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il**-+ '-."tiffi
lktiraja pois uusien yrittliiien maksu-
alennuksesta

Aloittavan yrittiijiin maksualennuksen ehdot
ovat muuttumassa paremmin nykyisiii tarpeita
vastaaviksi. Ehtoihin sisiiltyvii ikdraja ehdote-
taan poistettavaksi kokonaan. Samalla maksu-
alennuksen enimmdisaika pidennettiiisiin net-
jiiiin vuoteen. Vastapainoksi alennusprosentti
puolittuisi z5 prosenttiin, koska [ainmuutoksel-
La ei ole tarkoitus muuttaa vakuutusmaksututo-
jen maaraa.

oo aa

5t eivdt halua eldketurvan

ja sosiaatipolitiikkaa
ri Olli Kangas kirjoittaa kolumnissaan,

sosiaalipolitiikka on kummatlinen ilmi6. Ku-
kaan ei kunnolla tiedii, mitii se oikeastaan on.
Useat valittavat joutuvansa siitd maksamaan,
mutta harva tietii, mihin ja keneen sosiaalipoLi-
tiikka vaikuttaa. Vastaus viimeksi mainittuun ky-
symykseen on hyvin helppo mutta samatla hy-
vin epamaarainen. SosiaaLipolitiikka vaikuttaa
liihes kaikkeen.

MY,E[-vakuutus tuo tasaista turvaa

-Enfista enemmdn ia entista havainnotlisemmin
pitiiisiltiedottaa eri etuuksien riippuvuudesta
ti'Hf-tydtu losta. Si ttoi n MYE L-va ku utus voi -

daan ymmartaa tilan arvokkaimmaksi vakuutuk-
seksi, vakuutetaanhan siind tdrkein tuotannon-
tekijii eti yrittiijii itse, toteaa maanvilielijii Sisko
Makela.

irl

4l+i#S iso urakka

Octd Oy on elakevakuutusalan informaatio-
teknotoglan palvetuyhti6, joka tydllistSS noi n

roo miljoonan markan liikevaihdollaan sata-
kunta tietokone-eksperttia aivan Helsingin
ydinkeskustassa. Vuositu hannen vaihtuessa
yhtidn toimitusjohtajana aloitti uusi mies,
maisteri Yrjd Benson. Hdn arvioi, etta euron
tulo ty6llistaa vakuutusataa monin verroin
Y2K:ta enemman.

Elikeuudistr

Toimitusjohtaja

ETK:n
jetma

Tutkim umarkkinajdrjestdjen neuvotteluprosessissa syn
tyneet tydeliikeuudistusesitykset menevat mi-
nisteriiin, hallituksen ja eduskunnan harkin-
taan. Kenen vielS pitdisi olta valmistetussa mu-
kana?!, hiin kysyy.

VanhuuselHkeiin nostoon [oivat por-
taat
Vuosisadan alkupuolella aina 4o-luvutte saakka
65-vuotiaan arvioitiin eliiviin vietii 11 vuotta.
Vuonna 1995 puhuttiin jo r7 vuodesta, eikii ke-
hitys nayta pysahtyvan. Jotain siis taytyy tehda.
E Lii ketu rvakesku kse n ke h itys piiii tli kkcj Ch risti n a
Lindetl laski tehot uudelle elinaikakertoimelle ja
kehitti mallin tekniikaksi asti.

Yriftiijien etiketakien 3o-vuotisiuhta
Yrittajien eliikelakien 3o-vuotisju h [aa vietettiin
maaliskuussa Helsingin kaupunginteatterissa.
Yli 8oo henkeii vetaneen tilaisuuden jiirjestiviit
Etdketurvakeskus ja Tydetiikelaitosten Liitto.

Yrlttiiien tydtulon mddr5ytymiseen
tarvitaan korjauksia

Palkansaajien eldkkeet ovat tilastojen mukaan
yli 7o prosenttia korkeammat kuin yrittdjien
keskimaaraiset etiikkeet. Sii hen niiyttiiii otevan
kaksi syytd: ensinniikin erittirin suuri pienitu-
loisten yrittajien ryhmii ja toiseksi se, etta keski
ja hyviitu loisista yksi nyrittiijistii valtaosa aliva-
kuuttaa etiiketurvatarpeensa. Yksi keino tilan-
teen korjaamiseksi olisi YEL-tybtu Lon miiiiriiyty-
misen muuttaminen.

.,;-,,,, Sairaan hoitajasta Ioka-autoyritteiaksi

:t' . Ty6hOn kuin ty6h6n tarttuva, hyva organisaatto-
' . ::.;,d; kehittiiiii, asiakkaan parasta ajatteleva. Siinii

| 6minaisuuksia, joita yrittiiliittii vaaditaan. Kun
listaan lisiitSSn vield halu pydrittiiii markkoja,
voidaan puhua yrittaiastii nimeltiiiin Mari Wuo-
rio.

uusi tutkimuspoliittinen oh-
keskittyy neliiitin alueeseen

Lspoliittinen ohjelma vuosille zooo -

2oo5 on hyviiksytty. Sen aiheet voidaan ja-
kaa karkeasti neljddn pddalueeseen. Ensim-
miiinen liittyy ty6kykyyn, ty6[istettavyyteen
ja eliikkeelle siirtymisen syihin. Toinen aihe-
alue koskee yhteiskunnan ja tycimarkkinoi-
den muutostrendeia, seka ndiden suhdetta
eliiketurvaan.

Ty{,$ikemaksu - vero vai maksu?..'
Kang&lnvdlisesti hyvdksyttyjen titastointiperi-
aattoiden m u kaa n tytje lii ke la ito kset ku u I uvat
julkisyhteisdihin. 0ECD, Euroopan unionin
tilastovirasto Eurostat ja Tilastokeskus laske-
vat laitoksille maksettavat tydelakemaksut
veroihin. Sopimuspohjaisen maaritelman ja
sen sovettamisperiaatteiden mukaan on siis
selvaa, etta tydeliikemaksut ovat veroja.

Tytinsd ddressd -sarja 20

- Moni yrittiilii tuntee pakollisen eliikevakuu
tuksensa huonosti. Lain saanndst6 on ios-
sain kohdin liian joustamaton,a kaytannon
yrityseldmdlle vieras. Yrittdjdn tydpanoksen
vakuuttaminen on YEL:ssii keskeinen mutta
kaytann6ssa ongelmallinen asia, sanoo Hel-
ka Akkanen Ilmarisesesta.

Tiedoksi ?q
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Engtish Summary

ukset tarkasti punnittuja

Kari Puron mielestd kaikki tyil-

Bensiinikauppiaitten Elikekassa on
.:i pieni'rnuori ja hyvinvoiva

Rakennemuutos ravisteli viime vuosikymmenel-
lti huottamoalaa raiusti, mutta nyt pahin on ohi.
Myds askettain 30 vuotta tayttaneessa alan pie-
nessd eLdkekassassa katsotaan Iuottavaisin
mielin kohti tulevaisuutta. Tehtdvdd riittiiii: TEL-
asiat ovat kunnossa, mutta monien yrittdjien
oma eldketurva kaipaisi kohennusta.

E \tAeure

lokisen eviit

Yrft ffi$F:sosiaa f itu rvan para ntam i ne n o n tu llut
entistiitSrkeiimmdksi tavoitteeksi. Yrittajat ei-
vat nae perusteita sille, ettti heidiin pitiiisi otta
viiliinputoajia korkean sosiaaliturvan yhteiskun-
nassa. Etenkin etdketurvan uudistaminen on
tarpeen. Kuitenkin yrittajat haluavat pitiiii yksi-
tyisen atoitteellisuuden ja omavastuisuuden
kunniassa eldmdnriskien haLlinnassa.
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Kunnia ynttaiille
ia heidtn
eltkkeitleen

Peetoimlttaia Pirkko Jiiiiskeliiinen

Toimituspiilltikk6 Marla-LiisaTakala

Pllkirioitustoimittaia Seppo Pietitiiinen

Toimittajat JouniJokisalo
louko Moitanen
Ritva Rantanen

Yrittdjien elikejlrjestelmat ovat tana \uonna saapuneet 30'r'uoden ikidn. Ne syntyivlt
tasa-arvon vaatimuksesta, ja samalta pohjalta on yrittdjien eldkkeitd edelleenkin kehitet-
tivi.

Yhteiskuntamme rakennemuutoksissa on yrittdjdelikkeilli ollut merkitte'n'e osa.
Maatalouden nopea muuttuminen elimlntavasta euroelinkeinoksi on tapahtunut
MYEL-ellkkeiden ja alan eriryiseldkkeiden tukemana. Lamasta alkanut yksityistiiminen
on synnyttinyt ryontekijoistd uusia yrittdjid, jotka ovat voineet jatkaa eldketun ansa kar-
tuttamista omissa YEL-vakuutuksissaan.

Suomen tyoeldkejdrjestelmistd sanotaan, ette se on peittdvi. Se on kattava siindkin
mielessd, etta ei jae miteen rakoa wosuhteen ja yrittdjlyden vdlille. Tyotdtekevd on joko

ryontekijd tai vritdje, ja jos han on yrittdjd, hen dlittee saman maksun kuin rvonantaja
olisi hdnestd maksanut. Keski-Euroopan kollegat ovat hankaluuksissa, kun he pyrkivdt
eri tavoir-r vakuuttamaan viliin putoavia lumeyrittdjii.

Yrittdjdn oma ndkemys elikkeestddn ei aina ole niin auvoinen. Kuvitellaan, ettii hal-
vemmalla pddsee, kun ottaa yksiryisvakuutuksen. Ei huomata site, etti ryoeldke sisiltdi
monipuolisen varhaiseldketurvan, johon yrittijit joukoin or.at mvos kdytdnnossd tart-
tuneet.

Erittdin lyhytnikoisesti menettelee pienyrittdjd, joka luulee kansanelikkeen hoitavan
asian. I(idnteet eldmdssl ovat moninaiset, eikd koskaan tiede, muuttuuko yrittdjrys
mvohemmin wosuhteeksi, josta saatu eldke joka tapauksessa s1,o kansanelikkeen pois.
Laiminlyoty tai pieni yrittijivakuutus muodostuu tdlloin todelliseksi aukoksi ryoelemi-
kerrassa.

Yrittejet mvos hevin alimitoittar.at ryotulonsa, kun kassavirta ei juokse \'llin ruolaana,
vaikka asian eteen tehdidn pitkie peivie. Vdhitkin rahat halutaan pitld omassa pivossa.
eikd levitelld niitd vakuutusyhtion oksille. Suunniteltu maksualennuksen ajan pidentd-
minen voi tlssl jonkin verran auttaa.

Onneksi yrittljien omat jdrjestot ovat ymmertlneet eldkevakuutuksensa merkiwksen.
Niissd seisotaan vakuutuksen takana, ja omiensa puhetta yrittijdt k1,lli kuulevatkin.
Eliikkeille on viele toinenkin takaaia: Suomen valtio. Se on kutakuinkin sdntillisesti mak-
sanut oman takuuosuutensa jlrjestelmtin.

Yrirtejaelekkeiti on voitu kehittad tasatah-
tia wontekijoiden eldkkeiden kanssa. Niisst on
toteutettu samat parannukset - ja laman aika-
na myos huononnukset - kuin muihin ryoeliik-
keisiin. )opa sellainenkin eldkemuoto kuin osa-
aikaeldke on voitu ulottaa koko joukkoon.
Suunnittelu on tapahtunut yhdessd yrittajejar-
jestojen kanssa. Pienid kehirystoimia on nytkin
vireilld, suuriin ei valitettavasti ole rahkeita.

Tdlli hetkelld vrittijlys on monella tavalla
arvossa valtakunnassamme . Kunnian ansaitsee
myos yrittdjien elekejerjestelmd sekl sen al-
kuun- ja toimeenpanijoiden joukko.
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Tytihtin kuin tydhdn tarttuva,
hyvH orga n isaattori, kehittt-

it, asiakkaan parasta aiatte-

leva. Siint ominaisuuksia,

ioita yritttijiiltt vaaditaan.

Kun listaan I vieli
halu pytirittiiii
voidaan puhua

nimelttin

ari Wr.xrrio omistaa ja johtaa Jiitcvuori Oy:td. fli-
tevuori on erikoistur.rut tllh hctkelll pelkistlln
loktrjittccn kuljetLrksiir.r. Kotipraikka on Askola,
mutta stiilioitl Whjcnr-rctddn myos Porvoossa, Puk-

kilassa ja M),rsk),liissd. Yrin,st:i pl,oritctddr.r kahdclla autol6 ja se.
liikcvaihto on noin 700 000 markkaa.

Yrittlijliksi mutkan kautta

Mari Wuorion vanhemmat olivat lihatukkukauppirita, joten
vrittlil,-vs tarttui hineen jo lapsuudessa. Vanhemmat kasr.atti-
vat n.tarteen pcriaatteclla, ette mitedn ci saa ilmaiseksi. Nuo-
rcsta pitler-r omiin harrastuksiin tan ittavat rahat oli itsc ansait-
tava.

Yrittiji hdnestd tr-rli kuitenkin mutkan kautta. Alun perin
Mari Wuorio on koulutukseltaan sairlanhoitaja. Mutta laskct
telumatka rnuutti kaiken.

- Tr,rtustuin siclll sairaalatarvikkcita edustaviir.r vrittijiir.r,
joider.r miclestl sellaisia henkiloita, joilla on sairaar.rhoitajakou
lutus sckl lisdksi kaupallinen koulutr,rs, tarvitaan liike-eldmdssd.
Matkalta tulruani t:irkcirl tavoittccni oli pIlst5 kauppaopistoon.
Mihinkddn kouluun cn ole koskarn halunnut niin kuin sir-rne.

Kauppaopistor.r jilkeen Marri Wuorio toinri pari vuotta vie
raan palveluksessa ja perusti sittcn vaatetusalar-r eclustusliikkeer-r.
San-ralla hdr-r tutustui toiseen vrittijeen, jonka kanssa ryhdyttiin
vah-nistamaan t'ritvsneuleita omassa tchtaassa. Osakkr,rtrs oli
kr.ritcr-rkin pakko m,vydl avioli iton solnrir-r-riscr-r jdlkeerr vuonna
I990 - matkat olisivat vieucct liikaa aikaa.

Avioliiton alkuvuodet tydsker.rtclir.r n.rieheni vritvksessd.
Koska hdr-r on taas maanrakcnnusalan yrirtdjd, paikalliner-r yrit-
tiijI tarl'osi nrcillc jitealan vritvstddn. Micl.reni ei ollut lair-rkaan
kiir-u-rostunut, rrutta rninti terrtuin hcti tilaisuuteen. Se oli kui-
vajdtekuljetusta - l.hdellI autolla ryhjcnncttiin ensir.r trinrin taa-
j:rma-alueen roskasdiliot.

- Samaan aikaan lainsliddnnolld jirckuljetus ulotettiin myos
haja-asutr.rsalucillc, jotcr.r laajener.r.rismahdollisuuksia oli. Pikku
hiljaa kaikki naapurikuntien yrittdjdt lopettivat ja minl ostin
heidln toimintonsa. Yrifi'sostojcn kautta toiminta laajeni myos
lokapuolcr.r kuljetuksiir.r. Pari vu otta pvoritir.r sekd kuival'dtteen
etti lokajltteen kuljctuksia. tllmii oli erittdin kiireistd ja kos-
ka lapsctkir-r tan,itsivat minua pall'on, tein ratkaisuni: Myin p<-ris

kuivajdtteer-r kul jetuksct.

$tdeldke
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Yrlttiieetikevakuutukseen tari Wuorio suh-
tautuu kuten suurl osa yrittiiiste. Se on otettu,
koska se on pakolllnen, mutta sen antamaa tur-
vaa ei ole iuurlkaan alateltu. Hen uskoo, etti
tytitulon ollsi yolnut vahvlstaa suuremmaksl-
kln.

Vaikka osasta yrirvksest:i on \.ast'ik:i:i
luovr.rttr,r, Mari Wr.roriolla on tarkoitus
laajentaa vrirvstean taas vdhitellen entisiin
mittoil'rin. Nrt hdn keskitql, vain lokakul
jetrrksiirr, joissa tuotto ou lrrrcurpi ja toi
minta on yksinkertaisempaa. Tavoitteena
on, ettii kolmen vuoden kuluttua hinel-
ld or-r hyvin toirnir.a ja r.elaton firn-ra.

lnto ja halu vievEt eteenpein

Kauppaopistor.r lisdksi Mari Wr.rorio ei ole
saanut mitriiin muuta koulutnsta tai val-
mennusta yrittrijlyteerr. Vain onra into on
ollut kova.

- Kur-r avioliiton alussa tein n-rieheni
vrin'kseu prperitoit.i, huomasin cttci sc

riittdn.vt minulle. Hah,rsin taas itse tehdi
pl:itoksil ja myos ottaa riskejd. Se yrittd
jyydessi onkin hauskinta. OIen aina ollut
kiinnostunut matematiikastir ja oikeustie-
tet:stl ja nautin markkojer-r pvorittlmises-
tI. Mielenkiintoisinta r.rittrimisessd on
toinrinn.rrr kehittlminen ja sc. cttd pddsee
asettamiinsa tavoitteisiin.

Silti Mari Wuorio ei tunnusta oler.ansa
mikdin yltiopriinen riskinottajer. Autoihin
investoidatrn ja lainaa otetaan sen verran
kuin jaksetaan kantaa.

Sairaanhoitajasta loka-autovrittljiksi
on suuri mur.ltos. Mutta Mari Wuoriolle
se ei ole n'ritcnkiirir.r ihmeellistd.

- ]dtevuori Oy:n imago rakentutr hy
vddn asiakaspalvehrun ja puhtaisiir.r atrtoi
hin. Olen aina sanonut. ettd sairaar-rhoita-
ja ja opistotasoincn kaupallinen koulutr.rs
ovat loistava pohja mihirr tahansa ammat-
tiin. Hp't asiakaspalvelu ja se, ette katsot
:rsioita asiakkaan sil-nin, ovat mielestdr-ri
tirkeintd.

- Tietysti se ettl naincn n,hqv jdte
irlirn yrittrijiksi ja vie li :rjra autoa, aiheut-
ti irluksi epeillje. T).o on hrysisesti raskas-
t.r, nruttci siinJ mitilrr rrricsterr raamcja
tarvita. M,voskin f,,vsinen kunto kasvaa
q,ote tehdessd) sanoo hyvin sopusuhtai
ner.r ja hoikkrr nainen.

Mari Wuorio ajoi kuorn-ra autokortin
vasta yrirysoston jilkeen. Toiminnan al-
kuvaiheessa hln huomasi, etti olt kyctte-
vd itse kaikkiir.r toihin. ]os csimerkiksi
kuljettajat sirirlstuvat, ei auta muu kuin
ajaa itse. Mytrs kLrljettajien lomia oli tuu
rattava.

- Muistan hyvir-r ne ensimmf,iset ker-
rat, kun vein klrormaa kaatopaikalle jr
kaatopaikan r.nielli viisi miesti seisoi ja
veikkasi, ettd "piiseeko vai eiko pdise
mdest:i". Nvk),isir-r ei kukaan enii ihn-rct-
tclc.

Yrittliidt tytille ahneita

Yrittln-risen huor-roja puolia saa Mari
Wuoriolta nyhtde. Lopulta hir.r r.r.rvontdii,

e ttl tvor-rtekijlln Yerrattur-ra tyohuolet
eivdt jlei kello neljdn jdlkccn t.vopaikan
oven sislpuolelle.

- Vailill:i on ahdistanut, kun tvot seu-
raavat rnukana vuorokauden rjoista, pv-
histi ja viikonpdir,lstd huolimattr. Asiak-
kaat voivirt soittaa milloin tahansl, etti
lokakair'o on tl\'nni. Yrittdjilli on nrv6s
aina riskinsi: autoille sattuu vahirlkoiil

jne. Mutta toisaarltr onhan normaalissa
cliimdsslkin riskinsri.

Mari Wuorio on jossakin mdirin mvi)s
turhautunut vastaamr:ur e rilaisiin tilasto-
kyselyihir-r. |atkuvasti tulcc erilaista lon'ra-
kctta tdytettdviksi. Miltoin kysytddn $'olr-
tckijoisti, milloin itsc vritvstointinnast.r.
E,sinrcrkiksi silloin, kun vieLi ajettiin kui-
vajitetti, melkeir.r koko l'rch.r'rikuu kului
siil.rcr.r, kur.r hdn tlytti erilaisia lon.rakkeita
siitii, kuirrka paljon ja r.ninki kokoisista
astioistir jritetti on keritn,. Jl sc ottaa pII-
hin, cttci tr.rosta tvosti kuklln maksa.
Pcriarttccssahan se pitdisi huonrioicla hin-
noissa.

Yrittrijicn tvopdivtit ovirt pitkiri. He
ovat r ni cl cstririr-r tehneet ;'o noi n 40 - kvr-r'rp -

pisini 60- kynrppisen r.vot. Yrittrij ri joutuu
hclposti tviiss.iiirr sclleisccn orr\.lr)[)\'o-
riien, ettri siitri on virikea pdlstd irti. Silloir.r

[tAetaxe
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- Olen aina sanonut, ette salraanhol-
taia ia oplstota3olnen kaupalllnen
koulutus oyat lolstava pohla mlhln ta-
hansa ammattlln. Hyvi aslakaspelvelu
ia se, etti katsot aslolta aslakkaan
sllmln, oyat mlelestlnl tlrkelntS, tarl
Wuorio palnottaa.

voi loppuunpalaminenkin olla ldhelld.

- Niin oli kdydfl minullekin, mutta ei
enid, koska osasin hiljentdi vauhtiani.
Olen nyt pitdnyt huolta siiti, ette osaan
nauttia sekd vapaa-a;'asta ette ryoste.

E[6keturvaa ei juuri ajatelta

Yrittljieldkevakuutukseen Mari Wuorio
suhtautuu kuten suuri osa yrittdjistd. Se

on otettu, koska se on pakollinen, mut-
ta sen antamaa turvaa ei ole juurikaan
ajateltu. HIn uskoo, ettd ryotulon olisi
voinut vahvistaa suuremmaksikin.

- Vanhuuden turvaani en ole juuri
pohtinut, koska uskon, e ttd me illi
ml,ohemmir-rkin on 1'otakin muuta tuloa
kuin eldke. Miehellani on YEL:n lislksi
MYEL, koska hdn omistaa kotitilar.rsa.

- Useita kertoja meille on tarjottu
mvos vksilollistd eldkevakuutusta. muttei
me olla siihen tartuttu.

M;rri Wuorio on nykvisen yrin'stoi-
mintansa alussa pdlssyt nauttimaan aloit-
tavar-r t,rittdjdn vakuutusmaksun alennuk-
sesta, koska edellisestl l,rittijdtoiminnas-
ta katsottiin kuluneen ser-r verran pitkd
aika-

- Aloittavan yrittdjin vakuutusmak-
sun alennus on hyvd vastaantulo. ]a sen

kvlld huomasi, kun maksut jllleen nousi-
vat normaalille tasolle.

Yleisesti Mari Wuorion ndkemys eri-
laisista maksuista ja korvauksista ei ole
kovin myonteinen. Hdnen mielestldn
yrittdjri on aina ensimmlisend maksamas-
sa, mutta viimeisenf, saamassa.

- Vaikka maksan pakollisia ja lakisid-
teisil vakuutuksia, niin sitten kun jotakin
sattuu, mitidn en kuitenkaan saa. fos
lrittdjl sairastuu, hdn klrsii serr omissa
nahoissaan. Esimerkiksi minulta kiper'tl,i-
vdt niskat niin ettei pld klinwr.rvt. Sairas-

tin kotona yhden plivdn ja sen jilkeen
olin taas ajossa. Mutta jos sama tapahtuu
wontekijdlle, hin voi sairastaa viikon tai
pari tlydelli palkalla.

- Joku scllainen svsteemi voitaisiin
luoda, ettd esimerkiksi sairaslomien kor-
vauksissa yrittdjit olisivat ryontekijoiden
kanssa samassa asemassa, Mari Wuorio
ehdottaa.

Esteratsastuksesta voimaa

Aviomiehen lisdksi Marin perheeseen
kuuluvat seitsemdn- ja yhdeksinruotiaat
pojat, I l-kuukautinen perheen iltatdhti,
Laku-koira, seki viisivuotias hevonen.
Toinen pojista or.r innokas jeekiekkoilija
ja toinen harrastaa painia. Viime aikoina
ditiS ovat ryollistineet m-vos lasten urhei-
luharjoituksct. niihin viemiset ja tuomi-
set.

Mari Wuorio toteaa miehensd olevan
tvonarkomaani. Hinelle tyo on rakas
harrastus.

- Vaikka minulla on paljon toitd, olen
silti pitinyt tiukasti kiinni vapaa-ajastani
ja yrittdnyt antaa aikaa lapsilleni, klydi
heiddn kanssaan matkoilla ja olla lomal-
le. Mitddn pitkid vuosilomia me emme
pidd. Parisuhdetta ehditiin hoitaa muu-
taman piivdn pituisilla matkoilla, joita
tehddin kaksistaan 3-4 kertaa vuodessa.

Mari Wuorio harrastaa aktiivisesti es-

teratsastusta. Hin jopa kilpailee lajissa
aluetasolla. Aikaa kilpailemiseen on loy-
wnyt hyvdlll toiden organisoinnilla.

- Ratsastaessa unohtaa kaikki tyoasi-
at. Siitd saa voimia jopa kaikkein kiirei-
simpind ja vaikeimpina aikoina.

Hoostottelu M a rj a - Li i s a Ta ka la
M Kuvot Lauri Mannermaa

@-*f#*'x.
vat jouruvansa siiti maksamaan, mutta
harva tietdi, mihin ja keneen sosiaalipo-
litiikka vaikuttaa. Vastaus viimeksi mai-
nittuun kysymykseen on hyvin helppo
mutta samalla hyvin epimiiiriiinen. Sosi-
aalipolitiikka vaikuttaa liihes kaikkeen.

Tavallisesti vaikuttavuutta mitataan
rahassa. Kuka saa ja kuinka paljonf Tu-
lonjakotutkimusten lopputulemana on
ollur, ette pohjoismainen sosiaalipolitiik-
ka toimii hyvin. Nema tavanomaiset kciy-
hyystarkastelut ovat tylsiie luettavaa, jo-
ten yritdn tarkastella sosiaalipolitiikan
vaikuttalrrutta toisella tapaa.

Sosiaalipolitiikalla on nimittiin tu.lon-
jaon lisiiksi vaikutukia, joita ei tavallisesti
huomata. Otetaan esimerkiksi vaikkapa
hienostuneet saksalaiset poliisisarjat.
Harmaantuva johtajasmies on aikeissa
erota vaimostaan lyottiiytydkseen yksiin
nuorehkon sihteerinsi kanssa. Vaimo,
joka on hoitanut kotia, lapsia ja miestddn,
pdiisee perille suunnitelmista ja kauhis-
tuu: ei miesti, ei toimeentuloa, ei van-
huuden turvaa! Hiin peettee toimia.
Mies kuolee hamiirisse olosuhteissa, ja
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leskelle on lankeamassa mukava elike.
Derrick ehtii kuitenkin vdliin.

Edelli kuvattu juonirakenne on voi-
makkaasti paikkaan ja aikaan sidottu. Tai
tarkasti ottaen se on sidottu Saksan sosi-
aalipoliittiseen jfi estelmtiin. Suomessa
vastaava juoni ei toimisi. Kiitos kansan-
elikkeen, Suomessa johtajasmiehetkin
voivat nukkua yonsd aivan rauhassa.

Siirrytaiin Euroopasta toiselle puolel-
le maapalloa, vastajalkaisten maahan. Vii-
meisen puolen vuoden aikana minulla
ollut akateemisen vapauden tarjoama
mahdollisuus tutustua kahden hyvin eri-
laisen maan, Ausualian ja Suomen sosi-
aalipolitiikan vaikuttavuuteen. Sydneyssl
asuessani olen huvikseni vertaillut Aust-
ralian ja Suomen televisiomainoksia kes-
keniin. Miti sellaista tiiillii mainoste-
taan, mitd Suomessa ei mainostetaf Mik-
si) Miti mainosten erot kertovat sosiaa-
lipolitiikastaf

Silmiinpistdviid on ollut erilaisten va-
kuutusmainosten runsaus Australian te-
levisiossa. Toistuvasti katsoja on kasvok-
kain itkettyneen naisen kanssa, joka ker-
too surullista tarinaansa kemiantehtaassa
tyoskennelleestfl miehestiiin. Miehensii
ty<ivaatteita pestessf,dn vaimo tunsi aina
voimakkaan kemikaalien hajun ja epiili,

OtLl KANGAS

Kirjaittaja on Turun yliopiston
so siaali po liti i kan p rofesso ri,

j o ko tyd s ke n te le e v i e rai leva n a
tutkijana New South Walesin

ylio pi stossa Syd n eyssii.

ettii kaikki ei ole tyopaikalla kunnossa.
Mies menehtyikin tyoperiiseen sairau-
teen. Yritykselle ei ollut sen kummem-
min asianmukaista tyosuojelua kuin tyo-
tapaturmavakuutustakaan. Perhe joutui
ongelmiin. Toisessa usein esitettivlssd
ryotapaturmavakuutusmainoksessa ra-
kennusmies vetoaa rydtovereihinsa, jotta
name velittomdsti tarkistaisivat, onko
ty<inantajan vakuutukset kunnossa.

Ndilli mainoksilla on kaksi tulkintaa.
Ensimmdinen on selvi ja ilmeinen. Toi-
nen taas paljastaa australialaisen yhteis-
kunnan sosiaalipoliittisen piilokertomuk-
sen. Selvd tulkinta on se, ette Australias-
sa tyotapaturmavakuutus on eurooppa-
laisittain katsottuna kehnoissa kantimis-
sa. Piilevimpi tulkinta taas liittyy siihen,
ettii kaikki tyotapaturmamainokset koh-
distuvat miehiin, mikd paljastaa australia-
laisen yhteiskunnan ryosuhteitten suku-
puolirakenteen. Tyohcin osallistuminen
ja sosiaalipolitiikka on tidllii perinteises-
ti rakennemr miehisen palkansaajamallin
varaan. Miehen on tydlliiiin ansaittava
perheen leipi. Mies on tyossf,, vaimo pe-
see pyykkiii. Mies rakentaa ja altistuu vaa-
roille. Vakuutusten taytly olla kunnossa,
jotta lesket ja orvot eiviit jiiisi tyhjan piiiil-
le. Mainokset tuovat esille timin sosiaa-

lipolitiikkaan ja sukupuoleen liittyvin
kulttuurisen ulottulrruden.

Ilta toisensa jilkeen australialaisia
neuvotaan oftamaan yksityinen sairausva-

kuutus. Sairausvakuutusmainokset nou-
dattavat usein samaa juonikaavaa. Nai-
nen, joko yksin tai miehensii kanssa, poh-
tii yksityisen sairausvakuutuksen jdrke-
lyTttii. Mies epdilee, nainen esittdd perus-
telut: vieston vanhenemisen myote julki-
seen terveydenhoitoon ei ole varaa, mitd
nopeammin vakuutuksen ottaa, sitd pa-
remmat bonukset saa, vakuutusmaksut
ovat verovihennyskelpoisia. Perustelut
ovat vakuuttavat, ja vakuutussopimus
solmitaan. Mainoksen lopussa seuraakin
sitten ylliitys: mainos on hallituksen
sponsoroima!

Tdmii mainos kertoo ensinnikin niis-
ta puutteista, joita tiikdl:iisessi sairausva-
kuutuksessa on. Julkinen sponsoroinri
puolestaan liitryy liberaalihallituksen vah-
vaan markkinauskoon. Sosiaalipolitiikkaa
on yksityistettiivi mahdollisimman pal-
jon, ja vastuu on siirrettdvd yhteiskunnal-
ta yksiloille. Sukupuolisidonnainen tul-
kinta avaa uusia huikeita nikokulmia.
Nainen on huolissaan terveydenhoidos-
ta, mies ei. Mieshin voi aina luottaa sii-
hen, etti uskollinen vaimo hinet hoitaa.
Enti vaimof Mieheen ei ole luottamista,
ja hallitus on purkamassa aiemmat sosi-
aaliset sopimuksensa. Vaimon ainoa toi-
vo on markkinapohjainen vakuutus.

Tarkkaavainen lukija on jo mielessdln
kysellyt, onko Suomessa sellaisia mainok-
sia, joita Australiassa ei tapaa. On toki.
Australiassa ei mainosteta kahvia eike
vessapaperia. |enkcion lukijan pdiitelti-
viksi, mitd timi kertoo maiden viilisisti
sosiaalipoliittisista eroista.

$tiiet;tse

*
,$

\

7



lkerafa poi
uusien yritteii

Arto Laesvuorl
Elii ket u rvake sk u kse n s u u n n i tte lu -
jo laskentaosaston tutkija

E alrunuurosra vnrrauen elaKe-

I I laK[n varmlsre[aan ElaKcrur-
I I vakeskuksessa. Tavoitteena
ts olisi saada asia eduskunnan
kisittelyyn siten, etti uudisrus voisi tulla
voimaan vuoden 2001 alusta lukien.

Nykyisten sdlnnosten mukaan yritys-
toimintansa alle 43 -vuotiaana aloittava
yrittaje on saanut 50 prosentin maksu-
alennuksen tiiydestii vakuutusmaksusta
toiminnan aloittamislrronna seki kahtena
siti seuraavana !'uonna. Maksualennuk-
sen on voinut saada vain ensimmdiseen
yritystoimintajaksoon, vaikka se olisi kes-
tdnyt mainittua enimmiisaikaa lyhyem-
mln ajan.

Ikiirajan poiston, alennusajan ja alen-
nusprosentin muuttamisen ohella valmis-
teltavana olevassa alennusjiirjestelmissi
uutta olisi myos se, ettfl alennus myon-
nettiiisiin yrittiijiin toiseenkin toimintajak-
soon, jos neljiin vuoden alennusaika ei
vielii ole kulunut loppuun. Ndin esimer-
kiksi yritystoiminnan alkuun osuva asevel-
vollisuusaika tai iiitiysloma ei piittilisi
maksualennusta, vaan yrirystoiminnan
taas katkoksen jilkeen jatkuessa myos
malsualennus jatkuisi. Maksualennuksen
saamisen kannalta ei kuitenkaan olisi mer-
kitystii sillii, misti syystd katkos yritystoi-
mintaan aiheutuu, ja kuinka kauan katkos
ensimmiisen ja toisen yritystoiminnan
viilillii kestiiii.

Aloittavan yrittiijtin maksualen n u ksen ehdot ovat m u uttu-

massa paremmin nykyisiii tarpeita vastaaviksi. Ehtoihin

s
en

sisiittyvii ikiiraja ehdotetaan pois-

tettavaksi kokonaan. Samalla

maksualennuksen enim-

mtiisaika piden netttiisii n

netj?iiin vuoteen. Vasta-

painoksi alen nusprosentti

puotittuisi 25 prosenttiin,

koska [ainmuutoksella ei

maksuatennuksesta
ole tarkoitus muuttaa vakuutusmaksutulojen mddrdd.

Tavoitteena tydtulotason
korottaminen

Aloittavan yrittijdn maksualennusjdrjes-
telmtn ensisijaisena tavoitteena on ollut
ja on suunniteltujen muutosten jllkeen-
kin se, etti yrittdjlt voisivat heti yritystoi-
mintansa alkaessa vakuuttaa toimintansa
todellista tyopanostaan vastaavasta tyotu-
losta. Vaikka tulonmuodostus yritystoi-
minnan alkaessa ei useinkaan ole varmaa
ja vakiintunutta, maksualennuksen turvin
yrittdjd voisi nostaa tyotulotasonsa heti
riittdvdn korkeaksi. Matala tyotulo kun
merkitsee myos matalaa eliketasoa.

Aloitteen maksualennussddnnosten
muuttamisesta teki sosiaali- ja terveysmi-
nisterion asettama, \.uonna L997 tyitnsa
pidtokseen saanut Yrittijdmaksuryoryh-
mI Se ndki nykyisissd sidnnoksissd ongel-
maksi ikdrajan sekd toisaalta alennusajan
miiirittelyn. Iktrajaa Yrittdjimaksuryo-
ryhmi ei pitinyt enid asianmukaisena,
koska yritystoiminta aloitetaan "nykyises-
sd tydllisyystilanteessa" huomattavasti
vanhempana kuin aiemmin. Titil taustaa
vasten maksualennuksella voidaan ndhdd
myos tyovoimapoliittisia tavoitteita.

Alennusajan mdirittelyssd ongelmana
puolestaan on, ette alennusaika saattaa
nykyisten sddnnosten perusteella vaihdella
eri yrittitjilld kahdesta kolmeen vuoreen
riippuen siiti, mihin aikaan kalenterir.uo-

desta yritystoiminta aloitetaan. Tlmdn
puolestaan on arvioitu ohjaavan yrittdjid
viivdstlmddn keinotekoisestikin yritystoi-
minnan alkua seuraavan kalenterilr:oden
alkuun. Yrittdjdmaksutyoryhmd ehdotti
selvitettdvdksi, voitaisiinko ikdrajaa nostaa
ja alennusaika yhdenmukaistaa mtdritte-
lemdlld sen pituus kalenteriwosista riip-
pumattomaksi.

Asiaa selvitti Eldketurvakeskuksessa
ryoryhmi, jossa myos yrittdjiijirjestot oli-
vat edustettuna. Muutoksia alennusjiirjes-
telmdin suunnitellessaan tyoryhmelle oli
Yrittijtmaksuryoryhmdn asettamana reu-
naehtona, etti uusi alennusjlrjestelmii ei
saisi muuttaa YEL-vakuutusmaksuista
kerryvdd maksutuloa. Seliryksenii ehdolle
on se, etti valtio osallistuu YEl-eliikeme-
nojen kustantamiseen siltd osin kuin
YEL:n maksutulo ei riitd menojen kat-
teeksi. Valtion menoja ei siis saanut lisi-
te, mutta toisaalta siistoihinkdiin ei muu-
toksilla tullut pyrkie, vaan ne tuli suunni-
tella kustannusneutraalisti.

Yrittiij ien neuvottetuku nta ratkaisi

Tyoryhml valmisteli kolme vaihtoehtois-
ta kustannusneutraalia alennusjdrjestel-
mdi, joissa kaikissa ikiraja oli poistettu
kokonaan ja maksualennusaika yhdenmu-
kaistettu kalenterir.uosista riippumatto-
maksi:

tr !aewxc



Perusmalli A: Alennusaika 24 kuukautta, alennus 50 %,

maksualemus rajoitettu ensimmdiseen yritystoimintaan.
Perusmalli B: Alennusaika 48 kuukautta, alennus 25 %,

maksualennus rajoitettu ensimmdiseen yrirystoimintaan.
Vaihtoehto 2: Alennusaika 48 kuukautta, alennus 25 %,

maksualennus raioitettu kahteen ensimmiiscen yri$,stoimin-
tajaksoon.

Vaihtoehto 3: Alennusaika 48 kuukautta, alenr.rus 25 %,

alennus myonnetdin kaikkeen YEL -toimintaan, joka tapah-
tuu ncl.fin vuodcn aikana cnsimmdiser-r YE,L:n aloittamises-
ta.

Yriftejejeriestojen ja eldkelaitosten edustajista koosrura, rrit-
tdjien eldketurvasta ja sen kehittdmisestA esiqvksie ja lausunto-
ja antava Yrittdjien neuvottelukunta valitsi jatkoon vaihtoehdon
2,1'oka nyt on tarkoitus saattaa lakiesityksen muotoon.

Kahden r,rroden maksunalennusaikaa Yrittdjien neuvotte-
lukunta piti yksimielisesti liian lyhyend. Usein yriwstoiminta
on vasta vakiintumassa parin r,rroden kuluttua aloittamisesta.
Lisdksi nykyisin on tarkoitus jirjestelmdllisesti tarkistaa tvo-
tulo kahden r.uoden kuluttua yriq,stoiminnan aloittamisesta.

Kahden l.uoden alennusaika merkitsisi, ette teyteen mak-
suun siirryminen ja ryotulon tarkistaminen osuisivat samaan
ajankohtaan. Neljin r,uoden alennusajalla timd on vdlteftevis-
sd. Myonteiseni neljdn vuoden malleissa neuvottelukunta piti
n-ryos siti, efte maksun kasr,.u tdyteen maksuur-r siirryttlessd ei
kahden vuoden malliin verrattuna olc niin raju.

Neljiin vuoden vaihtoehdoista keskustelussa jatkoon va-
littavasta mallista olivat vastakkain ldhinr.rl vaihtoehdot 2 ja 3,
joiden eron kuitenkir.r arvioitiin yritystoiminnan luonteen
huomioon ottaen jllvdn klytlnnossd ehkd suhteellisen vdhdi-
seksi. Vaihtoehtoa 3 pidettiin kuitenkin hieman sekavana ja
sellaisena ehki vaikeasti informoitavana.

Lisdksi korostettiin, efte yrittlminen on pitkdjinteistd toi-
mintaa, jota kdsitysti vaihtoehto 3 ei tue mahdollistacssaan
maksualennuksen lukuisiin lyhyisiin yrittdjdtoimintajaksoihin.

Vaihtoehdon katsottiin vastoin aloittavan yrittdjin mak-
sualennuksen alkuperlistl tarkoitusta myos liiaksi ldhte.r'in
siitd, ettd aloittavan yrittljdn maksualennus olisi keino ryol-
liqyden parantamiseen.

Kuva louko Laitinen

HWti porkkana
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Maksualennus on hyvii porkkana. Se toiminee tar-
koitetulla tavalla ja helpottaa paremman eldkevakuu-
tulsen ottamista. N:iin sanovat toimitusjohtaja Tero
Turkka ja tyofysioterapeutti Mikko Aimola. He
puhuvat kokemuksesta. Molemmat ovat alan mie-
hie, sille kumpikin on tehnp toiri seke itseniiisinl
yrittiijinii ettd palkollisina.

Ei lierre kovin suuri yllitys, ette raha ratlaisee .t
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YEl-vakuuttamisen. Ajatus kulkee tavallisesti siti ra-
taa, ette pieni ryotulo ja pieni vakuutusmaksu.Aja-
tus on ihan oikea, mutta sitii seuraa myos pieni eld-
ke ja tiimii unohtuu aika usein.

- Alussa ei ole rahaa. Sitten asia unohtuu. Moni
varmasti ajattelee ette se siitii, lakisiiilteinen velvolli-
suus on hoidettu ja niiin tyotulon mycihempi tarkas-
telu unohtuu tai jiii ostoeliikkeiden voimakkaan
markkinoiden alle ja varjoon, Mikko Aimola sanoo.

- Lienee ihan oikein ajateltu, ette maksualennus
ja siihen kaavaillut muutokset voisivat parantaa tilan-
netta ja alkavat yrittiijet mitoittaisivat eliikevakuutuk-
sensa suuremmiksi. Paljon riippuu kuitenkin siitii,
miten tdmi tieto saadaan alkaville yrittnjille. Miten
siti heille markkinoidaan. Omasta kokemuksesta sa-

non, ette aikanaan kun asia oli omakohtainen, ei mi-
nulla ollut YEl-eliikkeestii juuri mit[[n tietoa eiki
sitii tietoa minulle pahemmin tarjottukaan, Mikko
Aimola sanoo.

Aimolan mielestl sitikin voisi harkita, efte uudis-
tussuunnitelmiin liitettlisiin alennuksen porrastus.
Eli etti maksualennus olisi alennusjakson alkuvai-
heessa suurempi kuin lopussa.

Turvaa yritteielle itselle la perheelle

- Ilman muuta maksualennuksella ja sen kehittami-
selle on merkitystii yrittiijien ehkevakuutusratkaisui-
hin. Tdmii on tullut monta kertaa asiakaskeskuste-
luissa esille, varsinkin keskusteluissa yritystoimintaan-
sa aloittelevien asiakkaiden kanssa, toimitusjohtaja
Tero Turkka sanoo.

- Minun mielestiini uudistusajatukset tuntuvat
ihan hyviltn. Site on dkkiselteiin viihiin vaikea arvioi-
da, mita lopullisesti tapahtuu, kun alennusjakso pi-
tenee ja ikdraja poistuu, mutta alennus pienenee. Uu-
distuksissa on, jos ne toteutuvat sellaisina kuin on
suunniteltu, vetoa vahen molempiin suuntiin.

- Aloittava ja erityisesti nuori yrittiijii yhdistiin
YEl-vakuutuksen usein vain vanhuuselikkeeseen.
Vanhuuselike on nuorelle ihmiselle aika etlinen ja
kaukainen asia, eikd siihen osata suhtautua sillii taval-
la oikein kuin eliikevakuutusta ajatellen pitdisi. Nlin
ajatteleva yrittiijii yleensii alivakuuttaa itsensl. Jotta
asiantila korjautuisi, tiissii tapauksessa erityisesti yrit-
tiijien pitiiisi tiedostaa se, ette lakis?iiiteinen yritteie-
elike on hyvin kattava, joka antaa monissa tilanteis-
sa taloudellista turvallisuutta yrittiijllle itselleen ja
koko perheelle.

Eldke-
uudistukset
tarkasti

a apunruttu]a
Kai kki ty6markki najtirjestbjen
neuvottetu prosessissa syntyneet
ty6etiikeu ud istusesitykset menevet
ministeritin, hatlituksen ja edus-
kunnan harkintaan. Kysyn, kenen

vielti pitiiisi otta valmistelussa
mukana?!

fII il:.,H::]TT,TXJ:H,Jffi H,iT;"*lU :.n:u:i ffiff;*LT.t,iiHtil,J*x
misteluun ja siihen, etti uudistusesitykset tulevat epiivirallises-
ta neuvotteluryhmdstii. fuvostelijat ovat vaatineet laajempaa ja
lepiniilqviimpdd valmistelua seka valmistelun organisoimista vi-
ralliselai.

Perusasiat ennallaan ja kunnossa

Puro ei allekirjoita siti, ettii kefentd eldkeuudistuksissa olisi jo-
tenkin muuthrnut, ellei sellaiseksi lasketa siti etti eldke-etuja on
sitten monien kehittiimisen luosien jiilkeen joudutnr sopeutta-
maan talouden raameihin.

- Maan hallitus menettelee ellkeuudistusten valmistelujen
kanssa edelleenkin juuri niin kuin ennenkin. Se antaa valmis-
telut selvirysmiesten tai komitean tehtiiviksi. Se voi antaa val-
mistelun jonkun tyoryhmiin tehtevdksi, kuten tapahtui esimer-
kiksi tydelekelaitosten sijoitustoimintaa koskevien uudistusten

Tolmltuslohtaia Kari Puro:
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- ihan niin kuin se kulloinkin vii-
katsoo.

- Tytieliikelaki sniidettiin tyomarkkinajiir-
sopimuksesta ja eduskunta-aloitteen
Siitii liihtien my6s tyomarkkinakes-

ovat olleet tydeliikkeiri koskevas-
$a keskustelu$sa tiivisti mukana. Niimii perus-
asiat ovat edelleen olemassa ja ihan kunnos-
sa, Puro painottaa,

LIniat

jiirjest6,jen

]fiestbt koske-

missd,

nen, edellinen my6s
hallituicen puheenjohtaja ja Pitklinen Ty6elil-
kelaitostcn liiton hallituksen

aPuna on morua
jotka valmistelevat asioita eri

joiden tditii on matkan varrella

aiheuttaa
kritiikkil

Puro koskeva

ta, joita

hentui.

Pitke-

Kukaan ei
tai siitii mekaois-

qmtyiviit.
ja nyt kun on jouduttu
sopimusmenettely on

Puro

t.p.htunelde[ nu|rtost€n
3aalrcct tolmltGloh-

pltll tlrkelnl, etta eH-
mutta kultcnkln rltcn,
uurl oredlrtyld

sopeutuksen
noussut julkisuuteen ja sitii kohtaan on
saroo.

ty6markkina-
vallassa

on kuitenkin se, efte
juuri niistn asioista kuin ne
sellaisissa neuvottcluryhmissii kuin

Puro korostaa, ettii tytleliikkeitiikin
sessi py*yy

uhka olemassa

keskittymistii
Kari Puro vastaa:

* Kylli se on keskirtyny'ttii.
ja tapahtuvat muutokset ovat

piilee kylli se vaara, etri
kcskittymistiiiin. Sellainen uhka on olemassa, ettei

kauaa kuin ty6markkinaiiiriestdt kejirjestelmI siiily riittiiv:in hajautetarna. T{mii on kuitenkin
ruln ifiestelmii, ettd sen soisi slii-

syntyy lyvtin. olisi sellaista viisautta, etri
ne menevit ministeridn , tdrnd

ttaostottela I o u n i l o k i sa lo
Kuvo Niko Nurmisi olla

Kysyn, kenen vieli pitiii-

r

t*

r

dr,{'
I
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Vanhuusetiike
nostoon loivat
portaat

Aktuaarien kristaltipallo kertoo:

E$hi.-,ffi,
tekniikaksi asti.

- Ldhtokohtana on tietvsti elinajan
pitenemine n: jirjestelmid luotaessa 60-
lurun alussa 65-rr.rotiaan an,ioitiin elivdr-r
r icll I 3 \'uotti. Nvt arr io on noussut jo
ncljii vuotta, ja kehin,s jatkuu, jos ja kun
clinok rsuhtcct vhJ parancr at ja moninai-
sct kuntor,rtustoinret purevat, sanoo rvo-
rvhmdr.r puhccr.rjohtaja jaakko Tuomi-
koski, Ilmariscn varatoimitusjohtaja.
Elinaikaa ktrrttur.r lisli noin kur.rkausi
vuodcssa, tai vuosi vr.rosikymmenessi,
kuir-rka vair-r.

Raportir.r kcskustclun pohjaksi tcki
tt,oryhmd, jonka jiscnii olivat Tuor-r-ri-

kosker.r lisdksi Lasse Hcinio E,ldkc Fcnni-
asta, Mikko Karpoja Eldkepalvclusta,
Hillevi Mannor.ren ja Erkki Nokelainen
Ilmarisesta seke Erkki Ter.rkula Eldketur
vakeskuksesta. Raportir-r kokosi tvon,h-
mln sihteeri ja matemaatikko Christir.ra
t-indell. Se sai nimekseen Elinikd pitenee,
miten klv elikeilni (ElIketun'akeskuk-
sen raportteja 1999:I8) Raporrin keskei-

ner-r sisdlto on elinaikakerrointekniikan
kuvaus.

Tuomikoski luonnehtii q/orvhmdn
aikaansaannosta vaatimattomasti akatee -

miseksi hrrjoitelmaksi, mutta irrnostuu
iln.riselvdst[ elinaikakertoimcn mahdolli-
suuksista.

Etiikeikiiii hitattaisiin yttispEin

Ruotsissa elikejdrjestelmd uusittiin ja 65
vuoden r.irallinen ellkeikd hvldttiin, r'aik-
ka ruotsalaisista paljon useampi kuin stro

malaisista p,vsy1, tvossd 65-r'uotiaaksi.
Sielli 6l-r.uotias voi halutessaan Lihted
elikkeelle, mutta tivden eldkkeen l.riir.r or.r

ansainnut vasta 65-vuotiaana.
Ruotsissa otettiin klyttoor.r myos ja-

koluku. Sen mukaan mddritellddn eldk-
keen suuruus. Mitd pidempi elinajan
odote kullakin r.uosiluokalia on, siti pie-
nempi eldkc. Jos haluaa eldkkeensi tir.te-
na, on te htdvd toitd pidempi5n.

E lir.raikakerrointekniikka tarjoaisi
vail.rtoehdon jakolukutekniikalle. Tuo-
mikosken mielcstl Suomessa voisi olla
hyvi idea vakioida aktiiviajan ja eldkeiin
suhde suunr.rillccn samaksi kaikille suku-

polvillc, csimcrkiksi sitcn, ettd neljd wo-
vuotta antaisi vl-rdcr-r clikcvuodcn.

Tuornikoskcn raporttirvhmdn mieles-
td eldkkecr-r taso tulisi kuitcr-rkin olla asian-

omaisen tiedossa hvvissd ajoin. Raportis
sa ei mvoskddr-r ir-u-rostuta e ldkc-cttruksicn
jatkoleikkauksista. Silld ticlld jouduttai-
siin hr'1kidr.r.rddn woehkcjlrjcstclmin kul-
makivi numero,vksi eli pyrkin.rys slilyttii
ihmisten kulutustaso rnyos clSkcvuosina.

Jeljelle on ellkeidn nostaminen. R-r-

portti keskitgy vanhuus-, ei r.riinkddn cri-
laisiin varhaiseldkkeisiin ja vuodcn I962
oloissa sdldettvyn 65-r,uoden viralliseer.r
ellkeikddn.

Hyvdltl uutisella on hintansa. Tvossd
on pysytteve pidempltin eli ellkeidn on
norlstava. Nyk\,i11g1'l pvhe 65 ruoden eld-
kcikd otisi paras prthkid tajunnasta. Ra-
jut muutoksct civit kuitcnkaan oikein
sovclh.r $,ocldkcjirjcstclmiin, jossa kehi-
n skaaret ovat r trosikvrrrnrcr)tcu nrittaisia.
On siis sovittava porrastuksesta, jonka
mukaan cldkcike nouscc pchnreisti vuo-
siluokittain.

Ndiu vuonna 1936 svntvrrvt pvsyisi
toissi 1'hdcr.r kuukaudcr.r lisii - ei ihan
mahdotonta ajatus, cihinf Portaikolla
tllla hetkella 30 r'uotias osaisi virrautua

$,ontekoon 68 vuotiaaksi - mahdollista
sekin, koska nykynuoriso saa tai joutuu
opiskelemaan pidempddn kuin vanhem-
par-rsa. Tyoura eli aktiivisen maksajan
rooli on jddrnlssl monen kohdalla l1,hr,-

ernmdksi kuin vanhemmilla. Nvkviner.r
40 r,uodcn oietus tyouran pituudesta jdd
r"rscin saavuttamatta.

Sovettaminen kdvisi helposti

E,ldkeidn nostamincn kr,rukausitasoisesti
\crratrrrnil csirncrkiksi vuositasoisccn
nostoorl on selkedsti oikeudenmukai-
sempi. Esin.rerkiksi joulukuun 31. pdivd
nd ja tammikuun I. pdivdnl synryneiden
ellkkeissd olisi merkittdvi ero, vaikka to-
dellista ikderoa on vain pdivi.

Merin.rieselikekassa kdyttdd jo kuu-
kausitasoisia korotuksia. Kuukaudet ovat
klvtossd myos julkisella puolella. Kur.r-

Ooo

ran

HWii uutinen on se, ettd suomalaiset eltiviit yhti pidem-

ptiiin. Hankalampijuttu on, etta etiikkeitti on maksettava

vastaavasti pidempddn. Vuosisadan alkupuolella aina

4o-luvulle saakka 65-vuotiaan arvioitiin elHvin vie[6 u
vuotta. Vuonna 1995 puhuttiin jo 1Z vuodesta, eikd kehi-

tys ntiytti pysahtyven. f otain siis ttiytyy tehdii.
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Kohortti Elikelki Elikkeellesllrtymisvuosl

Kuukausitasoinen elikeiin korotus

t936
rgin
1938
19io
194'
t947
1950

t95t
1959
196o
tg70
tgft

65vrkk
65vr kk
65v3kk
65v5kk
65vrokk
65v
66v3kk
66v8kk
6lv
67vrkk
67vukk
68v

2(,(,1 - 2(,(,2
200r - 2003
2OOr - 2OO{

aoo5 - roo6
2(,10 - 2011

,o1,
zot6 - zotT
2o,,-zo'iti,
zoz6
2oq -20,28
zo37 -zog8
,039

E tt ketu rvakesku ksen u usi tutki m uspoli itti nen
ohietma keskittlry neljlilin alueeseen

kausikorotusten ajaminen jirjestelnriin ei raportin mu-
kaan olisi vaikeata eri elekclajeihinkaan, ei matemaattisesti
eikd tietoteknisesti.

Tuomikosken r).hn-rtn "akateeminen harjoitus" r'oi
hrlinkin osoittautua sangen hyoclylliscksi keskustelun
avaukseksi. Puhccnjohtaja kiittclcc sihtecrii:

- Christina Lindcll laski vaikutukset ja teki siinii ison
won. HIn halusi todclh katsoa, mitl clinaikakertoimel-
la saataisiin aikaan.

lekstl Johonna Garam
:,, Pllrros llkka Kumpunen

Tutkimuspoliittinen ohjelma vuosille
2000-2005 on $viikq.rny. Sen aiheet voi-
daan jakaa karkeasti neljliin paaalueeseen.
Ensimmdinen Iiittyy tytikykyyn, tyollistet-
tivyyteen ja eliikkeelle siirtl,rnisen syihin,
Toinen aihealue koskee yhteiskunnan ja
tyomarkkinoiden muutostrendeji, sekii
niiiden suhdetta eliketurvaan.

Kolmantena alueena on kansainvtli-
nen, eliikejfi estelmii vertaileva tutkimus.
Neljiis alue koskee talouden ja eliikejiirjes-
telmiin vii.lisiii worovaikutussuhteita seki
eldketurvan kustannuksia ja rahoitusta.

Kaiken kaikkiaan toiminta on painot-
tuu entistd enemmdn tyomarkkinoihin ja
talouteen, mikii heijastaa yhteiskunnan
viimeaikaista kehitystfl.

Ty<ikykyyn liittyvien tutkimusedelly-
tysten parantaminen on yksi esimerkki uu-
den ohjelman kehittiimiskohteista. Tar-
vetta on ldhinne sosiaalilfiiketieteellisen tai
kansanterveystieteellisen asiantuntemuk-
sen kehittimiseen. Yhe enemmin kysy-
tean tamen alueen asiantuntemusta tyo-

eliikejfi estelmln tutkimustoiminnassa.
Kansainviilisesti vertailevan tutkimuk-

sen kehittiimiseen kiinnitetien erityiste
huomiota. Titf, varten on perustemr eril-
linen tutkijaryhmi (ns. Intergroup).

Olemassa olevia rekisteritietoja pyri-
tiin hyddyntimiin entisti paremmin,
jotta saaaisiin nopeammin luotetavia tut-
kimustuloksia.

Ohjelma painatetaan yleiseen jakeluun
sekii suomen-, ruotsin- ettii englanninkie-
lisen[. Siksi siitii on karsitnr monet yksi-
tyiskohdat ja asiat, jotka liittyvnt liihinni
toiminnan keytennon kysymyksiin.

Helppolukuisuuteen on kiinnitetry
huomiota, jotta se palvelisi myos ryoeli-
kejfi estelmdn ulkopuolisia lukijoita.

jutkaisutoiminta [aajentunut

Eldketurvakeskuksen tutkimustoiminta
on kuluneen viisivuotiskauden aikana ke-
hittynyt. Se n:ikyy julkaisutoiminnan laa-
jenemisena. Tulosten raportoinnin julkai-

sukynnysti on alennettu ja luotu kaksi
uutta julkaisusarjaa, raporfteja ja monis-
teita jo aiemmin toimineen tutkimuksia-
sarjan lisiilsi.

Julkaisuista vajaan viidenneksen voi-
daan katsoa kuuluvan taloustieteen alueel-
Ie, saman verran eldketurvan sosiaalipoliit-
tiseen perustutkimukseen. Reilusti yli
puolet julkaisuista on empiirisen sosiaali-
tutlimuksen alueelta.

Erityisesti taloustieteelliseen tutki-
mukseen on panostettu viime vuosina.
Panostus on ollut kahtalaista. Tutkijoiden
rekrl.toinneilla on ensiksikin voitu lisiti
Eliiketurvakeskuksen sisill:i harjoitettavaa
taloustutkimusta. Toiseksi on saatu re-
sursseja tilaustutkimuksen tekemiseen,
jota on toteutetnl Elinkeinoeliimiin tutki-
muslaitoksen ETI,A:n kanssa.

tikaet Forss
Eltiketurvakeskuksen

t ut ki m uso sa sto n p ti ti ll i k kt)
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MYEl-mkuutus tuo tasaista tunraa, naikka

vilietiitn vuodet
eivit ole velieksia

- Entistd enemmdn ja entistii havainnotlisemmin pitiiisitiedottaa
eri etuuksien riippuvuudesta MYEL-tytitutosta. Sitloin MYEL-

vaku utus void aan ym mtrtdd tilan arvokkai m maksi vaku utu kse ksi,
vakuutetaanhan siind tdrkein tuotannontekiiii eti yrittdjd itse,
toteaa maanviljelijii Slsko Mtiketti.

dkeh on itse pitdnyt huolta
siite, ettl tilalla tapahtuneet
muutokset on pian otettu
huomioou rnyos MYEL-

tyotulossa. HIn hoitaa lypsykarjatitaa
PyhInnIlld, Pohjois-Pohjanmaalla.

- Tilaa on urosien kuluessa laajcnnet-
tu raivaamalla ja vuokraamalla lisriii pet-
toa. Tyotulon jakoa on meidin tilalla
aina muutettu sen mukaan, miten on ol-
lut saatavissa tilan ulkopuolisia ar.rsiotoi-
td ja miten ryomeera tilalla on jakaantu-
nut vakuutettujen kesken.

Mlkeldn maatilalla on peltoa on 30
hehtaaria nurmituotannossa ja rnetsiri
noin 80 hehtaaria, joten tila on hicman
suurcmpi kuin Pohjois-Pohjanmaalla
keskimllrin. Lvpsylehmid on 18 ja hie-
hoja ja vasikoita noin 20. Sisko Mikeld
hoitaa tilaa tltd nykyd yksin, mutta hdnen

ditinsi auttaa navettatoissd ja teini-ikdiset
lapset osallistuvat toihin loma-aikoina.

Sisko Mdkeldn mielesti vakuutetun
oma vastuu korostuu MYEL-tyotulon
pitdmisessd ajan tasalla.

- Tdni pdivdni maatilayritykset ja nii-
den tulot ovat hyvin yksilollisia. Saman-
kokoisilla tiloilla saatetaan harjoittaa hy-
vin erilaista maataloutta sekd maaseutu-
elinkcinoja. Tdmin r'uoksi ryorulon m[1-
rittclyssi tarvitaan laal'aa joustoa.

Maaseutuelinkeinot MYEL:n piiriin

Maatalousyrittdjien eldkelaitos hoitaa
nykyisin MYEl-vakuutuksen lisdksi maa-
talousyrittdjien lakisldteistl taparurmava-
kuutusta, ryhmdhenkivakuurusta, luopu-
mistukea, Mela-sairausplivlrahaa, r,vh-
mfi enkivakuutusta 1'a maatalouslomitus-

ta. Ndiden MYEl-vakuutukseer-r pohjau-
tuvien jdrjestelmien tavoitteena on turva-
ta maatalousyrittdjille vastaavanlaa;'uinen
sosiaaliturva kuin palkansaajillakin on.
MYEL-tyotulon perusteella lasketaan
eif,kkect ja piivirairat. Lislksi r\IlT,L-va-
kuutuksen voimassaolo on ehtona esi-
merkiksi lomituspalveluiden saamiselle.

Maatalouden yritystoiminta ja siti
tukeva sosiaaliturva on Mikeldn mieles-
tt monessa kohdin niin omaleimaista,
ettd se on edelleenkin jdrkevid hoitaa
erilliser.rl.

- Haluaisin laajentaa sitl koskemaan
myos maaseutuelinkeinoja, koska hlvin
moni tila joutuu hakemaan lisltuloja
muusta pienimuotoisesta yritystoimin-
nasta. Asioiden hoitaminen on joskus
suhteettoman hankalaa, kun pienikin
yrittdl'd joutuu asioimaan useiden eri eli-
kelaitosten kanssa.

Sama ongelma tulee vastaan, kun ti-
lojen yhteisryotd varten perustetaan yri-
tys: yhtiomuoto ratkaisee, kuuluvatko
yrittdjdt MYEL:n piiriin.

EU:iin liittyminen alensi voimakkaas-
ti tiloilta saatavaa tuloa, ja timi aiheutti
monella viljelijelle tarpeen alentaa kulu-
ja, niiden joukossa MYEL-maksuja ja
MYEl-ryotuloa. Varsinkin nuorena va-
kuutuksessa oleminen tuntuu helposti
pelkistidn rasitteelta. Sen merkitys au-
keaa vasta silloin, jos sairastuu tai joutuu
tapaturman uhriksi.

- MYEL:std kertlvi ryoeldke ei ole
mitenkf,dn piitihuimaava. Sen takia
myoskddn kansanelikejdrjestelmin kehit-
timisti ei saa laiminlyodd, Mekele lisee.

Vuodet eivit ole veljeksid, on tuttu
sanonta vilje lijoillii. Katovuosina tai
suurten investointien jllkeen maatilalle
ei vdlttlmettd jee juuri ollenkaan vero-
tettavaa tuloa, kunnes hyvdnl vuotena
tai velkoja voimakkaasti lyhennettiessi

taanvllletllS Slsko tfl -

tun oma vastuu kolos-
tuu mYEL-tyStulon pltl-
mlsessi alan tasalla.
-TanI p{lvena maatlla-
yrltykset la nllden tulot
ovat hyvln yksll6ttlsli.
Samankokolsilla tllollla
saatGtaan harlolttaa hy-
vln erllalsta maataloutta
sek{ maaseutuellnkel-
nola. Timen Yuoksl ty6-
tulon miirlttolyssl tar-
vltaan laalaa loustoa.
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verotettavat tulot saattevat nousta huo-
mattavasti.

- Tdmen sahausliikkecr-r vuoksi vcro-
tettava tulo olisi hr.vin epdvarma ryoelek-
keer-r ja varsinkin tapaturmaturvan poh-
jana. MYEl-ryotulolla on tasaava vaiku-
tus, miki on olennainen varsinkin Mela-
sairauspiiivlrahaa laskettacssa. Samasta
slyste Kelan maksama sairausYakuutus-
pdivdraha tulisi pikimmiten saada MYEL-
ryotulopohjaiseksi, Sisko MekclI toivoo.

EU muuttipation

Liitryminer-r Euroopan unioniin muutti
maataloutta paljon. Taloudelliset ongel-
mat, suuret laaje ntrrtris- ja investointipai-
neet ia valvonta ovat suurimpia ongel-
mia. Hlvistd seurauksista merkittdvin on
ollut suomalaisten kuluttajien heridminen
huomaamaan kotimaiser-r ruuan merkirys.

- Muistan vielii h,vvin aikaa ennen
EU:ta, kun juikisuus oli hrryin viljelijdvas-
taincn. Navettaradio piti usein sulkea ja
istahtaa l,vps_vj akkaralle micttimidn, ettd
olenko aivan hullu, kun harjoitan tdllaista
parjattua clinkeinoa. Nyt ttrottaiat ja

kuluttajat ovat loyteneet toiscnsa ja pu-
huvat samaa kieltl, Sisko MdkeLi kcrtoo
kokemuksistaan.

- EU-aika on ajanut erditl tuotan-
nonaloja vksir.rkertaisesti taloudellisccn
kriisiin, esinrcrkkein.i katrarrmttrtln ja
naudanlihantuotanto. Tissd tilantcessa
kysytiin, halutaanko meilll sdilyttili ko-
timaisen lihan saatavuus. Kuluttajat n5,vt-

tlv5t arvostavan kotimaisen ruuan tur
vallisuutta tdnd erilaisten ruokakriisien
aikana.

Suurin muutos EU:iin liittymisessl
tapahtui heti uudcnvuodcnyont I995,
jolloin tuotteiden hinr.rat putosivat 25 -
70 prosenttia. Mcnetetq,je tuloia korvaa-
maan saatiin monimutkaincn tukiidrjes
tclmi, joka ei kon'aa kaikkia meneryksid,
vaan r.iljelijoiden tulonmenetykset ovat
ollcct keskimiirin 5 proscntitr luokkaa
vuosittain.

- Hcnkinen sopeutuminen siihen,
ette varsinaisclla viljelyll:i saadaan vain
puolet tuloista ja toinen puoli t1vnry ha-
kea tuista, oli monelle itseniiselle talor-r-

pojalle vaikea sulattaa. Jatkuva moninkcr-
tainen valvonta on myos kova pala, ikddn
kuin vitjelijd yrittdisi koko ajan l.ruijata

cnemmdn tukea kuir-r l-rinelle kuuluu,
M:ikcll kuvailee.

BU or-r tuonut maatiloille myos suu-
rir trhostamis- ja laaicntrnrispaineita.
Nuorct viljelijiit ovat Mikclen mukaan
txrttuucct innokkaasti harstcisiin.

- Pclkor.rar.ri on, ettd yrityskoko ja
WomSiri rnitoitetaan sen mukaan, mitd
on jaksirnrincrr silloin, kun rttunris on
vahvimmillaar-r. Kuinka kay, kun ikdd tu-
lee lisdil Maatiloilla tilanne on mlruttu-
nut entisajoista; yrirystoimintaa joudu-
taan pvorittSnr:iirt vuodesta toiscctr sa-

n-ralla vrittrijSjiparin tyopanoksella tai
vain yhden yrittdjin varassa.

Maanvitietii?ind maailmassa

Sisko Mtkeld on cdustanut suomalaisia
maatalousvrittdjid crilaisissa kansainvdli-
sissd kokouksissa. Ndissl yhteyksissd on
nor.lssut keskusteluurt nrtlttn muassa nais-

tcr-r sosiaaliturva.
Maataloudcn sosiaaliturva Euroo-

pan maissa on,vleensd yriryskohtainen eli
is:innIn turvaa eiki henkilokohtainer-r
niin kr.rin rneilli. Se toimii hienosti niin
kauan kuin perheessd ei olc ongelmia.
Mutta mitd seuraa siiti, 1'os r-r-ries kuolee
tai ottaa aviocron. Ementd iiti silloin
t)ystin tyhiin pldlle, vaille sosiaalitun'aa,
omaisuutta, ammattia.

- Suonralainen henkilokohtaincn ryo-
eldkemalli on saanut ansaittua huomiota.
Esimerkiksi moni ranskalainen tai itlval
talair-ren on tullut sanomaan, ette tellai-
ser-r mallin eteen hekin haluavat tehd:i
ryotd. He ovat ihastuneet siihen pcriaat-
teeseen, etti meilll tilan wotulo jaetaan
niin r,erotuksessa kuin sosiaaliturvassa-
kin puolisoiden kesken siind suh-
teessa, miki on heidin ryopanok-
sensa tilalla.

Kansainvdlisesti katsoen Suo-
nren rnaatalous ei ole mitenkidn
merkitttvld, ja se voitaisiin korvata
suurista tuottajamaista tulevalla tuon-
nilla. Mikeldn mielestd ruoka kannattaa
kuitenkir-r tuottaa omassa maassa, kun se

tddllikin luot.u.tistuu.

- Joskus tr"rlcc toivoton olo, kertoo
Sisko Mdkel;i ja muistelee Scattlessa
WTO- r.reuvottelujen yhteydessd pidetryd
maatalouskonf ercnssia.

Sielld vapaakaupan kannattajat USA

ctuncnlssd hchkuttivirt maatirloudcn ct-
si1,n,r.r.ristI niille alucille n.raaihnassa, joissa

sc luonnonolojcn kannaltl olisi kaikkcin
eduIlisinta, ja tuomitsivat HU:n l-rarioit-
taman maatalouspolitiiken tukiirisineen.
Siitri ci puhr.rta, onko viljelv kvseisilh alu-
eilla kcstrivdlld pohjalla vai nrmperliS tu-
hoaval rvostoviljeh'I.

- Toisaalta tuntuu siltd, e tti tlme
vanhoilliscksi katsottu euroop;ralainen
ajattelutapa or-r kuitenkin tulcvirisuuden
malli, koska tiilli painotetaalr kcstlviii
maataloutta, kuluttajicn valintaoikcr.rttir
esimerkiksi gccnin-ranipulaatiosst ia h()r-
monien kiivtdssri j:r cllYti matitsctltua
vanhoine kulttuureinccn. EIJ-maatalotts
or.r paljon muutakin kuin pelkki;i bisncs-
tt, Mdkeld r.nuistuttaa.

- IJskon, cttri suotnalaiset haluavilt
vastakin syodl suotrulirista ruokaa ja nll-r-

dI maaseudut-t asLlttluril ja elinvoin-raise -

r-ra. Pelko on nvt, mitcn seuraava suktt-
poh i j:rksu usktx elinkcirtoott ia sctr ttt-
levaisuuteen. Vdhiineu sukupolvenvaih-
dostcn mddrl hdvittid n.rcicLit pian suku-
puurt(x)n, nuorille tiytvisi 1)Ysn'i siirtd-
mddn se rakkaus, mikd triti n,t)tr.i kohtaan
rnonclll ot-r.

Hoostottelu J oan a Abe rg
NA KuYot Anneli Laukkonen
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Suonon Yrlttllhn fohtrl. nbb 3ooml.
nm (vrr.) p tolmlturfohhfr Fmnl fl.|.
nen Slhl0ruunnltt l[ Tl.ltirtr Xylatl.

Ictrllltcolllruua.n Ltkutlllton tolmltutloh.
t l. ll.r]y l.hh6 puolbolnora.

llrblngln k rrrtrtlat .tt rl odttl luhlrvbnll-
lcfollorrn Donfurrln.Ylllelkrt hyllt At .
yln puh.onlohtll. nltto Pl.tk puollcolmen.

Sodull. lr trrvcyrnrlnlrtorldn hnrllrpllttlk.
k6 t.rkku Lrhto puolhlnoon.

Ministeri Maija Perho YEt-juhlassil3

II kuuruksen (YEL) suurin on-
I I germa on, etta 

'nrralar 
haru-

I avat ottaavakuutuksensa lii-
an pienelld ry<itulolla, sanoi sosiaali- ja
terveysministeri Maija Perho puhues-
saan yrittijien eliikelakien 30-ruotisjuh-
lassa maaliskuussa Helsingin kaupungin-
teatterissa. Lli 800 henked veteneen tilai-
suude n jiirjestiviit Eliiketurvakeskus ja
Tyoelekelaitosten Liitto.

YEl-tyotulon ja yrittiijiin ellkkeen
vilillii on selkei yhteys: los tydtulo on
pieni, on eldkekin pieni. |a ry<itulonsa ja
samalla elekkeensa suuruuden midrdii
vain ja ainoastaan yrittdjii itse. - Tuntui-
si kohtuulliselta, etti yrittiijii arvostaisi
omaa rydpanostaan viihintiiin yhti pal-
jon kuin parhaiten palkatun tyontekiien-

sikin ja ottaisi itselleen sen mukaisen
YEl-vakuutuksen, korosti Perho YEL-
juhlassa..

- Kunnollinen lakisdiiteinen eliiketur-
va ei ole monista vastavditteist[ huoli-
matta suinkaan kallis yrittiijiille itselleen
- tuleehan esimerkiksi valtio vastaan ta-
kaamalla myos Yl,L:n rahoituksen siltd
osin kuin vakuutusmaksut eivdt riitii r,uo-
tuisia menoja kattamaan. Vakuutusmak-
sut ovat lisiiksi tiysimiidriiisesti verovt-
hennyskelpoisia.

Yriftejet ovat itsekin tiedostaneer sen,
ettii he maksavat itselleen aivan liian
pienti eldketurvaa. Viime luonna pien-
tyonantajien palveluksessa olevien tycin-
tekijoiden keskipalkka oli noin I12 000
markkaa, kun taas yrittiijdelikevakuu-
tuksen pohjana kdytettivi tyotulo ylsi

keskimiiirin hiidin
tuskin pi:ille 80 000
markan. Ja elakehin

lGrkelll l(erkurkeup-
pekamerln tolmlturloh-
talr l(.rl lahs puotllol-
ncon korkurtelemasre
Rekcnnurtoolllsuuden
l(r:ku.lllton tolmltu!.
loht.l.r T.rho Selor ta
hlncn puolleonn lanc-
ta.

Kunnon elake ei ole
yrittaiatte [iian kattis

Kuvarsa yaacmmrl-
t.r tolnlturloht.lr

m.ttl Ulmon.n lr
orestoplllllkk!
nlltt.-Lllrl Llnd.

ctr8n Ellkcturva.
kelkulGerl., loltnl.

tGlott.l. l(.d
Pum, llmarh.n,

scke mlnl3t.rl mrl-
fe Perho puolbol.
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tolmltu3loht.la l(.rl Puro ava.mar-
sa YE[-luhlse.

lasketaan ndiden tulojen perusteella. Ei
ole siis mikiidn ihme, jos yli 70 prosent-
tia yrittiijisti on Eliketurvakeskuksen
taannoisen tutkimuksen mukaan itsekin
sire mielti, erte yritriiaeldke ei ole vas-
tannut heidan odotuksiaan.

- Liian pieni YEl-ty<itulo voi vaikut-
taa vdlillisesti my<is yrimej:in muuhun so-
siaaliturvaan: hdnelle ei synny oikeutta
osa-aikaeliikkeeseen eiki ansiosidonnai-
seen tyottomyysturvaan. Noin puolet
YEL-vakuutetuista oli tiillaisessa tilan-
teessa \lronna 1996, muistutti Perho.

Kaikkein selvimmin lakisiiteisen
YEl-vakuutuksen edut tulevat Perhon
mukaan esiin tyrikpnT'ttomlystapaukses-
sa. Yrittdjien kuulee usein viittdvdn, ettl
he eiviit ehdi nauttia elitkepiiivistii ja
YEL-maksut valuvat sen tehden huk-
kaan. Tilastot puhuvat kuitenkin tiillai-
sia kdsityksiii vastaan: kolme neljtrstii
eldkkeelle siirtyv[std yrittiijistli on alle
65-vuotias ja joka toinen alle 61.-ruoti-
as. Tyokyvy'ttomyys onkin yleisin yritti-

jien elikkeelle siirtymisen syistii.

- YEL on varmuudella edullisin tapa
hoitaa turva myos tyokpyttomyyden ja
perheenhuoltajan kuoleman varalle, sa-

noi Perho.
- Alhaisen ryonrlon ongelmaan ei ole

loydettdvissd yhta ja helppoa ratkaisua.
Neuvonta ja tiedotus ovat edelleen tdr-
keitii niiissi kuten muissakin yrityksen
keynnistimiseen liitryvissi asioissa. Sano-
ma on syyte kohdistaa nimenomaan
aloittaville nuorille yrittljille, ehdotti
Perho.

- Yrittdjien eldkelait sdidettiin uron-
oa 1969 ja ne tulivat voimaan vuoden
1970 alusta. Pohjatyo tehtiin niin sano-
tussa TenhiiilAn komiteassa. Suuri merki-
rys oli my<is professori Teivo Pentikiiisen
tekemiillii valmistelulla, sanoi juhlan
avannut Eliiketurvakeskuksen hallitulsen
puheenjohtaja Kari Puro.

lakstl louko Moilanen
* KaYot Jouko Laitinen

Kuvr3tt vetlmmet-
trr krnsanrdurtala
Tlmo lh.mlkl, l(.-
l,rn loht.l. f,.tt!
Puhakh puollrol-
ncon, Drmrrln p{I-
tolmlttrl. X.rl Aro-
tr le lbtrn tlcdotte-
le llltkh Arotr.

Ttsn tolmltuilohtala fohrnnes Korom. otl kll-
rohtlnyt palkalle tyonrrkklnrr.uyott€tuf .n
m.lrk lrtX. U[tkl. luul.mrrr. tuorulltrtn
lhuppelehdan plltolmlttrla Leuil Helvc.

Pllkeupunkl:cudun yrlttlllLhtlen
pXltolmltt.l. llkk.'l(Mk svo'
llhtecnmlkl puotlrolnccn.

$t0ewre

lilnirteri taila Perho.
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Yritteiien tyiitulon

kansaajien elikkeet ovat
tilastoien mukaan yti 7o
prosenttia korkeammat kuin
yrittiii ien keski mHHriiset* 
etHkkeet. Siihen niyttili

.*o o* olevan kaksisyyti: ensinn6-
kin erittliin suuri pienitulois-
ten yrittiiiien ryhmi ia toi-
seksise, etti keski- ia hyvti-
tuloisista yksinyrittiii istii
valtaosa alivakuuttaa elike-
turvatarpeensa. Yksi keino
tilanteen korjaamiseksi olisi
YE L-tytitulon mEiriiytym isen
muuttaminen.

Xrurrhi
jar.r alapuolelle. Tltloin kovhlr,srajana on
pidetry tuloa, joka on puolet ansiotuloa
saavien keskitulosta. Yrittljien alhainen
eldketun,a johtuu heiddn todellisuudes-
sakin pier-ristI tuloistaar-r.

Sen sijaar.r keski- ja hyviituloisten vrit-
tdjien valtaosan alhainen cliketurvl on
seurausta alivakuuttamisl'rakuisuudesta.
Olisi selvitettivd, millaiseen taloudelli-
seen tilaan alhainen YEL-turva hcidlt
todella johtaa ja missl midrin perustur-
r.ajdrjestelmd, yksitvinen vakuuttaminen
tai omaisuus korjaavat heiddn taloudelli-
sen tilansa riittdvdksi.

Olisi myos pohdittava, maksavatko
itsensl alivakuuttavat keskituloiset yrittd-
jlt "turhaan" YEL-n-raksuja: Hyodyttd-
vetko YEL-maksut samassa suhteessa

heiddn kokonaiseldketurvaansa vai piir.r-
vastoin, tryotwitko he suhteettomasti
YEL-etuuden lisiksi saamastaan pcrus-
eldke -etr,rudesta.

YEL-jirjestelmi on nykyisclliin osit'
tain hrtinkin jorrstava. Useinrmitcn yrit
tljd voi kiytf,nnossi valita lT,L-turvansa
verrattain vapaasti, vaikka Ehkctun,akes-
kus onkin laatinut YEL tyotulon rnldrit-
tdmiselle seikkaperdiset ohjcet. Todella
pienituoloiset yrittdjit voivat mvos jdldd
pakollisen vakuuttautumiscr-r ulkopuolel-
lc. Valitcttavaa kuiteukin orr, ctti ryotu-
lon miirittdmiscn vapaus r.riyttlii johta-
van useimmissa tapauksissa alivakuutta-
miseen.

Alivakuuttamisen syyt

Yrittdjien alivakuutushalLrkkur.rdellc r'oi-
daan nflhdi ainakin kolmc pldslyti: En-
sinntkin ctcr.rkin nuori yrittdjd kokee
1T,L-r,akur.rtusmaksut suhteettoman kor-
keiksi verrattuna kaukana olel'aan van
huuden turvatarpeesecn. Toiseksi YEL
jdrjestelnrd ei huomioi yrittdjiriskil, vaan
pakottaa vrittdjdn sitoutumaan kiinteisiin
vakuutusmaksuihin ennen kuin vrittdjd
tiet:il nraksukyk,vnsri. Mini moidakseen
maksukr.ryttomvysriskin yrittrjri rr.ritoit-
taa YEL-turvansa irlhaiscksi.

Kolmanneksi vrittdjl epdilcc YEL-jiir-
jcstclrndn pitklirikeista luotcttl uutta ja
minirnoi siihen "sijoittamisen".

los vleinen alivakuuttan.rinen YEL-
jrirjestelmdssri tarkoittaa my<)s todellisuu -

dessa alimitoitettua yri111jIcn kokonais-
turvaa - siis sitd, ettd turvatarvetta ei olc

ooao oomaertytym arseen
taruitaan

koriauksia

*tryeek*"*
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katettu muilla keinoin - tilanne pittisi
pyrkid korjaamaan.

YE L-turvan miiiiriifi m isperustaa
muutettava

A.livakuuttaminen voitaisiin poistaa siiiitii-
mille'fEl-vakuutusmaksuille ja etuul$il-
le vakuutettuja sitova objektiivinen miii-
riiyrymisperusta. Sen huono puoli olisi
jeykkyys, joka voisi pakottaa yrittiijit
alistumaan kohtuuttomaan yrittijdris-
kiin.

Objektiiviseen mddriyrym isperustaan
YEL-jlrjestelmdssd pyritlln nytkin lain
seadoksilln ja ETK:n ohjeilla mdlritellylll
YEL-tyotulokiisitteelld. Yrittdjien eldke-
lain mukaan yrittdjille on vahvistettava
tuloksi palkka, joka olisi maksettava, jos
henen tyotlen suorittamaan olisi palkat-
tava vastaavan ammattitaidon omaava
henkilo, tai korvaus, jonka muutoin voi-
daan katsoa keskimiirin vastaavan sanot-
tua tyote.

ETK on yrittdjdjdrjestojen ja muiden
asiantuntijoiden kanssa laatinut eri am-
mattialoilla toimiville yrittdjille YEL-ryo-
tulon midrittimistaulukot.

YEL-ryotulo mdlrittdmisjdrjestelmi -

neen tayttea kuitenkin vain huonosti teh-
tlvdnsl, koska ne eivdt vastaa yriwstoi-
minnan todellisuutta. Hyvin monissa ta-
pauksissa yrittdjd tyoskentelee huomatta-
vasti pienemmdlll tulolla kuin mitd vas-

taavasta t.vopanoksesta olisi maksettava
vieraalle. Siihen antaa viitteen myos se,

ette tilastojenkin mukaan neljisosalla
yksinyrittijisti kokonaisansiot jdivdt alle
alimpien ryoehtosopimusten mukaisten
palkkojen.

Keski- ja hyvdtuloisista yrittljistd suu-
ri osa tyoskentelee yli 50 tuntia viikossa
kiinnittimdttfl huomiota omasta ryopa-
noksestaan saatavan tulon ja taulukko-
palkkojen suhteeseen. Monessa tapauk-
sessa tyopanos ja yrityksen nrlos eivit lain-
kaan seuraa toisiaan. Se palkka, joka olisi
maksettava yrittdjdn tyotil suorittamaan
pa.tkanrlle vastaavan ammattitaidon omaa-
valle henkilolle, ei useinkaan olisi oikeas-
sa suhteessa yriryksen maksukylcJyn.

Lakija kiiytiintti eivit kohtaa

Vaikka ETK:n laatimat ohjeet ovat sikili
kohtuulliset, etti "vieraalle" maksettava
korvaustaso on mdiritetty vain normaa-

litydaikaa seuraten, yrittdjdt eivdt kuiten- .
kaan koe ohjeiden vastaavan omaa todel- !

lisuuttaan. Ehke siksi ohjeita ei todelli-
suudessa useimmiten sovelleta, minkii
johdosta niiden merkitys on kiiytiinncis-
sI vesittynyt.

Nykyisin YEl-jdrjestelmin etuudet
ja maksut mtareyryvat verrattain jousta-
vasli - mutta vain siksi. ette ne mddrdy-

ry,vet keytennossii hyvin eri tavalla kuin
yrittdjien eldkelaissa ja ETI(n ohjeissa on
tarkoitettu. Tdsti seuraa, ettd yrittejien
vanhuus- ja tyokyvyttomlysturva vastaa
varsin satunnaisesti todellisia tarpeita ja
turva jdi todenndkoisesti useimmiten ai-
van liian pieneksi.

Jdrjestelmd on lislksi rakennettu si-
ten, ettei se itse anna ikdlnryneelle yrit-
tijdlle taloudellisesti mielekdstd mahdol-
lisuutta parantaa alhaista turvaansa. Sik-
si YEL-vakuutusta tulisikin kehittle pal-
velemaan nykyistd paremmin yrittijien
todellisuutta.

]drjestelmdd korjattaessa tulisi var-
mistaa riittdvi perusturva ja huolehtia
sen oikeudenmukaisesta ja vakuutetun
maksukykyd vastaavasta rahoituksesta.
Perusturvan ylittdvd etuus- ja samalla
maksutaso olisi mielekkiintd mldrittii
subjektiivisesti, koska yrirysten olosuh-
teissa yleistd tasonmdiriqvsmenetelmdi
on vaikea ja ehki myos turha kehittdi.
Asian havainnollistamiseksi esitin seu-
raavassa standardin YEL-tulomallin ja
subjektiivisesti mlirflyqvdn YEL-tulo-
mallin.

Standardi YEL-tulon malli

Yrittijien eldkevakuutuksen perustaksi
voidaan sditdd kaikille vakuutetuilla sa-

mansuuruinen - standardi YEL-tulo. Sii-
ni seki maksujen ette etuuksien olisi ol-
tava kohtuullisessa suhteessa valtaosan
vksinyrittijien maksukykyl,n ja turvatar-
peeseen. Standardi YEL-tulo olisi etuuk-
sien ja maksujen perusta kaikille, jotka
eivit hae siiti poikkeusta.

Standarditulosta myonnettdisiin hake-

mukesta poikkeus sekd ylos- efta alaspdin,
jos yrinejii esittdisi YEL-tulosta poikkeavat
tulotodisteet. Haluttaessa standarditulon
antamaa rurvaa voisi parantaa myos vapaa-

ehtoisilla vakuutuksilla.

Subjektiivinen YEL-tulon mal[i

Subjektiivinen malli korostaisi yrittdjin
ilstd johrur'ia ajankohtaisia turvatalpeita.
Nuori yrittljd mSlrittiisi asiantuntijan
alustuksella itse ryoky'q.ttomyys- ja perhe-
eliketurvatarpeensa. Vakuutustaso mddri-
tettlisiin ndiden tarpeiden ja hdnen mak-
sukykynsl mukaan huomioiden samalla
vanhuuseldketurvan kartuttamisen kus-
tannukset.

Nuorilla vanhuuseldketurvaa koskeva
maksuosa olisi nykyistl hivenen picnem-
pi, koska heilld turva painottuisi tyo$yt-
tomlys- ja perhe-elikeosiin. Varttuneem-
milla yrittejille kiinnostus vanhuuden tur-
vaan lisdintyy, jolloin vakuutuksessakin
sen painottaminen kasvaisi. Lislksi van-
huuden turvaa voitaisiin maksaa eriryisel-
ld sidstokomponentilla, joka perustuisi
hyvien ruosien tuloksiin.

Subjektiivisessa mallissa pyrittrisiin
objektiivisesti oikeaan vakuutustasoon
markkinataloudellisin kei noin.

Standardin lT,L-tulon malli muistut-
taa Saksan kasityoyriftejien eltkevakuu-
tusjlrjestelmll. Subjektiivinen YEL-tu-
lon malli puolestaan eroaa perinteisistd
sosiaalivakuutuksista sikiili, ettd siine va-
kuutettu meerittee vakuutustasonsa sub-
jektiivisesti. Siksi "moral hazard" vaiku-
tuksen vdlttdmiseksi tdssd mallissa olisikin
sdidettdvl riittdvd viive tyokyr,yttomlys-
eldketurvan korottamiseen liittyvien
maksujen alkamisen ja korotuksen voi-
maanastumisen vllille.
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Tytipanoksen
uttaminen

ongelmallista
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Moni yrittiijd tuntee pako[[isen
ettikevakuutuksensa huonosti.
Lain stitinndstd on jossain
kohdin [iian joustamaton ja

klytdn ntin yrityseldmdlte vieras.
Toki yrittiijii arvostaa YEL:n

etuuksia, monipuolista eldketur-
vaa.
Yrittiijiin tyOpanoksen vakuutta-
minen on YEL:ssd keskeinen
m utta kdytdnntissd ongelma[[i-
nen asia.

l,dtulo on yksi olennaisirn-
mista kdsitteistI keskustellcs-
sani l,rittdj;iasiakkaan kanssa

hilnen eldkevakuurukestaan.
Tvotulon pitdisi olla joter.rsakin sopiva
vrittljin tekemiin ryomilriin, hinen sii-
hen kiyttimi:insd aikaan ja won vaatir.uu-
teen ndhden, toteaa Helka Akkanen Il-
marisen vakuutusosastolta. - Usein kdy
niin, ettii vrittdji kuvailee pitkiksi ven\.vdt
nopii\iinsii muttl ilnroittaa sittcn aivan
olenrattoman tyritulon yrittijielikcva-
kuutustaan \/arten.

- Uusl yrlttlll vol YEL-yakuutusta tehdesseln
hyvlnkln arvlolda ty6tulonsa reallstlseksl, tyti-
panostaan vasteavaksl. Tihln kennustaa kol-
meksl yuodcksl puolella hlnnalla saataya yrlt-
tiliellkevakuutus. Kun maksualennuskausl on
kulunut umpeen, yrlttlll kauhlstalee enslm-
mXlstX normaallhlntalsta vakuutusmaksulas-
kua. Sllloln hin useln tekee villttomlstl h.ke-
muksen ty6tulonsa alentamlseksl, kcrtoo llma-
rlsen vakuutusosaston aslakaspalvelun vara-
eslmles lletka Akkanen.

si liian myohiiin. Edes vli 60-r'uotiaan
supcrkarttuma ei eniii ehdi korjata ellk-
kecn tasoa.

Tytipanos vakuutetaan

- Yrittdjdn tvotulon mddrittdminen asettaa

asiakaspah'elijan ammattitaidon Iujilte.
Miksi yleensd kiytetddn nimin,std wotulo,
vaikka vakur.rttamisen kohde on vrittijrin
n,opanoksen arvof Kun pr.rhutaan tvtitu-
losta, r,rittrijrit kokevat sen palkaksi, jonka
he yritttmisestriin saavat. Jos I'rittdjl pvs-
q.v .vriwksesti[n saamaan r,:rin r'fidn tuloa
tai toiminta on suorastaan tappiollista, hin
ei vmmlrr:i vrittdjdvakuutuksen pakolli-
suutta, Helka Akkanen pohtii.

- Yritipis mriflritelli ETK:n ohjeiden
mukaisesti tyotuloa henkilolle, joka ei
haluaisi olla missiin tekemisissd koko eli-
kevakr.rutuksen kanssa. fos siind onnistuu,
on hyvi sJy olla onnellinen monta piivid,
Helka Akkanen naurahtaa.

Pier.rclli r.votulolla ker.eisiin vakuutus-
maksuihin pvrkinvt vrittdji jdrk.vtnv saa-

dessaan tietiil eliikkeensd mdrirln, r,leen-

YEL:iin enemmin joustoa

Helka Akkasen kokemus on, ettf, yrittlji-
en ellkelaki on jossain kohdin liian jivk-
ki ja kaukana kivtlnnon elimdstd. Mik-
sei tyotuloa voisi muuttaa jdlkikriteen ai-
nakin vuosi takautuvastif Kdytiinn6ssii
vrittrijl tietii vasta tilikauden pd:itvttvl,
minkilaista fi,opanosta vritt:iminer-r todel -

la vaati. Vaikka yriryksen tuotto ei oleklan
t.rittdjain fi,orulon perusta, tuloksen sclvit-
o'[ olisi sopiva aika tismentiii wdtulo.

Ilmarisessa on aloitettu kampanjointi,
jossa yrittdjid kehotetaar.r tarkistamaan
tvotulonsa nvkytilannetta vastaavaksi.
Lama koetteli vrittdjii ia sen seurauksena
monen yrittdjin t-votulo on unohtunut
liian matalaksi nykyiseen yrityseldmdn
vauhtiin niihden.

Aloittava yrittiji tasapainoilee

Aloittavan yritteijdn vakuutusmaksualen-
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nus ei ole toiminut alunperin tarkoitetulla
tavalla.

- Uusi r.rittdjd voi YEl-vakuutusta
tehdessidn hlvinkir.r arvioida tyotulonsa
realistiseksi, tyopar-rostaan vastaavaksi.
Tdhin kannustaa koln.reksi vuodeksi puo-
lclla hinnalla saatava vrittdjdellkevakuu-
tus. Kun maksualennuskausi on kulunut
umpeen, vrittdji kauhistelee ensimmdis-
td normaalihintaista vakuutusmaksulas-
kua. Silloin hdn usein tekee vllittomisti
hakemuksen tyotulonsa alentamiseksi.
Todellisia perusteluja tyopanoksen vdhe-
nemisccn tai toiminnan supistumiseen ei
useinkaan lovdv eike eldkelaitoksella ndin
oller-r ole riittavdS r-rd.vttod qvotr.rlon alen-
tamiselle, Helka Akkanen kertoo.

Vapautus vakuuttamisvelvollisuudesta
on osoittautur-rut myos kompastuskivek-
si. Moni yrittdjl aloittaa yrittdjdtoiminnan
palkkatyonsd ohessa ja hakee vapautusta
vakuuttamisvelvollisuudesta. Kun yriws-
toiminta joidenkin vuosien kuluttua ndyt-
tdd vakiintuvan, hdn omistautuu koko-
naan yritykselleen ja jittdi palkkatyon.
Ylldtyksend tulee se, ettei hin saakaan
er-rdI aloittavan yrittdjln vakuutusmaksu-
alennusta, jos kolme vuotta on ehtinyt
kulua aloittamisesta. Monesti tilannetta
pahentaa se, ette paikalliskonttoreissa ei
tiedetd vrittiijin saamasta vapautuksesta
mitdil.r ja lupaillaan etukdteen aloittar.an
yrittdjdn alennusta. Asiakas ci aina muista
itsekiin hakeneensa vapautuksen 1T,L:sti.

- fuiakkaan etua toki katsotaan ja val-
votaan niissi kohdin kuin se or.r mahdol-
lista, Helka Akkanen korostaa. Vakuu-
tusr,irkailiian on huomattava, milloin
menettely ei ole cdullista asiakkaan kan-
nalta ja lain suomissa puitteissa haetaan
sopivin ratkaisu. Nuorilla nais.vrittdjilld
usein ditiysloma katkaisee kolmen ruoden
alennuskauden ja saman tien alennusaika
menee sivu suun. NIissI tapauksissa voi-
daan hakea kompromissia. Tyotuloa alen-
netaan ditiysloman ajaksi eikl vakuutusta
lakkauteta, jos yrittljd kuitenkin jonkin
verran hoitaa yrin'kscrrsd asioita.

Ostoetikkeet hou kuttelevat

Niin sar-rotut omaelAkkeet kiinnostavat
yrittdjil ja houkuttelevat pienentdmdin
kohtur.rttomasti lakisiiteistd vrittijdelike -

turvaa.

- Olemme saaneet kuulla oleyamme
niuhottajia, kun olemme puolustaneet
todellisuutta \/astaavan ryotulon tirkeyt-
td asiakkaillemme. Aika ajoin tapahtuu,
ette useamman miljoonan liikevaihtoa

pvorittdvd yrittdjl hakee jotensakin reaa-
litasolla olevaa 200 000 300 000 mar-
kan tyotuioansa alennettavaksi 50 000
markkaan. Kun tiedustelemme, onko toi-
minnan laajuudessa tapahtunut muutok-
sia, r,rittdjd kertoo ottaneensa vapaaehtoi-
sen eldkevakuutuksen ja ctti eliketun'a
on nyt hoidettu. Valitettavasti olemme
tdtd YEL-eliketurvaa puolustaessamme
myos menettineet joitakin asiakkaitam-
me, Helka Akkanen toteaa.

Asiakas tirkein

Yrittdjdt nikevdt pakollisen YEL-r'akuu-
tuksen maksuineen usein veronkaltaisena
menona. Ilnrariscn osakasl,htioiden asian-
tunteva henkilosto kentdlld hoitaa YEL-
ja TEL-r'akuutuksen muiden vakuutusten
ohessa sujuvasti.

- YEl--vakuutukser-r merkitys on huo-
nosti tunnettu, Helka Akkanen pohtii.
- Aika usein k1,lld sylOry keskustelua sii
td, mistd \.rittejAt oike astaan maksavat eli
mitd he saavat vakuutusmaksujensa vas-

tikkeeksi. Tietoa etuuksista aletaan hakea
vasta sitten, kun cldkcturvaa tarvitaarr
omassa tai lihipiirissl Kuitenkaan koko
yrittdjdkunnan tunnoista ja asenteista
YEL:a kohtaan ei voi puhua varmuudel-
la, koska esimerkiksi Ilmarisella on noin
5I 000 YEl-r,akuutettua, joista l0-16
prosenttia ottaa vhteyttd eldkeyhtioonsi
jonkin asiar.r tiimoilta. Suurin osa Ilmari-
sen yrirysasiakkaista asioi paikalliskontto-
reissa ja eldkeasiat nevttevet Ilmarisen va-
kuutusosastolta katsottuna olevan kun-
nossa.

Helka Akkanen sanoo myos, etti iki-
vid asioita pvritdin selvittimdin parhain
pdin. Maksuihin saa 1'oustoja ja ristissi
oleviin vakuutusmaksuihin laaditaan rea-
listinen maksuohjelma.

- Vihenemdssd ovat ne 1.rifl,sasiak
kaat, jotka tulcvat paperinippujen ja las-

kujen kanssa paikan pddlle. Kylld asiat saa-

tiin silll tavallakin kuntoorr. Nyt yhi use-
ammat asiakkaat haluaisivat siirqvi hoita-
maan internetin vdlityksclld myos YEL
vakuutusasiansa. Siini tarvitaankin jo
uutta joustaruutta

Kalen,osta aikoinaan Ilmariseen siirty-
nvt Hclka Akkanen on toiminut alalla 25
r.uotta ja pitaa asiakaspalvelua antoisana ja
eldminldheisene ryone.

Hoostottelu Ritva Rantanen
?P Kuvot Jouko Laitinen

eltkkeistt
r. illilloin YEt ia ilIYEL tuli-

Yat Yoimaan?
z. Kuka oli yrittiiiietikkeiti

pohtineen eliketurvako-
mitean puheenjohtaja
Yuosina ,966 - 1961?

3. Kuinka monta iatkuvaa
YEL-vakuutusta oli voi-
massa Yuoden 1gg8 lo-
pussa?

4. Montako YEl-eliketti oli
maksussa Yuoden 1999
lopussa?

5. Palionko oli keskimiirli-
nen YEl-elilke vuoden
rggg loPussa?

6. Paljonko oli kesklmlflrii-
nen mYEL-elike Yuoden
rggg lopussa?

7. tontako yrittiiiiili oti
YEL:n osa-aikaellkkeelti
Yuoden lggg lopussa?

8. Palionko YEL-tyiituton on
oltava vihintiin, f otta
ydtteie Yoi saada osa-al-
kaelikkeen?

9. Pationko YEt-tyiituton on
oltava vlhlnti5n, jotta
yritteie voi piisti tyiittii-
myysturvan plirlin?

ro. tike on keskimiiriinen
YEL-tytitulo?
A) noin 54ooo mk
B) noin 84 ooo mkvai
C) noin ro4 ooo mk/v.

Yastauksets
r) r.r.r97o z) entlnen mlnlsterl, kansan-
edustala la soslaallneuvos luho TenhlilX
3) noln r55 ooo t) noin 9o ooo
5) r93z mk/kk 6) ro79 mk/kk
7) 1959 henkel 8) S78gt mk/v.
9) 5o 664 mk/v. ro) B
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Bensiinikauppiaitten
Ettkekassaon

Rakennem uutos ravisteti
viime vuosikymmenellii
huoltamoalaa raiusti, mutta
nyt pahin on ohi. MyOs iisket-
tiin 3o vuotta tfiyttflneessfi
alan pienessii et6kekassassa
katsotaan luottavaisin mielin
kohti tulevaisu utta. Tehtiivdii
riittiiii: TEL-asiat ovat kunnos-
sa, mutta monien yrittiijien
oma eltiketurva kaipaisi
kohennusta.

o o

ensiinikauppiaitten Elike-
kassan perustivat vuonna
1969 yrittijit, joiden mie-
lesti oma elflkelaitos palveli

parhaiten heidiin etujaan. Perustamisen
muodollinen s1y oli yrittnjien eliikelain
voimaanfirlo r.uoden 1970 alussa. Yrittd-
jiit olivat tuohon saakka olleet ilman an-
siosidonnaista eldketurvaa, tyosuhteisten

ryontekijdiden eliikeasiat oli pantu kun-
toon jo vuosia aikaisemmin.

Huoltamoalan yritteie*e?in eivdt ot-
taneet eliikejfi estelmiii avosylin vastaan,
vaikka yrittejAjiirjest6t seisoivat jlrjestel-
min takana. Yrittajien mielestl eliikeva-
kuutus oli heiti rasittava ylimiiiiriinen
kulu, menoeri, jonka todellista merkitys-
td ei tuolloin ymm:Aretty.

- Eikd ymmiinetii aina viellkiiin, kas-

oo

san toimitusjohtaja Kari Puustinen har-
mittelee .

- Moni ilmoittaa tydtulonsa yhi liian
alhaisiksi. Eliikemalsu koetaan veroluon-
teisena maksuna, miki on aivan vddrin.
T:ihiin pitiiisi jollakin keinolla saada muu-
tos, hiin pohtii.

Puustisen toimistossa keinoksi on va-
littu tiedonviilirys. Tilaisuuksissa eri puo-
lilla maata liikkuvat "matkasaarnaajat"
muistuttavat jatkuvasti yrittiiji[, ettii he
mitoittaisivat nrlevaisuutensa realistisesti.

Kiitos muun muassa oljy-yhtioiden
kiihkeiin kilpailun, kuningasosa huolta-
moyrittijien ajasta kuluu hintojen vahti-
miseen. Pdivittitisesst katekamppailussa
eletiiiin kaukana tulevaisuuden eliiketur-
va-asioista, tolpassa vaihtuvat numerot
sanelevat arjen tahdin.

prenr, nuon la
hyvinvoiva

Avalnlukula:
o Yakuutugmaksutulo r99t
. Yastuwelka r9g8
. Yagtuwelka 1999 (ennakkotleto)
r TEl-vakuutuksla 1998 lopussa
r YEL-vakuutuksla 1998 lopusca
. TEl-vakuutettufa r99t lopussa noln
. TEl-elflkkeltf, maksrcsa ig98 lopucsa
. YEL-elXkkeltX makgussa r99t lopussa
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ror mmk
t67 mmk
496 mmk
7o7 kpl
799 kpl

38oo kpt
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- Usein kauppiaat kertovat ottaneen-
sa lisiellkevakuutuksen ja luottavat, ettd
asia on silld kunnossa. He unohtavat tai
eivet dede, etti lisiieliikevakuutus ei tuo
lainkaan tyci,$yncimyysrurvaa, jonka he
saisivat kunnollisesta YEL:stf,, Puustinen
kertoo.

Lisiiekikevakuutuksen varaan ei tdlli-
kiiin alalla kannattaisi jattliytya. Bensiini-
kauppiaitten Eld.kekassan maksamista
eliikkeistd puolet on muita kuin vanhuus-
eliikkeitd.

Rakennemuutos riepotteli

Viimeisen kymmenen vuoden aikana
huoltamoala on kokenut rajun muodon-
muutoksen. Miehitettyjen huoltoasemi-
en miirdn vihenemisen myotd alalla
rydskentelee nyt huomattavasti vehem-
mdn viked kuin aikaisemmin.

Muitakin muutokia tapahrui. Varsin-
kin polttoaineen myynnistii saatavat kat-
teet laskivat ja autojen huoltopalvelu sekl
varaosien m14mti viihenivdt. Niiden tilalle
tuli pikku hiljaa tdysin uudenlaista toi-
mintaa. Nyt huoltamoilla myydiiiin kaik-
kea karamelleista bratwurstiin, vessapa-
pereista videofilmeihin. Autoilijan ei vdlt-
limefte endd tarvitse rntyii muoviin keri-
rittyyn valmiss[mpyliiiin vaan hln voi os-
taa huoltamolta kokonaisen aterian ja
jopa nauttia sen p6)uen tarjoiltuna.

- Alalla oli pitkaan keskimiiirin pa-
remmat tydtulot kuin muiden alojen
yrittljilli. 90-luvulla tyotulot laskivat,
mutta nyt ne ovat taas hitaasti kasvamas-
sa, Puustinen kertoo ja sanoo alan tule-
vaisuuden nilyttevdn np hyviiltii.

Oman eleketurvan hoitamisessa huol-

l(rrl Puurthen k rt.. hrolt hroltamorlan yrlttllflcllkkclstfi, mutt. ymmlrtlS
yrltt8flcn arkee. Pllvlttlbe3rfi hht.k ruielllss. yrlttlll el luurl ehdl rnlettlt
omaa, kaukabelts tuntuva. G[5ket[rvaa.

tamoalalla ollaan muiden alojen yrittiji-
en kanssa samalla viiva.[a. Puolet on hoi-
tanut asiansa kohtuullisen hyvin, puolet
taas ei. Tavallista on, ette kun YEL ote-
taan nuorena, se otetaan liian pieneni.
Todellisuuteen heritean sitten liian myo-
heen, eliikkeen tasoa ei endd ehdi merkit-
tdvlsti korjata.

Huoltoasemat ovat erityyppisii ja ne
sijaitsevat erilaisilla liikepaikoilla, joten
yrittiijienkin resurssit vaihtelevat. Taval-
lista on, etti pienilld asemilla eldketurvas-
sa olisi toivomisen varaa, suurilla ja pie-
nillii asemilla asiat ovat paremmin.

Lainoia yrittiiille

Kassa aloitti toimintansa puhtaana YEL-
kassana, mutta toiminta laajeni TEL:iin jo
puolen nroden kuluttua. Vuoden 1970
lopussa 260 yrittejffi ja tyonantajaa oli
ottanut lakis[iiteiset vakuutukset Bensii-
nikauppiaitten Eldkekassasta.

Vakuutusten lukumidrfl kasvoi nope-
asti. Kymmenkunta vuotta myohemmin
sekd. YEL- ettl TEl-vakuutuksia oli yli
1000. Myos eliikkeitten lukumddri kas-
voi. Tdlli hetkelli kassa maksaa eldkkei-
ti kuukausittain lehes 2000 henkildlle.

Bensiinikauppiaitten Eliikekassa mydn-
tiid myos lainoja asiakkailleen.

- Vaikka lainojen osuus on selvdsti
vihenqmyt, eldkekassa toimii jatkossakin
merkittivdni alan rahoittajana, Puusti-
nen sanoo.

Bensiinikauppiaitten Elikekassa on
s:iilyttlinyt kilpailukykynsi, vaikka muuta-
mana vuonna perinteiset asiakashyvityk-
set ovatkin pienentyneet lehinni kirjan-
pidollisten ja vakuutusteknisten tilinpli-
tossiirtojen takia.

Tdmdn l,uoden tarkka tulos ei vieli
ole tiedossa, mutta toimirusjohtaia sanoo
sen olevan hyvi. Potkua tulos on saanut
paitsi yleisestd talouskasvusta myos kas-
san omasta onnistuneesta sijoirustoimin-
nasta ja hyvin kehittyneeste vakuutustoi-
minnasta.

- Kassan kilpailukyky tulee TEL:sti,
mutta haluamme olla ennen kaikkea yrit-
tdjien eliikekassa, Puustinen korostaa.

Tekstl Greetta Lamminen
Kuvot Jouko Laitinen

ryiidare
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Yrittiijien sosiaaliturvan paran-
taminen on tu[[ut entistd tdr-
kedm m iiksi tavoittee ksi. Yrittii-
jiit eiviit nie perusteita sitte,
ettd heiddn pitiiisi otla vdliinpu-
toajia korkean sosiaaliturvan
yhteiskunnassa. Etenkin eldke-
turvan uudistaminen on tar-
peen. Kuitenkin yrittiijiit haIua-
vat pitdd yksityisen aloitteelli-
suuden ja omavastuisuuden
kunniassa etdmdnriskien haltin-
nassa.

Pertti Rauhio
Suomen Yrittriidt
Varotuomori,
tyomarkkino-asiomies

tr*fritt
muotoiseen hr.r'invointijlrjcstelmldn: Sc

ei parhaalla mal.rclollisella tavalla kannus-
t,r sddstdmisccn, ryon tckelrriscen ja vrit-
tlmiseen cikl scn rahoitus ole kaikilta
osin kestdvdlll pohjalla.

Toisaalta hlvir.rvointil,htciskunnan an -

siot tumustctaan: Suonri on rauhallisen ja

tasapainoisen kehitykscn vhtciskunta, jossa

mikdln vlcstorvhn'rd ci olc kokonaan syr-
jiin sysdtty. f drjcstclmdn ldhtokohticn l.l'-
vf,ft5ymiscen liittyv myos l,rittdjien kcskuu-
dessa entistd useammin tunnustettu tarve
huolehtia omasta sosiaaliturvasta.

Hyvinvointir,[rtciskunnan kchittdmi-
sen haasteet kdrjisryr,rit ansiocldkc jrrjcstel-
mdssii. Tvoellkejdrjesteln.rdr.r Iupaamien
etuuksien rahoittaminen merkitscc vdlil-
listen ryor.oimakustannusten kol-roamista
ldhivuosina, mikai vaikeuttaa vrittSn.ristd ja

n,ollistdmistl.
Or.rko tlhdn kel'rin'ksecr.r s.y),t1 mukau-

tua sitd mitenkdin kysecnalaistar-nattaf
K),symys on aiheellinen, silll kaikiss:r

kchitn,neissi n.raissa eldkkeelli oler.at ih
miset ovat iklrvhmdnd parantaneet suh-
tccllista ascnlaansa ertitcrt viimc vuosi'
kl mmeuirri. F.likeldiset ovat sddnuonnru-
kaisesti nettosddstdjiti, eli tulot ylittdvet
kulutuksen. Onko jlrko'Id t,vollisl"vdcr.r
kustannuksella kerdtl aktiivi-iIssd olcvil-
ta pakkosdistoja, joita nln.r{ chkl civdt
kd1,ti var.rhcn.rpir.raf

Tydntekoa atte tytiehtosopimusten
minimin

Yrittljdt r-rdvttdvit suhtautuvan Iirkisdltei-
seen ellkesddstlmiseen kriittiscsti mvos
silloir-r, kun kysym_vs on omistir valir-rnois

ta. Lama-aikrna l,rittijrit tinkivlt rajusti
el:ikcvakuutusr-naksuista. Nousukausi ci
tlronlrt trihrin muutostl ja tllld hctkcllr'i
r.oidaan pu htra selkclstri irlivakur-rttamiscs-
ta: kcskirl:iirriine n yrittrij:in'otulo on vain
60 proscnttia TEL-ty(itulosta jr noin
puolct vrittdjistd vakuuttaa itscnsi niin
matalallir trsolla, cttci sc oikcuta kaikkiin
sosiaalisiin etuuksiir.r.

Kvr-r-rmcnicn tuhansicn,vrittdjicn koh-
dalla pul.rc kriittisn,clcstl cldkctr,rrvrn ali-
vakrnrttirmisen pcnlsteena on kohtuu-
tontr: I(1,svmy,s ci <>lc omesta valinnasta.
Kvsvmvs on siitl, ctti ,vrittijistri suuri osa

saa priin'ostddn niin pier-ril tuloja, cttei
niistri kerta kaikkiirlr-r ole suurcmmarr
YFI L- turvan r-n:rksuperustccksi. Moni
yrittiji tekee t1,dtri chdoilla, joita ei voisi
tvtisr,rhteissa nouclattaa, koska r-re alitta
r lt vlcissitor icrt tr'(ielttosopirtttrstcn tni
nirnitasot.

Kr.ritenkin alivakuuttirnrinen on taval
lista mvds kcskituloisten vrittljien koh
dirlla. Eritliscsti nrrorct. r'ritvstoirnintlir
aloittavirt vrittrijlt i I nroi ttalat all-raisct
tvotulot cLikctun,ansir pcrustaksi. Mvo
hcmmril l:i iil li j a vrin,stoi rninnan virkiin -

tuessa n'iituloja nostctlan. YtL- jr,irjes-

telmdn irn k:rra lasku tapi'r ottaa ktr i tc r-rkir-r

huornioou koko,vritt:ijduran n,t)tulot,
eiki lo1-rpunousuilll se n vuoksi sairvute-
ta kovinkaan merkittiiviai ellkctirsor-r pa
rannu ksia.

I(ohtuuttonrirn sur,rrille eroille vrittd-
jicn j;r palkanslrjicn cldketun'assa ei olc
pcrustcita. Yrittiij:icIdkejirjesteIrndn pe-
rustarnincn ndlrtiin tarpeelliseksi jo vuo-
sik.vn-rrnenii sittcn. Yhden sukr,rpolven ai

klna perusteet ()\'irt tulleet entiste seh,em

rniksi: crot p:rlkar.rsaajien ja vrittdjien so-
siaalisen ase man vdlilli ovat kivneet vii-
hiin. Eikd sosiaaliturvaj irjcstcl miri cnriii
miclleti n,t)r,ienkysyn'rykscn ratkaisukei-

Yritttieteivet halua
eteketurv-an

vefiinputoaiiksi
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noksi tai eri yhteiskuntaluokkien tai -r,vh-
mien nollasummakamppailuksi.

Luova tuotekehittety tarpeen

Yleiselld tasolla on helppo pddstd yksituu-
maisuuteen paremmasta vanhuuden- ja
ryoklal.ttomlydenturvasta yrittejille. Vai-
ke udet piilevdt yksiryiskohdissa. Keskitu-
loiste n yrittdjien eldketurvan parantami-
seksi tan itaan YtL-r'akuutuksen luovaa
tuotekehittell,d.

Ansioeldkejdrjestelmithiin niy'ttdvlt
erilaisilta kuluttajan - vakuuterun -
kannalta: Tyontekijoiden eldke
maksut ovat selkeisti veron-
luontoisia, pakolla palkkasum-
masta perittdr.ia. Yrifta,aelaikkeissd vakuute-
tulla on mahdollisuus vaikuttaa maksuun
YEl-ryotulojensa mddrdd muuttamalla.

Yrittdjdn on pystyttavd perustelemaan
itselleen, etre hanen kannartaa rinkiS elin-
tasostaan tai pahimmassa tapauksessa pai-
naa yritvksen tulorahoitusta riskirajalle
eldketurvan vuoksi. Pditokseen ei voi olla
vaikuttamatta se, etta )rrittajeeldkemaksuja
ei ole koottu rahastoihin, vaan kaikki eli-
keajan tulo riippuu aikalaisten maksukl,-

',ystd ja halusta. On ymmdrrettevee, ctrd
harkinta voi johtaa vrittdjln uran alkuvai-
heessa lopputulokseen, jota hdn katuu
ellkeiln llheswessi.

Yrittijdeldkkeiden houkuttelevuutta
liseisi, mikili maksut jaettaisiin selkedsti
erilaisiin komponentteihin. Nuorelle yrit-
tdjille voitaisiin markkinoida erityisesti
perhe-eldketurvaa ja 65 ruotta ldhesnvil-
le vanhuudenturvaa. Tyokwryttom\rystur-
vaa voitaisiin tarkastella omana kokonai-
suutenaan.

Vdlttdmiton osa tuotekehittelyl olisi
myos maksutavan muutos. Nykyjerjestel-
missd yrittijd joutuu ottamaan edelle mai-
nitun systeemiin liitryvin pitkin tdhtdyk-
sen riskin (sailgrko eruustaso) ohella myos
lvh,vemn.rtn tihtdvksen rahoitusriskir.r.

Yrittijdn mddritellessi YEL-tulon hen
on sidottu sen mukaisiin maksuihin. Jos
tuloskehirys os<-ritrautuukin heikoksi, tr.r-

lee maksuista kohtuuton rasite. Maksun
pitdisi rakentua YEL-tyotulosta lasket-
tavasta, nykyistd selvisti pienemmtstd
perusosasta ja tuloksen mukaan makset-
tavasta lislosasta. Lisdosa tasoittuisi
suhdannesyklin mvotf, keskimddrin riit-
tdvdksi.

Nokkelakaan tuotekehittely ei auta
kaikkein heikoimmassa asemassa olevia
yrittdjie. Noin sadantuhannen yksinvrittt-
jdn joukossa on 35 000 - 40 000 pienitu-
loisinta, joiden maksama YEL-vakuutus
ei juurikaan vaikuta heidln etuuksiinsa.
Heilld ansioturvan mukaiset maksut on
vhdistetty perusturvan mukaisiin etuuk-
siin. Titd tilannetta ei voi pitid oikeuden-
mukaisena eikd sosiaalivakuutusideologi-
an perusperiaatteiden mukaisina. Tilan-
teen korjaamiseksi on kohtuullista odot-
taa siddoksiin muutoksia, joilla epdtasa-
paino korjataan.

CI

0

a Pllilos llkka Kumpunen

Sosiaaliturvaiiriestelmdn
epaitiittite ldytlry

Yrittdjien ristiriitainen asenne hyvinvoin-
tivaltioon ei rajoitu yhteiskunnallisiin ni-
kemyksiin. On perusteltua arvella, etti
yrittijdt epdilevlt sosiaalitun'ajirjestelmil
myos yksiloini. Monen mielesti oma sees-

t,iminen on tehokkranrpm ja varmempaa
kuin kollektiivisdlstdminen YEL-vakuu-
tuksen kautta.

Moni kdyttid yksilollisit ellkevakuu-
tuksia. Sukupolvenvaihdoksiin tai muihin
yritvsmy_vntitilanteisiin liitetddn tulo-odo-
tuksia. Olisi vflirin wrmdtd tdn-rd asenne ja
tarjota opettavaiseen sdrlyn kollektiivista
riskienhallintaa ainoana oikeana ratkaisu-
na. Pdinvastoin: yhteiskunnan tulisi teh-
di laajemmin tilaa yksiryiselle sd5stimisel-
le ja toivoa ette se yleistyisi paikansaajien-
kin keskr,rudessa.

o
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ctel Oy on elekevakuutus-
alan informaatioteknologi-
an palveluyhtio, joka wcil-
listiiii noin 100 miljoonan

markan liikevaihdollaan satakunta tieto-
kone-eksperttiii aivan Helsingin ydinkes-
kustassa. Vuosituhannen vaihtuessa yhti-
rin toimitusjohtajana aloitti uusi mies,
tietojenkiisittelyd pitaineenaan lukenut
filosofian maisteri Yrjti Benson. Hiin ar-
vioi, ettil euron tulo tyollistee vakuunrs-
alaa monin verroin Y2K:ta enemmen.

Aivan suoraan toimitusjohtajan tuo-
lille Yrjri Benson (47) ei kuitenkaan Oc-
teliin tullessaan istunut. Viime vuoden
slyskuun alusta lihtien hiin on tehnyt
ryotii yhtidn johtajana ja johtotiimin ji-
senene edeltdjiinsd Matti Lehdon rin-
nalla.

Taloon tulo osui ry<intdyteiseen ai-
kaan: meneillddn oli muun muassa Eli-
keturvakeskuksen (ETK) mittavavan
tyosuhderekisteriuudistuksen kiyttcirin -

otto lokakuun alkupuolella, ja edessd
hddmdtti myos millennium.

- Selvisimme suurista kiiy,ttcionotois-
ta ja Y2K:sta kunnialla ja aikataulussa.
Kaiken takana on hyvi yhteispeli muka-
na olleiden osapuolten kuten ETK:n,
TKP Tiedon, Elikesysteemin, elikeva-

kuutusyhtioiden ja -laitosten kanssa, kiit-
telee Benson.

Merkittivii rooli

Benson laskettelee piiistlin suuria nu-
meroita, jotka kertovat vakuuttavasti,
kuinka merkittiiviiii yhteiskunnallista teh-
teviie ryoeliikejiirjestelmd hoitaa: Octelin
tietokoneilta loyqry tiedot noin l,I mil-
joonasta eliikkeensaajasta, joille makse-
taan nrosittain elekkeita noin 35 miljar-
din markan verran.

Tycieliikevakuutettuja on 1,6 miljoo-
naa, ja tyoantajia rekistereiste l<iy't1ry yli
f50 000. Kartnrneesta eliketurvasta ker-
tovia rekisteriotteita annetaan noin 2,5
miljoonaa kappaletta lrrodessa.

Muun muassa ndmd ETK:n tietova-
rastot ovat Octelin hoidossa.

- Meidin tehtdvdmme on varmistaa,
etta varastosta saadaan ntmd tiedot ulos
aina, myos silloin kun ohjelmistoja tai
teknisiii ratkaisuja muutetaan, sanoo
Benson.

Laitteiden tai ohjelmistojen kanssa on
tierysti aina silloin tiilloin ongelmia. Oc-
telin asiakkailleen tarjoama ratkaisu on
asiakastuki, Help Desk. Kun asiakas soit-
taa Help Deskin numeroon 0205 55

- tltt .mme tolmln-
tamna Latua vuo3lt-
lrh Suom.r l..tu-
p.lllntokrlteed3tOn
mukelrortl. TXsst
moltl rvu.t.a ulko-
puollnen, vlrrlllnen
hadunarvloltllla,
k rtoo Bonson.

7500, ongelma kidautuu hallintajiirjestel-
miiiin, joka puolestaan huolehtii siitf,, ettd
ratkaisu l<iytyy. Benson suosittelee tlti
keinoa ldmpimisti.

Euro tyiitlist6l

Yrjo Benson on siti mieltd, ette euroon
siirtyminen on vakuutusalalle suurempi
haaste kuin ehki arvataankaan.

- Oman arvioni mukaan euro on tyo-
miiirdltddn 2-4 kertaa suurempi kuin
Y2K-ongelman hoito. Y2K-ohjelmat voi-
tiin muuntaa kuntoon yksitellen vlhin
erin. Euroon liitryvet ohjelmat otetaan
kuitenkin todennikoisesti kiiyttcicin yh-
delld kerralla, vuodenvaihteessa 200I-
2002.

Euro-hanketta varten rydelekejeries-
telmin osapuolet perustavat niiille niiky-
min testausympdriston jo ennen ensi ke-
sii. Tyo kestii euron kiyttoonottoon
saakka eli vuoden 2002 tammikuuhun
asti.

- Euroon siirtymisen kustannukset
rycieliikejfiestelmdssd ovat varmasti useita
kymmenii miljoonia markkoja pelkiistiiiin
henkilokuluina laskien, arvelee Benson.

Kovaa teknologiaa edustavan IT-pal-
veluyrityksen johtajaksi Yrjo Benson pu-

iso urakka

$ttieHlt<e
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Yritl Benson
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huu harvinaisen paljon pehmeistii asioista:
laadusta, arvoista, perheesti ja vapaa-ajasta.
Hinen tyylinsi puhua on uskottava ja mu-
kaansa tempaava.

Octel on hionut viime vuoden puolella it-
selleen arvot, jotka ovat viime syksyne hyviik-
sytyn, viisi seuraavaa vuotta kattavan strategi-
sen suunnitelman terkee osa. Niitii arvoja
ovat luotetta!'uus, uusiutuvuus, avoimuus ja
tulokellisuus.

Arvot on mietitty yhdessii jokaisen octe-
lilaisen kanssa. Esimerkiksi avoimuus tarkoit-
taa muun muassa sitd, ettl tietoa ei ole lupa
pantata, asioista on puhuttava rohkeasti ja
kaikesta on tiedotettava oikein, oikeille ihmi-
sille ja ajallaan.

Arvot korkealla

Eikii Octel aio suinkaan tyrkiti arvojaan p6y-
tilaatikkoon polyttymiiiin. Benson sanoo,
efte esimerki.lisi kaikki yhtion kehind.mishank-
keet arvioidaan mycis arvojen toteutumisen
ndkovinkkelisti: vieviitkci ne arvoja oikeaan
vai vilriin suuntaanf

- Kun palkkaamme uusia ihmisii taloon,
katsomme myds heidiin sopilrruttaan arvo-
jemme kannalta, jatkaa Benson.

|otta arvot pysyisiviit kirkkaana mielessd,
tydpoydille ilmestyy vaikkapa hiirimatto, josta
ne voi joka piiivi lukea. Tai rintanappi.

- Yrirysjohdon on jaksettava puhua ar-
voista jatkuvasti, uudestaan ja uudestaan.
Vain silli tavalla ne sisdistetddn, vakuuttaa
Benson.

Octel on tehny't myos asiakaspalvelun laa-
dun parantamiseen tfitiiiiviin ohjelman.

- Mittaamme toimintamme laatua vuosit-
tain Suomen laatupalkintokriteeriston mukai-
sesti. Tiissd meitt avustaa ulkopuolinen, viral-
linen laadunarvioitsija, kertoo Benson.

Benson nrli Octeliin EDS Electronic Data
Systems-nimisen kansainviilisen pityksen pal-
veluksesta. Sitd ennen hen on ollut muun
muassa IVO :n palkkalistoilla parikymmentd
luotta. Kaikki ryot liitqvet tavalla taikka toi-
sella tietojenkiisittelyyn ja toiminnan kehittd-
miseen.

Pohjois-Haagassa syntynyt ja Keravalla
asustava stadin kundi viihtyy parhaiten asun-
toautossa, Lapissa tai sitten merellisessd ym-
piristdssii veneen kanssa.

- Suolaista vette tai lunta pitiiii olla liihet-
qvillii, unelmoi Benson. |a perheen iiiiniii.

Hoostottelu I o u ko M o i la n ne n
W Kuvo Jouko Laitinen

Reiio Yanne
Eltiketurvokeskuksen
johtovo ekonomisti

ansainvilisesti h).viksyt-
wjen tilastointiperiaattei-
den mukaan ryoelikelai-
tokset kuuluvat julkisyh-

teisoihin (general government).
OECD, Euroopan unionin tilastovi-
rasto Eurostat ja Tilastokeskus laskevat
laitoksille maksettavat rvoelikemaksut
veroihin. Sopimuspohjaisen mldritel-
mln ja sen soveltamisperiaatteiden
mukaan on siis selvdi, etti tyoeleke-
maksut ovat veroja.

Vero on sovellettavan mddritelmdn
mukaan pekollinen vastikkeeton suori-
tus julkisyhteisolle. Vastikkeettomuus
tarkoittaa, ette etuudet eivdt ole suh-
teessa maksuihin. Julkisyhteisolle suo-
rittaminen sislltli myos sen, ettd mak-
sua ei kerdtd kenellekiin yksityisesti tai
mddrdtarkoitusta varten. Mddrdtarkoi-
tusta varten kerddmistd - jdrjestelmd-
kohtaista korvamerkintdd - ei nykyisel-
lidn tilastoinnissa endd juurikaan sovel-
leta erottelevana tekijdnd. OECD:n ti-
lastointiperiaatteidcn mukaan tosin tar-
kemmassa luokittelussa erotetaan pa-
kolliset sosiaalivakuutusmaksut.

Tydetikem aksut vasti kkeellisia

Tyoellkemaksut ovat pakollisia, mutta
ryoeldkemaksuja voi perustellusti vdit-
tld vastikkeellisiksi. Maksut maksetaan
tyotulon perusteella ja yleisesti vastike
eli tyoelike miiriyqy myos wotulon
eli maksujen perusteella. Tosin muun
muassa se, efte vain tyosuhteen loppu-
r.uosien palkka vaikuttaa siite ryosuh-
teesta karttuneeseen eltkkeeseen, aihe-
uttaa, ettd elekc ei ole aina suorassa
suhteessa maksettuihin maksuihir-r.
Myos karttumisen alkaminen vasta 22
iklruoden jdlkeen, karmrminen esimer-
kiksi wottomyyspdivrrahan ajalta ja yh-
teensovitus ("prosenttikatto") joissakin
tapauksissa vaikuttavat samoin.

Kun maksun vastikkeena on va-
kuutusturva, korvaus ei luonnollises-
tikaan yksilotasolla voi olla suorassa
suhtcessa maksuihin, vaan ainoastaan
riskeistd ja vastaavista korvauksista las-

Tytielike-
maksu

- vero vai maksu?
kettava odotusarvo. Palovakuutukses-
takin saavat korvauksen muodossa vas-

tiketta vain ne, joiden talo palaa, mut-
ta kaikki saavat vakuutusturvan.

Osa vakuutusmaksuista rahastoi-
daan. Karttuneista eldkeoikeuksista ja
rahastoista pidetdtn kirjaa periaattees-
sa yksilotasolla. Karttuneet oikcudet
ovat omaisuuden suojan piirissi. Voi-
ko rahastoa kartuttavaa sddstdmistikin
kutsua veroksif Osa ryoeldkemaksusta
on huomattavasti tarkemmin korva-
merkitty kuin vain ryoeldkemenojen
katteeksi yleisesti.

Ongetmat veroasteessa

Mitd merkitysti silld on, luetaanko
woelikemaksut veroihin vai eif Voisi
olettaa, etti tyoelekemaksu, joka sa-

malla kartuttaa maksajan tulevaisuu-
dessa saamaa eldkettd, vaikuttaa mak
sajan kdyttdytvmiseen eri tavalla kuin
vero, jolle ei saa vastiketta henkilokoh-
taisesti. Tvonantajan maksama ryoeld-
kemaksu on tesse ryontekijllle kuulu-
vaa "jatkopalkkaa". Se, miten jokin
asia tilastoidaan, ei vaikuta kansalaisten
kiyttiiytymiseen, mutta se vaikuttaa
piitoksentekijoiden kiyttdvwmiseen.

los Suomessa esimerkiksi muotoil-
laan finanssipolitiikan tavoitteeksi
alentaa veroaste Euroopan unionin
jlsenmaiden keskimtdriiseen arvoon
tai sen alle, tavoitteen tosiasiallinen si-
sllto on miti suurimmassa miirin riip-
puvainen siita, mite veroasteeseen lue-
taan eri maissa. Tunnetusti \eroastc
kattaa maittain vaihtelevan osan eldke-
jdrjestelmistd, Suomessa kiytdnnossd
kaikki eldkkeet.

Toinen seikka on se, ette ansiosi-
donnaisten jlrjestelmien osuudet ve-
roasteessa vaihdellevat maittain. l'lei-
nen veroastetavoite jdttII huomiotta
sen, etta niiden jdrjestelmien maksut
vaikuttanevat eri lailla kansalaisten
kdyttdyrymiseen kuin muut verot. Ve-
roastetavoitteen muotoilu keskimdd-
rdisen tason arulla on jo ndiden seik-
kojen takia ongelmallista.

ltAe/6ire E



E Yritys menestyy, ios henkiltistd voi hyvin
Yrltyksen menestymlsti la henkl-
ldstdn hyvinvolntla sellttivl5 yhtel-
sl5 teklidltfi ollvat ty6tolmlnnan
hyrl organlsolntl, soplvat ty6n
psyykkiset vaatlmukset, hyvlt kou-
lutus- ia kehittymlsmahdolllsuudet,
eslmiestukl, tllmlty6 seki vnhllset
ristirildat tyiissI.

I Tiedot itmenevdt Ty6terveyslaitok-
sen, Etdketurvakeskuksen ja Helsin-
gin kauppakorkeakoutun toteutta-
masta tutkimuksesta, ioka kohdistui
metalliteollisu uden ja viihittiiiskau-
pan toimipaikkoihin. Tutkimuksessa
ty6paikkoien kehittdmisen viilineitii
etsittiin ensisiiaisesti organisaation
rakenteen ja toiminnan alueilta.

Kysetyihin vastasivat 235 toimipai-
kan johdon edustajat. Henkit6st0n
edustajista kyselyyn vastasi z 599
henkit6ii.

Henki[6st6n tydkyvyn ia psyykkisen
hyvinvoinnin edistdmisen keskeisiii
keinoja ovat tydn hyvd organisointi,
esimiestuki, henkikistOvoimavaroien
tukeminen, henkildstcin vaikutus- ja
keh ittym ismahdollisu u ksien tisiiiim i-
nen, tiimity6 sekd kuormittavien ty6n
psyykkisten ja fyysisten vaatimusten
keventdminen.

Tyciu upu m u ksen vEhentdmi nen
edellyttiiii tulosten mukaan ennen
kaikkea tyOn psyykkisten vaatimusten
eli kiredn tycitahdin, tycipaineen ja
tycin henkisen raskauden vdhentimis-
ta.

Hen kildstdn tytikyvyltti ia hyvi n-
voinnilla tycissii oli yhteyksiii yrityk-
sen menestymiseen. Huonosti menes-
tyneissi toimipaikoissa henkil0stdn
tytikyky oli useammin huono kuin hy-
vin menestyneissd toimipaikoissa.

Tuotteiden riiiitiil6inti ia toiminnan
suuntaaminen tietyilte asiakasryhmil-

le vaikuttaa mydnteisesti etenkin
pienten toimipaikkoien kitpaituky-
kyyn. Markkinointia ia tuotekehittelya
voidaan edistiiii purkamalla hierarki-
oita seki laalentamalla henkildstO-
koulutusta koskemaan mahdollisim-
man monia henkitcist6ryhmid. Organi-
saatioon sitoutumista voidaan lisitd
ennen kaikkea parantamalla t0iden ja
tyriaikoje n joustavuutta, esimiestu-
kea ia vaikutusmahdotlisuuksia tycis-
s6. Myds tiimitydttii ja palkan sitomi-
se[[a [iiketutoon voidaan edistdd hen-
kitdstdn sitoutumista.

Eri toimialoilla merkittlvil eroja

Metalliteollisuuden toimipaikat me-
nestyivdt viihittiiiska u pan toimi pai k-
koia paremmin kiiyttcikateprosenti n

perusteetla. Kaupan toimipaikat se[-
viytyiviit puolestaan metallia parem-
min markkinoinnissa ja tuotekehitte-
lyssd sekd kyvyssiiiin sitouttaa tydn-
tekijit toimintaansa.

Kaupan henkil6stdn psyykkinen hy-
vinvointi oli parempi ja henkitcistri si-
toutui voimakkaammin ty6paikkaansa
seka harkitsi harvemmin etiikkeette
siirtymistd kuin metallin henkitdst6.

Toimialofen erilaisuuden vuoksi on
vaikea arvioida missd mddrin henki-
l6stdn hyvinvointi on edistdnyt me-
nestymista. Kaupan alaan kuuluvissa
toimipaikoissa oti pyritty pitamaan
ytlii i kiiiintyvien tydkykyii enem mdn
kuin metalliteotlisuuden toimipaikois-
sa, mikd selittdnee osaltaan kaupan
menestymistd.

Hyvddn menestymiseen liittyi myOs
se, etta yli kolmannes kaupan la vain
noin viidennes metallin toimipaikko-
jen johdosta ja henkitdstdstii piti or-
ganisaation terveytta hyvilnii. Organi-
saation terveyttd kuvaavia tekijOita

ovat muun muassa yhteinen ta-
voitteiden asettaminen, keskus-
telu ongelmista, vastuun fakami-
nen, avoin viestintd la tiedotta-
minen, kiireen hillitseminen, in-
novatiivisuus ja uusien asioiden
kokeileminen.

Toimihenkiliit iaksavat tydnteki-
j6iti paremmin

Toimihen kil0t kokivat tydkykyn-
sii ia psyykkisen hyvinvointinsa
paremmaksi kuin ty6ntekijiit,
vaikka toimihenkilOiltii oti ko-
vempi kiire. Toimihenkil6t otivat
myOs ty0paikkaan sitoutuneem-
pia. Metallin tyontekiitit kokivat
lisiiksi toimihenkilditii enemmiin
tyciuupumusta. Ndmd tulokset
eivdt tue viimeaikaisia kiisityk-
siii, foiden mukaan toimihenkilOt
voivat huonommin kuin tydnte-
kijiit. Naisten psyykkinen hyvin-
vointi oti parempi ia he olivat
tycipaikkaansa sitoutuneempia
kuin miehet.

Kaupan alatla miesten tyriky-
ky ja hyvinvointi oti kuitenkin
naisia parempi. Tulos liittynee
siihen ettd kaupan alalla miehet
ovat usein esimiesasemassa.
Nuoret olivat ikiiiintyvid uupu-
neempia vaikka nuorten ty6kyky
oti ikiiiintyvien tyrikykyii parem-
pi. lkiiiintyviit olivat molemmilla
toimialoitla tyripaikkaansa sitou-
tuneempia ja etenkin kaupan
alalla ikiiiintyvien psyykki nen
hyvinvointi oli nuoria parempi.
Valtaosa nuorista ja liihes puolet
ikiiiintyvistii tydntekif Oistii piti
ammattitaitoa edistdvdd koulu-
tusta tarpeetlisena oman tyOky-
kynsd kannalta.

f,ielan kuntakohtaiset tilastot internetissfi
I Maatalousyrittiilien eldketaitos (Meta) avasi internet-si-
vuillaan laaiat titastosivut. Saatavitta on nyt runsaasti tietoa
lokaisen kunnan, TE-keskuksen alueen ja koko Suomen maa-
talouden sosiaaliturvasta. Metan sivut ldytyvdt osoitteesta
www.mela.fi. Tilastosivuille pddsee valitsemalla kohdan Ti-
lastot. Sivuilte on nyt pdivitetty viime vuodenvaihteen mukai-
set Iuvut.

Melan tilastoista saa kattavaa tletoa oman atueen maata-

lousyrittdjien sosiaaliturvasta. Siettii selvidd, paljonko atueet
la on MYEL-vakuutettula vitjetii6itti ja titofa sekd monelteko
Mela maksaa eliikett6 la kuinka paljon. Entii patjonko titojen
miiiirii on viihentynyt viimeisten viiden aikana eti EU-aikana.
Tautukot, kartat la kuviot antavat tarkkaa tietoa.

Joissakin kunnissa voi otla yksittdisen tiedon kohdatta tyh-
ia kentta. TiiltOin kuntakohtainen Iuku on niin pieni, etta sita
ei voi tietosuolasyistii itmoittaa. (Mela)
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Eurosihkeitfi

I Hallituksen tatouspotiittinen ministe- maatio ilmestyy e[Skeotteisiin ia -piiii-
rivaliokunta antoi tammikuussa periaa- tdksiin vuoden zoor aikana, on kysy-
tepidt6ksen siiti, kuinka euroa sove[[e- myksiin varauduttava. Tiedottajien ko-
taan eldkelains66diinndssd vuodesta kous pddtti, ettd vuodelle zoor tehdddn
zooz alkaen. Tiimiin iiilkeen virisi kes- eliikeiiiriestelmdn yhteinen euroesite.
kustelua koko ty6etiikejiirjestetmiiii Esitteen sisdltd tismentyy vuoden zooo
koskevan, euroasetuksia tiiydentiiviin aikana. Esiteprojektia vetdd Johanna
erillislain tarpeesta. Garam, ETK:sta.

Eldketurvakeskuksen hattitus piiiitti
maalisku u n a lussa, ettii tyoe tii ke jd rles- Euron kayttdtinottohanke
telmdssd voidaan toimia olemassa ole-
vien euroasetusten pohialta ilman erit- ElSketurvakeskuksessa on perustettu
listii, ty0etiikeieriestelman omaa euro- Euron kiiytt66nottohanke, jonka tehtii-
[ainsiiiidiint6ii. Niiin ollen euroasioissa vdni on varmistaa, ettd Eldketurvakes-
edetidn iatkossa Etiketurvakeskuksen kuksen eri atk-soveltusten euromuutok-
ohjeistuksen varassa. Eliketurvakes- set tulevat tehdyksi. Hanke alkoi vuo-
kuksen yleiskirjeetlS (A S/zooo) on an- den 1999 topulta ja piiiittyy syksyltii
nettu talouspoliittisen ministerivalio - 2ooz. Hankkeen pdikoordinaattorina
kunnan tammikuisen periaatepiiiitcik- toimii Eeva Kirveskoski E16keturvakes-
sen johdosta jo atustavasti ohieita siitii, kuksesta. Hanke kiisittiiii muun muassa
kuinka euroa tycietiikejiirjestelmdssd e[6kerekisterin eurokonversion sekd
sovelletaan. tyrisuhderekisterin ja eldkerekisterin re-

kisterdintisddntOien ia otteiden eurois-
Ellikejtriestelmttle tamisen.
oma euroesite Eldkelaitosten ia ETK:n vdlisessd tie-

toliikenteessd on io sovittu rahatieto-
Tydetiikeiiirlestelmin tiedottajat ko- koodin kiiyt6stii. Eliikelaitokset pddse-
koontuivat alkuvuodesta keskustele- vat testaamaan suorasiirto-otteita ja re-
maan eurotiedotuksen tarpeesta. Euro kister0intiS r.3.zoor atkaen.
ei ole vield aiheuttanut kysymystulvaa
etiikelaitoksiin, mutta kun euroinfor- Marjukka Hietaniemi

Laskentaopas
ajan tasalle

I Ty6eliikkeen laskentaop-
paan aiantasaistettu painos
ilmestyy toukokuun atku-
pdivinii. 0pas maksaa 3o
markkaa kappateelta. Sitii
voi titata Etiketurvakeskuk-
sen postittamosta puheli-
mitse numerosta (o9) r5rr
tai sdhkdpostilta osoittees-
ta postitus@etk.fi . Myris
ruotsinkietinen versio ilmes-
tyy kevidn aikana.

Eltke-Fennia

I Keskindisen vakuutusyhtiO Etii-
ke-Fennian sisiiisen tarkastuksen
johtajaksi on nimitetty kauppatie-
teiden maisteri Tuulikki Hetp.

ltmarinen

I Risto Salo on nimitetty Keskiniii-
sen Eldkevakuutusyhti6 llmarisen
kehittiimispiiiiltikdksi tuotanto- ia
keh ittiimisyksikkri0n. I Imarisen
patvetukseen hiin siirtyy Pohlotas-
ta.

LEL Ty6e[Skekassa

I Kauppatieteen maisteri fohanna
Huttunen on nimitetty LEL Tyrietti-
kekassan sijoitusyksikk66n back-
office -piiiitlikOksi.

Kauppatieteen maisteri Heini
Linnainmaa on nimitetty henkitds-
ttin kehittiimiskonsu ltiksi.

Kauppatieteen maisteri larmo
Aatto on nimitetty LELTy6etiike-
kassan talouspiiiilli kOksi.

Verdandi-yhtitit

I Ekonomi Timo Sairo on nimitetty
Verdandi-yhtiriiden Pohjanmaan
atueen uudeksi atueiohtaiaksi. Sai-
ro on toiminut vuodesta 1985 liihti-
en Pohjola-yhti6issd, viimeksi asia-
kaspalvelu johtaiana.
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Ytimiirflinen rintamalisi nousi

I Pelkkiiii kansaneldkettii tai pientii
ty6etiikettii saavien rintamaveteraani-
en ylimiiiiriiinen rintamalisd nousi huh-
tikuun alusta enimmiltiiSn 352 - 437
markkaa kuukaudessa. Korotus mak-
setaan takautuvasti viimeistaan syys-
kuussa. Ylimiiiiriiinen rintamalisd on
korotuksen iiilkeen enintddn 45 pro-
senttia kansanelikkeen entisen [isii-
osan mddrdstii eti 793 - 984 markkaa
kuukaudessa perhesuhteista ja kunta-
ryhmiistii riippuen.

Ylimiiiiriiinen rintamalisd on veroton
etuus. Sen m6616 alenee asteittain rin-

tamaveteraanin tuloien perusteetla.
Kun tydeliiketulo ylitttiii rooo markkaa
kuukaudessa, ylimidrdinen rintamali-
sd on vastaisuudessa 25 prosenttia
kansaneldkkeen entisestd Iisdosasta
kuten nykyisinkin.

Ylimiiiirtiisen rintamalisdn korotta-
minen on ottut io pitkiiiin veteraanijdr-
jestOien ia valtakunnallisen rintama- ja
veteraaniasiain neuvottelukunnan tir-
keimpiinii pitiimii veteraanietuuksien
parannus. Korotus parantaa noin z3
5oo pienitutoisen veteraanin taloudel-
lista asemaa merkittiiviisti. (stm)
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3() years of statutory pension
insurance for the self-employed

I The pension acts for the self-employed
reached the age of 3o this year. They have
played an important role in the structural
change in society, both in agriculture (the
Farmers' Pensions Act, and the special pen-
sions for farmers) and in the labour market
after the recession, where many previous em-
ployees have set up their own business.

The Finnish statutory earnings-related
pension scheme is said to be all-inclusive,
also in the sense that there is no room for
speculation when distinguishing between an
employment contract and setf-employment; a
person who is working is either an employee
or a self-emptoyed person. If self-employed,
he will pay the same contribution as an em-
ployer would pay for him. Many Central Euro-
pean countries face problems when trying to
find ways to insure fictitious self-employed or
in-betweens.

The attitudes among the self-employed
concerning their pensions are not atways
positive. When some self-employed think it is
cheaper to take out private pension insur-
ance, they do not realise that the statutory
earnings-related pension inctudes diverse
pension protection for early retirement,
which, in fact, also has been used by a
number of self-employed persons in practice.

The self-employed persons' pension
plans have been developed at the same pace
as those of the employees and in co-opera-
tion with the organisations of the self-em-
ployed. The acts were created to meet the de-
mands for equality, which should be the basis
for development also in the future.

Adequate pension insurance at
a reasonable cost

I When the 3oth anniversary ofthe statutory
pension plan for the self-employed was cele-
brated in March this year, Mrs Maija Perho,
Minister of Social Affairs and Health, empha-
sised that the self-employed can reach ade-
quate pension security at a reasonable cost.
The relationship between the income report-
ed by the self-employed and the future pen-
sion is ctear; small pensionable earnings give
a small pension. The main problem is that the
self-emptoyed base their insurance on too
low an income, as they consider statutory

pension insurance too expensive. Since the
setf-employed themsetves determine the in-
come reported for pension insurance purpos-
es, they would reasonably be expected to re-
port an income that would correspond to
their own work input.

Despite the arguments, statutory pen-
sion insurance is realty not expensive from
the point of view of the self-employed. The
state is contributing, as it guarantees the fi-
nancing ofthe pension plan to the extent that
insurance contributions are not sufficient to
cover annual expenses. Moreover, the contri-
butions are fully deductible in taxation.

Last year the average earnings of an em-
ployee in the service of a small-scale employ-
er was FIM 112,ooo, whereas the average in-
come reported by the seliemptoyed hardly
reached FIM 8o,ooo. As pensions are calcu-
lated on these earnings, it is no surprise that
a recent survey ofthe Central Pension Securi-
ty lnstitute showed that more than 7o per
cent of the self-employed were dissatisfied
with their statutory pension.

A reported income set at too low a level
may also indirectly affect the eligibitity for
other social security benefits, such as the
right to a part-time pension or earnings-relat-
ed unemployment allowance. The advantages
ofstatutory penslon insurance are most obvi-
ous in the event of incapacity for work or dis-
abitity.

Changes in contribution rebates for
new businesses

I The conditions for persons setting up a
business are being changed to meet today's
needs. The practice has been that a person
under 43 setting up a business has been enti-
tled to a 5o% rebate ofthe full insurance con-
tribution for the year when business is set up,
and for the two following years. The rebate
has been given only for the first self-em-
ployed business, even if it may have been
ctosed down before the maximum rebate pe-
riod has ended.

Through the reform which should be im-
plemented in zoor, the age-limit will be re-
moved, the reduction rate will fall to z5%, but
will be allowed for four years. The rebates
system wi[[ also apply to a second start-up of
business if the first self-employment has last-
ed for less than four years.

The main purpose ofthe rebates system
for new entrepreneurs has been, and wil[ be,
to enable the self-employed to insure their
business activities on an income correspond-

ing to their actual work input already from
the start, even ifthe earnings leveI still may
be unstable.

Report explores the possibilities of
raising the general retirement age
as [ife expectancy increases

I When the Finnish statutory earnings-relat-
ed pension scheme was created in the early
196os, a 65-year-old was expected to live for
another 13 years. Now the estimate has risen
by four years, and the trend wiLl continue if,
and when, living conditions stilI improve. Mr
Jaakko Tuomikoski, Deputy Managing Direc-
tor of llmarinen Mutual Pension lnsurance
Company, who lead the working group pre-
paring a report on the subject, states that life
expectancy increases by about one month in
a year, or by one year in a decade.

Finns are living longer and longer, but
the good news also has its price. People must
stay longer at work, and the general retire-
ment age, 65, must be raised. Many people
wil[ not reach the present assumption of 4o
years of earnings history, due to factors such
as studies and later entry into the [abour mar-
ket. Thus, their time as active payers of pen-
sions will be shorter than that of previous
generations. However, the scheme is not suit-
ed for dramatic changes as the development
spans over long periods of time.

Mrs Christina LindeL[ of the Central Pen-
sion Security lnstitute, who compited the re-
port prepared by the working group, devel-
oped a technique for gradually raising the
generat retirement age by means of life ex-
pectancy coefficients. Thus, the pension age
would be softly raised on a monthly basis cal-
culated on the year of birth.

Borbro Killd
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ffikansantaloustiedettt
Taloustiede on suurta ja tdrkeii. Sen ongelmatkin ovat suuria ja tirkeitii. Tavallinen tallustaja ei niisti
juuri muuta ymmdrrikdin.

Sar,usilakka on pieni, mutta tdrkel on sekin, vallankin sellaiselle makuun pdisseelle, joka jostain
syystd sijaitsee vakituisesti Suomen sisimaassa.

F{erkkusuu, joka koppaa kuparilta kiiluvan nyyttinsii suoraan Raahen kalasatamasta uunin ddrel-
tt, ei pysty tajuamaankaan, mit[ salrrsilakka joutuu kirsimf,dn, ennen kuin ehtii Iisalmeen saati Var-
paisjdrvelle. Se, mitd Iokinenkin liihikauppansa kylmitiskistd saa) on endi tuoreen savusilakan kaukai-
nen sukulainen, ammoin sitten menehtynyt ja valkoiseen sryroksiarkkuun haudaffu esi-isd tai -eiti. Eike
siint mitiin, soisihin senkin, jos se olisi aloittanut idisyytensi niin kuin saurkalan kuuluu, kuivahta-
nut ja syventdnyt makuaan. Sellainen sal'usilakka ei kun pysyy ja paranee.

Vaan kun on tdmi jalostusaste. Sitd on viilttemette nostettava. On luotava lisdarvoa. Sarusilakka
on siiti hankala tuote, ette se on vallan valmis. Se on vuosisatojen kehityksen tulos, tuotantoevoluu-
tiokaaren looginen piiiitepiste. Ei sitd juuri jalommaksi enea saa. Semmoisenaan se on poytlin pan-
tava ja poskeen pisteltdvd. Voihan sen jauhaa ja sekoittaa tahnaksi ja tunkea putkiloon, mutta sar'.usi-
lakkaahan se ei silloin enid ole.

Vaan jos kalanjalostuksessa on syntynyt umpiperd, niin jatketaan vedenjalostuksella, joka ilmeisesti
on tulevaisuuden ala.

Hanasta ry6pytessiiin vesi maksaa vihdn yli viisi markkaa kuutiolta. Kun vaikkapa |okinen ostaa
site vaikkapa sarusilakkana liihikauppiaaltaan, sen hinta on viihiin yli kaksikymmenteviisi markkaa ki-
lolta.

Listarvonmuodostus on merkittivdi.
Ongelmaksi jdi, ettei veteen hukutettu sanrsilakka endd maita ja mantuja matkattuaan ole sal'u-

silakka. Se on savusilakan kuoressa hyllyva leje kosteaa muusia, jolle kalan sisdkalut antavat maun.
Tarkoitus ei ole pelkdstdin narista ja ruikuttaa vaan myos pyrkiii kaikkia osapuolia ryydytteveen

ratkaisuun.

]okinen olisi kylld valmis maksamaan sawsilakastaan kolmekin lqymppie kilolta, jos vedenjalostuksen
voisi unohtaa kokonaan. Tosin ylimiiriisen vedenkin hinta nousisi saman tien, ja taloudellinen kii-
hoke ei kun voimistuisi.

Ehkepe ylimidrdisen veden voisi pakata pieniin muovipusseihin ja jaella sa''r.silakan ostajille erik-
seen. Kun polttonesteiden hinnat ovat nousussa, vette on rurha kuljetella poikkimain. ]okainen kaup-
pias voisi tdyttdt pussit omasta hanastaan. Niin syntyisi selvtf, logistista etua.

|a ennen kaikkea Iokinenkin saisi taai.liurnnon sal'usilakoita.
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Tarkista e tt keti etos i !
Pyyda ty6ettikeote!

Etdketurvakeskus on uudistanut kortin, jo[[a kansatai-
nen voi helposti ja maksuttomastitilata oman tytieldke-
otteensa. Tilauskortti on saanut aiempaa virkedmmEn
ulkoasun, jotta sen huomioarvo iakelupisteissH paranisi.
Mytis tekstejd on muokattu entistd hetppotukuisemmik-
si. Kortteja on saatavitla ainakin Kelan toimistoista ja

vaku utusyhtitiiden konttoreista.
Painotuotteena tilauskortti on varsin erikoinen:

tietosuojan vuoksi kortti on piilotettu sutjettuun
kuoreen. Tilaajan on vain uskottava, ettii piiiittim-
mHiselte lomakkeelle kirjoitetut tiedot kopioituvat
nHkymdtttimissl olevaIte samantaiseIte.

fxl EIAJ(ETURVAKESKUS
PENSIONSSIff DDSCENTRALEN

ooo65 ELAKETU RVAKESKUS . ooo65 PE NSION SSKYD DSCE 1{TRALE 1{ . www.etk.fi
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