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Tydeliike ilmestyy viiteni
numerona vuodessa

ToimituspXiltikkd

Pitkirioitustoimiftaia Seppo Pietiliiinen

Toimittaiat louniJokisalo
Kimmo Kontio

louko Moilanen

Toimltusneuvosto

Tytrmarkkinajdrjestcit sopivat marraskuussa merkittdv:istd yksiryisen
sektorin ryoeliikejiirjestelmdn uudistuksesta. Uudistuksen tavoitteet
ovat korkealla: pidentii ryossdoloaikaa, hillite kusran nuspaineita ja
yksinkertaistaa toimeenpanoa.

Sopimuksen synrymisen j:ilkeen uudistuksen lakiteknisti toimeen-
panoa on valmisteltu vauhdilla. Keskeiset hallitul<sen esirykset on tar-
koitus antaa eduskunnalle tdmdn keviin aikana niin, ettc eduskun-
ta ehtisi kasitella muutokset vieh ennen kesllomia.

Aikataulu on vaativa jo pelkdstlin teknisesti. Jaljella on mycis lu-
kuisia avoimia kysymyksia. Elekkeen kerryminen niin sanotuilta pal-
kattomilta jaksoilta on nlisti yksi merkittdvd esimerkki, joka herdt-
tlnee myris ryciehkejirjestelmdn periaatteiden kannalta keskustelua.

Sopimus koski vain yksiryisten alojen ry<iehkejirjestelmdi. Jatko-
valmistelussa onkin pddtettdvl, miten uudistuksen liitrymdt kansan-
eldkejdrjestelmddn ja julkisen sektorin elakejdrjcstclmiin jdrjestetddn.

Tavoitteena tulee olla sopimuksen yleistavoitteita tukevat ratkaisut,
joissa otetaan huomioon ndiden jarjestelmien eriryispiirteet.

Lakiteknistd valmistelua vieh huomattavasti ryrililmpi on uudis-
tuksen kdytdnncin toteuttaminen. TdmI koskee eniten tietojerjestel-
miii. Niihin on muutenkin nlind vuosina jouduttu ja joudutaan te-
kemiln mittavia muutoksia. Euron vaatimat muutokset on juuri teh-
ry. Seuraavina vuorossa ovat muun muassa viimeisen laitoksen peri-
aatteen edelly'ttdmlt muutosty<it, hallituksen piitttmien kansanelek-
keen pohjaosamuutosten vaatimat tyrit .fa tyoeldkkeiden Internet-
palvelun kehittiminen.

Elakepalkan pysywd mdlrdytyminen j ii ryomarkk i n a j i rj estci j en so-

pimuksessa jatkoneuvottelujen varaan, vaikka uudcn chkepalkan
erdistd keskeisisti periaatteista sovittiinkin. Sovittiin myiis, ettd uut-
ta laskentatapaa aletaan soveltaa viimeistldn vuonna 201 1. Jos muuta
ei sovita, vdliaikana eli vuosina 2005 - 201 1, elike lasketaan kahdel-
la tavalla ja eldkkeensaajan kannalta parempi lopputulos valitaan.

Kahden eldkepalkan vdliaikainen kdyttri on viestinndllisesti vaikea-
selkoinen ja tietojdrjestelmien rakentamisessa erittlin raskas. Siksi on-
kin ddrimmiisen toivottavaa,
ettd uudesta eldkepalkan mdl-
rdytymisestd voitaisiin sopia
vlela taman Kevaan alKana
niin, etti kaksinkertaiseen las-
kentaan ei tarvitsisi mennd.
Eleketurvakeskuksessa par-
haillaan tehtdvdt tutkimukset
ja selvirykset rarjoavat hyvdn
pohjan avoimina olevista asi-
oista sopimiseen.
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Aiassa

4 KanstiapliEttikkii Markku Lehto:
E[Skkeiden rahoitus joudutaan miettimi6n uusiksi

Sosiaali- ia terveysministeri6n kansliapddtlikkd Markku Lehdon mielesta
globaalistuminen ja suuret ikiiluokat asettavat suomalaisen sosiaaliturvan
ja eliikkeet uusien haasteiden eteen. Ydinkysymys on maksujen ja etuuksi-
en jakaantuminen oikeudenmukaisesti. Jo pian on mietittava, keiden kuk-
karosta rahat menevat ja ketkii korjaavat hyddyn.

S,O ltmarisen iohtava ytittiiikiri Timo Aro:
Jtitietle oleva toimintakyky on tirkelmpi kuin kuvaus
sairauden aiheuttamasta haitasta

Tydikiiistii vaestda hoitavat ia kuntouttavat laakarit seka vakuutusyhti6i-
den liiiikiirit ovat vakiinnuttamassa arviointimenetelmaa, joka korostaa ih-
misen jiillettii olevaa toimintakykyd sen siiaan, etta painotetaan sairaudes-
ta johtuvaa haittaa ia toimintakyvyn menetystii. Tiima ajattelutavan muu-
tos on yksinkertaisuudessaan muttistava.

tl Tytietiikeasioiden salassapito eduskuntaan
Tietoturva tarkentuu

Tietoturvan yleislait, henkitdtietolaki ja jutkisuuslaki, siiiidettiin jo vuonna
1999. Samassa rytakassa piti remontoida myds tydeldkelakien salassapito
saanndkset. Tdm2i ei onnistunut, ty6 osoittautuikin oudon sitkaaksi. Nyt
pykiiliit on vihdoin saatu valmiiksi.

S,{ fyOetate.fi -palvetussa tavoitteena tietosuoja ja toimivuus
Erilaiset tunnistustekniikat tdydentlvdt toisiaan

Ty6eliike.fi palvelun taaja kiiyttO tehostaisi oikean tydeliiketiedon saavutet
tavuutta ja toisi resursseja yksiltilliselle palvelulle eldkelaitoksissa. Vatta-
osa TydeLdke.fi palvelusta sisdltiiii yleisluonteista informaatiota, lota ei tar
vitse suoiata. Kayttaiat saavat kuitenkin palvelusta pii2itteelleen omat an-
siotydluettelonsa. Silloin tietosuoja nousee ydinkysymykseksi.

2* myf l koskee nyt myds perheyhtitiitii
Maatalousyrittalien eliikelain MYEL:n muutos selkiinnytti pelisdiinn6t, jotka
koskevat maatitataloutta tai kalastusta osakeyhti6muodossa har,oittavan
yrittiijiin eldkevakuuttamista. Muutos astui voimaan tiimiin vuoden alusta.

2I1 f ansanelikkeen pohiaosan kom pensaatiosta kova u rakka
Piiiittis korvau ksesta tulee elSkkeensaa jatte kotii n

Eliikeliiisille, joiden ty6elakettd on kansanelikkeen pohjaosasddnncin takia
aikoinaan alennettu, maksetaan lisiiii eliikettii. Tydeldkelaitokset laskevat
elikkeen miiiiriin la lihettiiviit paAtdkset eldkkeensaajilte, joiden ei tarvit-
se tehda tassa vaiheessa mitaan.

Puheenvuoro

Samassa veneesse
Suomatainen huoltoyhteiskunta paljastavine henkiltjnumeroineen on ehkd
maailman ikiitietoisimpia, toimittaja Terttu Levonen kirioittaa. Byrokraatit
ja markkinatutkiiat titastoivat meiddt lokeroihin i2in, sukupuoten ja sosiaa-
liryhmiin mukaan. Vaikka Suomessa vaalitaan hartaasti tasa-arvoa, iasta
on tullut ihmisarvoa maarittava mitta.

Tutkittua

7 Koulutus kannattaa:
Korkeasti koulutettujen tytiura on tiivis

Tutkimukset osoittavat, etta koulutuksen tuotto on hyvii, ei vain ansiokehi-
tyksen vaan myds etiikkeen ansainta-aian kannalta. Tyduran katkonaisuus
vaikuttaa kuitenkin eldkkeeseen. Ansiokehitys on huonompi ja eldkkeen
ansainta-aika puolestaan lyhyempi niiltii, jotka aloittavat tyduransa maara-
aikaisina. Tdhiin ryhmddn kuutuvat yha useammin myds korkeasti koulute-
tut. Koututuksen vaikutusta tytiuraan ja ansiokehitykseen ei ole aikaisem-
min tutkittu eliiketurvan niiktikulmasta.

16 Pattansaaiasta yritteieksi
Hyppy kuiluun tai uuden alku

Palkansaajasta yrittajaksi siirtyminen on Eldketurvakeskuksen
tutkimuksen perusteelta sekii riski ettii mahdollisuus. Tydlliset-
te yrittiijiiksi ryhtymiseen sisiiltyy riski, tytitttimiilte se antaa
tilaisuuden tyrittistyii vaikkapa vain vdliaikaisesti.

Xffi yts:ttitlinen e[6kevakuutus on yhe marginaati-itmiti
Vain harvat suomalaiset ovat ottaneet itselleen yksi16llisen elii-
kevakuutuksen. Sen ottaneista piiiiosalla on pidempi tydura
kuin muutla samanikiiiselld vdest6lld. Muun muassa ndmd asiat
kiiyviit ilmi tutkimuksesta, jossa kartoitettiin, mikd merkitys os-
toetiikkeellii on suomalaisten elikeaikaan varautumisessa.

Faktaa

*& Patttaa vai sitouttamista?
Kannustepalkkiot tuottavat pidnvaivaa

Henkil6stdn ja erityisesti lohdon palkkausj2irjestetmid on kehi-
tetty useissa yrityksissii viime vuosina entista joustavammiksi,
kun ktiytt66n on otettu erilaisia kannustepalkkauksia. Eliike-
palkkaa laskettaessa ne tuottavat usein pddnvaivaa. Olisi tar-
peen saada lakiin selkeiit periaatteet, joiden avulla voisi yhte-
ndisesti miiiiritella, miten tydntekijiin palkitseminen vaikuttaa
h ii n e n e [d m ii ii n sii p it e m m ii t tii tii htii i m e I lii.

Osastot

ps VakO:n peetdksie
Vuoden yteissiiiintti [akiin perustumaton

ffi$ ri4a-arvostelu
lkii on sopeutumista aikaan

$& rieaorci

3F Nimityksie

$$ Engtish Summary

$$ Merkkipiiiiltti
Etiikkeettekti?

Palkkaa vai sitouttamista?
Kannustepalkkiot

tuottavat
pfifinvaima
sivut
18-zm
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Kanstiapeattikk6 Markku Lehto:

Ettikkeiden rahoitus
ioud utaan n [,ri*[j;ii*;Hi[rm#x;

m i etti m til n :#-x[]T#:#T**il'ff:xf,l;r:,,#

u usi ksi :;.;,x".x:# *[Hiilr*iffi]*:r::il;I
Globaalisturninen ja suuret iklituokat

asettavat suonnalaisen sosiaaliturvan ia

eliikkeet uusien haasteiden eteen. Ydin-

kysymys on maksuien ia etuuksien

iakaantuminen oikeudenmukaisesti. ls
pian on mietittfiv$, keiden kukkarosta

rahat meneviit ja ketkE koriaavat hyiidyn,

Tiitii miettl on sosiaali- ja terveysminis-

teritin kansliap8Ellikkti Markku Lehto.

voinnille, khto korostaa.

- Hyvin hoidettu sosiadirurv'a on ollut m<lnella tavalla inves-
tointi yhteiskunnan tulevaisuuteen. Meillii on voitu toimia reilun
pelin siiiinntiillii, ei ole mafiajoukkoa ei korruptiota. Kansalaisil-
le ci ole nrllut kummallisia ylleryksia, he ovat voineet luottaa, etti
sopimulaista pidetiiiin kiinni. Tietenkin tuloloukku-purnaustakin
on ollut, mutta se on sitrcnkin vain sivuiimia, hln erittelee.

lchdon, ja monen muunkin niikemylaen mukaan, nylryj:irjes-
telmissl on kuitenkin porsaanrcikie, .ioista jotkut hyiiryviit tois-
ten krmtannuksclla.

- E*imerlcilai suuret iklluokat ovat nyt entistii varakkaampia
ja moaille heistii on aikanaan varaa elelle leppoisasti aurinkoran-
n*illa. Ei voi olla oikein, ettii he tulevat Suomeen vain kiiyttiiiik-
seen kalliita palveluita.

*Toinen iso ongelma liittyy opiskelijoihin. Thvan akaa lcuulee,

kuinka tii:illa koulutemr lfitee pa.remman pdkan periissii ulkomail-
Ie. Unohdetaan kokonaan, etti Suomessa opintoja on subventoitu
reippaasti. T5nne nrlerza nuori ulkomaalainen insiniitiri joutuu pit-
kiiiin maksamaan palLa$aan todella lalliia opiskeluvelkoia.

Nuoralla tanssia

Sosiaalitun"an khto kuv"ailee olevan kapeassa rakosessa yhteiskun-
nan muutospaineissa.

- Sosiaaliturva ei saa ruokkia muukalaiwasaisuutta, a.iatusta,

etti ulkomaalaiset nrlevat tinne sydmiiln suomalaisten sosiaalitur-
vaa Mutta toisaala taas sosiaaliturvan etuudet en taattava niille,
jo*a ovat ne t[llli veroina maksaneetkin.

- Globaalistuvassa maailmassakin sosiaaliturv"alle tarviaan en-

sisiiaisesti kansallisia ratkaisuja. Pohjoismainen hyvinvointimalli
: tuskin on se malli, jonka mukaisesti Yhdpvdloissa tai muualla-
i kaan maailmassa halutaan rakentaa sosiaditurvaa, hiin naurahma.

; - EU-tasolla harmonisointi tietenkin etenee ja mytis sosiaali-

' turva yhdenmukaistuu. Aikajenne on kuitenkin pitkii, ehkii 50
; yuotto, ehl*ii enemmiin. T:imenhetkisri tilanneta aika ei kuiten-
j kaan ratkaiee, arvitaan uusia linjaulaia.
i Meillii on aina totuttu veftaamailn kaikkea ja varsinkin sosi-

' aaliturvaamme naapurimaahan Ruotsiin. khto sanoo, ettii ehke'
, jtujestelmiemme ero on paljon pienempi kuin ensikatsomisella

nayttaa.

iir;rr;lilru $t0etitkc
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neet

Hoppu

saatu

ovat

kuin se todellisuudessa

tehdon mukaan
se tie on kuljemr

sosiadi-
erilaisia
aikana

ja tiimii
Ihmiset

ajamelemaaa, etti varhai-
jiiiiminen jonkin putken
mahdollista, suoras-

suunniteltu
eiki otettu huomioon

Usein tehdaln
kahdesta

liitryvat

mihinkii:in. Thi raa
tuo

Niinpii muun
f)'ysisten voimien vdheneminen

monet

Ensin kese-
vuosikaudet, sitten

vuosikaudetja

naP:rnuoraa ke- liittisen
khto pohdiskelee.

jos hoppu
pyszihryisi uudella lailla verhonnut
olla hohtoa" to kuin
pykilen

muutos tapahtuu riti-In

mukaan pankki- ja
ollaan

Ia yhteistydt'i

muun muas-
samojen henkiltiiden

Matkan vaihtoehtona

tyiietikeyhdriille
erillinen valvojansa. Vakuutus-

ja panklreja valvova Rahoi-
tustadrastus ryrmiisivdt ehdotuk-
sen, ne haltravat

Henen
ja vakuutusyhtididen

tuotteet niin pit-
klille, ett?i valvonta ja
toimialaliukumien takia
nossa

alaisuudessa,

jos ollenkaan. Viela ei kukaan
maan, miten uusi, jousava eliikeikii

on selvirtiinyt pi*:i:in valtiovarain-
Raimo Sailak-

(vas), sosiaali- ja terveys-
Perho (kok) ja oikeusmi-

nisteri Johannes lGskinen (sd).
Yhdistiimishanke on

Eipida luulotella, etri

ta lausuntoja julkisuureen.
Ei ole yhtii le Lehto toteaa,

saisi kiiiinnet- ry ottamaan
kannat

opetella uusi

tydryhman ty6$ on
, Sen paremmin kh-

eivlt ole antaneet aihees- Sosiaali- nisteri Perhon

olla sosiaali- ja rerveysministerittn dai-
suudessa, koska eldkevakuuttaminen
olennainen osa sosiaaliturvaa.

Teksti: Greetto

Enempiii
sisCltiil, vaan

Lamminenset hidastuvat.
tasoil- Thmmikuussa

tehtiivie

Kya: Nlko Nurml

&m;.:l

ffarkku Lehto korostaa,
etti hyrvln holdettu
sosiaaliturva on ollut
trromlla tavalta lnvestointi
littolskunnan tulevalsuuteen.
'Ilellli on voltu toimia
reilur pelln siidnndiltS,
el ole maflaioukkoa,
el korruptlota.

Valvonta ratkeamassa
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Samassa
veneessH

- 75-vuotias nuorukainen
suunnittelee Euroopan tule-
vaisuutta, maalailtiin uutis-
pdstoilla, kun Ranskan enti-

nen presidentti Valiry Giscard d'Estaing
valimiin joulukuussa EU:n tulevaisuusryti-
ryhmiin .iohtoon. Papparaisen tueksi kel-
puutettiin kaksi varapuheenjohtajaa, hin-
ti nuoremmat seniori-ikiiset ex-piiiiminis-
terit Italian Giuliano Amato ja Belgian

Jean-Luc Dehaene.
Kaikki kolme ovat olleet EU:n perusta-

jamaiden nokkamiehiri, joten heilla on ko-
kemusta Euroopan yhdenrymisen onnesta

.ja epionnesta. Giscard d'Estaing hyvaksyi
presidenttinr I 970 luvulla europarlamen-
tin valinnan suorilla vaaleilla ja keksi EU:n
siinndlliset huippukokoukset.

Miksi vanhan valtiomiehen ika olisi tu-
levaisuutta linjatessa rasite? Vastapainona-
han on nlyttdii kokemuksesta ja kansalais-
kunnosta. Siis voimavarasta, joka kasvaa
iin karttuessa.

Suomessa eduskunnassa tulevaisuusva-
liokuntaa vetdii ikipuhemies Martti Tiuri.
Hdn on Giscard d'Estaingia vuoden van-
hempi.

- Minullahan on tulevaisuudesta pisin
kokemus, kansanedusta.ia Tiuri huomaut-
taa. Henelle on kirkastanut, toisin kuin
monille nuoremmille tulevaisuuden arkki-
tehdeille, etti asiat sujuvat harvoin suunni-
telmien mukaan. Vaikeudet on hyvl enna-

Terttu Levonen,YTil
Toimittaio

koida ja siind kokemus on hyvii opas.
Suomessakin iiin ja viisauden viililli on

joskus nihry yhteys. Pitkiia ikdi ylisterdin
edelleen synrymepflivilla, mutta reaalimaa-
ilmassa, tydmarkkinoilla ja hyvinvoindval-
tion kakkua jaettaessa seniorilaumat "el:ike-

pommeineen" herlttlvlt kauhua. Kuin
Rooman valtakuntaan vytiryneet hunnit.

Nuorena ei ikiiinrymista ajattele. Aikaa

.ia mahdollisuuksia tunruu olevan loputto-
miin. Vuosien kiitiiessi ohi kiihtyvalla
vauhdilla, joku saattaa havahtua ehmen ra-
jallisuuteen - ainakin ohimenevdsti.

Toisaalta suomalainen huoltoyhteis-
kunta paljastavine henkiltinumeroineen on
ehki maailman ikiitietoisimpia. Byrokraa-
tit ja markkinatutkijat tilastoivat meid'it lo-
keroihin idn, sukupuolen ja sosiaaliryhmin
mukaan. Vaikka Suomessa vaalitaan har-
taasti tasa-arvoa, iistl on tullut ihmisarvoa
mdlrittivl mitta. Iklii vastaan punnitaan
arvoarnme, osaamistamme ja paikkaamme
yhteiskunnassa.

Kun 9O-luvun alun Suuri lama iski
Suomeen, satojatuhansia ihmisie joutui ki-
lometritehtadle. Tytivoiman ylitarjonta vi-
rallisti ikisyrjinnln. Jopa nelikymppinen
luokiteldin tydmarkkinoilla vajaakykyisek-
si.

- 35-vuotias alkaa olla rajatapaus .ia vii-
sikymppinen saa tuntea olevansa jo hauta-
usmaan portilla, summaa eris keski-ikiii-
nen masentavia kokemulaiaan ty6nhausta.

Ruotsissa tydtttimyyden ei annemu riis-
tlyryi kaksinumeroiseen lukuun vaan vi-
kel rytillistettiin valtion tuella. Kansanko-
dissa ry<ivoimaa on perinteisesti pidetty hy-
vinvointivaltion tiirkeimpiini voimavarana.
Ruotsalaiset viihtyvatkin rytiekimesse meita
kolme, neljii vuotta kauemmin. Uudet
joustavat eldkesddnntit mahdollisavat tyti-
uran .iatkumisen haluttaessa vieliikin pi-
dempliin. Meteli "eliikepommistd' on naa-
purissa vastaavasti vaimeampaa.

Kun suuret ikiiluokat kohta jiievat e[ik-
keelle, Suomea uhkaa rytivoimapula. Niin-
p[ nyt kaivataan seniorien panosta rytielii-
missL Varhennetun ja "pehmeiin' ellk-
keelle siirrymisen mahdollisuulsia kaven-
netaan. Muutos vaatisi kuitenkin my<is
melkoisen asennemuutoksen.

]ulkisissa puheissa ja kampanjoissa iki-
syrjintiie toki pahelautaan ja lakikin kiel*u
sen - periaatteessa. Iftyrinnrissl taas van-
hat karkotetaan n?ilq,ryilte. He eiviit kelpaa
mediaan ja mainostajille. Jopa 44-vuotiai-
den ikdryhmii on "arkkukamai', jota ei
kannata kosiskella mukaan kulutusjuhlaan.
Mutta entd jos w-kasvot, yleisci ja asiakkaat
ovat liian vanhoja, pitiiisikii ehkii koko kan-
sa vaihtaa sopivampaan?

Suomi harmaantuu kuitenkin viistii-
miittfl. Jo vuonna 2009 on enemmdn 65-
vuotiaita kuin teini-ikiisiii. Vuonna 2015
luonnollinen vlestdn kasvu ryrehryy "kuo-
lemanleikkaulaeen": uusia suomalaisia syn-
ryy vihemmln kuin vanhoja kuolee. Nuo-
ret ovat siis katoava luonnonvara,

Uskoteltiin meille mitl tahansa, vanhe-
nemiselta ei v2ilry - ainakaan jos tavoittelee
pitkiie ikiiii. Silti se tuntuu ylhttdvin itse
kunkin, ja vlen vanheneminen on jo kan-
sallinen pulma. Mutta positiivinen asenne

auttaa. Siksi pitiiisi taas ymmlrtii, etti iki
voi olla voimavara eiki rasite.

Onhan vanheneminen kurjaa, mutta
usein kuitenkin se parempi vaihtoehto!
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Korkeasto
I

Tutkimu ksen tuotto on hyvd, ei vain ansio-

kehityksen vaan myds eldkkeen ansainta-aian kannalta. Tytiuran

ko u lutett uj en -iil::::Xffi 
::[:::;]:;, 1,,,"I

tvtiUfa On tiiViS,.:: ryhyempi niiri, iotka aroittavattytiuransa

- J mdflrdaikaisina. Ttihiin ryhmlidn kuuluvat yhfi useam-

min mytis korkeasti koulutetut. Koututuksen vaikutusta tyduraan ja ansiokehitykseen

ei ole aikaisemmin tutkittu eldketurvan ndktikulmasta.

ita Asplundin tutkimuksesta
Kannattaako Suomessa kou-
luttautua ilmenee, ettl kou-
lutuksen yksildille ruortama

Koulutuksen hytity vaihtelee

taloudellinen hyciry, koulutuksen tuotto,
on Suomessa vdhintdin Euroopan keskita-
soa. Niin kutsutussa PURE (Public fun-
ding and private returns to education) -
tutkimuspro jektissa verrattiin viidessltoista
Euroopan maassa koulutuksen keston ja
tycikokemuksen vaikutusta tulokehityk-
seen. Yhden lisdkoulutusvuoden keskim:iI-
rdinen vaikutus palkkatasoon on vaihdellut
Suomessa 8-9 prosentin vllilll vuodessa
ajanjaksolla 1984-95.

Koulutuksen tuotto on siis pysynyr
melko vakaana. Miehilla siind oli havaitta-
vissa tarkastelujalaon aikana lievld laskua.
Naisten koulutuksestaan saama taloudelli-
nen hyciry ndy.ttli sen sijaan hieman lisddn-
ryneen. trkastelujaksosta johtuen taustalla
on todennakciisesti lamaan liitryvia syita.

Koulutuksen taloudellinen hytiry on mie-
hilla ja naisilla varsin erilainen yksiryisella
ja julkisella sektorilla. Miehet hyrirJvdt kes-

kimdlriistd enemmdn koulutusinvestoin-
neistaan, jos he ryoskenteleviit yksityiselli
sektorilla. Naisten muodollista koulutusta
palkitsee puolestaan julkinen sektori yksi-
ryistd paremmin.

Vertailevasta tutki muksesta ilmeni, ettii
iIn mukana kertyneen ryokokemuksen vai-
kutus tulokehirykseen on suomalaisilla tyo-
markkinoilla merkittlvl. Elekkeen ansain-
nan kannalta on huomionarvoista, ettd pit-
ke rydura palkitsee keskimdirin paremmin
Suomessa kuin esimerkiksi muissa Pohjois-
maissa.

On ryypillistri, ettd ansiot nousevat iln
mukana noin 50 ikivuoden vaiheille saak-
ka ja kllntyvdt sen jilkeen hitaaseen las-

kuun. Janne Salosen palkkakehityst:i eri
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toimialoilla ja kohorteilla klsittelevlstd ar-
tikkelista ilmenee, etta ansiot kasvavat en-
tistd pitempldn. Vanhemmissa ikdluokissa
tulot kddnryivdt laskuun keskimldrin muu-
txmaa vuotta nuorempana.

lfin vaikutus ansioihin vaihtelee
toimialoittain

Toimialojen vdlilld on selvii eroja iIn mu-
kaisissa ansioprofi ileissa. Poikkeus riypilli-
sestd ansiokehirysprofiilista on peruspalve-
lujen toimiala, jossa ansiokehirys on koko
ajan nouseva. Julkisella sektorilla ansiot li-
silntywlt yleensd iln mycit:i. Peruspalve-
luissa tyoskentelevit ovat suureksi osaksi
juuri julkisen sektorin, erityisesti kuntien
palkkalistoilla.

Toimialojen vililh on eroja mytis an-
siokehityksen nopeudessa ja tasossa. Esi-
merkiksi teollisuudessa ansiokehitys nou-
see selvdsti maltillisemmin kuin liike-ela-
mIssi.

Eroja l<;ytry myris koulutuksen tuotos-
sa. Kaikilla toimialoilla korkea-asteen kou-
lutus on kuitenkin selvdsti tuottoisampaa
kuin alemman asteinen koulutus, jossa erot
ovat suhteelIisen pienid.

MyiJs eldkkeen ansainta-ajan kannalta
katsottuna Suomessa kannattaa opiskella.
Tama kay ilmi artikkelista Koulutusaika
elinkaarella pitenee - Iyheneeko elekkeen
ansainta-aika? Tulos on vastoin odotuksia,
silla pitkan koulutusajan on yleensd arvel-
tu lyhentdvln ryduraa ja heikentdvdn kor-
keasti koulutettujen ehkekerrymdd.

Opisketu tyhentiiii eldkkeen
ansainta-aikaa

Korkea-asteen opiskelu siirtdd selvdsti tyo-
elamedn tuloa ja lyhentld elekkeen ansain-
ta-aikaa tyduran alkupldssd. Tilanne kor-
jaantuu opiskeluvuosien jdlkeen, silla kor-
keasri kouluretur ovat ansioryossd tiiviim-
min kuin ilman ammatillista koulutusta tai
lyhyella koulutuksella ryoelamadn tulleet.
Timi ilmeni rytichkej drj estelmdn rycisuh-
derekisterin tietoihin perustuvasta tutki-
muksesta.

Hyvin koulutetuille kertyy tycivuosia
tietenkin hiukan tiiviimpddn tahtiin kuin
vlh:in koulutusta saaneille, koska korkeas-
ti koulutettujen rycillisyysaste on koko ak-
tiivi-idn parempi ja vastaavasti tyduralla on
rydttomlytte v:ihemmdn.

Koulutuksen tuotto paranee tyouran
edetessd. Keskimddrdinen ansainta-aika 23
vuoden ien ,elkeen on pisin keskiasteen
koulutuksen saaneilla aina 50 vuoden ikldn
saakka. Korkea-asteen tutkinnon suoritta-
neet saavat kuitenkin 50-54-vuotiaana
kiinni eron, mike on syntynyt myohem-
mdstl ryciehmddn tulosta.

Korkea-asteen ja alempia turkintoja
suorittaneiden ryourien erot ovat synryneet
suureksi osaksi jo ennen 23 vuoden ikld
tehdystd ryristd. Ndin ollen ero eldkette kar-
tuttavassa ajassa on suhteellisen pieni eriryi-
sesti alimman ja ylimmdn koulutusasteen
vllilld, kuten oheisesta kuviosta nahdaan.
Ilman ammatillista koulutusta ry6elemeen
tulleilla on tyriurassa enemmdn aukkoja
muun muassa korkeamman ry<ittcimyTsas-
teen vuoksi.

Kun tutkittiin ty6voimaan kuuluvien
tyouran etenemistd aina vanhuuseldke-
ikean asti, todettiin korkea-asteen koulu-
tuksen tuottavan keskimldrin pitemmdn
ansainta-ajan kuin alempien tutkintojen.
Ikddntyneessd tyrivoimassa eroa on kor-
keasti koulutettujen eduksi keskimldrin
yhdestl kolmeen vuotta ikdryhmlstd riip-
Puen.

Kuvio: Kesklmiiriisen tyiiuran pituus eliketti kartuttavan ia kartuttamattoman aian mukaan
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Eldkeuudistus tuo Iisi5 karttuma-
aikaa

Tyrimarkkinajlrjestojen viime'rnroden mar-
raskuussa sopiman rytieldkeuudistuksen ta-
voitteena on muun muassa, ettl ehkettl
karttuisi tulevaisuudessa nykyisen 23 vro-
den sijasta I 8 vuoden iesta lehtien, eli kay-
tlnnrissd koko ryriuralta.

Tutkimuksen mukaan elikeoikeuden
ulkopuolelle jddvd ansioryo ajoittuu melko
tarkkaan 18-22-vuoden ikaen. Tete nuo-
rempana rytitd tehdddn yleensd vain muu-
tamia kuukausia. Nykyisin lahes kaikki
nuoret jatkavat opiskelua peruskoulun .idl-
keen, joten alle 18-vuotiaana tyrijaksoja
kerryy lihinni lomien ajalta ja tilapdisestd

rycissiolosta koulunkeynnin ohessa.
Vanhuuseldkkeen ansainta-aika pitenee

23 vuoden ikdrajan alenemisen mytitl kor-
kea-asteen koulutuksen saaneilla keskimdd-
rin vuodesta kahteen ja alemmilla koulu-
tustasoilla kolmesta neljdin vuotta. Ansain-
ta-ajan kehirykseen tulevaisuudessa vaikut-
taa tietenkin se, miten koulutusajat eriastei-
sessa koulutuksessa muuftuvat ja lisaanryy-
kti esimerkiksi korkea-asteen koulutuksen
suosio merkittdvdsti.

Jos tyomarkkinajdrjesttijen ehdotus
opiskeluajan huomioon ottamista van-
huuseldkettd kartuttavana aikana toteutuu,
elekkeen ansainra-aika pirenee automaatti-
sesti koulutusaikojen muutoksista huoli-
matta.

Korkeasti koulutetut aloittavat
midrlaikaisina

Lahella elakeikaa jo oleville hyvd koulutus
on siis tuottanut pitkan ryouran ja parem-
man eldkekerrymin, mutta tilanne ei vilt-
temetta ole sama tulevaisuudessa. Vaikka
koulutuksen tuottama taloudellinen hyory
koulutuksen tuottona mitattuna ndyttdd
pysyneen melko vakaana ldhes parin vuosi-
kymmenen ajan, tytiuria koskevat tutki-
mukset osoittivat ryosslolon pdtkitryneen
eriryisesti korkeasti koulutetuilla. Vakinai-
sen tyon saaminen ja vakaalle ryriuralle pii-
sy on selvdsti vaikeutunut. Yhd suurempi
osa korkea-asreen rutkinnon suorirraneista
aloittaa tyciuransa mdlrlaikaisten ry6suh-
teiden varassa.

Elakkeen karttumisen kannalta ei ole
eroa silh, ovatko ryosuhteet lyhyitl vai pic
kia, silla vuodesta 1 998 alkaen kaikista ryo-

suhteista kestosta ja palkan mllrdstd riip-
pumatta karttuu elikette. Tyriuran katko-
naisuudella on kuitenkin elekkeen ansain-
nassa merkirysti. Tirtkimusrulokset viittaa-
vat siihen, ettd ansiokehitys on hitaampi ja
ansainta-aika lyhyempi mddrdaikaisten ryo-
suhteiden varassa tyouransa aloittaneilla.
Patkaryo on kuitenkin monelle askel pysy-
vdin ry<illisyyteen.

Eilo Tuominen
E16keturvakeskuksen johtava tutkija

Llhteet:
Rita Asplund: Kannattaako Suomessa kou-
lutrautua?

Janne Salonen: Iln suuntaiset palkkaprofiilit
erdilld toimialoilla ja kohorteilla
Eila Tirominen: Koulutusaika elinkaarella
pitenee - lyheneek6 ehkkeen ansainta-aika?

Kaikki edelle mainitut artikkelit julkaisusta:
Eila Tuominen (toim.): Muuttuva ry<i
ja eleketurva.

Ehketurvakeskuksen tutkimuksia 2001/1.
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I [m a risen johtava yli tiiiiktiri Ti m o Aro pyrki i
u ud istamaan tiiti kii ri ku n n an tied onvttitystti
toi m i nta lo4ryn kisitteisttitlii

ftliette oleva
toimintalukvon
ttrketmp{.kuin
kuvaus sairauden
aiheuttamasta
haitasta

Tyiiiktistfl viest6d hoitavat
ja kuntouttavat lflilkfirit sekfi
vakuutusyhtiOiden ltiiikiirit
ovat vakiinnuttamassa
arviointimenetelmfl X, joka
korostaa ihmisen iiilielte
olevaa toimintakykyfl sen
siiaan, etti painotetaan
sairaudesta iohtuvaa haittaa
ja toimintakyvyn menetystii.
Ttmti ajattelutavan muutos
on yksinkertaisuudessaan
mullistava. 5en ensisijainen
tavoite on saada meidfit

iatkamaan ty6eltimiissti
nykyistfl pitemptiiin.

Jtilielte olevan toimintakyvyn
arviointi saa liiiikitrit ja
kuntoutujan pohtimaan,
onko entiseen tyOhtin paluu-
ta vai pitfiisik6 tydtehtflvifi
muokata nykyistfi toiminta-
kykytt vastaavaksi. Vai
edetlyttfi 6kO muutos koulu-
tusta, am matillista kuntout-
tamista.

EI[F*ti
yksin ole riittlvd peruste tytikyryn arvi-
oinnissa.

Diagnoosi eli taudinmllrirys on keskei-
nen osa leakarinlausuntoa, joka on eleke-
tai kuntoutuspddtristd anovan hakemuspa-
pereissa.

Diagnoosia tlydentlmlssd tulee vastai-
suudessa olla selvllld suomen kielella arvio
hakijan toimintakywystl, mahdollisesta
kuntoutuksen tarpeesta ja rycihon paluun
mahdollisuudesta kuntoutuksen jelkeen.
Hakija voi ndin itse mycis osallistua poh-
dintaan, mihin han vastaisuudessa voi si-
toutua.

- Tai olla sitoutumatta. Henkilo kui-
tenkirr ndkee, minkdlaiseki asiantuntiia ar-
vioi toimintaky\yn parantuvan ja hdn voi
keskustella siirl. Jos kdytdmme pelkkaa
diagnoosia, ei ehka muodostu yhteisesti
ymmdrrettdvdd kuvaa kuntoutuksen tavoit-
teista. Kuvaus toimintakyvystd kertoo
enemmdn.

Kriteerit netjtilte tautiryhmiitte

Ilmariseen saapuu vuosittain noin 6000
uutta ryokl,vyttiimyyselikehakemusta, joi-
hin moniin tarvitaan lisdtietoja Kelalta tai
tyrinantajalta.

Ehkepddtokset tehdadn asiakirjojen
perusteella.

NIin on sovittu ja jdrjestelmd toimii
hyvin. Keskeista on, etta hakemukseen lii-
tetyissd leakarinlausunnoissa on esitetty
kunkin hakijan osalta henen ryrikykyynse
vaikurtavat laaketieteelliset ja toimintaky-
kyd kuvaavat tosiasiat niin, ettd vakuutus-
laitoksen asiantuntijat tulevat samoihin
prrtelmiin hoitavan laakarin kanssa. Nein
suurimmaksi osaksi tapahtuukin.

Elakelaitokset tekivdt vuonna 2000 yh-
teensh noin 23 000 ryrikyvyttdmyyseldke-
pddtcistd ja 4 600 kuntoutuspddt6std.

Noin 80 prosenttia hakemuksista hy-
vdksytdln ja parisenkymmente hylataen.
Kuvaukset toimintakywystd vdhentlnevdt
lisdtietojen karhuamista, lisddvdt hakijoiden
oikeusturvaa ja saattavat ajan mirtaan no-
peuttaakin peattiksii.

Toimintaklvyn uudet arviointikriteerit
koskevat neljaa ryr;kpyttdmyystilastoja
johtavaa tautiryhmii: masennus, tuki- ja
liikunraelinsairauder. sydln- ja verisuoni-
sairaudet seki neuropsykologiset sairaudet.

Sydan- ja verisuonitautien osalta suori-
tuskyvyn ja toimintaky'vyn arvioinnilla on
pitklt perinreet, ja hakemuksista hyletaen-
kin vain 10 prosenttia.

Jos syddntddn poteva rakennusryoldinen
henglstyy portaissa ja klvelee kovin verk-
kaisesti, on maallikollekin selvdd, etteivdt
raskaat ry<itehtdvdt enid sovi. Kuntoutumi-
nen lehelle entistd toimintakykya voi olla
mahdollista, mucta aina ei onnistuta. Toi-
mintakyky saattaa kuitenkin riittdd esimer-
kiksi valvomoryrihcin.
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Mittaustaitteet puuttuvat

Aron toinen esimerkki on henkilo, joka
tyoskentelee kassana. Diagnoosi on ma-
sennustila. Toimintakykyl kuvataan kerto-
malla, ettl henkilO,lla on vakavia oireita,
itsemurha-ajatuksia sekl vaikeuksia sosiaa-

lisessa toiminnassa ja opiskelussa.
Aron mukaan on kuitenkin realistista,

etta kyseinen henkilti muutaman kuukau-
den hoidon jllkeen voi paremmin. Hdn
oirehtii ehka viela lievdsti, klrsii ajoittaises-
ta unettomuudesta eikd vieh uskalla roh-
keasti ilmaista ajatuksiaan isossa ryhmissl.
Voidaan kuitenkin kysyd, voiko han suoja-
tussa ympdristcissd plrjltd kassana, jos hIn
itse sitoutuu rytthdnse.

Masennusta laakarin on vaikeata mita-
ta samoin kuin syddnvaivaisen hengdsty-
mistd portaissa.

- Hoito ja laakinnallinen kuntoutus
perusruu paljolti hoitavan laakarin kykfy"
havainnoida potilasta ja arvioida siti, mitd
henkilc hanelle kertoo.

Parem paa tiedonv6litysti

Aro torjuu ajatuksen haittaluokituksen
mukaisesta jlrjestelmdstl, joka velvoittaa
vakuutusyhtion korvaamaan tydkpyttti-
mlytta haitta-asteen kaltaisen luokituksen
mukaan.

Viime kevdlnd julkaistua maailman ter-
veysjdrjestci !7HO:n toimintakykyluoki-
tusta soveIetaan todenndkoisesti tavalla tai
roisella Suomessakin, murra ensisijaisesri
tilastointiin ja terveyden huollon hallinnon
tarpeisiin.

Aron johtama tytiellkejlrjestelmdn
hanke on \i[HO:n luokitusta huomattavas-
ti yksinkertaisempi.

Uudistuksen pitiisi johtaa siihen, etrd
hoitava leekari, kunroutuksen asiantunti jat
ja vakuutuslddkirit pldqvdt lcyseessd olevan
henkilon terveydentilasta ja toimintakyvys-
ta samaan Iopputulokseen, jonka perusteet
asianomainen saa ymmlrrertavessa muo-
dossa luettavakseen. Eli parannetaan tiedon
vilitrymisti.

- TyOkyr.yn arviointi eldkevakuutusjdr-
jestelmdssi perustuu kahteen harkinnanva-
raiseen asiaan. Tyrin kuormituksen arvioon
ja henkilon toimintakyvyn arvioon. Silloin
on keskeistd, etta naiste asioista on yhtei-
nen kuva. Potilas tai henkilo, jonka asioita
kasitellaan, ymmdrtdd toimintakyvyn arvi-
on, kun se on kirjoitettu selkedsti ymmdr-
rettavalla tavalla. Varmasti henelle on
omasta fyostaan oma arvionsa.

Niiden kahden asian vllille eli tyon
vaatimusten ja toimintakyvyn vdliseen suh-
teeseen on Aron mukaan loydettdvi tasa-
paino. Tame onnistuu vaikuttamalla tycin
vaatimuksiin tai parantamalla toimintaky-
kyd. Jos tasapainoa ei voida saavurtaa. rrrvi-
oidaan elakemahdollisuuder.

- Toimintakpyn kesitteen avulla tasa-
painoa on helpompi arvioida ja vakuutus-
laitosten pdiitoksid on kenties helpompi
ymmdrtdd.

Tytiterveysh uotto avai n asem assa

Tiedonvdlittymisen parantaminen on osa
laaja-alaista ohjelmaa, joka tihtdi siihen,
ette tdisse jaksertaisiin nykyisri pitempddn.
Aro puhuu kolmesta vuodesta. Kustannus-
vaikutukset olisivat toki tuntuvia, jos kes-
kimiiriinen tydn jdttdmisika olisi 59-60
vuoden sijasta vaikka 63 tai ylikin.

Ylilaakari Timo Aro kertoo, etti jo
1990-luvun puolivilissi uudistettiin leeka-
rien klyttdmld lomaketta ja edellytcttiin
potilaan toimintakyvyn kuvausta. Kevi
kuitenkin ilmi, ettd yhteinen klsitteistri
puuttui. Pitkalle erikoistuneiden leaklrien
kuvaukset toimintakyvysti rajoittuivat ku-
vaamaan kehon jonkin elimen tilaa ja nIy't-
ti tuottavan vaikeuksia kuvata henkilon jal-

jelld olevaa toimintakykyd, jolloin tutkitta-
vaa arvioidaan kokonaisuutena.

Jos esimerkiksi hammashoitajan kisi
vammautuu, hiinen mahdollisuutensa jat-
kaa molempien kasien tarkkuurta vaarivas-
sa tydssi ovat rirjoitetut, mutta henelle on
silti runsaasti jriljelld toimintakyr.ystiln,
muun muassa kaikki entinen osaanrinen.
Sita hrin voi hyddyntdri esimerkiksi opetus-
tyossl.

- Siksi alettiin pohtia, miten helpottaa
henkilon toimintaklwyn arviointia koko-
naisuudessaan.

TVoelakeyhtic; voi panostaa ammatilli-
seen kuntoutukseen sellaisen henkilrin osal-
ta, jolla on sairaudesta johtuen selvl riski
tulla entisessl tyi;ss:i gvokyv,vttomdksi.

- Thrkoituksena on kouluttaa rytiterve-
yshuolto havahtumaan sairauksien aiheut-
tamiin ongelmiin siini vaiheessa, kun ih-
misti vieli voidaan auttaa siilyttiimdiin ryri-
paikka. Nyt ammatillinen koulutus on
vaihtoehtona usein liian myohdln eli sil-
loin, kun toimintakyky on merkittiiv:isti
alentunut ja ihminen on jo hakemassa e[d-
kettd.

Teksti: Morgit Hora
Kuvo: Niko Nurmi

ilaallskuussa elikelohtaf an
tyiit alolttava Timo Aro sanoo,
ettt ty6kyky vol helkentyi lii-
ketleteelllsistd, psykologlsls-
ta, soslaallsista ia taldolllslsta
sylstX.

- Etiketalnsiidinniissi ty6-
kyqrn arvlolssa keskeisli ovat
lSSketieteetliset selkat, iolden
Yaikutusta tolmlntakyyn tulee
arviolda.
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ontoida myds

tar
tyOelilkelakien salassap

TimI eionnistunut, tyd

oudon sitkaaksi. Nyt pyk$lflt on

saatu valmiiksi.

I

I vbeidkeiaxren sarassapitosaan-

EI noksid koskeva lakimuutos
I I annetaan eduskunnalle hcri,
E kun se helmikuussa kokoon-
tuu. Muutokset voisivat tulla voimaan ke-
sdkuun alusta.

Valmistelun vitka johtuu siitd, ettd asi-

alla on ollut monta lakimestaria. Ei riitd,
emd yhteinen ymmlrrys on kil.rynyt omas-
sa porstuassa. Ehdotuksemme on pitdnyt
miellyttll niin tietosuojavaltuutettua kuin
oikeusministerirjn asiantuntijoita. Viime
hetkella on asiaa sekoittanut vakuutus- ja
pankkiyhrymia eli fi nanssikonglomeraatte-
ja koskeva laki, jonka tietoturva osoittautui
meille liian vapaamieliseksi.

Lisaksi pykalemme on pitdnyt asetella
sopusointuun Kelan ja tapaturmavakuu-
tuksen sdlnttijen kanssa. Eduskunta saakin
setvittdvdkseen yhdella kertaa koko alaa

koskevan salassapitopaketin. Siind ovat
mukana mytis julkisen puolen elekelait.

Siinntistd jdd himmeiiksi

Juristiemme toiveena oli, ettl salassapidon
pykalat olisivat kiyttajilleen ystdvlllisil.
Yhdella lakikirjan avaulaella tai parilla ruu-
dun ripdyryksella pitaisi nehde, mike riero

on julkista ja mikd salassa pidettivdl. LIpi-
ndkyvlyteen ei kuitenkaan paasry. Syynd
on se, ettd tietosuojan yleislait haluttiin saa-

da ryrielikepuolella sovellettaviksi sellaisi-
naan, niin pitkalle kuin mahdollista.

Julkisuuslain sanoma on, etti se koskee
tycieldkelaitosta tai Eldketurvakeskusta,
mutta vain "siltd osin kuin se julkista teh-
tdvii hoitaessaan kdytcid julkista valtaa".

Julkista valtaa kdytetiin muun muassa
elikkeiti my<innettdessi, maksuja perittdes-
sd ja ry<ituloja vahvistettaessa. Toisaalta voi-
daan ndiden asioiden tietorurvasta sddtdd

TEL:ssa toisin tai tarkemmin kuin julki-
suuslaissa.

Kaikki julkisen tehtdvln hoito ei kui-
renkaan ole julkisen vallan kiiyttlmisti.
Esimerkkini mainitaan tilastojen pito ja
aktuaaritoimi. Tdlti osin kerrotaan erik-
seen TEL:ssa, mitd julkisuuslain pykalia
sovelletaan niihin toimintoihin. Terkein
on lain salassapitopykala, jossa on 32koh-
taa, mutta foista ldhinnd vain kohdat 20
(liike- ja ammattisalaisuus), 23 (vuositulot
ja varallisuus) ja 25 (terveydentila) koske-
vat jirjestelmiimme, kiytettiin sitten jul-
kista valtaa tai ei.

Itsestddn selvii on, ettd sijoitustoimin-
ta jiil julkisuuslain sidtelyn ulkopuolelle.

Lakiviidakossa samoamista helpottaa
onneksi se, ettlTEl-asioissa ei kaytetd ol-
lenkaan vakuutusyhtirilain, elikesidtitjlain
eiki vakuutuskassalain sdlnnriksie salassa-

pidosta.

Tietoja saadaan ja annetaan

Eldkeratkaisu- ja vakuuttamistoi m in ra on-
nistuu vain, jos kiytettlvissl on heti oike-
at tiedot vakuutetusta. fuiakasta itseddn ei

pidd tarpeettomasti vaatia keriimiin asia-

papereita. TEL:n erityislZinnrjksilli var-
mistetaan tietojen saanti eri tahoilta, ku-
ten ryonantajalta, ryr;ntekijdltd, muilta so-

siaalivakuutuslaitoksilta ja laakareilti.
Nimi sddnntjkset on tarkennettu ja nyky-
aikaistettu.

Eriryinen huomio kiinnitetldn ennalta
koottaviin, vasta tulevaisuudessa tarvitta-
viin tietoihin. Esimerkkini tiedot, joiden
avulla Eldketurvakeskus Iaskee aikanaan

ryrieldkelisln.
Tiedor, joita luotaessa ei synny eriryis-

kustannuksia, saadaan ilmaiseksi. Kuten
nytkin, on toki laakarin ja muun tervey-
denhuollon ammattihenkikin lasku mak-
settava.

Tietojen antajapuolena elekelaitos ja

E \ti)dake t r tOOi

\\



Eliketurvakeskus toimivar muun muassa
silloin, kun datat menevit ulkomaan elake-
laitokselle, verottajalle ennakonpiddrysten
valvontaa varten tai tyontekijdin ryhml-
henkivakuutuspoolille. Tietoj a voidaan
antaa viranomaiselle tai toiselle eldkelaitok-
selle myris sosiaaliturvan vdirinkdyton tai
rikoksen selvittdmiseksi.

TEL:ssi on lueteltu vain tavallisimmat
tietojen luovutusvelvoitteet. Tyrielikeva-
kuutus voi joutua antamaan rietoja myds
muissa laeissa olevien eriryispykdlien perus-
teella, kuten esimerkiksi ulosottomiehelle
tai elatusapuvelallisen kiytdmiseksi.

Yksityisvakuutuksel[e tarkka syyni

Tyoelaketietoja voidaan antaa yksiryisva-
kuutukselle, mutta tistd puolesta on
TEL:ssa erityisen tarkat sddnnokser. En-
simmdinen kohde on rycinanrajan ottama
kollektiivinen lisaeldkevakuutus. Tdllainen

ryhmivakuutus voidaan ottaa henkivakuu-
tusyhtiostl tai kdyttdd siihen eldkesidtiotl
tai -kassaa.

Voimassa olevan ryhmdvakuutuksen
hoitamista varten ry6elakeyhtiri voi antaa
tiedot lisielikkeeseen vaikurravasta ry6elek-
keestd tai muista tekijciistd. Tyonantaja
saattaa muuttaa elakejarjestelyiin siirtd-
milld sen toiseen henkivakuutusyhtiririn tai
purkamalla TEL-lisaelekevakuutuksen.
Siirron mahdoll istam iseksi anneraan rarvit-
tavat TEl-tiedot. Kolmas tilanne on, ettd
kokonaan uutta lislehkevakuurusta mark-
kinoidaan rytinantajalle. Talldin on lupa
antaa vakuutuksenantajalle yleistietoja
TEl-vakuutuksesta. Jos vakuutussopimus
syntry, nditd tietoja tdydennetidn, jollei
ryrintekiji tdtl nimenomaan kiella.

Toinen sddnncisryhmd koskee TEL-tie-
toja, joita tarvitaan yksiryisen henkivakuu-
tuksen eli ostoelekkeen ottamiseen. Tieto-
jen avulla lasketaan verovlhennys. Niiden
antamiseksi vaaditaan aina ryrintekijdn yk-
siryiskohtainen valtuutus.

Liikenteessl yksiryisvakuutukseen pdin
kdy.tetddn usein kdlttciyhtey,tti, j onka arul-
la asian hoitaja saa TEl-tiedot suoraan pdlt-
teeltd. Kiyttdyhteyden hyodyntdminen vaa-
tii eriryisen tarkkaa kontrollia, josta huoleh-

tii Eldketurvakeskus. Ostoeldkkeissd menet-
tely on mahdollinen vain, jos valtuutus ulot-
tuu myos itse lciy'tt<iyhteyteen. Ryhmieldke-
vakuutuksissa ryontekija voi kieltii kdyttd-
mdstl koneellista yhtel.ttd.

Eliketurvakeskus toimii solmukohtana
tietoliikenteessd Kelaan seka julkisen puo-
len ryoeldkejirjestelmddn pdin. Eriryissidn-
ntiksin on varmistettu tiedon kulku eri lai-
tosten vdlilld. Mycis ndmd riedot saadaan
normaalisti kdyttriyhteydella. Kela voi an-
taa hallussaan olevia ryoeldketietoja edel-
leen esimerkiksi terveys- tai sosiaalihuollon
viranomaiselle, joka ndin saa asiakasmak-
suun vaikuttavat tiedot yhdestl paikasta.

Tietoja yhteistoimintayrityksitle
raiatusti

TyOelakeyhtion kenttii hoitaa usein toinen
yksityinen vakuutusyhtio tai TEL-yhtion
kanssa yhteistoimintasopimuksen tehnyt
yrirys, esimerkiksi pankki. Lihtrikohtaisesti

ryriehkevakuutusyhti6 saa anraa tietoja yh-
teistoimintakumppanilleen vain ryciehke-
asian hoitamista varten.

tdelekeyhriolle ja sen toimintakump-
panilla on usein yhteinen asiakashallintare-
kisteri, joka helpottaa yhtion asiakaspalve-

lua rydnantajiin ja yrittejiin pein. Nykyi-
seen TEL:iin otettiin joulun alla yksiryis-
kohtaiset sddnncikset siitd, mitd rietoja ryd-
elakeyhtiri voi luovuttaa tlllaista asiakashal-
lintaa varten. Tierojen anto on rajoiretum-
paa kuin muuten konglomeraatin piirissl.

TImd erityissddnntis tulee voimaan jo
helmikuun alussa, yhdessd vakuutuskong-
lomeraatteja koskevan lainsdlddnn<in kans-
sa.

Luonnollista on, ette ryontekijdtietoja
ei an neta asiakashallintaan.

Eliketurvakeskus paljon vartiiaksi

Tyoeldkelakien tarkennetut salassapitosiln-
ncikset eivdt tee vallankumousta. Yleensd
entinen kdytlntd siilyT, mutta menettely-
tapoja on tarkennettava. Eriryinen velvol-
lisuus tdstl tulee Eliketurvakeskukselle,
jonka on muun muassa suunniteltava tark-
kaan kdytttiyhteyteen liittyvit konrrollit.
Mycis tyciehkeyhticin on oltava erityisen
valpas, kun se luovuttaa tyrieldketietoja
yhteiseen asiakashallintarekisreriin.

Eldketurvakeskuksessa on tyon alla uu-
det ohjeet salassapidosta, .jotka annetaan
ulos heti, kun lain sisdltri eduskunnassa var-
mistuu.

Seppo Pietiltiinen
Eldketurvakesku ksen

varatoimitusiohtaia
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TyOe ltike.fi - pa lve Iussa tavoittee n a

Efilaisgt tietosuoia ia toimivuus

tunnistustekniikat
ttydenttvtt toisiaan
Tytieltike.fi palvelun taaja kiiyttti
tehostaisi oikean ty6ettiketie-

don saavutettavuutta ja toisi
resursseja yksittilliselte patve-

lu lle eltiketaitoksissa.

Valtaosa Ty6ettike.fi palvetusta

sisiilttiii yleisluonteista infor-

maatiota, iota eitarvitse suoia-

ta. Kaytteiet saavat kuitenkin

palvelusta pii5tteetteen omat

ansiotytiluettetonsa. Siltoin

tietosuoja nousee ydinkysymyk-

seksi.

ltd nykyl parhaan mahdolli-
sen turvan tietoyhteyksil[e tar-
joavat Vdestrirekisterikeskuk-
sen sahkdi nen henkikikortti

eli HST-kortti sekd erdlt muut toimikortti-
ratkaisut.

- Toki Tytielake.fi palvelussakin tavoi-
tellaan mahdollisimman korkeatasoista
tunnistusta, mutta toistaiseksi nimd teknii-
kat eivdt viele ole levinneet meiddn tarpei-
siimme riittlvlsti, Ty6elikevakuuttajat
TELAn johtaja Matti Leppdli sanoo.

Hln edustaa Tycielake.fi -projektin tun-
nistamisryoryhmlssd tietosuoja- ja lakiasi-
antuntemusta.

sa sdhkciisessl asioinnissa tdytyy tietysti
huolehtia tietosuojasta, mutta yhtdlailla
palvelujen on toimittava kunnollisesti.

- Tyc;elakerekisterit sisdltivdt arkaluon-
toisempaakin aineistoa kuin ansiorytiluet-
telo. Palveluj en laajentuessa turvallisuusta-
soja tarkistetaan, Leppdld kuvaa kehirystI

Lisdksi klyrtdji on ja hdnen pitddkin
olla tietoisesti mukana sihkoisessd asioin-
nissa, kun kyseessl ovat henkiltikohtaiset
tiedot.

- Kayttaja pddtrdl irse tunnistusta tar-
vitsevan yhteyden luomisesta, hen tekee
tunnistuksen ja henkil6tunnuksen kdyttd-
minen on mytis oma rarkaisu.

Tasapaino tietosuojan ja
toimivuuden viitilte

Leppalii nikee, ettl kl1'tdnncissd turvallises-

Pankki tuottaa vain tunnistusta

Itse asiassa Tyciehke.fi -palvelu astui ratkai-
sevan askeleen kohti toteutusta, kun puoli
vuotta sitten pilstiin alustavaan sopimuk-
seen pankkien tunnistusmeneteimien kdyt-
tdmisesti.

Vaikka Pankkiyhdisryksessd kehitellaan
yleistd tunnistusstandardia pankeille, sitd ei

nyt voida odottaa.

- Parhaillaan neuvotellaan kolmen suu-
rimman pankin kanssa tunnistuksen kay-
tdnntin toteuttamisesta.

Toistaiseksi vain yksi pankki kykenee
tuottamaan henkilotunnuksen - ryoeld-
kejdrjestelmdn keskeisen tietoavaimen -tarvittavalla tavalla.

Leppela ei ilahdu ajatuksesta, ettd joku
pankeista jlisi alkuvaiheessakaan pois tek-
nisen yhteensopimattomuuden takia.

Leppale haluaa korostaa, ettd Tyo-
elake.fi palvelun tunnistusta valmistellaan
koko ajan yhteisrydssi tietosuojavaltuute-
tun toimiston kanssa

Tyiieliikevakuuttaiat TELAn iohtaia Mattl
Leppiiti on o[1ut tietosuolakysymysten
kanssa tekemlslssi 8o-luvun [opulta erl-
laisissa lainvalmlsteluhankkelssa ia tie-
tosuolalautakunnassa.
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Yiest6rekisterikeskuksen ylitarkastaia
Tulre Saarlpuu on innostunut tyiistiin
henkl16n sihk6isen tunnlstuksen parissa.
EU:n sls5lli matkustusaslakirlana ke[-
paava kortti on tuottanut hinelle myds
kansainvilisiii tehtivii.

- Pankit tuottavat palveluun ainoastaan
tunnistuksen, Leppale painottaa.

Lisdksi Leppdli korostaa, ette jatkossa-
kin kaikki kunnolliset ja kehiryskelpoiset
tunnistustekniikat ovat tervetulleita ryoeh-
kejlrjestelmin klyttdtin.

Henki[6kortista kasvamassa
"nettipassi"

Ylitarkastaja Tirire Saaripuu Vdesttirekiste-
rikeskuksesta (VRK) pitae henkiltjn sdh-
kdista tunnistusta enemmdn tieto- ja asen-
nekysymylaend kuin teknisend ongelmana.

- Ensilai on piitettdvd, mihin sihkrii-
sella tunnistuksella pyritddn, jonka jalkeen
valitaan tarkoitukseen sopivat turvarasot,
Saaripuu sanoo.

T[rvallinen sihkoinen asiointi jakaan-
tuu kolmeen osioon: yhteyden tunnistuk-
seen, sihkciiseen allekirjoitukseen ja tieto-
liikenteen salaukseen.

- EU:n direktiivien myritd vaikkapa
Ranskasta tullut ja laatuvarmennettu sih-

kciinen allekirjoitus on hyvdksyttlvl meil-
lakin.

Allekirjoitus ei silti kata koko asiointi-
ketjua, koska kansalainen tarvitsee yhtalail-
la muitakin elementtejl, helppokayttcii-
s)ytte ja tietoturvallista yhteyttl.

Palveluita kaivataan lisid

Toistaiseksi VRK:n slhkciisten HS'f-kort-
tien md:irI ei ole kehittynyt aivan odote-
tusti.

- Nyt kortteja on noin 13 000. Samaa

tekniikkaa kdyttdvln Kelan koeasiointikor-
tin myriti kiyttdjien mddrl kaksinkenaistuu.

Saaripuu kuitenkin uskoo kdinteen ta-
pahtuneen, sille viimeisten kuukausien ai-
kana HST-korttiin on liitetty yhi enem-
mdn palveluita.

- Palveluiden vzihyys on toistaiseksi jar-
rurranur kdyttririnottoa; eike niinkeen
HST-kortin ja lukulaitteen hankinnan vai-
va .ja kustannukset, Saaripuu toteaa.

Kdytdnntisst koeteltua tun nistusta

HST:n ei tarvitse karsie mistaan teknisistd
lastentaudeista, silla jarjestelml perustuu jo
1960-70-luvun taineessa tehrvihin kelain-
toihin.

- Vaikka HST-kortti maksaa 25 etroa

(160 markkaa) ja lukulaite noin muutamia
kymmenia euroja, kortin varsinainen klyt-
tohdn on tlysin ilmaista, Saaripuu muistut-
taa.

Pian HST-tekniikka voidaan jo yhdis-
tdl kdnnykkddn, jolloin ei endd tarvita mi-
tddn erillisid lukulaitteita.

Lisdksi Saaripuu pitdd HST:n vahvuu-
tena helppokaytrois)yrte, kun klyttdjd ei
joudu tuskailemaan salasanal isto jensa kans-
sa. Yksi nelinumeroinen tunnusluku riittdl.

Saaripuu ei kuitenkaan pidl eri tarjoa-
jien tunnistusmenetelmia toisiaan poissul-
kevina vaan tiydentdvind.

- Poliisilta lunastettavaa HST-korttia
voitaisiin kutsua kansalaisvarmenteeksi tai
netti-passiksi. koska se annetaan varmasti
oikealle henkilolle kuten muutkin viran-
omaisasiakir.jat, Saaripuu konkretisoi.

Sahkoisessl asioinnissa keritryjen tieto-
jen automaattinen tarkistus keventdl kan-
salaisen taakkaa byrokratian syovereissl.

- Aiemmin lomakkeilla annetut tiedot
teyreteen nyt oikein eikl esimerkiksi muut-
toilmoitusta voi enI:i tehdd vahingossa ra-
kentamattomalle tontille.

Ei Satuja vaan tosiasioita HST:sta

Toki korttia voi tunnusluvun kanssa kdyt-
tII vddrin, mutta silloin on yksiselitteisesti
kyse rikoksesta.

Kortti ei mytiskddn sisdlld henkikitun-
nusta, vaan HST yksiloidaln omalla sdh-
kc;isella asiointitunnuksellaan eli Satulla.

Saaripuu ymmlrtdd, vaikkakin pahoit-
telee jatkuvasti julkisuudessa elavie uhka-
kuvia, ettd sehkdinen tunnistus johtaisi
meidet "isoveljen valvomaan" yhteiskun-
taan.

- Viranomaisella ei ole oikeutta profi-
loida, saati valvoa kdyttdjie mitenk;ian.
Lainsdddlntti ei edes antaisi tdhdn oikeut-
takaan. Vain kdyttajaturvallisuutta eli var-
mennejdrjesrelmln kdyrrrid seurataan.

Uhkakuvien asemesta HST ja sehk6i-
nen asiointi edistdi Saaripuun mukaan de-
mokratiaa, koska merkittdvl osa yhteiskun-
nan tietopalveluista on saavutettavissa kaik-
kina viikonpdivind ja vuorokauden aikoina
ihmisen sijaintipaikasta riippumatta. Saari-

puu huomasi irse tdmdn asuessaan aiem-
min saaristossa vuoden verran.

Siksi ehka useat pilottihankkeista
ovatkin lahtOisin Ruuhka-Suomen ulko-
puolelta, Saaripuu otaksuu.

Teksti: Kimmo Kontio
Kuvot: Tuulikki Routio
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jasta yrittajiiksi
Pa Ika nsaa j asta yrittii jii ks i si i rtym i n en o n Eltiketu rva kesku kse n

tutkimuksen perustee[[a sekd riski ettd mahdollisuus. Tytilliselle

yrittiiitiksi ryhtymiseen sisdttyy riski, tytitttim5[te se antaa tilaisuu-

d en tytittistyd va i kka pa vai n vd I iai ka isesti. Yritttijyytee n ti ittyy

toiminnan loppumisen lisdksise riski, ettd eldketurva saattaa

huonontua entiseen patkansaajan tasoon verrattuna.

I lai<eturvaKesl(uKsen uuoessa
I 

- 
vritrdiid koske'assa tutki-

--r 

)

I I muksessa tarkastellaan vuosi-

- 

na 1989-90 ja1994-95yir-
tljien eldkelain piiriin tulleita henkiltjitd,
joista poimittiin 6163 henkil<in otos. Var-
sin suuri osa ndistd uusista yrittijistd oli toi-
minut sitl ennen palkansaajana. Yrittdjid
koskevat tiedot perustuvat Tilastokeskuk-
sen ryrissdkdyntitilastoon ja Ehketurvakes-
kuksen ryosuhderekisteriin vuosilta I 987-
97.

Vuonna 1989 ensimmdisen kerran
YEL:n piiriin tulleiden mddrd oli huipus-

saan, yli l8 000 yrittajal. Vuosina 1994-95
uusien yrittdjien mldrd oli laskenut noin 12

000:een. Ajankohtien erilaisuus tarjosi
mahdollisuuden tarkastella ennen lamaa ja
laman jllkivaiheissa aloittaneiden eroa-
vuuksia.

Kuvassa 1 verrataan 25 -54-vrotiaiden
yrittajeksi ryhryneiden miesten ryomarkki-
na-asemaa vastaavan ikdisiin miehiin vdes-

trissd kaksi vuotta ennen aloitusta. Vuosina
1 989-90 aloittaneista yrittiijistd varsin har-
va oli kokenut ryotttim)?tta. Miesyrittdjisti
Ithes 90 prosenttia oli ollut rydssd vdesto<in

kuuluvien miesten tavoin.

ty0markklna-aeema
Yaitaaven lkilset mlehet

tg87 1988 1992 199'

v.tg&g viestd v.199o vaestti v.t9g4 viestii v.t995 vHestd
aloittaneet atoittaneet aloittaneet aloittaneetyrittlilt yrittiiit yriftijiit yrittiiit
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Lama ajoi yrittiiiiiksi?

Lamavuosina aloittaneet yrittdjdt eivdt
edeltdneen toiminnan osalta edustaneet
vdesttid. Tyrittcimyys oli ollut ndilld yrittd-
jilld selvdsti yleisempld kuin vdesttjiin kuu-
luvilla miehilll. Tycittcimyys saattoi myos
olla yksi yrittejaksi ryhrymisen sry, joskin
timdn asian tarkastelu on vieli kesken.
Useissa tutkimuksissa rycittdm11'tti on pi-
detry yhteni yrittdjdksi ryhrymisen sryni.

Vuonna 199 5 yrirtalaksi ryhtyneistl
miehistl vain alle 60 prosenttia oli ollut
ry<illisia. Joka viides vuonna 1994 aloitra-
nut ja joka neljls vuonna 1995 aloittanut
yrittaja oli ollut tyotcin. Sekd yrittdjiksi
ryhryneiden joukossa ettd vlestrissd rytivoi-
maan kuulumattomia oli aikaisempaa
enemmln opiskelun lisddntymisen seu-
rauksena.

Laman alussa rycitttimyys yleisryi ensin
miehilli, naisilla se yleisryi vasta julkisen
sektorin leikkausten yhteydessd. Miesten
tavoin myris vuosina 1994-95 yritystoi-
minnan aloittaneet naiset olivat kokeneet
useammin ty6ttdm,ytta kuin vdesttion
kuuluvat naiset.

Tytitttimyys painoi

Ylipidnsd tycimarkkina-aseman mukaiset
ryhmdt eivit olleet lamavuosina smbiileja,
vaan niiden kokoonpano saattoi vaihdella
moneen otteeseen vuoden mittaan. Tyrilli-
syyskoulutuksessa olevana henkilo ei kuu-
lunut ryrivoimaan, mutta tukirytillistettyni
hlnet luettiin tydllisiin. Mihin ryhmddn
hen kuului vuoden lopun poikkileikkaus-
tilanteessa, saattoi olla enemmdn tai vi-
hemmln sartumanvaraisra.

Yrittdmisen riskialttiuden ja toiminnan
lakkaamisen oli vuoden 1997 loppuun
mennessl kokenut kal<si kolmasosaa vuosi-
na 1989-90 aloittaneista ja kolmasosa vuo-
sina 1994-95 aloittaneista. Lopettaneissa
oli enemmin naisia, nuoria ja vdhemmdn
koulutettuja kuin jatkavissa. Nami piirteet
liitetiin mytis tycittrimyyteen.

Runsas puolet oli ryollisrynyt uudelleen
vuoden kuluttua lopettamisesta. Vaikeinta
ryripaikan kiyryminen tuntui olevan niille,
jotka olivat kokeneet rytittcimyytti jo en-
nen yrittljdksi ryhrymistiin. Pitkaaikais-
ryrittrimiiksi jeeneiden yrittdjien osuus alkoi

r-E#r

vihetd 1990-luvun puolivdlissd nousukau-
den mukana.

Eliketurva heikentyi

Yrittijien eldketurvan keskimddriinen taso

oli heikenrynyt, kun sitd verrattiin entiseen
tasoon palkansaajana. Miespuolisilla yrittii-
jilla, sek?i lopettaneilla ettii jatkavilla, keski-
midriinen YEl-tytitulo jdi noin kahteen
kolmasosaan TEL-elekepalkasta. Naisilla
vastaava suhde oli noin kolme neljesosaa.
Heikennyksen lopullinen vaikutus YEL-
elikkeeseen riippuu yrittdjduran pituudes-
ta ja siiti, onko yrittdjd mytihemmin tarkis-
tanut rydtuloaan.

Vuosina 1994-95 aloittaneilla viimeisen
ty<isuhteen eldkepalkka oli kymmenisen
prosenttiyksikkria pienempi kuin ennen
lamaa aloittaneilla. Elekepalkan alentumi-
nen heijastanee osaltaan sitd, etti vuosina
1994-95 aloittaneiden yrittijien ryduraan
sisiilryi lyhytaikaisia rydsuhteita ja pltkit<ii-
td, jotka laskivat palkkatasoa.

Vuosina 1994-95 aloittaneilla mytis
YEL-tycitulo oli keskimlirin pienempi
kuin vuosina 1989-90 aloittaneilla. Kun
viime aikoina on paljon kirjoitettu siitd,

ette yritteiien pitiisi valita korkeampi ryti-
tulo, niin tlmi tavoite toteutui varsin huo-
nosri laman aikana aloitraneilla yrittdjilla.
Elekeasioissa he lienevlt silti olleet parem-
min informoituja kuin ennen lamaa aloit-
taneet.

Yrittdjien eleketurvan arvioinnissa ei

voi sivuuttaa sitl, ettd se on sidoksissa yrit-
tdjdn tulotasoon. Vuosina 1989-90 aloitta-
neilla yrittdjilld tulotaso laski, kun toisen
toimintavuoden yrittdjatuloa verrattiin ai-
kaisempaan palkkatasoon. Eniten oli laske-

nut niiden yrittiijien tulotaso, jotka sittem-
min lopettivat toiminnan.

Toisen toimintavuoden ansiotaso oli
kuitenkin YEl-ry<ituloa suurempi toimin-
taa jatkavilla miehilla ja naisilla sekd lopet-
taneilla miehilli. Siti vastoin lopettaneiden
naisten ansiotaso ei yltiinyt edes YEL-ryri-
tulon tasolle. YEl-ryiiryhme onkin tuonut
esille, ett{ osa yrittii.iistl on aidosti pienitu-
loisia eikd heilla ole varaa maksaa suurem-
pia vakuutusmaksuja vaarantamatta yrirys-
toimintansa jatkuvuutta.

Roili Hyrkkiinen
Eliketurvakeskuksen tutkiia
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Palkkaa vai
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Kannustepalkkiot
tuottavat

Henkiliisttin ia erityisesti

johdon paIkkausjiirjestelmid on

kehitetty useissa yrityksissii

viime vuosina entistd jousta-

vammiksi, kun kfiytttitin on

otettu erilaisia kannustepalkka'

uksia. Eliikepalkkaa laskettaes-

sa ne tuottavat usein p66nvai-

vaa. Olisitarpeen saada [akiin

selkefrt periaatteet, ioiden

avulta voisi yhteniisesti mEtiri-

tellfr, miten tytintekijtin patkit-

semi*en vaikuttaa hinen

elfi mfiinsi pitemmtillti tehtei-

metlt.

oa oo o

trilii ***
suuruus riippuu yrirykselle tai yksittliselle
tulosyksikolle asetettujen tavoitteiden saa-

vuttamisesta.
Kun tyoeldkelakeja on sovellettu, bo-

nuspalkkausjirjesteln.r ien perusteella mak-
setut suoritukset on jo vakiintuneesti kat-
sottu kokonaispalkkaukseen kuuluviksi.
Suoritukset on otettava huomioon tyci-
elakkeen perusteena olevaa palkkaa.ja va-
kuutusmaksuja mdlrdttdessi.

Peri nteinen bonuspalkkausjirjestelmi
on kysymyksessd silloin, kun esimerkiksi
yriryksen eri tulosyksikoille on mliritelty
etukiteen tietyt tulostavoitteet, kuten lii-
kevoitto, budjettitavoite tai tuotot. Ta-
voitteet ylittrimilld tyontekijoille karttuu
esimerkiksi suorituspalkkiota tai bonus-
kertymdd sovitun prosentti- tai markka-
miririn verran. Bonukset ovat elakepalk-
kaan kuuluvia eri:i.

Osakkeina annettu bonus

Bonuspalkkausjdrjestelmdn luonteeseen ei
vaikuta se. maksetaanko tulostavoitteiden
saavuttamisen perusteella karttunut bonus
rahana vai esimerkiksi ryonantajayriryksen
tai muun yhti<in osakkeina.

Osakkeiden antaminen vastikkeetta
tytinteki jtiille rinnastetaan rahasuorituk-
seen, koska osakkeidcn arvo on antohet-
kelli tyonantajan ricdossa ja annctun vas-

tikkeen mddrl on tytinantajan miririttd-

vissi. Tyonteki)tlille ilmaiseksi jaettujen
emoyhtidn osakkeiden arvo on siten ele-
kepalkkaa. Merkirystd ei ole, vaikka osak-
keisiin liittyisi luovutusrajoitus, jonka
mukaan vain puolet osakkeista saisi my7-
da heti. (ETK:n lausunto 12138)

Osakepal kkiojdrjestelmdn perusteella
tycintekijoille luovutettujen osakkeiden
arvo on myc;s elakepalkkaan kuuluva eri.
(El'K:n lausunto I )157).

Kyseisessl jlr.jestelmdssd yhtirin avain-
henkiloille maksettiin palkkio, jos osa-
keyhtitln sijoitetun pddoman tuottopro-
sentti oli vdhintddn tietyn suuruinen.
Palkkion maksaminen ja midrd oli sidot-
tu tycinantafayhticin ja koko konsernin
tulokseen. Kyseessl oli siis tulospalkkion
luonteinen erl, vaikka vain 60 prosenttia
palkkiosta maksettiin kdteissuorituksena
ja loput 40 prosenttia osakkeina. Osakkei-
siin kohdistui mdirdaikainen luovutusra-
joitus.

Sama periaate on laajennettavissa
myris muihin ryonantajan ryontekijoilleen
tekemiin suorituksiin, joilla on taloudel-
lista arvoa. Esimerkiksi ioukkovelkakirja-
lainatodistus, jonka tybnantaja antaa
tytintekijllleen, on yleensd elakepalkkaa.

Tytisuhdeoptiot

Kannustepalkkausjdrj estelmd voi perustua
myris rycisuhdeoptioihin. Optioilla yriryk-
sen jokin ryontekijdryhmd tai koko henki-
lostd voi ostaa yriryksen osakkeita ennal-
ta mldrlttryn hintaan tulevaisuudessa
tietrynd ajankohtana. Velvollisuutta osak-

paanvauaa



keiden merkitsemiseen ei kuitenkaan ole.
Optioilla pyritddn sirourtamaan yriryksen
tycintekijiit, useimmitcn avainhenkilcit,
pitkajanteiseen tytihr;n yriryksessi.

Tycisuhdeoptioista saatava eru on vero-
tuksessa eriryissdlnnciksen perusteella saa-

.jansa veronalaista ansiotuloa. Etua kuiten-
kin verotetaan vasta siinl vaiheessa, kun
ryontekijd kdyttdd saamiansa tyosuhdeop-
tioita. Kiyttdmiseni pidetldn osakkeiden
merkitsemistl optioiden mukaisella hin-
nalla taikka optioiden myymistd. Tycinan-
tajan on perittdvd tycintekijin kuukausi-
palkasta optioista menevl veron ennakon-
piderys silloin, kun rycintekiji kdyttdl ryci-
suhdeoptioitaan.

Eldketurvakeskuksen kanra on jo vuo-
desta 1994 lehtien ollut se, ema oprio-oi-
keudesta synrl"vee etua ei oteta huomioon
TEl-elikettl miirdttdessl. Asiaa on pe-
rusteltu ennen muuta silh, ettd tyosuh-
deoptioista saatava hyciry riippuu olennai-
sesti osakemarkkinoiden kehitrymisestd ja
osakekurssien vaihteluista. Edulla ei ole
vdlitrintd yhteyttd tyontekijdn tekemdln
tytihrin ja tycinantajalleen luovumamaan-
sa tyopanokseen.

Optioista saarava etu ei ole myriskdin
ennalta sovimua vasrikerra tyrisopimuksen
mukaisesta tyostd, koska vastikkeen mdd-
riI ei tyrinanta.ja ole voinut ennakoida
tycisuhdeoptioita annerraessa. Tyosuhde-
optio saattaa osoittautua myris tdysin ar-
vottomaksi: Jos kohdeosakkeen arvo ei
kehiry odotusten mukaisesti eli jos kohde-
osakkeen hinta option kdyttriajankohtana
on pienempi kuin optio-oikeuden mer-

kinrdhinra. Kdyrdnncissd useimmar ryci-
suhdeoptiot ilmeisesti raukeavatkin juuri
tdsti srystI.

Synteettiset optiot

Tyrisuhdeoptioiden vaihtoehtona j orkut
yrirykset ovat viime vuosina ottaneet kayt-
tocin osakesidonnaisen bonuspalkkauksen
eli niin sanotur synreertiset optiot. Talk;in
ryrintekiji ei saa oikeutta merkitl osakkei-
ta, vaan hanelle maksetaan bonuksen
luonteisena eruna rydnantajayhticin osak-
keen arvonnousua vastaava hyciry kdteise-
nd. Synteettiset optiot eivdt yleensd korvaa
muita palkkausjdriestelmid. Ne maksetaan
tyontekijc;ille muun muassa sldnncillisen
palkan ja rulospalkkioiden ohella.

Eliketurvakeskus on anranur kesa-
kuussa 2001 kaksi lausuntoa osakesidon-
naisen bonuspalkkajdrj estelmdn perusteel-
la maksettujen suoritusten kuulumisesta
eldkepalkkaan. Ensimmiisessi lausunnos-
sa oli kysymys erddn suuryrityksen noin
300 avainhenkilcii koskevasta palkitsemis-
jdrjestelmdstd. Siind ryrintekijdt saivar tie-
tyn mddrln kuvitteellisia - synteemisid -
osakkeita.

Tytintekij6ille maksettiin kuvitteellis-

ten osakkeiden tietyn ennalta mldrdtyn
ajanjakson eli kannustinaian kurssinousua
vastaava rahamiird klteiseni. Korvauksel-
le oli mllritelry enimmdisraja ja maksami-
sen edellytyksenl yleensl oli, emd tycisuh-
de oli voimassa kannustinajan piittyessl.
Jlrjestelmen tarkoituksena oli lisdtl sitou-
tumista tyrih<in, joka hyodyntia pitkalla
aikavalilla koko konsernia seke palkita
tytinteki jriitd hyvisrd ryostl.

Eleketurvakeskuksen kanta oli, ettd
yrityksen maksamia suorituksia ei oteta
huomioon elekepalkassa. Suorituksilla oli
samoja piirteitd kuin tyosuhdeoptioilla.
Myris synteettisen oprion perusteella mak-
settava suoritus riippuu osakemarkkinoi-
den kehiryksestd, johon vaikuttaa yrityk-
sissd tehdyn tyon lisdksi osakemarkkinoi-
den kehitys.

Edun arvo ei olejdrjestelmdstl sovitta-
essa tyrinantajan tiedossa eiki annettavan
vastikkeen miird ole rycinantajan mddrit-
tdvissd toisin kuin osakkeira annerraessa.
Tarkeinra kuirenkin oli, ettd selked yhte-
ys yrityksen osakkeen kurssikehiryksen ja
yrityksen tyrintekijciiden ty<isuoritusten
vdlilti puuttui. Vaikka osakkeen arvon-
noususta saatu hyciry malaettiin kiteisend,
sitl ei pidetty kuirenkaan vastikkeena
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rycintekijtiiden tai rytintekijlryhmien te-
kemdstl ryristi. (ETK:n lausunto 12206).

Osakesidonnaista bonuspalkkajirjes-
telmdi ei rinnastettu sellaisiin perinteisiin
bonuspalkkiojdrjestelmiin, joissa ry6nteki-
jciille maksettavan edun suuruus on kyt-
ketry yksittdisen yriryksen tai sen tulosyk-
sikon tulokseen.

Toisessa lausunnossa oli lcysymys erdln
suuryrityksen vajaalle 200 tytintekijelle
annetuista "optioista', joiden arvo riippui
konsernin emoyhtirin osakekurssista.
Nimi "optiot" eivdt kuitenkaan olleet
varsinaisia rytisuhdeoptioita, j otka ol isivat
oikeuttaneet merkitsemldn emoyhtitin
osakkeita, vaan "option" haltijalle makset-

tiin kdteissuorituksena emoyhtion osak-
keen tietyn ajan kurssinousua vastaava
mldrd. Se ei siis vastannut osakkeen koko
arvoa.

Maksamisen edellyrykseni yleensl oli,
ette rydsuhde sailly koko tarkasteluajan
johonkin konserniyrirykseen paitsi elakrii-
tymis-, sairastumis- tai kuolintapauksissa.
Mycis tdssd tapaulsessa Eleketurvakeskuk-
sen mielestl osakkeen arvonnousun pe-

rusteella maksettavaa rahakorvausta ei lue-
ta elekepalkkaan. (ETK:n lausunto
12207)

Osakeosto-oh jelmat

Tyuntekijdite voidaan kannustaa ja sitout-
taa myris erityiselld osakeohjelmalla, jossa

yriryksen tai konsernin ryr;ntekijoilla on
mahdollisuus merkitd tietry midrl yrityk-
sen osakkeita markkinahintaan.

Merkitsemiensd osakkeiden perusteella
tyrintekijlt saavat yrirykseltd ilmaisosak-

keita tietyn mldrin. Ilmaisosakkeisiin
saartaa liittyl luovutusrajoirus, murta
osakkeet kuitenkin kiriataan vilitttimdsti
saajansa arvo-osuustilille. Tycintekijtiilla
on oikeus osakkeista saatavaan osinkoon.

Edelli mainitun osakeohjelman perus-

teella saatujen ilmaisosakkeiden arvoa ei

pidetd elikepalkkaan kuuluvana. (ETK:n
lausunto 12231). Kysymyksessl on sa-

manlainen tilanne, iossa ryontekijille an-
netaan mahdollisuus merkitd konserniyh-
titjn osakkeita kiypid alempaan hintaan.
Tyontekij oille suunnatusta osakeannista j a

matalakorkoisesta henkiliikuntalainasta
saatuja etuja ei ole aikaisemminkaan otet-
tu huomioon elekepalkassa. Osakeohiel-
ma rinnastettiin pelkdstlin rytisuhteeseen
perustuviin henkiltikuntaetuuksiin. Osa-
keohjelman mukaan saatua etua ei pidet-
ry vastikkeena ryOntekijdiden ryrisuorituk-
sista.

Vastaavanlainen osakeosto-ohj elma oli
kysymyksessi mytis silloin, kun ty<inteki-

f ciiden kuukausipalkasta piditettiin pal-
kanmaksun yhteydessd tietty rahamdird
konsernin emoyhticin osakkeiden merkit-
semistl varten. Tycinantaja maksoi palkas-

ta piddtettyjen mldrien lisaksi kullekin
tyrintekijille tietyn tytinantajamaksun,
joka kdytettiin my<is osakkeiden merkin-
taen.

Tyrinantajamaksuilla merkitryjd osak-
keita ei saanut luovuttaa tietryna mdiriai-
kana, mutta kaikki ohjelman perusteella
merkiryt osakkeet rekistertjitiin kuitenkin
kunkin tyrintekijin nimiin. Osakeosto-
ohjelman mukaan maksettuj a rytinantaja-
maksuja ei otettu huomioon elekepalkkaa
midrittdessi. (ETK:n lausunto 12232)

Eliketurvakeskus otti kantaa mycis
konsernin avainhenkikiitd koskevaan pit-
kdn aikavrlin kannustinohjelmaan. Sen
mukaan tytintekijoilla oli mahdollisuus
saada merkitryjen osakkeiden perusteella
optio-oikeuksia. Ensin heidan oli kuiten-
kin pitlnyt merkitl tietry mdlri emoyhti-
rin osakkeita markkinahintaan.

Optio-oikeuksien perusteella rytinteki-
jIt saattoivat aikaisintaan kolmen vuoden
kuluttua saada emoyhtitjn osakkeita vas-
tikkeerta. Ilmaisosakkeiden mldrd riippui
emoyhtitin osakkeen kurssikehityksestl
suhteessa emoyhti6n kotivaltiossa kdytds-
sd olevan osakeindeksin yleiseen kehiryk-
seen.

Jos emoyhti<in osakekurssi ei kehitty-
nyt suotuisasti, oli periaatteessa mahdol-
lista, ettei ilmaisosakkeita tullut lainkaan.
Tdssl pitkiin aikavllin kannustinohjel-
massa oli samoja piirteitd kuin rytisuhde-
optioihin ja ns. synteettisiin optioihin
perustuvissa kannustinj Irjestelmissi.
My<iskddn tdsti ohjelmasta saatavaa etua
ei katsottu tycintekijriiden elekepalkassa
huomioon otettavaksi tydansioksi.
(ETK:n lausunto I 2231).

Soveltam iseen yhteneisyytte

Eliketurvakeskuksen ldhtokohtana on ol-
lut, ettd rydnantajan ryontekijdlleen mak-
samat erilaiset erdt on otettava huomioon
eldkepalkassa. Jos jokin suoritus ei kuulu
elakepalkkaan, on perusteltava selkedsti ja

riittlvlsti, ettei kysymyksessi ole tyrinte-
kijdn ryrisuorituksen perusteella maksettu
vastike.

Todenniktiistl on, etti erilaisia ele-
menttejd sisdltlvid jdrjestelmid kehitetdin
edelleen kunkin yksittdisen yriryksen tar-
peisiin. Sen vuoksi elakepalkkaa koskevat
ratkaisut jouduttaneen jatkossakin teke-
mldn tapauskohtaisesti.

Tyoelakelakeja sovellettaessa olisi kui-
tenkin rdrkedi ja toivorravaa, etri saman-
kaltaisten jdrjestelmien perusteella mak-
settuja suorituksia voitaisiin kesitelle sa-

malla tavalla. Sen vuoksi soveltamiskdy-
tinntissd olisi korostettava tietty.ii keskei-

sii asioita. Vielii parempi olisi, jos periaat-
teista voitaisiin sddtii laissa. Tall<iin elake-

palkkaan kuuluvien ansioidenkin mddrit-
teleminen erilaisissa palkitsemis- ja kan-
nustinjdrjestelmissi olisi edes hivenen hel-

PomPaa.

Pekko Pietinen
Eliketurvakeskuksen
lakiosaston lakimies
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Maatatousyrittiijien eldkelain MYEL: n

muutos setkiinnytti pelisdinntit, jotka

koskevat maatitatatoutta tai katastusta

osakeyhti6m uodossa harjoittavan yrittti,

jEn eliikevakuuttamista. Muutos astui

voimaan ttmin vuoden alusta.

koskee n
my6s

yt

r*kfaatalousyrittiijien eliikelain
piiriin kuuluu osakas, joka
on johtavassa asemassa ja jol-
la on yksin tai yhdessi per-

heenjesentensi kanssa mid.ridmisvalta
maatalousyrittiij iitoimintaa harjoittavassa
osakeyhtidssl.

Rajanveto MYEL:n ja tytisuhteisia
koskevien eldkelakien v:ilille tehd5frn sa-
moilla periaatteilla kuin vasraava rajanveto
YEL:n osalta. Yritrdjlasema edellytrli
TEL? $:n 7 momentin tavoin sekii johta-
vaa asemaa etrd enemmist6asemaa osake-
yhtiiiss[.

Yrittiijiine pidetiin johtavassa asemas-
sa olevaa osakasta, joka yksin tai yhdessi
perheenjdsentensl kanssa omistaa yli puo-
let osakeyhtitin osakkeista tai kaikkien
osakkeiden tuoramasra iii.nimdArd.std.

Perheenjiisenten piiri on osakeyhticii-
den osalta suppeampi kuin MYEL-va-
kuuttamisessa yleensii. Vakuuttaminen
edellyttlii aina osakkeenomistusra. Per-
heenjdseniin luetaan YEL-vakuuttamis-
kiiytiinn0n tavoin yritd.jln puoliso eeke
samassa taloudessa asuvat vanhemmat ja
lapset puolisoineen. Avopuoliso rinnaste-
taan aviopuolisoon, jos puolisoilla on yh-
teinen lapsi.

lliytiinnrissii MYEl-vakuurulisen pii-
riin tulevat siten niin kutsuaujen perheyh-
ticiiden osakkaat. Sen sijaan naapuriviljeli-
jtiiden perustamissa osakeyhtitiissii, joissa
kenellakaan osakkaista ei yleensl ylain ole
mliriiiimiwaltaa, palkkaa vastaan rycisken-
televdt osakkaat vakuutetaan LEL:n mu-
kaan kuten ennenkin,

Raianveto selvin s5fl nn6in

Osakeyhtitln harjoittama toiminta ja vero-
tuskohtelu miirdl sen, kumman yrittejii-
eliikelain piiriin yrittlj:iasemassa oleva osa-
kas kuuluu.

Jos yhtiti harjoittaa maarilataloutta,
kalastusta tai poronhoitoa, enemmistdosa-
kas kuuluu MYEL:n piiriin. Maatalouden

osalta edellytetiiiin lisiilai, ettd roimintaa
verotetaan maatilatalouden tuloverolain
mukaan. Muissa tapauksissa yritrijiin toi-
mina osakeyhticissii kuuluu YEL:n piiriin.

Kdytiinniiss[ MYEL:n soveltamisalalla
toimivia osakeyhtitiitii on lukumddrlises-
ti vlhHn, arviolta vajaa 100 maatilaa ja
muutama kymmenen kalastusyrirystl. Po-
romloufta ei osakeyhtiOmuodossa harjoi-
teta nykyisin lainkaan. Maatiloilla yhdtiit-
tiiminen lisdinrynee tulevaisuudessa, kun
yriryskoko kasvaa maatalouden rakenne-
kehirylaen myddi.

Ei en66 epflselvyyksifl

Toteutettu lainmuutos poistaa MYEL-
alalla toimivien osakeyhtitiiden osakkai-
den elekevakuurramista koskeneet episel-
vyydet.

Tilanne on ollut vuodesta I 999 onge!

U I

mallinen. Tirolloin vakuutusoikeus katsoi
eraasta ykslttalstapauksesta antamassaan
pliit<il<sess[In, ettei maadlaralourta har-
joittaneen osakeyhtitin enemmistiiosak-
kaaseenkaan voida soveltaa MYEL:a, kos-
ka nimenomainen sdinntis puuttui. Va-
kuurusoikeuden piiit<ilaen jdlkeen joita-
kin maatilansa toiminnan yhtitiittiineitl
maatalousyrittiijii on vakuutertu YEL:n
mukaan.

Uuta lakia sove[etaan sen voimaantu-
losta lukien mytis ennen vuotta 2002 al-
kaneeseen osakeyhtidmuotoiseen maatalo-
usyrittiijiitoimintaan. Tiime arkoimaa sitii,
eni muutamia YEL:n nojalla vakuuteru]e
maatalousosakeyhtiiiiden osakkaita siirryy
MYEL:n piiriin.

Pfilvl Huotori
Maatalousyrittiijien

elfl kelaitoksen apulaisiohtaja

t-l 0

{ r *$oa ryitffi



Vain harvat suomalaiset ovat

ottaneet itselteen yksit6ltisen

Yksito ttin e n
elakevakuutus on
marginaali-

tr
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merkitys astoetfi kkeellti on

suoma laisten elilkeaikaan

varautumisessa.

y<ielimen murros -tutkimus-
projektiin kuuluvassa tutki-
muksessa ersirriin vastauksia,
kuka ottaa yksilollisen eldke-

vakuutuksen ja miksi. Tutkimus tehtiin
vuonna 1999. Tirtkimuksessa haastateltiin
noin 5000 ialrddn 20 - 64 -vuotiasra suo-

malaista.
Tyoelaman muutosten keskella yksiltil-

listen elakevakuutusten lukumilrd kasvoi

90-luvun aikana.
Yksilrillinen ehkevakuutus on sddsto-

muoto, jossa etuus voidaan nostaa sovitusta
ilsrd alkaen. Etuus maksetaan sldnnollisesti
toistuvina erinl kuten muutkin elekkeet.

Verorulsessa siadellaan eldkevakuutusmak-
sujen verovdhennysoikeutta. Verovlhen-
nyksen ehtona on, ettd yksil6llista eliketta
aletaan nostaa nykyisin vasta 60 vuoden
idsti alkaen. Siksi on erittlin tyypillisti,
ettd uusien vakuutussopimusten ehkeiki
noudattaa verotuksessa mldritelryd.

Yksilttllinen eldkevakuutus eroaa sddstti-

henkivakuutuksesta kahdella tavalla. Sais-

ttihenkivakuutusten maksut eivit ole vero-

vdhennyskelpoisia ja vakuutuksen etuus
maksetaan kertasuorituksena.

Myris tyonantaja voi ottaa yksiltillisen
elakevakuutuksen tytintekijilleen. TissI
selvityksessd mielenkiinto kohdistui vain
henkilon omaan pidttikseen ottaa elekeva-
kuutus.

Vain harvat innostuneet

Suomalaisten innostus yksildllisiin eldkeva-

kuutuksiin on edelleen vdheista esimerkiksi
ruotsalaisiin verrattuna, vaikka vakuutus-
ten lukumddrd onkin kasvanut vuosi vuo-
delta.

Itse otettuja ylailollisii eldkevakuutuk-
sia on timdn selvityksen mukaan vain 7,6
prosentilla suomalaisista. Naisilla ja miehil-
ld vakuutuksia on ldhes yhtd paljon. Va-

kuutusten osuus kasvaa iIn, koulutustason
ja tulojen mukaan.

Nuorista vain harva on innostunut eli-
kevakuutuksista, vaikka vakuutettujen
nuorten osuus on nousussa. Tyypillisesti
vakuutus on keski-ikaisille, ioista noin
kymmenelld prosentilla on vakuutus. Kor-
kea-asteen koulutuksen saaneet ottavat va-

kuutuksia innokkaammin kuin alemman
koulutuksen saaneet. Yrittlj isrl yksikillinen
elekevakuutus on joka neljannelle, kun
palkansaajista vain seisemin prosenttia on

innostunut elekevakuutuksesta.
Tytintekijoisti vakuutus on neljdlli pro-

sentilla, kun ylemmistd toimihenkiltjistd
noin 11 prosenttia on ottanut ,rakuutuk-
sen. Myris tulotaso vaikuttaa. Yli 200 000
markkaa vuodessa ansainneista joka viides

on vakuutuksenottaja, kun alemmilla tulo-
tasoilla vakuutuksia on vdhdisemmlssi
m11rin.

Toiveissa parempi elintaso

Eldkevakuutussopimuksissa on usein jokin
lakisdlteistd alempi elikeike. Tiypillisin eli-
keikd tlmdn tutkimuksen mukaan vuonna
1999 oli 58 vuotta, ioka haastattelututki-
muksen aikaan oli myds verovdhennyskel-
poisuuden edellyrys.

Tlstl voitaisiin pditelld, etti eldkeva-

kuutuksen ottaneet haaveilevat hhtevinsl
elekkeelle yksilollisen elakevakuutuksen
turvin ennen aikojaan. Nain ei kuitenkaan
ole useimpien kohdalla. Yli 60 prosenttia
kaikista vakuutulsenottajista ilmoitti eldke-

vakuutuksensa tarkoituksena olevan paran-

taa ehketasoa. Palkansaajilla elekevakuu-
tuksen tarkoituksena oli tosin vain hiukan
useammin tason parantaminen kuin elike-
iin alentaminen, mutta yrittdjista jopa kak-
si kolmannesta oli ottanut elekevakuutuk-
sen parantaakseen eliketasoaan.

Yksilollinen elekevakuutus antaa hyvin

mike
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Epaluottamus

Jousto

Tyduran lyhyys

Sijoitus

Verotuksen
keveneminen

mahdollisuuden pienituloisen tai lyhyen
ry6uran tehneen puolison eldketurvan t1y-
dentdmiseen silloin, kun parempituloinen
puoliso maksaa vakuutuksen. Vakuutustut-
kimuksessa (2000) kavi ilmi, ettd noin
kymmenen prosenrria elekevakuutuksista
on puolison maksamia.

Temen selviryksen mukaan ryriuran ly-
hyys oli naisilla jonkin verran useammin
rdrkei s17 elakevakuuruksen otramiseen
kuin miehilli. Pdiiasiallisesti kuitenkin eld-
kevakuutuksen ottaneiden ryriura on rekis-
teritietojen mukaan pidempi kuin saman-
ikdisen vdeston.

Vakuutuksenottajilta kysyttiin my6s
tarkemmin syitd vakuutuksensa ottami-
seen. Heiltl kysyttiin, olivatko tieryt syyt
vakuutuksen ottamiselle erittiin tlrkeiti,
melko tlrkeiti, vdhdn tirkeiti vai ei lain-
kaan tlrkeiti. Syitd annetriin viisi: verotuk-
sen keventlminen, elekevakuutus on sijoi-
tuksena edullinen, lakisdlteinen elaketurva
jdd ryciuran lyhyyden vuoksi heikoksi, yk-

Jostain s)yste vakuurettujen
naisten keskuudessa epdluotta-
mus etuuksien sdilymiseen oli
suurempaa kuin miesten. Epl-
luottamus saattaa .johtua leh-
disttissd kaydysta eldkepom-
mikeskustelusra ja siitd, ettd
I 990luvun eldkeuudistukser
ovat johtaneet lihes tulkoon
yksinomaan leikkauksiin
lakisiiteisessi eliketurvas-
sa. Eriryisesti nuoret ovar
ottaneet yksik;llisen eli-
kevakuutuksensa ni-
menomaan sen vuoksi,
etteivlt luota etuuksien
sdilyvin.

Epiluottamus
etuuksien sdilymiseen
on kuitenkin muuallakin maailmassa
yleistl, joten pelkistdin Suomen ongelma
asia ei ole. TELA:n reememen haastattelu-
tutkimuksen mukaan puolet suomalaisisra

uskoo, ette etuuksia
heikennetdin, murra
osuus on kuitenkin
pienempi kuin monis-
sa Euroopan maissa ja
Yhdysvalloissa tehdyis-
sd tutkimuksissa.

Elakevakuutuksen
j oustomahdollisuuksi-
en takia ottaneista
useimmat ovat halun-
neet parantaa eleketa-
soaan yksilollisella va-
kuutuksella. Lakisil-

reisessd eldkejdrjesrelmdssl yksil6llistd jous-
toa on toistaiseksi vain eliikeidssd ja ryriajas-
sa. Lakisiiteisen eldkkeensd tasoon ei aina-
kaan tavallinen palkansaaja voi juuri vai-
kuttaa. Useissa muissa maissa tdmdkin on
mahdollista.

Rahoitle monta muuta reikee

Suurin osa suomalaisista ei ole ottanut ela-
kevakuutusta. Yksik;llisen eldkevakuutuk-
sen ottaneiden motiiveista ei siis voi suo-
raan pddtelld, mitd suurin osa suomalaisis-
ta haluaa. Se, etti eldkevakuutuksia on
niin v1hin, voi johtua joko rahanpuut-
teesta tai siitd, ettd tirkedmpiikin rahan-
kiyttrikohteita on olemassa. Vakuutustut-
kimuksen mukaan monet muur kdytrri-

kohteet ovat etusijalla suomalaisten yli-
mdlrdiselle rahalle.

Voi myris olla, ettl sopivia elikesddstd-
mistapoja ei ole. Suomessa esimerkiksi ryri-
paikoilla ei ole mahdollisuuksia eldkesiis-
tlmiseen siind mdlrin kuin monissa muis-
sa maissa. Saattaa olla niinkin, erre suoma-
laiset eivdt ole halunneet sijoimaa elekeva-
kuutuksiin, vaan henkivakuutuksiin.

Ihmiset saattavat mycis olla suurimmak-
si osaksi ryyqvaisie lakisiiteisen jarjestel-
min takaamaan turvaan. Suomalaisen laki-
sidteisen eldketurvan katorromuus on ylai
tutkimuksissa todettu asia, joka vdhentid
tarvetta I isdeldkejdrjesrelmiin.

Jos suomalaiset haluavat varautua eldke-
aikaansa sddstimilh lisil, sen pitid olla
mahdollista. On hywe, etti lakisddteisen
eldketurvan ohella on muira sidstimismah-
dollisuuksia, foihin voi yksilcillisesti vaikut-
taa. Ti-rlee kuitenkin mieleen kysyi, voisiko
lakisditeinenkin jirjestelml tarjora enem-
mdn yksik;llisil joustomahdollisuuksia nii-
ti haluaville ja ottaa sirl kautta huomioon
ry6eleman muuttumisen lisiksi myris ih-
misten muuttuvaa ajattelumaailmaa.

Marjukko Hietoniemi
Eldketurvakeskuksen

suunnittelu- ja laskentaosaston tutkiia

%ltl203tl4o 5tl6o7o 8o

siryinen eleketurva jousraa paremmin ele-
mdntilanteen mukaan, ei usko lakisldteisen
ehkejirjestelmdn etuuksien siilyvan nykyi-
selleen.

Vastaukset on ndhtdvissd oheisesta ku-
vasta. Siind on esitetry ne osuudet vakuu-
tetuista, joille mainitut syyt olivat joko erir-

::::r:t 
-rU. rlrkeitd vakuutuksen ottami-

Ep5[uottamus ieytea

Tarkeimmer slyr orraa elikevakuutus oli-
vat epdluottamus lakisSlteisten etuuksien
sdilymiseen ja yksilc;llisen eldkevakuutuk-
sen paremmat joustomahdollisuudet.
Ndmi kaksi syytd olivat huomattavasti tlr-
kedmpii kuin muut.

naiset

I miehet
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Kansane liikkeen po hiaosan

fstr.:,l.iiTi 
osta Peetos

kormuksesta tulee
elflkkeensaaialle

kotiin
Ettikeliiisitte, joiden tytiettikettii
on kansane16kkeen pohjaosa-
sHHnntin takia aikoinaan alen-
nettu, maksetaan lisiiii eltikettii
vihintHdn viisi euroa ja enintdtin

50 euroa kuukaudessa. Tyiietd-
ketaitokset laskevat eltikkeen
m66rdn ia ttihettiviit ptiiittikset
elikkeensaaji[[e, joiden ei

tarvitse tehdti tissd vaiheessa
mitddn. Uutta eldketti aletaan
maksaa syksyttii 2oo3.

K:ffiii,',,11,,+,#[',
puolella noin 85 000.

Maksettava korvaus on vdhintidn 5 eu-
roa (30 mk). Todellista tlyttd entisen poh-
jaosan suuruista eldkettl ei taas saa kukaan,
koska suurin korvaus on rajattu 50 euroon
(300 markkaan) vuoden 2003 tasossa.

Kansanelakkeen pohjaosa on vdhentl-
nyt tytielikettd vuoteen 1995 asti tietyn
sddnnon mukaan. Yksityisella puolella se

on alentanut tyoeldkettd koko mllrellaan
vasta kohtuullisen korkeista palkoista lah-
tien. Vuoden 2003 arvioidussa indeksissd
raja on noin 2 859 euroa (17 000 mk)
kuukaudessa. Kuntasektorilla vastaava
palkka on ollut melko matala, noin 1 7l 1

euroa (10 200 mk) kuukaudessa. Julkisen
puolen pohjaosasldntd on poikennut yk-

sityisen puolen sddnndstd.
Eldketurvakeskuksen eldketurvapldl-

likko Markku Hinninen tietdd, etti kom-
pensaation toteuttaminen on erittdin tyri-
lds ja monimutkainen qyhti. Hin on ol-
lut keskeisesti sitl selvittimlssl. Toteutus
merkitsee, ettd tyoeldkelaitosten tiytyy
avata jopa yli 25 vuoden takaisia ehkepdl-
triksid ja laskea uusi eldke silloisten sdln-
ntjsten mukaan. Tirona aikana koko julki-
sen puolen sllnnosto on jo pariin kol-
meen kertaan muuttunut.

Menettely on muutoinkin poikkeuk-
sellinen: Tyiieldkepuolella ei ole tehty
taannehtivia muutoksia. Tema koskee
niin parannuksia kuin heikennyksidkin.
Siltakin osin hallituksen ja edustakunta-
ryhmien puheenjohtajien viime vuoden
joulukuussa tekeml piitcis kansaneldk-
keen pohjaosan kompensoimisesta on ai-
nut laatuaan.

\ttieldil<e 1o EOOZ

Ilmarisen eliikejohaja Aira Bristow keftoo,
end heilla pohjaosan kompensaation saa

noin 9000 eliikkeensaajaa.
Uusia yhteensovirulisia irrotetaan teke-

miiiin ehkii nelje kokenuaa henkitti:; joi-
den tilalle palkataan tilapiiistytivoimaa
muihin tehtflviin. Ilmarisella uyti rchd:iiin
hyvin phkiilti koneellisesti. Etupiilsri hen-
kil<iite tarvitaan vastaamaan kyselyihin.
Niitii uskotaen mlevan varsinkin silloin,
kun lakiesirys on eduskunnan kisitelysse
ja kun se on hyveksyrry.

Kuntien elatkevakuutulaen lakiasian-
johtajaAnne Periilehto-Vrldrala ei osaa sa-

noa, palkataanko elekkeiden laskemiseen

Lisiityovoi m aa tarvitaa n
uusia henkiltiita, vaikka hyvitylaen piiriin
kuuluu noin 45 000 eliikeldistii. Asiat pys-

rytliin hoitamaan suurelta osin tietotekni-
sesti. Vanhoja paefiil<sie ei kaiveta esille.
Liikkeelle lihdetiiin Elekeurvakeskulaen
anamisu tiedoista,

Valtiokonttorissa hyvityksen saajia on
eniten, noin 50 000. Eliikeylaiktin johtaja
Heikki Kammonen uskoo, etd ryiistii sel-

viriiiin kolmella uudella henkiliille. Mutta
jos vehankin joudutaan tekemliin ty<ltl
manuaalisesti, mainittu henkiltimeere ei
riitfl mihinkilin. Tyiit yritetiiln tehdii mah-
dollisimman pitkiille tietotekniikkaa hyti-
dyntlen.

Kaikilla johtajilla on huoli sii6 mitii ta-
pahtuu, jos henkildt, jotla eivrt ole korva-
ukseen oikeutettuja, lihtevlt sitli hake-
maan. Tai jos piiittiksisti tulee paljonkin
valiruftsia. Saamaa olla, ette tellciin Ifuntien
eliikevakuuruskin joutuu palkkaamaan lis[-
henkiliikuntaa.

Kaikkien mielesrj runsas yleistiedotus
olisi pailallaan, kun lakiesit),s on hyviiksyt-

ry. Omia elekkeensaajiaan ehkelaitokset
informoivat yleensi vasta plltiilacn anta-
misen yhteydessl. Yleisesti mytis toivotaan,
erri eliikkeensaajat pitlyryisivdt yhteyden-
otoisn ia odottaisivat eliikelaitolaen eli&e-
p?iiittist[.
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Oma lakitulossa

Pohjaosan kompensaatio vaatii oman lain.
Laki annetaan eduskunnalle ennen kesdl.
Sen on tarkoitus tulla voimaan syksylla
2003. Tarkka piiivdmidrd on vield auki.

Laki on yksiryiselle ja julkisella puolel-
la yksiryiskohdissaan erilainen. Yl<siryiselle
puolella voidaan tehda uusi yhteensovitus,
koska elekelaitosten ja Elaketurvakeskuk-
sen rekistereista kiyryvit tarkat riedot. Sen
sijaan julkiselta puolelta riirtdvii rekisteri-
tietoja on vasta 1 990-luvulta lehtien. Siksi
sielld lahdetiin liikkeelle maksussa olevis-
ta elikkeistd, joista kompensaario voidaan
miiritelh tismdllisilli maremaattisilla
kaavoilla.

Hdnninen uskoo, ettl myris julkisella
puolella elike pysrJ'tddn laskemaan yleensd
sentilleen.

Koska kuntapuolella leikkaus on koske-
nut melko matalia palkkoja, osa eldkkeen-
saajista voi saada vieldkin kansaneldkettl ja
asumistukea. Kun elakl<een mddrd nousee,
se saattaisi vlhentil maksussa olevaa etuut-
ta. Laissa on tarkoitus sidtdi, ettei kansan-
elike alene korvauksen vuolsi.

Peetdksie syksyl[i zoo3

Eldkkeensaajat, joita kompensaatio kos-
kee, poimitaan Eldketurvakeskuksen re-
kisteristd. Tiedot toimitetaan kaikille ele-

kelaitoksille, jotka liittiviit niihin omat
tietonsa ja laskevat korotuksen miirln.
Suunnitelman mukaan pditcikset hhete-
tiin ellkkeensaajille jo ennen elekkeen
maksatuksen alkamista. Elakettd makse-
taan vasta lain voimaantulosta. Thkautu-
vasti sita ei makseta.

- Olennaista on se, ettd pidtrikser teh-
dlin viran puolesta. TIltd osin menettely
on moderni ja elekkeensaajia palveleva.

-Olisi tirkedl, ettd eldkeldiset nyt
odottaisivat rauhallisesti rycielikelaitoksen
peatdste. Sen saatuaan heilla on konkreet-
tinen pohja omaa asiaan kantaa. Elikelai-
toksille tulisi antaa ty<irauha, Hdnninen
suosi ttaa-

Kom pensaation piirissa
t.l,tg75- 3r.r2.r995 viilisend aikana mydn- dussa indeksissd. Kun ettike on to46 -
netyt etiikkeet, ioita ei ole uudelleen yhteen- r o96 euroa kuukaudessa (6 zoo -6 5oo mk)
sovitettu vuoden 1995 ifltkeen. kompensaatio vaihtelee 5 eurosta 50 euroon.

Kun elfike on pienempi kuin ro96 euroa,
Yltdtylnen pudl (le fulklccn rektorla kompensaation suuruus on vielii avoinna
pero3tllrwn atlkk3€t, oleva asia.
Enimmdiskorvaus 5o € tulee eliikkeisiin, jot-
ka orrat meeretHen 1 328 euroa kuukaudessa yeltlo (lb{turva)
(Z 9oo mk) tai sita suurempia vuoden zoo3 Kun etdke on myOnnetty 30.4.1985 iAlkeen,
arvioidussa indeksissii. enimmiliskorvaus 50 € tulee etekkeisiin, iot-
Kun elilke on 878 - r3z8 euroa kuukaudessa ka ovat mearelteen 1 466 euroa kuukaudessa
{5 aoo - 7 9oo mk), kompensaatio on 5 euros- ( A Z4o mk) tai enemmfin vuoden zoo3 arvio!
ta 50 euroon. dussa indeksissi. Kun eliike on 966 - t466

euroa kuukaudessa (5 74o - 8 74o mk) korva-
I(unte (lldturva) us vaihtetee 5 eurosta 50 euroon.
Enimmiiiskorvaus 50 € tulee elakkeisiin, lot- los etiike on my0nnetty ennen 1.5.1985
ka ovat mdiriiltiidn r o96 euroa kuukaudessa kompensaatio mldriiytyy kuten kuntien lisa-
(6 Soo mk) tai enemmen vuoden zoo3 arvioi- tuwassa.

Painetta vakuutusmaksuun

Kansaneldkkeen pohjaosan kompensaatio
maksaa yhteensd 45,6 miljoonaa euroa
(270 Mmk) vuositasolla. Yksiryisen puo-
len osuus on 7,6 miljoonaa euroa (45
Mmk) ensimmdisenl riytend vuonna.
Kustannukset vlhenevlt asteittain.

- Vaikka kustannukset ovat yksiryiselle
puolella suhteellisen pienet, ne aikanaan
heijastunevat tyrieldkemaksuun. Kunra-
puolella kustannukset vaikuttavat heti.
Korotustarve on 0,2 prosenttiyksikkr;a.

Hallinnolliset kustannukset on arvioi-
tu noin 16,82 miljoonaksi euroksi (100
Mmk). Urakan suuruurra kuvaa hJvin se,

ette sen tekemiseen tarviraan kaikkiaan
noin 100 - 200 henkilcirycivuotra.

Te ksti : M o rj a - Li i so Toko lo
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perustu
takiin

Vuoden
yleissttntti ei

mil::ffi:ix;#i;:tull l;:,-i::::;ffi:;#;
rycisuhteensa oli iatkunut yhdeniaksoisena
koko palkattoman toimivapauden ajan.

Eldketurvakeskuksen oh jeisiin perus-
tuvassa soveltamisklytdnncissd on keytet-
ry niin sanottua vuoden yleissllntdd. Sen

mukaan TEL:n mukaista tyosuhdetta on
pidetty yhdenjaksoisena palkattomista
keskeyryskausista huolimatta, jos palkaton
aika tydsuhteen sisdlh on jatkunut enin-
tldn noin vuoden ajan ja rydoikeudeilinen
tyosuhde on jatkunut koko palkattoman
jakson ajan.

Elikelaitoksen seke elekelautakunnan
ratkaisut olivat tapauksessa ohjeen mukai-
sia, muutoksenhakijan vahingoksi. Palkat-

toman toimivapauden sry oli sellainen,
etti myiiskldn eldkepalkan harkinnanva-
rainen tarkistaminen ei ollut mahdollista.
Vakuutusoikeus kumosi elikelautakunnan
pdltdksen ja katsoi muutoksenhakijan

Vakuutusoikeus ratkaisi 56nestyksen iilkeen

2.tt.2oot tdysistunnossaan niin sanotu n

vuoden yleissddnndn [ainmukaisuuden.

Vakuutusoikeus katsoi, ettd vuoden yleis-

sdSntti ei perustu takiin eiki sitii pidii sovettaa.

Ptiiittis perustui tytioi keuteen

Vakuutusoikeus sovelsi tapaukseen TEL 2

$:n 2 momenttia, jonka mukaan tycisuh-
teen katsotaan mainittua lakia sovelletta-
essa pldttyneen sen pdivdn lopussa, jolta
sen perusteella viimeksi maksettiin palk-

Lakimuutos vireille
Etrl#,ffifi*
jiirkeviiii eikd viiltt:imetd rytintekijiin edun
mukaista. Vireill?i onkin lakimuutos, joka
toteutuessaan siilyttiiisi tahenastisen key-
tinntin muuttumattomana.

Vakuutusoikeudessa on vireilh useita va-

limksia, joissa rytintekijiit vaativat yhdenjak-
soisen TEl-rytisuhteensa katkaisemista pal-
kattoman jakson ajaksi sen eliikepalkkaa
alentavan vaikurulaen vuolai. Ohessa selos-

tecu tdysistuntoratkaisu on ensimmdinen,

.iossa vakuutusoikeus on ottanut kantaa wo-
den sdlnntin soveltamiseen.ia todennut sen

lainvastaiselai. Teysistuntoratkaisuna p[[-
tcikselh on huomattava ennakkopdittisarvo.
Pdetiis on laajasti ja kattavasti perusteltu.

Eli.keturvakeskulaessa piitciksen perus-

teluita on tulkittu siten, etti rytisuhde ei

voi kuulua TEL:n piiriin yli kuukauden
mittaisen palkattoman vapaan aikana. PaI-

kattoman vapaan jatkuttua yli kuukauden
TEL-tyrisuhde tulee pdittii viimeiseen
palkalliseen piiividn. Kuukauden aika lie-
nee johdettu siitl, ettii TEL:n piiriin kuu-
luakseen ryiisuhteen tiiyryy .iatkua viihin-
tiiln kuukauden. Samaa kuukauden aikaa

sovelletaan mytis, kun ratkaistaan, voiko
cy<isuhde eniid kuulua TEL:n piiriin.

Koska TEL:ssa ei esimerkiksi sairauslo-
mien osalta ole erityissddnntiste, TEL-ryti-
suhde tulisi katkaista aina yli kuukauden
mittaisten palkattomien sairauslomien, sa-

moin muun muassa lomautusten, vanhem-
painvapaiden .ia vuorotteluvapaan ajalsi.
Tama johtaisi siihen, ettl TEl-rytisuhteista

tulisi katkonaisia. Tyontekijln ehke mycis

pitkissii rytisuhteissa yhl useammin mii-
riyryisi tosiasiallisesti koko ryrisuhteen an-

sioiden perusteella. Koska TEL-ryrisuhtei-
den katkaiseminen lyhyiden palkattomien
jaksojen vuoksi ei ole tarkoituksenmukais-
ta, on vireille lainmuutos, jolla vuoden
silntti kirjattaisiin lakiin.

Sama soveltamiskflytlntti iatkuu

Esirylaen mukaanTEL:n 2 $:n 2 moment-
tia muutettaisiin siten, eai rydnteon ja pd-
kanmaksun ollessa keskeytyneinii yhden-
jaksoisesti yli vuoden ajan, TEl-ryosuhde
piidtetiiiin siihen piiviiin, jolta ry<intekijiille
on viimeksi malsettu elakepalkkaan kuulu-
via erid vuoden kuluessa rydnteon ja pal-
kanmalsun keskeyrymisesti. Myris meri-
mieselikelaissa on vuoden sdlnttid sovellet-

tu samoin kuin TEL:ssa, joten vastaavat
muutokset tehtdisiin mytis merimieselike-
lakiin.

II \iienke l. r 2OO?

TEL:n piiriin kuuluvan tytisuhteen pdlt-
tyneen sen pdivdn lopussa, jolta makset-
tiin viimeksi palkkaa ennen muutoksen-
hakijan palkattoman toimivapauden alka-
mista. Tyosuhteen katsottiin alkaneen uu-
delleen muutoksenhakijan palattua tyci-
hon.



lainmuutoksella palkaaomia aikoja kos- daan joissakin tilanteissa korjata sairauslo-
keva soveltamiskiytiintii pyritiiiin siiilytta- man tai lomautulsen ehkepalkkaa alenta-
miiin saman sisiltijiseni kuin se on ollut va- va vaikutus. Sen sijaan olisi entislikin tar-
kuutusoikeuden tilpistuntoratkaisuun saak- keimpiil, etti esimerkiksi vuororeluvapaa
ka I(rn vuoden siiiintri on kirjamr lakiin, on on riittlvin pifta - v:ihintiin kahdeksan
kai!.kien kohdatla menetekive samalla taval- kuukautta - ja, ettd se on sijoitettu yhden
la eiki eniii ole mahdollista ka&aista TEL- kalenterivuoden sisille. T:illoin kyseinen
tytisuhdetta harkinnan perusteella siinii ta- vuosi voidaan jiittitii pois eli&epalkan las-
pauksessa, ettZi palkaton jalao alentaa eliike- kennassa ja siten estiii eliikepalkan heiken-
palLkaa. ryminen.

TEL:n 2 S:n 2 momencin muuttamis-
LapSenhOitOVapaista ta koskeva hallituksen esitys annettaneen

erityissxlnnos eduskunnalle helmikuussa 2002. Lain-
muutoksen on tarkoitus tulla voimaan

l,apsenhoitoajoiltaoneLikepalkan lasken- mahdollisimman pian, jotta soveltamis-
nasta eriryissiiiinnds, jolla on estetry el:ike- kiytinrcitin ei tulisi kovin pitkii.ili. katkosta.
palkan pienentyminen palkattoman iii- Lakia sovellertaisiin rytisuhteisiin, joissa
tiys-, eriryisiiitiys-, isyys- tai vanhempain- rytistii poissaolo ja palkanmaksun keskey-
vapaan tai hoitovapaan vuoksi. Eliikepalk- tyminen ovar alkaneet lain voimaantulon
kaa harkinnanvaraisesti tarkistamalla voi- j:ilkeen. Palkattomien jaksojen elekekart-

kaa ennen tyosuhteen katkeamista. Pae-
tciksensi perusteluissa vakuutusoikeus
viittasi asianomaiseen lainkohtaan liitty-
vdn hallituksen esityksen (13111965) pe-
rusteluihin. Niiden mukaan tyrioikeudes-
sa noudatettavien yleisten periaarteiden
mukaan ryrisuhde voi jatkua vield sen jdl-
keen, kun itse rycinteko ja palkan saami-
nen ovar peerryneet.

Hallitul<sen esiryksen mukaan tdllaisis-
sa tapauksissa voisivat ryrintekijdin eldke-
lain silnnrikset johtaa epitarkoituksen-
mukaisiin ruloksiin. Taman estdmiseksi
hallituksen esiryksessd esitettiin TEL 2 $:n
2 momenttiin otettavaksi erityinen siin-
ntis siiti, ettd tyrisuhteen katsotaan TEL:a
sovellettaessa pddttyneen sen plivin lo-
pussa, jolta viimeksi ennen ty<isuhteen
katkeamista suoritettiin palkkaa.

ETK: n vuoden yleissdlntcirin liittywis-
sd ohjcissa on pidetty hhttikohtana siti,
ettd TEL-ryosuhteen katkeamista harkit-
taessa tulisi katsoa, mihin ratkaisu yksit-
tlistapauksessa johtaa. Tyrintekijln tulisi
saada ryrihisroriansa mukainen elikerurva
ja myos yksittiisesti ryosuhteesta ansaitun
ellketurvan tulisi ETK:n mukaan olla
kohtuullisessa suhteessa tytisuhteen tyo-
historiaan.

Vuoden yleissdintcid ei ole kuitenkaan
klytdnndssd sovellettu aina ETK:n ohjei-

tuma selvitetldn kokonaisuudessaan tyti-
ehkeuudistuksen yhteydessi, vuoteen
2005 mennessi.

Tydntekijfln halusta poikki

Vakuutusoikeuden ratkaisu merkitsee siti,
ette aiemman soveltamiskiytenndn mu-
kaan yhdenjaksoisena pidetry TELrydsuh-
de tulee katkaisa palkattoman jakson al-
kuun, jos palkaton jalso v[iristiiii elike-
palkkaa.

Jos rytintekije on valittanut ehkepiiii-
t<ilsesti ja vaatinut TEl-rytisuhteen kat-
kaisemista pdkattoman jalaon alkuun, ele-
kelaitos voi antaa asiasta oikaisupiiiitiilaen.
Eliikelaitos voi myds jo eliikepiiitdstii teh-
dessdiin katkaista TELryrisuhteen, jos pd-
katon jakso alentaa eldkepalkkaa.

Aino Lassllo
EtSketurvakeskuksen
lakiosaston lakimies
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den mukaan, vaan osa elekelaitoksista on
soveltanut vuoden yleissdintod kaavamai-
sesti riippumatta siitd, mihin se on johta-
nut yksittiistapauksessa. Nain oli elikelai-
tos tisslkin tapauksessa menetellyt. My<is
elekelautakunta on yleensd soveltanut
vuoden yleissddnt<id katsoen, ettei siihen
voida liittdd edullisuusharkintaa. Osa ela-
kelaitoksista taas on soveltanut vuoden
yleissiint6i ETK:n ohjeiden mukaisesti.

Vakuutusoikeus on aiemmin antanut
vain muutaman vuoden yleissdinttii kos-
kevan ratkaisun. Vakuutusoikeus totesikin
nyt tehdyssi ratkaisussaan, ettei vuoden
yleissddnn6n soveltamiskeytintrid ole va-
kuutusoikeuden ratkaisukayrdnndssd va-
kiintuneesti vahvistettu. Vakuutusoikeu-
den pddt<iksella ei siis muutettu ETK:n
ohjeisiin perusruvaa soveltamiskdytdntrid,
vaan katsottiin se jo alun alkaen lakiin pe-
rustumattomaksi.

Soveltamisessa sattuma pelisse

Vuoden yleissllnnrin kiyttodn ottamisen
jdlkeen seka TEL ette tydeleme ovat
muuttuneet merkittivisti. Elakepalkan
laskusldntii on muuttunut ja erilaiset pal-
kattomat jaksot ry6suhteiden sisdlld ovat
yleistyneet. Mycis varsinaiset pdtkdtytit
ovat yleisryneet. Muun muassa ndistd syis-

td vuoden yleissidnncin soveltamisen vai-
kutus ehkkeen suuruuteen on keynyt sat-

tumanvaraiseksi.
Ensimmdinen sattumanvaraisuus riip-

puu rycinantajasta. Tyonantaja voi halutes-
saan ilmoittaa TEL-tycisuhteen pidtty-
neeksi palkanmaksun keskeyryessi tai olla
ilmoittamatra. Eri rytinantajat ovat mene-
telleet tissi eri tavoin.

Seuraava sattumanvaraisuus riippuu
siiti, miten palkaton jakso osuu ajallises-
ti rytintekijdn tytihistoriaan. Mikeli palka-
ton keskeyrys ei osu eldkepalkan valinta-
vuosiin, j ohtaa yleissiidnn<in soveltaminen
yleensl parempaan karrrumaan ia suurem-
paan elakkeeseen. Mikali palkaton jakso

osuu elekepalkan valintavuosiin, saattaa
vuoden sddnncin soveltaminen johtaa yhti
hyvin elakepalkan ja eldkkeen pienene mi-
seen kuin suurenemiseenkin. Nykyisen
elekepalkan laskusdlnntin voimassa ollessa

palkattoman jakson osuminen eldkepal-
kan valintavuosiin on aiempaa todennd-
kciisempdl.

Mikdli palkatonta keskeytystd edeltii-
neet ansiot ovat olleet huomattavan hyvdt,
voi vuoden sdinnon soveltaminen johtaa
pienempiin elekkeeseen silloinkin, kun
keskey,tys ei muutoin osuisi ehkepalkan va-
lintavuosiin. Ndin voi kayda silloin, kun
palkatonta keskeytystd edeltdvdt ansiot ovat

rytinrekijdn viimeisid ansioira suuremmat.
Katkaistaessa TEL-tytisuhde keskey-

rykseen ja muodostettaessa palkatonta jak-
soa edeltivdstl tyriskentelystd vapaakirja-
eldke, saattaa se yhdessd keskeyryksen jdl-
keisen ryciskentelyn perusteella karttuneen
elekkeen kanssa olla suurempi kuin yh-
denjaksoiseksi katsotulta TEL-tydsuhde-
ajalta midrdtty, pelkdstddn viimeisiin an-
sioihin perustuva eldke.

Viimeinen sattumanvaraisuus riippuu
siiti, miten elekelaitos soveltaa yleissddn-
t<ii, haetaanko eldkepddt<ikseen mahdolli-
sesti muutosta ja miten muutoksenhaku-
elin yleissidntdd soveltaa. Sitl, onko vuo-
den yleissldnnrin viimeaikaisesta sovelta-
miskdytdnnosti ollut enemmen hy6tyjia
vai kdrsijciird, on vaikea arvioida. Yllatta-
vdn usein vuoden yleissldnnrin soveltami-
nen ndyttdd kuitenkin johtavan elikkeen
pienentymiseen.

Tytinte ki jiit eriarvoisia

Vuoden yleissilntti on ongelmallinen
mytis ryoelikelakien yleisren perusperiaat-
teiden kannalta. Ensinndkin se on saatta-
nut eri eldkelakien piiriin kuuluvat rycin-
tekijdr keskenddn eriarvoiseen asemaan.
LEL:n ja TaEL:n mukaan lyhyitdkean pal-
kattomia jaksoja ei rinnasteta rytissioloon.
Tdmd eriarvoisuus koskee erityisesti lap-

senhoitovapaita, opintovapaita ja vuorot-
teluvapaita.

Toiseksi yksi ryrielakelakien perusperi-
aatteita on, ette elikettZi karttuu vain ry6td
tehtdessi ja elikemaksuja maksettaessa.
Vuoden yleissdlntti on mahdollistanut
elakkeen karttumisen ilman niitikin edel-
lytyksii. Etenkin patkatr;iden osalta vuo-
den yleissiint6 voi johtaa jopa hyvinkin
erikoisiin lopputuloksiin.

Luottamus ryrielakelakeihin edellyttll,
ettd kansalaiset ymmArtdvet lain sidnncik-
set ja voivat itse todeta niiden soveltami-
sen lainmukaisuuden. Vuoden yleissddntti
ei ole suoraan laista tai edes sen esitriistd
johdettavissa. Lislksi se on vaatinut erilai-
sia tiydentdvil ohj eita ja tulkintasddnttijii,
joiden johtaminen lain sddnntjksistl on
vielakin vaikeampaa.

Vuoden yleissllntci on saattanut tuntua
siti luotaessa kohtuulliselta, jlrkevdltd ja
toimivuuden edellytykset omaavalta kei-
nolta varmistaa tyrihistorian ja vakiintu-
neen ansiotason mukainen ehke. Aika
ndyttii nyt ajaneen siitd ohi. Elakkeen
karrtuminen muillakin tavoin kuin teke-
malla ryota ja ansaitsemalla siitd palkkaa on
TEL:n kannalta vieras poikkeus, jollaises-

ta tulisi aina sddtid nimenomaisesti lailla.
Kansalaiset mieltdvdt, ette jotkur ryos-

td poissaolojaksot ovat tydnteon arvoisia
ja etti niiden tulisi kartuttaa eldkettd ku-
ten tyossiolonkin. Lyhyet palkattomat
jalaot, silloin kun ne katkaisevat TEL-ryd-
suhteen vakuutusoikeuden nyt antaman
ratkaisun mukaisesti, saattavatkin johtaa
yksitriisten eldkkeiden vldristymiseen.
Ty6suhteen sisdln jdivdt palkattomat jak-
sot koskevat nykyisin valtaosaa ryosuhteis-
ta. Erilaisten palkattomien poissaolojen
yleisryminen edellyttdd selkeitd ja helppo-
klyttoisid sdinnriksid.

Siitimdlle asiasta lailla on mycis mah-
dollista muuttaa tarvittaessa muita elak-
keen suuruuteen vaikuttavia sddnntiksid
siten, etti palkattomista poissaoloista
huolimarta tyrintekijd saa varmemmin
tycihistoriansa mukaisen eldketurvan. Va-
kuutusoikeuden piitoksen viesti onkin
ehke se, ettl mikali palkattomien jaksojen
halutaan kartuttavan elikette, siitl tulisi
sddtll lailla VEL:n .ja KVTEL:n tapaan.

Va h uutus o i h euden ratk aisu p e rus te lu i -
neen h1,tyy finlexistli ja ESOR-tietopankis-
ta. Asian diaarinumero on 2007:2000.

Olli Olonterii
Vakuutusoikeuden vakuutustuomari
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MH..m.:*iil**t*
maissa keskimldrdinen elinikii oli kivun-
nut parhaimmillaan vasta runsaaseen 40
vuoteen.

Toki ikii:inryneitii ja vanhulaia eli tuol-
loinkin, mutta suhteellisesti heidiin mii-
riinsii oli koko vlestticin nfiden v:iheinen.
Ihmisen maksimi-ikii ei kuitenkaan ole
muuttunut milsikean, vaan on sitkeiisti
pysytellyt runsaassa sadassa ikivuodessa.

Vaikka ikiiiintymisen yksiltillisisre j a
yhteiskunnallisista vaikutuksista on pu-
huttu jo kauan, vasta nyt sosiaaligeronro-
logit, vanhenemisen sosiologian tutki.iat,
ovat koonneet ensimmlinen suomenkieli-
sen yleisesiryksen ikitutkimulaesta. Luki-
jalle tuleekin ilkikurinen ajatus, ovatko
gerontologit itsekin hakeneet aikaperspek-
tiivi:i?

lokainen lklilntyy ptivl plivtltf,

Vaikka yksiltillinen ikii riippuu usein ko-
ki,iasta, yhteiskunta tai oma elimistti muis-
tuttaa ikeentymisesrii eri tavoin. Esirner-
kilsi keski-ikiiiser tuppaavat unohtamaan
ikivuotensa, kunnes alkavat rai joutuvar
hakemaan ryritl.

Yliassistentti Paula Rantamaa roteaa
i:in merkirylaii koskevassa artikkelissaan,
ett?i ikiikriteerien kiiytrii ryoeftimiissa nziyt-
di:i I 99O-lurulla vain voimistuneen. HiiR
mytis varoittaa, eal iiiirimmiiinen iiin kiel-
tiiminen riistiiii ihmisiltii kaiken sen, mitd
vanhenCminen heille tuo eli kokemulaen.

Koulutuksen, leeketieteen ja muun
hyvinvoinnin ruorrama keskim1iiril.isen
eliniiin huikea kasvu ei mytiskiiiin ole
muu[anut ihmisti biologisena olentona.
Nii*pii lasten saantia ei voi lyklti loput-
tomiin.

Ikaa pidetean irsestidn selvyytenii,
mutta siihen suhtaudutaan ristiriitaisesti.
Keski-ikiiisyynl hehkuteman aikana, jol-
Ioin yhsilo on ehmitnsii kunnossa. Ryh-
miinfl keski-ikeisie pidera:in kuitenkin
autramartomasti paikoilleen j:imiih*inei-
nI.

Edes nuoruutta ja nuorekkuutta pal-
vovassa maailmassa ild:inryminen ei kos-
keta vain vanhoja ihmisil, vaan kaikki
vanhenevat kaiken aikaa. Niinpii Ranta-

lke on
sopeutumista
aikaan
maan mukaan "ien mukaiselle eliikkeelle
jaiidzian aikaisemmin kuin ennen, mutta
elekeleiset ovat entistl nuorekkaampia.
Eliikelais-nimirys onkin abstrakti yleisrys
joukolle, johon voi kuulua niin iiiti kuin
rytiirkin".

Sosiaaliscsti iki muucuu yhe ep:im:iit-
riisemmlksi ja paradoksaalisemmaksi.
Siirtymisestl opiskelusta tytihtin on tullut
tiiysin liukuvaa ja mytis osa-aikael:ikkeet
pitivit ylailOa samanaikaisesti rytissii ja
elakkeella,

Yhteiskunta tarvitsee
'gerontologlsta hfl m mnstely8"

Vanhuutta kiisimeleviissii ja eniten eliikeky-
symyksia tarkasteleyassa artikkelissaan
professori Jyrki Jyrkiime esittdii, ertl van-
huuden sosiologinen tarkastelu voi ruorta;r
vanhenemiseen ravanomaista sosiaalipo-
liittista ja hallinnollista kiinnostusta laa-
jempia nakokulmia. ELikelaisyys ei ruora
vain mloudellisia ongelmia, vaan koko yh-
teiskunnan kannalta monensuuntaisia
muutoksia sosiaalisissa suhteissa.

Silti jo sanana vanhuus alkaa olla pan-
nassa ja sitl korvataan kovaa vauhtia seni-
ori-kansalaisuudella, kolmannella ialla ja
ties mille. Teti menoa vanhuus esiintyy
enii[ renhuuseliikkeess?i.

Jyrkiima tarjoaa reseptiksi yhteiskun-
nan vanhuuden vaivoihin sekd tarkempaa
tutkimusta ikeiinryvien merkirylcsestd ryti-
paikoilla" emi "gerontologista hiimmlste-
lye". Hiin kpyy, miksi vanhusten hoirora-
kennusten pitiisi olla korostetun moder-
neja, kun niiden asukkaat ovar korostetun
vanhanaikaisia?

Jyrkamii esirtii mytis kysymyksen,
missl ovat tutkimukser varhaisaikuisista?

Iiin sosiologiaan on koottu tiivis ja tuore
niktikulma ikiiiinrymisen yhteiskunnalli-
sista syistii ja seurauksista. Silti ru*ijat
eivit niy unohtaneen vanhojen sananlas-
kujen kiteyryksiii ikiiiinrymisen - synry-
miin ja kuoleman vdlisen tilan - merkilli-
syydesti: "Kylla aikaa on murta ikii lop-
Puu."

Tekti: Kimmo Kontio

<rA$a
-r."al.".i Iirr.ki

u jy't A^a {r+i^-)
Iops-r_rJ<e-sto.

rra.trhvvtq"q.n
i.in "s.a"rietr.*g 16,<r

Lapsuudesta vanhuuteen - iiin sosiologiaa.
toim. Sankari, Anna ja Jyrkama, Jyrki.
Vastapaino 2001. 324 sivua.
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Etflkkeensaaiille iillleen lapsikorotus

Elikeuudistus ongelmalllnen
valtiolle

Valtion etiikeneuvottelukunnan iaosto pohtii, mitd muu-
toksia viime syksynii sovittu laala yksityisen sektorin
tydeliikeuudistus aiheuttaa valtion etikeidriestelmiitin.
Jaostotte ei ole asetettu mddrdaikaa.

- Pulmattisia vattion etdketain kannalta ovat muun
muassa yksi16ttisen varhaisel6kkeen poistaminen, in-
deksikorotukset, yhteensovitus ja etiikepatkka, yksikdn-

iohtaia Heikki Kammonen Vattiokonttorista luettelee.
Sopimuksen mukaan yksityisettii puoletla luovutaan

kokonaan yksitOttisestii varhaiseltikkeestii ia nykyistii
tydkyvytttimyyseliikemddritetmiiti yti 59-vuotiaille Iie-
vennetddn.

- Senhdn on pakko vaikuttaa my6s iutkiselte puotet'
le, koska nykyisin ihmiset tytiskentelevdt ristiin rastiin
kummallakin sektorilla. Esimerkiksi yksityisellii ia vat-

tiolla tyOskennelteen henkildn ty6kyky voisi alentua
niin, etti hiin olisi oikeutettu valtiotta yveen, mutta ei

saisikaan yksityisettd puotelta mit6dn eltikette. Tata

otisi kenenkiiiin vaikeaa kiisittiiii, Kammonen arvioi.
Sopimuksen mukaan yli 65-vuotiaiden indeksiti on

tarkoitus laaientaa koskemaan kaikkia ty6ikaisten mak-

sussa olevia eliikkeitii. Sekiidn ei voi koskea petkdstiiiin
yksityistii sektoria, koska sama henkit0 voi saada tydky'
vyttomyyseliikettd mole m mista iA riestetmista.

Sopimus ei edist6 ellkkeelle-
siirtymisi{n nostoa

Kammosen mielestii etikkeiden yhteensovittamatto-
muus sopii iutkiselte sektoritle todella huonosti, varsin-
kin ennen vuotta 1950 syntyneille.

- Nythiin toivotaan, ettii varsinkin suuret ikdtuokat

iatkaisivat tdissa entista kauemmin. Ja erityisesti valtion
pitiiisi pitiiii kaikki suuret ikiituokat mahdollisimman
pitkiiiin t6issii. Jos heidtin eliikeikansa alennettaisiin so-
pimuksen mukaisesti suoraan 63 vuoteen ia los he sai'
sivat kertyneen eliikkeen vdhentdmiitt6mdni ja sen li-
sdksi vielti ilman yhteensovitusta, kuka eniiii tekisi tditii
63 ikiivuoden iiitkeen. lulkisen sektorin eliikkeen kart-
tumisnopeus on liihihistoriassa ennen vuotta 1995 ollut
metko nopea. Tiimti toimisi tiiysin vastoin pyrkimystd
nostaa tosiasialtista eliikkeellesiirtymisikdti, Kammonen

uskoo.
- Kun etiikelakeia takavuosina valtiolla muutettiin,

noin 4o ooo ihmistii sai vatita ioko atemman eliikeitin tai

ioustavat elSkemuodot. Henkitdt, lotka vatitsivat sittoi-
silla perusteitta yven, osa-aikaeliikkeen tai varhennetun
vanhuuseldkkeen, liidviit nyt ikiiiin kuin tyhiiin piiiille,
koska ko. etuia on tiihdetty huonontamaan.

Uusi eltikesopimus on aiheuttamassa tilanteen, ettii
vatintoien peruuttamista ryhdytiiiin vaatimaan.

Lopuksi Kammonen muistuttaa, ettd sopimuksessa
kaavailtu uusi eltikepalkan laskusdiintd setlaisenaan
sopii erittiiin huonosti ainakin sotilaseltikkeisiin. (mtt)

Etdkkeensaajitle atetaan ldlleen
maksaa lapsikorotusta atte 16-

vuotiaista [apsista. Lapsikoro-
tuksen mAAra on 18,08 euroa
(noin ro7 mk) lasta kohden
kuukaudessa. Se on verotonta
tuloa. Kansaneliikelain muutos
tuli voimaan tJ.2oo2.

Lapsikorotusta ei ote mycin-

netty vuoden 1995 liilkeen atka-
neisiin eliikkeisiin. Nyt sitii voi-
vat hakea Kelasta nekin kan-
san- tai tydeliikkeiden saajat,

ioiden etiike on atkanut
t.t.t996 tai sen idtkeen. Uutta
on se, etta kansaneliiketain mu-
kainen lapsikorotus voidaan
nyt maksaa settaisitte tydetiik-
keen saajille, ioilla ei ote lain-
kaan kansaneldkettti. Lapsiko-
rotus on henkitrikohtainen eti
se voidaan maksaa kummatte-
kin eliikettii saavalle puotisotte.

Lapsikorotuksen voivat saada
ne etiikkeensaaiat, joitla on Suo-

mesta Iakisddteinen ty0kyvytt6-
myysetdke, yksi16ttinen varhais-
etiike, ty6tttimyysetiike, varhen-
nettu vanhuusetiike tai van-
huuseldke. Osa-aikaetiikkeetlii
tai osatydkyvyttcimyysetdkkeet-
lii otevilte sitd ei mydnnetd.

Myds latkuvat tapaturma-,
liikennevakuutus- tai sotitas-
vammalain mukaiset eldkkeet

oikeuttavat tapsikorotu kseen
Ketasta. Edetlytyksend on
myOs, ettii eliikkeensaalan tai
hiinen puotisonsa alle r5-vuo-
tias lapsi eliid samassa tatou-
dessa tai ettii etdkkeensaaja
muuten vastaa [apsensa toi-
meentu losta viihintddn elatus-
tuen verran eli viihintddn
u8,r5 euroa kuukaudessa.

Lapsikorotusta on
haettava

Uusia lapsikorotuksia on haet-
tava. Hakemustomakkeen saa

Ketan toimistoista ja monista
tydetiiketaitoksista. Takautu-
vaa hakuaikaa on koko tiimd
vuosi ja silti [apsikorotus voi
alkaa tain voimaantulosta eli
t.r.2oo2. Koska [apsikorotus
on verotonta, sen saaminen ei

vaikuta eldkkeiden verotuk-
seen. 5e ei my6skiiiin pienen-
nd asumistukea tai vaikuta
piiiviihoitomaksuun.

Uusia lapsikorotuksen saa-

lia arvioidaan tutevan noin r8
ooo. .lo ennestiiiin lapsikoro-
tusta saa ldhes 7 ooo eldk-
keensaajaa. Heilte tuli vuoden-
vai hteessa indeksikorotus,
joka nosti [apsikorotuksen
maaran r8,o8 euroon.
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Yrittiiiielikelakelhin muutoksia

Yksityisaloien etiikejdries-
telmiti koskevan etiikesopi-
muksen toteuttamista kun-
nallisessa eliikejdriestel-
miissii selvitetiidn kunna[-
Iisessa eliiketoimikunnas-
sa. Toimikunnan puheen-
johtajana toimii Kuntien
etdkevakuutuksen varatoi-
mitusiohtaja Eija Lehto-
Kannisto ia etiikelaitoksen
lisdksi mukana ovat kunta-
alan palkansaajaiiirjestOt
sekd Kunnallinen tytimark-
kinataitos.

Kunnallisen e tiikeiii ries-
tetmdn ndk6kutmasta ytei-
sessd eldketurvassa tapah-
tuvat muutokset ovat hyvin
haasteettisia, koska aikai-

sempien muutosten yhtey-
dessd rakennetut suoia-
siiiin nd kset saattavat vaa-
tia erityisratkaisuja. Esi-
merkiksi sopimukseen si-
siiltyvti ioustava van huus-
eliikeikii ei sellaisenaan
sovettu kunnalliseen idries-
tetmddn, koska ktiyttissd
on jo nyt useita erilaisia
van huuse liikejdrjestelm id.

Toimikunnan mddrdaika
piiiittyy 3r.rz.zooz. Toimi-
kunnan tulee kuitenkin
tehdii yksitOltistd varhais-
e tii kettti, osa -a i kaetd kettd
ja kuntoutusta koskevat
ehdotukset 3,o.4.zoo2
menness6.

Honnele Kantonen

Yrittiiitit ovat aiemmin voi-
neet hakea vapautusta laki-
sitiiteisestti vakuuttamisesta,
mikdti heidiin eldketurvansa
on hoidettu muulla tavoin.
Vapautusta ei voi saada eniiii
vuoden zooz alusta. YEL- ja
MYEL-yritttijiit voidaan iettaa
kuitenkin hakemuksesta va-
kuuttamatta. Ehtona vakuut-
tamatta iatHmisette on, ette
heitle ei eniiti kartu yrittiijti-
eliikelakien mukaisesti uutta
etikettd. Vanhat vapautukset
saavat jatkua, mikiiti ehdot
tiiyttyvtit.

Ldhes puolet yritttijiieliik-
keistfr on muita kuin van-
huusetdkkeitii. Melkein net-
jdnnes yrittiiitieldkkeistd on
perhe-eliikkeitti ja sairaudet
ia vammat kiusaavat yritttijiid
usein ty6ssiikin.

Suomessa on tdtd nykyti
noin r5o ooo yksityisyrittitii-
en eliiketakien (YEL) mukaan
vakuutettua ia hiukan vajaa
1oo ooo maatalousyrittdiii-
etdketakien (MYEL) mukaan
vakuutettua yksityisyrittii-
jiiii. Henkit6 voi olla vakuu-
tettuna kuitenkin useampien
eliketakien mukaan, joten
luvuista ei voi suoraan ptid-
tellii piiiitoimisten yritteiien
maaraa.

SairauspXivlraha
lasketaan ty6tulosta

Yrittitjiin sairausvaku utuspiii-
viiraha on maareytynyt io
heindkuusta zoor liihtien
joko yrittdltin verotettavan
tulon tai vaihtoehtoisesti hii-
nen yritteiatydtulonsa mukai-
sesti. Yrittdid voi itse hakea
m uutosta sairauspiiiviiraha-
ansa, mikiili hiinen tyiitulon-
sa ovat oleellisesti ell noin zo
prosenttia verotettavaa tuloa
suuremmat.

Siirtymdkausi, iolloin yrit-
tiiiii voi osaksi itse vaikuttaa
sairauspiiivdrahansa mdd-
riiiin, jatkuu vuoteen 2oo4.
Tuolloin yrittiijien sairauspiii-
viiraha aletaan laskea pel-
kiistiiiin htinen tydtu [onsa
perusteella. Uudistuksella
pyritiiiin saamaan yritttijien
etuudet vastaamaan parem-
min heiddn todettisia yrittiijii-
toiminnastaan saamiaan tu-
loia.

Uusien yrittiiiien maksu-
alen nu kset siiityviit entiselld-
iin. Jokainen uusi yrittdid voi
saada 48 kuukauden aianz5
prosentin alennuksen vakuu-
tusmaksuunsa. Alennuksen
voi saada enintaen kahteen
yritteiaiaksoon.

tlyiis kunta-alan elilkemuutoksia
pohditaan

Vuoden 2oo2 Yaku utusmaksut lihes
ennallaan

Etdkevakuutusmaksu sdityy
vuonna zooz keskimiiiirin
edellisen vuoden tasotta, mikii
on 21,1 prosenttia patkkasum-
masta. Tycintekijiin maksu-
osuus alenee prosenttiyksikdn
kymmenykseItii 4,4 prosent-
tiin.

Tyonantaiien maksu taas
vastaavasti nousee saman ver-
ran. Vuonna zooz tycinantajan
maksu on keskimiiiirin 16,7
prosenttia. Muutos lohtuu sii-
tti, ettti tydntekijdn maksu-
osuudessa on otettu huomi-
oon ty6nantaiien vuonna 2oo1
saamat ennustettua suurem-
mat maksuhyvitykset.

Lyhytaikaisten tydsu hteiden

LEL-aloitta tycieliikemaksu py-
syy my6s viime vuoden tasotta
21,8 prosentissa. Taiteililoiden
la erityisryhmien TaEL-maksu
on 12,3 prosenttia, missii on
nousua o,3 prosenttiyksikk6d.

Tydntekijdt maksavat meri-
miehiZi [ukuunottamatta aina

4,4 prosenttia eliikemaksua
palkastaan. Merimieseliikelain
piiriin kuuluvien omamaksu-
osuus on ro prosenttia zo pro-
sentin kokonaismaksusta.

Yksityisyrittdiien YE L- la
maatalousyrittajien MYE L-

maksuprosentti on keskimdd-
riiisen TEL-maksun suuruinen
eti zr,r prosenttia.

Ty6nantaian sosiaa llturvamaksut
alenevat

Yksityisetti ty6nantaiatta ja valtion liikelaitoksetta pe-
rittiviit tyrinantajan sosiaatiturvamaksut [askevat maa-
liskuun alussa o,45-o,55 prosenttia poistojen ja palkko-
jen mddrdstii riippuen.

Kunta- ia kirkkotydantajien sosiaaliturvamaksu [as-
kee 4,75 prosentista 4,o prosenttiin. Tyiiantajien sosi-
aaliturvamaksu muodostuu ty6nantajan sairausvakuu-
tusmaksusta ia kansaneliikemaksusta.
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Kym menen kysymystfi tyiietiikkeisti

7.

2

3 Palionko TEL:n

Saako vuonna946 tai aikaisemmin syntynyt osa-

alkaellkkeen nylrylsln ehdoln vlet{ vuonna zoo3 ia sen

f ltkeen jos tyOmarkklnailrf est0ien sopimus

ttlzoot toteutuu?

o Stilyyk6 joulukuussa 1949 syntynyt niin sanotussa

vanhassa tydttdmyryselikeputkessa, ios

tyOmarkkinaitriestOjen em. sopimus toteutuu?

Vakuutetun tiedotteet
i lmestyvtt hetm ikuussa

Eldketu rvakeskuksen vakuutetun tiedotteet
itmestyviit hetmikuussa. Niiden sisiilttj vas-
taa vuoden zooz tydetdkelainsiiiidiintcid.

Vakuutetun tiedotteet on tarkoitettu kai-
kitte ihmisitte, ioita ty6etdkeasiat askarrut-
tavat. Kussakin tiedotteessa selostetaan
yhtii tydeliikkeen lalia. Aiheet ovat osa-ai-
kae Iiike, tydtt6 myysetti ke, tycikyvyttcimyys-
etiike, yksitcittinen varhaisetdke, perhe-etd-
ke, yksityisen perhepdivdhoitaian eliikeva-
kuutus sekd tydeliikevakuutus ja ennakko-
perintii re kisteri.

Vuorotteluvapaa ja etiike -tiedote ilmes-
tynee mycihemmin maatiskuussa.

Tiedotteita saa tilata Etdketurvakeskuk-
sen postituksesta, puhetin (o9) 15tr. Niitd
saa myris muun muassa Ketan toimistoista
la tycivoimatoimistoista.

a euroissa?

{o milHYEL:n

5

6o rnife oll maamme inflaatioprosenftiyuonna 1975?

9

yrittiji

voi plistii tydttbmlryskassan iiseneksi ja saada

ansiosidonnaista ty6tt6mlryspeiverahaa. Vastaus euroina.

o Montako TEl-ellkes[6ti6tl Suomessa oli

vuoden zooo lopussa?

7 perustamisvuotensa

8o tllstiwodesta saakka ETK:sta on saanut

tyOeltkeotteen pyynn6st6?

o Palionko oll Suomesta Espanfaan makseftu nanhuusellke

(kokonalselnke) markolssa keskimllrin vuonna zooo?

10. Montako osa-alkaelf,kelnistt oli maassamme

3o.9.ZOor?

Tyiielike-lehden
toimitusneuvosto vai htuiMontako toimihenkil6l ETK:ssa oli

eli vuoden 196r lopussa?

a

Tycietdke-tehden toimitusneuvoston liise-
nistd suurin osa vaihtui vuoden alussa.
Sidntcijen mukaan vuoden piiiittyessd vd-
hinttitin puolet sen kahdeksasta idsenestd
vaihtuu

U usia toimitusneuvoston jtiseniii ovat
Riitta Heinonen LELTydetiikekassasta, Han-
nele Kantanen Kuntien etiikevakuutuksesta,
Eila Parkkonen ltmarisesta ia juha Rantala
Etdketurvakeskuksesta.

Toimitusneuvostossa latkavat Lasse Kos-

kinen Vakuutusvalvontavirastosta ia Jaana-
Mari Aberg Maatalousyrittdlien etiiketaitok-
sesta.

Tydetike-tehden piiiitoimittajana toimii
Pirkko liitiskeliiinen j a toi m ituspiiii tti kkci n ii
Maria-Liisa Takala.
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Eldketurvakeskus

Eliiketurvakesku ksen tietoldrjestelma-
osastolle on 1.1.2oo2 lukien nimitetty tek-
nologia-asiantuntilaksi diplomi-insinddri
Anu Htim6[6inen, proiektipaaIliktiiksi fi to-
sofian maisteri Nicotas Fogelholm, filoso-
fian maisteri Maiia-Liisa Seppiitd ja filo-
sofi an maisteri Sirpa Reunanen-Alatalo
sekd systeemisuunnittetif aksi tradenomi-
opisketila Jukka Veijatainen. Osa-aikai-
seksi projektip;iiittikc,ksi on nimitetty tra-
denomi-opisketija Aria Sundstrdm alalle
t.t.3t.8.zooz.

Etii kejii rjeste tmiiosasto I le on r.r. zoo z Iu-
kien nimitetty yhteyspddttikciksi filosofi-
an maisteri Arja lisakkala ja suunnitteli-
joiksi ytioppitas-merkonomi Silja Stockin-
ger, filosofian maisteri Eiia Pahkala, yh-
teiskuntatieteiden maisteri.lohanna Nah-
kala sekii t.2.2oo2 lu kien valtiotieteen
maisteri Camilla Juntunen.

Sosionomi Harri Grdnlund on nimitetty [a-
kiosastotte eliikelaitostarkastajaksi
r.z.zooz Iukien.

Tarja Haiminen on nimitetty yhteyspddtti-
kiiksi r.z.zooz ldhtien neuvonta- ia val-
vontaosastolle. Hdnen tehtavanaan on
koordinoida Tycietiike-fi -palvetussa muka-
na olevien eri osapuolien antamaa eldke-
neuvontaa. Koordinaattorityci kestiiii ensi
vuoden kesiikuun loppuun.

Suunnittetu- ja laskentaosasto[[e on
7.r.2oo2 [ukien nimitetty tutki.iaksi vattio-
tieteen maisteri Ka[[e Elo.

Tilasto-osastolle on r.r.zooz lukien nimi.
tetty atk-suunnittelijaksi datanomi Taria
Karialainen ja tilastotutkijaksi ajalle r.r.-
37.72.2oo2 valtiotieteen maisteri Kati
Ahonen.

Elike-Fennia

Etdke-Fennian sijoitustoiminnasta vastaa-
viksi johtajiksi on nimitetty kauppatietei-
den maisteri Eeva Grannenfelt, CEFA ja
diplomi-insinririri Timo Stenius. Siloitus-
johtaja Grannenfett vastaa piiiiomamark-
kinoihin liittyvistd siloituksista ja sijoitus-
lohtala Stenius asiakasrahoituksesta ja
kiinteistciistd. Sijoitusjohtajat raportoivat
toimitusiohtaja Lasse Heinicille.

Yhti6n tietohallintoiohtaiaksi on nimitetty
sosionomi Sakari Kalske. Tietohallintojoh-
taja raportoi iohtaia .lukka Vainiolle.

Kuntien elfikevakuutus

Hattintotieteiden maisteri Tuomo Hal-
meenmlki on nimitetty titastopddttikciksi

Filosofian maisteri Atlan Paldanius on ni-
mitetty suunnittelupiiiittikciksi .

Vs. eliikejohtala, oikeustieteen kandi-
daatti Pdivi von Plato on nimitetty etdke

iohtajaksi.

Varatuomari Marja-Leena Suhonen on ni
mitetty asiakaspatvetujohtajaksi.

Varatuomari Pekka liiis on nimitetty asia
kaspalvelupddttik0ksi.

Toimistopiiiittikktj Eva Lahti on nimitetty
asiakaskoulutuspddtlikdksi.

tEt Tydelikekassa

Yo-merkonomi Leo Keltanen on nimitetty
yhteyspiirittikOksi LEL Tyrieliikekassan
suurasiakasyksikkci6n rT.rz.zoor atkaen

Varma-Sampo

Keskiniiisen etdkevakuutusyhti6n Varma-
Sammon hattitus on nimittiinyt t.2.2oo2
atkaen fitosofian maisterin, SHV Jorma
Leinosen (SS) iohtaiaksi vastuuatueenaan
yhticin sijoitustoiminta. Leinonen siirtyy
tehtiivii;insd Sam po Oyl :n sijoitusjohtajan
tehtavasta.

Leinonen, losta tulee Varma-Sammon joh-
toryhmiin jiisen, raportoi toimituslohtaja
Paavo Pitkiisette. Johtaia Leinoselle rapor-
toivat Varma-Sammon pdiiomamarkki-
noista vastaava sijoitusjohtala Petri Kuu-
sisto la yhticin asiakasrahoituksesta, kiin-
teistdsiloituksista sekd perinnasta vas-
taava siloitusjohtaia Jorma Kuokkanen.

.f orma Leinonen toimi vuosina ry72 - t989
eri tehtavissA etiikeyhtid Etdke-Varmassa.
Vuosina ry89 - t998 hdn toimi henkiva-
kuutusyhtici Novan varatoimituslohtajana
ja vuosina t999 - zootYakuutusosakeyh-
ti6 Henki-Sammon varatoimituslohtajana.
Hiin on Vakuutusosakeyhtid Henki-Sam-
mon haltituksen jtisen.

Ekonomi Raija Lehto on nimitetty henki-
l6stOpaallikOksi hen kitdstdasiat-osastolle
t.r.2oo2 atkaen. Lehto on toiminut aiem-
min osastopaattikktjnii vastuualueenaan
Varma-Sammon omat toimitilat.

Valtiokonttori

Valtiokonttorin Etiikkeet-yksi kkcissd on ni-
mitetty 1.1.2oo2 lukien asianhallintatoi-
m istoon toimistopiiiittiktjksi varanotaari
Liisa Sundberg ja etiikeratkaisu lll -toi-
m istoon toimistopiiiittikciksi varanotaari
Pirkko Heinonen.

Vattion elfikerahasto

Valtion ettikerahastoon on nimetty
t.7.2oo2 tukien sijoituspddllikriksi kaup-
patieteiden maisteri Jukka Jdrvinen, hat-
lintopiitittikciksi valtiotieteen maisteri Sei-
ja Kettunen sekii osakeanatyytikoksi
kauppatieteiden maisteri Esa Artimo.
t.3.2oo2 lukien on nimitetty osakeanatyy-
tikoksi kauppatieteiden maisteri Kaisa
Ojainmaa.
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Vastaukset ro lrysymykseen:

l) Kylla 2) Kylle 3) 219 euroa q S A+O euron ryti-
tulolla 5) 37 kpl6) 18 o/o 7) 11 tytintelajel.s) 1967
9) 10 098 markkaa l0) 27 856.
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Role of personal pensions
surveyed

The research project'Tytiel2iman murros'
(working life in transition) exptored the role
of personal pensions in Finns' retirement
ptanning. The survey was carried out in ry99,
and mapped the categories of people who
choose to take out personal pension
insurance and the reasons for this. According
to the study, only 7.6"/" of the Finns have
arranged personal pension insurance. The

inclination to take out such insurance grows

with age, educational level and income.
PersonaI pension insurance is typicalty
purchased by the middle-aged.

Of the reasons for arranging personal
pension insurance, such as tax reliel
profitable investment, small statutory
pension due to career breaks, more flexibility
and lack of confidence in the future level of
statutory benefits, the two [ast mentioned
reasons proved to be the most important
ones. Lack of confidence in future statutory
benefits, especially among young persons, is

a common phenomenon not only in Finland
but also in other countries.

Although the possibility to retire early was
one reason for taking out personal pension

insurance, the main purpose of 6oolo of the
policyholders was, however, to enhance their
pension level. This was especially the case

among the self-employed.
The vast majority of Finns do not have any

personal pension arrangements. There might
be many reasons for this, such as shortage of
money or the need to use any extra money
for other purposes. lt might also be that Finns

have chosen life insurance instead of
personal pension insurance. People may also
be content with the benefits leveI provided by
the statutory pension scheme. The lack of a
pension ceiling in the statutory pension

scheme has been proved to be one factor that
reduces the need for supplementary pension

schemes. ln Fintand, individualwage earners
cannot affect the level of their statutory
pension to any greater extent. ln many other
countries this is possible, though. For those
who personally want to save more for their
retirement in addition to their statutory
benefits, it is a good thing that there are
possibilities to do so. As a means to respond
to the changing labour market, the statutory
scheme could perhaps provide more
ftexibitity in this respect.

provision) contains articles on education and
its impact on people's work career and wage
development. One ofthe artictes discusses
whether education pays in Finland, and
shows that the rate of private returns to
education corresponds to the average level in
other European countries. The comparative
study shows that work experience
accumulated over the years is an important
factor for wage development in the Finnish
labour market. For the accumulation of
pension rights, a long work career will be

more economically rewarding in Finland than
in the other Nordic countries, for instance.

Higher education clearly delays the entry
into the labour market and reduces the time
for accumulating a pension at the beginning
of the career. The situation will improve after
the study years, however, since the highty
educated will spend more time in

employment than those lacking vocational
education or those less qualified. The rate of
employment is thus higher and
unemployment lower during the active years
ofthe wetl educated. ln connection with the
pensions reform agreed on by the labour
market organisations in November zoor, it
was suggested that pension should also
accumulate from years ofstudy. lfthis
proposal is accepted, the actual pensionable
time will be automaticalty extended despite
changes in the periods of study.

For those now nearing retirement age, a
high education has lead to a long work
history and higher pension accruat. However,
this wilt not necessarily be the case in the
future. More and more of the welt educated
will enter the labour market through short-
term contracts. lt has also become
increasingly difficult to get a permanent job
and a stabte career. Pension accrues atso
from short-term contracts, but research
results indicate that wage development is

slower and the actual period of service will be

shorter for those who start their career
through short-term jobs. However, for many
people temporary contracts may be a step
towards permanent employment.

ilew method for assessing
work caPacity

A new method for assessing work capacity is

being estabtished within the statutory
earnings-related pension scheme. The project
is led by MrTimo Aro, chief physician of
MutuaI Pension lnsurance Company
llmarinen, and is part ofthe extensive
programme to help peopte stay on at work
tonger than at present.

The new criteria for assessing functionat
capacity cover four main groups of diseases,
i.e. depression, musculoskeletal diseases,
diseases ofthe circulatory system and
neuropsychotogical diseases. ln the future, in

addition to the diagnosis, there should atso
be an assessment ofthe applicant's
functional capacity, possible need for
rehabititation and his or her prospects for
returning to work after rehabilitation. The
assessment focuses on the applicant's
remaining functional capacity, instead of
emphasising what has been lost.

Since pension decisions are made on the
basis of documents, the new assessment
method should lead to a situation where the
treating doctor, the experts within
rehabilitation and the insurance companies'
doctors will come to the same conclusion
concerning the person's state of health and
functional capacity. When ctearly explained,
the appticant wil[ also be able to comprehend
the contents of the assessment. The project
thus also aims at improving communication.
Applicants will be able to participate in the
discussion on their future commitment, and
can grasp the objectives of possible
rehabilitative measures. lf no balance can be

achieved between the demands ofwork and
functionaI capacity, the applicant's eligibility
for a pension witl be assessed.

The pension insurance companies can

suggest vocational rehabilitation for a person

who is clearty at risk to become incapable of
work in his or her former job due to illness.
The occupational heatth service has a key
position in detecting the problems caused by
the illness atready at the stage when the
person can still be hetped to keep his or her
job.

Data security defined

The general acts on data security, the
Personal Data Act and the Act on the
0penness of Government Activities, were
enacted already in 1999. Amendments
concerning the secrecy provisions of the
earnings-related pensions legislation were to
be introduced in connection with this, but
have, however, been delayed due to the many
parties and aspects involved. When
Parliament gets the proposal in February, it
wilt have to deal with a package that
concerns the whole fietd, including both the
private- and public-sector pension acts.

ln general, former practice wit[ be

maintained, but procedures have been more
ctosety defined. A particular duty of the
Central Pension Security lnstitute will be to
carefully plan the control of connections.
Pension insurance companies must also be
particularty alert when disclosing earnings-
retated pensions data to the joint client
register. New directions on secrecy are being
drafted at the CentraI Pension Security
lnstitute, and they wil[ be issued as soon as

the contents ofthe taw have been confirmed
by Parliament.

Borbro Kiild

lmpact of education on the
accumulation of pension

rights
The publication 'Muuttuva tyd ia elaketurva'
(The changing labour market and pension
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arveluttavin keinoin. Itselleni hokema on
tullut vlistlmlttt mieleen, kun olen
kuunnellut elakejohtajien vakuurreluita
ikian tyvien ryrissd pysymisen vdlttlmdr-
t<imyydestii, jopa eliikeian nostamisen !ar-
peellisuudesta. Onhan elekkeella pilvin

k
oo

vuotta *iyrtdvdt vakuutustoimitusjohtajat ekikkeelle, niin omalta
kohdaltaan han siirsi tuota rajaa kymmenen vuoma ylcispdin. Ja
elekkeella ollessaan TP taitaa monien kiusaksi tehdi dytti ryii-
piivii vieli 80 vuorta tiytetryddn!

Liekti nyr ensi kerran rakoilua periaatteessa: Ali tee niin kuin
mini teen, vaan niin kuin mini operan. Ovathan seki Kari Puro
etti Paavo Pirkenen pdittineet elee oppiensa mukaisesti. Tosin
Ehke-Fennian Lasse Heiniti Hesarin haastattelussa ensin vaadit-
tuaan tyriuran pidentimistii heri seuraavaksi perusteli edeltiijlnsii
ehktiitymistii 60 vuoden i?isse: Teme ehti tuohon men&essd saa-
da kuntoon uuden yhtitins2i siirtymiivaiheen hommat, kun naa-
purin piti anoa riihtn tarkoitukseen jatkoaikaa.

Ty<imarkkina.idrjestcit ovat liikurravan yksimielisia pitempiiiin
tydsse jalaamisen vdltrd.mitttimyydestii. He korostavar tdmdn ta-
voittamisen saavuttamiselsi tarvetta huolehtia rydntekijiin hen-
kisesti ja ruumiillisesta hyvinvoinnista sek.i rytitaitojen kehitte-
misesti muuftuvia vaatimuksia vastaaviksi. Miten lienee tilan-
ne jdrjest<iissd, koska mieleen ei muistu yhrfl{n .iiiljesttipomoa,
joka viime vuosina olisi jatkanut 65 ikivuoteen saakl<a.

Valtiovalta puheissaan vaarii pitempii rycissioloaikaa. Teot

ovat kuitenkin aivan toista. Joitakin vuosia sitten psykiatrian
grand old man KalleAchtC huomasi, etdi hiinelte evii.ttiin oike-
us luenaoida yliopistossa, koska hen oli jo yli 65-vuotias. Yli 65-
vuotiailm maanviljelijiiil$ pudoretaan pois tuet, jo*a kuitenkin
nylr.yisin oyat ammatin elinehto. Ja sokerina pohjalla EU:n halu
piiiistii omat korkear virkailijansa, kuivat oksat, kymmenen
vuoden rytiuran jiilkeen 55 ilisse 70 prosentin tasoiselle elakl<eel-
le. Talle taima yetiiii veruoia vain Suomen eduskunnan irse itsel-
leen sldc[mii oikeus jniide 16 edustajavuoden jalkeen tiydelle
eliikkeelle iiistii riippumatta.

Ei ihme, end puheet kaikuvat kuuroille korville. Ihmisilla on
myiis silmiit. Tirnruu kuitenkin, ema nyr saatemaisiin olla menos-
sa oikeaan suuntaan, jos lisdttiiisiin ry<intekijiin oikeutta itse va-
paasti piiltlli omasa elekkeelle siirrymisidsriiiin. Tytissli ja*ami-
nen antaisi paremman elekkeen. Piriiisikti pakottaa my6s eliike-
ja jlirjesttipomot saman jiirjestelmln alaisiksi? Aikaisen, esimer-
kiksi 60 vuoden iiissai alkavan elakkeen saisi vain omilla rahoil-
laen, eikii yrityksen, jiir.iesttin tai julkisen vallan rahoilla. Taitaa
olla utopiaa.

Lolkus
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Elaketurvakeskus @

T6iis{ ullomailla
tita mrkaa

El5kcturvakcskukcen porusotlttG€t
Il6nteklf ln e15ke, Yrlttliiin ellke la
I!6nantefa f a tytelf,kcvakuutus llmeoty-
vlt suomeksl fa rtotslksl helmlkuun
alussa. ty6s englannlnklellset gaadaan

palnosta plakkoln.

Eslttelden ulkonflkt on uudlstunut sekI
vf,rlen etti taiton osalta. Yfirlt noudatte-
lwat Etlketurvakeckukcen uutta slnl'
keltalsta llniae. Taltossa on pyritty help-
polukulsuuteen. Samaa pfl XmtSrXfl tr-
voltellaan tekstln uudella f Isennyksellfi.
Eurof en ohella uselmmat markkamilrlt
ovat mukana. Yaln taulukolssa tflgtil pe.
rlaatteesta on tlngitty.

Esitteltii saa Kelan tolmietolsta, tytvol-
matolmistolsta, TE-keskukslstr la iols-
takln tythlIkelaltoksista. l{llti on tolml-
tettu my6s klrfastolhin. Esltteltl vol tlla-
ta suoraan Ellketurvakeskuksen po$l-
tuksesta (o9) r5r.

Uudet
esitteet
ilmesq/vet

Etaketurvakeskus
PEN SION SSKYDDSCENTRALEN

Tyiintekijtin
eliike
r$illoin lyil€llttc€n saa

Eliiketurvakeskus @

Eliiketurvakeskus @

Tytinantaja ja
tytieltikevakuutus
(!iska rvonrekriiiiden p^kolli.tsn
elakevalu!lrt tarleslelaan

fl

Yrittlijtin etiike

etrii


