
II

I
I
a I

"*
I

4*

o

3

#(

I

\

t" ,1tr

rt

rr* drp+

7rI

t

- wt=$

a

r[ rffiff-rEilillfi
1.r.1998

I

I i

i

II I
1

I

m



YUELAKE * sisdltti

AJASSA
rrAAruryUeer.pAnlnAvAr
TYOELAMASSA

SOL Palvelujen hallituksen puheenjohtaja
Liisa Joronen on varrna siitii, ettii ihmisillii
on halu tehda ryotaan ja kehiftyA ryossddn, jos
siihen annetaan vain mahdollisuus.

ttcit'ArurYruElDEN
rvorrovreru
TYOLLISryMISTA
EDISTETAAN

Ikiiiinfyneiden tyottomien tyollistymisedel-
l)tyksia parannetaan. Uudella miiiiriiaikais-
lailla halutaan varmistaa, ettei ikddntyneen
tyottomiin vastaanottama uusi, tilapdinen tyo
heikennd hdnen odotettavissa olevaa eldke-
turvaansa.

vu.ost..1997..vAHVrsTr ..
TYOELAKEJARJESTELMAN
VAKAVARAISUUTTA 14

Tycie I iikevakuutusyhti oiden v i ime'uuoden tu-
los oli 6,7 miljardia markkaa. Kun siihen li-
sdtddn laskuperustekoron ja rahastokoron vd-
linen toimintapddomien lisdykseen kiiytetty
korkoero 3,1 miljardia markkaa, voidaan jdr-
jestelmdn eldkelupausten pitiiryydestd olla
entistd vakuuttuneempia.

TV6E MTEVAKU UTUS-
YHTIOI DE N TI LI N PAATOS-
LUKUJA VUODELTA 1997

ELAKELAITOSTEN
AVAINLUKUJA
VUODELTA 1997

AJASSA
VARMA-SAMPO ALOITTAA

2 VASTUUNSATUNTIEN

7

Keskindinen eldkevakuutusyhti<i Varma-
Sampo aloittaa toimitusjohtaja Paavo Pitkd-
sen mukaan 1.7.1998 toimintansa nciyriinii ja
vastuunsa tuntien. Uuden eldkeyhticin raken-
taminen on sujunut yhteistyon hengessd.

KESKI NAISEN VAKU UTUSYHTIO
ELAKE-FEN N IAN TARKEIMMATNIMIryKSET 28

PUHEENVUORO

TUTKITTUA
e IATeIAnJ ESTE LMA KESTAA26 ULKOISIA SHOKKEJA 12

Tiroreen tutkimuksen mukaan ei ole kansan-
taloudellisia perusteita siirtiiii eliikerahoitus-
ta kulutukseen tai pddomaan. Nykyinen eld-
kerahoitus on myos turvassa vienti-ja korko-
hiiirioiltii, joita EMU-maailma voi tuoda mu-
kanaan.

KOYHA SUOMALAISVANHUS
AMERI KKALAISTA RI KKAAM PI 23

5

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa kciyhien
vanhusten tulotaso on noin puolitoistakertai-
nen verrattuna koyhiin amerikkalaisiin tai
englantilaisiin vanhuksiin, kun vertailut teh-
dddn samalla valuutalla ja yhdenmukaisella
tavalla. Eldketurvan kehitys on Pohjoismais-
sa tehokkaasti eliminoinut vanhuusidn kriy-
hyyden.

FAKTAA

CMTCMISTEN NETTOTULOT
PIENENIVAT SUHTEESSA
PALKANSAAJIIN

Vaikka palkansaajien ja eliikel5isten bruttotu-
lot kasvoivat suhteellisesti saman veffan vuo-
sina 1988 1996, eliikeliiisille jiii suhteessa
vdhemmdn kdteen kuin palkansaajille. Osa-
syynd siihen on kiristyny verotus.

INTERNET- HYVA RENKIJA
TUNTEMATONPALVELIJA 11

SiitA, mita mvalliset ihmiset ajattelevat Inter-
netistd ia sen kiyttistd, tiedettiiin viihiin. Se,
mita tiedetAan, viittaa siihen, ettd aikuisv[es-
tossd koulutustaso ja nettimyrinteisyys kul-
kevat kdsi kddessd.

RIITTAAKO ELAKKEIDEN
MAKSAJIA?

Talousneuvoston pddsihteeri Seppo Leppii-
nen muistuttaa, ettd elAkkeet maksetaan aina
tyossdkdynnin luomasta arvonlisdyksestd.
Tuotannon kasvu on siten hyvin tarkeae, eika
kasvun kannalta ole yhdentekeviiii, kuinka pal-
jon kansalaisia on t<iissd. Hyvd eltiketurva
vaatii korkeaa tyohon osallistumista.

ITSE ASIASSA KUULTUNA
TEL:N IKAINEN
JOUNI LOUKKALAHTI
ON KIIREINEN MIES 6

16 Tuotepiiiillikkci Jouni Loukkalahti on p[iviil-
leen saman ikiiinen kuin TEL. Maailmalla pal-
jon liikkuneen ihmisen kokemuksella hdn sa-
noo, ettd Suomen kannattaa jatkossakin pyr-

1g kiii ylliipitiimiiiin jii4estelmiii, joilla menesty-
tddn laatutuotteiden markkinoilla.
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FAKTAA
M.onien.maiden yhteinen huoli:
VAESTO ELAKOITYY
LIIAN VARHAIN 20

Varhainen eliikkeelle siirtyminen ei ole vain
suomalaisten eldkkeenmaksajien ongelma.
Useissa muissakin maissa on viime vuosina
ryhdytty toimiin todellisen eliikkeellesiirry-
misiin nostamiseksi.

Suutarin lasten oma tytikyky
Tytieliikejii4'estelmd on tyky-toiminnan veteraaneja, ellei alkuunpani-
joita. Jii4estelmd on pitkiiiin ollut huolissaan varhaiseldkkeiden kasva-
vista luluista. Eikii vain huolissaan, vaan jdrjestelmd on myos toiminut.
Varhaiskuntoutuksen puolesta on kampanjoitu, nostettu kilvan tyoky-
kyii kunniaan ja periiiinkuulutettu koulutuksen kera huomisen tyoky-
kla.

Mutta miten on tykytoimijoiden oma tyokyky? Onko alan ikiiiin-
tyviin henkilosttin kokemusta hyodynnetty, onko fyotii ja tydoloja ke-
hitetty, ty6aikojen joustavuutta lisdtty, annettu kaikille onnistumisen
mahdollisuuksia? Ovatko yli viisikymppiset nuorempien rinnalla kou-
lutuksessa laajentaen osaamistaan ja oppien uutta tekniikkaa ja koko-
naisvaltaista tyotd, kuten Liisa Joronen seuraavassa Tyoeliike-lehden
jutussa opastaa. Vai onko toteutunut vanha sanonta: "Alkdd tehkrj niin
kuin mind teen, vaan tehkiiii niin kuin mind sanon."

Tyoeliikealan vuosikertomukset eivdt paljon puhu henkilostristii.
Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ei henkilokunnan ikAohjelmis-
ta tai tykytoiminnasta kerrota. Tiimii ei tietenkddn merkitse asian
puuttumista, vaan osoittaa jotain sen merkitysasteesta. Mielenkiintoi-
nen yksityiskohta on sekin, ettii henkiloston keski-ikiiii tai sukupuoli-
jakaumaa ei mainita kuin muutamassa kertomuksessa. Niin kuin siinii
olisi jotain noloa, ettd olemme keskimiiiirin liihes viisikymppisiii ja
naisvoittoi sia. Olemme parhaassa tyky-i iissii.

Tyky-asioissakin esimerkki tehoaa paremmin kuin palavimmat pu-
heet j a kalleimmat kampanjat. Tyoeliikejiirj estelmi voisikin kunnos-
tautua olemalla ikiijohtamisen edelliikiivijdnd Suomessa. Jos eri ins-
tanssit yhdessd sopisivat tavoitteista ja menetelmista, saataisiin yhte-
niiisyyttii ja nnyttiivyftii edullisemmin kuin erillishankkeilla. Ik?i?inty-
viiiin henkilostrion panostaminen ei tarkoita milliiiin muotoa kehityk-
sen pysdyttdmistd, vaan innovatiivista idn, modernien johtamisoppien
ja huipputeknologian yhteen sulauttamista.

Ne reaktiot, joita eriiiden vaikuttajien eliikkeelle siirtymiset 60 -
vuotiaina ovat herdttdneet, osoittavat kansalaisten seuraavan tarkkaan,
menevdtko puheetja teot samaan suuntaan. Vaikka eldketapaukset pe-
rustuvat kauan sitten tehtyihin tyosopimuksiin ja omiin maksuihinkin,
ne eivdt edistd Kansallisen Ikiiohjelman toteutumista.

Pdinvastainen vaikutus on sillii, ettii 60 vuotta tiyttdneet johtajat
ilmoittavat avoimesti ja julkisesti aikovansa pysya tehtAvassiiiin 65 ikii-
vuoteen saakka, kuten Eliiketurvakeskuksen toimitusjohtaja Matti Ui-
monen tehnyt. Tarvitsemme tykytoiminnan ja ik2iohjelman esimer-
keiksi kuusikymppisiii tydkykyisia ja -haluisia Matteja ja Urhoja. Ur-
hoja? Niin, Kekkonen oli 60 vuotta tiiyttiiessiiiin vasta presidenttikau-
tensa alussa. H[n ttiytti 60 ruonna 1960 oltuaan neljS,vuotta president-
tinii. Pitiko kukaan 60-lurulla hiintii liian vanhana tehtiiviiiinsii?

OSASTOT
NIMITYKSA

TIEDOKSI

ENGLISH SUMMARY

ELAKE-EETU

Kannen kuvassa

Luontoillan Kauri l\tikkola

29

30

32

T-YUELAKE*.

I
I

I

I

\-- i

L/r_.{-€--,#



llriliinluuiil nilriililuf,I
IUiielilmilssil

5(}1 Palvelujen
hallituksen
puheenjohtaja
Liisa Joronen on
aivan varma siitd,
ettd ihmisilld on
halu tehdii
tyotiiiin ja
kehittya ty6ssddn,
jos siihen
annetaan vain
mahdollisuus.
ldstd,
sukupuolesta
tms. riippumatta!
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Lii;a ,lorosen
intohimoisena
pyrkimyksenii o,

kehifriiii tytielti-
mtiii niin, eltii
ihmiset tekisivii
kokonuisvaltais
to tydtii Eli, etti
ihmisten a,nmo
tillinen osoa-
minen ja tydnkt
va olisivat
nylyktti paljon
laajempia.
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ffiuille mailSollisuffis
Liisa Joronen on matkansa varrella ja yritys-
tdnsd kehittdessddn ravistellut tyoeliimiin ja
fyopaikan rakenteita mennen tullen. Sanovat
ettd ennakkoluulottomasti. No. oli se niin tai
ndin; rahaa on ainakin tullut, asiakkaat ovat
tyyryviiisiii ja ihmisillii toita. Tydntekr.loiden
mielipiteistii kerlovat yrityksessd siiiinnbll i-
sesti tehtAvat ja toistuvat tutkimukset.

Muutosten hautomo

Tapasin Liisa Jorosen SOL Palvelujen Hel-
singin toimitiloissa, SOL Cityssii. Jossakin
toisessa talossa tdta kutsuttaisiin firman pdd-
konttoriksi. SOL City olisi oman jutlunsa
viiiittti.

Trirkeintri tdstd on kuitenkin kirjoittaa,
ettii Liisa Jorosen mukaan nama toimitilat
inspiroi vat SO Li lai set j atkuvasti kehittiimiiiin
johtamista ja virittriri heidiit entistri suurem-
paan kulttuurin muutokseen tycissii. Siinii
kulttuurissa laaja-alainen arnmattitaito on
etusijalla ja tyo on vapautettu ajan ja paikan
kahleista sekd tycin tekr.1ti kotimindstddn ja
tyomindstddn hanta kasitclliiiin sillii tavalla
kokonaisvaltaisesti.

Tiissii tiiytyy kyllii vielii lisiitii, ettii SOL
Cifyn inspiroivassa kaaoksessa ovat tyoelii-
mdn kovat arvot, kuten kilpailukyky jne., kes-
keisi d suunnanniiyttiij iii. Pehmedd kovuutta.

Himmentivd avaus

Tiimii oli ensimmdinen tapaamiseni kasvotus-
ten Liisa Jorosen kanssa. Olimme sopineet,
ettd puhumme ikiiiintyvien ihmisten asemasta
tyoeldmdssd. Hdn on kuitenkin niin taitava,
ettd hdn vei ja minii vikisin - ja tuo edessd ja
ylld oleva on sitd.

Hrin teki minulle vield senkin tempun, ettd
antoi ison kimpun kukkia. Tietenkin keltaisia.
Hdmrnennyin. En mind tdllaista aikaisemmin. ..
Niiin jiilkiknteen sanon, ettzi paluumatkan
kuljin ihan ylperinri ison kukkakimppuni
kanssa.

lkiohjelmassa
tiirkeii sanoma

Minun kysymyksillenikin oli aikansa. En-
simmdiseksi kysyin, mitii mieltii hiin on siitii,
ettii ikiiiintyvien ihmisten asema tyomarkki-
noilla. ja -eldmdssd on nostetlu erityiseen
syynlln.

Jo on korkea aikakin ryhtyd sanoista
tekoihin, hdn sanoo. Yksi yritys ei hdnen mie-
lestddn kesdd tee ja ihmisellii itsellddn on
my<is oma vastuunsa. Tietenkin jokaisen yri-
tyksen pitaa kantaa kortensa kekoon, mutta
ikiiiintyvien ihmisten tyossiiolo ja tyokpyn
yl liipitiiminen seka ryollistaminen ovat kaik-
kien yhteinen asia. Koko yhteiskunnan asia.

Menossa oleva Ikiiohjelma-kampanja
on ihan paikallaan. Toivottavasti yrittiijiit ym-
mdrtdvdt kampanjan sanoman. Toisin sanoen,
ettd nyt on kyse muustakin kuin pelkristii tyo-
voimasta. Me tarvitsemme sitd pddomaa, am-
mattitaitoa, kokemusta ja ns. vanhaa viisautta,
jota on vain ikddntyneilki ihmisillii.

- Heillii on eldmd tasapainossa ja he
pystyviit antamaan enemmdn tycille kuin nuo-
ret. Heillii on kokemusta. tehdddn heistd
mentoreita. mestareita ja neuvonantajia. jot-
ka tyonsii ohessa opettavat nuoria esimerkik.
si tyopareina, Joronen sanoo.

Hdn ei vierasta sitd, vaikka ikiiiintyneiden
ty<illistiimistii yritettiiisiin vauhdittaa j a tukea
myos uudistuksilla, jotka vaikuttavat tyon
hintaan. Pdinvastoin, hzin ndkee juonta siind
ettd eri kustannuksia tarkastellaan sitdkin ris-
kitaustaa vasten, ettii ikiiiinfyneen tyontekijdn
tyrillistiimisestii saattaa koitua yrityksille
useimmin ja helpommin esimerkiksi sairas-
tumisesta ja tyoklnlttomyydestri aiheutuvia
kustannuksia.

En ole kuitenkaan ihan varma. toimi-
sivatko esimerkiksi ikzizin perustuvat maksu-
porrastukset sellaisina porkkanoina kuin on
esitetty. Sekin tulee mieleen, ettii josko
ikriintyneiden ihmisten tyokyvyttomyysris-
kiii viihiin liioitellaan. Tietenkin se on toteu-
tuessaan kallis paukku ja ikiiiintyneiden koh-
dalla niiitii kustannuksia olisi ehkii tzissd tilan-
teessa hyvd jakaa. Yleisesti ottaen olen sitd
mieltd, ettd tyomarkkinoille olisi kaikin puo-
lin hyviiksi se, ett[ meilld mentdisiin tycivoi-
man kdyttoon liittyvissii asioissa kokonaan
yrityskohtaisiin maksuihin, Joronen sanoo.

pysyminen olisi Jorosen mukaan edellyttii-
nyt nimenomaan kaikkien tyontekijoiden jat-
kuvaa koulutusta. Sitd mahdollisuutta ei ole
ikiiiintyneille annettu ja he ovat nyt sen takia
sivuraiteella seuraamassa, kun muuntaufu-
miskykyiset nuoret ajavat pddraiteella.

- Siinii ei ole mitiiiin ihmettelemisti,
ettii ihmiset, joille ei ole annettu kehittymi-
sen mahdollisuuksia, eivdt koe tyrin iloa, kyl-
liistyviit, tuntevat itsensd tarpeettomiksi, sai-
rastuvat ja hakeutuvat eldkkeelle. Onneksi
meilld on tdmd turvaverkko, vaikka olenkin
ehdottomasti sitd mieltd, ettii tyo on aina en-
sisijainen vaihtoehto ja tyon pitAa palkita.

Vanhofa polkuja
ei kannata tallata

Liisa Joronen sanoo olevansa tyytyvdinen
siitii, ettii Kansallisessa Ikdohjelmassa on
koulutuksella niikyvii sija ja ettii ikiiiintyvien
koulutukseen yritetdiin l<iytiiii uusia ja nimen-
omaan tiille kohderyhmiille mietittyjii ope-
tussisiilt<ijii ja -menetelmid.

Ammatillinen aikuis- ja tyovoimapoliit-
tinen koulutus eivdt perinteisessd muodossa
kykene Jorosen mielestd vastaamaan edessd
olevaan koulutusurakkaan. H[nen mukaansa
koulutuksen tavoitteena pitAA olla yhta aikaa
sekii ikiiiintyvdn vden peruskoulutustason
nostaminen ettii heidiin tietoteknisten val-
miuksiensa varmistaminen. Ja siind onnistu-
minen vaatii koulutuksen sisiiltojen ja mene-
telmien uudelleenarviointeja.

Liisa Jorosen optimismia ja ihmisuskoa
pursuavaan puheeseen tulee koko keskuste-
lumme aikana vain tissd asiakohdassa pie-
ni... sanotaan ny vaikka hiiirio, kun hdn sa-
noo, ettd nykyisten viisikymppisten perus-
koulutustason piiiille on paha rakentaa. He
saivat Jorosen mukaan aikansa koulusta niin
pahan koulukarrmon, ett?i heit2i voi olla vai-
kea ottaa koulunpenkille.

Koulutus laiminlytity

Liisa Jorosen mielestii ikiiiintyneiden ihmisten
vaikeudet fyrimarkkinoilla johtuvat ennen
kaikkea koulutuksen laiminlycinnistii. Hiin
luonnehtii jopa hyvin tavanomaiseksi sellais-
ta ajattelua, ettii ikaAnryl/At ihmiset eivdt tar-
vitsisi koulutusta ja korostaa, ettd tdllainen
ajattelu on totaalisesti metsdssd.

Tydeliimiin kehitys on ollut esimerkiksi
tietoteknisesti niin huimaa, ettii siinii mukana

Monta viritysti
SOL Palvelut tyollistiiii siivouksessa, kiinteis-
to- ja ympiiristohuollossa noin 3 600 ihmistii.
Ldhes puolet vdestd on kokoaikaisiaja loput
ovat mddrdaikaisia ja tilapiiisiii.

Vaikka Joronen sanoo SOL Palvelujen
menevdn ikd[ntyvien ihmisten kanssa samas-
sa valtavirrassa muiden yritysten kanssa, hei-
ddn listalla on monia virityksiii, joilla ponkite-
tddn ihmisten - myos ikiiiintlvien - tyoky-
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SOL Palvelujen Helsingin toimitiloissa,
SOL Cityssri, saavat kaikki kukat kukkia ja
ilmeisesti jokainen siellci tydtddn tekevd
ihminen on jtitttirytt cityn sisustukseen
oman plrumerkkinsri. Sielki voi esimerkiksi
juoda kahvit nrikkileivcilki pcicillystetyn
pdydcin ciriressci ja pitriri palaveria parvel-
le lqthri4,ssd kesdmc)kissci. SOL City
hercittcici yksityiskohtineen ja vastafuthtai-
suukineen hitaan hcimcilciisenkin ajattele-
maan ja toimimaan. Se lienee tarkoituskin!

kyii ja ammattitaitoa, parannetaan fyoolosuh-
teitaja lisiitiiiin tyon iloa. Viihiiinen ei ole pyr-
kimys siiiistiiii ndin mycis eliikekuluja.

- SOlilaisten tyri on aika rankkaa. Sii-
vouspuolella metrosiivous erityisesti. Me
joudumme aika usein katsomaan ja riiiitZiloi-
miiiin siivoojien tydt ihan yksildllisesti. Kyl-
12i niissi ratkaisuissa varmasti myos tekijiin
iiillii on merkityksensd. Toisaalta kykenem-
me erilaisten tyoaikamuotojen ja asiakkaiden
tarpeista ldhtevien luovien ratkaisujen avulla
ta4'oamaan kaiken ikiii si I le ihmi si lle tekemi-
sen mahdollisuuksia.

Jorosen mukaan heilla tyonjohto palk-
kaa itse tarvitsemansa tyontekijtit. Heillii ei
ole mitddn ikiiiin liittyviii pelisiiiintojii, mutta
Joronen sanoo havainneensa, eftA toiset
tydnjohtajat ovat tykdsryneet nuorempiin ja
toiset vdhdn vanhempiin ihmisiin. Se lienee
ihan tavallista.

Ammatillinen osaaminen ja
tytinkuva laajemmaksi

Mi I liiiin tavalla viiheksymiittii ty<isuoj el un j a
tyciterveyshuollon merkitystd, SOL Palve-
luissa panostetaan jatkuvaan koulutukseen
tyokpyn ylliipitiij iinii. Siellii ajarel laan, ettd
tyoviihtyr,yys ja yleinen hyvinvointi ovat
parhaimmillaan silloin, kun ihmiset voivat
kehifiaA ammattitaitoaan ja heille annetaan
mahdollisuus selviytyii tyostiiiin.

Minun intohimoni on. ettd ihmiset te-
kevdt kokonaisvaltaista tyotii. Toisin sanoen,
ettd esimerkiksi siivooja voi tehdii perintei-
sesti esimiehille kuuluvia toita, toimii SOL-
tuotteiden myyjiinii , organisoi ryotii, kiiy tyo-
honsii liitlyviii asiakasneuvotteluj a j a hankkii
asiakaspalautteen.

- Me olemme tdtd tarkoitusta varten ot-
taneet dskettdin kiiyncicin eriryisen si ivooj ien
kehityspassin. Kehityspassin tavoitteena on
kannustaa siivoojia laajentamaan ammatilli-
sia taitojaan ja tyonkuvaansa.

SOL Palveluilla on Jorosen mukaan myos
oma ympdristoohjelmansa. jossa annetaan eri
ammattiryhmille tietoa oman tycin ja ympti-
riston yhteyksistii.

, ',r lii rtto I il l.:.tr rtl it'$l**ll "r ttt;siltit i t.'{ili l{iC}l

Vuosina 2000 - 2010 suurin osa tyontekijoisti on yli S0-vuotiaita.

Nuoret ikiiluokat ovat pienid eiviitkii ne riitii korvaamaan suurten ikd-
luokkien ennenaikaisesti jnttiimiii ty<ipaikkoja.

Ikiiiintyvien tyontekijoiden tyossd pysymiseen ja jaksamiseen satsa-
taan.

Ikiiihmisen osaaminen ja kokemus hyodynnetiiiin tyoeliimiissii.

Tyollistymistii tehostetaan yksilollisesti mitoitetulla tiiydentiiviillii am-
mattikoulutuksella ja tyky{oiminnalla.

Ikiijohtaminen edellyftAA oikeaa asennoitumista omaan ja toisten ikddn-
tymiseen.

Ty<in suunnittelu on vaativimpia esimiehen taitoja tulevaisuudessa,
koska ikiijohtaminen edellltaA toimenkuvan rakentamista yksilolli-
sesti tydntekijdn osaamisen ja vahvuuksien mukaan.

Sosiaaliturvaan liittyvien ratkaisujen tulisi tukea ikiiiintyviin tyoelamas-
sii pysymistii tai sinne palaamista, esimerkkeind jo ny taqolla olevista
osa-aikaeldke j a vuorotteluvapaa.

Tycinantajat avainasemassaan voivat vaikuttaa iiikkiiiimpien tyontekijoi-
den tyokykyyn ja tyossri pysymiseen.

Eliikkeelle jiiiimisen tavoiteikii siirlyy ldhemmds 65 vuotta.

Niin vanhalla kuin nuorellakin on oikeus kokea tyonsii arvokkaaksi ja
itsensd arvostetuksi tyontekijiiksi. (R.R.)
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KOLUMNI

El2ikkeillii pyritiiiin turvaamaan
vanhuusajan toimeentulo. Vaikka
eliikejiirjestelmet tahtaevet pit-
kiille tulevaisuuteen, jiirjestel-
mien muutokset vaikuttavat suu-
resti myos kansalaisten nykyhet-
ken tulonkiiyttoon. Siksi muutok-
set fulevassa eldketurvassa on
mietiftAva huolellisesti. Mietintii
ei saa kuitenkaan olla niin huolel-
lista, ettei mit?iiin uskalleta tehdii.

Eliikkeet ja niiden rahoitus
vaikuttavat merkittdvdsti suku-
polvien vdliseen tulonjakoon
sekd kansalliseen kilpailukykyyn.
Suomessa toisen maailmansodan
jilkeen ruosina 1945 1954
syntyneiden suurten ikiiluokkien
piikki on kenties teollisuusmai-
den korkein. Jos jossakin maassa
eliikeliiisten osuus on muita mai-
ta suurempi, olisi vastaavasti
eliikkeiden tason oltava suhteelli-
sesti pienempi ainakin tietyn
ajanjakson aikana, ettei kilpailu-
kykyheikkene.

On myris muistettava, ettd
eldkkeet maksetaan aina tyoss6-
kiiynnin luomasta arvonlisiiyk-
sestd. Tuotannon kasvu on siten
hyvin tiirkeiiZi, eikd kasrun kannal-
ta ole yhdentekevdd, kuinka pal-
jon kansalaisia on toissii. Hyvii
eldketurva vaatii korkeaa tyrihon
osallistumista.

Tyollisyysaste, eli tyollisten
osuus tyoikiiisistd, romahti Suo-
messa wosina l99l 1994
74:std 60:een eli yli 14 prosent-
tiyksikkriii. Nyt tyollisyysaste
lienee 64. Kansaa on edelleen vd-

SEPPO LEPPIiNEN
Th I o u s n e uwt sto n p titis i h t e e r i
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hdnlaisesti triissd. Parasta eliike-
politiikkaa on saada kansa tciihin.

Ldhivuosina on jatkettava te-
hostetusti tytillistiimistalkoita.
Thlousneuvostolle viime maalis-
kuussa raporttinsa jiittiiny asian-
tuntijaryhmii esitti keskeisend
tyollisyyttii kohentavana toimen-
piteend tyotulojen korkean vero-
tuksen keventdmisen. Verotuk-
seen kuuluu myos sosiaalivakuu-
tusmaksut.

Tyrillisyyden parantamisen
kanssa on ndin ollen ristiriidassa
lisii?intyvien eliikkeiden edellyt-
tdmdt kohoavat sosiaalivakuutus-
maksut.

Tulevaisuudessa yhd useam-
pi meistii on eliikkeellii ja yhii
useammalle tulee tiiysimldrdinen
tyoeliike. Eldkeasiantuntijoiden
lohduttelut siitii, ettii elakemak-
sut nousevat pitkiillii aikaviilillii
nykyisestd runsaasta 20 prosen-
tista 7 - 8 prosenttiyksikkod, ei-
vdt vakuuta. Maksetaanko kohoa-
vat verot ilolla? Mitii muita me-
noj a eldkkeet syrj iiyttiiviit?

Kohoavista eldkekustannuk-
sista tunnetaan suurta huolta sel-
laisessakin tasaisen vdestdraken-
teen maassa kuin Yhdysvalloissa.
Kansainvdliset jiirjest<it ovat jo
vuosia tehneet arvioita siitii, mi-
ten ikiiiintyviin vdeston mukanaan
tuomat kohoavat kustannukset
hoidetaan.

Uudistuksia olisi syytii poh-
tia meilliikin. Onko eliikkeiden
60 prosentin taso laskettuna 10
vuoden tulojen pohjalta kestdvd

yai, onko tarvetta eldketason
alentamiseen? Miten tyossdolo-
aikaa saataisiin pidennetyksi, jol-
loin eliikkeelliioloaika olisi vas-
taavasti lyhyempi. Miten srjoi-
tusten tuotto, joka Suomen eld-
kerahastoissa on todettu kansain-
vdlisesti vaatimattomaksi, saatai-
siin kohotetuksi?

Tyossiioloajan pidentiimi-
sestd on tehty kansallisen elSke-
ohjelman puitteissa monia esi-
tyksiii, jotka olisi saatava pikai-
sesti kiiy.tiinnon toteutukseen.
Esimerkiksi suurille yrityksille
miiiiriityt omavastuut tyokyv),.tto-
myys- ja tyottomyyseliikkeissii
ehkdisevdt ikiiiintyneiden tycitto-
mien rekry.tointia, vaikkakin ne
lisiiiiviit tyonantajan kiinnostusta
tyokyvyn sdilytldmiseen.

Muidenkin kuin viimeisen
tyonantajan tulisi osallistua ndi-
hin eliikekustannuksiin. Iktiiinty-
neille tycintekrjciille kertyviin ns.
superkartfuman rahoitus ehkdi-
see my<is tehokkaasti ikiiiintyvien
palkkaamista.

Kansainvdlisessii ja myos
suomalaisessa keskustelussa on
esitetty uudistuksia ns. kolmen
pilarin mallista. Ensimmiinen pi-
lari on puhtaasti verorahoitteinen
perusturva ja toinen tulosidon-
nainen tyciel6ke, missd rahastoin-
tiaste olisi korkeampi kuin mitii
useimmissa maissa nykyisin on.

Kolmantena pilarina on va-
kuutetun itsensd rahoittama hen-
kivakuutustyyppinen lisivakuu-
tusturva. Suomalainen j2irjestel-

md itse asiassa muistuttaa tiillais-
ta kokonaisuutta.

Suomalaisessa keskustelus-
sa on taitettu peistd taloustietei-
lijoiden ja eliikeasiantuntijoiden
kesken liihinnii toisen pilarin jiir-
jestdmisestd. Kun eliikkeiden
taso ja eliikeliiisten varallisuus
tulevaisuudessa kasvavat, tulisi
eldkkeensaajan itsensd rahoittaa
eldkkeestddn yhd suurempi osa.
Tiill<iin eldketurvan rahoitusta ei
koeta samalla tavalla veroksi kuin
nykyiiiin.

Tavoitteena tulee olla oma-
ehtoisen tai omaksi koetun eld-
keturvan laaj entaminen suhteessa
verorahoitteiseen eldketurvaan.

Samoin on ollut keskustelua
oman eldketilin jiirjestiimisestii.
Tilin hallinnointi voi olla hanka-
laa. Jos ruleva eldkeldinen joutuu
itse vastaamaan tilin srloittami-
sesta, voi painoa tulla liikaa ly-
hyen ajan riskipitoisille kohteil-
le. Eldketurvaja sen rahoitus ovat
kuitenkin hyvin pitkdn ajan ratkai-
suJa.

Eldkeratkaisut on tehtAva no-
peasti ennen kuin "eldkeldisten
puolue" suurten ikiiluokkien elii-
koitymisen woksi saa liian suu-
ren vaikutusvallan. Seniorien tyo-
td on kunnioitettava, mutta pdd-
paino tulee olla kansakunnan in-
himillistii pddomaa kohentavissa
investoinneissa. kuten koulutuk-
sessa, tutkimuksessa, peruster-
veydenhoidossa tai lasten ase-
man kohentamisessa.

R fteak elekkeideno
maksaj ia?
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TEL:n ikeinen Jouni Loukkalahti on
kiircinen mies

Tuotepddlllkko
Jouni Loukkalahti
on plivdlleen saman
ikiiinen kuin TEL-
jlrjestelmdmme.
Maailmalla paljon
liikkuneen ihmisen
kokemu ksesta .f ou n i
sanoo, ettA Suomen
kannattaa jatkossakin
pyrkiii yllapitamaan
jiirjestelmiA, joilla
menestytadn
laatutuotteiden
markkinoilla.

Hyviimuistisille urheilun ystiivil-
le Jouni Loukkalahden nimi saat-
taa tuoda mieleen kuvaviil?ihdyk-
siii suunnituksen arvokisoista.
Tyoeliimiin jotoksen ripeiistii
vauhdista huolimatta ulkoliikun-
nalle irtoaa vieliikin jonkin veffan
aikaa - ikdmiesluokan tyyliin so-
pivasti harrastelumielessd. Pit-
kiilti Jounin ansiosta Hi-Flex pii?i-
si mitalitilalle yritysten vdlisessd
puulaakikisassa.

Hukkaan ei ole menny,t se
aika, jolloin huippusuorituksen
tavoittelu motivoi Jounia harioi-
tuspoluille kahdesti piiiviissii.

Tampereen seudulta liihtenyt
Jouni on koulutukseltaan sdh-
k<iinsino<iri. Tyciuran alkuvaiheet
sijoittuvat Tampella-konserniin
kuuluneeseen yritykseen. jossa
ty6tilanne kansantalouden vai-
keimpinakin vuosina siiilyi tyy-
dyttiivrinii. Jounin kohdallekin
osui vain parin viikon lomautus-
jakso, joka kiiyettiin tietotekni-
sen osaamisen paranteluun kurs-
seilla.

- Nelisen vuotta sitten aloin
miettiii, mite viele "vanhoilla piii-
villiini" haluaisin toikseni tehdii.
Jotenkin tuntui, ettd suunnittelu-
konttorin rutiineista piriiisi piiiis-
ld monipuolisempiin tehtiiviin.

Mietiskely johti paikanvaih-
toon, tuotepdiillikoksi Hi-Flexin
piiiitoimipaikkaan Konalaan. Yri-
tyksen tuotevalikoimaan kuuluu

kaikkea mahdollista hydrauliik-
kaan ja pneumatiikkaan - suo-
meksi sanottuna - letkuihin liitty-
vdd. Jounin vastuualueella raken-
netaan erikoistuotteita teollisuu-
delle. Parhaillaan on esimerkiksi
viimeistelyssd laite, jonka ar.ulla
kartonkikoneen viiran vaihto no-
peutuu merkittdvdsti. Tdstd puo-
lestaan kertyy kartonkikoneelle
lisiiii tehollista kdyntiaikaa niin
paljon, ettd laitteen hinta tulee
maksetuksi puolessa vuodessa.

Jounin vastuualueen asiak-
kaina on paljon maailmalla tun-
nettuja yrityksia, kuten Valmet ja
Masa-Yards. Niiiden saamien ti-
lausten varjossa myos Hi-Flex

pyrkii saamaan r.nyydyksi oman
tuotepakettinsa.

Tyo edellyttiid ahkeraa mat-
kustelemista. Viime vuoden pdi-
vdkirjan mukaan matkoille hujah-
ti satakunta ty<ipiiiviiii kotimaassa
ja kaukanakin ulkomailla.

I nternet muuttaa tytitd

Jounin syntymdajan - ja miksei-
pii myos vakituisiin ja pitkiin tyci-
suhteisiin perustuneen tyouran -
nojalla voisi sanoa, ettd TEL hen-
kiloityy hdneen.

Tyoeltimii tulee vieldkin
muuttumaan ratkaisevasti tieto-

tekniikan mukana. Intemet on
osoittautunut meidiinkin tois-
sdmme sitd tdrkedmmiiksi tiedon
liihteeksi, mitd kansainvdlisem-
miiksi liiketoiminta muuttuu.

Jounilla on maailmalla mat-
kustelleen miehen selkeii ja kir-
kas ndkemys suomalaisen tycin
kelvokkuudesta. Tiiiillii osataan
tehdd esirnerkillisiri tuotteita ja
muutenkin yhteiskunta on mo-
nella tapaa malliksi kelpaava. Hy-
vii ja kaikille mahdollinen koulu-
tus sekd laaja sosiaaliturva ovat
olleet tzihdnastisen menestyksen
taustatekijciitii.

- Meidiin suomalaisten kan-
nattaa pyrkid jatkossakin menes-
tymiiiin nimenomaan korkeaa laa-
tua edellyttdvillii markkinoilla.

Tiihiin konseptiin kuuluu
myos hyvin jiiqestetty eldketur-
va. Sen perusteellinen pohtimi-
nen ei vield ole ollut Jounin koh-
dalla aj ankohtaista, varsinkin, kun
pysyvistii tyosuhteista eldkettd on
kertynyl ilman katkoksia.

- Keskustelu eliikepolitiikan
tulevaisuudesta on sindnsd mie-
lenkiintoista. koska tulkinnat ti-
lantecsta saattavat liikkua kovin-
kin kaukana toisistaan. Kukahan
pystyisi vanrruudella kertomaan,
miten asiat ovat sitten kun mind
itse olen eliikeirissii. Jouni apri-
koi.

Jouni olettaa, ettd voimassa-
olevien eliikejiiryestclmien kautta
jatkossakin jiirjestyy kohtalainen
perusturva. Ikiivien ylliitysten
vdlndmiseksi hdn kertoo myos
panevansa vdhdn rahaa sivuun eld-
ker,uosia varten.

Ihailtavaa pitkiijiinteisyyttii,
kun sinne lakis6dteiseen van-
huuseliikeikiiiin kuitenkin on viel6
Jounilla edessd 28 vuoden fyci-
piitkii!

Tyon vastapainoksi Jounille
on liikunnan ohessa kehkeytynyt
mokkieliimri. Yhd useammin hdn
suuntaa vapaa-aikoinaan mcikin
laitteluun kotiseuduilleen Niisi-
jdrven rannalle.

Teksti: Eino N.vktinen
Kuva: .loukt Laitinen
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Tulevaan aikaan muutoksia ''l .7.1998

lHililntuneiden luotl0mien
Iyollislumistil cdistelililn
Hallitus esittdd
i kddntyneiden tyottom ien
tyol I i stym i sedel I ytysten
parantamista.
Uudel la mddriaikaislai I la
halutaan varmistaa,
ettei i kd;intyneen tyottomiin
vastaanottama uusi,
tilapdinen tyo
heikennd hdnen
odotettavissa olevaa
eldketurvaansa.

Esityksen mukaan 55 vuotta tdyttdneiden
henkiloiden tyoeliikkeessii laskettaisiin eld-
keikiiiin jiiljelld oleva aika eli tuleva aika sel-
laisen ansiotason perusteella, joka henkilollii
oli viilittomiisti ennen tyottomyyttii. Siitakin
huolimatta vaikka henkilolki olisi uusi, enin-
tddn kymmenen kuukauttajatkuva tyo- tai vir-
kasuhde.

Tuleva aika laskettaisiin kuitenkin uuden
tyon ansiotason perusteella, jos uusi tyo jat-
kuisi yli kymmenen kuukautta.

Muutoksen jiilkeen ikiiiintyny.t tyot<in
voisi ottaa vastaan myris aikaisempaa pie-
nempipalkkaisen tilapdisen tydn, ja eldketur-
va sdilyisi joka tapauksessa aikaisemman
tyottomyytte edeltdneen ansiotoiminnan ta-
solsena.

Erillislaki voimassa
vuoden 2000 loppuun

Ehdotettu uusi erillislaki olisi voimassa
1.7.1998 - 31.12.2000. Se ei koskisi sellai-
sia enintddn kymmenen kuukautta jatkuvia
tyci- tai virkasuhteita, jotka ovat jo pddttyneet
ennen lain voimaantuloa. Se ei myoskiiiin
koskisi niitii fyo- tai virkasuhteita, jotka alka-
vat lain voimassaoloajan piiiityttyii.

Jos tycitcin nykyisin ottaa vastaan vdhin-

Uudistus koskee
vain 55 vuotta tiyttiineitfi
Uudistus koskee vain sellaista tyotdnta, joka
on tdyttdnyt 55 vuotta uuden tyo- tai virkasuh-
teen alkaessa. Lisiiksi edelll,tetiiiin, ettd hdn
on ollut 1.1.1998 jiilkeen tyottomiinii tyon-
hakijana viihintiiiin 30 piiiviiii.

Tyottomyysjakson ei tarvitse olla yhden-
jaksoinen, mutta sen tulee olla tdyttynyt en-
nen uuden, enintiiiin kymmenen kuukautta jat-
kuvan fyri- tai virkasuhteen alkamista.

Ty<ittrimyysaika todetaan eliikkeenhaki-
jan eliikehakemuksessaan antaman tai muun
selvityksen perusteella. Uuden enintd[n
kymmenen kuukautta jatkuvan tyo- tai virka-
suhteen tulee ptitittyii 30.6.1998 jiilkeen. Toi-
saalta uuden tycisuhteen tulee alkaa viimeis-
tii2in 31.12.2000.

Jos edellii esitetyt ehdot tiiyttyisiviit, tu-
leva aika laskettaisiin aikaisemman ansio-
tason mukaisesti riippumatta siitii, olisiko
ansiotaso uudessa enintddn kymmenen kuu-
kautta jatkuneessa tyosuhteessa aikaisempaa
korkeampi tai matalampi.

Uudesta tyoskentelystd karttuisi kuiten-
kin eliiketurvaa normaalisiiiintojen mukaan
eli 1,5 prosenttia vuodessa sitd edeltivdn
vuoden loppuun, jonka aikana ty<intekijii tiiy-
tiiii 60 vuotta ja tiimiin jiilkeen 2,5 prosenttia.
Eliike laskettaisiin tiillii tavalla riippumatta
siit5, jiiiiko tyontekijii tai viranhaltija ty<isuh-
teen piiiityttyii tyokyvyttomyys-, tyottomyys-
tai yksilolliselle varhaisel6kkeelle taikka
my<innetddnko hiinen jiilkeensd perhe-eldke.

Lisiiksi ehdotetaan, ettd uutta, enintddn
kymmenen kuukautta jatkuvaa ty6- tai virka-
suhdetta ei otettaisi huomioon laskettaessa
niin sanottua jilkikarenssiaikaa eli aikaa, jonka
tulevan ajan oikeus on voimassa ansiotoimin-
nan pddttymisen jdlkeen. Sen mukaan tulevan

RII'['IA KORPII,UO}IA
Elciketurvakeskuksen

lakiosaston kehirysptitillikkr)

tddn kuusi kuukauttajatkuvan tyosuhteen, tu- ajan oikeus ennen tyottomyyttd olleesta an-
levan ajan eldke lasketaan uuden tyosuhteen siotoiminnasta siiilyisi myos aikaisempaa pi-
ansioiden perusteella. Jos ansiotaso uudessa tempddn.
ty<iss6 on aikaisempaa ansiotasoa alhaisem-
pi, eldketurva pienenee fyon vastaanottami-
sen vuoksi. Tdmh saattaa estdd ikddntyneen
tyottomiin hakeutumista aikaisempaa pie-
nempipalkkaiseen tyohtin.
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HilfiGltisille ieii suhlees$a
uf,hemmiln fiilIeen
fiuin palHan$aaiille

Vuosien 19BB - 1996 tulovertailu osoittaa:

Va i l<ka pa I kansaaj ien ja elakel a isten bruttotu lot
kasvoival sulrteellisesti sanran verran vuosina 1 9BB - 1996,

elAl<elaisi I le j;i i su hteessa vfr henrmAn kAteen ku i n pal karrsaaj i I le
Osasyyn;i siihen on elakel;iisten verotuksen
ja veroI uorrteisterr nraksu jerr ki ristyrn i nen.

Kirjoituksessa tarkastellaan verohallinnon
tilastojen pohjalta eldkeldisten brutto- ja net-
totulokehitystii jaksolla, jonka aikana toteu-
tettiin muun muassa suuri "verotus kevenee"
-verouudistus sekd laman alettua useita eld-
keldisten tulokehitykseen vaikuttaneita eld-
ke- ja verolakien muutoksia. Eliikeliiisten tu-
lokehitystii vertaillaan myos palkansaajien
tulokehitykseen.

Elikeliiisten bruttotulot
puol itoistake rtaistu neet

Vuodesta 1988 r.uoteen 1996 ekikekiisten
keskimiiiirziinen bruttotulo nousi yl i puol itoi s-
takertaiseksi eli 'uuotta kohti bruttotulo nousi
keskimddrin 5,5 prosenttia. Tyoeliikkeitii
tarkistettiin TEL-indeksilld vastaavana aikana
keskimdirin 3,9 prosenttia vuodessa.

Kaikkiaan TEL-indeksi jiii tarkastelujak-
solla eliikeliiisten keskitulon kehityksestii jiil-
keen runsas 12 prosenttia (kuva l). Kuvassa
TEl-indeksille on vuodelle 1988 annettu ar-
voksi 41614, joka on sama kuin eldkeldisten
keskimiiiiriiinen bruttotulo ao. vuonna. Myiis
palkansaajien ansiotasoindeksi nousi eldke-
ldisten keskituloa hitaammin. keskimAdrin an-
siotasoindeksi nousi 4,7 prosenttia vuodes-
sa. Palkansaajien ansiotasoindeksi mittaa
palkansaajaryhmien sddnnollisen ty<iajan an-
sioiden kehitystii.

Eliikeliiisten keskitulon ansiotasoindek-
si6ki n nopeampi nousu j ohtuu ty<ieliikej ii4 es-
telmdn asteittaisesta voimaantulosta. Uudet
alkavat eldkkeet ovat tdmdn ruoksi keskimrid-
rin suurempia kuin el?ikekannasta poistuvat
eldkkeet, mikd nopeuttaa keskieliikkeen nou-
sua.

Eltikeliiisten keskitulo nousi tarkastelu-
viilillii eliikeliiiskannan rakennemuutoksen ta-
kia arviolta noin l4 prosenttia, kun taas TE,L-

indeksitarkistukset nostivat eldkkeiden tasoa
noin 35 prosenttia.

Eliikeliiisten bruttotuloista tarkastelujak-
son aikana 5 - 8 prosenttia on muita kuin elii-
ketuloja (kuva 1). Niiden osuus on jakson ai-
kana supistunut, sill?i muut tulot ovat lisddn-
tyneet vain 2,6 prosenttia keskimddrin vuo-
dessa, kun eldketulojen osalta vastaava luku
on 5,8 prosenttia. Muista tuloista kaksi kol-
rnasosaa on pddomatuloja. muun muassa
osinkotuloj a j a vuokratuloj a.

Lama kiristiverotusta

Kun eliikeliiisten keskimddrdinen bruttotulo
nousi jakson aikana keskimiiiirin 5,5 prosenttia
vuodessa, nettotulot lisiiiinryiviit vain vajaat 5
prosenttia vuodessa. Kuitenkin vuonna 1996
eldkeldisten vuotuinen nettotulo ol i keskimiiii-
rin 16 000 markkaa korkeampi kuin vuonna
1988.

Vuosina 199l-1994 brutlotulojen kas-
vusta huolimatta nettotulot siiilyiviit l6hes en-
nallaan (kuva 1). Osa verotuksen kiristymi-
sestd johtuu tulotason noususta, jonka joh-
dosta yhd useampi eldkeldinen joutui maksa-
maan veroJa.

Vuonna 1988 eliikeliiisistii 63 prosenttia
maksoi veroja, kun vuonna 1996 vastaava
osuus oli 76 prosenttia. Samana aikana keski-
mddrdinen veroprosentti. verojen osuus ve-
ronalaisista tuloista, nousi 19,2:sta 22,9:aan
(kuva 2). Korkeimmillaan veroaste oli kuiten-
kin vuonna 1994, jolloin myris verot ja
veronluonteiset maksut eltikelziisillii olivat
korkeimmillaan (kuva 2 ja erillinen laatikko).

Kuten kuvasta 2 havailaan 1980-lumn
loppupuolella kdynnistetty verouudistus, jon-
ka tarkoituksena oli keventdd verotusta,
todella kevensi verotusta. Eldkeldisten vero-
prosentti aleni r,uoden 1988 tasolta noin pro-

senttiyksikcilld vuoteen 1991. Laman joh-
dosta suunta kuitenkin muuttui vuonna 1992,
jolloin eldkkeensaajille m[iiriittiin kansan-
eldkemaksu.

Sairausvakuutusmaksun osuus eliik-
keensaaj ien maksurasituksesta nousi huomat-
tavasti vuodesta 1993 liihtien, jolloin el[k-
keensaajat alkoivat maksaa korkeampia sai-
rausvakuutus- j a kelamaksuj a kuin palkansaa-
jat. El?ikkeensaaj ien verotus on viimeaikoina
ollut taas kevenemddn pdin kelamaksujen
poistuttua luonna 1996 ja sairausvakuutus-
maksujen alkaessa vdhitellen alentua.

Palkansaajil la nettotulokehitys
eliikeliisiii nopeampaa

Keskimddrdinen bruttotulo nousi palkansaa-
jillal tarkasteluviilillii suhteelliseiti saman
verran kuin eliikeliiisillii ja ylitti palkansaa-
jien ansiotasoindeksin kehityksen ldhes pro-
sentilla vuotta kohti. Kuten eldkeldisille niin
myos palkansaajille tiille kehitykselle on se-
lityksenii rakenteelliset muutokset. Palkan-
saajien mddrd putosi jakson aikana ty<itto-
myyden vuoksi noin neljdnneksellii, 2,2 mil-
joonasta 1.7 miljoonaan.

Ilmeisesti tyott<imyys painottui matala-
palkkaisempiin, mikd nosti tyonsa s?iilyttii-
neiden keskiansiota.

Osin sama ilmici ntikyi myris ansiotaso-
indeksissii, joka viilittyi myos TEL-indeksiin,

I Palkansaaj iksi Verohall ituksen julkaisuissa on
luokiteltu henkilot. joiden vuotuiset palkkatulot ylittii-
viit tietyn rajamriAriin tai joiden kokonaistuloista palk-
katulojen osuus on yli 90 proscnttia. Rajamddti oli
49 500 markkaa vuonna 1988. Sitd on r'uosittain nos-
tettu osapuilleen samaa tahtia kuin palkansaajien an-
siotaso on noussut. Vuonna 1996 rajamdrirzi oli
72 000 rnarkkaa.
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vaikka rakennemuutosten vaikutukset ansio-
tasoindeksiin onkin pyritty indeksin lasken-
tatekniikalla eliminoimaan. Kaikkiaan laman
aikana palkansaaj ien j a tyoeliimiin rakenteis-
sa tapahtuneet muutokset ovat kuitenkin niin
moninaisia, ettd varmaa kiisitystii niiden vai-
kutuksista on tdmdn aineiston perusteella
vaikea sanoa.

Kuvassa 3 on esitetty eldkeldisten brut-
to- ja nettotulojen keskimiiirien suhde pal-
kansaajien brutto- ja nettotulojen keskimiiii-
riin. Osaltaan kuva ilmentdd verojen tuloja ta-
saavaa vaikutusta. kun nettotuloista laskien
eldkeldisten tulojen osuus palkansaajien tu-
loista on olennaisesti suurempi kuin vastaava
osuus bruttotuloista laskien.

Kuvaajien vdli on tarkastelujakson aika-
na kuitenkin kaventunut, koska palkansaajien
nettotulot ovat kasvaneet keskimddrin pro-
sentin wodessa nopeammin kuin eldkeldis-
ten nettotulot. Merkittdvdsti kuvaajat ltiheni-
v[t toisiaan vuonna 1993, jolloin eldkkeen-
saajille mdarattiin korotetut kansaneldke- ja
sai rausvakuutusmaksut.

Vuodesta 1993 palkansaajat ovat osal-
listuneet tyoekikkeittensd rahoittamiseen
maksamalla tyontekijiiin tyoeldkemaksua.
Eldkemaksu oli 3 prosenttia wonna 1993 ja
vuonna 1996 se oli noussut 4,3 prosenttiin.

Eldkemaksu on verotuksessa vdhennys-
kelpoinen, jolloin se ei koko miiiiriilliiiin ka-
venna palkansaajien kdytettdvissd olevia tu-
loja. Kuvassa 3 on erikseen esitetty eldk-
keensaajien kriytettrivissii olevien tulojen
suhde palkansaajien kiiyettdvissd olevien tu-
lojen mddrddn, kun palkansaajien todellisek-
si rasitukseksi jiiiivii osa tyontekijiiin ty<ielii-
kemaksusta on otetlu huomioon.

Kuva l. Eliikeliiisten keskimiiiiriiiset brutto- ja nettotulot sekil tulorakenne
vuosina I 98&-l 996, mk/r'uosi
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Verotilastoista

Ldhdeaineistona kirjoituksessa on kdy-
tetty Verohallituksen julkaisuja tulojen
ja varallisuuden perusteella maksuun-
pannuista veroista luosilta 1988-1996.

Aineiston perusteella tulokehitystii
voidaan tarkastella vain keskivertoeldke-
ldisen osalta. Vuodelta 1989 julkaisua ei
tuotettu normaaliin tapaan. joten ao.
vuodelta tietoja ei ole kiiytettiivissii.

Eliikel[isiksi julkaisuissa on luokitel-
tu verovuonna vdhintddn 65 ruotta tiiyt-
tdneet sekd tdtd nuoremmat, joilla vero-
luoden kokonaistuloista viihintiiiin 90
prosenttia oli eliiketuloa.

Miiiirittelystii johtuen el2ikeliiisiksi
eivdt tule esimerkiksi ansioty<issd olevat
perhe-eldkkeensaajat eiv[tkii suurelta
osin sellaisetkaan, jotka verovuonna
ovat ansiotyristii siirtyneet eliikkeelle.
Eliikeliiisiksi luokiteltujen lukumddrd on
siten veroha[linnon julkaisuissa runsaat
100 000 henkiloiipienempi kuin eliikejiir-
jestelmien tilastoissa.

T-YUELAKE*.
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EISke- ia verolainsddddnnon muutoksia
vuosina 1988-1998

1989 -
I 990 Valtion tuloveroasteikko muuttui

Marginaaliverot alenivat ja verokynnys nousi
Kunnallisverotuksessa verokynnys nousi
VerovihennyksiS karsittiin
Veropohj aa laaj ennetti in
Perhe-eldkeuudistus tyo- ja kansaneldkkeissd
Korotettu sairausvakuutusmaksu syntyi
Kelan puolisolisdosia koroteni in
Eliikkeensaaj ille kansaneldkevakuutusmaksu
Sairauskuluvdhennys poistui verotuksesta
Pddomatuloverouudistus: pddomatulot eivdt
endd pienentdneet eldketulovdhennystd
Palkansaajille tyoeliike ja fydtt6myys-
vakuutusmaksu,
Eliikkeensaajille kaksi pennid korkeampi
sairausvakuutusmaksu ja
pennin korkeampi kelamaksu
TEl-indeksiin 1,5 prosentin leikkaus
ty<intekijiin tyoeliikemaksun vuoksi
Eliikkeensaajille kolme pennid korkeampi
sairausvakuutusmaksu
Ei indeksitarkistuksia el[kkeisiin
TEl-indeksiin 1,3 prosentin ja
KEl-indeksiin 1,6 prosentin leikkaus

Palkansaajalla lisiiksi:
Palkansaajan Tyott<imyys-
ryoelakemaksu vakuutusmaksu

l995

1996

19q7

1998

\''eronluontt'iset nlaksut vuosinir l9tt8 - l99ll

Kansaneldke sidottiin asumi saikaan
Tydeliikkeisiin 2,5 o/o:n karttuma sekd
automaattinen katkaisu
TEl-indeksiin 0,5 prosentin leikkaus
ryontekij iin tyoeldkemaksun vuoksi
Kelamaksu poistui kaikilta vakuutetuilta
Kansaneldkeuudistus : pohj aosan
viihittiiinen poi staminen alkoi,
uusiin kansaneliikkeisin ei endd erikseen
pohjaosaa ja lisdosaa
vaan yksi eldkevdhenteinen kansaneldke
Tyoeliikkeissii alennetut tulevan ajan karttumat
Eliikepalkan laskentamuutos
Tyo- ja eliikeikiiisille eri indeksit
(eliikeikiiisille 1,3 %-yksikkod pienempi
indeksitarkistus kuin vanhalla siiiinnollii
olisitullut)
Eliiketuloviihennys suoraan aviosdddyn
perusteella. ei kansaneldketyypin
(naimisissa oleva/yksindinen)
E liikkeensaaj ien sairausvakuutusmaksun

ero pieneni 2,7 penniin
palkansaaj iin verrattuna
Patkary6t ryoeliikerurvan pi iri in

1994

1,7
1,7
1,7

r,712,7
2,213,7

1,913,4 3,915,4
1,913,8 4,916,8
1,913,8 4,916,8
1,9t3,35 4,9t6,35
1,912,35 4,915,35
7,511,95 4,214,65

Yhteensd

1991

t992

1993

1994

Yhteensd
(alle 80 000)

palkka/eliike

1,80
1,55
I,55
I,55
3,05
1,80
I,55
0,55

0
0
0
0

3,05
2,80
2,55
1,55

21,13 I
20,96 I
21,03 I
2t,13 I
23,39 I
22,18 I
)))1 /
21,28 I
20,71 I
20,63 I
20,34 I

19,33
19,41
19,48
19,58
23,39
25,1 8
26,27
25,28
23,71
23,63
23,04

0
0
0

Vuosi

NIAR.IT]KK.\ HI EI'..\NIT]\TI
E lti keturva kes ku ksen

suunnittelu- .ju laskentaosasfun
tutkiiu

,\RT'O I,,\ESVUORI
E ki keturva kes kuksen

suunnittelu- .ja luskentaosaston
tutki.iu

Vuosi Keskimddrdi-
nen kunnallis-
verodyrin

hinta

Keskimiiiiriii-
nenkirkollis-
verodyrin

hinta

Sairausvakuutus-
maksu
(alle/yli 80 000)
palk-ka eliike

KansanelSke-
maksu

palkka eliike

I 988
l 989
I 990
1991
1992
I 993
1994
1995
1996
1997
I 998

16,33
16,41
16,48
16,58
16,84
17,18
17,52
17,53
17 ,51
17,43
17,54

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

19p3tw
1995
1996
1997
1998

3,0
3,0
4,0
43
4,5

020
1,87
1,87
1,50
1,50

320
4,87
5,87
5,80
6,00

,7 10I
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INTERNET
hyvii renki iatuntematon palvelija

Tiedetddn tavattoman
vdhdn siita, m ita tavall iset
kansa I a i set ajattelevat
lnternetistii ja sen kaytosta.
se, mitd tiedetddn, ndyttdd
viittaavan siihen,
ettd aikuisvdestdss6
koulutustaso ja
netti myonteisyys ku I kevat
kasi kadessa.
lalla on vdhemmdn vdliA.

Suomi on maailman ykkosmaa Intemetin (ne-
tin) kiiyttcitiheydessii. Vuoden alussa
TELMO:n tilastojen mukaan Suomessa oli
verkkoon liitettyja tietokoneita 88 kappaletta
tuhatta asukasta kohti. Kakkosena - kaukana
meistd tulee Uusi Seelanti 67 nettikonei-
neen, sitten Norja 66, Islanti 65 ja USA 59
internetliittymdd tuhatta asukasta kohti. Nelj ii
kdrkimaata ovat maita, joissa on korkea elin-
taso ja alhainen viestritiheys.

Taloustutkimus Oy:n mukaan 1,2 miljoo-
naa suomalaista on kiiftiiny.t joskus Intemet-
tia ja750 000 kiiyttiiiiviihintiiiin kerran viikos-
sa. Vuodessa kiiyttiijiimiiiirii on kasvanut 50
prosenttia. Paljon vai viihiin? Riippuu niiko-
kulmasta, maailmanenndrys on aina maail-
manenndtys, mutta tosiasia on, ettd suoma-
laisten suuri enemmist<i ei ole koskaan kiiy-
tdny.t Intemettid.

Syinii suomalaiseen Internet-tiheyteen
on esitetfy korkeaa koulutus- ja teknisen
osaamisen tasoa ja sitd, ettd korkeakoulut
ovat verkottuneet jo kauan sitten ja tarjonneet
opiskelijoille ilmaisen kiiyton. Suomalainen
yhteiskunta tunnetaan perinteisesti avoimek-
si uudelle tekniikalle. Radio, puhelin ja tele-
visio yleistyivdt suomalaiskodeissa vauhdilla,
ja nyt jatkaa matkapuhelin voittokulkuaan j oka
niemestd notkoon ja saarelmaan.

lnternet tasa-arvoistaa yhteiskuntia?

Tutkittua tietoa Internetin yhteiskunnallisista
vaikutuksista on toistaiseksi julkaistu viihiin,
vaikka meneillddn on monia suuria projekteja.
Erds ensimmdisistd tutkimuksista lienee
Sinikka Sassin lisensiaattityo vuodelta 1994.
Sassin mukaan Intemet on mahtava ase, jota
kiiyttiien harvat vaikuttavat suureen enemmis-

T-weuxe*

toon. Hiin ennakoi verkon kaupallisuuden ja
j ulkisen kontrollinen lisiiiintyviin.

Turun Kauppakorkeakoulun tietoyhteis-
kuntaprojektissa mukana oleva Auli Keski-
nen katsoo tietoverkoilla olevan demokratiaa
edi stiiviii mahdollisuuksia. Kansalaiset hank-
kivat verkosta niin paljon tietoa, etteivdt endd
ryydy olemaan hallinnon objekteja, vaan ryh-
fiiittiiysivaltaisiksi kansalaisiksi subjek-
teiksi.

Verkottuminen voi lisiitii tasa-aryoa sen
vuoksi, ettd vdline on neutraalija sokea.

Verkossa voi liikkua, hankkia tietoa ja
osallistua keskusteluun tdysin riippumatta
idstd, rodusta, sukupuolesta tai sosio-ekono-
misesta asemasta.

USA:ssa Intemetin demokratiaa lisd6-
viin mahdollisuuksiin on kiinnitetty huomio-
ta jopa kansallisen strategian tasolla. Vir-
kaanastujaispuheessaan presidentti Clinton
nimitti alkavaa vuosisataa tiedon wosisadak-
si, jossa tietoverkot yhdistiiviit ihmisiii ja
kansakuntia. Edellytyksenii on, Clinton ko-
rosti, ettd verkko on kansalaisten kiiy,tossii
jokaisessa luokkahuoneessa ja jokaisessa
kirj astossa.

Myris varoituksen sana on paikallaan.
Tietotekniikka ja Internet lisiiiiviit eriarvoi-
suutta ja sosiaalista pirstoutumista. Tieto-

tekniikka toimii kaupallisten lakien mukaan,
toisin sanoen tuotetaan sitd. minke odotetaan
myyvin. Tekniikka rakentuu aikaisemmalle
tekniikalle, mikd s1vent55 eroa niiden viilillii,
jotka jo ovat kehityksessd mukana ja niiden,
jotka ovat ulkopuolella.

Yleisesti ottaen tutkijoiden positiiviset
kannanotot tietoverkkojen yhteiskunnallisista
vaikutuksista lienevdt yleisempiii kuin kieltei-
set. Erddt vertaavat verkkojen kiiyton oppi-
mista lukutaitoon ja verkon olemassaoloa
kirjapainotekniikkaan. Ilman niitii kansallis-
valtiot ja moderni sivilisaatio tuskin olisivat
pddsseet kehittymiiiin.

Koulutetut verkkomytinteisii

Viime kesdnd Eldketurvakeskukseen yhteyttii
ottaneille vakuutetuille annettiin lomake,
jossa kyseltiin muun muassa Internetin kdyt-
toon liittyviii asioita. Lomakkeen tiiytti noin
300 henkiloii (aossa oli I 000 lomaketta) ja
lisiiksi 100 henkiloii vastasi kyselyyn Inter-
netin kautta.

Tulokset osoittivat, ettii liihes 60 pro-
senttia niistd vastaajista, joilla oli alhainen
peruskoulutus, piti lntemettiii liian vaikeana
eliiketietoliihteend tavalliselle ihmiselle.

Korkeakoulutetuista vastaajista puolet
oli sen sijaan sitii mie1t6, ettd lnternet sopii
tietoliihteeksi myos tavalliselle ihmiselle.

Vastaukset olivat samansuuntaisia myos
silloin kun kyseltiin, voisiko vastaaja ajatella
joskus tekevdnsd eldkehakemuksen Inteme-
tin kautta, jos tietosuoja olisi sataprosentti-
nen. 60 prosenttia vdhdn koulutetuista vastasi
kieltiiviisti ja puolet hyvin koulutetuista
myontdvdsti.

Ikii vaikutti mielipiteeseen eliikehake-
muksen teosta siten, ettii yli 50 r.uotiaissa
negatiivinen asenne oli suhteellisesti ylei-
sempi kuin positiivinen. Nuorempien osalta
tilanne oli pdinvastainen.

Yleisesti ottaen i6n yhteys lntemet-
asenteisiin oli vastaajissa - iiiltiiiin yleensi
30 - 60-wotiaita - vdhemmdn selvd kuin
koulutuksen. Intemet-viestinniille ja -asioin-
nille on siis selkeii kohderyhmii. Se on pa-
remmin koulutettu aikuisvdesto. Heidiin siir-
tymisensd kayttamaan blemaattisia palveluja
vapauttaisi henkilokohtaisen palvelun resurs-
seja auttamaan sitd suurta enemmistoii, joille
tietoverkot ovat vield pitkiiiin liian vaikeita.

Teksti:
Pirkko Jtitiskeltiinen
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Uusi rahoitustutkimus :

Tuoreen tutkimuksen mukaan
ei ole kansantaloudel I isia
perusteita siirtiiii
eliikerahoitusta
ku lutukseen tai pdSomaan.
Nykyi nen eldkerahoitus on
myds turvassa
vienti- ja korkohiii rioi lta,
joita EMU-maailma
voi tuoda mukanaan.
Toukokuussa ilmesfyneessd tutkimuksessa
"Eldketurvan rahoitus ja ulkoiset shokit" tar-
kasteltiin aiempaan tapaan eldkerahoituksen
muuttamisen vaikutuksia pienessd avoimes-
sa kansantaloudessa.

Tutkimuksessa selvitettiin myds rahoi-
tusmuutosten vaikutuksia eri ikiiisiin ihmi-
siin: ketkd ovat hrivirijiri ja ketkd voittajia.

JANlrlE SALONEN
E lciketurvakeskuksen

tutkimusosaston
tutkija

sen vastapainona, viitataan usein robottive-
roon.

BO r.r.lNDQVrST
Eleiketurvakes kuksen

suunnittelu- ja laskentaosaston
ptidllikkt)

edullisempaa, mutta uudistusta ei ole saatu
aikaan.

Selvitysten historiaakin on tutkimukses-
sa referoitu. Tiillii kertaa tutkimus jakaantui
kahteen tavallaan erilaiseen kokonaisuuteen.
Siirtymiitarkastelut nykyisestii rahoitusjii{es-
telmdstd uuteen olivat niiitii aiempia selvityk-
sid vastaavia rakennetarkasteluja.

Tarkasteluvaihtoehtona nykyistii tyrinan-
tajamaksua alennettiin reilusti eli 10 pro-
senttiyksikko6. Jotta vastaava rahoitus eldke-
jiirjestelmiissii jiirjestyisi ilman eldkerahas-
tojen purkamista tai velkaantumista, rahoi-
tusta hankittiin antamalla arvonlisdveroas-
teen tai pddomakantaveron nousta tarpeen
mukaan ja verojen tuotto ohjattiin eldkera-
hastoihin.

Siirtymiitarkasteluissa ilmeni, etti talou-
den sektorit liittyviit vahvasti toisiinsa ja ettd
politiikkamuutoksi I la on kauaskantoisia vaiku-
tuksia. Tyypillisesti talouden muuttujat so-
peutuvat jopa kymmenid vuosia.

Siirtyminen arvonlisdverotuksen suun-
taan tekee kulutuksen heti kalliimmaksi. Toi-
saalta tyonantajamaksun alentuminen koituu
kotitalouksien hyviiksi - palkkataso nousee.

Kotitaloudet reagoivat eldmisen kallis-
tumiseen siiiistiimiillii, mikii lisiiii kansanta-
louden sddstdmisastetta. Vienti vetiiii ja yri-
tyssektori investoi voimakkaasti ja tyollis-
tddkin enemmdn.

Pienen talouden pddoma- ja tavaravien-
nin onnistuminen onkin tiirkeiiii. kun kotita-
louksien kulutusalttius laskee. Toisaalta yri-
tyssektorin menestys koituu omistajakotita-

J

Palkkaperusteisille maksuille
mu ita rahoitusvaihtoehtof a

Lahtdkohtana oli tutkia tycinantajan el6keva-
kuutusmaksun mittavan alennuksen ja sitii
vastaavan muun rahoituksen vaikutukset Suo-
men taloudessa. Nykyisinhdn palkasta synty-
vii eliike rahoitetaan palkkaperusteisin mak-
suin? Voidaan tietysti kysyii, miksei niin teh-
tiisi jatkossakin. Todellisuus on kuitenkin
mutkikkaampi.

Osittainen rahastointi ja tyoeliiketurvan
asteittainen voimaantulo merkitsevdt, ettd
vdestorakenteella on vaikutusta kustannusra-
situkseen. Kun pienet ikiiluokat ovat tyoel6-
mdssd ja suuremmat eldkeidssd, on eldkeme-
noprosentti korkeampi kuin pdinvastaisessa
tilanteessa. Silti etu on sama. Vdestriraken-
teesta aiheutuva vaihtelu voitaisiin hyvinkin
rahoittaa muulla tavoin kuin palkkaperustei-
sesti.

Avoin talous joutuu sopeutumaan myos
ulkomailta tuleviin shokkeihin, jolloin vaih-
toehtoiset rahoitustavat voisivat olla ndissd
muutoksissa kestdvdmpid.

Nykykiiytiinncille varteenotettavia vaih-
toehtoja ovat arvonlisAveron tuotto ja piiii-
omakannan verottaminen ns. robottiverolla.
Kun puhutaan tyollisyyden edistdmisen ni-
missd pddoman verottamisesta tycin verotuk-

Robottiverolla ei toivottua tulosta

Siihen, miten robotteja voidaan verottaa, ei
tutkimuksissa paneuduta. Trirkeintii on, ettd
malliin rakennetaan vero, jolla saadaan aikaan
tavoiteltuja vaikutuksia. Tutkimuksessa malli
ei anna myoden jaotella pddomakantaa eri
tyyppeihin, vaan robottivero toteutettiin pdd-
omakantaverona. Tiilloin kaikelle piiiiomalle
asetettiin piidomakannan arvon perusteella
mddrdylyvd vero.

Verotettu pddoma tulee tietysti kalliim-
maksi kiiyttii?i ja sitii korvataan ry<illii. Tiist?i
seuraa, ettd pddomaa on vdhemmdn samoin
kuin siitii syntyviiii tyotii. Lopputuloksena on,
ettii tyollisyys ja palkkataso pysyv?it pitkiillii
aikaviilillii ldhes ennallaan.

Yrityssektorin "alennustila" aiheuttaa
lopulta haittaa koko taloudelle. Tosin siirty-
mdn alkuvaiheessa tycieldmdssd olevat hyoty-
vdt, koska tycivoiman kysyntii ja reaalipalkat
kasvavat.

Arvonlisdverolla
rahoittaminen edu ! I isempaa?

Jo pari vuosikymmentd on eri toimikunnissa
ja tyoryhmissii selvitetry sosiaaliturvamaksu-
jen rahoituspohjaa. Tuloksena on yleensd ol-
lut, ettd arvonlisdverolla rahoittaminen olisi

t2 TEeuxe*

lrfr*Pt



louksien eduksi. Dynaamisten muutosten
suuruusluokkaan korkotason reaktioilla on
melkoinen vaikutus.

Eliikejiirjestelmii suojassa shokeilta

Ny kiiyetty tutkimusmenetelmd on mahdol-
listanut eldketalouden ja kansantalouden tar-
kastelun avoimen talouden toimintaympdris-
tdssd. Tiimii tarkoittaa EMU-maailmassa
mahdollisten hiiirioiden analysointia. Ehkd
todenndkoisimpiii hiiirioitii ovat korkoshokit
ja vientikysyntiishokit.

Kotimainen korkotaso tulee yhteiseen
rahaan siirtymisen jiilkeen mddrdytymddn eu-
rooppalaisen talouden mukaan. Frankfurtissa
sijaitseva Euroopan Keskuspankki voi korot-
taa korkoja, vaikka siihen ei Suomen talou-
den kannalta olisi mitiiiin tarvetta.

Mentikysyntiishokki olisi puhtaimmil-
laan sitd, ettd paperin kulutus maailmalla ro-
mahtaa tai ihmiset huomaavat kiinnykiit tar-
peettomiksi.

Shokkitarkasteluille on luonteenomaista
hetkellisyys, joskin todellisuudessa hetkelli-
syys tarkoittaa ruosia. Kun liihtokohtana on,
ettii shokkeihin tormiiiiviit tasapainoisessa ti-
lanteessa olevat eldkkeiden rahoitusjiirjes-
telmdt, niin mallista saadaan tuloksia, joissa
selvidvdt eri rahoitustapojen kestdvyys sho-
keissa.

Korko- ja vientikysyntiishokit aiheutta-
vat toisistaan poikkeavat vaikutukset talou-
teen, mutta nayttaa siltd, ettd en eliikkeiden
rahoitustavoissa niiden vaikutukset eivdt
oleellisesti poikkea keskenddn.

Korkotason hetkellinen prosenttiyksi-
k6n suuruinen nousu muuttaa yrityssektorin
tilannetta rahoituspddoman omistajien sil-
missd - niiden arvo laskee. Myris tuotanto ja
tyollisyys laskevat ja tietysti samalla palkat ja
kulutus. Hinnat taas nousevat korkojen muka-
na. Toisaalta korkeampi korko houkuttelee
sddstdmddn ja se on tietysti sddstdvdn eldke-
j iirj estelmiin kannalta edullista.

Sindnsd varsin mittava vientikysyntd-
shokki aiheuttaa taloudessa melko nopeasti
ohimenevid muutoksia. Joka tapauksessa
muutokset ovat mittasuhteiltaan lievempiii
kuin korkoshokissa. Vientikysynniin tilapiii-
nen lasku on luonteeltaan sellainen, ettd sen
ohimeno voidaan arvioida oikein. Niinpii yri-
tyssektori katsoo shokin yli, ja varautuu pa-
rempiin aikoihin lisiiiimiillii pddomaa ja tuo-
tantoa.

Kotitaloudet kiirsiviit reaalipalkkojensa
laskusta. On muistettava, ettd shokit ovat ohi-
menevid ja talouden muuttujat palaavat ldhto-
arvoihinsa nopeasti. T[tkimuksen mukaan
eliikejiirjestelmd rahoitustavasta riippumat-
ta on hyvin suojassa kuvatunlaisilta EMU-
shokeilta.

Rahoitusmuutos heikentii
yli 50-vuotiaiden hyvinvointia

Talouden kovat muuttujat ovat yksittdisten ih-

misten kannalta vain vdlineitd. Kaikkia kiin-
nostavat hyvinvoinnin muutokset. Niitii on
voitu arvioida tutkimuksessa kiiytetyllii FOG-
mallilla siten, ettd lasketaan kullekin suku-
polvelle loppueldmdn elinkaarivarallisuuden
muutos. Hyvinvointi koostuu varallisuudesta
ja v apaa- ajan arvosta. Kun verrataan rahoi tus-
muutoksen jiilkeistii tilannetta perusuraan,
saadaan jokin prosenttiarvo kuvaamaan hyo-
dyn muutosta

Eri-ikiiiset reagoivat mallissa politiikka-
muutoksiin eri tavoin, aivan kuten todellisuu-
dessakin. Aktiiviset tyoikiiiset voivat usein
vaikuttaa ty<imarkkinoilla elintasonsa muu-
toks i i n I i sii?imiil lii tai vdhentdmdl ld tyopanos-
taan. Toisaalta vanhemmat sukupolvet joutu-
vat otlamaan enemmdn asioita annettuina.

Lisiiksi mallin tuloksiin vaikuttaa en-ikiiis-
ten erilainen varallisuustilanne - varallisuus
kasaantuu iiin myotii. Kotitaloustyyppejii on
mallissa vain yksi eli muita kuin iiistii nippuvia
tulonjakovaikutuksia ei saada esiin.

Siiffymavaihtoehdoissa hyvinvointivai-
kutukset poikkeavat selkeisti. Joka tapauk-
sessa yli 50-ruotiaat kiirsiviit. Arvonlisdvero-
vaihtoehto koituu tulevien sukupolvien eduk-
si, koska talouden aktiviteetti jiiii korkeam-
malle tasolle ja nuoret ehtiviit sopeuttaa toi-
mintaansa "eldmisen kallistumista" vastaan.

Siirtymii robottiveroon aiheuttaa erilaisia
vaikutuksia riippuen kotitalouden idst6. Huo-
limatta reaalitalouden mittavista muutoksi sta
tulevien sukupolvien hyrityyn ei juurikaan
tule muutoksia, mitd voidaan pitiiii hieman yl-
ldtt.ivdnd.

Shokkilaskelmien hyotymuutokset ovat
mittakaavaltaan lievempid kuin siirtymiitar-

kasteluissa. Vientikysynndn vdhenemisen ai-
heuttamissa muutoksissa kaikki poikkeuk-
setta kdrsiv[t. Korkoshokkitilanteessa hyci-
tyvaikutukset riippuvat kotitalouden varalli-
suudesta, jolloin vanhemmat sukupolvet jopa
hyotyviit.

Metodina limittiiisten
sukupolvien malli

Tutkimusmenetelmdnd kiiytettiin modemia
talousteoriaa, ETLA:ssa kehiteffya FOG-
mallia. Samalla tuotiin keskusteluun uusia
ulotturuuksia. Menetelmd poikkesi viime ai-
koina tehdyistd tutkimuksista ja selvityksistii,
joissa on kiiytery Suomen Pankin ja valtiova-
rainministerion suhdannemallej a.

FOG tulee sanoista Finnish Overlapping
Generations eli suomalainen limittdisten su-
kupolvien malli. Sukupolvitarkasteluja teh-
dddn talousteoriassa ajattelemalla muutama
samaan aikaan eldvd sukupolvi ja mallinta-
malla heidiin kiiyttiiytymisiiiiin.

Yleensd sukupolvia on kaksi - ty<iikiiiset
ja eliikeliiiset - tai kolme, kun mukaan ote-
taan lapsuus. FOG-mallissa sukupolvia on
14. Jokaista tarkastellaan viiden vuoden jak-
solta kerrallaan eli koko ihmisen ikd saadaan
katethra.

Liihdc: Forss M., Lassila J., Lundqvist B., Salonen
J. ja Valkonen T. ( I 998 ) Eldketurvan rahoitus ja ul-
koiset shokit. Dynaaminen tasapainotarkastelu osit-
taiseen ALV- tai pddomakantaverorahoitukseen
siirtymisesrd ja eldkerahoituksen toiminnasta korko-
ja vientikysyntdshokissa. Eliiketurvakeskuksen tut-
kimuksia 1998: I .

o

EO
o

F

tr
E-l

qe

Kuvio. ENIU-korkojen vallitessa tytieliikkeiden rahoituksessa siirtl,minen
pldoman tai kuluttamisen verofukseen aiheuttaa eri-iklisille

erilaisia hvvinvointivaikutuksia

-.1
9t) 60 300

Ikii
Arvonliszivero Robottivero

Tulevrt sukupolvet

Valtaosa vriestostd, etenkin vanhimmat kirsivtit hyvinvointitappion, jos ekike-
rahoitusta muutetaan. Tulevia sukupolvia hyddyttrivici muutoksia on vaikea tehdri,

kun nylg;iset pdritdksentekijrit kirsivrit muutokista.
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Tyoel dkevaku utu syhtioiden
viime vuoden tulos oli
6,7 miljardia markkaa.
Kun siihen lisdtdin
laskuperustekoron ja
rahastokoron vdlinen
toi m i ntapddom ien I isiiykseen
kaytetty korkoero
3,'l miljardia markkaa,
voidaan jdrjestelmdn
elakelupausten
pit;ivyydestd ol la entistd
vakuuttuneempia.

Vuosi 1997 jiiiineekin historiaan yhtioiden
vakavaraisuutta varmistaneena. Sijoitus-, hoi-
tokustannus- ja riskiliikkeen tulokset olivat
hyviit. Edelliseen vuoteen verrattuna lisdys
oli 27 prosenttia.

Arvostuserojen muutos ei tosin yltiinl't
samalle tasolle kuin vuonna 1996, jolloin
korkotason aleneminen lisiisi joukkovelka-
kirjojen arvostuseroja.

Porssin suotuisan kehityksen ansiosta
osakkeiden arvot kuitenkin edelleen kohosi-
vat, ja yhtioiden arvostuserojen kokonais-
muutos ylsi 2,8 miljardiin markkaan.

Kurssien nousu on jatkunut mytis ruo-
den 1998 puolella.

Osittamattomaan lisdvakuufusvastuu-
seen siirretty edellii mainittu korkoero mu-
kaan luettuna yhtioiden toimintapddomien
kasvu oli ruonn a 1997 7 ,7 miljardia markkaa eli

runsas 59 prosenttia.
Suuresta kasvusta huolimatta toiminta-

pddomat eivdt yltiineet paljoakaan asetetun ta-
voitery<ihykkeen alarajan yliipuolel1e. Kovin
suuri riskisijoitusten kasvu ei siten vieliikiiiin
ole toteutettavissa. Aina on muistettava, ettd
arvostuserot hupenevat kurssilaskun aikana
markkamddrdisesti samaa vauhtia kuin itse si-
joitukset.

Vakavaraisuutta lisiisi myos riskiliikkeen
hyvii tulos. Tasoitusvastuisiin siirtyi 1,5 mil-
jardia markkaa .la tasoitusvastuiden mddrd
kasvoi 30 prosenttia.

Vakuutustoiminta
jatkoi kasvuaan

Vakuutettujen miiiirii jatkoi kasvuaan. Koko
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lisiiys 32 000 henkiloii tuli TEl-vakuutethrihin,
sillii yrittiij iivakuutusten luku ei muuttunut.

Maksutulo kasvoi 2,9 prosenttia. Maksu-
tulon kaslusta keskimddrdisen maksuprosen-
tin kaswn osuus oli vajaa 0,6 prosenttia. Lop-
pu muodostuu palkkojen, tarkistusmaksujen,
tilinpiiiitosarvioista johtuvien jaksotuserojen
ja asiakashyvitysten muutosprosenttien yh-
teisvaikutuksesta.

Asiakashyvityksiin tarkoitettuun ositet-
tuun lisdvakuutusvastuuseen yhtiot siirsivdt
liihes 700 miljoonaa markkaa. Hyvitysten
jako myos nopeutuu 1.1.1998 alkaen.

Ellkemeno kasvoi wonna 1997 8,7 pro-
senttia. Vuoden 1997 alussa vanhuuseldkkei-
siin tehtiin I prosentin ja muihin eliikkeisiin
1,8 prosentin indeksikorotus.

Markkinaosuuksien muutokset olivat vd-
hiiisiii.

Rahoitustekniikkaa
uudistettiin

TEl-perusvakuutuksen maksutason ja koron
vdlinen riippuruus katkaistiin 1.1.1991 , ta'
hastokorkoa alennettiin viidestii kolmeen
prosenttiin ja samanaikaisesti vihennettiin
rahastointiastetta.

Uudistusten tavoitteena oli varmistaa va-
kaa maksukehitys sekii turvata eldkkeiden ra-
hoitus entistd paremmin. Siihen liittyi myos
yhtioiden toimintapddomien vahvistaminen
vuosina 1997 - 1999 jasen jdlkeen laskuperus-
te- ja rahastokorkojen vdlisen korkoeron
suuntaaminen rahastoitujen eldkkeiden koro-
tuksiin.

Sijoitustoiminnalle
lisdii itseniisyyttii

Toukokuussa 1997 voimaan tulleen tyoeliike-
vakuutusyhtiolain tarkoitus on lisiitii erityisesti
yhtioiden sijoitustoiminnan itseniiislyttii ja
riippumattomuutta.

Yhtioiden sijoitustoiminta tuli lain mukaan
eriltae emoyhtioistii viimeistddn 1.5. I 998. Se
antoi jo viime wonna yhtioiden organisaa-
tioista vastaaville runsaasti mietittavaa.

ATSO SAAJORANTA
Ekikevakuutus o s akeyhtir) I lmaris en

aktuaaripalvelujen
kehittdmispcidllikkd

ToimintapdSomien vahvistaminen avaa ATK tytillistiiii
tien monipuolisempaan sij oitustoimintaan.

Viime vuosien suurten jii{estelmiimuutos-
ten rasittama ATK-viiki puolestaan kartoitti

Takaisinlainaus jo uhkaavan liihellii viiijyvid ruoteen 2000 ja
edelleen viihiiistii euroon liittyvia ongelmia.

Keviiiillii 1997 uudistettiin vanha takaisinlaina-
usj iirjestelmii markkinaehtoisemmaksi. Kor-
ko irrotettiin laskuperustekorosta, ja uusien
lainojen korko sidottiin valtion viitelainojen
piiivittdisistii noteerauksista johdettuun TEL-
viitekorkoon.

Lainojen kysyntii pysytteli uudistuksen
jdlkeenkin varsin viihiiisenii, ja koko takaisinlai-
nauksen volyymi edelleen laski vanhojen
lainojen takaisinmaksujen takia. Kun TEl-viite-
korko pysytteli koko vuoden yhtioiden tuot-
tovaatimuksena olevan laskuperustekoron ala-
puolella, ei takaisinlainauksen viihiiinen ky-
syntd ollut yhtioiden sijoitustuottoja ajatellen
pelkiistiiiin huono asia.
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U0clil[euaftuutusyhli0iden Ii
VAKULITETUIlkm

TEL
YEL
Yhteensfr

ElArcmtspr,mn

TEL
YEL
Yhleensi

TULOT,milj.mk

Maksutulo
TEL-maksutulo
YEL-maksutulo
Yhteensii

Sijoitustoiminnan nettotuotto

Yhteensri

pr-ArcvENo, milj.mk

TEL
YEL
Yhte'ensii
Vastuunjako
Yhtcensii

LIIKEKULUT (poistot ml), milj.mk

Hankinta
Hoito
Hallinto
Yhtccnsii
Korvaus
Sijoitus
Muut
Yhteensii

Maksutulosta
Hoitokustannusmaksusta

LIIKEKULUJEN JAKAUMA

Hankinta
Hoito
Hallinto
Yhteensd
Korvaus
Sijoitus
Muut
Yhteensii

3 356 2 884 I 767 r 061

I I 8(Xr t()224 701 5 4-sl5

278 23 9 369

125{)

Ilrrrarinen

283 000
s2 000
33-5 (XX)

169 000
25 000
I 94 (XX)

Elzike-
Varma

249 000
19 000
268(x)0

r70 000il 000
I ti I (xx)

Eliike-
Sampo

190 000
34 000
224AX)

Eliike-
Tapiola

EIiike-
Verdandi

32 000
17 000
49m0

752
219
971

423
84

507
245
752

6
il
t2
D

8
10
4
/1

4,8 %
138 %

t3%
24%
25%
62"k
t7%
20%
-0%

100,1,i,

Pensions-
Alandia

5 000
r 000
6fit)

Yhteenvi

887 000
r54 000
I0'11m0

000
000
Ofi)

128
3l

-59

107 000
27 000
134 fiX)

66 000
15 000
8t(n0

2 000
I 000
-l(I)0

3
525 000

82 000
607 (Xlo

000
000

l4(xm

1 692
758

8450

7 034
30s

7 340

4 723
525

-5 248

3 03r
424

I 4)4

2 368
480

2W8
4

2894

60
t2
72

23 292
2 243
25 535

2t 022
2 514
23 535
-1374
22161

89
251
r61
s{D
142

IJ
l0

127

t2%
3s%
22%
69 otit

20%
t0%

t%
l()0Yo

7 448
375

7 823
-l t83
6M0

6 165
809

7 571
-2ffi

7 314

3 984
7s9

1743
-234

,1509

349$+

JJ

:+l

t2
.51

JJ
82
45
lfl)
39
l8
9

22(t

1 1 0/L) I /O

8s%

t5%
36%
20%
1l (t.
ll tt

n%
8%
A O/

I (X),)i;

ll
64
43
llti
50
2t

189

6%
34%
23%
62{"i
26%
n%

t7
68
4t
125
D
t6
0

170

10%
40%
24%
74%
t7%
9%
0%

lfi)?i)

2,6 %
74%

25%
28%
21%
13%t
t7%
9 o/o

t%
lu)%t

6,t %
99%

t4%
26%
32%
f I ot- 11

t9%
9%

22
25
l9
(6
l5
9
I

9l

I

I

I

.J

I
0

4

3,2 yo

89%
2,6 %
86%

2,8 0A

81%

l6

l00,ti, lfi)'l.o
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! II ITinpttl0slulruia uuodella 1SSI
llmarinen Eliike-

Vrrrna

TorMrNTApAAoua JA MUU vAKAVARATSUUS, milj.mk

Eliike-
Stunpo

Eliike-
Tapiola

Eliike-
Verdandi

Pensions-
Alandia

Yhteensii

Oma p66oma
Varaukset
Arvostuserot
Osittamaton lisdvakuutusvastuu
Muut

137
689

5 3ll
I 780

103
152

3 973
2 056

-J

72
384

2 236
I 026

4

33
204

I 008
822

-29

85
53

365
103

-9

1 497
t2 93t
5 813

-58

3
15
37
26

433

-t J
Toimintapddoma
Tasoitusvastuu
Ositettu lisdvakuutusvastuu
Yhtecnsli

7904
2391

626
la5t2

6281
1874

217
8 432

3714
t222
3n

,5 259

2038
&8
324

3 010

0,9
0,6

11,6
15
0,2
16.8

5%
4%

69%
2r%
t%

tfx)9,;

6,5 o/o

0,5 yo

7.0%

225
35

184
441

87

-s-l I

t8%
2,9 Vo

598y5
7t

t 0r4

3 514

p.
I
4

l3tt

20616
6532
1625

28773

429 t56 021Vastuuvelka

SIJOITUSOMAISUUS (kirj anpitoarvo), Mrd. mk

52 212 50 424 3t 061 t8 322

Kiinteist<it
Osakkeet
Rahoitusmarkkinaviilineet(vk ml.)
Lainat
Muut
Yhteensii

Nettotuotto
Arvostuserojen muutos
Yhteensai

TILIKAUDEN TULOS

Sijoitustoiminta
Hoitokustannus
Riskiliike
Yhtccnsii
Arvostuserojen muutos
Yhtcensii

TEL-maksutulosta
Vasfuuvelasta

4,8
6,2

21,7
10,3
0,3

rXg"-l

7,1 o/o

a 1 0/L, I /O

9"8,1i,

7,0
4,3

25,9
10,0
0,3
47.5

15
2,0

t6,6
5,1
0,1

27 _4

13%
7%

6t%
18%
0%

l(x)?(,

7,0 yo

1,3 0A

.q.-l qi,

0,7
0,4
1,9
0,4

0,0
0,1
0,3
0,1
0,0
0.5

5

27

8
.{}

17,0
13,6
84,0
29,4

1,0
t+l9

t2%
9%

58%
20%
t%

l(xt0/,

8.1 o:ir

2 156
137

I 484
3177
2823
66fi)

28%
4,2%

i4

SIJOITUSJAKAUMA

Kiinteist<it
Osakkeet
Rahoitusmarkkinavdlineet (vk ml.)
Lainat
Muut
Yhlec.nsi

SIJOITUSTEN TUOTTO KIRJANPITOARVOILLE

5%
11%
s6%
19%
9%

I (X) o.,i,

t5%
9%

55%
2t%
t%

tfi)ei,

t0%
13%
s6%
21%
1%

I {J0 '1i,

%
%
ur'o

6,8
1,9
8.8

5,3 %
1,9 %
, a0
l.- ll

o//o
o//o

6,3
2,4
t("7

t9%
t3%
55%
t3%

1ffJo.,'i,

8,8 yo

2,9 0A

I | .7'1,;

106
_')
91
i95
9t

2&t

38%
8,0 %

SIJOITUSTEN TUOTTO TqYVIT-I-E ARVOILLE

Yhteens;i r),0 Ii) 3,1 ,)i t:.J '1;t, ll-b 0,,i, (t.7 a,,,t

941
47

463
I jl51

t269
2720

472
JJ

432
%7

I 115
2 052

401
24

287
T lti
3q

I 0,5ti

3s% 29%
5,2 Yo 4,1 %

1a o/LL /O

3,4 %
67%

9,3 o/o

HENKILOSTO 478 412

* Eliike-Thpiola ostaa henkikistdpalvelut Vahinko-Tapiolalta

104 13 1 307

ATSO SAAJORANI,{
Elcikevakuutusosakeyhtid Ilmarisen

aktuaaripalvelujen kehittdmispddllikld

TWruxr*

300
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II0elillrelailosrcn auainlultuia uuodelta 199I

LEL TYOELAKEKASSA TaEL.ELAKEKASSA

1997 Muutos %o 1997 Muutos %o

Vakuutettuja, lkm
Eldkkeensaajia, lkm
Myonnetyt eldkkeet, kpl
Vakuutusmaksutulo, Mmk
Sij oitustoiminnan nettotuotot, Mmk
Tuotot yhteensd
Maksetut eliikkeetja
kuntoutuskulut, Mmk
Vastuunj akokorvaukset, Mmk
Liikemenotja
suunnitelmapoistot, Mmk
Sijoituskanta, Mmk
Vastuuvelka. Mmk
Tasoitusvaraus. Mmk
Taseen loppusumma, Mmk
Henkilosto, keskimiiiirin v. 97

143 000
l5 I 525

671
I 864
1099
2963

3 393
| 572

83
16063
t7 513
2490

t7 742
271

maksamiseen kerdtyn vastuuve-
lan ja eldkevastuun erotusta. Va-
kuutusli ikkeen heilahteluihin ja si-
joitusriskien kattamiseen tarkoi-
tettu tasoitusvaraus oli 2,5 miljar-
dia markkaa vuonna 1997.

Vakavaraisuutta voidaan pi-
tiiii hyviinii, sillii LEL Tytieliike-
kassan vakavaraisuus sijoittuu
ryoelakeyhtioiden toimintapdd-
omalta edellytetyn tavoitevyti-
hykkeen keskivaiheille. LEL:n ja
muiden lakisddteisten elhkelaitos-
ten vakavaraisuussidnntiksid val-
mistellaan parhaillaan sosiaali- ja
terveysministerion tyoryhmiissii.

125 558
207 &0 *
8 900*

211 200*
845

3 713 *
96
26

227 **

Vakuutettuja, lkm
Eliikkeensaajia, lkm
Myrinnetl.t eliikkeet, kpl
Vakuutusmaksutulo, Mmk
Sijoitustoiminnan nettotuotto, Mmk
Tuotot yhteensd, Mmk
Maksetut eliikkeetja
kuntoutuskulut. Mmk
Vastuunj akokorvaukset, Mmk
Liikemenot, Mmk
Sijoituskanta, Mmk
Vastuuvelka, Mmk
Taseen loppusumma, Mmk

Esiintyvien taiteilijoiden ja eriii-
den erityisryhmien elSkekassan
eli 31.12.1991 asti Esiintyvien
taiteilijoiden eldkekassan vakuu-
tusmaksutulo oli 104 miljoonaa
markkaa vuonna 1997 . Maksutulo
kasvoi 16 prosenttia. Eldkekassan
historia pelkiistiiiin taiteilija-am-
matteihin kuuluvien vakuunajana
piiiittyi 31.12.1991 . Vuoden alusta
TiaEL:n mukaan on vakuutettu
myos yksityisalojen lyhyet ryo-
suhteet LEL-tditA lukuun otta-
matta.

TaEL:n sijoituskanta oli r,uo-
den 1997 lopussa 367,5 miljoonaa
markkaa. Sijoituksista valtaosa oli
joukkovelkakirjoja. Osakkeita ja
osuuksia sijoituskannasta oli 29
miljoonaa markkaa, mistd kol-

6
I
I

15

-l
8

13 s00
699
lll
r04

30
134

7
t4

0
l6
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LEL Tyoeliikekassan sijoituskan-
ta oli vuoden 1991 lopussa 16
milj ardia markkaa. Sijoituskannas-
ta kaksi kolmasosaa oli valtion
joukkovelkakirjoja ja neljiisosa lai-
noja. Kiintersto- ja osakesr.loituk-
sia oli yhteensii 780 miljoonaa
markkaa. Sijoitusten nettotuotto
oli 7,1 prosenttia. LEL:n osuus yk-
sityisen tyoeliikej?irjestelmdn si-
joituksista oli 7 prosenttia.

Uusia sijoituksia LEL teki 2,7
miljardia markkaa. Niistd oli jouk-
kovelkakirjoja 70 prosenttia ja
osakkeita ja kiinteistojii vajaa vii-
dennes.

LEL-j iirj estelmdssd eldkeva-
kuutusyhtioiden toimintapd6-
omaa vastaa tasoitusvaraus, jo1la
tarkoitetaan tulevien eliikkeiden

Vakuutettuja, lkm
Eldkkeensaajia, lkm
Myonne[rt uudet eliikkeet, kpl
Maksussa olevia eldkkeitii kaikkiaan, lkm
Kokonaismaksutulo, Mmk
Maksetut eliikkeet, Mmk
Liikekulut, Mmk
Sijoitustoiminnan nettotuotto, Mmk
Henkilosto, lkm

* sisiiltiiii luopumisjiirjestelmdt** lisdksi 219 sivutoimista asiamiestd

mannes oli sijoitettu kansainvdli-
seen osakerahastoon. Uusia si-
joituksia TaEL-eliikekassa teki
63 miljoonaa markkaa.

Sijoitustoiminnan nettotuot-
to oli 30 miljoonaa markkaa. Tuot-
to oli 8,9 prosenttia keskimiiiiriii-
sestd sijoituksesta laskettuna.

Tasoitusvaraus, joka on tar-
koitettu vakuutusliikkeen heilah-
teluihin ja sijoitusriskien kattami-
seen, oli I l4 miljoonaa markkaa.
Jos vakavaraisuus lasketaan eld-
kevakuutusyhtioiden siiiinn<iksiii
soveltaen, se oli eldkekassalla
varsin hyvd. Esiintyvien taiteili-
joiden ja erdiden erityisryhmien
eldkekassan vakavaraisuussddn-
noksid valmistellaan parhaillaan.

1997

Maatalousyrittdjien eldkelaitos
maksoi vuonna 1997 eliikkeitii
3 713 miljoonaa markkaa yh-
teensd 207 600 eliikkeensaajalle.
MYEl-vakuutettujen mddrd aleni
vnoden l99l alkana noin 5 pro-
senttia. Myos eldkkeensaaj ien
m66rdn aleneminen jatkui; Me-
lasta eldkettd saavien miiiirii oli
noin 2 prosenttia edellismotta
plenempl.

Elakkeita maksettiin vuonna
1997 edellisvuoteen verrattuna

74 miljoonaa markkaa enemmhn.
Uusien vakuutettujen mddrdr
kiiiintyi nousuun. Vuonna 1997
uusia vakuutuksia otettiin 2 662,
kun edellisvuonna vastaava
miiiirii oli 2 363.

Vapaaehtoisen tyotapatur-
mavakuutuksen maksut kaksin-
kertaistuivat, koska valtio ei en55
osallistunut kustannuksiin. Mela-
sairauspiivdrahaan tuli omavas-
tuuaika .ja maksujen tasoa alen-
nettiin.

l8
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IU0elilkelaitosten auainlufiuia uuodelta lgSI
eIAxeTURVAKESKUS KUNTIEru EUqTEVAKUUTUS

1991

Tuotot, Mmk
Henkilostokulut, Mmk
ATK-kulut, Mmk
Hcnkil<ist<i 3 l . l2.l997,lkrn

Garantial le siirlynyt luottovakuutuskanta
Tuotot. Mmk
Palautettavat luottovakuutus-
kustannusosuudet, Mmk

Tietojiirlestelmien uudista-
minen on Eldketurvakeskuksen
tdrkein kehityshanke. Eliikehake-
musten ja -pddtosten sekd asian-
hallinnan rekisteroinnin uudista-
misessa edettiin suunnitelmien
mukaisesti. E kikehakemuksen ko-
neellisen piiiittelyn ja ohjauksen
mahdollistava tekniikka ja monet
muut asiakokonaisuuteen vaikut-
tavat osiot ovat ldhes valmiita ja
tavoitteena on niiden kiiyttoon-
otto syksylki 1998.

Tutkimustoiminta kohdistui
muun muassa eldkerahoituksen
taloudellisen kestdvyyden ana-
lyysiin. Tutkimusyhteistyotd har-
joitettiin yliopistojen, Kelan ja

ETLAn kanssa. Tutkimusosaston
omissa saq'oissa ilmestyi 12 julkai-
sua. Uudistunut koulutusyksikkri
on tehostanut erityisesti ulkoista
koulutusta. ETK:ssa ja sen ulko-
puolella pidettyjen kurssien luku-
mddrd nousi 185:een.

Vakuutettujen palvelussa eld-
keote on keskeinen vdline ja sen
sai vuonna 1997 yli puoli miljoo-
naa vakuutettua, noin viidennes
omasta pyynncistiiiin.

Neuvontapuhelujen luku-
miiiir?i oli noin 40 000, neuvonta-
kirjeitii laadittiin 1 5 000 ja henkilo-
kohtaisessa palvelutilanteessa
opastettiin 15 000 vakuutettua.

Sijoitusomaisuus
(kirj anpitoarvo, Mrd mk)

Kiinteistot
Osakkeet
Rahamarkkinavdlineet
Lainat
Muut

Yhteensd

Sijoitusten tuotto
Nettotuotto
Arvostuserojen muutos
Yhteensd

Kuntien elikevakuutuksella oli
ruoden 1997 lopussa 892 jiisen-
yhteisoa, joissa tyoskenteli
430 000 KVTEL:n mukaisen eld-
keturvan piiriin kuuluvaa henki-
1oa.

Eliikehakemuksia saapui vii-
me vuonna reilut 22 000 kappalet-
ta, vajaa I 000 hakemusta enem-
mdn kuin edellisend \uonna.
Yksilollisen varhaiseldkkeen ha-
kemukset vdhenivdt edelleen, kun
taas tyokpyttomlys- ja tyotto-
myyseliikkeiden hakemusmddrdt
kasvoivat. Myos osa-aikael2ikkei-
tii haettiin edellisvuotista enem-
mdn.

Kunnallisesta palveluksesta
siirryi eliikkeelle viime vuonna
noin 9 000 henkiloii, joiden ikii
eldkkeen alkaessa oli keskimiiiirin
57,1 r,uotta. Kaikkiaan eltikettd sai
viime vuoden lopussa yli 200 000
henkil<iii.

Eliikelaitos peri eldkemaksua
viime vuonna kaikkiaan 25,2pro-
senttia palkkasummasta. Ty<inte-
kijiimaksun osuus oli 4,5 prosent-
tiyksikk<iii. Kokonaismaksutulo
oli I 1,9 miljardia markkaa.

Eliik:keitri maksettiin wonna
1997 yhteensd 8,2 miljardia
markkaa, kasvua edellisestd vuo-
desta oli 5,7 prosenttia. Maksu-
tulosta jiii eliikkeiden maksami-
sen jdlkeen rahastoitavaksi reilut

40,0 100,0 %

3,8 miljardia markkaa, 250 mil-
ioonaa markkaa edellisvuotta
enemmdn.

Kunnallisen eliikejiirjestel-
mdn rahastointi aloitettiin vuonna
I 988. Kulunut kymmenvuotiskau-
si on ollut rahastolle menestyksel-
linen: sijoitetun pddoman
nimellistuotto on ollut keskimiiii-
rin ll prosenttia vuodessa.
Kuntien eldkevakuutuksen rahas-
toissa oli viime vuoden piiiittyes-
sd hankinta-arvoilla mitaten 42,2
miljardia markkaa. Kasvua edelli-
sestd vuodesta oli 7,2 miljardia
markkaa.

Sijoitustoiminnan kirjautu-
neet tuotot olivat vuonna 1997
yhteensd 2,5 miljardia markkaa.
Vuonna 1995 kiiynnistettyd ulko-
maista sijoitustoimintaa laajen-
nettiin edelleen, ja viime vuoden
lopulla oli ulkomaille sijoitenu
hankinta-arvoisesti ldhes 8 milj ar-
dia markkaa. Eldkelaitoksen srloi-
tuksia hajautetaan jatkossakin
sekd kotimaahan ettd ulkomaille.

tqq1

145
76
5t

326

Vakuutetut, lkm
Eltikeliiiset, lkm
Maksutulo, Mmk
Eldkemeno, Mmk

430 000
200 802

11 883
8 231

159

159 3,2
7,2

24,5
4,9
0,2

Sijoitusjakaurna
(kirjanpitoaruo)

8,t %
18,0 %
61,1%
12,2 %
0,6 %

6,8
1)
0,0

o//tt
o//tt
tt//t)

MERIMIESELAKEKASSA

Vakuutettuja, lkm
El6kkeensaajia, lkm
My<innet uudet eldkkeet, lkm

Vakuutusmaksutulo, Mmk
Srjoitustoiminnan nettotuotot, M mk
Maksetut eldkkeet, Mmk
Liikekulut, Mmk
Sij oiruskanta, Mmk (kirj anpitoarvo)
Vastuuvelka. Mmk

Henkilcistcin lukumddrd

Eldkekassan maksutulo oli 261
(250) milj.markkaa, mikd on 6,5
prosenttia enemmdn kuin vuonna
t996.

MEL:n mukainen eldkemeno
oli 398 (386) milj.markkaa, mikii
oli 3,1 prosenttia enemmdn kuin
vuotta aiemmin.

Sijoitustoiminnan nettotuo-
tot olivat 142 milj.markkaa, mikd
on 13 prosenttia enemmin kuin
vuonna 1996.

2s0,3
125,3
39t,4

16,0
1765,6
1884,2

267,6
t42,9
405,8

15,6
1892,0
2029,1

1996
l1 500
8 306

423

I
l0

8

997
500
323
402

30 34

Eldkekassan sijoitusomai-
suuden nettotuotto vuoden keski-
mddrdiselle sijoitusomaisuudel-
le laskettuna oli 7,8 (7,3) pro-
senttia. Jos arvosfuserojen muu-
tokset otetaan huomioon, oli
tuotto 8,1 prosenttia.

Eldkekassan sijoitusomaisuu-
den markkina-arvo vuoden lopus-
sa oli 2 142 (2009) milj.markkaa
ja kiqapitoarvo 1892,0 (1764,6)
milj.markkaa.
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Veesto siifify
elekkeelle liian varhai n

Monien maiden yhteinen huoli

Varhainen
el.ikkeel lesi i rtyrn i nen
ei ole vain suomalaisten
eldkkeenmaksaj ien ongel ma.
Useissa muissakin maissa on
viime vuosina ryhdytty
toimiin todellisen
eliikkeel les i i rtym isiin
korottam iseksi . Y le i sesti
eldkeidsti ri i ppu matta
todel I i nen ty6voimasta
poistum isikd vaihtelee
monissa maissa hiukan 60
vuoden molenrmin puolin.
Yhteistl on myds huoli
tyokyvyttom yysel ikel a i sten
midrin kasvusta.

sista melko suuri osa ei ole ollut fyossii ko-
din ulkopuolella kartuttamassa omaa eliikettii
tai karttunut eldketurva ja sen kustannukset
jiiiiv2it pieniksi. Varhainen eliikkeellesiirtymi-
nen on kuitenkin monissa maissa julkisten
eliikejiirj estelmien ongelma.

Anglosaksisissa maissa, kuten Isossa-
Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa,
niukkuuden sosiaalipolitiikka niikyy myos
mahdollisuuksissa siirtyd varhaiseldkkeelle.
Lakisiiiiteiset eliikejiirjestelmat eivat niita
juurikaan tarjoa tavanomaisen tyokyvytt<i-
myyseldkkeen lisiiksi.

Varhainen eliikkeellesiirtyminen on jul-
kisen sektorin eldkeongelma vain sikdli kuin
se kanavoituu ty6ky\,)ttomlyseliikkeiden
kautta. Sosiaaliturvan tasosta ja jiirjestiimis-
tavasta riippumatta tyokyvyttrimyyseliikkeis-
td aiheutuvia kustannuksia onkin 9O-luvulla
pyritty leikkaamaan useissa maissa.

Norjassa halutaan lisitd joustavuutta

Pohjoismaista Islannin, No{an ja Ruotsin
eliikejiirjestelmiit tarjoavat melko vdhdn
mahdollisuuksia siirryii varhaiseldkkeelle.
Tanskassa eldkevaihtoehtoja on liihes yhtii
monta kuin Suomessa, mutta eldkeidt ovat
korkeammat.

Ruotsissa varhaiseldkevaihtoehtoja o1-
laan nykyisestdkin karsimassa, kun taas Nor-
jassa harkitaan joustavien vaihtoehtojen
lisiiiimistii. Tavoitteena kaikissa maissa kui-
tenkin on pitaa tyontekijiit aikaisempaa pi-
tempddn edes osittain mukana tyoeliimassA.

Norjassa yleinen eliikeikii on 67 vuotta,
mutta keskimddrdinen todellinen eliikkeel-
lesiirtymisika on 6l vuoden seutuvilla. Tyo-
kyvyttdmyyseliikeliiisten miiiirii entyisesti
50 wotta Idyttdneissd on pohjoismaalai-
sittain verrattain korkea. Sen on ainakin osit-
tain katsottu johtuvan muiden varhaiseldke-
muotojen puuttumisesta.

Ty<ikyvyttomyyseldkkeen mytintd-
miskriteerej2i tiukennettiin vuonna I 99 1. Sen
jiilkeen eliikkeiden miiiirii kii2intyi aluksi las-
kuun. Vuodesta 1993 on alkavien el2ikkeiden
mddrd kuitenkin jiilleen tasaisesti kasvanut.
Tdmdn on katsottu johtuvan paitsi kasvavista
ikiiiintyneiden tyontekijoiden ikiiluokista
myos viime vuosina parantuneesta fyolli-
slystilanteesta. Kun tyottomyys koetteli eni-
ten ikddntyneitd ja sairaampia ryontekijoitii,
on heiddn paluustaan tytimarkkinoille puo-
lestaan seurannut sairauspdivdrahalla olevien
ja tyokyvyttomyyseliikkeelle siirtyneiden
mddrdn kaslu.

Toukokuussa 1997 voimaan tulleilla
lainmuutoksilla pyritiiiin parantamaan ty6-

Pohjoismaissa mahdollisuudet varhaiseen
eliikkeellesiirtymiseen poikkeavat melkoi-
sesti. Myris kiiytiinto poistua tydeldmdstd on
erilainen. Suomalaiset miehet puurtavat sa-
maan tahtiin mannereurooppalaisten kanssa,
kun taas muut pohjoismaalaiset tyriskentele-
vdt selvdsti pidempiiiin.

Naisten kohdalla tilanne on toinen, 55 -
64-vuotiaat suomalaisnaiset kuuluvat tyoss?i-
kiiyvien kdrkeen islantilaisten, norjalaisten,
ruotsalaisten ja sveitsiliiisten naisten kanssa.
Suomessa my<is naisten osa-aikatyci on vd-
hiiisempiiii kuin muissa maissa.

Varhaiseldkeongelma niiyttiiii kuitenkin
kii{istyviin juuri Suomessa, jossa sekd mie-
het etld naiset ovat tasaveroisesti mukana
tyoeliimiissii. Ty<ivoimasta poi stutaan keski -
miiiirin varhaisemmin kuin muissa poh-
joismaissa ja siihen on k2iyettiivissd useita
julkisen sektorin tarjoamia varhaiseldke-
muotoja.

Ldntisessd Manner-Euroopassa erilaiset
mahdollisuudet siiffya varhaiseldkkeelle ovat
yleisiii. Niitii tarjoavat sekii lakisiiiiteiset eld-
kej iirjestelmiit ett6 tyomarkkinasopimuksiin
perustuvat varhaiseliikej iirjestelmiit.

Useissa ndistd maista tyovoiman ulko-
puolella olevien 55 - 64-vuotiaiden miesten
osuus vdestcistd oli ruonna 1995 suurempi
kuin Suomessa. Voidaan olettaa, ettii tyovoi-
man ulkopuolella olevista ikririntyneistii nai-

I'.i tr iissr,l *lelicn 55 (r.l-r uotiairk'n nricsten r iiestiiosuus r uonna 199{r
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kyr,yttomyyseliikkeellii olevien mahdolli-
suuksia palata tyoeliimiiiin. Eliike voidaan jdt-
t2iii lepiiiimiiiin kolmen woden tyokokeilun
ajaksi. Jos tyokokeilu ei onnistu, voi eldk-
keelle palata ilman uutta hakemusta.

Tyokyvytt<imyyseliikkeellii ollessa voi
myos ansaita aikaisempaa enemmdn ilman,
ettii fyokyvyttdmyytta arvioidaan uudelleen.
Tyoskentelyn lisddmiseen ja tyokyvytto-
myyseldkemenojen pienentdmiseen pyritiiiin
myris kokeilulla, jossa osatyokyvytt<imyys-
eldke voidaan myontiiii jo 20 prosentin tyo-
kyvy.ttdmyyden perusteella. Eliike on silloin
vastaavasti 20 prosenttia eldkeperusteesta.
Aikaisemmin pienin osafyokyvytt<imyys-
el?ike oli 50 prosenttia tiiydestii.

No{an hallitus on asettanut komitean,
jonka yhtenii tehtdvdnd on selvittdd, miten
tyrikyvyttomyyseliikel ainsiiiidantoa voitaisi in
edelleen kehifiae niin, ettd se paremmin mo-
tivoisi tyonteon jatkamista. Komitean tehtd-
vdnd on myris selvittdd, miten vanhuuseldk-

keelle siirryminen voitaisiin tehdd joustavak-
sl.

Tydmarkkinasopimukseen perustuvassa
varhaiseldkejdrjestelmdssd AFP:ssd eliike-
ikiiii on jo alennettu 62 ruoteen. Tosin yksi-
tyisen sektorin ty<intekij<iisti vain hieman yli
40 prosenttia kuuluu siihen.

Ruotsi tiukentaa linjaa

Ruotsissa voi nykyisin siirtyd joustavasti
eliikkeelle 6l vuoden idstd, mutta eliike pie-
nenee silloin samoin kuin Suomen varhen-
nettu vanhuuseliike. Eltikkeen voi ottaa koko-
naisena tai osaelikkeenri. Eliikettii voi myris
lykAtA kokonaan tai osina 70 ruoden ikddn
asti. Joustavuus siiilyy myris uudessa
vanhuuseldkejdrjestelmdssd, j osta ensimmdi-
set eldkkeet maksetaan r.uonna 2001 .

Nykyisen kansaneldkkeen koryaavaa
uutta takuueliikettii ei kuitenkaan voi saada

I uulu kko l: \ :t rhaisrhikenruockrt eriiirrii l Ian ner-h.urrxip:rn rlraissa I !)9ll':

ennen 65 uroden ikiiii. Eliikkeellesiirtymisen
alaik?iraja on sama kuin nykyisin, mutta mi-
tiiiin yliiikiirajaa ei ole. Varhennus voi kuiten-
kin pienentdd eldkkeen miiiiriiii enemmdn
kuin nykyisessi jrirjestelmrissii. Jokainen
tyoskentelyvuosi kartuttaa eliikettii ja karttu-
nut laskennallinen ja todellinen piiiioma jae-
taan kuukausieliikkeeksi jakoluvulla, joka on
sitd suurempi mita aikaisemmin eliikkeelle
siirrytiiiin.

Varhennetun vanhuuseldkkeen lisiiksi
Ruotsissa on nykyisin myos osa-aikaeldke,
johon ei tehdd varhennusvdhennysta. Siita
tullaan uuden eliikej?irjestelmdn myritd luo-
pumaan. Osa-aikaelike ei sovi Ruotsin uu-
teen eldkepoliittiseen linjaan, jossa eldkkeet,
takuueldkettd lukuun ottamatta, miiiiriiytyviit
tiukasti ansaintaperiaatteella maksettujen
maksujen mukaan.

Osa-aikaelSkkeestd onkin yritetry piiiistii
eroon koko 90-lul.un ajan. Sen on katsottu
olevan ristiriidassa "tyolinjan" kanssa, koska

Lakisiiiiteiset yleiset eliikejdrjestelmdt Tycimarkkina-
sopimuksiin
perustuvat

Yleinen
eliikeikii
m/n

Vdhennetty Osa-aika-
varhaiselSke eliike
mln m/n

Tyokyvytto- lkii ja pitkii PitkA
myyseldke
iiikkiiille

vakuutusaika vakuutusaika

60122

s7 t35

Tyottomyys-
eliike
m/n

Belgia
Espan ja

6st6t (6s)
65
65
631s8
uusi:57 65
6st60 (6s)

65
60-65
65

(60) 62
56
55
62
s8/53

antlHoll
Italia uusi: 40

Itivalta

Luxemburg
Ranska
Saksa

uusi:57

(kaikki
varhais-
eliikkeet)

60155 60/55 st tss 60(m) 55(n)
135

60
(63)

60
63

57140
60/3 8
63/35 (m)
60/15 (n)

5l
57

60

Sveitsi 6st62 (64) 63162

* Suluissa olevat idt ovat tulevia eliikeikiii, joista on pddtetty, mutta jotka eivdt vield ole voimassa.

Laki sddteiset yleiset eliikej iiq estelmiit

Yleinen Viihennetry Osa-aika-
elzikeikri varhaiseldke el6ke

Tyotto-
myyseldke

Ty<ikyvytto-
myyseldke
iiikkiiille

lkii ja pitkii
vakuutusaika

Pitka
vakuutus-
aika

Tyrimarkkina-
sopimuksiin
perustuvat

Ruotsi 65

Islanti
Norja

Suomi
Tanska

67
67

65
67

61 61
(poistumassa)
s8, 56
60

62, lisiiksi
alakohtaisia
ammatti-
kohtainen

alakohtainen
60

* Tycittomlysvakuutuksen etuus
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etuutta on maksettu terveille, tyokykyisille
ihmisille. Sitii on myos pidetty liian kal1iina.

Uuden tyokyvyttcimyyseliikkeen suun-
nittelu on vie16 kesken, mutta suunnitelmassa
on useita kohtia,joiden tarkoituksena on kan-
nustaa tyokyvyttcimryseliikkeellii olevia
opiskeluun ja tytintekoon.

Nykyinen ti lapdinen tyiikyvytt<imyyselii-
ke on ehdotettu korvattavaksi pitkiiaikaisella
sairausajan piiiviirahalla, joka piiiviitekni ikalla
mddrdytyessddn mahdollistaisi lyhyittikin
tyokokeiluja ja ty<ihonpaluuyrityksiii.

Tanskan "senioripolitiikka"
Tanskassa yleinen eliikeikii on 67 vuotta,
mutta todellinen keskimddrdinen tyomark-
kinoiltapoistumisikii oli viimeisimmdn tutki-
muksen mukaan vain 59.5 vuotta.

Hallitus ilmoitti loppur,uodesta 1996
"senioripolitiikan" keskeiseksi ohjelmak-
seen. Sen tavoitteena on parantaa ikiiiintyvien
tyontekqoiden asemaa tyoelSmdssd. Muun
muassa tyrimarkkinaosapuolten kanssa on
kdyty neuvotteluja ikiiiintyvien aseman paran-
tamisesta.

Tyciministerion yhteyteen on myos ase-
tettu erityinen komitea, jonka tehtdvdnd on
selvittiiii ikiiiintyneiden tyontekr.l<iiden tiiy-
dennys- ja uudelleenkoulutusmahdollisuuk-
sia sekd yritysten henkilcistopolitiikkaa suh-
teessa ikhdntyneisiin tyontekijoihin.

Tanskassa on samoin kuin Suomessa
mietitty, rniten osa-aikaeliikkeistii saataisiin
tdyttd varhaiseliikettii kiinnostavampi vaihto-
ehto. Talla hetkellii osa-aikatydn ja osa-
aikaeldkkeen yhdistdmisestd saatava lisdtulo
tAyteen varhaiseldkkeeseen verrattuna on niin
pieni, ettei se houkuttele jatkamaan tyoelii-
mdssd.

Tanskassa on kuitenkin piiiidytty siihen,
ettd houkuttelevampi osa-aikaeldke on kaksi-
terdinen miekka. Se voi innostaa osa-aika-
tyon jatkamiseen ja siten vdhentbd tdysien
varhaiseldkkeiden mddrdd.

Toisaalta useampi niistii, jotka muutoin
jatkaisivat kokopiiiviityossd, saattaisi siirtyd
osa-aikatyoh<in ja osa-aikaeliikkeelle. Lop-
putuloksena voisi olla eldkemenojen kasvu.
Niiinhiin Ruotsissa katsotaan kdyneen. Tans-
kalaiset ovatkin siksi piiiittiineet toistaiseksi
luopua osa-aikaeldkkeiden muuttamisesta.

Tyokyvynomyyden arvioimisessa suun-
nitellaan siirryttiiviiksi Suomen tavoin arvioi-
maan j iilj el lii olevaa toimi ntakykyii. Arvioin-
nissa otettaisiin edelleen huomioon lddke-
tieteellisten kriteerien ohella mytis sosiaali-
set olosuhteet toisin kuin esimerkiksi Ruot-
sissa, Hollannissa ja Isossa-Britanniassa,
joissa korostetaan puhtaasti liiiiketieteellisiii
kriteerejii.

Tyokykya arvioitaisiin suhteessa kaik-
keen fyohon eikii pelkiistiidn aikaisempaan

tyohon. Lisiiksi korostetaan aktiivisten kun-
toutustoimenpiteiden merkitystd.

Itiivalta Suomen linjoilla

Manner-Euroopan maissa eri laiset varhaiseld-
kej iirj estelyt ovat verrattai n ylei siii. Monessa
maassa my<is naisten yleinen eliikeikii on vielii
matalampi kuin miehillii, vaikka useimmissa
maissa eliikeikien yhtendistdmisestd on jo
piiiitetty.

Erilaisten lakisddteisten varhaiseldke-
vaihtoehtojen runsaudessa Suomen ja Tans-
kan rinnalle nousevat ltdvalta ja Saksa. Mo-
lemmissa maissa on kuitenkin piiiitetty eri
perustein myonnettdvien varhennettujen
vanhuusel6kkeiden myrintdmisehtojen tiu-
kentamisesta tai niiden lakkauttamisesta koko-
naan.

Itdvallan parlamcntti hyvdksyi viirne vuo-
den marraskuussa laajan uudistuksen, jolla
kasvavia eldkekustannuksia pyritiiiin hi I I itse-
mddn. Yhtend tavoitteena ltdvallassakin on
nostaa todellista eldkkeel lesi i rtymi sikiiii, j oka
on pudonnut 58 r,uoden alle.

Kaikkien varhaiseldkkeiden miiiiriiyry-
misperusteita muutetaan niin, ettd eldke laske-
taan aikaisempaa pidemmiiltii ajalta. Var-
haiseliikkeisiin, tyokyvyttomyysel6kc mu-
kaan lukien. tullaan myris tekemddn varhen-
nusvdhennys,joka on 2 prosenttia varhennus-
vuotta kohti. Vdhennys voi olla enintdrin l0
prosenttia.

Alentuneen ty<ikyvyn perusteella myon-
nettzivdn varhennetun vanhuuseldkkeen
myontdmiskriteereihin tulee vaadittavaa va-
kuutusaikaa koskevia tiukennuksia. kun taas
osa-aikaeldkkeestd pyritddn tekemridn aikai-
sempaa houkuttelevampi vaihtoehto lieventd-
miillii my<intdmiskriteerejd. Osa-aikaeldk-
keestd lulee my<is joustavampi siten. etta sen
suunius vaihtelee tyotulojen miiiiriistii riip-
puen.

Tiihiin asti eldke on ollut joko 70 tai 50
prosenttia karttuneesta vanhuuseldkkeestd
tyoaj asta ri ippuen. Tyokyvyttomyyseliikej iir-
jestelmiiii muutetaan uudistuksessa siten, etth
eldke voidaan maksaa osaelSkkeen6, jos eliik-
keensaajalla on tydtuloja. My<is Itdvallassa
korostetaan kuntoutuksen merkitystd ennen
eliikepiiiitoksen tekoa.

Saksassa luovutaan varhennetu ista
vanhuuseldkkeistii

Saksan parlamentti hyviiksyi laajan cldkeuu-
distuksenjoulukuussa 1997. Se tulee pddosin
voimaan vuoden 1999 alusta.

Uudistuksessa nopeutetaan varhaiseldk-
keiden poistumista ja korvaamista vdhenne-
tyillii varhaiseliikkeillii. Varhennetuista van-
huuseldkkeista jAa jaljelle vain vammaisille

myrinnettdvd varhaiseldke, jonka myontii-
misehtoia tiukennetaan. Poistuvien varhais-
eliikkeiden tilalle tulee mahdollisuus siirtyii
vdhennetylle varhaiseldkkeelle 63 vuoden
idstd alkaen. Varhennusvdhennys on 0,3 pro-
senttia varhennuskuukautta kohti.

Myos Saksassa tiukcnnetaan ty<ikyvytto-
myyseliikkeiden my<intdmi skriteerej ii. N i itii
koskeva uudistus tulee voimaan vuoden 2000
alusta. Kahden eri eldkkeen tilalle tulee yksi
tyokyvyttcimyyseldke, j oka my<innetriiin piiii-
sdintciisesti enintdrin kolmen vuoden mdd-
riiajaksi. Tdmdn jiilkccn tyokyky arvioidaan
uudelleen ja tarvittaessa eldkkeen mddriai-
kaista maksamista jatketaan.

Tyokyr,yttomyyttd arvioidaan puhtaasti
liiiiketieteellisin kriteerein. Arvioinnissa ote-
taan huomioon kaikki mahdollinen tyo vakuu-
tetun ammatista riippumatta. Sillii, onko tdl-
laista tyotii tarjolla, ei ole merkitystd.

Nykyisin tyokyvyttomyysel6kkeen on
saanut, jos ei vuoden sisiillii ole voinut sijoit-
tua sellaiseen tyoh<in, johon olisi vielii kyke-
nevri. Tavoitteena on vdhentdd ty<jky-
vyttomyyseliikkeen kiiyttoii tytimarkkinapo-
liittisista syistd. Ruotsissa ja Isossa-Britanni-
assa on toteutettu vastaavanlainen uudistus jo
aikaisemmin.

Koska varhennettuihin vanhuuseldkkei-
siin tulee vastaisuudessa varhennusvdhennys,
otetaan varhennusvdhennys kdytt<ion myos
tyokyvyttomyyseldkkeessd. Tarkoitus on, et-
tei tydkyvyttornyysel 6kkeestii tu I i si iiikkiiiille
tyontekijiille varhennettua vanhuuseldketti
houkuttelevampaa vaihtoehtoa. Varhennusvd-
hennys voi olla enintiin 10,8 prosenttia. Sitii
kompensoidaan parantamalla tulevan ajan
huomioonottamista cldkkeen laskennassa.
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Sos iaal i po I iti i kka tehoaa ktiyhyyssyklei h i n

l(0unil suomalaisuanhus
ameti[fialaista ri[fiaampi
Suomessa ja muissa
Pohjoismaissa koyhien
vanhusten tulotaso on
noi n puol ito istakertai nen
verrattuna kdyhiin
amerikkalaisiin tai
englanti Iaisi i n vanhuksi in,
kun vertailut tehddzin
samalla valuutalla ja
yhdenmukaisel la taval la.
Eldketurvan kehitys
Poh.ioismaissa on tehokkaasti
el iminoinut vanhuusidn
koyhyyden.

OLLI KANGAS
Sosiaalipo litiikan profes sori

Turun yliopisto

Kansainvdlisid vertailuja tehtdessd aluksi
kunkin maan koyhille vanhuksille (tulot alle
50 prosenttia keskitulosta) laskettiin keski-
tulo, joka muutettiin vaihtokursseilla Yhdys-
valtojen dollareiksi ja sen jiilkeen suhteutet-
tiin Yhdysvaltojen tilanteeseen. Mittatikuksi
valittu Yhdysvallat sai arvon 1.

Ykkostii suurempia arvoja saavissa mais-
sa koyhien vanhusten keskimddrdinen tulota-
so on korkeampi kuin vastaavalla ryhmrillii
Yhdysvalloissa. NiiitZi maita ovat Norja,
Ruotsi ja Suomi. Ykk<istii pienemmdt arvot
puolestaan ilmaisevat, ettii koyhillti ekikeliii-
sillii on amerikkalaisia kohtalotovereitaan
kurjemmat olot, kuten oheinen kuvio L
osoittaa.

Toinen tapa tehdd koyhien keskitulot
venailukelpoisiksi olisi ollut kdyttdd osto-
voimapariteetteja. Ostovoimalla painotetut
erot eri maiden viilillii olisivat olleet pienem-
mdt kuin vaihtokurssipohjaiset tulot. Osto-
voimapariteeteilla on kuitenkin taipumus ali-
arvostaa pohjoismaiden tapaisia julkispalve-
luja, joilla nimenomaan vanhuksille on suuri

merkirys. Siksi vertailupohj aksi otetti i n vai h-
tokurssit.

Vanhusten ktiyhyys yleisintii
Yhdysvalloissa ja Englannissa

Siitii huolimatta, ettd kdyhyyssyklit ovat suo-
ristuneet Suomen ohella monissa muissakin
maissa maakohtaiset erot ovat edelleenkin
huomattavat.

Anglo-amerikkalaiset maat erottuvat
omaksi ryhmdkseen alle 45-vuotiaitten suu-
ren koyhyyden vuoksi. Vastakkainen maaryh-
md muodostuu Hollannista, Suomesta ja
Ruotsista, joissa kriyhyysaste kaikkein nuo-
rimmat ikiiluokat poislukien jiiii alle viiden
prosentin. Tdtd havainnollistaa kuvio 2.

Vanhusvieston koyhyys on yleisintd Yh-
dysvalloissa ja Englannissa. Sen sijaan Hol-
lannissa, Pohjoismaissa ja Kanadassa harjoi-
tetul la eldkepol itiikal la on pystytty luntuvasti
parantamaan vanhusten elinehtoja suhteessa
aktiiviviiestoon. Niiissii maissa vanhusten

Kur io I . lil:ikelziisten ktiy'hyvsaste ('li,) ja tulotaso ( trS.{: I ) t 990-lur ulla
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Koyhyysaste (%)

koyhyysriski on pienija niilliikin, jotka joutu-
vat koyhyydessd eldmddn, on varsin kohtuulli-
nen toimeentulo verrattuna useimpiin muihin
maihin.

Kiintoisaa on havaita se. ettd Kanadassa
vanhusten koyhyys on yhtd harvinaista kuin
ndissd kolmessa eurooppalaisessa alhaisen
koyhyyden maassa. Lapsiperheiden asema on
kuitenkin Kanadassa selvdsti kehnompi kuin
Manner-Euroopassa j a Skandinaviassa.

Erdissd maissa hahmottuu tietty sykli-
syys. Ennen kaikkeaYhdysvaltojaja koyhyys-
syklille nimensd antaneen Rowntreen koti-
maata Englantia sykli edelleenkin piinaa. Sa-
man tyyppinen sykli, joskin lievempdnd, on
havaittavissa myds Australiassa. Manner-Eu-
roopan maissa syklisyyttii ei ole havaittavissa.

Ajallinen tarkastelu osoittaa, ettii neljiin-
nesvuosisata sitten vanhuusiiin koyhyys ei ol-
lut Pohjoismaissa oleellisesti alhaisempaa
kuin Kanadassa ja Yhdysvalloissa, joita on to-
tuttu pitiimiiiin sosi aal i po I iti i kan periissiihi ih-
tiijinii.

1990-lur.un alkuun tultaessa tilanne oli
muuttunut oleellisesti. Pohjoismaiden 1960-

lul,ln puolivdlin yli 15 prosentin kriyhyysaste
oli pudonnut alle viiden prosentin. Niinikiiiin
Kanadassa eliikeliiiskoyhyys oli pystytty lii-
hestulkoon eliminoimaan kokonaan.

Sen sijaan Kanadan eteldisessd naapuri-
maassa ei ole tapahtunut tdssd suhteessa ko-
vinkaan paljoa. My<is Englannissa eliikkeelle
siirryminen lisiiii koyhyysriskiii. Muissa
maissa taloudellinen huono-osaisuus ei juu-
rikaan lisddnny siirry.ttiiessii aktiivi-ikiiisistii
eliikeliiisiin.

Sosiaalipolitiikan kehittyminen on
useimmissa maissa vaikuttanut sykliin. Niin-
ikddn useimmissa maissa vanhusten sijaan
kaikkein huonotuloisimmaksi ryhmdksi ovat
tulleet nuoret. Vanhuusidn pysyvii koyhyys on
muuttunut nuoften ohimenevdksi ('/) koyhyy-
deksi.

Suomessa opiskelijat
luokittuvat ktiyhiksi

Rowntreen syklin olemassaoloa Suomessa
voidaan testata kdyttdmiillii hyvriksi kotita-

Rowntreen
ktiyhyyssyklit

ja
LIS-aineistot

Englantilainen Seebohm Rowntree
( I 90 I ) havaitsi jo vuosisadan vaihteessa
k<iyhyyden liittyviin syklinomaisesti
ihmisen ikiiiin ja elinvaiheeseen. En-
simmdisen koyhyysjakson ihminen ko-
ki omassa lapsuudessaan, jolloin van-
hempien tiiytyi ruokkia useita suita pie-
nestd palkasta.

Koyhyys helpottui, kun nuori
kasvoi ulos lapsuudenkodistaan ja alkoi
ansaita oman toimeentulonsa. Tilanne
muuttui jiilleen taloudellisesti huo-
nommaksi avioliiton ja lasten synfymdn
myritii. Alkoi perhevaiheen k<iyhyysjak-
so,jokajatkui siihen saakka kunnes lap-
set puolestaan alkoivat ansaita ja tuoda
kotiin rahaa ja lahtivat vdhitellen omille
teilleen. Tiitii taloudellisesti helpompaa
ns. tyhjiin pesdn kautta kesti siihen saak-
ka kunnes yksilcin tyokyky vanhenemi-
sen myotd alkoi ehtyii. Huonosta elike-
turvasta johtuen tyoeliimiistii eliikkeelle
siirtyminen merkitsi useimpien kohdal-
1a koyhyyttii.

Oheisen artikkelin tarkoituksena on
selvittid, missd mddrin Rowntreen kriy-
hyyssykli on edelleen ndhtdvissd eri
maissa. Missd mddrin eri maiden sosi-
aalipoliittisilla ratkaisuilla on pystytfy
eliminoimaan elinvaiheisiin liitb,va
kriyhyys. Miten eri tyyppiset ratkaisut
pystyviit takaamaan kohtuullisen toi-
meentulon?.

Tarkasteluun on valittu sellaiset
maat, jotka edustavat eri tyyppisiii elii-
kepoliittisia ratkaisuja. Ruotsi ja Suomi
edustavat ns. pohj oi smaista hyvinvointi-
valtiota. Keski-Euroopan maista tarkas-
tellaan Saksaa ja Hollantia. Hollannissa
taataan pelkiistiiiin tasaetuun pohjautuva
kansaneldke, ei tyoelAkettd. Saksassa

Kul'io 2. Kiivhvr"sa;tc elinvaiheen mukaan 1990-luvun alussa
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Kurio 3. Ktilhvvs Suomessa idn mukaan 1966 - 199d.

Koyhyysaste %

-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+

puolestaan lakisdSteinen eldke muo-
dostuu yksinomaan ansiosidonnaisista
eduista.

Tavallisesti Australia, Englanti,
Kanada jaYhdysvallat on niputettu yh-
teen edustamaan ns. liberalistista hy-
vinvointivaltiotyyppiii. El2ikepolitiik-
kansa suhteen ndmd englanninkieliset
maat poikkeavat kuitenkin siinri miiiirin
toisistaan, ettd niiden varustaminen yh-
teisellii leimalla on vdhinthhnkin har-
haan.johtavaa.

Australia nojaa tarveharkintaan,
Englannissa painottuu matala perus-
eliike, Yhdysvalloissa tyoeliike, ja Ka-
nada puolestaan on rakentanut el6ke-
turvaa, joka muistuttaa enemmdn poh-
joismaalaista vastinettaan kuin mui-
den anglo-amerikkalaisten maiden eli-
kejii4estelmiii.

Eri maiden tulotiedot on laskettu
Luxembourg Income Study (LIS) tie-
tojen pohjalta. LlS-tiedostoihin on ke-
riitty kotitalouskohtaiset tulotiedot
noin kolmestakymmenestd maasta. Tie-
dot vastaavat periaatteessa suomalaisia
kotitaloustiedusteluj a.

Eriiistii maista LIS:sta on saatavilla
poikkileikkaustiedot useammalta eri
wodelta. Muutamista muista maista
(Kanada, USA) aineistot ulottuvat
I 970-luvun alkupuolelle.

Suomen varhaisimpien vuosien
(1966 -1985) tiedot on laskettu koti-
taloustiedusteluista, jotka on muutettu
vastaamaan tulokAsitteiltadn LIS:n tu-
lokiisitteistciii. Kahden-kolmen vuosi-
kymmenen tarkasteluperiodi mahdol-
listaa tehtyjen sosiaaliturvaratkaisujen
vaikutusten arvioinnin.

loustiedusteluaineistoja, joita on saatavilla
wosilta 1966, 1971, 1976, 1981, 1985,
1990 ja 1994. Tuona ldhes kolmen r,uosi-
kymmenen aikana, jonka kotitalousaineistot
kattavat, suomalainen sosiaalipolitiikka on
kokenut erittdin suuren muodonmuutoksen.
Ennen muuta eldketurva on kehittynyt voi-
makkaastija tiillii saralla Suomi siirtyi lanti-
sen Euroopan peninpitiijiin paikalta kehitty-
neiden pohjoismaiden .joukkoon.

Tdmdn kansallisen kehityksen vaikutuk-
sia kciyhyyssykliin on tarkasteltu kuviossa 3,
jossa esitetddn koyhyysasteet eri ikdluokis-
sa. Kuvion pystyakseli kertoo, monellako
prosentilla kustakin ikdluokasta tulot jiiiiviit
alle 50 prosentin kulutusyksikkoii kohden
lasketusta koko vdestcin keskitulosta.

Kuviosta 3 ilmenee, ettd Suomessa oli
suhteellisen selvii koyhyyssykli varhaisimpi-
na tarkasteluvuosina (1966, 1971 ja jossain
mddrin vieli 1976). Rowntreen idean mukaises-

ti nuorten aikuisten koyhyys oli pientii.
K<iyhyys lisririntyi 30 -/9 -wotiaitten
keskuudessa, laski hivenen 50 54 -luoti-
aitten ryhmdssd ja nousi jiilleen eliike-
ikiiisten keskuudessa.

1970-luvun lopulta eri ikziluokkien ti-
lanne alkoi Suomessa tasaantua ja myo-
hempinii ruosina koyhyyssykli on jo ko-
konaan hdvinnyt. Eldketurvan kehittymi-
nen on pystyn),t varsin tehokkaasti elimi-
noimaan Suomesta vanhuusikddn aiemmin
liittyneen pysyvdn koyhyyden. Vanhusten
sr.1 asta kaikkein pienituloisimpia ndyttdvdt
nykyiiiin olevan nuoret ikiiryhmiit, mikti
sclittyy sillii, ettii nykyziiin nuoret opiske-
levat aiempaa pidempiiiin, ja opiskelijat
huonotuloisina luokittuvat tulotarkaste-
luissa koyhiksi.
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Varma-Sampo aloittaa vastuunsa tuntien

Uuden elilkeyhtiiin lafientaminen
I uhteislu0n hengGsse$uiunu

Keskindinen
eldkevakuutusyhti6
Varma-Sampo aloittaa
toimitusjohtaja
Paavo Pitkdsen mukaan
1 .7 .1998 toimintansa
noyrdnd ja vastuunsa tuntien.
Suomen suurimmalla
tydeliikeyhti6l la on edessddn
m ittava tydkenttd, si I la
mon ipuol i nen asiakaskunta
vaati i mon ipuol ista palvelua.
Uusi u lottuvuus toim innassa
on vakuutettujen rool i.
Vakuutetut saavat muun
muassa ddnioikeuden uuden
yhtion yhtiokokou ksissa.

Paavo Pitkdnen kertoo. ettd koko Varma-
Sammon rakentamisprosessi on sujunut hy-
vin. Hdnen mukaansa suurin ylldtys on se, ettd
matkan varrella ei ole tullut suuria ylliityksiii.

Osa henkilokunnasta on luonnollisesti
tuntenut epdvarmuutta. Onhan tiissii pitiinyt
sekii tehdii vanhat ryot efta rakentaa koko ajan
uutta. Uudet tycitoverit ja muutot saattavat ai-
heuttaa myris epdvarmuuden tunnetta. Henki-
lcikunta on kuitenkin ollut innostunutta ja si-
toutunut prosessiin.

Pitkiinen kertoo. ettii hiin on kaiken kaik-
kiaan tyylyviiinen tapaan, j olla rakennej iirj es-
telyn osapuolet ovat suhtautuneet asioihin.
Sosiaali- ja terveysministerio antoi touko-
kuun lopussa suostumuksensa jiiqestelylle.
PaAtoksen jAlkeen jiirjestely sai lisiiii vauhtia:
Varma-Sammon hallintoelimet ja johto valit-
tiin, liikemerkki ja logo esiteltiin vield saman
viikon aikana.

Asiakaskunta, kuten koko ympiiristo,
on ollut luottavaista ja yhteistyo kaikkien
osapuolten viilillii on toiminut moitteetto-
masti. Olen kuullut useita sellaisia kom-
mentteja, ettd miksi tiit?i ei tehty jo aikaisem-
min, hdn kertoo.

Molemmista kulttuureista
valitaan hyvit puolet

Eldke-Varma tdytti itsendisend yhtirini viime

Varma-Sammon toimitus.johluja
Paavo Pitktinen

vuonna 50 vuotta. Yhtion juuret ulottuvat
1920-luvulle asti. Asiakaskunnassa suurilla
teollisuusyrityksillii oli merkittiivri ascma.

- Yhdistyminen nuorempaan Eliike-
Sampoon, jonka asiakaskunta on pk-voittois-
ta, on haaste. Uskon, ettd erilaisten kulttuu-
rien ja toimintatapojen kohtaaminen johtaa
siihen, ettd molemmista valitaan hyvtit puolet
ja yhteinen loppurulos on onnistunut.

Paavo Pitkdnen haluaa vield kerrata ne
keskeiset syyt, jotka johtivat rakennejdrjes-
telyyn.

- Eliike-Varmalla oli omien yhteyksien-
sd ohella kaksi palvelukanavaa: Sampo-kon-
serni ja Yrittiijdin Fennia, jotka olivat toisaal-
la kilpailutilanteessa. Sampo teki puolestaan
yhteistyotii Eliike-Varman ja Eliike-Sampon
kanssa. Tdmdn lisiiksi Eliike-Varma omisti
merkittdvdn osan Eldke-Sampoa. Kun vield
otetaan huomioon Henki-Sampoon ja No-
vaan liittyvdt seikat, jonkinlainen jiirjestely
oli vAlttamaton.

Pitkiisen mukaan Suomeen syntyy nyt
kaksi aidosti kilpailevaa vakuutusryhmitty-
miiii, joilla kummallakin on oma vahinko-,
henki- ja eliikeyhtio. Varma-Sar.npo on aktii-
visesti mukana Sampo-Varma-ryhmdn tyris-
sd.

Keskindinen yhti<i Varma-Sarnpo on
yhteistyossii porssiyhti<i Sammon kanssa.
Varma-Sampo omistaa Sammosta noin 22
prosenttia. Asiakkaamme ja heidiin palvelu-

tarpeensa ovat pdiosin yhteisiA. Molemmille
osapuolille on tdrkeriri, ettii yhteisty<i sujuu
hyvin. Kummallakin on oma itsendinen val-
mi stelu- j a piiiitokscntekoj iirl estelma, Pitka-
nen painottaa.

Aktiivisesti mukana
jiirjestelmiin keh ittam i stytissi

Paavo Pitkdnen haluaa vield muistuttaa siitd.
ettd Varma-Sammon asiakaskunta koostuu
koko Suomen yritystoiminnan kirjosta. Eri-
laisilla asiakkailla on erilaisia palvelutarpei-
ta.

- Suurtenja pienten asiakkaiden vakuu-
tusasiat on hoidettava hyvin. Eliikkeiden mak-
satuksen tiiytyy sujua hyvin. Vakuutetut oma-
na asiakaskuntanaan saavat entistd koroste-
tumman aseman. Kaiken toiminnan tdytyy
myos olla taloudellisesti tuloksellista ja te-
hokasta. Pitkdnen luettelee.

Hdn haluaa nostaa esille omana kohta-
naan tyrikykyasiat, jotka sivuavat piiivii piiiviil-
td enemmdn eliikeyhticin muita toimintoja.

Varma-Sammolla tulce olemaan myos
oma roolinsa koko tyoeliikcjiiryestelmiin ke-
hittdmisessd. Meidiin on tarvittaessa tehtevA
kehittiimisehdotuksia. Yhteistyo ndissd asi-
oissa on ehdottornan tiirkeiiii, Pitkiinen pai-
nottaa.

Toimitusjohtaja Paavo Pitkdnen haluaa
lopuksi muistuttaa, ettd asiakkaiden ei tarvit-
se ryhtyii rakennej 6rj estelyn vuoksi minkiiiin-
laisiin toimenpiteisiin.

Tdmd koskee yhtii hyvin vakuutuksenot-
tajia, vakuutettuja kuin eldkkeensaaj ia. Asiat
hoituvat varmastija kehittyviit koko ajan, Pir
kdnen korostaa.

Varma-Sammon
avainlukuja (pro forma)

Vakuutusmaksutulo. Mmk ll 400
Vastuuvelka, Mmk 76 000
Toimintapddon.ra,Mmk ll 000

Maksetut cliikkeet. Mmk
TEL-vakuutuksia, kpl
YEL-vakuutuksia, kpl

Vakuutettuja. hloA
Eliikkeensaajia, hloii
Henkikistrin mddrd

Markkinaosuus. tZo

l0 800
25 300
34 600

385 000
253 000

550

34,8
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VARMA.SAMPO

Varma-Sammon.iohto
1.7.1998 alkaen:

Toimitusjohtaja: Paavo Pitkdnen
Varatoimitusj ohtajat: Markku Hyvdrinen
(vakuutukset, eliikkeet)
Matti Niemi (sijoitustoiminta).
Hyvdrinen on toimitusjohtajan sijaincn.

Yhtitin muut.iohta.iat:
Sakari Aaltonen (hallinto .ja tietohallinto)
llkka Kohonen (strateginen suunnittclu)
Jouko Oksanen (taloushallinto)
Hannu Tarvonen (asiakasyhteydet )

Muita nimityksiii

Vastuullinen vakuutusmatemaatikko Taisto Lassila
Yliliiiikiiri Sakari Tola
Yhteysjohtaja Ari Anttonen
Yhteysjohtaja Ralf Joutsenlahti
Tutkimusjohtaja Esko Kivisaari
Srjoitusjohtaja Jorma Kuokkanen
Vakuutusj ohtaj a Veikko Loukola
Henkikist<ijohtaja Jorma Luostarinen
Viestintiijohtaja Heikki Malin
Projektijohtaja Klaus Nygird
Tietohallintojohtaja Irmeli Otava-Keskinen
Lakiasiainjohtaj a Erkki Raj aniemi
Eliikejohtaja Osmo Rinne

Varma-Sammon hallitus

Puheenjohtaja: vuorineuvos Georg Ehrnrooth, Metra Oyj
Varapuheenj ol.rtaj a : vuori r.re uvos M i k ko K iv i miiki
RautaruukkiOyj
Muut jdsenet:
yhtion varatoimitusj ohtaja Markku Hyvdrinen
Toimitusjohtaja Markku Jokinen, Sievin Jalkine Oy
Kouluneuvos Erkki Kangasniemi, OA.l (Akava)
Johtaja Markku Koponen, Palvelutytinantajat
Johtaja Lasse Laatunen, Teollisuuden ja Tyonantajain
Keskusliitto
Piiiijohtaja Jouko K. Leskinen, Sampo-konsemi
Puheenjohtaja Jarmo Ldhteenmiiki, Paperiliitto ry
Yhtion toimitusjohtaja Paavo Pitkdnen
Toimitusjohtaja Kan O. Sohlberg, Oy G. W. Sohlberg Ab
Puheenjohtaja Esa Swanljung, Toimihenkilokeskusjiirjesto
STTKry.

Jouko Oksanen Hannu Ttu'vonen

Varma-Sammon yhteystiedot 1.7. 1998 alkaen:

Virallinen nimi: Keskindinen eldkevakuutusyhtio Varma-Sampo
Postiosoite: 00098 VARMA-SAMPO
Klyntiosoite: Annankatu I 8, Helsinki.
Alkuvaiheessa Varma-Sampo toimii kahdessa paikassa eli myos
Eldke-Sammon vanhoissa tiloissa Lapinlahdenkadulla
(Lapinlahdenkatu I B, Helsinki).
Puhelinvaihde: 010 51513
Faksinumero: 010 514 4752

Seuraavat yhteystiedot alkavat toimia heindkuun aikana:

Siihkiipostiosoitteet: etunimi.sukunimi@varma-sampo.fi
(Huom! Ei ririkkrjsiri, eikii erikoismerkkejii)
WWW-kotisivu : www.varma-sampo. fi

Markktt H),vcirinen

Sakari Aoltonen

Matti Niemi

llkka Kohonen

*--
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Teksti: Kimmo Norrmin
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Keski nii i nen va ku utusyhtiti
Hake-Fennia

Sosiaali- ja
terveysministeri6 on
hyviiksynyt 25.5.1998
elakeyhtioiden
rakennejdrjestelyn ja
siihen liittyviin
kannanjaon.
Eldke-Varman,
keskiniiisen
vakuutusyhtion nimi
on heindkuun alusta
lehtien Keskiniiinen
vakuutusyhtio Eliike-
Fennia.
Eliike-Fennian
johtajanimitykset
tehtiin 28.5.1998
pidetyssd hallituksen
kokouksessa ja ne
astuvat voimaan
heiniikuun 1998
alusta.

Eliike-Fennian toimitusjohtajaksi
on nimiteny filosofian maisteri.
SHV Rrsro Kausto.

Yhtion varatoimitusjohtaj ak-
si ja vastuulliseksi vakuutusmate-
maatikoksi on nimitetty filosofi-
an maisteri, SHV La.rse Heinid.
Hiin toimii myris toimitusjohta-
jan sijaisena.

Oikeustieteen lisensiaatti,
varatuomari Tarkko Jousi on ni-
mitetty yhtitin varatoimitusjohta-
jaksi vastuualueenaan lakiasiat ja
strateginen suunnittelu.

Sijoitustoiminnasta vastaa-
vaksi johtajaksi on nimitetty val-
tiotieteen maisteri Eero Eriks-
son.

Filosofian maisteri lrmeli
Heino on nimitetty yhtion talou-
desta ja vakuutustekniikasta vas-
taavaksijohtajaksi.

Henkilcistohallinnosta vas-

taavaksi johtajaksi on nimitetty
diplomiekonomi Christer Klci-
rich.

Filosofian maisteri Helvi
Leinonen on nimitetty yhtirin va-
kuutus- ja eliikepalveluista vas-
taavaksi johtajaksi.

Viestinndstd vastaavaksi joh-
tajaksi on nimitetty yhteiskunta-
tieteiden maisteri Outi Talvinen.

Taloustieteiden maisteri,
MBA Jyri Titpper on nimitetty
kenttatoiminnoista vastaavaksi
johtajaksi.

Tietohallinnosta, ratkaisu-
toiminnasta. eldkeneuvonnasta ja
kuntoutuksesta vastaavaksi j ohta-
jaksi on nimitetty valtiotieteen
maisteri Jukka Vainio.

f ousi, Kliirich, Talvinen
ja Tapper johtajina
ryhmttasolla
Eliike-Fennia, Yrittiijiiin Fennia ja
syksyllii 1998 perustettava Hen-
ki-Fennia muodostavat yhdessii
Fennia-rlhtniin.

Varatoimitusjohtaja Tarkko
Jousi ja johtajat Christer Kliirich,
Outi Talvinen ja Jyri Tapper toi-
mivat Fennia-ryhmdn yhteistoi-
mintayksikorssd siten, ettd he
vastaavat johtaj ina omista vastuu-
alueistaan koko Fennia-ryhmiin
osalta. Ryhmiin tietohallintoa
koordinoi Yrittrijriin Fennian va-
ratoimitusj ohtaja M arkku A I av a.

Risto Kausto

Tarkko Jousi

lrmeli Heino

Lasse Heinir)

Eero Eriksson

Christer Kkirich

,srd,

Helvi Leinonen Outi Thlvinen
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Nimityksifr

Jyri Tapper

Jukka Vainio

llmarinen
Ilmarinen on nimittdnyt Dl Timo
Kankurin kiinteistosijoitusjoh-
tajaksi 1.5. 1 998 alkaen.

FK Keijo Kouvonen on ni-
mitetry 1.10.1998 alkaen kehit-
tiimisjohtajaksi tietohallintolin-
jalle.

OTK Siri Kivihuhta on ni-
mitetry 1.10. 1998 alkaen suur-
asiakkaiden vakuutusosaston
osastopiiiillikoksi.

Johtava yliliiiikiiri Timo Aro
on nimitetty tyokyvytt<imyys- ja
kuntoutusratkaisuosaston osas-
topiiiillikoksi L10.1998 alkaen.

OTKJuha Heikkiki jaKTM
Esu Jtitiskeldinen on nimiteny
markkinointipiiiillikoiksi mark-
kinoinnin tukiyksikkoon. Heik-
kilii on aikaisemmin toiminut la-
kimiehenti llmarisen lakiasiain-
osastolla. Jddskeldinen tulee Il-
mariseen Tapiola-Yhtioistii.

Juha Heikkilri

Eldketuruakeskus
Sosiaali- ja terveysministerici on
nimittiiny El2iketurvakeskuksen
edustajistoon 11.2.1998 lukien
johtaja Aila Lindin varamieheksi
lainsiiiidiintoneuvos Anna-Riitta
Wallinin oikeusministeriost6.

Eldketurvakeskuksen edus-
taiisto on kokouksessaan 13.5.
1998 valinnut 1.6.1998 lukien
Eliiketurvakeskuksen hallituk-
seen johtaja Kaarina Knutiin
(ohtaja Keijo Hyvcinen)ja hiinen
varalleen jaostopiiiillikko Antti

Timo Kankuri

Sini Kivihuhta

Esa Jciriskekiinen

Huhtamcien, molemmat Maa- ja
metsdtaloustuottajain Keskuslii-
tosta, toimitusjohtaja Risto Suo-
misen (ministeri Jussi Jdrventa-
us) ja hiinen varalleen jtirjesto-
piiiillikkci Kari Bjdrkldvin. mo-
lemmat Suomen Yrittiijist?i sekii
johtaja Jussi Kallior Metalli-
teollisuuden Keskusliitosta (va-
ratuomari Mauri Moren) ja hiinen
varalleen varatuomari Hanrur
Rautiaisen Teollisuuden ja
Ty<inantaj ain Keskusliitosta.

Keijo Kouvonen

Timo Aro

-1 I
Outi Vciyrynen

lllTytieldkekassa
KTM Outi Vti-wynen on nimitet-
fy laskentaekonorniksi. Hdn on
aikaisemmin tyoskennellyt
UPM-Kymmenen palveluksessa.

f,I
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Alle 55-vuotiaiden
tyti kyvytttim yys vth enty nyt

LETKA PAATTI PAIVANSA
-Nuoria ja keski-ikiiisi5 suo-
malaisia ovat nyt tytikyvyttti-
myysellkkeelli suunnilleen
yhtii paljon kuin ruotsalaisia
ja norjalaisia, Kelan tutkija
Helka Hytti sanoo juuri jul-
kaistussa tutkimuksessaan
"Varhainen eliikkeelle siirty-
minen - Suomen malli".

Suomessa on jiiiinyt viihiille
huomiolle se, ettd tyokyvytto-
myys on huomattavasti vdhenty-
nyt alle 55-vuotiaassa vdestcissd.
kun se muissa Pohjoismaissa on
pdinvastoin lisiiiintynyt.

Helka Hytin mielestd voi-
daan olettaa. ettti sairausperustei-
sia etuuksia tdhdcntdvi politiikka
on Suomessa rnyris tuonut osal-
taan vdeston terveysongelmia
esiin ja hoidon piiriin.

Jatkokysymyksiii heriittiiii
SuomenjaTanskan ero tdssd suh-
teessa. Tanskassa sairausperus-
teisia etur,rksia on kdytetty huo-
mattavasti vdhernntdn kuin muis-
sa Pohjoismaissa, rnutta samalla
Tanska on noussut Poh-ioismai-
den kuolleisuustilastojen kiir-
keen.

Varhaisen eldkkeelle siirty-
misen ja tyon jiittiimisen laajuutta
ja taustatekijoiti Suomessa selvi-
tettiin l5 25 vuoden ajalta suo-
malaisten vdestriaineistojen avul-
la sekd kansainvdlisesti verlail-
len.

Taloudellinen kilpailu
ajaa eliikkeelle

Varhaista tycin jiittiimistd verlail-
tiin eri tuotannonaloilla toisaalta
taloudcllisen kasvun kaudella ja
toisaalta 1990-luvun laman aika-
na.

Ikddntyvien tyosti pois-
jiiiiminen on ollut suoraan riippu-
vaista eri toirnialojen kilpailuti-
lanteesta ja tyovoirnan vdhenti-
misen tarpeesta. 1980-luvulla
varhaiselikkeiden kiiytto oli sitii
runsaampaa. mitd avoirnempi toi-
miala oli kansainvdliselle kilpai-
lulle. Helka Hytti sanoo.

Eniten eldkkeelle siirryttiin
vientiteollisuudesta ja vdhiten
julkiselta sektorilta sekd rahoi-
tus- ja vakuutustoiminnasta. La-
man aikana varhainen ty6n jattA-

minen oli runsainta kriisiin jou-
tuneilla kotimarkkina-aloilla.

- Suomen tdhdnastinen var-
haiseliikepolitiikka on ollut osa
hyvinvointipolitiikka, joka on
liittynyt elinkeinoelimdn raken-
nemuutokseen ja kilpailukyvyn
edistdrniseen. Politiikan on osal-
taan tehnyt mahdolliseksi edulli-
nen ikdrakenne, suomalaisnais-
ten integroituminen nonnaaliin
kokoaikatyohon sekd tyomarkki-
noille tulevien korkea koulutus-
taso suhleessa niiltd poistuviin.

Tutkirruksessa kritisoidaan
"tosiasiallista eliikkcellesiirty-
misikiiii" koskevaa keskustelua ja
osoitetaan, ettd keskimddrdinen
eliikkeelle siirtyjien ikii ei ole
kiiytrikelpoinen mittari eliik-
keelle siirtymisen myohentimi-
sen seurannassa.

Eliikkeellesiirtymisidn sijas-
ta selvitettiin, miten eliikkeellii
vietetty elinaika on muuttunut
suhteessa kokonaiselina.lan rluu-
toksiin.

- Keskimddrdisen elinajan
pidentyminen noin 5 vuodella vii-
meisten 20 vuoden aikana oli ko-
konaisuudessaan kohdistunut el6-
kevuosi in. Keskimddrdinen ilman
eliikettii vietctty ns. aktiiviaika oli
pysynyt suunnilleen samana. noin
56 vuodessa.

Eldkkeelle siinyminen ci
tutkijan mukaan ollut varhentunut
yhd nuorempiin ikdluokkiin. vaan
se oli entistd cnemmdn keskitty-
nyt liihelle virallista vanhuuselri-
keik?iii.

Yhd harvemmat siirtyivrit
eliikkeelle vasta 65 vuoden irissri.
mutta samalla nuoressa ja keski-
ikiiisessii vdestossd tyokykyiset
el invuodet I isiiiintyiviit enemmdn
kuin kuolleisuuden pienenemi-
sen ansiosta eliimiille voitetut
vuodet, Helka Hyfti todistaa.
( Kela)

Maineikas LETKA-ty<iryhmii lo-
petti toimintansa kevddn kiiiinty-
essd kesdksi. Se ehti toimia ja
vaikuttaa kolme vuotta hallitus-
neuvos Tuulikki Haikaraisen kat-
sannon alla. Ryhmiin harteille
asetettiin paatinen velvoite yhte-
niii stiiii tyokyvyttdmyyden miiiiri-
telmiii. Tassa tehtavassddn se ei
onnistunut.

Kiville joutumisen ymmdr-
tiiii kyllii. Julkisen puolen tycinte-
kijiit haluavat pitaa kiinni amma-
tillisesta mddrittelystd. Heille on
tdrked etenkin yksilollinen var-
haiseliike, jonka lievennetfy sddn-
nos oli hinta alennettujen el6ke-
ikien poistamisesta. Tdmd asia on
vielii jiirjestojen tuoreessa muis-
tissa.

Palomieslakon yhteydessd
kiiydy keskustelut naulasivat
kannat lopullisesti.

Hallintoa kehitettiin

Turhaan ei piiiiluvultaan mittava
LETKA kuitenkaan tdyttdnyt kes-
kuslaitosten kokoushuoneita. Se
kartoitti kattavasti ryokyq/tto-
myysj iirj estelmdn nykytilanteen.
Moniin ajankohtaisiin asioihin
tyoryhmii tarttui tottuneella kii-
dellii. Valppaasti se seurasi liihes
kaikkea, mitii ympiiristcissi ta-
pahtui.

LETKAn siipien suojassa
jiirjestyi menettely, jolla turhat
kansaneldkehakemukset este-
tddn. Periaatteessa jdrjestelystd
tuli toimiva, kunhan tyoeldkkeen
mddrdn ennustamisen karikot jat-
kossa kierretdiin. Tyoryhmii halu-
sl nlmenomaan varmtstaa, ettd
ennakkoneuvottelut Kelan ja
tyoeliikelaitosten viilillii edelleen
toimivat, kun niitd tarvitaan.

Kuntoutusasioissa hyviiksyt-
tiin ty<injako Kelan ja ryoeliike-
laitosten kesken. Kuntoutuksen
varhaista aloittamista painotetti in
tavan takaa sek6 korostettiin ylei-
sen ja tyoterveydenhuollon mer-
kityst?i kuntoutuksen kiiynnistii-
misessS.

Niiissii puuhissa keskeisen
aseman sai LETKAn alaty<iryhmii
JENKKA, joka koostui kansan-
eliike- ja tyoeliikejiirjestelmien
asiantuntijoista. Mielleyhtymiin
kautta syntyny nimi kuvaa rei-
pasta tahtia, jossa toitii tehtiin.

LETKA selvitti my<is, olisi-
ko osatyokyvyttomyyselikkeen
aikainen tyonteko vakuutettava,
jolloin se kartuttaisi eliikettii,
enintddn toki yhteensovitusrajaan
saakka. Asia kaatui tdssd vaihees-
sa vakuuttamiseen liittyviin kiiy-
tdnnon vaikeuksiin. Tyomarkki-
naosapuolet lupasivat kuitenkin
vielii miettiii asiaa ensi jouluun
saakka.

Tytille tulifatkaja

Ryhmdmme viitoittamaa polkua
jatkaa vielii toinen, epiiviralli-
sempi tyoryhmd, TYMA nimel-
tddn. Siind ovat mukana vain yksi-
tyisen sektorin ty<imarkkinaosa-
puolet ja varatoimitusjohtaja
Rauno Tienhaara puheenjohtajana
liepeilliiiin joukko kuntoutuksen
asiantuntij oita.

Ryhmiin tavoitteena on saada
tyrieldkekuntoutus alkamaan oi-
keaan aikaan eli kiiytiinnossii ny-
kyistii paljon varhaisemmin. Sa-
malla vdhenevdt ongelmat, jotka
on haluttu liittAa ryokyvyn arvioi-
miseen ja oikean fyokyvytto-
myryden mddritelmdn val i ntaan.

LETKAn yhteydessd tulee
itsestddn esille nimi VILMA.
Eraand LETKAn taustamotiivina
oli vyoryttii2i viimeisen eliikelai-
toksen periaate mycis julkiselle
sektorille. Tietd olisivat tasineet
yhteiset tyokyvyttrimyyden mdd-
ritelmiit. Kun niitii ei syntyny.t, jiii
VILMAkin hamaan tulevaisuu-
teen.

Sit tibi terra levis ...eli ke-
pedt mullat haudallesi.
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L uo pu m i stuen piiiito i m i su ussiin ntiksil m u utetti i n

Luopumistuen pddtormrsuus-
sddnncin laskentuperusteita muu-
tettiin 15.5.1998. Ennen asetus-
muutosta pddtoimisuus mAaritel-
tiin luopujan ja jatkajan osalta ve-
rotustietojcn perustee lla. Nyt
pddtoimisuuden tarkastelu teh-
diiiin yrittiijiitulojen osalta
MYEL/YEL-tycitulon perusteel-
la. Verovertailu siiilyy edelleen
vaihtochlona poikkeustilanteissa,
jollei hakijan MYEL/YEl-tyotu-
lon katsota vastaavan todellista
tilannetta.

Luopumistuen muut ehdot
siiilyviit ennallaan, mutta pddtoi-
misuuden miiiirittely yksinker-
taistuu tulojen osalta.

Luopujalta edellytetiiiin, ettii
hdn on ollut priiitoiminen maata-
lousyrittiijii I 0 edellistii wotta.

Luovutuksen saajan tulee
olla pddtoiminen viljelijii viihin-
tddn seuraavan viiden vuoden
ajan. Myos ty<iaikasddnnokset
ovat ennallaan.

Asctusrnuutos vaikuttaa si-
ten, ette luopumistuen saajat li-
sddntyvdt muutamal la kymmenel-
ld vuosittain. Muutos oikoo sel-
viii viiiiryyksiii, joihin veroverlai lu
johtaa varsinkin velkaisilla tiloil-
la ja metsatiloilla. Muutoksen
myotd maataloustulo, metsdtalo-

ustulo ja liitdnndiset maatalou-
desta tulevat MYEL/YEL:n mu-
kaan samoin kuin muu yrittiijiitu-
lo.

MYEL{ulon tarkistuksia ei
voi kuitenkaan tehdd takautuvasti.
Palkkatyossii kdyvdd ja tuotannon
vdhentdmissopimuksen tehnyttd
asetusmuutos auttaa vain hyvin
harvoissa tapauksissa.

Uusi piitoimisuus
MYEt- taiYEL-tulofen
perusteella

Ensisijaisesti pddtoimisuus mii-
ritelliiiin MYEL- tai YEl-ryotu-
lojen perusteella. Poikkeusta-
pauksi ssa M ela kiiyttiiii verotieto-
ja piiiitoimisuusselvityksissd, jol-
lei MYEl-tycitulo ole ajan tasal-
la.

Jos tilalla on ollut maata-
loustuotannon vdhentdmissopi-
mus, joka on rajoittanut pellon
viljelyii ja koskenut vain osaa ti-
lan peltoalasta luopujan maatalo-
ustuloksi otetaan tiilloin MYEL-
tyotulo, ja muuksi maatalouden
tuloksi luetaan luopujan osuus
vdhentim i ssopi muskorvaukses-
ta.

Vdhentdmissopimuksen te-

kr.1ii, joka on tehnyt koko tilaa
koskevan sopimuksen, jae mite
todenndkciisemmin edelleen luo-
pumistuen ulkopuolelle jo sen
vuoksi. ettei hdn ole harjoinanut
maataloutta luopumistuen hake-
miseen saakka.

Melassa on luopumistuesta
vireillii noin kolmisensataa hake-
musta, jotka ovat saapuneet paa-
osin maaliskuun aikana. Verotuk-
seen perustuva pddtoimisuusver-
tailu tehdiiiin kaikille niille, jotka
tekiviit lopullisen kaupan tai
r,uokrasopimuksen ennen touko-
kuun 15. piiiviiii.

Vireillti olevan ehdollisen
LUTU-hakemuksen voi muuttaa
uuden asetuksen mukaiseksi te-
kemiillii 15.5.1998 jdlkeen uuden
LUTU-hakemuksen, johon liite-
tddn uudet sitoumukset.

Uuden hakemuksen teke-
mistd voivat harkita ne, jotka en-
ndttivdt saada hylkiiyspiiiitoksen
luopumistuen ennakkohakemuk-
seen. Silloin pddtoimisuusvertai-
lu tehdiiiin ensisijaisesti MYEL/
YEl{yritulosta uuden asetuksen
mukaan. Niiihin hakemuksiin tar-
vitaan uusi maaseufuelinkeinovi-
ranomaisen lausunto. (Mela)

muun muassa sairaanhoito- ja
kuntoutusetuudet sekii tyt b^,]t-
tomyyden r.uoksi maksettavan
ansionmenetyskorvauksen. Kor-
vausta ansionmenetyksestd mak-
setaan kuitenkin vasta tapaturma-
eldkevaiheessa, ei pdivdrahana.
Etuudet maksetaan 38 ikd'uuoteen
saakka. kuitenkin aina vdhintddn
l0 vuoden ajan vammautumisesta
tai kuolemasta. Leskeneldkeoi-
keus on myos urheilijan avopuo-
lisolla.

Urheilijan vanhuudenturva
vastaa soveltuvin osin TEL:n mu-
kaista elSketurvaa.

Kunkin urheilulaj in laj iliiton
velvollisuus on huolehtia siit6,
ettd urheilijalle jiirjestetiiiin va-
kuutusturua. Jii{estelmiin toi-
meenpanoa valvoo Tapaturmava-
kuutuslaitosten liitto.

U RH EI LUOI DEN TAPATU RMATURVAAN
PARANNUKSIA

Tyoeliikelait ja tapaturmavakuu-
tuslaki eivdt koske urheilemista.
Siitii on niissd laeissa nimen-
omainen sddnncis.

Urheilijoiden eliikc- ja tapa-
turmaturva on 1.5.1995 alkaen
hoidettu erikseen vakuutuksella.
mistd sdddettiin asetuksella. Tii-
mdn asetuksen mukaisen vakuu-
tusturyan cluudet osoittautuivat
kiytdnnossd kuitcnkin osittain
riittiimdttcimiksi. Puutteena ndh-
tiin nrycis sc. clle yksikilajien ur-
heillat jiiiviit vakuutuksen ulko-
puolelle.

Uusi, entisen asetuksen ku-
moava asetus urheilijoiden elii-
ke- ja tapatumlaturyan jlrjestii-
misestd (21511998) tuli voimaan
1.5.1998. Uusi asetus mm. laa-
jentaa vakuuttamisvelvollisuutta
ja parantaa vakuufusturvaa. Turva
kattaa vanhuuden sekd urheilusta
aiheufuneen tapaturmaisen vam-

T-YUELAKE*'

mautumisen ja perheenhuoltajan
kuoleman.

Urheiluseurojen ja liikunta-
jiirjestojen lisiiksi myds yhtio-
muodossa urheilutoimintaa har-
joittavan yhteiscin, kuten osake-
yhtion, on jdrjestettdvii urheilijal-
le kohtuullinen tuF/a vanhuuden
ja tapaturmasta johtuvan vam-
mautumisen tai kuoleman varalta.

Vakuuttamisvelvollisuus on,
jos urheilija saa seuralta tai vas-
taavalta urheilemisesta veron-
alaista tuloa 56 640 markkaa vuo-
dessa tai pclikaudessa.

Nyt myos yksil<ilajien urhei-
lijan on vakuutettava itsensd, jos
hdn saa urheilemisesta kalenteri-
vuodessa veronalaista tuloa vd-
hintiiiin saman mddrdn.

Tapaturmaturvan taso vastaa
soveltuvin osin tydsuhteisten
tyontekijoiden lakisiiiiteistii tyo-
tapatumaturvaa. Korvaus sisiiltiiri It'tttu Krtt lr'.sttf Lt

il
Uusitnr laskenta-
opas ilmestyy heind-elokuussa.
Oppaaseen on piiivitetty sekii
woden vaihteessa ettd luoden
mittaan tulleet muutokset.

Laskentaopas on tarkoitettu
oppikirjaksi ja kiisikirjaksi eliik-
keenlaskentatietoja tarvitseville.

Opasta on tarkoitus julkais-
ta kahden ruoden viilein. Siinii
pyritii?in luomaan kuva yksityisen
puolen tydelakkeiden laskennas-
ta esimerkkien avulla.

Pii?ipaino on TEL:n mukai-
sella laskennalla, mutta jokaisen
lain erityispiirteet tuodaan myos
eslln.

Opasta voi tilata ennakkoon
Eliiketurvakeskuksen postituk-
sesta, puhelin 1511. Oppaan hin-
ta on entinen eli 30 markkaa kap-
pale.

\1,r,l,rl,l..t Htt \ttttt.tttt
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Major reorganization within
Finnish pension insurance business

The two newcomers to the Finnish pension
insurance market, Varma-Sampo Mutual
Pension Insurance Company and Pension-
Fennia Mutual lnsurance Company, will
coffrmence operations on I July 1998. The
Ministry of Social Affairs and Health gave
its approval to the reorganization ofthe
Finnish pension insurance business in May.
In the process, the major part of the
insurance portfolio of Pension-Varma is
transferred to Sampo Pension, which takes
the name Varma-Sampo, and Pension-Varma
is transformed into a new company,
Pension-Fennia, which takes over the
remainder of the insurance portfolio of
Pension-Varma. With the reorganization.
fwo genuinely competing insurance
groupings, both with non-life, life and
pension insurance operations, were formed
on the Finnish pension market. Varma-
Sampo will be run by Paavo Pitkdnen,
former managing director of Pension-
Varma, and Pension-Fennia will be run by
Managing Director Risto Kausto.

New study shows:
Finnish pension scheme well
equipped to resist external shocks

A recently published Finnish study of
pension financing discusses the
consequences for a small open economy of
a change in pension financing away from
wage-related contributions, towards value
added taxes and capital stock taxes. The
study also analyses the effects by age group,
in order to identify who would be the
winners and who the losers in such a
process.

The method of financing applied in the
Finnish pension scheme is that of partial
funding. This method of funding together
with the fact that the pension scheme attains
maturity only gradually means that the
demographic structure has an influence on
the burden ofcosts arising from the pension
scheme. Thus, the pension expenditure rate
is higher when the srnall age groups
participate in the labour market and the
large age groups are retired than under

opposite conditions. This fluctuation in the
pcnsion expenditure rate could very well be
financed by means other than wage-related
contributions. Considering that an open
economy also has to adjust to shocks frorn
abroad it was thought that alternative means
of funding would be more sustainable in
conditions of interest rate shocks or export
demand shocks beyond the control ofthe
country. The aim of the study was to
examine how the Finnish economy would
respond to a tangible reduction in the
employers' pension contribution and a
consequent move towards alternative
sources offunding, such as value added
taxes and capital stock taxes.

According to the study, a move towards
a policy of funding based on value added
taxes and capital stock taxes cannot be
justified by economic considerations.
Imposing taxes like a robot tax on the
capital stock are, in the end, likely to lead to
a decline of business. with severe
repercussions for the whole economy,
although the short-term effects may be
beneficial to the active working population.
An increase in the rate of the value added
tax woul4 indeed have certain beneficial
effects for the economy, including higher
wages and a higher degree of saving in the
economy.

The study also found that the pension
scheme is well equipped to resist such
external shocks as interest rate shocks and
export demand shocks possibly arising in
EMU, whatever the financing method
adopted.

It was established that those of working
age adjust more easily to a change of
funding policy than elderly, retired people.
Those over 50 would in any case, be the
losers. whereas the future gcnerations
would clearly benelit as economic activify
would remain on a high level and the young
would have time to adjust to more expensive
living.

Measures of social policy effective
against poverty cycles

A cross-country comparison ofpovcrty at
old age reveals huge differences in the
living standard of elderly people of
diflerent countries. Poverty at old age is

most widespread in the United States and
the United Kingdom, whereas the elderly
people of the Netherlands, the Nordic
countries and Canada generally run a
smaller risk of poverty. The differences are
largely attributable to the social policy, or
more specifically, the pension policy
pursued. Thus, in countries with low or no
universal pension coverage, such as the
United Kingdom and the United States,
poverty usually sets in at retirement.
whereas in countries with a high level of
coverage, such as the Netherlands, the
Nordic countries and Canada, retirement
will not cause a substantial drop in income,
and even those who live in poverly have a
fairly reasonable standard of living
compared with the poor of most other
countries.

A diachronic study shows that a quarter
of a century back in time poverty at old age
was equally common in the Nordic
countries as in Canada and the United
States, which were regarded as rather
backward in terms of social policy. Thus, in
most countries, the development of social
policy has influenced poverty cycles. For
instance, in the Nordic countries, the
introduction of pension schemes and
improvements in pension benefits have
fairly efficiently eliminated poverty at old
age. Household surveys spanning over three
decades bear witness to a huge change in the
approach to social policy in Finland, which
has levelled offthe poverty cycles. Now,
instead, the young have become the age
group with the lwoest income, in Finland as
elsewhere. It can, thus, be said that
permanent povefty at old age has turned
into passing (?) povefiy at youth.

Solvency of. pension insurance
companies improved in 1997

The result olthe pension insurance
companies totalled FIM 6.7 thousand
million in 199'7. To this comes the
difference between the interest assumption
and the discount rate ofFIM 3.1 thousand
million directed to the solvency margin,
pension promises made honoured.

Eija Puttonen
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f uLKr NEN
SALAISUUS

Eldke-Eetu on
mukava, joskus
hiukan cireci vanha
herra vai rouvako
lienee, joka nimi-
merkkinsri anta-
masta suojasta
esittriri mieli-
piteitcicin

Elcike-Eetu

Kimmastuneempana kuin koskaan Eetu soitti lankomiehelleen,
juristille, jolla on hyvii virka tytieldkelaitoksessa.

Minkd maan valtakunnan laki tiima tiimmoinen on? Eli yksi-
tyinen onkin nyt julkista, vaikka kaikessa piti va{eltaman yksityi-
sygtd?, kysyi Eetu.

- Varmaan tarkoitat tuota lakia viranomaisen toiminnan julki-
suudesta,jokavastikddn meni eduskuntaan. Juu-u, sehdn on se laki,
jota valmisteltiin tarkoin julkisuudelta piilossa. Tyoeliikelaitosten
on nyt mddrd astua pdivdnvaloon - kuin peikko luolastaan.

-Mikii on se taikasana, joka sytyttiiii teman julkisuuden va-
lon?, ihmetteli Eetu.

-Niitii on perati kaksi, valisti juristituttava: "kuka hoitaa jul-
kista tehtavaA", "ken kayttiiA jukista valtaa". Pykiiliissii sanotaan
asiat halki.

- Oho, sanoi Eetu, taytyypa mennd kolistelemaan Puron po-
rukan ovia. Kysyd, ettd josko herrat hommaa hoitaessaan kdyttdvdt
julkista.valtaa. Mennd ja manata ulos taikasanat.

- Ald mene, sanoi juristi. Ei se pykiilii nyt tiimmoistd tarkoita.
Eikii Eetu mennltkddn.
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