvita ja

saattoi olla ryossi jaksamisen keino.

I5

pitinyt kuntoutusta viele ajan-

prosenttia koki tarvitsevansa kuntoutus-

suus. Aktiiveissa eivdt olleet mukana elake-

sen kuntoutuksen lehtrikohta on aina

kohtaisena oman ryossd jalaamisen kannal-

prosenttia ei

kuntoutusta tarvitsemattomien osuu-

40 -5

4-vuotiaiden keskuudessa. Nailli keski-ikaisilla oli vield riittdvdsti tytivuosia fdljelle viralliseen elakeikaan asti. Kunroutus

Haastatteluaineiston 3 159 aktiivista 60

aissa,

det hieman kasvoivat, vaikka tarvettakin
vield esiinryi. Ikddnryneilli eldkesuuntautuneisuus alkoi vaikuttaa. Ikiinryneiden suhtautumiseen kuntoutukseen vaikutti ilmeisesti myds tutkimusaineiston valikoitunei-

oli vihdisempi kuin vanhempien
ikdluokkicn, nrorrikaarr aktiiveista ei pirJnyt kuntoutusta viele ajankohtaisena.
Suurimmillaan kuntoutuksen tarve oli

sen tarve

tiaiden kuntourrrjien ja kuntouttamattomien aktiivi-ikiisten nekdkulmasta. PISpaino

oli tyrissiolossa ja tydssl

markkinatilanteessa.

sesta

Haastattelu- ja rckisreriaineisroon perustuvassa tutkimuksessa tarkasteltiin

tehdii ttiitii. Tyypittinen kuntoutuksen kaipaaja on yli
4o-vuotias, joka tuntee terveydentilansa h uonoksi.
Hiine[[ii on vdhHinen koututus, hdn tekee raskasta
tytitti ja yrittiiti sitkeHsti sinnite116 heikossa tyti-

Vanhemmissa ikaluokissa,

yli 55-vuoti-

laiset.

Kocttu kuntoutustarve on oleellisesti
riippuvainen koetusta terveydentilasta ja
kun-

touttajatahosta riippumatta laaketieteellinen, rytikyvyn aleneminen ja ryiissd jaksa-

misen heikenryminen. Mikiili terveys tunnettiin hJviilai, kuntoutuksen tarve oli

ta.

Tutkimusaineiston kuntoutuj ien omakohtaiset koke-

mukset saamastaan kuntoutuksesta olivat varsin myrin-

TT

teiset. Vuosina 1987 -1999

t

kuntoutuksensa pddttineistd 260 henkik std 38

prosenttia koki kuntou-

I

fl*-**J
ilrI

il

;

tuksesta olleen merkittlvastr nyotya tyoelaman
kannalta, 45 prosentille siitd oli ionkin ver-

r

t.
s

ran hycityl ja ainoas-
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vuotiaista koulutuksensa puutteelIiseksi
kokevista 60 prosenttia koki tarvitsevansa
tai ehka rarvitsevansa kuntoutusta. Heist;i
yksikaan ei halunnut kouluttautua end.{
uuteen ammattiin.
Ryhmiin, jotka arvioivat tarvitsevansa

u

.l

tai mahdollisesti tarvitsevansa kuntoutusta,
kuului yleensd ikaanrywie yli 40-vuoriaira.
terveytensd huonoksi tuntevia,

5

vlhemmln

koulutettuja, raskaampaa rycirJ rekevid ia
heikossa rytimarkkinatilanteessa olevia kuten rycittrimil.

Kuntoutusta tarvitsemattomat olivat

terveytensl hlvaksi tuntevia ja pddosin alle

40-vuotiaita.

Aioissa liikkeette
heinen. Jos terveyttd pidettiin huonona tai
terveydentilassa oli tapahtunut viimeisten
viiden vuoden aikana heikenrymistd, kuntoutuken rarve oli suurin.
Koettu terveydentila on sidoksissa

ikidn, sosioekonomiseen asemaan ja koulu-

tustasoon. Nuoremmat, koulutetummat ja
paremmassa ammattiasemassa olevat koke-

vat itsensa yleensl terveemmiksi (kuva 1).

Ammattiasema vaikuttaa

jat. Tyrittomistd eniten kuntoutuksen tarvetta tunsivat 40-54 -vuotiaat. Vanhemmat
ryhmdt olivat ilmeisesti eldkeputkessa ja
nuoremmissa ikaluokissa ndhtiin muut kei-

not kuin kuntoutus ajankohtaisempina

ryrittcimyTden korjaam iseksi.
Aktiiveista 40 prosenttia piti nykyistd
koulutustaan puutteellisena ja arvioi tarvitsevansa lisdkoulutusta pdrjdtdkseen tycieldmissri. Heistl kuntoutusta katsoi tarvitsevansa 20 prosenttia ja 30 prosenttia arveli
ehke tarvitsevansa kuntoutusta jaksaakseen

Ammattiasemaltaan yrittdjdt ja tyottrimdt
pitivdt kuntoutusta tarpeellisempana kuin
palkansaajat. He mytis kokivat nykyisen
terveytensd huonommaksi kuin palkansaa-

ryoeldmlss:i.

Kuntoutuksen tarve tai sen mahdollinen rarve oli suurin yli 35-vuotiailla kou-

lutuksensa puutteelliseksi kokevilla. Yli 54-

Kuvio r. Koettu kuntoutuksen tarve terveyden ia

iin

rydssd mahdollisimman pitkaan on yksi

li-

hivuosien tyiieIaman ydi nkysymyksist:i.
Tyossd jaksamisella on vaikutusta paitsi eh-

kekustannuksiin myos tycivoimar-r riittiivlyteen Suomessa. Kuntoutus katsotaan
yhdeksi ratkaisuksi tukea tyossd jaksamista

ja sen merkitys on koko ajatr kasvamassa.
Kuntoutuksella on yhteiskunnallinen tilaus sekl vdestrin etta peattaiien ndkokulmas-

ta. Kuntoutuslainsldddntdd on tarkoitus
muuttaa vastaamaan ajan tarpeita. Kuntoutuksen painopiste kohdistetaan viela tyoelemdssd oleviin.

Kuntoutuksen ongelmana on. miren

sen tarve onnistutaan havaitsemaan ajoissa.

Kuntoutus alkaa usein liian mybhddn eli
ollut pitkrdn sairaslomalla ja ehka jo hakenut eldkettekin.
Onnistunut kuntoutus edellyttdl mahdollisimman varhaista kuntoutustarpeen ha-

mukaan

vasta kun tyontekija on

alle 35 -Yuotlaat

eritttin hyvli
hWli

vaitscmista. Tyciterveyshuollolla tuleekir-r

kohtalainen

olemaan jatkossa keskeinen rooli varhaisen

huono

kuntoutustarpeen havaitsemisessa ja kun-

35-44 -Yuotiaat

toutukseen oh jauksessa.

erittain hyva

Kuntoutustarpeen ja kuntoutukseen
osallistumisen vililh on vield liian suuri
aukko. Kuntoutuslainsiiddnntin uudistuksen mytitl pyritddn siihen, ettd kuntoutus-

hwH
kohtalainen
huono
45-5i4

Ikdlntyvien tyontekijc;iden jaksaminen

-vuotlaat

tarve havaitaan ja kuntoutukseen ohjataan

eriftiin hyvi

riittdvdn ajoissa. Kuntoutuksen onnistumi-

hWii

nen edellyttdd aina myos tierynlaista yhteis-

kunnallista tilannetta eli

kohtalainen

riittlvdl tyovoi-

man kysyntdd ja ryrillistymistii tukevia eld-

huono

kepoliittisia pddtbksid.

55-64 -vuotlaat

erittilin hyvl
hyvii
kohtalainen
huono

Leena Soornio
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tarvitsee
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EleketurYan

uudistaminen
etenee Eu-taso[la
Euroopan unionin valtioiden
pfi tim ie

het hyvti ksyivtit

joulukuussa 2ool yhteiset

tavoitteet ia tytiskentelymenetelmtit jfisenmaiden
eltikejiirjestelm ien uud istamiseksi. Parhaitlaan laaditaan kansa[[isia strategioita
tavoitteiden toteuttam iseksi
kussakin iflsenmaassa.
Avoimen koordinaatiomenetelmfl n soveltaminen el6ke-

potitiikkaan on kfiynnistinyt

tiiysin uuden vaiheen EU:n
elii kepoli ittisessa vaikutta-

misessa.

u

altioiden pddmiehet sopivat
avoimen koordinaatiomenetelmln kdyttcitinotosta Lissa-

bonin EurooppA-neuvostossil

maaliskuussa 2000. Kdsitckummajainen
tarkoittaa uutta strategiaa, jonka tavoittce-

na on tehde EU:sta kymmenessri vuodessa
maailman kilpailukykyisir.r ja dynaamisin

talousalue, joka kykenee

pitlmilin

1,llii ta-

lotrskrrsvua. luomaan uusia ja [,arern[ri:r
ryop.ri kkoia ia I isl:i mdl n sosiaal isr:r vhrccn-

kuuluvuutta.

Menetclmi on uusi siksi. etrri sen rarkoituksena ei ole luoda jdsenmaita juridisesti sitovia

miir:iyksil, vaan sitoa

jrisen-

maat poliirrisesti yhteiscsri ja rvoimesti sovittujen tavoitteiden toteuttamiseen. Koordinoimisella taas tarkoitetaan paitsi cri jiscnmaiss:r harjoi tettav:rn roi nr i n nltrr. esinrcrkiksi elekepolitiikan, koordinointia,
myos iaa)emmin sosiaalipoliirtisten, taiouspoliittisten ja rytlllisyyspoiiirtisten tavoitteiden ja toimien yhteensovittamista EU-tasolla.

Avoimen koordin:ratiomcnetelmln soveltaminen etenee niin, ettii alalla johon

sitl sovelletaan, sovitaan yhteisorlsol[a yhteiset tavoitteet.'Ihvoitteiden toteurram i.cksi l,r,rdira,rrr kansllliser roiminr:rsuurrnitelmat, joiden toteutumista seurrraan raas

muuttuvan yhteiskunnan asettamiin haasteisiin.
Samaan aikaan, kun Euroopp:r-neuvosto hlvliksyi nrimd plitavoitteet, oli komissiossa jo ryostetr,v kymmenkohtainen alatavoitteiden luettelo ja ehdotus ry<iskentely-

menetelmlksi, joita koskevan tiedonannon
julkaisi heinlkuussa 2001. Tiedonannon

se

poh jal ta krivnnistyi jesen rnaidc n yhteistyii
tarkennetuisra tavoitteista sopimiseksi.
Yhteisi:i t:rvoittcita tycistert iin neuvos-

ton alaisuudessa toimivissa sosiaalisen suojelun komiteassa ja talouspoliittisessa komiteassa.

Talouspoliirtiset niktjkohdat ovat

siten alusta llhticn vaikuttaneer keskeisesti tavoitteiden :rsetteluun. Jrisenmaiden ia
konriteoiden v:ilisten komprornissierr tuloksena synryi loppusyksystri vhteirrcn esitvs, jonka ioulukuun Eurooppa-neuvosr<r
hyweksyi. Alatavoitreita on nyt yksiroista,

mutta nc noudattelevat hyvin pitkllle koheinlkuista ehdotr-rsta.

r-r.rissiorr

Riittiivii eldke jatkossakin
Elekkeiden rii

rtdr,lyttl koskevilla tavoirteilettl cliikejrirj estelmrit

la halutaan varmistaa,

uudistusten jllkeenkin tlivrtaiver sosiaalisen

tehtdv:insd. Jlsenvaltioidcn tulee siksi kan-

sallisten olosuhteidensa puitteissa varnristaa, ettd vanhukset civdt joudu ki;yhyytecn
vaan voivar nauttia kohtuullisestrr elinrasosta ja saada osansa maan raloudclliscsta hyvit.tvoinnist:r. N:iin heill:i on mahdollisuus
osallistua aktiivisesti yhtciskunnalliseen ja
sosiaalisccn elilnIln sckd kulttuurieldm:idn.
Toisena tavoitteena on, ettri kaikille tarjotaan mahdollisuus liittyi sopiviin julkisiin tai yksiryisiin eldkejirjestelvihin, joiden
avulla he voivat ansaita riittriviin elrikkeen
kohtuullisen elintason sriilvttrimiseksi. Kol-

yhteistitasolla. Prosessi on nyt kriyn n iswnyt
jdsenmaiden ehkejlrjestelmien uudistarni-

mas tavoite on, ettl uudistr.rkset edistdvlr
sukupolvien sisiiist:i ja niiden v:ilistii soli-

seksi.

daarisuutta.

TavoitteistayhteinennSkemys Rahoituskestdvillepohiatte

E

Avoimen koordi naatiornenctclmrin soveltaminen ehkepolitiikan alalla on edennyt
vauhdilla. Menetelm:in soveltamisesta jdscnmaiden eldkejdrjestelmien uudisramiscksi sovittiin E,urooppa-neuvostossa maa-

vittaessa laajojen tyrimarkkinaurrdistusten

liskuussa 2001

avulla.

,

jajo kesdkuun Eurooppa-

neuvosto mldritteli jisenmaiden el:ikeuudistustcn kolme avaintavoitctta.
Uudistusten tulee turvata eldkkeiden
riittfr'yys, varmistaa ellkej:irjestelmien rahoituksen kestrivlys ja muuttaa elakejarjcstelmili niin, crrd ne parernmin v:lsraa\:rr

$iiowm
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Eldkejiirjestelmien rakentanriseksi terveelle
rahoituspoh jalle j:isenmaiden olisi toteutettava moniosaista strategiaa. Niiden tulee
ensinndkin taata korkea tyollisyysaste, tar-

Toiseksi niiden olisi varmistettava. ettd
tyomarkkina- ja sosiaalipolitiikan lisdksi
sosiaaliturvan cri osa-lrlueer .je eritvisesri
eldkejirjcstelmit tarjoavat riittiivid kannustirn ia ikiiantyneiden tyiinteolle. Tyo nteki-

joitii ei pida kannustaa siirtymddn varhais-

o
v,

den poh.jalta laaditaan kussakin jdsenmaas-

o

jossa

t

J

sa kans,rllinen toimintastr:rtegiaraporrri,

selvitet:iln, mihin toimenpiteisiin jisenmaassa on ryhdytty tai on tarkoitus ryh-

ryI tavoitteiden saavuttamiseksi. Tdrnd ty<i
on parhaiilaan klynnissii. Suomessa raporttia valmistelee s,,siaali- jl terveysministeridn asettama laaja tyciryhmii, jossa ovat

edustettuina asianomaisten ministeririiden
lisiksi alan etuj:irjestot ja eldkkeiden hallintoa hoitavat laitokset.

i

Raportit on toimitettava komissiolle

,,3r
\s

sykslyn mennessl. Komissio analysoi ne ja
pyrkii tunnistamaan niistl hlwia toimintamalleja ja innovatiivisia llhestymistapoja
seka laatii neuvoston kanssa niiden pohjalta
yhteisraportin kevddn 2003 Eurooppa-neu-

\

vostolle. Yhteisraportissa arvioidaan kansallisia strategioita ja tuodaan esiin hyvia kay-

tdntrijl.

Varsin merkittlvl osa uudessa eldkepoyhteisryossil on yhteisilld indikaatroreilla. joilla tavoitteiden saavutramista on
tarkoitus mitata. Indikaattorit laaditaan
sosiaalisen suojelun komitean alaisessa tyoli ittisessa

,l

I
l

elakkeille eiki rangaista tyon jatkamisesta
elakeien tdyttdmisen j alkeen. Elikejdrjestelmien tulee sen sijaan helpottaa vlhittlistd
elikkeelle siirtymist:i.

Kolmanneksi ilsenmaiden olisi uudis-

tetrava elakejarjestelrnil sopivin trvoin ot-

taen huomioon julkisen talouden kestdrlyden yleinen tavoite. L,ldkejdrjestelmien raho i tuksen kestriry,vteen ol is i I i irlttdvd terve
julkisen talouden hoito ja tarvittaessa velan

kejlrjestelmid vastaamaan talouden, yhteiskunnan ja yksilon muuttuviin tarpeisiin.

l'dmdn saavuttamiseksi jlsenvaltioiden tulee varmistaa, etti elikejirjestelmdt vastaavat ryomarkkinoiden joustav,-ruden ja turv:rttujen tyopaikkojen vaatimuksiin. Tyovoiman liikkuvuus ja eparyypilliset ry6suhteet eivlt saa aiheuta ellkeoikeuksien menetyksid eivdrka elakejarjestelmdt saa muo-

pienentiminen. YhtenI menetelmdnl voi

dostua itsenlisen yrittdjprden esteeksi. Jlsenvaltioiden tulee myiis arvioida ehkejdr-

olle eriryirren vararahlstojen pcrusraminen

jestelmid uudelleen sukupuolter-r tasa-aryon

elikejdrjestelmiin.

nlkrikulmasta ottaen huomioon EU-lainsiddlnncin velvoirteet.
Viimeisend vaatimuksena on, etta ele-

Neljlnneksi jdsenr.naiden olisi varmis-

tettava, ett.i eleketurva ja sen uudistukset
sdilyrtlvdr oikeudenmukaisen tasapainon
aktiivivdeston ja elakelaisten valilla, jotta
aktiivivleston rasitus ei olisi kohtuuton,

mutta elakkeet olisivat kuitenkin

riittivii.

Vi imeisenl rahoituksen kestSvyyttd

koskevana yhteisend tavoitteena on, ettd
jlsenmaat varmistavat asianmukaisin siridoksin ja jdrkevdsti hallinnoiden, ettl julkiset ja vksiryiset rahastoidut eldkejlrjestel-

mit

t:rrjoavat tehokkaasti eldkkeitl, jotka
ovat riirtlvln edullisia. nr:ussl j.r malsra
toiseen siirrettlvil ja rurvarruia.

Etiikejiiriestetmili

Kolmas avaintavoite on nykyaikaistaa

eli-

vaikeaksi.

Avoi men koordinaatiomenetelmdn

kdytt6on niin ehkepolitiikassa kuin yleisemmin liitryy paljon avoimia kvsymyksii.
Tarkeimpia niistd on kysymys siitd, minkdlaiseksi EU:n toin.rielinten, erityisesti komission, rooli muodostuu menetelmdd sovellettaessa ia minkalainen tulee vastaavasti

olemaen kan.allinen liikkumavara ravoitteiden toteuttamisessa. Prosessi on nyt kuirenkin keynnisrynyr ja etenee nopeasti.
Plemalrekin on tiedossa, joskin kovin kaukana.

Sini Loitinen-Kuikko
E[6keturvakeskuksen keh ityspiiiittikkti

kejlrjcstelmistd tulec rehdd avoimempia ia

muuttuviin olosuhteisiin mukautuvia, jotta

kansalaisten luottamus niihin sailyy. Eldkejdrjestelmien pitkdn aikavdlin ndkymistd,

etenkin etuuksien ja maksujen suuruuden
todennekoisesti kehiryksestd, on tarj ottava
luorerrevaa ja helppcrtaiuista rieroa. ia on
edistettlvd mahdollisimman Iaajaa konsensusta elekepol itiikasta j a eldkeuudistuksista.

Mytis ellkeuudistuster.r ja elikepolitiikan
menerelmie on pa-

:::::Iil.-"rannan

Asiakiriat:

.

Komission tiedonanto neuvostotte, Eu-

roopan parlamentitte ja talous- ja sosiaatikomitealle. Turvattuja ja kestdvid etiikkeitii koskevien kansaltisten strategioiden
tukeminen kokonaisvaltaiselta lahestymistavalla. Bryssel 3. heiniikuuta zoor.
KOM (zoor) 362 loputtinen.

Kansatliset strategiat

r Eltikkeiden laatu ia toimivuus - Yhteinen
raportti tavoitteista ja tybskentelymenetetmistii etiikkeiden atalla. Bryssel 23.
marraskuuta 2oo1. Euroopan unionin

Jdsenmaidcn yhteisesti sopimien tavoitrei-

neuvosto 14og8l ].1.

tytin alta

nykyaikaistettava

a

ryhmdssl, jossa on kunkin jesenmaan edustus. Tyo on telta osin kuitenkin vieh kesken, ja sen on peletry muodostuvan erittiin
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aa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen taloustutkimusyksikko kiytti tutkimus-

aineistona Maatalousyrittdj ien
ehkelaitoksen Melan rekistereistd poimittua

963 tilan otosta. Tiltkimuksessa selvitettiin
viljelijoiden luopumispdltoksid ja plltcisten
rjoitusta.

Otoksen viljelijat olivat rarkastelujakson alussa vuonna 1993 korkeintaan 64-

jtirjestetmii piiiittyy tdmdn vuoden
ohjelma on parhai[[aan vatmistei[[a.
luopu

m

istu

ki

vuotiaita ja jakson lopussa vuonna 1998
vdhintiin 55-vuotiaita. Eli jokaisella otoksen viljelijoistl oli ikinsi puolesta optio eli
mahdollisuus mutta ei velvoite luopua viljelysti luopumistukijarjestelmien ehdoin
tarkastelujakson aikana.
Tirlosten perusteella viljelijc;iden luopumisrapa ja lrropumispldtokscn ajoitus muur-

tuvat erittdin joustavasti viljelijiin ja tilan

ominaisuuksien seki taloudellisen toiminta-

[o p

ussa.

U

usi

ympdristdn muutosten suhteen. Mitd suurempi on tilan peltopinta-ala, sen aikaisem-

min sukupolvenvaihdos tehdeen. Toisaalta

peltopinta-a-lan kasvu siirtdh tilan luovutta-

mista lislmaaksi tai viljelemdttrimyyssopimuksen tekoa myrihemmlksi. Isoilla tiloil-

pienil tiloja todenndkriisemmin sukupolvenvaihdos.
Vil jelijoiden luopumispddtijkset ovat
erittlin joustavia myos tuottajahintojen ja
odotettavissa olevan elikkeen md1rln suhla tehdaan siis

teen.

MitI

suurempi on odotettavissa oleva

eldke, sen aikaisemmin tilanpidosta luovu-

d;t

taan. Thottajahintojen lasku ja maatalouteen

liitryvan epdvarmuuden kasvu Suomen liiryttyd EU:n jlseneksi puolestaan vihensi
merkittdvdsti tehryjen sukupolvenvaihdosten mdirid. Jos tuottajahinnat edelleen laskevat tulevien maatalouspolitiikan uudistusten mytitl, voi olla v'aikca saada riittdvdsti
nuoria viljelijtiiti aloittamaan tilanpitoa.

lkdraian nosto tekisi hatlaa

!

Talla hetkelle voimassa oleva viljelijriiden

J

luopumistukijlrjestelmd pldttJy vuoden
2002 lopussa ja sen jatkoa valmistellaan par-

haillaan. Eduskunnan esittelyssd tammikuun lopussa olleen lakiesiryksen mukaan
uusi luopum istukiohjelma jatkuisi nykyisen

3
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kaltaisena vuosina 2003-2004. Nlin oikeus
luopumisukeen olisi 55-64 -vuotiailla viljelijoilla, jotka luopuvat tilanpidosta sukupolvenvaihdos- tai lisdmaakaupan avulla. Vuokraus tai viljelemdttomyys eivdt oikeuttaisi
luopumistukeen kuten eivit nykyidnkddn.

Tiloille, joilla ei ole jatkajaa eika pelloil-

le ole lisimaakysyntdd, vuokraus voisi

kui-

tenkin olla mJymistd helpompi vaihtoehto.

My6s sukupolvenvaihdoksissa vuokraus
olisi hywl vaihtoehto, sille silloin pellon ostamiseen

c}ry
iAl

klytettlvlt

rahat voitaisiin inves-

toida muuhun tilan kehittdmiseen. Lakiesi-

Tavoitteena edustava

uistitietoaineisto

m
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ETK, Tela
ryksen mukaan vuosina 2005-2006 luopu-

mistukeen oikeuttaisikin mJynnin lisdksi
myris vuokraus. Talloin kuitenkin mycis

luopumisikdrajaa nostettaisiin nykyisestd
55 vuodesta 57 vuoteen.
Luopumiselakkeen ikirajan nosrami nen
hidasmisi ikaiinryvien viljelijoiden luopumista tilanpidosta ja hidastaisi siten maatalou-

den rakennekehitystd lyhyella aikavdlilla.

ja erdiden eldkelaitosten

*l:#,fa,,,^,

edustajat kokosivat kevddn zoor alussa
Tytieliike 4o -yhteistytiryh mdn valm istelemaan muun muassa juhlavuoteen

,.r.i;#:ri:,,
,

l(aasan

tiittyviii tapahtum ia. Yleinen tytiettiketaki TEL sdddettiin 8.7.r96t, ja siihen
ldheisesti kytketty LEL seuraavana
kevddnd. Molemmat lait tulivat
voimaan t.7.tg6z.

lehti

Luopumispd.dtciksen siirryessd myohemmdksi sukupolvenvaihdosten todenndkoisyys las-

kisi ja entistd vihemmdn nuoria viljelijtlitl
aloittaisi tilanpidon. Siten ikdrajan nostaminen nopeuttaisi rakennekehirysta pitkalla

aikav:ilille, koska entisti suurempi osa tiloista siirryisi lisimaaksi naapurille tai
jelemdttd.

jlisi vil-

Tulevan luopumistukiohjelman ehdot

vaikuttavat merkittlvlsti luopumistuen

kiilttrimahdollisuuksiin ja sitd kautta maatalouden rakenteen kehittymiseen tulevaisuudessa. Esitetry ikdrajan nosto ei viell vie
pohjaa suomalaisen perhevil.jelmiin perusruvan maatalouden jatkuvuudelta.

Ikdrajan nostaminen kiihdyttad kuitenkin osaltaan Suomen maatalouden rakennekehirystd, joka on Suomen EU-vuosien aikana

jo muutoinkin kiihrynyt yhdeksi Eu-

roopan nopeimmista. Eriryisen suuri merkirys luopumistukijarjestelmella ja sen sislltd-

milla ehdoilla on juuri nyt, kun suuret ik:iluokat ovat ldhesrymdssl elakeikaa.

Tutkija MinnaVtire jo
professori Kyiisti Pi etolo
Maa- ja elintarviketalouden
tutkimuskeskus MTT, Taloustutkimus
Ldhde: Viire, M & Pietola, K. zoor. Viljetijbi-

den luopumistukijdriestetmiit ja tuopumis-

paat6kset. MTT Tatoustutkimus (MTTL).
Tutkimuksia 257. 40 s.

crkkivuodet tierysti tulev:rt ja

menevit, mutta 40 vuoden
,rikajdnrre muodostaa esin.rerkiksi tlyrene tyoelikekarttumana toiminnallisestikin tdrkeiin

rlAq_fo

j:irjestelm[n merkkipaalun.

Tydel:ike 40 -ryhmdssl havahduttiin siihen, ettti gvciehkejlrjestelmdn syntJvaihei-

Hanella on nyt koossa 28 haastateltajotka ovat toimineet tyoelikkeen syn-

den ihmisten joukko harvenee jatkuvasri.
Sindnsri ansiokkaista laitoshistoriikeista ja
muistelmista huolimatta muistitiedon kerridmisell:i todettiin jo olevan kiire.

vaa,

Tytietiike ttirkei m piii arkie[5min
rakennemuutoksia

ja lisitietoja vastaan, vaikka yksi ihminen
ei rietysti millean voi enr.rlttdd rajallisessa
ajassa haastatella kaikkia mielenkiintoisia

Samanaikaisesti Helsingin yliopiston yh-

teiskuntahistorian laitoksella oli myos

pohdittu, etta vaikka tycieleke lienee Lihes
yhtl trirkel arkielemln rakennemuutos
kuin aikanaan yleinen oppivelvollisuus,
sitd ei ole juurikaan liihcstytty tekijoiden

ja kokijoiden nrikdkulmasta.
Iyiielake- ja yliopistomaail rnan yhteiset tarpeet kohtasivat. Haastattelujen te-

kijdksi puolcn vuoden projektiin loytyi

luontevasti valtiotieteiden ylioppilas Jussi
Vauhkonen, joka tekee mycis opinnlytet-

tidn

tytlelzikej

:ir j estel m

In

syntyvai hcista.

Muistitietoa kerdtddn syksyyn 2002
noin 50 henkildltri.

mennessri ehka

-Jo tekem.lni haastattelut ja saamani
palaute tekemiini haastattclupyvnroihin
mvonteistd' Jussi vauhko-

::,::l*:*'"

tyvaiheessa niin ellkekomiteoissa kuin
etujlrjesttiissl ja kdynnistdneet yksityistd
tycieldkevakuu tusta.

-

Otan mielellani haastatteluvinkkejl

ihrnisiI

]ussi Vauhkoselle Eliketurvakeskuksen

viestintdln voi soittaa, kirjoittaa tai ldhettriri slhkopostia.
- Pyrin saamaan edustavan rvhmdn
tyoellkkeen ensimmdisen rakennusvaiheen arjessa 1960-luvulla toimineita ihmisid.

Haastattelunauhat puretaan kirjalli-

seen muotoon ja arkistoidaan Eliketurva-

keskukseen tulevaa tutkimusklyttrid var-

ten. Yhteenvetoraportti ha:rstatteluista
tehdaan, mikrili kertvv;i materiaali tarjoaa

siihen mahdollisuuksia.

-

Haastatelrruar saavar tierysti itse ascr-

taa rajoituksia aineiston kaytdllc, Vauhko-

nen korostaa tydnsd luottamukseilisuutta.

Teksti: Kimmo Kontio

w

Yteiskirieet

Eltketurvakesku ksessa on aloitettu kauan odotettu yleiskirieiden kehitttimistyti. Sen tarkoituksena on rakentaa verk-

vertrkoon

koon palvetu, iosta kiiyttiiiiit saavat yteiskirjeist6 hatutut

tiedot nopeasti ja hetposti. Tytin a rvioidaa

YUOmmA aOOS

vuoden zoo3 loppuun mennessi.

ykyisin yleiskirjeet eli ry<iele-

:l

t

kelakeja koskevat soveltamis-

ohjeet, kustannusten jakoa
koskevat asiat sekd rekisterei-

hin liitryva ilmoitusliikenneohjeistus postitetaan elakelairoksille paperimuodossa.
Yleiskirjeet lcytyvit mytis vuodesta 1988
ldhtien sihk6isessd muodossa TietoEnatorin Tietopalvelun Internet-palvelusta sekd
keskuskoneen kautta Minttu-palvelusta.
Ulkopuolisille kayttejille s?ihkriinen palvelu on maksullista.
Yleiskirjeiden kehimdmisry<i on laaja,
minkii takia se on jaettu kolmeen vaiheeseen. Nyt on menossa hankkeen ensimmdinen vaihe. Siini kuvataan karkeasti,
miten yleiskirjeiti nykyisin tehdaan ja

n valm istuvan
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mitki ovat ongelmat ja miten ne voisi ratkaista. Samalla selvitetddn, mitl parannuksia voidaan tehda joko heti tai pitemmalla aikavalilla.

Keytteiie kuunnellaan
Hankkeen vetiiji Riitta Ahovaara kertoo,
ettii kehirtdmisryrin ldhttikohtana on asiakkaan - klyttijiin huomioinen. Siksi timin
kevdiin aikana haastatellaankin eldkelaitosten
edusta.iia: heilte kysyt2idn,

milloin ja missi
mit-

vaiheessa he yleiskirjeitii tarvitsevat, ja

ki

ovat heidin

tulwat kiyttritarpeensa.

Mycis eldkelairosten edustajat osallistu-

vat soveltamisohjeiden tuottamiseen toimimalla ryciryhmissd ja kommentoimalla
soveltamisohjeiden sisiltod. Heiden kanssaan on tarkoitus pohtia, miten yhteisryri
toimisi jatkossa entistikin paremmin.
Hakutoiminnot rakennetaan asiakkaan
tarpeen mukaisiksi ja muutoinkin mietitddn asioita asiakkaan ndkrikulmasta.

Lisik-

selvitetlin elekelaitosten asiakirjahallinnan kehirrimissuunnitelmar. Kdyttdjien
kiyttriympiristci nimittdin pitkiille mddrittelee, missd muodossa ja miten he saavat
soveltamisohjeet kitevimmin kdyttritinsi.
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Projektin mytihemmissi vaiheessa on
tarkoitus selkiyttid my<is sisdlttil. Elekelaitokset ovat aiemmissa projekteissa toivo-

sislltim[ tieto pitiiisi olla jollain tavoin luokiteltu. Esimerkiksi yleistietoa niille, jotka tarvitsevat
neet, etra soveltamisohjeiden

vain yleistietoa ja ydintietoa niille, jotka
siti tarvitsevat. Muun muassa tdti asiaa
tullaan selvittlmidn.

Nykyisisti soveltamisohjeista ei myriskidn selvii, mika ohje on voimassa ja

mikd on kumottu. Se on

tlrkei tieto tule-

ville sukupolville. Siksi muutoshistoria
pitlisi nikyi my<is soveltamisohj eissa.

Linkit asiayhteyksiin
Tydelekelakien soveltamisohjeet linkitetidn toiminnallisiin asiayhteyksiin, muun
muassa osaksi ryoelakelait.fi -palvelua. Sil-

loin kaytrajalli on saatavilla sekl laki etti
sen ohjeistus ja oikeustietokanta eli

miten

tietryi lakia on aiemmin sovellemu. Jos so-

veltamisohjeessa viitataan hallituksen esi-

Ylelsklrlelden kehlttimlsti pohtha tyiiryhml kokouksessaan ro.S.aoor. Kuvassa
edessX lstumassa yasemmalta ltlarla Klvlnleml la lrma l(ortesola. Takana selsomassa vasemmalta Alia Patom6kl, tanne Pulkklnen, Lllsa Kotamles, Rlltta Ahovaara la
Taplo lbrslkas.

rykseen tai aikaisempiin ohjeisiin, soveltamisohje tullaan linkittlmddn niihin.
Uudistuksen jalkeen yleiskirjeissi on
mahdollisuus kiyttle kuvia, taulukoita ja

viirejd. Niiden uskotaan helpottavan ohjeiden kirjoittamista. Esimerkilai joissakin
tapauksissa voidaan kuvilla ja taulukoilla
korvata sama asia, joka on ennen vaatinut
monta sivua tekstil.
Riitta Ahovaara toteaa, ettd myris sisilt<i

pitii miettil eri tavalla,

kun asiakirja

on tarkoitettu my<is verkosta luettavaksi.
Lukeminen niiytciltd on aivan toista kuin
paperilta.
Te

ksti : M o rj a - Li i so To ko lo
Kuvo: Honne Nykiinen

Suomen sosiaalimenoissa
vihfin kasvua

Kymmenen kysymystt

tyiielikkeistfi

r. Mlnd vuonna tydelf,kkeiden tavoltetaso nousi 4o prosentista 6o prosenttiin?

z. Ty0eldkejdriestelmtn ensimmfl inen

keskustietokone oli IBM r4ro. Ehdol.
oli my6s kone nimeltfl Esko. Mistd

ta

lyhenne?
3. Mitkfl kahdeksan tyOelfl keyhtiOtd
toimlvat Suomessa vuoden 196z lopussa?
4. Kenen johtama hallitus kieltHfii an.
tamasta eduskunnalle esitysta ty0-

etiketaiksi vuonna 196r?
5. Ollko ulkomaisten sfloitusten osuus
ty0elfkelaltosten (Ielan jtsenyhtels0ien) koko sijoituskannasta vuonna

zoor ylivai alle 5o prosenttla?
Mlnk6 elskelain mukalnen keskimddriinen osa-aikaeldke oli suurin

tammikuun lopussa tind vuonna?
Pationko se oli kuukaudessa?

7. Onko Suomella ja Latvialla voimassa

oleva sosiaaliturvasopimus?
8. Mihin maahan ulkomaille maksettiin
Suomesta suurimpia keskimfifl

rfl

isid

ty6elikkeitfl vuonna zooo? Montako
eliketti tfih6n maahan oliarviolta
maksussa?
9. Kuinka monella prosentilla suomalaisista on jo vapaaehtoinen etflke-

vakuutus?
ro. Kuka on nimitetty Eliiketurvakeskuksen lainopilliseksi johtaiaksi
1.10.2oo2 alkaen?
Vastaukset l0yddt sivulta 3r.

Koriaus
Edeltisen numeron Oyctetiike r I zooz)

Ty0eliikevisan vastauksiin oti puiahtanut painovirhepaholainen. Yrittdiiin
YEL:n mukainen viihimmiiisty6tulo,

folta voi vieti piidstii ty0tttjmyysturvan
piiriin, on 854o eikii 584o euroa. Toi-

mitus pahoittetee.

Sosiaatimenojen suhde bruttokansantuotteeseen on vuosituhannen
atussa oltut z5 prosentin tuntumassa, eti suurin piirtein samalta tasotta
kuin vuonna r99o. Vuonna 2oo1 sosiaalimenojen arvioidaan otteen
o/o
34,4 miljardia euroa (25,4
BKT:sta). Reaatisesti menot kasvoivat 1,5 prosenttia edettisestd vuodesta. Lisiiys aiheutuu pii2iosin eldke- ja terveysmenojen kasvusta. Tiedot ilmenevzit sosiaali- ja terveysministericin torstaina zr. maatiskuuta
julkistamasta Sosiaalitu rvan suunta
zooz -lutkaisusta.
Liihes kotmannes (327o) sosiaatimenoista kohdistuu vanhuuteen ja
metkein neljrinnes (23%) sairauteen
ja terveyteen. Toimintarajoitteisuuden (mm. vammaisuus, tydkyvytt6myys) osuus oti 13 prosenttia, lapsiperheiden tuen osuus rz prosenttia
ia tycittcimyysmenojen osuus 10 prosenttia. Muutosta edelliseen vuoteen oti vZihtin.
Vuoteen r99o verrattuna tycittdmyys- sekii vanhuusmenojen osuus
on suurentunut. Sairaus- ja terveysmenojen sekd toimintarajoitteisuusmenoien osuus sen siiaan on setvdsti pienentynyt. Tulevina vuosina vanhuus- ja sairausmenojen osuus kohoaa.

Suomen tatoudetlinen tilanne on
varsin vakaa huotimatta tuotannon
kasvun hidastumisesta vuonna
zoor. Suhdanneluonteinen sosiaalimenojen kasvu jdii nykyennusteiden valossa vdhiiiseksi. Vuonna
zooz sosiaalimenojen osuus kohonnee 25,9 prosenttiin. Sosiaaliia terveyspatvetuiden meno jen suhde BKT:hen oli vuonna zoor noin
kolme prosenttiyksikkriii pienem pi
kuin vuonna r99o.

tycinantajat, jotka vakuutettulen
ohetta osattistuvat ekikkeiden, tycittdmyysturvan sekii sairausvakuutuksen rahoittamiseen.
Vattio rahoittaa piiiiosin perusturvan kuten ty6ttdmien perusturvan,
lapsitisdt, asumistuet sekii maksaa
vattionosuutta kunnitte sosiaali- ja
terveyspatvelujen rahoittamiseen.
Kunnitta on pdiivastuu sosiaati- ja
terveyspatvetujen rahoittamisesta.
Syntyvyys laskenut
Vtiestdkehitys on tutevaisuuden sosiaatiturvan kannatta keskeinen tekijii. Viime vuosina syntyvien lasten
mdirii on laskenut, mikii setittyy
pdiiosin sittii, ettii synnytysikddn
ovat tutteet r97o-luvu[[a syntyneet
pienet ik2iluokat. Sen sijaan hedetmiittisyystu ku on pysynyt entisellii
tasotta, mikii johtuu siit;i, ettd toisia
ja kotmansia lapsia hankitaan verraten patlon.
Suomen hedetmdllisyystuku, r,74
[asta naista kohden, on eurooppataisittain korkea: EU-maiden keskiarvo
oti vuonna 2ooo t,53. Ensisynnytttijien keski-ik;i Suomessa on noussut
27,6 vuoteen.
Etiikkeiden arvo

Sosiaaliturvan rahoituksessa tapahtui selviii m uutoksia r99o-tuvulta:
tycinantaiien maksama osuus laski
ia vakuutettujen kasvoi, kun patkan-

osuutta mittaava suhteellinen kdy-

Sosiaalimenoja eniten rahoittavat
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Useimmat sosiaalietuudet laskivat
suhteessa patkkoihin r99o-luvu[[a.
Parhaiten ovat s2iilyttdneet arvonsa
ansiosidonnaiset etuudet kuten
eldkkeet, heikoimmin ne etuudet,
loita ei ote sidottu mihinkii2in indeksiin kuten van hempainpriivzirahan
viihimmeiistaso. Korkein etuustaso
su hteessa samanikiiisten tycissd
kiiyvien hen kilciiden keskipatkkoihin
vuosina t99o-2oo2 oli vanhempainrahan saaji[[a, matatin opintorahan
saalitta.

tiin kiiytt66n vuonna 1992.

\d

siilynyt

Rahoituksessa selvd muutos

saajien tydttci myysvaku utusma ks u
ja tydntekijciiden etiikemaksu otet-

{mw
ts?

Suomessa pienitutoisen vdestcin

hyysaste on EU-maiden athaisimpia,
vaikka se kasvoikin r99o-luvun liitkipuotiskoIta. Vakavasti syrjiiytyneiden miiiirii on 30 ooo - 6o ooo, mikii
merkitsee 0,6 - 7,2 prosenttia suomataisista.
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Sosiaalimenotoim ikun nalte laaia
toimenpideohielma
Sosiaali- ja terveysministe-

parantavat yhteiskunnan

ritin asettama Sosiaalimenotoimikunta zooo luovutti

valmiutta kohdata toimintaympiiirist6n muutoksia.

mietint6nsd sosiaali- ja ter-

Asianmukainen sosiaali-

veysministeri Maiia Perho[-

turva auttaa turvaamaan yh-

le torstaina 4.4.2oo2.

teiskunnan toimivuuden eri

Toimikunnan mukaan

suhdannevaiheissa ja siiilyt-

kattava ja tasoltaan riittiivii

tdmddn kilpailukykyti tuke-

sosiaaliturva on mahdollis-

van sosiaalisen kiinteyden.

Mikiiti edeltii esitetyt pe-

ta turvata my6s tulevaisuudessa. ToimintaympdristOn

riaatelinjaukset toteutuvat,

muutokset asettavat kuitenkin sosiaaliturvalle ja

toimintaympdristtin muutoksiin pystytaen vastaa-

sen rahoitukselle haasteita,

maan paremmin. Periaate-

iotka tiittyvat muun muassa

linjausten toteutuminen

talous- ia tyOitisyyskehitykseen. Niihin vastaaminen

edettyttiiii Iaaia-alaisia toi-

edeilyttiiii, ettii ty0eliimiiiin
tullaan varhemmin, ty0ssd
iatketaan pidempiiiin, ty6l-

menpiteitd.

lisyysaste kohoaa ja van-

Jiiriestelmtittinen ty6- ia
toimintakyvyn parantaminen, elinaikaisen ty6alan
pidentdminen, eldkemaksu-

husten hoivapalveluien

f

en kehityksen tasoittami-

nen, sosiaaliturvan toimin-

tamuotojen tehostaminen,
sosiaaliturvan aktiivisuutta
ja omatoimisuutta edistiivien piirteiden korostaminen
seki sosiaali- ja terveyden-

huo[[on rahoitus- la toimintatapolen uudistaminen

kiiyttd myOhentyy toimintakyvyn noustessa.

Aktivointia edistiiviit toimenpiteet saattavat aluksi

Rillttn tr(mrpilu€masta
Elfrk*turyakeskuksen
laim*pf [[*nnm

ioht*ja

Varatuomari, kehityspddttikkO Riitta Korpiluoma (49) on
nim itetty Eldketurvakeskuk-

sen lainopitliseksi johtajaksi

t.to.2ooz alkaen. Hiinen

tlti nykylai n sEiidiin niin
mukaiseen kehitykseen
ti

verrattuna alempaan menotasoon ja iulkisen talouden
parempaan hallintaan.

on oro

hat numerot ovat
den zoo3 kestkuuhun saakka.
Uudlstuksen taustalta on
asiakaspalvelun parantamlnen.
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Riitta Korpituoma on tyciskennellyt Etdketurvakeskuksessa vuodesta r9B7 alkaen. Sitd aiemmin hiin on toiminut Kuntien etiikevakuuiuksessa jaostoptiiiitikkOnii. Korpiluoma toimii myos kansaneldkeasiolden ensimmiiisen muutoksenhakuasteen, tarkastuslautakunnan, varapuheenjohtaiana.
Korpituoma on hoitanut [ukuisia jiirlestelmdn takiproiekteja
yhteistybssa tybmarkki na- ja yrittii jiijiirjestojen edustajien sekii
eliiketaitosten asiantuntiioiden kanssa.
Riitta Ko rpiluoma seuraa tehtiivdssiiiin varatoimitusiohtaja,
lai nopi Itinen johtaja Seppo Pietitaista, joka siirtyy vanh uusetiikkeelle lokakuusta zooz [ukien.

75u.

Van-

Eltketurvakeskus
Suunnittetu- ja laskentaosas-

tolle on nimitetty matemaatikoiksi filosofian maisteri Minna
Nykiinen ja filosofian maisteri
Sari Vatanen.

Eldke-Fennia
Kauppatieteiden maisteri Esko
Heimo on nimitetty asiakasrahoitusjohtajaksi.
Hatlintotieteiden tisensiaatti
Tuija Piiiviirinta on nimitetty sisiiisen tarkastuksen riskienvatvontapdiiltiko ksi.
Mika Nyberg ja datanomi Jarmo Kuronen on nimitetty liir-

ette

$tdelil<e

,

nan valmistelutoimisto.

jestelmiipiiiillikoi ksi.
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vastuualueeseensa kuuluvat [ainopilliset asiat, eltikeneuvonta, vakuuttamisen
valvonta ja eliikelautakun-

lisiitii sosiaalimenoja. Ne

ovat perusteltuja silloin, jos
ne johtavat pitkiiltii aikavii-

Elflketurvtkeskuksen
puhelinnumero muuttuu kesikuussa

olo 75rr
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Kiinteistii-Fennia
Kiinteist6-Fen nian yltdpitopii2it

iiktjksi ori rriiriitetty Petri Saarinen

ja vuokrauspiiiillikciksi

Vit-

le Laurila. Harri Piispa on nimi-

tetty proiektipdiilli ktjksi vastuualueenaan ostotoimintojen
kehittiiminen ia energiahatlinta. Hiin jatkaa samalta teknisenti isiinnciitsijdnd.
Mari Juutilainen on nimitetty
as u ntovu okra us ne uvotte tilaksi.

llmarinen
Filosofian kandidaatti Minna
Hakkarainen on nimitetty keh ittiimispa:itlik6ksi tuotanto- la
kehittamisyksikkdon.
Kauppatieteiden maisteri
Bengt Halme on nimitetty kentdn koututuspdiiltikOksi.
Yhteiskuntatieteiden maisteri
Jari Puhakka on nimitetty ltmarisen noteeratuista osake- ja
korkosiioitu ksista vastaavaksi
arvopaperisijoitusiohtajaksi.

Aiemmin hdn on tyciskennettyt
llmarisessa osakesiloitusjohtajana.

tiin ja sijoitustoimintaan Viherkenttii on perehtynyt sijoitusneuvottetukunnan jdsenend

Kauppatieteiden maisteri Heidi
Koskinen on nimitetty llmari-

vuodesta 1998. Koututuksettaan Timo Viherkenttti on oike-

sen siioituslinlan controtteriksi.
Aiemmin hiin on ty6skennettyt
llmarisessa Back office -ptidl-

ustieteen tohtori.

likktinii.

Valtiotieteen maisteri Jari Eskelinen on nimitetty llmarisen
korkosijoitu ksista vastaavaksi
korkojohtalaksi. Aiemmin hdn
on tyciskennellyt llmarisessa
satku nhoitajana.
Kauppatieteiden maisteri Mikko Mursula on nimitetty llmarisen noteeratuista osakesijoituksista vastaavaksi osakejohtajaksi. Aiemmin hiin on ty6skennellyt ltmarisessa salkunhoitajana.
Kauppatietelden maisteri Mikael Simonsen on nimitetty ll-

marisen sijoitussalkun vastaavaksi strategiksi. Aiemmin hiin
on ty6skennettyt llmarisessa

portfotio anatyyti kkona.
Master of Science, SEFA Teemu
Virtanen on nimitetty llmarisen
sijoituslinjaan salkunhoitajaksi. Aiemmin hiin on tyiiskennellyt llmarisessa osakeanalyytikkona.
Kauppatieteiden maisteri Pontus Berglund on nimitetty Ilmarisen sijoitusriskien hallinnasta
vastaavaksi Risk Manageriksi.
Aiemmin hdn tyoskennettyt ltmarisessa performance analyytikkona.

Kuntien
elikevakuutus
Valtiovarainm

in

istericin bud jet-

tipriiillikkd Timo Viherkenttii on
valittu Kuntien eliikevakuutuksen talous- ja hattintotoimin-

noista vastaavaksi varatoimitusiohtaiaksi r. huhtikuuta
zooz atkaen.
Timo Viherkenttd on toiminut
valtiovarainministericin budjettipaallikkdnA vuodesta r99B ja
sita ennen ministericin eri teh-

tiivissii vuodesla 7981. Kuntien
eldkevakuutuksen rahastoin-

tavoitteina ovat suomalaisten
tycipaikkolen kehittaminen
mycinteisimmiksi tycissd jatka-

tehtavanaen Varma-Sammon
ku ntoutuksen yhteistyciverkos-

misette sekii kuntoutustarpeen
varhainen toteaminen. Norrm6n toimii ttitld hetkellii Var-

ton kehittdminen. Juusti toimi
aiemmin pro,ektipaallikkona
Vakuutuskuntoutus VKK ry:ss5.

piiiilli kdksi elii kepalvelu ihin

ma-Sam mon viestintiipzirilLi k-

Tytielikevakuuttaiat
TEtA
TyOeliikevakuuttaiat TELAan on
nimitetty valtiotieteen maisteri
Reiio Vanne, 48, kehityspii;itlikoksi r.B.zooz Iukien. Vanne

konii.
Tradenomi Timo Kokko, 35, on

nimitetty TELA Etiiketiedotuk-

sen tiedottajaksi 5.5.zooz lukien. Kokko toimii t;itLii hetkellzi

projektipddttikk0nd Tydtttimien
ay-jiisenten tukiyhdistys TATSI
ry:ssii.

toimii tdttd hetkeltri Elaketurva-

- 31..7.2oo4. Norrm6n vastaa
TELAssa tydeldkkeiden kehitttimistd koskevassa periaatesopimuksessa sovitun koututusohjetman toteuttamisesta.
Koulutusohjelman keskeisind

Vattiotieteen maisteri Stefan
Strandberg on nimitetty tuotantoiohtaiaksi. Hdn on toiminut aikaisemmin yhti6n tuotan-

topiiiittikkonti.

keskuksessa johtavana ekono-

mistina.
Valtiotieteen maisteri Kimmo
Norrm6n, 44, on nimitetty projektipaettikciksi ajatte 5.B.zooz

Veritas
Eltkevakuutus
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Varma-Sampo
Kauppatieteiden maisteri AriPekka Hitden on nimitetty Varma-Sammon osakesijoitusioh-

tajaksi. Hitden siirtyi VarmaSammon palvelukseen SEB Lu
xembourgista.
Kasvatustieteiden maisteri Jyri

Kauppatieteiden maisteri Tommy Sandds on nimitetty tatous-

pballikdksi. SandSs on aikaisemmin toiminut KHT-tilintarkastajana Ernst & Young:lla.
Kauppatieteiden maisteri Lis-

ffim

beth Fredrikson on nimitetty
toimitusjohtajan assistentiksi.
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Juusti on nimitetty prof ekti-

tyksen ja eliikekassoien yhteistydtii. Yhteistoiminnan edelleen tehostamiseksi

Elfikesfiitiiit ja
Elikekassat tiivistilviit

yhteistytitiin

Taloustieteiden maisteri louko Bergius
Eliikesiiiiti6yhdistyksen toimitusiohtajaksi
Etiikesiititiriiden yhte istyOelin Elii kesiiii
tidyhdistys-ESY ry. ia etiike- ja sairaus-

ffi,ffi
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tulevat yhd istykset siirtymiiiin yhteisiin
toimitiloihin, ionka jiilkeen yhteistoimintaa on hetppo edetleen kehittrid.
Bergius on toiminut vakuutus- f a
pankkialalta, viimeksi Pohjota-yhtiriiden
patvetuksessa.
Etiikesririti0yhdistys-ESY ry. on etiike-

-

kassoja edustava Vakuutuskassojen Yhdistys ry. ovat tiivistiimiissa yhteisty6tiitin. Etdkesdiitidyhd istys on nimittiinyt
toimituslohtaiakseen r.3.zooz alkaen
taloustieteiden maisteri Jouko Bergiuksen, jotta on vankka kokemus eldkeva-

siiiiti6iden yhteistoimintaelin, lohon
kuuluu kahdeksan TEL-vakuutustoimintaa harjoittavaa eldkesdiitititii, 55 vapaaehtoista lisdeldkettd mycintiiviiii eliikesiiiiticitd ja z7 etdkesiiiiticitri, jotka hoitavat sekii TEL- ettd vapaaehtoista vakuu-

tusta. Eliikesddti6yhdistykseen kuulumi-

kuuttamisesta. Bergius tutee vastaa-

nen on sdiitiOilte vapaaehtoista, mutta
siihen kuutuvat ldhes kaikki etdke-

maan motempien yhdistysten puolesta
yhtelstoiminnan kehittiimisestd ja toimintojen yhdenmukaistamisesta.

ke- ja sairauskassojen yhdistys, jonka ja-

Etii kesiieiticiyhd istys ja Va ku utuskassojen Yhdistys, loiden edustamissa yhteisciissii etiikevakuutettuien miiiirii on
noin zr5 ooo henkitdii, ovat neuvotelleet yhteistyrin tiivistdmisestii. Ensimmiiisenii vaiheena on valittu Etdkesddticiyhdistykselte toimituslohtaja, lonka
tehtiiviinii on keh ittaa etdkestidticiyhd is-

siitititit.

Vakuutuskassojen Yhdistys ry. on e16-

senet myciskin hoitavat seki TEL-vakuu-

tusta (8 kassaa), ettd vapaaehtoista eliikevakuutusta ( 9 kassaa). Lisiiksi Vakuutuskassojen Yhdistykseen kuutuu 16z
sairauskassaa iiisenend. Vakuutuskassoien Yhdistykseen kuuluminen on lakisiiri-

teisesti pakoltista etdkekassoille la
sairauskassoille.
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The working group on competition:
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Competition maximises
profits and eases the
pressure to increase

contributions

Despite the intense cooperation among
Finnish pension providers, increased
competition is required. The chairman of
the working group on competition, Mr
Tarmo Pukkita, Director-GeneraI of the
lnsurance Department at the Ministry of
SociaI Affairs and Health, says there is
a need for more ptayers in the fietd.
This woutd create competition, forcing
the providers to strive for higher returns,
and thus reduce the need to raise
pension contributions.
The working group reached a
consensus regarding the issue of
facititating the establishment of new
pension providers. There have been few
entrants during the past few years, as
the pension funds have tended to hand
over the management oftheir insurance
activities to the pension insurance
companies. The present system altows
single companles to estabtish their own
company penslon funds. According to
the working group, it should be possible
for several companies to establish a fund
together, as long as the total number of
emptoyees is at least 3oo, and the
transier is macie from the same (TEL)
insurance company. At their departure
they would get a fund corresponding to
roughty 13 per cent of the amount of the

technical provisions. Such a transfer of
funds has not previously been possibte.
The group did not yet sotve the
question concerning a reform ofthe
system regulating the technicaI rate of
interest. At present, the pension
providers negotiate the factors
determining the rate, and their proposal
is either rejected or approved by the
Ministry of SociatAffalrs and Heatth. The
fact that the insurance companies have
the grounds approved on behatfoftheir
competitors, as well, has been criticised
by the Competition Authority. lt has also
been suggested that the calculation
shoutd be made by an outside party to
ensure independence.

Survey maps citizens'
attitudes on the earningsrelated pension and its
basic principles
ln a survey conducted by the Finnish
Pension Alliance, TELA, it was reveated
that more than 6o per cent ofthe
respondents considered that the
pensionable wage should be calcutated
on the earnings accrued over the entire
career instead of, as presentty, on the
last ten years of (each) employment.
It was also found that people's
attitudes toward earnlngs-related
pensions were largely positive.
Practically al[ respondents were in favour
of the earnings principte, and their betlef
in the lustness ofthe scheme and the
adequacy of pension assets has been
reinforced, despite the continuous talk
of a "pension bomb". This positive
attitude reftects the prevailing economic
situation. Opinions tend to be favourable
during economic upturns and harden

during downturns.
ln the light of the results, the ageing
respondents were still strongly in favour
of retirement when asked about the
alternatives. More than half of those
aged 5o-64 would choose the
unemptoyment pension instead of
rehabititation. Despite an incentive
acci'ual of 4.5 per cent for persons aged
63-58 who continue working, two out of
three ofthe respondents aged 5o-64
would stitt retire if given the choice, and

one-third would continue working after
the age of 63. Another matter is the
impact of pension policy measures on

people's behaviour.
ln recurring surveys, the trend is more
important than any exact figures. Thus,
the last survey reliably shows that the
earnings-related penslon and its basic
principles enjoy wide support among
Finnish peopte.

Unemployment pension
scheme has an impact on
unemPloyment
According to a recent report based on

a survey representing the population

within working age, nearly fifty per cent

ofthe unemployed in age bracket 55-64

estimated that the unemployment
pension scheme had contributed to their
early exit from the labour market. Most
of them were content with the solution,
and only one-third thought they had
been forced into retirement. The survey
atso [ooked at the incentives, provided
by the scheme, to stay unemployed and
retire early.
One of the goals of the unemptoyment
security reform, introduced in zooo, was
to extend active employment measures
to include those atready on the
unemployment path to retirement, and
to hetp them find a job in the open
labour market. However, according to
resutts so far, the effect of these has
been minor. Providing permanent
subsistence, the unemployment pension
scheme may atso hinder employment.
The unemployment pension scheme is
not in itself a factor regulating
unemployment. During times such as the
recession in the r99os, unemployment
figures woutd have been high, regardless
of any influence by the scheme to reduce
the labour force. Since employment rates
among ageing persons are low in the
prevaiting labour market situation, some
kind of permanent security wilt stilt be
needed. The private-sector pension
reform to be introduced in zoo5, intends
to replace the unemployment pension by
extending the right to daily altowance
from the age of 59 untit the generaI
retirement age. As the labour market witt
start seeing a decline in the [abour force
by the end ofthis decade, when the
"baby boomers" start retiring, the timing
of the reform appears to be right.
Whether the ageing tabour force wilI
be a potential resource for the forecast
labour market needs, wl[[ [argely depend
on how successful the measures aimed
at the maintenance of work capacity and
professionaI skitts wilt be, and how
rewarding ageing workers think it wil[ be

to continue working.
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palveluiden kustannuksia. Lopputuloksena tlllaisesta demokratiasra

Ongelmaa pahentaa akriiviviesttin saman- olivat Puolan jaot.ia Puolan valtion heviiaikainen vlheneminen. Kuntaliitoksille minen usean vuosisadan ajaftsi Euroopan
vaaditaan reunaehto.ia: Kuntien virkamies- kartalta.
ten ry<ipaikat on rurvatrava, kenenkdan palOnko nykyinen demokratiamme rapa
veluita ei saa huonontaa. Yhdistdmisestii pi- toimia merkki siitI, ettd kaikisra uhkaku-

fiEC

til kuitenkin koitua stisrrijl, koska kunti- vista huolimatra tunnemme olomme turen talouksien ei uskota kestdvdn nykyme- vatuiksi. Meilla on varaa ykitidemokrati-

noa.

aan, vaikka se johtaisikin umpikujaan. Jos

Yhtymikohtia on paljon yksiryissekto- minun vaatimukseni eivit toteudu, Ilk<icin se kunnille pelkastiin menoerii. Kuntien
rin tyiielikeuudistusten kanssa. Jerjestel- sitten tehtikci mitdiin! Nie pozwalam!
eliikkeistd saamar verorulot tulevat merkitmii pitiiii yksinkerraistaa, se pirii tehdl
Uhkakuvia maalattaessa tilanne saa- tdvdsti lisdintymiiln. Yhi suurempi osa
lapinakyvdksi, murra kenenkden nykyisil daan toisaalta niytrdmf,dn todellista pa- ekikelaisiste on mycis
rytieldketurvan piiris-

etuja ei saa pienimmdssikldn miiirin huonontaa. Kustannusten on kuitenkin alennuttava ennustetusta, jotta tulevien sukupolvien maksurasitus ei kdy ylivoimaisel<si.
Esilli on rydeldkkeisiin kerdtryjen varo.ien si.ioittaminen. Vaatimuksia on monenlaisia, kesken[5n hyvinkin risririitaisia. Jo-

hemmalta, kun esiteriln, miten yli 65vuotiaiden mldrd suhteessa aktiiviviestritin
kasvaa lihivuosikymmeninii. Oikeamman

si ja asteittain voimaantullut eldketurvamme on elakdirywilli suurilla ikiluokilla jo
tavoitemilriinen. Luulisi, ettd voisimme
kuvan saa vertaamalla elakkeella olevien ja key'tde kasvavia elikkeitemme tarpeidem"huollettavien" mldrii ry<issd olevien mdd- me mukaan omien hoivakusrannusremme
rdin ja sen arvioitua muutosra. Ero on kattamiseen. Emmeke aina vaatisi, etti
jonkun toisen on maksettava viulut.
olennainen!
kaisen pitil saada itse piiStt2ii, mihin henen
Onkohan tulevaisuudesta keskusteltaVai miten on, kyselee
elekevaransa sijoitetaan. Kuitenkaan ku- essa unohdettu, etteivit elakeldiset merkitLoikus
kaan ei saa ehkkeelle siirtyessidn .ioutua
kirsimddn tekemistddn sijoituspddriiksisti,
vaikka ne olisivat olleet huonoja. Varoja sijoitettaessa ruoron on oltava ainoa kriteeri,

mutta elekevarojen avulla olisi kuitenkin
huolehdittava esimerkiksi meille elintlrkeln teollisuuden riittivdstd kotimaisuusasteesta seki ainakin pdikaupunkiseudun

asuntojen riittiivyydesta. Joka tapauksessa
tuottojen on parannuttava, jotta maksura-

situsta voidaan keven tdi.
Lopputuloksena kaikesta tdsti ndyttli
synryvin entisri monimutkaisempia sysreemejii, joita kukaan ei enda hallitse. Ei ihme,
etti eris tyiielakejarjestelmdn tietorekniikasta vastaava puuskahti: "Vieli pari rd.llaista yksinkertaistamista, niin voimme vapaasti laskea ihmisten elekkeitten mddrlt miten
tahansa, kukaan ei pysry enid sanomaan,

miti on sovittu "oikeaksi" ehkkeen mli-

rdksi".

Kun keskusteluja kuuntelee, runruu
kuin olisimme 1600-luvun Puolassa. Siel-

Kymmenen kysymysti

tyiietikkelsti sivulta
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Vastaukset
r. Vuonna 1975

z. Elektroninen sariakompuutteri Esko
3. Aura, ElSke-Varma, ltmarinen, Kalervo, Kansa, LivAtandia, Patria ia Verdandi.
4. V.J. Sukselaisen ll hallitus (tl.t.tgSg -

t4.7.t96t)

5. Yli puotet, eli 5r prosenttia.
6. Merimieseldkelain, MEL:n, osa-aikaetdke oli 777 euroa kuukaudessa
7. Kyltii.

8. Marokkoon. Keskieldke oti z35r euroa. Maksussa

niita oti r4 kappatetta.
9. 7,6 prosentilla.
ro. Riitta Korpiluoma.

lahan jokaisella aatelismiehella oli oikeus
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El6keturvakeskuksen ohieet

yritttijiin tytitulon
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seksi on ilmestynyt vuoden
zooe tulotasossa euromii6riisen6. Ammatittinen hakemisto

sisilttfi

noin kaksija puolisataa

eri ammattiataa ja viittauksen
atan tai ltihialan tytitulotietoihin. Toistasataa toimiataiiiries-

t6i

on ilmoittanut tydtuloiensa
:i

ohjetukuja ia niihin vaikuttavia
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tekijtiitti.

ikein mitoitetun YEL-ty6tu [on
merkitystd yrittiijiitte on kirjassa tiihdennetty. Tyotulo on

perustana yritttiiiietiikkeen ia vaku utusmaksuien laskennassa. Kela on voinut
kiiyttii 2i y rittti j ii n ko h d a ta va hvi stett ua
YEL-tydtuloa viime vuoden heindkuun
alusta liihtien perustana sairausvakuutuslain mukaisen pdiviirahan, ditiys-,
t

isyys- ja vanhempainrahan [askennassa.
Myris yrittiijiin oikeus tytittti myys-

turvaan edetlyttiiZi, ettd hiinelle on
vahvistettu tydtuto, joka tiinii vuonna
on vdhintiiZin 8 5zo euroa. Yrittiijiin

osa-aikaeldkkeen edeItytykset riippuvat

hiinen kokoai katy6ssd?in vahvistetusta

tycitulosta, jonka tulee olla viihintddn
70 577,86 euroa.

Kirjassa esitettidn tyhyesti keskeiset

asiat YEL-vakuuttamisesta, myds eri yhti6muotoien osakkaiden kohdalta konkreettisin esimerkein.
Setkeii vertaileva taulukko pakollisen

yrittiiiiieliikevakuutuksen ia vapaaehtoisen e[2ikevakuutuksen eroista on
osoittautunut hyddyttiseksi. Havainno[liset esimerkit etdkkeen karttumisesta
tydtulon la yrittiijiivuosien mukaan
avautuvat tukiiatte ia setkeyttiivtit takistiiiteisen yritttiiiietiikevakuutuksen
kattavuuden.

Yrittiiliin tydtuto-ohlekirja sopii kiisikirlaksi eldkeneuvolatte asiakaspalveluun mutta myds itse asioista selvdd ottavatle yrittiijiilte. Kirjaa saa suomeksi
ia ruotsiksi painettuna Eldketurvakeskuksen postituksesta. Ohjeet tdytyvtit
mycis nte rnetistii www.etk.fi
I

