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YUELAKE # sisdrtti

AJASSA
rYO r lArer Anr r s_rr l v Arrr
HARKITTAVA MYOS
RAKENTEELLISIA MUUTOKSIA 2

Valtiovarainrninisterion tuoreen budjetti-
piiiil likon Tirro Viherkentdn mielestd tyiielii-
kejiirjestelmiin on syytd rniettid avoimesti
erilaisia kehitysvaihtoja, jopa laajoja raken-
teellisia muutoksia. Sita edellyttAii jo jiirjes-
telmdn suuri kansantaloudellinen merkitys.

ALAIKARAJAN
ALENTAMISESTA POTKUA
OSA-AIKAELAKKEELLE 11

Osa-aikaeliikkeen ikdrajan alentaminen 56
vuoteen heindkuun alussa antoi potkua osa-
aikaeliikkeelle siirlymiseen. Osa-aikaeldke-
liiisiii oli elokuun lopussa noin 8 700 cli
1 400 ekikkcensaajaa enemmdn kuin kesd-
kuun lopussa.

OPETTAJ IEN ELAKETU RVAAN
MUUTOKSIA ENSI VUODENALUSSA 11

Kaikki opettajat eivdt cndd ensi vuoden alussa
kuulu valtion eldkelain piiriin. Opettajien
eldketurvan jiirjestiiii kyseisen koulutuksen
jarjestiijii.

ISO RATAS PVONAHTAA 16

Eldketurvakeskusen rekisteriuudistus on
pistettd vaille valmis. Uudet eldkehakernus- ja
eldketapahtumasovellukset otetaan kiiyttorin
16. marraskuuta. Uudistus toteutuu suurin
piirtein asetetussa aikataulussa.

ITSE ASIASSA KUULTUNA
ELAKENEUVONTAA 90 VUODENKOKEMUKSELLA 4

Anneli Ahonen, Leena Hyvcinen ja lnger
Koskinen palvelevat Eldketurvakeskuksen
eldkeneuvojina yhteensd 90 vuoden koke-
rnuksella.

TUTKITTUA
SUOMEN KILPAILUKYKY
NYKYISIN HYVA 24

Tunnustetun sveitsildisen IMD:n laa.1a-
alainen vertailu osoittaa. ettd Suomen kil-
pailukyky on nykyisin hyvii. Vakaa talous-
kehitys on orniaan l6hivuosina vield paranta-
maan Suomen asemaa.

ELAKETURVAKESKUKSEN
REKISTERIOTTEISSA ..
PUUTTEITA YHDESSA _
KAHDESSA TAPAUKSESSASADASTA 28

Yhdessii kahdessa rekisteriotteessa sadasta
on puutteita TEL-tydsuhdetiedoissa. Tosin
viisi sadasta otteen saaneesta tiedustelee
tyriskentclytiedoistaan. Trirnii kriy i lrni Eliike-
turvakeskuksen selvityksestd.

FAKTAA
OPPI KIRJOJEN ELAKETIEDOT
KOHENTUNEET VAIN VAHAru 6

Oppikirjojen eldketiedon mii2irii ei juurikaan
ole lisddntynyt kuudessa vuodessa. Ainoas-
taan kansainvtilisyys ja kansantalouden mer-
kitys ovat tuoneet eldkeasiat esille uudesta
ndkokulmasta.

LUENNOITSIJOIDEN
ELAKETURVAS.SA
EPASELVYYTTA 8

Eldketurvakeskuksen kantaa on monesti tar-
vittu TaEL:ssa erityisesti fycisuhteen ja yrit-
tiijyyden vdliseen rajanvetoon. Asialla ovat
useimmin olleet luonnoitsijat, esitelmciitsi-
jiit ja muut opetustyotd tekevdt.

NUORTEN ELAKETURVASSA
SUURIA EROJA ERI MAISSA 12

Nuorlen eldkkeen karttumiselle asetetut ala-
ikiirajat, tiiyden eliikkeen karttumisaika ja
eldkkeen mycintdmiseksi vaaditut viihim-
mdisvakuutusajat vaihtelevat suuresti eri
maissa. Tarkastelumaina olivat Saksa, Rans-
ka, Iso-Britannia, Italia. Tanska, Ruotsi ia
Suomi.

AJAN LYHYT HISTORIA
ELAKKEIDEN
TALOUSTIETEESSA 14

Aikahorisontti vaikuttaa olennaisesti kaik-
keen piiiitoksentekoon. Yksikertaistaen voi-
daan todeta, ettd mita pidempi aikahorisontti
sitii peruuttamattomampi ja lopullisempi
pddtiis on.

KILPAILEVIA NAKEMYKSIATYOKYVYSTA 26

Tydkyvystii ja sen yllApitamiseta puhetta
riittdd. Mutta mistd puhutaan, kun tyokpystii
puhutaan.
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Valveutuneet nuoret yliopistoista, oppilaitoksista ja tytieliimiin jiirjesttiistii
osoittavat kiinnostusta eltikeasioihin. He kyselevtit kustannuksista, tivaavat
perusteiden pitdvyyttii ja vertailevat erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Niin pit.iiii-
kin.

Ennen kaikkea nuoret kysyviit, mitii eliike minun kannaltani merkitsee,
mitii tarkoittaa eldkkeen karttuminen. Ensimmiiisen kesiityopaikan tilinauhasta
he ndkivdt, ettii palkasta on pidiitetty 4,7 prosenttia tydeliikemaksua: Mikii
tiimii on?

Nuorille selitetdiin, ettii tilinauhassa niikyvii maksu on vakuutusmaksu, ei
vero. Tyoeliikemaksua ei keriitii valtion yhteiseen kukkaroon ja jaeta sieltii
erilaisiin hyviin tarkoituksiin. Tyoeliikemaksullaan nuori palkansaaja saa va-
kuutusturvaa tyttky\,ytttimyyden varalta.

VaiL:ka riski tulla tyolqrvyttdmiiksi nuorella i?illii on pieni, on eldke-etuuden
arvo sitiikin suurempi. Tyrikyvytttimyyseliike yhden vuoden tyosstiolon jtil-
keen on runsas puolet palkasta ja sitii maksetaan loppueliimiin ajan, jos tyoky-
vyttomyys on pysyve.

Eliikkeen karttumisen 23 vuoden alaikiirajan perusteita on sen sijaan vai-
kea ymmiirreffSviisti selitttiii. Nuorten mielestii tyrieliikejii{estelmii ei kohtele
heitii oikeudenmukaisesti. Nuorten argumenttien mukaan el?ikkeen tulisi
karttua kaikesta ansiotyostii, pitiiisi olla suora putki maksun ja eliikkeen v?ilil-
lii, vakuutusperiaatetta pitiiisi noudattaa.

Nuoret ovat pitkiiiin vaatineet 23 vuoden alaikiirajan poistamista. Monet
tahot, kuten SAK, ovat ottaneet alaikiirajan kehityslistoilleen.

Ttillti hetkellii kysymystii selvitetiiiin asiantuntijatahoilla ja lasketaan eri-
laisten vaihtoehtojen kustannuksia. Piiiitokset tehdiiiin aikanaan tyomarkkina-
jti{estdjen neuvottelupoydiissii, jossa ainoa ongelma on raha. Tytieltikemak-
sua ei haluttaisi nostaa.

Nuorten kiinnostus tyoeliikeasioihin on sitiikin ilahduttavampaa, et!5kou-
lujiidestelmtin heille antamat tiedolliset valmiudet ovat valitettavan viihiiisiti.
Oppikirjojen sisiilt6ti on selvitetty useampaankin kertaan Eliiketurvakeskuk-
sessa. Yleispiine niissii on, ettl eliikeasiaa on perin viihiin.

Opettajien aktiivisuus soveltuvan sisiilldn suunnittelussa on sen vuoksi
erityisen tiirketiii. Tavoitteena on, ettd nuori saisi realistisen kuvan siitii yhteis-
kunnasta, jonka palvelukseen hdn astuu. Tiihiin kuvaan kuuluu eliikejiirjestel-
mii, joka toteuttaa sukupolvien viilistii oikeudenmukaisuutta.

Nuorten tulisi hahmottaa, ettri 80 eliikemiljardia on makrotasolla osa
modernia eliimiinkaarta. Jokainen on sen alku- ja loppupiiiissii saajien puolella,
keskivaiheilla maksaj an paikalla.

Oppikirjoja tiiydentiimiiiin tyoel?ikejtidestelmii on liihettiinyt oppilaitoksil-
le valmista opetusmateriaalia. Ttiydennysmateriaali ja tiimii Tydeliike-lehti
ldhetetilin samoille tahoille. Mukana on my6s uusi Korvamerkki, ensimmiiinen
vakuutetulle suunnattu lehti. Sen syntyhistoria kuuluu osana ajan merldceihin.
Vakuutetun painoarvo kasvaa. Yhii tiirkeiimmiiksi tulee, eftiijokainen, nuori tai
vanha, kiinnostuu omasta eliikevakuutuksestaan ja ymmiirtiiti sen keskeiset
perusteet.

Nuoret ja
tyoeldkevakuutus
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Va ltiovara i nm i n isterion
tuoreerr budjettip;ieil I ikain

Timo Viherkentdn
m ielest;i

tytrel ;il<ej arjestel m a r.rn

tr,rirn i nut voittopuol isr:sti

hyvin, jrspa

esimerkillisesti.
Siit;1 huolimatta on
avo i nresti m ieti tt.1v;i

erilaisia
keh itysva i htr.rehtoj a

- myi.rs laajr"rja

ral<enleel I isia muutoksia.
Sit;i edel I yttii;i jr:r

tyilel Akej;lrjestel mi n su u ri

l<ansantaloudelIinen
merkitys.

Tyoeliikkeiden kustannuskehitykseen Viher-
kenttd suhtautuu maltillisesti. Hiin ei usko
eliikepommin uhkaan, vaan kiittelee j tit' estel-
mdn tekemiii rakenteellisia uudistuksia:
- Ne ovat selviisti parantaneet tulevaisuuden
niikymiii, ja nykyisten laskelmien mukaan el6-
kemenot ovat hallinnassa.

Viherkenttii kuitenkin muistuttaa, effd ikii-
rakenne muuttuu seuraavan 30 luoden aikana
siten, ettii eldkekusknnusten osuus kansan-
tuotteesta kasvaa hyvin dramaattisesti. Siihen
t|ytry suhtautua iiiirimmiiisen vakavasti.
Lisiiksi pitiiii muistaa, eftA fyoeliikejiirj estel-
mZissd puhutaan niin suurista summista, ettd
koko ajan on jollakin tavalla aivonystyroita
hierottava jtirjestelmiin kehittiimiseksi.

Imu eldkkeelle on edelleen suuri. Myos
siitii budjettipiiiillikko on huolissaan - ja
etenkin 55-64-vuotiaiden osalta. Varhainen
eliikoityminen on vakava ongelma sekii kan-
santaloudellisesti ettd viiestrirakenteellises-
ti. Asian parantamiseksi Viherkentt?i periiiin-
kuuluttaa tyrieltimiin laadun pikaista korjaus-
ta. Tarkeaa olisi saada myris yleinen asenne
ty6nteolle myonteiseksi.

Palkansaajan omavastuun
lisiiykselli puolensa

Viherkentiin mielestii palkansaajan tydeliike-
maksu parantaa omalla tavallaan jiirjestelmiin
ja eliikemenojen liipiniikyvyyttii ja havainnolli-
suutta. Sen korottamista pitiiti huolella mutta
ennakkoluulottomasti harkita. Sillii on puolen-
sa ja puolensa. Maksun korottamistahan on
aiemmin esittiiny nimenomaan valtiovarain-
ministerio.

- Merkityksensii voi olla silliikin, minkii
suuruinen palkansaajan oma verokiila koko-
naisuudessaan on. Jos voimakkaasti lisiitiiiin
palkansaajan osuutta, seuraako siitii joitain
erillisiii haittavaikutuksia. Jos palkansaaj a ko-
kee TEl-maksut tiiysimiiiiriiisesti veroina,
kannustaako se huonommin esimerkiksi tyrin-
tekoon kuin nykyinen jiirjestelmii, pohtii
Viherkenffi.

siirtlinyt listiti niiitii kustannuksia tyonantajien
kannettavaksi.

- Mutta on totta, ettei valtio ole pystynl't
tavoitteiden mukaisesti alentamaan niitli mak-
suja, joilla rahoitetaan tyoh<in liittymiitontii
sosiaaliturvaa. Tavoite on perusteltu ja se voi
olla hyvin myos seuraavan hallituksen ta-
voitteena. Ongelmanahan on ollut rahan puu-
te. Sellaisia maksunalennuksia, jotka ty<in
hintaa ja tycin kokonaisverokiilaa alentavat,
voidaan tyollisyysniikokohdista pitiiii tavoi-
teltuna.

- Tiirkeimpiinii tiillii hallituskaudella on
pidetty kuitenkin tulonsaajan omien verojen ja
maksujen keventdmistd, Viherkenttd puolus-
taa.

Veroaste
laskusuunnassa

- Veroasteen alentamisessa on edetty, joskin
hitaammin kuin monet toivoisivat. Ensi vuon-

na veroaste on alenemassa 47,2:sta 45,8:aan
eli 1,4 prosenttiyksikko2i BKT:stii laskettuna.
Mullistavaahan se ei ole, mutta edistystii joka
tapauksessa. Thrvetta veroasteen alentami-
seen on edelleen, sillii kansainvdlisessd ver-
tailussa Suomi pysyy pikemminkin korkean
kuin matalan verotuksen maana.

- Julkinen menotaloutemme on siten ra-
kennettu, etfj Suomesta on vaikea veroparatii-
sia saada. Mahdolliset veronkevennykset
tulevaisuudessa pitiiisi tdysipainoisesti suun-
nata tuloverotuksen alentamiseen. Liikkuma-
varan saamiseksi muun verotuksen mahdolli-
sen alentamisen pittiisi olla melko pidae-
viiistii.

- Painopisteen siirtdminen pois ansio-
tuloverotuksesta on vaikeaa, koska korvaavia
tuloja ei juurikaan ole. Myoskin toisen verot-
tajan eli kuntatalouden asema on nyttemmin
vaikeutunut. Sikiili kuin kunnilla on verotus-
korotuspaineita, toivoisin jo tyollisyysntiko-
kohdista niiden kanavoituvan kiinteistriveron
nostamiseen, budj ettipiiiillikkci ehdottaa.

Eliikeliisten verotukseen
eisuuria helpotuksia

Miteen dramaattista helpotusta eliikeliiisten
verotukseen Viherkenttd ei lupaa.

- Eliikeliiisten korotettuja sairausvakuu-
tusmaksuja alennettiin ensi r,uodelle 0,3 pro-
senttiyksikkod enemmdn kuin muiden veron-
maksajien.

Viherkenttii muistuttaa, ettei eliikeliiisten
ja palkansaajien verotusta voi verrata pelkiis-
tiitin korotetun sairausvakuutusmaksupro-
sentin perusteella. Eliikeliiisillii on elZiketulo-
vdhennys, jota taas palkansaajilla ei ole.

Eliiketuloviihennyksen poistamista koko-
naan ja siirfymistii Ruotsin mallin mukaiseen
bruttoverotukseen Viherkenttii pittiii moni-
tahoisena ja herkkiinii kysymyksenii. Luon-
nollinen liihtokohta tietysti olisi, ettd kaikki
tulolajit olisivat samalla liiht<iviivalla. Toi-
saalta nimenomaan aktiivitulojen erityiske-
vennyksillii on tavoiteltu tiettyjii kannustin-
vaikutuksia, joista on suhteellisen hyviit ko-
kemukset.

Emu-puskurit
tarpeellisia

Tyomarkkinaj iirj est<it sopivat viime syksynii,
ett'i vuoden 1999 alusta ryhdytttiisiin keriiii-
miiiin suhdanteita tasaavia EMU-puskureita.
Niillii varauduttaisiin taloushiiirioihin j a tyrilli-
slyden ylliipitiimiseen olosuhteissa, joissa
entisen kaltaista mahdollisuutta valuuttakurs-
simuutoksiin ei ole.

Tytinantajamaksu jen
alennus hal I itusohjelmaan?

Tycinantajapuoli on arvostellut ensi vuoden
budjettia siitii, ettd valtio on sysiinnyt perus-
turvan rahoitusta yksityisen sektorin tyonan-
tajien maksettaviksi. Vaikka tiimiin hallituksen
ohj elmassa luvattiin asteittain poistaa yrityk-
siltti tycin tekemiseen liiftymeftomAt sosiaa-
liturvamaksut.

Viherkenttii ei myonnii, ettii valtio olisi
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Ratkaisuun sisiiltyiviit yhtei-
set ndkemykset tytieltike- ja
ty<ittomyysvakuutusmaksuj en se-
kii henkilostorahastojen keytosta
suhdannepuskureina.

Timo Viherkentdn mielestii
puskurit ovat erinomainen asia.
Rahastojen kerddmisen aloittami-
nen on perusteltua nyt sekii ajalli-
sesti ettd suhdannepoliittisesti.
Lopulliset pti2itokset maksujen
suuruuksista tehdiiiin loppuvuo-
desta.

- Puskureilla tuskin pysty-
tiiiin pitiimiiiin koko kansantalou-
den kehitystii tasaisena. Sen
estiiii jo niiden koko. Silti pus-
kureilla on merkityste. Erityi-
sesti fyotttimyysvakuutusmak-
sun mddriiytymisperusteet ovat
olleet ongelmalliset. Eihiin se
ole paikallaan, ettd maksu on ol-
lut suurimmillaan lamavuosina ja
matala korkeasuhdanteessa.

Tiukka talouden-
pito iatkuu
Elokuussa julkisuuteen tuli val-
tiovarainministeritin "salainen"
laskelma, jonka mukaan valtion
omaisuuden arvo ylittiiii velat 80
miljardilla. Budjettipiiiillikko ei
usko omaisuudella juurikaan pai-
kattavan valtion taloudellista ti-
laa.

Myoskiiiin mitiiiin vahvistet-
tua suunnitelmaa valtion omai-
suuden kiiytostii ja mahdollisesta
myynnistii tulevina vuosina ja
vuosikymmenind ei ole olemassa.

- Kun kysymyksessd on sa-
toj en milj ardien omaisuusmassa,
tottakai kuumeisesti mietitiiidn sen
kiiyttoii.

-KAyfto voi olla omaisuuden
myymistd, j olloin myyntituloilla
lyhenneldiin esimerkiksi velkoja.
Velan lyhentdminen siniinsd on

perusteltua suuren korkorasituk-
sen pienentdmiseksi. Toisaalta
iso omaisuus myos tuottaa. Val-
tion on nyt toimittava viisaana
omistajana ja mietittiivii, miten
suurta omaisuutta on tarkoituk-
senmukaisinta hyodynttiti.

- Pitaa myos muistaa, ettii
valtiolla on velkaa 428 miljardia
markkaa. Sitii ei pystytii useilla
kymmenillii miljardeilla vuodessa
lyhentiimtiiin. Velka rulee siis py-
symdiin keskuudessamme niin
pitkiille kuin osataan ajatella. Vel-
ka pitiiii myos huolen siilli, ett'd
varmasti seuraavakin hallitus jou-
tuu tiukkaa taloudenpitoa jatka-
maan, budjettipiinllikko Timo Vi-
herkenttii vakuuttaa.

Haastattelu:
Marja-Liisa Takala

Kuva:
Jouko Laitinen

4

Elekeneuvontaa
Yuoden

kokemuksella
AnneliAhonen,

Leena Hyvonen ja

lnger Koskinen

palvelevat

Eliiketurvakeskuksen

yhteensd 90 vuoden

kokemuksella.

r.:r -.- --.- .-::.-- tuli elinikiiinen ETK-lainen, jos-
elaKeneuvoJ lna sa TEL henkiltiityy?"

- Olin ollut toissii Helsingin

He ovat ndhneet aitiopaikoilta
tyoeliikejiirjestelmiin kaswn.
Tuskinpa ltiytyy sellaista - asial-
lista - kysymystii tyoeliikkeistii,
johon kolmikko joutuisi hake-
maan vastausta kauempaa kuin
selkiiytimestii.

Sellaistakin aikaa Suomessa
on eletty, jolloin tyotii sai mel-
keinpii sieltii, mistii hoksasi ky-
syn. Siltii ainakin nyt kuulostavat
Annelin, Ingerin ja Leenan kerto-
mukset aiheesta "Kuinka minusta

kaupungilla sosiaalitoimistossa,
kertoo Anneli Ahonen. Elettiin
Euroopan hullua vuotta 1968.

- En tiennyt Eldketurvakes-
kuksesta hevon hdntdii, kun tulin
tiinne tyopaikkahaastatteluun.

Anneli oli saanut tiedon
avoimesta paikasta tyovoimatoi-
miston kautta.

Inger Koskinen piiiisi vielii
vfiemmiillii ponnistelulla kiinni
pitkiiaikaisen tydn syrjiiiin. Hiin
tuli ETK:hon Suomen liihihisto-
riassa poliittisen kddnteen won-
na 1966.

Olin ollut kotona jonkin ai-
kaa. Lehdestii niiin ilmoituksen,
jonka perusteella tulin haastatte-
luun. Hakukilpailua ei voi sanoa
kovinkaan hirmuiseksi.

Leena Hyvcinen piitisi hyvin-
vointivaltion rakennustdihin suo-
raan korkeakoulun penkiltii. Oli
vuosi 1969, jolloin muun muassa
Suomen jiiiikiekkomaajoukkue
pelasi kaikkien aikojen ensim-
mdisen tasapelinsd Neuvostolii-
ton punapaitoja vastaan.

- Opiskelin Tampereella ja
valmishrin sosionomiksi vuoden
1969 lopulla. Mieheni on mytis
sosionomi ja hiin sai ensin tiiiiltii
toita. Han sanoi, ettd vaimokin tar-
vitsee toitii. Siiniipii se sitten oli-
kin.
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Elriketurvakeskuksessa pitl{{idn asiakkaita neuvoneet Leena Hyvdnen, Anneli Ahonen ja Inger Koskinen

Yhteishmnallinen ilmapiiri ja
tulevaisuushorisontti tilloin -ia

nyt?

- Kukaan ei eptiillyt eliik-
keen saamista, Anneli muistelee.

- Vai olimmeko itse silloin
niin nuoria ettii ei ehk[ huomattu
muiden epdvarmuutta?, Leena
heitttiii.

- Ei, vaan epiivarmuuden il-
mio on ihan viime wosien perua,
lnger oikaisee.

- Monet suomalaiset eivdt
tunnu uskovan, ettii eliikelaskel-
mat pit?iviit paikkansa.

Kuinka vastaatte epriuskoisille?

- Minii sanon et&i uskon it-
sekin saavani eliikkeen, Anneli
kertoo. Yleensd kyselijii rauhoit-
tuu thstd. Makrotalouden ja poli-
tiikan trendejii eldkeneuvonnassa
ei tarvitse esitella - sen puolen
kansalaisten rauhoittelusta hoita-
vat muut asiantuntijat - tai tiedot-
tajat. Tiediittehdn: olettaen, ettd
bruttokansantuote lisddntyy kes-
kimti?irin 3 prosentin luosivauh-
dilla, kuten se on viimeisen 130
woden ajan tehnyt, meillii ei tule
olemaan rahoitusongelmaa...

Kultaiseen nuoruuteenne liittyi
hyvirlointivaltion lyhyt kukois-
tuskausi, .jolloin uskottiin vah-
van valtion huolehtivan kansa-
laisistaan. Ntt myds ekike-
markkinoille on ilmaantunut
uusia haastajia. Miten se hei-
jastuu tydhonne?

- Kilpailutilanteen kiristymi-
nen on lis2innyt tiedusteluja va-

T-wrmxe*.

paaehtoisten eldkevakuutusten j a
ty<ieliikkeiden suhteista. Toisaal-
ta kumpikin jnrjestelmii on saanut
viime vuosina omat kolhunsa.

Kun tulitte taloon, ekikelainsriri-
dtintri kehittyi kovaa vauhtia ja
vaati varmaankin silloin ahke-
rqq uudelleenoppimista?

-Kyllii, eikii nykyistii jiirjes-
telmti?i voi missdiin nimessd vdit-
tiiii helppolukuiseksi.

Minki ta.soista on suomalaisten
yhteiskunta- ja eldketuntemus
neuvontatiskin takaa qrvioilu-
tta?

- Ihmiset ovat tulleet paljon
tietoisemmiksi, ja heillii on jo yl-
l?ittiiviin paljon pohjatietoa asi-
oista, joihin tulevat ttiiiltii hake-
maan tarkempia vastauksia.* Havainto koskee mycis
nuoria. Siinii mielessd Suomen
koulujii{estelmd ei ole huonosti
toiminut tiedollisen tasa-arvon
edistiijiinii.

- Neyftee silfd, ettd nuoret
ovat kiinnostuneita myris eldke-
turvastaan, kunnes jossain akti!
vivaiheessa asia unohdetaan. Kun
terveys alkaa rempata, eliikekysy-
mykset nousevat uudelleen pin-
taan.

Mikti on muuttunut tyc)ssti?

Tietotekniikka.
Lait.

Neuvonnan kesto?

tunteihin. Esimerkiksi eliikeha-
kemuksen tiiyttiiminen vie paljon
aikaa.

- Tyomme ei ole ainoastaan
vastailua yksityiskohtiin, vaan
siihen sisiil}y laajojen kokonai-
suuksien selvittdmistii.

-Asiakkaat voivat tulla vaik-
ka suoraan kadulta, joku valmis-
tellut. Eniten puhutaan puheli-
messa, ki4'eitse.

Onko systeemi hankala e.sittciti
tavalliselle ihmiselle?

On. Ja koko ajan moni-
mutkaistuu.

Esimerkkejci?

- Vaikeinta on kokonaisuu-
den ymmtirtiiminen: ei ole kysy-
mys pelkiistii?in eliikkeistii vaan
asiat kykeyyviit toisiinsa. Esi-
merkiksi tydttomyyseliikettii
koskeva siiiinnosto on tiiynnii eri-
laisia sudenkuoppia.

Miki on ptiivrin lq,.symysten
listaykk)nen; hitti, niin kuin ny-
lgtkielellti sanotaan?

- Nyt kysyteiin tyottomyys-
eliikkeelle tai osa-aikaeliikkeelle
piiesyn ehdoista.

- Ttimiin kesiin hitti on osa-
aikaeliikesysteemi. Se on ehkii
helpoimmasta piiiistii koukeroi-
neen. Perusjuttu on aika selked
sitten tulee tietysti poikkeuksia.
Siniinsii eliikkeelle pddsemiseen
ei sisiilly epdvarmuutta tai lc1.t-
kentojii muihin jiirjestelmiin, niin
kuin ty<ittomillii.

- Osa-ajalle pddsee,jos vaan

tytiantaja suostuu.

Sttostuuko'?

- Suurin osa tyonantajista
suostuu, mutta joskus tyontekijiit
soittavat kysydkseen, onko heillii
oikeus piiiistii. Vastaavasti joku
tyoantaja soitti kysyen napakasti,
onko todella pakko suostua tyon-
tekijiin vaatimukseen.

Kttn tiskin takaa olette knt.cel-
leet ihmisiri, niin millainen ih-
mkkuva on svn.yntlyt: Olemmeko
taloudellisia olentoja, joille nu-
met'ot - varsinkin rahaa kuvaa-
vat - ovat kaikkea muuta tcir-
ketimpiti?

hi onko ihminen sittenkin
jotain mwtta kuin mitri taloustie-
teiden teorioissa vtiitetricin, esi-
merki ksi .so.s iaal inm o lento?

- Joillakin markka on hyvin
ratkaiseva. Ja nimenomaan mark-
kakin on rahaa, Leena arvelee.

- Toisaalta tiinne tulee paljon
sellaisia, jotka valitsevat elimdn
laadun, Inger huomauttaa.

Anneli tulkitsee osa-aika-
el5kkeisiin ositettua kiinnostusta
niin, ettd ihmisiii askamrttaa oma
tycissii jaksamisensa.

- Pinnallista taloudellista
egoismia vastaan puhuu sekin,
ett:i monet osa-aikaeldkkeelle
hakeutuvat toivovat jiirjestdvdnsd
ratkaisullaan nuorille tilaa ty<i-
eltimiiiin.

Haaslattelu: Eino Nyktinen
Kuva: Jouko Laitinen
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Oppikirjojen
elziketiedot kohe.ntuLeet

vatn vrihcin
Opp i ki rjojen elAketietoja

tarkasteltiin

E lAketu rvakesku ksessa ku usi

vuotta sitten. E liiketietoa

loytyi, mutta tiedon tarjonta

oli hajanaista ja epitasaista.

Tdnd vuonna tehtiin sama

selvitys uudestaan.

ElSketiedon mddrd ei ole

I isddntynyt, ai noastaan

kansainvdlisyys ja

kansantalouden merkitys

ovat tuoneet eldkeasiat esille

uudesta ndkokulmasta.

Aikaisempi selvitys oppikirj oj en sisiiltiimiistii
eliiketiedosta tehtiin EHketurvakeskuksessa
vuonna 1992. Kuuden woden vdliaikaan on
vaikuttanut lama ja oppikirjojen silloin runsas
tarjonta on ilmeisesti supistunut.

Nlt kAytossa oli vain kymmenen perus-
koulun, lukion ja ammatillisten oppilaitosten
yhteiskuntaopin kirjaa silloisen kahdenkym-
menen asemasta.

Oppikirj ojen ennakkotarkastuksesta luo-
vuttiin juuri kuusi ruotta sitten 1.8.1992 eli
aikaisemman selvityksen oppikirjat olivat
vielii opetushallituksen hlviiksymiii.

"Eliikepommi" laukeaa

Oppikirjoissa heijastuvat yleiset keskustelun
aiheena olleet ongelmat vdest<in ikiiraken-
teen muutoksista ja eliikkeiden rahoitukses-
ta.

Lukiolaisille tarkoitetussa yhteiskunta-
opin oppikirjassa enteillddn eldkepommin
laukeavan ensi vuosituhannen ensimmdisilld
ruosikymmenillii. Kirjan mukaan ruleville
eliikeliiisille luvattuja eliikkeitii ei ehkti kyetii
rahoittamaan. Samoihin aikoihin joudutaan
v2iestoshokkiin, koska 1,5 ty6elemessd ole-
vaa joutuu eliittiimiiiin yhtii elekelaistii. Tiimii
tilanne tulee eteen viimeistddn noin 2030-lu-
rulla.

Huoli eliikkeiden maksajista ja vdeston
ikdrakenteen muuttumisesta l<iyyy useista
oppikirjoista. "Vuoteen 2030 mennessd eld-
keliiisten osuus kaksinkertaistuu eli vdestcis-
td noin 40 prosenttia on eliikeliiisiii. Jo ruo-
den 2010 jiilkeen suuret ikdluokat alkavat
jiiiidii eliikkeelle ja kasvava vanhusvdesto tar-
vitsee elhkkeiden lisiiksi my<is yhii enemmdn
sosiaali- ja terveyspalveluja.Eliikemenot ovat
jo noin l0 prosenttia kansantuotteestamme
ja ne uhkaavat muodostua rasitteeksi kansan-
taloudellemme", oppikirja kertoo.

"Hyvinvointivaltion rahoitusta uhkaa
myris vdeston ikdrakenteen muutos, vanhus-
vdeston suhteellisen osuuden kasvu ja ty6-
ikiiisten osuuden vdheneminen. Tyoikiiisiin
kohdistuva eliike- ja terveydenhoitomenojen
lisiiiintyvii maksurasitus voi asettaa nykyiset
hyvinvointijiirjestelmiit ja perusoikeuksina
pide[ty etuudet vaakalaudalle", oppikirja to-
teaa.

Eriis oppikirja selostaa lyhyesti, miten
Suomen eliikejiirjestelmd on osittain rahas-
toiva ja suurin osa eliikkeistii rahoitetaan ja-
kojiirjestelmiillii.

Vuonna 1996 kohua aiheuttaneet Suo-
men Pankin tutkijan MikkoAyubin tutkimus-
tulokset ja johtopiiiitokset esitetdiin lukion
yhteiskuntaopissa.

Tytieliikeyhtitit
talouseldmiin el iittiii
Lukion yhteiskuntaopissa kansantaloutta kii-
sittelevdssii jaksossa esitelliiiin vakuutusyh-
ti<jiden kotimaiset nettosijoitukset luodelta
1995. Mukana ovat myos tyoeliikevakuutus-
yhtiot j a TEl-takaisinlainaus.

Opiskelijalta kysytiiiin tehtavdn muodos-
sa, mikd merkitys vakuutusyhtioilld on maan
taloudessa, kun niiden sijoituskanta jiiii vain
viihiin alle Suomen valtion budjetin.

Suurihan se on, koska seuraava kappale
alkaa otsikolla "Talouseldmiin eliitin vallan-
t(aytto

Kirjan mukaan tyoeliikeyhtiot ovat mu-
kana suurella painoarvolla yhteiskunnan piiii-
toksenteossa. Niiden johtajat piiiittiiviit, lai-
naavatko eldkerahat takaisin eliikemaksuja
maksaneille yhtioille vai sijoittavatko rahat
prirssiin vai periiti ulkomaille. "Ratkaisuilla
on suuret yhteiskunnalliset vaikutukset", kir-
ja toteaa,ja jatkaa talouseldmdn eliitin esitte-
lyii Nokia-yhtymiillii.

Yksityinen eliikevakuutus
varmistaa tu levaisuutta

Vapaaehtoi sten eldkevakuutusten esittelemi-
nen on uutta, mutta esiintyy melkein kaikissa
oppikirjoissa.

Peruskoulun yhteiskuntaoppi valistaa lu-
kijoitaan: "Sosiaaliturvaan on jouduttu teke-
mddn erilaisia supistuksia, mutta ainakin va-
rakkaimmilla ihmisillii on ollut mahdollisuus
korvata osa menetetyistd etuuksista ottamalla
yksityisiii vakuutuksia. "

"Yksilollisellii eldkevakuutuksella voi
tiiydentiiii lakisii2iteistii eldketurvaa, jota on
jouduttu viime luosina heikentdmdiin. Yksi-
lcillisen eliikevakuutuksen avulla on mahdol-
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lista siirtyii eliikkeelle ennen varsinaista elii-
keikiid", lukion yhteiskuntaopin oppikirj a sel-
vittiiti jajatkaa: "Vapaaehtoisen eldkkeen mii6-
rd perustuu maksethrihin vakuutusmaksuihin,
jotka ovat tietryyn rajaan asti verovdhennys-
kelpoisia."

Tytieliike jatkopal kkaa

"Tyrieliikkeet maksaa tyonantaja mutta ne
ovat tydntekijdn palkkaa, joka siirretiiiin elii-
keaikaan. Vuonna 1993 tydelekemaksua alet-
tiin periii tyontekijoilte." Tdmdn kummem-
min ei palkansaajan tyoeliikemaksua selitetii
ja ttimiikin on ainoa laatuaan. Useimmissa op-
pikirjoissa mainitaan jatkopalkka, mutta pal-
kansaaj an tyoeliikemaksu puuttuu kokonaan.

"Kansaneldkkeen piiiille tulevan ansio-
eliikkeen ansaitsevat kaikki itse, se on jatko-
palkkaa. Pieni osa tydruosien palkasta menee
eldkemaksuna tyoeliikelaitokselle, joka si-
joittaa saamansa varat ja huolehtii my<ihem-
min eldkkeen maksusta", lukion yhteiskunta-
oppi selvittiiii.

Ertis oppikirja mainitsee, etta tydnantaja
ja tyontekij ii osallistuvat eldkevakuutuksen
kustannuksiin.

Virheitii ltiytyy

Aikaisemman selvittelyn perusteella oppi-
ki{oissa ei ollut kovin pahoja virheitii. Nyt-
kin joitakin virheellisyyksiii ja viiiiriii ilmauk-
sia ldyryi.

TEL:n karttumisprosentti on eriiiin oppi-
kirjan mukaan 2,5 prosenttia palkasta. Toi-
sessa oppikirjassa selostetaan nuoren tyrin-
tekijtin tyokyvyttomyysturvaa ja kerrotaan;
"Tycikyvyttomyysvakuufu s on voimassa vield
ruoden tyosuhteen piiiittymisen j 61keen".

Suomalaisen
sosiaaliturva EU:ssa

Sosiaaliturvaa EU: ssa kiisitelliiiin melko pe-
rusteellisesti kaupan ja hallinnon peruslinjal-
le tarkoitetussa oppikirjassa "Kansalaisena
Suomessa ja Euroopassa".

Kirjassa selostetaan eliikkeen karttumi-
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nen ja maksaminen eri tydskentelymaista.
"Suomalainen eurokansalaisena" -otsakkeen
alla tarkastellaan eldke-etuuksien siiilyttii-
mistii maasta toiseen siirryttiiessii. Silti elii-
keasia jiiii viihtiiseksi muuhun EU-sosiaali-
turvaan ndhden.

Lukiolainen ei
elikeasioil Ia viisastele

Peruseliiketurvan Suomessa muodostavat
oppikirjojen mukaan kaksi eliikejiirjestelmiiii
kansaneliike peruseliikkeenii ja tyoeliike an-
sioel[kkeenii. Tyoeltikkeen miitirtiytymispe-
rusteet mainitaan lyhyesti lZihes kaikissa op-
pikirj oissa samoin kansaneliikkeen saamisen
edellytykset. "Kansaneldke on peruseldke,
joka turvaa toimeentulon myos niille, joille
ei kerry ansioeliikettii. " Erddn oppikirjan mu-
kaan sosiaaliturvan tiirkeimmiin osa-alueen
muodostavat sosiaalivakuutukset, jotka ai-
koinaan syntyivAt ammatillisesta solidaari-
suudesta.

Yhteensovitus mainitaan vain lyhyesti
joissakin oppiki{oissa, samoin eliikkeiden
veronalaisuus.

El?iketurvakeskus esiintyy vain yhdessii
kirjassa ja siinii laitoksena, josta saa tietoja
eldkeasioista.

Eliiketieto oppikirjoissa ei ole mainitta-
vasti lisiiiintynyt eikii syventynyt siitii, kun
asiaa kuusi wotta sitten tarkasteltiin. Muutos
niikyy kuitenkin siin[, ettii eliikeasiat tulevat
nyt esille myris kansainviilisestii ja talouseld-
mdn ndkokulmasta.

RIT\A RANTA.\-EN
Eltiketurvakeskuksen

tiedottaja
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Tytisuhteen j a yri ffeiyyden
rajanveto takkuila

Taiteilijoiden ja erdiden

erityisryhmi in kuuluvien

ty6ntekijiiin eliikelaki TaEL

muuttui vuoden vaihteessa.

Lain soveltamisessa on ETK:n

lakimiehen Outi Lehmuksen

mukaan ollut aika tavalla

pu I m ia. Eldketu rvakeskuksen

kantaa on monesti tarvittu

erityisesti tydsu hteen j a

yrittiijyyden vd I i seen

rajanvetoon, my6s

tydsuhteen ja

I uottamustoi men viil isi i n

eroihin. Asialla ovat

useimmin olleet

I uen noitsijat, esitel mdits ijiit,

kouluttajat ja muut

opetustyoti tai siihen

verrattavaa ty6td tekevdt itse

tai heiddn tydnantajansa.

Eliiketurvakeskuksen yleiskirjeessZi A 44197
on annettu TaEL:n voimaantuloa koskevat so-
veltamisohjeet. Ohjeissa todetaan, ettii yksit-
ldiset luento- ja esitelmiipalkkiot katsotaan
yleensd yrittiijiituloksi tyoelakelakeja sovel-
lettaessa. YrittAjatulosta ei makseta TaEL-
maksuja. Tyosuhteesta voi sen sijaan olla ky-
symys esimerkiksi silloin, kun luento tai lu-
ennot ovat osa jonkin oppilaitoksen tai kou-
lutustoimintaa harjoittavan yrityksen opetus-
ohjelmaa. Tiilltiin katsotaan, ettd luennon si-
sdlto6, valmistelua ja toteutusta johtaa ja val-
voo laitoksen johto.

Aaripaat tunnistettavissa
- vil imaastossa kirjavaa

Kiiytiinnon eliimiissiikin iiiiripiiiit ovat helposti
tunnistettavissa ja luokiteltavissa. Jos yritys
tilaa yksitt?iisen luennon joltakin asiantunti-
jalta eikii tiillii luennolla tai esityksellii ole
sen kummempia sidoksia mahdolliseen muu-
hun ohjelmaan, kyseessd on selkeisti yleis-
kirjeen ohjeen tarkoittama yksitt'dinen luen-
to, jonka perusteella maksetusta palkkiosta
ei tarvitse pidiittiiii TaEl-maksuja.

Jos taas opetus- ja koulutuspalveluja
yleisesti tarjoava oppilaitos jiirj estiiii kolmen
viikon pituisen intensiivikurssin, kouluttajan
tyo on mitii todenniikoisimmin tyosuhteessa
rchrye opetustyotii ja kouluttajan palkkioista
on maksettava TaEl-maksut. Jos kyseessd on
viihintiiiin kuukauden pituinen tyosuhde ja
palkka ylittiiii TEl-rajan (l156 mklkk), tyon-
tekijtille on otettava TEl-vakuutus.

Edellii kuvattujen esimerkkien vdlimaas-
to on kuitenkin valtava. Ensinniikin nimik-
keet, joitten alla tyotii tehdddn, vaihtelevat
suuresti. Yksi kiiyttiiii luennoitsijan nimitys-
td, toinen esitelmoitsijiia, kolmas kouluttajaa
tai opettajaa. Kaikissa tapauksissa kyse voi
olla tiiysin samanlaisesta tyrisfd.

Pelkkii nimike ei siis viilttiimdttd kerro
tyon sisiiltoii niin tarkasti, ettd sen perusteel-
la voisi vakuutusmaksuja maksaa tai jattaa
maksamatta. Myris tyon tarjoajia on monen-

laisia: koulutusalan ammattiyrityksistd sa-
tunnaiseen pikkuesityksen tilaaj aan.

Esimerkkeji ETK:n
soveltam iskdytdnntistd

Eliiketurvakeskuksen antamissa lausunnoissa
on jouduttu haravoimaan tiilli maastoa laidas-
ta laitaan. Lausuntopyyntojii ovat esiffdneet
muun muassa kansalais- ja kesiiyliopistot,
erilaiset yhdistykset ja yksiuiiiset yritykset
sekii kouluttaj ina toimivat.

Tycisuhteen ja yrittiijyyden vdlisessii ar-
vioinnissa liihtokohtana on myos ty6elekela-
kej a sovellettaessa ty<isopimuslain mddritel-
mdn mukainen tytisuhdekiisite. Jollei tyosuh-
teen tunnusmerkkien voida katsoa toteutuvan
tyonteettiijiin ja tyonsuorittajan vdlisessii
suhteessa, tyotii pidetiiiin yrittiijiinii tehtynii
tyonii.

Tyosopimuslain I $:n mukaan tyosopi-
muksena pidetiiiin sopimusta, jossa tyrinteki-
jii sitoutuu tekemdiin tyotii tyrinantajalle tii-
miin johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai
muuta vastiketta vastaan. Kiiytiinnrissii ratkai-
sevin ja ongelmallisin tunnusmerkki on ryon-
antajan johto- ja valvontaoikeuden (direktio-
oikeuden) olemassaolo.

Tyonantajalla on oltava oikeus ohjata
tyontekoa erilaisin miiiiriiyksin ja my<is oike-
us valvoa sita, ett6 tyo tehdii?in annethrjen
mddrdysten mukaisesti, jotta sopimussuhdet-
ta voitaisiin pitiiii ty<isopimuksena.

Osapuolet eivdt voi sopia eldkelaitosta
sitovasti siit6, onko kyseessd ty<isuhde vai
yrittiijiitoiminta, eivdtkd he voi keskendiin so-
pia sovellettavasta eldkelaista. Ratkaisevaa ei
ole se, minkd nimisen sopimuksen perusteel-
la tyo tehdiiiin, vaikka sopimuksen nimedmi-
selle voidaan arvioinnissa antaa tosiasiallisia
olosuhteita ja osapuolten tarkoitusta tukevaa
merkityst?i. Tyostii maksettavan korvauksen
suorittamistapa tai verotuskohtelu eivdt
myoskiiiin ole ratkaisevia tekijoitii tyosuh-
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teen ja yriftajatoiminn an rajaa harkittaessa.

Opettajat

Opetustyotii on soveltamiskdfdnncissd
yleensd pidetty tydsuhteessa tehryna tydnA.
Opetustyo on luonteeltaan selkedsti tycinan-
tajan johto- ja valvontaoikeuden alaisena ta-
pahtuvaa ja tyollii on tavallisesti kiinteii yhte-
ys opetuskokonaisuuteen.

Eldketurvakeskuksen antamassa sovelta-
mislausunnossa (sov. 12021) jouduttiin otta-
maan kantaa siihen, voidaanko opetustycitd
tehdii toimeksiantosopirnuksen nojalla yrir
tiijZinii.

Kansalaisopisto halusi tehdii toimeksi-
antosopimuksen tuntiopettajiensa kanssa.
jotka palkataan md"drdajaksi, yleensi lukuvuo-
deksi kerrallaan. Opetlajien valmistelemat
kurssit ovat itseniisii, erillisiii opetuskoko-
naisuuksia, mutta ne ovat samalla osa opiston
opetusohjelmaa. Opettajat suunnittelevat it-
sendisesti kurssien sisiillon, mutta opetuksen
kokonaissuunnitelma tehdii?in kuitenkin yh-
teistyossd pddtoimisten opettajien kanssa.

Kursseilla on tietl,t tuntiraamit, joihin
niiden pitiiii mahtua. Tyrinantaja valvoo lisdk-
si, ettii opettaja osallistuu yhteiseen kokouk-
seen ennen toimikauden alkua ja toisaalta
valvoo myris sitd. ettd opettaja pitiiii kurssi-
piiiviikirjaa, joka tarkastetaan I ukukausittain.

Eldketurvakeskus katsoi, ettd opettajien
tyo on normaalia opetustyritii. Siind toteutu-
vat tyrisuhteen tunnusmerkit. Opettajalla on
liihtokohtaisesti henkilokohtainen tyonteko-
velvollisuus. Sijaisen hankkimisvelvollisuus
sairaustapauksissa ei sindnsd muuta henkilo-
kohtaista tytintekovelvol lisuutta muuksi, jos
siitd on opiston kanssa sovittu. Tdmd on var-
sin yleinen kiiytiintri opetustyossd rnuualla-
kin.

Tytisopimuslain mukaan tyonantajan ja
sijaisen viilille syntyy keskindinen tyosopi-
mussuhde silloinkin, kun tyontekijd on oi-
keutettu ottamaan itselleen sijaisen. Kyse ei
toisaalta ole vain lyhytaikaisesta muutaman
piiiviin tai viikon pituisesta erityiskurssista,
vaan pidemmdstd opetuskokonaisuudesta tai
usein toistuvasta kurssista.

Tyrinantajan johto- ja valvontaoikeuden
olen-rassaolokin on kuvatunlaisissa tilanteis-
sa varsin selked. Opetukselle annetaan tunti-
kehykset, joiden puitteissa opettaja suunnit-
telee kurssinsa. Yhteistoiminta pidtoimisten
opettajien kanssa, kokouksiin osallistuminen
ja kurssip?iiviikirjan pitdmisvelvollisuus viit-
taavat niin ikddn tyonantajan direktio-oikeu-
den olemassa oloon.

Ty<inteettiijii ja -suoritaja eivdt siis voi
sopia sovellettavasta ty<ieliikelaista. Huomio
kiinnitetiiiin tosiasiallisiin olosuhteisiin.
Ndin ollen esimerkiksi aikaisemmin tyosuh-
teessa tehtya opetustoimintaa ei osapuolten
yhtApitavAsta sopimuksesta huolimatta voida
katsoa yrittiijdtoiminnaksi, jollei tyonteossa
itsessddn ja siihen liittyvissii olosuhteissa ta-
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pahdu merkittdvid muutoksia.

Tytisuhteessa tehty kou lutus

Ollakseen ty<isuhteessa tapahtuvaa tyosken-
telyii koulutukselta.iluennoinnilta edellyte-
tiiiin kiinteiiii yhteyttii kurssikokonaisuuteen,
tilaisuuden jiirjestiijiiiin tai mahdollisesti
muihin luennoitsijoihin. Mitii pidemmiistii tai
kurssikokonaisuuden kannalta merkitykselli-
semmdstd koulutusjaksosta on kysymys, sitii
todenndkciisemmin on olemassa sellainen to-
siasiallinen kiinteii yhteys kokonaisuuteen,
ettii kysymyksessd on tyosuhteessa tehty
tyo.

Jos kouluttajan koulutusjakson pituus
edustaa merkittdvdd osaa koulutuskokonai-
suudesta tai kouluttaja toimii useammalla kou-
lutusjaksolla, saatetaan kokonaisarviossa
peatya siihen, ettd edellii tarkoitetun kiintedn
yhteyden katsotaan olevan olemassa siitd
huolimatta, ettii kouluttajien koulutusosuuk-
sia erikseen arvioiden saatettaisiin p2iiityti toi-
senlaiseen ratkaisuun.

Tydsuhteen edellyttiimii kiinteii yhteys
syngy usein siitii, ettii luennoitsija suunnitte-
lee yhdessd kurssinjiiry'estdjdn kanssa tiet-
tyyn kurssikokonaisuuteen liittyviin luento-
sarjan. Mitd tiiviimpi yhteys luennoitsijalla
on muuhun kokonaisuuteen, ja mitd enem-
mdn hdnen tehtiiviinsii kuuluu muutakin kuin
luennointia, esimerkiksi harjoitustehtdvien
tai kokeiden laatimista ja korjausta, sitd le-
hemmdksi tycisuhdetta siirrytiiiin.

ETK piti koulutta.jia tytisuhtecssa olevi-
na. kun he tekivdt koulutustytitii crsr.ruskun-
nalle (sor,. I 1998). Osuuskunta.jtir.ic'stiiii noin
kolmen kr;ukauden pituisia koulutusjaksoja.
joissa kouluttajina on sekd osuuskunnan jd-
senid ettd ulkopuolisia. Osuuskunnan jtisenct
suunnittelevat kurssin sisiillon, mutta jokai-
nen kotrluttaja vastaa oman koulutusjaksonsa
sis[lltistii annetun opetuskehyksen puitteis-
sa.

Yhclen koulutusjakson pituus vaihtclee
muutanlasta tunnista useaan piiiviiiin. Kou-
luttajat antaval etiitchtaviA ja osallistuvat
niidcn ohjauksccn ja purkuun. Opetus ta-
pahtuu osuuskunnan tai kouh.rtuksen tilaajan
vuokraamissa tiloissa.

ETK katsoi lausunnossaan, ettii osuus-
kunnan koulutustoiminta on sen luonteista,
ettii se muodostaa tietyn opetuskokonaisuu-
tlcn. Osuuskunnalla on mahdollisuus johtaa
j a valvoa kiiyttiirn iensri kouh"rttaj ien tydtekoa
siind mitirin, ettii koulutt.rlien, niin osuuskun-
nan .jdsenten kuin ulkopuolistenkin, on kat-
sotta\.a olevan tyosuhtc'c'ssa osuuskuntaan.

Toisessa tapauksessa (sov. 12008) kurs-

Outi Lehmus

sinjiirj estiijiinii toimi i osakeyhtio, joka j iiryes-
tdd koulutuskalcnterissa ilnroitethrja avoirnia
kurcseja tai yrityskohtaisia. tilaajan kanssa
yhdessii suunniteltuja kursseja. Kalenterissa
on kurssikohtaisesti kuvattu muun muassa
kurssien kohdc'ryhmii, tavoitteet, laajuus. ai-
kataulu, hakurnenettely, opetusmuodot.
sisiiltri ja hinta.

Opetusmuotoina on mainittu keskustelut,
luennot, yksiki- ja ryhm[tyol yritysvierailut
seka etdtehtziviit. L isiiksi useimpi in kursseih in
on ilmoitettu sisriltyvrin tentti.

Kouluttajat ovat yleensd onran alansa
asiantuntijoita tai professoreja. Kouluttajat
neuvottelcvat projektipiitilliktin kanssa ja ra-
jaavat yhdessii aihcalueen ja luentoajan. Jokai-
nen kouluttaja vahnistelee luentonsa ja mate-
riaalinsa itsendisesti omissa tiloissaan. Kou-
Iuttaja vastaa myds oman kumsiosuutensa har-
j oitustchtiivistii j a mahdol I isista etdopiskelu-
tehtiivist6.

L uento pi cletiiiin kurssinj tirj esttij tin t i I o is-
sa, kokoushotellissa tai asiakkaan omissa
tiloissa. Luennon aikana projektista vastaava
henkil<i saattaa olla rnukana salissa kur"rntele-
massa. Kouluttajat saavat palkkionsa yleensd
tuntikorvauksena luennosta ja valmistelusta.

ETK piti kuvatunlaista koulutusta tytisuh-
teessa tehtynii tyrinii. Koulutus tapalrtuu
kurssinj ii{esttij dn laatirnan koulutuskehyksen
puitteissa ja kouluttajien tehttiviin kuuluu
luennoinnin ohella kurssin laajuudesta riip-
puen erilaisten tehtiivien ja tenttien laatimista
ja anvostclua.

Se, ettd kouluttajat voivat itscniiisesti val-
mistella kurssijaksonsa tarkemman sisiillon.ja
koulutuksessa kiiytettiiviin materiaalin omissa
tiloissaan ja omilla laitteillaan. ei sindnsii
merkitse tycinantajan tyon johto- ia valvonta-
oikeuclen puuttumista. He voivat miiiiritellii
itse valmistelutyrinsii ajankohdan ja paikan.
mutta ovat velvollisia noudattamaan kurssike-
hystii sekii sovittuja aihealueen ja luentoajan
raanreja.

Kurssijiiriestiijiin taholta voidaan myds
ohjeistaa kurssiin liittyvien tehtiivien ja tentti-

en laatimista sekd nrenettelytapoja. joita
k urssinj drj estiij ti kiiyttiiii seuratakseen ko ul u-
tetun asian ymmdrtdmistd tai kurssin onnis-
tumista.

ETK katsoi, ettri kouluttajien oikeus
mtiiiritellii koulutusosuutensa tarkerrpi srsiil-
tci itseniiisesti perustuu siihen, c'ttii heillzi on
tarvittava erityisasi natuntemus.

Yrittiifiitoimintana
pidettiivii luennointi

Yksittiiisiii luento- ja esitelmiipalkkioita on
tyoeliikelakeja sovellettaessa yleensd pidetty
siis yrittiijiitulona, sill6 on katsottu, efiA ry6-
suhteen funnusmerkistricin kuuluva tyonanta-
jan tyon johto- ja valvontaoikeus ei tiiyty tiil-
laisten toiden osalta. Yrittiijdtoimintana voi-
daan pitiiii mycis laajemmin harjoitettua luen-
nointia esimerkiksi silloin, kun tdllainen toi-
minta on osa luennoitslan yritystoimintaa.
Esimerkiksi konsultointia harl'oittavalta yrir
tiijiiltii tilatusta luennosta tai koulutuspake-
tista suoritettava korvaus katsotaan yrittiijii-
tuloksi.

KouIutuksen jiirjcstiijiinii on rekistenji-
ty yhdistys, jonka toirrrintaan kuuluu tervey-
denhuollon ammattilrerrkilciiden tdydennys-
koulutus. Koulutusohjelma vahvistcttran 2-3
vuodeksi etukiiteen. Opetus koostuu monista
osista, joista kukin seminaariopetusjakso on
erillinen ja sitd kertaa vaften suunniteltu. Yh-
distys antaa kouluttaiille seminaarien otsi-
kot, n.rutta kouluttaja valmistaa luennon tdy-
sin itsendisesti. Opiskelijat antavat palautetta
puolivLrosittain koko opetusjaksosta.

Kouluttaja X on antanut opetusta vaihte-
levasti vuosittain 0-15 tuntia. X on sopinut
kustakin opetuskerrasta crikseen. Opetus-
kerrat ovat olleet satunnaisia ja niitii on ollut
korkeintaan muutanla vuode'ssa. X:lld on osa-
keyhtiti. jonka toimialaan kuuluu muun muas-
sa teneydenhoitoalan konsultointi .ia koulu-
tus. X:lki on YEL-vakuutus.

ETK katsoi, ettd X:n saamia henkilokoh-
taisia luentopalkkioita on pidetttivd yrittiijii-
tulona. Hiinen pitiirniinsii luennot ovat olleet
yksittiiisiri ja satunnaisia ja hdnen opctustyci-
tdiin voidaan pitdd konsulttityyppiscrrd asian-
tuntijatyiinti, joka liittyy hrinen uruuhun yrit-
tdjdtoimintaansa. Osapuolet ovat lislksi tar-
koittaneet kriminnan yrittiijiitoiminnaksi ei-
vAtkai tosiasialliset tyoskentelyolosuhteet
muuta osoita (sov. 12030).

OUTI LEHMUS
Elciketurvakes kuksen
lakiosa.ston lakimies
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Alaikiirajan alentaminen
antoi potkua osa-aikaeliikkeelle

Osa-ai kaeldkkeen i kiirajan
alentaminen 56 vuoteen
heindkuun alussa on antanut
potkua osa-ai kael ;ikkeel le
siirtymiseen. Osa-
aikaeliikelaisia ol i elokuun
lopussa noin B 700 eli
1 400 elAkkeensaajaa
enemmdn kuin kesdkuun
Iopussa.

Osa-aikaeliikkeen kiiytto on vuosien mittaan
lisiiiintynyt erittdin hitaasti, ensimmdisind
vuosina osa-aikaeldkkeensaajia oli vain joita-
kin satoja. Lukumddrd on kuitenkin kaiken ai-
kaa kasvanut tasaisesti, viime wosinaio liihes
tuhannen r,uosivauhtia. Vuonna 1992 osa-
aikaeldkkeensaajien miiiirii ylitti 1000 rajan ja
kesdkuun lopussa wonna 1998 heitii oli run-
saat 7 300.

Vaikka suhteel I isesti kasru niiyttiiiikin ke-
sdkuun j?ilkeen verrattain suurelta, on osa-

aikaeldkkeensaajien osuus Suomen yli 1,2
miljoonasta eldkkeensaajasta vield hyvin pie-
nl.

Hakemukset kolm inkertaistuneet

Hakemuksia on kuluvana'uuonna jdtetty elo-
kuun loppuun mennessd yksityinen ja julki-
nen sektori yhteenlaskettuna kaikkiaan noin
4 500 kappaletta, mikd on kolminkertainen
miiiirii edellisen l,uoden vastaavaan ajankoh-
taan verrattuna.

Hakijoista noin puolet oli i?iltiiiin 56- tai
57-luotiaita. Hakemusten mddrhn kasvu ei si-
ten selity pelkiistiiiin uusien ikdluokkien mu-
kaan tulolla, vaan kasvua niiyttiiisi olevan
muissakin ikiiluokissa.

Alaikdrajaa alennettiin
heinikuun alussa

Osa-aikaeliikkeelle on ollut mahdollista siirtyii
yksityisellii sektorillajo vuodesta I 987 liihtien

ja julkisella sektorilla woden 1989 heinti-
kuusta ldhtien. Osa-aikaeldkkeen saamiseksi
edellytettiin yksityisellii sektorilla alkuun
viihintiiiin 60-vuoden ikdd, mutta vuoden
1994 alusta ikeraja laskettiin 58 vuoteen. Jul-
kisella sektorilla ikiiraja oli alusta alkaen 58
vuotta.

Vuoden 1998 hein2ikuun alusta hrli voi-
maan mddrdaikainen laki, jonka mukaan osa-
aikaeldkkeen alaikiiraja on 56 vuotta vuoden
2000 loppuun asti. Ikiirajaa alennettiin sekd
yksityisell?i ettii julkisella sektorilla.

MAIJA HILTUNEN
Elriketurvakeskuksen

tilasto-osaston
li I as to s uunnitt e I i.j a

Oppilaitokset, joita 1.1.1999 voimaan tuleva
muutos koskee:

kunnan peruskoulut
lukiot ja aikuislukiot
yksityiset peruskoulua korvaavat koulut
peruskoulua vastaavat yksifyiset koulut
yksityiset lukiot ja aikuislukiot
Steiner-koulut
Steinerpedagogiset erityiskoulut
yksityiset musiikkioppilaitokset
yksityiset kansalaisopistot
yksityiset kansanopistot
tietyt henkil<it yksityisisse
ammatillisissa erityisoppilaitoksi ssa
tietyt henkilot yksityisiss2i
liikunnan koulutuskeskuksissa

tieQrt henkilot yksityisisse
opintokeskuksissa
tietyt henkil<it Anna Tapion koulussa.

Opettajien elfrketurvaan
muutoksia ensi Yuoden alussa

Kaikki opettajat eivdt enee
ensi vuoden alusta kuulu
valtion eldkelain VEL:n
piiriin. Opettajien
eldketu rvan jdrjestii2i ko.
kou I utu ksen jdrjestiijd :

Kuntien opettajat kuuluvat
yleensA KVTEL :i in, yksityisten
oppilaitosten TEL:iin. Muutos
tehdiiiin ku iten ki n asteitta i n.
Pddperiaate on, etta valtion
eldketurvan piiriin jdAviit ne,
joiden eldketurva muutoin
heikkenisi.

palveluksessa olevaa peruskoulun ja lukion
opettajaa sekd noin 6 000 eriiiden yksityisten
oppilaitosten palveluksessa olevaa on kuulu-
nut valtion eliikelain VEL:n piiriin.

Jatkossa ei ole koulumuodon mukaista
jakoa.

Osa opettajista jiiii edelleen VEL:iin

Ne, jotka ovat lain voimaantulohetkellii
VEL:ssa, siiilyttiiviit vanhan eldketurvansa (ei
ikiirajaa).

VEL:ssa siiilyviit tietyin edellyyksin
myos ennen l.l .1910 syntyneet, vaikka he
tulisivatkin I .l .1999 tai sen j dlkeen ensimmiii-
sen kerran tai katkoksen jiilkeen uudestaan
sellaisen koulun palvelukseen, josta eldketur-
va aiemminkin miiiiriiytyi VEL:n mukaan.

Eduskunnan hyviiksyttyii kiistelly koululait,
piiiistiin yksimielisyyeen myris opetusalan
eltikej iirj estelyistii. Aikaisemmin on opettajien
eldketurva miiiiriiytynyt pddasiassa peruskou-
lu- tai lukiolakien mukaan. Noin 45 000 kuntien

Mytis val intaoikeus siiilyy

Peruskoulun opettajilla on oikeus tietyin eh-
doin valita 60 vuoden el2ikeikii. VEL:n piiriin
kuuluvilla opettajilla tdmd vanha valintaoi-
keus siiilyy.

LIISATURUNEN
Eldketiedottaja

Va I t i o ko n t t o r i / E ki kk e e t
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Eri maiden tarkastelu osoittaa

Nuorten eleketprvasqa
suuna eroJa

Suomessa nuori kuuluu sekd
tydkyvyttomyysva ku utu ksen
ettii perhe-e I dkeva ku utu ksen
piiriin heti tyoeldmldn
tultuaan, kun taas useissa
Euroopan maissa etuuksien
maksam i nen edel lyttiiii
monen vuoden
vakuutusaikaa. Sen sijaan
vanhu usel;ikettA hlnel le
alkaa kertyii vasta 23 vuoden
idstd. Tdssd asiassa
suomalaisnuori sijoittuu
tarkastelumaiden
hantapaahiin.
Tark.rsterlr-rrnai lr i rr kirr-r I u ival
5aksa, R.'lnska, lso-tiritannia,
Itali.r, Tarisl<a, Rr-rotsi i;r
Suom i.

Eliikkeen karthrmiselle asetetut alaikdrajat,
tiiyden eldkkeen kantumisaika ja el[kkeen
my<intdmiseksi vaaditut vdhimmdisvakuutus-
aj at vaikuttavat kaikk ial la nuorten tyoeliike-
turvaan. Nuorena tehdyn tyon ja muun muas-
sa opiskeluaikojen merkitys tulevaan eldk-
keeseen vaihtelee eri maiden viilillii, koska
jiirjestelmien rakenne on erilainen.

Eliiketurvan piiriin
yleensii 1 5-1 6-vuotiaana

Vanhuuseldke alkaa Euroopan maissa karttua
yleensd l5-16-vuotiaana, joka tavallisesti
on myos eldkevakuutukseen kuulumisen ala-
ikiiraja. Suomi poikkeaa ikiirajaa tarkastel-
taessa selkedsti muista Euroopan maista.
Meilld vanhuuseldke alkaa karttua vasta 23
vuoden iiistii liihtien, vaikka tyontekijii tulee
tyoeliikevakuutuksen piiriin jo sen ruoden
alusta, jona hiin tiiyttiiii l4 rlotta.

Suomen tyoeliikej2irjestelmdn kattavuus
on kuitenkin nuorten kannalta mydnteinen

asia. Useissa Euroopan maissa erilaiset lisii-
eliikejiirjestelmiit eiviit kata kaikkein nuo-
rimpia tyontekijoifi, vaan ns. odotusajat ndi-
hin eliikejiirjestelmiin pddsemiseksi ovat pit-
kiii tai alaik2irajat suhteellisen korkeita.

Kaikissa tarkastelluissa maissa sekd
ty<inantajat ettii tyontekij iit osallistuvat el6k-
keiden rahoittamiseen. Riippumatta siitii,
ovatko j iirj estelmiit etuus- tai maksuperustei-
sia, noudatetaan yleensd etuuden ja maksun
vastaavuusperiaatetta. K?iytiinnossii tema tar-
koittaa sita, ettd perityistii eldkevakuutus-
maksuista mytis karttuu eliikettZi.

Suomessa eldkevakuutusmaksut peritiiiin
kaikilta vakuutetuilta, toisin sanoen jo 14
r,uotta tdyttdneiltiikin. Heille ei kuitenkaan
maksetuista vakuutusmaksuista eldkettd ker-
ry. Kun kaikkea tytiskentelyii pidetiiiin eliik-
keen karttumisen kannalta samanarvoisena,
on maksun maksaminen ilman etuuden synty-
mistd ristiriitaista.

Tyti kyvyttti myystu rvassa
Suomi erottuu mytinteisesti

Tyokyvytt<imyysturvassa on nuorten osalta
suuria vaihteluita eri maiden viilillii. Suomi
erottuu tdssd vertailussa positiivisesti.

Meillti tyokyvytt<imyysturva on jo 14-
l,uotiaalla vakuutetulla ja oikeus eldkkeeseen
syntyyjo yhden kuukauden tytiskentelyn jiil-
keen. Tosin jotta aika eldketapahtumasta van-
huuseliikeikiiiin asti, ns. tuleva aika, otettai-
siin eldkkeessd huomioon, edellytetddn vuo-
den tyciskentelyaikaa 13 r'uoden iiin tiiyttii-
misruoden jiilkeen. Kiil'tiinnossii se rajoittaa
nuorten mahdollisuutta saada tuleva aika las-
ketuksi tytikyvyttomyyseldkkeeseen. Eldke-
tapahtumalla tarkoitetaan tdssd tapauksessa
tyokyvyttomiiksi tulohetkeii.

Lakisiiiiteistii tyokyvyttomyyseldketur-
vaa tarkasteltaessa on syytd huomioida myos
kansaneliikejiirjestelmdn merkitys. Suomes-
sa kansaneldkej iirj estelmiistd mydnnettdv[t
tyokyvyttomyryseldkkeet antavat nuorelle hy-
vdn asumiseen perustuvan tyokyvyttomyys-
turvan.

Nuorten tyokyvflt<imyysturva on hei-
kompi sellaisissa maissa, joissa vdhimmdis-
eldketurvaa ei ole ja tyokyryttomyyseliik-
keen saaminen on tdysin sidotfu fytintekoon.

Esimerkkind voidaan mainita Saksa.
Tyokyvytt<imyyseldkkeen myontdmi-

seksi vaaditut vakuutusaiat ovat Suomeen
verrattuna pitkid useissa Euroopan maissa;
tavallisesti vdhintddn'nuoden tyoskentelyai-
ka. Siitii syystd nuorilla ei useinkaan ole heti
alkuun tyokyvyttomyysturvaa.

Saksassa ja Italiassa tyokyvyttomyys-
eldkkeen myontdminen edellyttiiii vdhintddn
viiden vuoden vakuutusaikaa. Vakuutusajasta
kolme vuotta tiiytyy olla tyokyvyttdmyyttii
edeltdvien viiden viimeisen vuoden aikana.
Italiassa vakuutetun tulee lisiiksi olla 1 8 vuot-
ta tiiyttiinyt.

Saksassa ty<ikyvyttomyyseldke voidaan
myos myontd[ sellaisissa tapauksissa, joissa
nuoren tyokyvyttomyys alkaa kuuden vuoden
sisiillii opiskelun piiiittymisestd j a vakuutusai-
kaa on vdhintiiiin yksi vuosi eldketapahtumaa
edeltdneiden viimeisten kahden vuoden aika-
na.

Nuorille Saksan jiirjestelmiissd on posi-
tiivista lastenhoitoaikojen huomioonottami-
nen pakollisena vakuutusmaksuaikana. Tyo-
kyvyttomyyseldkkeeseen liitryy tulevan a.y an
oikeus, kun vaaditut vakuutusajat tdyttyviit.

Ranskassa tyokyvyttomyyseldkkeen
myontdminen edellyttiiii vuoden vakuutusai-
kaa. Isossa-Britanniassa tyokyvyttdmyys-
el2ikkeitii myrinnetddn nykyiiiin ainoastaan
kansanvakuutusjiirjestelmiistd tietyin ansio-
edellytyksin.

Ruotsissa tyokpyttomyyselhke voidaan
mycintiiii l6-vuotiaalle, jolla on vakuutusai-
kaa yksi vuosi ennen fyokyvyttomiiksi tuloa.
Tulevan ajan oikeus edellyttiiii eldkkeen kar-
tuttamista viihintiiiin kahtena wotena eldketa-
pahtumaa edeltiivistii neljiistii vuodesta tai
ettd vakuutetulla on vdhintdiin tietyn viihim-
mdismddrdn suuruiset vuosifulot. Jos vakuu-
tetulla ei ole oikeutta tulevaan aikaan, edelly-
tetddn kolmen vuoden vakuutusaikaa.

Tanskan tyoelAkejarjestelmd ei myonnd
tyokyvytt<imyyseldkkeitd, mutta kansaneld-
kejiirjestelmiistd myonnettiiviin fyokyvytto-
myyseldkkeen saamiseksi edellyetdin asu-
misaikaa vdhintddn kolme vuotta ikdvuosien
15 ja 67 viilillii. Tyokyvyttomyyseldke voidaan
siis myontdd aikaisintaan I 8-vuotiaalle.
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Lapseneldkkeen
yliiikiiraja vaihtelee

Lapseneldkkeita tai kertakorvauksia makse-
taan Saksassa, Tanskassa, Ruotsissa, Italiassa
ja Suomessa alle lS-vuotiaille lapsille. Tiiy-
sipdivdinen opiskelu tai tyoklnyttomyys ko-
rottaa lapseneldkkeen maksamisikdii joissa-
kin maissa.

Saksassa lapseneldkettd voidaan maksaa
opiskelijalle tai ty<ikyvytromdlle nuorelle 27-
luotiaaksi asti, yli lS-luotiaan omat tulot vai-
kuttavat kuitenkin maksettavan elikkeen
md^drddn.

Italiassa ty<ikyvyttomiilld nuorella on oi-
keus lapseneldkkeeseen ikiirajoituksetta ja
opiskelijalla 26-vuotiaaksi asti. Ruotsissa
lapseneldkettd voidaan maksaa alle 20-l.uoti-
aalle opiskelijalle.

Tiiyteen elikkeeseen
vaadittavat tytiurat vaihtelevat
20 vuodesta yli 40 vuoteen
Tiiyden tavoite-eldkkeen karthrmisaika ja ta-
voitetaso vaihtelevat huomattavasti maittain.

Vaaditulla karttumisaj al la saattaa ol la suurta-
kin merkitystd tulevan eldkkeen m65rddn. Jos
tiiysi eliike on mahdollista kartuttaa esimer-
kiksi 30 vuodessa, kuten Ruotsissa nykyisin,
ei nuorena tehdyllii tyollii viilttiimiittii ole yhtti
suurta merkitystd kuin jos karttumisaika on
pidempi. Lyhy't elekkeen karttumisaika mah-
dollistaa tiiyden eliikkeen, vaikka tyourassa
olisi katkoja tai tydskentely alkaisi vasta
my<ihemmiillti iiillii.

Jos taas tdyteen eldkkeeseen vaaditaan
40 vuoden taijopa pidempriii tyouraa, on nuo-
rena tehdyn tyon arvo jo suurempi.

Ranskassa tdysi tavoite-eldke myonne-
tiiiin tiillii hetkellii 38,5 vakuutusvuoden pe-
rusteella ja Tanskassa 34 vuoden perusteella.
Isossa-Britanniassa tdysi tavoite-eldke ker-
tyy jo 20 vuodessa, mutta samalla on tdrkei
huomata, ettd myos eldkkeen mddrdn tavoite-
taso on reilusti Suomen 60 prosentin tavoi-
tetasoa pienempi. Suomen tyoeliikejiiq'estel-
mdn katottomuusperiaatteella ei nuorten eld-
keturvan kannalta ole merkitystii. My<isktiiin
muissa maissa katot eivdt aiheuta ongelmia
nuorten eldketurvaan.

EU-maiden korkea nuorisotyritt<imyys
saattaa osaltaan vaikeuttaa nuorten mahdolli-
suuksia kartuttaa eliikettii mahdolliselta
enimmdisajalta. Nuoret tyriskentelevdt usein
mddrdaikaisissa, suhteellisen lyhyissii tyo-
suhteissa, jolloin tyouria leimaa entistd suu-
rempi katkonaisuus ja mahdollisesti myos
heikompi ansiokehitys.

Ty<ieliimiiiin tullaan myiis usein entistd
vanhempana opiskeluaikojen pidennytryii.
Nuorten naisten eldketurvan kannalta tiiyden
eldkkeen karttumisajalla saattaa olla merki-
fyste, jos tyrieliimiistii ollaan pois useita ruo-
sia lastenhoidon takia eikd poissaololuosista
kartu eldketti.

Opiskelu- ja varusmies-
ajalta elikettii
Aitiysrahakausi tai lastenhoitoaika otetaan
kaikissa tarkastelluissa maissa tavalla tai toi-
sella huomioon eliikettii kartuttavana aikana.

Saksan, Ranskan ja Ruotsin jti{estelmis-
sd opiskelu-, lastenhoito- ja varusmiespalve-
lusajat otetaan kaikkein kattavimmin huomi-
oon. Osaltaan ne parantavat nuorten eldketur-
vaa-

Ruotsissa alle kolmevuotiaan lapsen
hoito'uuodet voidaan rinnastaa ns. eldkepiste-
ruosiin, jolloin niillii on merkitysti tiiyden
eldkkeen 30 vuoden karttumisaikaa ajatellen.
Vuoden 1999 alusta voimaantulevan eldkeuu-
distuksen my<itd tulevat melkein kaikki sosi-
aalivakuutusetuudet kartuttamaan eliikettii
Ruotsissa.

Uudessa jiirjestelmdssd alle 4-ruotiaiden
lasten hoitaminen kotona sekd asevelvolli-
suus- ja opiskeluaika kartuttavat eliikettii.
Huomionarvoista on, ett[ pienten lasten van-
hemmille karttuu eliikettii samanaikaisesti
mycis ansiotyon tai sosiaalivakuutusetuuk-
sien perusteella. Eliikeoikeus lasketaan kui-
tenkin vain toiselle vanhemmista ns. lasken-
nallisen tulon perusteella.

Saksassa toiselle vanhemmista karttuu
eliikettii lapsenhoitoajalta kolmen vuoden
ajan lapsen syntymdsti. Samoin kuin Ruotsin
uudessa jiirjestelmiissii, eliikettti karttuu rin-
nakkain tyoskentely- ja lapsenhoitoajalta.
Mycis varusmies- tai siviilipalvelusaika kar-
tuttaa eldkettii sekii opiskeluaika l7-vuoti-
aasta ldhtien enintddn 3 vuoden ajan.

Ranskassa eliikettii karttuu vanhempain-
loma-ajalta, varusmiespalveluajalta ja lasten-
kasvatusajalta. Lastenkasvatusaikaa otetaan
perheendidin vakuutuskausissa huomioon
kaksi vuotta jokaisesta lapsesta, jota hdn on
16 ikdvuoteen saakka kasvattanut vdhintddn
yhdeksdn,uuotta.

Isossa-Britanniassa kansanvakuufu sjdr-
jestelmdssd iiitiysetuusaika sekd opiskelun
piiiittymisen j a tyonteon aloittamisen vdlinen
aika luetaan eldkkeeseen oikeuttavaksi va-
kuutusmaksuajaksi, vaikka vakuutusmaksuja
ei ole peritty.

Tanskassa ditiyspdivdrahakausi on vakuu-
tusaikaa tyoellkevakuutuksessa. Tiiltii ajalta
maksetaan vakuutusmaksut.

Suomessa alle vuoden mittainen lapsen-
hoitoaika kartuttaa eliikettii. Oikeus ty<iky-
rlyttomyyseliikkeen tulevaan aikaan sdilyy
niin kauan, kun perheessd on alle 3-luotias
lapsi, kuitenkin enintddn yhdeksiin vuotta.
Elzikepalkasta voidaan vdhentdd lapsenhoito-
luosia, joten ne eivdt mukana huonontamassa
eldkkeen perusteena olevaa palkkaa. Varus-
miesajalta Suomessa ei kartu eliikett?i.

.I,'\R\,\ B,\CtI
E I ri ke turv a ke s ku l<s e n
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anlrrhyt historia
lilkkeillen taloustietee s sile

Ai kahorisontti vai kuttaa

olennaisesti kaikkeen
pddtdksen tekoon,
ja siksi se on erittdin
merkityksellinen.
Yksi n kertaistaen voidaan
todeta, ettd mitd pidempi
aikahorisontti
siti peru uttamattomamp i

ja lopullisempi pddtos on.

MIKAEL FORSS
Elciketurvakeskuksen

tutkimusosaston patillikkt)

Eldketaloustieteessd aika on kahdella tavalla Aikatekijiit huomioidaan laajasti niin sa-
merkityksellinen. Ensiksi on olemassa ajan notuissa limittiiisten sukupolvien malleissa.
yhteisollinen merkitys. Koska yhteiskunnas- Nditd edustaa ETLAn FOG-malli, johon on
ia on tietty vdeston ikdrakenne, ihmiset ovat viitattu tdmdn lehden edellisessd numerossa.
iiistiiiin riippuen yhteiskunnallisesti eri ase- ETK:n ja ETLAn yhteistyonii on meneillddn
missa. He-ovat joi<o lapsia tai eliikeliiisiii tai laajempi FOG-mallia hy<idyntiivii tutkimus-
eri ikiiisiii tyossi kiiyviii. projekti, jossa on tutkiffu muun muassa eld-

Edelld olevasta syntyy niin sanothr suku- keturvan rahoitustapoihin liit6win talousvai-
polviproblematiikka: tiettynii ajankohtana eri kutuksia. Tiillii hetkellii projektissa pohd.itaan
ita.ylrmitta on erilaiset intressit. Lisiiksi aika eldkerahastoinnin ja siihen liittyvien v.ali_nta-

vaikuttaa reaalitaloudessa monella tavalla - vaihtoehtojen merkitystd kansantaloudelle.
esimerkiksi investoidun pddoman tuottoon
iiin ja erilaisten aikaa vievien oppimisproses-
sien kautta. Aian tulkinta

Toiseksi liihes jokainen ihminen liipikiiy ja merkitys
omassa eldmdssddn monta eri ikiivaihetta.
Lapsesta kasvaa tyoikiiinen, joka joskus siir- Aikaongelma tekee taloudellisen piiiitdksen-
tyy eliikkeelle ja lopuksi hiinestii tulee hoivaa teon mallintamisen monimutkaiseksi ja vai-
tirvitseva vanirus. Ndin muodostuu jokaista keaksi. Oletetaan esimerkiksi, ettii henkilti
yksiloii koskeva elinkaari. X on syntynyt wonna 1990. Hiin voisi alkaa

Tiimiituntuuvarsin itsestddnselvdltdasi- kartuttaa eliikett?iiin nykyisen lainsddddnnon
alta, kuitenkin vain harvat keskustelutahot mukaan vuonna 2013 mutta periaatteessa jo
niiytt?iviit ottavan aikaproblematiikan huomi- aikaisemmin, esimerkiksi vuonna 2006 pe-
oon piiiitoksenteossa tai tutkimuksessa. 

fi:-:il[ts::#,Tf;:i"Xi,f:ffi:,iH[:T]::-
sien 2070-80 nurkilla, mutta voi olla jopa

lkirakennevaikuttaa vuonna2100!

" 3"fT"tXl',g[1r, *:E l'*l[#';,i*:?
Galluptutkimuksissa ei aina riittiiviisti analy- sen ruosisadan aikana on ehtinyt Suomen ja
soida ikdrakenteen merkitystd vastauksiin. maailmanhistoriassatapahtua.
Esimerkiksi ns. koyhyystutkimus perustuu Suomessa tyoeliikkeen tiiysi karttumi-
yleensd yhden woden poikkileikkausaineis- nen vie nykyiselliiiin 40 vuotta, ja maksuja
ioihin iai niiiden aineistojen aikasarjoihin. maksetaan viime vuodenvaihteen uudistuk-
Niissii ei kuitenkaan ole mahdollista seurata sen jiilkeen liihes kaikista tyosuorituksista.
samojen yksiloiden elinkaarivarallisuuksia. Vuonna 1990 syntyneen ikdluokan raskaim-

Kansintaloustieteen kulmakivend pidet- mat etuuserdt olisivat nykyisen trendin mu-
tdvd tasapainoanalyysi, eli kysynniin ja tarjon- kaan todenndkoisesti maksettavina joskus
nan synnyttdmdn tasapainon etsiminen mate- luosien 2050-2060 tienoilla.
maattisinkeinoin on sikin perusluonteeltaan Silloinen tyypillinen tyontekijii, henkil<i
tdysin staattinen, eli hetkellinen. Z, on syntynyt vaikkapa \uonna 2015, ja sol-

Toisaalta taloustieteelle on ominaista, mii tyosuhteen, pitkdn koulutusjakson jiil-
ettii yhteiskunnalliset tapahtumasarjat yrite- keen arviolta 20-25-vuotiaana. Hdn maksaa
tiiiin ymmiirtiiii ja johtaa yksilotasolta kdsin. ennusteiden mukaan noin 9 prosenttia itse
Eliiketapahtuma iiioittru yleensd yksilon bruttopalkastaan pakollisena eldkemaksuna,
elinkaaienloppuosaan,jamuuttaa yksilonti- tyonantaja maksaa sen lisdksi noin 2l pro-
lannetta ratkalsevasti ien jiilkeen. Lrsiiksi, senttia. Nimd maksut maksetaan palkasta,
jos eltikeikiiii varten aiotaaniaastaa toimeen- joka arviolta on reaaliarvoltaan nykyistii palk-
tuloon merkittiiviisti vaikuttavalla tavalla, on katasoa melko paljon korkeampi.
sddstdminen aloitettava io melko nuorena ja
sddstdmisen on jatkuttava pitkaan. Tiilloin
staattinen analyyii ei ole riittiivii, vaan tarvi- Sukupolvisopimuksen
taan elinkaaria ja sukupolvia kattavia ajan eettinen perusta
huomioon ottavia eli dynaamisia hrtkimusvd-
lineitii. Suomen eliikejiirjestelmiissii, joka toimii

TWrmxr*'
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osittain jakojiirjestelmiinii, syntymiit<in tyrin-
tekija Z siis sidotaan maksamaan X:n eliik-
keitii. TydntekijA X puolestaan on sidottu
maksamaan nykyisten keski-ikiiisten tycinte-
kijoiden eliikkeitii.

Lienee selvdd, ettd ldllaisen ketjusopi-
muksen perusteluksi tarvitaan vahva eettinen
normisto. Sen mukaan nuori tyrintekijii itse
uskoo saavansa vanhana hyviin kohtelun.
Normisto toisaalta pitiiii vanhoista huolehti-
mista sindnsd eettisesti oikeana. Tiitd etiikkaa
vahvi staa Suomessa lainsiiiidiinto, j oka antaa
tyrieliikeoikeuksille yksityisomaisuuden
suojan.

Limittiiisten sukupolvien yhteiskunnassa
on syntynyt aikaa myoten ja lainsiiiidiinncin
vahvistamana niin sanottu sukupolvisopimus,
joka on Suomessa seuraavanlainen: Lapsetja
nuoret saavat nettomddrdisesti julkiselta sek-
torilta varoja muun muassa synnytyspalvelu-
jen, piiiviihoidon, lapsilisien ja ennen kaikkea
koulutuksen muodossa. Vanhat saavat liihinnii
eliikkeitii ja vanhuus- sekd terveyspalveluja.
Nettomddrdisesti kaiken kustantavat keski-
ikiiiset, painopisteen ollessa 4G-50-luotiail-
la.

Sukupolvien viilillii tapahtuva taloudel-
listen voimavarojen siirto eli "elatus" tapah-
tuu siten tietyn taloudellisen tasapainon val-
litessa, ja se voidaan tulkita myos taloudelli-
sesti. Keski-ikiiiset tyrissiikdlvdt kuittaavat
ensiksi ne "velat"jotka ovat aiheuttaneet lap-
sina ja nuorina, sen jdlkeen he alkavat kerdtd
"siiZistojii" omaa vanhuuttaan varten.

Sukupolvisopimuksen
mallintaminen

Sukupolvien vdlistd sopimusta kuvaa oheinen
kuvio, joka on laadittu VATT:ssa. Kuva on teh-
ty poikkileikkausaineistosta, eli se koskee
pelkiistiiiin yhden vuoden, 1996, tilannetta.
Se kuitenkin kuvastaa ndkyvdsti aikahorisont-
ti-ongelman sukupolviasetelmaa.

Kuviossa julkiset nettomenot on eritel-
fy vuoden ikiiluokka- eli vuosikohorttita-
solle. Sen vaaka-akselin O-taso kuvaa tilan-
netta, jossa ikiiluokan saamat ja maksamat
julkiset varat ovat yhtd suuret. Tdmd tilanne
on liihinnii ikiiluokissa 24 - 25 ruotta ja van-
hemmassa piiiissii 59 - 60 wotta. Kuten ku-
vasta ndk1y, eldkemenot alkavat vaikuttaa lii-
an aikaisessa vaiheessa menoja lisiiiiviisti. Jo
60-luotias ikiikohortti on nettovastaanottaja.

T-voruxe*

Ikiiluokka saa enemmdn julkisia varoja kuin
mitd se itse maksaa.

Kuvasta niikyy my<is toinen rahoituson-
gelma, nettomaksajaksi eli tuottavaan tyoelii-
miiiin piiiistiiiin keskimddrin liian myohiiiin. Jos
tulevaisuudessa saadaan ihmiset paremmin ja
nopeammin koulutettua, ja hyvalla ryon johdol-
la pysymiiiin kauemmin tyrieldmdssii, niin
vdest<in vanhenemisesta johtuva rahoitustaak-
ka on suhteellisesti ottaen paljon pienempi
ongelma.

Tulevaisuus on aina yksil<in kohdalla epii-
varna. Joidenkin elinkaari jatkuu pitkiille, jol-
loin hoitoa ja eliikkeitii tarvitaan enemmdn.
Joidenkin eldmd loppuu ennenaikaisesti, tyo-
uran aikana tai jopa lapsuudessa. Joidenkin
kohdalle sattuu sairaus, lastenhoitovapaa, tyo-
kyqm menetys, tyott<imyys, tyopaikan vaih-

dot, muuttuvat ansiot. Ikiiluokkien summat
ja keskiarvot ovat kuitenkin vakaampia, jol-
loin suunnittelua ja ennustuksia voidaan
epdvarmuudesta huolimatta tehdd.

Aika-ongelman jdsentdminen ja asetta-
minen oikeisiin mittasuhteisiin antaa argu-
mentoinnille uutta voimaa, se auttaa mycis
ymmiirtiimiiiin eliikejiirjestelmdn reformien
hidasta voimaantuloa. Ei puhuta luosista
vaan vdhintddn luosikymmenistd. Voimaan-
tulon valossa ymmdrtdd, miksi el iikej iirj estel -
miin piiiittiijiit ja asiantuntijat niin usein
neuvovat panemaan jditd hattuun kun ehdo-
tetaan eri laisia uudistuksia.

Liihde: Parkkinen, Pekka ja Tuomo Mciki
" Kohdusta hautaan" Tilastokeskuksen Hy-
vinvointikntsaus 2/1997, Helsinki
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Kuviossa on yhdistetQ kal<si asiaa eli ikdluokan koko ja ikciluokan
s aamat/maks amat j u lkis et varat.
Ikciluokan syntymcitaosi on kuvion ylcipuolella ja ilui sen alapuolella.
Ilniluokan kokoa kuvaa kdyrri, jonka asteikko on kuvion oikealla puolella.
Pylvtitit kuvaavat ikriluokan saamia julkisia varoja.
Jos pylvris on nollan ykipuolella ikriluokka saa enemmcin kuin mal<saa.
Pylvdrin ollessa nollan alapuolella ikciluokka on mal<saja.
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ElAketurvakeskuksen

rekisteriu udistu ksen

ensimmdinen vaihe on
pistettd vai I le val mis.

Uudet elSkehakemus- ja

el iiketapahtu masovel I u kset

otetaan kiiytt66n 16.

marraskuuta. Uudistus
toteutuu suurin pi irtein
asetetussa a i katau I ussa.

KAytt6dnoton vdhdinen
si i rtym i nen al kuper5isestd

tavoitea i katau I usta johtu u

osastopdellikko Jorma
Niemisen mukaan siit;i, ett6

testaukselle ja muille
valmistelevi I le t6i I le ol i

jddmdss5 liian vzihiin aikaa.

Tekn iset syyt a i kaisemm i n

olivat ik:iiin kuin syoneet
niilta aikaa.

Nyt ensi mmd isessd va i heessa

otetaan kaytt66n ns.

el6kepuolen rekisterit
sovelluksineen. Uusi
ty6su hderekisteri otetaan

aikataulun mukaan kayttoon
ensi vuoden lokakuussa.

T y ii e I ii k e j ii r j e s t e I m d s s d
siirrytiiiin nyt tosiaikaiseen
i I moitu sl i i kenteeseen :
IJ u d istu kse n j iil kee n el ii ke -

laitokset antavat rekisteri-
ilmoitukset omista jlirjestel-
mistddn. He myiis kyselev;it
tietoja Eldketurvakeskuksen ia
Kelan tietovarastaista suoraan
omilta tyiiasemiltaan.

Samalla tietoliikenne muuttuu sanomamuo-
toiseksi: Ilmoitukset ovat muodoltaan sa-
manlaisia, antoipa eldkelaitos ilmoituksensa
yksi kerrallaan eli tosiaikaisesti tai suurem-
pana kokonaisuutena eli erdnd, jolloin ilmoi-
tus annetaan samalla kertaa monen muun il-
moituksen joukossa.

Tiihiin asti eldkelaitokset ovat toimitta-
neet merkittdvdn osan rekisteroitiivistii il-
moituksista paperilomakkeilla ja osan ko-
neellisesti erini. Endd tietoja ei oteta vastaan
paperilla. Eriikiisittely siiilyy uudistuksen jiil-
keenkin.

-Koneellinen ilmoitusliikenne vdhentdd
todenndkciisesti myos virheitd, kun piiiistiiiin

T-wrmxe*'
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Tekstit
JoLrni Jokisukt
Pi rkb .liiii.skeltiinen
MurlerLii.sa Takula
Kttvctt:
.httko Loitinen

Osa reki.steriuudis lttksen
lai.vttdcinotorr avainhenkildistci.
Kuvassa vasemnrultu Kuri Nieminen,
lteikki Auvinen, Jorma Nieminen,
Siryta Laatikainen, l,ii,go Kotamie,s
fo Mutti Qvintus.

Eliiketi edot sisiiltiivtt
otteet poistuvat

Aikaisemmin ETK on antanut eliikelaitoksil-
le tietoja erilaisilla paperiotteilla. Muun mu-
assa eldketapahtumaotteella on kerrottu va-
kuutetun tyoelakepeetdshistoria vuodesta
1962 lahtien sekd kansaneliikepiiiitos- ja ha-
kemustiedot.

Kun laitos on pyytiinyt Eldketurvakes-
kukselta eliikepiiiitostietoja, se on saanut
edelld kuvatun paperiotteen. Nyt otteen sijas-
ta annetaan tyoeliikehakemustiedot ja -pad-
tostiedot erillisillii sanomilla, kuten myos
kansaneldketiedot, kertoo Sirpa Laatikainen.
Syynii tiihiin on tietosuoj a. Henkilorekisteri-
lain mukaista on antaa vain ne tiedot, joita ni-
menomaan kyseisen asian hoitamiseen tarvi-
taan.

Niin sanotut tiedoksi-otteet jiiAvat histo-
riaan. Muuttuneesta rekisteritilanteesta anne-
taan sanomamuotoisia hiilytyksiii. Hiilytys vii-
litetiiiin tietoa tarvitsevalle eldkelaitokselle,
kun Eldketurvakeskukselle tulee jokin uusi
tieto, esimerkiksi tieto, ettii henkilolle on
myonnetty el6ke.

Hiilytys ei sisiillii kaikkia rekisteniidyn
ilmoituksen tietoj a. Tarvittavat I i siitiedot elii-
kelaitos pyytea tietopyyntosanomilla.

Tietoliikenne suoraan Kelan ia
elikelaitoksen viliseksi

ETK:n rekisteriin on talletettu tdhdn saakka
paljon tietoa Kelan ja viimeisen tyoelakelai-
toksen vdlisestd tietojenvaihdosta. Nl siirry-
t?iiin mahdollisimman laajalti koneelliseen
tietoliikenteeseen ja vain viilttiimiittomiit tie-
dot talletetaan.

Tyoeliikelaitoksilla ei tarvitse olla suoria
tietoliikenneyhteyksiii kuin Eldketurvakes-
kukseen, joka noutaa pyydefyt tiedot Kelan
tietovarastoista. ETK toimii siis tietoliiken-
teen solmukohtana.

Tdllaisena solmukohtana ETK toimii
esimerkiksi tyokyvyttomyyselSkeratkaisu-
jen ennakkoilmoitusmenettelyssd. Tietojen-
vaihto on viimeisen tyoelakelaitoksen ja Ke-
lan vdlistd. Aluksi tiimii voidaan hoitaa vain
erdn6, koska kolmen osapuolen vdlinen tosi-
aikainen ilmoitusliikenne on vield teknisesti
liian haastavaa.

Turhien ennakkoilmoitusten vAlttami-
seksi tyoeliikelaitokset voivat kyselld kan-
saneldkehakemustietoja ja Kela voi kysellii
tyoeliikehakemustietoja. Ennakkoilmoitus
annetaan vain kun toisessa jdrjestelmdssd on
myos vireillii tyoklvyttomyyseldke- tai yksi-
lollinen varhaisel[kehakemus.

EU{ilanteessa tydeliikelaitokset saavat
kysellti Kelalta kaikkia eldkehakemuslajeja.
Kun kysymyksessh on kansallinen tapaus,
eldkelaitokset saavat tiedot vain tyokyvytto-
myyseliikettii, yksil<illistii varhaiseliikettii j a
varhennettua vanhuuseldkettd koskevista ha-
kemuksista.

Kansaneldkepiiiitostiedot rekister<iidddn
toistaiseksi ETK:n omaan eldkerekisteriin.
Vuoden 2000 syksyllii kansaneldkepiiiitostie-
dot tulevat suoraan Kelasta ja Eldketurvakes-
kus vain reitittiiii ne tietoja pyytiineelle eliike-
laitokselle.

Tytisuhdetiedot paperiotteella
tai suorasii rto-otteel la

toimintatavaksi

Tyosuhdetiedot saa edelleen paperisella tyo-
suhdeotteella tai koneellisella suorasiirto-
otteella. Siirtymiikauden ajan molemmilla
otteilla on tyosuhdetietojen lisdksi entiset
eliikepiiiitos- ja hakemustiedot sekb selvitte-
l1'tietoja. Paperiotteella on eldke- ja selvitte-
lytiedoista liihinnii vain vihjetietoja. Siirty-
miiaika jatkuu'uuoden 200 I loppuun.

Periaatteessa koko tyosuhderekisteri tu-
lee muuttumaan vasta woden pddstd.

Muutoksia tehdiian kuitenkin tiinii syksy-
nd sellaisiin palveluihin, joissa kiiytetiiiin elii-
ketietoja. Tyosuhdepalveluissa esimerkiksi
valvontatapauksissa siirryt66n uuteen hdly-
tystekniikkaan. Tyosuhderekisterin uudistuk-
sen yhteydessd hoidetaan euro-valmius kun-
toon luonna 1999.

Sirpa Laatikainen rauhoittelee niitii elii-
kelaitoksia, joilla ei ole heti uudistuksen
kiiyttoonoton yhteydessii valmiuksia sano-
maliikenteeseen: Pulaan ei kukaan jiiti. Enti-
sistd palveluista suorasiirto-otteen lisiiksi
siiilyvtit merkkipohjaiset ns. 3270-naytot.
Niiytoiltii pddsee suoraan Eliiketurvakeskuk-
sen ylliipitiimiin rekistereihin ja sovelluksiin.
(mlt)

eroon lomakeilmoituksista ja vanhojen re-
kistereiden vaatimista monimutkaisista koo-
dituksista. Tosiaikaisessa rekisteroinnissd
eldkelaitos saa myos heti vastauksen, onnis-
tuiko rekisterointi. Puutteista ja virheistd tu-
lee vdlittomdsti tieto, ja ne korjataan heti elii-
kelaitoksessa. Niiin piiiitos saadaan kenalla
kuntoon, vakuuttaa eldkeasiain osalta tieto-
jiirjestelmiiuudistusta liihes koko 90-lur.un
vetiinyt kchityspiiiillikko Sirpa Laatikainen.

- Rekisteriuudistus selkiyttiiii myos Elii-
keturvakeskuksen ja eldkelaitosten vdlistd
tyonjakoa. Vastuu ETK:n rekistereihin talle-
tettujen tietojen antamisesta ja niiden oi-
keellisuudesta on el6kelaitoksilla.
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Suuri, kallis ja
vzilttfl mzittin uudistu s Ki ivasta

koulutusta
Rekisteriuudistuksen
tavoitteena on uudistaa
kokonaan ne ohjelmistot,
j o i I I a E I ;iketu rvakesku ksen
kes k u s rek i ste re itii e I i
ti etovarastoj a kiiytet\dn.
Koko jiirjestelmdn
palvelutaso noLtsee,
manuaal i nen tyd vtihenee.
Sanomapohjainen
ti edo nvd I i tys nt ahd o I I i staa
sekd tosi ai kai su uden ettd
Ke I a n j a e I iikel a i toste n
v;iliset suorat
ti eto I i i ke n n ey hteyd et.
llmaiseksi ftfi ei kuitenkaan
saada.

-Kaikkiaan ETK:n oma tyripanos hankkee-
seen tulee ylittiimii?in I 00 henkilotycivuotta.
Lisiiksi ETK ostaa tietojenkiisittelyn suun-
nittelu- ja toteutustytitn TKP-Tiedolta, Oc-
telilta ja muilta palveluntuottaj ilta kaikkiaan
noin 100 miljoonalla markalla. Eliikelaitos-
ten omiin tietojiirjestelmiin tehtdvdt muu-
tostyot ovat nekin kustannuksiltaan varsin
mittavia, arvioi hankkeesta vastaava johtaja
Kari Nieminer Eliiketurvakeskuksesta.

Niemisen mukaan rekisteriuudistuksen
tekeminen on viilttiimiittomyys. Rekistereitd
pyorittiineet ohjelmistot ovat alkujaan 60-lu-
rulta periiisin. Niitli kehitettdessd on raken-

nettu uutta vanhan pddlle seurauksena, ettii
esimerkiksi lakiuudistusten tekeminen on
tullut vuosi vuodelta tyriliiiimmiiksi ja kal-
liimmalsi.

-Vanhoilla ohjelmistoilla ei olisi myos-
k[iin voitu selvitii vuosituhannen vaihteesta.
Siksi wosi 2000 on hankkeen ehdoton ta-
karaja. Vuosituhannen vaihteen yl i piiiistiiiin
kunnialla vain rekisteriuudistuksen avulla.,
Kari Nieminen arvioi.

Uudistustyon aikana hdn kertoo yhii
uudelleen hiimmiistyneensii el2ikejiiqjestel-
miimme yksityiskohtien viidakkoa. Tietojiir-
jestelmistii on tullut todella monimutkaisia,
jotta kiiyiinnrin eldkeasioiden kdsittely voi-
daan hoitaa oikein ja joustavasti.

Uudistuksen viiltt?imiittomyys on
ETK:ssa tiedostettu hyvissii ajoin. Kun tyo-
mddrdn valtavuus selvisi, hanke paloiteltiin
ja vaiheistettiin. Periaatteena vaiheistuk-
sessa on se, ettd tietoliikenteen toimimi-
nen sanolnastandardin mukaisesti varmis-
tettiin ensin. Lopuksi otetaan kiiytettiiviiksi
kaikkein kriittisin ja tiirkein tietovarasto,
tyosuhderekisteri.

Uudistusta voi verrata tehtaaseen, joka
jalostaa kallisarvoista.la herkkdd materiaalia
kiiyttotuotteeksi. Kun tehdas modernisoi
tuotantojiirjestelmdnsd, se suunnittelee ja
testaa uuden prosessin huolellisesti ja ottaa
vahitellen koe-erind keyttodn kalliin raaka-
materiaalin.

Eliikejiirjestelmdn tuote on lain mukai-
nen, oikein laskettu eliike ja herkkd raakama-
teriaali tAhan liiffyvAt ffosuhde- ym. tiedot.

Eliiketuotteiden tuotantoprosessissa
otetaan tdnd vuonna kiiytt<idn uudet tietolii-
kenneyhteydet sekii eliikehakemusten ja -
pAatosten ym. rekister<iinnit. Esille tulevia
ongelmia voidaan selvittddja tekniikkaa hioa
ilman ettd kansalaisille viilittomiisti niikyviit
elZikejii{estelmin toiminnot hidastuisivat.

Ensi syksynii tapahtuu iso rysiiyfys.
Eliikkeiden laskennassa viilttiimiiton ty<i-
suhderekisteri konvertoidaan uusilla ohjel-
mistoilla toimivaksi. Sen jiilkeen paluuta
vanhaan ei ole.(PJ)

-Kou I uttaj i na toi m i neet
e I ii kej ii rj e ste I m d os asto n
ihmiset ovat tehneet
rek i ste r i u ud i stu sko u I utu ksessa

valtavan urakan. Se oli heille
todella melkoinen homma,
kouluttaja Mauri Qvintus
sanoo.

Eldketurvakeskus on viime kevddn ja tiimiin
syksyn aikana jiirjestiinyt kumpanakin useam-
pia erimittaisia kursseja uudistukseen liitty-
vistd asioista.

Naille kursseilla on eldkelaitosten ihmi-
sille opetettu nimenomaan uusien rekisterei-
den kiiyttoii ja ilmoitusten tekemistii niihin.
Kurssien sisdlto suunniteltiin erityisesti sitd
silmiillii pitrien, ettd ne palvelisivat niitii eleke-
laitosten ihmisiii, jotka toimivat kouluttajina
omissa yhteisoissiiiin. Eli ajatus on, ettd
ETK:n koulutuksessa olleet ihmiset koulutta-
vat kukin oman laitoksensa rekisteri-ihmiset,
sellaiset jotka tydss?idn tarvitsevat ETK:n
rekisteripalveluita.

-Lisiiksi uudistuksen nimissd on jiirjes-
tetty paitsi pdivdnmittaisia yleiskursseja ettd
erityiskursseja esimerkiksi asianhallinnasta
ja tietyistii erityissovelluksista, Qvintus ker-
too.

Hdnen mukaansa tdssd koulufuksessa on
ollut yli 400 ihmistii. Kaikki kurssit ovat olleet
tdynnd ja kursseista saatu palaute on ollut
hyvii.

Uusiin rekistereihin ja niiden kiiyttoon
liittyvien ohjeiden sivumddrdd on tdysin mah-
doton sanoa. Koulutuksessa jaetussa aineis-
tossa niitd on Liisa Kotamiehen mukaan 800
sivua.

-Aineistossa, ohjeistuksessa, on sekd re-
kisterien sisiiltoii ja niiden toimintaa koskevaa
informaatiota eft a yksityiskohtaisia rekisterei-
den kayftoohjeita ja esimerkkejii ilmoitusten
tekemisestii. (JJ)
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Testaukset twtt s.sfl
yhteishengessa

Kai kki en el iikel aitosten on
tiiytynyt muuttaa omia
jdrjestelntiddn

seu rustel ukyky isi ksi ETK :n

uusien ohjel m i stosovel I usten

kanssa. Tdssd n u utoksessa

testaamisen merkitys on

erittdi n tdrketi. Testau kset

tehd;iiin siten, ettd laitoksen
testi y m p d r i sto kesku ste I ee

ETK:n testiympdriston
kanssa.

Markku Moisio

Eriiiden osa-alueiden testaukset ovat suju-
neet erityisen hyvin. Tiillaisia alueita ovat
muun muassa ns. as ianhallintaj iirj estelm?it j a
eliikepiiiitosten rekistertiinnin testaukset.

Varsinaisten sisdltotestausten rinnalla on
tehty kaikkien osapuolten yhteinen kuormi-
tustesti, jolla on varmistettu toimi'vuus myos
huippukuormituksella. Sovellutusten kdyt-
toonottoa koordinoiva Heikki Auvinen ker-
too testauksen sujuneen hyvin. Huippukuor-
mitus ei pidentiiny laitosten vastausaikoja
juuri lainkaan. Ongelmia esiintyi liihinnii
ETK:n omassa ldhiverkossa.

Ennen kiiyttcionottoa systeemien toimi-
wutta testataan vield koeluonteisesti konver-
toitujen rekisterien avulla. Nekin ovat toimi-
neet odotettua paremmin seka teknisesti etta
toiminnallisesti.

Kokonaisarvio testauksista on, ettd on-
gelmiaja virheitii on ollutjopa vdhemmdn kuin
etukdteen odotettiin. "Testaukset ovat suju-
neet hyvdssd yhteishengessd ja tilanne para-
nee koko ajan. Joillakin yhteistyotahoilla so-
vellukset on testattu valmiiksi jo syyskuun
puolella".

Octelilla on
johtaja Markku Moision
mukaan
reki ste r i u u d i stu ksessa

kaikki pelissd. Seka irce tditd
ettd tu I oks i a aj ate I I e n.

-lsoja asioita uudistusurakassa Octelille ovat
muun muassa tietokantojen konverssiot,
muuntamiset, ohjelmistojakelut ja ETK:n
omien ldhiverkkopalvelujen jdrjestdminen,
yll?ipito ja tuki, hdn painottaa

- ETK:n tietovarastot, rekisterit, ovat
Octelin hoidossa ja meidiin tytimme on vas-
tata siita, ettii ne konvertoidaan - tai siis nii-
hin tehdiiiin sellaisia muunnoksia ja muutok-

Kaikki pelissd

Suorasiirto-otteen
testaus mytihiissii

Joiltakin osin testausten aikataulut ovat kui-
tenkin viivdstyneet. Kokonaisuudessaan vii-
viistymiit ovat kuukauden kertaluokkaa. Suu-
rimpia huolen aiheita on ollut suorasiirto-ote ja
sen testaukset, jotka voitiin aloittaa vasta
syyskuun puolessa viilin.

Testausympdristtit ovat yleensd toimi-
neet 7 piiiviiii viikossa ja niillii on ollut koko
ajan Octelin tukipiiirystys. Ongelmia on tullut
esille ja niille on etsitty ratkaisut. Osa
ongelmista on johtunut erilaisten teknisten
ratkaisujen yhteensopiwudesta. Erds sellai-
sista liittly SEERin sovelluskehittimeen, jon-
ka vuoksi paikalle on Englannista hiilytetty
kahden kuukauden ajaksi asiantuntijoita vir-
hetilanteita ratkomaan.

Tycisuhderekisterin konvertointiin ja en-
nen vuosituhannen vaihdetta tehtaviin muu-
toksiin liittyvii hankekokonaisuus on nimetty
wosi 2000 hankkeeksi. Sen hankepii2illikkti on
Sinikka Puukko.

Hankkeeseen liittyvaa tekniikkaa testa-
taan siten, ettii Octeliin rakennetaan luosi
2000 testausympiiristd, joka tulee olemaan
kiiytossii vuoden 1999 alusta lukien. (PJ)

sia, ettd ne toimivat uusilla ohjelmilla.
Ohjelmistojakelujiirjestelmiin rakenta-

minen on Moision mukaan Octelille ehkii
suurin haaste. Jo ihan siitiikin syysld, ettei
sellaista ole aikaisemmin tehty. Jakelujii{es-
telmdn arulla rekisteripalveluj en ohj elmistot
jaetaan palvelujen kiiyttiijien ty<iasemiin.

-Se on todellinen haaste, kun otetaan
huomioon, ettii kaikki eliikelaitokset k?iytt[viit
tavalla tai toisella ETK:n rekisteripalveluja.

Moision mukaan yhteistyo ETK:n, TKP:n
ja yleensii kaikkien kanssa on sujunut hyvinja
uudistukset Octelin osalta on voitu ottaa
kiiyttorin aikataulussa. Kaiken varmistamisek-
si Octel on muun muassa piiirystiinyt vii-
konloput.

-ETK on ohjannut uudistuksen ensim-
mdisen vaiheen toteutusta tehokkaasti ja ke-
viiiillii tehty sapluuna on toiminut hyvin. (JJ)
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Kilpaj uoksu e rj an kar rssrr

Maatalousyrittdjien
eldkelaitoksen Melan
apulaisjohtajan
Harri Ala-Kuljun mukaan
rekisteriuudistus on hyvd ja
tdrkei asia, mutta sen
tekeminen on iso urakka.
Viihiin jalkiviisaastikin han
sanoo, ettd uudistus on niin
iso ponnistus, ettd se olisi
pitiinyt aloittaa ainakin viisi
vuotta aikaisemmin.
- Uudistuksen suunnittelussa olisi ETK:n ja
laitosten viilillii pitiiny toimia jatkuva ja tiivis
yhteistyo samalla tavalla kuin nyt toteutusvai-
heessa, hdn sanoo.

Rekisteriuudistuksen suurimmat ulospdin
niikyviit asiat voisi Ala-Kuljun mukaan kitey-
tdd sanaan tosiaikaisuus ja siihen ettd laitosten
itsepalvelu kasvaa.

-Kun kaikki saadaan valmiiksi on loppu-
tulos epdilemiittii hyvii, mutta tycitd on paljon.
Meillii Melassakyse on ennen muuta ohjelma-
investoinneista. Nimenomaan sellaisten ohjel-
mapalasten hankkimisesta ja teett.dmisestd,
joilla viilitetiiiin sanomia ja pidetiiiin yhteyksiii
vanhoihin jiirjestelmiin. Lisiimutkia aiheut-
tavat wosituhannen vaihtuminen ja rahan
muuttuminen.

-Toinen iso asia on rekisteriuudistusta
seuraava henkiloston koulutus. Siind olemme
edenneet muiden laitosten tapaan niin, ettd
ETK:n koulutuksessa olleet ihmiset perehdl,t-
tdvdt muun vden uudistethrjen rekistereiden
kiiyttiij iksi, Ala-Kulju sanoo.

Melassa ollaan hdnen mukaansa siind
vaiheessa, ettd suurin osa uudistuksen vaati-
mista ohjelmapalasista - komponenteista -
on valmiina. Myos keskenerdisten asioiden
hoitamiseen liittyviste poikkeusmenettelyis-
td on sovittu eri osapuolien kanssa.

-Eliikepiiiitosliikenne on testattu, mutta
hakemusliikennett'd ei. Hakemuspuolen jiirjes-
telmd on aika lailla yksinkertainen enkii epiiile
etteiko se toimisi.(JJ)

Ilman uudistusta ei selvitii

Harri Ala-Kuliu

i

I
i
l

- Rekisteriuuclistus on sekI
j.irkevii efta va lttarndtdn.
N i iderr tietoj;irjestel m ien
kanssa, joihin ETK:n
rekisterien yl lapito perustuu
ei yksi kertaisesti selvita
vuodesta 2000. Niiin sanoo
varatoi m itusjohtaja Ari I konen
Elikesysteemista.

Hdnen mukaansa uudistusta tehdddn nyt aivan
viime tipassa: niin ajallisesti kuin siitii syystii
ettii kiiytossii olevat vanhat tietojiirj estelm2it
ovat ikidn kuin salaa ajautuneet sellaiseen
kriittiseen tilaan, ettd ne ovat uhka koko ha-
jautetun jii{estelmiin toiminnalle.

-Viihiin pelkiiiin, mutta toivon ettii kaikki
osapuolet ovat sisdistdneet, kuinka perusta-
vaa laatua olevista uudistuksista nyt puhutaan
niin rekistereita, tietoliikennettd kuin laitos-.
ten toimintatapojakin ajatellen. Sindnsd teh-

dyt ratkaisut esimerkiksi tietoliikenteen uu-
distamiseksi - sanomastandardi - ovat hyvid.
Tosiaikainen liikenne antaa yhtioille parem-
mat mahdollisuudet toimintaprosessinsa ja
eliikepalvelujensa suunnitteluun.

Ikosta huolestuttaa uudistuksen aikatau-
lu. Siitii eijuurikaan loydy loysiii. HAn pitae
tdssd tilanteessa aivan oikeana piiiitriksenii
sitd, ettd uudistus viediiiin vaikka viikisin lii-
vitse. Ndin saadaan tarvittavaa lisiiaikaa
suurelle loppurutistukselle.

-Jos jossakin on koko uudistusta ajatel-
len pelivaraa, niin ehkii tdssd - vaikkapa sitd
varten, ettd katsastellaan tdmdn ensimmdisen
vaiheen yhteistyotii niin suunnittelussa kuin
toteutuksessakin. Mutta kokonaisuuden ni-
missii ja tietoisena siitii ettei kaikki ole sitten-
kiiiin ehkii valmista, junan pitiiii edetii. Riski on
otettava ny, sillii myrihemmin siihen ei ole
varaa.

OY Eliikesysteemi on atk-suunnitteluyh-
tio. Se suunnittelee ja rakentaa eldkepalveluun
liitS,viii atk-ohjelmia Varma-Sammolle, Eldke-
Fennialle, Verdandille ja Eliikepalvelulle ja
Novalle. (JJ)

20

Ari lkonen
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VENAIALLA SU U N N ITTLLAAN

Ven;ijzin elakeuud istu ksissa

on tdnl vuonna saatu aikaan

erditI muodol I isia piiiitdksii,
joi I la vi itoitetaan keh itystd

si i rryttless.i 2000-l uvu I le.

E I dketu rvaa raken netaan

naapurissa entiseltfr,
I ak i siiiite i se lt.i poh j a lta.

KeskeisessA asenrassa on
Ven;ijHn

el dkeva ku utusra hasto.

Myds yksityisvaku utu ksi I le

annetaan lis;it potkua.

Tulevaisuudessa eldketurva rakentuu kah-
desta osasta: muodollisesti (ehdollisesti) ra-
hastoivasta ja rahastoivasta vakuutuksesta.
Liihtokohta on, ettii eliikettii karttuu vain mak-
settujen vakuutusmaksujen perusteella.

Vakuutusperiaate kunniaan

Muodollisesti rahastoiva vakuutus tarkoittaa
sitd, ettd kullakin vakuutetulla on yksilollinen
tili Veniijiin eldkerahastossa. Tili ilmaisee
maksettujen maksujen mddrdn l'uodessa. Ver-
taamalla sitii kunkin vuoden keskimaksuun
saadaan kerroin, joka ilmaisee vuofuisen
karttuneen eldkkeen.

Maksut tdsth vakuutuksesta menevdt ja-
koperiaatteen mukaan voimassa olevien eldk-
keiden maksamiseen. Tililla ei siis ole katet-
ta, eldkkeen saaminen riippuu siten eldkera-
haston taloudellisesta tilanteesta eliikkeelle
jiiiitiiessii.

Eliiketilej2i aletaan pit?iii vuoden 2001
alusta. Siitii liihtien eldkkeelle jddvdt saavat

TErure*

eldkkeensd uudella tavalla laskettuna. Avoin-
na on muun muassa, kuinka eliike miiiiriiytly
tuota edeltdneeltii ajalta. Suunnitelmassa vii-
tataan Latvian jiirjestelmiiiin, joka antaa tytin-
tekij2ille mahdollisuuden esittdd palkkatiedot
viideltii itse valitsemaltaan taannehtivan ajan
tyovuodelta.

Vallitsevan muodin mukaisesti esitetddn
elinajan pidentymisestii johtuvaa "aktuaarista
faktoria". Kunkin eliikkeelle j iiiiv?in ikiiluokan
eltikettii pienennetddn kertoimella niin, ettd
eliike keskimiiiirin riittiiii eliimiil le voitetui lle
vuosille. Takaa-ajoasemasta ldhtien arvioi-
daan eliniin nousevan Veniiiiillii jyrkemmin
kuin kehittyneemmissh eldkemaissa, joten
kerroin voi olla jiirjestelmiissd tarpeen.

Eliikettii varten sddstetiin

Toinen eldkkeen osa muodostuu varsinaisesti
rahastoivasta eldkkeestd. Se tulee suunnitel-
man mukaan voimaan asteittain. Vuodesta
2000 alkaen tyontekijiiltii peritiiiin palkasta
yksi prosentti, joka vuoteen 2009 kasvaisi
seitsemd5n. Tiihiin jiirjestelmhdn ei kuiten-
kaan velvoiteta niita, jotka jo ennen 2005
siirtyviit eldkkeelle.

Rahastoiva eldke on tdysin maksuperus-
teinen niin, ettd eldkkeen miiiir2i riippuu myos
sijoitusten tuotosta. Sijoittamisesta huoleh-
tisivat erityiset hoitoyhtiot, joiden sddnndt
vahvistaa Veniijiin hallitus. Vakuutusmaksut
yhtioille viilittiiii ja eliikkeiden maksusta huo-
lehtii Veniij iin eldkerahasto.

Veniijiin erikoisuutena ovat niin sanotut
erityiseliikkeet. Neita eliikkeitii mytinnetbdn
ennen varsinaista eliikeikdd muun muassa
niille, jotka ovat ty<iskennelleet vaikeissa
tuotanto-olosuhteissa tai Siperian iiiirialueil-
la. Erityiseliikkeiden tilalle tulevat niin sano-
tut ammatilliset eldkkeet.

Tyonantajat velvoitetaan ottamaan ndille
tyontekijoilleen ammatillinen eldkevakuutus
erityistoimiluvan saaneessa yksityisessii elii-
kerahastossa tai vaihtoehtoi sesti Veniij 2in elii-
kerahastossa, joka hoitaa joka tapauksessa
maksujen perinndn ja eliikkeiden maksami-
sen.

Ammatillisella eliikejiirjestelyllii halu-
taan kohdentaa kustannus ni ihin tyonantaj i in,
jotka toimivat tyontekij<iitii rasittavan tuotan-
non alueella. Parantamalla tyooloja voi tyon-

antaja vdhentdd vakuutusmaksuaan, joka on
suunnitelman mukaan yksilollinen.

Suunnitelmia on, ei lakeja

Edellii olevat kaavailut perustuvat suunnitel-
maan, joka on saanut monivaiheisen valmis-
telun, ensin Veniij iin Federaation hallitukses-
sa ja lopuksi presidentin kansliassa. Liihtei-
den mukaan presidentin hyviiksymii suunni-
telma menee otaksuttavasti syksyllii duuman
kiisittelyyn.

Kun otetaan huomioon Veniijiin nykyhet-
ken poliiuiset ja taloudelliset vaikeudet, on
suunnitelmilla vield kivinen tie kuljettava-
naan. Epiiilijoitd on omassakin piirissd, muun
muassa, mitd tulee uuteen rahastoivaan va-
kuutukseen.

Ulkopuoliselle jiiii kiisitys, etta projektit
on tehty osaltaan osoittamaan, ett[ Veniijiillii
pyritiiiin pitkiillii tiihtiiimellii vakaaseen ta-
louskehitykseen, josta eliikejiirjestelmiit
muodostavat osansa. Suunnitelmissa ndkyy
Maailmanpankin asiantuntijoiden kiidenj iilki.

Eliikkeiden asettaminen tiukkaan riippu-
vuuteen vakuutusmaksuista on puolestaan
selitettdvissd vaikeuksilla, joita on vakuutus-
maksujen perinndssd. Nykyilanteessa el6ke
lasketaan palvelusajan ja loppupalkan perus-
teella, jos ne vain kyet?iiin selvittiimiiiin eliik-
keelle jiiiitiiessd. Tyrintekijiillii ei ole siten
kannustetta valvoa, ettii tytinantaja maksaa
eldkevakuutusmaksut.

Yksityisten eldkerahastojen vakaus vah-
vistuu ainakin muodollisesti n1't, kun viime
huhtikuussa saatiin aikaan laki yksityisistii
(ei-valtiollisista) eldkerahastoista. Lailla
asetetaan eldkerahastoille ja niiden myontii-
mille eldkevakuutuksille tarkkoja ehtoja. La-
ki onkin paikallaan, koska moni alkuvaihees-
sa aloittanut eldkerahasto on joutunut selvi-
tystilaan.

Jos valtiollisen sosiaalivakuuhrksen kehi-
fys viipyy, antavat rahastot ainakin viiliaikai-
sen mahdollisuuden eliiketalletuksiin, jos
vain ruplia riittii?i.

5ti{,ft} I}ll,lI tt.,ttut x
Elriketurvakeskuksen
lainopillinen johtaja
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UNKARISSA IA PUOLASSA
RAHASTOI DAAN ELAKETU RVAA

Useissa Keski- ja ltii-

Euroopan maissa on vireilld

merkittdviA eldketu rvan

uud istuksia. Pisimm;il lI
uudistustyossd ovat Unkari ja

Puola, joissa uudet

rahasto ivat el A kej zirj este I mdt

ovat jo tulossa voinraan.

Molemmat maat ovat myds

ensimmAisten joul<ossa, kun

lHhivuosina neuvotel laan

uusien jisen ierr ottamisesta

Euroopan unioniin. Siksi

n i issd vi rei I lii olevat

muutokset ovat erityisen

kiinnostavia nryos nreiddn

kannaltamme.

Keski- ja Itd-Euroopan siirtymiitalousmaissa
on koko 90lulun ajan uudistettu sosiaalitur-
vajiiq'estelmi?i. Muutoksen ensimmdisessd
vaiheessa, 9O-luwn alkupuolella, jiirjestel-
mien rahoitus irrotettiin useissa maissa val-
tion budjetista. Alettiin periii erityisiii sosiaa-
livakuutusmaksuja sosiaalivakuutusrahastoi-
hin.

Maksujen sddtdmisen myotii tycimarkki-
naj 2irj est<it halusivat piiiistii osal I i stumaan va-
rojen hallintaan, ja sosiaalivakuutuksen hal-
linto inotettiin viilittomiistii valtion hallin-
nosta.

Eldketurvassa oli keskeistd indeksitur-
van luominen. Suunnitelmatalouden aikaan
eliikkeelle piiiisyn kriteerit olivat loyhiit. Elii-
keiAt olivat matalia, varhaiseldkkeelle piiiisi
suhteellisen helposti, eikii eliikkeelle siirty-
minen viilttdmafie edellftAnyt tyrinteon 1o-
pettamista. Sen sijaan eliikkeiden tarkistuk-
set olivat usein epdsddnn<illisi2i ja riittAmat
tcimi6, niin ettd elikkeet menettivdt nopeasti
arvoaan. El2ikkeelle siirlymisestii muodostui
monel le koyhyysloukku.

Muutoksen toisessa vaiheessa, 90-luvun
jiilkipuolella, useissa siirtymdtalousmaissa
pohditaan koko eldketurvan rakenteen uudis-
tamista. Eliikej iirj estelmdt halutaan taloudel-
lisesti kestdvdlle pohjalle. Yhten6, erityisesti
maailmapankin suosimana vaihtoehtona on
harkittu pakollisen eldketurvan rahastoinnin
lisiiiimistii. Unkarissa laki pakollisista eliike-
rahastoista on fullut voimaan tdmdn vuoden
alussa. Puolassa pakolliset eldkerahastot
aloittavat toimintansa huhtikuussa 1999.
Molemmissa maissa muutokset ovat kuiten-
kin varsin maltillisia.

Koko elikejirjestelmdi
uudistetaan

Unkarin ja Puolan eliikeuudistukset muistut-
tavat monessa suhteessa toisiaan. Molem-
missa maissa uudistus koskee koko eliiketur-
vaa. Uudet maksuperusteiset, rahastoivat el6-
kejiiqestelmiit tulevat osittain korvaamaan ja
osittain tdydentdmddn nykyisiii etuusperus-
tei si a eliikej iirj estelmid. Samalla etuusperus-
teisia eliikejiirj estelmid uudistetaan.

Eliiketurva muodostuu uudistuksen jiil-
keen molemmissa maissa kolmesta osasta.
Ensimmdinen on lakisddteinen, etuusperus-
teinen j a j akoj iirj estelmiillii rahoitettava eld-
ke, joka on julkisen eldkelaitoksen hoidossa.
Toinen on lakisddteinen, maksuperusteinen ja
rahastoitu eliike, jota hoitavat yksiryiset elii-
kelaitokset. Kolmas on mahdollinen vapaa-
ehtoinen rahastoitu lisiieliike.

Unkarissa on tavoitteena, ettd fulevien
ruosikymmenien aikana lakisiiiiteisestii elii-
keturvasta kolme neljdsosaa olisi jakojiirjes-
telmiillii rahoitettavaa eliikettii ja yksi neljiin-
nes tdysin rahastoitua. Puolassa rahastoivan
eldkkeen osuus on suunniteltu suuremmaksi,
sen on arvioitu muodostavan keskimiiiirin 40
prosenttia lakisiiiiteisistii eldkkeistd, kun ja-
kojiirjestelmiieldkkeen osuus olisi 60 pro-
senttia.

Unkarissa eldketurvan rakenteen uudis-
tus toteutetaan niin, ettd maksuperusteiseen
jii4'estelmiiiin liittyminen on pakollista kai-
kille kesiikuun 1998 jiilkeen tyoelamaan tu-
leville alle 43-vuotiaille tyontekijriille. Muut
tyontekij iit voivat I i ittyii j ii{ estelmiiiin v apaa-
ehtoisesti.

Puolassa ikiiraja on matalampi: maksu-
perusteiseen j iirj estelmii2in liittyminen tulee
olemaan pakollista kaikille alle 3O-vuotiaille
tyontekijdille. 30 ruotta tdyttdneet, mutta
alle So-vuotiaat voivat liittyii jiirjestelmiiiin
vapaaehtoisesti.

Molemmissa maissa maksuperusteiseen
jii{estelmiiiin liitt}.vAt ffontekij iit maksavat
etuusperusteiseen jd{estelmddn matalampia
maksuja ja saavat siitd myos pienempiiii elii-
kettii kuin yksinomaan etuusperusteiseen jdr-
jestelmii2in kuuluvat.

Unkarissa ne, jotka kuuluvat vain efuus-
perusteiseen jii{estelmiiiin kartuttavat eld-
kettii 1,65 prosenttia vuodessa. Tiiysi el2ike
36 vakuutusr.uoden jiilkeen on 60 prosenttia
eldkepalkasta. Eldkkeen saaminen edellyttiiii,
ettd vakuutusaikaa on vihintddn 20 vuotta.

Maksuperusteiseen jdrjestelmddn kuulu-
ville karthru Unkarissa etuusperusteista eld-
ketta 1,22 prosenttia ruodessa. Tiiysi eliike
36 vakuutusvuoden jiilkeen on siten 44 pro-
senttia eldkepalkasta. Maksuperusteiseen
jiirjestelmiiiin maksettavat maksut on mitoi-
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tettu niin, ettii niillii saatava el6ke vastaisi l6
prosenttia palkasta ja kokonaiseldketasoksi
tulisi tAlloinkin 60 prosenttia palkasta.

Maksuperusteisen eldkkeen rahoittavat
fyontekijet molemmissa maissa yksin. Kun
tyrinantaja ei osallistu lakisddteisen maksupe-
rusteisen eldkkeen kustannuksiin, ja kun
tyriantajan maksut uudistuksessa kokonai-
suudessaankin pienenevdt, toivotaan tydnan-
tajien kiinnostuvan eldketurvan kolmannen
osan, vapaaehtoisten eliikkeiden tarjoami-
sesta ty<isuhde-etuna.

Eliikettii maksujen ja
tuottojen mukaan

Unkarissa maksuperusteisen jiirjestelmiin
maksu on tdnd vuonna kuusi prosenttia. ensi
vuonna seitsemdn prosenttia ja luonna 2000
kahdeksan prosenttia palkasta. Puolassa mak-
su tulee olemaan yhdeksiin prosenttia palkas-
ta. Molemmissa maissa maksut peritddn mdd-
riitfyyn palkan yliirajaan asti. Unkarissa raja
on kaksi ja puolikertaa ja Puolassa kolme ja
puoli kertaa maan keskipalkka.

Tyontekijiit voivat itse valita eldkelaitok-
sen, johon maksut maksetaan ty<intekijiin
henkilokohtaiselle eliiketilille. Eliikkeelle
siirfyessddn lydntekijiin on ostettava karttu-
neilla varoi I la eldkevakuutus. Unkarissa sama
eldkelaitos voi sekd hoitaa rahastot ettd mak-
saa eldkkeet tdtd varten perustetusta erillises-
tii yksikostii. Puolassa rahastot ja eliikkeiden
maksu on eriytetty.

Unkarissa kaikille maksuperusteiseen eld-
kejiirjestelmiiiin kuuluville taataat tietty
viihimmiiiseliike. Se on 25 prosenttia siitii
etuusperusteisesta eldkkeestii, johon tyonte-
kij iil I ii on oikeus. Viih i mmiii sel dkkeen saam i -
nen edellyttdd kuitenkin, ettd on maksanut
maksuj a j iirj estelmdSn viihintiiiin I 5 ruotta.

Puolassa etuusperusteisen ja maksupe-
rusteisen jiirjestelmiin edellytetiiiin yhdessii
takaavan viihimmiiiseliikkeen, joka on noin
28 prosenttia maan nykyisestd keskipalkasta.
Jos eldke jaisi tata pienemmdksi, valtio kus-
tantaa puuttuvan eldkkeen osan.

Tyokyvyttomyyseliikkeitii ei maksupe-
rusteisista jiirjestelmistri makseta. Jos fyrin-

tekijii kuolee ennen eldkkeelle siirtymistii tai
ennen kuin varat on kokonaisuudessaan kdy-
tetty eldkkeen maksamiseen, perivdt omaiset
kiiyttiimiittom dt v arat. Tyontekij ii voi ainakin
Puolassa kaytaa osan karttuneesta eldkepdd-
omasta mycis erityisen perhe-eldkkeen osta-
mlseen.

Molemmissa maissa rahastojen sijoitus-
toiminta on tarkasti siiiideltyii. Pddosa varoista
tulee sijoittaa kotimaisiin kohteisiin.

Unkarissa maan hallitus mdirdtd luosit-
tain vdhimmdistuottovaatimuksen, joka kaik-
kien eliikelaitosten tulee saada sijoituksil-
leen. Koska tdmd tuonovaatimus asetetaan
etukdteen, voivat eldkelaitokset perustaa eri-
tyisiri rahastoja tuotlojen tasaamista varten.
jotta ne kykenevdt huonompinakin vuosina
maksamaan vaaditun tuoton tileille. Laitok-
silla on yhteinen takuurahasto, josta eldkkeet
maksetaan, jos eliikelaitos on vddrinkdytris-
ten ja laiminly<intien seurauksena tullut mak-
sukyvyttcimiiksi. Takuurahaston maksukyky-
isyyden takaa viime kddessd valtio.

Puolassa rahastojen tuoton tulee seurata
kaikkien eldkerahastojen keskimddrdistd
tuottoa. Jdrjestelmien maksukykyisyys pyri-
tddn takaamaan sillii, ettii eliikerahastoilla tulee
olla erillinen puskurirahasto ja rahastoja
hoitavilla eliikeyhtioillii tulee olla neljiin mil-
joonan ecun perustamispddoma. Lisiiksi jiir-
jestelmiille perustetaan Puolassakin yhteinen
takuurahasto.

Van haaki n jirj este! miiii
ehostetaan

Sekii Unkanssa etta Puolassa eliikejiirjestel-
mdn muutokseen liittyy oleellisena osana van-
han etuusperusteisen ekikejiirjestelmdn uu-
distaminen. Molemmissa maissa eliikeikiii
nostetaan ja yhteniiistetddn. Unkarissa eldke-
ikd nousee asteittain 62 vuoteen sekii miehil-
lii ettii naisilla. Aikaisemmin el?ikeikii oli
miehillii 60 vuotta ja naisilla 55 vuotta. Puo-
lassa naisten eliikeikiiii tullaan nostamaan sa-
maan kuin miehillii eli 65 r,uoteen. Mycis var-
haisel?ikkeiden mycintdmiskriteerejii tiuken-
netaan molemmissa maissa.

Lisiiksi eliikkeiden taso tullaan sitomaan

tiivi immin maksettuihin vakuutusmaksuihin.
Puolassa on tarkoitus tiukentaa myos tyoky-
vyttcimyysel6kkeiden myontdmiskriteerej ii.
M iiiiriittyj en ammatti ryhmien erityiseldkkeet
tullaan Puolassa kokonaan poistamaan. Ndi-
hin erityisjiirjestelmiin kuuluu tiillii hetkellii
noin 20 prosenttia tycivoimasta.

Unkarissa etuusperusteisia eldkkeitd tar-
kistetaan vastaisuudessa siiiinnollisesti net-
topalkkojen ja hintojen muutosten painotettua
keskiarvoa seuraavalla indeksillii. Tiihiin asti
tarkistukset ovat perustuneet erillisiin ptiii-
toksiin ja seuranneet nettopalkkojen muutos-
ta.

Unkarissa maksuperusteiseen jiirjestel-
mddn kuuluvat tyontekijiit maksavat etuuspe-
rusteiseen jiirjestelmiiiin vain yhden prosen-
tin suuruista vakuutusmaksua.

Ty<inantajan maksu menee sen sijaan ko-
konaisuudessaan etuusperusteisen jtirjestel-
mdn rahoittamiseen. Vuonna 1998 tiimii mak-
su on 24 prosenttia. Tyontekijiimaksut peri-
tiiiin miiiiriityn rajan alle jiiiivistd tuloista, kun
taas tyrinantajamaksut peritddn koko palkasta.
Tyonantajamaksu on tarkoitus pudottaa ensi
vuonna 23 prosenttiin ja seuraavana \.uonna
edelleen 22 prosenttiin.

Puolassa uudistuksen tavoitteena on pu-
dottaa vakuutusmaksujen kokonaistasoa ny-
kyisestd 45 prosentista 35 prosenttiin seu-
raavien l5 luoden aikana. Maksu jakautuisi
tasan tyonantajien ja tydntekijoiden kesken,
kun nykyisin tycinantajat ovat yksin maksu-
miehinii.

Etuusperusteisen jiirjestelmdn pienene-
vdd maksutuloa voidaan molemmissa maissa
kompensoida valtion omistamien yritysten
yksityistiimisestd saatavilla tuotoilla.

Sl \l 1-.,111-l \ tln*-l(t1 I KK.t
Ekiketurvakeskuksen

tutkija

T-YUELAKE""
23



Sveitsi ldisanalyysi n mu kaan

Suomen kilpailukyky
hlnriia Ony sln

Tu nnustetu n sveitsi Idisen
IMD :n laaja-alainen vertai lu
osoittaa, ettd Suomen
kansainvdl i nen ki lpai lukyky
on nykyisin hyvd. Vakaa
talouskehitys on omiaan
ldhivuosina vield
parantamaan Suomen
asemaa.

Kilpailukykyvertailu on syytii tehdii laajasti.
Yleensd sitA tehdiiAn yritysten ndkrikulmasta,
jolloin kaikki tyovoiman laatuun ja hintaan
sekd toimintaympiiristci<in vaikuttavat tekijdt
otetaan huomioon. Perusteltua on katsoa kil-
pailukykyii myos siltii kannalta, onko Suomi
hyvii paikka eliiii. Tiilloin on syytd pohtia
myos veroasteen ja verokiilan merkirystd.

Suomessa palkat, kulutustaso ja varalli-
suus eivdt ole edes Euroopan keskimiiiiriiisellii
tasolla. Siksi on ymm[rrettdv66, ettd tyrissd
kiivij2it haluavat palkastaan enemmdn kdteen.
Tiilloin kuitenkin unohtuu se, ettd veroille ja
maksuille saa vastiketta. Ellei sitd saa sa-
manaikaisesti, niin jossain eldmdn vaiheessa
sitd on saanut tai tulee saamaan. Muualla vas-
taavat palvelut ja tulonsiirrot jouruu itse
hankkimaan markkinoilta.

Kil pai I u kyky tytieliike-
maksua tiirkeiimpi asia

Liian usein tuotannon kilpailukyky ymmhne-
tiiiin tyon hinnasta tai sosiaalimaksujen tasos-
ta riippuvana hintalappuna. Voidaan kuitenkin
sanoa, ettd mitii kehittyneemmiistii yhteiskun-
nasta on kysymys, sitii tiirkeiimpiiii myris
yritykselle on niihdii kilpailukyvyn koostuvan
kaikista toimintaympiiristocin liittyvistii teki-
joistii.

Tyovoiman hinta on tdrked, mutta kuiten-
kin vain yksi monista tdrkeistd tekijoistii. Kil-
pailukyvyn kannalta tdrkedd on myris huoma-

ta, ettd tyrivoimakulun jakautuminen palkan ja
sosiaalikulujen kesken on yleensd toissijaista.

Eri maiden viilisiii kilpailukykyvertailuja
tekee maailmalla useampikin erikoistunut
konsulttiyritys. Varsin laaja 1a runnustettu on
sveitsildisen IMD:n vuosittain julkaisema
World CompetitivenessYearbook, jota on teh-
ty niin pitkiiiin ettd tuloksista saa kelvollisen
aikasarjan.

Keviiiillii ilmestyi myris valtionvarainmi-
nisteriossd tehty arvio Suomen kilpailukyr,yn
vahvuuksista ja heikkouksista. Kolmantena
ldhteend ktiytiin Ruotsin tytinantajajiirjeston
SAf :n teollisuuden tyrivoimakustannuksista
tekemdd vertailua.

[,'l

gelmana on valtionvarainministerion raportis-
sakin todettu sosiaalimaksujen luonteen
vaihtelu maittain. Joissakin maissa ne ovat ai-
toja vakuutusmaksuja, jolloin ne voidaan ko-
kea sddstdmisend. Toisissa jiirjestelmissii
maksutja etuudet ovat kadottaneet yhteyten-
sii, j olloin maksuj a pidetddn veroluonteisina.

Raportissa ei kuitenkaan mainita sitd, ettd
Suomessa tyoeldkemaksu j a tapaturmavakuu-
tusmaksu ovat kiintedsti yhteydessd etuuk-
siin. Siksi niiden yksioikoinen vdittdminen
veroksi kuten vm:n raportissa tehdiiiin ei
ole perusteltua. Vm:n raportin antama kuva
Suomen kilpailukpystd on ndin ollen liian
kapeaan ndkcikulmaan perustuva.

*-'l

t.

Valtiovarainministeritin mukaan Sveitsildisilli moni-
palkkaverotushaittakilpailukyvylle puolisempi niikemys

Valtiovarainministenon raportissa on kuvailtu
ne kilpailukyvyn puutteet, joihin vaikuttamalla
tehokkaimmin voidaan parantaa Suomen
asemaa taloudellisena toimintaympdristond.
Raportin perusteella pahimmat puutteet
liittyviit tyon korkeaan verotukseen.

Sosiaalikulujen korkeuden perussyy on,
ettd Suomessa muiden teollisuusmaiden ta-
voin sosiaaliturvan rahoifus perustuu palkasta
miiiiriiy[viin veroihin ja maksuihin. Myos
silloin kun rahoitus perustuu yleiseen vero-
tukseen (esim. Tanskassa) se keriitiiiin piiii-
osin palkoista perittiiviinii tuloverona.

Eri maiden verorasituksen vertailun on-

Sveitsilainen konsulttiyritys IMD on jo pit-
kiiiin tehny eri ttdin laajaa, 46 maan kilpailuky-
kyvertailua. Mittareissa vertaillaan kaikkiaan
223 ei tekijiin perusteella kahdeksaa kilpailu-
kyr,ryn komponenttia: kotimarkkinoita, kan-
sainviilistymistii, julkista hallintoa, rahoitus-
ta, infrastruktuuria, johtamista, tutkimus- ja
kehitystoimintaa sekd viestod.

Kaikki osatekijdt yhteen laskien Suomen
sijoitus on tdmdn vuoden vertailussa viides.
Viime vuonna sijoitus oli neljiis Yhdysvalto-
jen, Singaporenja Hong Kongin jiilkeen, mutta
nyt Alankomaat on kivunnut Suomen ohi. EU-
maista Suomi oli siis viime vuonna paras, nyt
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Kotimarkkinat
Kansainvdlistyminen
Julkinen hallinto
Rahoitus
Infrastruktuuri
Johtaminen
Tutkimus- ja kehitystoiminta
Viiesto

'Iaulukko l. lNlD:n kilpailukvkyvcrtailu komponenteittain.
Suorncn si.inluku kaikkicn 46 maan .ia l5 El.J-maan joukossa

Kaikki mnat llU-maat

toinen. Vuodesta 1994 sijaluku on kohentu-
nut roimasti, silloin Suomi oli 19. (nykyisis-
tA Eu-maista 9.).

Vertailun n?ikrikulma on yrityskeskeinen:
miten kussakin maassa on yritysten toiminta-
edellytyksistii huolehdittu. Mittareina kiil,te-
tiiiin 1 36:a tilastoindikaattoria, joita tdydenne-
tiiiin piiiitoksentekijoille suunnatuilla 87:llii
kysymyksellii. Valinnat ja painotukset ovat
yksityiskohdissaan tietysti makuasioita, mut-
ta ldssl vertailussa valinnat on tehty Suomen
niikokulmasta puolueettomasti. Kokonaisku-
va on yritysten kilpailukykyd mitattaessa oi-
kea. Taulukossa l. on verrattu komponenteit-
tain Suomen sijoitusta kaikkien 46 maan ja
l5 EU-maanjoukossa.

Menestymisen puute kotimarkkinoiden ja
julkisen hallinnon suhteen johtuu pitkiilti
syvdn laman j iilkitunnelmista: velanmaksu ka-
ventaa kulutus- ja investointimahdollisuuksia
ja julkinen velka on suuri. Kansainviilistymi-
sessd Suomi ei syrjiiisen sijaintinsa vuoksi voi
tiiysin kilpailla niiden kanssa, joiden kaikhi
naapurit ovat tehokkaita talouksia. Rahoi-
tuksessa pankkijiirjestelmdn toipuminen voi
vield parantaa Suomen asemaa. Muuten sijoi-
tuksemme onkin erinomainen.

Tytivoimakustannukset
Suomessa keskitasoa

Valtiovarainministerion raportti pitiiii korke-
aa tyohon kohdistuvaa verotusta ongelmana,
mutta tyovoimakustannukset eivdt kuiten-
kaan ole huolen aihe. Ruotsin tyonantajajiir-
jeston SAF:n vuosittainjulkaisemat teollisuu-
den tycikustannusvertailut altavat kummas-
takin vertailupohjaa.

Kuviossa l. on palkkavertailuissa tehdyn
tydajan palkka j a viilillisten tyrikustannusten
osuus. Tdssd vertailussa viilillisiii kustannuk-
sia ovat kaikki muulta kuin tyoajalta maksetut
palkat eli luosilomat, sairausajan palkat ja tie-
tysti erilaiset sosiaaliturvamaksut.

Vaikka Suomi on korkean verotuksen maa,
kokonaistyrivoimakustannukset kestiiviit hy-
vin vertailun. Viilillisten kustannusten meerd
vaihtelee maittain paljon Irlannin 24 prosen-
tista Ranskan 5l prosenttiin. Suomen 42 pro-
senttia pienempi tiimii osuus on seitsemdssii
maassa, viidessii suurempi ja neljdssd suun-
nilleen sama.

Kuvan vertailusta saatava tulos on hie-
man toinen kuin vrn:n huoli Suomesta korkean
verotuksenja suuren verokiilan maana. SAI:n
vertailussa ei tarkastella pelkiistiiiin veroja
vaan kaikkia tyonantajan kuluja saman
arvoisena. Tiillciin muuhun kuin julkiseen elii-
kejiirjestelmiidn maksetut maksut tulevat ote-
tuiksi huomioon.

BO LUNDQVIST
Elciketurvakeskuksen
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sesta Suomessa alkoi piiiistti 1980-luvulla

o
Tydkyvystd ja sen

yl Iiipit5m isestd pu hetta ri ittiiii.
Mutta mistd puhutaan, kun
tydkyvystd puhutaan?

Vastauksen paikka on vakava,
koska siitd usein riippuu
ihmisen kohtelu - ja kohtalo -
tydmarkkinoilla.

- Tyolryky ei Suomessa ole paha sana, mutta
Ruotsissa se ilmeisesti ymmiirretdiin toisin,
arvelee apulaisprofessori Carl-Hikan Ny-
gird Tampereen yliopiston kansanterveystie-
teen laitokselta. Nygird oli tekemiissii tyoky-
kytutkimusta Tukholman maakdrdjien lukuun.
Paikallinen ay-aktiivi uhkasi hommata Ex-
pressenin toimittajan paikalle, ellei tutki-
musta vdlittomiisti lopeteta.

Tdssii tapauksessa tyokykytutkimus il-
meisesti tulkittiin jonkinlaiseksi maksimaa-
lisen rasituksen kokeeksi, jonka tulosten
awlla fyontekijiistii saataisiin puristetuksi li-
sdd tehoa.

Hiljattain valmistuneessa tyokyr.yn arvi-
ointikoulutuksen loppuraportissa nojataan
Jorma Miikitalon ja Jorma Palosen tlypitte-
lyyn ruodelta 1994. Sen mukaan ty<ikyvyn
miiiirittelyssii voidaan l6ytaa kohe pddsuun-
tausta: Perinteisintii mallia sanotaan liiiike-
tieteelliseksi. Nykyisin vallitsevassa ase-
massa olevaa kutsutaan tasapainomalliksi. In-
tegroitu malli on nousemassa molempien
haastajaksi.

foka mallissa heikkoutensa

Nygird niikee jokaisessa mallissa sekii hyviii
puolia ettii heikkouksia.

.Perinteinen malli perustuu sairausdiag-
noos1ln.

- Etuna on selkeys, joka auttaa mallin so-
veltamista ktiytiinnon ty<issii. Laakari voi l<iy-
tiiii tarpeeksi syitii, jotka on luokiteltu sen pe-
rusteella, millainen haitta niistii aiheutuu suh-
teessa tyrihon.

l$'vysta
esille ns. tasapainomalli, jossa ihmisen toi-
mintakyky suhteutetaan tyrin vaatimuksiin.
Nyg6rdin mukaan taustalla on insinooreiltii
omaksuttu teoria materiaalien kuormitus-
kestiivyydestii.

Mallia on arvosteltu siitd, ettii tyt kyqm
keskiocin nousee ihminen yksilcinii, jolloin
tyoympiiristrin vaikutukset helposti unohtu-
vat.

Nyg6rdin mukaan tasapainomallin mitta-
rit ovat perin alttiita kritiikille.

- Jos tyokyky ylipiiiinsii on mitattavissa,
pitiiisi myos olla uskottavia mittareita. Tyo-
kykyindeksiii kehitttimiillii on pyritty huomi-
oimaan sekti liiiiketiedettd ettd yksilon omia
kokemuksia.

Integroitua mallia Nygird taas luonneh-
tii niin on vaikea
niihdii,
vaikuttamista ja mikti

mallilla piirjiiii kiiyiinnon tyossti paremmin
kuin sen vaihtoehdoilla.

Tytikyvystii tehti in pel isdintti

Miikitalon mielestii tyokyky on kdsitteend
karannut kiiyttiij iltiiZin.

Jotakin ilmi<istii kertoo, ettd "maailman
paras tydterveyshuolto ei kyennyt estdmdiin
j oukkopakoa eliikkeelle. "

Syynii on Miikitalon mukaan se, ettd tyo-
eliimiistii ulos laskeminen miiiiriteltiin yksi-
loiden kyvyttomyydeksi tehde tydte, vaikka
tiimiin miiiirittelyn takana olivat ennemmin-
kin sosiaalipoliittiset sopimukset.

Ilmiokokonaisuuteen kuuluu, ettii tyo-
terveystutkimuksessa tasapainomallin mu-
kaisesti tyokylcy ymmiinettiin pitkiilti tyrin-
tekijtin yksilollisiksi ominaisuuksiksi. Kun
ilmaantui tarvetta eliikkeelle siirtymisen es-
tiimiseen, painopisteend pidettiin tyrintekij tin
ominaisuuksien kohentamista.

Tyokyvyttomyydestii tuli sosiaalivakuu-
tuksen pelisiiiintoihin viittaava kiisite, jonka
perusteella hakari toteaa jonkin tyotii rajoit-
tavanpuutteen.

- Ellei tiillaista loydy, olet viiliinputoaja,
koska sosiaalivakuutushan vakuuttaa ihmisen
vain sairauden varalta.

Mtikitalon mielestd osuvampaa olisi pu-
hua tyohcin liitryvastA hyvinvoinnista. Se olisi
hiinen mielestddn neutraalimpi, tydeliimiin hy-
vinvointitutkimukseen viittaava kdsite.

Teoria jiiiinyt jiilkeen
tytieliimin keh ityksesti
Miikitalo tuo tyotoiminnan ymmdrtdmiseen
Vygotskin ja Leontjevin kehittamaa kulttuuri-
historiallisen toiminnan teoriaa ja sen suo-
malaista sovellusta, kehittAvAe ryontutkimus-
ta. Tyo niihdiiiin paikallisesti ja historiallisesti
kehitryvana toimintajrirj estelmiinii, j ossa ke-
hitysristiriidat ja hiiiriot ovat yhteydessii yk-
sil<in ja ryhmZin hyvinvointiin.

Teoreettiset erot tutkimusotteiden viilillii
johtavat myos merkittiiviin toimintaeroihin
kaytAnnossa. Esimerkiksi ns. toteavassa tut-
kimusotteessa tieteellisen tiedon tuottaminen
ja interventiot on erotettu toisistaan. Sen si-
jaan kehittiiviin tyontutkimuksen menetel-
miitin liittyy oleellisena osana interventio
varsinaiseen tyoprosessirn.

Miikitalon pZiiiviiite on, ettd
tutkimuksen teoria ja sitd kautta
maailma ei ole ajan tasalla. Se ei kykene vasta-
maan meneillddn olevaan tyoeliimiin muutok-
seen. Toistaiseksi valtaosa tydn kehifiamis-
toiminnasta on ns. asiantuntijaviilineitii. Ne
eivdt tue tyoeliimiissii avainasemaan viihitel-
len nousevaa alhaalta yl<is -strategiaa. Ne pi-
tiiviit erilaiset tyokykyii ylliipitdvdn toiminnan
muodot hyvin asiantuntijapainotteisina ja
tyokyvyn ongelmat irrallaan tyrist6.

TWrmrr.+

oo

Tvtikvkv on tvtin'keliitiamisth

Integroidun mallin ideana on, ettii tyo on yksi-
loii, ympiiristoii ja yhteisod toisiinsa sitova
elementti.

Oululainen tutkija, lAAkAri Jorma Miiki-
talo on ehkd tunnetuin integroidun mallin
puolestapuhuj a. Miikitalo tiihdentiid, ettii tyo-
kyvyn kehittdminen on tyon kehittiimistii,
eikii I iikuntaa tai tyoyhteisrin ilmapiirij uthrj a
eikii pelkiistiiiin ty<iympiiriston ergonomista
korjailua.

Vaikka integroidun mallin yhteydessd on
nostettu esiin usein hyvinkin laaja-alaisia ja
terveydenhuollosta etiiiillii olevia asioita,
voitaisiin Miikitalon mielestd integroitua
mallia pitiiti muihin malleihin verrattuna itse
asiassa kapeampana, joskin syvempiinii malli-
na.

- Suomeksi sanottuna liihdetiiiin tarkas-
telemaan sit6, mistd tyossii on kyse eikd ero-
teta hyvinvoinnin kehittiimistd tycitoiminnas-
ta, Mdkitalo sanoo.

- Jokainen voisi omalla kohdallaan miet-
tid, miten haluaisi fyossii jaksamisongelmi-
aan kdsiteltiiviin: lievittyyko kiire, sekawus,
ylityot jne. parhaiten lenkkipolulla - ylitoi-
den pddtteeksi - vai pit?iisik<i pysiihtyii tarkas-
telemaan itse asiaakin.

Nygird puolestaan asettuu liihinnii tasa-
painomallin kannalle sen heikkouksista huoli-
matta. Hdnen perustelunsa liihteviit ty<iter-
veyshuollon kaytannon tilanteiden vaatimuk-
sista:

- Jos halutaan ettA dimi pysyy yhdessii ja
halutaan ettii joku asia toimii, on piiiidyttiivii
johonkin malliin ikiiiin kuin yhteisend kielend.

- Tdssd suhteessa uskon, ettd tasapaino-
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- Tyttkykya ei voida rakentaa ulkoa pdin.
Niinpii tydkyvyn kehittiiminenkin on tyon ke-
hiftamista, M?ikitalo tiivistiiti.

Nyttemmin hyviiksytyn hyviin tyciterve-
yshuoltokiiyiinnon kiisikirjan mukaan pide-
tiitinkin epdeettisend ty<intekijiiin suoritusky-
lyn kohottamista, ellei samalla myos tyoolo-
suhteisiin puututa.

Miikitalon mukaan kiisikirjaakin vielii sii-
vyttiiii ankkuroituminen tasapainomallista pe-
rittyyn kiisitepariin.

-Todellinen hyppiiys saataisiin aikaan,
jos piitistiiisiin pohtimaan ty<iterveyshuollon
osallistumista toiminnan kehittdmiseen, jos-
sa integroidusti puututtaisiin sekii tyonteki-
joihin ettii tyoolosuhteisiin.

Teksti: Eino Nyktinen

Tyoeliikelainsiiiiditnnossii tyokyryn kiisite
liitb.y tyttklnyttomyyseliikkeeseen ja kun-
toutusetuuksien mycintiimiseen. Tytikyvyfto-
myys miiiiritellddn sairaudesta aiheutuvaksi
ansaintalqrvyn heikkenemiseksi. Sitii arvioi-
daan l2ihinnii tasapainomallin mukaisesti
tyontekijiin toimintakyvyn ja tyon vaatimus-
ten suhteena.

Eliikelainsiiiidiinnon tyokln/yttomyys-
mbdritelmdssd tasapainomallin toinen vaaka-
kuppi eli toimintakyky on erityisasemassa.
Tyokyvytttimyys niihdiiiin yksilon ominaisuu-
tena ja sen perimmdisen syyn on ltiydyttiivti
ltitiketieteellisesti mitattavissa olevan toi-
mintakyvyn rajoitteista eli sairaudesta, viasta
tai vammasta.

Toisen vaakakupin, tyon ja sen muutos-
ten paino ei yksin riitii tyokyvyttomyyden pe-
rusteeksi. Tyokpyn heikkeneminen on siten
pitkiilti samaistettavissa terveyden heikkene-
miseen, joskin toimintakpyn peilaaminen
ty6n vaatimuksiin ja muiden taloudellissosi-
aalisten seikkojen huomioon ottaminen avar-
tavat mddrittelyn liiiiketieteellisyyttii.

T-wemre*

Mikali tyokyvyn ongelmat kuitenkin sai-
rauden sijasta liittyviit esimerkiksi osaami-
seen, tyoyhteison paineisiin tai yksinkertai-
sesti tarpeettomuuteen tuotannossa, eldke-
lainsiiiidiinnon tyokf/yttomyyskriteerit eiviit
tayfy.

Korostuvatko
lddketieteelliset kriteerit...

Pyrkimykset varhaisen eliikkeelle siirtymisen
hillitsemiseksi ovat tuoneet tytikpyn
miiiirittelyn tulevaisuudelle uusia ja osittain
vastakkaisesti suuntautuvia haasteita. Ensin-
ndkin varhaiseliikkeiden kiiyton viihentdmi-
sen tavoite luo paineita eldkekriteerien tiis-
menldmiseen.

Tyokyvyttomlyseliikkeiden osalta tiimii
merkitsisi liihinnii pitiiytymista entistA tiukem-
min liiiiketieteellisen arvioinnin perustassa ja
esimerkiksi tyomarkkinallisten tekij<iiden
jiittiimistii kokonaan tyokyvyttomlysmiiiirit-
telyn ulkopuolelle.

Monissa Euroopan maissa kuten esimer-
kiksi Ruotsissa, Norjassa, Hollannissa ja
Isossa-Britanniassa onkin toteutettu tai suun-
nitteilla tlimdn suuntaisia miitiritelmien muu-
toksia.

Erityisosaamisen ja kulttuurisen piite-
vyyden korostuminen tyoeliimiin vaatimuk-
sissa saattaa kuitenkin tulevaisuudessa hei-
jastua myris tyolqrvyttomyysmiiiirittelyryn;
tieto-taito-komponentin erottaminen muusta
toimintakpystd voi olla vaikeaa ja myos epii-
tarkoituksenmukaista.

... vai huomioidaanko
mytis tytiyhteisti

Eliikkeelle siirtymisen hillitseminen saattaa
siis suunnata tyokyvytttimyyden kdsitettii en-
tistd sairaussidonnaisemmaksi, mutta toi-
saalta se asettaa paineita myos khsitteen sy-
ventdmiseen integroidun mallin suuntaisesti.

Kun varhaista eliik:keelle jiitimistd tarkas-
tellaan sen kiiiint6puolen, eli tyossii pysymi-
sen edistdmisen niikokulmasta, tarve tyttky-
ryn syviilliseen ja l2iiiketieteen rajat ylittiivtitin
ymmdrrykseen nousee selkeiisti esille.

Arkisessa todellisuudessa tyokyky, tyo-
halu ja tyomahdollisuudet kietoutuvat koko-
naisuudeksi, joka ei helposti ole sijoitetta-
vissa sairaus-terveys-ulottuluudelle.

Tyossii pysymisen edistdmisessd tyttky-
vyn tarkastelu yksilon ominaisuutena ei riitii.
On otettava huomioon myos yhteisolliset
ominaisuudet, esimerkiksi tydjarjestelyjen,
johtamistapojen ja tyoprosessin aiheuttama
hyvinvointi tai ahdistus.

Tehokas tyossii pysymisen edistdminen
edellyttiiii siten yhteisollistii ja tyon tekemi-
sen rakenteisiin nivoutuvaa niikemystii yksi-
kin ominaisuudeksi miellettyyn tyt kyvyn ka-
sitteeseen. Niihtiiviiksi jiiii, onko tdllainen k6-
sitysmalli mahdollista ja tarkoituksenmu-
kaista sisiillyttiiii myos eliikkeiden tyttkyvyt-
t<imlysmiiiiritte lyyn.

Teksti: Raija Gould

Muutos-
paineita
Utikyvyn

rncicirittelyyn
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Elaketurvakeskuksen
rekisteriotteissa puuffeita
yhdessfl - kahdessa tapauksessa sadasta

Yhdessi - kahdessa
rek isteriotteessa sadasta on
puutteita TEL:n
tydsuhdetiedoissa. Tosin vi isi
sadasta otteen saa neesta
tiedustelee
tydskentelytiedoi staan. Ne
ovat usein kuitenkin ajoilta,
joilta ei kartu eldkettd, tai
tiedot perustuvat valtiolla ja
kunnilla tai LEL-fl-aEL- ja
M E L-aloi I la tehdystd tyostd.
Tdmd kay ilmi
E lSketu rvakesku ksessa
tehdystA se lv ityksestd.

Selvitys tehtiin kirjaamalla kaikki asiakasyh-
teydet, jotka tulivat Eliiketurvakeskuksen
neuvonta- ja valvontaosastolle ajalla 19.1.-
18.2.1998.

Puhelimitse otti yhteyttii liki 6 000, kir-
jeitse runsas 1 200 ja henkilokohtaisesti tuli
kiiymiiiin 540 asiakasta.

Puolet heistii halusi eldkeneuvontaa, yli
viidennes pyysi rekisteriotetta, liki neljdnnes
pyysi selvittiimdiin rekisteristii puuffuvia tyo-
suhteitaan tai niissii olevia virheitd, runsas
kymmenes tiedusteli tycinantaj a- tai yrittiij ii-
asioista ja 2 prosenttia kyseli ulkomailla
tyoskentelystii.

Kuukauden aikana vhteensii noin 7 700
asiakasta tiedusteli yt'e tOO eri tyyppistii
asiaa. Eri asioina on kirjattu esimerkiksi tyri-
suhdeselvittelypyynto, jossa on ilmennyt
puutteellisuuksia useamman tyosuhteen koh-
dalla, tai tyosuhdeselvittelyasiakkaan kysely
eliikkeistii, esimerkiksi tyottcimyyseliikeput-
kesta ja eldkkeen ehdoista. Sitii vastoin el6-
ke- tai tyonantajaneuvonta on kirjattu yhten?i
asiana vaikka kysely on koskenut useita asi-
oita.

Kyseisen selvityksen ja tilastoinnin an-
tamien lukujen perusteella voidaan arvioida

Jaostosihteeri Kaarina Pdsd neuvontatydssri

J

yksityisasiakkaiden r,uosittaiseksi mii[riiksi
noin 80 000. Niiistii on arviolta

tyisen sektorin tydsuhteista ja yrittiijiijak-
soista.

ETK:een tuleva palaute koskee kaikkea
tyrintekoa, myos ennen tyoeliikelakeja tehdyn
tai muuten eldkekarffuman ulkopuolelle jiiiiviin
tyrin osalta. Ndistd neuvonta- ja valvonta-
osasto antaa vastauksen tyontekijiille. Rekis-
teriotteella on myris tieto siita, jos ty<inteki-
jii on ollut valtion tai kuntien toissii.

Ty<ieliikejiirjestelmdn tyonjaon mukaan
jokainen eliikelaitos huolehtii omasta tyri-
suhdeselvittelystiiiin.

Tyontekijoiden ilmoitukset rekisteriot-
teelta puuthtvista tyosuhteista neuvonta- ja
valvontaosasto toimittaa ns. sito-tapauksina
selvitettdviksi siihen TEL-el6kelaitokseen,
jossa tyonantajalla on vakuutus.

Jos vakuutusta ei ole, ETK selvittiiii
TEL:n piirissd toimivien ty<inantajien ja nii-
den palveluksessa olevien tyontekijdiden
tytisuhdetiedot ja kehottaa tycinantajaa otta-
maan vakuutuksen. Mikiili kehotus ei johda
tulokseen, ETK ottaa vakuutuksen tycinanta-
jan lukuun satunnaisesti valitsemastaan TEL-
eldkelaitoksesta.

Puuftuvia tai virheellisesti ilmoitettuja
tyosuhteita neuvonta- ja valvontaosasto toi-

TWeuxe*

- puhelinasiakkaita
- kirjeasiakkaita
- kiiyrtiasiakkaita

60 000
ls 500
4 500

Arvion mukaan noin 40 000 asiakasta
pyfaA vuosittain eldkeneuvontaa. Lokakuus-
sa 1991 tehdyn asiakastyytyviiisyystutki-
muksen mukaan kyselijoist2i 45 prosenttia on
fy<issii kiiyvia ja 35 prosenttia tyottomiii.
Suurin osa kysymyksistii koskee eldkkeen
mailrail.

Arviolta liki 20 000 asiakasta vuodessa
soittaa osastolle pyytiiiikseen rekisteriotteen
ja eldkearvion.

Rekisteriotepalautteesta
vain alle puolet koskee TEL:a

Tutkimuksen alulla pyrittiin saamaan karkeaa
tietoa siitd, kuinka paljon palautetta ldhete-
tyistii rekisteriotteista saadaan ja kuinka pal-
j on niistii tulee tyosuhdeselvittelytapauksia.
ETK:n rekisteriotteella on tiedot kaikista yksi-
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Neuvonta- ja valvontaosastolle vuosiffain
tulevat puheluto kirjeet ja asiakaskiiynnit
(Arvio)

Asiakkaidenlukumiiiir[ 80 000
-puhelinasiakkaat 60000
- kirjeasiakkaat fS 500
- kiiyntiasiakkaat 4 500

Tltisuhdeasioissa yhteyttii
ottavat asiakkaat (Arvio)

Asiat AsiakkaatooA

Eipuutteita
tytisuhteissa
Sitoasiat(fEL)
Tltinantajavahontaan (fEL)
mlrtaEllMEl-,adat
VEL/KVIELasiat

25
45

4
11
36

25
40

4

Yhteensii
Lukumiiiirli

100
24 s00

100
20 000

Muissa asioissa yhteyttii ottavat
asiakkaat (Arvio)

Otepyynniit
Elflkeneuvonta
YEl-nemtonta

17 500
40 000

4 800
3 800
I 400
3 000

Tltinantajanewonta
UM*euvonta
Muut

mittaa myris edelleen LELITaEL-/MEL-kas-
soille ja julkisen puolen eliikelaitoksille kor-
jattavaksi.

Neljiinnekselle ty<isuhdeasioissa yhteyt-
tii ottaneille tyontekijtrille liihetettiin ilmoi-
tus, ett'i rekisteriotteelta puuttuva ty<i ei kar-
tutakaan eliiketurvaa. Suurin osa tyosuhdesel-
vittelyasioista - noin 215 - ldhetettiin sito-
asioina TEl-e1?ikelaitoksiin, runsas kymme-
nesosa LEL:n ja TaEL:n tai Merimieseltike-
kassan tyosuhdeselvittelyyn j a 36 prosenttia
Valtiokonttoriin tai Kuntien eliikevakuutuk-
seen. Vain neljd prosenttia jiii Eliiketurvakes-
kuksen tyonantaj avalvontaan.

Noin kahdella prosentilla
otteen saaneista huomautettavaa

Tammikuun aikana liihetettiin noin 34 500
otetta tyontekijtiille TEl-tytisuhteen pmtty-
misen vuoksi, TEL- tyontekijiin omasta pyyn-
nostii tai Hotelli- ja Ravintolahenkilokunnan
Liitto ry:n (HRHL) erityisjakeluna. Lisiiksi
3 900 nuorta sai otteen aloittaessaan ensim-
mdisen tydsuhteensa.

Vuonna 1997 liihetettiin kaikkiaan
428 000 otetta, eli keskimtiiirin 35 500 kuu-
kaudessa. Tammikuun jakelu edustaa siten
hyvin keskimiitirtiistii kuukautta.

Tutkimusjakson (kuukauden jakso) aika-
na tehdyt tyosuhdeselvittelypyynnot voidaan
ndin katsoa edustavan rekisteriotepalautetta
kuukauden aikana ldhetetyille otteille.

Tyosuhdeasioistaan kysyneiden mddrd
muodostaa liihes viisi prosenttia otejakelun
miiiiriistii. 1,2 prosenttia otteen saaneista teki
aiheettomia huomautuksia rekisteritiedoista
(tyosuhteita ei puuttunut). 2,2 prosenttia ot-
teen saaneista otettiin TEL:n tyosuhdeselvit-
telyyn - 2 prosenttiaTEl-eliikelaitoksiinja
0,2 prosenttia ETK:n valvontaan. Loput tyo-
suhdehuomauhrkset siinettiin LEL-, TaEL-
ja MEl-kassoille sekii julkisen puolen eldke-
laitoksille.

Kaikki TEl-valvontaan tai sito-selvitte-
lyyn otetut tapaukset eivdt aiheuta muutoksia
rekisteriin. Tilastojen mukaan tyosuhde puut
tuti rekisteristii tai tyosuhdeaika tai palkkatie-
to lrn virheellinen noin 60 prosentissa sito-
tapauksista. TEl-valvontaan otetuista tapa-
uksista noin 82 prosenttia johtaa vakuutuk-
seen. Noin puolet tyonantajista ottaa keho-
tuksesta vakuutuksen itse ja puolet pakkova-
kuutetaan.

T-wruxe*

Tutkimuksesta tehdyn arvion mukaan
noin 2,2 prosenttia otteen saaneista TEL-
tyontekijoistii huomauttaa tycisuhdetiedois-
saan olevista virheistiija noin 1,6 prosentilla
virhe todennetaan ja korjataan.

Hotell i- ja Ravintolahenkiltikunnan
Liiton kampanja

Tutkimuksesta haluttiin mytis tietoa HRHL:n
rekisteriotejakelun tuloksista. Otteita liihetet-
tiin alueittain marraskuussa 1997 sekti tamm!
maaliskuussa 1998 ja jakeluun liittyviii
kampanj atilaisuuksia pidettiin neljiillii paikka-
kunnalla.

Eteld-Suomen ja Kouvolan alueiden ot-
teet postitettiin 8.1.1998. Oletettavasti suuri
osa tdmdn otel2ihetyksen yhteydenotoista on
osunut tutkimusjaksolle l9.l-18.2. Tosin
monet olivat jo ehtineet puhelimitse kysellii

tyosuhteistaan ennen tutkimuksen alkua.
HRHL:n kuuluvista noin 1,5 prosenttia

otti yhteltta tutkimusjakson aikana. Osuus on
odotettua pienempi. Kampanja ja siihen liitty-
vii otejakelu suunniteltiin, koska oletettiin ettd
hotelli- ja ravintola-alalla on keskimiiiiriiistii
suurempi osuus laiminlyontej?i.

Tutkimusta edeltiiviin viikon aikana tul-
leet puhelut eiviit tiiysin selitd eroa. Yhtenii
selittiiviinii tekijiinii voi olla Ravintola-Ext-
rasta keviiiillii 1997 syntynyt kohu, joka ra-
vintolahenkilostossii hertitti huolestumista
eldketurvan hoidosta. Jo tuolloin moni eliike-
vakuutuksestaan epdvarma tyontekijii tarkisti
rekisteritietoj aan ETK: sta tai eldkelaitokses-
ta.

LEENA LIETSALA
Elciketurvakeskuksen

neuvonta- ja valvontaosaston
osastopririllikkr)
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Rekisteriaineistot yhteiskunta- j a terveystutkimul<sess a. Tbim.
Tapani Valkonen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin. Gaudeamus

Helsinki 1997.267 sivua. Hinta 128 markkaa.

U usi lehti tytieliikevakuutetuille

Korvamerkki

Rekisterit ovat yhii tiirkeiimpi
tietoldhde tutkimukselle. Kasva-
va henkiltitietojen tallentaminen
heriittiiii mytis orwellilaisia kau-
hukuvia

Vuonna 1998 on ilmestynyt en-
simmiiinen suomalainen rekisteri-
aineistoja ja niiden tutkimuskiiyt-
t<iii kiisittelevii kirj a.

Kaikkiaan 17 asiantuntijan
tiedot rekistereiden tietosuojasta
ja tiirkeimmistii yhteiskunta- ja ter-
veydenalan rekistereistii sekii nii-
den tutkimuksestra on koottu kan-
sien viiliin.

Yksi koko kirjan liipi kantavis-
ta aiheista on tietosuoja. Sen on
oltavakin jatkuvasti niin rekiste-
rinpitiij tin kuin kiiyniijiinkin mie-
lessii. Tietosuojan pitiiisi olla
mahdollisimman konkreettinen
asia.

Mielest?ini kiry'an teksti on
turhan juridista. Lukijaa olisivat
auttaneet kaaviot tai muuten ha-
vainnollistettu esitystapa. Luu-
len, etlli useimmat kaipaisivat vas-
tauksia kysymyksiin, mistii on so-
vittava ja miten rekistereitti tutki-
van ja rekisteristii vastaavan on
meneteltdvd rekisteriaineiston
kefdn eri vaiheissa.

Entii viiite, ettii "tietosuoja on
nykyisin tietoteknisin viilinein jiir-
jestettiivissti valvotusti paljon pa-
remmin kuin perinteisen manuaali
sen tietojenktisittelyn aikana".
Eivtitk6 mycis tietosuojariskit
kasva vastaavasti siirryttiiessii
atk-aineistoihin? Onhan jokainen
rekisteriin yhteydessii ollva piiti-
te mahdollisuus viiiirink?iy<ille.

Parhaimmillaan rekisterit voi-
vat tehostaa tutkimusta ratkaise-
vasti ja siiiistiiA valtavasti tyotii.
Ne ovat kattavia ja luotettavia liih-
teitii. Rekisterissii kohde ei voi
viiisttiii tutkij aansa, kuten kysely-
tutkimuksissa, joihin vastaami-

seen useimmat lieneviit jo tiiysin
kylliistyneitii.

Silti rekisteriaineistojen kiiy-
tcissii on useita ongelmia. Tekni-
sesti vain harvoin rekisteri on ole-
massa valmiina tutkimusaineisto-
na. Yleensd tietokannat vaativat
runsaasti suunnittelua ja valmis-
telua, jotta niistii saataisiin analy-
sointikelpoisia aineistoja. Tiimii
luonnollisesti nostaa rekisteri-
tutkimusten aloituskynnystii.

Rekisterit on rakennettu ja
luotu omaa tarkoitustaan varten,
joten keyffejien on runnettava nii-
den erityisluonne. Siniinsii katta-
vat ja luotettavat aineistot saatta-
vat sisiiltiiii yllettiivie tutkimuksel-
lisiamiinoja.

Kansaneliikelaitoksen rekis-
tereitii koskevassa lu"ussa va-
laistaan hyvillti konkreettisilla esi-
merkeillii, mitii harhoja rekisterei-
den viiiiriistii tulkinnasta saattaa
syntyii.

"lsovelivalvoo"
Ihmettelen, miksi kirjassa ei ole
edes sivuttu voimakkaasti laajen-
tuvaa rekisterdintiii ja sen tulevai-
suutta. Eikii ostokorttien awlla
keriittiivti tieto kuluttajista ja
heidiin ostokeyftayrymisesttiiin
merkitse vallankumousta kulutta-
jatutkimuksessa?

Vaikka niimti rekisterit muo-
dostuvat puhtaasti kaupallisiin
tarkoituksiin, merkitsee toimikort-
tien, siihkoisen allekirjoituksen ja
siihkbisen identiteetin kehittymi-
nen sifii, ettii ihmisen eliimti alkaa
olla pian minuutin tarkkuudella
erilaisissa rekistereissii. Tiillti on
varmasti vaikutuksia rekisteritut
kimukseen.

Kirjan heikkous on sekin, ettii
tutkijat itse ovat toimittaneet sen
ja kiiyttiineet omaa ammattislan-

Korvamerkki on Eldketurvakes-
kuksen julkaisema lehti ty<iel5-
kevakuutetuille. Sen ensimmiii-
nen numero ilmestyi alkusyk-
systd. Jatkoa seuraa ensi woden
tammikuussa.

Lehti ltihetetiiiin vakuute-
tuille muun muassa rekisteriot-
teen mukana.

Korvamerkki on tarkoitettu
linkiksi tavallisen kansalaisen ja
tydeliikejiirjestelmiin v[liIlii.
Monimutkaiset tytieliikeasiat on

siinii kerrottu lyhyesti ja selke-
iisti.

Korvamerkki on ikivanha
omistusoikeuden osoittaja. Pu-
hekielessii se kuvaa mycis tiet-
tyyn tarkoitukseen varattuja ra-
hoja. Lehdennimi viittaa siis tyo-
eliikkeen perusideaan: Tyossii
ansaittu eldke on vakuutetun
omaa, korvamerkittyii rahaa.

Lehteii voi tilata Eliiketurva-
keskuksen postittamosta, pu-
helin (09) 15 I I .

giaan. Olemme tietysti tottuneet
lyhenteisiin, mutta mitd kertoo
otsikko "Eksy-aineistot ja niiden
analyysitavat"?

Useita keskeisia kasitteita ei
ole miiiiritelty. Niinpii aggregoidut
tiedot palj astetaan tilastotiedoiksi
vasta siwlla 99, kun sanaa oli jo
aikaisemmin viljelty runsaasti.
Jonkinlaisen perussanaston liittd-
minen kirjaan olisi ollut suotavaa.

Useiden kirjoittajien takia kir-
jassa on runsaasti toistoa ja sisiil-
kin kiisittely ei ole siiilynyt joh-
donmukaisena.

Rekisterithiin on lopulta tar-
koitettu keyftajia varten. Niinpti
rekisteripalveluista vastaavan on
hy6dyllistii tietaa, mite yksi kiiyt-
tnjiiryhmii - tutkijat - niiiltii palve-
luilta haluavat.

Tytieliikelain-
siiiidiintti-kirjoja
saatavana

Alkuruodesta ilmestyneitii Ty<i-
eliikelainsiiiidiinto 1998 ja Tyo-
eliikelait 1998 -kirjoja on Eliike-
turvakeskuksessa vielii saatavana.
Tyoeliikelainsiiiidiinto I 998, joka
sisiiltiiii kaikki rydelekelait ja -
asetukset, sosiaali- ja terveysmi-
nisterion ptiiitoksi2i ja vakuutus-
ehtoja yn., maksaa 90 markkaa ja
suppeampi Tydeliikelait 1998 50
markkaa.

Kumpaakin kirjaa voi tilata
Eliiketurvakeskuksesta: postitta-
mo/puhelin(09) 1511.

Korvamerkkit'eg
E
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Nimityksii

EldkeFennia
Eliike-Fennian arvopaperijohta-
jaksi on nimitetty kauppatieteiden
maisteri Eeva Grannenfelt, joh-
tavaksi lakimieheksi oikeustie-
teen kandidaatti Pekka Hemmo,
markkinointijohtajaksi valtiotie-
teen kandidaatti Esa Lomma,
yhteysjohtajaksi yo-merkonomi
Kimm o k n h o, kinteistoj ohtaj ak-
si yo-merkonomi Marklcu Tuu-
lensuu ja asiakasrahoitusjohta-
jaksi diplomiekonomi, KHT
Eeva-Liisa hhavainen.

Yhticin yliliiiikiiriksi on nimi-
tetty liiiiketieteen ja kirurgian toh-
tori, sisiitautien erikoisliiiikiiri
Seppo Mauila.

Eliike-Fennian apulaisaktuaa-
riksi on nimitetty filosofian kandi-
daatti Jouko Pirinen, vakuutus-
palvelujen ptiiillikoksi Sirpa Ny-
berg, YT S, el?ikepalveluj en piiiil-
likdksi sosionomi Riilla Vata-
nen-Hcinninen, henkilostopiitil-
likoksi ekonomi Merja Svan-
bdck ja tietohallintopiitillikciksi
sosionomi Sakari Kalske.

Eliike-Fennian kirjanpitopiinl-
likoksi on nimitetty yo-merkonomi
Tarja Anttila.

Heketuruakeskus
Valtiotieteen maisteri, luonnon-
tieteiden kandidaatti Mikko Pel-
linen, 51, on nimiteffy 9.9.1998
alkaen tilasto-osaston piiiillikdk-
si. Hiin on aiemmin toiminut ti-

llmarinen
Filosofian kandidaatti, SHV g,/-
levi Mannonen on nimiteffy Il-
marisen aktuaarij ohtaj aksi.

Varatuomari Ari Haknla on
nimitetty kiinteist<ilakimieheksi
ja kauppatieteiden maisteri Zauri
Kerman kiinteistoanalyytikoksi.
Diplomi-insinoori Mikko Rtisti-
nen orr nimitetty kiinteistoasian-
tuntijaksi.

Ekonomi Pertti Nykiinen
on nimitetty rahoituspiiiillikriksi

lasto-osaston projektiprtillikro- ffitiidennd 
keskusliifro

asiakasrahoitukseen. Hiin on ai-
kaisemmin toiminut Vakuutus-
osakeyhtio Garantiassa yhteys-
piiillikkdnii.

Tyokyvyttomyys- j a kuntou-
tusratkaisuosaston apulaisyliliiii-
kiiriksi on nimitetty liiiiketieteen
ja kirurgian tohtoi Mikael Oja-
/a, kehittiimispiitillikoksi oikeus-
tieteen kandidaatti Anne Koivu-
/a, ratkaisupiiiillikoksi hallinto-
tieteen maisteri llkka Kcippi ja
kuntoutuspiiiillikcjksi sosionomi
Merja Mcikimattila.

Varatuomari, LL.M. Heli
Ovaskainen ja varatuomari Sar-
sanna Tuomola on nimitetty laki-
miehiksi lakiasiainosastolle.

l.ElTytieldke-
kassa
Osastopiiiillikoksi vakuutustoi-
minnon laki- ja perintSosastolle
on nimiteffy varatuomai Timo
Tyni. Han on aiemmin toiminut
vakuutustoiminnon lakimiehenii.

Asiantuntij alii?iktiriksi on ni-
mitetry tyriterveyshuollon pro-
fessori Ka7 Husman. Hiin toimii
Tyriterveyslaitoksen tyoliiiiketie-
teen osaston johtajana.

Suomen
Vakuutrs-

Filosofian tohtoi Jukka Rantala
on nimitetty Suomen Vakuutus-
yhti<iiden Keskusliiton toimitus-
johtajaksi l. 12. 1998 alkaen.

Vuonna l95l syntynyt Ran-
tala on ollut vakuutusyhtio Poh-
jolan palveluksessa wodesta
1992 ltihtien. Tiitii ennen hiin oli
sosiaali- ja terveysministeriossii
vakuutusosaston ylijohtajana.
Keskusliiton nykyinen toimitus-
johtaja Arto Ojala siir$ry Palve-
lutycinantajien toimitusjohtajak-
sl.

Varma-Sampo
Varma-Sammon arvopaperij ohta-
jaksi on nimitetty Rene Krill-
backa, asiakasrahoitusj ohtaj aksi
Jari Salminer ja kiinteistojohta-
jaksi Matti Witala.

Korvauskdsittelyasioista vas-
taaviksi osastopiiiillikoiksi on va-
littu Marja Ahola, Heikki Kotila
ja Ritva Suniharju.

Ratkaisuasioiden osasto-
piiiillikoksi on nimitetty Marja
Korpilahti, kuntoutus- ja tyriky-
kyasioiden osastopiiiillikoksi
Ulpu Oksanez ja eliikemaksa-
tuksen osastopiiiillikoksi Parzla
Vauhkonen.

Vakuutuspalveluiden osasto-
piiiillikoinii toimivat Kirsti From,
Reino Kontiokorpi ja Riikka Ni-
vus. Perinldasioiden osastopiiiilli-
koksi on nimitetty Markku Mrien-
pdd.

Tietohallinnon osastopddlli-
koiksi on vahttu Kaarina Osmo-
viita ja Juhani Salmia.

Henkilostoasioiden osasto-
piiiillikoksi on nimitetty Eila Huu-
io, henkilostokehityksen osasto-
piiiillikoksi Riitta-Liisa Mdki-
paasi ja sisdisten palvelujen
osastoptitillikoksi Marja Joki-
nen. Toimitiloista vastaavaksi
projektipiiiillikoksi on valittu
Raija Lehto.

Ulkoisen laskennan osasto-
piiiillikoksi on nimiteffy Pirkko
Pakarinen ja sisiiisen laskennan
osastopiiiillikoksi Maui Sdrkki-
nen.

Asiakasyhteyksien osasto-
piiiillikdiksi on valitlu Kaija Hie-
tala, Roger Nemlander, Benny
Tuomolin ja Leif Akerfelt. Mekla-
ripalveluiden markkinointipiiiilli-
koksi on nimitetty Jarmo Luomi.

Vakuutusteknisten asioiden
osastopiiiillikoksi on nimitetry
Eij a Kaipainen-Perttula ja aktu-
aaiksi Pasi Mustonen.

Sisiiisen tarkastuksen piiiilli-
k<jksi on valittu Jukka Ruuth ja
sisiiiseksi tarkastajaksi Markku
Ylinen. Laairyniillikoksi on nimi-
tetty Kaija Heikkki.

Varma-Sammon suurasia-
kaspalveluiden yhteyspiiiillikoik-
si on nimitetty Tom Backrnan,
Kari Kokkonen, Seppo Malin ja
Martti Marttinen.

Meklaripalveluiden yhteys-
piiiillikriksi on nimitetty I iri Pen-
nanen.

Ulkomaantoimintojen yhte-
yspiiiillikk6inii toimivat Kerstin
Appel, Tom Hasselblatt, Mary
Huttunen ja Jouko Janhunen.

Aluepalveluiden yhteyspiiiil-
likoiksi on nimiteffy Seija Honka-
vuori (Suur-Helsinki), Kirsti
Ke r alaori (lti- j a Pohj ois-Suomi),
Esa Laine (Lounais-Suomi),
Maarit Lehti (Suur-Helsinki),
Magnus Ldnnqvist (Suur-Helsin-
kl), Barbro Malmberg (Suur-Hel-
sinkl), Tuula Mikkola (Satakunta
ja Lounais-Suomi), Juhani
M rikirinn e (Kaakkois-Suomi), 1r-
meli Nurmi (Pohjarutaa), Veli-
Heikki Saai (Pirkanmaa j a Keski
Suomi), krttu Saarinen (Uusi-
maa) ja llpo Sihvoner (Suur-
Helsinki).

Aluepalveluiden markkinoin-
tipiiiillikkonii toimli P ekka P aj u-
nen.

Varma-Sammon tietohallin-
non teknisist'i palveluista vastaa-
vaksi osastopiiiillikoksi on ni-
mieffy luonnontieteiden kandi-
daatti Esa Hokkala

Vedandi
Diplomi-insino<iri ja kauppatie-
teen maisteri Peter Karlsson on
nimitetty kiinteistopiiiillikoksi.
Karlsson on aiemmin toiminut
pankinj ohtaj ana Merita-Nordban-
kenissa.

Piiripiiiillikko Anders Winter
on nimitetty Lounais-Suomen
alueen aluejohtajaksi. Aluejohta-
jana hiin aloittaa luodenvaihtees-
sa nykyisen aluejohtaja Folke
Aminnen siirtyessii osa-aikaeliik-
keelle.

Valtiotieteen maisteri Henrik
Karlsson o nimitetty markkinoin-
tipiiiillikriksi. Henki-Verdandissa
hdnen vastuualueeseensa kuuluu
markkinoinnin lisiiksi vakuutus-
ten myrinto.

Merkonomi Kari Laitio on
nimitetty yhteysptiiillikriksi. Lai-
tion asemapaikka on Seiniijoki ja
htin hoitaa koko maata kattavan
yhteisty<in paikallisosuuspank-
kien ja Verdandin viilillti.
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Modernising information systems

The applications software for the
management of Finland's nation-wide
records of earnings-related pensions and
employment data is being transformed in
order to meet the demands of the new
millennium and to allow for smoother
handling of pensions and claims. Though
continually altered and updated over the past
decades, the cunent applications, which
originally date back to the 1960s, can no
longer be adjusted to present circumstan-
ces. The meticulously designed, detailed
provisions of Finnish pension legislation
has called for highly complicated
information systems to ensure speedy
handling of claims and correct pension
decisions. The new systems will ensure a
higher level of services and involve less
manual work.

The first stage in the phased-in
transformation from old to new applications
is the transition to message-based
information exchange technology, which
will allow for both real-time ffansactions
and direct data communications between
those handling national pensions and those
handling eamings-related pensions. This
stage will be completed before the end of
this year, and so will the inhoduction of new
computer applications designed for the
registration of pension claims and pension
decisions. The transformation of
employment data records from one
application to another is scheduled for the
autumn of 1999. This will complete the
transition process, and after this there will
be no tuming back the clock.

Finland 5th in the world
in terms of competitiveness

Cross-country comparisons of
competitiveness tum out quite differently
depending on the input factors employed.
In their most recent analysis of the
strengths and weaknesses of Finland's
competitiveness, the Finnish Ministry of

Finance, for instance, takes a rather narrow
approach in focusing on the high tax on
labour, including social security
contributions. However, the more developed
the society, the more important it is to view
competitiveness as the sum total of all the
factors aflecting the business environment.
Important as the price of labour may be, it is
still only one of the contributory factors.

A broader approach to measuring
competitiveness is taken by the renowned
Swiss consultants, IMD, in their World
Competitiveness Yearbook, providing a
comparative analysis of 46 world
economies. The business-oriented analysis
seeks to measure the national business
environments by employing the following
input factors: domestic economy,
internationalisation, govemment, finance,
infrastructure, management, science and
technology and people. The performance of
the national economies is rated separately
for each ofthe input factors, and then an
overall ranking is calculated for each
country.

In this analysis Finland ranks 5th in the
world and 2nd among the EU Member
States. The proportionately low figures for
domestic economy and government are
largely attributable to the aftermath of the
deep economic recession, in that payment
ofthe foreign debt reduces consuming
potential and scope for investment. The low
figure for intemationalisation can, in tum,
be ascribed to Finland's remote location
away from the cluster of high-performing
economies. In terms of finance, Finland
may improve her position with the recovery
of the banking system. But in all other
respects, the performance of Finland is
outstanding.

A cornmitnrent across
generations * the relevance of time

Time is a highly relevant factor for any
decision-making process. The longer the
perspective in time, the more irrevocable
and final the decision is. This is also true of

the decisions affecting pension financing,
which is partly based on trust across
generations. In other words, the current
working-age generation pays for part of the
pensions ofthe current retirees relying on
the future generation to pay for part of their
pensions, in tum. This is all part of a
contract between generations, which means
that children and the young receive funds
from the public sector in the form of
services like daycare and education,
whereas the old receive pensions and health
care. This is financed by the middle aged,
especially those in age bracket 40 - 50, who
partly pay for the services received at youth
and partly save up for old age. This transfer
of resources between generations, thus,
happens within an equilibrium. Any decision
to disturb this equilibrium will have
far-reaching consequences. It is therefore
rather surprising that the element of time is
seldom addressed in decision-making and
research. The overlapping generations
models are an exception in that they allow
for consideration of the time factor. For
instance, the Finnish Overlapping
Generations Model is currently used for
analysing the consequences of the choice of
financing method for the Finnish economy.

Part-time pensions on the rise

The introduction of the temporary lower
qualifying age of56 years for
part-time pension at the beginning of July
this year has given a boost to applications.
By the end of August this year there were
three times as many applications for part-
time pension filed as compared to last yeaq
halfofthem by applicants aged 56 or 57.
The experiment with the lower qualifying
age will continue till the end of the year
2000.
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Elcike-Eetu on
mukava, joskus
hiukan eircci vanha
herra vai rouvako
lienee, joka nimi-
merkkinsci anta-
masta suojosta
esittcici mieli-
piteitcicitl

Siioittamisen
siettmittin keveys

Ruotsalaiset panevat pystyyn erityisen sijoituskonttuurin ihmisten sijoituseliike-
maksuja hallinnoimaan, luki Eetu ja hiimmtistyi: Premiepensionsmyndighetin bud-
jetti alkuun noin 34 miljardin kruunun omaisuudenhoidosta on 1,5 miljardia kruu-
nuiL

Eetu raapi piiiitii: eikos Suomessa pyoritetii yksityisen puolen koko eliikejiir-
jestelmiiii kaikkine laitoksineen, liittoineen keskuslaitoksineen tiedotustoimistoi-
neen kaikkineen jokseenkin samalla rahalla. Hdn tarkisti asian: kylld, neljd prosent-
tia maksutulosta tekee 1,36 miljardia markkaa. Hyvd on, siis vdhdn enemmdn, koska
kruunun kurssissa ei ole kehumista. Sitii paitsi Ruotsi on noin kaksi kertaa Suomen
kokoinen maa.

- Silti, mietti Eetu, silti. Ruotsalaiset voivat ensi vuonna itse kertoa uudelle
viranomaiselle, miten haluavat 2,5 prosenttia eldkemaksustaan sijoitettavan. Se tie-
tdd sijoirusviranomaiselle l5 - 20 miljardia uutta sijoitettavaa vuosittain.

- Eika maa ole edes EMU:ssa. Ettei vaan olisi turhan suuri akto6ri ja vielii
viranomainen Ruotsinkin arvopaperimarkkinoille: riifiaakd siel16 tavaraa ilman ettd
hinnat nousee, mietti Eetu itsekseen.

Vaan mitdpd hiitiiii heillii olisi pddseehdn EMU:n euromarkkinoille Helsin-
gin kauttakin. Eetu ei oikein saanut lehdestddn selvdd, kuinka suuren osan premie-
pensionsmyndighet saa ulkomaisiin rahastoihin sijoittaa.

Toisten rahoilla pelaaminen on ollut monen unelma, mutta myos kohtalo. Ee-
tukin oikein kimpeni sommitellessan mielessddn, ketd esimerkiksi ruotsalaisten
eldkeldisten rahoilla suosisi ja ketii varsinkaan ei.

- Kohta alkaisi kuitenkin kalabaliikki siitii. suositaanko oman vai vieraiden
maiden elinkeinoja niiillii rahoilla. Kuuluvat jo Saksassa ja Ranskassa kinastelevan
sijoitusten osoitteesta. Brysselissd ei tietenkddn tykiitzi kovin kansallisesta sijoi-
tuspolitiikasta Euroopan yhteisossd pitiiisi piiiioman liikkua vapaasti.

Mutta ovat vaffnaan suosittuja ndmi uudet myndighetit, mietti Eetu ja ryhtyi
suunnittelemaan, mith srjisi kaikilla lounailla, jos hiinelle kymmenien miljardien
haltij ana tyrkytettiiisiin.

Elcike-Eetu
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Tytieliikepiiivdn yhteisessti ohj elma-osuudessa j ohtaj a Tuulikki
Petrijdnimti tarkastelee elinkeinoel?imiin niikdkulrnasta viiest<in ikii-
rakenteenvaikututsiatyrilliqryteenjahyvinvointiin sekiiyrittiijyydenvai-
h$ La"suomalaisenmenestymiseen.

Kahvitauon j$lksen ohjelrna jakautuu kolmeen osioon:
Osiossa Yhteiskurnan tarpeet ja yksiltin tietosuoja - risti-
riidassako ktisitelkiiin julkisuusperiaatetta ja yksityisyydensuojaa
Suomen lainsiiiidfrmt ssti. Lisiiksi pohditaan, onko yhteiskunnalla tar-
peita ylsityiqryden suojan murtamiseen.

Osiossa EU fy$elf,mfln uudistajana tarkastellaan yhteisen talous-
politiikan pefi$Af,rtfijfi, EU:n ty6voimapolitiikkaa, suomalaisen ty<i-
markkinamallin vahvuuksia ja heikkouksia kansainviilisesti verrathrna.

Osiossa Vrrhaiselflkkeet: Jousto vai kustannus kysytiiiin, pdiis-
tiifimkti tytitt<imyysputkesta ja tyrittrimyyselSkkeestri eroon ja mitii
olisi ikfliintyneiden aktiivinen tytivoimapolitiikka.
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