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AJASSA
Puheenjohtaja Maj-Len Remahl
NIVOO TYOELAMAN UUDISTU KSET
JA ELAKEREMONTIN YHTEEN 2

Maj-Len Remahlin mitta alkaa olla Iiiynnd eliikeput-
kikeskustelua ja yleensii pahoinvointia tydpaikoilla.
Tyoeliimiistii on tyontoa ulos. Pvrkimyksestii aikaisin
el2ikkeelle ja eliikeputkesta on tullut yleinen tapa.

ELAKOON TASA-ARVOI?

EU:n tasa-arvodirektiivin muutoksen mukaan vapaa-
ehtoisten lisiietuuksien piiriin kuuluvien noin 70 000
epdtasa-arvoisen miehen ia naisen eliike-etuudet oli
tasa-arvoistettava taannehtivasti 1.1.1994 liihtien. Laki
koski kaikkia eliikejiirjestelyjii. jolla tyonantajat olivat
jiirjestiineet lisiielaketurvaa tydntekij6illeen. Niiin EU
ajoi ohi Suomessa pitkii2in vallinneen maan tavan. jos-
sa naisten alhaisemman eliikeirin katsottiin kompen-
soivan naisten huonompia palkkoja.

TALOUDEN KASVU JA TYOSSA
JATKAMINEN PITEMPAAN
VARMISTAVAT ELAKETURVAN 16

VATT:n tutkimuspiiiillikkd Pekka Parkkisen mielestii
tydelhketurvan tulevaisuus on tukevalla ja kestdvdlld
perustalla. Mitddn sellaista rAjiihtiiviiii ei ole niikopii-
riss2i. jonka mukaan voitaisiin ihan oikeutetusti vdittdd
jotakin muuta. Mutta jos halutaan tulevaisuudessa
lhhteii eliikkeelle yhtd nuorena kuin nyt. elZikcmaksuja
on pakko nostaa elinajan pidentyessii.

PARAN N U KSIA U LKOMAANTYON
SOSIAALITURVAAN 18

Suomalaiselle tydnantajalle esitetAan mahdollisuutta
jiirjestiili ulkomailla palvelukseensa ottamalleen tvdn-
tekijalle tycielZiketurva Suomessa. Eliiketurvan voisi
jiirjestiiii TEL:n mukaisena vapaaehtoisena vakuutuk-
sena. Aikaisemmin mahdollisuus on koskenut vain
suomalaisen yrityksen tiitiltii ulkomaille liihettiimiii
tyontekijoitii.

LAryIA _ UUSI SOSIAALITURVA-
SOPIMUSKUMPPANIMME 21

Suomen ja Latvian viilinen sosiaaliturvasopimus on
valmis. Se on Latvialle ensimmdinen laaja kahdenvS-
linen sosiaaliturvasopimus. Sopimus kattaa sosiaalitur-
vaetuudet laajasti.

AJASSA
TASMATIETOA ULKOMAAN
VAKUUTUKSISTA

Valoa kansalle tai paremmin sitd palveleville neuvojil-
le antaa tuore kirja "Ulkomaantyon sosiaaliturva".
Sen on toimittanut ulkomaan kysymysten asiantunti-
ja Matti Kari.

TYOELAKEPAIvA rorosl
7 ELAKEASIANTUNTIJATYHTEEN 26

PUHEENVUORO

ITSE ASIASSA KUULTUNA
TYOKIERTO HYODYKSI

25 MOLEMMILLEOSAPUOLILLE 20

KUKA RAHOITTAA
INVESTOI NNIT SUOMESSA?

Tyokierrossa oleva keriiii aktiivisesti hyodyllist2i tietoa
itselleen ja tyiiyhteisolleen.Toisaalta vastaanottavakin
osapuoli odottaa tietoa tyokierrossa olevan omasta
Yhteis0sta.
Kaija Kalliokoski Kuntien clzikevakuutuksesta viipyi
tvokierrossa ETK:ssa kuusi viikkoa la Maiju Jokela
Ilmarisesta perehtyi Valtiokonttoriin 19 tyt-rpaivaa.

FAKTAA

KU NTOUTU KSESSA LUPAU KSET
LUNASTAMATTA?

Kuntoutuksen kokonaiskustannukset ovat nousseet
vuosina 1992 1997 noin 27 prosenttia ja kuntoutus-
ta saaneiden lukumiiiirii noin 20 prosenttia. Kuntoutus
on saanut pahimman lamankin aikana lisdri rcsursse-
ja. toisin kuin koko muu sosiaalipolitiikka. Kuitenkin
monicn kuntoutusmuotojen vaikuttavuus nAytdn
puuttumisen vuoksi on kyseenalaistcttu.

TAEL KAYNNISTYNYT
YLLATTAVAN HYVIN 11

TaEL:n mukaan arvioitiin vakuuteltavan 1.50 000 he n-
kil6ii, joilla ennakoitiin olevan yhteensii 400 000 tvo-
suhdetla. Vakuutettuja kertyi jo ensimmiiisten kuuden
kuukauden aikana 125 000 ja tyosuhteita yli 300 000.
Se merkitsec 2,8 tydsuhdetta tyontekijiiii kohti. Tyo-
suhteiden miiiirii niiyttiiii jopa kaksinkertaistuvan cn-
nakkoluvuista.

Valvontaa tarvitaan, vaikka
suurimmalla osalla tyonantajista
PUHTAAT JAUHOT PUSSISSA 14

El2iketurvakeskus valvoo. ettii tydnantajat ja yrittajiit
huolehtivat tyoeliikevakuutuksen ottamisesta palkol-
lisilleen ja itselleen. Valtaosalla onkin puhtaat jauhot
pussissa. joten tyo voidaan suunnata todellisiin laimin-
lvtijiin. ETK:n tarkastustoiminnan tyoviilineiden jou-
kossa perinteisen rekisteriotleen rinnalle on noussut
viime aikoina tiivistyv2i yhteistyd verottajan, muiden
viranomaisten mutta myos tyoeliikeyhtididen kanssa.

5 8
Professori Matti Viren toteaa kolumnissaan, etta viisi
vuosikymmentri sitte n valtio oli Suomen suurin pank-
ki. Se rahoitti paitsi oman toimintansa m1,6s pziziosan

koko kansantaloudcn investoinneista. Entd nyt. mistzi
loytyy kotimaista rahoitusta investoinneille? Vaihtoeh-
toja ei ole monta. ilmeisin niistai on eliikejiirjestelmii.

ITSE ASIASSA KUULTUNA

PROFESSORI TEIVO PENTI KAINEN
_ TEL HENKILOITYY HANEEN

lll-vuotias Pentikdinen on ehtinyt nauttia omasta elA-
keturvastaan jo parinkymmenen vuoden verran. Alan
tehtaviit civat tictenkiiiin tekeviiltii ole mihinkiiiin kai-
konneet. vaan Helsingin vliopiston matematiikan lai-
toksen dosentuurin lisiiksi hdn on osallistunut maail-
manmenestystai saavuttaneen kirjan kirjoittamiseen.
sekii toiminut puheenjohtajana joustavia eliikeikiii
pohtineessa valtion komiteassa. Se oli Pentikziisen
mielestii kova taistelu. jossa kansallinen katastrofikin
oli liihellai.
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TUTK!TAAN
LAMAN VAIKUTUKSIA
ELAKETURVAAN TUTKITAAN 22
Tyoeldmdn muutokset heriittdviit kysymiiiin, minkiilai-
sen eldketurvan ansiotyd antaa epiivakaistuvilla tyo-
markkinoilla. Katkoton tydura harvinaistuu muun
muassa tydttomyyden, patkAtbiden ja uudelleen kou-
luttautumisen yleistymisen vuoksi. Ne heikentiivdt
mahdollisuuksia tiiyden vanhuuselhkkeen kartuttami-
seen.

OSASTOT
Vakon pAArOrstA 24
Urheiluseurojen erotuomari ei toiminut tyosuhteessa

TIEDOKSI 28

NIMITYKSIA 31

ENGLISH SUMMARY 32

Kannen kuva
Corilla

Rekisteriuudistuksen
kiiytttitinotto on n istu i

Piiiikaupungin ja koko maan symboleihin kuuluu empirekeskustaa hallitseva suur-
kirkko. Sen monivuotinen peruskorjaus saatiin valmiiksi tiinii syksynii. Korjaus oli
suururakka, joka vaati paitsi paljon rahaa myos erityisosaamista, vanhoja ja uusia
menetelmid.

Eliiketurvakeskuksen rekisteriuudistusta voidaan monesta syystd verrata suurkir-
kon peruskorjaukseen. Kohde on keskeinen. Peruskorjaus on ajan mukanaan tuoma
vAlttAmattomyys. Operaatio on ty6lds, vaikea ja pitkiillinen. Se vaatii vanhan teknii-
kan tuntemista ja uuden opettelemista. Siihen kiiytetyt taloudelliset ja henkiset re-
surssit ovat huomattavan suuria.

Suurin ero ndiden kahden kohteen viilillii liittyy aisteihimme. Suurkirkko on konk-
reettinen, silmin niihtiivii.Tyoeliikejiirjestelmlin keskusrekisteri ei sitii ole. Niikymiit-
tdmiit siihkri'impulssit tuovat ruudullemme tietoa, jonka odotamme olevan kaikin
tavoin oikein. Se, mitii bittimaailmassa on tiitii ennen tapahtunut, on kisittiimiitdn-
tii muille kuin alan eksperteille. Pystymme arvioimaan vain lopputulosta, emme sen
aikaan saamiseksi tehtyd ty6tii. Voimme vain kiittaa mukana olevia hyvin tehdystii
tyostii.

Rekisteriuudistuksen ensimmdinen vaihe otettiin kiiytt66n 16. marraskuuta yhtii
aikaa koko ty6eliikejiirjestelmsssd mukaan lukien ETK, eliikelaitokset ja keskeiset
yhteistyotahot Kela, Keva jaValtiokonttori. Kayttoonotto onnistui tliydellisesti,kaikki
meni suunnitelmien mukaisesti.

Rekisteriuudistuksen tekijat! Unohtakaa kerrankin perisuomalainen vaatimatto-
muutenne ja onnitelkaa itsednne ja yhteistytlkumppaneitanne. Niiin monen eri osa-
puolen ja niiin monimutkaisen tietoteknisen operaation onnistunut suorittaminen on
harvinainen tapaus.

Kiiyttodnotettujen ohjelmistojen toteuttamisessaTKPTiedon osuus on ratkaiseva.
Ne strategiset piiiitokset, joita yhtio on matkan varrella tehnyt, ovat osoittautuneet
oikeiksi. Jiilkeenp2iin voidaan kysyii, olisiko rekisteriuudistus onnistunut n6in hyvin,
ellei 'vanha' TKP olisi liittoutunut ohjelmistoalan jiittiliiisen Tieto Oy:n kanssa? Tirs-
kin.

Samaa voidaan kysyii Suomessa tuntemattoman teknisen tyoviilineen HPS -sovel-
luskehittimen kdytttionottamisesta. Sen opetteleminen on varmasti vaatinut oman
vaivansa, joka maksaa itsensii jatkossa takaisin.Viilineen hy6ty konkretisoituu eten-
kin rekistereiden ylliipitovaiheessa.Vanhojen sovellusten suurimpia hankaluuksia on
ollut vuosi vuodelta vaikeutunut yll5pito.

Vaikka tyoeliikejiirjestelmiin tietotekniikkavZiellii on nyt syytii tuulettaa, hengiih-
dystaukoon ei heillii ole aikaa. Ensi vuonna kiiyttdon otettava uusi tydsuhderekiste-
ri on tyon alla eikii aikataulussa ole viikonkaan joustovaraa. Uusi tekninen perusra-
kenne on kuitenkin jo k2iytoss2i ja osa ongelmista ratkaistu. Samalla tavalla ratkais-
taan myos uudet ongelmat ja vuosituhannen vaihtuessa rekisteriuudistus on ptiiiosin
valmis.
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Puheeniohtaja
Mai-Len Remahl
nivoo tytielem

uudilitukset
aaan

op
teenelakeremontin yh

Tvoel2imdstd on tyontoii ulos. Maj-
I Len Remahlin mielesrd pyrkimyk-
t sesrd aikaisin eliikkeelle 1a Llafeput-

kesta on tullut yleinen tapa. Maan tapa.

Ihmisiii ei voi iattaa tyhjiin
ptiiille. Ns. eliikeputkessa
olevien pitkiiaikaistytitttimien
asia on hoidettava esimerkiksi
kertal uonteisen tytitttimyys-
elikeratkaisun avulla.
Niiin sanoo Liikealan
ammatti !iiton puheenjohtaja
Maj-Len Remahl.
Hinen mittansa alkaa kuiten-
kin olla tiiynni putkikeskuste-
lua ja yleensi pahoinvointia
tytipaikoilla.

tukset tehtiin 70- luvulla ja erityisesti sitii
seuraavan vuosikymmenen taitteessa,
kun suuret teollisuuslaitokset saneerasi-
vat 55-vuotiaita ihmisia tyottomyysel2ik-
keelle.

- Aluksi ihmiset kokivat putkeen jou-
tumisen noyryyttiiviinii. Vaihtoehtoja ei
kuitenkaan ollut. Sitii paitsi eliikeratkai-
su tarjosi niissd olosuhteissa tyottomille
aika hyviin taloudellisen turvan. Pikku
hiljaa mekin ammattiyhdistysliikkeessii
liihdimme siihen mukaan.

- Ihmisten sysddmisestd ennen yleistei
vanhuuseldkeikiiii eliikeputkeen tuli ikiiiin
kuin yhteisesti sovittu menettelytapa.
Kukaan ei silloin ajatellut, ettii siitii keh-
keytyisi todella maan tapa. Saati sit2i, ettZi
ihmisten eldkeasenteissa saattaisi tapah-
tua sellainen muutos, joka on kdsissdm-
me tiissd ja nyt, Remahl sanoo.

Tytieltmiin uudistukset ykktisenii

Remahlin mielesth muutoksia tdhdn me-
noon saadaan vain siten, ettd uudistetaan
sekii tyoeliimiiii ettii eliikelakeja. Kum-
massakin on remontoitavaa.

Ensimmdisend hdnen listallaan on
tyoel2imiin pahoinvointi, sen poistami-
nen. Remahlin mielestii tyonantajat eiviit
vieliikiiiin ymmdrrd, eivdt halua ymmdr-
tiiii, kuinka suuri merkitys tyoeliimiin kai-
kinpuolisella sisiillollii on ihmisten tyos-

oa

Yhteld eitoimi
Hdnen mukaansa ndin ei voi eniiii jatkua.
Tuskin ammattiyhdistysliike tai mikiiiin
muukaan yhteiso on valmis antamaan sel-
laista valtakirjaa, jolla nykyinen meno
jatkossa maksettaisiin. Sellainen yhtiilo ei
toimi muuta kuin paperilla, jossa jakaja
on suurempi kuin jaettava.

- Tyoeliiketurvan ldhtokohta on ylei-
nen 65 vuoden vanhuuseldkeikii. Ainakin
minun maalaisjdrkeni sanoo, ettii jos eliik-
keelle lZihdetddn monta vuotta aikaisem-
min kuin tyoeliiketurvan ylliipitoa mitoi-
tettaessa on laskettu, se tietiiii ongelmia.
Rahat loppuvat ja tyoeliiketurvan perus-
teet rapautuvat, Remahl murehtii.

Tytimarkki najiirf esttit
voivat katsoa peiliin

Tilanne on ty6markkinaihmisille ja jiirjes-
toille Remahlin mukaan sillii tavalla uusi.
mutkikaskin, etteiviit ne voi syyttiiZi elii-
kehakuisesta eliikeilmastosta ketdzin muu-
ta kuin itseddn.

Puheenjohtajaa mukaellen nyt korja-
taan sitd satoa, jonka ensimmdiset istu-

2 T-vueLxe ct



kentelyyn; tyomotivaatioon ja tyossii py-
symiseen.

- Tyoeliimii koetaan ikiiviiksi. Tydpai-
koilla pitiiii tehdii sellaisia parannuksia,
ettii ihmiset voivat viihtyii siellii ja tuntea
tycin muullakin tavalla tzirkeriksi kuin
vain taloudellisessa mielessii.Tyon pitaa
palkita.

-Tyrinantajien on otettava vastuu tyon-
tekijoiden tyokyvyn ylliipittimisestii ja
luotava heille edellytykset ammattitaidon
jatkuvaan kehittdmiseen.

Kokemus kullanarvoista
piiomaa

- Suhtautuminen ikiiiintyviin tyontekijoi-
hin on otettava ihan uusiksi. Heidiin ko-
kemuksensa ja tieto-taitonsa on kullanar-
voista pddomaa. Se on varmaa, ettei yri-
tyksillii ole jatkossa varaa jiittdli kiiyttii-
miittii ikiirintyvien tyontekijoiden tyopa-
nosta.

- Sellaisetkin uudistukset ovat terve-
tulleita, jotka palkitsevat ikrizintyviti ihmi-
siii taloudellisesti siit2i, etta jatkavat tyo-
eldmdssd.

Osa-aikaeliike saa Remahlin kanna-
tuksen. Hdnen mielestddn se tarjoaa tyon-
tekijiille hienon mahdollisuuden sovittaa
eliimeintilanteensa tyrihon ja tyonanta-
jalle mahdollisuuden pitaa kokenut am-
mattilainen pitempiiiin mukana.

T-voelmr ct
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Puheenjahtaja Maj-Len
Remahli n mielestii parjattu
eliikeputki on pitdnyt suomalai-
sen yhteiskunnan jotenkin kasas-

*a, : ann ety sty Otto m yyd e n
nsti stu ksesn, I I m a n s i tii
yhteiskuntanuha ol i s i j iirkky n yt.

- Etiikeputken
ptaineensi etokyvyl I iik i n I ienee
rajansa.
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- Osa-aikael5ke lienee myos halvem-
pi ratkaisu kuin esimerkiksi tyottrimyys-
eliike.

Elikeremontti kypsymiissii

Siitii ei piiiistii mihinkiiiin, etteiko eliike-
putki ohjaisi ihmisten kiiyttiiytymistii tyo-
markkinoilla. Remahl myontiiiikin, ettei
pelkiistiiiin tyoeliimiin uudistuksilla saada
aikaan sellaisia muutoksia, jotka poistai-
sivat suurten ikiiluokkien eliikeputkipai-
neet ja tyystin patoaisivat ihmisten eliike-
halut. Eliikeremonttia tarvitaan.

Julkisesti tydel5keturvan pulmiin liiiik-
keeksi on tarjottu muun muassa eldkkeen
mddrdn kytkemistii suoraan eliikkeen ai-
kaistamiseen. Tiimiin mukaan eltikeikii ja
eliike joustaisivat viihiin Ruotsin mallin
mukaan siten, ettd eliike olisi sitd pienem-
pi, mitii aikaisemmin sita alettaisiin mak-
saa. Sekin on mahdollista. ettd varhen-
nettuna maksettaisiin nimenomaan ja

vain tyostd eliikkeelle liihtorin mennessd
karttunut eliike. Tiimii merkitsisi sita, etta
ns. tuleva aika jiiisi varsinaista tycikyvyt-
tomyyseliikettd lukuun ottamatta ennen-
aikaisista eliikkeistii pois.

Julkisesta keskustelusta voi piiiitellii,
ettii kypsytelliiiin ratkaisuvaihtoehtoa,
jossa eliikeikid on rukattu yldspiiin. Tii-
mdn mallin perustelujen voi hyvinkin
aj atel I a liittyviin keskimZiiiriiisen el inidn
nousuun ja elZikeajan pitenemiseen. Pi-
tenevan eliniiin ja parantuneen toiminta-
kyvyn katsotaan lisiiiiviin ihmisten mah-
dollisuuksia jatkaa tyossii nykyistii pi-
temp2iiin.

TyottOmyyseliikeputken tukkimisesta,
lyhentiimisestd, on jo parin vuoden ta-
kaista kokemusta. Silloinhan rukattiin
tyottomyyspiiiviirahan ja nimenomaan li-
siipiiiviirahan siiSntoj ii.

Sellainenkin vaihtoehto on ainakin
teoriassa olemassa, ettd korotetaan elzi-
kemaksuja, ja entinen meno jatkuu.

" Remontti ratka i su a pitea I e htee
etsimddn ehkii jostakin jousto-
I i nj alta, sel I aisesta mal I ista, ettii
eliikeike ja eliike joustaisivat
tilanteen mukaan suuntaan ja
toiseen", Maj-Len Remahl
pohdiskelee.

Vain huonoja ratkaisuja tarjolla

- Voi kun osaisi purkaa tdmdn vyyhdin.
Kaikki tarjolla olevat vaihtoehdot ovat
huonoja.

- Huonoin vaihtoehto on ilman muu-
ta se, ettd maksuja korotettaisiin. Eliikkei-
den tasoonkaan ei pitiiisi puuttua. Ehkti
remonttiratkaisua pitiiii liihteii etsimiiiin
jostakin joustolinjalta, sellaisesta mallista,
ettii eliikeikii ja eliike joustaisivat tilan-
teen mukaan suuntaan ja toiseen. Tdmd
ratkaisu olisi ainakin tyoeliikejiirjestel-
mdlle kustannusneutraali.

- Viime kerralla nostettiin tyotto-
myyseliikeputken alaikiirajaa. Ehkii se
toimisi nytkin edellyttiien, etta tydnanta-
jat sitoutuisivat tiillaisen ratkaisun myotii
tyollistiimisvastuuseen ja kehittamZilin
tyoyhteisoii.

H aas tatte lu: J ouni J o kisa I o
Kuvat: Niko Nurmi
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altion velka suhteessa
kokonaistuotannon
arvoon on nyt samalla
tasolla kuin mitii se oli

pahimmillaan jatkosodan piiiitty-
essii 1944. Valtion velasta onkin
tullul yksi talouspolitiikan suuris-
ta ongelmista. Itse asiassa koko
julkisen sektorin rahoitustilanne
on ollut jatkuvan huolen aiheena
viimeiset kymmenen vuotta ja il-
meistii on, ette tulevaisuudessa
ongelmaan tdrmataan jatkuvasti.

Onkin hieman vaikea kuvitel-
la, ett?i viisi vuosikymmentA sitten
julkinen sektori piti pystyssii koko
talouden rahoitusrakennetta. Val-
tio rahoitti paitsi omaa toimin-
taansa ja huolehti sotakorvauksis-
ta, se rahoitti paaosan myris koko
kansantalouden investoinneista.

Melii niin mycihiiiin kuin 1956
valtion osuus kansantalouden ko-
konaissdiistdmisestii oli yli puolet.
Se oli valtionyhtiriiden kasvun ai-
kaa. Samaan aikaan valtiosta oli
muodostumassa talouden suurin
pankki, joka rahoitti pddosaa asun-
to- ja maatalousinvestoinneista.

Valtio oliennen
Suomen suurin pankki

Liihes koko sotien jAlkeisen ajan
vaihtotase on muodostanut tAr-
keimmiin raha- ja finanssipoli-
tiikkaa siiiiteleviin rajoituksen.
Vaihtotaseen krooninen alijiiiimii
yhdessii kunnianhimoisten talou-
den kasvutavoitteiden kanssa mer-
kitsi kAytannossii mycis sita, etta

Kuka rahoittaa
investoinnit
Suomessa?

c
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.8,
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sekii yksityisen ett2i julkisen kulu-
tuksen kasvua oli pidettiivii kuris-
sa. Siinii mycis onnistuttiin hyvin.

Koko kansantalouden siiiistii-
misaste oli enniitysmZiisen korkea
aina 1970-luvulle asti. Siiiistimises-
sii kilpailtiin jopa Japanin kanssa.

Myos kotitaloudet siiiistiviit.
Tunnettu siiiistiimistutkija Franco
Modigliani ihmetteli Suomen kor-
keaa kotitalouksien siiiistiimisas-
tetta. Siinii missii kotitaloudet ja
julkinen sektori sAastivat ennatys-
miiisen osan tuloistaan, yritysten
siilist<it - jakamattomat voitot -
pysytteliviit suhteellisen alhaisella
tasolla. Se taas niikyi velkarahoi-
tuksen yleisyytenii.

Rahamarkkinoiden liberali-
sointi ja 1990-luvun alun lama on
kiiSntiinyt ndmd ominaispiirteet
tiiysin pii?ilaelleen. Yritykset in-
vestoivat omalla tulorahoituksel-
laan (tavallaan siis siiiistdilliiiin),
kotitalouksien sdiistdmisaste on
yksi OECD-maiden alhaisimmis-
ta ja julkisen sektorin stiiistiimi-
nen on nollilla. Ilman tyoeliike-
jiirjestelmiiii oltaisiin pakkasen
puolella. TEL-siiiistiiminen on
yhiikin noin kolme prosenttia
suhteessa kokonaistuotannon ar-
voon.

Vaihtotaseen merkitys on mar-
kan kellutuksen ja EMU-kytken-
niin jiilkeen viihentynyt olennai-
sesti. Voidaan melkein sanoa, ettei
sillii eniiii ole miteen talouspoliit-
tista merkitystii.

Kotimaisten investointien ja
sddstiimisen viilinen yhtiisuuruus

MATTI VIREN
Professori
Valtion taloudellisen
tutkimuskeskuksen tutkimusj ohtaj a

on samalla ltiystymiissii. Kun aiem-
min kotimaiset investoinnit pyrki
viit olemaan suuremmat kuin koti
mainen sAiistiiminen, tilanne on nyt
piiinvastainen. Vaihtotase niiyttiiii
muuttuneen pysyviisti ylijiiiimiiisek-
si ja investoinnit ohjautuvat huo-
mattavalta osin ulkomaille.

Velanhoitomenot merkitsevht
pysyviiS tulonsiirtoa ulkomaille.
Lisiiksi ulkomaiset velkojat peri-
viit helposti esimerkiksi Veniijiin ja
Baltian maiden kriisien vuoksi
kriisilisiii myds suomalaisilta ve-
ronmaksajilta.

Toki mycis tulevaisuudessakin
on eroa sillii, onko yritysten omis-
tajat Suomesta vai ulkomailta. Esi-
merkiksi Kaakkois-Aasian koke-
mukset kertovat siite, ette uko-
maiset investoijat eiviit vAlttemAt-
tii ole kovin kiinnostuneita esimer-
kiksi tieto-taitotason korottami-
sesta investointikohdemaassa ja
ettii heidiin kriisiensietokykynsii
(ja -halunsa) saattaa olla kovin
pieni.

Me suomalaiset olemme elii-
neet idyllissii, jossa kaikki on ollut
omaa. Sopeutuminen muihin jiir-
jestelmiin ei valttemetta ole kovin
helppoa eikii edes tavoittelemisen
arvoista.

Miste kiytyy kotimaista rahoi-
tusta investoinneille? Vaihtoehto-
ja ei ole monta. Ilmeisin vaihtoeh-
to on tietenkin eliikejiirjestelmii,
joka tulee vuosi vuodelta entistii
tiirkedmmiiksi koko kansantalou-
den rahoitusj iirj estelmiissii.

Tietty itsetarkoitus voisi olla,
ettii nimenomaan tycieliikejiirjes-
telmAn rahastointia yritettiiisiin
kasvattaa yli sen tason, mihin pel-
ket elekepoliittiset syyt antaisivat
aihetta. Riskiii siitii, ettii rahastot
kasvaisivat liian suuriksi, ei var-
maan ole.

Velkoja ja velallinen
efl asemassa

Onko sillii sitten eniii mitaAn va-
I iii, siiistetiiiink<i vai otetaanko
velkaa. Ja jos siiiistetiiAn, ketkii
siiiistiiviit? Voidaan ehkii sanoa,
ettii sillii ei ole mitiiiin viiliii. Jos
ulkomaalaiset haluavat rahoittaa
suomalaisten kotitalouksien kulu-
tusta, sehiin on heidiin piiiinsiir-
kynsd. Samaa voidaan kai sanoa
siita, kuka rahoittaa valtion ja
kuntien menot. Vai voiko? Ehkii
asia ei sittenkiiiin ole niiin yksin-
kertainen. Vuosikymmenen alun
laman my<it?i opimme, miten on-
gelmallista taloudellisten hlirirti-
den kohdatessa kansantaloutta on
se, ettii kotitaloudet ja yritykset
ovat hyvin velkaantuneita.

Koska EMU-maailmassa ei
valuuttakurssijoustoja ole, terve
rahoitusrakenne on entistii tiir-
keiimpii2i.

Selviiii lienee mycis se, ettii jul-
kiselle sektorille velkaongelmalla
on huomattavia sivuvaikutuksia,
koska velka osaltaan rajoittaa fi-
nanssipoliittista liikkumavapautta.
Ulkomaiseen velkaan liittyvet tie-
tenkin vielii omat mutkansa.
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"30-luvun
paallekiiypii
sisu on tallella"
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Professori
Teivo Pentikainen
- TEL henkiltiityy hineen

Mr. tydel2ike, professoriTeivo Pentikiiinen on edelleen
kovassa iskussa. "LiiZik2irit antoivat viela tydluvan muu-
tamaksi vuodeksi, joten yrithn harrastaa kaikenlaista".

Siihen "kaikenlaiseen" kuuluu muun muassa ak-
tiivista keskustelua lehtien palstoilla - "vastahaista-
tuksia", kuten Pentikiiinen itse kirjoituksiaan luon-
nehtii. Omien mittavien arkistojen tydstiiminen on
niinikiian laaja tehtavii, eika aivotoimintojen vireyden
kannalta ihan vdhiimerkityksellistii ole mydskiiiin yh-
teydenpito kansainviilisten vakuutusmatematiikan
huippujen oman ryhmiin kesken.

Kestiivi jiirj estel mii

Pentikhisen elAmanty0n niikyvin osa, suomalainen
tyoelikejiirjestelmii niiyttiiii kest2iviin isiiltii pojalle. Se

on kestiinyt laman kouraisut, eik2i nykyisillZi kansan-
talouden kasvuluvuilla niiyt-
tiiisi edes piiiiomaliikkeiden
globalisoituminen kykeneviin
ai he ut tamaan e liikejiirjeste l-
miin tiiystuhoa.

- Onnistuneen lopputu-
loksen taustalla teki tdita suu-
ri mdhrii ihmisiii. Pentikdinen
kuittaa hiimmiistelyni mallin
kehittAmisesta tietotekniikan
esihistoriallisella kaudella.

Pentikiiisen mielesla lar-
vittiin muun muassa malema-
tiikan perusosaamista. Tyti-
hon saatiin erittiiin piiteviii ih-
misiii. joista Pentikiiinen nos-
taa Erkki Paldn yksittdisenii
nimenii esille.

81-vuotias Pentikiiinen on

- Se olikin kova taistelu, jossa kansallinen katas-
trofikin oli liihella...

Niiistii vaiheista saamme varmaankin lukea Penti-
kiiisen itsens2i kirjoittamia kuvauksia, mutta myos ta-
miin ajan tydvoimapolitiikan kysymykset aktivoivat
Pentikliistii ilmaisemaan mielipiteensii julkisuudessa.

Meneilliiiin olevaan Kansalliseen Ikiiohjelmaan
liittyen Pentikiiinen on sitI mielta, ettii senioritydnte-
kijoiden vapauttaminen tilapiiisratkaisuna voi olla vii-
sastakin:

- Kun viilillii on puolikin miljoonaa ihmistii tyot-
t6mdnd. on siinii jokin jiirki, ettii ihmisiii piiiistetiiiin
vanhemmasta piiiistii eliikkeelle. Vdhemmrin tarvitsee
sanoa nuoria irti tyopaikoistaan, ja parhaassa tapauk-
sessa ltiytyy uusiakin tyopaikkoja muutamille.

Pentikiiinen on Ziskettiiin kirjoittanut "vastahaista-

tuksia" niille, jotka pelottelevat suomalaisia ellike-
pommilla. Kyseessd on Eliike-
turvakeskuksen sarjassa ilmes-
tynyt julkaisu "lkiiiintymisoh-
jelma ja sen ratkaisu". Samal-
la kun elinikii pilenee. myos se

ikZi, jolla siirrytiiiin eliikkeelle
kohoaa. T?imii vakiinnuttaa
maksut kohtuulliselle tasolle.

lnformaatio-
teknologiasta
syntyy uusia tehtdviii

Keskustelemme Pentikziisen
kanssa ns. tietoyhteiskunnan -

o tai pikemminkin informaatio-

! teknologiaa kaiyttavan tuotan-

fi totavan vaikutuksista tybn tule-- vaisuuteen. Pentikdincn ei

Te i vo Penti kd i nen raportt i nsa
"Vdeston ikddntyminen - Suuri
yhteisku n na I I i nen haaste" j u lki s-
tam isti I aisu udessa vuon na 1 99 6.

- Vaikka joitakin toitd loppuu. niin
vastaavasli syntyy sellaisia tehtAvia. joi-
ta ei osattu aavistaakaan. Kun tehoa
saadaan tydh6n lisli?i, voidaan siis alkaa
tehdii sellaisia tehtiivia, jotka ennen oli
jatettavA lekemiitta.

Onko ty6eliikkeessii mitiiiin sellais-
ta, mikd jiilkiviisauden valossa olisi pi-
tinyt tehdii toisin?

Ei mitaan isompaa. Se on suurin
piirtein toiminut niin kuin on tarkoitet-
tu. Suuri joukko ihmisiii on jo elSkkeel-
15. Minun kiisitykseni mukaan he oval
melko tyytyviiisiii, vaikka vielii 1950-

luvulla suurimpia yhteiskunnallisia epiikohtia oli elii-
keturvan puuttuminen. Tydnsti tehneet ihmiset jiiiviit
perillislensii ricsaksi ja vanhukset olivat sosiaalihuol-
lon suurin asiakasryhmii.

Markkinakoron kiskonta
ei ole ratkaisu

Pentikiiincn pitiia tyoelakejarjestelmiin merkittavdna
sivutuotteena sen vaikutuksia kotimaisten tydpaikko-
jen syntymiseen. Hdn arvioi jiirjestelmiin takaisinlai-
nausperiaatteen avulla syntyneen noin 50 000 uutta
tyripaikkaa.

-Toisin sanoen perheet mukaan lukien ainakin
200 000 ihmista pelastettiin muuttamasta Ruotsin tyri-
narkkinoille. Tyoeliikej2irjestelmli oli paitsi sosiaalipo-
liittisesti tiirkeii uudistus. myds kansantaloudelle mer-
kittAva pAaoman kasaamisjiirjestelmii ja kulutuksen
moottori.

Enta mita Pentikziinen ajattelee vaatimuksista.
ettA el2ikerahastojen tuotto olisi haettava kansainviili-
siltl markkinoilta?

Pentikiiinen luonnehtii markkinaehtoista sijoitta-
mista koron kiskonnaksi.

- Ihmiset luulevat. ettA vielil pikkuisen tuoton li-
sdzimiselld olisi suurikin merkitys. Trilloin ei ymmiirre-
tii jakojiirjestelmiin ydintii: joka vuosi kerritdiin mak-
suja sen verran. ettii saadaan elhkkeet maksetuiksi. Jos

ekikemenot kasvavat, maksuja korotetaan. Sijoituksil-
le ehkd saatava parannettu tuotto tietenkin alentaa
vakuutusmaksuja, mutta ei mitenkii2in ratkaisevassa
miiiirin.

Teksti: Eino Nykiinen

Sarja "TEL henkildityy hiineen" piilittyy professori
Teivo Pentikiiiseen. Sarja alkoi Liisa Kuntulla. ensim-
miiiselld tliyden 60 prosentin vanhuuseliikkeen saajal-
la. Kakkosnumerossa TEL henkiloityi Eliiketurvakes-
kuksen toimitusjohtaja Matti Uimoseen. joka tiiytti
kesiikuussa 60 vuotta. Kolmantena vuorossa oli Jou-
ni Loukkalahti, joka oli syntynyt TEL:n voimaantulo-
piiiviinii 1.7. I 962. Viime numerossa esiteltiin Eliiketur-
vakeskuksen pitk2iaikaiset asiakaspalvelijat: Anneli
Ahonen, Leena Hyvdnen ja Inger Koskinen.

ehtinyt nauttia omasta eliike- Teivo pentikiiinen jeftee usko kauhukuviin tyon loppu-
turvastaan jo parinkymmenen luopumiseliikkeitii koskevan mietin- misesta.Todisteeksi hiin esittiiA
vuoden verran. Alan tehtdviit non ministeri Kaasalaiselle l97t . nimenomaan vakuutusalan ke-
eiviit tietenk?ihn tekevdltd mi- hityksestii havaitut seuraukset:
hinkii5n kaikonneet, vaan Helsingin yliopiston mate- - Koko tyoeliike on alun perin rakennettu tietoko-
matiikan laitoksen dosentuurin lisiiksi hiin on osallis- neitten varaan. Ilman niitd koko hommaan ei olisi us-
tunut maailmanmenestystii saavuttaneen kirjan kir- kallettu liihteii. Tiimd alan ensimmdinen suuri tietoko-
joittamiseen, sekii toiminut puheenjohtajanajoustavia nesovellus Suomessa on sitonut vdkezi niin. ettii alan
eliikeikilipohtineessavaltionkomileassa. tyontekijiimiiiiriieiolemuuttunut.
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Tasa-arvoa,
please

Elek66n
tasa-arvo! ?

a

EU:n tasa-arvodirektiivin muutos lain valmisteluvai-
heessa yleisemmin Barber-sopimuksena tunnettu
tydllisti Suomessa vuoden ajan niin lainsAAtAjia. tyo-
markkinamiehid kuin matemaatikkojakin.

Lakiuudistuksen mukaan vapaaehtoisten liszi-
etuuksien piiriin kuuluvien noin 70 (XX) epiitasa-arvoi-
sen miehen ja naisen el2ike-etuudet oli tasa-arvoistet-
tava taannehtivasti 1.1.1994 liihtien. Laki koski kaik-
kia eliikejiirjestelyja. joilla tyOnantajat olivat jiirjestii-
neet lisiielZiketurvaa tyontekijoilleen. Niiin EU ajoi
ohi Suomessa pitkddn vallinneen maantavan. jossa

naisten alhaisemman eldkeiSn katsottiin kompensoi-
van naisten huonompia palkkoja.

Tasa-arvon is5. herra Barber. ei itse ehtinyt naut-
tia nimeddn kantavan uudistuksen hcdelmistri. hln
kuoli pari vuotta sitten. Mutla kumpi uudistuksessa
itse asiassa toteutui - tasa-arvo vai laki tasa-arvosta?

Vapaaehtoisten lisiiel2ikejiirjestelljen tasa-arvois-
tamista koskeva laki tuli voimaan 1.l2.l997.Ty6mark-
kinaosapuollen naulaamal tasa-anoislumisen ncrus-
teesit olivat selvht: naisille ja miehille oli annettava
samat eliikc- ja muut etuudet. tasa-arvoistaminen tuli
toteuttaa ilman lisiikustannuksia eikd vastuusta pcrhe-
eliikettzi lukuun ottamatta saanut vapaulua.

Samanaikaisesti tyrimarkkinaiiirjestot kuitenkin
halusivat pit:i:i ennen lakia vallinneen tilanteen mah-
dollisimman ennallaan. Naisten elzikeikriii ei haluttu
nostaa. eikd miesten elzikeikuiii laskea.

Virallista tilastoa siita.minkai eliikeiiin tasa-arvois-
tettavat miehet ja naiset valitsivat. ei olc olemassa.
Luvut perustuvat palvelutoimistojen ja vakuutusyhti-
oiden antamiin tietoihin ja ne kattavat noin 60 (X)0

tasa-arvoistettavaa.
Perhe-eliikkeen ja muiden etuuksien osalla ei olc

kerhtty edes epdvirallisia lukuia. Yhden laitoksen kar-
kean arvion mukaan lisiiperhe-eliike laajennettiin 90

prosentissa tapauksista koskemaan leskeii ja lapsia
myris naisten jiilkeen.

Lain valintamalli suosituin

Yksinkertaisinta - ja kustannuksiltaan vlivoimaisesti
kalleinta - olisi ollut antaa tasa-arvoistcttavillc miehil-
le samat cluudet kuin nrisille.

Malli ci odotctusti saavuttanut kovinkaan suurta

suosiota. Vain muutamas-
sa vrityksessii miesten eliike-
ikiiii laskettiin naisten alempaan
elzikeikddn. Tasa-arvoistamisen ldh-
tokohdat huomioon ottaen ei ollut yll2ittiiviiS
sekdan, ettd muutamaa harvaa poikkeusta Iukuun ot-
tamatta tasa-arvoa ei liihdetty toteuttamaan naisten
c I iikeikiiii nostamalla.

Valtaosa tasa-arvolain piirissri olevista yrityksistA
tasa-arvoisti lain 3 pykiiliin valintamallin mukaisesti.
Runsaasta 30 000 miehestii vajaat 2 700 valitsi naisten
alemman eliikeiiin ja viihiin yli 29 000 naisesta runsaat
3(X) valitsi miesten korkeamman eldkei2in.

Useimmat tyonantajat laajensivat valintaoikeuden
koskcmaan kaikkia ephtasa-arvoisesti vakuutettuja
tyontekij6itii. Mikiili niiin ei tehty, valintaoikeuden u[-
kopuolelle jiiiiviit saattoivat valita joko kustannusneut.
raalin eliikeiin tai aikaisemman korkeamman eliikeizin.

Tasa-arvolaki suosii nuoria miehiii

Kaikista tasa-arvoistettavista naisista vain vihiin yli
proscntti valitsi miesten korkeamman eldkeiiin.
Naisilla myds tyopaikkakohtaiset erot olivat pieniri.
proscnttiosuudet vaihtelivat nollasta vajaaseen
kymmcneen.

Tasa-arvoistettavista miehistii viihiin alle 9 pro-
senttia valitsi naisten alemman eldkeiiin. Miehilla
tydpaikkakohtaiset erot olivat huomattavasti isom-
mat kuin naisilla, prosenttiosuudet vaihtelivat nollas-
ta l(X) prosenttiin. Mitii nuorempia miehid ephtasa-
arvoisissa ryhmissii oli, sit2i useammin he valitsivat
naisten alhaisemman elhkeihn. Vastaavasti mitii van-
hemmista miehistii oli kyse, sitii enemmiin he menet-
tivht valitessaan naislen alemman eliikeiln.

Nyt keriittyjen, epiit?iydellistenkin, lukujen valos-
sa voi todeta. etta tasa-arvoistaminen sujui aika lail-
la tyomarkkinaosapuolten toiveiden mukaisesti. Lii-
hes kaikki naiset ja miehistiikin valtaosa valitsi enti-
sen eldkeikdnsd. Tasa-arvo on toteutunut. eliikoon
tasa- arvo.

LEENA LAINEMA
E I ti k e s ii ti t i o y h d i s t y k s e n

t i e d o t t a j a - ko u I utt aj a
Piirros: Arto Nyyssbnen
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Kuntoutuksessalupaukset {.
luhastamatta? H

KValtioneuvoston lokakuussa
eduskunnalle antaman selon-
teon mukaan kuntoutuksen
kokonaiskustann u kset ovat
nousseet vuosina 1992 - 1997
noin 27 prosenttia ja kuntou-
tusta saaneiden lukumiiirii
noin 20 prosenttia.
Kuntoutus on siis pahimman
lamankin aikana saanut lisii
resursseja, toisin kuin koko
muu sosiaal ipolitiikka.
Kuitenkin maan piiiilehti
julkaisi niyttiviin kirf oitus-
sarjan, jossa kyseenalaistettiin
monien kuntoutusmuotojen
vaikuttavuus niiyttin
puuttumisen vuoksi.
Missii siis oikein menniin?

untoutuslainsiiiidiintoii uudistet-
tiin merkitt2ivdsti vuonna 1991.
Vuonna 1994 eduskunta vaati
hallitukselta toimia muun muas-

sa tyo- ja kansaneldkejiirjestelmdn kun-
toutuksen varhentamiseksi, kuntoutusra-
halain kattavuuden parantamiseksi seki
vaikeavammaisten kuntoutusmahdolli-
suuksien parantamiseksi. Samalla se edel-
lytti asiasta selontekoa vuonna 1998.

Miiiirit kasvaneet

Selontekoon liittyy mittava tilastoyhteen-
veto kuntoutuksen kehittymisestti ja koh-
dentumisesta eri sektoreilla. Eri lainsiiii-
diintoihin pohjautuvia hyvin erilaisia toi-
mintamuotoja on vaikea verrata oikeu-
denmukaisesti keskenddn.

Selonteossa on kuitenkin laskettu yh-
teen muun muassa terveydenhuollon,
Kelan, ty6eliikelaitosten, liikenne- ja tapa-
turmavakuutuksen, sosiaalihuollon, ope-
tustoimen ja Raha-automaattiyhdistyk-
sen panostukset kuntoutukseksi luonneh-
dittavaan toimintaan.

Kuntoutukseen kdytetyt varat ovat nous-
seet seurantakaudella 4,9 miljardista 6,3
miljardiin vuoden 1997 rahassa laskettu-
na. Kehitys on prosenteissa mitattuna ol-
lut nopeinta tyoelZikejiirjestelmdssd.

Kuntoutusta saaneiden lukumhiirdn
laskeminen on tilastointitapojen kirja-
vuudesta johtuen vielSkin vaikeampaa.
Siitii selonteko ei esitiikiian yksityiskoh-
taisia lukuja muusta kuin ammatillisesta
kuntoutuksesta, jossa kuntoutukseen osal-
listuneiden lukumiiiirii on vuosittain nous-
sut noin 43 000:sta 60 000:een. Kasvua on
siis liihes 40 prosenttia.

Kohteena entisti selvemmin
tytissi olevat ikiiiintyneet
Ikiiiintyviin tyovoiman pitiiminen tyoelii-
miissd entistri pidempiiiin sekd vammaisten,

vaj aakuntoisten ja pitkiiaikais-
tyottomien ty6llistymismah-
dol lisuuksien parantaminen
ovat olleet tiirkeit[ kuntoutuk-
sen kohteita. Tyokykya yllapi-
tdvii loiminta. tyokyvyn arvi-
ointi ja kunloutustarpeen ai-
kaisempi havaitseminen ja ty6-
ikiiisten kuntoutuksen mene-
telmien kehittlminen ovat ol-
leet useiden kehittamishank-
keiden tavoitteena.

Kuntoutus on kohdistunut
entistd selvemmin tyoel2imiis-
sd oleviin ikiiiintyviin ikiiluok-
kiin. Eniten kuntoutusta sai-
vat edelleen tuki- ja liikunta-
elinvaivoista kiirsiviit.

Seurantakaudella on eri-
tyisesti tehostettu ty6ttomien kuntoutus-
ta, jossa ikiiiintyvien pitkiiaikaistyOttomi-
en palvelutarveselvitys on antanut uusia
resursseja. Mielenterveysongelmaisten
kuntoutus on lisddntynyt ja siihen on tul-
lut runsaasti uudenlaisia toimintamuoto-
ja. Valtaosa mielenterveyskuntoutujista
on edelleenkin tyokyvyttomyyseliikkeellti
olevia henkiloitii. Piiihdeongelmaisten
kuntoutus ei selonteon mukaan ole kehit-
tynyt toivotulla tavalla.

Kuntoutuksen vaikuttavuudesta
vdhin tietoa
Laajoja, kuntoutukseen ohjautumista ja
kuntoutusprosessin vaikuttavuutta arvi-
oivia tutkimuksia ei toistaiseksi ole tehty.
Kuntoutujan tilanteessa tapahtuneita
muutoksia on seurattu eri kuntoutusorga-
nisaatioiden asiakastilastojen ja seuranta-
selvitysten perusteella.

Selonteossa siis tunnustetaan, ettii tiil-
lii hetkellii tiedetiiZin melko huonosti mitzi
kuntoutuksella saadaan aikaan ja miten
sita tulisi suunnata paremman vaikutta-
vuuden saamiseksi. Helsingin Sanomien
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kirjoitussarjassa oltiin siis oikeilla jtil-
jillii, vaikka se keskittyikin pelktistiiiin
laitoskuntoutukseen.

Jotain sentddn tiedetiiiin. Lanneselkti-
kivuissa niiyttiiii moniammatillisesta kun-
toutuksesta olevan hyotyii toisin kuin nis-
ka-hartiaseudun kivuissa ja yliiraajojen
rasitussairauksissa. Myos Kelan TYK- ja
ASLAK-kuntoutusten vaikutuksia on
alustavasti selvitetty, ja sen mukaan tyoky-
vyssd on yleensii nuihtdvissd selv2id kohen-
tumista.

Psykoterapian vaikuttavuutta selvitta-
vd tutkimus on meneillSdn.

Ammatillisen kuntoutuksen osalta
selonteko toteaa tutkimuksen kehittiimi-
sen ja koordinoinnin tarpeen ja esittiiii
selvitettriviiksi riippumattoman, kuntou-
tuksen tarvetta, kohdentumista ja vaikut-
tavuutta arvioivan elimen perustamista.

@"

Vi ranomaisvhteistvtitd
tehostettav;
Vuoden 1991 kuntoutuslainsddddnnon
uudistuksessa listittiin moniin eri lakeihin
yksityiskohtaiset maininnat viranomaisyh-
teistyon tehostamisesta. Selonteossa tode-
taan viiden vuoden kokemuksen osoitta-
neen, ettd trillii keinolla ei ole pystytty riit-
tiiviisti parantamaan jiirjestelmiin toimi-
vuutta. Jiirjestelmiissd on edelleen aukko-
ja ja piiZillekkiiisyyksiri, joiden seassa kun-
toutuja on ymmiillzirin.

Jiirjestelmien keskeisistzi tyonjakoky-
symyksistii selonteko mainitsee Kelan ja
tyrieliikej iirj estelmdn vdlisen sopimuksen.
Ongelmia niihdiiiin sen sijaan olevan tyos-

I

sSkiiyviin ja tyoeliimiistii syrjiiytymiis-
sd olevan viestcin tyokyvyn yllzipitiimi-

sessd, jossa Kelan, tyoeliikejiirjestel-
mdn, tyciterveyshuollon, kunnallisen ter-

veydenhuollon, tyohallinnon ja tyopaik-
kojen vastuut ja tyonjako ovat etsineet
muotojaan.

Thrkastelun tarvetta on selonteon mu-
kaan mycis kuntasektorin ja vakuutusjiir-
jestelmien kuntoutuksen vdlisessd vas-
tuunjaossa ja sen kehittdmisess5.

Kuntoutujan omaa vastuuta
prosessissa lisdttivi
Kuntoutuksen tdrkeimpdnd tulevaisuu-
den haasteena selonteko ndkee edelleen
ikiiiintyviin tyovoiman tyrikyvyn ylliipitii-
misen. Terveydenhuollon ja tyciterveys-
huollon tulisi entistii tehokkaammin ha-
vaita kuntoutustarpeet ja loytiiii kanavat
kuntoutukseen ohjaamiseksi. Kuntoutus-
toimenpiteet tulisi nivoa kiintedmmin
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yhteen tyopaikan toimintaan. Sffiralla
tulisi lisiitii kuntoutujien osallistuvuutta ja
vastuuta kuntoulusprosessin suunnitte-
lussa ja toteutuksessa.

Vajaakuntoisten ja vammaisten tyol-
listymismahdollisuuksia tulisi parantaa
yhdistiimiillii ammatillinen kuntoutus,
koulutus ja tyollistiimisloimenpiteet ai-
kaisempaa paremmin toisiinsa. Kuntou-
tuksesta tulisi siis luoda aukottomampi
palveluketju, jossa kyettiiisiin ylittiimiiiin
eri toimijoiden viilisiii raja-aitoj a.

Vammaisten, pitkaaikaissairaiden ja
psykososiaalista tukea tarvitsevien toi-
mintamahdollisuuksien lisddmisessd ko-
rostetaan sekii vammaisten oman aktivi-
teetin ettd kolmannen sektorin toiminnan
merkitystii.

ljutena asiana selonteossa tuodaan
esiin tarve vanhusvdestdn toimintakyvyn
ylliipitiimisestd. Vanhustenhuollossahan
on painopistettd siirretty rivakasti avo-
palveluiden suuntaan. Ikiirakenteen vuok-
si vanhusvzieston osuus tulevaisuudessa
kasvaa, j olloin aktiivisen vanhuspolitiikan
merkitys korostuu. Veteraanien kuntou-
tuksessa on kertynyt osaamista ja laitoska-
pasiteettiakin. Voidaanko sita siirtaa van-
husvdestcin kuntoutukseen yleensd ja mi-
ten. kenen kustannuksella?

Lai nsiiiidiinttil paran nettu

Euroopan yhdentymiskehityksen myotii
sosiaaliturvassa on viime vuosina koros-
tettu kustannusten hallinnan tiirkeyden

lisiiksi jiirjestelmien aktivoivuutta ja vas-
tikkeellisuutta. Jalkimmaisen vaatimuk-
sen kuntoutus tiiyttiiii erinomaisesti. Tiir-
kein tdmdn suuntainen uudistus seuranta-
kaudella oli tyoelakeuudistus 1996, jossa
tyoel2imZissii jatkamisesta ja siihen palaa-
misesta pyrittiin tekemridn sekii tyonteki-
jiille ettii tyonantajalle aikaisernpaa sel-
vdsti paremmin kannattava vaihtoehto.

Miiiiriiai kaisen tyokyvyt t omyyse I iik-
keen muuttaminen kuntoutustueksi oli
paljon muutakin, kuin pelkkii nimenmuu-
tos. Lainmuutoksella ja siihen liitetyllii
koulutushankkeella haluttiin muuttaa
terveydenhuollon ja myos sosiaalivakuu-
tuksen toimintatapoja paremmin tyohon
paluuta ja kuntoutusta kannustavaksi

Ty6voimapalvelulain muutoksella vuo-
den 1998 alusta kehitetiiiin tyohallinnon
palvelujiirjestelmiiii vajaakuntoisten tyot-

Tyoeliikelaitosten kuntoutus on li-
siiiintynyt ja tuntumaa kuntoutuksen
jiirjestiimisestd on kertynyt. Tyoeliike-
laitoksethan ovat olleet aktiivisesti
tukemassa ja kehittiimassa tyopaikko-
jen tyky-toimintaa.

Onko tyky-toiminnan ja ammatilli-
sen kuntoutuksen vtilille loytynyt luon-
teva rajapinta?

- Ideaalitilannehan on se. ettd kun
tyky-toiminta tyopaikalla toimii hyvin,
tunnistetaan ammatillisen kuntou-
tuksen tarpeet nopeasti. Tiilloin osa-
taan sujuvasti kiiyttiiii erilaisia kuntou-
tusjiirjestelmiii ja niiden palveluja
TEl-kuntoutus mukaan lukien eli
trendikkitiisti sanottuna verkostot toi-
mivat.

- Teoriassa tiimii mycinnetaan,
mutta kiiyt2innoss2i ollaan vielii melko
kaukana. Kiisitteet ovat osittain sekai-
sin ja kuntoutus kulkee vdhdn omia
polkujaan. Asennoituminen tydpai-
koilla on kuitenkin muuttumassa
positiivisempaan ja yhteniiisempiiiin
suuntaan, kunhan realistista tietoa on
jatkuvasti saatavilla, kertoi asiakas-
paallikko Kirsti Varpula Varma-Sam-
mosta.

Entii miten eliikesdtitiAiden ja -kas-
s o j en to imint a ke ntiis s ti kunto trt us o n
kehittynyt? Millaisiin ongelmiin on ttir-
miitty?

Tytie liikeku ntouttaj i en kokem u ksia

tcimien tyonhakijoiden tyollistymisen pa-
rantamiseksi muun muassa tyonhaku-
suunnitelmien. osaamiskartoitusten.
tyonhakukoulutuksen ja yhdistelmlituen
avulla. Uudistuksen toimeenpano on vie-
lii kesken. Iso pyorii kii?intyy hitaasti, joten
tuloksia ei vielii voida arvioida.

KoululainsriAdaintoa uudistetaan vuo-
den 1999 alusta. Sen tavoitteena on muun
muassa elinikiiisen oppimisen ajatuksen
korostaminen. Ensi vuoden alusta kaikil-
le erityisopetuksessa oleville tulee tehdii
henkilokohtaiset opetussuunnitelmat,
minkii uskotaan parantavan kuntoutus-
ohjelmien loppuunsaatlamista.

JUKKA KIVEKAS
Vukuulusulun

Kuntouttuntiskeskus r.y:n johtaja
P i i rros: A rto N v v- ssbttc tt

- Ainakin Nesteen eliikesiiSti6ssii
kuntoutus on lisiiiintynyt aika paljon
sekh kuntoutuksen piirissii olevilla
henkiloillii ettz[ markkamiiiirillii mitat-
tuna. Esimerkiksi vuonna 1995 kun-
toutettavia oli yksi ja vuonna 1997
seitsemin. Vuoden 1995 varsinaiset
kuntoutuskulut olivat 11 000 markkaa
ja vuoden 1997 noin 230 000.

- Kuntoutujista kaksi on ollut uu-
delleen koulutuksessa ja useimpien
kohdalla ammatillisena kuntoutuksena
on toteutettu tyokokeilu, jota monessa
tapauksessa on edeltiinyt liiiikinniilli-
seksi kuntoutukseksi katsottava laitos-
kuntoutusjakso. Useimmat kuntou-
tujat ovat olleet kuntoutustuen piirissii,
joten kuntoutustuen lisiiksi on makset-
tu kuntoutuskorotusta. Kuntoutujista
noin puolet on palannut takaisin ty6-
hon joko osapdivdisesti tai muiden tyo-
j iirj estelyj en kautta.

- Kuntoutusmahdollisuuksista ky-
selyt ovat lisiiiintyneet koko ajan, mut-
ta useimmiten ne liittyvdt laitoskun-
toutukseen ja kustantamiseen, koska
Kelan kautta laitoskuntoutukseen
piiiisy on hitaampaa. TyoterveyslSiikii-
rien ja hoitavien lZiiikiireiden lausun-
not ovat ainakin huomattavasti paran-
tuneet. kertoi Nesteen eltikesii2ition
eldkeasianhoitaja I rma V iiy rynen-Val-
timo.
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F tukiiteislaskelmat tdsmddvdt hyvin.
l- TuEL,n mukaan arvioiriin ua-kuu-
l- t.tturrn 150 000 henkiloii. joilla en-
nakoitiin olevan yhteensd 400 000 tyo-
suhdetta. Vakuutettuja kertyi jo ensim-
mdisten kuuden kuukauden aikana
125 000 ia tyosuhteita yli 300 000. Se
merkitsee 2,8 tyosuhdetta tyontekijiiii
kohti. Tyosuhteiden mddrd niiyttiiii jopa
kaksinkertaistuvan ennakkoluvuista.
Vakuutettujen tarkkaa miitiriiii ei talla
hetkellii tiedetii.

Maksutuloa Esiintyvien taiteilijoiden
ja eriiiden erityisryhmien eldkekassa saa
ensimmdiseltd vuodelta 270 -280 miljoo-
naa markkaa, kun esiintyvizi taiteilijoita

ja toimittajia vakuutettiin edellisvuonna
104 miljoonan markan edestS.

Vuoden 1998 alusta TaE,L:n eli taitei-
lijoiden ja eriiiden erityisryhmiin kuuluvi-
en tyontekijuiin eliikelain piiriin ovat kuu-
luneet taiteilija-ammattien lisiiksi alle
kuukauden mittaiset tyot sekii yli kuu-
kauden kestdneet tyot, jos ansiot jiiiiviit
alle TEL-rajatulon. Myos kotitalouksien
tyot vakuutetaan TaEL:n mukaan, LEL-
toita lukuun ottamatta. TaEL-eldkekassa
ostaa palvelut LEL Tyoeliikekassalta.

AI kukangertel usta selvitty
Uudistus eiole kiiynnistynyt aivan helpos-

ti, sill5 vuoden aikana on ratkaistu monia
kiiytiinndn ongelmia. Kun oli selvitty lain
voimaantulon aiheuttamista siirtymdvai-
heen ongelmista, tormdttiin siihen, ettii
tycinantajat vierastivat ThEL:n kuukausit-
taista tilitystii. Myos tyosuhteen ja yritt2i-
jyyden maarittaminen sekii ThEL:n sovel-
taminen ovat askarruttaneet tilittajia.

- Jiirjestelmii ja tekniikka ovat toimi-
neet kuitenkin ylkittiiviin hyvin, kun ote-
taan huomioon mittasuhteet. TaEL on
nykyisin tilitysmiiiiriltddn melkein LEL:n
kokoinen el6kelaitos, Koivusalo sanoo.

Tilityksiii tulee jo yli 20 000 kuukau-
dessa. kun viime vuonna niitii tehtiin kuu-
kausittain keskimiiiirin 2 500. Tilitvkset

l
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ovat tuottaneet myos paljon tyotti, sillii
virheitii ja selvitettdvdd on ollut normaa-
lia enemmdn.

Ty6suhdetekniikaltaan patkatyot so-
veltuvat hyvin ThEL:iin. Tyrisuhteet ovat
todella lyhyitii ja palkat pieni2i. Tiillaiset
ty6suhteet luontuisivat huonosti TEL-
tekniikkaan, jossa tyonantaja tekee erik-
seen vakuutussopimuksen eldkelaitoksen
kanssa.

Yleensd tyosuhteiden siirtdminen eki-
kelain piiristd toiseen on koettu vaikeana.
Siirtopykiilien monimutkaisuudesta ovat
saaneet osansa sekri ekikelaitokset etta
asiakkaat.

-TEL-Iaitoksissa on harmiteltu sitd.
ettd ne joutuvat siirtdmtirin TEL:iin ilmoi-
tettuja patkatyontekijOita ThEL:iin. Myds
yritysten palkkahallinnossa siirtoja vic-
rastetaan. Kokonaisuuteen ndhden nrimd
haitat ovat kuitenkin viihiiisiii.

-Yleinen ilmapiiri on nykyisin ThEL:lle
aika suotuisa. Vakuutusten keskittamista
yhteen paikkaan pidetiiiin hyviinii ratkaisu-
na tiille sekalaiselle tydntekijiijoukolle. On
muistettava, ettii ThEL-vakuutuksessa liik-
kuu pieniii rahasummia ja paljon tyosuhtei-
ta. Jos potti jaettaisiin, siitii ei paljon eliike-
markkoja kertyisi elzikelaitosta kohden.

- Tyontekemisen iloa kyllii riittiiisi,
kun laitokset organisoisivat omat systee-
minsd ottamaan piitkiitciitd vastaan. Tek-
nisesti tyot pystyttiiisiin toki vakuutta-
maan missd tahansa. mutta meilld oli tar-
jolla valmis tekniikka. Se soveltuu parhai-
ten tdmdntyyppisten tyosuhteiden va-
kuuttamiseen, Koivusalo sanoo.

Pienet kotitytit rajattava
ulkopuolelle
Kiiytdnnossd vaikeinta on ollut saattaa
kotitalouksien tyot TaEL-vakuutuksen
piiriin. Koivusalo epiiilee, etteivzit suin-
kaan kaikki tyon teettiijiit ole mieltdneet
itseSSn tyonantajan asemaan.

- Niistii pienistii kotitalouksien teettd-
mistii tyon nimellii kulkevista rippusista
meillii pitiiisi olla uskallusta luopua. Ne
voitaisiin j iittdd vakuutuksen ulkopuolel-
le. kun vuoden kuluttua tarkastelemme
lakia uudelleen tyoryhmdssd.

Selviit tyosuhteet, esimerkiksi remont-
tity6t ja rakennustyot tai vakinaisemmat
siivoustyot, tulisi erotella jollakin markka-
rajalla kulukorvauksen tyyppisistii pikku-
triistil, joista maksetaan nuorisolle taskura-
han verran. Tilllainen raja ei kuitenkaan
saisi johtaa vakuuttamisvelvollisuuden
kiertrimiseen. Normaali ansiotydksi kat-
sottava patkatyo olisi aina vakuutettava.

Koivusalo myontiiii myos, ettii LEL
Tyoeliikekassan tulisi edelleen kehittaa
tilitysjiirjestelmiiiin. - Meidiin tulisi pys-

tyii riiiitiiloimziiin maksutapoj a, sikiili kuin
se lain puitteissa on mahdollista. Yrityk-
set eivdt ole liiemmin valittaneet sita. etta
ne joutuvat kuukausittain maksamaan
vakuutusmaksua, vaan ettii niiden on lii-
hetettdvd meille kuukausittain tyonteki-
jitiedot.

N uorten vakuuttamisongelma
korostuu

Vakuutusmaksua maksetaan nykyisin kai-
kesta ty6stii ilman palkka- ja ty6suhteen
kestorajaa. Yli 14-vuotiaat on vakuutetta-
va, samoin yli 65-vuotiaat tai elilkkeellii
olevat. Vanhuuseldkettd alkaa kuitenkin
kertyii vasta 23 vuotta tiiyttiineelle.

- Nuorten saattaminen vanhuuseldke-
oikeuden piiriin on koko tyoeliikej2irjestel-
mdn asia, ei pelkiistiiiin TaEL-kysymys.
Piitkiitoissii ongclma ehkd korostuu, kun
niissd on aika paljon nuoria. Sen sijaan yli
65-vuotiaiden vakuuttamisessa tulisi koko
jiirjestelmrissii piiiistii samaan kiiytiintoon.
Nyt heidiit vakuutetaan TaEl:ssa ja
LEL:ssn. mutta ei TEL:ssa, Koivusalo jat-
kaa.

Parasta TaE L:ssa: kaikesta
tytistii eliikettii
Parasta piitkiitoiden vakuuttamisessa on
toimitusjohtaja Lauri Koivusalon mieles-
td se, ettd kaikesta tyostii ansaitaan ny-
kyisin tyoeliikettii. - Joillekin yrityksille
patkatyOt soveltuvat hyvin. Ja monet
tyontekij iit tekevdt pelkiistiiiin patkatdita.
Olisi ep2ioikeudenmukaista, ellei niistA
kertyisi eliikett?i.

Myos vakuutusjohtaja H annu Alanoja
korostaa sita. etta piitk2itdiden vakuut-
tamisen myotii kaikki tyonteko pantiin
ikiiiin kuin samalle viivalle. - Se oli omi-
aan selkiinnyttiim2iiin suhtautumista har-
maaseen talouteen, sillii tyosuhteita ei
kannata endd keinotek-oisesti piitkiii.

TaEL:n kZiynnistiimistii auttoi hyvii
etukdteisvalmistelu sekd vankka panos-
tus tiedotukseen ja koulutukseen. Suu-
rimmalla osalla yrityksista oli etukeiteen
tiedoissa ikiiiin kuin musta aukko kaikes-
ta muusta paitsi TEL-vakuutuksesta.

- Uuden systeemin sisiiiinajo oli en-
nen kaikkea tiedon jakamista. Vaikka
muuten tyoel2ikejilrjestelmdssd on havait-

Marja-Leena
Kolu:

- Uuden ThEL:n soveltaminen ei ole sujunut
kiiytiinnossii ihan ongelmitta ainakaan TEL-
yhtiriissii. On vieliikin asioita, joihin selviiS
ratkaisua ei ole saatu, sanoo Marja-Leena
Kolu. Hdn tyciskentelee Ilmarisen vakuutus-
osaston osastopiiiillikkonii eli juuri niisszi
tehtavissa, joissa piiivittiiin ratkotaan erilai-
sia vakuuttamiseen liittyviii ongelmia.

Vakuuttamisongelma ei ole vdhdinen asia,
sillii se koskee useita tuhansia henkiloitii.

- Erityisesti tyonantajille laista on aiheutu-
nut ylimiiiirziista ty6ta ja vaivaa sekd myos lisii-
kustannuksia. Syventyminen ThEL:n saloihin
onkin iirsyttiinyt tydnantajia kaiken muun kii-
reen keskelld. Artymyksen ymmiirt2ili, kun tie-
detiizin, etta yritykset haluavat pitaa hallinto-
kustannukset mahdollisimman alhaisina ja
kiiyttiiii I iikeneviit resurssit varsinaiscen yritys-
toimintaan.

f atkuva seuranta tytil2istii

Nykyisinhiin tciiss:i on paljon tilapiiistii viikcii,
joiden palkat vaihtelevat kuukausittain. Ty6-
leiintii on. kun on jatkuvasti seurattava, ketkd
on vakuutettava TEL:n ja ketka TaEL:n mu-
kaan. Ennen vaikeuksia tuotti ns. ketjutus-
siiiinto, mutta siihen oli jo opittu.

- Osa tydnantajista ratkaisi asian siten. ette
se katsoi vasta vuosi-ilmoituksen yhteydessii,
oliko ketjutettavia tycisuhteita. Niiin se oli hel-
pompaa. Nyt alle kuukauden pituiset tyosuh-
teet on vakuutettava heti TaEL:n mukaan ja
mahdolliset siirrot TaEL:sta TEL:iin ja pain-
vastoin on myos hoidettava heti, kertoo Mar-
ja-Leena Kolu.

- Monet tyonantajat yrittAvAt saada tydnte-
kijan heti TEL:iin ja pitavat hiinet TEL:ssii,
ettei palkan vaihteluita tarvitsisi valvoa. Tyo-
suhteen voi vakuuttaa TEL:n mukaan niin pit-
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tavissa kilpasilla oloa, nyt lOytyi yhteinen
siivel. Piiiisimme tyoeliikelaitosten kes-
ken rakentavaan yhteistyohon. Kaikki
tulivat mukaan talkoisiin, ja yhdessii saa-
tiin pelisiirinnot selviksi, Alanoja kiittaa.

LEL Tyoeliikekassan henkilokunta
on ollut tiukalla, sillii uudistus synnytti
vuoden alussa puheluiden tulvan. Par-
haimmillaan puheluita tuli 3000:n viikko-
vauhdilla. Uutta henkilostdii on palkattu
vakuutustoimintoon toistakymmentd.
Kaikki ovat olleet miiiiriiaikaisia, koska
vielii ei tiedetii, miten paljon tyotii ThEL
teettaa vakiinnuttuaan.

Kun kevdttalvella tilityksizi alkoi tulla
odotettua enemmdn, Alanoja sanoo pe-
ldnneensd, miten atk-systeemit selviyty-
vdt ruuhkasta. - Pelkoni oli turha. Tieto-
jiirjestelmiit osoittautuivat erinomaisiksi,
ja ne nielaisivat tietoa sisiiiinsii melko vai-
vattomasti.

Alkuvuodesta alkoi myos rekister6ity-
misen buumi. TaEL:ssa ei vakuutussopi-
musta tarvitse tehdri, mutta tyonantajat
alkoivat ilmoittautua asiakasrekisteriin
suurin joukoin. Kun vanhassa taiteilija-
ThEL:ssa oli vakinaisia tilittajia noin 3000,

nousi uuden ThEL:n piirissii rekisteroity-
jen tilittiijien m?iiirii jo ensimmdisten kuu-
kausien aikana 8 000:aan.

Mycis Hannu Alanoja arvelee, ettei-
vat kotitaloudet vielii tunne piitkiitoiden
vakuutusta. - Niille ja muille tilapiiistilit-
tiijille sopii hyvin puhelintilitys. Koke-
muksesta tiedZin, ettd soittamalla nume-
roon 150 6702 vakuuttamincn sujuu mi-
nuutissa.

Lasku liihetetiiiin kotiin, joten asiak-
kaan ei tarvitse etsiii lomakejakelupistettii
saati sitten tietdS vakuutusmaksun miiiiriiii
ja tiiyttiiii lomaketta.

Yleisimmit ammatit:
taksikuski fa siivooja
Ammattien kirjo ylliitti vakuutusjohtaja
Hannu Alanojan tiiydellisesti. - Patkatoi-
tii tehdiiiin koko ihmisen eldm6nkaarella.
On haudankaivajia ja pitokokkeja. On
mainostenjakajia, valomainosten tekijoi-
td, lennonopettajia ja kiinnykiin kokoojia,
mutta kaupan ja ravintola-alan piiristii ei
vielii ole ldytynyt lyhyitii tyosuhteita niin
paljon kuin odotettiin. Thi ndiden alojen

ty6ntekijiit ovat yltdneet TEL-ehtoihin.
Yleisimmiit ammatit olivat huhtikuun

tilityksista tehdyn selvityksen mukaan
taksikuski ja siivooja. Erilaisia ammatte-
ja oli kaikkiaan 60. Palkkahaitari vaihte-
li 70 markasta 19 000 markkaan.Tilapziis-
tilittAjien palkkaamat tyontekijAt olivat
keski-iiiltlirin 36-vuotiaita. Alle kuukau-
den pituisia ty6suhteita oli 42 prosenttia
ja kotitaloustoita 12 prosenttia. Palkko-
jen keskiarvo tycisuhdetta kohti oli 1500
markkaa. Kotitaloustyossii oli 75 prosent-
tia naisia, mutta muuten miehiii ja naisia
oli liihes yhtii paljon.

Sekii Lauri Koilusalo ettd Hannu Alan-
oja ovat yksimielisiii siitii, ettii patkatoi-
den vakuuttaminen on tarpeen ja TaEL
on siind paikkansa ansainnut.

Teksti:
Riitta Heinonen

Piirros: Arto Nyyssonen

kysytiiiin paljon ohjeita muun muassa luento-
palkkioiden, atk-ohjelmien teon ja erilaisten
pienten toimeksiantojen vakuuttamisesta.

Soveltamisohjeet selkeiksi

Marja-Leena Kolun mielestii TaEL:sta on
hycityii: Hyvii5 on etenkin se, etta tycinanta-
jille voi selkeiisti viestiii, ettti kaikki palkka
kuuluu jonkun eliikelain piiriin. Sellaisia jiir-
jestelyje ei myoskiiiin voi tehdA, ett,ii henki-
16 jaisi vakuutuksen ulkopuolelle. TaEL:n
soveltaminen opitaan, vaikka siirtymiikausi
on hankala. Oppiminen vaatii koulutusta,
tiedotusta ja monenlaista neuvontaa.

- Jos lakeja muutetaan, se tulisi tehdA
huolellisesti harkiten. Uutta opeteltavaa,
tiedottamista ja atk-ohjelmien muutoksia ei
toivota. T2im2in hetkisi?i kiiytiinncin t6ita tu-
lisi helpottaa selkeyttlmiilld soveltamisoh-
jeita. Mycis yhteistydtA voisi lisiitii TaEL-
kassan ja muiden eliikelaitosten sekii ETK:n
kesken.

- Kerran on jo yhteisen poydiin iilireen
kokoonnuttukin. TaEl-kassa kutsui syksyllfl
koolle eliikelaitokset ja ETK:n. Sen jiilkeen
on sovittu jatkoneuvotteluista. Kun yhdessii
kiiytiin ongelmia lapi, linja niiytti melko yh-
denmukaiselta, osastopiiiillikkd Marja-Lee-
na Kolu vakuuttaa. (MLT)

kiiiin kuin haluaa, mutta toisinpiiin, TaEL:sta
TEL:iin, on pakko siirtiiii heti. Jos palkat ovat
kahden periikkiiisen kuukauden aikana olleet
v2ihintdiin TEL-raj amiiiiriin suuruiset, j iilkim-
mdisen kuukauden alusta tyosuhde on siirret-
tZivii TEL:iin.

- Tietysti on niitekin tyonantajia, joita
TaEL:n pienempi vakuutusmaksu houkutte-
lee.

- Voi olla ettd vddrinvakuuttamisia tulee
ilmi vasta vuoden vaihteen jiilkeen, jolloin
vuosi-ilmoitukset tehdliiin, Marj a-Leena Kolu
arvioi.

Satunnaisesti tydskentelevien
vakuuttaminen edelleen epiiselviiii
TaEL ei ratkaissut satunnaisesti tyoskentele-
viin henkil<in vakuuttamisongelmaa. Tydnan-
tajallekin on monesti epiiselv,iiZi, onko henki-
lon tyosopimus toistaiseksi voimassa vai onko
jokaisesta tyossiiolokerrasta tehty erillinen
tyosopimus. On tavallista, etta henkil6 tulee
ttiihin tarvittaessa, pyydettiiessii ja erilaisissa
ruuhkatilanteissa.Tyosopimus on usein suulli-
nen ja varsin epiivirallinen. Jos tycissiikfiynti-
kerrat perustuvat erillisiin sopimuksiin, ne
ovat useimmiten alle kuukauden mittaisia ja
siis TaEL:n piiriin kuuluvia.

Toistaiseksi j atkuvissa tyrisuhteissa palkan

Marja-Leena Kolu

miiiri ratkaisee, kumman lain piiriin tyrisuhde
kuuluu.

- Tiimlin kaltaisiin ongelmiin tdrmataan
jatkuvasti hyvin monella alalla.

Mytjs yrittiijyyden ja tyosuhteen vrilisen
rajanvedon vaikeudet ovat korostuneet. Nyt
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alvonta ja tarkastus ovat sanoja, jot-
ka saavat helposti jokaisen meistii
varuilleen. Tarkastajan pelko onkin
usein viisauden alku. Useimmat os-
tavat itselleen mielenrauhan maksa-

malla kiltisti TV-lupamaksunsa, jottei tarvitse
siiiktihtiiii jokaista ovikellon soittoa. Lupatar-
kastajat kiertiiviit sitten ainoastaan todennii-
koisten laiminlydjien ovilla atk-rekisteriensd
vihjeiden mukaan. Rehelliset kansalaiset saa-
vat viettiiii iltansa rauhassa.

Samaan tapaan toimii periaatteessa my6s
vakuuttamisvelvollisuuden valvonta tyoeliike-
j iirjestelmiissA.

- Kaikkia tyonantajia, jokaista yrittajaa ja
tyosuhdetta on mahdoton tarkastaa, eikii tar-
vitsekaan. Maksujen laiminlyojiit on sen sijaan
osattava seuloa suuresta massasta riittavan te-
hokkaasti esille. Tiim[ tyo on siilytetty ETK:n
neuvonta- ja valvontaosaston vastuulle. Se
vaatii yhteistyotii muiden eliikelaitosten ja -
yhtioiden sekii eri alojen viranomaisten kans-
sa, sanoo jaostopiiiillikko Matti Ruotanen.

Tiimiin vuoden alusta lAhtien ETK:ssa on
toiminut hiinen johdollaan erillinen tarkastus-
jaosto.Thvoitteena on tietysti toiminnan kehit-
tdminen ja sen parempi koordinointi talon si-
siillii. Mutta myos ulkoisten yhteyksien hoitoa
halutaan samalla selkeyttiiii.

Ryhmii ei ole suuren suuri: neljii henkeli Itii-
Pasilassa, yhden hengen toimistot Turussa, Ou-
lussa ja Kuopiossa. Niistiikin viimeksi mainittu
lopettaa, ja tyontekija siirtyy Helsinkiin ensi
keviiiinii. Lisiinii on tietysti koko muun neuvon-
ta- ja valvontaosaston asiantuntemus ja tuki.

ETK :n tehtavana on siis valvoa. ette tyon-
antajat ja yrittajAt ottavat lakisiiiiteisen eliike-
vakuutuksen ajoissa ja oikean suuruisena, ja
etta vakuutusmaksut saadaan asianmukaises-
ti keriityksi. Tavallisen kansalaisen kannalta
kysymys ei ole sen vdhdisemmdstd asiasta kuin
jokaisen henkilokohtaisesta eldkeoikeudesta
ja sen turvaamisesta.

Valvonnalla on siis selkeiit oikeudenmukai-
suuteen tahtaavat tavoitteensa. Kaikilla tydn-
antajilla on oltava samat velvollisuudet hoitaa
lakisiiiteiset maksunsa, muuten kilpailutilanne
vii,iiristyy.

- Ellei nlitii asioita hoideta kunnolla, ty6-
eliikejlirjestelmdn uskottavuus kdrsii, sanoo
Ruotanen.

Vakuuttamisen valvonnan tunnetuin vdline
on edelleen vanha tuttu rekisteriote. Niita leh-
tee luosittain noin puolelle miljoonalle ihmisel-
le. Palautteen perusteella ETK:n rekistereiden
tyosuhdetietoihin tehdiiiin vuosittain korjaus-
pyynt<ijii llihes kymmenen tuhatta kappaletta.

Harmaa talous
tytillistiiii
Valvonta- ja tarkastustycitd ollaan suuntaamas-
sa nyt uudelleen. ETK oli mukana muutama
vuosi sitten verohallituksen vetdmdssd Har-

Eliiketurvakeskus valvoo, etti tytiantajat ja yritta-
jiit h uolehtivat tytielikevakuutuksen ottamisesta
palkollisilleen ja itselleen. Valtaosalla onkin pu
taat jauhot pussissa, joten ty
todellisiin laiminlyiijiin. ETK:n tarkastustoi
tytiviil i neiden jou kossa peri nteisen rekiste
rinnalle on noussut viime aikoina tiivistyvi
teistyti verottaian, muiden viranomaisten m
mytis tytieliikeyhtitiiden kanssa.

Valvontaa tarvitaan

Eiviitkii tarkastajat aivan tyhjin kdsin mat-
koiltaan yleensA palaa. Ruotanen kaivaa kan-
siostaan tilastoja viimeksi kuluncelta vuodclta,
lokakuun alusta 1997 viime syyskuun loppuun:
tarkastuskiiyntien avulla on saatu "kiinni" va-
kuuttamattomia palkkoja noin 100 milioonan
markan edestd. Vakuutusmaksuiksi muutettu-
na se tekee yli 20 miljoonaa markkaa. ETK:n
toimistosta kdsin suoritetun valvonnan haaviin
jiii edelliscn lisiiksi viihiin yli 60 miljoonan
markan edesth vakuuttamattomia palkkoja.

- Vaikka jokaista markkaa ei saataisikaan
perityksi. kysymys on ihmisten tulevien eldk-
keiden turvaamisesta ja jiirjcstelmdn luotetta-

maa talous-kampanjassa ja on jatkanut sitii
omin voimin muun muassa Liikealan ammat-
tiliiton ja Hotelli- ja Ravintolahenkilokunnan
Liiton kanssa. Niiissii oli enemmdnkin kyse tie-
don jakamisesta kohdennetusti ja asenteisiin
vaikuttamisesta laajemmin.

- Nyt olemme aloittaneet harmaaseen talo-
uteen liittyviin konkreettisen yhteistyon verot-
tajan kanssa. Olemme phdsseet ihan mukavas-
ti vauhtiin, kiittelee Ruotanen. Kdymme ncu-
vonpitoja verottajan kanssa suurilla paikka-
kunnilla, missd on verotarkastusyksikkojA.

Aikaisemmin verottaj an j a tyiielAkejiirjestel-
man yhteistyon esteena ovat olleet tiukkaakin
tiukemmat tietosuojasdhnndt. Kumpikin osa-
puoli voi nyt kuitenkin luovuttaa toiselle tietoja
oma-aloitteisesti. jos havaitsee oman loimintansa
osalta vddrinkiiytoksiii jossakin yrityksessii.

- Olemme tarkastaneet tzimAn vuoden syys-
kuun loppuun mennessfr jo reilut parikymmen-
ta tyonantajaa tai yritysG verottajalta saatujen
vihjeiden perusteella. ja suhteellisen suuriakin
laiminly6ntejii on tullut ilmi. Menemme joko
suoraan yritykseen tai sitten ensin verottajan
luokse. Siitii se sitten liihtee. Meidiin ja verotta-
jan tarkastajat voivat neuvotella tapauksesta
aivan kAytrinncin tasolla.

Ruotanen on ollut itsc juuri edellisenii prii-
viinh tarkastusreissulla erddsszi Lzinsi-Suomen
rannikon kaupungissa. Kohde oli tyypillinen.
muun muassa tyovoiman vuokrausta harjoitta-
va yritysrypiis.

- YleensA meidAt otetaan asiallisesti vas-
taan yrityksissd. Jos ei nyt niin iloisena niin
kuitenkin. Sain ainakin osan kirjanpidosta
mukaani. Sen luotettavuus on vaan selvitettd-
vd nyt seuraavaksi.

-Tottakai on aina mukavampi asioida tilitoi-
miston kanssa. jos yrityksen asiat sattuvat ole-
maan sellaisen hoidossa. tunnustaa Ruotanen.
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aikka suurimmalla osalla tytinantajista

vuuden vahvistamisesta, painottaa Ruotanen.
Tarkastustydn tulos ei ole aina suinkaan

markoissa mitattavissa. Tarkastuksissa selvite-
tiidn muun muassa erilaisia vakuuttamiseen
liittyviii tulkintaongelmia ja saadaan hankituk-
si tyoekikelakien soveltamista varten luotetta-
vampaa tietoa.

- Vastahakoiset tyonantajat saadaan myos
usein ottamaan TE,L-vakuutus. Niiin viiltym-
me pakkovakuuttamiselta. sanoo Ruotanen.

Yhteistytitii tarvitaan I isiiii

Tydcliikejiiricstelmiin sisriincn yhteistyo valvon-

omiin uomiinsa. mutta sekin eliii aika ajoin.
Priiiperiaatehan on tietysti, ettii esimerkiksi
TEL- tai YEL-toimintaa harjoittavat yhtiot
huolehtivat omien asiakasyritystensd vakuutta-
mistoiminnasta; siis siitil, ettii kaikki tyontekijiit
on vakuutettu. vakuutusmaksut on peritty to-
dellisista palkoista ja ne tilitetaan ajallaan.
ETK:n valvonnan hotcisiin ne tulevat vain
poikkeustapauksessa.

Olemme keskustelleet tiimdn vuoden puo-
lella kaikkicn TEL-yhtioiden kanssa valvonta-
yhteistyon kehittamisen mahdollisuuksista.
Mcidiit on otettu niiissei keskusteluissa hyvin
vastaan. OIemme p.lAsseet kiiytiinnon tasolla-
kin jo hyv:irin alkuun. Liihdemme liikkeelle
kuitenkin yhtion omien tarpeiden pohjalta. sa-
noo Ruotanen.

- Meiddn kuuluu kuitenkin reagoida esimer-
kiksi verottajalta tuleviin impulsseihin, jotka
kertovat jonkun tyonantajan vakuuttamisasiois-
sa loytyviin puutteita ja ettli ne vaativat selvit-
tiimistii. Tiillaisissa tilanteissa otamme yhteytta

Yksi suuri muutos kiytiin liipi viime vuo-
denvaihteessa, jolloin TaEL-tarkastustoiminta
siirtyi ETK:sta LEL Tytrelakekassalle. Jiilkim-
mdisessl riitteekin vilskettii. kun samaa aikaan
tulivat vakuutuksen piirin niin sanotut piitkii-
tyosuhteet.

Ruotasen tarkaslusjaosto on tietysti siirty-
mdvaiheessa tiiviissii yhteistyossA LEL Tyoel2i-
kekassan tarkastajien kanssa sekii uuden piitkii-
TaEL:n ettd perinteisen taiteilijoiden ThEL:n
tiimoilla.

Ja niiissiikin aina tarkastettavaa riittiiii. vaik-
ka suurimmalla osalla tyonantajista on puhtaat
jauhot pussissa.

Teksti: Jouko Moilanen
Piirros: Arto Nyyssonen

ut vuosien varrella TEL-yhtioon ja esitdmme tarkastusta.
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Talouden kasvu ja tytissfr
iatkaminen pitempein

varm istavat eliiketu rvan
Tyoeliiketurvan tu levaisuus on
tukevalla ja kestdv2illii perus-
tal la. Mitiiiin sel laista rajiiht;i-
vdd ei ole niikopiirissd, jonka
mukaan voitaisiin ihan oikeu-
tetusti viiittiiii jotakin muuta.
Kaikella on tietenkin hintansa.

- Jos halutaan tulevaisuu-
dessa liihteii eliikkeelle yhta
nuorena kuin nyt, eldkemak-
su ja on pakko nostaa elinajan
pidentyessd, asiaa dskettdin
selvittdnyt Valtion taloudel I i-
sen tutkimuskesku ksen VATT:n
tutkimuspiiiil likkd Pekka Park-
kinen sanoo.

-'fiimii on ihmisten yhteiskunta. MitaAn ele-
kepommeja ei ole. Jos eldkemenot nousevat
liian suuriksi. niin eliike-etuja rukataan. Niiti
muutetaan yhteistyossii ja niin paljon kuin ter-
ve kansantalous ja ihmisten eldkevakuutus-
maksukyky edellyttiiviit. Loppujen lopuksi
eliikkeitii koskevat sillii tavalla samat arjen
siiiinnot kuin esimerkiksi lapsilisiii ja muita jul-
kisia menoja. Niitii maksetaan juuri niin kau-
an kuin rahat riittavAt. Perimmiiltiiiin kysymys
on siis siitii, kuinka paljon ihmiset suostuvat
tyoeliiketurvasta maksamaan. Siinii tapaukses-
sa, etta he suostuvat tyciiiissii maksamaan ny-
kyistd enemmiin tyoeliikemaksua, eliikejiirjes-
telmd on tiillaisena tukevalla pcrustalla, Park-
kincn sanoo.

Listlasku tiedossa

Parkkisen selvityksessii on ns. perusvaihto,
jonka hiin itse arvioi olevan lAhinne totuutta.
Sen mukaan lisiilaskua tulee - siis TEL-mak-
su nousee - viiden seuraavan vuosikymmenen

aikana kahdeksisen prosenttiyksikkOA. 2l,-5
prosentista 30 prosenttiin. Eliikkeiden osuus
kansantuotteesta kasvaa samassa ajassa nykyi-
sestii 12 prosentista 15 prosenttiin. Eli eliike-
menojen kansantuoteosuus nousee seuraavan
50 vuodcn aikana vzihemmiin kuin dskcisen
laman aikana neljiissii vuodessa.

Hdnen selvityksensd mukaan lasku syntyy
nimenomaan elinajan pitenemisestA. Se kasvat-
taa jo 2020-luvun lopulta liihtien eliikemenoja
enemmdn kuin suurten ikAluokkien siirtyminen
eliikkeelle. Parkkisen selvityksesta kiiy ilmi, ettii
eliikkeelle liihdon siirtdminen myohemmiiksi
hillitsisi menojen kasvua hyvin tehokkaasti.

Maksun korotus voi tdssd ja nyt tuntua
suurelta, mutta pitea muistaa, ettd kansantuo-
te ja reaalipalkat ovat muutaman kymmenen
vuoden kuluttua ihan toisissa lukemissa kuin
nyt. Jos talouskasvu on liihes kaksi prosenttia
vuodessa, niin keskipalkka on ilman TEL-
maksua nykyrahassa 32 000 markkaa kuukau-
dessa. Nyt vastaava summa on 12 500 mark-
kaa. Parkkinen kuvaa.

Peruslaskelma Hyvd
vaihtoehto

Huono
vaihtoehto

Vdesto, miljoonaa henked
Potentiaalinen ty6voima, milj. henked
Tyolliset, miljoonaa henked
E I atussu hde(ei-tyo I I iseUtyol I iset)
Tuottavuustyolliste kohti; indeksi
(1998)= 100
Bruttokansantuotteen mddrd, i ndeksi
(1998)= 100
Eldkkeelle siirtymisen keski-ik6

4,94
2,25
2,25
1,20
240

244

kuten 1 997

450 112

5v.
korkeampi
kuin'1997

kuten 1 997

4,94
2,53
2,53
0,95
394

4,68
2,11
1,73
1,7',!
145

Talouskasvu 1998 - 2050, o/o vuodessa
Talouskasvu 1998 - 2030, o% vuodessa
Talouskasvu 2030 - 2050, 0/o vuodessa

1,7
2,0
1,2

2,9
3,2
2,5

0,2
0,5
0,3

Peruslaskelma sekii hyvdn ja huonon vaihtoehdon vertailu vuonna 2050 sekii talouskasvu
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Arvovalinnan paikka

-Tutkimuksen peruslaskelma on minun arva-
ukseni tulevaisuudesta. Kukaan ci pysty en-
nustamaan oikein talouden kasvua edes ensi
vuodeksi. Tulevaisuudesta kannattaa laatia
vain vaihtoehtoisia kehityskuvia.

- Tottakai tyoeliikevakuutusmaksun nousu
on aina iso asia ja 8,5 prosenttia kansantalou-
den palkkasummasta on paljon. mutta se on
hinta siitii. ettii eliikkeelle halutaan varhain
vaikka elinaika pitenee. Kysymys kuuluukin.
jatketaanko el5keturvassa entiseen malliin ja
maksetaan tiedossa oleva lasku vai tehdAanko
jotakin muuta. Kyse on arvovalinnasta. sillii jos
maksuhaluja ei ole, on silloin jatkettava toissii
pitempiiiin tai elzike-eduista on otettava jota-
kin pois, Parkkinen sanoo.

Monta vaihtoehtoa selvitetty
Parkkinen on tarkastellut tulevia eldkemeno-
ja ja -maksuja useiden eri vaihtoehtojen mu-
kaan. Hdn on laskenut tulevaa erilaisista vdes-
to- ja talousasetelmista. Laskelmissa on tieten-
kin mukana myds rahastoissa olevien eliikera-
hojen tuotto. Parkkinen on tehnyt laskelman-
sa yhteistyossii Eliiketurvakeskuksen mate-
maatikkojen kanssa.

Edellii esitetyt numerot ovat selvityksen
peruslaskelmasta. Siinii oletetaan esimerkiksi.
ettii talous kohenee koko tarkastelujaksolle
venytettynA 1,7 prosentin vuosivauhtia ja tyrit-
tdmyys vzihenee. Palkat nousevat tuottavuu-
den tahdissa. Syntyvyys jiiii peruslaskelmassa
nykyiselle tasolle, ihmisten elinaika pitenee
vuoden verran jokaisen vuosikymmenen aika-
na ja viiki siirtyy eliikkeelle entiseen tapaan.
ElSkerahastojen tuotosta Parkkinen on laati-
nut kaksi vaihtoehtoa. Paremman vaihtoeh-
don mukaan rahastojen reaalituotto olisi nel-
jii prosenttia vuodessa, huonommassa se jdisi
nollille.

Muuttuvia numeroita

Numerot ovat tietenkin ihan eri niikoisiii, jos
jokin peruslaskelman keskeisistd olettamuksis-
ta muuttuu. Esimerkiksi jos syntyvyys laskee
viel2i nykyisestii. niin eliikemenot vieviit vuosi-
kymmenten kuluttua kansan yhteisestii kakus-
ta huomattavasti enemmdn kuin mitii Parkki-
nen on peruslaskelmassa esittzinyt.

Aivan samalla tavalla kziy, mutta tietenkin
tasan tarkkaan toiseen suuntaan, jos eliik-
keelle siirtyminen myohentyy samassa tahdis-
sa elinajan pitenemisen kanssa. Eliikkeiden
kansantuoteosuus jiiii siinii tapauksessa 13
prosentin pintaan. eli jopa kaksi prosenttiyk-

sikkoii peruslaskelman 15 prosentin tasoa
alemmaksi.

Parkkisen selvityksen mukaan eliikkeen
myohentiiminen on yhtd suuri juttu kuin se,
etta kansantalous kasvaa koko tarkastelujak-
son ajan prosenttiyksikon verran nopeammin
kuin peruslaskelmassa on arvioitu.

Hyvd vaihtoehto on hyve...

Parkkisen hyviissii vaihtoehdossa vauhti on jos
mahdollista kaikin puolin kiivaampaa kuin
peruslaskelmassa. Tyotii ja tyon tekijc;itzi on
koko ajan enemmzin kuin peruslaskelmassa;
tekij6ita tarkastelujakson lopussa 300 000
enemmdn kuin nyt. Talous kasvaa liihes kol-
men prosentin vuosivauhdilla. Ihmiset ovat
tydssii pitempiiiin ja hakeutuvat eliikkeelle
myohemmin, vanhempana.

Hyvii vaihtoehto olisi selvityksen tekijan
itsensiikin mukaan uskomattoman hyvi. Tiis-
sii vaihtoehdossa ellkemenojen kansantuote-
osuus olisi laskeva. Parkkisen laskelmien mu-
kaan se laskisi ensimmdisen kymmenen vuo-
den aikana 1 1 prosenttiin ja vuoden 2030 jal-
keen se laskisi niin, ettA vuonna 2050 elakkei-
siin tarvittaisiin vain kymmenesosa bruttokan-
santuotteesta.

- Olemme jiilkikiiteen laskeneet, etta jos
edellii kuvatuissa olosuhteissa eliikerahalle
saataisiin neljdn prosentin tuotto, niin TEL-
maksu siiilyisi nykyiselliiiin. Siihen ei tarvitsisi
laisinkaan koskea. Parkkinen sanoo.

... ja huono on huono

Huonossa vaihtoehdossa kaikki asiat menisi-
viit tietenkin niin kuin niiden ei pitAisi mennii.
Talouskasvu jiiisi alle prosenttiin vuodessa.
Tuottavuus polkisi samoin liihes paikallaan ja
yhii suurempi osa tyrivoimasta olisi tyottdma-
nd tai muutoin ulkona tyoeliimiistii. Ihmiset
hakeutuisivat kuitenkin eliikkeelle yhtii nuore-
na kuin nytkin.

Tdssii vaihtoehdossa eldkemenot olisivat
todellisessa syoksykierteessii ja niiden kansan-
tuoteosuus nousisi jo uuden vuosituhannen en-
simmiiisellii vuosikymmenelld suuremmaksi
kuin peruslaskelmassa konsaan. Huonossa
vaihtoehdossa eliikkeiden kansantuoteosuus
olisi jo vuonna 2040 l2ihes 20 prosenttia ja kas-
vaisi edelleen. TiitA vaihtoehtoa voitaisiin
Parkkisen mukaan kutsua perustellusti elike-
pommiksi, sillii eliikkeitii olisi pakko leikata
tdllaisessa kierteessh reippaasti.

- Mutta jos tiillainen talous- ja yhteiskunta-
kehitys olisi kohtalomme, niin meillii ei olisi
varaa mink:iiinlaisiin hyvinvointipalveluihin.
Siinii leikattaisiin elAkkeitli ja kaikkia muitakin
turvajiirjestelmi[, Parkkinen sanoo.

Ihan niin kuin Parkkinen pitiiii selvityksen-
sd hyviiii vaihtoehtoa uskomattoman hyviinii ja
soisi sen toteutuvan, hAn piHa huonoa vaihto-
ehtoa katastrofina, eikei soisi - eikii usko - sen
toteutuvan.

Teksti: Jouni Jokisalo
Kuva: Niko Nurmi
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Parannuksia ulkoma
Suomalaisel le tytinantajal le
esitetitn mahdol I isuutta
jiirjestiiii u I komai I la
palvel ukseensa ottamal leen
tytinteki jii I I e tytiel iiketu rva
Suomessa. Eliketurvan voisi
jiirjestiiii TE L: n mukaisena
vapaaehtoisena
vakuutuksena. Aikaisemmin
mahdollisuus on koskenut
vain suomalaisen yrityksen
teelta ulkomai I le liihettiimiii
tytintekijtiitii.

allituksen esitys on parhail-
laan eduskunnan kdsiteltd-
vInzi. Tarkoitus on. ettd
muutokset voitaisiin toteut-
taa vuoden 1999 alusta.

Sosiaali- ja terveysmi-
nisterio asetti helmikuussa
1 998 tyoryhmrin selvittele-

mddn soveltamisongelmia, joita kiiytiin-
ncissd esiintyy sekii Suomeen muuttavien
etta tilapaisesti ulkomailla oleskelevien
kuulumisessa Suomen asumisperustei-
seen sosiaaliturvaj arj estelmiiiin. Se kiisit-
tiiii Kelan my6ntiimiit etuudet muun
muassa lapsilisiit, sairausvakuutuksen, di-
tiys-, isyys- ja vanhempainrahat.

Erityisesti Veniijiillii on ollut sellaisia
Suomesta liihetettyjen tyontekijoiden per-
heenjiiseniii, jotka jonkin aikaa maassa
oltuaan ovat saaneet tyotii suomalaisen
tyonantajan palveluksessa. Ulkomailla
asuu tiillii hetkell2i noin 5 000 henkiloZi.
joita muutokset saattaisivat koskea.

Voimassa olevien lakien mukaan Suo-
men asumisperusteinen sosiaaliturva lak-
kaa tyosuhteen alkaessa, eikii tiillaista
tyontekijiiii voida vakuuttaa edes vapaa-
ehtoisesti myoskdiin Suomen tydel2ike-
tai tapaturmavakuutusjdrjestelmdssd. Jos
taas perheenjiisen olisi solminut tyosopi-
muksen jo Suomessa, josta hanet olisi lti-
hetetty ulkomaantyohon. hiin kuuluisi
tyoeliike- j a tapaturmavakuutusj drjestel-
miin ja myos asumisperusteisen sosiaali-
turvan piiriin.

TEL-turvaa paikalta palkatuille
Nyt hallitus esittaa tyoryhman ehdotuk-
sen mukaisesti, ettii henkilo, joka oleske-
lee tilapiiisesti ulkomailla ja solmii sie llii
tyosuhteen suomalaiseen tyonantajaan,
voisi kuulua cdelleen Suomen sosiaalitur-
vaan. Edellytyksen2l kuitenkin on. cttii
hiin oli vield Suomen sosiaaliturvan piiris-
sri tyosuhteen alkaessa ulkomailla. Esi-
tyksen mukaan henkilon asumisperustei-
nen sosiaaliturva jzrtkuisi tydsuhteen sol-
mimisen jiilkeenkin. ja tyonantaja voisi
ottaa hdnclle my6s TEL- jzr t:rpaturmava-
kuutuksen vapaaehtoisesti.

Sen sijaan henkiloii, joka on jo pudon-
nut pois kokonaan Suomen sosiaalitur-
vasta tyosuhteen alkaessa, ei voitaisi sii-
hen palauttaa. vaikka tyonantajana olisi
suomalainen yritys tai yhteiso.

KiiytiinnossA TEL-vakuuttamismah-
dollisuus koskisi edellii mainittujen per-
heenjdsenten lisiiksi my6s opiskelijoita.
jotka suomalainen tyonantaja palkkaa
ulkomailla joko opiskelun kestdessd tai
niiden piiiityttyii. EdellytyksenA on tdl-
loinkin, ettii opiskelija on ulkomailla olon
ajan kuulunut Suomen asumisperustei-
seen sosiaaliturvaan.

Vapaaehtoinen TEL-vakuuttaminen
ja Suomen asumisperusteinen sosiaalitur-
va koskisivat myos tydntekijiiii. joka vaih-
taa ulkomailla suomalaista tyonantajaa
palaamatta vZilillii Suomeen edellytthen,
ettd hdn on koko ajan kuulunut Suomen
sosiaaliturvaan.

Paikalta palkatulle tydntekijiille voi-
taisiin jiirjestiiil TEL-turva. vaikka hdnen
tyonantajanaan olisi ulkomainen irritys.
jos se kuuluu samaan taloudelliscen ko-
konaisuuteen suomalaisyrityksen kanssa,
esimerkiksi emo-. tytar- tai sisaryritys.
Asumisperusteiseen sosiaaliturvaan tril-
lainen paikalta palkattu ei sen siiaan kuu-
luisi. Siinii olisi edellytyksend. ettii tyon-
antaja on suomalainen.

Vapaaehtoinen TEL-vakuutusmah-
dollisuus koskisi yhtii hyvin EU- ia ETA-
maissa sekf, muissa sopimusmaissa tyos-
kentelevizi kuin ei-sopimusmaissa tyos-
kentelevid.

Tarkennuksia oikeuteen kuulua
asumisperusteiseen sosiaaliturvaan

Tyoryhmiin piiiiasial lisena tehtavanai oli
selvittdA asumisperusteisen sosiaaliturvan
soveltamisesta annctun lain muutostar-

peita. Tyo-
ryhmii teki-
kin. edellh
mainitun pai-
kalta palkattuja
koskevan muu-
toksen lisiiksi. lu-
kuisia ehdotuksia
lain muuttamiseksi,

Tyoryhmii ehdotti,
ettii ulkomaankomen-
nukselle ei-sopimusmaahan ld-
hetetty tyOntekijii ia hanen perheen-
jdscnensri voivat siiilyii Suomen asumis-
pcrusteisessa sosiaaliturvassa yli viisi
vuotta. Ensiksikin edellytettiiisiin. ettii
henkilo liihtiessiiiin kuului asumisperus-
teiseen sosiaaliturvaan. Lisiiksi vaadittai-
siin. ettzi hiinellii ulkomailla olosta huoli-
matta on edelleen kiinteiit siteet Suo-
meen. Niimd tyoryhmiin chdotukset sisdl-
tyviit hallitukscn esitykscen.

Kiinteiden siteiden siiilyminen perus-
tuu kokonaisarvioon. Siind otetaan huo-
mioon, kuinka kauan henkilo on asunut
Suomcssa ja kuinka kauan ulkomailla.
onko hdnellS edelleen koti Suomessa.
asuuko hdnen perhec nsii tiiiil li. viettiiiikd
hdn lomansa tdalla, ovatko oleskelu- ja
asumisj iirj estelyt ulkomailla tilapiiisiii j a
onko henkilon tyoeliiketurva idrjestetty
Suomessa. Jos henkilo avioituu ja perus-
taa perheen ulkomailla, hiinellii voidaan
katsoa olevan kiinteiimmiit siteet ulko-
maille kuin Suomeen.

Kansanelakelaitos piiiittiiisi nriiden
henkil6iden hakemuksesta. kuuluvatko
he edelleen Suomen jiirjcstelmiiiin. Pdzi-
tds annettaisiin viideksi vuodeksi siitii.
kun henkilo siirtyi ulkomaille.

Kansaneldkelaitos voisi jatkaa viiden
vuoden mddrdaikaa enintririn viisi vuotta

i;
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seen turvaan.

Kypsymiiiin jiiiineet ehdotukset
Muun muassa ulkomailta Suomeen tyo-
hon tulevan henkilon pddsemistd Suo-
men asumisperusteiseen sosiaaliturvaan
ehdotettiin helpotettavaksi. Ehdotuksen
mukaan Suomeen yli kuudeksi kuukau-
deksi tyohon tuleva henkilo katsotaan
Suomessa asuvaksi edellyttrien, ettii tyon-
antajana on suomalaincn yritys tai sen
ulkomainen emo-, tytdr- tai sisaryritys.
Siiiinnostii ei sovellettaisi EU- tai sopi-
musmaatilanteissa. vaan vakuuttaminen
riippuisi EU-siiiinndksistii tai sopimus-
mddrziyksistii. Tyoryhmiin ehdotusta ei
nyt sisiillytetty hallituksen esitykseen.

Myris sddnnoksiii perheenjdsenten
kuulumisesta Suomen sosiaaliturvaan
ehdotettiin tdsmennettdviiksi. Ehdotuk-

sessa asumisperusteista sosiaaliturvaa ei
annettaisi mydskriiin ulkomaille tyoko-
mennukselle liihetetyn tyontekijiin per-
heenjdsenelle. jos l2ihetetty tyontekijii itse
kuuluu tyoskentelymaan sosiaaliturvaan
sosiaaliturvasopimuksen tai EU-asetuk-
sen perusteella. TZimiikiizin tyoryhmiin
ehdotus ei sisiilly hallituksen esitykseen.

Tyoryhmii ehdotti myos tyon jatka-
mista uudessa tyciryhmdssii. Pohdittavak-
sijiii myos, kenellii tulisi olla oikeus asu-
misperusteiseen sosiaaliturvaan yhtAalta
Suomeen ja toisaalta ulkomaille muutet-
taessa. Myos asumisperusteisen sosiaali-
turvan rahoitukseen osallistuminen ulko-
mailla oleskelun aikana jiitettiin jatkotyo-
ryhmtin selvitettavAksi.

RIITTA KORPILUOMA
Eliiketurvakeskuksen

I a k i o s a s t o n ke hit y s p tiii I lik kt)
Piirros: Arto Nyyssdnen

coc
'o
J
o
l
o

T-Yoeuxr nL 19

i4Yn#

-"*

l4

,'=.,

a a

m-vaa
ffi%s im

ii :tr

kcrraliaan, jos henkil0llri on cdelleen
kiintcrit sitcet Suomeen. Tiilloin edelly-
tcttiiisiin kuitenkin lisriksi, ettei tyosken-
tr'l\ nrirastir vr-ri salrtla kolrtuullista sosiaa-
litulr lrl tlri e l.td orr olenrirssa muu paina-
va s\'\,. jonka perustcella henkil6n pitaisi
k Lrrr I rrrr udel leen Srrrrmerr irsumispcrustei-

1
\
I

F

I ,F::

f ::,

&.k:

I "..!J- .'it" :

lffi,d *
,L:s.

fl*--ffir
H, ilH

al'-En*!-



ry kierto
dyksi molemmille osapuolille
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I saartavastaanortavaKrnosapuoll
I ooottaa Jolarn tullalsra e, tyoKler-I tolaisen tulisi kaikin mokomin

myos tuoda tietoa omalta taholtaan. Onnistu-
nut tyokierto antaa selkeiin yleiskuvan eliike-
laitoksesta ja sen toiminnasta.

Tycikierrossa henkilo siirtyy etukiiteen so-
vituksi ajaksi toisiin tehtiiviin ja sen piiiityttyii
palaa takaisin varsinaisiin tehtaviinsa.Tydkier-
toon lahtijAn valmistelut vievdt muutaman
kuukauden, tulipa hiinen paikalleen sijainen
tai ei.

Kaija Kalliokoski Kuntien el[kevakuutuk-
sesta viipyi tyokierrossa Elliketurvakeskukses-
sa kuusi viikkoa ja Maiju "/okela Ilmarisesta
perehtyi Valtiokonttorin EtAkkeet-yksikon
toimistoihin tarkasti laskien 19 tyopiiivAii. Hei-

Maiju lokela toimii llmarisen eldkeosaston
tyo kyvytto m yy s- j a tyotto m y y sto i m i sto n
piiiillikkdnii.

diin mielest[iin ty<ikierron onnistumiselle on
liseksi tarkeae oma kehittymishalu.

Alkuperiiinen syy kummallakin liihtei
tydkiertoon oli viimeisen elikelaitoksen peri-
aate eli Vilma. Sen kdyttoon ottaminen tulee
aikanaan lisiiiimAdn vaatimuksia eri eliikejiir-
jestelmien osaamisessa esimerkiksi eliikerat-
kaisu- ja asiakaspalvelutehtavissa. Talla het-
kellii Vlman voimaantulosta ei kuitenkaan ole
tietoa.

Rekisteriuudistus kiinnosti
"Tyokiertoon liihtemistii on turha niin kauhe-
asti miettiii kun liihtee vaan", on Kaija Kallio-
kosken raikas mielipide.

Hiin kiersi ETK:n eri osastoja syys-loka-
kuussa kuuden viikon ajan.Tyokierron tavoit-
teeksi hiin oli asettanut muun muassa yleisku-
van saamisen siita, mita ETK:ssa tehd[:in ja
miten toimitaan. Neuvonta- ja valvontaosas-
toon hdn tutustui perusteellisimmin.

- Olin utelias nAkemii[n. minkiilaisia asia-
kaskirjeitii ETK:ssa kirjoitetaan. Rekisterit ja
varsinkin rekisteriuudistuksen valmistuminen
kiinnostivat, koska asia on ajankohtainen
myos Kuntien eliikevakuutuksessa, Kaija Kal-
liokoski kertoo.

Hiin halusi kiiydii myds eliikelaskentaryh-
miissii. Eliikkeiden laskenta kuuluu muun neu-
vontapalvelun ohella hiinen jokap,iiiviiisiin toi-
hinsii. Kaija Kalliokoski kehuu Kuntien eliike-
vakuutuksessa pitkiiiin palvellutta laskentaoh-
jelmaa edelleen hyvin toimivaksi ja kiiytt<ikel-
poiseksi.

- Word-ohjelma on my<is tulossa omaan
tyopaikkaani ja siksi siihen oli kiinnostavaa
perehtyii ETK:ssa. Perusjutut ehdin jo oppia-
kin, Kaija Kalliokoski toteaa.

Mahtava kokemus

- Viimeisen eliikelaitoksen periaate Vilma tu-
lee vaatimaan enemman tietoa eliikejiirjestel-
mistii puolin ja toisin. Hyodyksi on myos tu-
tustua ihmisiin, jotka hoitavat tiettyje oman
ty<in kannalta olennaisia tehtavia. On helpom-

pi kysiiistii, jos tulee asiaa, Kaija Kalliokoski
tiivistaA.

- Yrittiijien eliiketurva jiiii viihemm2ille
Kuntien eliikevakuutuksessa (Keva). Siihen oli
erityisen kiinnostavaa tutustua. Miten yrittajia
valvotaan ja milloin yrittaja voi saada vapau-
tuksen YEL:n mukaisesta vakuuttamisvelvol-
lisuudesta. on tiirkeiiii tietoa meillekin. On
useita ammattiryhmiii, esimerkiksi sairaaloi-
den liiiikiirit ja kuntien hammaslaakerit, jotka
virkatyonsii ohessa usein pit[viit mycis omaa
vastaanottoa. Eri elSkevaihtoehtoja laskiessa
esimerkiksi niiissii tapauksissa on hyvii tuntea
yrittiijien ellikelain soveltamista.

Kaija Kalliokoski hoitaa Kevassa rekisteri-
osaston selvittelyjaoksessa eliikkeiden ennak-
kotiedusteluja ja neuvontaa. Ihmiset haluavat
tietii5 eliikkeensii miiiiriin jo ennakkoon. Las-
kentaohjelman avulla asiat saa hoidettua kiite-
viisti. Kuntien palveluksessa oleville lasketaan
yksilollisesti kunkin tiedustelijan eliike, olipa
kyseessd osa-aika-, yksil<illinen varhaiselSke
tai tyottomyyseliike, johon Kaija Kalliokoski
on erikoistunut. Siihen pAiille tulee vielii 11

vuoden ty<ikokemus.
- Kuntien eldkevakuutus ja Eliiketurvakes-

kus kuuluvat samaan vakuutusmaailmaan ja
ovat luonteeltaan periaatteessa samantyyppi-
sia laitoksia. Muutenkaan ty6yhteisoissa ei
niin kovin suuria eroja ole. Kevassa tyoskente-
lee noin 300 ja ETK:ssa noin 330 henkilciii, jo-
ten eivZitpii ne eroa kooltaankaan. Kaiken
kaikkiaan ty<ikierto ETK:ssa oli mahtava ko-
kemus, Kaija Kalliokoski vakuuttaa.

Tytinku lkuihin perehtymissii

- Aktiivinen tycikiertolainen saa lyhyessiikin
ajassa paljon irti. Oma-aloitteisuus ottaa sel-
koa asioista ratkaisee. Suunnitelma tyokierto-
laisen ohjelmaksi tulee toki olla muttei liian
tarkkaan lukkoon lyoty, Maiju Jokela Ilmari-
sen el5keosastolta toteaa omasta kokemukses-
taan.

Hiin oli Valtiokonttorissa 19 tyopaiviiii pe-
rehtymlissi Eliikkeet-yksikcin eri toimistoihin.
Maiju Jokelaa kiinnosti kiiytt,iijiin nAkrikulma
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Kaija Kal liokoski tyoskentelee Kuntien
e I d kev a k u u t u kse n re k i ste ri os asto n
sel v ittel y j aoksen ratka i si j an a.

Valtiokonttorin eliikekiisittelyn tietoj iirj es-
telmistS ja erityisesti se, otetaanko kiiyttii-
jiin mielipiteet niiden suunnittelussa huomi-
oon.

Kierron tuloksena hiin sai hyvfln kuvan
eliikekiisittelyn ty<inkulusta. Samalla hiinel-
lii oli tilaisuus keskustella ja vertailla tycita-
poja, miten eliikeasioita kasitellaan roisaalta
Valtiokonttorissa ja toisaalta Ilmarisessa.
Jotta pystyisi ymmiirtiimiiiin ty<inkulun jlir-
jestelyja Valtiokonttorissa, tulee olla selvillii
mycis valtion eliikej iirj estelmiin sisiillostA.
VEL:a hiin ei kuitenkaan mennyt opettele-
maan.

- Eri eliikelakien sisiiltoon perehtymi-
nen esimerkiksi Vilmaa ajatellen tulisi to-
teuttaa opiskelemalla, osallistumalla kurs-
seille. Tyokierto on siihen tarkoitukseen
haaskuuta, olla ikiiiin kuin yksityisoppilaa-
na opettelemassa e16kelain yksityiskohtia,
Maiju Jokela pohdiskelee.

Kiiytiinnon ty<ihon han ei tydkierrollaan
ehtinyt mutta seuraamalla vieressii ja kes-
kustelemalla aukeni yht2iliiisyydet ja erot
VEL:n ja TEL:n vaatimien tydtapojen viilil-
la.

Maiju Jokela suosittelee lyhyttli ty6kier-
toa eli kahdesta viikosta kuukauteen riittiiii.
Mutta sellainen pitiiisikin hiinen mielestiiiin
olla ainakin jokaisen esimies- ja koulutus-
tehtavissa toimivan tydohj elmassa. Tyokier-
rot tulisi sisiillyttIii henkil<istobudjettiin.

Teksti: Ritva Rantanen
KLrvat: Jouko Laitinen

sopimuskumppanimme

S
uomen ja Latvian vdlinen sosiaali-
turvasopimus on valmis. Se on Lat-
vialle ensimmiiinen laaja kahdenvii-
linen sosiaaliturvasopimus. Sopi-
muksen toimeenpanoa varten on
luotu oma organisaatio. Yhteyslai-

toksena kansainvdlisissh asioissa tulee toimi-
maan Latvian sosiaalivakuutusvirasto. Statc
Social Insurance Agency.

Toimeenpanoasioista - siita miten kiiytzin-
nossri sosiaaliturva-asioita tullaan hoitamaan -
kiiydiiiin vield neuvotteluja vuoden 1999 alku-
puolella. Sopimus tulee niiillii niikymin voi-
maan ensi vuoden aikana.

Kattava sopimus

Sopimus on Suomen ja Viron sosiaaliturvaso-
pimuksen kaltainen. Molemmat sopimukset
kattavat sosiaaliturvaetuudet laajasti.

Sopimusta sovelletaan henkiloihin. jotka
ovat tai ovat olleet sopimusmaiden sosiaalitur-
valainsddddnn6n alaisia sekii heidiin perheenjii-
seniins5. Sopimuksen henkildpiiri ei siis rajoitu
pelkiistiiiin Suomen ja Latvian kansalaisiin.

Sosiaaliturvaetuudet maksetaan Suomesta
Latviaan ja Latviasta Suomeen, ei kuitenkaan
Suomen tyottdmyys- ja osa-aikaelSkettii eikii
eliikeliiisten asumistukea. Latvian toimeentu-
lotukityyppista etuutta. entistd sosiaalieliiket-
td. maksetaan puolestaan vain Latviassa asu-
ville. Tyoelrikkeet maksetaan sopimuksen
mukaan suomalaisille ja latvialaisille mycis so-
pimusmaiden ulkopuolclle.

Va k u u ttam i ssii ii n tti j ii
maasta toiseen liikkuville
Suomesta Latviaan lahetetty tydntekijii voi
siiilyii Suomen sosiaalivakuutuksen piirissii
kolme vuotta. Latvian sosiaalivakuutustoimis-
ton luvalla voidaan Suomessa vakuuttamista
jatkaa aina viiteen vuoteen asti. Vastaavasti
Latviasta Suomeen tyohrin tuleva voi sziilyd
saman ajan Latvian sosiaaliturvan piiriss5.

Vakuutusmaksut maksetaan tiilloin vain
maahan, jonka sosiaaliturvan piiriin tyonteki-
jd kuuluu. Siten viiltytiirin kaksinkertaiselta
vakuuttamiselta.

Sairaanhoito mukana

Suomalainen voi sopimuksen perusteella saa-
da Latviasta v:ilittomasti tarvitsemansa sai-
raanhoidon. Eliikeliiinen saa sairaanhoidon
siitd maasta, jossa hrin asuu. Sairaanhoidon
kustannukset korvataan Suomen ja Latvian
kesken.

Tytieliikkeiden saamista hel potetaan

Suomen ns. tuleva aika luetaan hyviiksi tyo-
eliikkeess:i edellyttiien ettii eliikkeenhakija on
ennen ellketapahlumaa asunut viisi vuotta
Suomessa. Tiihiin aikaan luetaan sopimuksen
perusteella myos aika. jonka hakija on tyos-
kennellyt Latviassa. Tulevan ajan edellytykse-
nii on kuitenkin aina, ettii hakija on tyosken-
nellyt Suomen ty6eliikelakien alaisessa tyossfr
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viimeisen 10 vuoden kuluessa viihintiiiin 12
kuukautta.

Latvian lainsiiiidiinnon mukaisen eliikkeen
saamiseksi vaaditaan myos tietty mddrzi va-
kuutuskausia. Niiden tiiyttymiseksi otetaan
huomioon vastaavasti Suomen tydeliikelakien
piiriin kuulunut tyoskentelyaika. Vanhuus-
eliikkeen saamiseksi edellytetiiiin 10 vuoden ja
ty6kyvyttdmyyseliikkeen saamiseksi kolmen
vuoden vakuutusaikaa.

Vaikka Suomen tyoskentelykaudet ote-
taankin huomioon, sopimuksessa edellytetiiiin
kuitenkin, ettii henkilo on tyoskennellyt Latvi-
assa vdhintiidn 12 kuukauden ajan.

Latvian elikeuudistus
toteutusvaiheessa

Latviassa sosiaaliturvalainsaadanto kehittyy
kaiken aikaa. Vuonna 1995 Latvian parla-
mentti hyviiksyi seitsemiin sosiaaliturvalakia.
Niihin sisiiltyviit myos uudet szizinnokset laki-
siiiiteisistii e I iik k eistii.

Latvian eliikeuudistuksen tavoitteena on
luoda rahoituksellisesti vakaa ansioeliikej iir-
jestelm?i ja taata se, ettd pakolliset vakuutus-
maksut myos maksetaan. Uusi kokonaiseltike-
j iirj estelmli sisiiltiiii:

- jakoj?irjestelmddn perustuvan pakollisen
eliikejiirjestelmdn, jossa vakuutusmaksut ja
etuudet on sidottu toisiinsa tiiviimmin kuin
etuusperusteisessa jiirjestelmzissd - laki voi-
maan 1996

- vakuutusmaksuihin perustuvan, tdysin
rahastoivan pakollisen jiirjestelmiin ja

- yksilolliset. vapaaehtoiset eliikejiirjestel-
miit pakollisten j rirjestelmien rinnalla.
Nyt Latvia on toteuttamassa jakojiirjestelmiiin
perustuvaa pakollista eliikejiirjestelmee. Telle
hetkellii on voimassa lukuisa joukko siirtymri-
siiiinndksiii, joten lakitekstit sellaisenaan eivdt
kerro tdmdn hetken eliikeliiisten ja vakuutet-
tujen tilanteesta.

Eliikkeen mddrd on riippuvainen henkilon
palkasta ja siite. paljonko hiin on maksanut
vakuutusmaksuja koko tydssdoloaikanaan.
Eliikkeen mf,zirddn vaikuttavat myds eliik-
keelle jziiimisen izilkeen odotettavissa oleva
elinaika ja vuosittaiset indeksitarkistukset.

Keskimiiiiriiinen eldkkeen mddrd vuonna
199i1 on 46 latia/kk (460 FIM/kk). Elakkt: ita
korotetaan tiillii hetkellii hintaindeksillii ja
vuonna 2000 otetaan kiyttoon yhdistetty
palkka- ja hintaindeksi.

Tyonantajat ja tyontekijiit 15 vuoden iiistli
kihtien sekii valtio yhdessii rahoittavat eldk-
keet. Vakuutusmaksut muuttuvat asteittain:
Vuonna 1998 tyontekijrit maksavat li prosent-
tia palkastaan, tycinantajien maksu on noin 29
prosenttia ja yrittiijien 33 prosenttia. Vuoden
2002 alusta vakuutusmaksut jaetaan tasan
tycinantaj an ja tyontekijiin kesken.

Jiirjestelmiistii maksetaan vanhuuseldk-
keita, tyokyvyttdmyyseliikkeitzi ja perhe-eliik-
keita.

Vanhuuseliikkcen voi saada henkilo, jolla
on vakuutusaikaa koossa viihint:iiin kymme-
nen vuotta. Alin eliikeikii on uuden lain mu-
kaan 60 vuotta. Tiillii hetkellzi kuitenkin kan-
nustetaan vakuutusmaksujen maksamiseen j a

pitkiiiin tyoeliimiissii pysymiseen. koska tulcva
elilke on sidottu maksettuihin maksuihin.

Tyokyvyttomyyseliikkeitii on kolmcn suu-
ruisia tyokyvyttomyysastccn mukaan.

Perhe-elrikkeen voivat saada alle lil -vuo-
tiaat ja tyokyvyttomiit lapsct ilman ikiirajaa,
mikiili he ovat tulleet tydkyvyttomiksi ennen
lti vuoden iAn tayttamistii. Opiskelija voi saa-
da perhc-clAkctta24 vuoden ikiiiin saakka.
LeskeneliikcttA ei ole. Joissakin tapauksissa
etuudensaajana voi olla muukin perheenjii-
sen, jos hdn on ollut tiiysin edunjiittAiasta riip-
puvainen.

Latviassa on lisiiksi ekikej iirj estcl mii, j osta
maksetaan eri edellytyksin elaikkcitii esimer-
kiksi lenteiiille, sirkustaiteilijoille ja balettitans-
sijoille. Myos raskaassa ja vaarallisessa ty6ssa
tyoskentelevilld on oma. erillinen ctiikejiirjes-
telmdnsd.

ANNA-RIITTA LAAKSO
Eltiketurvakeskuksen

lukiosuston
vhtevsptitillikko

L un tvdeliikejiirjestelmii tuli voimaan
I( 1960-luvun alussa, Suomessa vallitsi
l\ taystyoliisyys. Eihmiinkulkuun kuului.
etti tyomarkkinoille tultiin nuorena. Pysyviiiin
kokoaikatycihcin piiiisemiseen riitti viihiiinen-
kin koulutus. Tydsuhteet olivat pitkiii, ja elek-
keelle siirryttiin vasta vanhuuseliikeiiissi. Niii-
den ehtojen vallitessa oli mahdollista kartuttaa
taysi 60 prosentin eliike.

EdellS kuvattu nk. normaalityriura on harvi-
naistunut myos siitii syysta, etta opiskeluvai-
heen piteneminen on siirtiinyt pysyvea tydelii-
miiiin kiinnittymistii yhii myohemmiiksi ja var-
haiseliikemuotojen kiiyton yleistyminen on tun-
tuvasti aikaistanut ty<ieliimiistii poistumista.

Muutoksista huolimatta keskimiiiirliinen
aktiiviaika tyoeliimiissii ei niiytii lyheneviin ra-
dikaalisti. TiitA arviota tukee mm. se havainto,
ettA tydurat ovat tiivistyneet elinkaaren keski-
vaiheilla. Tycivoimatilastot kolmenkymmenen
vuoden ajalta viittaavat siihen, ettii 25-54-vuo-
tiaiden ty<ivoimaosuudet ovat kohortti kohor-
tilta nousseet aina lamaan asti (Santamiiki-
Vuori 1995). Tyohon osallistuvuuden kasvava
trendi katkesi tyottomyyden rajuun kasvuun
1990-luvun alussa.

Yksilcitason tyohistoriatietoon perustuvaa
tutkimusta eri viiestoryhmien tycihon osallistu-
vuuden muutoksista elinkaaren eri vaiheissa
on viihiin. Tietoa on liihinnA tyduran loppu-
piiiin muutoksista, sillii el2iketutkimus on pai-
nottunut ikiiiintyviin vaestdn asemaan tyo-
markkinoilla ja varhaiseen eliikkeelle siirtymi-
seen liittyviin kysymyksiin.

Eptvakaus Iisdiintynyt tytiuran
khikissa vaiheissa'

Tilastojen valossa tyoel5miin muutokset ovat
kohdistuneet paitsi ikAAntyneeseen viiestcion
myos tyciuransa alussa oleviin nuoriin. TAmii
niikyy hyvin epiityypillisen tyon ja tydttdmyy-
den kohdentumisessa lamavuosina. Toisaalta
epiivakaus on lisiiiintymiissd ty<iuran kaikissa
vaiheissa. Tiita osoittaa mm. se. etta ammatil-
lista koulutusta vailla olevien tydttdmyysaste
kohosi 1990-luvun alkuvuosina jyrkiisti, ja se
on pysynyt korkeana nAihin vuosiin asti. Sa-
moin toimialoittaiset tyottdmyyden vaihtelut
ovat suuria.

Tyottomyyden idn mukainen kohdentumi-
nen on selvii. Ty<illisyyskriisi on koetellut mui-
ta enemman tydvoimaan kuuluvia nuoria ja
toisaalta ikiiiintyvi2i. Alle 25-vuotiaiden nuor-
ten ja 55 - 59-vuotiaiden ikiiiintyneiden tycitto-
myys kohosi keskimiiiiriiistd huomattavasti
suuremmaksi. Vaikka tyollisyyden paranemi-
nen viime vuosina on painottunul nuoriin.
nuorten tyottomyysaste on edelleenkin kor-
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Laman vaikutuksia
eliiketu rvaan tutkitaan
Tytieliimiin muutokset heriittiiviit kysymiin,
minkilaisen eldketurvan ansiotyti antaa epi-
vakaistuvilla tytimarkkinoilla. Katkoton tytiura
harvinaistuu muun muassa tytitttimyyden,
petketdiden ja uudelleen kouluttautumisen
yleistymisen vuoksi. Ne heikentivit
mahdollisuuksia tiyden vanhuuselikkeen
kartuttamiseen. Tytieliimiin murroksessa
perinteinen tytihtin osallistuvuuden malli on
muuttumassa.

kea, liihes kaksinkertainen keskimiiliriiiseen
tyottcimyyteen verrattuna.

Ikiitintyneiden tydtt6myysasteen nousuun
vaikutti se, ettd ns. eliikeputkessa olevien miiii-
rii kasvoi vielii laman taittumisen jiilkeenkin.
Potentiaalisten tydttomlyseliikeliiisten j oukko
laajeai nopeasti. Parina viime vuonna kasvu on
kuitenkin ollut hiipumassa (Hytti 1998). Kun
tydttcimyyden piiiittyvyys on ikiiiintyneillii vii-
haistA, 55 - 59-vuotiaiden tyOttdmyysaste on
pysynyt korkeana.

Nuorten tytisuhteissa
suurimmat muutokset
Ty<imarkkinoiden rakennemuutoksesta kertoo
myos pysyvien ja kokoaikaisten tyosuhteiden
kiihtyvii vdheneminen. Normaality<isuhteen
yleisestA murenemisesta ei kuitenkaan ole
kyse. Suurimpana syynii pysyvien ja kokoai-
kaisten tycisuhteiden osuuden alenemiseen
kaikista tyosuhteista on ollut nuorten tyosuh-
derakenteen muuttuminen. Kua alle 25-vuoti-
aiden nuorten kaikista tyosuhteista oli pysyviA
ja kokoaikaisia 80-luvun alussa noin kaksi kol-
masosaa, nykyisin niiitii on vain noin kolmas-
osa. Samanaikaisesti keskiikiiisten ja ikaanty-
vien tyosuhderakenne on pysynyt verrattain
vakaana (Julkunen ja Nltti 1998,342). Nor-
maalityosuhteiden osuus on niiissii ryhmissii
edelleenkin suuri.

Kun ikaantyneillti on kasvava riski joutua
pysyviisti pois tyomarkkinoilta, nuorilla on
tyollistymisongelmien lisiiksi vaikeutena
piiiistA kiinni pysyv52in, kokoaikaiseen tyci-
hrin.

portilla, jossa on selvitetty tyomarkkinoiden
pitkiin aj anjakson muutossuuntia Suomessa
kansainviilistymiskehitys ja erityisesti eu-
rooppalainen kehitys huomioon ottaen.
Tycieliimiin muutoksiin liittyviiA eliikeprob-
lematiikkaa on pohdittu edellii kuvatun nor-
maalityduran muutoksen kannalta (Tiromi-
nen ja Hyrkkenen 1998).

Tutkimushanke etenee tyciikiiistd viies-
tciii koskevalla otantatutkimuksella. Kiin-
nostuksen kohteena on viiestcin tyoura- ja
ansiokehitys erityisesti tydeliimiin voimak-
kaan murroksen aikana viime vuosikymme-
nen lopulta lamavuosiin ja niiden jiilkeiseen
ripeiin taloudellisen kasvun vuosiin saakka.

Tutkimuksen yhtenii painoalueena on
tyouran alkuvaihe. Nuorten tydmarkkinoil-
le tuloa ja siinl tapahtuneita muutoksia ei
ole tutkittu eliiketurvaaa liittyen. Tyciuran
alun tutkimista perustelee myds se, etta
nuorten tydeltimEiin kiinnittyminen on vai-
keutunut 1990-luvulla.

EILA TUOMINEN
Eliiketurvakeskuksen

johtava tutkija

Uiitteet :

Hytti Helka: lkeentyvat ja tydhon kannustava
sosiaaliturva. Yhteiskuntapolitiikka 63 (1 998):4.
Julkunen Raija ja Jouko NStti: Murenee, ei
murene, murenee... Janus teema-98. Tyonjako.
Sosiaalipoliittisen yhdistyksen julkaisu, numero
3/l 998.
Santam6ki-Vuori fi,rire: Ty6markki noi I la toim i-
minen - suomalainen malli muutoksessa. Teok-
sessa: Hyvi nvoi ntiva ltio, eldketurva ja kansa invti-
I istym isen haasteet. E lSketurvakeskus, Tutkimuk-
sia 1995:2.
Santamlki-Vuori Tuire: Ty6ttomyyden koh-
taanto yhe vi nompi. Ty6l lisyyspol iti ikassa pureu-
duttava hei kom m in kou I utettujen tyol I isyyden
parantamiseen. Talous & yhteiskunta 211998,
Vol.26.
Tuominen Eila ja Raili Hyrkk6nen: Ty6urat ja
elSketu rva tyoyhteiskunnan murroksessa. Eliike-
turvakeskuksen raportteja 1998:12. Helsinki
1 998.

Pitkiiaikaistvtitttimit
- parhaassj tytiiiissd olevia
1 990-luvulla tydttomyyden jyrkkliiin kasvuun
vaikutti suuresti tycittcimyyden keston pitene-
minen ja toistuvuuden lisiiiintyminen. Pitkiiai-
kaistycittcimyys moninkertaistui lyhyessii ajas-
sa. Erityisesti vanhimpien ikiiryhmien ja am-
matillista koulutusta vailla olevien tyottomyy-
den kesto piteni. Enemmisto pitkiiaikaisty6t-
tdmista on kuitenkin alle 55-vuotiaita.Tyotto-
myyden toistuvuus huomioon ottaen valtaosa
pitkiiaikaistyottomistii on parhaassa tyoiiissii
olevia henkilciiti (Santamiiki-Vuori 1998).

Talouden ripeii elpyminen on parantanut
ennen kaikkea nuorten, koulutettujen ja lyhy-
en aikaa tydttomena oileiden ty<illistymistii.
Pitkaan tydttdmiinii olleiden tilanne ei ole juu-
ri kohentunut.

Tutkimus tytieldm?in murroksesta
elfrketurvain
ElZiketurvakeskuksessa on kiiynnistetty tutki-
mus tyoellimiin murroksen eliiketurvavaiku-
tuksista. Hanketta on pohjustettu tutkimusra-
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ll on ollut varsinaisclta ammatiltaan mo()ll()riasen-

\ tu;u. Han on tyoskennellyt vallion clrikelain
L) a'ive l1 alaisessa palvelussuhleessa vuodesta
1957 alkaen. S. jAi tydkyvyttomyysel?ikkeelle vuonna
t992.

Piiiitoimensa ohella S. on toiminut piirin eri jal-
kapalloseurojen erotuomarina ja rajamiehenli sekd

koripallotuomarina vuosina 1960 - 1991. Piiri sopi
kauden alussa S:n kanssa. mitkd ottelut hdn tuomit-
see. Piiri sai viikon sisiillii kunkin ottelun jhlkeen
tarkkailijan allekirjoittaman erotuomariarvostelun.
Palkkion maksoi jiirjestiivd urheiluseura. Jotkut ur-
heiluseurat maksoivat myos pdivdrahaa ja kilometri-
korvauksia. Otteluita oli esimerkiksi vuosina l9tJ7 -
1991 vuosifiain ltl - 50.

S:n pyynnosta antamassaan tycisuhdeselvittelypiili-
toksessd eldkelaitos katsoi. ettd S:n tyoskentely ero-
tuomarina ei ole tapahtunut tyosuhteessa.

Eliikelautakunta: ei tytisuhde

S. valitti piiatoksesta elakelautakuntaan katsoen tyds-
kennelleensii TEL:n piiriin kuuluvassa tyt)suhteessa.

Ekikelautakunta antoi valitukscen hylkii2ivdn pAltdk-
sen. Perusteluina eldkelautakunta totesi. ettA S:n ja
piirin valillli ei olc tehty ty(isopimusta. Se. ettzi S. on
keviiisin sopinut piirin kanssa. nrihin erotuomaritehta-
viin hdn voi osallistua, ei tee sopimuksesta tyosopi-
musta. SelvittamAttii on myi)s jiiiinyt, miten piiri on
johtanut ja valvonul S:n tviitri.

Useat eri urheiluseurat (ei siis piiri) ovat maksa-
neet S:lle palkkion kustakin erotuomarin tehtlvasta.
Palkkiot ovat vaihdelleet l9 markasta 611 markkaan
vuosina 19t10, 19115. 1990 ja 1991. Muilta vuosilta ei
palkkioiden maariista ole mitdzin selvitystii. Lisiiksi
jotkut seurat ovat maksaneet puolipiiiviirahoja ja ki-
lometrikorvauksia oman auton kdvtostd.

Kuvattua erotuomarina toimimista on eldkelau-
takunnan mukaan pidettiivd liihinnii harrastustoimin-
tana. Lisziksi koska yksittiiiset urheiluseurat ovat
maksaueet palkkiot eikii yhdessiiktian tapauksessa
piiri, ei tyosuhdetta piiriin ole senkiiiin perusteella
syntynyt.

S. valitti elakelautakunnan piiiitciksestii edelleen
vakuutusoikeutcen. Vakuutusoikeus hylkiisi S:n va-
lituksen viitaten ekikelautakunnan paat6ksen perus-
teluihin.

ETK katsoi tytin
harrastusluonteiseksi

Tyiioikeudessa ei ole rajoitettu tyosuhteessa tehtiivan
tytin laatua. Tyon teoksi katsotaan mikd tahansa inhi-
millinen suoritus. jolla on taloudellista arvoa. Tydsuh-
teen olemassaolo edellyttS2i tytin tekemistii tyosopi-
nruksen perusteella vastiketta vastaan tyonantajan
johdon ja valvonnan alaisena. Johto ja valvonta tar-
koittaa tyonantajan oikeutla maAriita tydn suoritusta-
vasta, laadusta ja laajuudesta sekii tyiinteon ajasta ja
paikasta.

El2ikcturvakeskus totesi vakuutusoikeudelle anta-
lausunnossa S:n toiminnan erotuomarina ol-

harrastusluonteista. Urheiluseura ei voi johtaa ja
croluomarin toimintaa. Erotuonrarin tehtaivan
n mukaista on. ettri ulkopuolinen taho nimeii2i

erotuomarit. Sc, e ttii piiri valvoo erotuoma-
rin tyoskentcll,i crotuomariarvostelulomakkeiden
avulla, on ElAkcturvakeskuksen mielestii jiilkiseuran-
taa eikii sen pcrusteella ole syntynyt ty0sopimussuh-

a mytiskiizin S:n ja piirin viilille.
Lausunnossaan Eliiketurvakeskus viittasi myds

korkcimman oikeuden 26.1.1987 antamaan tapatur-
mavakuutusasiaa koskevaan piiitokseen (27Ul85).
Scn mukaan pesiipallotuomarina toimineen henkilon
ja seuran viilillii ei ole ollut sopimussuhdetta, minkii
vuoksi palkkion ja kulukorvauksen maksaminen
sekii ennakonpidiitvksen toimittaminen on vailla
merkitystii.

Urheilijoita koskevaa
ratkaisukiiytdnttii

Ratkaisukiiytdnnijssi urheilemisen on katsottu voivan
olla tytrsuhteessa tapahtuvaa toimintaa. Tyosuhteen
on katsoltu voivan olla olemassa liihinnii silloin. kun
kyseessi on joukkueurheilulaji (aiikiekko, jalkapallo)
ja pelaaminen on urheilijan varsinainen ammatti.Va-
kuutusoikeuden I 5.9. 1 994 (5 122 I 93 I 2542) anl aman
pziiitoksen mukaan jiiiikiekkoa pelannut ammattilais-
urheilija oli TEL-ty6suhteessa urheiluseuraan. Rat-
kaisua on kasitelty -Iydelaike-lehdessii 5/94.

Ammattimaisen joukkueurheilun kohdalla urhei-
lijan ja seuran viilisillii pelaajasopimuksilla pelaajan oi-
keudet ja velvollisuudet maaritellaan hyvinkin yksi-
tyiskohtaisesti. Edelld mainitussa ratkaisussa pelaaja-
sopimus on katsottu tydsopimukseksi, jossa urheilija
on sitoutunut tekemiidn seuralle tyotii sen johdon ja
valvonnan alaisena vastiketta vastaan.

Sen sijaan yksil6urheilun kohdalla ei vastaavanlai-
sia sopimuksia seuran kanssa yleensd tehdd. Urheili-
ja voi kuitenkin esimerkiksi sopia kilpailut jiirjestiiviin

U rheiluseurojen EROTUOMARI
Ci tOiMiNUt TYOSUHTEESSA

lF.:1*

Eri urheiluseuroien kori- ja jalkapallo-otteluissa erotuomarina
toimimista ei vakuutusoikeus pitiinyt tytisuhteessa tehtyne
tytinii. Tehtiivii katsottiin liihinni harrastustoiminnaksi.

Va k O : n p iiii t o s 5 67 5 /97 /2 -l 81, a n n e t t u 6. B. I 998.
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urheiluseuran kanssa osallistumisestaan kilpailuihin
jarjestajAn maksamaa palkkiota vastaan. Yksilolajien
osalta tydsuhdetta ei talldinkAan yleensii synny, koska
tyosuhteeseen kuuluva johto ja valvonta puuttuu.

Eliiketurva yksityisestd
vakuutuksesta

Sittemmin on erikseen siiiidetty, ett2i tyoeliikelait ja
tapaturmavakuutuslaki eivit koske urheilemista, vaik-
ka sita tehtaisiin tydsuhteessa (TEL:n ja YEL:n muu-
tokset tulivat voimaan 1.5.1995). Urheilijalle on jhrjes-
tettiivii urheilemisesta eliiketurva yksityisell2i vakuu-
tuksella, jonka jiirjestiimisestii on tarkemmin siiiidet-
ty asetuksella urheilijoiden eliike- ja tapaturmaturvan
jiirjestiimisestfl (537 I 1995).

Toukokuun alusta 1998 voimaan tulleella uudella
asetuksella (27 5 I 1998) urheilijoiden vakuuttamisvel-
vollisuutta on laajennettu ja vakuutusturvaa parannet-
tu aiemmasta. Urheiluseuran, liikuntajiirjest6n tai
muun vastaavan yhteison on jArjestettiivd niihin sopi-
mussuhteessa olevalle urheilijalle vakuutuksella koh-
tuullinen turva vanhuuden sekA tapaturmasta johtu-
van vammautumisen ja kuoleman varalta. Vakuutta-
misvelvollisuus on, jos urheilija saa urheilemisesta seu-
ralta tai vastaavalta vuodessa tai pelikaudessa veron-
alaista tuloa viihinthdn 56 640 markkaa.

Uuden asetuksen mukaan vakuuttamisvelvolli-
suus koskee mybs yksi16lajin urheilijaa,jos hZin saa ur-
heilemisesta kalenterivuodessa veronalaista tuloa vii-
hintiihn edellii mainitun mdiiriin. Yksildlajin urheilijan
on kuitenkin itse jiirjestettiivii vakuutuksensa.

Asetuksen soveltamisala kattaa pelkhstiiiin urhei-
lijat, joten velvollisuus jiirjestAii eliiketurva yksityisellii
vakuutuksella ei koske erotuomarina toimivia.

Ensimmdinen vakuutusoikeuden
piiiittis erotuomareista

Vakuutusoikeuden ratkaisu on tyoelakejarjestelmas-
s?i ensimmiiinen, jossa on otettu kantaa siihen, toimii-
ko erotuomari tydsuhteessa, ja onko urheiluseuralla
tai piirilla velvollisuus jiirjesti5 h2inelle TEL-eliike-
turva.

Ratkaisussa erotuomaritoiminta on ollut sivutoi-
mista ja melko viihiiistd. Vaikka toiminta olisi laaja-
mittaisempaakin, ei voitane ajatella erotuomarin tyos-
kenteleviin urheiluseuran tai piirin johdon ja valvon-
nan alaisena ja kuuluvan TEL-eliiketurvan piiriin. Toi-
saalta asetuksen mukainen velvollisuus jrirjestiiii elii-
keturva yksityisellii vakuutuksella koskee pelkiistiiiin
urheilijoita, joten erotuomareina toimivat jiiiiviit myos
sen soveltamisalan ulkopuolelle.

Erotuomareiden lienee jiirjestettiivii itselleen elii-
keturva yrittiijien eliikelain (YEL) mukaisella vakuu-
tuksella, jos toiminta on laadultaan ja laajuudeltaan
sellaista, ettii se muodostaa erotuomarille ansiotyon
eikii ole vain harrastusluonteista.

AINO LASSILA
Eltiketurvakeskuksen
lakiosaston lakimies

rAsnnAnEToA
ULKOMAAN

VAKUUTUKSISTA

,fF

;

U lkomaantyi;n sosiaaliturva. M atti Kari. Suomen
vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy.Vantaa
1998. 127 sivua.

Nykyaj an maapalloistuvassa taloudessa yritykset
liihettiiviit tydntekijriitiiiin runsain joukoin ulos
kotomaasta markkinoita valtaamaan. Yksityis-
henkil6t puolestaan matkustavat omin eviiin
maasta toiseen etsimiiiin tydtii tai kuluttamaan
vapaa-aikaa.

On selv2iii, ettii muuttajien ja matkustajien so-
siaaliturvan kysymykset nousevat pintaan tavan
takaa. Koska tiim2i turva kaikkialla on vaikeasel-
koista, kertautuvat ongelmat, kun ylitettiiin valta-
kuntien tai jiirjestelmien rajoja. Asiaa ei helpota
suomalaisen sosiaaliturvan asumisperusteisuus,
joka sittenkin on outo lintu yleensii tyciskentelyyn
rakentuvien vakuutuksien joukossa.

Valoa kansalle tai paremmin sitii palveleville
neuvojille antaa tuore kirja "Ulkomaanty<in sosi-
aaliturva". Sen on toimittanut ulkomaan kysymys-
ten asiantuntija Matti Kari,
jolle on asennettu tydasema
Suomen EU-edustustoon
Brysseliin. Hiinellii on ollut
apunaan vankka joukko Suo-
mea tukikohtanaan pit2iviii ul-
komaan sosiaaliturvan kehit-
tiijiii: Jaana Rissanen, Marja-
Terttu Mdkiranta ja Katriina

umroffinmremW

ettii EU:n koordinaatiossa tydeliikejiirjestelmii kuuluu
ensimmiiiseen pilariin. Tiitii seikkaa teroittaa artikke-
lissaan Matti Kari (s. 14). Hiin tuo myos korostetusti
esiin, ettii Suomen ja pohjoismaiden sosiaaliturva on
ensisijaisesti asumisperusteinen (s.17). Olisi ollut kui-
tenkin paikallaan todeta, ettii eliikepuolella on Suo-
men tyrieliike nykyiiiin primiiiiri ja kansaneliike sitii
tiiydentiivii, niin kuin kohta on Ruotsissakin.

Mitiiiin huvilukemista kirja ei ole. Se eijohdu kir-
joittajista vaan siitii, ettti niin monet tekijat vaikutta-
val lopputulokseen ja niin monta eri periaatteita nou-
dattavaa viranomaista ja laitosta on jiirjestelmiissii mu-
kana. Osin teoksesta tulee katalogimainen ja joskus it-
seiiiin toistava, mutta ei kai Finlandia-palkinto ole ol-
lutkaan tekijdiden ensisijainen tavoite.

Asiantu ntijoiden tytiviil ine

Teos ei mielestiini sellaisenaan sovi expatriaateille tai
muiden matkustavaisten luettavaksi. Se on asiantunti-
joiden tydviiline, jonka awlla on mahdollista kirjoittaa

selkokielisiii esitteitA ketjun
loppupiiiissii olevan vaninai-
sen asiakkaan tarpeisiin.
Naista esitteistA, joita on ko-
konainen floora, olisi kirjassa
kaivannut luetteloa.

Lisiikysymyksiii olisi
helpottanut tekij6iden s2ih-

kOpostiosoitteiden ilmoitta-
minen, kyselijiit kun ovat
ymp2iri maapalloa, sen eri
aikarydhykkeillii.

Vaikka soisi l6ytiiviinsii-
kin, ei teoksesta tule hake-
mallakaan esiin virheitii eikii
ristiriitaisuuksia, ei juuri pai-
novirheitiikiliin. Olisi hyva,
jos sita ajantasaistetaan jo
ennen kuin kirja ehtii kulua
liikaa kansan kiisissii.

Pienen Suomen tavoit-

Alaviuhkola STM:stii. Riitta
Korpiluoma ETK:sta seka
Marjatta Pohjanpalo ja Kai
Kuusi Kelasta. Kiiytiinndn
jiirkeii tuo mukaan Kone
Oy:n henkilostdlakimies
Markku Sivonen.

Kirjaan on muokattu ja
pantu kansiin pitkiiiin jatku-
nut seminaarien sarja, jota on
jiirjestiinyt Vak uutusalan kou-
lutus ja kustannus Oy. Synty-
tapa on taannut sen, ettii n2ikokulma on soveltajan.
Liihes puoleentoistasataan tiiviiseen sivuun on saa-

tu mahtumaan monta kZiytiinnrin ongelmaa. Teos
ei ole kuitenkaan pelkiist2iSn kiisikirja - etenkin al-
kupiiiin artikkeleissa k uvataan onnistuneesti sosi-
aaliturvan koordinoinnin periaatteet, joita hallitse-
matta ei tiisti puutarhan nurkasta kiydA oikeaa
kukkapenkkiii.

Meid2in pit[isi Suomessa selviisti tiedostaa,

st ()[1iN vA(t]ut'!ts.qt AN(\\t I (iTLiS l,\ f,Ura\\ll is ()Y

teena on kohottaa elintasoaan ja sosiaaliturvaansa ni-
menomaan korkealaatuisella viennilliiiin, mihin tarvi-
taan motivoitunutta ja oikeuksistaan tietoista vienti-
henkilostoii.Tiite tavoitetta tukee pieneltii osaltaan ar-
vostamani ja arvostelemani kirja.

SEPPO PIETILAINEN
Eliiketurvakeskuksen
varatoimitus johtaja

T-welnxr c? 25

rrb

j
:
l
t@s4



kepiiivii kokosiaa

a

Armi Weckin (Kela) mielestd Tuulikki Pet,ljdniemen esitys oli
erittdin mielenkiintoinen ja hyvii. Siind tuli viihiin vdlid uusia
kohokohtia ja tosiasioita. Matti Munck (Kela) piti taas Jorma
Leinosen esimerkkejd valaisevina. "Kylla itse kustannettu eldke
hyvin tiiydentda kokonaisuutta. Myos se on tdrkedd, ettei kaik-
ki tule yhteiskunnan pussista."

Pekka P i i spa nen (Teo I I i su u den
j a Tyona ntaj a i n Keskus I i itto)
kuvassa oikealla kiitteli Harri
Skog,i n eri nom ai sta pu hee n -
vuoroa, jossa 9kog, arvioi elii-
ketu rvan j a tyovo i m apo I i ti i kan
yhteensovitusta. Vesa
Ra ntah al v a r i (Vaku utu syhti oi -
den Keskusliitto) oli samaa
mieltd sek.1 lisdksi tyytyviiinen
saman osion kommentti-
puheenvuoroon, jossa yksityis-
td eldkevakuutusta ei koettu
dd ri m m d i sen moraa I ittomaksi.

yoelAkepziivA, 10.1 1. Helsingin
Messukeskuksessa, kerzisi noin 800
eliikeasioiden ammattilaista j iilleen
kerran yhteen. Jo toisen kerran oh-
jelma oli rakennettu puolen piiiviin
mittaiseksi. Ensin kokoonnuttiin

yhteen kuulemaan vain toimitusjohtaja Matti
Uimosen avausta ja johtaja Tuulikki Petaja-
niemen esitystii suomalaisten menestyksen
eviiistii. Sen jiilkeen ohjelma jakautui kolmeen
osioon.

Osiossa yksi "Yhteiskunnan tarpeet ja yk-
silon tietosuoja - ristiriidassako'/" professori
Timo Konstari pohti julkisuusperiaatetta ja
yksityisyyden suojaa ja sita, mika on Suomen
suunta kansainvilisessii kehityksessii. Viiesto-
rekisterikeskuksen ylijohtaja Ritva Viljanen
jatkoi aiheesta kertomalla viiestotietojen kiiy-
tostii yhteiskunnassa. Lisiiksi osiossa kuultiin
iohtaja Kari Niemisen selostus tyoeliikejiirjes-
telmhn tietosuoj an erityispiirteistii.

Osiossa kaksi "EU tyoeliimiin uudistaja-
na" professori Teij a Tiilikainen tarkasteli kan-
salaisulottuvuuden jiilkeenjiiiineisyyttii integ-
raatiossa ja EMU:n vaikutuksia poliittiselle in-

Anneli Purjo,
kuvassa vasemmal-
la, ja Kirsti
Kuokkanen (mo-
lemmat Eldke-
Fenniasta) pitiv;it
tdrkeind ajankoh-
taisia tyottomyys-
turvaa ja -eliikettd
koskevia asioita.
Osiossa oli useita
hyviii alustuksia ja
kommentti-
puheenvuoroja.

T
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I akeasiantu ntijat yhteenoa Kuvat: Niko Nurmi

Jaakko Tuomikosken mieleen jdi
Harri Skogin esitys ja erityisesti se,
ettii hyvin monien mielestd
" tyottomyyse I ekev i em e r i " pi6e
katkaista.

tegraatiolle sekii liittovaltiota vauhdittavia te-
kijoita.Tutkimusjohtaja Timo Kauppinen tiiy-
densi aihetta esityksessiizin "Suomen tyomark-
kinat Euroopan integraatiossa". Valtiotieteen
tohtori Helka Hytti puolestaan pohdiskeli so-
siaaliturvan kiiyttoii ty6voiman jouston viili-
neen:i.

Osiossa kolme "Varhaiseliikkeet: Jousto
vai kustannus" hallitusneuvos Harri Skog tar-
kasteli eliikeputken ongelmia ja sen mahdollis-
ta laajenemista, kun suuret ikiiluokat liihesty-
vit 55 vuoden ikiiii. Eliikeputkessa on jo nyt yli
70 prosenttia 55 - 59-vuotiaista tyottcimistii.
T[tkija Sini Laitinen-Kuikka kertoi, miten elii-
kejiirjestelmiii k2iytetiiiin tyoeliimiistI poistu-
misen viiylinii mycis muissa maissa.Varatoimi-
tusjohtaja Jorma Leinonen taas perusteli itse
kustannetun vanhuuseldkkeen tarpeellisuutta
j a sii ta aiheutuvia siiiistoj ii tyoeliikej iirj estel-
miille.

Piiiviin piiiitteeksi oli yhtcincn bul'fet. Scn
yhteydessii Ty(ielike-lehti kyseli osallistuiilta
"Mita paivAstii jiii kiitecn'1". Vastauslen mu-
kaan kiinnostavin aihe oli hallitusneuvos Harri
Skogin esitys. (MLT)

Kuvassa oikealla olevan
Kimmo Eskolan (Mela)
ki i n nostuksen herdtti Tei ja
Ti i I i kaisen al ustus, jossa
kasite lt i i n ka nsa I a i sten
niikokulmaa EU :hun. "Se
oli hyvin ansiokas ja
ava rtava es itys. " Ju h a n i
Ra ntamdki (Kela) osa I I istu i
osioon yksi. Hiintii kiinnosti
vat sdhkoinen asiointi ja
hen ki I on sdh ko i sen identi -
teeti n v a rm i sta m i nen, koska
ne ovat osa tulevaisuutta.

Kuvassa edessd olevaa Ritva
Ahoa (Eldke-Fennia) ihastutti
Ti mo Kon sta r i n fi I osofi nen
esitys: "Hiinelle oli laajempaa
ndkemystii eikii puhe ei sisdltd-
nyt pe I kiistdli n I a i n k i rj a i nta. "
P i rkko Ku j an piiii (Varma-Sa m-
po) osallistui osio kolnteen ,
joka tdytti hiinen kaikki odo-
tuksensa. 30 vuotta alalla
to i m i neen a hd nen m i el estiiiin
Tydel dkepd i v d o n el dv i en
asiantuntijoiden
tapaamispaikka.
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Mia lukamoa (l lmarinen)
askar rutt i ri sti ri ita yksityi-
syyden ja julkisuuden
viilille. Yliiohtaia Ritva
Viljasen esitys kiinnosti
e ri ty isesti. Viiestii-
r e k i st e r i ke s ku ksen palv e-
lut monipuolisuutensa ja.4
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Teivo Pentiktinen:

E lakkeel I esi i rtym isiin
mytihentym inen vihentea
vakuutusmaksujen nousupaineita

Kun suuret ikiiluokat alkavat jiiiidii eliik-
keelle, tilalle tulevat ikiiluokat eiviit riitii
tiiyttiimiiiin vapautuvaa tydvoiman ky-
syntiiii. Tiilloin suurtyOtt6myys tulee
muuttumaan tyovoimapulaksi. Tyonanta-
jille tulee suuri tarve pitiiZi kiinni ikiiiinty-
vistii tyontekijOistiiiin, ennustaa professo-
ri Teivo Pentikiiinen tuoreessa Eliiketur-
vakeskuksen raportissaan "Ikiiiintymis-
ongelma ja sen ratkaisu" (1998:13).

Raportissa kuvataan toimia, joilla
ikAiintyvien tyontekijoiden tyriskentely-
olosuhteita voidaan parantaa. Eliikeliiis-
tymisikii kohoaa jo pelkiistiiiin olosuhtei-

den muuttumisen takia. Kehitystii voi-
daan lisZiksi jouduttaa muun muassa te-
hokkailla tiedotus- ja neuvontakampan-
joilla sekii myos eliikejiirjestelmiin tehtii-
villii muutoksilla, jotka kannustavat tyon-
teon jatkamiseen.

Gerontologien lausunnot tukevat ke-
hitystii. Samalla kun vdestdn yleinen elin-
aika pitenee, kohoaa my6s se ikii, mihin
saakka suuri osa ikiiluokista voi jatkaa
tyotekoa ilman kohtuutonta haittaa.

Odotettavissa olevalla, elHkkeelle siir-
tymisen myohentymisellii on suorastaan
dramaattinen vaikutus tyoeliikemenoihin

ja siten myOs vakuutusmaksuihin. Kun
esimerkiksi tyonantajien maksuprosentin
vielii vuosikymmen sitten arveltiin nouse-
van noin 40 prosenttiin, se tulee eliikejiir-
jestelmiin tehtyjen leikkausten ja nyt
odotettavissa olevan eliikeliiistymisen
myohentymisen ansiosta jiiAmiiiin alle 2O
prosentin.

Aikaisemmin peldttiin, ettii eliikekus-
tannukset muodostuvat vakavaksi haitak-
si suomalaisten yritysten kilpailukyvylle
kansainvdlisillh markkinoilla. Nyt voi-
daan sanoa, ettti el2ikejiirjestelmistd tulee
kilpailuetu.
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Tyiieliikemaksut

Tydeliikerahastotoimikunta (TERA) arvioi vuonna 1992, ettd tyonantaiien maksama tyoeldke-
maksu nousee 2030-luvun jdlkeen liihelle 40 prosenttia palkoista. Pentikiiisen laskelmien
mukaan tyonantajien maksu jiiisi vajaaseen 2O prosenttiin. Sen on tehnyt mahdolliseksi ty6-
eldkemaksun jakaminen vuonna 1993 sekd tyonantajien ettii ty1ntekijoiden kesken ja 1990-
luvulla tehnyt eldkeleikkaukset. Lisdksi on oletettu, ettd eliikkeelle siirtyminen myohentyy
keskimddrin kolmella vuodella ja ettii viieston vdheneminen ei jatku 2020-luvun jdlkeen.
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Rekisteri u ud istuksen ykktisvai he
onnistui hyvin

Edellisessii Tydeliike-lehdessd kerrottiin
laajasti Eldketurvakeskuksen rekisteriuu-
distuksesta ja sen ensimmdisen vaiheen
valmistumisesta. Uudet eliikehakemus- ja
eliiketapahtumasovellukset, asianhallinta
ja tosiaikainen, sanomapohjainen tietolii-
kenne luvattiin ottaa kiiyttoon tarkasti ot-
taen maanantaina 16. p?iiviinii marras-
kuuta. Ja ndin mycis tapahtui. Monivuoti-
nen hanke oli saatu ensimmdiseen suu-
reen vdlitavoitteeseensa. Onnittelut teki-
joille niin ETK:ssa,TKP-Tiedossa, Octe-
lissa kuin eltikeyhtioissri ja -laitoksissa-
kin!

Tyoelakejiirjestelmd on ottanut aimo
harppauksen manuaalisesta lomakkeiden
kasittelystA ja suurten tietomddrien erd-
ajoista kohti tiiysin koneellista ilmoituslii-
kennettS.

Tav allis e s ti nti in s uu ris s a <t p e ra a t io is s a v i i-
me i s e t t e s t atr s p ii iv ii t j a - v i i ko t k i n e le t iidn
kuumeisissa tunnelmissa. Miten oli tiissii
tap aukse s s a, o s a sto p ti iilli k kci J orma N ie-
minen ETK:n tietojiirjestelmiiosostolta?

-Tottakai silpiniiii riitti. Otimme ker-
ralla kiiyttoon 3-4 vuodcn tyon tuloksen.
Mukana on ollut paljon eri osapuolia ja
ihmisiiikin pari sataa. Viimeiset viikot
vaativat kovaa venymistii. Kiiyttrionottoa
edeltdneend viikonloppuna touhussa oli
kiinni yhteensd toista sataa henked eliike-
laitoksissa ja meillii.
Miten tiimii vaihe onnistui?

- Sudenkuoppia tZillaiseen vaiheeseen
kyllii aina riittaa, mutta niistdkin selvit-
tiin. Onnistuimme tosi hyvin varsinkin
kun ottaa huomioon, ettii otimme kiiyt-
t66n eritt2iin laajan ohjelmakokonaisuu-

den ja paljon uutta teknologiaa.
- Saimme konversiot liikkeelle edeltii-

vdnd keskiviikkona ja testaukset viikon-
loppuna. Kaikki meni nappiin. ja tuotan-
to kiiynnistyi hienosti ja ajallaan maanan-
taina, kertoi Nieminen.

Rekisteriuudistuksen seuraava tarkea
etappi hiirimrittiiii jo kuitenkin edessd:
uusi tyosuhderekisteri otetaan niiillii nii-
kymin kiiyttrion lokakuussa 1999. Sen
konvertointi ja vuosituhannen vaihtee-
seen mennessa tehtaviit muutostyot
ETK:n tietojiirjestelmisszi kantavat nimed
Vuosi 2000-hanke. Se jos mik2iiin on kriit-
tinen koko tyoeliikejrirjestelmdn toimin-
nan kannalta - jos sitii oli jo tiimii ensim-
mdinenkin vaihe

Jouko Moilanen

tiiyttiim?insii hakemuslomake.
Vanha el2iketiedon tietopankki

ELMO on poistettu uudesta palvelusta
ja tallennettu cd-rom-levykkeelle mah-
dollista myohempiiii kdyttciii aj atellen.

Puitteet uudelle internet-palvelulle
on siis luotu. Niihtiiviiksi jiiii millaisek-
si niin vakuutetut kuin myds tyoeliike-
jiirjestelmiin asiantuntijat kokevat uu-
den ETK:n palvelun. Toivommekin vil-
kasta keskustelua ja lukuisia komment-
teja internet-sivuistamme. Tiilloin autat
meita edelleen kehittiimiiiin verkkopal-
veluamme.

ETK:n
uusituilla
nettisivuilla
vuorovai kutusta I isiitty
Ekiketurvakeskuksen uudet internet-si-
vut avautuivat joulukuun alussa. Inter-
net-palvelu on suunnattu etupaassa ta-
vallisille kansalaisille, vakuutetuille. Sa-
malla sivujen uusimisen yhteydessii
muuttui osoite, joka on nyt http://
www.etk.fi.

Vakuutettuj en tietotarpeita varten
sivut on jaettu kahdeksaan eri osioon,
joista vakuutetut loytiiviit vastaukset
yleisimpiin etsimiinsd kysymyksiin. Li-
siiksi asiakkaalla on mahdollisuus pal-
velun oman hakurobotin avulla etsid
tietoa valitsemastaan aiheesta tai vaik-
kapa keskusteluosiossa jiltttiti kysymys
asiantuntijan vastattavaksi.

Perusajatuksena on siis ollut vakuu-

tettujen yhii parempi palvelu sekd vuoro-
vaikutuksen lisiiiiminen vakuutetun ja
Eliiketurvakeskuksen viilillZi. Muita uusia
palvelumuotoja ovat lomaketulosteet
sekii mahdollisuus laskea karkea eliikear-
vio omasta tyoeliikkeestii.

Hakemuslomakkeista ETK:n sivuilta
loytyviit ttill2i hetkellii yrittrijille tarjotta-
vat v- ja yt-lomakkeet sekd ns. liihetetyn
tyontekijiin todistus. Liihiaikoina palve-
luun on tarkoitus liittaA loputkin ETK:n
lomakkeet sekri kaikki eliikehakemuslo-
makkeet. Aluksi lomakkeet ovat ainoas-
taan tulostettavissa, mutta myiihemmin
mycis niiden taytto on mahdollista asiak-
kaan omalta koneelta. Asiakkaan tarvit-
see siis vain lopuksi allekirjoittaa itse
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TEL-indeksit
vuonna
1 999
Tyokyvyttomyyseliikkeet ja muut TEL-
indeksiin sidotut etuudet nousevat ensi
vuoden alusta runsaat 2,3 proscnttia ja yli
65-vuotiaiden eliikkeet nousevat vajaat
1.6 prosenltia. Sosiaali- ja tervcysministe-
rio on vahvistanut palkka- ja hintatason
muutosten perusteella ensi vuoden TEL-
indeksiluvut. Aktiivi-ikiiisten TE,L-indek-
siluku on 1U68 ja eliikeikiiisten 1tt12.

TEL-indeksilukujen muutos korottaa
kaikkia ansioeldkkeitii seke liikenneva-
kuutus-, tapaturmavakuutus-, sotilasvam-
ma- j a sotilastapaturmakorvauksia. TEL-
indekseihin sidottuja ovat mycis sukupol-
venvaihdoseliikkeet, luopumiseldkkeet,
luopumistuet ja -korvaukset, rintamave-
teraanien varhaiseldkkeet. kuntoutusra-
han vdhi mmilismiiZirii. omaishoidon tuen
vdhimmdismii2irii j a perhehoitaj ien palk-
kio.

Lisiiksi TEL-indeksiii kiiytetiiiin
muun muassa sairaus-, iiitiys-, isyys- ia
vanhempainrahoj en j a erityishoitoraho-
jen tuloraj ojen mddrittelysszi.

Alle 65-vuotiaiden TEL-indeksi miiii-
riiytyy puoliksi ansio- ja puoliksi hintata-
son muutosten mukaan. Yli 65-vuotiai-
den TEL-indeksi miiiiriiytyy 80-prosentti-
sesti hintatason ja 20-prosenttisesti palk-
katason muutosten mukaan.

Korotukset nostavat tyoeliikkeitii, li-
siieliikkeitii ja muita TEL-indeksiin sidot-
tuja etuuksia yhteensd noin I 200 miljoo-
naa markkaa.

Tvtieltkkeen EU-virkamiehille
liskentaopas nyt eliikekertymtn
mytis ruofsiksi ' siirto-oikeus

Viinikorin
voitti
Tapio Vierula

Uusittua tyoeliikkeen laskentaopasta on
nyt saatavilla myos ruotsinkielisenS.
Laskentaopas on tarkoitettu oppikirjaksi
j a kiisikirj aksi eliikkeenlaskentatietoj a
tarvitseville. Oppaan tiedot tarkistetaan
kahden vuoden vrilein. Siind pyritiiiin luo-
maan kuva yksityisen puolen tyOeliikkei-
den laskennasta esimerkkien avulla.

Piiiipaino on TEL:n mukaisclla las-
kennalla, mutta jokaisen lain erityispiir-
teet tuodaan myos esiin.

Opasta voi tilata Eltiketurvakeskuk-
sen postituksesta. puhelin (09) 1511. Op-
paan hinta on 30 markkaa.

EU-virkamiehille ja E,U:ssa tilapiiisesti
tyoskenteleville on tulossa oikeus siirtiiii
Suomessa ansaittua elaketta Euroopan
yh teisoj en eliik ej iirj este lmiiiin j a EU-elii-
kettd Suomen eltikejilrjestelmAdn.

Asiaa koskeva lakiehdotus annettiin
eduskunnalle marraskuussa. Se perustuu
neuvoston asetukseen. Lain on tarkoitus
tulla voimaan mahdollisimman pian.

Siirto-oikeus koskisi tyo- ia virkaelilk-
keita. yrittajdtoiminnasta saatavia elzik-
keitii ja rekisteroityjii lisiietuja. Kansan-
eliikeoikeutta ei voisi kuitenkaan siirtiiii.

Euroopan unioniin toihin menevd voi-
si siirtilii Suomessa ansaitsemaansa eldke-
oikeutta vastaavan piirioma-arvon EU:n
eliikej iirj estelmiiiln. Palvel ussuhteen pdti-
tyttyii hiin voisi palauttaa, laissa maaritel-
tdvien edellytysten tiiyttyessii, E,U:ssa
karttuneen eliikeoikeuden Suomen jdr-
jestelmiiiin.

Eliikeoikeuden palauttaminen takai-
sin Suomen eliikej iirjestclmiiiin edellyt-
tiiii, ettii henkilcille ei ole syntynyt oikeut-
ta EU:n eliikejZirjestelmdn vapaakirjaan.
Oikeus vapaakirjann eli aikanaan EU:sta
maksettavaan vanhuuseliikkeeseen edel-
lyttiiii viihintiiiin 10 vuoden tydskentelyii
EU:n palveluksessa.

Alle 10 vuotta E,uroopan unionissa
tyoskentelevi henkilo saa palvelussuh-
teen pdattyessd erorahan, iosta voidaan
Suomen eliikejiirjestelmddn palauttaa
osuus. joka on tiiiiltii aikoinaan siirretty
yhteison cliikej iirj estehnddn.

Merimieseldkelain (MEL) mukainen
vakuutusmaksu on 20 prosenttia, josta
sekd tycinantajan ettii tyontekijan osuus
on 10 prosenttia.

MYEL- ja YEl-vakuutusmaksun pe-
rusprosentiksi vahvistettaneen 21,0.

Tyoeliikepiiivillii ETK:n yrityskuvatutki-
mukseen osallistuneiden kcsken arvottiin
laadukas viinikori. 533 arvontalipukkeen
jiittitneiden joukosta onnetar suosi Thpio
Vierulaa, Telasta. Yrityskuvakyselyyn
vastasi 468 henkiloii.

Kiitokset vield kerran kaikille osallis-
tuneille ja onnea voittajalle!

tvtielike-
vakuutuimaksut

Vuoden 1999 Tyoeliikevakuutusyhtiot ovat jattaneet
sosiaali- ja terveysministeri6lle hakemuk-
sen, jonka mukaan keskimii2iriiinen pien-
tyonantajien TEL-vakuutusmaksu sitilyisi
ensi vuonna ennallaan. Tiill6in se olisi
21,5 prosenttia palkoista. Vakuutusmak-
suun sisdltyy tyontekijoiden osuus, joka
on 4,J prosenttia. Tyonantajien osuus
maksusta olisi siten 16,8 prosenttia.

LEl-vakuutusmaksu on 22,2 prosent-
tia ja TaEl-vakuutusmaksu 16,0 prosent-
tia palkoista. Kummassakin maksussa on
mukana palkansaajien vakuutusmaksun
osuus 4,7 prosenttia.
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Edellisessii Tyoeliikkeen
numerossa kerroin sosiaali-
turvan suunnitelmista naa-
purissamme. Kirjoituksen
painoon menon jiilkeen
ovat monet asiat huonontu-
neet.

Tuorein talousromahdus
lykkaa valtiollista eliikettii
koskevat suunnitelmat pit-
kiille tulevaisuuteen. Tdmd
koskee erityisesti ajateltua
rahastoitua osaa elzikkeestd.

Jiilleen aktuelli ongelma
on, mistd saada rahat juok-
sevien el2ikkeiden maksa-
miseen. Vaikka ne ovatkin
raha-arvoltaan alentuneet,
niiyttii2i eliikkeiden viiviisty-
mistii tapahtuvan. Sama il-
mi6 on pitkaan vallinnut
myos palkkapuolella. Elii-
kerahaston tilannetta on
yritetty parantaa siiiitiimiillii
v?iliaikaisia maksunkoro-
tuksia. Ne eiviit kuitenkaan
auta, kun maksuperusta
kaiken aikaa rapautuu.

Yksityisiii eldkerahasto-
ja koskeva laki tuli voimaan
tdmdn vuoden alussa. Vaik-
ka laissa on puutteita, tarjo-
aa se periaatteessa mahdol-
lisuudet yrityksille ja yksi-
tyisille ostaa eldkevakuu-
tuksia. Tosin tiiydentiiviii
ohjeita kaivataan monessa
kohtaa.

Olennaista tietenkin on,
voidaanko luottaa siihen,
ettii niimii yksityiset eliik-
keet aikanaan maksetaan.
Tiillaisen luottamuksen il-
mapiirin syntyminen ottaa
taas pitkiin ajan.

Seppo Pietiliiinen
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Fennia-ryhmii

Varatuomari Horri Christensen on nimitet-
ty 15.10. 1998 alkaen Fennia-ryhmiiein laki-
asiainyksikkoon sijoitus- ja henkivakuutus-
juridiikan johtavaksi lakimieheksi. Hfrncn
vastuualucenaan on lisdksi sijoitustoimin-
taan ja henkivakuutuksecn liittyvi veroju-
ridiikka.

Christcnsen siirtyi uuteen tehtavdan
Varma-Sammosta, jossa hiin toimi vakuu-
tusjuridiikasta vastanneen osaston osasto-
piiiillikkonii.

Sosionomi. StiL-ET Marja-Liisa Lehtinen
on nimitetty l.l0.199U alkaen Eleike-Fenni-
an viestintiipziiillikoksi. Hdnen vastuualu-
eenaan on elzike- ja sosiaalivakuuttamiseen
liittyvii viestint:i asiakkaille, sidosryhmille
ja henkilostolle.

MELA

Maatalousyrittiijien elliketaitoksen (Mela)
yliliiAkariksi on valittu 1.1 1.1998 alkaen
liiiiketieteen lisensiaatti, kar diologi M a tt i
S a a r i n e n. Tehtzivzi vapautui, kun yliliiiikiiri
Arto Nuuttila jzii vanhuuscliikkeelle.

Saarinen on aicmmin toiminut Melan
yliliiiiklirinii vuosina 1970 - 1984. Tiimzin
jiilkeen hiin jatkoi Melan asiantuntijaliiii-
kiirinii 31 . 10. 1998 asti.

LEL Tytieliikekassa

Asiakaskoulutuspiitillikoksi vakuutustoi-
minnon asiakaspalveluyksikkoon on nimi-
tetty merkonomi Antti Lindfors. Hdn on
aiemmin toiminut tiedottajana yritys- ja
jiirjestopalvelut -yksikoss5.

Verdandi

Filosofian maisteri Nina Karlssotr on nimi-
tetty kenttdhallinnon jiirjestelmlsuunnitte-
Iijaksi Henkivakuutusosakeyhtid Verdan-
diin.

Valtiontieteen maisteri Gunilla Btickroos
on nimitetty toimitusjohtajan assistentiksi
Verdandi-yhtioihin. Hiin toimii toimitus-
johtajan j a varatoimitusjohtajan assistent-
tina ja sen lisiiksi hiin vastaa sisdisestzi ja
ulkoisesta tiedottamisesta.

Marja-Liisa Lehtinen,
Eliike-Fennia

Antti LindJbrs,
LEL TyOeltikekassa

Harri Christensen,
Eliike-Fennia

Saarinen Matti,
Mela

Nina Karlsson,
Verdandi

Gunilln Biickroos,
Verdandi
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Economic growth and later
retirement wilI guarantee
payment ot pensrons

The future of the Finnish statutory
earnings-related pension scheme stands
on solid and firm ground. There is no
catastrophe, nor a pension bomb. in
sight that would justify another view.
However, everything has its price. This
means that if the trend towards early
retirement persists, the rate of
contribution will have to be raised
because of increasing longevity. If
pension expenditure surges. pension
benefits need to be redesigned. In the
end, it will be down to finding out how
much people are willing to pay for their
pension. If they want to retire early,
they will have to pay more for their
pension. If they are willing to pay a
higher contribution on their earnings,
the present scheme will stand firm.

Pekka Parkkinen, head of research
at the Government Institute for
Economic Research,VATT, has made
an analysis of pension expenditure
applying three different scenarios, i.e.
the base scenario. an optimistic scenario
and a pessimistic scenario.

The base scenario is Parkkinen's
vision of the future. This is the scenario
he finds to be closest to the truth. The
following assumptions were used: the
rate of economic growth will be around
l.T"h,unemployment will go down,
wages will increase in line with
productivity, birth rates will remain
stable, average life span will increase by
one year during each decade and the
current trend towards early retirement
will persist. The outcome of the
calculation varied somewhat, depending
on whether the effective yearly return
on the pension reserve funds was set at
4o/o or at O"/" .

According to the base scenario, the
TEL contribution will rise by around 8
percentage points from 21 .5Y" to 30%
over the next five decades. During the
same period, the proportion accounted
for by pension expenditure in the GDP
will grow from1.2"/" to 75"/", which is
less than in the four years during the
recession. The drop is attributable to
increasing longevity, which will add to
pension expenditure more than the
retirement of the baby-boomers. The
analysis of Parkkinen clearly indicates
that postponed retirement would be a

very efficient measure for cost containment.
In addition to the base scenario.

Pekka Parkkinen also worked out an
optimistic scenario based on a higher
rate of growth, higher level of
employment and postponed retirement.
As much as he would like this scenario
to materialize, he finds it too good to be
true. In contrast, the pessimistic
scenario would imply poor economic
growth, high rates of unemployment
and a rising trend towards early
retirement. If materialized, this
development might lead to a pension
bomb and other catastrophes, but he
doubts matters will take this course.

Rehabil itation targeted
to working age population
A government report on rehabilitation
was submitted to parliament in October
this year.The report covering the years
1992-1997 shows that there has been an
increase in both the number of
rehabilitees (20%) and the total costs
for rehabilitation (277") since the
reform of rehabilitation legislation in
1991.This means that rehabilitation is
the only field of social policy that has
been allocated more resources during
the slump years.

In rehabilitation, current focus is on
providing rehabilitation services to the
population of working age. Maintenance
of the work capacity of elderly
employees is the prime objective. Other
major objectives include better
employability of challenged and long-
term unemployed people. To this effect,
several projects have been launched,
concentrating on measures promoting
work capacity, assessment of disability,
early identification of the need for
rehabilitation and improvements in the
methods of rehabilitation aimed at
working age people.

Maintenance of the work capacity of
an ageing workforce will continue to be
the most important challenge of the
future. It is necessary that public health
services and occupational health
services become more efficient in
identifying the needs for rehabilitation
and finding appropriate channels for
referring people to rehabilitation.The
measures of rehabilitation should be
more closely integrated with the
activities in the workplace, and greater
cmphasis should be placed on the

contribution of the rehabilitee himself,
in that he should take a more active role
in planning and implementing his own
rehabilitation programme.

Better co-ordination and closer co-
operation between the public bodies
involved in providing rehabilitation
services is also needed. There are still
many gaps and overlapping services in
the system despite the specific
provisions on co-operation that were
included in the individual acts on
rehabilitation in connection with the
reform of 1991.

Eoual rishts to suoolementarv
ptinsion"introduc6d in Finlanil

The Act on equal rights to voluntary
supplementary pension for men and
women took effect on I December 1997
in Finland. The Act was passed because
of the amendment to the EU Equal
Rights Directive following the Barber
ruling by the ECJ.

The labour market organisations
agreed on the conditions for introducing
equal rights for men and women: the
rights to pension and other supplementary
benefits were to be equal irrespective of
sex. no additional costs were to be
incurred through this and no
exemptions from liability were to be
granted. Simultaneously, however, the
organisations wanted to keep the
situation intact. They were reluctant to
raise the pension age for women and to
lower the pension age for men.

Companies were given the choice
between raising the pension age for
women, lowering the pension age for
men and giving employees the right of
choice. The simplest approach would
have been to give men the same
benefits as women, but this would have
been the most expensive way. Thus, it is
hardly surprising that very few
companies adopted this approach and
lowered the pension age for men.
Equally few companies adopted the
opposite approach and raised the
pension age for women. Most of the
companies with supplementary pension
plans applied section 3 of the Act
according to which the employees
where given the right of choice between
different pension ages. Basically, most
women and the majority of men chose
their former pension ur"' 

,r1o puttonen
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Eltike-Eetu on
mukava, joskus
hiukan tireii vanha
herra vai rouvako
lienee, joka nimi-
merkkinsti anta-
masta suojasta
esittiiti mieli-
piteiliiiin.

LUOSTARIN
PUUTARHASSA

Piiiviin Thloussanomat luettuaan Eetu otti kiiteensd ystiiviilaitoksen tehden ja loy-
si siitii kiintoisan haastattelun. Siinii sanottiin. ettii eliikelainsiiiidzinto ei olekaan
viidakko vaan puutarha,jota on vaalien hoidettuja hoidetaan vastakin.

- MikA metafora. Eetu huudahti. Nyt saavat tyoeliiketiedottajat kokoelmiin-
sa uusia, tuoreita fraaseja. Eetu muisteli kauan sitten nzikemddnsd filmiii: Mis-
ter Chance.

Odottaessaan vaimon tekemdn sopan valmistumista Eetu atkoi miettiii lakipuu-
tarhaa. "Siinii on yksi iso kukkapcnkki ja ainakin seitsemiin pientii. Mutta ei se
mitaan, iso TEL-penkki lainaa kasvustojaan myos pienemmille. Kahdessa, sinAn-
sA yritteliaAsti hoidetussa penkissri on tukikeppejzi, toisessa hyvinkin tiuhassa.,,

"Varhaislajikkeita on paljon, ja niitd kiiytetiiein aivan liikaa. Ahkerat kzidet ovat
leikanneet pensaista turhat ronsyt ja pykiiliit kasvavat niin hienoissa riveissa ettd. . .

Uutta maata muokataan kuuliaisesti. tilaajan pelkiistii sormen ojennuksesta. Vhd-
riioppisct ankeroiset, iinkyrlit ja muut otcikiit suihkutetaan alas jo ilmassa ennen
kuin ehtiviit suuosiaan avata."

Eetulle tuli mieleen kiinalainen viisaus puutarhanhoidon tiirkeydestii ja hiin
alkoi arvostaa naitd tyotovcreitaan.

Puutarhan nurkkaan on haudattuna eliikepommi. - Jos site nyt on koskaan ol-
lutkaan, Eetu muisti lisiitii.

Makkarasoppaa lusikoidessaan E,etu kysyi vaimolta, etta mika se sellainen
purho on.

- Purho on putkilolaji, joka helposti peittaa alleen muun kasvuston. Yksivuo-
tinen, vastasi vaimo.

- Se on sitten tainnut olla painovirhe. on varrnaan tarkoitettu purjoa, totesi Eetu
ja pyysi lisliii soppaa.
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