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AJASSA
ArrnHolw
VASTAAN TUOMIKOSKI

Aktuaarr;ohtaja Jaakko Tuon.rikosken
mielestd suomalaisten eldkerahojen sijoit-
tamisen taytyy olla tuottavaa ja turvaavaa.
Samaa mieltd on alivaltiosihteeri Johnny
Akerholmkin. Mutta hiintii kiukuttaa se,
ettd ulkomaiset elhkerahastot ovat hankki-
neet 45 prosenttia suomalaisista osakkeis-
ta haltuunsa ja kirjanneet parissa vuodes-
sa 90 miljardin markan arvonnousut. - Mi-
ten suomalaiset yhtiot aikovat ehtiri mu-
kaan? hiin kysyy.

RUOTSIN VANHUUSELAKE
JA TYOKYVYTTOMYYSE LAKEUUDISTUVAT 7

Ruotsin eliikejiirjestelmrit uudistuvat. Sen
mukaan esimerkiksi lakisddteinen vanhuus-
el 2ikej rirj estelmd koostuu tuloperustcisesta
eldkkeestd, jota takuueldke tdydentdd. Tu-
loperusteinen eldke muodostuu ansainta-
elikkeestd ja sr.loituseliikkeestd.

OSA-AIKAELAKKEESEENPARANNUKSIA 16

Ensi heiniikuun alusta osa-aikacldkkcclle
voi piiAstii jo 56-vuotiaana. Myris osa-ai-
kaeldkkeen ja sen jiilkeisen tyokyvytto-
myyseldkkeen mddrdytymisehtoja paran-
netaan.

VAKUUTUSOIKEUS _ 80 VUOTTA
MUUTOKSEN TUULISSA 23

Viime vuonna 80 vuotta tayttenyt vakuu-
tusoikeus on julkaissut juhlakirjan "Muu-
tokset tr.rulet". Kirja johdattelee lukijansa
juhlapiiiviin sankarin eri vaihcisiin.

PUHEENVUORO
ELAKKEET SUOJAAN2 POLIITTISILTA RISKEILTA

ETLAn tutkimusjohtajan Jukka Lassilan
rnielestd jakojdrjcstelnriin pcrustuvissa
eliikkeissii poliittinen riski on suuri. Hen-
kilokohtaiset eliiketilit olisikin otettava
kiiytt<ion tuleviin cl iikkc isiin kohdi stuvan
poliittisen riskin pienentdmiseksi.

ITSE ASIASSA KUULTUNA
LrlsA KUNTULLE ENSTTVTMATNEN
TAYSI TYOELAKE 6

Kirjanpitiijii Liisa Kunttu sai ensim-
mdisend Suomessa tdyden 60 prosentin
vanhuuseldkkeen. Samalla tyoeliikejZir-
jestelmd sai kasvot, ja ne ovat Liisa Kuntun
kasvot, julisti toimitusjohtaja Matti Uimo-
nen.juhlalounaalla.

YLlpPrsToJEN
ELAKETUTKIMUKSET 1O

Kyselykierros sosiaalipolitiikan professo-
reilta vahvistaa ndppituntuman, ettei yli-
opistoissa ainakaan eldkctutkimusten
miiiiriil lii proystiii I I ii.

FAKTAA
ENSI VUONNA EUROON 13

Euron toteutumisesta saadaan varmuus
toukokuussa. Jo nyt euroon valmistaudu-
taan kiihtyviillii vauhdilla. Sama tahti on
meneillddn eliikelaitoksissa, vaikka en-
simmdisct euroeldkkeet maksettaisiin-
kin vasta vuonna 2002.

FAKTAA
ERI ELAKEJARJ ESTELM IE N4 SYNERGIAA HAETAAN 14

Kansainvdlinen eldkekeskustelu painot-
tuu nyt siihen, miten vdhimmdiseldke, an-
siosidonnainen eldke ja vapaamuotoiset
jiirjestelyt voitaisiin yhdistiiii siten, ettd
kokonaiseldke olisi yksilolle mahdolli-
simman riskiton.

YR ITTAJAN SOS IAALITU RVA
PUHUTTAA EUROOPASSA 20

Yrittiijyys yleistyy Euroopassa. Samalla
yrittdminen muuttaa muotoaan ja riskit li-
sddntyvdt. Sen myotd viridd keskustelu
yrittiij ain sosiaaliturvasta.

HUOMTSEN T{oKYKY ..
-PROJEKTI PAATryMASSA 22

Huomisen tyokyky -projekti on laajan
koulutuskampanjan avulla etsinyt suoma-
laisille tyopaikoille ja terveydenhuoltoon
uutta toim i nt atap aa, j os sa tycintek ij iin tyo-
ja toirnintakykyvystii huolehdittaisiin pa-
remmin. Kampanjaa on toteutettu vuosina
1996 - 1998. Koulutukseen on osallis-
tunut yli 2l 000 henkiloti.

PIENTYONANTAJIEN
PAPERISOTA HELPOMMAKSI 26

Pientyonantajat saavat keskitetysti tiedot
tycinantajavelvoitteista tyovoima- ja elin-
keinokeskuksilta jo tdnd vuonna. Selvitys-
mies Tanskasen ehdotuksista se totcutuu
ensimmdisend. Ehdotusten tarkoituksena-
han on yksinkertaistaa pientyonantajien
sosiaalivakuutusmaksujen hoitamista.

T-weuxr*



E

J

TUTKlTTUA
TIETOTEKNIIKKA
- MIESTENKO MAAILMA? 17

Tietotekniikkaa kiiyttiiviit yhtiilailla sekd nai-
set ettd miehet, mutta silti se on leimautr.rnut
miesten alueeksi. Miksi?

Ruotsin eldkeuudistuksen varsinainen uutuus on vakuutetun yksilollinen eliike-
tili. Siihen kertyviii varoja vakuutettu saa itse sijoittaa haluamaansa rahastoon
hyvdn tuoton toivossa. Jos valittu rahasto ei tuotakaan odotetusti, sifd voidaan
vaihtaaja kokeilla onnea seuraavassa rahastossa. Yksilollisillii tileillii kasvaa
niin sanottu sijoituseliike, jolle ei maarata mitiiiin viihimmiiistuottoa eikii vii-
himmiiismiiiiriiii.

Ansiofyostii, opi skeluaj asta j a viihiin kaikesta maksetaan vakuutusmaksu-
ja, joilla rahoitetaan nykyiset juoksevat eldkemenot. Ndmd maksut kirjataan
laskennallisille eliiketileille ja ne karhrttavat niin sanottua ansaintaeldkefie. An-
saintaelSke lasketaan maksettujen maksujen perusteella. Siitii tulee uuden jiir-
jestelmdn iskulause "raka r<iren", suora putki maksujen ja eliikkeiden v?ilille.

Eikii naapurimaan hyvd vielii tiihiin lopu. Erilliiiin lakisdiiteisestd eliiketur-
vasta on sopimuspohjainen lisdeldkevakuutus, ITP ja SAI-LO sekii valtion ja
kunnan sopimuseldkkeet. Niiitii ei yhteensoviteta mitenkddn lakisii?iteisten
eliikkeiden kanssa, vaikka ne kattavat liihes kaikki palkansaajat.

Niille ruotsalaisille, jotka ovat pienipalkkaisia, olleet vain vdhdn alkaatai
eivdt ole olleet lainkaan tyoeliimiissii, annetaan takuueliike. Sen suuruus on ny-
kylaskelmien mukaan noin 4 500 markkaa kuukaudessa veronalaista tuloa. Ta-
kuueldke rahoitetaan kokonaan verovaroin.

Ruotsalaisilla on ollut ja on vastaisuudessakin niin yltiikylliiisen hyvii elii-
ketaso, ettd siihen mahtuu viihiin pelihenkeii sijoituseliikkeen muodossa. Jos
vakuutetun valitsema sijoitusrahasto romahtaa, ei hiitiiii, muut eldkkeet pelasta-
vat eldkeajan toimeentulon.

Suomalaisten eliikkeissii ei ole pelivaraa, koska eliikeliiistemme keskimii.ii-
rdinen tulotaso on paljon alhaisempi kuin Ruotsissa. Siniinsii yksilollisten elii-
ketilien perustelut liipiniikyvyyden ja sitouttamisen lisiiiintymisestii ovat kanna-
tettavia paamddtid. Meikiiliiisissii oloissa samaan tavoitteeseen voitaisiin pyr-
kiii muilla keinoin. Vakuutettujen ja jiirjestelmiin vdlistd vuorovaikutusta ja in-
formaatiota voitaisiin lisdtd, elakeote voitaisiin liihettiiii jokaiselle kerran luo-
dessa, Internetin kaikki mahdollisuudet hyodyntiiii. Eliikeyhtitiiden informaa-
tiota sijoitustoiminnastaan voitaisiin lisiit2i ja suunnata sitii selkokielisesti paitsi
vakuutuksenottajille, mytis vakuutefuille.

Eliikejiirjestelmdmme nykyila ei vaadi radikaaleja muutoksia Ruotsin
malliin. Voimme kaikessa rauhassa seurata naapurin eldkelaboratorion tuloksia
ja ottaa perusteellisen harkinnan jdlkeen niistii parhaita kiiyttoon. Vastapalvelu-
na voisimme kertoa, mitii etuja saadaan kun koko el[kejiirjestelmii on yhteniii-
nen kokonaisuus ja mith tarkoittaa viimeisen laitoksen periaate. My<is tietotek-
niikan alueella voisimme ystiiviillisesti antaa hyvi6 neuvoja, olemme niissS asi-
oissa edelliikiivij oitii.

Ieite hattuun
Ruotsin ihailussa

OSASTOT
AJANKOHTAISTA
ULKOMAILTA

LUKIJAN KYNASTA

TIEDOKSI
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Kuinka kall iiksi kansakunnan

tulevaisuus oikein tulee?

Kuinka huolehditaan

nykyistiiki n su u rem masta

elakelaisten mddriistd ?

Kuinka tehokkaasti suuria

eldkerahoja kyetAdn TEL-

jiirjestel miissi ho itamaan ?

Erityisesti, kun etuudet on

piiiitetty etu kdteen ? Ku n

veroastetta ei voida nostaa,

mutta elakemaksut ovat

NOUSEMASSA

6 - B prosenttia?

Kysymykset ovat valtiovarainministericin ali-
valtiosihteeri Johnny,l.kerholmin, eikii ihme.
Etta juuri hdn on osallistunut eldkekeskuste-
luun aktiivisti, on luonnollista: valtiovarain-
ministerion ndkokulmasta on tietysti hanka-
laa, kun eldkemaksu on selvisti korottamassa
veroluontei sia maksuj a. Verokiilaa kuitenkin
pitiiis^i kyetii pienentdmddn.

Akerholm on saanut vastaansa kovan kri-
tiikin ; eliikemiehet toq'uvat mielelliiiin j iirj es-
telmdn ulkopuolisten epiiortodoksit kysy-
mykset ja mielipiteet.

- Vaikken suinkaan ole eliikejiirjestelmdn
perusteita jiiyiimiissii. Piinvastoin: TEL-jiir-
jestelmii on historiallisesti erittiiin fiksusti aja-
teltu. On kuitenkin pakko katsoa eteenpdin.
Eliikkeet on luvattu, mutta paljonko todelli-
suudessa onjaettavaa?

,"1 I ira I nrts i * tttt'i .l*h n ny .I l;t yh*i m l*ntma-ttt-
le l*-iliilan *olurrffer iiin{i taprtukrr:.\sa. *tui
h r.: xi lA-rr,r: t I i {;* ! u n' ts tz nt h * i I a k'i. s t u t,.r rrtua
jr *a i dt'i *sr t I m$rs t r I kotr;ut tl i n*n.
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Tuoml[o$kl
Ilmarisen aktuaarijohtaj a Jaakko Tuomi-

ko sken mielestd etuusperusteinen tyoelakej ar-
jestelmii on yhii hyvii, ja sen puolesta on tehty
selvd valinta. Etukdteen on pddtetty eliikkei-
den tasosta, ja sitten katsotaan. miten ne ra-
hoitetaan.

Liihiriskit hallitaan
paremmin kuin kaukaiset

Herrojen ndkemyksissd ei ole eroa, mitii elii-
kerahastojen sijoittamiseen tulee. Mahdolli-
nen EMU-ratkaisu poistaa valuuttariskid, ei
kuitenkaan esimerkiksi dollaria tai Kauko-
idiin valuuttoja vastaan. EMU kasvattaa ja
helpottaakin sijoitusten hajautusta, mutta
kumpikaan ei usko suomalaisten eliikesijoi-
tusten nopeaan kansainvdlistymiseen:

Liihiriskit tunnetaan aina paremmin
kuin ulkomaiset, painottaa kumpainenkin.

Akerholm muistuttaa, ettd koko maailma
etsii ja tutkii esimerkiksi tunnettujen merkki-
tuoteyritysten riskejii. Valinnoissa tarvitaan
erikoisosaamista, ja parhaiten tierysti tunne-
taan liihiriskit. Ulkomaisia sijoituksia varten
erityisosaamista pitiiisi ostaa: - Miksikiis ei,
mutta sekin maksaa ja syo helposti merkittii-
vdn osan tuotoista.

Tiromikoskeakaan eivdt EMUn saati kau-
kaisempien pddomamarkkinoiden niikymiit
hiiikiiise. Hdn uskoo eldkelaitosten osakesi-
joitusten kasvavan hitaasti mutta varmasti. ja
arvioi niiden miiiiriiksi parin kolmen vuoden
kuluessa noin 20 prosenttia.

KVTEL:n malli
edellyttiiii verotusoikeutta

Tuomikoski ei Akerholmin tapaan pidii Kun-
tien eldkevakuutuksen tapaa hoitaa eldkera-
hastoja sopivana yksityisen sektorin tyoeliike-
jiirjestelmiille.

Kuntien eldkevakuutus toimii kuin sijoi-
tusrahasto. Akerholmin mielestd se on teho-
kas ja yksinkertainen, Tuomikosken mielestd
'kasa rahaa'. Paljon rahaa on sijoiteffu osak-
keisiin, ja tuotto on ollut hyvii.

- Kuka kiirsii, jos sijoitustoiminta me-
neekin hullusti? kysly Tuomikoski. - Jos

.,tktuuttt'ijohtulu Jaukko Ttroniktsl;i ptutlu.s-
t a u n,6 e I ii kej ti r j e s t e I m tin p c nr s t e i I u tn r t n i t n ut -
k a i s u u t I e n u h a I I u ki t t : y ks i t t k e rt tt i,s onp i ru has -
tottwlli ttli.si t,ularulcltujen liunnulla selt,ii.sli
tut'v0ttontempi.
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Kuntien eldkevakuutus hukkaisi kaiken, on-
gelma olisi hoidettavissa nostamalla veroja.
Kunnilla on verofu soikeus.

Jos Ilmarinen menettelisi samoin, mitd
tehtiiisiin, jos rahat hukattaisiin? Voitaisiin tie-
tysti pienentiiii eliikkeitii tai nostaa maksua tai
molempia, mutta ne eivdt ole hyviii vaihtoeh-
toja.

- TEl-jiirjestelmdssd on tdssd suhteessa
ongelmana sekin, ettd eliikelaitoksia on kym-
menid. Ne eivdt voi eliiii kuin porsaat pellossa
ja luottaa siihen, ettd muut maksavat, jos sat-
tuu kdymddn kehnosti, napauttaa Thomikos-
ki.

Eliikelaitoksilla on yhteiset pelisiiiinnrit,
ja rahastoinnit perustuvat klassiseen henkiva-
kuutusmatematiikkaan. On esimerkiksi yhtei-
nen vastuuvelan kdsite. Vastuuvelan tdytyy
olla kateffuna viimeistd pennid myoten.

Tdstd seuraa, eftd kun sijoirusten - eriryi-
sesti riski- eli kiiytiinnossd osakesijoitusten -
arvot heilahtelevat, niitd tasapainottamassa
tiiygy olla erityinen toimintapddoma puskuri-
na arvonmuutoksia vastaan. Tiitii toiminta-
pdSomaa kasvatetaan piklcuhiljaa. Ilmarisen
toimintapddoma on yli 15 prosenttia vastuu-
velasta.

U lkomaiset eliikerahastot
rahastivat Suomessa

Tiromikosken mielestd suomalaisten eldkera-
hojen sijoittamisen tiiyfyy olla tuottavaa, mut-
ta myos rurvaavaa. Ihan samaa mieltd on
Akerholmkin. mufta hdntd selvdsti kiukuttaa
se, ettd ulkomaiset eldkerahastot ovat paitsi
hankkineet 45 prosenttia suomalaisista osak-
keista haltuunsa ja kiry'anneet parissa vuodes-
sa 90 miljardin markan arvonnousut. - Miten
suomalaiset yhtiot aikovat ehti6 mukaan? hdn
kysyy.

Tuomikoski muistuttaa, ettii hiljan HEX-
indeksistii katosi kolme neljdsosaa. Nyt hin-
nat ovat nousseet 7-kertaisiksi. - Siinii olisi
tuommoinen l0 prosentin toimintapddoma
sulanut helposti...

Tuomikosken mielestd nykyisellii hinta-
tasolla tuotot eivdt endd ole kovin kummoiset.
Tiiytyy muistaa, ettd mitd kalliimpi osake, sitd
pienempi tuotto: osinkoprosentit maksetaan
yhtion piitiomalle, ei porssikurssille. Arvon-
nousuja ihastellessa on hyvii muistaa, ettd
hyoty realisoituu vain osakkeiden myynnissd.
Sita paitsi mikd nousee, tulee jonain piiiviinii
myos alas. - Entiipii jos nyt olisikin viisasta
myydii? hiin heittiiii.

Ilmarisen maksutulosta rahastoituu noin
kahdeksan miljardia vuodessa. Rahoista suu-
rin osa eli puolet on sijoitettu joukkovelkakir-
joihin, l0 l5 prosenttia osakkeisiin ja 10 -
I 5 prosenttia kiinteistoihin.

-Kiinteistrisijoituksissakin pelisii5nnot
muuttuvat koko ajan. Ilmarisella on2626
asuntoa, jotka on rakennettu milloin aravilla,
milloin korkotuella.

Tiromikoski pohtii mycis sitd, voitaisiin-
ko kirjanpidon kautta lieventdd toimintapdd-

oman suumusvaatimuksiin: - Jokaista mark-
kinahintojen notkahdusta ei ehkii olisi ihan
viilttiimiitontii ki{ ata.

Rahastomallilla on
nuria puolensa

Eliikeyhtioiden nuorallatanssi tuottavuuden ja
turvaavuuden vaatimusten kanssa askarruttaa
Akerholmia erityisesti jiihmeytensii vuoksi.
Hiinen kiisityksensd mukaan laitosten sijoi-
tusjohtajien pitiiisi kyetii nykyistii aktiivim-
paan ja tuloshakuisempaan tradingiin, sa-
maan tapaan kuin Suomea rahastaneet ulko-
maiset eldkerahastot. Siihen sijoitusrahasto-
malli olisi omiaan: -Rahaston itsensd ei ole
mddrd rikastua, vaan tuotot kuuluvat edunsaa-
jille eli vakuutetuille.

Aktiivista salkunhoitoa vastaan Tuomi-
koskella ei ole mitddn. Niistii ulkomaisista
eldkerahastoista, jotka ovat ostaneet muun
muassa suomalaisia arvopapereita, joku saat-
taa toimia siten kuin Yhdysvalloissa on taval-
lista: Eldkerahasto raportoi tuloksestaan nel-
j dnnesvuosittain, ja asiakkaat tutkivat tarkasti,
mikd on hoitanut asiansa parhaiten. Varat siir-
retddn nopeasti korkeimman tuoton perddn.

Seurauksena on se, ette suuret sijoitukset
ovat muuttuneet perin lyhytaikaisiksi. Erityi-
sesti Suomen kokoiseen maahan siirretfynd
pitkdn rahan markkinat niiivettyisiviit, mikii ei
taas ole yritysten kannalta toivotlavaa.

EMUn vaikutukset
ovat io alkaneet

Akerholm korostaa Tuomikosken tapaan, ettd
ainoa suuri viisaus on hajauttaa sijoituksia -
ei siis kaikkia munia yhteen koriin. Siihen on
avautumassa entistd luontevampia mahdolli-
suuksia, silld Euroopan rahoitusmarkkinoi-
den fukkumarkkinat ovat muuffumassa euro-
pohjaisiksi: Suomen Pankki siirryy euroon,
pitkien lainojen markkinat, samoin osakkei-
den porssinoteeraukset. Suuret kansainvdliset
yritykset vaihtavat laskutuksensa euroon.

- EMU-jtiseryys on paitsi tekninen myris
strateginen haaste: sijoittajan liikkumavara
paranee. vakuuttaa Akerholm.

Ttksti:
.loltuttuu (iuruut

I{uvut:
C'-G Hagstriim
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Henkilcikohtaisista eliiketileistii
on ilahduttavan laajasti keskustel-
tu viime aikoina. Mutta keskustelu
on pyoriny aivan liikaa sijoitus-
riskeissii ja liian v[hiin eliikej?irjes-
telmdn ltipiniikyqgydessii ja poliit-
tisissa riskeissd.

Todenniikciisenii tulevana
eldkkeensaajana olen huolissani
erityisesti poliittisista riskeistii.
Palkkaty<in verotus niiyttiiii siiily-
vdn kirednd vielii pitkiiiin. Nouse-
vien eldkemaksujen tulevaisuu-
denkuva ei ole houkutteleva.

Nykyisessii eliikejiirjestel-
mdssd maksujen nousua voidaan
viihentiiii leikkaamalla elZike-etu-
ja. Viime ruosina niitii on jo leikat-
tu ja havaittu, ettd helpostihan se
kiiy. Tulevaisuudessa leikkauksia
helpottaa se, ettd muuallakin, eri-
tyisesti manner-Euroopassa,
efuuksia alennetaan.

Jakojtirjestelmiin perustuvi s-
sa eldkkeissd poliittinen riski on
suuri. Henkilokohtaiset eliiketilit
olisikin otettava kayffoon tuleviin
eliikkeisiin kohdistuvan poliittisen
riskin pienentiimiseksi.

Hyvii tapa pienentdi riskejii
olisi siirtyii maariteltyihin maksui-
hin perustuvaan eliikejiirjestel-
mddn. Vanhuuseldke mii?iriiytyisi
itse maksetuista maksuista ja niille
kertyneistii korkotuotoista jaettu-
na arvioidulle eldke'r,uosien luku-
miiiiriille. Henkiltikohtaiset eliike-
tilit ovat keskeinen osa tdllaista
jiirjestelmiiii.

Olennainen lisiipi irre nykyj iir-



KOLUMN

JUKKA LASSILA
E li n kein o e liim ti n t ut kim u slaito ks e n
tutkimusjohtaja

Elekkeet suoiaan
poliittisilta riskeihe
jestelmiiiinverrattunaoneliiketi- Verotukseenkinliitti,ryiinris-
lin omaisuusluonne. El?iketili oli- kiii voitaisiin haluttaessa pienen-
si henkilokohtaista omaisuutta. Ei tiiii. Eliikkeitii voisi verottaa heti,
tosin aivan samalla tavalla kuin eiki vasta silloin, kun eldkkeen-
pankkitilit. KeWd, eli tililtii nos- saaja saa rahat. Harvoin pankkiti-
to, olisi tiukasti sddnnristeltyd: ra- lillekiiiin voi bruttopalkkaa tallet-
haa pitiiisi riitt2i[ eliikewosille. taa. Tilevaan verotukseen liitry-
Tdmd vaatisi myos tallettamisen vdstd epdvarmuudesta ei voida
pakollisuutta. Harkitusti eliiketi- piiiistii millii?in kokonaan eroon.
lejii voisi kiiyttiiii vakuuksina, Verottaja voi esimerkiksi asettaa
mikd taas an- omaisuusveron
taisi yksikiille kertyneelle elii-maksuvalmiutta ketilin saldolle.vaarantamatta Nylryisin Eliiketilin
kuitenkaan maksujennousua kiiytt<ionotto li_elfikkeitii. voidaan vlhentiiii siiisi eliikejiir-
Elini[n pituu- Ie-ikkaamalla eliike-etuja. jestelmiin ym-
teen liitryvti epii- Viime_ vuosina etuja on jo mArrettAvyitte
varrnuus puoltaa leikattu ja havaittu ja HpinAklriy-
sitii, enii koko ti- sen kdlvin helposti. ia. Se myOs sLt_
lid ei voida an- ventdisi yhteyttii
taa perinnoksi; omien maksu-
ainakin tietty minimisumma on jen ja oman eldkkeen viilill[. Sa-
muutettava luotuismaksuksi mallaselievittiiisieldkemaksui-
eliikkeelle jii2ittiessii. Muilta osin hin liittyvia kannustinongelmia.
eliiketili olisi henkilokohtaista Jos eldke halukan mieltiiii
omaisuutta, paljon selvimmin osaksi palkkaa, joka on vain siir-
kuin nykyinen tyostii karttuva retty tulevaisuuteen, olisi hyvii
eldkeoikeus. Omat maksut kartut- tietiiii palkan maara. Jos palkan-
taisivat omaa tilia. Poliittinen ris- saaja mieltiiii yhteyden nykyisten
ki viihenisi nimenomaan siksi, eldkemaksujen ja tulevan oman
ettd ansaittu eldkeoikeus miellet- eldkkeen viilillii, osa eldkemak-
tiiisiin nykyistd enemmdn itse susta saadaan ajatuksellisesti pois
maksetuksi. verokiilasta.

Eliikeliiisille kohdistuu kai- En halua moittia nykyjiirjes-
kissa oloissa poliittisia riskejii. telmiiii liikaa, mutta yhteys mak-
Jos joskus tulee uusi suuri lama, sujen ja eliikkeiden vdlilld on tar-
piiiittdjdt osoittautuvat yhtii kek- peettomaa loysd.
seliiiiksikuinedeltiijiinsiikin.Jul- Miiiiritelryihinmaksuihinpe-
kisille palveluille voidaan koh- rustuva jiirjestelmii ajatellian
dentaa kasvavia kiiytttimaksuja. yleensd tiiysin rahastoivaksi.
Verottaja voi napsia ylliittiiviin Mutta se ei ole viilttiimiitontii.
suuria osia mycis el?ikkeistii. Ja Tiiyttii rahastointia ei tarvita hen-
niin poispiiin. Mutta tdsfd ei seu- kil<ikohtaisten tilien tapauksessa-
raa, ettei eliike-etujen tasoa kan- kaan. Rahastot voivat olla aivan
nattaisi yrittaa tehda vaikeammin laskennallisia.
manipuloitavaksi. Tutkijan maailmassa siirty-

minen miiiiriteltyjen maksujen maksattaminen aina saman perio-
eliikej2irjestelmddn tapahtuu seu- din tyoikiiisillii. Ja kun uusi, mdd-
raavasti: Otetaan kollektiivinen riteltyihin maksuihin perustuva
vastuu nykyisten eliikkeiden jiirjestelmii olisi noin puolen
maksusta, eli rahoitetaan ne ve- wosisadan kulutfua kokonaan
lanotolla, jolla on tarvittaessa val- kypsynyt, ikiiluokkien kokovaih-
tion takaus. teluiden ongelma eldketurvan

T6std eteenpdin eldkemaksut osalta olisi suunnilleen hoidettu
kiiytetiiiin henkiltikohtaisiin elii- pois.
ketileihin silti osin kuin niitii ei Kokonaan ongelma ei tieten-
tarvita tyokyrryttomyyseliikkei- kddn poistu, kun talouden kehitys
den ja vastaavien maksamiseen ja viiistiimiittii riippuu viiestokehi-
liian v?ihiiisen rahastoinnin, tdy- tyksestiikin.
teen rahastointiin verrattuna, ai- Tietysti eliiketilien pitiiisi jo-
heuttaman korkotulojen puuttu- tain tuottaakin. Kokonaisuudes-
misen korvaamiseen. Kaikista ja- saan rytielekerahastoilta pitiiii
kojiirjestelmiin elementeistl ei vaatia mahdollisimman hyviiii
siis piiiistii eroon, mutta niitii voi- tuottoa sovitulla riskitasolla. To-
daanolennaisestipienenfdd. teutuvatuottovoidaanjakaahalu-

Nykyisess[ jakojiirjestelmiis- tulla tavalla henkilokohtaisten ti-
sd suurten ikiiluokkien eliikoity- lien ja rahastojen kasvattamisen
misen seurauksena syntyve TEL- viilillii.
maksun nostamistarve uhkaa Eliiketilien tuotto voidaan si-
ajoittua vain l[hivuosikymmeni- toa osittain tai tiiysin esimerkiksi
nii tyoikiiistenmaksettavaksi. palkkojenkehitykseen.Tiilliisuo-

Minusta se kannattaa jakaa jaudutaan tietynlaisiin sukupol-
pitemmiille ajalle. vittaisiin riskeihin, joilta jakojiir-

1990-lu- jestelmii periaat-
lun laman ai- teessa suojaa pa-
ollu. suurta oma eliiketili lisiiisi remmin kuin
ylersoa on va- ---,;;;";-i;;;--"' puhdas rahasroi-i::'*.',,::* ,nJiliil,TH1li" va jerjesterma

:LL^ lii::,' serventaisi yrrteytta Eliikkeiden sito-
velKa on rasl-.-; - -,--,;:;,-, maksujenjaetiikkeenviilillii. minen . palkkoi-
l"F .,, katkrlle iamatta se lievittiiisi hin onkin men-
y::li': tY: eteremaksuihin liittlvin neisvvdessa ollut

f]*'" ,1: t<annustinongetmia. jiirkeviiii'
kauan kurn Sijoitustuottojen
velka mah- hakemista taas
dollisestimaksetaanpois.Tyoelii- puoltaa rahoitusmarkkinoiden
kerahastojen pieneneminen vas- huima kehitys ja muun muassa
taa tdssd mielessd julkisen velan se, ettd tulevaisuuden inflaatioris-
kasrua. kit vaikuttavat pienilt?i. Sijoitus-

Korkomenot maksajaa kohti tuottojen ja riskien jakamisessa-
riippuvat nekin maksajien luku- kin henkilokohtaiset eliiketilit an-
mddristd, mutta rasitus on pie- tavat pikemminkin uusia mahdol-
nempi kuin koko eldkemenon lisuuksia kuin luovat uusia uhkia.



Vain joka kahdeksas ihminen sadasta tydssd 65-vuotiaaksi

Liisa Kunttu sai ensimmflisene
tiiyden tytielflkkeen
Ensimmdinen
tdyden 60
prosentin
van hu useliikkeen
saaja on
kirjanpitiijii
Liisa Kunttu. Hdn
putkahti esiin
Eliiketurva-
keskuksen
rekisteristi,
kun asia viime
vuoden lopulla
tarkistettiin.
TEL-jiirjestelmA
on jo kypry-
miissd tiiyteen
tehoonsa;
se virallisesti
tapahtuu vuonna
2002, kun 40
vuotta on kulunut
vuodesta 1962,
tyoelakejarjestelmAn
perustamisvuodesta.

Liisa Kunttu meni toihin 195 I Havin kontto-
riin ja liihti sieltii 1997. Tyonantaja pysyi sa-
mana: - En ikinii piiiissy pidemmiille kuin
kadun ylitse, nauraa riihimiikeliiinen Liisa.
Vaikka Havi on jakautunut ja vaihtanut omis-
tajaa, tyontekijiit ovat yhii havilaisia.

Nykyisin harvinaisen 46 ruoden yhtiijak-
soisen tyouran aikana maailmakin on muuffu-
nut. Liisa Kunttu muistaa hyvin 50-1uvun al-
kupuolen: - Huulipunan jnljet oli hinkattava

Liisa Kunttua hymyilytti kohu hrinen ympeiril-
lcirin : salamavaloj a, serenadi, malj apuheita,
toimittajia lEsymyl<sineen. Mukavinta taisi
kuitenkin olla se, ettei vanhat tyotoverit saivat
lehtijuttujen innostamana aiheen ottaa yh-
teyttd.

tarkkaan pois ennen toihin tuloa eikii pitkiii
housuj a kiiytetty konttori ssa.

Eliike karttui fo S0-luvulla

Liisa Kuntulla oli kymmenen luoden tyosuh-
de saman tyonantajan palveluksessa jo 1962.
T EL-j iirj estelmdn alkaessa mukaan lasketti in
puolen prosentin karttuma niiiltii r.uosilta eli

Liisan tapauksessa viisi prosenttia. Koska hdn
oli tyossii ikdruosina 60 - 64, superkarttuma
toi hdnelle toiset viisi ylimii2iriiistii prosenttia.
Niiin hiin sai tdyden 60 prosentin vanhuus-
eldkkeen, vaikka itse TEL-jiirjestelmii on ollut
voimassa vasta 35 wotta.

" TEL henkiltiityy Liisa Kunttuun"

Kun ensimmdisen tiiydelle vanhuuseldkkeelle
p[6sseen henkilollisyys oli selvinnyt, Eliike-
turvakeskuksessa haluttiin hieman juhlistaa
tapausta.

- Tyoeliikejiirjestelmd sai kasvot, ja ne
ovat Liisa Kuntun kasvot, luodatti toimitus-
johtaja Matti lJimonen juhlalounaalla.

Yleinen vanhuuseliikeikd
on kiynyt harvinaiseksi

Nykyisin vain kahdeksan ihmistii sadasta py-
syy tai pidetiiiin tyossii 65-'uuotiaaksi. Eliik-
keelle l2ihdetiiiin 60 ikiiruoden paikkeilla. Sa-
maan aikaan ihmisten keski-ikii on noussut,
joten eliikkeellii ehditiiiin olla pitk[iin. Suo-
men yhdistetyssii jako- ja rahastointijdrjestel-
mdssd eldkkeet maksetaan kunkin vuoden
maksutulosta eli tyossii olevien ansaitsemista
rahoista. Neljdnnes maksutulosta rahastoi-
daan.

Hidaskin talouskasvu
riittiiii elikkeisiin
Eldketurvakeskuksen laskelmat osoittavat,
ettii hyvin hitaankin talouskasvun vallitessa
eldkkeet kyetiiiin maksamaan. Samanaikai-
sesti tyossiolevien tulotaso kohoaa ainakin
jonkin verran.

Valitettavaa on se, ettd luottamus yhteis-
kunnan turvaamaan eldkkeeseen on rapautu-
nut. Asian korjaaminen on haaste yhteiskun-
nan piiiittiijille, eldketurvan hoitajille, tutki-
joille ja erityisesti tiedottajille.

Tekst i : .hthanrtu Garunt
Kuyu:.louko Luitinen
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Buot$ill uanhuuself,[e
iA TUiiIUWTTiiMYU$EIilIrc

uudisluual
Ruotsissa uudistetaan
sekii lakisiiiiteistd
van h u u se I ei kej iirjestel mdd
ettd lakisidteistd
tyokyvyttomyysel6ke-
jiirjestel miiii. L i sdks i
I ak isAite i set perhe-eliikkeet
sopeutetaan
van h u uselS keu ud i stu kseen.

Valtiopiiiviit teki kesdkuussa 1994 periaate-
piiiitoksen lakisddteisen vanhuuseliikej iirjes-
telmdn uudistamisesta ja sen irrottamisesta
omaksi erilliseksi vakuutuslaj iksi. Sen j iilkeen
yksityiskohdat ovat tiismenq,r:eet ja avoinna
olevista kysymyksist[ on piiiisty sopimuk-
seen.

Thvoitteena on, ettd lakiesitys viediiiin
valtiopiiiville huhtikuussa ja ett?i valtiopiiiviit
hlviiksyy uudistuksen ennen kesdlomia - ja
ennen syksyn vaaleja. Uudet eliikkeen karttu-
missddnnrit astuvat voimaan \.uonna 1999 ja
ensimmdiset uuden jii{estelmdn mukaiset
eliikkeet maksetaan luonna 2001.

Tytikyvytt<imyyseldkkeet puolestaan aio-
taan yhdistiiii marraskuussa I 997 ilmestyneen
mietinncin mukaisesti sairausvakuutuksen
kanssa yhdeksi yhteniiiseksi sairausvakuutuk-
seksi (ohiilsoforsiikring). Suunniteltu voi-
maantulo olisi piiiiosin 1.1.2001. Tiistii poike-
ten muun muassa tyokyvyttrimyyselikkeen
uudet arviointiperusteet tulisivat voimaan jo
1.1.1999.

Elike rakentuu useasta eldkkeestii

Uusi lakisiiiiteinen vanhuuseliikej iiq estelmii
koostuu tuloperusteisesta eldkkeestd, jota ta-
kuuelike tiiydentiiii tiettyyn m[drddn asti, ku-
ten kuviosta niikyy. Tuloperusteinen eldke
koostuu kahdesta osasta, ansaintaeldkkeestd
ja sijoituseliikkeestd. Kuviossa sijoituseldke
on laskettu kaavamaisesti ansaintaeldkkeen
siiiintojen mukaan.

Lakisddteisen eldketurvan lisiiksi ty<i-

markkinasopimuspohjaiset lisdeldkevakuu-
tukset - ITP ja SAI-LO sekii valtion ja kun-
nan sopimuseliikkeet - kattavat liihes kaikki
palkansaajat. Sopimuspohjaisia eliikej iirjes-
telmid on uusittu jonkin verran viime aikoina,
mutta niistd muutoksista ei tdssd kerrota. So-
pimuspohj aiset eldkkeet eiviit vaikuta lakisiiii-
teisen eldkkeen mii2iriiiin.

Tulot 16 ikiivuodesta liihtien

Uudessa j iirj estelmiissd eliike miiiiriiytyy koko
eldmdnaikaisen tulon perusteella 16 ikiivuo-
desta alkaen ilman yl[ikiirajaa. Tirloilla tar-
koitetaan palkan lisiiksi myos maksussa ole-
via sosiaalivakuutusetuuksia, kuten sairaus-
ja tytittomyyspiiiviirahoja ja tyokyvytttimyys-
eliikkeitii. Pienten lasten hoitoajalta sekd ase-
velvollisuus- ja opiskeluajalta miiiiritelliiiin

laskennallinen tulo eldkkeen perusteeksi. So-
siaaliavustuksia ei oteta mukaan tuloihin.

Maksu on kiinteii

Uudessa jiirjestelmiissii eliike perustuu pro-
sentuaalisesti kiinteiiiin maksuun, joka on
18,5 prosenttia eldkkeen perusteena olevista
tuloista. Maksu on idstd, sukupuolesta ja su-
kupolvesta riippumaton ja sen oletetaan kes-
tdvdn demografiset vaihtelut.

Tuloperusteisen eliikejiirjestelmdn mak-
sun kustantavat tyonantajat ja palkansaajat
puoliksi. Eliikkeen perusteena olevasta tulosta
vdhennetddn tyrintekijiin maksuosuus kuten
Suomessakin. Maksu on siis 18,5 prosenttia
eldkkeen perusteena olevista tuloista eli sel-
laisista tuloista, joista tycintekijdn maksu on
vdhennetty. Bruttotuloista laskettuna maksu

Hake

Ruotsin uusi vanhuusellkejiirjestelmii

Palkka
Ruots in uus i lakis dciteinen vanhuusekikej cirj es te I mci

koostuu tuloperusteisesta elcikkeestci, j ota takuuek)ke tr)ydentcici
Tul o p eras t eine n e I ci ke ko o s tuu ka hd e s ta o s a s t a,

ansaintaeldkkeestci j a sij oituseldkkeestd. Kuvios sa sij o itus eldke
o n I as kettu kaav amai s e s t i an s ai n t a el cikke e n s c) rin t dj e n muka an.
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on siten 16,94 prosenttia eli sekii tyontekijiin
ettii tyonantajan maksuosuus bruttotuloista on
8,47 prosenttia.

Maksussa olevan sosiaalivakuutusetuu-
den vanhuuseldkemaksun kustantavat puolik-
si etuuden saaja ja etuuden maksava vakuu-
tuslaitos tai valtio. Laskennallisten tulojen pe-
rusteella m[iiritellyn vanhuuseldkemaksun
kustantaa valtio kokonaan.

Ansaintakatto mytis
uudessa jiirjestelmissi

Nykyisessii AlP-jiirj estelmdssd on ansainta-
katto ja se siiilyy mytis uudessa j?irjestelmiis-
sii. Sitii tarkistetaan kuitenkin vuodenvaih-
teesta 2000/ 2001 alkaen tuloindeksillii ny-
kyisen hintaindeksin sij asta.

Eliikkeen perusteena oleva enimmdistulo
on 7,5 kertaa tuloindeksillii tarkistettava pe-
rusm65r5 (tuloperusmiidrd). Vuonna 1998 pe-
rusm56rd on 37 100 kruunua luodessa. Katto
on sidottu eldkkeen perusteena oleviin tuloi-
hin. Se tarkoittaa, ettd bruttotuloilla mitattuna
katto on 8,19 kertaa tuloperusmddrd.

Tyrintekijiit maksavat oman osuutensa
maksusta vain ansaintakaton alittavista tulois-
ta, mutta tyrinantajat maksavat oman osuuten-
sa koko tulosta. Maksu katon ylittdvdstd osas-
ta siirretdAn valtion varoihin.

Maksuperusteinen vanhuuseliike

Tuloperusteinen eldke koostuu ansaintaeldk-
keestii ja sijoituseliikkeestA. Etuuksille ei ole
miiiiriitty mitii2in etuus- eikd tavoitetasoa eikd
myoskiiiin ylarajaa. Molemmat eliikkeet miiii-
riiytywiit maksettujen maksujen perusteella,
ts. etuus on maksuperusteinen.

Maksu mitoitettiin alun perin niin, ettd
eliike olisi 65 r,uoden idssd melkein 60 pro-
senttia loppupalkasta 40 luoden tyoskentelyn
jiilkeen. Laskelmassa oletettiin, ettd kuole-
vuus ei muutu ja ettii palkkakehitys on ollut
tasainen ja seurannut yleistii palkkakehitystii.

Eliikkeen yksityiskohtainen miiiiriiytymi-
nen on jonkin verran muuttunut. Tuoreimpien
laskelmien mukaan el5ke olisi niiillii oletuk-
silla keskimiiiirin 50 - 55 prosenttia loppupal-
kasta, jos sijoituseliikekin on laskettu ansain-
taeldkkeen siiiintojen mukaan. Jos, niin kuin
usein oletetaan, sijoitusten tuotto on talouden
kaslua korkeampi, eldke on keskimiiiirin tiitii
suurempl.

Ansaintaeldkelta (inkomstpension) kar-
tuttaa 16 prosenttiyksikkcid maksusta. Maksu
ki{ataan yksilolliselle laskennalliselle eliike-
tilille, joka aktiiviaikana tarkistetaan vuosit-
tain yleisen tulokehityksen mukaan.

Eliikkeelle siirryttdessd kertyny lasken-
nallinen eldkepddoma, ts. laskennallisen elii-

U uden vanhuuseliikejliriestelmin kul makivet :

Uusi vanhuuseliikej drj estelmii pohj autuu seitsemddn
kulmakiveen:

l. Eliikkeen perusteena on koko eldmiinaikainen tulo.

Kaikille taataan viihimmiiisturva takuueldkkeen
muodossa.

Uusi eltike sidotaan maan taloudelliseen kehitykseen.

Eliikej tirj estelmiistii tulee demograf isia el i kasvav i e n j a
supistuvien viiestoryhmien vaihteluita kestdvd vakaa
jiirjestelmii.

Eliikkeen voi ottaa 6l vuoden iiistd ilman yliiikiirajaa.

Liihes kaikki sosiaalivakuutusetuudet ja lisiiksi vielii aika
pienten lasten kanssa, asevelvollisuus- ja opiskeluaika
kartuttavat e liikettti.

Uusi vanhuuseldke otetaan asteittain kayftodn vuodesta
1999 ja ensimmdiset eliikkeet maksetaan vuonna 2001.

2.

3.

4.

5.

6.

7

ketilin saldo, jaetaan nk. jakoluvulla. Jakolu-
ku miiiiriiytyy kullekin syntymdvuosi luokal le
sen odotettavissa olevan elinajan tnukaan.
Seurauksena on, ettA mitd my<ihemmin hen-
kilo siirtyy eliikkeelle, sitd suurempi eldkkeen
mddrd on.

Maksussa oleva elike tarkistetaan sopeu-
tusindeksillii. lndeksi lasketaan tuloindeksin
vuosimuutoksen perusteella siten, ettd muu-
toksesta vdhennetrihn 1,6 prosenttiyksikkoii.
Toisin sanoen, jos tulot nousevat tdsmdlleen
1,6 prosenttiyksikkoii hintaindeksiii (inflaa-
tiota) nopeammin, ekikkeet tarkistetaan in-
flaatiolla. Jos tulot nousevat tdtd enemmdn.
eliikkeet tarkistetaan vastaavasti hintaindek-
sid suuremmalla muutoksella. Jos tulot nou-
sevat vihemmdn, eldkkeet tarkistetaan hin-
taindeksiii pienernmdl l5 muutoksella.

Ansaintael6ke rahoitetaan nk. jakojiirjes-
telmdstd. Se tarkoittaa. ettd koko ansaintaeld-
kettd kartuttava 16 prosenttiyksik<in maksu
k?iytetiiiin yhdessd puskurirahaston kanssa sa-
mana \.uonna maksussa olevien eliikkeiden
kustantamiseen.

Maksusta mahdollisesti ylijiiiiviit varat
siirretddn puskurirahastoon rnyohempiiii
kiiyttoii varten. Puskurirahasto on mitoitettu
niin, ettd jos tehdiiiin varovaisia oletuksia ta-
louskasvusta ja korosta, puskurirahaston va-
rat eivdt koskaan saa alittaa puolen 'uuoden
eldkemenoa vastaavaa miiiiriiii.

Maksusta loput eli 2,5 prosenttiyksikkoii
rahastoidaan j a korkoutetaan yksi lcillisten si-

j oitusten ja sij oitustuottoj en mukaan. S i j o i t u s -
elcikkeelle (Premiepension) ei taata mitiiiin
vdhimmdistuottoa eikd viihimmiiismiiiiriiii.
Eliike miiiiriiyryy suurin piirtein kuten vastaa-
va yksityisen eldkevakuutuksen mukainen
eliike paitsi, ettd laskelmat tehdiiiin sukupuo-
lesta riippumatta.

Palkansaajat saavat itse mearata, mika
valtiollinen tai yksityinen rahoitusyhtici hoi-
taa sijoitettavat varat. Jos palkansaaja ei itse
valitse rahoitusyhtiotii. varat sijoitetaan ny-
kyisen AlP-jdrjestelmdn yhteydessd toimi-
vaan AP-rahastoon.

Asumisperusteinen takuueliike

Kaikille taataan tietty minimitaso eli takuu-
e I ci ke (gar antipens ion ), j oka korvaa nykyi sen
kansaneldkkeen ja eliikelisdn. Takuueldke on
asumisperusteinen. Tiiyden takuuelSkkeen
saaminen edellytttiti 40 asumisvuotta. Tiiysi
takuueldke on yksindiselle elikkeensaajalle
2,13 kertaa ja naimisissa olevalle 1,9 kertaa
hintaindeksilld tarkistetun perusmddrdn suu-
ruinen (hintaperusmddrd).

Takuueldke on nykyistd kansaneldkettd
huomattavasti korkeampi, mutta se on veron-
alaista tuloa. Nykyisin verotuksessa mycin-
nettdvdn perusvdhennyksen ansiosta pelkiin
kansaneldkkeen varassa olevan henkilon ei
ole tarvinnut maksaa eldkkeestddn veroa. Uu-
dessa jdrjestelmdssd cltikeliiisiii ja palkansaa-

Tffiemxe.*
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Syyt uudistustarpeeseen

- El2ikekustannuksetkasvavatyhiipidentyviin
eliniiin seurauksena.

Nykyinen ATP-j iirj estelmd tulee liian kall i iksi,
jos keskimdrirdinen taloudellinen kasvu tulevai-
suudessa alittaa kaksi prosenttia.

Nykyisessii jZirjestelmiissii eliikeoikeudet
tarkistetaan hintojen kehityksen mukaan. Siten
eliikkeet kasvavat nopeammin suhteessa aktiivi-
vdeston tulokehitykseen, jos talouskasru on
alhainen. Jos taas talouskasvu on korkea,
eltikkeet kasvavat hitaammin.

Nykyisessii AIP-jiirjestelmzissii yhteys makset-
tujen maksujen ja etuuksien vrililld on heikko.
Tziysi eliike karttuu 30 vuodessa ja eliike
miiiiriiytyy 15 parhaan vuoden perusteella.

Tllevaisuudessa yhd harvemman tyontekijdn on
eliitettiivii yhd useampi eliikeliiinen.

jia verotetaan samalla tavalla.
Takuueldke on mitoitettu niin. ettd

asuinkunnasta riippumatta nettotakuueldke
ei pienene verrattuna nykyiseen nettomddrdi-
seen kansaneldkkeeseen ja eliikelisiiiin. Ta-
kuueldke rahoitetaan kokonaisuudessa val-
tion budjetista.

f oustavasti eliikkeel le

Tuloperusteisen eldkkeen voi ottaa 6l vuo-
den idstd alkaen. Vakuutettu voi tdstd iiistii al-
kaen ottaa joko ansaintaeldkkeen tai sijoitus-
eldkkeen tai molemmat. Yliiikiirajaa ei ole.
Thkuueliikkeen voi kuitenkin ottaa vasta 65
vuoden iiissii. Lisiiksi tydkyr,yttomyyseliik-
keen, sairauspdivdrahan ym. piiiviirahojen
maksaminen piiiittyy 65 ruoden i6ss5.

Sekb ansainta- ettri sijoituseldkkeen voi
ottaa joko tdytend, 314n, 112:n tai l/4:n suu-
ruisena. Ekikkeitii ei voi ottaa miiiiriiajaksi.
Sen sijaan eldkkeen voijAffiiA lepiiiimiiiin esi-
merkiksi ty<inteon ajaksi, jolloin uusi tyonte-
ko kartuttaa eliikettii myos 65 ikiivuoden j2i1-
keen. Uusia nykyjiirjestelmdn mukaisia osa-
aikaeliikkeitii ei end6 mycinnetd vuoden 1999
jiilkeen.

Asteittainen voimaantu Io

Uusi jiiryestelmd tulee voimaan asteittain.

T-wrmre*

Vuonna 1954 tai my6hemmin syntyneet saa-
vat eldkkeensd kokonaan uusien sddnnosten
mukaan. Vuonna 1937 ja aikaisemmin synty-
neet saavat eldkkeensd kokonaan nykyisen
jiirjestelmiin mukaan, kuitenkin niin ettd pe-
ruseldke j a indeksitarkisfu s muLlttuvat \uonna
200 1 uusien sriiint<ijen mukaisiksi.

Vuosina 1938 - 1953 syntyneiden el[ke
miiiiriiytyry osittain nykyisten ja osittain uusien
sddnnristen mukaan.

Tyti kyvytttimyyse leke
pysyviisti tytikyvytttimii I I e

Uudessa sairausvakuutusjiirjestelmiissii
myonnet66n sairauden perusteella kolmenlai-
sia etuuksia: sairauspciivdrahaa alle vuoden
kestdvissd sairaustapauksissa, pitkiaikaista
s a i ruus p ti ivci ra htta, kw tyokyky on alentunut
pitkiiaikaisesti mutta ei pysyviisti, j a tydlq,vyt-
trjmttyse lcikettri pysyvdsti tyokyvy'ttomille.

Ehdotuksessa molemmat piiiviirahat oli-
sivat 80 prosenttia etuuden perusteena olevas-
ta tulosta ja tycikyvyttomyyseliike 65 prosent-
tia eldkkeen perusteena olevasta tulosta. Tyci-
kyvyttomyyseltikkeen perusteena olevat tulot
laskettaisiin pddsddnt<iisesti 6 viimeisen vuo-
den tuloista valitsemalla 4 parasla vuotta.

Ty<ikyvyttomyyseldkkeen miiiirittely
poikkeaa pcrintcisestd tavasta. jossa mytis va-
kuutusaika vaikuttaa etuuden miiiiriiiin. Ehdo-
tettu mddrittely vastaa liihinnii pdivdrahan

miiiirittelyii ja tiistii hyotyisiviit erityisesti
ikddntyneet henkilot, joilla on lyhyt tyoura.

Tyokyvyttoryl,seldkkeen mytintdmisen
alin ikiiraja olisi 19 vuotta nykyisen 16 vuo-
den sijasta.

Tavoitteena on kannustaa tyokyvytto-
myyseldkkeelld olevia aktiiviseen eldmddn.
Tyokyvyttomyyseldkeaikana olisi siksi mah-
dollista sekd ansaita ettii opiskella menettd-
miittii tyokyrryttomyyseldkeoikeutta.

Eliikkeestd vdhennettdisiin 80 prosenttia
palkansaajana ansaituista tuloista. Jos eliik-
keensaaja ryhryy yriftajaksi, eliike jiiisi lepiiii-
miiiin joko osittain tai kokonaan. Korkeintaan
ruoden kestdvd opiskelu ei viihentiiisi tyoky-
vyttomyyseliikettii.

Jos opiskelu jatkuisi pidempddn, olisi
eliike jiitettiivii lepiiiimiiiin ja el5keliiinen siir-
tyisi normaalin opintotukij2irjestelmiin alai-
suuteen.

CHRISTINA LINDELL
EIciketurvakeskuksen

s uunnitte lu- j a las kent ao s as t o n
kehi4tspririllikl<)

9

. l



ffiopistollisen
el nketutkimuksen

Iyhyt lista

Eliikepolitiikasta
keskustellaan yhteiskunnassa
ahkerasti, mutta miten on
alan yl iopistotutkimuksen
laita? Kyselykierros
sosiaalipolitiikan
professoreilta vahvistaa
nippituntuman : ainakaan
miiiiriillii ei voida prtiystiiillii.

Teksti: fino Nyk{men

Suomen harmaantuminen, huoltosuhteen
heikkeneminen, tycivoimapulan uhka ja sosi-
aalivaltion rahoitushalukkuuden kyseenalais-
taminen ovat kestoteemoina nostaneet eliike-
politiikan keskusteluareenoi lle.

Julkisuus on tdynnd poliittisesti ladattua
mieliala- ja mielipidepuhetta, superministeriri
VM:n kansantalousosaston ja VATT:n raport-
teja, eri intressitahojen tutkimuslaitosten
esiintymisiii. Entii mikri on yliopistojen teo-
reettinen ja empiirinen panos?

Tdmd on hyvri kysymys ajankohtana, jota
harva uskaltaa viiittziii loogisen ja ennustetra-
van kehityksen leimaamaksi. Onko ylintii
opetusta ja rutkimusta antavan instituution
henkilokunnalla ja opiskelijoi I la erityistd an-
nettavaa keskusteluun pol itiikan osa-alueesta,

jonka viiliton taloudellinen volyymi on seitse-
mdsosa Suomen bruttokansantuotteesta?

Kysymyksen asettelusta voi aavistella
I ievdd j ournalistista provokaatiota. Muotoil u
onkin hioutunut professorikierroksen j dlkeen.

H elsingissii heriiil liiiin

Johtuneeko suuriin kertomuksiin kohdistu-
vasta pettymyksestii ja yleisestd uskonpuut-
teesta, sosiologi sten taustateorioitten muuttu-
misesta, vai sosiaalipolitiikan ja rahan ky-
kenndn hdmdrtymisestd vai mistd, mutta kaksi
suurinta sosiaalipolitiikan laitosta on autuaas-
ti ohittanut eliikepolitiikan.

Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan

Professori Olli Kangas suomii akateemista tutkimusta

Askel kriytflnttiiin ei toimi
Turun yliopiston sosiaalipolitiikan

professori OIli Kangas
hal uaa viilttiiti sortu m ista

ilylliseen akrobatiaan - tutkimukseen,
joka on irronnut tiiysin reaalimaailmasta.

10 T-wemxe*
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laitoksen esimies Ossi Rahkonen nostaa esille
juuri alkavan tutkimuksen, jossa yhdessd Ke-
lan kanssa tutkitaan suurten ikiiluokkien elii-
keajan liihestymistii.

Tutkimus liitt)ry eliikerahoituksen tule-
vaisuudesta kafevaen keskusteluun. Poikke-
avatko suuret ikiiluokat aikaisemmista? Ovat-
ko he yhtii halukkaita varhaiseen eliikoitymi-
seen kuin aikaisemmat ikiiluokat? Aineiston

keruu on alkamassa ja sen jiilkeen saadaan
ensimmdiset tulokset. Tutkimusta vetdd Tom-
miHoikkala.

Maan vanhimmassa sosiaalipolitiikan
opetusta antavassa oppilaitoksessa, Kansa-
laiskorkeakoulun ja YKK:n perinteitii jatka-
vassa Tampereen yliopistossa eliikepoliitti-
seen tutkimukseen on paneutunut Katja
Repo. Hiin on dskettdin tehnyt Kelalle vertai-

levan erillistutkimuksen eliikejiirj estelmistii.

Turun empiirikot ahkerina

Professori Olli Kangas Turusta vetdd parhail-
laan graduseminaaria Euroopan integraatios-
ta ja sen vaikutuksista sosiaaliturvajd{estel-
mddn. Samassa graduryhmdssd on tekeillii

Kangas kaipaa enemmiin yhteistyotii yliopis-
tojen j a kiiytiinnon eliikepolitiikan toimijoi-
den viilille.

- Sosiaaliturvan k[ytiinto[ hoitavissa
yhteisoissii, ETK:ssa, Stakesissa, ministeri-
tiissii ja Kelassa on runsaasti kiiytiinnon tietii-
mystii. Niiiden asiantuntijoita voisi kayffia
enemmdn luennoitsijoina yliopistoilla. N[in
saataisiin aitoa tietoa siitd, miten sosiaalipoli-
tiikkaa kiiytiinncissii toimii.

- Samalla tulisi yliopistoilla kiinnitetyksi
vdhdn enemmdn huomiota siihen, millaisiin

kiiyiinnon tilanteisiin opiskelijoita valmiste-
taan.

-Veitiin, ettii yliopistopuolella ei ole oltu
kovin kiinnostuneita antamaan sellaista ope-
tusta, joka antaisi kiiytiinnon valmiuksia em-
piirisen tutkimuksen tekemiseen. Juuri siihen
sosiaaliturvalaitoksissa olisi tarvetta.

Empirian eviiti lisittiivd

- Sosiaalipolitiikan opetusohjelmissa ei ole

kovinkaan paljon sosiaaliturvajiirj estelmien
toimintaan liittyvia kAytAnn6n tason tutkinto-
vaatimuksia. ElAkepolitiikkaan pdtee ihan
tdsmdlleen sama.

Kangas heittiiii reippaan kiirjistyksen:
- Yliopistosta voi valmistua tietiimiittii

lainkaan esim. miten suomalainen eliikepoli-
tiikka toimii ja mitkii sen erot ovat verrattuna
vaikkapa Ruotsiin muista maista puhumatta-
kaan. Tietl.t perusteoriat kylld hallitaan, mutta
askel eteenpdin kiiytiintoon ei oikein toimi.

Kangas ja Mikael Forss ovat pitkZilti sa-
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opinnalte naisten eldkeoikeuksista eri mais-

Jatko-opinniiltet<iissd tarkasteltavaksi tu-
lee muun muassa epiityypillisten tyosuhtei-
den sosiaalifirrva ja sen muutokset EU-mais-
sa.

Kangas nostaa esille Tiina Mdkisen me-
neilliiiin olevan lisensiaattitydn, j ossa selvitel-
liiiin eri-ikiiisten ihmisten tulopakettien muo-
dostumista. Tulopaketin kdsitteeseen sisiilty-
vdt muun muassa yleiset eldkkeet, tyoperiiiset
eliikkeet, pd^domatulojen osuus ja paketin osi-
en vaihtelu eri r,uosien viilillii.

Kangas ja Joakim Palme Tukholman yli-
opistossa valmistelevat yhdessii artikkelia,
jossa selvitetddn eldketurvan kehittymisen
vaikutuksia vanhusten tulopaketteihin eri
maissa.

Kangas on yhdessd Markus Jiintin ja Veli-
Matti Ritakallion kanssa piiivittiinyt elSketur-
van kehittymisen vaikutuksia tulonjakoon
koskevan tutkimuksen. Tutkimus "Marginaa-
lisuudesta institutionaalisuuteen" julkaistaan
ETK:n sarjassa.

Aivan liihiaikoina julkaistaan Olli Kan-
kaan ja Lapin yliopiston Asko Suikkasen yh-
dessd tekemi tutkimus varhaisesta eliikkeelle
siirtymisestri.

Historia ja mieltymykset vaikuttavat

Naftiid siltii, ettzi joka yliopiston sosiaali- tai
yhteiskuntapolitiikan laitoksella on toisistaan
eroava profiili. Muotoutumiseen ovat epiiile-
mdttd vaikuttaneet kulloisenkin professori-
kunnan omat suuntaumiset sekd muut histori-
alliset syyt.

Lapin yliopisto ja Kuopiokin painottavat
sosiaality<in opetusta ja tutkimusta, joissa so-
siaalipoliittiset kysymykset esittiiytyviit lbhin-
nd laajoissa yhteyksissd. Rovaniemelld Asko
Suikkanen sivuaa usein tutkimuksissaan eld-
kepoliti ikan kysymyks iii osana tyollisyysj iir-
jestelmiii koskevaa tutkimussuuntaustaan.

moilla linjoilla kiytiinnon ja teorian r,uorovai-
kutuksen tiivisdmisestd.

Ihanteellisimmillaan yliopistoihin saatai-
siin jonkin verran kiiytiinnon liiheisyyttii ja ne,
jotka toimivat sosiaaliturvalaitoksissa, saisi-
vat teoreettista perspektiiviii.

Tu rha hiivetii tilaustutkimuksia

Voiko siis todella kiirjistiiii tdmdn hetken tilan-
teen niin, ettd maisteriksi voi valmistua esi-

Muilta osin vanhustutkimus on Lapissa sel-
kednd painoalueena.

Kuopion yliopistossa pureudutaan suh-
teellisen uusiin ilmioihin. Aivan hiljattain
Maija Laiho sai valmiiksi pro gradu-opin-
ndytteensd YEL-jiirjestelmii kddnnekohdassa.
Aineistona Laiho kiiytti Kuopion yrittiijien jti-
senkyselyd.

Marko Korhonen selvittelee opinniiy,t-
teessddn ansioeldkkeen ja vapaaehtoisen el6-
kevakuutuksen toimiruutta epiityypillisissii
tyosuhteissa.Professori Juhani Laurinkarilla
on meneillddn projekti epiityypillisist?i tyo-
suhteista j a sosiaaliturvasta.

Professori Pauli Niemeliin mielestd sosi-
aaliturvassa kokonaisuudessaan olisi viel6
hlvinkin paljon tutkittavaa. Eritoten tdmd
koskee sosiaali- j a eliikevakuutusta. N iemelSn
kaipaamia tutkimusteemoja loytyisi muun
muassa keski-ikiiisten pitkriaikaistydttrimien
tilanteesta.

Eikti taloustieteessiikiiiin ?

Tissiip?i se lista sitten olikin sosiaali- ja yh-
teiskuntapolitiikan laitosten osalta. Tiedot on
koottu tavanomaisella journalistisella kierto-
haastattelumenetelmiillii. Luotettavuustakuu
on siis yhtii varma kuin haasteltujen muisti.

Mutta miten aktiivisia ovat taloustieteili-
jiit, joille sosiaalipolitiikan puolella on tapana
kiristellii hampaita koko yhteiskunnallisen
keskustelun kaappaamisesta?

Tampereen yliopiston kansantaloustie-
teen laitos voi ki{ata tuloksiinsa yhden ai-
heesta hiljakkoin valmistuneen gradututkiel-
man. Professori Matti Tlromalan mukaan
kansainvdliselki tasolla eliikepolitiikkaa pide-
tddn taloustieteessd edelleen merkittAvdna tut-
kimusaiheena. Suomalaiset ekonomistit ovat

merkiksi sosiaalipolitiikassa, vaikka olisi ihan
pihalla ihmi sten eliimiistii? Kangas naurahtaa.

- Se ei koske pelkristiiiin opiskelijoita
vaan myos meitii opettajia. Emme viilttiimittii
tiedd, miten ihmiset eliiviit.

- Akateemisessa maailmassa on tapana
katsoa alaspdin ns. tilaustutkimuksista puhut-
taessa. Minusta siihen ei ole mitiiiin syyii.

Tilaustutkimus on yleensd paljon liihem-
p?in?i tavallista eliimiiii kuin kiisitteitii rakente-
levat teoreetikot. Lis[ksi sektoritutkimus voi
edustaa alansa kansallista ja kansainvdlistd

tetty, kun ne on hoidettu byrokraattisessa ko-
miteassa. Kuitenkaan komiteat eivdt Suomes-
sa tilaile mietintojensd pohjaksi perustavaa
tutkimustyotii, Tuomala toteaa.

Suuret kysymykset selvittamatte?

Helsingin yliopiston kansantaloustieteen lai-
toksen esimies Erkki Koskela kertoo, ettd lai-
toksella on alkamassa jatko-opinniiytetoitii,
joissa yritetiiiin analysoida muun muassa var-
haiseliikkeelle siirtymisen taloudellisten kan-
nustimien merkitystd.

Laitoksen vakinaisella henkil<istollii ei
ole meneillddn alan tutkimuksia. Koskela
kaipaisi tutkimusta rluun muassa eliikepoli-
tiikan vaikutuksesta sddstdm iseen.

ETK:n, Kelan ja VATT:n tekemien tutki-
musten Koskela ei katso kattavan riittiivasti
tieteellisen tiedon tarvetta, koska niissii liihtri-
kohdan yleensd sanelee kiiytiinnon viiliton
tarve.

- Kauniisti sanottuna suuret kysymykset
saattavat j 6ddA selvittAmAfta.

Koskela tiihdentiiii, ettei hdn kuitenkaan
aliarvioi myoskiiiin muutamien VM:n virka-
miesten yksityisluonteista pohdintaa aihepii-
ristii. Yliopistollisen perustutkimuksen ja vir-
kamiesselvittelyn ero on silti pidettiivii mie-
less6.

Heti perddn rakentuu aito akateeminen
vdinelyilanne. kun "kahdella pallilla" -
ETK:n tutkimusosaston piiiillikk<inii ia Abo
Akademin professorina - istuva Mikael Forss
suomii erditd kansantaloustieteen suuntauksia
niin teoreettisiksi ja kiisitteellisiksi, ettei nii-
hin sis?il ly mitddn kiiytiinnon sosiaal ipoli ittis-
ten realiteettien ja jiirjestelmien tuntemusta -
eikii myoskzidn tilastotieteellisten numeroit-
ten tuntemusta.

huippua, mitd taas akateeminen tutkimus ei
aina ole. Yliopiston tehtAvAnd on toki teoreet-
tisten asioiden haltuunottaminen. Teorialla
tulisi kyetii j?isentiimiiiin sitii empiiristii ha-
vaintomaailmaa missd eldmme Tiistii hyotyi-
sivdt sekd teorioiden kehittiijiit ettii empiiri-
sen ty<in tekijiit sosiaaliturvalaitoksissa.* Kuitenkin teoria ilman empiriaa jiiii
kuolleeksi kirjaimeksi. Jos joku ajatusraken-
nelma on liian k?isitteellinen, sille jiiii ainoas-
taan dlyllisen akrobatian arvo. Jokinlainen
klkos reaalieldmddn on aina tarpeen. (EN)

suhteessa kysymyksen tdrkeyteen olleet ylliir -Tiimii niikyy siten, ett6 akateemisilla
tdvdn vdhdn liikkeellii. tutkijoilla on oliut varsin vihdn sanottavaa

Suomessa ilmeisesti ajatellaan, ettii elii- suuriin kysymyksiin: tyottomyystilanteeseen
kepolitiikkaan liittyviit kysymykset on selvi- tai siihen, mitii-tehda elakepolitiikalle.
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tnsi uuonna eutoon
Jos euro toteutuu, markka
kiinnitetddn euroon ensi
vuoden alusta.
Toteutu m isesta saadaan
varmuus toukokuussa. Jo nyt
eu roon val m istaudutaan
ki ihtyviillii vauhdil la. Sama
tahti on meneillaan
eldkelaitoksissa, vai kka
ens i m mdiset eu roeleikkeet
maksetaankin vasta
vuonna 2002.

Ty<ieliikejiirjestelmdn euroon siirtymista
koordinoiva ryhmii (TER) on pohtinut vuo-
den 1996 syksystd liihtien suuntaviivoja ty<i-
eliikejiirjestelmdn euroistumiselle. Tyoryhmii
antoi ensimmdisen raporttinsa tammikuussa
1997. Raportti on ny.t piiivitetty ajan tasalle
samalla, kun valtiovarainministeriri on piiivir
tdnyt omaa kansallista siirtymdsuunnitel-
maansa.

Edelleenkin moni asia on viel6 tdsmenty-
mdttd, koska kiiytrinnon valmistelut tyoelake-
jiirjestelmiissd antavat odottaa itseiiiin. Tiinii
vuonna niihin on kuitenkin ryhdltava. Vaik-
ka tycieliikejiirjestelmd esimerkiksi pankkien
tavoin toimii sisdisesti markoissa mahdolli-
simman pitkiiiin, on liittymiit asiakaskuntaan
kartoitettava.

Rahamarkkinat
euroon valitttimesti

Ensimmdiseksi euron huomioon ottamista
vaativat sijoitustoiminta ja kirjanpito. Raha-

markkinat siirtyviit euroihin vdlitt<imdsti uro-
den 1999 tammikuun alusta, jolloin mycis kir-
janpidossa on hallittava monivaluuttakiisitte-
ly.

Suomessa julkinen hallinto suhtautuu eu-
roihin hyvin liberaalisti: Yritysten on mahdol-
lista tehdii verottajalle ilmoitukset euroissa
joustavasti jo monna I999.

Kansallisen siirrymdsuunnitelman mu-
kaan noin neljdnnes suuryrityksistii aikoo siir-
fyd euron kiiltoon - mahdollisesti myris
palkkahallinnon osalta - vuoden 1999 alussa.
Siitd seuraisi, ettii yritykset toimittaisivat ela-
kelaitosten vaatimat ilmoitukset myos eurois-
sa. Siksi tyoeliikejiirjestelmdn on oltava mu-
kana euroistamassa omia yhteyksiiiiin yrityk-
siin piiin.

Kansallisessa siirtymdsuunnitelmassa
tyoeliikejiirjestelmdn osalta on todettu, ettd
eldkelaitokset pyrkiviit varautumaan euro-
mddrdiseen ilmoitusliikenteeseen.

Eldkelaitosten on rakennettava omat jdr-
j estelmdnsd euroilmoitusten vastaanottamista
varten. Kuinka tiiydellisesti euroilmoitus-
liikenteeseen varaudutaan jo luonna 1999,
riippuu kunkin eldkelaitoksen asiakaskunnan
siirtymiikauden euroaikatauluista ja mahdol-
lisen euroilmoitusliikenteen mddrdstS.

Tietoliikenne euroon
aikaisintaan vuonna 2001

Tdmdn vuoden aikana tdsmentyy euron kiyt-
toonoton aikataul u tyoel iikej ii{ estel mdn yh-
teisissa tietoj iirjestelmissd j a rekistereiss6. To-
denniikoisintii kuitenkin on, ettA euroihin siir-
rytiiiin tyoeliikej iirj estelmiin sisdisessd I iiken-
teessd vasta vuoden 2001 lopussa.

Tyoeliikej iirj estelmdn tietohallintoryhmii
vastaa siitd, ette suunnitelmat yhteisten tieto-
liikenne- ja atk-jiirjestelmien euroistamisesta

tehdii?in j a asiassa ryhdytaan toimenpiteisiin.
Tarvittavat sddntrimuutokset ja muut oh-

jeet vuotta 1999 varten selvitetddn ja toteute-
taan ETK:n ja STM:n yhteistycind tdmdn vuo-
den aikana. Laissa mainittujen erindisten
markkamddrien muuntamismenettelyistd on
myos sovittava. Lisiiksi STM:ld odotetaan
uusia kateohjeita seki eldkelaitosten kirjanpi-
toa koskevia ohjeita.

Tiedotuskampanja valmistei lla

Valtiovarainministerio valmistelee omaa tie-
dotuskampanjaansa eurosta tiiksi keviiiiksi.

My<is tyoeliikejiir.y estelmiin on tiedotetta-
va euroistumissuunnitelmistaan yleisolle.
Sitd varten TER:n mukaan olisi perustettava
oma ryhma, j oka selvittiii si eliikej iirj estelmiin
yhteisen tiedottamisen tarpeen ja ryhtyisi toi-
menpiteisiin sopivan tiedotustavan loytami-
seksi.

Euron vaikutukset eldkelaitosten ja ve-
rottajan viliseen tietoliikenteeseen pit[isi sel-
vittaa TELAn verotusasiain neuvottelukun-
nassa.

Sekii yksityisen ettii julkisen puolen eld-
kelaitokset ovat jo kdynnistdneet omat euro-
proj ektinsa, j oissa piiiipaino on atk-j ii{ estel-
mien uudistamisessa. Jokainen laitos joutu-
nee tdmdn vuoden aikana selvittdmddn oman
asiakaskuntansa kannan euroisfumiseen sekd
laitoksen tarpeen ja mahdollisuudet europal-
veluun ensi vuonna.

ETK:n oma sisdinen europrojekti on
myos kdynnistymdssd. Piisidntciisesti eliike-
laitokset toimivat sisdisissd toiminnoissaan
markoissa siirtym?ikauden ajan, mutta viel6
on liian aikaista sanoa mitddn lopullista siitd,
miten eldkelaitokset toimivat eurojen suhteen
luonna 1999.

TER-muistio on luettavissa
ETK:n kotisivulta osoitteesta: http:ll

www. elaketurvakeskus. etk. fileurom9 82.htm
VM:n kansalliseen siirtymdsuunnitel-

maan voi kiiydii tutustumassa osoitteessa:
http ://www. vn. filvm/suomi/emuproj/

kansiirt.htm

NTARJUKKA HIETANIEMI
Elciketurvakeskuken
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Kansainviilinen
eliikekeskustelu
varsinkin teol I isuusmaissa -
painottuu nyt siihen,
m iten k6yhyyttii poistava
vdhimmdiselake,
ansiosidonnai nen eliike ja
vapaa m uoto i set j iirj este I yt
voitaisiin yhdistiid niin, ettd
kokonaiselake olisi yksi 16l le
mahdol I isimman riskitdn.
Samalla mietitiidn,
miten rahastointia ja
yksi l6 I I istil pii2it6ksentekoa
I i sii2imiil I ii voitai s i i n
vai kuttaa myonteisesti
koko kansantalouteen.

Viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aika-
na kansanvdlistii eliikekeskustelua on kdyty
eri laisten eliikejiig estelmien paremmuudesta.
Peri nteisten j akoj iirj estelmiil lii rahoitettuj en
j ulk i sten eliikej iirj este lmien tilalle on tarj othr
erilaisia rahastoivia j a yksityisiii jiiq estelyj ii.
Niiden on vditeffy paremmin sopeutuvan ta-
louden tuleviin muutoksiin ja vdeston odotet-
tavissa olevaan ikddntymiseen.

Taloudellisen kehiryksen ja yhteistyon
jiirlesto OECD kutsui Pariisiin viime joulun
alla eri jdsenmaiden, Kansainvdlisen terveys-
j iirjeston ILO:n, Kansainvdlisen sosiaaliturva-
jiirjeston ISSA:n ja Maailmanpankin edusta-
jia arvioimaan eldkekeskustelun tuloksia ja
siitii tehtiiviii j ohtopiiiitoksi2i.

Pariisissa todellua:

Samalla kokous pohjusti OECD:n sosi-
aaliministerien ensi kesdksi suunniteltua ko-
kousta,jossa arvioidaan myos eldketurvan tu-
levaisuutta.

Arvot selviksi

ISSA:n ns. Tukholman aloitteen pohjalta on
pyritty entistii analyyttisemmin arvioimaan
talouden kansainviilistymisen j aeliikej iirjes-
telmien yksityistiimisehdotusten kiiyntrkel-
poisuutta . Keskeiseksi on tullut myos yleisen
luottamuksen luominen ja ylliipitiiminen, kun
olemassa olevia sosiaaliturvajiirjestelmid so-
peutetaan muutoksiin.

Eliikejiirj estelmdn muuttamisen olisi liih-
dettiivii liikkeelle arvokeskustelusta: olisi sel-
vitettdvd, mita yhteiskunnallisia tavoitteita
eliikkeillA halutaan saavuttaa.

Perinteinen tavoite on ollut vanhuus-
vdeston ktiyhyyden poistaminen. Se on edel-
leen keskeinen tavoite. Teollistuneissa maissa
sen rinnalle ja jopa sitii tdrkedmmdksi on ko-
honnut saavutetun toimeentulotason s[ilyttii-
misen periaate.

Molemmat tavoitteet on onnistuneesti
yhdistetty pohjoismaisissa jiirjestelmissii.
Niissii tuloihin suhteutettu eldke ja tasasuurui-
nen tai vdhimmdistason turvaava eldke on so-
vitettu toisiinsa.

Viime aikaisissa keskusteluissa aiempia
eliikej iirj estelmhn perustavoitteita on pidetry
toissijaisina. Tiirkeimmiiksi asiaksi on nous-
sut eldketurvan vaikutus taloudellisiin muut-
tujiin.

Vaikka eldkkeet ja niiden rahoitus ovat
merkittdvid tekijtritii kansantaloudessa, elSke-
jiirjestelmiii ei voida muokata kokonaan uu-
delleen siten, ettd unohdetaan olemassa oleva
jiirjestelmii ja sen pohjalla olevat tavoitteet.

Riskit hallintaan

Yksilci tarvitsee eliikejiirjestelmiiii vanhuuden
varalta seka ryob^yttomyyteen ettd perheen-
huoltaian kuolemaan liittyviin toimeentulon
keskeytymisen varalta. Muutoskeskusteluissa
kaksi j iilkimmiii stii eliimiin ri skid unohdetaan

liian helposti ja eldketurvaa kiisitelliiiin yksin-
omaan vanhuusajan toimeentulokysymykse-
n6.

Koska vanheneminen voidaan ennakoi-
da, siihen soveltuvat s66stdmiseen painottuvat
eliikejiiqestelmdt. Samat jiirjestelmiit eiviit
kuitenkaan aina sovi ylliittiien kohtaaviin tyo-
kyr,yttomyys- tai perhe-eldketapahtumiin.

Liihes kaikissa maissa eliikejiirjestelmien
taloudelliseen kestdvyyteen kohdistuu deno-
grafinen eli vciestddn liiltyvd riski. Se lqrtkey-
tyy etenkin jakojiirjestelmdn mukaiseen ra-
hoitukseen. Riski realisoituu, kun maksaja-
sukupolvet ovat pienempiii kuin eliikkeellii
olevat.

Ongelma on pahin yleensd pelkiistiiiin ja-
koj iirjestelmiillii rahoitetuissa viihimmiiiselii-
kejiirjestelmissii, jos niiden kustannukset kas-
vavat suorassa suhteessa el6keldisvdeston
mddrddn. Niiin ei esimerkiksi ole Suomessa,
koska tyoeliikkeiden tason kohoaminen pie-
nentdd kansaneldkekustannuksia.

Demografinen riski on ennakoitavissa.
Sen vaikutukset voidaan poistaa tasaamalla
maksurasitusta rahastoimalla etukdteen, puut-
tumalla etuuksiin, turvautumalla muuttoliik-
keeseen tai korottamalla eliikeikiiii.

Suomessa tyoeliikkeiden osittainen ra-
hastointi vaimentaa demografisen riskin to-
teutumista, mutta muutkin keinot ovat olleet
esilld keskusteluissa.

Niissd maissa, joissa rahastointiin ei ole
jo varauduttu, sen aloittaminen alkaa olla
myohiiistii. Riittiivien varojen kerddminen
parin luosikyflxrenen kuluttua kAytefiavaksi
edellyttiiisi huomattavaa maksujen korotta-
mista.

Kaikkiin eliikejiirjestelyihin kohdistuu
poliittinen nski. Lakisii[teisiii eliikkeitii voi-
daan muuttaa varsin pikaisestikin lainsiildiin-
tod muuttamalla. My<is vapaamuotoiseen e16-
keturvaan voidaan puuttua verotussddnnoksid
muuttamalla tai rahastojen sijoituksia sddnte-
lemiillii.

Demokraattisessa yhteiskunnassa muu-
tokset ovat yleensd tarkkaan harkittuja ja ne
pohj autuvat laaj aan keskusteluun. Lisiiksi j at-
kossa eliikeliiisten osuus vdest<isti kasvaa, jol-
loin heidiin poliittinen painoarvonsa lisiiiin-
tyy. Samalla heille kielteisten ratkaisujen to-
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denndkoislys vdhenee.
Pddomamarkkinoihin liittyv at s ij o itusris -

ti r koskevat rahastoivia ekikej iirj estelyj ii. Si-
joitusriskeihin kuuluvat tuottojen suhdantei-
siin kytkeytyvd vaihtelu, inflaatio ja osakesi-
joituksissa myos yksittiiisten porssien speku-
latiivinen vaihtelu. Riskejii vastaan voidaan
suoj autua varsin hlvin j iirkeviillii toiminnalla,
mutta kokonaan niitd ei voida poistaa.

Rahastointia lisittiivii,
mutta paljonko?

Rahastoivien eliikej iirjestelmien ndkrikulmas-
ta kansainvilisten pd[omamarkkinoiden toi-
mintaympdristot ovat viimeisen parinkym-
menen ruoden ajan muutfuneet suotuisasti.
Sijoitusten keskimddrdiset tuotot ovat selvdsti
ylittiineet ansioiden ja tyovoiman yhteenlas-
ketun kaswvauhdin.

Kehitystri voidaan pitdd ratkaisevana
tehtAessa valintaa jakojiirjestelmdn ja rahas-

toivan jdrjestelmiin viilillii. Rahastointia kan-
nattaa lisdtd myos siksi, ettd rahastoinnilla
voidaan samalla v6hentdd eliikejiirjestelmiin
kohdistuvia demografisia ja poliittisia riskej ii.

Keskustelua rahastoinnin jiirkev?istii ta-
sosta ja sen toteuttamistavasta kuitenkin tarvi-
taan.

Taulukossa esitetty laskelma kertoo, pal-
jonko laskennallisen vanhuuseldkemaksun
olisi pitiinyt olla eri maissa eri jaksoilla, jotta
4J luoden ryduraan perustuva. ansiotasoon
sidottu 50 prosentin eliike olisi kyetty rahoir
tamaan. Laskelmassa on oletettu, ettd eldkettd
maksettaisiin 17 vuoden ajan ja rahastojen
tuotto olisi vastannut keskimiiiiriiistii obligaa-
tioiden korkotasoa.

Jakojiirj estelmdl ld vastaava vanhuuseld-
ke olisi vakiovdestrissd rahoitettavissa noin 20
prosentin maksulla.

Taulukon lur,ut osoittavat selvdsti, ettd
palkka-ja korkokehityksen suhde on muuttu-
nut tarkastelujakson puoliviilissii. Ennen
ruotta 1973 palkkojen kasurvauhti ylitti sel-

vdsti korkotason. Rahastoivalla jiirjestelmiillii
olisi kyetty lupaamaan kunnon eliike vain 33
- 54 prosentin maksuilla.

Vuoden 1973 jiilkeen olisi selvitty selvds-
ti alle 20 prosentin maksuilla. Yhdysvalloissa
palkkojen kasvu on kokonaan pysiihtynyt, jo-
ten runsaan viiden prosentin rahastoivalla
maksulla kyettiiisiin nyt lupaamaan el6ke,
joka olisi puolet palkasta.

Tuottoon perustuva
eliike epiivakaa

Rahastointi on kuitenkin niin pitkiin aikaviilin
ratkaisu, ettei parin vuosikymmenen koke-
mus vield varmuudella lupaa onnistumista
kymmenid vuosia eteenpdin.

Koska rahastojen tuotot vaihtelevat,
myos niihin perustuva eliike tulisi vaihtele-
maan huomattavasti tavoitteeksi asetetun kor-
vaustason molemmin puolin.

Jos kokonaiseldketurvassa halutaan pyr-
kid eliketason ennustettavuuteen, rahastojen
tuottoon perustuva osa eldkkeestd ei voi olla
kovinkaan suuri.

Toinen rahastointiin liittyvii ongelma on
sen hallinnointi. Mitii suurempi yksil<illinen
vapaus sijoitusten valinnassa sallitaan sitd
korkeammiksi muodostuvat hoitokustannuk-
set.

Hoitokustannukset ovat suhteellisesti
suurimmat pienill6 rahastotileillii. Tiimii tekee
pakollisen, yksilcilliseen rahastointiin perus-
tuvan eliikejiirjestelmdn toteuttamisen vai-
keaksi ilman hoitokustannusten subventoin-
tia. Se on taas poliittisesti vaikea toteuttaa.

Rahastojen tuottoon perustuva eliike uh-
kaa siten kiiytiinnossZi jiiiidii vakiintuneissa ja
hyviipalkkaisissa tyosuhteissa olevien etuoi-
keudeksi.

BO LUNDQVIST
Elcikenrvakeskuken
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Taulukko: Laskennallinen rahastoivan jiirjestelmiin vanhuuselfr kemaksu
neljiissii eri maassa, kun varat on sijoitettu obligaatioihin ja
ellke on 50 prosenttia palkasta

Jakso Vuosia Sakvr "trapani [nglanti
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USA

1953 - 1962
1963 - 1972
1973 - t982
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l0

7l
42
4t
l3

29
39
5)
\1

JJ
5,1

1953 - 1973
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Osa-aikaeliikkeeseen
parannuksia
Ensi heindkuun alusta
osa-aikaeliikkeelle
voi piifrstii jo 56-vuotiaana.
My6s osa-aikaeldkkeen
ja sen jdlkeisen
tyokyvytt6m yyse I i k kee n
mdiirAytym isehtoja
parannetaan.
Muutokset perustuvat
pAiiosin vi ime marraskuussa
sol m ittuun tu lopol i ittiseen
sopimukseen.

Osa-aikaeldkkeen alaikiirajan laskemisella
haf utaan parantaa ikiiiintyvien tyontekij<iiden
asemaa ja tukea heidiin jaksamistaan tyoelii-
mdssd. Tavoitteena on, etti fydnteon vdhetes-
sii tyontekijii pysyisi terveena pitemptirin ja
viilttiiisi j outumasta esimerkiksi yksilolli selle
varhaiseldkkeelle.

Muutokset voimaan eri aikoina

Osa-aikaeliikkeen alaikdraja alennetaan 56
vuoteen miiiirZiajaksi eli tdmdn vuoden heind-
kuun l. piiiviistii vuoden 2000 loppuun. Muu-
toksesta annetaan erillinen laki.

Ikiirajan alennus koskee sekii yksityisen
ettii julkisen sektorin tyonantajia ja tyonteki-
joitii sek[ lisiiksi yrittiijiii.

Toinen muutos koskee sekd osa-aika-
eldkkeen ettii sen j iilkeisen tyrikyvyttomyys-
eldkkeen miiiiriiii. Muutos toteutetaan tyoelii-
kelakeja muuttamalla ja se on pysyvii. Voi-
maan se tulee rimdn vuoden huhtikuun alusta.

Muutoksista tehtiin yhteinen hallituksen
esitys, joka annettiin eduskunnalle helmi-
kuussa.

Tytinantajal le velvol I isuus
osa-ai katytin jirjestlimiseen

Erilli slai ssa siiiidetiiiin tyonantaj alle ve I vol I i -
suus pyrkid j iirj estiimtiiin osa-aikatyotd. Vel -
vollisuus koskisi vain 56 vuotta tayttaneitA,
jotka haluavat siirfya osa-aikaeldkkeelle ja

jotka sen takia haluavat tehdii lyhyempiiii tyo-
aikaa kuin aiemmin.

Tarkoitus on, ettd tytiajasta tydntekijii ja
ryonantaja sopisivat yhdessii siten, ettd mo-
lempien tarpeet otetaan huomioon. Tyonteki-
jiille ei siis siiiidettiiisi oikeutta vaatia lyhcn-
nefiyA tydaikaa. Toisaalta tyonantajan tulisi
kuitenki n j iirj cstiiii osa-aikatyritd ai na si I loin,
kun se on mahdollista.

Osa-aikaty<in jiirjestiimisvelvollisuus
koskee my<is kunnallisen eliikejiirjestelmdn
piiriin kuuluvia tycinantajia. Kuntapuolella
osa-aikaeldkkeen alaikiiraja alennettaisiin
muuttamalla kunnallisen cldkelaitoksen eld-
kesiiiintciii.

Muut saantiehdot entiset

Osa-aikaeliikkeen muut saantiehdot pidetiiiin
ennallaan. Tyontekijiiltii siis edellytetiidn, ettd
hiin siirtyy kokopiiiviity<istd osa-aikaty<ihon.
Tycissii tycintekijiin on pitdnyt olla l8 kuukau-
den aikana viihintiiiin l2 kuukautta ja ettd vii-
meisen 15 vuoden ajalta l<iytyy viisi vuotta
eldkkeeseen oikeuttavaa tyoskentelyii.

Osa-aikaeliikkeelle siirtyessiiiin tyonteki-
jiin pitiiii lyhentiiii tyoaikansa l6 - 28 tuntiin
viikossa. Lisiiksi ansioiden pitAa vastata ty6-
ajan lyhennystd eli tulot viihenlyviit 35 10
prosenttiin aikaisemmista ansioista. Julkisella
puolella ansioiden aleneman pit?iii olla 40 60
prosenttia.

Eliikkeen laskutapaa tarkistetaan

Tyontekijiille karttuu nykyisinkin eliikettii sil-
ta ajalta, kun hdn on osa-aikaeliikkeellii. Se
lasketaan osa-aikaeldkkeen perustana olevan
vakiintuneen ansiotulon ja osa-aikafytistd
saadun ansiotulon erotuksesta.

Nyt ehdotetaan, ettd tydntekijiin jiiiidessii
osa-aikaelikkeelta fyokyvlttcimyys- tai tyot-
tomyyseliikkeelle, mycis edelld mainittuun
erotukseen voitaisiin liittiiii ns. tuleva aika eli
esimerkiksi aika tyokyvyttomiiksi tulosta eld-
keikiiiin. Sen mukaan tyontekijii saisi tulevan
ajan sekd osa-aikafyostd ettd osa-aikaelijk-
keen perusteena olevan vakiintuneen ansio-
tason ja osa-aikalyon ansion vdlisestd alene-
masta.

Muutosta ehdotetaan yksityisen sektorin
eliikelakeihin. Julkisen sektorin elSkelaeissa

on jo vastaavanlainen tulevan ajan oikeus.
Osa-aikaeliikkeen perusteena olevaa an-

siotasoa mddrdttiessd on tarkoitus tarkastclla
pitkiihkon ajanjakson ansiotasoa. Jotta se olisi
mahdollista, tyosuhteen automaattinen kat-
kaisu ehdotetaan poistettavaksi, kun vakiintu-
nutla ansiotasoa midrdtddn.

Tiillii hetkelld automaattinen katkaisu
tehdiiiin aikaisintaan sen vuoden lopussa, jona
tyontekijii tA>,fiAA 54 vuotta. Tiilloin osa-aika-
eldkkeen perusteeksi muodostuu ansiotaso,
joka ei useinkaan vastaa todellista pitkiin ajan
vakiintunutta ansiotasoa.

Muutos koskisi sekii yksityisen puolen
ettd valtion eliikelain mukaan miiiiriiytyviii
eliikkeitii. Kunnallisessa jiirjestelmiissd muu-
tos on tarkoitus toteuttaa kunnallisen eliikelai-
toksen eldkesddntod muuttamalla.

N{ARJA-LEENA SEPPALA
Eltiketurvakeskuken

lakiosasktn
lakintie.s

l6 T-weuxr*



Tietotekni ikkaa kiiyttiiviit yhtiilailla sekd nai-
set ettd miehet, mutta silti tietotekniikka on
leimautunut miesten alueeksi. Jo arkitietom-
me mukaan tietotekniikan asiantuntijat ovat
"tietokonemiehid". Tietokonepelit vetdvdt
puoleensa enemmrin poikia kuin tytt<ijii, ja
myris Internettiii kiiyttZiviit enemmdn miehet
kuin naiset. Tietokonehakkerit, jotka yokau-
sia selvittdvdt tietotekniikan saloja, ovat yk-
sinomaan miehiii.

Tietotekniikka nivoutuu yhd enemmdn
ihmisten. naisten ja miesten. toimintatapoi-
hin, aiatteluun ja minuuteen. Olisi tiirkeiiii,
ettii kaikilla ihmisryhmillii ja molemmilla su-
kupuolilla olisi mahdollisuus luoda tekniik-
kaa aidosti omia liihtokohtiaan vastaavasti.

Minuus saattaa tietoverkkojen aikana
olla erilaisten roolien kanssa leikkivd, mutta
silti se liittyy my<is konkreettiseen eldmdnhis-
toriaan, aikaan, paikkaan ja ruumiiseen. Nais-
ten liihtokohdista luotava tietotekniikka on
ddrimmdisen tiirkeii poliininen tavoite tieto-
yhteiskunnalle.

Tilaa molemmille sukupuolille

Sukupuoli on suhde, joka muuntuu jatkuvasti
arj en vuorovaikutuksessa, instituutioi ssa sekd
identiteeteissd. Sukupuoli nivoutuu tietotek-
niikkaan - jiirjestelmiin, ohjelmiin, siihkopos-
tiin - ja siihen liittyviiSn tietdmykseen inhi-
millisessd toiminnassa: tietotekniikkakin on
ihmisten tekemdd. Tietotekniikan miehisyy-
dessi ei ole kyse luonnonlaista vaan ihmisten
yhteiskunnallisista valinnoista.

Yksittiiiset instituutiot ja organisaatiot
voivat luoda kulttuuria, jossa on tilaa molem-
mille sukupuolille. Tietotckniikan ammatti-
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Tietotekniikan miehisyys ei ole luonnonlaki vaan
ihmisten yhteiskunnallinen valinta. Tietotekniikan

sukupuoli on muutettavissa ja naisten ltihttikohdista
luotava tietotekniikka haastaa koko

tietoyhteisku ntaa muuttumaan.

laiset ammattikuntana voivat luoda iulkisuut-
ta, jossa niikyy sekii miehiii ettd naisia. Tieto-
yhteiskuntaa suunnittelevat hallintoelimet
(alueelliset, kansalliset tai laajemmat) voivat
luoda menettelyja, joilla tuetaan valtavirtojen
ulkopuolelle jiiiiviii ryhmiii ja erityisesti nai-
sla.

Yleinen tasa-arvopuhe on omiaan peitt6-
mddn ryhmien viilisiii eriarvoisuuksia, ja pa-
rempi liihtokohta onkin rakentaa tietotekniik-
kaa ja tietoyhteiskuntaa kunkin ryhmiin liihto-
kohdista ja kiiytiinnoistii liihtien, eroja tunnus-
taen.

I

kin. Yksittiiisten naisten tietotekniikan am-
matteihin kannustaminen ei onnistu, eikd
muuta tietotekniikan vallitsevia kiiytiintojii.
Muutosta olisi luotava poliittisin toimin ja
luomalla uudenlaista tietotekniikkaa pikem-
minkin kuin sovittamalla uusia ryhmiii nykyi-
si in tietotekni ikkakiiytiintoihin.

Roolipelit rikkovat raja-aitof a

1990-luvulla identiteettiin nivoutuu uuden-
laista tekniikkaa: maailman laajuisia tieto-
verkkoja. Sherry Turkle ndkee mycinteisend
sen, ettd lnternetin ja monen kiiyttiijiin rooli-
pelien aikakaudella ihmisillii voi olla yhtii ai-
kaa monia identiteettejii.

Minuus voi olla moninainen, liikkuva ja
suhteessa koneisiin miiiirittyvii. Peleissd pdds-
tiiiin helposti siirtymiiiin sukupuolesta toiseen
ja sukupuolen tuolle puolen.

Toisaalta ajatus on mitd tervetullein, mut-
ta toisaalta olen huolissani. Jos jokainen on
moninainen ja inallaan ruumiillisesta itses-
tddn, voi vain kysyii, ettii jiiiiko endd tilaa ruu-
miillisten minuuksien eroille. vai onko "mo-
ninainen minuus" vain uusi tapa peittAii eroja?

Kun michinen identiteetti siiilytt2iZi vallir
sevan asemansa. merkitsee identiteettien mo-
nimuotoisuus helposti sita, efta naisten identi-
teettiin nivoutuu miesten liihtokohdista luotua
tekniikkaa.

Suomalaisen tietotekniikan
miehinen historia

Suomen ensimmdiset tietokoneet korvasivat
1950-luvun lopussaja 1960-luvun alussa rei-

ilff0rH(lllllfl(A
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lndentiteetti edelleen miehinen

Tietotekniikan alkuaikoj en asiantuntij uus liit-
tyi selkeiisti miehiseen identiteettiin eikii val-
litseva identiteetti ole olennaisesti muuttunut
miehisesti naisiseen suuntaan. Tietoteknii-
kassa on kuitenkin tilaa myris vaihtoehtoisille
identiteeteille j a vallitsevat identiteetit vaihte-
levat kansallisesti.

Martha Blomqvistin tutkimuksen mu-
kaan ndyttdd siltii, ettii osassa ruotsalaisia yri-
tyksiii naisista (ymmiirtiiviiii ja eliiytyviiii)
identiteettid on jopa erityisesti suosittu. Sa-
maan aikaan ruotsalaismiesten - myos tieto-
tekniikan alalla - identiteetti on laajentunut
tyohon perustuvasta orientaatiosta perheen ja
tyon yhdistdmiseen, liihemmiiksi naisten
identiteettiii. Tietotekniikan ei tarvitse vdlttd-
miittii pysyii miehisend eikd miesten mddritte-
lemdnh.

Muutoksen tulisi kattaa tietotekniikan
alaa laajasti: identiteetin, symbolisen ja kult-
tuurisen alueen yhtd lailla kuin organisaatioi-
den, instituutioiden ja kotien arkiset tilanteet-
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kdkorttikoneita, jolloin myos tietotekniikan
ammatit ja niiden sukupuolijaot periytyiviit
edeltdvien luosikymmenien aikana luoduista
re i kiikorttrj iirj estelmi st6. Nai set tyciskentel i -
vdt reikdkorttiliivistiijinii ja jossain miiiinn
operatooreind organisaation alimmilla tasoil-
la. Jiirjestelmien suunnittelijat ja johtajat oli-
vat ldhes yksinomaan miehiii. Tietokoneisiin
liittyviissii uudessa ammattikunnassa, ohjel-
moitsijoissa. naisia oli vain muutama.

Tietokoneammattien miehisyyltd vahvis-
tivat 1960-luvul1a myos sota-aikojen upseeri-
toveruus ja sodasta periytyvdt menettelytavat.
Tieteellisen johtamisen oppi laillisti niiden
kiiyton siviiliorganisaatioiden arjessa. Tieto-
kone-lehti kirjoitti "tietokonemiehistd". Am-
matillisen Iietokone-yhdistyksen hallituksen
jdsenet olivat yksinomaan miehiii ja myos sen
jiisenisto pysyi hyvin miesvaltaisena koko
I 960-luvun.

Seuraavina luosikymmenind naisten
mddr6 tietotekniikan ammateissa lisiiiintyi
merkittdvdsti. Naisten osuus tietotekniikan
oltjelmoijista oli kolmannes koko 1970-lu-
vun. My<is naisten osuus tietojenkrisittelyopin
opiskelijoista nousi kolmannekseen varsin
pian sen jiilkeen, kun tietojenkiisittelyopin
opetus korkeakouluissa aloitettiin 1960-lu-
vun loppupuolella.

Suomalaiset naiset olivat tietokoneistu-
misen alkaessa aktiivisesti mukana tyoelii-
miissii, ja opiskelivat ennestddn yliopistojen
luonnontieteellisi ssii tiedekunnissa, j oten siir-
lymd tietotekniikan koulutukseen kdvi luon-
tevasti useimpiin muihin maihin verrattuna.
Naisten osuus tietotekniikan asiantuntijoista
kasvoi 1990-1uvun alkupuolelle saakka.

Naisilla ei tilaa asiantuntijuudessa

Puhe tietokonemiehistd on korvautunut suku-
puolen suhteen neutraaleilla termeillii. Puhu-
taan tietotekni ikan ammattilaisista. Naiset ei-
vdt kuitenkaan ole korkeakoulututkinnois-
taan huolinfatta saa!,uttaneet tietotekniikan
julkaisuissa niin laajaa osuutta kuin heille
suhteellisesti kuuluisi.

Naisten mdirdllisen osuuden lisiiiintymi-
nen ei ole merkinnyt tietotekniikan alan muo-

toutumista sukupuolen suhteen neutraaliksi
tai molempia sukupuolia yhtri lailla suosivak-
s1.

Naiset eivdt ole pddsseet huomattavassa
miiiirin johtopaikoille, eikd naisten osuus tek-
nil listen oppilaitosten j a korkeakoulujen tieto-
tekniikan opintolinjoilla eikii niistii rekrytoi-
vissa organisaatioissa ole noussut juuri yli
kymmenen prosentin. Vaikka naisilla on ollut
tilaa tietotekni ikan asiantuntij uudessa, tila on
ollut selvdsti rajoitettu.

1990-luvun alkupuolelta liihtien naisten
osuus tietotekniikan asiantuntijoista on kddn-
tynyt laskuun. Lasku niikyy korkeakoulujen
uusien opiskelijoiden tilastoissa: teknillisten
korkeakoulujen tietotekniikkalinjoilla naisten
osuus putosi kymmenen prosentin tuntumasta
viiteen prosenttiin ja yksittriisissd tapauksissa
jopa nollaan. Myos yliopistojen tietotekniikan
opintolinjoilla on naisten osuus vdhentynyt.

Eri maiden, eri organisaatioiden ja en
luosikymmenien viilillii on mycis suuria eroja.
Suomessa tietotekniikan naisasiantuntijoiden
osuus on vaihdellut 1960-lulun alun muuta-
masta prosentista 1980-1uvun kolmannek-
seen, ja se on 199O-luvulla jiilleen pienenty-
mdssd.

Miesten viimeinen linnake?

Miehistyminen on yhteistd kaikille liinsimail-
le, ja monissa maissa se alkoi jo 1980-lurun
puolella, Britanniassa 1980-lulun alussa.

Mistd tietotekniikan miehistyminen joh-
tuu? Osittain se liittynee taloudelliseen lasku-
suhdanteeseen. Naisia ei rohkaistu fy<iekimiis-
sd laman aikana ja tyoeliimiissii vallitsevat en-
tistd kovemmat lait. Osittain kyse on koulu-
opetuksesta: tietotekniikan kouluopetuksen li-
sddnfyessd tietotekn i i kan asiantuntija-ammat-
teihin valikoidutaan poikien suosimilla koulu-
kursseilla ja "atk-klubeissa".

Vaikuttamassa on myris kotien lisiiiintyvii
tietotekniikkaharrastus: kodeissa tietokoneita
kalttAvat ennen muuta nuoret miehet, poikien
harrastusta tuetaan paremmin kuin tyttojen ja
pojille suunniteltuja tietokonepelejd on run-
saammin saatavilla.

Pojat oppivat jo hyvin pienind koulun atk-

tunneilla ja tietotekniikan ammateissa hyo-
dyllistii "sormituntumaa" tietokoneiden maa-
ilmaan. Pitiiviitko miehet kiinni tietoteknii-
kasta viimeisend linnakkeenaan?

Tietotekniikka tasa-arvon viilineenii

Suomessa tietotekniikan ja sukupuolen tutki-
mus on ollut viihiiistii, mutta Yhdysvalloissa,
Britanniassa ja useissa muissa vahvan nais-
liikkeen maissa sitd on ollut 1g70-luvulta leh-
tien.

Suurissa ameri kkalaisissa organisaatioi s-
sa toimistotyo pilkottiin tietokoneiden avul la
entistd pienempiin palasiin. Tutkgat olivat
huolissaan siitii, ettri tietotekniikka uhkasi toi-
mi stotyontekij dnaisten fyysi stii j a psyykki stii
hyvinvointia sekd ammattitaitoj a j a tyollisyyt-
td.

Yhdysvalloissa ja Britanniassa on myris
korostettu naisten osallistumista (miesten hal-
litsemaan) tekniikkaan ja teknilliseen koulu-
tukseen keinona tasa-arvon saavuttamiseksi.

Esimerkiksi amerikkalainen tietoteknii-
kan ammattilaisten jiiqestri Association of
Computing Machinery on koonnut ja aktiivi-
sesti levittdny menestyneiden naisten haas-
tatteluista koostuvaa videota yksittiisten nais-
ten kannustamiseksi tietotekniikan ammattei-
hin. Toisaalta on pyritty luomaan "naisten
omaa" tekniikkaa naisten erilaisen ja pu-
remman - tiedon pohjalta ja on tutkittu naisia
tekniikan suunnittelijoina ja kiiyttiij inii.

Tekniikan ja sukupuolen
kulttuurinen suhde

Monissa tutkimuksissa mukaan lukien
omassani - sukupuolenja tekniikan suhde on
niihty kulttuurisena pikemminkin kuin yksit-
tdisten naisten valintoina tai naisten erifyistie-
toina. Tekniikan ja sukupuolen muotoutumis-
ta tarkastellaan tiilloin keskenddn vuorovai-
kutteisina prosesseina. Puhutaan tiettyjen
konkreettisten naisten laihtokohdista korotta-
matta naisten tietdmystd erityisasemaan.

Tiitii liihestymistapaa edusti myris suo-
malaisittain uraa uurtanut Liisa Rantalaihon
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ja Piiivi Korvajdrven "Toimistoautomaatio -
nai sten tyot ja lyoyhteisoj en kehitysmahdol li-
suudet" projekti 19S0-luvulla Tampereella.
Siinii tutkittiin tietotekniikan kdytt<ionottoa
useissa julkisen hallinnon virastoissa erityi-
sesti toimistotyontekr.loiden tyon kannalta.

Suomalaisissa virastoissa amerikkalaiset
uhkakuvat.liiivdt toteutumatta. Tietotekniikka
sindnsd ei "vaikuttanut" millii2in tavalla vaan
pikemminkin yrityksen tyrinorganisointitapa.

Naisten asema edelleen huono

Alemmat toimihenkilonaiset ovat kuitenkin
kdrsineet - erityisesti l980luvulla muita
enemmin tietotekniikan laajan kdyttoonoton
"oppirahoj a" j a niiyttiiviit edelleenkin j ii?iviin
tietotekniikkaa koskevan pddtdksenteon ul-
kopuolelle.

1990Jurulla tietotekniikkaa ja suku-
puolta koskevat ongelmat liitt).vat myos maa-
ilmanlaajuiseen fyojakoon. Tietotekniikan
laitteet suunnitellaan ldnsimaissa ja Japanis-
sa, mutta niiden valmistus ja kokoonpano ta-
pahtuvat kolmannen maailman maissa, erityi-
sesti Kaakkois-Aasiassa.

Valmistajat ovat "edullista ja joustavaa
ty<ivoimaa", nuoria naisia. I 980-luvulla pelii-
qrt tietotekniikan uhat toteutuvat 1 990-lui,ul-
la kertaluokkaa vakavampina ndiden naisten
ryossA. Liukuhihnatyrin frysinen ja psyykki-
nen stressi, lyhyet tyosopimukset, pakko py-
syd lapsettomana, ja 25-luotiaan - liian van-
han - tyosuhteen lopettaminen ovat tavallista
arkipiiivii?i.

Artikkeli perustuu kirjoittajan vditoskirjatyo-
hrin:Vehviliiinen, Ma{a: Gender Expertise and In-
.formatk; n Tec hno logy,Tietojenkiisittelyopin laitos,
Tampereen yliopisto, A: l, I 997.

MARJA VEHVILAINEN
Filosrtian tohtori

T-vorurr* 19

rLr



YBlIIilm r ;' r',ffi#&ffiffiWffiffiffiffi

PUHUTIII TUNOOM$SA
Yrittdjyys yleistyy koko
Euroopassa. Samalla
yrittiiminen muuttaa
muotoaan ja riskit
lisiiintyvdt. Sen mydtd viriiid
keskuste I u yrittiij iin
sosiaal iturvasta ja turvan
pohjana olevasta tyotu losta.

EU-maissa yrittiijinii toimivia joko tyonan-
tajia tai vain itsensd tyollistriviii - on eniten
Eteld-Euroopassa ja selvdsti vdhemmdn Kes-
ki- ja Pohjois-Euroopassa.

Yrittiijien osuus on suurin Kreikassa, jos-
sa noin neljdsosa muilla kuin maatalousaloilla
tyoskentelevi stii toimi i yrittiij inii. Mui ssa Ete-
li-Euroopan maissa osuus on noin viidennes.
Irlannissa yrittiijien osuus on 12,9 prosenttia,
mikd on liihellii EU-maiden keskitasoa eli l3
prosenttia. Pohjoismaissa ja keskeisissii EU-
maissa yrittiijien osuus jdd keskitasoa pie-
nemmdksi.

Valtaosa yrittiijistii tekee tyrita yhden

miehen yriryksissii, omaan lukuunsa ilman
palkattua tyrivoimaa. Tdmi on tyypillistii eri-
tyisesti niille maille, joissa yrittiijien osuus
tyollisyydessii on suuri. Eteld-Euroopan
maista vain Italiassa tyonantajayrittiijien
osuus on suurempi kuin ilman palkattua tyo-
voimaa yrittiij inii toimivien. Toisaalta mai ssa,
joissa yrittiijien osuus tyollisistii on suhteelli-
sen pieni, huomattava osa yrittiijistii tyollistiiii
itsensd lisdksi myris muita henkiloit?i. Ndin on
esimerkiksi Luxemburgissa, Itdvallassa ja
Tanskassa.

Suomessa yrittiijien osuus tyollisessd
tyrivoimassa ei yllii Euroopan kdrkimaiden
tasolle. Maamme jiiii 10,7 prosentin osuudel-
laan jopa hiukan EU-maiden keskitason ala-
puolelle.

Yrittiijien mddrd maatalouden ulkopuoli-
silla aloilla ldhti Suomessa kasvuun 1980-lu-
vun alkupuolella, ja nousutrendi oli erityisen
voimakas wosikymmenen loppupuolella.

I 990-luvun tyollisyyskiisi katkaisi kehi-
tyksen. Niin yrittiijien kuin palkansaajienkin
tyollisyystilanne heikkeni : wosina I 990 - 199 4
tyollisten palkansaajien mddrd supistui noin vii-
dennekselld eli noin 400 000 henkikill2i.

Samaan aikaan yrittiijind toimivien mdd-
rd vdheni vajaalla kymmenesosalla eli noin
l6 000 henkil<jllii. Viime vuosina myos yrittii-
jien miiiirii on kddntynyt jiilleen kas'nuun.
Suurtyottomyyden pitkittyessii yrittiijien
mddrd fulee todenndkoisesti kasvamaan myos
ldhivuosina.

U uden laista yrittiijyyttii
Yrittiijien mddrdn kasvua selitetddn tycimark-
kinoiden rakenteellisella muutoksella, muun
muassa tyottomyyden lisiiiintymisella. Tutki-
musten mukaan yrittiijyyden kasvu on ollut
voimakasta maissa, joissa tyollisyyskehitys
on ollut huono.

Tytinantajien ja muiden itsensd tyollistii-
vien henkiloiden lukumddrd - ei ainoastaan
osuus tyollisistd on noussut huomattavasti
muun muassa Englannissa, Italiassa, Belgias-
sa, Irlannissa ja Espanjassa (Therbom 1995,
78). Manner-Euroopassa seki Englannissa ja
Irlannissa tyottdmyys kiiiintyi kasruun jo vii-
me vuosikymmenen alkupuolella.

1990-luvulla aktiiviseen tyrivoimapoli-
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tiikkaan on eri maissa kuulunut se, ettd ihmi-
sid on kannustettu erilaisin tukitoimin itsensd
fyollistiimiseen.

Baltiassa ja Keski- ja ltd-Euroopan mais-
sa yritttijyyden kasrua on vauhdittanut 1990-
luvulla maiden siirryminen suunnitelmatalou-
desta markkinatalouteen. Yrittiijyys ja itsensd
tycillistiiminen on nykyisin merkittdvd osa ta-
loudellista aktiviteettia ndissd ns. siirtymiita-
louksissa.

Tyomarkkinoiden kehityspiirtei stii niiissii
maissa on vaikea saada tdsmdllisiii tietoja, sil-
lii tilastotiedot ovat puutteellisia. Ongelmana
on muun muassa se, etti monet henkilot toi-
mivat sekd palkan saaj ina j a yksityi syrittiij i nii.

Sosiaaliturvan piirissii voikin olla huo-
mattavasti vdhemmdn yrittiijiii kuin mitd
muista l?ihteistii saadaan yrittiijien lukumdd-
riiksi. Arvioiden mukaan siirtymitalouksissa
yrittiijien osuus tyollisistd on kuitenkin lii-
hempiinii Keski- ja Pohjois-Euroopan kuin
Eteld-Euroopan lukuja (Nesporova 1997, 6).

Tilastolukuihin on suhtauduttava varauk-
sella mycis EU-maiden osalta. Vertailujen te-
keminen on vaikeaa, sillii lukuihin sisiilfyy
harhaa. Toisaalta lun.rissa voi olla mukana
"tekaistua ynffajyytta" . Esimerkiksi joissakin
maissa palkkatycissii toimivien on edullista
verotussyistd ilmoittautua yrittiij iksi.

Toisaalta on yrittiijyyttii, joka ei niiy tilas-
toissa. Harmaan talouden osuudeksi on arvi-
oitu eteldisessd Euroopassa jopa viidesosaa
taloudellisesta aktiviteetista. Keski- ja Poh-
jois-Euroopassa ongelma on yleensd arvioitu
merkittdvdsti vdhdisemmiksi.

Viime aikoina on yleistynyt perinteisistd
yritysmuodoista poikkeava toiminta kuten
muun muassa alihankinta, franchising, agen-
tuuritoiminta, freelancer- ja etAty6.

Epii[ypilliseksi tai uudenlaiseksi yrittii-
jyrydeksi luonnehdittu toiminta on pienimuo-
toista, epdvarmaa ja usein riskialtista. Muun
muassa timdn r,uoksi tarvitaan uudelleenar-
viointia siitd, miten sosiaaliturvajdrjestelmdt
vastaavat tycimarkk i noiden muuttunei si i n tar-
peisiin.

Sairaus- ja eliiketurva yleisiii

Kokonaiskuvaa yrittiij ien sosiaaliturvasta Eu-
roopassa on vaikea muodostaa. Asiaa selkey.t-
tdvien luokittelujen tekeminen on jokseenkin
mahdotonta, sillii erilaisia variaatioita on ld-
hes yhtii paljon kuin on maitakin. Joitakin yh-
teisiii piirteitii voidaan kuitenkin todeta.

Yrittiijiit ovat EU-maissa yleensd katta-
vasti pakollisen sairausvakuutuksen ja eliike-
turvan piirissd. Vanhuuseldketurya on yleinen
yrittiijillii. Poikkeuksena on ldhinnd Saksa,
jossa eldkevakuutus on vapaaehtoinen osalle
itsensd tyollistiivistii henkil<jistii.

Yrittiij iit ovat yleisesti myos ty<ikyvy.tt<i-
myysvakuutuksen pi irissii pysyviin tyokyvyt-
tomyyden osalta. Joissakin maissa. muun mu-
assa Saksassa ja Isossa-Britanniassa, etuuden
saamisen edellytyksenii tosin on taysi tyoky-
r,ytt<imyys. Yrittiijien vakuutusturva koskee

TWrmxe;,

harvemmin tilapiiistii tyokyvy.ttomyyttii tai
sairautta. Niissiikin maissa, joissa tdllainen
turva on jiirjestetty, etuuden saamisen ehdot
voivat yrittiijillii olla tiukemmat ja korvausta-
so alempi kuin palkansaajilla.

Yritttijien tyottomyysturva on harvinai-
nen EU-maissa. Selityksenii turvan puuttumi-
selle on yleensd se, ettd yrittiijiin ty<ittomyy-
den mddritteleminen on vaikeaa. Yrittdjien
tycittcimyysturva on toteutettu jossakin muo-
dossa neljissd maassa eli Suomessa, Luxem-
burgissa. Tanskassa ja Ruotsissa.

Itsensd tyollistiiviit henkilot ovat harvoin
ty<iperdisten sairauksien tai tapaturmien osal-
ta pakol I isen vakuutuksen piirissii. EU-maista
vain Luxernburg ja joiltakin osin Portugali ja
Saksa tarjoavat yrittiijille turvaa ndiden riski-
en varalta. Niiissii vertailuissa ei ole mukana
maatalousyrittdjid.

Ongelmana tytitulon arviointi

Yrittiijien pakollinen sosiaaliturva on yleensd
kapeampi kuin palkansaajien. Yrittiij ien odo-
tetaan ottavan suuremman vastuun sosiaali-
turvansa jii{estiimisestd kuin palkansaajien.

Vaikeassa asemassa ovat tdllciin yntystoimin-
taa aloittelevat ja muut pienituloiset yrittiij?it.
Keskustelua kiiydiiiin myos yrittiij ien sosiaal i -
hrrvan perusteena olevan tyotulon miiiiritte-
lystii.

Ongelmana eri maiden jiirjestelmissd on,
miten m[[ritelld sosiaaliturvamaksujen ja
etuuksien perusteena oleva tyotulo eri vakuu-
tusmuodoissa. Huomioon pitiiisi pystyii otta-
maan sekd yritystoiminnan laaja skaala ettd
yntyksen elinkaaren eri vaiheet. Yrittiijien
tyotulokysymys on ollut esillii myos Suomes-
sa, kun on pohdittu piiiiomatulojen ja varalli-
suuden vaikutusta sosiaaliturvaan (STM
1997:30).

Ldhteet: Artikkeli pohjautuu 3 - 4.12.1997 pi-
dettyyn ISSA:n seminaariin "Social protection and
the development of self-employment in non-agri-
cultural occupations". Tarkemmat liihdetiedot ovat
saatavissa ki rj oittajalta.
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H uom isen ty6kyky -projekti piiiittymdssd

Tyky-toiminta
osaksi tytipaikan arkipiiivflfl

- Tyoeliikej iirj estelmd on yhdessd tyomarkki-
najiirjestojen ja muiden yhteistyokumppanei-
den kanssa Huomisen tyokyky -projektilla ra-
vistellut suomalaisia ty<ipaikkoja ja tervey-
denhuoltoa arvostamaan tytintekijoiden tyo-
ja toimintakpyn merkitystd, sanoi Tyoeliike-
laitosten Liiton TELAn toimitusjohtaja Pentti
Kostamo kevii?illii piitittyviin Huomisen tyo-
kyky -projektin Helsingin alueseminaarissa
9.2.1998.

- Monet tydpaikat ovat kytkeneet tyky-
toiminnan osaksi tyopaikan henkilcisttisuun-
nittelua ja laatujiirjestelmiiii. Silloin toiminta
on oikealla paikallaan osana tycipaikan arki-
piiiviiii.

Enniitysmdisen laaja koulutushanke

Vuosina 1996 - 1998 toteutettava Huomisen
tyokyky -projekti on laajan koulutuskampan-
jan ar,ulla etsiny,t suomalaisille tyopaikoille ja
terveydenhuoltoon uutta toimintatapaa, jossa
tyontekijiin tyo- ja toimintakyvystd huoleh-
dittaisiin paremmin.

- Suomessa ei tiettiiviisti ole aikaisemmin

jiirjestetty ndin laajaa koulutushanketta, jossa
kaiken kaikkiaan osallistujia on yli 23 000,
Kostamo kertoi.

Tyoeliikelaitokset ovat jiirjestiineet
omaan asiakaskuntaansa kohdistuvaa koulu-
tusta 9 700 henkilolle. Tyciterveyshuollon ja
tyopaikkojen edustajien yhteiskoulutus ta-
voittaa liihes 5 000 henkiloii, yli 90 prosenttia
maan tyriterveyshuoltoyksikoistii. Yhdessii
ty<imarkkinajiirjestojen kanssa koulutetaan
noin 3 700 tyopaikkojen edustajaa.Tyolcy-
lyn arviointikoulutukseen on osallistunut
noin 5 000 lddkariA ja kuntoutuksen muuta
ammattilaista.

Asenteet ratkaisevat

- Keski-ikiiinen ymmdrtdd sen, mitd tietdd,
muistutti valtiokonttorin yliliiiikiiri Juhani
Wikstrom. Hiin kiinnitti puheenluorossaan
huomiota keskimiiiiriiisen eliniSn voimakkaa-
seen nousuun tiillii ruosisadalla ja kokemuk-
sellisen muistin merkitykseen. Viihtymiitto-
myys fyopaikalla juontaa juurensa jo koulus-
ta, ensimmdisestii tyripaikastamme, joka ei
rohkaise eiki kannusta oppilasta. Niiin tyo-
eliimiikin koetaan paikkana, jossa ei ole vai-
kutusmahdollisuuksia eikd palkitsevuutta.

STTK:n puheenjohtaja Esa Swanljung
totesi. ettd laman aikana tehokkuus korostui
ja ihminen unohtui. Huomisen tyokyky-pro-
jekti on ollut hyv?i koulutusohjelma, joka on
tavoittanut enndtysmhdrdn ihmi siii. Vuorotte-
luvapaa ja osa-aikaeldke auttavat pysymiiiin
entistd pidempiiiin tyoeliimdssd. Kun vuorot-
teluvapaakokeilu alkoi, luultiin ihmisten ha-
keutuvan vapaalle koulutuksen luoksi, mutta
syynii olikin jaksamattomuus. Nyt tytinanta-
jan on pyrittiivii jiirjestiimiidn myos osa-aika-
tyotii sitii haluaville.

Yliliiiikiiri Kari Kaukinen TT:std kiinnitti
huomiota niihin valtaviin kustannuksiin, jot-
ka muodostuvat ihmisten siirtyessd aktiivises-
ta tuottavasta tyoeliimiistii erilaisten sosiaali-
turvaj drj estelmien vastuul I e.

Tyky-toiminta ei ole vain fyopaikan tur-
vallisuus- ja tuotantopolitiikkaa vaan myos

henkil<istripolitiikan osa-alue. Terveydellisten
syiden perusteella ei ole huolta huomisen tyo-
kprystii. Kysymys on asenteesta ja arvomaa-
ilmasta, tyrin arvostuksesta, tycinteon kilpai-
lukyvystii, ihmissuhteista, arvostuksesta, mo-
tivaatiosta, fyysisestii ja henkisestd kunnosta,
Kaukinen muistutti.

Kokemuksia kentiiltti

Tyoterveyshoitaja Sinikka Vepsii Medi-Metro
Oy:std kertoi tyky-toiminnan kdynnistdmi-
sestii BFl-Finland Oy:ssd. Kyseessd on jiite-
alan kuljetusyritys, jonka palkkalistoilla on
1 60 tyontekijiid. Tyoterveyslaitoksen vuosina
1995 - 1998 toteuttama pientyopaikkapro-
jekti oli suureksi avuksi toimintaa kehitettdes-
sd. Sen alulla on saatu kartoitettua yrityksen
omia tyky-tarpeita. Yhteistyo tyonantajan,
tyontekijoiden ja terveyshuollon viilillii on li-
sii2intyny.

Helsingin kaupungin tyciterveysjohtaja
Seppo Lappi valotti suuren kuntaty<inantajan
kokemuksia tykystii. 1990lurun alussa kun-
ta-alalla tyy[viiisyys fyopaikan ihmi ssuhtei-
siin, johtamiseen ja tytin mielekkyyteen oli
kouluarvosanoilla mitattuna laskenut 8:sta
noin 5,5:een.

Kaupungilla reagoitiin ripeiisti ja vuonna
1994 kiiynnistettiin kaupungin koulutus- ja
kehittiimiskeskuksen koordinoima "Menesty-
vii ty<iyhteiso"-nimelld tunnettu laaj a kehittii-
misprojekti eli toimenpideohjelma henkilos-
trin jaksamisen tukemiseksi. Kaupungilla on
runsaasti virasto- ja laitoskohtaisia tyky-
hankkeita, joiden koordinoimista ja seurantaa
varten on perustettu yhdeksiin hengen tyky-
ryhmii. Ryhmiissii ovat edustettuina kaupun-
ginkanslia, virastojer/laitosten johto, tyoter-
veyshuolto ja tyosuojelu.

Teksti:Taria Tuomisto
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VAKUUTUSOIKEUS - BO VUOTTA
MUUTOKSEN TUULISSA

Suomen sosiaaliturvan kasvuvaihe sijoittuu vuosikymmeniin,
joita rajaavat luvut 1960 ja 1990. Jo tiitii ennen oli annettu

turvaa ty6vahinkojen ja sotavammojen varalta ja saatu alulle
kansaneldkkeet. Olemme luoneet asukkaillemme
pohjoismaisen hyvinvoinnin, jota nyt toteutamme

yhtendisessd Eu roopassa.

Niiissii muutoksen tuulissa on ollut mukana
viime vuonna 80 ruotta tiiy.ttiinyt vakuutusoi-
keus. Elinaikanaan se on kehittynyt hallinnol-
lisesta vakuutusneuvostosta tdysivaltaiseksi
sosiaaliturvan ylioikeudeksi, johon sen asiak-
kaat ja toimeenpanijoiden koneisto luottavat.

Kirjaimellisesti paikalleen on osunut
piiiitos julkaista vakuutusoikeuden vaiheista
juhlakirja. "Muutoksen tuulet" nimisend se
j ohdattelee lukij ansa j uhlapiiiviin sankarin eri
vaiheisiin, joissa on mukana paljon tyotii ja
arkipiiiviiii mutta myos kohottavia hetkiii. Va-
kuutusoikeuden ulkopuolisen maailman tun-
toja taas heijastelevat viiden kirjaan valitun
huippuasiantuntijan kirjoitukset.

Tuomioistu inlaitosten edel liikiivijii
Varsinaisen historiikin on ki{oittanut tiedo-
tussihteeri Sulevi Pellinen, jonka pii2itoimi on
Vakuutusyhtiriiden keskusliitossa. Hdnethdn
funnetaan jo ennestddn useiden vakuutusalan
historiaa kdsittelevien teosten toimittajana.
Ammattimiehen ote ndkyy tiissiikin kif assa.

Pellinen on valinnut eri niikokulmia, joita
seurataan liipi kirjan. Sosiaali- ja oikeustur-
vassa tapahtunut kehitys, valtio- ja yhteiskun-
tarakenteen muutos, rauhanja sodan ajat sekd
talouden nousut ja lamat ovat yldtason tekijcii-
tii, jotka voimalla ovat vaikuttaneet vakuutus-
oikeuteenkin. Alkuaikojen virastomaisuuden
jiilkeen vakuutusoikeus on tuntenut ajan valti-
mon - ollut mukana muutoksessa ja kehittii-
nyt toimintaansa.

Asiakkaiden ndkemykset ja tytiolojen
muutokset tulevat niilqryiin oikeustapauksis-
sa, joita tekijii on poiminut vakuutusoikeuden
aikakirjoista. Jo'uuonna I 926 korvattiin nais-
tyontekijiin jiinnetupen tulehdus, joka oli syn-
tynyt karamellilaatikkoja kannettaessa. "Post-
traumaattinen stressireaktio" liittyi sotilaiden
pelkoihin. Tilastoista taas oltiin pddttelemds-
sd, ettd lehmiit ovat kolme kertaa vaarallisem-
pia kuin sonnit.

Vakuutusoikeuden arki on ollut kovaa
tyrin puurtamista juttumiiiirien ja kiisittelyai-
kojen paineessa. Ottaessaan 1980-luvun alus-

sa ar,ukseen tietokoneet oli vakuutusoikeus
koko tuomioistuinlaitoksessa edelliikiivijii.
Sivumennen kiiy ilmi, ettd vakuutusoikeus
toimii hyvin tehokkaasti, kun otetaan huomi-
oon yhden asian kiisittelykustannukset. Muut
ylimmiit tuomioistuimemme seuraavat kau-
kana perdssd.

Historiankif oittaja on haastatellut useita
vakuutusoikeuden vanhimpia toimihenkiloi-
tii. Heidiin kertomuksistaan tulee esiin, ettd
juristityri ei ole tdmdn oikeuden jiiseniii kan-
gistanut. On myos osattu pitiiii hauskaa: pik-
kuj ouluj a j a kesiij uhlia muisteltiin antaumuk-
sella. Ylituomarit ja puheenjohtajat ovat kaut-
taaltaan olleet persoonall isuuksia, j otka hel-
posti jiiiiviit mieleen. Yhteistii koko vakuutus-
oikeuden vdelle on ollut asiakkaan ja tyonsii
arvostaminen, minkd ylituomari Krirhii tuo
kauniisti esiin ki{an esipuheessa.

Vakuutusoikeuden erityispiirre on tyrlr-
eldmdn asianruntijoiden - niin sanottujen
maallikkojiisenten - osallisuus. He eivdt ole
olleet kuuntelijan osassa vaan aktiivisesti mu-
kana oikeuskAfAntoe kehittiimiissii. Samalla
on asiakkaiden luottamus lisiiiintyny. LAaka-
rijiisenet ovat olleet alansa huippua ja anta-
neet yhteistoimintaan ratkaisevan asiantunti-
jatuen. Tiimii kiiy kirjan sivuilta hyvin ilmi.

Vakuutusoikeuteen
luotetaan muuallakin

Korkeimman oikeuden presidentti Olavi Hei-
nonen kbsittelee kirjoituksessaan ajankohtais-
ta aihetta: Tuomareitten tilanne ja asema. Hd-
nen mukaansa muodollisten sddnncisten lisdk-
si tarvitaan kunnossa olevaa tuomarietiikkaa.

Thpaturmavakuutuslaitosten liiton toimi-
tusjohtaja Tapani Miettinen kertoo kestdvdn
kehityksen tyritapaturmavakuutuksesta. On-
han tapaturmavakuufus vakuutusoikeuden
vanhin seuralainen. Kirjoituksesta selviiiii hy-
vin ryrivahinkovakuutuksemme erityisluonne
verraffuna toisaalta ulkomaisiin sisariinsa toi-
saalta suomalaiseen muuhun sosiaalivakuu-
fukseen.

Suomalaiseen sosiaaliturvaan uuden

wosituhannen kynnyksellii on linjakkaan kar
sauksen luonut Kelan pii"iijohtaja Pekka Tiro-
misto. Eliiketurvakeskuksen toimitusjohtaja
Matti Uimonen puolestaan kdsittelee asian-
tuntevasti viimeisen eldkelaitoksen periaatet-
ta tuomalla esiin sen eri eliikejiirjestelyitii ko-
koavan ndkokulman.

Sotainvalidien Veljesliiton puheenjohtaja
Uki Voutilainen palauttaa mieliimme asiakas-
joukon, jonka uhraukset ovat mahdollistaneet
niin sosiaaliturvarnme kuin vakuufusoikeu-
temme olemassaolon.

Kirja moneen kiiytttitin

Vakuutusoikeuden juhlaki{a antaa kuvan
suomalaisesta instituutiosta, joka liikaa itses-
taan aanta pitiimiittii on ollut mukana tehok-
kaasti muotoamassa kansalaistemme sosiaali-
ja oikeusturvaa. Teos on erittdin ajankohtai-
nen nyt, kun on heitetty ajatuksia perinteik-
kiiiin vakuutusoikeutemme hajottamisesta
osaksi yleisten hallintotuomioistuinten kas-
votonta j drj estelmiiii.

Parisataasir.uisena, johdonmukaisesti jii-
senneltynd sekii tyyliltiiiin luettavana kirj am-
me antaa nykyajan kiireiselle lukijalle tilai-
suuden olla mukana mielenkiintoisessa ja ih-
misldheisessd kehityskulussa. Se puolustaa
hyvin paikkaansa j uhlavuonna ilmestyneitten
mahtipontisempien juhlaki{ojen j oukossa.

Olavi Heinonen, Thpani Miettinen,
Sulevi Pellinen. Pekku Tltomisto. Matti
Llimonen. Uki l,butiluinen: Muutoken

tuulet, 80 vwtla sosiaaliturvaoikeutta -
t a larut u:; n euv o s t o s ta v u ku uttt s o i keute e n

1917 - 1997. lqhutttsoikeus.
I{elsinki 1998.

SEPPO PIETILAINEN
Elciketurvakeskuksen
varatoimitusjohtaja
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Aiankohtaista ulko

RUOTSI

N uoria tytitttim iii ikiintyneiden
tytipaikoille

SAKSA

Ruotsissa halutaan tyovoimapoliittisin toi-
menpitein helpottaa ikiiiintyneiden si irtymistii
pois tyoeliimiistd ja nuorten tyottomien palk-
kaamista heidiin tilalleen.

Tdmdn vuoden alusta on 63 vuotta tdytt6-
neillii tyontekij<iillii mahdollisuus siirtyii pois
tyoeliimiistii sopimalla asiasta tyonantajansa
kanssa.

Jiirjestely on mahdollinen, jos tyonantaja
palkkaa pois ldhtevdn tyontekijiin tilalle tois-
taiseksi yhden tai useampia tyovoimaviran-
omaisen osoittamia nuoria pitkdaikaistyotto-
miii. Heidiin tulee olla 20 vuotta tayttaneita,
mutta alle 35-vuotiaita.

Vakuutuskassa maksaa tyontekijiille kor-
vausta (generationsersdttning) j oka on 80 pro-
senftia hdnen sairauspdivdrahan perusteena
olleesta ansiostaan, kuitenkin enintiiiin l4 400
kruunua kuukaudessa.

Tyrinantaja osallistuu korvauksen rahoi-
tukseen maksamalla fytivoimaviranomaiselle
neljdnneksen korvauksen mddrdstzi, loput kor-
vauksesta rahoitetaan valtion varoin. Jiirjeste-
ly on tilapiiinen, sillii hakemus tulee jattAa laa-
nin tycivoimaviranomai sel le elokuun loppuun
mennessd.

Mime syksyna tyottomyysvakuutuksesta
myrinnettiin ikiiiintyneille, 60 64-vuotiaille
tyottdmille tilapiiistii erorahaa, jota makse-
taan eliikeikiidn asti. Erorahan saajien ei endd
tarvitse aktiivisesti hakea ryotii.

Molemmilla etuuksilla pyritZi2in pienen-
tdmddn fyottomyysl ukuj a. E I nkej iirj estelmSl-
1e ne eivdt aiheuta lisdkustannuksia. Samanai-
kaisesti eldkevakuutuksen menoja pyritiiiin-
kin hillitsemiiin muun muassa siten. ettd var-
hennetun vanhuuseldkkeen ikdrajaa on taman
luoden alusta korotettu 60:sta 6l:een vuo-
teen.

Eliikeuudistus 1999

Saksan parlamentti hyviiksyi joulukuussa
I 997 lopullisesti eldketurvan laajaa uudista-
mista koskevan lain'Rentenreformgesetz
1999'. Se tulee nimensd mukaisesti piiiiosin
voimaan vuoden 1999 alusta.

Maan hallitus ja tycimarkkinaosapuolet
sopivat jo r.uoden 1996 alussa laajan toimen-
pideohjelman tarpeellisuudesta talouskasr,un
ja tyollisyyden edistdmiseksi.

Ohjelman keskeisiii kohtia ovat verotus-
jii{estelmiin uudistaminen ja sosiaalivakuu-
fusmaksutason alentaminen sosiaalimenoja
leikkaamalla. Tiissii yhteydessd hallitus asetti
elSkekomitean, jonka tammikuussa 1997 jat-
tdm66n mietint<ion nyt paatetty eldkeuudistus
perustuu.

Paineita eliikeuudistuksen nopeaan to-
teuttamiseen on lisdnnyt jatkuvasti korkeana
pysyny.t ja kasvanut tyritttimyys, varhaiseldk-
keiden, erityisesti fyrittomyyseliikkeiden
mddrdn nopea kasvu ja uusien osavaltioiden
liittiimisestii johtuvat ylimenokauden kustan-
nukset.

Eliikkeiden tasoa leikataan

Uudistuksessa kaikkien lakisiiZiteisten eliik-
keiden tasoa leikataan. Tdmd toteutetaan si-
ten, ettd eldkkeen vuosittaisessa tarkistukses-
sa otetaan vuoden 1999 alusta huomioon 65
vuotta tdyttdneiden odotettavissa olevan elin-
idn kasvua kuvaava kerroin.

Muutoksen seurauksena 45 r,uoden tyo-
uraan perustuvan keskimddrdisen nettoeldk-
keen on arvioitu laskevan vuoteen 2030 men-
nessd 64 prosenttiin keskimiiiiriiisistii nettoan-
sioista. Ilman uudistusta vastaava korvaa-
wustaso olisi 69 prosenttia.

Tyti kyvyttti myyse I iikke i d e n
mytintiim iskriteereitii tiukennetaan

Uudistus merkitsee muutoksia myos tyoky-
vytt<imyyseldkkeisiin. Ne tulevat voimaan
vuoden 2000 alusta. Saksassa on nykyisin
kaksi eri tyokyvyttrimyyseliikettii, ansiotyci-
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kyvyttomyyseliike j a ammati I I i nen tytikyvyt-
tomyyseliike. Niimii eliikkeet yhdi stetiiiin yh-
deksi tyoky\,yttomyyseliikkeeksi, joka voi-
daan myrinthii tiiytenii tai osaeldkkeenii tyo-
kyr,yttrimyysasteen mukaan.

Eldke myonnetiiiin piiiisiiiint<iisesti enin-
tddn kolmen r,uoden miiiiriiajaksi. Ttimiin jiil-
keen ty<ikyky arvioidaan uudelleen ja tarvitta-
essa eldkkeen mddrdaikaista maksamista jat-
ketaan.

Tyokyvyttoryyttd arvioidaan puhtaasti
liiiiketieteellisin kriteerein sen mukaan, kuin-
ka monta tuntia pdivdssii kykenee tyoskente-
lemddn. Arvioinnissa otetaan huomioon kaik-
ki mahdollinen tyo vakuutetun ammatista
riippumatta. Merkitystd ei ole myoskddn silli,
onko tdllaista tyotii ta{olla vai ei.

Nykyisin tyolqrvyttomyyseldkkeen on
saanut, jos ei vuoden sisiillii ole voinut sijoir
tua sellaiseen tyohtin, johon olisi vielii kyke-
nevri. Samoin kuin Ruotsissa ja Englannissa
jo voimaan tulleissa uudistuksissa tavoitteena
on Saksassakin vdhentdd tyokyvyttoryys-
eldkkeen kiiyttoii tyomarkkinapoliittisista
syistii.

Koska varhennettuihin vanhuuseldkkei-
siin tulee vastaisuudessa varhennusvdhennys,
otetaan varhennusvdhennys kdyttocin myos
tyokyvyttomlyseldkkeessd. Tarkoitus on, et-
tei ryokyv).ttdmyysel dkkeesta tuI i si iiikkiiiil le
ty<intekijiille varhennettua vanhuuseldkettd
houkuttelevampaa vaihtoehtoa.

Varhennusvdhennys tehdddn, jos eldke
alkaa ennen 63 vuoden ikiiii, ja se on 0,3 pro-
senttia varhennuskuukautta kohden. Jos eld-
ke alkaa ennen 60 nroden ikdd, on varhennus-
vdhennys aina 10.8 prosenttia.

Eliikkeen tuleva aika otetaan
huomioon pidemmiiltii afalta

Saksassa on ty<ikyvyttomyyseliikkeissii ja
perhe-eldkkeissd ns. tulevaa aikaa otettu huo-
mioon eldkkeen laskennassa tdysimidrdisesti
55 ikdvuoteen asti ja sen jiilkeen kolmannes
55 - 60 ikdvuoden vdlisestd ajasta.

Tulevan ajan huomioon ottamista piden-
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netddn vuoden 2000 alusta lukien asteittain
kahteen kolmasosaan 55 - 60 ikdvuoden vdli-
sestd ajasta. Tulevan ajan pident[minen vd-
hentdd osaltaan edellii mainitun varhennusvd-
hennyksen vaikutusta nuorena tyokyv).tto-
mdksi rulevien eldkkeissd.

Va rhaiseldkemahdol I isu u ksia
poistetaan

Saksassa on useita mahdollisuuksia siirtyii
vanhuuseldkkeelle ennen 65 l'uoden yleistd
eliikeiktiii ilman, ettd eldkkeeseen tehdtiiin
varhennusvdhennyst6. Niiiden eliikkeiden
poistamisesta ja korvaamisesta vdhennetyilld
varhaiseldkkeillii piiiitettiin jo edellisen, vuon-
na 1992 toteutetun, eliikeuudistuksen yhtey-
dessd.

Piiiitciksen voimaantuloa nopeutettiin jo
kertaalleen \uonna 1996 annetulla lailla, ja
nyt aikataulua kiristetiiiin edelleen.

Vanhuuseldkkeelle voi nykyisin siirtyii
63 luoden iiistii, jos vakuutusvuosia on 35.
Varhaiseldkemahdollisuus poistetaan nosta-
malla ikiirajaa'uuosien 2000 - 2003 aikana.

Tilalle tulee mahdollisuus siirtyii viihen-
netylle varhennetulle eliikkeelle ensin 63 luo-
den ikiiisenii ja vuodesta 2010 alkaen 62 ruo-
den idstd. Varhennusvdhennys on 0,3 prosent-
tia varhennuskuukautta kohden.

Naisilla on nykyisin mahdollisuus siirtyd
miiiiriityin edellytyksin eliikkeelle jo 60 vuo-
den ikdiseni. Mahdollisuus poistuu asteittain,
kun ikiirajaa nostetaan vuosien 2000 2009
aikana. Ty<ittomien mahdollisuus siirtyii eliik-
keelle mddrdtyin edellytyksin 60-vuotiaana
poistuu puolestaan jo timin vuoden alusta as-
teittain niin, ettd ikiiraja on nyt 60 urotta 6
kuukautta. Muutos on kokonaan voimassa
t.t. 2007 .

Vaikeasti vammaiset ja osittain tyolq lt-
tomdt voivat siirtyii viihentdmdttomdlle var-
hennetulle vanhuuseldkkeelle 60 vuoden i6std
35 vakuutusluoden .jiilkeen. Tiimiin eldkkeen
ikiirajaa nostetaan 63 vuoteen asteittain wo-
desta 2000 alkaen. Viihennettynii eldkkeen
voi edelleen saada jo 60 r,uoden idstd.

Lastenhoitoajoilta
enemmen eliiketti
Saksassa eliikettii karttuu myos lapsenkasva-
tusajalta kolmen vuoden ajan lapsen jommal-
lekummalle lapsen vanhemmista.

Eliikettii karttuu laskennallisesta palkas-
ta,joka on 75 prosenttia vakuutettujen keski-
kuukausiansiosta. Ensi heindkuun alusta tdmd
laskennallinen palkka nousee 85 prosenttiin,
heindkuun 1999 alusta 95 prosenttiin ja hei-
nikuun 2000 alusta 100 prosenttiin vakuutet-
tuj en keskikuukausiansiosta.

Tiihiin asti eliikettii ei ole voinut kartuttaa
samanaikaisesti lapsenkasvatuksen perusteel-
la ja omasta tyostii. Siten esimerkiksi osa-ai-
kafyossii ollut iiiti tai isd on usein menettinyt
'lapsenkasvatuseldkkeen', jos tytinteosta on
karttunut saman verran eliikettii.

Uudistuksen j Slkeen lapsenkasvatuseldk-
keen perusteena oleva laskennallinen palkka
ja samalta ajalta fyostii saatu palkka lasketaan
yhteen vakuutusmaksun perusteena olevan
tuloraj an enimmdismddrdhn asti.

Eliikejiirlestelmdlle aiheutuvat kustan-
nukset korvataan valtionosuutta korottamalla.

SI)iI I,AITINIiN.KIIIKK-.\
Ekiketur-vakeskuksen
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Pientyonan talien paperiso ta
helpommaksi"
Pientyonantaj at saavat
keskitetysti tietoja
tydnantaj ave I vo itte i sta
tydvoima- ja
elinkeinokeskuksilta
jo tdnd vuonna.
Selvitysm ies Tanskasen
ehdotu ksista se toteutuu
ensimmdisend.
Ehdotusten
tarkoituksenahan on
yksinkertaistaa
pienty6nantajien
sosiaal ivaku utusmaksujen
hoitamista.

Ehdotukset koskevat siis pieniii, alle 10 tydn-
tekijiin yrityksie. Niitii on kaikista yriryksistii
liihes 95 prosenttia. Uusia yrityksiii aloittaa
vuosittain noin 30 000. Lulussa ovat mukana
ns. yhden miehen yritykset.

Tanskasen selvitys juontaa juurensa jo
ruodelta 1995. Silloin valtioneuvosto teki 1o-
kakuussa piiiit<iksen tyollisyyttii edistiivistii
toimenpiteistd. Yhdessii niissri kiirehdittiin
ehdotuksia tyontekij iin pakollisten sosiaaliva-
kuutusmaksujen kerddmisen yksinkertaista-
miseksi. Tiistri kihtokohdasta asetettiin Tyo-
maa-tyciryhmd.

Tanskanen jatkoi Tyomaa-ryhmiin ryotii
ja luovutti raporltinsa viime lokakuussa. Ra-
portissa esitettiin kolmiportaista ohjelmaa,
jossa osa ehdotuksista toteutuisi vuonna
1998, osa valmisteltaisiin toteutettavaksi
vuonna 1999 ja osa myohemmin. Esitysten
piiiipaino on aloittavien pienyritysten infor-
maation ja palvelun parantamisessa sekd
jiirjestelmien sddnnristen yhdenmukaistami-
SCSSA.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta

p?iiitti joulukuussa, ettd ehdotuksia ryhdyraan
valmistelemaan. Valmistelutyotii ohjaa sosi-
aali- ja terveysministerio apulaisosastopddl-
likko, hallitusneuvos Tuulikki Haikaraisen
johdolla. Sihteerinii projektissa toimii van-
hempi half itussihteeri Juha Rossi.

Al kavan yrityksen tietopaketti
tytivoima- f a elinkeinokeskuksista

Selvitysmiesraportin mukaan vastuu pienyri-
tysten fy<inantajavelvoitteiden neuvonnasta
keskitettiiisiin tyovoima- ja elinkeinokeskuk-
sille. Ne antaisivat tietoj a vakuutusmaksuihin,
ennakonpiddtykseen j a verotukseen liitqvistii
asioista sekii jakaisivat ko. asioihin liitb.vie
lomakkeita.

Huomattavaa on, ettei neuvonnan keskit-
tdminen tytivoima- ja elinkeinokeskuksille
poista kunkin jii{estelmiin omaa tiedotta-
misvastuuta, vaan ne jatkavat edelleen yksi-
tyiskohtaisen neuvonnan antamista. Eri jiir-
jestelmillii tarkoitetaan verohallintoa, joka
vastaa sosiaaliturvamaksuista, ennakon-
pidrityksestii j a verotukseen I i itqwistii asiois-
ta, Eldketurvakeskusta, joka vastaa tyoel2ike-
jiiqestelmiistii ja Tapaturmavakuutuslaitosten
Liittoa, joka vastaa tapafurmavakuutuksesta,
ty<ittrimyysvakuutuksesta ja ryhmiihenkiva-
kuutuksesta.

Kyseiset jiirjestelmdt ovat myos vastuus-
sa siitd, ettd ko. keskuksissa lomakkeita ja
esitteitd on.iatkuvasti saatavilla.

Juha Rossi muistuttaa, ett[ tycivoima- ja
elinkeinokeskuksiin ollaan vasta nimedmdssd
neuvonnan vastuuhenkiloitii, jotka koulute-
taan tehtavAdn tdmdn ruoden aikana.

Ensimmdinen koulutuspdivd on 27 . maa-
liskuuta El6keturvakeskuksessa. Silloin ty<i-
voima- ja elinkeinokeskusten johtajille ja
vastuuhenkiloille annetaan perustiedot Suo-
men sosiaaliturvaj Srjestelmiistii, verojiirjes-
telmdstd, tyonantaj amaksui sta ja tyollistiimis-
tuista.

Opittavaa on paljon, joten syventivdd
koulutusta tarvitaan myos j atkossa.

Mutta jotain on saatu jo aikaankin: Kou-
lutusprojektin yhteydessd on kartoitettu eri
viranomaisten pienyrityksille ja kotitalous-
tyrinantaj ille laatimat tycinantaj avelvoitteita
koskevat esitteet ja oppaat. Thpaturmavakuu-
tuslaitosten Liiton johdolla on koottu kotita-

loustyrinantajien kiiyttd<in uusi opas "Kotita-
lous tyonantajana". Se ilmestyi helmikuun 1o-
pussa.

Juha Rossi kertoo, ettd velvoitteiden li-
sdksi oppaassa kerrotaan muun muassa koti-
taloustyon tukikokeiluista. Tlrkea voi saada
joko verovdhennyksend tai suoraan yrityksil-
le maksettavana tukena.

Pientytinantajien palvelukesku ksen
toim intaa laajennetaan

Kouvolassa on toiminut valtakunnallinen
Pientyonantajien palvelukeskus wodesta
1994 liihtien. Palvelukeskus perustettiin pal-
velemaan kotitaloustyrinantajia. Vuodesta
1996 alkaen se on palvellut mycis eninridn
kolmen tyontekUen yrityksin. Pysyvd, mak-
supalveluja kiiyttiivii asiakaskunta on ollut
pieni, keskimiiiirin 500 asiakasta kuukaudes-
sa. Vuoden 1999 alusta toiminta laajennetaan
koskemaan alle l0 tyontekijiin yrityksiii.

Palvelukeskus antaa maksullista puhelin-
neuvontaa. Se hoitaa myos yrityksen puolesta
koko maksupalvelun eli maksaa tyonantaja-
maksut ja ennakonpidiitykset. Lisiiksi sieltii
saa neuvontaa tyosuhdeasioissa. Se on taval-
laan kilpaileva yritys tilitoimistojen kanssa
paitsi ettei siellii tehdii kiq'anpitoa.

- Keskuksen toiminnan laajentamisen
edellytyksenii on, ettei se kilpaile epdreilusti
esimerkiksi juuri tilitoimistojen kanssa. Sen
takia palvelu on maksullista. PerimillAen
maksuilla palvelukeskuksen pitiiisi kattaa
omat kustannuksensa, Juha Rossi painottaa.

Kisitteiden yhteniis-
tiiminen vireilld
Selvityksissii yhtenii keskeisend asiana on ol-
lut palkkakiisitteen ja yritttijiimiiiiritelmien
yhtendistdminen. Talouspoliittisen minis-
terivaliokunnan pddtoksen mukaan yhteniiis-
tiimistii pyritiirin toteuttamaan siltii osin kuin
se on mahdollista r,uoden 1999 alusta.

Palkan m[iirittelyssii ilmenevdt eri j iirj es-
telmien erilaiset perustavoitteet. Verotuksessa
palkan kdsitteessd pyritiiiin estdmddn keinote-
koinen palkan muuntaminen verovapaaksi
eduksi. Palkkaan luetaan tyosuhteessa saadut
korvaukset laajasti. Vakuutusturva pyrkii
korvaamaan ansionmenetvstd. Tavoitteena on
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miiiiritellii vakuutuksen pohj aksi vaki intunut
ansiotaso. Ty<ieliikevakuutuksessa perusperi-
aatteena on, etta ryoelaketta karttuu vain teh-
dyn fyon palkasta.

Kiiytiinnossii eroa'uuudet koskevat muun
muassa erilaisia tyosuhteen piiiittyessii mak-
settavia palkkaeriii j a sosi aalivakuutuksen ul-
komaantyrin palkkamiiiirittelyii.

Yrittiij iikiisitteen eroavuudet eri j iirj estel-
miss[ ovat ongelmallisia entyisesti pienyritt[-
jien kohdalla: Henkilo voidaan katsoa toises-
sa jiirjestelmiissii yritttijiiksi mutta ei toisessa.
Yhtendinen rajanveto selkiyttiiisi asiaa huo-
mattavasti.

Nyt yhteniiistiimisty<i etenee kolmikanta-
neuvotteluissa. Eli tydmarkkinajiirjestojen
kanssa haetaan yhteniiistii ndkemystd palkka-
kdsitteestd, yrittiij iimiiiiritelmiistii j a myds va-
kuuttamisvelvollisuudesta. Neuvotteluja ve-
tiiii Tuulikki Haikarainen.

-Yhtendistdminen edelly.ttiiii tyomarkki-
najiirjest<iiltii hyvin pitkiille menevdd yksi-
mielisyyttii. Tyomaa-ryhmdssd asioita mietit-
tiin laajasti, mutta silloin ei yhteniiistii linjaa

loydetty. Kiisitteethiin poikkeavat toisistaan
kiusallisen viihiin. Nyt mietitaan pienemmdlld
ryhmiillii, kuinka sidothrja kasifteisiin halu-
taan olla. Keskeistd on se, ettd etuudet ja vel-
voitteet miiiiriiytyviit palkasta, joka kussakin
jiiryestelmiissii on perusasia. Tiimiin vuoksi
omaksutuista linjoista ei haluta kovin helposti
luopua, Juha Rossi uskoo.

Turhista erilaisuuksista eroon

Selvitysmies Tanskanen ehdottaa myos, ettd
satunnaisesti ja lyhy,taikaisesti tyollistaville
tyrinantaj i I le luotai si in yksinkertaistettu tyd-
eliike- ja tapaturmavakuutuksen maksu- ja il-
moitusmenettely.

Juha Rossi toteaa, etti tdstd asiasta on vd-
hiten keskusteltu. Asiassa on mahdollista ede-
td vasta sen jdlkeen, kun palkka- ja yrittiijii-
kdsitteet on selvitetfy. Tdmd asia kuuluu myos
kolmikantaneuvottelujen piiri in.

Kuitenkin kaikista turhista eri laisuuksista
pyritiiiin eroon. Eldketurvakeskus, Tapatur-

malaitosten Liitto ja Tyoeliikelaitosten Liitto
tekevdt pohjatyotii tyoeliike- ja tapaturmava-
kuutusmaksujen maksuaikojen ja ehtojen yh-
tendistdmiseksi. Kyseeseen tulevat ltihinn;i
tekniset muutokset, joissa maksupiiiviii ja
mahdollisesti viivdstyskorkoja yhteniiistettiii-
siin.

Lisiiksi 5 - 9 fyontekijdn yritysten osalta
mietitaAn, voitaisiinko TEl-maksut maksaa
toteutuneen palkkasumman perusteella ja
kuukausittain. Niiin maksettuna maksuissa
piiiistiiisiin I iihemmiiksi todellisuutta j a mak-
sut jakautuisivat tasaisemmin koko vuodelle.
Nykyisinhiin maksu miiiiriiy,[y edellisen
vuoden palkkojen mukaan ja se maksetaan
muutaman kerran vuodessa, pddsidntoisesti
neljdnnesluosittain.

Aikataulullisesti ndmdkin parannukset
sijoittuisivat vuoden I 999 alkuun.

Teksti: Marja- Li i sa Thkula

Tyoel2ikejiirjestelmiillii on hyvinvoinnin
edistiijiin rooli jo sindnsd. Sillii on ollut myos
reaalikaslun ja fyollisyyden tukemisen edus-
miehen rooli alusta saakka kvalifioidun sijoi-
tustoimintansa kautta. Ajankohtaisena viesti-
kapulana odottaa fuottaluuden ja innovatiivi-
suuden tukeminen taloudellisen kaslun kiiyt-
tovoimana - kaslu ei fule odottamalla.

Aluksi ehkii tarvinaisiin panostusta toi-
mintamahdollisuuksien kartoittamiseen ja
linjauksiin, mitkii sinilliiiin heti toimisivat ar-
vonsa ansaitsevina signaaleina tulevaisuutta
ajattelevasta vastuunkannosta. Jo vastuusta
siirtyneillii jiirjestelmiin edusmiehillti oli in-
novatiivisuutta ohjata sijoitustoimintaa vien-
tiii edistiiviin investointikohteisiin, joten ei
kynttiliiii vakan alle nytkiiiin.

Kasvu ja tuottavuus tarkeiid
Eliikkeet ovat viimekin aikoina puhuttaneet
ahkerasti alan asiantuntijoita, kansalaisia ja
poliitikkoja. Keskustelua on kiiyty eri niiko-
kulmista ja en tasoilla. Liihes kaikelle tiille
keskustelulle yhteistii on ollut raha, sen saanti
ja turvaaminen sekii kiiytto ja riittiivyys. Eri-
tyistd huomiota on kiinnitetty viieston ikiija-
kaumaan ja siitii synfyvddn eldkkeensaajien
lukumddrdn kasvuun suhteessa tyovoiman
mddrddn.

Tulevaisuudessa tdrkeimpdnii eliikkeiden
turvaajana on taloudellinen kasw. Ndin on
ollut aikaisemminkin kun esimerkiksi Pekka
Kuusi pohti taloudellisen kasvun rajallisuutta
sosraalipolitiikan niikokulmasta yli 30 luotta
sitten nykyisen elSke- ja sosiaaliturvajiirjes-
telmdn alkutaipaleella.

Taloudellista kasrua on tavallisesti kbsi-
telty bruttokansantuotteen kokonaiskaswna
tai kasvuna asukasta, tyontekijiiii tai muuta
yksiLkoii kohden. Eliikkeiden maksamisen

kannalta kaikilla niiillii tarkastelutavoilla on
merkityksens5. Kasvuun liittyy oleellisena
osana fuottavuus. Tuottawudella tarkoitan
tdssd kansantalouden kasvavaa positiivista ru-
lovirtaa, jota vastaa mahdollisuus vastaavaan
sddstdmisen ja kuluttamisen kasvuun.

Ti.rottaluus heijastaa sitA, millainen tulo-
virta saadaan aikaan tehdylld uurastuksella.
Tirottaluuteen voidaan vaikuttaa innovatiivi-
suudella. Innovatiivisuus tarkoittaa uusia
tuotteita. uusia tuotantotapoja tai uusia toi-
mintatapoja. Miten tiillaista ja muunkinlaista
innovatiivisuutta voitaisiin edistiiii? Tiediim-
meko, millaisia esteitd innovatiivisella toi-
minnalla on tai mikii edistiiii innovatiivisuutta.

Suomella on arvostusta ja huomiota he-
riittiinyt teknologiapolitiikka. Arvostuksen ja
huomion herdttdminen eivdt tietenkddn ole ta-
voitteena vaan perimmdisend tavoitteena on
j iilleen kansakunnan hyvinvoinnin siiilyttiimi -
nen ja edistdminen.

T-Yueuxe*

Honnu Ramberg
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PIKKU PALOIA PATKISTA

Tammikuun alusta ldhtien ns. pdt-
katyot ovat kuuluneet TaEl-elii-
kevakuutuksen piiriin. Vuosi al-
koi vilkkaasti, sillii ohjeita ja neu-
voja ovat tarvinneet sekii yrityk-
set etta kotitaloudet. Puhelimet
ovat soineet kuumina TaEL-va-
kuutusta hoitavassa LEL Tyoelii-
kekassassa. Periaatteessa uusi va-
kuutus on hyviiksytty. Ehkii eni-
ten valituksia on tullut kuukausit-
taisesta tilifiamisesta.

Vaikutelmat uudistuksen
kiiynnistymisestd olivat helmi-
kuun puolivilissd enimmdkseen
myonteisen odottavat. Jos va-
kuuttaminen sujuu jatkossa yhtii
hyvin kuin nyt niiyttiiii, ennakko-
tyd on tuottanut tulosta. Joiltakin
osin systeemiii on vielii hiottava
asiakkaalle paremmin sopivaksi.

Ensimmdinen piitkiity<inteki-
jasta tullut vakuutusmaksu ki4at-
tiin historiallisesti Tilitoimisro
Seija&Raijan nimiin tammikuun
alkupuolella.

Patkien vakuuttamiseen liit-
f).via soittoja kirjattiin yksin-
omaan vakuutustoiminnossa kol-
men ensimmdisen viikon ajalta
noin 3000 3500, mutta puhelin
on soinut tiuhaan muuallakin
LEL:ssa.

Monikaan ei ole purnannut
sitii, ettii lyhyet alle kuukauden
pituiset piitkiit ja muut tycikeikat
joudutaan vakuuttamaan. EhkA
eniten drtymystd on aiheuttanut
se. ettd vakuutusmaksut on mak-
settava kuukausittain. Se on koet-
tu hankalana etenkin sellaisissa
tapauksissa, j oissa palkat ovat hy-
vin pienid.

Tilitykset voi hoitaa
mytis koneellisesti

LEL-aloilla kuukausittaiset tili-
tykset ovat olleet aina kiiytdssii,
eikii niitii ole pidetty kovin vaikei-
na. Kun palkkahallinnon ohjel-
mat saadaan kuntoon TaE,L-va-
kuutuksen osalta. tilanne vakiin-
funee mycis suuressa osassa uusia

TaEL-yrityksiii.
Jotkut yntykset ovat otaksu-

neet joutuvansa kayttemaan lo-
maketilityksia koneellisten tili-
tysten sijasta. Niiin ei kuitenkaan
tarvitse tehdii, sillii TaEl-tyonte-
kijiitiedot voi toimittaa eldkekas-
saan myos erilaisilla koneellisilla
tavoilla.

Ensimmdisen kuukauden ai-
kana rekisterciitiin vakinaiseksi
TaEL-tilittajAksi 1700 enlaista ja
kokoista yritystii tai kotitaloutta.
Parhaimmillaan rekisteniitiin
noin 100 tycinantajaa piiiviissii.
Rekisteroity tilifiAja saa TaEL:n
esitdytet)'t lomakkeet seki esittei-
td ja tiedotusaineistoa. Asiakasre-
kisteriin rekisteroity tycinantaja
voi myos siirtyii koneelliseksi ti-
littajaksi.

TaEL-lain soveltaminen on
tdhin mennessd sujunut suurem-
mitta vaikeuksitta. Eniten on tar-
vittu neuvoja siihen, milloin on
kyseessd yrittiijii, milloin ty<isuh-
de. Paljon on kysytty myris va-
kuutusten siirroista TEL:sta
TaEL:iin ja pdinvastoin.

Tilapiiistilittiijien lomakkei-
den kysyntii on ollut odotettua
vilkkaampaa. Lomakkeiden tar-
vetta lis66 sekin, ettd jakelupis-
teitd on paljon. kaikkiaan noin
4000. Lomakkeita saa Meritan ja
osuuspankkien lisiiksi vakuutus-
yhtioiden konttoreista, postista ja
yritysposteista sekd ryrivoi matoi-
mistoista.

Vakuuttaminen
puhelimitse

Vakuuttamisen voi nykyisin hoi-
taa myris puhelimitse. Soittamalla
numeroon (09) 150 6700 ja il-
moittamal la ryontekloiden nimet
ja palkat, asiakas saa valmiiksi
tiiytetyn tilisiirron, jonka voi
maksaa muiden laskujen ohessa
pankkiin. Puhelinlaskutus on
suunniteltu kotitalouksille ja
pientyrinantajille, joilla on palve-
luksessaan yhdestii viiteen tai

kuuteen ty<intekijiiii. Palvelusta
peritiiiin maksu, joka on l5 mark-
kaa ensimmdisestd tyontekijiistii
ja l0 markkaa kustakin seuraa-
vasta.

Edellii mainitusta palvelunu-
merosta saa mycis normaalipuhe-
lun hinnalla ohjeita ja neuvoja.
Automaatti toimii ympiirivuoro-
kauden ja p?iiviisaikaan neuvovat
myos eliikekassan virkailijat.

Tammikuussa maksetuista
palkoista vakuutusmaksu on
maksettava viimeistddn 20. hel-
mikuuta. Maaliskuussa jo tiede-
t66n, rniten hyvin arviot 150 000
vakuutetusta ja 270 miljoonan
markan vakuutusmaksutulosta al-
kavat toteutua.

Riitta Ileinttnen

Tyoeliikelait 1998 on ilmestynyt.
Se sisiiltiiii yksityisen sektorin
ty<ieliikelait ja asetukset, jotka
vastaavat l.l .1998 voimassa ole-
vaa lainsddddntciri. Oikeuskiiyt?in-
trird on seurattu vuoden 1997 lop-
puun saakka. Oikeustapaukset
on uusittu: Ennen vuotta 1985 an-
netuttapaukset lukuunottamat-
ta keskeisimpid - on jiitetty pois
tai vaihdettu uusimpiin.

Maaliskuussa ilmestyy Tyo-
eliikelainsiiiidiint<i I 998. jossa on
lisiiksi julkaistu julkisen sektorin
ty<ieliikelait ja asetukset, sosiaali-
ja terveysministericin pii?itoksiii ja
vakuutusehtoja ym.

Tyoeliikelait 1998 on tehty
Eldketurvakeskuksen lakiosastol-
la. Tyoryhmiissd ovat olleet Rolf
Storsjo. Pentti Koivistoinen ja
Maijaliisa Takanen.

Tytieliikelait 1998
ilmestynyt
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Finanssivalvonnan
jiirjestelyt uuteen
pohdintian

Arvon mekin
ansaitsemme

Thmmikuun lopussa asetettiin
virkamiesfyriryhmii, jonka tehtri-
vdnd on yksityiskohtaisesti val-
mistella rahoitus- ja vakuutus-
markkinoiden viranomaisval-
vonnan uudistus. Tyoryhmiiii
johtaa lainsiiiiddntoneuvos Pekka
Laajanen valtionvarainministeri-
ostii. Tyoryhmiin rycin on mddrd
valmistua 3 I .3. 1999 mennessd.

Ty<iryhmiin tehtava on jat-
koa selvitysmies Bjorn Wahlroo-
sin joulukuussa antamaan mie-
tintc!,on, jossa ehdotettiin pankki-
ja vakuutusvalvonnan yhdistii-
mistd valtioneuvoston kanslian
alaiseksi Finanssitarkastukseksi.

Nykyisin rahoitussektorin
valvonta on Suomen Pankin yh-
teydessd toimivassa Rahoirustar-
kastuksessa ja vakuutusalan val-
vonta sosiaali- ja terveysministe-
riossii. Wahlroosin perusteluna
oli pankki- ja vakuutustoiminnan
tuotteiden samankaltaistuminen
ja toisaalta halu eriyttiiii lainsiiii-
ddnnrin valmistelu valvonnasta.

Ehdotus sai ristiriitaisen vas-
taanoton. Erityisesti sosiaaliva-
kuutusta liihellii olevat tahot ovat
vastustaneet esityksiii. Valvonnan
nykyisessd rakenteessa ei ole hei-
ddn mukaansa ilmennyt sellaisia
ongelmia, jotka vaatisivat kiireel-
listl remonttia. Erityisesti on ko-
rostettu, ettd Suomessa vakuutus-
toiminta on ldhes kokonaan laki-
saAteistA toimintaa, jossa finanssi-
valvonnan kohteena olevan sijoi-
tustoiminnan osuus ei ole merkit-
tiivii kuluttajien vakuutusturvan
kannalta.

My<inteisimmin Wahlroosin
ndkemyksiin on suhtauduttu
pankkitoimintaa liihellii olevien
tahojen lausunnoissa. joissa on
yhdytty ndkemykseen valvonnan
yhdistdmisen tarpeellisuudesta.
Uuden elimen sijainnista on esi-
tetty erilaisia niikemyksiii.

Bo Lunelqvist

Suomessa on STM:n arvosemi-
naarissa I1.2.98 Helsingissd pu-
huneen EVA:n varatoimitusjohta-
jan Jyrki Haikosen mukaan aika
viihdn tutkittu ikddntymisen vai-
kutusta ihmisen asenteisiin. Eri-
ikdisten ihmisten mielipiteistii,
asenteista ja arvomaailmasta on
runsaasti tutkimustietoa. Sen si-
jaan meilld ei ole rutkirnra rietoa
siitd, miten ikd muuttaa ihmisten
mielipiteitii, asenteita ja arvoja.

- Ikii2intymistd on tutkittu
asennepuolella vdhdn. Ikii ei ole
kiinnostanut, eikd se ole tuntunut
tiirkeiiltii tdhdn saakka. Nyt se on
alkanut kiinnostaa, kun keskuste-
Iu vdestcin harmaantumisesta,
eldkekustannuksista ja yleensd
hyvinvoinnin ylkipitiimisestii on
vilkastunut.

Ajankuva on sitd, milt[ kaik-
ki nziyttiiii. Ajankuvassa on tapah-
tunut paljon muutoksia. mutlei se
tarkoita automaattisesti sitii, ettii

arvot olisivat muuttuneet. Arvo-
keskustelu kyllii on kiiynnistyny.

Valtiotieteen tohtori Martti
Puohiniemi ennakoi, ettd arvo-
muutokset ovat vield edessd ja
ettd ihmisten asenteissa tapahtuu
15 - 20 vuoden aikana paljonkin
muutoksia. Hdn arvioi muun mu-
assa. efte talouden jatkuva epdva-
kaa kehitys korostaa turvallisuu-
den merkitysti.

Vdestcin ikiiiintyessii perin-
tei syys lisiieintyy. Esimerkiksi voi
tapahtua niin. ettd feministiset ar-
vot valtaavat alaa, sillii yli 50-
luotiaat miehet korostavat mas-
kuliinisia arvoja vdhemmin kuin
nuoremmat miehet.

Puohiniemi korostaa. ettd
kansallisia toimintaohjelmia ke-
hitettdessd ik66ntyvien vdest<i-
ryhmien arvoerojen tiedostami-
nen on tArkeatii.

Jrtuni ,Iokisalo

Tytieltke-lehden
toimitusneuvostoon

a aaa Orruusra ,asenla

Kotital ou s tytinantajana
-opas ilmestynyt

Tyoeliike-lehden toimitusneuvos-
tossa on tapahtunut muutoksia.
Siiiint<ijen mukaan ruoden pddt-
tyessi vdhintddn puolet sen kah-
deksasta jdsenestd vaihtuu. Vaih-
dettaviin jiiseniin ei kuitenkaan
lueta pddtoimittajaa eikii toimi-
tuspiiiillikkoii.

Uusia toimitusneuvoston jd-
senid ovat Leena Lainema Eliike-
siiritioyhdisryksestd, Veikko Lou-
kola Eltike-Sammosta, Pdivi von
Plato Kuntien eldkevakuutukses-
ta ja Bo Lundqvist Eliiketurva-
keskuksesta.

Toimitusneuvostossa jatka-
vat Keijo Kouvonen (llmarinen)
ja Riitta Korpiluoma (ETK).
Lehden piiiitoimittajana toimii
Pirkko Jiiiiskeliiinen ja toimirus-
piiiillikkonii Marja-Liisa Takala.

Opas on tarkoitettu kotitalouksil-
le, jotka palkkaavat itse tyovoi-
maa tai ostavat niin sanottuja ko-
tipalveluja yksityisiltA yrityksiltA.
Oppaassa selvitetddn erityisesti
fyonantaj ana tilapiiisesti toimivan
kotitalouden velvoitteita sekd
1991 - 1999 sovellettavaa kotita-
louden teettdmdn tyon tukikokei-
lua.

Opasta saa Eldketurvakes-
kuksesta, verotoimistoista, Kelan
paikallistoimistoista, tyovoima-
toimistoista, vakuutusyhtioistii ja
LEL Tyoeliikekassasta.
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ET K : n j ulkaisu toim rntaa
allcuvuonna \998

Eliketurvakeskuksessa tehdiiiin vuosittain
kymmenittiiin tydeliikkeisi in I iittyviii
julkaisuja Tiihiin on koottu helmikuun
alussa tiedossa olleet julkaisut sekii niiden
arvioitu ilmestymisaikataulu. Luetteloon on

otettu ne, jotka valmistuvat ensi kesiiiin
mennessii sekti Tvtieliike-lehden koko
vuoden aikatauhi. lulkaisuja voi tilata
ETK:n postituksesta tai tilasto-, tutkimus- ia
suunnitteluosastoilta (Og - 1 51 1 ).

Julkaisu

Tilastot

Kuukausitilasto
Nelj dnnesvuositi lasto

Aikataulu

seuraavan kuukauden viimeinen viikko
luosinelj dnnestd seuraavan

kuukauden lopussa

kesiikuu

maaliskuu

helmikuu
kesdkuu

tammikuu
tammikuu

kesdkuu

tammikuu

tammikuu
helmikuu

helmikuu

maaliskuu
maaliskuu

huhtikuu
kesiikuu
kesiikuu

Tyoeliikejtirjestelmdn tilastollinen
vuosikirja, Osa I (1977)
Tyoeliikejiirj estelmdn tilastollinen
vuosikirja, Osa II (1996)
Tilastotietoja yksityisen sektorin tyosuhteessa
olleista 1996 (yksivuotisluokitellut tilastot)
Thskutilastot
Tilasto Suomen eldkkeensaajista kunnittain ( I 996)
Suomen ty<ieldkkeensaajat ruonna I 996
Suomen tyoeldkkeensaajat vuonna I 997
Yksityisen sektorin tyoelakej erjestelmdn
aluetilasto (1995)

Katsauksia, raporttej a

Eliikkei stii ulkomailla: aj ankohtaiskatsaus I
E I iikkeistii ulkomailla: aj ankohtai skatsaus 2
Katsaus el?ike- ja muun sosiaaliturvan
kehittiimiseen I
Analysis of the suggested introduction of
lower retirement ages as a measure against
unemployment,raportti, Christina Lindell
Maksun tasausosan miiiiriuiiminen TEL:n
mukaisessa lisiieliikevakuutuksessa, raportti,
Tuula Lempidinen
Eliikkeistii ulkomailla, aj ankohtaiskatsaus 3
Katsaus luoden 1997 eliiketurvaan
Eliikkeist-ii ulkomai I la, aj ankohtaiskatsaus 4
Tyoeliikkeen laskentaopas I 998

.J

Tutkimuksia, raportteja ja monisteita
(ilmestyviit kesddn mennessd)

Mikael Forss, Janne Salonen ja Reijo Vanne:
Eliiketurva ja kansantalous
- ETK:n kansantaloudellisen tutkimuksen viite-
kehys (moniste)

Reijo Vanne: Tyouran kesto ja julkisen talouden tasapaino
(raportti)

Esitteet

Mikael Forss, Jukka Lassila, Bo Lundqvist,
Janne Salonen, Tarmo Valkonen: El[keturvan
rahoitus ja ulkoiset shokit (tutkimus)

Simo Forss, Seppo Karisalmi, Pirjo Tuuli:
Ikiiiintyvien hyvinvointi pientyopaikoissa
- tutkimus tyossii pysymiseen liittyvistii tekij<iistii (raportti)
Raili Hyrkkiinen ja Eila Tuominen: Tytiurat ja
eldketurva tyriyhteiskunnan murroksessa (raportti)

Tyontekijiin eliike
Arbetstagarens pension
Yrittiijiin eliike
Foretagarens pension

Esite yksityisille tyonantajille lakisii[teisen
tytreltikevakuutuksen j iirj esrdmi se sfd.
Painetaan myris ruotsiksi ja englanniksi

Tyokomennus ulkomaille
- yhteisesite Kelan kanssa
- painetaan myos ruotsiksi

Lenndkit:

Tyokyvyttomyyseliike
Yksilollinen varhaiseldke
Osa-aikaeliike
Vuorotteluvapaa j a tyoel?iketurva
Lenniikit painetaan my<is ruotsiksi.

Lehti

U98
2t98
3t98
4198

Tyrieliike 5/98
Arbetspension 1/98
Arbetspension 2/98

tammikuu
tammikuu
tammikuu
tammikuu

maaliskuu

huhtikuu

maaliskuu

maaliskuu Ty<ieliiketurva ja ennakonperintiirekisteri
Tulevan ajan oikeus tytrttomyyseliikkeen kannalta
Tytittomyyseliike

helmikuu
helmikuu
helmikuu
helmikuu
helmikuu
helmikuu
helmikuu

maaliskuu
huhtikuu
kesdkuu
lokakuu

joulukuu

joulukuu
heiniikuu

Jouko Moilanen



Eldketuruakeskus
YT Riilta Korpiluoma on nimitet-
ty lakiosaston lakijaoston piiiilli-
koksi 1.12.1997 lukien. Hiinen
vastuualueeseensa kuuluvat lain-
valmistelu ja sosiaaliturvasopi-
musten valmisteluun kuuluvat
rchtavat.

FK Christina Lindell on ni-
mitetty suunnittelu- ja laskenta-
osaston kehityspiiiillikoksi. Hiin
on aikaisemmin toiminut osastol-
la matemaatikkona.

YTK Matti Ruotanen on ni-
mitetty neuvonta- ja valvonta-
osaston tarkastuspiiiillikoksi. Ai-
emmin hdn on toiminut osastolla
tarkastajana.

Eliiketurvakeskuksen laki-
osaston yhteyspiiiillikko Arja
Sankari on kutsuttu Oy Porasto
Ab:n palvelukseen asiakaspddl-
likko Sirkha Hdnnisen sijaiseksi
26.1.-31.1.1999. Sankarin virka-
vapauden aikana ETK:n eliikelai-
tostarkastuksesta vastaa lakimies,
eldkelaitostarkastaja Aino Lassi-
la.

LEL Tytieliikekassaan on nimitet-
ty tiedotustoimittajaksi valtio-
tieteiden maisteri Tiina Piensoho.

Riitta Korpiluoma

Christina Lindell

Matti Ruotanen

llmarinen
Ilmarisen varatoimitusjohtajaksi
ja toimitusjohtajan sijaiseksi on
nimitetty aktuaarijohtaja, FM,
SHY Jaakko Tuomikoski syys-
kuun alusta lukien. Hdnen vas-
tuualueinaan ovat matemaattinen
osasto ja talousosasto.

Hallintoj ohtajaksi vastuualu-
eenaan hallinto-osasto on nimi-
tetty apulaisjohtaja, ekonomi
Kristiina Hrimcikiinen 1.9. 1998
alkaen.

Talousosaston osastopiiiilli-
koksi on nimitetry laskentapddl-
likkci, ekonomi Pirjo Pohjankos-
ki, mycis 1.9.1998 alkaen.

Vastuulliseksi aktuaariksi
1.2.1998 lukien on nimitetty eri-
tyisasiantuntija, FK, SHV Hillevi
Mannonen, joka toimii samasta
ajankohdasta lukien myos mate-
maattisen osaston piiiillikkonii.

Matemaattisen osaston ny-
kyinen osastopiiiillikko, FM l/so
Saajoranta on nimitetty aktuaari-
palvelujen kehittiimispiiiillikoksi
1.2.1998 alkaen.

Jaakko Tuomikosh

K r i s t i in a H cim ci kiine n

Pirjo Pohjankoski

Hillevi MannonenLELTytieldkekassa
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Edellisen lehden nimitysuutisiin
oli pujahtanut painovirhe. Siinii
Ulla Pihjalamiiki oli muuttunut
Ulla Pihjalaniemeksi. Piti siis
olla: Yhteiskuntatieteiden kandi-
daatti Ulla Pihlajamdki on nimi-
tetty Ilmarisen tiedotuspiiiillikok-
si vastuualueenaan eldke- ja sosi-
aaliturvaan liittlrva asiakas- ja si-
dosryhmdviestintd.
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Finnish statutory
pension scheme
approaching maturity

When the Finnish statutory
earnings-related pension
scheme for the private sector
was introduced in 1962, the
target level for a full old-age
pension was set at 60oh of
pensionable earnings and it was
decided that the full pension was
to accrue in 40 years. Last year,
a full old-age pension became
payable for the first time in
Finland. Although 40 years had
not yet lapsed from the
inception of the scheme, receipt
of the full pension was made
possible by the special
provlslons governrng penslon
accrual (0.5%) for periods of
employment completed before
1962 and the provisions on
accelerated accrual (2.5%)
from the age of 60 onwards.

The first beneficiary
retiring on an old-age pension
of the targeted level, Mrs Liisa
Kunttu, is quite exceptional in
that she has spent her entire
working life in the same job.
She also belongs to a minority
of 8% of Finns who stay on at
work until the general
retirement age of 65. In Finland.
the average effective retirement
age is currently 60 years. The
trend towards early retirement
coincides with higher average
life expectancy, which means
that working careers are
getting shorter at the same time
as the time spent in retirement
is drawn out.

Debate on pension
financing
The steady increase in the
number of pensioners and its
consequences for financing the
defined benefit pension scheme
are currently being debated in

Finland. The key issue is
whether the assets of the
scheme will be sufficient to
honour the promises oI pension
made. Our magazine contributes
to this debate by presenting the
views of Johnny Akerholm,
Under-secretary of State at the
Ministry of Finance, and Jaakko
Tuomikoski, Acruarial Director
at the Pension Insurance
Company Ilmarinen, on the
1SSUe.

Johnny Akerholm is very
concemed about the future
capacity of the statutory
earnings-related pension
scheme. Although recognising
the merits of the scheme, he
finds that the time has come to
look ahead in order to secure
payment of future pensions.
Whether or not there will be
enough money to pay for
pensions in the future will, in
his opinion, largely be
dependent on the retum on
pension fund investments. He
finds the present rules
governing the investment
operations of pension
lnsurance companles
restrictive and inflexible,
giving investment managers
very little room for manoeuvre.
He refers to the profits made
by foreign pension funds from
investments in Finnish equities
and calls for relaxed rules to
allow Finnish pension
institutions to pursue a more
active and profit-oriented
investment policy. Instead of
balancing on a tight rope
between profitable and secure
investments pension funds
should increasingly be
operating as unit trusts, like
the pension fund of the Local
Govemment Pensions
Institution.

Jaakko Tuomikoski
believes in the present defined
benefit structure of the
scheme. He responds to the
criticism directed at the rules

governing investment
operations by remarking that
these rules have expressly
been built in the scheme to
balance offany risks
materialising in connection
with share price fluctuations.
In his opinion, unit trusts
involve too many risks and are
not compatible with the
requirement that pension fund
investments shall be secure as
well as profitable. However,
this is not to say that he is
against an active approach to
portfolio management. On the
contrary: as prices are bound
to go up and down, correct
timing is crucial both when
buying and when selling.

Both Akerholm and
Tiromikoski agree that a
diversified investment
portfolio is the key to a sound
investment policy. The
establishment of European
Monetary Union will further
enlarge the scope for
diversif,iing investments.
Although Finnish . 

pension
lnsurance companles are not
likely to increase their
investments in foreign equities
to any marked degree, EMU
will at least give investors
better prospects of adopting
new investment strategies

Man's world of
computers
At the threshold of the new
millennium, information
technology still continues to be
a predominantly male
profession. Although computers
are used by both women and
men, information technology is
largely created on men's terms.
This is only partly attributable to
historic reasons, i.e. to the strict
gender hierarchies inherited
from the 1950s and 1960s when
practically all the programmers
and information systems

managers were men. The truth is
that although women since the
1970s and 1980s have entered
the information technology
professions in great numbers in
Finland, they have not been able
to challenge the superior
position of men in executive
jobs. The rising trend in the
number of female professionals
was reversed in the 1990s when
the number of both female
students of infomration
technology and female
computer experts started to
take a downward tum.

The male dominance in
inlormation technology is.
however, not dictated by the
laws of nature, but by people's
choices. Thus, information
technology is not necessarily
associated with a male identity
but there is room for altemati-
ve identities. Indeed, the
existence of a female approach
to information technology is
crucial for the inlormation
society. In the United States,
for instance, there have
already been attempts to create
a female technology based on
the different and better -
knowledge of women.

For further reading, see the
doctoral thesis'Gender.
Expertise and Information
Technology' by Marja
Vehvildinen of the University
of Tampere.

Eija Puttonen
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Rahasampo odottaa takoiaansa
Heureka! Nyt minii sen keksin, huusi E,liike-Eetu olohuoneen puolelta niin ettd vaimolta putosi

kahvikuppi tiskialtaan viereen.
- Mike sille nyt tuli, peliistyi vaimo ja kurkisti Eetun perddn. Tiimii kaivoi piirongin laatikosta

siihkolaskujen kuittej a.

-Taloussivut ovat tdynnd nturhetta siitii, ettei eldkevaroja ole rahastoitu tarpeeksi tehokkaasti.
Toimittajat kirjoittavat taas ihan kuin kymmenen vuotta sitten: talous vaan kasvaa ja kasvaa ja pcirs-
sikurssit nousevat ja nousevat. Osakkeisiin pitiiisi eliikerahoja panna, kun Ollilankin optiopotti No-
kiassa senkun kasvaa.

- Mutta kuinkas sitten suu pannaan, kun kasvu tasaantuu eiviitkri kurssit nouse vetiiisiviitkci
eliikeyhtiot sitten sijoituksensa pois ja syventdisivdt laskua? Tuottavaa vai turvaavaa? Kunnon
tuottoa isolla riskillii vai varmaa mutta pienempiiii'l Kyllii poru nousee, jos eldkerahastot hukattai-
siin kasinopeliin.

Aivan, Eetu, aivan. Mita sina niistii siihkolaskuista?
Minii ihailen niita. Siis siihkoii. Katsos, jok'ikinen huusholli ja tyopaikka kiiyttiiii sitd tarpeen-

sa mukaan, eiviitkii tarpeet ole vdhenemiiiin piiin. Sita ei voi varastoida eikd dumpata. Valtio rahastaa
siitd veronsa. Sita tuotetaan sekd valtiollisesti ettd yksityisesti. Se on siistid tuottaa ja kiiyttiiii, kun-
han sopivat jdtehuollosta peruskallioon...

Vaimo alkoi huolestua: Eetun piiiissii menevdt siihkot ja eldkerahat sekaisin jo aamutuimaan.
- Etko ymmdrr6? Ydinvoimala! Se uusi josta on jahkailtu ja jonka tarve on todistettu moneen

kertaan. Eliikerahat, se osa joka rahastoidaan meidin lapsien vanhuuden varalle, on investoitava
uuteen ydinvoimalaan mikd muu kohde tiiyttiiii kaikki vaatimukset yhtii hyvin'l Ei mikiiiin!

Tdssd vaiheessa Eetu o1i avannut siihkokirjoituskoneensa ja naputti tiiyttii vauhtia mielipidekir-
joitusta Helsingin Sanomiin. "Yleishyodyllinen tuotannonala, mutta investointina kovin suuri sekd
valtiolle ettii yksityiselle teollisuudelle, siihkcin hintakehitys ja investoinnin kannattavuus helposti
seurattavissa, vientimarkkinat liihellii itiirajan takana...Tuottavuus on tariffipolitiikkaa, turvaavuus
on tekniikkaa ja hyoty jdd kotimaahan..."

- Mitiis jos se poksahtaa, ajatteli vaimo. Eetu vaistosi epdluulon. Ajattele nyt, mitd vahinkoa on
hiilikaivoksista, <iljyn porauksista ja kuljetuksista, turvesoiden kuorimisesta, eikd puita saisi polt-
taa edes saunanpesdssd. Helpompi ne atomit on kurissa pitiiii kuin esimerkiksi Aasian kehitysmai-
den yritykset ja yhteiskuntarauha.

Ekikerahoja Aasiassa? 'Etkos sitd tiennyt, sanoi Eetu ja takoi sdhkokonettaan.
Elcike-Eetu
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