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Vaalien aila on puolustettu kilvan hyvinvoin-
tivaltiota ja kiistelty verojen alentamisesta.
Kaikki haluaisivat helpottaa ainakin palk-
katulojen verotusta, mutta samalla satsata

lisdd terveys- ja hoivapalveluihin. Kukaan
ei vaadi elakkeiden tai tytittcimyysturvan
leikkaamisra, mutra kiiyhien asemaa pitdisi
paranraa ja lapsilisie korottaa.

Keskustelun perusteella Suomi on hyvd
maa, jossa hyvli tarkoittavat puolueet
vastaavat kansan huutoon. Merkittlvilll
poliittisilla johtajilla on todellisuuden
tajua ainakin sen verran, ettl kertovat
erilaiset n:ikemyksensi mytrs tuon hyvdn
rahoitusmahdollisuuksista. Kyllii kansaki n

realiteetteja ymmirtli. Vakaa taloudenpito
ja valtionvelan mddrd(n hallitseminen) on
HS-gallupin mukaan Ilnestdjien toiveissa

kahdeksantena eli alkupddssd 40 hyvln asi-

an listalla. Kansalaisten listan kdrjessd olivat
sairaiden ja vanhusten hoito. Talouskasvun
jatkuminen sijoittui vasta listan keskivai-
heille, mutta voitti lapsilisien korottamisen,
eldkeiklkysymyksen ja luonnonsuojelun.

Koriattavaa siis riittil, hoitoa vaaditaan
ja tukea luvataan. Niiti kuunnellessa tun-
tuu, ettd elamme tiukkoia aikoja ja ahdis-
tumme tulevaisuuden haasteiden edessi.
Kuitenkin Suomi kuuluu tilastojen valossa

hyviln seuraan. Voimme kansainvllisesti
verraten paremmin kuin kansanluonteemme
sallisi mydntril.

Hyvin usein kohtaamme viitteitl, ettl
hyvinvointivaltio on vaarassa, veronalen-
nuspaineet sy6vdt palvelujen rahoituksen,
Suomi erkaantuu pohjoismaisesta mallista
ja errd vdestiin ikllntyminen vaarantaa
julkisen talouden kestokyvyn. Vaikutelmaa
tehostavat vieli markkinauskoisimpien
optimistien kokemat menetykset ja rikastu-
mishaaveiden haalistuminen.

Suomalaisilla on ilmeisesti kohtalaisen
realistinen perustuntuma todellisuuteen,
vaikka sen hahmottaminen ei tilastojen
perusteella ole aina helppoa. Esimerkiksi
hyvinvointivaltioiden olemuksesta saadaan

esiin erilaisia totuuksia, jos vertaillaan vero-
tuksen ankaruutta, julkisen talouden kokoa
ja sosiaalimenojen tasoa.

Ensi nikemllti mieleen nousee helposti
kysymys, miten Suomessa aikaansaadaan
liki ruotsalaisella veroasteella vain etell-
eurooppalaista sosiaaliturvaa. Tarkem min
katsoen havaitaan, ettei Suomi pIrjIi
vertailuissa ollenkaan huonosti. Olemme
vain omilla plittlksillimme rakentaneet
sellaiset jtrjestelmlt ja suostuneet vertail-
tavuuden vuoksi sellaiseen tilastointiin, ettd
vaikutelma nolottaa.

Verotuksen ankaruudessa lukeudumme
Pohjoismaiden tapaan ylimpiln lokeroon,
emrne kuitenkaan ihan karkeen. Sosiaali-
menojemme osuus bruttokansantuotteesta
ovat kehittyneiden maiden korkeimmasta
palste, periti kolmantena. Takanamme
ovat muun muassa Saksa, Itdvalta, Iso-
Britannia, Alankomaat, Belgia )a tietenkin
Yhdysvallat. Veroja peritl:in siis paljon ja

niin kallista sosiaaliturvaa yllapidetaan,
ettei sosiaalivaltion kannattajilla pitlisi olla
tuon perusteella valittamisen aihetta.

Net to m:i d ri isiss i sos iaalimeno issa

asemamme muuttuu jo hieman toiseksi.
Alitamme Saksan sosiaalimenojen BKT-
osuuden ja tulemme Italian, Itlvallan
tasolle. Kuva tismentyy vield lislri, kun
tarkasteluun otetaan mycis yksityiset sosi-
aalimer.rot, joilla monissa maissa kustan-
netaan elekkeitl, tapaturmakorvauksia ja
terveydenhoitoa. Nyt olemmekin OECD:ssd
laaditun vertailun mukaan sosiaaIimenojen
suhteen kehittyneiden maiden joukossa hy-
valla pistesijallx, mutta vain hitusen edelli
Isoa- Britanniaa tai Yhdysvaltoja.

-fuossa asemassa ei ole suuremmin
valittamista tai selittlmisti, suunnilleen
sinne olemme pyrkineet ja pdisseet. Tdmri
tieto ja tulema saadaan vasta sellaisista ti-
lastoista. jotkr on laadittu hyvin ja joist.r on

puhdistettu mahdollisimman tarkkaan i:ir-
jestelmlerojen vaikutus. Raakamateriaalista
tehdyt suorat vertailut voivat johtaa vdlriin
pd:itelmiin.

Suomen veroaste ndyttdd todellista
korkeammalta, koska siihen luetaan muun
muassa lakisditeisten eIikevakur,rtusten
maksut. Samantapaisia etuuksia rahoite-
taan monissa muissa maissa muun muassa

yritys- tai ammattialakohtaisten yksityis-
ten vakuutusjdrjestelyjen kautta. Toinen
pullistuma veroasteeseemme .ia sosiaalime-
noihimme tulee some-kdytdnniistl, jonka
mukaan monet julkisen vallan maksamat
toimeentuloetuudet maksetaan mei[[a brut-
tomllrdisind, mutta luetaan verotettavaan
tuloon. Kokonaisvaikutelma menee sen

verran vikaan, ettd julkisesti esitettlviin
tilastoihin pit:iisi aina liittli tuoteseloste.
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Miesten YEL-ty6tuto
tu lokeh ityksestii jiil jessii
Naisten [amavuosien tydansiot
ldhes kuopassa
Vuosina ry89-9o toimintansa aloittaneiden miesyrittalien
tytjtulot etaantyivat YEL-tydtulosta vuosina ry9o-1997.
Vuosina ry89-r99o aloittaneiden naisyrittajien ty6tutot
sitd vastoin saattoivat jaada jopa YEL-tycttuloa pienem-
miksi.

FAKTAA

E16kkeen maksaminen ulkomaitte helpottui
Yksityisen sektorin ty6eliike maksetaan utkomaille elik-
keenhakijan kansalaisuudesta riippumatta. Eldketaitosten
ei siis entiti tarvitse hakea lupaa Eldketurvakeskukselta
eldkkeen maksamiseen kenellekddn utkomaalaiselte.

Valtion etiikkeitii taivutellaan Puron malliin
Vattion eldkkeet eivat taivu Puron ty6ryhman rakenta-
maan uuteen eldkemalliin ongelmitta. Puron el6kemalti
rakennettiin nimenomaan yksityiselle puoletle. VaLtion
eldkkeissti keskeinen ongelmakohta on yhteensovituk-
sesta Iuopuminen.

Kansanelfi kekin ioustavaksi
Vuonna zoo3 kansaneliikkeisiin tutee kaytanniissa vain
viihiiisiii muutoksia. Tytieliikeuudistusten takia kuitenkin
on odotettavissa suuria muutoksia, jotka toteutuvat sa-
maan tahtiin ty6eldkemuutosten kanssa vuodesta 2oo5
a tkae n.

OSASTOT

e e1fr6*
aa oa

4 Ministeri Maija Perho tyytyvfiinen
etdkeuudistukseen:
Naisten elHketurva paranee jatkossa
Sosiaali- ja terveysministeri Maila Perhon mielestii hallituksen esit-
ttimd tydetdkeuudistus on tasapainoinen kokonaisuus. Erityisesti
hiin kiittiiii esityksid, jotka parantavat tulevaisuudessa naisten elii-
keturvaa sekd uudistu kseen liitettyii elinaikakerrointa, jolla varau-
dutaan jatkuvaan keskimiiiirdiseen etinidn kasvuun.

8 Yksityisten alojen tytieliiketait yhteen
- Maalisvaaleissa valittavien uusien kansanedustajien purtavaksi
on tutossa kokonaisuudistus, joka hitsaa yksityisten alolen keskei-
set tytjelakelait yhteen, sanoo Eliiketurvakeskuksen [ainopillinen
johtaja Riitta Korpiluoma.

1I1 elatemaksun ja tytitulon muuttaminen
hetpommaksi yritttijilte
Yrittiijiieliikelakiin esitettiiin muutosta, joka ottaisi nykyistd parem-
min huomioon yritystoiminnassa tapahtuvat tatoudeIiset vaihtetut
fa yrittajiin maksukyvyn muutokset. Yrittiijii voisi kerran kalenteri-
vuodessa maksaa enemmdn tai vdhemmdn vakuutusmaksua kuin
vahvistettu tytitu Io edellyttaisi.

PUHEET{VUORO

7 Minne Robin Hood on kadonnut?
Professori Matti Tuomala kirioittaa tuloerojen kasvusta. Sen osoit-
taa vield julkaisematon Risto Sullstromin tutkimus. Sultstrdm on
tutkinut tu [onjakauman yliipiiiissii tapahtuneita muutoksia r99o-
Iuvulla. Tuloksissa mielenkiintoisinta on se, etta suurituloisimmista
ytin prosentti, zo ooo kotitaloutta, on kahminut kakusta leijonan-
osan.

ITSE ASIASSA KUUTTUT{A

1O Sosiaatigerontotogia etsii ymmerryste
i kiiii ntyviiiin yhteiskuntaan
- Suomesta puuttuu pitktijiinteinen ikiipolitiikka, sanoo ikidntymis-
ta tutkiva Marjatta Marin.
Kuitenkin yhteiskunnallisesti meilla otisi hyvtit ede[ytykset tasa-
painoiselle kehitykselle, koska sukupolvien vdliset suhteet ovat
kunnossa.

18 Komennustytit utkomaille lisddntyneet
- Samaan tahtiin kuin suomalaiset yritykset kansainvalistyvat, tytj-
miiiirii lisiiiintyy Eliiketurvakeskuksessa. los esimerkiksi Ranskaan
raken netaan paperitehdas, se niikyy ty6ssiimme, vt. .iaostopaaltikk6
Pia Wilkman kertoo.

211 ISSn - niktiatapaikka sosiaatiturvan maaitmaan
Kansainvdtinen sosiaaliturvajiirjesto ISSA on toiminut Z5 vuotta. lS-
SAn ty6skentetyyn osatlistuvat Eldketurvakeskuksen iohtaiat Matti
Uimonen ja Hannu Uusitalo pitAvat jariest6n toimintaa tarkeana.

TUTKITTUA

12 Ytitoututetaanko suomalaisia?
Vaest6n koulutustaso on noussut Suomessa tode[a nopeasti vii-
meisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Vauhti on ollut niin no-
pea, etta se on tuottanut 0ECD-maiden jyrkimmiit koulutustasoerot
nuorten ja ikiiiintyviin tydvoiman viilille. Hyviillii syyltii voidaankin
kysyii, lisiiiintyyko tytin ja kou lutuksen vastaamattomuus tulevai-
suuden tydmarkkinoilla?
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Sosiaali- ja terveysministeri Maiia

Perhon mielestti hattituksen esittiimi

tytielikeuudistus on tasapainoinen

kokonaisuus. EritYisesti htin

kiittee esityksid, jotka parantavat

tulevaisuudessa naisten eliketurvaa sekd

uudistukseen [iitettyd etinaikakerrointa,

iolla varaud utaan jatkuvaan

keskimdirtiiseen elini6n kasvuun.

rvvrvveinenJJ J

eI keuudistukseen:

1

IF os ei olisi tarvinnut ajatella valtion maksumiehen
I roolia ia tuleville sukupolville lankeavia kustan-
I nuk.ir, niin kotonaan lastaan hoitavan elekekerty-

- 
I md olisi voinut olla esitettyl suurempi. Terkein;e
I kuitenkin oli, ettd tdltd osin pid saatiin auki.

J Erittdin olennaisena elementtind Maiia Perho

pitdi uudistukseen sislltyvdl elinaikakerrointa,
joka slltelee osaltaan rahoituksen kestdvyyttd. Eli kun ihmiset
ovat terveempid ja elavdt kauemmin, niin varmistaakseen tu-
levina vuosikymmenini tavoittelemansa suuruisen eldkkeen, se

onnistuu vain toitd pidempidn tekemllla. Jos elinaikakerrointa
ei olisi uudistukseen liitetty, niin varmaankin seuraava muutos
olisi sitd koskenut.

Tulevia muutospaineita ministeri ei lnhde tlssi vaiheessa vieli
arvailemaan. Silti hiin muistuttaa, ettd aina aika ajoin nousee

esille kysymys, pitiiisiko palkansaajan saada itse sijoittaa osan

maksamastaan vakuutusmaksusta.
Maija Perho ei kuitenkaan usko, ettd se toisi kovinkaan paljon

lisdarvoa. Eliikeyhtioillehln on omat vankat ammattilaiset poh-
timassa sijoitussalkun sisllttid. Jos yksittdinen palkansaaja olisi
tdmin asian edessl, han ehka turvautuisi saman ammattikun-
nan neuvoihin. Ja varmaan aika harvalla olisi edellytyksid tehdl
omatoimisesti viisaita sijoituksia.

- Sen sifaan tulevaisuuden suuri kohtalonkysymys on, nousee-

ko elakeika jatkossa esityksessi toivotulla taval[a. Sen varaan on

tehty rahoituksen riittdvyyttd ja vakuutusmaksujen nousupaineita

koskevat laskelmat. Jos vaikkapa kymmencn vuoden kuluttua kay
ilmi, ettei keskimllrdinen elakkeelle siirtymisiki ole juurikaan
noussut, silloin varmaan joudutaan uusien muutosten eteen.

Ministeristd on tdysin selvdd., ettei uudistus yksin riitd eldkeiin
nostoon, vaan sen rinnalle tarvitaan tycielemdn kehittdmistl.

a\a
a

oe

pafanee atkcssa
o

I

E[Sminviisaus kunniaan

Ministeri Perho saarnaa mielellaen yhteiskunnan ja tyoellmdn
asenteista ikldntyvii kohtaan, jotta asioiden tirkeys oivallet-
taisiin.

- Kokemusta ja elimdnviisautta on arvostettava nykyistd

\taehre t o 2OOJlL



enemmen. On luotettava, ette ikean-
tynytkin voi oppia uusia asioita. Kun
otetaan kiyttririn uusia tietoteknisid
vdlineiti ja sovelluksia, on varmisrerrava
koulutuksen riittdvyys ja tdydennys- ia
lislkoulutuksen pitld olla johdonmu-
kaista. Myris tyciterveyshuollon ja tyon
ulkoisten olosuhteiden pitdd toimia ja
olla kunnossa, tapaturmariskejd on vdl-
tettava. Kaikki tlmi edellyttdd hyvdl
johtamista, Maija Perho luettelee.

- Aika paljon on rutkirrua rieroa
siird, miten johdonmukainen sa(saus
ikajohtamiseen ja tycihyvinvoinnin
kehittdmiseen vaikuttaa myonteisesti
tytiyksikOn tai yrityksen toimintaan.
Sairaspoissaolot ja varhainen elakcii-
tyminen vdhenevdt. Ty<in tuottavuus
puolestaan kasvaa. Panostukset ovat
siis mycis taloudellisesti kannattavia.
Havainto ei ole pelkastdln suomalai-
nen, vaan siiti on myoskin kansainvl-
listl ndytt<i1.

Mycis hallitus on ollut asiassa aktiivi-
nen. Edellisen hallituksen aikana alkoi
kansallinen ikaohjelma ja tdmd hallitus
polkaisi liikkeelle ty<issd jaksamisen rut-
kimus- ja toimenpideohjelman. Siind on
toteutetru kymmenii ty<iyhteis<ijen ke-
hittdmis- ja tyrihyvinvoi ntiprojekteja.

- Ty<;elamln muurokset yhdessd
tyoeldkeuudisruksen kannustimien
kanssa ndkyvit vasta vuosien saatossa.
Muutosta parempaan on jo nyt havait-
tavissa. Muutama vuosi sitten vain joka
kymmenes jiii eliikkeelle vanhuuselake-
idssd, nyt joka seitsemls jaksaa elike-
ikddn asti.

Valiokunnista arvostelua

Eduskuntaklsittelyn yhteydess d tyriel d -
keuudistuksesta nousi esille samat asiat
kuin valmistelun loppusuoralla.

Perustuslakivaliokunta moitti kart-
tumisprosenttien muutoksia eri ikaisille
perustelemattomiksi.

- Vastauksessa ensinnikin todettiin,
etta kartrumaprosenrin nosto 53 ikd-
vuodesta on vastantulo akateemisille,
joilla on pitki koulutus rakanaan ja
tyrielemldn tullaan muita mycihemmin.
Lisiiksi korostettiin, ettl yli 53-vuoti-
aat kustantavat osittain itse korotettua
karttumaa nuorempia suuremmalIa
vakuutusmaksulla. Yli 63-vuotiaiden
superkarttumaa perusteltiin tyrissi
jatkamisen kannustimena ja myris vas-
taantulona akateemisille.

Tasa-arvovaliokunta on raas arvos-

tellur kansanelakelain mukaista 65
vuoden vanhuuselekeikaa. Sen mukaan
mycis tdysi kansaneldke pitdisi tyciell-
kelakien mukaisesti saada 63 vuoden
idssd, koska kansaneld.ke tiydentd.i
monen pienipalkkaisen, lihinnd nai-
sen, tyrielikette rai parkaroitd tehneen
henkilcin elikettd.

Arvosteluun Perho vastaa, ettd koko
lakiuudistuksen pirid olla johdonmu-
kainen. Eihdn ole tarkoitus, erre van-
huuseldkeikd mddrittyy 63 vuoteen,
vaan €tta tycissd jatkettaisiin entisti
pidempiin.

Perho perustelee vield, erta kysymys
on vain kahdesta vuodesta. Lislksi tind
aikana henkilo voi ansaita lisid eldket-
tI ja parantaa sitd superkarttumalla,
eika ikavalilla 63-65 ansaittu eldke

myriskidn pienennl kansaneldkkeen
mukaista vanhuuseliketrd.

Su ku puolivai kutu ksista pi lottityti

Ensimmlisti kertaa lakiuudistuksen
yhteydess d tehtiin sukupuolivaikutus-
ten arviointi.

- Koska kyse on suuresra ja pitkalle
vaikuttavasta lakiuudistuksesta, pidin
arviointia erittlin tlrkeind. Siitl saa-
tiin myris hyvd pilotti tulevia suvauksia
varten.

Perho antaa tdyden tunnusruksen
STM:n omille virkamiehille ja Ele-
keturvakeskukselle, ettd ty<i otettiin
tosissaan ja ettd se tehtiin hyvin ja
perusteell isesti.

- Arvioinnin yhteydessd jouduin raas

1o 2Oo! \tae/6ixe

- Sukupuoliarvioinnln
yhteydessi iouduin
iilleen kerran totea-
maan, etti isoimmat
erot mlesten ia naisten
eliketurvassa iohtuyat
naisten pienemmlsti
palkoistas naisten euro
on 81 senttle, ilaila
Perho harmittelee.
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kerran toteamaan, ette erot miesten ja
naisten ellketurvassa johtuvat pdd-
asiassa naisten pienemmistd palkoista
miehiin verrattuna: naisten euro on
81 senttid. Se heijastuu luonnollisesti
suoraan eldkkeeseen.

Tiihiin asti naisille ei ole kertynyt
eldkettd lasten hoitovapailta. Nyt sii-
hen tulee parannus. Naisten eld.kettl
parantaa myos koko tyrihistoriaan
perustuva elakepalkan laskenta, koska
se suosii pdtkltyotd tekevil. Muun
muassa akateemisesti koulutetuista,
alle 30-vuotiaista naisista puolet tekee
p a tKa tolta.

Lainvalmistelusta kiitokset

Maija Perho kiittii myos ministeri-
tissl tehtyd lainvalmistelua. Vaikka
todella suuria lakiuudistuksia, tytield-
keuudistuksen lisiksi muun muassa
tyrittcimyysturvauudistus, on telll kau-
della tehty, niin moitteita lakiesitysten
teknisestd valmistelusta on tullut vi-
han. Sike osin kuin moitetta on saatu,
voidaan hyvallii syylla vedota niukkoi-
hin lainvalmisteluresursseihin.

Tiillii hetkelle ministeri<issd on
valmisteltavana viele tytiellkelakien
kokonaisuudistus, jossa kirjoitetaan
yksityisen puolen ty<ielakelait yhteen.
Yhdistlmistyri on enimmdkseen laki-
teknistd hienosidtod.

- Marssijdrjestystd on vlhln

hdmmlsteltykin: kdsittelyssl oleva
uudistus ei ehdi tulla edes voimaan,
kunjo taas kirjoitetaan uutta lakia. Yh-
distdmistycihdn on varsin perusteltua,
koska elakeuudistus vesitti esimerkiksi
tyiintekijoiden erillislakien (TEL, LEL,
TaEL) tarpeen.

- Koknaisuudistusta tlm d eduskunta
ei ehdi hyviksyl. Asiassa on tarkoitus
edeti niin, ettd se olisi ensi syksyni
tulevan eduskunnan kdsittelyssl, mi-
nisteri Perho arvioi.

Laskuperustekorko potkee
paikallaan

Laajapohjainen tyciryhmd j dtti mietin-
tiinsi ty<iel dkej drjestelmdn kilpailusta
viime talvena. Se teki joukon ehdotuk-
sia, joista osa on toteutettu. Avoimeksi
jdi muun muassa laskuperustekoron
mddrittely.

Myohemmin laskuperustekorkoa sel-
vitri Jukka Rantala. Han ehdotti, ettl
nykyisestd laskuperustekorosta luovu-
taan ja tilalle otetaan kaavamaisempi
el akerahastojen teydennyskerroin.

Rantala ehdotti mycis, ettd uuden
tdydennyskertoimen laskisi elakelai-
tosten antamien tietojen perusteella
El dketurvakeskus.

Ministeri Perho toteaa, ette asiasta
k:iytiin vield kuulemismenettely. Ell-
kesdlticit vastustivat esitystd, mycis
yrittdjdt olivat nihkeitii. Yrittiijat oli-

sivat halunneet, ettd asiaa olisi edelleen
pohdittu eri tyciryh m issd.

- Asian eteenpdin viemisti on vai-
keuttanut esityksen saama ristiriitainen
Yastaanotto, Perho uskoo.

- Talle hetkella esitystl valmistel-
laan STM:n vakuutusosastolla. Minis-
terin esittelyyn sen on tarkoitus tulla
helmikuun loppuun mennessd. Asian
jatko on kiinni tulevasta ministeristl.

Muu Eurooppa tiihyliii Suomeen

Euroopan unionin politiikka oli pitkiian
hyvin talouspainotteista. Sen tasapai-
nottamiseksi nostettiin esille sosiaali- ja
tytillisyyspoliittiset asiat. Vuonna 2000
sovittiin niin sanotusta avoimesta koor-
dinaatiomenetelmistd. Sen tavoitteena
on tehda EU:sta kilpailukykyinen ja
dynaaminen talousalue, joka pitiiii ylla
talouskasvua, luo uusia tydpaikkoja ja
lisdd sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Menetelmdn soveltamisesta eldke-
jirjestelmien uudistamiseen on my6s
sovittu. Uudistusten tulee varmistaa
eliikkeiden rahoitus ja riittlvyys.
El:ikejiirjestelmien pitll my<is entisti
paremmin vastata yhteiskunnan muu-
toksiin. Viime syksyni kukin EU-maa
antoi oman eldkestrategiansa. Suomen
raporttiin kirjattiin luonnollisesti tulos-
sa oleva eldkeuudistus.

- Tiitii taustaa vasten voimme aidosti
todeta, ette Suomessa on asioita mietitty
melko vastuullisesti. EU-yhteistycissd
meille ei ole oikeastaan mitdln konk-
reettista saatavaa. Mutta se on vahvis-
ranut kesitystamme rekemiemme uu-
distusten tarpeellisuudesta. Olennaista
on ollut mycis huomata, ettd puhtaasti
jakojirjestelmdmaat ovat nyt viimeis-
td.d.n havahtuneet siihen, etta jotain
pitdisi pistll pahan pd.ivdn varalle.

Ministeri Maija Perhon mielestd
Euroopasta tahyillaan nyt tdnne pIin.
Yksi osoitus siitl oli Ranskan sosiaa-
liministerin tammikuinen Suomen
vierailu. Ministeri etsi vinkkejd Rans-
kan eliikej iirjestelmd.n kehittlmiseksi,
johon hln kertomansa mukaan saikin
paljon evdstd. Mutta ennen kaikkea
hen haki tllltd tietoa siitd prosessista,
jolla eldkeuudistus tehtiin ja miten se

onnistuttiin viemldn lapi konsensuksen
ja yhteistyon hengessd.

H oo stotte I u : M o ri o - Li i so To ka lo
Kuvot: Uzi Voron
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Minne
Robin Hood
on kad

mimme
Voi niet

Tuomola
Professori

Tampereen yliopisto

olisi yksi este ty6,llistymiselle.
olla edullisempaavuodattaa

on kuitenkin edelleen syventynyt. En-
tistd. kciyhempien miiri on kasvanur.

huimilla tuotoilla ole piiisty parempean
rydllisyyreen. Ettei vain verojirjestel-

tulokset voittoihin kuin tytillistlii. Si-
tiihdn edeltiv[ esimerkkikin osoittaa.
On mytis hyvin ymmlrrettlvl[, etrd.
pankinjohtaja \Tahlroos on syvisti
huolissaan hyvien taseiden kohtalosta
kaavailluissa pdiomatuloverouudis-
tuksissa.

Onko tuloerojen kasvu tullut
ylliityksen?i poliitikoillemme? Polii-
tikkomme eivit nlytd. tajuavan, ettd
veroj iirjestelmlmme kasvattaa tuloero-
ja. Tiita todistavat lausunnot viime
syksyni ilmestyneisti verotytiryhmien
raporteista. Veronmaksajien lehden
haastattelussa oppositiojohtaja ei nie
tarvetta nykyisen p diomatuloverotuk-
sen muuttamiselle. Kaikki muur mie-
leeni tulevat puolueet ovat tainneetkin
istua hallituksessa viimeisen kahdeksan
vuoden aikana.

Kuvo: Honne Nykdnen

Tulonjakotiedot osoittavat siis mel-
koista polarisoitumista 1990-luvun
Suornesga.

Miksi pihanurmikollemme on nlin
pliissyt kiiymdln?

Yhtend suosittuna selityksenii on
tarjottu koulutettuja suosivaa informaa,
tioteknologian aikaansaamaa muutosra
tyiiehmlssl. Palkkatuloerot eivit ole
juurikaan kasvaneet, joten Suomen
tuloerojen muutosra tuo ilmiti ei se-
litii. Sen sijaan sosiaalisten normien
muuttuminen ja uudelleenjaon vlhe-
neminen selittivd.r jo melkoisen osan
1990-luvun muutoksesta .ia kaikkein
rikkairnpien rikastumisesta.

John Kenneth Galbraith kuvaa
kirjassaan The New Industrial State
(1967) jarkevdl yrirysjohtoa rajoitravaa
sosiaalista normia. Yritysjohdolla olisi
halutessaan mahdollisuus henkildkoh-
taisesti "tehdii rahaa". Se ei kuitenkaan
sorru tlhIn, koska ahneuskilpailu joh-
misi kaaokseen. Selvlstikin Galbrait-
hin 1960-luvulla tunnistama normi
vlistyi USA:ssa 1990-luvun p<irssika-
pitalismissa. Normit ovat murruneer
rny$s Suomessa.

Veroj irjestelmln uudelleenjako-
vaikutus on vihenrynyr ennenndke-
mdtttimLsti yiime vuosikymmenen
loppujehsolla. Tulonjakotilaston ai-
neiston avulla llpo Suoniemi on tehnyr
laskelman, jonka mukaan useimmissa
tulonsaajaryhmissd keskimdIrlinen
veroaste (verojen osuus brutrorulosta)
on laskenut. Selvdsti voimakkainta
lasku on ollut suurituloisimmassa 10
prosentissa rulonsaajisra.

Tirlonjakotilaston kanssa yhdenmu-
kaisen kuvan 1990-luvun tapahtumis-
ta antaa Kauppalehdessa (24.10.2002)
ollut kirjoitus Balance Consultingin
tekemdstd selvityksestd. Sen mukaan
vakiintunutta liiketoimintaa harjoitta-
vissa yrityksissl oman piloman ruotto
oli keskimiilrin yli 20 prosenttia vuo-
sina. 1995 -ZA0l. Selvitys osoittaa, etri
$amana ajanjaksona esimerkiksi asian-
ajotoimistoissa omistajan pidomat ovar
I l -kertaistuneet, murra palkkamenot
ovat supistuneeu jopa yli 22 prosenttia.
Taseet ovat siis todellakin vahvisruneer,
eivdt toki kaikilla. Vuonna 1993 tehty
verouudistus on vauhdittanut
tulojen kasvua je sitii kautta
rikkaimpien irtiottoa.

piiiioma-
kaikkein
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Yksityisten aloien
tytielfikelait yhteen

Vanha eduskunta pui viime ttiiniitin suurta yksityisten aloien elfi'

keuudistusta, jonka on miird tu[[a voimaan vuoden zoo5 alussa.

Maalisvaaleissa valittavien uusien kansanedustaiien purtavaksi on

tutossa kokonaisuudistus, ioka hitsaa yksityisten aloien keskeiset

tydettiketait yhteen, sanoo Eliketurvakeskuksen lainopillinen ioh'

taja Riitta Korpiluoma.

l-f-{roelakelait ovat tytillistdneet
I reilun nelien vuosikymmenen
I aikana iokri.ta eduskuntaa. Eld-

I keturvakeskuksen lainopillisena
johtajana viime vuoden lokakuun alusta
aloittanut Riitta Korpiluoma muistelee,
ettl tyriellkelakien pykalii on viilattu lihes
kaikilla valtiopiivillii. *1960-luvun alku-
puolelta ltiytyy muutama perlttlinen vuosi,
jolloin tarvetta muutoksiin ei ollut, kertoo
Korpiluoma.

- Tytintekijein eldkelakiin TELriin teh-
tiin enndtysvuonna 1995 toistakymmentl
muutosta, muistelee Korpiluoma.

Ei ole ihme, jos lakeja moititaan vaikea-
selkoisiksi, kun niitl on tehty kuin tilkkut-
akKra.

Ty6markkinaj I rjesttijen viime syyskuus-
sa lopullisesti sopima, piiosin vuoden 2005
alussa voimaan tuleva uudistus ei sekaan ole
varmasti viimeinen.

- Tydelakeierjestelml etuineen ja rahoi-
tuksineen on niin vankasti sidoksissa yhteis-
kunnalliseen kehitykseen, vlestijn ikii2inty-
miseen ja kansantalouteen, ettd uudistuksia
on tehtdvl jatkuvasd. Laakereille emme jdI
lep iImIiin, lupaa Korpiluoma.

Ministeriii ohiaa ty6tfl

Yksityisten alojen tyiieliikkeiti koskevat uu-
distukset ovat sosiaali- ja terveysministeri<in

vastuulla. Tammikuun lopulla titi haastat-
telua tehtlessl Riitta Korpiluoma muistut-
raa, ettei niin sanottu suuri elikepaketti ole
suinkaan ainoa ministeriiiste hallituksen esi-
tykseni eduskuntaan viime aikoina ehtinyt
tytieliikkeitii koskeva lakiuudistus:

- Nykyisen eduskunnan pitaisi viela ehtia
kasitella ainakin yritt?ijIel?ikkeitl koskeva
uudistus, joka toisi muun muassa kaivattua
joustoa yritt{jien elakkeiden perusteena ole-
van YEL-tytitulon milrittelyyn.

Kiirettd Arkadian mdelli siis riittii, silll
kdsittelyssd on viele kymmenittdin lakeja ja
aikaa kovin vdhin.

- Harras toive on, ettl tim[kin lakinippu
ehtisi valmiiksi viell nykyisen eduskunnan
istuessa eikii siirtyisi yli vaalien, huokaa
Korpiluoma.

Lopullista kesittelyi odottavat myds
elIkelaitosten vllistd kilpailua edistlvdt
ehdotukset, joita viime vaiheessa ratkottiin
selvitysmies Jukka Rantalan tytin pohjalta.

Kokonaisuudistus tiikkeelte

Tuskin olivat suuren elekeuudistuksen pape-
rit ehtineet jaehtyn monistuskoneen jel.iilta
viime marraskuun alussa, kun sosiaali- ja ter-
veysministeri6 polkaisi liikkeelle jo seuraavan
tytiel dkeuudistuksen. Hankkeesta klytetiin
asiantuntijapiireissl komealta kalskahtavaa
nime d "tyiiel ikelakien kokonaisuudistus".

E fii;ewxe 1o 2oot



Tavoirteena ministeridlld on, erte
nykyiset yksityisten alojen tyiiehkelait
maatalousyrittijien MYEL: e ja meri-
miesten eliikelakia MEL:ii lukuun ot-
tamatta kirjoitetraisiin yhdeksi laiksi,
jolloin niit?i olisi selkeimpi kiisitellii.

- Kokonaisuudistuksessa ja sen
mytitl syntyvissd uudessa, yhteen kir-
joitetussa tyiiehkelaissa ei ole tarkoitus
ka.iota lakien sisEi.lrritin, eleke- etuuk-
siin. Sisilltillissr muutokset on roivon
mukaan jo ratkaistu eduskunnassa
ennen vaaleja. Lakien yhteen kirjoit-
tamisessa voidaan silloin keskittyd
yksinomaan tekniseen uudistukseen.
Tavoitteena ovat nykyistd selhedmmlt
tyiiehkelait, korostaa Korpiluoma.

* Kokonaisuudistusta varren on
perustettu jo ensimmdiset asiantun-
tijoista koostuvat tytiryhmdt, kertoo
Korpiluoma. LEL TyOelakekassan
toimitusjohtaja Lauri Koivusalon joh-
dolla aloitti jo ennen vuoden vaihdetta
tyiinsi koko hankkeen koordinointi-
ryhmi. SiinI on edustajia Eleketurva-
keskuksen lisiiksi mycis eliikeyhtitiistii
ja -laitoksista. Ryhmiin tehtlvlni on
varmistaa, ettl kaikkien lakien yhdis-
tdmisen vaatima tekninen selvitysty<i
tulee tehdyksi.

- Ministerid luonnollisesti ohjaa
lainvalmistelua. Terkeee tietysti on
mycis, etti ty<imarkkinaj iirjesrtit ia
lakien toimeenpanijat ovat kaikissa
vaiheissa tiiviisti valmistelussa muka-
na, painottaa Korpiluoma.

Asian ympirilla on tyciskennellyr
vuoden vaihteen jiilkeen jo muita-
kin ty<iryhmiii. Niissii selvitellean
Korpiluoman mukaan muun muassa
elikelaitosten vdlistd vastuunjakoa,
vakuutusvalvontaa j a pakkovakuut-
tamista sekl tytiellkevakuutukseen
liittyvili teknisii seikkoja.

Tiukka aikataulu illleen
Uudistuksen aikataulu on jdlleen ker-
ran tiukka. Hallituksen esityksen pi-
td.isi olla valmis uudelle eduskunnalle
annettavaksi jo ensi syksyni. Laki
olisi saatava voimaan vuoden 2005
jalkeen heti kun se vaan on reknisesti
mahdollista.

* Kaiken kaikkiaan kokonaisuudis-
tuksen kanssa tulee tydskentelemid.n
toista sataa ihmisti, kun tietojdr-
jestelmiin liittyvit ryiit, ohjeistus ja
koulutus lasketaan mukaan. Ponnis-
tus on jllleen kerran mittava ja vaatii

kaikilta mukana olevilta venymistl,
arvioi Riitta Korpiluoma edessd ole-
vaa urakkaa.

Kiireellisimpdnl tytini heti al-
kuvuodesta Korpiluoma pitaii yrit-
tejieliikkeiden aseman mllrittelyl
tulevassa kokonaisuudistuksessa:

- On ratkaistava, liitetiiakd yrit-
tiijien el?ikej iirjesrelmd samaan lakiin
palkansaajien elekerurvan kanssa.
Saattaa olla, ertd lait on jiirkevlii
yhdistiii siten, ettl sdinn<ikset oli-
sivat samassa laissa, mutta yrittljien
vakuuttaminen hoidettaisiin erilleln
kuten nykyisinkin, arvelee Korpiluo-
ma.

TietoiErjestelmien osaaiia
kaivataan

Korpiluoma ennakoi, ettl ty<ielikej ir-
.iestelmdn tietoj irjestelmiin tehtdvd.t
muutostycit saattavat olla se viimeinen
ja vaikein pullonkaula kokonaisuudis -

tuksenkin aikatauluja mietittiessi.
-:Tyrielekej erjestelmid tuntevia IT-
alan osaajia ei voi noin vain kadulta
palkata.

Riitta Korpiluoma ihmettelee viel e-
kin, kuinka esimerkiksi nyt eduskun-
nan kasittelyssi oleva elikepaketti
saatiin ajoissa valmiiksi. Tytimarkki-
najdrjesttit pdlsivdt sopuun uudistuk-
sen sisllltistd. syyskuun ensimmiiselll
viikolla. Hallituksen lakiesitys an-
nettiin eduskunnalle jo marraskuun
ensimmlisend pdivdnri.

- Lain valmisteluun osallistuneilta
suoritus oli aivan uskomaton. Onhan
esityksessl sentean yli kaksisataa sivua
lakiteksti ii perusteluineen, puuskahtaa
Korpiluoma.

Riitta Korpiluoma uskoo kuitenkin
vankasti, ette samaan ylletlin aika-
naan myiis kokonaisuudistuksessa.

Tekti; louko Moilonen
Kuvo: Hanne Nykdnen
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Milfr*r***r--
ei sammaloidu".

Jitiityiiiin kaksi vuotta sitten elak-
keelle professorin virastaan Jyvaskylen
yliopistosta hdnen kyndstdin on llhte-
nyt maailmalle lukuisia eri niktikulmis-
ta ikilntyvld yhteiskuntaa koskettavia
kirjoituksia. Lisiiksi hen on erittlin ky-
sytty luennoitsija. Selvrsti hen kuuluu
tutkijatyyppiin, joka lepdd vaihtamalla
kiinnostuksen aiheesta toiseen.

Vuosisatainen unelma hEmmentiS

Yhteiskunnallisesti ikddntyminen koe-
taan uhkana. Useimmat meistl kuiten-
kin tavoittelevat pitkaa ikaa.

- Odotettavissa oleva elinikl on
sadassa vuodessa liihes kaksinkertais-
tunut, samalla kun vanhusvdestti on
tullut entistd terveemmiksi, Marin
tiivistdl terveydenhoidon ja muun hy-
vinvoinnin aikaansaaman vuosisataisen
unelman saavuttamista.

Vdestcin ja ikirakenteen muutosta
koskevia tilasto.ia on kyllii kilvan ihastel-
tu, mutta kehityksen nopeus on koettu
hdmmentdvdnl.

- Yhteiskunnassa on vain valuttu
muutosten mukana ja vailla ymmd.r-
rystl, mitl eri-ikaiset loppujen lopuksi
ovat, Marin erittelee nykyisti ikiikes-
kustelua.

Ratkaisut lapsuuden ja vanhuuden
pulmakysymyksiin vaatisivat enem-

Sosiaaligerontologia
etsii ymmtrryste
iketntyvttn

yhteiskuntaan
- Suomesta puuttuu pitkiiiiinteinen ikiipotitiikka, sanoo

iktitintym isti tutkiva Mariatta Marin.

Ku ite n ki n yhteisku n n atlisesti mei tlii o tisi hyvtit edel tytykset

tasapainoisette kehitykselle, koska sukupolvien v6[iset suhteet

ovat ku n nossa. Listksi i kiiiintyvie n tytintekiiOi d en voi m avaroi a

ei ole juurikaan hytidynnetty.

mike tiede?

min ymmlrrystl keski-ikaisista, ja
heidiin suhtautumisestaan muihin
iklryhmiin.

Koska keski- ikeiset ovat vaikuttavin
joukko yhteiskunnassa, heitl on tut-
kittu paljon, mutta ei kuitenkaan idn
nlkiikulmasta.

Lisiiksi tarvitaan tutkimusta, jossa
yhdistetddn faktatieto ihmisten omiin
el am enkokemuksiin, yhteiskunnassa
vallitseviin ikiik?isityksiin seke niihin

yhteiskunnallis-poliittisiin ideolo-
gioihin, joilla ohjaillaan eri ikeisten
elamaa.

Perhe muuttuu - sukupolvien
suhteet slilyvlt

Sukupolvien vdlisiin kiiytiinntillisiin
suhteisiin vaikuttavat perhesuhteet
ovat iklrakenteen lislksi muuttuneet
lyhyessd ajassa. Meilll on yhe vihem-
mln perheitl, joissa puolisot pysyvit
yhdessl loppuun asti.

- Tarvitaan kaikkia ikdkausia koske-
vaa perhepolitiikkaa, joka ottaa samalla
huomioon nykyperheiden ja sukulai-
suussuhteiden monimuotoisuuden.

Itse hln haluaisi syventee ikaa ja lain
suhdetta koskevia tutkimuksiaan selvit-
rdmillii, kuinka slldriksissl on otettu
huomioon perheen muutokset,

Yksi osa tdstd asiasta on viime ai-
koina klyty keskustelu perinndnjaon
tekemisestl nykyistii vapaammaksi.

Perhesuhteiden muutoksista huoli-
matta Marin muistuttaa, etti ihmisten
normaaliel lm iss d sukupolvien vllisten
suhteiden merkitys ei ole vdhentynyt.

Voisiko tdssd havainnossa olla evii-
td. ymmlrtid elakepoliittista kohtalon

Sosiaaligerontologia tutkii ikiiiinty-
misen ja yhteiskunnan suhdetta.

Alan tutkimus on yleensl keskit-
rynyt ikddntyneisiin yhteiskunnassa,
emotiede gerontologiahan tutkii van-
henemista.

Jyviiskyliin yliopistossa kuitenkin
tarkastellaan iiin ja yhteiskunnan
suhdetta seka ikaentymistii kaikkina
ikikausina. Sitd voikin kutsua my6s
idn sosiologiaksi.

Tavoitteena on muiden yhteis-

kuntatieteiden tavoin selitysmallien
ja yleisen teorian muodostus.

Iiin tutkijalla tutkimuksen aika-
jinteen tulee olla varsin pitkl, jotta
ajan tuomat muutokset havaittaisiin.
Sosiaaligerontologille on usein mytis
vdlttlmdtrintl poikkitieteellisyys eli
useilta tieteenaloilta saatava tuki.

Jyviiskyliin lisiiksi Suomessa so-
siaaligerontologiaa on oppiaineena
Lapin yliopistossa ja nyttemmin mycis
Helsingissd.
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kysymysti: "sukupolvien sora vai so-
pimus?"

- Lapsenlapsien .ia keskipolven
suhde isovanhempien sukupolveen
on tutkimuksissa jilnyt Iiihes tflysin
kisitrelememi, vaikka toisinpiin iso-
vanhempien suhdetta ielkeleisiinse on
tutkittu.

Yhteiskunnassa synrymltt<imit
"tulevat sukupolver" vaikuttavat tu-
levan eleketurvan rahoituksen ohella
monin tavoin.

- Ajatus perheestd sisiiltiiii yhii liihes
poikkeuksetta lapser, silld useimmat
nuoret suunnittelevat saavansa lapsia
mennessean avioliittoon tai muuten
yhteen. Temen ajatuksen toreutumista
pitiiisi yhteiskunnassa tukea.

Ulkomailta tulevat ihmiset eivd.t voi
tarjora pysyviiii ratkaisua ikiiiintyviille
Suomelle, vaan vlest<illisen perustan on
oltava omassa syntyvyydessd.

Onnistuneesti vanheneva
yhteiskunta

Nyky-yhteiskunta runruu painottavan
kuluttamista. Ihmisren ja yhteiskun-
nan ikidntymisti tutkiva professori
tunnustaa arkielimlsslln viihryvdnsi
klyttissl koeteltujen kulutusravaroiden
ja kiiytttiesineiden kanssa.

- Minulla on 40 vuotta vanha uuni,
30 vuotta vanha pesuko ne ja 20 vuorra
vanha mikroaaltouuni, jotka toimivat
loistavasti, Marin nauraa.

Tosin keskitalven pakkasilla han ei
ole uskaltautunut pitemmille ajomat-
koille yhdessd 16 vuotiaan kissansa
ja yhta vanhan autonsa kanssa. Idn ja
yhteiskunnan tutkija kuitenkin pohtii
myiis vakavammin ihmisen suhdetta
teknologiaan omalta kannaltaan.

- Olen urani aikana opiskellut jopa
useita tietokonekielid, mutta minulla on
silti vaikeuksia omaksua logiikkaa, jolla
uudet koneet toimivat.

Hdnesti myris tyciellmd.ssi on
menty teknologian koukkuun, vaikka
kaikilla aloilla ammattiraitoon kuuluu
olennaisesti my<is "hiljainen rieto",
jota saa ainoastaan kokemuksella, iin
mycitl.

- Tekninen kehitys heittdd van-
henevia yli laidan, vaikka heilla olisi
sekd ihmistuntemusta ettd kykyi
k?iyttiiI kaikille ymmdrrettlviiii kieltn.

Matkalla onnlstuneesti vanhenevaan yhteis-
kuntaan tyiielimii on keskeisesse asemassa.
Paine kokonalsvaltaiseen ikipolltllkkaan
tulee enslksl slelti, sosiaaligerontologian
professori tarlatta tarin uskoo.

Monilla aloilla ne ovat terkee ose am-
mattitaitoa.

Hiljaista tietoa on mytis eldmin
tuottama klsitys omista mahdollisuuk-
sista ja rajoista.

Marin uskoo, ettl muutoksessa kohd
onnistuneesti vanhenevaa yhteiskuntaa
ja kokonaisvaltaista ikdpolitiikkaa tyti-
elema on keskeisessfl asemassa.

- Ty<ielimin kannattaisi piti2i
vanhempaa viikeii tycillistettynl jo yk-
sinomaan lapsiperheiden tytikuorman
keventlmiseksi.

Marin huomauttaa, etti yhteiskun-
nallisesti vanhenemisella on erilaisia
seurauksia. Esimerkiksi joissain yhteis-
kunnallisesti vllttiim dttiimiss i tehtd-
vissii tydntekij<iiden keski-iin korkeus
on jo selvi riski, mutta alueellisesti eh-
kehisviesd on monilla paikkakunnilla
tlrkein tulolahde.

- Tytipaikoille tarvitaan tietenkin
kaikenikiiisiii, mutra Iiirimmilleen
vietynd ikepolitiikka saattaa myris jiiy-
kistiid tytielimii6, jossa tarviraan mytis
luovuutta. SirI ei tietenkiiiin ltiydy vain
nuorista ihmisistl.

I kilntyvlltl yhteiskunnalta
puuttuu iklpolitiikka

Olemme aina vahvasti sidoksissa eri-
laisiin yhteis<iihin, joissa omia etuja
sovitellaan yhteisiin eruihin.

- Onko ajatelu, mitii rydyhteistin j 1-
senet ajattelevat joustavasta vanhuusele-

keilstl , Marin kysyy, kun keskustelem-
me vuoden 2005 tytielakeuudistuksen
muutoksista.

Hiinestii tytiyhteistin ohella elakkeel-
le jiiiiminen vaikuttaa varmasti ainakin
oman perheen elemaen ja moniin mui-
hin sosiaalisiin suhteisiin.

Marin korostaa, etta yksiltin valin-
nanmahdollisuudet eivdt ole niin suuria
kuin usein mielletlin. Yksiltit kuuluvat
aina joihinkin yhteisiiihin.

- Yhteiskunnassa olisi jo pitkaan
tarvittu selkeltd. ikepolitiikkaa, murta
kesitys yhteiskunnallisesta hyvlstl on
t[ta nykya hajautunut.

Sindnsi hd.nesti erilaiset mielipiteet
eivit ole politiikassa pahasta.

- Ikeentyminen vaikurtaa kuirenkin
niin kokonaisvaltaisesti, etti yksittliser
ja vaalikauden kestlvdt ratkaisut j5lvit
viiiijiiimiitti riittlmitttimiksi. Ikepo-
litiikkaan olisi saatava osaratkaisujen
asemesta pirkljdnteisyyttd, Marin
esittII.

Llhitulevaisuudessa elekkeelle j iiiivi-
en suurten ikflluokkien vanhuus kestli
oman aikansa. Iklkaudet kuitenkin
seuraavat toisiaan.

- Meid?in pitiisi jo katsoa suurren
iklluokkien taakse, nyky-yhteiskun-
nassa ratkaisevassa asemassa olevaan
nuorempaan keskipolveen.

Tekti: Kimmo Kontio
Kuvo: Mottl Salmi
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Yllkoulutetaanko

\ f;;::,,,,f,'1,T,,i.'Jl'[:-Y L'::',lmli:'r#n*
kasvun luojista ja yllapitajistd. Suomessa
tavoite[aan tasoa, jossa korkeakoulu-
tutkinnon suorittaisi noin 65 prosenttia
iklryhmdsti jossain eldminsd vaihees-
sa. Ammattikorkeakoulututkinnon
kiyttritinoton ja sen nopean yleistymisen
myotd olemme io saavuttamassa tdmin
korkean tavoitteen.

Myos tyrimark ki noilla on tapahtunut
merkittdvid muutoksia. Uuden tekno-
logian kdyttticinotto ja yritystoiminnan
kansainvdlistyminen ovat nostaneet
tydtehtlvien vaatimustasoa. Kun sekl
ty<ivoiman tarjonnan ettl kysynnln laa-
dullisissa tekijciissd on tapahtunut suuria
muutoksia, on aiheellista kysyi, miten
hyvin esimerkiksi yliopistotutkinnon
suoritta neet sijoittuvat tytimarkkinoille
uudessa kilpailutilanteessa ja miten hyvin
heiddn tyritehtdvdnsl vastaavat heidan
koulutustasoaan ?

Muua[[a kotmannes ylikoulutettuia

Koulutusrason ja ammartien vastaavuus
on vaikeasti mitattavissa. Erilaisia tut-
kintoja suoritetaan luokituksesta riippuen
joko satoja tai jopa tuhansia, kun otetaan
huomioon erilaiset koulutusalojen ja
-asteiden kombinaatiot seke erot eri
oppilaitosten mycintdmien tutkintojen
sislllrissl. Erilaisia ammattinimikkei-
tlkin on satoja.

Kansainvdlisissd koulutusasteen ja
tyrin vastaavuutta koskevissa tutkimuk-
sissa on kokeiltu useita eri mitraustapoja.
Mittaustavat voidaan jakaa objektiivisiin

ja erityisesti viimeaikoina yleistyneisiin
erilaisiin subjektiivisiin arvioihin perus-
tuviin mittareihin.

Objektiivisista menetelmistd yleisin
perustuu niin sanottuun tilastolliseen
menetelmlin. Siinii henkilon koulutus-
astetta verrataan hdnen ammattinsa kes-
kimidriisien koulutusvuosien ja kou-
lutusvuosien keskihajonnan summasta
saatuun koulutustasomirtaimeen.

Jos yksilr;n koulutustaso on kor-
keampi kuin tlmi mittain, henkilct
on ylikoulutettu. Vastaavasti henkilo,
jonka koulutustaso jdd alle hdnen am-
mattinsa keskimidriisistd koulutus-
vuosista vdhennetyn koulutusvuosien
keskihajonnan, on alikoulutettu.

Subjektiivinen mittari perustuu yk-
silcin omaan arvioon koulutustasonsa ja
tyrinsl vastaavuudesta. Eri tutkimuksis-
sa kaytetyt subjektiiviset mittarit vaih-
televat melkoisesti, mutta jonkinlainen
konsensus kansainvdlisissl tutkimuksis-
sa on, ettl subjektiivisesti mitaten noin
kolmannes tyrivoimasta olisi ylikoulu-
tettuja esimerkiksi Isossa-Britanniassa,
Hollannissa ja Saksassa.

Objektiivinen mittari tuottaa yleen-
sI huomattavasti alhaisempia tuloksia
kuin subjektiivinen mittari. Sita pide-
tddn yleensd subjektiivista mirtaustapaa
ep dluotettavampana.

Suomen tulokset poikkeavia

Olen soveltanut kumpaakin mittausta-
paa vuonna 1997 Jyvaskyliln, Lapin ja
Turun yliopistoista ylemmdn korkea-
koulututkinnon suorittaneisiin.r Heti
valmistumisen jllkeen noin 17 pro-
senttia arvioi olevansa koulutustasoaan

Vdesttin koututustaso on noussut Suomessa tode[[a nopeasti

viimeisen kotmenkymmenen vuoden aikana. Vauhti on oltut niin

nopea, ette se on tuottanut OECD-maiden iyrkimmdt koulutus-

tasoerot nuorten ia ikiiiintyviin tytivoiman viititte. Hyvtittii syytta

voidaankin kysyd, tisiitintyykti tytin ia koulutuksen vastaamatto-

muus tutevaisuuden tytimarkkinoitta?

vastaamattomassa ty<issd. Viisi vuotta
myrihemmin luku oli noin 14 prosent-
tia, josta 1l prosenttia ilmaisi olevansa
ni menomaan yl i koulutettuja.

Jilkimmdisend aiankohtana objektii-
vinen ylikoulutusmittari tuotti tuloksen,
jonka mukaan neljlnnes aineistoon kuu-
luvista oli ylikoulutettuja. 2

Tulokset ovat ristiriidassa aikaisempien
kansainvdlisten tutkimusten kanssa.

Syitd on useita. Aineistossa ovat
yliedustettuina ammatit, joissa yleensi
toimitaan julkisella sektorilla tarkkojen
kelpoisuusvaatimusten alaisina. TdIlaisia
ammatteja ovat muun muassa Iaakarit ja

opettafat.
Arviot subjektiivisesti koetun ylikou-

lutuksen mdlrdsti jadvdt alhaisiksi myds
siksi, ettl aineistossa on mukana vain yli-
opistotutkinnon suorittaneet. Tama siksi,
etti ehkd hieman ylldttden ylikoulutus
on muualla tehtyjen tutkimusten mu-
kaan yleisinti nimenomaan suhteellisen
alhaisen koulutustason tehtlviss i.

Ylikoulutuksen yleisyydesti alemmilla
koulutusasteilla ei ole Suomessa tehty tut-
kimusta, joten tarkasti vertailuke[poista
tietoa ei o[e olemassa.

Kansainvdlisiin tutkimuksiin verrattu-
na ylldttivdd on myris se, ettd objektiivi-
nen mittari tuottaa korkeamman arvion
ylikoulutuksen mdirlsti. Mielestdni
havainto on suomalaisia korkeakoulu-
tettuja koskevassa aineistossa hyvin ym-
mlrrettdvl.

Objektiivinen mittari heijastaa ldhin-
nd Suomen nopeasti noussutta koulutus-
tasoa, joten ei ole yllhttlvdi, jos neljdn-
nes aineiston valmisruneista on ajautunut
tehtdviin, joita aikaisemmin on hoidettu
alhaisemmalla koulutuksella.

Objektiivisen mittarin ongelma onkin,
ettei se millean tavalla huomioi muodolli-
sen koulutuksen ulkopuolella saavutettua
osaamista. Tyrikokemus, ammatillinen
aikuiskoulutus ja tycipaikoilla annettu
lisdkoulutus ovat olleet ammatissa toi-
mivan ikaentyneemmin ja alhaisem-
man muodollisen koulutuksen saaneen
vdestrin keino selviytyd kohonneesta
vaati mu s tasosta.

Am matilIista osaamista kartuttavat te-
kijit eivdt kuitenkaan mitenkddn heijastu
objektiiviseen ylikoulutusmittariin. Voi-
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suomalalsla?
daankin olettaa, ettd osa tyomarkkinoille
tulevista korkeakoulututkinnon suoritra-
neista kompensoi mahdollisia puutteita
vaikkapa ty<ikokemuksessa korkealla
muodollisella koulutuksella.

Ylikoulutetut atipatkattuja?

Ylikoulutus ilmenee siis silloin, jos tyrin-
tekijen koulutustaso on korkeampi kuin
hdnen ammattiinsa liittyvistd tehtlvistl
suoriutuminen vaatisi. Mutta onko yli-
koulutus muuta kuin yksikin ongelma?

Tutkimus vahvistaa aikaisemmista
kansainvilisistl tutkimuksista saatua ku-
vaa, etti ylikoulutetut saavat alhaisempaa
palkkaa kuin vastaavan koulutustason
saavuttaneet henkik;t, jotka ovat kou-
lutustaan vastaavissa ty<itehtdvissl
Tulos pitee vield senkin jdlkeen, kun
tutkimuksessa on kontrolloitu suuri
joukko palkkaan vaikuttavia muira
tekijditii.

Palkkavaikutus tulee esille
henkiloillei, jotka ovat pel-
kdstdln subjektiivisen yli-
koulutusmittarin mukaan
ylikoulutettuja seka niilla,
joilla molemmar mirtarit osoit-
tavat ylikoulutusta. Pelkdn objektiivisen
mittaustavan mukaan ylikoulutetuiksi
luokitelluilla palkkavaikutusta ei havaita.

Ylikoulutustilanreeseen ajautuneiden
alhaisempi palkka johtaa tilanteeseen,
jossa koulutusinvestointiin aikanaan
ryhtyneet yksild ja yhteiskunta saavat
investoinnilleen odotettua alhaisemman
tuoton. Jos ylikoulutus on yleistl, se voi
pitkalla aikaviilillii vlhentii yksiltiiden
halukkuutta investoida koulutukseen.

Myoskaan yritykselle ylikoulutettu
ty<intekijl ei vilttlmdttd ole optimaalinen
valinta. Itsensd ylikoulutetuiksi tuntevista
huomattavasti suurempi osa suunnittelee
tyopaikan vaihtamista. Liseksi kansain-
vdlisissd tutkimuksissa on voiru osoirraa,
etti ylikoulutetulle joudutaan maksamaan
korkeampaa palkkaa kuin samassa tehtd-
vdss d "oikealla koulutuksella" oleville.

Tytitttimyys vieli on gelma

On syytd korostaa, etti tdlh hetkelli Suo-
men ehdottomasti merkittdvin tyomark-

kinaongelma on alhaisen koulurustason
saaneiden, yleensd ikaentyvien tyrittri-
myys. Mahdollisesta ylikoulutuksesta
puhuminen tuntuukin tdssd ajassa ldhes
elitistiseltd.

Tycimarkkinoilla on kuitenkin n1-
kdpiirisse merkittdvid muutoksia, joissa
koulutusjirjesrelmen tuotramien tut-
kintojen tarkoituksenmukaisuus jou-
tuu koetukselle. Suurten ikaluokkien
siirtyminen elekkeelle on aivan oven
takana. Tall<iin vapautuu lyhyessl ajassa
noin 700 000 tycipaikkaa.

Viestrjn ikidntymiseen liittyvissl
keskustelussa on yleensd kiinnitetty
huomiota llhinnd tycivoiman mddrdlli-
seen riittlvyyteen. Mutta my<is laadul-
linen kohtaanto herittdd kysymyksid.,
silll suurten ikdluokkien siirtyessd
eldkkeelle vapautuvar ty<ipaikat ovat
olleet suhteellisen alhaisen kouluruksen
saaneilla tydnteki.ioilla.

Muuttuvatko tyotehtdvien sisllkit
jatkossa entistd nopeammin reagoiden
myos tycivoiman tarjonnassa tapah-

tuneisiin muutoksiin? Vai voidaanko
kenties olettaa, ette tydn ja koulutuksen
vastaamattomuus lis ddntyy tulevaisuuden
tycimarkkinoilla?

Ullo Htimiiliiinen
Tutkiia

Po lka n saoj i e n t utki m usla i tos

Perustuu Ulla H a m a ln isen tuthimukseen
'Ylihoulutammeho me ? Koulutuksen ja tyiin

u as taauuus h o r b eak o u lute ttuj e n ty dmar h h i -
noilla'
Tuth imus ta o n ra lt o it tan ut opetus min is te r i i)

j a Euro op an s o siaa lirah as to

t Tuthimuhsessa hyi)dynnettiin AKAVAr
uu0nna 2001 LAASER-pilottihanhheessa
k er ii d m ii ii ain e is to a.
2 Objektiiuinen mittari lashettiin samalle
tutk imusj ou ho lle kuin subj eh ti iu inen m ittar i.
A m ma t t i koh t a is t en ho u lu tusta som i ta i n ten
laskemiseen hyi)dynnettiin Tilastokeskuksen
p a lb kara k en nea i n e is to a.
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Et6kcmnaksum fle
tvOtutom mil uuttami fi mcm
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Yritttiitielti kelaki i n esitetidn m u utosta, ioka ottaisi nykyistii parem -

min huomioon yritystoiminnassa tapahtuvat tatoudelliset vaihtetut

ja yrittiijiin maksukyvyn muutokset. Yritttiiii voisi kerran kalenteri-

vuodessa maksaa enemmin tai taloudetlisesti vaikeassa tilantees-

sa vihemmSn vakuutusmaksua kuin vahvistettu tytitulo edellyttiisi.

islmaksu korottaisi yritti-
j iieliikkeen perusteena olevaa

-tyotuloa ja maksun vdhennys
Drenentalsl slta

Lakiesitys on talla hetkellii eduskun-
nan kdsiteltdvini. Esityksen mukaan
muutokset tulisivat voimaan vuoden
2005 alusta.

Yrittajalle vahvistetaan ty<ituloksi se

palkka, joka kohtuudella olisi maksetta-
va, jos yrittdjln tyotd suorittamaan olisi
palkattava vastaavan ammattitaidon
omaava henkilti, tai se korvaus, jonka
muutoin voidaan katsoa keskimddrin
vastaavan yrirtd.idn tyciri.

Tyotulon mldrddmisestl Ellke-
turvakeskus on antanut ohjeet, jotka on
laadittu yhteistycissl eri toimialajlrjes-
tcijen kanssa. Silti yrittiijiilld on varsin
suuri valta vaikuttaa tyrituloonsa, joka
hdnen yrittdjdellkkeensi.ja YEL-mak-
sunsa perusteeksi vahvistetaan.

Tavoitteena tytitulon nostaminen

Tilastojen mukaan keskimllrdinen
YEL-tycitulo on vain 60 prosenttia
ty<iellkevakuutettujen palkansaajien
keskimldrdisestd palkasta. Syiti huo-
mattavaan eroon ei tarkasti tiedetd.
Yhdeksi merkittlvdksi eron selittljiksi
on arveltu, etti yrittdjit pyrkisivdt aset-
tamaan tydtulonsa niin matalaksi, ettd
he selvidisivl t vakuutusmaksuista silloin-
kin, kun yritykselld menee huonosti.

Lainmuutosesitykselld on tarkoitus

tuoda joustoa vakuutusmaksuihin ja
niiden mukauttamiseen yrityksen tu-
loksen vaihteluihin. Samalla esityksen
arvioidaan johtavan myos siihen, ettl
yrittiijiielakkeiden perusteena oleva
keskimlirdinen tyritulotaso lehtisi
kohoamaan.

Kehitys tapahtuisi kahta tietI.
Ensinnlkin maksu.ien jousto alaspdin
mahdollistaisi yrittdjln nostamaan
ty<itulonsa jo alun alkaen nykyisti kor-
keammaksi, kun tarvetta ei ole varautua
tuloskehitykseltddn huonoihin vuosiin.
Toiseksi hyvind vuosina yrittdjd voisi li-
s Imaksuilla korottaa ty<ituloaan.

Menettelystii hetppo

Jo nykylain mukaan vahvistettua tyo-
tuloa voi ja sitd tulisikin muuttaa, ios
ty<ituloon vaikuttavat seikat muuttuvat
olennaisesti. Vahvistetun tycitulon
muuttaminen edellyttdd kuitenkin pe-
rusteltua hakemusta. Tytitulo muuttuu
mycis pysyvisti ja sen mukaan md.drdry'
tyvdt mycis tulevien vuosien maksut.

Lakiesityksen joustomallissa tyci-
tulon muutos tapahtuisi nykyisti
keveimmllld menettelylla. Jouston
kdyttdmisesti yrittdjln on edelleenkin
ilmoitettava el ekelaitokselle kirjallises-
ti, mutta lisdmaksun maksaminen tai
maksun pienentdminen vaikuttaisivat
vain kyseisen vuoden tytituloon.

Seuraavien vuosien maksut mdl-
riytyisivdt taas vahvistetun ty<itulon

mukaan, jos joustoa ei ole tarvetta tai
mahdollista kdyttll uudestaan. Jous-
toa alasplin ei kuitenkaan saisi kdyttdi
kuin kolmena kalenterivuonna seirse-
mdn viimeisen vuoden aikana.

Joustomalli ei poistaisi tyritulon
nykyistd muutosmenettelyl. Tarkoitus
on, ettd jos ty<ituloon vaikuttavat seikat
muuttuvat pysyvdsti, mycis yrittdj Ille
vahvistettavaa ty<ituloa muutettaisiin
hakemusmenettelyll e pysyvdsti.

foustolte raiat

Jouston mddrllle on asetettu rajat. YEL-
maksun voisi enintddn kaksinkertaistaa
tai maksua voisi pienentdl enintddn 20
prosenttia kalenterivuodessa. Toisaalta
hallinnollisista syistd jouston tulisi olla
vdhintdin l0 prosenttia suuntaan tai
toiseen vahvistetun tyritulon mukaises-
ta vakuutusmaksusta. Jouston mdlrdd
sddntelevlt myos YEL:n piiriin kuulu-
misen alaraja (5381,31 € vuonna 2003)
ja laissa siddetty YEL-tytitulon ylaraja
(89771,41 € vuonna 2003).

Kalenterivuoden aikana yhteensd
maksetun vakuutusmaksun mddrln
tulee olla sellainen, ettd sitl vastaava
kokonaistyritulo ei ylitl edella mai-
nittua tyotulokattoa eiki toisaalta jid
pienemmdksi kuin YEL:n alaraja. Siten
esimerkiksi tyritulon alarajan tuntu-
massa itsensd vakuuttaneilla yrittnjilln
ei ole mahdollisuutta kdyttdl joustoa
alaspdin.

\tae/6ire 1o 2OO!



Esimerkki. on vahvistettu
rytituloksi 20 000 €/vuosi. Vakuwus-
maksu-prosenrti an 2lA,jonka mukai-
nen vakuutusmakzu on 4280 €.
a) yrittiijl maksaa 2140€,

000 €
malaimi-

kokonaisrytitulo
= (4280 - 856) I 0,2t4 = 16 000 €.

Lakiesitys rajaisi jouston kdyttcid. myris
siten, ettd aloittavan yritti.idn maksu-
alennusaikana joustoa ei mycinnettiisi.
Aikaisempien vuosien maksamattomat
YEL -vakuutusmaksut estdisivlt mycis
jouston kdytrin. Osa-aikaelikkeen
aikana.jouston kaytto ei olisi mahdol-
lista.

Myciskddn joustoa ei voisi kdyttdd
4,5 prosentin kannustinkarttuman
aikana eli sen jalkeen, kun yrittijI on
rayrranyr 63 vuotta. Talloinkin vahvis-
tettua tyrituloa voitaisiin nykymallin
mukaan korottaa, jos se on perusteltua
yrittdjdtoiminnassa tapahtuneiden
muutosten vuoksi.

Vaikutusta e[6ke-etuuksiin

Yrittnj iieliikkeen perusteena olevana
tycitulona kiytettiisiin yrittljalle vah-
vistettua tydtuloa niinl vuosina, jolloin
hin ei ole klyttdnyt joustomahdolli-
suutta. Kalenterivuosilta, joina joustoa
on keytetty, elekkeen perusteena olisi
maksettujen vakuutusmaksu.jen m d d rd n
perusteella laskettava kokonaistycitulo,
josta ohessa on laskuesimerkki.

Lisdmaksut ja maksun vd.hennykset
vaikuttaisivat p dds idntriisesri eldkkeen
mdlrd.dn tlysimiirlisesti. Poikkeukse-
na olisi, ettd tycikyvyttr;myysellkkeen
tulevan ajan palkkaa mllrdttdessd elI-
ketapahtumavuotta edeltdvln vuoden
tyritulossa joustomaksuja ei otettaisi
huomioon. Samoin osa-aikaeldkkeen
perusteena olevaa vakiintunutra ryo-
tulotasoa mddrdttlessi eleketapahtu-
mavuotta edeltdvln vuoden tycituloon
joustomaksut eivlt vaikurraisi.

Vahvistettua YEL-tyciruloa on
keytetty vuodesta 2001 lukien myos
yrittljien sairausvakuutuksen piiivii-

rahaetuuksien mddridmisessd. La-
kiesityksen mukaan myris jatkossa
pdivdrahaetuuder miiriytyisivit
pelkdstddn vahvistetun ty<itulon pe-
rusteella. Joustomaksuilla ei siis voisi
vaikuttaa lyhytaikaisen sairausrurvan
etuisuuksiin.

Kehitttimistii on ede[[een

Lakiesitys perustuu sosiaali- ja ter-
veysministericin marraskuussa 2001
asettaman. YEL-tycitulon joustavuu-
den lisddmistd selvittlneen tyriryhmln
laatimaan esitysluonnokseen.

Ty<iryhmli ehdotti mycihemmin
selvitettdvlksi muun muassa sitd,
voitaisiinko sairausvakuutuksen pdivi-
rahaetuuksien ja maksujen perusteena
kdyttid joustomaksut huomioon otta-
vaa yritti.j dn kokonaisty<ituloa.

Arto Loesvuori
E lti ket u rva ke s ku kse n t ut ki j o
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itiesten YEl-tytitulo
t u 1o !:!i tyksestfl. i e I essil

llaisten lainavuosren
tytiansiot lehes kuopassa

Vuosina ry89-9o toimintan-

sa aloittaneiden miesyrit-

ttii ie n tytitu lot ettiti ntyiviit

YE L-tytitutosta tarkastelu-

vuosina tggo-tgg7. Vuosina

t98g -t99 o aloittan eid en

naisyrittlijien tyiitulot sitii

vastoin saattoivat ititidti iopa

YE L-tytitutoa pienemmiksi.
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F1-l i.aot ilmenevrr Eldketurva-
I keskuksen tuoreesta tutki-
I muksesta "Uusien yrittijien

I tulokehitys".
Yrittiijiitutkimus koskee vuosina

1989-90 ja 1994-95 aloittaneita uusia,
pdlasiassa palkansaajasta yrittljiiksi
siirtyneitd henkiltj,irii. TdssI tarkastel-
laan kuitenkin vain niitl vuosina 1989-
90 yrittiij !iksi ryhtyneiti, .iotka jatkoivat
toimintaa vieli vuoden 1997 lopulla.

Yrittdmisen riskit oli vuoden 1997
loppuun mennessd kokenut kaksi kol-
masosaa vuosina 1989-90 aloittaneista
yrittIjistd, silld otokseen valituista
3 506 henkil<tstd enIl I 208 jatkoi toi-
mintaa vuoden 1997 lopussa. Yrittejie
koskevat tiedot perustuvat Tilastokes-
kuksen tytissikdyntitilastoon ja Ele-
keturvakeskuksen tytisuhderekisterii n
vuosilta 1987-97.

YEL-ty<itulon vastaavuutta yrit-
tdjien tulokehitykseen tarkastellaan
ajanjaksolla 1990 -97. Yrittdjien tulo-
kasite perustuu valtionveronalaisiin
tytituloihin, joilla tarkoitetaan henkiltjn
yhteenlaskettuja palkka- ja yrittiijiitu-

loja kunakin vuonna. Tulomuuttujina
on kiyterty tytissikiyntitilaston palk-
katulo- ja yrittnjiitulomuuttujia. Sekd
tytitulot etti YEL-tyritulo on muun-
nettu vuoden 1997 ansiotasoindeksiin
ja esitetty vuosittain euroina.

Yrittiijlksi ryhtyneet olivat olleet
muuta vdestrid yleisemmin tycitttiml-
n1. Vuosina 1989-90 ty<ittcimyysaste
oli kolmen prosentin paikkeilla, mutta
yrittiijdksi ryhryneistd joka neljas oli
kokenut ty6tt<imyyttd kahden sitd
edeltlneen vuoden aikana. Yritt?ijiit
eroteltiin tarkastelussa tytillisiin ja
tytittcimiin yrirtdjyy rtd edeltineen tyci -
markkina- aseman mukaisesti.

Yrittijit alivakuutettuja

Yritt?ijiieliike on elakeprosentin osoit-
tama osa yrittiijin keskimldriisestd
YEL -tyri,tulosta. Yrittnj iille vahviste-
taan tytituloksi YEL-vakuutuksessa
sellainen palkka, joka olisi maksettava,
jos yrittnjiin tilalle palkattaisiin yhtl
ammattitaitoinen henkilci, tai sellainen
korvaus, joka keskimiiirin vastaa hlnen
omaa tycitdln.

YEL-tytitulon ensisijaisena mII-
rittelyperusteena kIytetlln yrittdjln
oman alan tai liihinnii soveltuvan alan
jlrjestcin ohjeita.

Alivakuuttamisesta kertoo kuitenkin
esimerkiksi se, ettd Eliketurvakeskuk-
sen rekisteritietojen mukaan vuonna
1997 palkansaajien vakuutuksen perus-
tana oleva tytitulo vakuutettua kohti oli
l3l 460 markkaa vuodessa, mutta YEL:
ssi vain 75 052 markkaa vuodessa. Kes-
kimllrlinen YEL-tycitulo oli siis vain
57 prosenttia keskimldriisestl palkan-
saajan ty<itulosta.

Kuvio r. Yuoslna r989-9o alolttanel-
den mlesyrlttiillen tutokehltyksen la
YEl-tyitulon vastaayuus tarkastelu-
vuoslna r99o-97
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Kuvioissa I ja 2 tarkastellaan vuosina
1989-90 aloittaneiden ja vtonna 1997
toimintaa jatkaneiden yrittljien tuloke-
hityksen ja YEL-tycitulon vastaavuurta
vuosina 1990 -97. Tulojen kehityksesti
voidaan yleisesti todeta, ettii tycillisilln
miehilla ja naisilla ty<iansiot laskivat tar-
kasteluvdlille. Tycitttimyyttl kokeneilla
miehilla ja naisilla voitiin huomara lie-
vdl ansioiden nousua, mutta siitl huo-
limatta etenkin naisten tulotaso pysyi
koko a.ian huomattavan alhaisena.

Miesten tytitulot et6intyneet
ansioista

Kuviossa 1 vastaavuutta tarkastellaan
ennen yrittijyyttii tytillisiksi luokitel-
luilla miesyrittajilla. Keskimdlrdinen
tulotaso oli ensimmiiseni tarkaste-
luvuonna 1990 noin 23 000 euroa
vuodessa, mutta YEL-tytitulo va.iaat
19 000 euroa eli noin 80 prosenttia
tycituloista. Ldhimpinii toisiaan YEL-
tyiitulo ja yrittd.jd.n tydansiot olivat
tulojen pudottua vuonna 1992, jolloin
ne olivat suurin piirtein yhtl suuret.
Vuonna 1997 tulotaso lihestyi lamaa
edeltlnyttl tasoa, mutta YEL-tydtulo
oli laskenut noin 15 000 euroon eli 70
prosenttiin vuotuisista tyriansioista.

Tyritt<imyyrri kokeneiden miesten
tulotaso ja YEL-tytitulo olivat alem-
malla tasolla kuin ty<illisilla miehille,
mutta muuten kehitys oli yhdenmu-
kainen. Vuonna 1990 keskimiilrdinen
YEL-tytitulo oli noin 15 000 euroa
vuodessa eli 90 prosenttia tyrituloista.
Vuonna 1997 YEL-tyritulo oli laske-
nut 12 500 euroon eli 70 prosenrtiin
tycituloista.

Naisten tydtutot melko vakaita

Kuviossa 2 ansiotulojen ja YEl-tycitu-
lon vastaavuutta tarkastellaan naisten
osalta. Tyrillisiksi luokitelluilla naisilla
YEL-tycitulon mdlrd laski tarkastelu-
kaudella noin l5 000 eurosta l3 500
euroon, mutta pysytteli muuten suh-
teellisen vakaana.

Naisyrittiijilld tulokehityksen ja
YEL-tycitulon vastaavuus oli selvempi
kuin miehilla. Vuonna 1990 keskimiie-
riinen YEL-tydtulo oli 85 prosenttia
tytiansioista. Vuonna 1992 tyciansiot
eivdt kuitenkaan yltdneet edes YEL-
tytitulon tasolle, vaan jdivdt kolmisen
prosenttia pienemmiksi. Tulotason taas
noustua laman jilkeen YEL-tycitulon
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Kuvlo z. Yuoslna r989-9o alolttanei-
den nalsyrlttlllen tulokehltyksen fa
YEl-tydtulon yastaavuus tarkastelu-
woslna r99o-97

osuus oli palautunut entiselle 85 pro-
sentin tasolle vuonna 1997.

Tytittdmyyttd kokeneilla naisilla
YEl-tydtulo pysyi koko tarkasteluajan
noin ll 000 eurossa. Vuosina 1990-92
tytiansiot j nivlt keskimiiiiriistii YEL-
ryrituloa alemmalle tasolle. Alimmillaan
tulotaso oli vuonna 1992, .iolloin yrittii-
jyydestii saadut ansiot jiiiviit yhdeksiin
prosenttia pienemmiksi kuin YEL-tyii-
tulon keskimidrl. Laman .iiilkeen yrit-
tijien tulotaso nousi ja YEL-tytitulon
osuus laski 85 prosenttiin tyriansioista.

Yrittijien tycitulot olivat siis yleensd
YEL-tytituloa korkeammat lamavuosia
lukuunottamatta. Yrittljien keskimld-
rdinen tulotaso alkoi hiljakseen kasvaa
laman jilkeen, murra YEL-tydtulon
kasvu pysdhtyi. Varsinkin miehilli
yrittijyydestii saadut tytitulot alkoivat
etAentye YEL -tycitulosta.

Keskimllrlinen YEL-tydtulo laski
kuitenkin suhteellisen vlhdn lama-
aikana. Tosiasialliset tulot laskivat
enemmln. YEL-tycitulon vakiintu-
neisuus on asia, johon mycis tietoisesti
pyritIln. Yrittiijien tulot voivar olla
ep iis ?i iinntilliset, mutta YEL - tytitulon
tulisi pysyii vakaana ansioiden vaihte-
luista huolimatta.

Kotmannes muutti tytituloaan

Eliketurvakeskus saa tiedon YEL-tyti-
tulon muutoksesta, jos sitl nostetaan
vlhintiin kolmanneksella tai lasketaan

t99p 'l9r, tW tgtB tgtt4 tg!r5 r# tlxil

vlhintlin neljinnekselli (ns. tekninen
katkaisu). Pienemmistl muutoksista
ellkelaitokset eivit ilmoita.

Isoja YEL-tytitulon muutoksia oli
vuosina 1989-90 aloittaneista uusista
yrittdjistl yli kolmasosalla vuosien
1990 ja 1997 vellll;. Kaikkiaan YEL-
tyiitulo aleni tarkastelluilla yrittiijillii
keskimlirin l5 prosentilla vuodesta
1990 vuoteen 1997. Noin joka nel.ias
yrittaja oli laskenut YEl-tycituloaan ja
vain joka kymmenes oli nostanut sitd..

Etuudet perustuvat tytituloon

YEL-tyritulon tason nostaminen
on oleellista yrittdjien ellketurvan
parantamiseksi. Tyritulon nostoon
on pyritty nuorilla yritt?i.iilli muun
muassa vakuutusmaksujen alenta-
misella. Vuoden 2001 alusta lukien
yrittiijiitoiminnan ensimmdistd kertaa
aloittava yrittajd voi iistl riippumatta
saada YEL-maksuunsa 25 prosentin
alennuksen yrittlj itoiminnan nelj lltd
ensimmliseltd vuodelta.

Yrittiijien sairausp livtraha m lirly-
tyy vuodesta 2004 heidan YEL-ty<i-
tulonsa eiki verotuksessa vahvistetun
ansiotulon mukaan kuten tlhin asti.
Yrittiijien sairauspliv5rahan uudis-
tuksen tavoitteena on taara yrittiijiin
sairauden ajaksi turva, joka vastaisi
ty<ikyvyttcimyyden takia saamatta
jiiineitii tuloja. Uudistuksella pyritlln
myris siihen, etta aloittava yrittiijd
ottaisi heti alkuun tarpeeksi korkean
YEL-tytitulon.

Roili Hyrkkdnen
E lil ketu ruo ke s ku ks e n t u t ki j o
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T-l ldketurvakeskuksen laki-

H osaston vakuuttamisasiat-
f ' raosto Daattaa muun muassa

IJro.irrli,u.urropimusten ia
EU-sldnnosten soveltamisesta eli
kuuluuko Suomesta ulkomaille tytihon
llhtevl Suomen vai tyciskentelymaan
sosiaaliturvan piiriin. Tdsti syystd
tycikomennukselle Ranskaan lihettl-
vdn paperikoneasentajan ty<inantajan
tulee pyytdl Eleketurvakeskukselta
niin sanotun lehetetyn tyrintekijln
todistus, jotta tyrintekijii pysyisi Suo-
men sosiaaliturvassa.

El iketurvakeskuksella on ulkomaan-
tyrin vakuuttamista koskevissa asioissa
yhdyslaitoksen rooli ja samalla poikke-
uksellisen laaja toimivalta.

- Me annamme pddtciksil sellaisis-
ta asioista, jotka eivdt muutoin kuulu
toimivaltaamme. Ulkomaanty<in va-
kuuttamisasioissa tehtivit ratkaisut
kisittivdt enemmdn kuin tytieldke-
vakuutuksen. Ne kattavat mytis muun
muassa taparurma- ia tycittrimyysva-
kuutuksen.

f uuret sosiaaliturvasopimuksissa

Ensimmlisen sosiaaliturvasopimuk-
sensa Suomi solmi Pohjoismaiden
kanssa jo vuonna 1955. Kahdenvdliset
sopimukset yleistyivdt 1990-luvulla.
Sosiaal iturvasopimusneuvotteluissa
Eldketurvakeskus edustaa koko tyoeld-
kejirjestelmil.

Euroopan unioniin liityttlessd so-
pimuskumppanit kaksinkertaistuivat
kerralla. EU:n jdsenmaissa on voimassa
ylikansallinen sosiaaliturva- asetus. Sille
mddrdtiin, miten kansallista lainsdi-

l(omenn
ulkoma
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- Samaan tahtiin kuin

suomalaiset yritykset kansain-

vd listyvtit, tyti m iiii rii ti stiti ntyy

Eliiketurvakeskuksessa. Jos esi-

merkiksi Ranskaan rakennetaan

paperitehdas, se nHkyy

tydssdmme, vt. jaostopeattikkt,

Pia Wilkman kertoo.

dentod sovelletaan eri jdsenmaissa
liikkuviin henkilctihin.

Kahdenvilisil sopimuksia on Israe-
lin, Kanadan, Sveitsin, Yhdysvaltoien
ja Quebecin kanssa. Viimeisimmdt
sopimukset tehtiin Viron, Latvian
ja Liettuan kanssa. Chilen kanssa
sopimus on valmis, mutta se odottaa
voimaantuloa.

- Puolan kanssa on alustavasti neu-
voteltu. Koska Puola on tulossa EU:n
jlseneksi jo vuonna 2004, sopimuksen
voimaantulo on epivarmaa. Muu-
toinkin sopimusneuvotteluissa on nyt
hiljaista. Tarvetta sopimukseen olisi
Venijin kanssa: tyossikdynti molem-
min puolin rajaa on vilkasta.

Saksa suosituin komennusmaa

Sosiaaliturvasopimuksilla turvataan
tyontekij dn ja perheen sosiaaliturvan
aukottomuus maasta toiseen liikut-
raessa. Ldhtokohtana on myos, ettl
tyonteosta maksetaan pakolliset va-
kuutusmaksut tytitekomaahan.

Kaikissa sopimuksissa on kuiten-
kin poikkeuksia, joista yleisin koskee
tilaplisesti toiseen sopimusmaahan
ldhetettyjd ty6ntekijtiitd. Heille Ela-
keturvakeskus voi antaa niin kutsutun
Iehetetyn tyrintekijdn todistuksen. Sille
osoitetaan, ettl tyontekif ii slilyy Suo-
men sosiaaliturvan piirissd eika maksuja
ty<intekomaahan tarvitse maksaa.

Ldhetetyn tyontekijin komen-
nusaika on Euroopan unionissa 12
kuukautta, muissa sopimuksissa aika
vaihtelee kolmesta viiteen vuoteen. Jos
komennusaika ylittdd EU-maassa yli 12
kuukaucta, Eleketurvakeskus voi hakea
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ty<iskentelymaan yhdyslaitokselta poik-
keuslupaa.

Ellketurvakeskus myontdd lehete-
tyn tycintekijdn todistuksen, jos tyri-
komennus tiyttdd EU:n sosiaaliturva-
asetuksen tai sosiaalirurvasopimusren
mukaiset edellytykset.

Mycinnetty todistus jaetaan moneen
eri paikkaan. Se Idhetetlln tyonantajal-
le, Kelalle, tapaturmavakuutusyhtidlle ja
tyrieldkelaitokselle. Lislksi se toimite-
taan yleensd verottajalle ja ulkomaiselle
yhdyslaitokselle.

- Todistuksen perusteella Kela antaa
plltriksen henkilon kuulumisesta asu-
misperusreisen sosiaaliturvan piiriin.
Tyc;elakelaitoksen tehtlvdni on raas
tarkistaa, ette rydelekevakuutus on
kunnossa ja ettd tyrintekijan ja tycinan-
tajan kesken ulkomaantycin vakuutus-
palkasta on sovittu.

Vakuuttamisratkaisujen mddrd on
vakiintunut viime vuosina. Vuonna
2002 ratkaisuja annettiin reilut 5000
kappaletta. Eniten hakemuksia tehriin
Saksaan, Ruotsiin ja Yhdysvaltoihin.

Kielteiset peetdkset kasvussa

Kaikkien kielteisten piitcisten osuus on
sen sijaan kasvanut, myoskin poikkeus-
lupa-asioissa.

- Tavallisesti kielteisten peerdsren
syynd on, ettei tycintekijd ole useaan
vuoteen tyoskennellyt eikd asunut Suo-

messa. Henkil<i on voiru palkata mycis
ulkomailta suomalaisen tycinantajan
palvelukseen.

Myriskaan ulkomaille tilapdisesti
siirtyvllle yrittajalle, jolla ei ole voimas-
sa olevaa yrittdjdvakuutusta, todistusta
ei voida kirjoittaa.

Kielteisestl pidtciksesti voi valittaa

eldkelautakuntaan ja sieltd edelleen
vakuutusoikeuteen.

- Mikali komennusaika ulkomailla
on yli viisi vuoma, Eliketurvakeskus
ei yleensi puolla poikkeuslupaa. Ndin
pitkil tyriskentelyd ei voida katsoa enil
tilapiiseksi, eika henkilolld voida endi >

katsoa olevan kiinteiti siteitl Suomeen.

Kysely osoitti:
Asia kkaat ovat tyytyvtisii
- Asiakkaat ovat tyytyviisii Eliketur-
vakeskuksen ulkomaanty<in vakuutta-
miseen liittyvdln palveluun. Erittiin
tyytyvd.isid he ovat puhelinpalveluun
ja koulutustilaisuuksiin. Sen sijaan
jonkun verran moirteita sai kiisittelyai-
kojen pituuder, Eld.keturvakeskuksen
lakiosaston vakuuttamisratkaisija Tiina
Eronen kertoo.

Tiina Eronen teki asiakaskyselyn

'Asiakaspalvelun laatu Elikerurvakes-
kuksen ulkomaanty<in vakuutramista
koskevassa palvelussa" vuoden 2001
syksyll?i. Tyti tehtiin ammatillisena
kehittymistehtlvdn d Tampereen yli-
opiston j drjestim dIn teydennyskoulu-
tukseen liittyen.

Tarkoituksena oli selvittll, miti
mielti asiakkaat olivat saamastaan
palvelusta ja miten he toivoisivat sitd

kehitettlvin. Kyselyssl tiedus-
teltiin neuvonnan tavoitettavuu-
desta, ystdvd.llisyydestd, oikeel-
lisuudesta ja todistuksenannon
ajoituksesta. Lis iiksi kysyttiin,
olivatko ratkaisut riittivdsti

perusteltuja ja ymmdrrettivid.
Kysely lehetetriin 103 tytinantaja- ja

yritysasiakkaalle, jotka hakivat Elake-
turvakeskukselta todistusta Suomen
sosiaaliturvalains Iidd.nncin sovelta-
misesta ulkomaantyrihcin. Vastauksen
palautti 67 asiakasta.

Vastaajat edustivat melko suuria yri-
tyksid. Liki puolet oli yli 500 hengen ,
yrityksiii. Vain yhdeksiille prosentilla
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mielesti asioiden
suiuminen vaatil
hyvii yhteistytitii
niin soplmusmaiden
kuin kotlmaistenkin
kumppanien kanssa.
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Tdllaisista tapauksista voi sosiaali- ja
terveysministeriri antaa hakemuksesta
pidtoksen, josta taas on valitusoikeus
korkeimpaan hallinto-oikeuteen, Pia
Vilkman tarkentaa.

Ldhetetyn tycintekij dn todistusten
kesittelyssd tavoiteaika on kuukausi.
Poikkeuslupatapauksissa kasittelyaika
taas riippuu siitl, miten nopeasti ko-
mennusmaa vastaa,

Asiakaspalvetulla tirked osa

- Ul komaantycin vakuuttamisasioihin

liittyy paljon puhelinneuvontaa. Toi-
mihenkil<;ilta vaaditaan kielitaidon li-
slksi laajaa sosiaaliturvan tuntemusta.
Kysymykset koskevat tyrieldkeasioiden
lislksi KeIan maksamia etuuksia, vero-
tusta ja komennusmaan sosiaaliturvaa.

Asiakkaiden edun mukaista tietysti
olisi, ettd he saisivat yhdestd paikasta
mahdollisimman kattavat tiedot. La-
hetettyi tyontekij ad kiinnostaa muun
muassa. eldkkeen kertyminen ja Kelan
etuudet, kuten lapsilislt, Iitiyspdivira-
hat ja sairausvakuutus.

- Pyrimme neuvomaan asiakasta
mahdollisuuksiemme mukaan. Eri
maiden sosiaaliturvasta annetaan
kaikki meille olevat tiedot sekd tar-
vittaessa yhteystiedot komennusmaan
yhdyslaitoksesta, jonka puoleen kysyjd
voi kidntyd.

Yhteistytissii parempiin tutoksiin

Pia Wilkman kertoo, ette lehimmen
kymmenen vuoden aikana yhteistyo

Kelan kanssa on tiivistynyt. Ongelmia
ratkotaan sdlnntillisesti kokoontuvissa
tytiryhmiss d. Myciskin tycieldkelaitok-
set ovat kiinnostuneet ulkomaantycin
vakuuttamisasioista ia yhteisty6 heidan
kanssaan on lisddntymdssd.

Ty<inantajiin pidetddn yhteyttd
kutsumalla heidiit vuosittain niin sa-
notulle kysymysklinikalle. Tilaisuus
jdrjestetldn yhdessd Kelan ja verotta-
jan kanssa.

Pohjoismaisella yhteisty6lle on pit-
kIt perinteet. Pohjoismainen yhteistyri
jatkuu edelleen tiiviinl, vaikka kaikki
Pohjoismaat, myos Norja ja Islanti,
noudattavat EU-sddntoji.

- Kokemus on osoittanut, etta asioi-
den suluminen vaatii hyvdi yhteistycitl
niin sopimusmaiden kuin kotimaisten-
kin kumppanien kanssa, Pia Wilkman
vakuuttaa.

H o ostottel u : M ori o' Li i so To ko lo
Kuvot: Honne Nyktinen

Parantamistakin on

Vastausten mukaan reilu neljlnnes oli
tyytymdtcin kesittelyaikojen pituu-
teen. Kuitenkin lahes 60 prosentille
kesirtelyaika oli sopiva.

- Kohtuulliseksi klsittelyajaksi
ilmoitettiin keskimllrin 2,6 viikkoa.
Nykyisille resursseilla ja teknisilla
valineilla rahan kesittelyaikaan tus-
kin pdistlin, Tiina Eronen toteaa.
Mutta tarkoituksena on toiminnan
kehittlminen asiakkaiden toivomaan
suuntaan.

Meneilllln on muun muassa atk-
projekti, jolla todistuksen klsittelya
pyritlln saamaan nykyistl automaat-
tisemmaksi ja nopeammaksi.

Parantamista layqy my<is kir.ialli-
sessa ohjeistuksessa. Lis?iksi toiveita
esitettiin siitI, etti palvelua saataisiin
keskitetysti yhdestd paikasta tai se olisi
nykyistl kokonaisvaltaisempaa.

Palvelua kehitettiess d verkkopalve-
lut koettiin tdrkeiksi. Melkein kaikki
vastaajat olisivat halukkaita sahkdi-
seen asiointiin todistushakemuksissa.
Vastausten perusteella mycis koulutus,
tiedotus ja viranomaisten vllinen yh-
teistyci ovat iatkossa tdrkeitl kehittii-
miskohteita.
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yrityksistl henkiltistriii oli enimmillaen
kymmenen henkei. Kovin suuri yllatys
tuskin on, ettd yrityksisti llhes puolet
edusti teollisuutta ja 11,9 prosenttia
tietoliikennealaa. Rakennusalan yri-
tyksiii kyselyssd oli mukana yhdeksln
Prosenttia.

foustavaa ia tehokasta

- Yleisesti palvelua pidettiin melko
joustavana ja tehokkaana. Erityisen
tyytyviisil asiakkaat olivat puhelin-
palveluun ja koulutukseen. Toisin kuin
muissa Eleketurvakeskuksen palvelua
koskeneissa kyselyissi puhelinpalvelun
saavutettavuus oli hyvl. Lahes kaikki
vastanneet olivat sitd mielti, ettl yhtey-
den saaminen oli helppoa, Tiina Eronen
tiivistll.

Myris suurimman osan mielestd
neuvonta todistuksen hakemiseksi oli
riittlvli ja ymmdrrettdvll. Ratkaisuja
pidettiin johdonmukaisia.

- Palvelun laadullisista tekijiiistii
nousivat selkedsti esiin ystdvrillisyys ja
asiantuntevuus. Vaikka tyytymdtt<i-
myyttl aiheutti kasittelyaikojen pituus,
mahdollisesti siti korvasi tyytyvdisyys
palveluasenteeseen, koska kokonaisuu-
dessaan arviot olivat hyvdt.
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Elekkeen
maksaminen

ulkomaille
helpottui

Yksityisen sektorin tyOetiike

maksetaan ulkomai[[e etik-

keen hakijan kansalaisuudesta

riippumatta. Eldkelaitosten ei

siis endd tarvitse hakea lupaa

E[6keturvakesku kselta eldkkeen

maksamiseen kenetlek6tin ulko-

maalaiselle.

-f ainmuutos tuli voimaan tdmln vuoden alusta

I yksityisensektorintycieldkelakeihin.Muutos
I -koskee seka henkildn omaa ettd edunsaajille

I-J rnakserravaa perhe-el d kettd.
Viime vuoden loppuun saakka tyrieldke voitiin maksaa

ulkomailla asuvalle Suomen kansalaiselle mihin tahansa
maahan. Tama koski paitsi henkilon omaa ellkettd mycis
perhe-elakettd. Sen sijaan vieraan valtion kansalaisen Suo-
messa ansaitsema tyrieldke maksettiin ulkomaille vain, jos
sosiaaliturvasopimuksessa on siihen velvoittava sllnn<is tai
Ellketurvakeskus antoi erityisistd syistl luvan elekkeen
maksamiseen.

Maksulupa erityisestd syysti

Erityisend syynd maksuluvan antamiselle voitiin pirii
sitd, ettd ellkkeenhakija on entinen Suomen kansalainen
tai pakolainen.

Myos jos se maa, jonka kansalainen elekkeenhakija on,
maksoi Suomen kansalaiselle hdnen kyseisessl maassa an-
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saitsemansa elekkeen ulkomaille, mak-
settiin eldke vastavuoroisesti Suomesta
ulkomaiselle elakkeenhakijalle.

Vastavuoroisuuden perusteella elik-
keitd maksettiin Australiaan, Tsekkiin,
Unkariin, Jugoslaviaan, Kroatiaan ja

Japaniin. Vastavuoroisuutta koskevat
tiedustelut tehtiin eldkehakemusten
yhteydessd myos Vendj dlle, Puolaan,
Slovakiaan ja Algeriaan.

Jollei vastavuoroisuutta eldkkeiden
maksamisessa ollut, kiinnitettiin mak-
suIupaa harkirraessa huomiota muun
muassa ty<iskentelyn ja asumisen pitkd-
aikaisuuteen Suomessa. Pitkeaikaisena
tyciskentelynd pidettiin esimerkiksi
valitusasteiden pddtcisten perusteella
noin viittltoista vuotta. Maksulupa
voitiin antaa lyhyemmdnkin tyrisken-
telyn perusteella, jos hakijalla oli per-
he- tai muita siteitd Suomeen. Mycis
ulkomail[e muuttamisen syy saattoi
vaikuttaa luvan myontdmiseen.

Perhe- el ikkeille maksulupa mycin-
nettiin yleensl silloin, kun edunjdttdjd
oli o[lut Suomen kansalainen.

Eniten Iupahakemuksia Australiaan

Ellkelaitokset hakivat Eliketurvakes-
kukselta vuosittain muutamia kymmenid
maksulupia. Valtaosaan hakemuksista
annettiin myonteinen piitris. Vuonna
2000 maksulupaa haettiin 45 el:ikkee-
seen, joista hylattiin kahdeksan. Vuonna
2001 hakemuksia oli 67, joista hyliittiin
nel,a .

Suuri osa hakemuksista koski Aust-
raliaan entisille Suomen kansalaisille
maksettavia eldkkeita. Heille Elake-
turvakeskus mytinsi maksuluvan vas-
tavuoroisuuden perusteeila.

Australian jiilkeen seuraavaksi eni-
ten haettiin lupia Vendjdn ja Puolan
kansalaisille. Monet nIistI hakemuk-
sista joudurtiin hylkaiimddn, koska
tyciskentelyaikaa Suomessa ei voitu pi-
rdd riirtdvdn pirkana. Siksi hylkaavia
pidtoksid annettiin esimerkiksi useillc
puolalaisille 1960 -70 - luvuilla Suo-
messa esiintyneille tanssimuusikoille,
vaikka he olivat ty6skennelleet tdalll
jopa yli kymmenen vuotta.

Hylkiiyspeat6ksistd tehdyissd
valituksissa vedottiin llhinnd perhe-
syihin, toimentulovaikeuksiin sekd
pitkaan Suomessa tyoskentelyaikaan
ja siihen, ettd kotimaan eldketurva oli
ulkomailla tyoskentelyn vuoksi j iiiinyt
heikoksi. Valitukset hylattiin elake-

lautakunnassa ja vakuutusoikeudessa
miltei poikkeuksetta.

Perusteltu muutos

Maksulupamenettelyn perusteltavuus
tuli esille Suomen sitouduttua kansain-
vdlisiin sopimuksiin, joissa pyritlln
estameen kansalaisuuteen perustuvaa
syrjintdd. Kansainvllinen kehitys otet-
tiin huomioon myos Suomen uudessa
perustuslaissa, joka turvaa yhdenver-
taisen kohtelun kaikille Suomen oi-
keudenkdyttcipiirissl oleville, siis mycis
ulkomaiden kansalaisille. Kansalaisuu-
desta riippumattoman yhdenvertaisen
kohtelun turvaaminen vastaa myds EU:
n tavoitteita.

Myos tycintekij an eldkemaksun
sidtdminen vuoden 1994 alusta nosti
maksulupas ii nnriksen perusteltavuu-
den esille.

Yksityisten alojen tyoellkejir-
jestelmlstd ei palauteta maksettuja
ty6eldkemaksuja, vaikka eldkettd ei
makseta ulkomaille. Useissa maissa,
joissa ansaittua elikettd ei makseta
ulkomaille, ainakin osa maksuista
palautetaan ja tytjntekije voi kdyttdd
palautusrahat ulkomaantyon vuoksi
vajaaksi jilneeseen eleketurvansa
tdydentlmiseen.

Maksulupamenettelyn kumoaminen
poistaa kansalaisuureen perusruvan eri-
arvoisuuden yksityisen alan elekkeen
maksamisessa ulkomaille. Se myds
yhdenmukaistaa maksamisklytlnn<in
eri ellkej drjestelmissd. Julkisen sekto-
rin eldkkeisse ja merimieseldkelaissa ei
ole eldkkeen maksamista ulkomaille
koskevia rajoituksia.

E[Skkeen maksamista
haettava uudelteen

Myos ne henkilot, joiden elekkeen mak-
samista ulkomaille koskeva hakemus on
aiemmin hyl:itty, voivat tdmdn vuoden
alusta lukien saada elekettl. Ellkkeen
saaminen vuoden alusta lukien edellyt-
tdd kuitenkin, ettd eldkkeen maksamista
haetaan uudelleen kahden vuoden sisllll
lain voimaantulosta.

Jos hakemus toimitetaan temen
jllkeen, eleke maksetaan vasta hake-
muksen saapumisajankohtaa seuraavan
kuukauden alusta lukien.

Pirjo Ouvinen
Eliiketurvakeskuksen

laki oso sto n va ku u tta m i sos i o n t u nti i o

Valtion
elekkeitt
taivute[[aan
Puron
mattiin
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.ioimkin mahdollisia ratkaisuja, eivdt
lopullisia totuuksia.

Elekeuudistuksen punaisena lanka-
na on nostaa ehkkeellesiirrymisik?iii.
Mutta miten kannustaa niitl valtion
tydntekijtiitii j atkamaan tytieldmlssi,
joilla on ollut nopeaa karttumaa ja
tlysi eldke on jo kerrynyt? Tai jos yh-
teensovitus poistuisi ja eliikettii olisi
kertynyt 63-vuotiaana teoriassa jopa
80 prosenttia. Sama ongelma koskee
niitl rytintekijtiitii, joilla on alennet-
tu elikeike tai jotka ovat voineet sen
valita, kuten esimerkiksi poliisit ja
opettajat.

Yksityistl puolta suuremmat kart-
tumat johtuvat siitd, ettl valtion pal-
velusta kerryi ehketti vuoteen 1995
saakka 2,0 - 2,2 prosenttia vuodessa,
kun taas yksiryisella puolella karttuma
oli 1,5.

Yhten1 ratkaisuna on vihytetty
turvautumista pitkian siirrymiaikaan,
jossa eletlln kahden raiteen mallissa
vuoteen 201 1 saakka. Raskasta kah-
den raiteen mallia ei kuitenkaan
toivota.

Stdelitke 1o 2oOt



Yhteensovitus on
vllttlmitbn
Yksityisella puolella Puron mallissa
sovittiin, etti elikekarto poistuu. Jos
sama toteutettaisiin julkisella puolel-
la, kertyisi monelle ellkettd jopa 80
prosenttia ja ylikin. Eliikkeen mak-
sajan niktikulmasta timii mrkoittaisi
sitl, ettl elekemenot nousisivat dra-
maattisesti. Elikeuudistuksen yhtenl
plitavoitteena on kuitenkin estdl
elekekustannusten nousu.

Jonkinlaista yhteensovirusta pide-
tdin ainakin jo ennen vuotta 1995
palveluksessa olleille vdlrtlmd.ttiimin[.
Alustavasti on kaavailtu mallia, jossa
\lEl--ellke rajataan ja yhteensovitetaan
muiden tydel?ikkeiden kanssa iklin
kuin etukdteen 31.12. 2004 tehtivin
vapaakirj auttamisen yhteydessii.

Ehke yhteensovitettaisiin tuolloin
niilla, joilla on ollut korkeaa karttumaa
ennen vuotta 1995. Valtion palvelus
ennen vuotta 1995 yhteensovitettaisiin
perusturvan tasolle (2,0 o/o/vuosi max
600lo). Siten tlyden elekkeen voisi
saada 63-vuoriaana. Temen jiilkeen
tydelimlssd jatkavat kartuttaisivat
yksityisen puolen ty6ntekijiiiden
tapaan elikettl 4,5 prosenttia vuo-

dessa. Vuoden 2A05 alusta eteenplin
karttuvaa elikett[ ei olisi tarvetta enid
yhteensovittaa.

Mytis tydntekijiijfirjest<it ovar ha]un-
neet perusteellisesti selvittiiii mahdollisen
vapaakirjautuksen vaikutuftset. Laskel-
mat ovat osoittaneet, ertl nykyisessfin
jirjestelmlssi rytieldkemaksu nousisi
tuntuvasti lehivuosina. Se huonontaa
nykyisell:i tavalla laskerravaa elekkeen
perusteena olevaan palkkaa rytinteki-
jln ellkemaksun vlhentimisen vuoksi-
MuuR muassa teste syystd yksityisen
sektorin eliikemalli ei vaikutakaan eniil
niin huonolta.

Loppukarensslt jXImlssf,
historiaan

Julkisen puolen eliikejlrjestelmiidn
kuuluneet loppukarenssit saatravat
uudistuksen myiiti siirryd hisroriaan.
Loppukarenssit kuitattaneen vuoden
2004 jilkeen siten, ettl riittld kun
tytintekijdlla on rietty euromldrL
VEl-jtrjestelmiin mukaista rytiansio-
ta vuosittain.

Rekistereiss?i ei enild seurattaisi
rydskentelyaikaa. Teme muuros sel-
keyttlisi osaltaan myris ehketurvan
toimeenpanoa.

Valtion eldkkeet eivtit taivu Puron

tytiryhmHn rakentamaan uuteen

etdkemaltiin ongelmitta. Puron

etdkemalli rakennettiin nimenomaan

yksityise[[e puole[[e. Valtion eldk-

keissd keskeinen ongelmakohta on

yhteensovituksesta Iuopuminen.

Sotilasetilkkeisiin oma malli

Aivan oma kokonaisuutensa ovat soti-
lasehkkeet. Puron malli on suunniteltu
llhinnd sellaisia tyouria varten, jotka
kestivdt suunnilleen koko ihmisen ty6-
uran ajan ja joissa tytipailcat vaihtuvat
mahdollisesti hyvinkin tiheidn uran
aikana. Sotilasura p':i ttyy useimmilla
jo ennen 55 vuoden ikld, kestil tii-
viisd yhdenjalaoisesti 20 - 25 vuotta,
eikr siihen tulla kesken uran sivusta.
Sen vuoksi sotilasuraehkejilrjestelmlin
Puron malli soveltuu huonosti.

Sotilaat ovat olleet huolissaan muun
muassa siit5., ettd Puron mallissa ele-
ke lasketaan keskipalkkatekniikalla
kunkin vuoden palkan ja karttumis'
prosentin perusteella koko tytiurasta.
Sotilaiden palkat ovat alhaisia uran
alkuvaiheissa ja jos eliike lasketaan
koko rytiurasta, laskevat elekkeet.
Muutenkin sotilasehkejlrjestelml on
niin toisenlainen, ettl se on ratkaistava
omana kokonaisuutenaan.

Helena Berg
Tiedottojo,

Valtiokonttori,
Eliikepalvelut
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- ntkiialapaikka
sosiaaliturvan maai lmaan

Kansainvtilinen

sosiaaliturvaiXrjest6

tSSA (lnternational

Social Security

Association) on

toiminut 75 vuotta.

f tiriestti perustettiin

lokakuussa r9z7

Brysselisst.

rJ SSAn rydskenrelyyn osallistuvat Eleketurvakes-
! k.rkr.n loht"jat tr,iatti uimonen ja Hannu Uusitalo

I pitdvdt iar;..,0n toimintaa tlrkednd. Uimonen pu-
rL huu asiasta lihes 30 vuoden kokemuksella. Uusitalo
jatkaa hinen tytitiln ISSAn piirissd.

Maailmanlaaiuinen tietopankki

Uimonen .ia Uusitalo korostavat jnrjestdn merkitystdja
tytiti maailmanlaajuisen sosiaaliturvan tietopankkina.
ISSA keriii ja ja.kaa tietoa eri maiden sosiaaliturvasta
ja sitl koskevista kehittlmissuunnitelmista. Se jlrjestii?i
koulutusta ja kansainvllisil asiantuntijaseminaareja ja
-kokouksia. Niissii kesitellaan sosiaaliturvaa yleensl ja
alan erityiskysymyksiI kuten aktuaariasioita, tilastointia ja
tutkimusta. ISSAn oma tutkimus on projektiluonteista.

- Jlrjestti tekee ty<itd sosiaalisen ja taloudellisen tasa-
arvon edistdmiseksi, sitl erityisesti pohjoinen-etela-akse-
lilla. ISSA on nikrialapaikka sosiaaliturvan maailmaan. Se

on tiedon vaihdon vllityskanava ja kollegoiden kohtaa-
mispaikka alan monissa asioissa ja eri tasoilla, (Iimonen
ja Uusitalo kiteyttivdt.

ISSAlla on kansainvllisten organisaatioiden tapaan
alueellista toimintaa eri maanosissa, Euroopassa alue-
toiminnan kehitys on ollut voimakasta. Tyrit tehdldn
kuitenkin pdiasiassa eri toiminnallisten sektoreiden ns.
teknisissd komiteoissa.

Elikcturvakeskuksen entlnen, pltklalkalnen
toimitusiohtafa tattl Ulmonen (olkealla)
on ollut ISSAn hallltuksen flsenene ktksl
kolmlvuotlskautta. fohtala Hannu Uugltato fatkae
Ulmosen ty6tl ETK:n fa tythltkellrfestalmfln
edustafana lSSAssa.

Suomalaiset hoitaneet leiviskiinsii

Matti Uimosen mukaan Suomi on ollut ISSAssa hyvi
oppilas. Se on kaikin tavoin huolehtinut velvollisuuksis-
taan jdrjesttille. Suomi on mainittavalla tavalla toiminut
muun muas$a teknisten komiteoiden jirjestlmien asian-
tuntijakokousten j [rjestij In I ja is Intin ii. Viimeksi meill i
kokoontuivat tutkijat.

- Meilla pidetyt kokoukset ovat olleet onnistuneita.
Jiirjestelyt ovat sujuneet hyvlssi yhteishengessii. Tlstd on
kiittdminen erityisesti Kelaa, Uimonen sanoo.

ISSAan kuuluu talla hetkell e 378 ji.senjnrjestii[ 148
maasta. Jiirjestcin jlsenini ovat Suomesta Eleketur-
vakeskus, Kansanelrikelaitos, Kuntien elikevakuutus,
Maatalousyrittajien eldkelaitos, Merimieselikekassa,
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tyiittdmyyskassojen
yhteisj lrjest<i.

Teksti: lounl lokisalo
Kuvo: Honne Nykdnen
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[-{a rkei m m d r kansanel e kelain

I muutosesitykset ovat viela
I rltd kirioitettaessa edus-

I kunnan kasitrelyssa, joten
niiden sislltci saattaa muutrua halli-
tuksen esityksestd.

Hallitus antoi viime marraskuussa
eduskunnalle esityksen eldkelainsii-
ddnntin muuttamisek si (HE 242 I 2002
vp). Esityksessd ehdotetaan muutoksia
yksityisten alojen tyrield.kelakeihin .ja
kansanelakelakiin. Muutokset tulisivat
voimaan 1.1.2005.

Vaikka yksityisten alojen tyciellk-
keissl vanhuuselakeika muurruu jous-
tavaksi 63*68 vuoden ikihaarukassa,
kansanelekkeen vanhuuselikeike
siiilyisi esityksen mukaan edelleen 65
vuotena. Eduskunnan tyci- ja tasa-
arvovaliokunta on esittinyt lausunto-
naan, ette kansaneldkkeen tulisi alkaa
joustavasti samoin kuin tyrielikekin.
Esitys on sosiaali- ja terveysvaliokun-
nan kdsittelyssi.

Kansanelakelain varhennerun
vanhuuselekkeen ikaraja ehdotetaan
nostettavaksi 62 vuoteen samoin kuin
tytiellkkeessl. Kansanellkkeessd var-
hennusvlhennys sdilyisi edelleen 0,4
prosentissa. Ennen vuotta 1945 synty-
neelle olisi kuitenkin edelleen oikeus
j Ildd varhennetulle vanhuusehkkeelle
60-vuotiaana.

Tycitt<imyyselake ehdotetaan lak-
kautettavaksi vuonna 1950 ja sen jal-
keen syntyneilta. Heill:i olisi oikeus tie-
ryin edellytyksin tycittomyysplivirahan
lisiipiiiviin 65 vuoden ikean saakka.
P eivarahamuutos sis iltyy tycittcimyys-
turvalainsddddnncin uudistamiseen
(HE 11512002 vp), joka on jo hlwlksyt-
ty. Tallaisella henkilolla olisi toisaalta
oikeus valita tycitt<imyysplivlrahan ja
62 vuoden idssi otettavan vanhuus-
eldkkeen valilla. Vanhuusellkkeessd ei
silloin olisi varhennusvihennysra.

Ennen vuoma 1950 syntyneella olisi
oikeus ty<itttimyysel ekkeeseen edelleen
60-64-vtot.iaana.

Koska tyrieldkelakien mukaisra van-
huusellkettl olisi mahdollista saada jo
63 vuoden ilssd, on kansanelekelain
mukaisen tydkyvyttrimyysel akkeen al -
kamisaikaan ehdotettu muutosra, joka
mahdollistaisi elakkeiden mahdollisim-
man samanaikaisen alkamisen.

Ehdotuksen mukaan 63 vuotta tlyt-
tineelle voitaisiin my<intii kansanela-

Kansanelekekin
ioustavaksi?
Vuonna 2oo3 kansaneldkkeisiin tutee ktiyttinntissa vain vdh6isid

muutoksia. Tytieldkeuudistusten takia kuitenkin on odotettavissa

suuria muutoksia, jotka toteutuvat samaan tahtiin tytieliike-

muutosten kanssa vuodesta 2oo5 alkaen.

kelain mukainen tyrikyvyttcimyyselike
tycikywyttcimyyden alkamista seuraavan
kuukauden alusta. Kuitenkin elake al-
kaisi aikaisintaan siitI, kun hakijalle
on mycinnetty ty<ielakelakien mukai-
nen vanhuuselake. Jos kansanelakkeen
vanhuuselakeikd muuttuu eduskunnan
kesittelysse joustavaksi, rdm i lainkohra
tulisi tarpeettomaksi.

Yksilollisen varhaiselekkeen lak-
kauttamista koskeva kansaneldkelain
muutos on vahvistettu samaan aikaan
kuin ty<ielakelakien muutoskin ja se
tulee voimaa n 1.1.2004. Elakettahan
voivat saada endi ennen vtotta 1944
syntyneet.

Lainmuutokseen liittyi ty<ikyvyr-
t<imyyselakkeen ehrojen muuros siren,
etti kun arvioidaan 60 vuotta tiyttd-
neen oikeutta elekkeeseen, painore-
taan tytikyvytt<imyyden ammatillista
luonnetta.

Kannustimia ei vihenneti

Kansaneldkkeen vanhuusellkkeessl
tyrieldke otettaisiin tulona huomioon
63 ikdvuoteen mennessl karttuneen
elakkeen suuruisena eika siita vdhen-
nettiisi tytinteon jatkamisen kannusti-
mia ja opiskeluajalta tai lastenhoitoajalta
kertynyttl "minimiel lkettd".

Lakiehdotuksen mukaan kansan-
elekkeen mdirdi ei vlhentdisi 63 ikd.-
vuoden jiilkeen tydelikkeeseen ansaittu
elekekarttuma. Jos henkilo lykkaa
elakkeelle siirtymistdln 63 iklvuoden
jiilkeen, ei 63 ikivuoden jdlkeen an-
saittuja karttumia eike 68 ikevuoden
j?ilkeen tycieldkkeeseen maksetravaa

lykkayskorotusta otettaisi huomioon
kansanel ikkeess I .

Myciskaan tytieldkelakien mukaisten
ty<ikyvytttimyysel dkkeiden " ikikerroin-
ta" ei otettaisi huomioon kansanelik-
keess d.

Valtion varoista suoritetut elekeker-
tymdt alle kolmivuotiaan lapsen hoidon
tai opiskelun ajalta eivlt pienentdisi
kansaneldkettd. Edella mainittuja
tycielakkeen korotuksia ja karttumia
ei otettaisi huomioon mydskeen lesken
ellkkeen rdydennysmddrdssd.

Vuonna 2oo3 vain pienii muutoksia

Vuoden alusta kansanelakkeet nousivar
indeksikorotuksen takia 1,2 prosentilla.
Uusi kansanelakeindeksi on 1349.

Myds muutamia teknisii lainmuu-
toksia (HE 22412002 vp) on vahvistettu
3.12.2002. Niiti ovat ellke-etuuksien
viivdstyskorotuksen muutos ja tytitoi-
minnasta saatavien etuuksien ja kor-
vausten slltlminen etuoikeutetuksi
tuloksi ellkkeensaajien asumistuessa ja
leskenelekkeen tiydennysmldrlss d.

Lis iiksi vammaisetuuksia koskeviin
lakeihin tuli sddnncis siiti, ettl etuus
voidaan lakkauttaa tai sen midrld
muuttaa, jos lliketieteen tai hoiro-
klytdnn<in kehitys antaa siihen aihet-
ta. Ndmi muutokset tulivat voimaan
r.1.2003.

Hilkko Nokori
Tiedottojo, Kelo
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tm Suomatainen toimeen-
tuloturva
pehkintn-
kuoressa

SUOMALAINEN
TOIMEENTULOTURVA

olme sosiaaliturvan rau-
danlu.iaa ammattilaista on
tiivistdnyt suomalaisen toi-

parinsadan
sivun tiukkaan pakettiin. Kirja on kir-
joitettu eurooppalaisille lukijoille osana
painotalo Kluwer Law Internationalin
oikeustieteellistd ensyklopedia-sarjaa.
Sarja kattaa EU-alueen kansalliset
oikeusj irjestykset oikeudenaloittain.
Teoksen englanninkielisen painoksen
on mdirl ilmestyl tdmdn vuoden
alkupuolella.

Kansainvllisestd painotalosta annet-
tu, 1 1 piiijakson etuuslajipainotteinen
jdsentely on epdilemitti ollut tekij<iille
ongelmallinen. He haikailevat itsekin
esipuheessaan joko elinkaariajatteluun
tai yleisiin sosiaalisiin riskeihin perus-
tuvan jlsentelyn periin. Jdsentelyn
ongelmat ovat varmaankin jossakin
milrin heijastuneet my<is tekijtiiden
ty<injakoon, kun kolme pdd.iaksoa on
jouduttu jakamaan kahden kirjoittajan
kesken.

Kdytetyn jdsentelyn hyvii puoli
on, ettd sisillysluettelo toimii varsin
hyvin myds asiahakemistona. Aakko-
sellinen asiahakemisto olisi tietenkin

vieli lisinnyt teoksen knyttdkelpoi-
suutta. Kun esimerkiksi tytittcimyyttd
kesitteleve jakso mahtuu 30 sivuun ja
ty<itapaturmat ja ammattitaudit alle 20
sivuun, kertoo tdmd toisaalta teoksen
yleisluontoisuudesta ja toisaalta sen
helppok?iyttdisyydestl.

Tekijtiiden ammattitaito nikyykin
siinl, miten he ovat osanneet vetdi rajaa
syvyyssuuntaan. Selostettavia yksityis -
kohtiahan riittiisi loputtomiin, mutta
teoksessa noudatettu rajanveto on varsin
onnistunut. Etuusjdrjestelmit kuvataan
riittivdn yksityiskohtaisesti, jotta niiden
peruskuviot aukeavat, mutta liialliseen
nippelitietoon lukija ei ole vaarassa
tukehtua.

Tekijoiden osoittamalla, perusju-
ristia avarammalla nek<ikulmalla on
varjopuolensakin. Teoksessa esiintyy
melko paljon epdyhtendisyyttd, vii-
meistelemdttomid lauserakenteita ja
painovirheitlkin. Tiimn saattaa tieten-
kin liittyii mytis sosiaaliturvan tiukkaan
muutostahtiin ja kansainvilisesti pai-
notalosta annettuun aikatauluun.

Selddsten, pykalien ja momenttien
kirjoitustapa on eplyhteniistd. Pro-
sentit ilmaistaan tekstissd vaihtelevasti

kir.iaimin ja merkein. Kappalenume-
rointi olisi tarjonnut mahdollisuuden
yhdenmukaiseen viittausklytlntci<in,
mutta tdti ei ole kaytetty tlysin hy-
vdksi. Painovirheiti ei ole paljon, mutta
sellaiseen ei olisi halunnut etenkiin tcir-
mltd yhdesslkeen kuviossa eikii yhden
kirjoittajan tyciuratiedoissa.

Yleisesityksessl on pakostakin joita-
kin asiallisia epltarkkuuksia. Ehkapa
niistd maininnan arvoinen on teoksen
alkupuolella esitetty kategorinen kanta
siitl, etteivlt Suomen lainkaytttielimet
tapaturmavakuutusta lukuun ottamatta
ohjaisi sosiaaliturvaklytinttiS ennakko-
p11t<iksin. Vaikka kirjan loppupuolella
pllsee esiin vastakkainenkin kesitys
toimeentulotuen osalta, voi muutok-
senhakulautakuntien ja etenkin va-
kuutusoikeuden kdytintcii ohjaavasta
merkitykseste jeede lukijalle viiiirii
kasitys.

Todettujen puutteiden vastapainona
teoksessa on aikaisemmin mainittujen
hyvien puolien lis?iksi vielii muutakin
mydnteistd. Kokonaisuutena ottaen
teksti on selkeiti ja helposti luettavaa.
Havainnollisia taulukoita ja kuvioita on
koko joukko, yhteensd yli 50. ]ohdanto-
osa valottaa kiinnostavalla tavalla Suo-
men sosiaaliturvan yhteiskunnallista ja
historiallista taustaa. Mycis etuusjlrjes-
telmien tarkastelu sislltil mielestini
varsin sopivassa mddrin jirjestelmien
kehityskulkua ja vertailua llhinni
pohjoismaisiin j irjestelmiin.

Takakannen lupaukset siitd, ettd teos
yleissivistlvyyden lisdksi tiyttdd oppi-
kirjan ja hakuteoksen vaatimukset, on
lunastettu.

Timo Hovu
Va ku ut u soi ke u d e n va ku u t u sy I i t u o m a ri

Matti Mikhola, Seppo Pietiliiinen, Olli
Valp o la : S uomalainen to ime entu loturua,
Legisactio (Karelactio), Helsinki 2002,
200 siaua. ISBN 952-91-5311-2

II \aelare 1 o 2oo!

t Ii(-
lj

-t
I .3-

MATTI MIKKOLA
sEPPo PIETILAINEN

OLLI VALPOLA

Xrr.Ia.tio 2002



Ttirkeii avaus
n a isyrittii jyyd e n

ta usto ista

Yrittemistt
asiakkaan ia

hellan veUsst

Kirri Voinio-Korhoneo

Ruokaa,
aaatteita,
hoinaaE{if:F"'ilii;t"*'*"
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Kahra vaikeammaksi asia muuttuu, jos
yrittiijii on satrunur olemaan nainen.

Epdmddrd.isyys lienee vihentdnyt
tutkimuksen mielenkiintoa. Historian-
tutkija Kirsi Vainio-Korhonen onkin
tehnyt ainutlaatuisen ja vdhintlln
kahden miehen tyon selvittdessddn
suomalaista naisyrittijyytte ilmiond
l'00-luvulta nykypdivdln.

Entisaikain yritystoiminta puhu-
mattakaan naisten vetdmistd yrityksistd
on jittdnyt nykyajalle erittdin vihdn
merkkejd itsestdin. Koska naisyrittljis-
td ei ole sdilynyt yhtlin arkistoa viell
1900-luvun alusta, tutkija on jourunut
etsimddn tietojaan kuin salapoliisi.

Vainio-Korhonen tarkastelee nais-
ten yrittdmistd Turussa kolmena ai-
kakautena: esiteollisella 1700-luvulla,
teollistuvalla 1910-luvulla ja modernilla
1990-luvulla.

Vanhin kaupunkimme Turku tarjoaa
ainoan mahdollisuuden vaativassa aihees -
sa ndin pitken aikavdlin tarkasteluun,
mutta tuloksia ei voi yleistld tutkijan
lupaamalla tavalla koko Suomeen. Jo
vanhastaan yrittdminen maataloudessa
on ollut naisten ryypillisin yritysmuoto,
jota tutkimuksessa ei kasitella lainkaan.

Yrittimisen ja perhe-etdmHn
harmaalla alueetla

Voi hyvin kysyd, miten naiset ylipldnsd
toimivat yrittijini ennen 1800 -luvun
loppua, jolloin nainen idstd riippumatta

oli pakotettu aina miehen
alaisuuteen ja samalla
pois elinkeinoelamestl.
Naisyrittdjdt kiersivdt
rajoituksia toimimalla
kodin, ansiotyon ja

sKs

yrittdmisen harmaalla alueella. Lislksi
naiset varoivat suoraa kilpailua samoilla
aloilla kuin miehet.

Yrittdjdt ovat olleet hyvin kirjavaa
joukkoa. Vainio-Korhonen kritisoi oi-
keutetusti yksipuolista kuvaa yrittdjistl
taloudellisen voiton tavoittelijoina.

Etenkin naisyrittdjin on aina ollut
pakko yrittll hoitaa tyrinsd ohessa
lapsensa ja monet muut arjen asiat. T1-
mdkin on pakotranut naiser ersimdin
elinkeinonsa kotiaskareiden ldheltd. Eris
tutkija on kutsunut omalla kustannuk-
sellaan toimivia ompelijoita, pyykkiireiti{
tai pesij dttiri I pennikapitalisteiksi.

Aiempina aikoina yrittdjdriskiin
kuului taloudellisen vastuun ohella sosi-
aaliset riskit. Oikeastaan yrittdminen jo
itsessldn toimi sosiaaliturvana. Nainen
ryhtyi yrittiij iiksi pikemminkin toimeen-
tulon turvaamiseksi kuin sen parantami-
seksi. Sek1 naimattomuus ettd miehen
kuolema pakottivat hakemaan elantoa
rycisrd. Myos tyokyvyn menetys saattoi
pakottaa yrittlmddn jaljella j eaneille
taidoilla entistikin kovemmin. Mam-
selli Charlotta Falkman joutui kuurou-
duttuaan 1800-luvun lopulla luopumaan
kotiopettajattaren urasra ja ellttdmhln
itsensd ompelemalla ja kestdmdlld asiak-
kaiden oikkuja.

Monista viele 1900-luvun alussa tyy-
pillisiste naisyrittdjien tehtdvisti, kati-
kiistd, sairaanhoitajista tai opettajista, on

sittemmin tullut yhteisin varoin palkat-
tuja hyvinvointivaltion ammattilaisia.

Aivan viime vuosina kehitys ndyttdd
keantyneen taaksepdin, koska moni vir-
kanainen on joutunutkin ylldttden jatka-
maan entisid toimiaan yrittejariskillii.

Yrittiinyttii ei laiteta, eltei hin satu
olemaan nainen

Suomalaiset ovat syystdkin ylpeitd maa-
ilman toiseksi vanhimmasta yleisestl
ddnioikeudesta. Lisdksi vdhlvlkisessd
maassa molempien sukupuolten ty<i-
panosta on aina tarvittu raskaissakin
ulkotciissd. Sata vuotta sitten Suomen
kaupungeissa naisia tyciskenteli mddrdl-
lisesti en iren rakennusrciissd.

Tyopaikkakiusaaminen ja seksu-
aalinen hairinte ei ole ollut uhka vain
nykyaikana.

Viele viime vuosisadan alun nuorten
tai naimattomien naisyrittljien toiminta
rajattiin sisdtiloihin tai alueille, joissa he
eivdt joutuisi tekemisiin vastakkaisen su-
kupuolen kanssa. Monilapsinen kypslln
ikldn ehtinyt diti sopi sirten jo saunor-
tajaksi tai kapakoitsi.faksi. Sukupuolisilla
rajoituksilla pyrittiin suojelemaan ehke
enemmdn miehil houkutuksilta kuin
naisia hairinndltl. Samalla sukupuoli-
syrjintd haittasi naisten liiketoimintaa ja
sen kehittimistd.

Naisten yritystoiminta ei ole ai-
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Lilnsirintamalta palion uutta

noastaan alkanut miesyrittdjid
myohemmin, vaan yritykset myos
yleensi lakkaavat perustajan lope-
tettua toimintansa.

Vaikka naisia on jo liihes kai-
killa aloilla edennyt yrityseldmen
huipulle, rurkimus osoittaa, errd
tyypillisimmnt naisyrittdjien
alat ovat ndihin pliviin pysyneet
suunnilleen samoina kuin 1700-
luvun lopulla.

Kenties Vainio-Korhonen
ehkd vetdd liian suoria linjauksia
eri aikojen velille. Toki nainen on
edelleen miestd enemmln sidottu
kotiin ia lapsiin, eikd ainoastaan
biologisesti vaan mycis sosiaali-
sesti. Samoin hyvl veli -verkostot
tarioavat n dkym ltcintl vetoapua
miesyritti jille.

Silti starttirahat, tyciel dketurva
ja lukuisat muut sosiaaliset edelly-
tykset kohtelevat kummankin su-
kupuolen yrittnjin nykyldn entistc
tasa- arvoisemmin.

Itse syventdisin tasa-arvotar-
kastelua hyvin yleisiin aviopari- ja
perheyrityksiin.

Vainio -Korhosen tutkimus on
arvokas lisl ihmisten arjen elemen
valottamiseksi yleensl harvalukui-
seen yhteiskunnan yl ekerrokseen
rajoittuvan poliitrisen menneisyy-
den penkomisen rinnalle.

Kimmo Kontio

Vainio - Korhonen, Kirsi. Ruohaa,
uaatteita, hoiuaa - naiset ja yrittri-
jyys paikallisena ja yleisenii ilmibnli
1 700 - luuu lta ny kyp ri iu n ii n. SKS
2002. 177 siuua.
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T-l ldketurvakeskus on svntymdsthln
t-/ saakka kantanut huolta ulkomais-
I 

-l ten elikkeiden tutkimuksesta.
I-lH.ti vuonna 1965 valmisrui selvi-
tys "Yleiset perhe-eliikejiirjestelmit erdissl
maissa". Sit?i hyodynnettiin, kun perhe-
elekkeet vuoden 1967 alluxa liitettiin TEL:
iin ja LEL:iin.

Tutkimusty<i on sittemmin jatkunut
monia eri tarkoitusperii tavoitellen. Juuri
j lrjestelmdmme .iuhlavuoden lopulla saimme
luettavaksemme viimeisimmd.n: "Ellketur-
va Llnsi-Euroopassa". Sen ovat kirjoittaneet
ETK:n tutkijat Sini Laitinen-Kuikka, Jarna
Bach ja Mika Vidlund. Samassa yhteydessd
on syytl panna merkille sosiaalipolitiikan
rutkijoiden Heikki Niemeldn ja Kari Sal-
misen yhteistytinl syntynyt, akateeminen
tutkimus "Politiikka, kieli ja sosiaaliturva"
(Kelan julkais uja 66 I 2002), joka on yhteen-
veto pitkistd kansainvdlisten tutkimusten
sarjasta,

Kuten tutkijat itse toteavat, on Ldnsi-Eu-
rooppaa kdsittelevdn teoksen tarkoitus hyd-
dytt2i ii el iikkeiden asiantuntijoita, jotka hoi-
tavat asiakaspalvelua tai tekevlt tutkimusta.
Tessa tekijdt ovat toden teolla onnistuneet.
Liihes 500:lle sivulle on mahdutettu valtaisa
mddrd tietoa, jota eri yhteyksissi tarvitaan
- sen ovat kirjan aikaisemmat painokset jo
osoittaneet.

Vaikeasti ratkaistava kysymys on, mi-

ren systematisoida tdllainen tietomdlrd.
Kirjan johdantoluku on klytetty asian
perustelemiseen. Samalla se sisdltdi joh-
donmukaisen yhteenvedon esitettdvisti
jlr.iestelmistd. Vaikka luokituksen lahtri-
kohta on suomalainen ja pohjoismainen,
sopisi se esimerkiksi muillekin kansain-
viilisille hakuteoksille. Niinp?i yrittdjien,
virkamiesten ja ansiotytiti tekemltttimien
eldketurva on kasitelty kokonaisuutena
palkansaajien ellketurvan yhteydessl, ei
erillisend ilmicini.

Toinen tarkkuutta vaativa asia on ter-
minologia. Suomenkielesslmme ei aina ole
tismlllisii vastineita Keski-Euroopan sosi-
aalivakuutuksen ka sitteille, joita on ehditty
hioa klytt<ionsI yli vuosisadan. Toisaalta
on varottava kotimaisen erityistermisttin
kiiyttri?i silloin, kun selvll vastaavuutta ei
ole. Kisitteen ilmaisu my<is vieraalla kielel-
le onkin monesti ollut paikallaan.

Kaikkein hankalinta on saada ulkomail-
ta tietoa yleisistd lisieliikejnrjestelmistd.
Niitii ei kuitenkaan voi jlttid tarkastelun
ulkopuolelle, jos halutaan saada koko-
naiskuva ellketurvasta. TlssI asiassa on
teoksessa, kuten jo sen edeltijissl, pdisty
kiiyttrikelpoiseen esitystapaan. Kansain-
vilisissd tapaamisissa olemmekin joskus
saaneet ylldttden todeta, ettd meille kir-
jamme lukeneilla suomalaisilla, on ndisti
asioista paremmat tiedot kuin kohdemaan
perussosiaaliturvan edustajilla.

Kunkin esiteltlvln maan kohdalla
kerrotaan mycis viime aikoina tehdyt ja
tekeilla olevat muutokset. On mielen-
kiintoista havaita, ettd muun muassa
uusi tyoeldkereformimme sisdltil monia
yksityiskohtia, joita onkin eri puolilla
Eurooppaa siinn<istetty likimain samalla
tavalla. Ja perusongelmat, kuten tiedetidn,
ovat samoja.

Otsikossa klyttdmdni sotainen ilmaus
ei ehka ole paikallaan kirjan henkei ajatel-
len. Onhan tavoitteena plinvastoin alentaa
raja- aitoja jalisdtd keskiniistl ymmdrrysti
eri maiden eldkeaarnioista. Pelmaera on
sama kuin EU:n piirissl toteutettavassa
avoimessa koordinaatiossa, .ionka toivotaan

.iopa lihentdvdn jdrjestelmii toisiinsa. Vali-
tettavasti muiden maiden edustajilla ei ole
kdytettivissddn niin hyvid tietoteosta kuin
meilld suomalaisilla.

Seppo Pietiliiinen
Oi ke u sti ete e n I i se n s i ootti

$tt)e/d;)<e 1o 2oot

Luin hirjan

Noo
N

:}{



Eldketu rvakesku ksen yritysku-
va ja maine ovat parantuneet
yhteistycikumppaneiden la
sidosryhmien piiriss6. Tytietiike-
pdivdn osanottajille [okakuussa
tehtyihin kysymyksiin saatlin
selvdsti mydnteisempid vasta-
uksia kuin aiempina vuosina.

Parhaat arvosanat ETK:[e
tutivat Iuotettavuudesta ja am-
mattitaidosta. Luotettavuuden
arvioi 45 prosenttia asteikon
parhaaseen pii;ihiin la 5o pro-
senttia hyviiin kategoriaan.
Ammattitaidosta tuli 56 pro-
senttia hyvdd la 33 parempaa.
Eniten sapiskaa rapsahti oikean
henkitdn tavoittamisen hanka-
luudesta.

Vastaukset annettiin ruk-
saamatla viisiportaiseen ruu-
dukkoon, lonka toinen laita
edusti huonoa arvosanaa tai
moitetta, toinen taita hyviiii
tai kehua ja rasti kesketle taas
ldh in nd tyydyttiiviiii, neutraalia.
Kysely edustaa varsin hyvin
Etdketurvakesku ksen tiihim piii
sidosryhm id. Vastaa jamiiiird oli
kyselyien 7-vuotisen historian
selvdsti korkein, 585, ja vas-
tausprosenttikin 7o,z pdivdn
osanottaiien keskuudessa.

ETK:n Iuotettavuudessa ia
ammattitaidossa alkaa korjaa-
misen varakin kiiydii viihiin.
Ammattitaidosta tuli vain viisi
mlinusmerkkista vastausta,
yksi prosentti, mutta luotetta-
vuudesta ei yhtaan moitetta.
Ohieiden laatutaso oti selvdn
enemmistdn mietestd hyvdd,
mutta 15 prosenttia lOysi niissd
arvostettavaa.

Vastaaiien joukossa oli tdl-
[d kertaa aiempaa enemmiin
niitii, lotka ovat ETK:n kanssa
tekemisissd harvemmin kuin
kerran kuukaudessa. Sen sijaan

pdivittiiin tai useita kertoja
viikossa yhteyksissd olteiden
osuus oti pienempi kuin parissa
edeltevessa kyselyssd. Etiikeyh-
ticiiden edustaiia vastaaiissa oti
aiempaa vdhemmdn, kun taas
lulkisen sektorin osuus oli Ie-
vdsti noussut.

Vastaalajakauma on saat-
tanut vaikuttaa hieman siihen,
etti neutraaleja osumia tuli ioi-
hinkin kysymyksiin patjon. Kes-
kiruudun vastaus saattaa tar-
koittaa tyydyttdvdd, tal vastaala
ei tunne asiaa eikd sitd ei ole
osattu hdnelte kertoa. Resurssi-
en kiytOn tehokkuudesta antoi
periti 5r prosenttia neutraalin
ruksin, kansainvdtisyydestd 4r
ia ioustavuudesta 4z prosenttia.
Niiden ympdrilld otivat kiettei-
set arviot sentddn vdhentyneet
enemmiin kuin myonteiset.

Asioiden hoito yhdetlii
kontaktitta suiuu vastaajien
enemmistrin kokemuksen mu-
kaan my<inteisesti, mutta r4
prosenttia sanoo toista. Oikean
henkilcin tavoittaminen neyftaa
otevan vaikeaa eikii siitii silitet-
ty: karkeaa kiittii tarlosi kuusi
prosenttia, viih;in miedompia
pyyhkeitii 35 ja taputuksia vain
29.

Eldketurvakeskuksen koko-
naiskuva on kohentunut koko
aian mittausten aloittamisesta,
vuodesta r995 liihtien ja oli nyt
parempi kuin aiemmissa. lmago
oli 58 prosentilta vastaafista
positiivinen, kun 3o prosenttia
antoi neutraatin ja vain kolme
moitetta. Julkisuudessa ETK on
5o prosentin mielestd ndkynyt
sopivasti, kolmanneksen mu-
kaan liian vdhdn ja muutamalte
jopa tiikaa.

Perusoi keuska rtta sitova ksl
Euroopan parlamentti on ussopimuksen ja Euroopan
site mielta, ettd EU:n pe- ihmisoikeustuomiois-
rusoikeuskartta tulisi ottaa tuimen suhteista. Asia
sellaisenaan EU:n perusso- nfrhtiin niin, ettii EU:n tulisi
pimukseen. Niiin siitii tutisi sellaisenaan liittyii ihmisoi-
ensisiiaisesti sovellettayaa keussopimukseen.Ttilt0in
yhteis6n oikeutta ja sa- EY-tuomioistuin otisi ih-
ma[[aavautuisi kunnon oi- misoikeustuomioistuimeen
keusturvatie. Tnltii hetketld n6hden samassa asemassa
kartta ei ole sitova. kuin siihen on korkein kan-

Siirronyhteydessiiteh- saltinentuomioistuin.
t6isiinkartanmiiiiriiyksiin Keskusteluperustui
vainteknisiiimuutoksia. lsosta-Britanniastavatitun
Mydhemmin asetettava Andrew Duffin (LIBE) selvi-
erityiskonventti voisi sitten tykseen. Pitkien keskuste-
muotoitla oikeuksien sistit- tujen iiilkeen ottiin asiasta
l6n tarkemmin. mitteiyksimietisie. (EURE-

MEPit keskustetivat PORTsociat *f 2ooz)
myOs Euroopan ihmisoike- SeppoPletildtncn

fldellkealan yhtelsen
selvitystydtfl

palvelukeskuksen
iatketaan

ETK arvioitiin Tytielikepfi ivtnt:
Hyrin luotettava

ja ammattitaitoinen
Selkeydesse ia

ioustavu udessa korjattavaa
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Marraskuun alussa valmis-
tui esisetvitys tyOetdkealan
yhteisen palvelukes-
kuksen perustamisesta.
Eldketurvakeskuksen ja
Tydeldkevakuuttalat TELA:
n hallituksissa todettiin,
etti selvitystydtii on jatket-
tava. Helmikuun loppuun
mennessE on tavoitteena
taatia yksityiskohtainen
suunnitelma ensimmdises-
td rakentamisvaiheesta f a

selvittdd sen toteuttamis-
kelpoisin hallintomatli.

Ensimmiisessd vaihees-
sa pyritddn [uopumaan
ansaintatietojen kahden-
kertaisesta rekister0innistd
etikelaitosten omiin rekis-
tereihin ia Etiketurvakes-
ku ksen keskusrekisteriin.
Uuden ansaintaieriestet-
mdn esikartoitus on suun-
niteltu tehtavaksi kevdiin
kuluessa, mutta io helmi-
kuun [oppuun mennessii
tavoitteena on saada riittd-
vdt tiedot piidtdksenteon
pohjaksi, jotta paat6kset
yhteisen ansaintai6riestel-

miin rakentamisesta voi-
daan tehdd.

Esikartoituksessa suun-
nitellaan uuden yhteen-
kirjoitetu n [ain siiiiddn n0 n

mukaista ansaintaitirjeste[-
mdd palvetuineen. Lainsdd-
ddnnOn suuret muutokset
ja uusi tietojtirjestelmd
edettyttiiviit myds toimin-
nan uudelleen ajattelua.
Tavoitteena on pyrkiii mah-
dollisuuksien mukaan ny-
kyistd yksinkertaisempiin ja
tehokkaampiin patveluihin.

Hallintomallia pohditta-
essa tavoite on rakentaa jo
ensimmdisestd vaiheesta
mahdollisimman itsendinen
kokonaisuus. Lakimuutos-
ten aikataulut edeilyttdne-
viit kuitenkin, etta yhteisen
ansaintaitirjestelmiin ra-
kentaminen voidaan kdyn-
nistad pikaisesti paetosten
jiitkeen. Tavoitteena on,
ettii mahdollisimman moni
tydet6kelaitos otisi yhteis-
tycissd mukana.

Bo Lundgvlst

Reijo Ollikoinen
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liaksuihin muutoksia TyiielSke-lehden
toimitusneuvosto

vaihtui
Ty6eldkevakuutusmaksu nousi

o,3 prosenttiyksikkdii vuoden alusta.
Keski miiiiriii ne n TE L-va ku utusmaks u
on nyt 21,4 prosenttia palkoista.
Maksu lakautuu siten, efta ty6n-
antaiien etiikevakuutusmaksu on
keskimiiSrin r5,8 prosenttia ja ty6n-
tekii6iden e[6kemaksu 4,5 prosent-
tia. Yrittiijien ja maatatousyrittiijien
etdkevakuutusmaksut nousivat myOs

21,4 prosenttiin.
Laskuperustekorkoa alennettiin

vuoden alussa 5,25 prosentista
4,25 prosenttiin. Korko on voimassa

3o.5.zoo3 asti.

Lyhytaikaisissa ty0suhteissa ole-
vien tydntekijOiden eldkevakuutusta
koskeva LEL-maksu on suuruudel-
taan 22,2 prosenttia bruttopalkasta
vuonna zoo3. Taiteiliioiden ia ertiisiin
erityisryhmiin kuuluvien ty6nteki-
j6iden eltikevakuutusta koskeva
TaEt-maksu on r7,8 prosenttia. Sekd
LEL- ettii TaEl- maksuien kohdalla
tydntekijdiden osuus maksusta on

4,6 prosenttia.
Merimiesten elikevakuutusmak-

sut ovat sekii tydntekil6itta etta ty6n-
antajitta 10,5 prosenttia (yhteensd
2to/").

Tydeliike-tehden toimitusneuvosto
vaihtui vuoden alussa. Saant6ien
mukaan vuoden pddttyessd kolme
sen kahdeksasta ldsenestd vaih-
tuu.

Uusia toimitusneuvoston .idse-
ni2i ovat Kaija Hietala Varma-Sam-
mosta, Raija Weckman Tapiolasta

la Pirkko JiiliskelEinen Etdketu rva-
kesku ksesta.

Toimitusneuvostossa jatkavat
Riitta Heinonen LE L Tycietiikekas-
sasta, Hannele Kantanen Kuntien
eliikevakuutuksesta ja Juha Ranta-
la Etiiketurvakeskuksesta.

Tydetiike-tehden pddtoimittaja-
na toimii Reijo ollikainen ia toimi-
tuspiiii tti kkdnii Maria- Liisa Ta kala.

ElikelIisi lle helpotusta

Etdketdisten ylimiiiiriiinen sairausvakuu
tusmaksu poistui vuoden atussa. Sek6
etdkeldisten ettd palkansaajien sairaus-
vakuutusmaksu on siten r,5 prosenttia
kun nattisverotu ksessa verotettavasta
tu [osta.

Vakuutetun tiedotteet
ilmestyvilt helmi kuussa

Eliiketurvakeskuksen vakuutetun
tiedotteet ilmestyvdt helmi kuussa.
Niiden sisiittd vastaa vuoden zoo3
tyOe tiike lai n siiedantOa.

Vakuutetun tiedotteet on tarkoitet-
tu kaikitte ihmisitte, joita tydetiikeasiat
askarruttavat.

Tiedotteiden aiheet ovat osa-aika-
e teke, tyOttdmyyseliike, tyti kWytt6-
myyseliikkeet, perhe-eldke, yksityisen
perhepiiiviihoitajan elii kevakuutus,
tyOeldkevakuutus ia ennakkoperin-
tdrekisteri, vuorotteluvapaa ja etiike
seke tyOttOman tilapiiistyd.

Tiedotteita on saatavana Kelan
toimistoissa ia tycivoimatoimistoissa.
Niitii voi titata my6s suoraan E[Sketur-
vakeskuksesta o1o 7 5t7.

Tydnantaiien sosiaaliturvamaksuun korotus
Tydnantaiien palkoista maksamat
sosiaaliturvamaksut nousivat hieman
vuoden alussa. Yksityisettii ty6nan-
tajatta ia vattion tiiketaitokselta perit-
tdvd tydnantalan sosiaaliturvamaksu
on 1.1.2oo3 ldhtien suuruudeltaan
2,964 tai 5,t54 tai 5,o54 prosenttia
palkasta poistojen ja patkkojen miiii-
riistii riippuen.

Kunta- ja kirkkotydnantaiien sosi-
aaliturvamaksu an 4,ot4 prosenttia.

Muiden jutkisoikeudetlisten tydnan-
taiien sotu-maksu on 6,814 prosent-
tia palkasta.

Korotuksilla mahdollistetaan
kotmevuotinen kokeitu, iossa valta-
osassa Lapin kunnista seki erdissii
saaristokunn issa yksityisten tycinan-
taiien ja vattion liikelaitosten sosi-
aatiturvamaksut poistetaan vuositta
2oo3-2oo5, iotta voitaisiin parantaa
tydnantaf ie n tyd tlistii m ised el tytyksiii.

Tydtt6myysvakuutusmaksut pienenivlt
Sekd tydnantaian etta patkansaaian
tytitt0myysvakuutusmaksua alen-
nettiin. Vuoden alusta ty6nantajan
palkkasumman ensimmiiseen 84o

94o euroon kohdistuva maksu on o,5
prosenttia. Palkkasumman 84o 94o
euroa ytittdvitti osatta maksu on
2,45 prosenttia.

Nykyisen tydttdmyysturvalain r a

5:n r momentissa tarkoitetun yrityk-
sen osaomistaiasta maksettava tydn-
antajan tyOttdmyysvakuutusmaksu
laski o,5 prosenttiin.

Palkansaajan tyOtt6myysvakuu-
tusmaksu aleni o,z prosenttiin. Edel-
15 tarkoitetun yrityksen osaomistajan
maksu laskee o,o7 prosenttiin.

f ulkisten eltkelaitosten ensimmdinen
yhteinen it-hanke loppusuoralla

Kansaneldkkeen pohjaosan korvaamista
varten suunnitettu tietojariestelmd on
ensimmiiinen laaja julkisen sektorin
eldkelaitosten yhteistyOhanke.

Hankkeen tekee haastavaksi se,
ettd jdrjestetmin on toimittava kotmessa
eritaisessa ja erikokoisessa ympiiris-
tdssd. Valtiokonttorin, Kuntien eldkeva-
kuutuksen, Kirkkohattituksen ia Kansan-
elikelaito ksen ym paristdt yhd istiiviittii
tietoldriestelmiittd lasketaan etdkkeisiin

tuleva korotus.
Korotuksien maksaminen atkaa [oka-

kuussa zoo3. Toteutuksettaan vaativan,
mutta kustannuksia sddstiiviin jiirjes-
telmdn suunnitettussa ovat mukana eri
eldketaitosten asiantuntijat. Hankkeen
koordinaattorina toimii Jorma Turunen
Turbit 0y:std. .|driestetmiin tekninen
toteutustyc, kitpaitutettiin ja sen rakenta-
jaksi vatittiin Patvelutato Novo.

Liiso Turunen
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Tietoiskuia tyiielii kkeisti
Ylen Teksti-TV:ssfi
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Etdketurvakeskus tuottaa
viikoittain aiankohtaista
ia kiinnostavaa tietoa ty6-
etiikkeistii Yle Teksti-TV: n

sivulle 8o5.
Viime kevddstd atkanut

EISketurvakeskuksen ia
Yteisradion yhteisty6 sopii
motempien osapuolien
tavoitteisiin palvetta kan-
sataisia yhd paremmin ja
kattavammin.

Katsoiatutkimusten mu-
kaan ikdiintyneet kAgtavat
teksti-TV:tii n uorempia vd-
hemmdn. Yleisradion Teks-
ti-TV:n tarkoituksena on
tiedottaa kansalaisille tar-
koitetuista eduista ia yleis-
hy0dyltisistii patveluista.

Koska eliikeasiat kiinnos-
tavat etiikeik6a [ahestyvie,
tiedottaminen ty0eteke-
asioista ja maksuttomat
tyoetekepalvelut sopivat
hyvin Yleisradion viestintii-
potitiikkaan.

Etdketurvakeskus
pyrkii puolestaan
etsimddn jatkuvasti
uusia kanavia, iotta
tieto tydeldketur-
vasta saavuttaisi
mahdo[[isimman
hyvin kaikki tietoa
tarvitsevat. Noin r,5
miljoonaa piiivittiii-
sen kiivijdn Teksti-W
lienee laajalevikkisin
suomalainen tiedo-
tusv6[ine.

Toki itse teksti-
TV-iutut ovat kdsitel-
leet tyOe[6keturvaa
tiiydessii laaj uudessaan,
eikd ainoastaan ikeentwien
tyiinte kijii6iden kysymyksiii.
Jutuissa on kdsitelty perhe-
eldketurvaa ja etdketurvan
ke rtym istii kesiitdistii.
Etdkeikiiisiii on puolestaan
muistutettu, etti tyrintekoa
voi io nykyiiiin iatkaa 5S ikii-
vuoden itilkeen, ia mitti hei-

dan on otettava huomioon
e16kevakuuttamisesta teh-
dessiiSn ty6te elekeaikana.

Syksyttii tehtiin useita
tietoiskuia ty6eliikeuudis-
tuksen sisdltOstd.

Kannattaa huomata,
ettd E16keturvakeskuksen
jutut ku uluvat Teksti-TV.ssd
Tietoruutuun 8oo-atkuisilte
sivuilte, ioista on luettavissa

palion muutakin hyddyttistii
asiaa.

Teksti-TV:tii voi tukea
useimmista vastaanotti-
mista. Lisiiksi sivu[[e 8o5
p66see lnternet-osoitteesta
www.yIe.fi/tekstitv.

Klmmo Kontio
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rc ww\ru.tyoelake.fi
Sih kiipostiyhteydenottoi a

kaivataan enemmen

Ansiotytiluetteloita tulostettu io runsaasti

Viime joutukuun atussa ava-
tusta Tydeldke.fi -patvelun
kiiytcistii on jo saatu ensim-
mdisii kokemuksia ja tilas-
totietoa.

On huomattava, ettd kutu-
neet pari kuukautta loutulo-
mineen ja vuoden vaihteen
kiireineen eivdt tietenkddn
alankohtana ole parhaimpia
mahdotlisia antamaan teysin
varmaa kuvaa patvetun suo-
siosta.

-Vaikka patvelua ei ote

vield aktiivisesti markkinoi-
tukaan, sivustoilla vierailee
[5hes noin rooo kdvildd
pdivdssd, kertoo projekti-
ptiiiltikkci Nicolas Fogelholm
Eld keturva kesku ksesta.

Jutkisen patvetun sivus-
toista esimerkiksi Suomi.fi -

palvetussa on suunnitteen
saman verran ktivijditii.

Odotetusti eniten kiinnos-
tusta on saavuttanut mahdol-
lisuus tulostaa ansiotyOluet-
telo, jollaisen on hatunnut

noin ioka toinen kdvild.
Sdhk0postiviestejd neu-

vontapatveluun voisi vas-
taanottaa enemmdnkin. Li-
siiksi useim miten viesteissd
on pyydetty eldkearvioita.

- Teknisesti seh k0posti-
viestien siirto omiin etdkelai-
toksiin on toiminut vlrheet-
t0mdsti, neuvontapalvelusta
vastaava yhteys piiii t ti kkd
Tarja Haiminen Et6keturva-
keskuksesta sanoo.

Siih k0isen patvelun kehit-

tdmisen yhtend tdrkednd pe-
rusteena on pidetty, ettii siltii
tasapainotetaan tydeldketie-
don tarjontaa atueetlisesti.
Ainakin vield atuksi siihk0i-
nen ikkuna tyOetdketurvaan
niyttdisi kiinnostavan ruuh-
ka-Suomen ihmisid alueen
vdest6su hdetta enem man.

Kimmo Kontio
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Ellketuryakeskus on ty6nteklf6lstiSn huolehtfua fa turvalllnen
ty6nantaf a, f oka tarf oaa hyvit kehlttymlsmahdolllsuudet

aslantuntlf atehtIvlln. Ellketurvakeskuksen tehtilvIt lllttn et
ty6ellkeff,rlestelmIn tolmeenpanoon, koordlnolntlln, kehlttlmlseen fa
neuvontaan. Tehtlvlssl tarvltaan m uun muassa ellketalnslldln n6n,

soslaallturven, tletoteknllkan fa matematllkan tuntemusta.
Ellketurvakeskus slf altsee Helslnglssl, ltl-Pasllassa.

lleuvontaosasto on atolttanut tolmlntansa ltsenllsanfl ogastona
i.2.2oo3. J{euvontaosasto vastaa vakuutettuf en tyiietlketurraa

koskevlln tled ustelulhln f a klslttelee elikehakem uksla. tlsiiksl osasto
kehlttiI yhdessi ellkelaltosten kanssa tyilellkenewontaan uutta

verkkopalvelua. Osastolla on 35 tydnteklftt.

Haemme neuvontaosastolle uuteen toimeen

osastopeelHkkde
Tehtiviin kuuluu
. osaston toiminnasta vastaaminen. ty6elekevakuutettujen neuvonnan kehittdminen fa organisoiminen. neuvonnan koordinoiminen yhteistydssd eldkelaitosten kanssa.

Tehtlvfl edellyttiiii
o soveltuvaa ylempiiii korkeakoulututkintoa
o tytieliikejti rjeste Imdn el6ke-etu u ksien ja vakuuttam isen

hyvtid tuntemusta
o johtamistaitoa
o neuvottelutaitoa ja palvetuhalukkuutta. hyviid esitystaitoa. suiuvaa ruotsin ja engtannin kielen taitoa.

Tarfoamme
o haasteelliset tydtehtiiviit
o hyviit ammati lliset kehittym ismahdollisuudet.

LlsXtietofa tehtivlstfi antaa tarkku Sirvl6, puh. o5o gz4g6tg
varmlmmln r8.a klo r2-r3.to.

Pal kkaa haetaan tiyttiimiilli haku lomake kotlslvul llam me
www.etk.ff , vllmelstlfi n r9.2.aoo3.

Etaketurvakeskus r#ffi
ffi#
trk re*dj
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Eliketurvakeskus

Eldketurvakeskuksen hallitus on nimittdnyt
Markku Sirvitin valvontaosaston pddllikok-
si helmikuun alusta lukien. Valvontaosasto
syntyi, kun neuvonta- ja valvontaosastot ero-
tettiin toisistaan. Sirvio johtaa myos neuvonta-
osastoa, kunnes sille on valittu uusi pddllikko.
Markku Sirvio on ollut ETK:n palveluksessa
vuodesta 1974 ldhtien, viimeksi lakiasiain-
pddllikkonEi.
Varatuomari Maijaliisa Takanen ja oikeus-
tieteen kandidaatti Jaana Rissanen on
n i m itetty keh ityspdd I I i koi ksi la kiosastolle.
Varatuomari Aino Lassila on nimitetty laki-
asiainpddllikoksi lakisosastolle.
Varatuomari Pekka Pietinen on nimitetty
ratkaisupiiiill ikoksi lakiosastol le.
Sosionomi lrma Kortesoja on nimitetty
tarkastuspddllikoksi lakiosastolle.
Oikeustieteen ylioppilas Karoliina Nurmi on
nimitetty yhteyspddlli koksi lakiosastolle.

Valtiotieteen maisteri Taina Ojala on nimi-
tetty keh ityspdd I I i koksi neuvonta- ja va lvonta-
osastolle.

Filosofian maisteri Eeva Poutiainen on
nimitetty matemaatikoksi suunnittelu- ja
laskentaosastolle.

Tradenomi Jaana Carlenius, yhteiskunta-
tieteiden kandidaatti Maria Jukamo, luon-
nontieteiden kandidaatti Pdivi Kuoppala ja
tradenomi Jukka Veijalainen on nimitetty
p roj ekti pd d I I i koi ks i ti etoj 5 rj este I miiosastol I e.
Datanomi Tarja Gaurilof on nimitetty
sovellusasiantuntijaksi tietojdrjestelmd-
osastolle.
Tradenomi Mika Malinen on nimitetty
ve rk kopa I ve I u su u n n ittel ij a ks i ti etojd rj este I md-
osastolle.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Anu Polvinen
on nimitetty tutkijaksi tutkimusosastolle.

Filosofian kandidaatti Kimmo Kontio on nimi-
tetty tiedottajaksi viestintdosastolle.

[Merkonomi Hannu Konttinen on nimitetty
tietotu rvasu u n n ittel ija ksi eldkejdrjestel m5-
osastolle.

llmarinen

Diplomi-insinoori Juhani
Karjasilta on nimitetty
tietohal I i ntojohtaja ksi.

tEL Tytielikekassa

Yo-merkonomi, PD Satu
Ovaskainen on nimitet-
ty ratkaisupddllikoksi.
Hdnen vastuualueenaan
on EU-eldkkeet.
Tietohall intopddllikoksi
on nimitetty kauppatie-
teiden maisteri Leena
Lojander ja vaku uttamis-
pddllikoksi kauppatie-
teiden maisteri Harri
Hakulinen.
J ii rjestel mii pdd I I i koi ksi
on nimitetty filosofian
maisteri Sirpa Kiljunen
ja Eira Nevalampi sekii
kehityspddllikoiksi luon-
nontieteiden kandidaatti
Kristiina Jokinen ja atk-
suunnittelija Soili Aalto.
Tietohallintojohtajan sih-
teeriksi on nimitetty mer-
konomi Sirpa Heisalo.

TELA/Eleketiedotus

Piiiiluottamusmies Jar-
mo Kallio, 52, on valittu
TELA Eldketiedotukseen
tiedottajaksi. Jarmo Kal-
lio on toiminut vuodesta
1979 Masa-Yardsin
piiiiluottamusmiehend
Turussa.

Kallio on ollut Metallilii-
ton liittotoimikunnan jd-
sen vuodesta 1992. Hdn
on ollut myos SAK:n
valtuuston varapuheen-
johtaja viime edustaja-
kokouksesta ldhtien.

Valtiokonttori

Valtiokonttori n Eldke-
palveluihin on nimitetty
toimistoptiiillikoiksi
hallintotieteiden mais-
teri Birgit Kuusinen
(eliikevakuutus) ja hal-
lintotieteiden maisteri
Harri Jdrvensalo (eld-
keratkaisu ll).
Tiedottajaksi on nimi-
tetty filosofian maisteri
Helena Berg.

Varma-Sampo

Filosofian lisensiaatti,
SHV Ritva Tarkiainen
on nimitetty vakuu-
tustekniikan osasto-
pddllikoksi. Tarkiainen
on toiminut aiemmin
tutkijana tutkimus- ja
kehitysosastolla.

Filosofian maisterit
Mikko Heikkild ja Riit-
ta Karppinen on nimi-
tetty keh ityspdtil I i koi ksi
vakuutustekniikkaan.
Molemmat ovat aiem-
min toimineet osastolla
matemaatikkona.

Valtiotieteen maisteri
Carina Geber-Teir
on nimitetty Varma-
Sammon viestintdjoh-
tajaksi. Hdn raportoi
tehtdvdssddn varatoi-
mitusjohtaja Markku
Hyvdriselle. Geber-Teir
on toiminut aiemmin
Varma-Sammossa
viestintdpiidllikkond ja
tiedottajana.
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Flexibitity proposed in the
self-employed person's

pension contributions and
earnrngs

An amendment, taking the financiaI
fluctuations in the self-employment
and the changes in the self-employed
person's solvency better into account,
is proposed to the Setf-Emptoyed
Persons' Pensions Act (YEL). Once a

calendar year, the self-employed person
coutd pay more or, in case of financiaI
difficulty, less in insurance contributions
than the confirmed income requires.

An additionat contribution woutd
increase the self-employed person's
pensionable earnings, and a decrease in
the contribution amount woutd naturatty
reduce them.

The Government bitl currently before
Parliament is intended to enter into
force at the beginning of zoo5.

The average earnings underYEL
presentty amount to 6oo/o of the average
salary of the emptoyees insured for
earnings-retated pension benefits. The
proposed amendment is estimated to
increase the average earnings leveI
on which the self-employed person's
pension is based.

The setf-employed person witt stitt
have to inform the authorised pension
provider in writing if he or she intends
to make changes in the contribution
amount. The change woutd onty affect
the earnings of the year in question. ln
the fotlowing years, the contributions
woutd again be determined by the
confirmed income if no changes in
the contribution are needed or cannot
be made anew. A reduction in the
contribution amount would only be
allowed during three catendar years out
of the seven years directly preceding the
catendar year in question.

lf the factors affecting the earnings
from setf-emptoyment chan ge
permanentty, the setf-emptoyed
person's confirmed income woutd also
be changed permanently on apptication.

Limits have been set for the change
in the contribution amount. The YEL
contribution could be doubted at the
most, or reduced by a maximum of zo'/o
per catendar year. The change woutd
have to be at least ro7o, one way or the
other, ofthe contribution based on the
confirmed income. The total earnings
from setf-employment corresponding
to the total amount of contributions
paid during one calendar year may not
exceed the upper limit for coverage by

YEL, and may neither be lower than the
YEL lower timit.

No change in the contribution amount
woutd be granted for the period during
which a self-employed person setting
up in business for the first time is
altowed a reduced contribution rate, or
if YEL contributions for earlier years are
unpaid. Neither could the self-employed
person change the contribution amount
while drawing a part-time pension,
or after reaching the age of 63 white
paying an accruaI rate of 4.5%.

As a rule, the additional and the
reduced contributions woutd fulty
affect the amount ofthe pension. The
exceptions to the rule would be the
disabitity penslon and the part-time
pension. The daity altowances paid
under the sickness insurance would be
determined sotely on the basis of the
confirmed income atso in future.

Payment of pensions
abroad facilitated

The amendment of the act enabling
payment of private-sector earnings-
related pensions abroad, regardless of
the nationality of the pension applicant,
came into force at the beginning of
zoo3. The amendment appties both to a
person's own pension and the survivors'
pension payable to beneficiaries. The
authorised pension providers do no
tonger have to appty for permission for
the payment of pensions to foreigners
from the Finnish Centre for Pensions.

The amendment abolishes inequality
on the basis of nationatity as regards
payment of private-sector pensions
abroad. Securing equaI treatment
irrespective of nationality atso
corresponds to the objectives of the
EU. Furthermore, the amendment
harmonises the payment of pensions
of different pension schemes, as
the pubtic-sector penslons and the
Seamen's Pensions Act do not have
restrictions on payment of pensions
abroad. ln contrast to many other
countries, however, the Finnish
statutory earnings-related pension
scheme does not return paid pension
contributions, atthough a pension is not
pald abroad.

Persons whose apptication for
payment of a pension abroad has been
rejected earlier may atso receive a
pension as of the beginning of this year.
This presupposes that the payment of
the pension is apptied for anew within
two years from the entry into force of
the act. lf the apptication is detivered

later than this, the pension will not be paid
until the beginning of the month fotlowing
the date the application arrived.

Prior to the amendment, pensions were
paid to foreigners residing abroad onty
for speciaI reasons, e.g. the applicant was
a former Finnish citizen or a refugee, he
or she had worked and lived in Finland
for a long time, the applicant had famity
or other ties in Finland, or on the basis of
reciprocity.

Are Finns being
overeducated?

A study carried out in Fintand in ry97
shows that r7% ofthose recently
graduated from university fett they hetd
a job not corresponding to their level of
education. Five years later the figure was
t4o/o, oul of which rrolo stated that they
were overeducated.

When using an objective indicator
based on a statisticaI method, one
fourth of the university graduates were
found to be overeducated in zooz. The
results are surprising and contradict
eartier international studies, because
the objective indicator gives a higher
estimate of the number of overeducated
employees than the subjective indicator.
One reason being that the data inctuded
an overrepresentation of public-sector
professions with strict qualification
requirements, e.g. teachers. The objective
indicator does not take knowtedge and
skills achieved outside formal education
into account, e.g. vocationaI adult training
and on-the-job training.

Based on subjective experience, the
amount of overeducated emptoyees
remains low atso because the data only
included persons with a university degree.
This is surprising as overeducation is
normally most common among persons
in jobs with retativety low educationaI
requirements.

The study confirms that the
overeducated receive a lower salary than
persons with an equivalent educationaI
level having a job corresponding to
their education. Consequently, both the
individual and the society receive a lower
yietd than expected on their investments.
An overeducated employee is not the
best possible investment for a company,
as he or she is likety to change iobs. The
company atso has to pay a higher salary
to an overeducated emptoyee than to an
emptoyee in a simitar job position having
an educational leveI corresponding to the
iob requirements.
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Ketle valta,
sitttkti vastuu?

J oitakin aikoia sirten Paavo Pitkdnen ehdotti

I valtion osakeomistuksen siirrimisrd valtion

I eliikerahasrolle. Lehtiuurisesta ei klynyr
I ilmi ehdotuksen perusteluita.

JMia siirro kdytl nncissl merkirsisi. Pohdinra
tulisi laajentaa kaikkien ryoeld.kelaitosremme
osakeomistuksiin: mikl on tyrieldkesektorin
omistajapolitiikka.

Muutama vuosikymmen sitren pankeilla oli
vahva ote yritystemme plltciksenteossa. Valta ei
perustunut osakeomistukseen, vaan pankkien
asemaan pdlomakoyhien yritystemme melkein
monopoliluontoisina luotottajina. Valtaansa pan-
kit kiyttivdt nlkyvistikin istumalla yritysten
hallituksissa, taisi ahkerin pankinjohtajamme
istua samanaikaisesti yli 30 yrityksen hallituk-
sessa, useimmissa puheenjohtajana.

En tiedl, oliko pankeilla todella yrityksiii
hycidytt?iviiii osaamisra. Jos ajatellaan ajan-
kiiytt<i:i yleensd, miten oli mahdollista samojen
henkil6iden laajamittainen osallistuminen halli-
tustyciskentelyyn ja miten usein syntyi eturisti-
riitoja yritysten kesken sekd yrityksen ja pankin
etujen vdlilll.

Tilannetta helpotti varmaankin Suomen
Pankin korkosddnnrjstely, joka teki mahdolli-
seksi sen, ettd pankki saattoi vapauttaa rdrkedn,
vaikeuksiin joutuneen asiakkaan jopa kokonaan
lainan korkojen maksusta ilman, erti pankki
kirsi siitd lainkaan. Lainojen keskikorkohan oli
ylhaalta annetru ja yhdelle annerru alennus oli
vaikeuksitta perittiviss I muilta.

Panhkien valta murentui rahamarkkinoiden
vapauruessa. Viimeisilliiiin pankit, osin va-
kuutusyhtiriiden kanssa, pyrkivlt melkoisesti
jlrjestelemldn yrityskentrdlmme. Olisi mielen-
kiintoista nahda kunnollinen tutkimus, mikl
vaikutus pankkien vallalla ja vallan kayttilla on
ollut suomalaisen yritysmaailman kehitykseen rai
kehittym dttcimyyreen sekii pankkikriisiimme.

Tyoel akelaitokset esittivit osakesijoituksiensa
perusteluiksi yleensd vain .ia ainoastaan ruotto-
tavoitteen el:ikkeiden turvaamiseksi. Kuitenkin
ndiden instituutioiden osakeomistukset alkavat
olla siti suuruusluokkaa, ettl kysy:i sopii, pitiii-
sikti yhticiiden laatia ja julkistaa vallankeytt<ipo-
litiikkansa.

Joitakin vuosia sitren instituutioiden roolis-
ta omistajina keskusreltiin ainakin USA:ssa ja
Ruotsissa. Useimmat kertoivat ainoaksi politii-
kakseen jaloilla Ilnestdmisen. Jos omistaja ei
ollut tyytyviinen yrityksen johramiseen tai tu-

lokseen, seurauksena oli osakkeista luopuminen.
Aktiivisimmat instituutiot kertoivat pyrkivdnsd.
tarvittaessa vaihtamaan yrityksen johdon. Muil-
ta osin USA:n instituutiot kertoivat haluavansa
pysyl ulkona yritysten toiminnasta.

Ruotsissa isot institutionaaliset sijoittajat
pyrkivit aikoinaan pitimd.ln huolta ruorsa-
laisten yritysten prirssikurssien pysyvyydestl.
Jos merkittdvdn yrityksen kurssi uhkasi laskea,
sovittiin isojen poikien lounaalla, miten rilanne
parhaiten hoidettaisiin. Samalla varmistettiin
vallan siilyminen oikeissa kasisse. On tainnut
aikaajaa timlnkin mallin ohi.

Joskus on esitetty ajatuksia, etre on t1rkeII
pyrkia pitamddn suomalaisista ptirssiyrityksistd
riittd.vd omistus suomalaisissa kesisse. Viimeai-
kaiset yrityskaupat ovat osoirraneet, ettei tdlle
ole ollut juurikaan merkitystl. Kun ulkomai-
seen omistukseen siirryneet yhticit ovat siirtdneet
kiihtyviiiin tahtiin ruorantoa pois Suomesta, voi
kysyd, pitiiisikti riirrave omistus olla.

Tosin monilla aloilla suomalaistenkaan
enemmistciomistajien menettelyssd ei ndytl
olevan eroa. Kuitenkin olisi syyrd pohtia asiaa
perusteellisesti, jos halutaan, erra valtio siirtld
osakeomistuksensa valtion el ekelaitokselle. Kun
viela muistetaan, errd teoria omistuksen mah-
dollisimman laajasta hajautuksesta eldkeinsti-
tuutioissa edellyttiiisi, ettl valtaosa osakkeista
myytdisiin ensimmiisen tilaisuuden rullen.

Vieli voi ihmetelli, jouduraanko nopeiden
tuottojen ollessa osakkeenomistajien ainoana ta-
voitteena tilanteeseen, jonka oivana esimerkkind
on USA:n terdsteollisuus. Pelkka ruottotavoittelu
ja johtajien omat henkilcikohtaiset tavoirteet joh-
tivat aluksi hyvdn ndkciiseen tulokseen, murta
pitemmlllii aikavalilla sovellettu politiikka teki
USA:n terisyritykset kilpailukyvyttrimiksi:
valtio on joutunut rajoittamaan terdstuontia
konkurssien estlmiseksi.

Olisiko tytieldkesektorin sittenkin orerrava
kansallista .ia ellkepoliittisra nlkemysti sijoi-
tuksissaan ja sijoitusten mukanaan tuomassa
vallankeyt<issi, vaikka eld.mmekin markkina-
taloudessa. Ellei niiin ole, onko tarpeen yrittii
pitiin ellkelaitoksiammekaan kansallisessa
omistuksessa.
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