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YUELAKE# sisHltti

AJASSA
WAHLROOSIN KOHUEHDOTUS
JAKAA MIELIPITEET 2
Bjorn Wahlroosin selvitys rahoitus- ja vakuu-
tustarkastuksen j?iryestiimisestd ja sijoittami-
sesta valtioneuvoston alaisuuteen noudattaa
odotettuj a linj oj a. Se lvitysmies haluaa finans-
sialan tarkastuksen irti paitsi lainvalmistelusta
myds Suomen Pankista ja sosiaali- ja terve-
ysministeri<istii. Tyylilleen uskollisena Wahl-
roos sdtti tyciekikelaitokset kehnosti tuotta-
neesta sijoitustoiminnasta, ja selvitys sai tuo-
reeltaan sekd risuja ettd ruusuja.

HWILLA MIELIN UUSIIN HAASTEISIIN 6
"Hlviiltii tuntuu", vastaavat tunnelmakysy-
mykseen kuin yhdestii suusta Varma-Sam-
mon tuleva toimitusjohtaja Paavo Pitkdnen ja
El?ike-Fenniaa pystl.ttelevii Risto Kausto.
Syy hyviiiin oloon tosin poikkeavat.

TyOTUTTpAMA KRKASTI A"JATUKSIA
JA VIRKISTI MIELTA 18
Tyoeliikepiiiviissii lakiviidakko, sosiaalipoli-
tiikan trenditja rahoituksen reunaehdot hah-
mottuivat kiisittelykelpoiseksi palapeliksi.
Samalla 900 eliikeammattilaiselle tarjoutui
tilaisuus luoda ja vahvistaa niitd muoti-
puheeksi nostettuja sosiaalisen luorovaiku-
tuksen verkostojaan.

IT$E ASIASSA KUULTUNA

PUHEENVUORO
TYON VEROTUSTA KEVENNETTAVA 5
"Kun kokonaisveroasteemme jo nyt liikkuu
kipukynnyksellii ja kun tycin verotusta olisi
kevennettdvd, emme voi antaa eldkemaksujen
nousta. Tiimii ol i si lyhytnrik<iistii pol iti ikkaa,
jolla tuhottaisiin tyopaikkoj a ja kaivettaisiin
maata eltikejrirjestelmdn alta", kansanedus-
taja Eva Biaudet sanoo.

TUTKITTUA
TNTTIAruTSTELMI EN KANSANVAUNEN
VERTAILU - KULTTUURI-
SOSIOLOGINEN NAKOKULMA 12
Jussi Vanamo viiitteli valtiotieteen tohtoriksi
marraskuun I 5. piiiviinii I 997 aiheesta'Durk-
heimilainen sosiologia ja vuosisadanvaihteen
radikalismi'.

EROJA
YRITTAJIEN JA PALKANSAAJIEN
ELAKKEELLE SIIRTYMISESSA 22
Yrittajat siirtyvdt tilastojen mukaan eldk-
keelle mytihemmin kuin palkansaajat. Eroja
on myos elzikkeelle siirtymisen muodoissa.

TILASTOISTA POIMITTUA

TYOELAKKEELLE
50 OOO HENKILoA

16
Vuonna 1996 siirryi ffoeliikkeelle 50 000 hen-
kil6A. Heistii kaksi kolmasosaa oli 55 64-
vuotiaita. Vuoden lopussa Suomessa oli yh-
teensd yli 1,1 miljoonaa tycieldkkeensaajaa.
Heille maksettiin tyoeliikkeinri 5 3,5 milj ardia
markkaa. Luku sisiiltiiii sekri yksityisen ettd
julkisen puolen eldkkeensaajat.

FAKTAA
I rAArvwvAT TYo NTEKIJAT -
OSAAM.ISTA KEHITTAMAAN
VAI ELAKKEELLE 10
Pohjoismaissa on jo pitkiiiin panostethr ikddn-
tyvien tycintekij oiden tyoterveyteen j a tycissd
jaksamiseen, tavoitteena tyossa pysymisen pi-
dentdminen. Tyonantaj alle tyontekij an J aksa-
minen'ei yksin eniiii riitri. Painopiste on nyt
erityisesti tuotantoaloilla siirtymiissii osaami-
seen.

Naisille ja m.iehille samat eldkeidt
TYONTEKIJA VALITSEE _
TASA-ARVO TOTEUTUU 14
Miesten ja naisten epdtasa-arvoisen kohtelun
salliva lain kohta poistui 1.12.1997 . Samalla
annettiin erillinen laki vapaaehtoisten lisdeld-
kej iirj estelyj en tasa-arvoi stamisesta.

TIETOSUOJASAAruruOTSIA
TARVE UUDISTAA 20
Kehittynyt tietoliikenne helpottaa asioiden
kdsittelyd, mutta samalla se mahdollistaa hen-
kil<itietojemme viiririnkriyttod. Tilanne on s).n-
nyttdnyt normitarpeita sekd Euroopassa ettd
muualla maailmassa.

VUODENVAIHDE
TUO MUUTOKSIAWOELAKKEISIIN 23
Perinteisesti aina woden vaihtuessa on saatet-
tu voimaan suuri mddrd tyoeliikelakien muu-
toksia. Nyt lainmuutoksia on kuitenkin tulos-
sa melko vdhdn.

SOSIAALITURVASOPIMUS
ISRAELIN KANSSA 25
Suomen ja Israelin vdlinen sosiaaliturvasopi-
mus allekirjoitettiin Israelissa 15.9.1997.
Vaikka tyoeliikej iirj estelmiille sopimuksella
ei ole suurtakaan merkitysfd, se on kuitenkin so-
pimuksessa mukana.

ELAKKEELLE LIIAN HELPOSTI 8 VUONNA 1996
Yritysmaailmassa kummastellaan, kuinka
houkutteleviksi erilaisia varhennettuja eldke-
mahdollisuuksia halutaan kehittiiii. Kierto-
haastattelimme Risto Kortelaa SiemensiltS.
Hannu Nordqvistia Suomen Elintarviketuon-
nistajaTapio Korpelaa Alprintista. He kaikki
haluaisivat ihmisten pysyvdn tyossii nykyistii
pidempiiiin.
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TIEDOKSI

ENGLISH SUMMARY

ELAKE.EETU

sijoitustoiminnan epAonnistumisen riskin
simme takaisin ldhtoruutuun, aikaan jossa

kantaisi tuleva
aktiivi-ja

tuskin
enemmistrin etujen mukaisena.

Tytieliikej iirjestelmiissii j a tyomarld<inajiirjestdisse
siii siitii, ettii nykyinen, eldkkeen tasoon perustuva

Pentti Kostamo
Tyii eliikelaitoste n Liitto ry

24

26

28

32

Wahlroosin teesit
Ehdotlaessaan pankki- javakuutusvalvonnan yhdistimistiiWahlroos totesi, ett'i
vakuutusyhtioitii koskeva lainsiiiidiinto ei ole ajantasalla ja on menettiinyt
yhteytensii tiihiin piiiviiiin. Viiitteell?iiin hiin ohitti sen, ett'ii lainsiiidiintti onjuuri
saatettu Euroopan unionin direktiivien vaatimalle tasolle. Tulihan vahvistetuk-
si kansan usko siihen, ettd Brysselistfi kaikki paha tulee.

Taloussanomien mukaan Wahlroos vditt66, ettii TEl-sijoituksilla on me-
netetty satda miljardeja eliikejd{estelmdn voimassa oloaikana. Laskentaperus-
teitaan hiin ei ole ilmoittanut. Tyoeliikejtirjestelmdii perustettaessa sovittiin sii-
tii, ettii tyonantaja maksaa tytieliikemaksun. Vastineeksi tyonantajalla on oikeus
lainata takaisin ne rahat, joita ei viilittomiisti tarvita eldkkeiden maksuun. Ta-
kaisinlainatut varat kiiytettiin investointeihin siinii valtavassa muutoksessa,
joka I 960-luvulta I 990-luwlle siirryttiiessii elinkeinorakenteessamme
tui. Jos Wahlroosin viiitt?imiit sadat miljardit olisi lypsetty
torilta tyriel?iketurvan 30 ensimmiiisen vuoden aikana,
piiivlnii teolliselta rakenteeltaan l[hinnii Albaniaa.

On selvd.d, ett'd entiset sijoitustoiminnan pelisiiiinntit

ulkomaan sijoitukset sallivaan suuntaan.
kokonaan uusittu.

Wahlroos toistaa valtiovarainministeritin ekonomistipiireissii
tulluttahokemaapdrssisijoitusten autuudesta. Hiin asettaatytreliikevarojentiir-
keimmiiksi tavoitteeksi mahdollisimman korkean tuoton. Tytieltikejiirjestel-
miin lakisiiiiteisyydenja kattavuuden kannalta turvaawus on kuitenkin yhtii tiir-
keii ntikokohta kuin tuottaluus. Riskipitoisten sijoitusten kasvattaminen voi
edefj vain siinii tahdissa kuin vakavaraisuus kohenee. Pelkiistiiiin vuoden 1997
kolmen ensimmdisen neljdnneksen aikana tytieliikelaitokset ovat sijoittaneet
osakkeisiin ja vaihtovelkakirjoihin 7 miljardia markkaa enemmiin kuin wonna
1996. Helsingin porssin ohuuden huomioon ottaen eiviit sijoitukset voi kasvaa
juuri nopeammin aiheuttamatta htiiritiitii mark.l,rinoilla. Mitii jiirkeii olisi siin4
etti tyrieliikevaroilla keinotekoisesti nostettaisiin porssikurssej a.

Toimeksiantonsa ohittaen Wahlroos ehdotti my<is ty<iel?ikej iirj estelmiin
kokonaiseliikkeeseen suh-t.iiydellistii uusimista siten, etld tietyn kiinteiin tai

teutehrn minimieldkkeen ylifievAltii osalta tuleva eliikkeensaaja voisi miiiiriitii
el?ikesdiistiimisensl riskitasosta. Asian ydin on siin6, ett.5
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wahlroosin r[l-kritiilrlri n0$tatti lresfiustelun

ualuonla
IrunI00n

- Miksi kaikki huomio kiintyi
egdolennaisi m paan asiaan koko

selvitylaesd?
Ei Finansihtastulsen sijainnilla ole

mitddn med<itystfr sen rinnalla, ettd se
saadaanaikaan ja

vakuu[slainsaddffi uudisUmaar.
Selvitysm ies Bjom Wahlroos tuntuu

olevan vilpittrimasti ihmeisirdn tyonsd
vastaanotosta: hpel laan kin aidan

seipdistd eikd aidasta.

Wahlroosin performanssi marraskuun lopulla
Sddtytalossa oli srihk<iinen tilaisuus, vaikka
aihe oli ndenndisen kuivakas: Pankki- ja va-
kuutusvalvonnan organisointi Suomessa. Ylld-
tys ei ollut, ettd Wahlroos kziytti tilaisuutta
hyvdkseen ja julkisti yksin tein kiisityksensii
myos vakuutusalan j2ilkeenjiiiineisyydestd
yleensii ja TEL-jzirjestelmdn eriryisesti.

Vaitelias mies on sitd vastoin muistion
vastaanottanut toinen valtiovarainministeri
Jouko Skinnari. Han viilttiiii tarkoin ottamasta
siihen miltiiiin osin kantaa, ennen kuin on saa-
nut vastaukset lausuntopyynt<irinsd. Niitii on
l?ihetetty kymmeniii, ja aikaa on vuoden lop-
puun.

Lausuntopyynt<i on tehty kysymyssarjan
muotoon. -Vastauksen voi tietysti antaa kom-
mentoimalla Wahlroosin muistiota muullakin
tavalla, lupaa Skinnari. Hdn lupaa pankki- ja
vakuutustarkastuksen organisoinnil le nopean
aikataulun heti, kun lausuntojen perusteella
niihd?iiin, mitii pitiiisi tehdii ja millii tavoin.

- Poliittisesti realistinen malli on tarkoi-
tus saada eduskuntaan ennen kesilomaa, jol-
loin laki voisi tulla voimaan r.uoden 1999 alus-
ta, lupaa Skinnari.

Finanssitarkastus
valtioneuvostoon

Wahlroosin keskeinen ehdotus on perustaa ko-
konaan uusi Finanssitarkastus, jolle keskitct-
tiiisiin koko pankki-, sijoituspalvelu- ja vakuu-
tustoimintojen valvonta. Finanssitarkastuk-
seen yhdistettiiisiin sekii nykyinen Suomen
Pankin alainen rahoitustarkastus ettd sosiaali-
ja terveysministericin vakuutusosaston hoitama
vakuutustarkastus.

Yhdistetty valvonta on paras tae valvon-
nan neutraliteetille sekii edullisin ratkaisu re-
surssien varmistamisen ja kiiyton kannalta, pe-
rustelee Wahlroos. Kokemukset ovat hyvdt
mui ssa Pohj oi smaissa. Wahlroos korostaa, ettd
kunnollinen viranomaisvalvonta on koko ra-
hoitusjarJ estelmdn tae. Siihen kiinnittdvdt huo-
miota muun muassa kansainvdliset luokituslai-
tokset. Niiden kiisitykset taas vaikuttavat suo-
malaisten tarvitsemien luottojen hintaan.

Muistiossa luetcllaan viranomaisvalvon-

nan merkittdvimpinii tehtAvina finanssijdrjes-
telmdn vakauden turvaamista, uhkaavien riski-
keskittymien tai -ketjuuntumien cstdmistd, in-
fomraation saatavuuden j a oi keel I isuuden, ri it-
tiivyyden ja yhdenmukaisuuden turvaaminen,
tiettyjen maksu- ja selvitysliikenteen yksinoi-
keusjiirjestelmien valvonta, lain ja hyvdn tavan
mukaisuuden valvonta sekd pienasiakkaan tur-
van varmistaminen.

Rahoitusmarkkinoiden kehitys on ollut ja
jatkuu edelleen nopeana. Siksi valvonnan pii-
riin tulisivat kaikki sellaiset yhteisot, jotka
tuottavat tai markkinoivat rahoituspalveluja.
Finanssitarkastus valvoisi mm. talletuspankke-
ja, luottojen tai muiden rahoituspalvelujen tar-
joajia, vakuutuslaitoksia, arvopaperikauppiai-
ta, vakuutusmeklareita, porssiii ja muita arvo-
papereiden, vakuutusten, muiden finanssituot-
teiden tai niiden johdannaisten markkinapaik-
koja, finanssialan neuvojia ja salkunhoitajia,
sijoitusrahastojen hallinnor.l ia, eldkevarojen
hoitajia, osakeantien liikkeellelaskijoita, arn-
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mattimaisia maksujen valittajia seka arvo-
osuusrekisterien hall innoij ia.

Tiimiin kaiken Wahlroos siis panisi Fi-
nanssitarkastuksen valvottavaksi. Sen itsendi-
syys j a ri ippumattomuus taattaisiin maksatta-
malla kustannukset valvottavilla itsellddn. Uu-
den tarkastusviraston tulisi Wahlroosin mieles-
tii sijaita erilliiiin lakien valmistelusta ja nor-
minannosla. STM:n vakuutusosasto ei siis jat-
kaisi oman alansa valvontaa eikd Suomen
Pankki rahoitustarkastuksen kotipesdnd.

Sosiaali- ja terveysministerion, valtiova-
rainministeri6n ja sisdministericin lainvalmis-
telu, norminanto ja toimilupien myontdmiset
ja peruutukset irrotettaisi in valvontatoimesta.

Superministeritin
syleily ei kelpaa

Tyoeliikej nrj cstelmdn pi irissii soivat hdlytys-

T-yoeuxe;

kellot, kun Wahlroos viiliiyttiiii myos valtiova-
rainministeri<ith Finanssitarkastuksen mahdol-
lisena sijoituspaikkana.

Mikii taho on perinteisesti arvostellut ta-
kaisinlainausta, vaikka yrittiijien oli vaikea
muuta rahaa saada kireiltiija sdSnnellyiltd raha-
markkinoilta'] Mikii taho on painostanut eldke-
rahojen suuntaamiseen monenlaisiin hyviin ja
tarpeel lisiin kiytttitarkoituksiin, kun budjetit
ovat painuneet punaiselle'? Kuka on 80 miljar-
dia markkaa velkaa tytieldkejiirjestelmiille?
Valtiovarainministericipd tietenkin. TEL-
asiantuntij at ounastelevat, ettii j iirjestelmiin it-
sendisyys murenisi superministerion syliin.

Ylijohtaja Tarmo Pukkila ei nde ainoata-
kaan syytd yhdistiiii pankkien ja vakuutusalan
valvontaa. Hdnen mielestiiiin toimialojen lih-
tcikohdat ovat erilaiset; pankkeja valvotaan jdr-
jestelmiiriskin eli finanssijiirjestelmdn vaka-
vuuden kannalta, vakuutusalaa taas kuluttajan
oikeusturvan toteutumiseksi.

Pukkila korostaa myos siti, ettd suurin osa

suomalaisesta vakuutusbisneksestd on lakisiiii-
teistii, eikii sosiaalivakuutuksen ole tarkoitus-
kaan tuottaa sitd harjoittavan yhti6n omistajil-
le voittoa. STM:n alaiseen erityiseen valvonta-
virastoonkin Pukkila suhtautuu nuivasti, koska
hdn arvioi sen maksavan noin l0 miljoonaa ny-
kytilanteeseen ndhden ja verottavan ministe-
rion asiantuntijavoimia. Hdn vetoaa myds va-
kuutusvalvonnan 100-vuotiseen historiaan ja
arvioi sen selvinneen tehtriviistiiiin hy'vin.

Hukkasiko joku
satoia miliardeia?

Suomen rahamarkkinat olivat 80-luvun loppu-
puolelle vahvasti siiiidellyt. Wahlroosin mie-
lestd satojen miljardien tuotot ovat vuosikym-
menien aikana jddneet saamatta. Olisivatko
massiiviset eliikeyhtiot voineet kalttayrya
ohuilla markkinoilla kovin ympiiristostii poi-
keten? Ostamalla yhden viikon kassavirralla
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KOP:n tai SYP:n, vaihtamalla sen johdon ja
rynnistiimiillii uusiin kohteisiin? Hal I itsemal I a
porssid,jonka vuosivaihto viel5 1980 oli ny-
kyisen piiiviivaihdon luokkaa? Riehumalla
gryndereind ennestddn kuumilla kiinteisto-
markkinoilla? Itse asiassa eliikeyhticit voisivat
omistaa koko maan tai ainakin parhaat palat.

Wahlroosin huoli eliikerahojen sijoitus- ja
tuottomahdollisuuksista on periaatteessa yhtei-
nen eliikeyhtioiden kanssa. Sijoitustuotot ovat
varmasti tarpeen, kun suuret ikdluokat ovat ve-
nyttiimiissii paitsi aktiivin sukupolven mycis ra-
hastojen kantokykyii. Edistystii on kuitenkin
tapahtunut: tdn[ vuonna eliikeyhti<it ovat kas-
vattaneet porssisijoituksiaan, tosin vasta seitse-
miin miljardin panoksella. Summa kasvaa ja
kohdistuu myos ulkomaisiin kohteisiin, mutta
vain tasatahdissa yhtiriiden vakavaraisuuden
kanssa.

Professori Teivo Pentikdinen oikaisi tuo-
reeltaan sij oirustuottoj en yl ikorostusta. TE L-
jiif estelmii rahastoi maksusta vain neljdnnek-
sen. Eliikejiirjestelmdn maksukyky perustuu
koko kansantalouden kehitykseenja viime kii-
dessd palkkasummaan, jonka mukaan maksu-
tulo miiiiriiytyy. Srjoitustuotot eivdt h6nen mie-
lestddn ole laisinkaan niin ratkaisevia kuin
nuori polvi ndyttdi uskovan.

Finanssimies
on eri mies

Wahlroos toistaa kuin kaikuna alivaltiosihtee-
ri Johnny Akerholmia, joka puolestaan vetoaa
mielelliiiin OECD:n raportteihin. Niissii tukis-
tetaan Suomea huonosti tuottavista el6kera-
hastoista. Muissa maissa, erityisesti Britanni-
assaja Irlannissa reaalituotot ovatkin l0 pro-
sentin tasoa.

- Se on mahdollista siksi, ettii suuri osa
tydeliikkeistii on yrityskohtaisten jiirjestelyjen
varassa, sel vittiiii Eldketurvakeskuksen tutkij a
Sinikka Laitinen. Pienehkojii rahastoja voi
liikutella Brittein saarten isoilla markkinoilla
eri tavalla kuin esimerkiksi Suomen koko kan-
san kattavassa eliikejiirjestelmdssd on mahdol-
lista.

Mikriiin salaisuus ei ole, mistd OECD:n
tutkijat hankkivat tietonsa vuosittaisilla Hel-
singin-kiiynneill?izin. Trirkezi kohde on luonnol-
lisesti muun muassa valtiovarainministerio.
Mutta Wahlroosin ja vm:n talousmiesten mie-
lipiteissii on toki eroja. Wahlroos on mieltyny
Australian el[kejiirjestelmiidn, kun taas yli joh-
taja Martti Hetemdki suosii Hollannin ja
VATT:n Iikko B. Voipio Uuden Seelannin ta-
poja hoitaa tyriekik keensri.

Tiettyii ristivetoa on suomalaisten tyrield-
kevaikuttajien ja fi nanssiekonomistien vdlilld
puhumattakaan muodikkaista uusliberaaleista
virtauksista. TEL-jrirjestelmd on fyrimarkkina-
osapuolten kiisissii. Tyomarkkinaherrat ndyt-
tdnevdt rahamaai I masta katsottui na konserva-
tiiveilta, jotka pelaavat mieluiten varman pddl-
le. Sitzi onkin pidetty hyveend, kun pddtetddn
muiden rahoista. Kieltamdtta nopean rahan-
teon ihanne, yksilollisen vapaaehtoisuuden ko-
rostaminen ja usko siihen, ettd kaikki, aivan
kaikki ihmiset harrastavat tarkkaa taloudellista
optimointia, eivdt ole eldke- tai muun sosiaali-
vakuutuksen kantavia aatteita.

Alholta tehtdvd -
Skinnari vastaanotti

Ministeri Arja Alho kutsui heindkuussa Man-
datum & Co Oy:n toimitusjohtajan, kauppatie-
teiden tohtori Bjorn Wahlroosin selvittdmddn

rahoitusmarkkinoiden viranomaisvalvontaa.
Ministeri Jouko Skinnari sai krisiinsii erin-
omaisen analyysin rahoitus- ja vakuutusmark-
kinoiden kehityksestii. Skinnari kirjoittaa syk-
syllii ilmestyneessd Eldkepolitiikka 2000-lu-
rulle-ki{assa:

"Kaikista tuoreista ja merkiudviksikin
katsottavista tyoeliikejiirjestelmdn ja -yhtioi-
den riippumattomuutta ponkiffdmddn tarkoite-
tuista lainmuutoksista huolimatta olen hyvin
huolestunut siitd, mita pinnan alla muhiva fi-
nanssitavaratalokehitys - pankkien ja vakuutus-
yhti<iiden toiminnallisesti tiivis ja mahdolli-
sesti niiden vdlisin omistuksin sinetoity yh-
teenl i ittyminen - tyoeliikej 5rj estelmdlle saat-
taa merkitd".

Finanssitavarataloja ei ole syntynyt, mutta
fi nanssipalvelujen tarjonta on lomittunut sikin
sokin ristiin rastiin. Yksi asia varma: Valvonta
kannattaa jiiqestiiii niin hyviiksi kuin ikind osa-
taan Suomen uskottavuudenja kuluttajan edun
nimessS.
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Kuvat:
Jouko Laitinen
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TYONVEROTUSTA
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EVA BIAI'DET

Kansanedustaja
Ruo t s al ai s en ka ns a n puo hrc e n

e dus kuntary hmtin pu h eenj o ht aj a

Talous ja sosiaalipolitiikka ovat
toistensa edellytys ja ovat toisis-
taan riippuvaisia. Terve kansanta-
lous tuottaa varat, jolla sosiaalipo-
litiikkaa rahoitetaan ja toimiva so-
siaalipolitiikka tukee kansantalo-
utta luomalla turvallisuutta ja va-
kautta.

Viimeistiiiin 1990-luvulla on
kuitenkin tullut selvdksi, ett[ tasa-
paino talouden ja sosiaalisten tur-
vajii{estelmien viilill[ on jiirkky-
nyt. Tiimii koskee luonnollisesti
myos eliikejiirjestelmdd, joka on
julkisen sektorin suurin tulonsiir-
toj?irjestelmii.

Syyt tiihen ovat yleisesti tun-
nettuja. Ensinniikin olemme la-
man seurauksena joutuneet alem-
malle kaslu-uralle kuin oli lasket-
tu, kun el2ikejiirjestelmdd rakennet-
tiin. Toiseksi ikiiluokkien vdlinen
suuruusero aiheuttaa kustannuspai-
neita, kun ns. suuret ikdluokat siir-
tyviit eliikkeelle.

Kun kokonaisveroasteemme
nyt jo liikkuu kipukynnyksell2i ja
varsinkin kun tytin verotusta olisi
kevennettdvd, emlne voi antaa
eliikemaksujen nousta. Tdmd olisi
lyhytniiktiistii politiikkaa, jolla tu-
hottaisiin tyopaikkoja ja ndin kai-
vettaisiin maata el?ikejiirjestelmiin
alta.

Tiirkeimmiit eliikejiirjestel-
mdd tukevat tekijiit ovat kasvu ja
tytillisyys. Nopealla kasrulla kas-
vatamme sitd kakkua, josta eliik-
keet voidaan maksaa ja hyviillii
tyollisyydellii pidiimme huolto-
suhdetta sellaisena, ettii kutakin
eldkkeensaajaa kohti on mahdolli-
simman monta el2ittiijiiii. Tiitii pi-
tii2i tukea rajoittamalla eliikej iirj es-
telmdn kustannuspaineita. Ja taas
olemme kiert'ineet keh2iii 360 as-
tetta.

Eliikejiirjestelmiin kehittiimi-
sessd olen vastoin perimmiiisiii
viettejtini hieman konservatiivi-
nen. Suhtaudun varauksellisesti
erindisten yhteiskuntainsinoorien
esitt'imiin ehdotuksiin mullistaa
kattavasti maan kaikkia tulonsiir-
toj iirjestelmiii - tyoeliikejiirjestel-
miiii neljiinnesbiljoonan rahastoi-
neen siind siwssa.

Mielestiini julkisen vallan
tulee jatkossakin vastata yleisen
eliikej?irjestelmdn, mukaan luki-
en ansiosidonnaiset eliikkeet,
puitteista.

Perustelen sitd seuraavasti :

. Vaikka yksityinen eliikestiiis-
t5minen periaatteessa korvaa
julkisen, jos jiilkimmiiistii ei
ole, ei voi olla varma siit6, ett[
ndin tapahtuu kaikissa yksittiii-

sissi tapauksissa. Se johtaisi
suuriin sosiaalisiin ongelmiin.

. Niin ik[iin jos eldkemaksut
mdirriiadn kaikille yhtiil2iisin
perustein, itseiiiin ei voi laittaa
tyomarkkinoilla alennusmyyn-
tiin tulevan eldketurvansa kus-
tannuksella.

. On myoskin muistettava, etla
puhtaasti yksityinen el[kejiir-
jestelmii tekisi naisten tyovoi-
man kalliimmaksi, koska naiset
ioutuisivat maksamaan korke-
ampaa elIkemaksua - eldvdthdn
naiset kauemmin.

Korostan, ettii tiimii ei sulje
pois sit[, ettii julkisen jiirjestel-
mdn puitteissa parannetaan va-
kuutetun mahdollisuuksia vaikut-
taa tulevaan eldkkeeseensd. On
myrirs kannustettava vapaaehtoi-
seen lisdeldkesddstdmiseen.

Otan niiistii liihtokohdista
kantaa muutamaan esilld ollee-
seen seikkaan:

Eliikkeiden miiiiriiytymispe-
rusteet: Niitii korjattiin viimeksi
vuonna 1 995. Mutta pit[[ olla val-
mius puuttua perusteisiin jatkossa-
kin, kun tarve rajoittaa kustannus-
paineita kasvaa. Eliikepalkan tar-
kasteluajanjaksoa voisi edelleen
pidentiiii kymmenesld vuodesta.
Toisaalta voi kysyii, miksi eliiket-

Jouko Laitinen

tii ei kartu alle 23-vuotiaille. Tii-
hdn saakka 60 prosentin tavoite-
taso on ollut pyhii, mutta siitiikin
on tarvittaessa voitava keskustel-
la.

Parempi tuotto rahastoille:
On kannatettavaa, ettA rahastoja
hoitavat tyoeliikeyhtitit saavat
suuremman liikkumavaran sijoit-
taa ri skipitoisempiin kohteisiin.

Tyoeliikemaksujen siirtiimi-
nen kokonaan vakuutetun eli tytin-
tekijiin maksettaviksi: Tytivoi-
makustannukset eivdt tisld muut-
tuisi miksikiiiin ja muutos olisi pe-
riaatteessa n[enndinen, mutta saat-
taisi kiiytiinnossd olla todellinen
lisdtessddn eldkevakuutusjiidestel-
miin liipiniikyryytt-ii.

Uskon, ettii eliikejii{estel-
mddmme ei uhkaa mikiiiin pommi
ja ettti miniikin pdisen jonakin
piiiviinii nostamaan eliikettii. En-
nen sit6 eduskunta on kuitenkin
ehtinl't muuttaa monta eldkelakia.
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Paavo Pitkenen ja
Risto Kausto:

IIilnuus

HUUIllil
mielin

/'Hyvdltd tuntuu", vastaavat
tunnelmakysymykseen kuin yhdestii suusta
Varma-Sammon tuleva
toim itusjohtaja Paavo Pitkdnen
ja Eliike-Fenniaa pystyttelevii Risto Kausto.
lyyt hyviiiin olooh tosin poikkeavat.
"Nyt toteutui se, mitii olen aina pitiinyt
jiirkeviind," , selvittiii Paavo Pitkinen.'
"ltyt toteutui !", ettii maahan syntyiviit selviit
vakuutusrvhmittvmit.
Aito kilpallu niiden viilillii voi alkaa",
perustelee Risto Kausto.

I

6

Torstai-aamuna, 6.1 1, ruotsalaisten pdivzin
sarastaessa, vakuutusalalle levisi kuin kulo-
valkeana huhu, ettd tdniiiin julkistetaan Eliike-
Varman ja Ekike-Sammon fuusio. Pian huhu
tdsmentyi suureksi rakennejdrjestelyksi, j oka
ei ollutkaan fuusio, pikemminkin pdinvastoin.
Eliike-Varma halkaistaan kahtia.

Sen noin 150 000 henkilon vakuutukset
siirretddn Eliike-Sampoon, josta tulee Keski-
ndinen eldkevakuutusyhtio Varn-ra-Sampo. E ld-
ke-Varmaan jiiiiviit kihinnd Yrittdin-Fennian
tapaturmavakuutusasiakkaat ja sen nimeksi tu-
lee Keskindinen vakuutusyhtio Eliike-Fennia.

Uutinen oli ylliitys. Ei se, ettd jotain ta-
pahtui. sitd osattiin odottaa. ntutta se. miten se
tapahtui oli ylliitys. Paavo Pitkdsen mukaan
Eldke-Varman henki lostci ei osannut tdmhnkal-
taista ratkaisua odottaaja se aiheutti luonnolli-
sen kohahduksen talon sisiillii. mikri kuitenkin
vaimeni, kun henkil<istcin kannalta tdrkein asia
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selvisi. Jatkossa jokaiselle taataan tyopaikka,
jokainen jatkaa vanhana tyontekijiinii.

Ensi vuonna toimintansa aloittavan Var-
ma-Sammon yrityskulttuuri tulee olemaan
jotakin muuta kuin Elike-Varman mddrdtie-
toinen ja tehokas, mutta hieman konservatii-
vinen ja Eliike-Sammon innovatiisempi, mut-
ta hieman linjaton yrityskulttuuri ovat olleet.
Kulttuurikokkien reseptini arvaisi olevan
sen, ettd otetaan parhaat piirteet kummasta-
kin yrityksestd ja ripautetaan sekaan hyppysel-
linen rnarkkinajohtajuuden mannaa. Varma-
Sammosta tulee Suomen suurin eldkeva-
kuuttaja.

Varmalaisille jouluun mennessa
tieto tytinantajasta

E,ldke-Varmaan jiiiiviin kannan mukana jiiii tu-
levaan Eldke-Fenniaan se osa Eldke-Varman
henkilokunnasta, joka on hoitanut tdhdn va-
kuutuskantaan kohdistuvia eliikkkeitii, vakuu-
tuksia ja markkinointia. Vakuutuskannan hoi-
toon tarvittava henkilosto on noin 180 henki-
loa.

-Valmistelut aloitettiin j iirj estelyn j ulkis-
tamisen jiilkeen. On nimitetty projektiorga-

T-yoruxe,+

nisaatio joka saa valmistellakseen siirtoon liit-
ty/at asiat. Jouluun mennessd jokainen eldke-
varmalainen saa tiedon siit6, kummanko tyon-
antajan palveluksessa hdn jatkaa, kerloi Paavo
Pitkdnen.

Myos Risto Kausto on ollut tekemisissd
varmalaisten kanssa.

-On ollut ilo havaita. miten toiveikkaina
monet vamalaiset odottavat Eldke-Fennian
starttaamista. Onhan se tapahtuma, joka tietyl-
ld tavalla voi virkistiiii pitkiidn samaa ty<itd teh-
nytt6, Risto Kausto sanoo.

Ty6paikat Helsingin keskustassa

Varma-Sammon osoite tulee Paavo Pitkdsen
mukaan olemaan Annankatu 18, jossa Eliike-
Varma omistaa ison osan korttelista. Sinne
mahtuu 500 tyontekijdn yritys yhden katon
alle. Ilman jiir.lestelyjii tilakysymys ei ratkea.
Vaikka noin 180 henkil<iii liihteekin Eliike-
Fenniaan, muuttaa Lapinlahdenkadulta ldhes
kolmesataa Annankadulle. Ongelma ratkeaa
siten, ettd henkivakuutusyhtio Nova muuttaa
muualle yhdistyessiiiin Henki-Sampoon. No-
vassa on toistasataa tyontekliiii.

Yhteisen katon ideologia kiinnostaa myos

U ud en Varm a - S amm o n t o imilusj o htai a
Paavo Pitkinen (vasemmanpuoleinen kuva)
p itcici vakuutettuj en pa lv e lua entisttikin
trirker)mprinci : " E h lui i os Aus suuremm is sa
kaupungeis sa o I is i vahinko-yhtic)n konttorin
y hteydes s r) ekikevakuutusyhtirin kntto ri
e I dlieiieuv'oj ine e n " .

E lcike - Fenn ian tuleva toimitusj o htai a
Risto Kausto poinottaa vakuutetun mukaan-
tuloa hallintoon ja eldkeyhtidn omistaiaki
asiana, joka aloittaa uuden kehitysvaiheen
ty o e I d kej rirj e s te lmds s ti.

Risto Kaustoa, joka kertoo etsivdnsii Eliike-
Fennialle sopivaa kiintei stoii Helsingin ydin-
keskustasta. Hdn itse ydinjoukkoineen on
muuttanut lta-Pasilasta keskustaan Kansakou-
lukadulle Yrittiijiiin-Fennian tiloihin.

Henkildstiille valtava urakka

Uuden yrityksen perustaminen ja kannansiir-
rot ovat valtava urakka henkilostolle. Niihin
verrattuna tyopaikan fyysinen muutto on pik-
kujuttu. T2iysin tyhjiistii ei Eliike-Fennia kui-
tenkaan aloita, vaan tukena on Eldke-Varman
jiirjestelmien ja henkiloston lisiiksi Yrittiijiiin-
Fennian organisaatio j a konttoriverkosto, joka
kasiftaa 70 paikallistoimistoa Hangosta Lapin
perukoille Pelloon. Toimistoista I 3 on yrittiijii-
vetoisia ja tiillii mallilla verkostoa tdydenne-
tddn, jos siihen on tarvetta.

Eliike-Fennian yriryskultnlurissa tulevat
Risto Kauston mukaan korostumaan tietyn-
lainen nuorekkuus, vaikka paljon on rutiine-
j a, ni in esimerkiksi sijoitustoiminnassa mark-
kinatilanne on muuttunut ja muutfuu kovaa
vauhtia, joten joudutaan miettimddnmiten va-
roja sijoitetaan ja millaisia uusia vdlineitd ote-
taan kiiyttoon. Verkostoituminen ja ulkopuo-
listen palvelujen kiiytto tulee olemaan osa Eld-
ke-Fennian toimintamallia, koska ndin on
mahdollista ostaa huippuasiantuntemusta tar-
vittaessa.

-Henkilostolle pyritiiiin luomaan sellaisia
tyotapoja, ettd ne vastaisivat tiimiin piiiviin
haasteita siita, millaisen tyoilmapiirin pitiiisi
olla. Monipolvisia hierarkioita pyritiiiin viilttii-
mddn j a rakentamaan tyoskentely tiimiperiaat-
teelle, Kausto tarkentaa.

Haastattelut:
P ir kko J ii ris ke I eiinen
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Yn smaal lman mielestt:ot a

HaHrcelle liian helrusti
Y.ritysmaai I massa ku mmastel laan, ku i n ka hou kuttelevi ks i eri I a isia varhen nettuja
eldkemahdollisuuksia halutaan kehittdii. Kiertohaastattelumme kaikki kolme -'Risto Kortela Siemensilta, Hannu Nordqvist Suomen Elintarviketuonnista ja
Jqplo. Korpela Alprintista - haluaisivat ihmisten pysyvdn tydssd nykyistd pidempddn
"Ku i n ka hou kuttelevi ksi varhen netut el dkem uodot aiotaan keh ittaa,,
he kysyvdt kuin yhdestii suusta.

Suurten ikiiluokkien
jiil keen tytivoimapu la
-Kymmenkunta vuotta ja Suomessa on va-

kava pula tyontekijoistri. Ndin ennustaa lapirl
Korpela, Alprint Oy:n talousjohtaja. Hiin
kuuluu itse suurten ikiil uokkien nuorimmai si i n
ja ihmettelee, kuka tekee tyot vuoden 2010
paikkeilla. - Sit2ipaitsi useimpien tavoitteena
tuntuu olevan piiiisy eliikkeelle viimeistriiin 60-
vuotiaana. Se tekee tilanteen vield vaikeam-
maksi.

Korpelan mielestd erilaisia varhaiseld-
kejiirjestelmiii ei pitiiisi liikaa kehitellii. Hrin
on hyvin selvillii siitii, ettri tydntekijrillii on
kova pyrky ekikkeelle ja tyonantajalla taipu-
mus hdnet sinne tycintdd. Ikiiiinrynyt tyontekrjii
voi tycikyvyttcimyysriskeineen tulla kalliiksi
eikii hiin aina ole kovin motivoinut tvcissddn-
kiiiin.

Korpelaa hirvittiiii monen muun lailla ar-
vailut siitd, ettii TEL-maksut nousevat taivai-
siin suurten ikiiluokkien siirlyessd eliikkeclle.
Hdnen mielestdhn heritys eli eldkemenoa leik-
kaavat uudistukset olisivat saaneet tulla jo ai-
kaisemmin.

Sillii tyrinantajan kannalta TEL-maksut
ovat selvdsti veroluonteisia: Ei siita mihin-
kiitin piiiise. Alprint esimerkiksi maksaa reilut
20 prosenttia palkoista eli yli 20 miljoonaa mark-
kaa TEl-maksuja luodessa, sanoo Korpela.

Alprint on Aamulehti-yhtymiin graafisen
teollisuuden konsemi. Aika monta sanoma-
ja aikakauslehteii tiiytyy painaa, jotta ekike-
rahat ovat kasassa kaiken rnuun priiilleja lisrik-

Pdtkdtdiden TaEL tasapuolistaa

Talousjohtajana Korpela on hyvin selvillii sii-
td, ettd uusittu TaEL merkitsee tycinantajalle
uusia kustannuksia ja hallinnollista harjoitte-
lua sekd lisdvaivaa.

- Mutta oikeaan suuntaan ollaan rnenos-

sa. Kaikkien tyontekrjciiden tulo ekikc jiirjestel-
mrin piiriin riippumatta tyosuhteen pituudesta
on ilman muuta oikein: pritkissii tehdiiiin pal-
jon ja hyviiri tycitti. Lisdkustannuksesta voi vain
todeta, ettd se kuuluu kuvioon, hiin sanoo.

Harmaan talouden ongelmista puhuttaessa
ttiytyy muistaa, ettei maksujen laistamishaluja
pidd panna yksin tycinantajien kontolle: -Ha-
lua pimedn tyon tekoon esiintyy mycis tyonte-
kijripuolella. Lehtitalossa olen my<is ndhnyt,
ettd pimedd ryotii tekisir iit useammin toimitta-
jat ja rnuut kirjoittajat kuin duunarit.

Korpelalla on selvd kiisitys siitakin, etta
keplottelu eliike- ja muilla maksuilla voi
ol la tycinantaj al le harmi I I ista .ja kal I ista.

-Loppujen lopuksi on kiiytzinnollisintii
hoitaa nimAkin asiat vamnan piiiille. Hrin ker-
too esimerkin: kirjoittaja myy jutun ja laskut-
taa asianmukaisesti yrityksensd nimissA, eli
ilmoittaa ntaksavansa muun muassa eldkemak-
sunsa itse. Taloon tulee verotarkastaja,joka ei
kelpuuta firmaa ja ilmoittaa, ettd palkkio on
kirj oittaj an henki lokohtaista tu loa. Kiry oittaj a
herdd vaatimaan TEL-maksua.

Alle parikymppinen
eiymmdrrd TEL:a

Tyoeliikejiirjestehrdssd on erds asia, jota
Korpela hdmmdstelee: rniksi alle 23-vuoti-
aista maksetaan eldkemaksu. vaikkei se kartuta
vanhuuseldkettii. Hiin vritti valveutuneena
kunsalaisena seloslau po.yrttcen. end tottahan
perhe-eliike ja tyokyvyttomyysturva ovat mer-
kittiiviri nekin.

Mikii perhe, mikii tydkyvyttomyys? Isii ja
poika Korpela eivdt ole ainoita, jotka tatA ika-
rajaa hdmmdstelevdt, erityisesti nyt, kun tyon-
tekrjrin eldkemaksu on ndkyvissd ja pienentd-
mdssri muutenkin vaatimatonta palkkaa.

Vain tyristii syntyy
ja'ettavaa

Siernensi n henkikist<ijohtala R i s t o Kort e I a ei
suostu pukemaan eldkeasioissa yllensd sen pa-
remmin huollettavan kaapua kuin maksumie-
hen mantteliakaan. -Ei. Kumpikaan rooli ei
tunnu sopivalta. Pyrin pitiimriiin itseni silld ta-
valla tyokykyisend, ettd voin hankkia tyolki
eldkkeeni.

Kortela tuntee tycieldkejriqestelmiin ra-
hoituksen; rahastoinnin ja jakoperiaatteen.
Hdn ei silti ole oikein mieltiny rahoituksen
yhteydessd puhetta ns. kety ukirjeestii.

Eliikkeet rahoitetaan niin kuin ne rahoi-
tctaan. Henkilokohtaisesti koen, ettd olen jo
tyciaikana huolehtinut omasta osuudestani,
omasta eldkkeestdni. Sen jdlkeen on vain eld-
keyhtio. Toisin sanoen, eliikeyhtirin tehtava
on sijoitus- yms. toiminnallaan huolehtia sii-
ta, eftA eliiketilini on kunnossa.

Panostus tydkykyyn

Kortela sanoo katsovansa luottavai sena fv<iel5-
keturvan tulevaisuuteen.

-Jos ei mitAan ennalta arvaamatonta ta-
pahdu ja asiat sujuvat tata rataa, niin uskon,
ettri elzikkeet pysty,tiiiin jatkossakin maksa-
maan. Mitddn drantaattista ei ole niikcipiirissii,
ndin ainakin mind olen ymmdrtdnyt.

-Tottakai on tehtdvzi kaikki voitava sen
eteen, etta eldkemenot pysyviit kurissa. Yksi
avainsana on tyokyky. Meidiin on tyopaikoilla
toimittava niin, ettd ihmiset pystyvdt teke-
miiiin tciitii eliikeikiiiin saakka, eikri ryokyvyt-
tomyyselzikkeita eika esimerkiksi varhais-
ekikkeitzi tarvita.

-On tietenkin henkiloitzi, jotka haluavat
aikaisen.rmin ekikkeelle. Siitd vaan, mutta sil-
loin he myos maksavat itse vapaaehtoiset eliik-
keensri.
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Thlousj o htaj a Tap i o Korpela
Alprint O.v

Kokemus ia ikii arvoonsa

Kortela katsoo, ettii tytikyvyn ohella oikea
suhtautuminen ikiiiintyvi in tyontekr.l oi h in on
eldkekeskustelussakin ihan keskeinen asia.

Tyopaikoille pitiiisi saada sellainen
henki ja ilmapiiri, jossa ikiiiin katsomatta jo-
kainen ihminen huolehtii muun muassa am-
mattitaitonsa kehittdmisestii, tyiikyvystiinsii
ja niin edelleen. Englannissa sitd kutsutaan
sanalla employability.

-Meillii on tietoliikenteen puolella esi-
merkiksi yli 60-vuotiaita ohjelmistosuun-
nittelijoita. He tekevdt firman kannalta hyvin
arvokasta tyritd. Tulevaisuuden kannalta onkin
ihan vdlttdmdtcintii, ettii yrifyksi ssd rohkaistaan
johtamisen yms. amlla tyontekr.loit?i, jotka
yrittiiviit ikiiiintyessiiiinkin, Kortela painottaa.

Eldke taotaan tytiaikana

Henkilostojohtaja Kortela ei pidii kovin rat-
kaisevana sitd, miten eliikkeiden rahoitus tek-
nisesti hoidetaan, kerdtddn. Tylpillisintii lie-
nee niin kuin hdn sanoo se. ettd molemmat
maksavat; tycinantajat ja tyontekijat.

-Jatkopalkka ei ole minulle tuttu kdsite.
Mielestdni olennaisinta on se, ettti tytiaikana
hankitaan se suorite, josta syntyy eliike aika-
naan. Sen kerddmiseen on monenlaisia sovel-
luksia. Minusta tdmd meiddn mallimme toi-
mii ihan hyvin.

Patkatoitd koskevan eldkeuudistuksen
Kortela kuittaa myrinteisend. Hdnen mukaan-
sa ihmisten pitiiii saada kartuttaa eldketur-
vaansa ty<issd kuin tyrissd. Mahdolliset aukot
on paikattava paitsi eldketurvan kannalta
my<is keinottelun estdmiseksi.

-Kyllii mekin tunnemme lyhyet ty<isuh-
teet. Uskon, ettd meille TaEL:sta aiheutuva
tyo on ihmisten eldketuivan vddrtti.

Y rityksen {l!?.sta.1n i-
SeSSa maafansa Eldketurva on kattava

H en kildstci.j o ht aj a Risto Ko rte la
Siemens

Vaikkei toimitusj ohtaj a, yksityisyritt djd H a n -
nu Nordqvisthalua varsin maksumieheksi, niin
viimeksi hiin ryhtyisi tulevien sukupolvien eld-
tettiivriksikiiiin. Hdn ei yksinkerlaisesti hyviik-
sy puheita, joissa ns. suurista ikiiluokista teh-
dddn eldttien kastia.

Suuret ikdluokat ovat ty<illiiiin olleet
luomassa sitd hyvinvointia, j onka varassa koko
sosiaaliturvamme tdnd piiiviin lepiiii. Tiimiin
pdivdn nuorten koulutusmahdollisuudet on
luotu sodanjdlkeisen ikdpolven tyollii. Sodan
kokenut sukupolvi teki uhrauksensa tulevia su-
kupolvia varten. E,ldmme yhteiskunnassa, jos-
sa liihimmiii sista pyritaain huolehtimaan. Tdstd
saavat kaikki ikiiluokat cri muodoissa osansa.
Olisi suuri vahinko, jos yhteisvastuun perinne
katkeaisi, Nordqvist sanoo.

Tasapaino tavoitteena

Mitd maksumiehen rooliin tulee... Mak-
sumies ja maksumies, yrittiijiiii ja yritystii voi
rahastaa vain mtitirtinsd. Kun raha loppuu, niin
yritys kaatuu ja rnaksumies vaihtuu. Yhteis-
kunnan on sosiaaliturr,rankin rahoituksessa ha-
ettava sellainen tasapaino, ettii kaikki osapuo-
let jaksavat maksaa laskunsa.

Yrittiijiin ndkokulmasta katsottuna eld-
kemaksut ovat tuntuneet joskus hyvinkin ras-
kailta. Onneksi kasvaneiden tycieldkemaksu-
jen maksajiksi ldydettiin myos tulevat eldk-
keensaajat. Nordqvist painottaa.

Realistisesti hdn arvioi, ettei kustannus-
ten jaosta piiiistA ihan helposti yksimielisyy-
teen. Tuskin koskaan.

-Toivon kuitenkin, ettd myos yrittiijien
iiiini kuuluisi ndissd neuvotteluissa, sillii pk-
sektori tyrillisldd 60 prosenttia tyovoimasta.

Tbi m i t Lr s i o htaj a, yk.s ityisyrilttij ri
Hanrut Norulqvist

Sw nr en Elin turvi ketuont i Ov

Toimitusjohtaja Nordqvist pitaa nykyistii
eliikej iirj estelmddmme j o varsin kattavana j a
yleistii eliiketiedon tasoa kohtalaisen hyviinii.

Joskus tuntuu jopa siltii, ettii eliikkeitii
pohditaan tilanteissa, joissa yksilollii olisi
vield annettavaa yhteiskunnalle. Onkohan
eliikkeet tehty liian houkutteleviksi? Joka tapa-
uksessa luotan suomalaisen eliikejiirjestelmdn
kykyyn mukautua aikansa vaatimuksiin.

Mitii mieltii olette puheista, ettd eldke on
myohennettyd palkkaa?

-TEL:n yhtend alkuperdisend ajatuksena
oli, ettii el6ke on mycihenneffyd palkkaa ja se
otetaan tyoehtosopimusneuvotteluissa huo-
rnioon. Valitettavasti tdmi ajatus on palkan-
saajapuolella aika ajoin hiimiirtynyt tai aina-
kin siinii on ollut hahmotusvaikeuksia. Toi-
voisin, ettd ainakin tdssd suhteessa palattai-
siin vanhaan - ettd aika entinen palaisi.

-Uskon ja luulen, ettd tyoeldkemaksu on
hyviiksytty pysyviiksi kustannustekijiiksi yri-
tyksissd. Maksun suuruusluokasta tietenkin
keskustellaan.

N ordqvistin mielesth tyoeliimiin muuttu-
minen aikaisempaa rasittavammaksi selitteii
osaltaan ihmisten eliikehalut. Niin ikiiiin mah-
dollisuus aktiivisiin eliikepiiiviin kiinnostaa.
Hdnen mielestddn myos keskustelu eliikeiiin
alentamisen vaikutuksista nuorisotydttomyy-
teen on varmasti lisiinnyt eliikehalukkuutta.

-Mistii rnaksaja? Miten olisi, jos tiihiin
kiiytettiiisiin nuorison tyollistiimiseen suun-
nattuja varoja, Nordqvist kysyy.

Haaslattelut:
,Johanna Garant
.louni.hkisalo

Kuvat:
Jouko Laitinen
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Pohjoismaissa on jo pitkaan panostettu ikddntyvien ty6ntekijoiden tydterveyteen ja

tydssi jaksamiseen, tavoitteena ty6ssA pysymisen pidentdminen. Nyt on kuitenkin havaittu,
ettd tydnantajalle tyontekijdn 'jaksaminen' ei yksin riitd tuon tavoitteen toteutumiseksi.
Tdmd on heijastusta yleisemmdstd trendistii ty6el;imdssd. Kun vield vdhdn aikaa sitten

keskityttiin tydntekijdn ominaisu.uksiin ja tarpeisiin, on painopiste nyt
erityi sesti tuotantoa I o i I I a s i i rtymdssd osaam i seen.

T

Thtkimukset osoittavat, ettd suurin syy sille,
ettd tyrinantajat haluavat piiiistri ikiiiintyneistii
ty<intekr;oisttidn eroon ja sille, etteivdt he palk-
kaa ikiiiintyviii tyontekijoitd, on ndiden osaa-
misen, tyotietojen ja -taitojen, vanhentunei-
suus ja puutteellisuus.

Uusimpana ratkaisuna ikiiiintyvien tyon-
tekijoiden tyossa pi*imiseksi varhaisen eliik-
keelle siirtymisen sijaan onkin alettu kiinnit-
tdd huomiota mahdollisuuteen kehiftA:i hei-
ddn ammatillista osaamistaan koulutuksen
avulla. Ratkaisu ei kuitenkaan ole yksinker-
tainen, silli periaatteet ja kaytAnto ovat mo-
nessa suhteessa ristiriidassa niin aikuiskoulu-
tuksen kuin tyoeliimiinkin alueella sekd ndi-
den vrilillii.

Ratkaisun tekee monitahoiseksi mycis se,
ettti ikririntyviit tyontekijiit ovat hyvin hetero-
geeninen ryhmii ja se, ettd tycieliimri on hajau-
tunut useisiin sektoreihin, joiden vdlilld osaa-
misen tarpeet vaihtelevat huomattavasti.

Lakisddteisten eliikeikien kiiyttoonotto
aikoinaan miiiiritti vanhuuden alkamisen ra-
jan, mik?i edelleen vaikuttaa kiisityksiimme
siitii, kuka on liian vanha tyoelSmdssd.

Varhaiseldkelakien tulemisen myotd on
kiisityksemme vanhasta tyrintekr.liist?i'nuoren-
tunut'. Saman suuntaisesti on vaikuttanut
my<is kiihtynyt ty<ieliimrin muutos ja laman
myotii viihentyneiden resurssien seurauksena
tiivistynyt tyotahti.

Tyoministerion Ikdkomitean kdyttdmdn
mddrittelyn mukaan 45 vuotta tAyttanyt on
ikiiiinfyvii ja 55 ruotta tayfianyt ik?iiintynyt
tyontekr.lii. Tiissii artikkelissa viittaan ikiiiinty-
villa tyontekijoillii laajasti ikiiryhmiiiin 45+.
Sen ohella, ettd tdllaiset miiiirittelyt vaikutta-
vat ajattelutapoihimme ja piiiitoksentekoom-
me, niillii on vaikutusta myri,s ikddntyvien
ty<intekijoiden itsensd kokemuksiin vanhene-
misesta ty<ieliimiin kontekstissa.

kuin pol iitikoidenkin pi irissii, ovat ikddntyvdt
tyontekijzit itse ol leet vaitonaisia.

Yksi ikiiiintyvddn tyrivdesto<in liittyvii pa-
radoksi niiyttiiiikin olcvan se, etta pitkiilti sa-
moista syistd kuin minkd vuoksi tyoeldman na-
k<ikulmasta on alettu kiinnifiAA huomiota
myos ikiiiintyvien osaamisen kehittdmiseenja
kouluttamiseen, ikziiintyviit tyontekijiit itse
ovat usein halukkaita vdistymddn tyoeliimiis-
tii syrjiiiin. Tiillaisia tekrjoitii ovat muun mu-
assa ty<intekijrin tyomarkkina-arvo, yrityksen
k i I pailukyky, ty<ieliimiin j ousto, ryovo i ma- j a
rytitaitopula sekii syrjiil,tym inen.

Kun tyomarkkina-arvo on vdhdisen muo-
dollisen koulutuksen ja korkean idn vuoksi
matala j a syq iiyrymisriski korkea, halutaan hy-
vissd ajoin poistua kunniallisesti eldkkeelle mah-
dollisen lonrimyyden pelossa.

Kilpailukyvyn ja jouston korostaminen
niiyttiiytyviit vanhojcn koulukokemusten va-
lossa ja ikiiii syrjivien asenteiden vallitessa
pelkona kyvyttomyydestd, ehkd sen seurauk-
sena mycis haluttomuutena. oppia uusia tieto-
ja ja toimintatapoja. Kun ajatus ryovoima- ja
ty<itaitopulasta sisiiltziii kouluttautumisuhan
lisiiksi uhan mahdollisesti yhd kauemmaksi
siir6viistii eliikkeelle piiiisystii, aiheuttanee se
myos hdmmennystii ikiiiintyvien ty<intekij6i-
den parissa.

Ikiiiintyviin tyrivdestcin haaste on siten jo
yksin asennetasolla vaikea. Pysyvdmpddn maa-
i I manj iir.y estykseen tottuneet ikiiiintyviit tyon-
tekijdt koetaan uhkaksija ongelmaksi yhtii lail-
la kuin he itse kokevat rydelamessa tapahtu-
massa olevat muutokset itselleen.

Olemme vield kaukana ajattelutavasta,
jonka mukaan ikiiiintyvii tyrivdestci olisi kiiyr
tdmdt6n voimavara.'Asennevammamme'
(Koponen, Tyoeliike I I 1997 ) ikiiiintyvi2i tyon-
tekr.loitii kohtaan heijastuu esimerkiksi kuvas-
sa, jonka tyoministenon asettama kansallinen
tyoel iim iin kehittiimi sohj elma I uo tiistii tyovii-
estcin osasta:

Asenteissa paljon parantamista "lkiiiintyminen vaikeunaa ammatti- ja
elinkeinorakenteen muutosta, (...) Samoin

Kun optimismi iktitintyvien koulutusta koh- ikiiiintyminen voi hidastaa organisaatiokult-
taan on korkealla niin tytieldmdn tutkijoiden tuurien uudistumista. Ndmd uhat asettavat

vaatimuksia erityisesti jatko- ja uudclleen-
koulutuksen kehiftAmiselle..."

Vaikka tarkoitus oletettavasti on hyvd,
vicstii teksti ongelma-asennoitumisesta ikddn-
ryneita tydntekijoitii kohtaan. Toisaalta k ielen-
kdytrissdmme kehityspaineista puhurninen
viittaa mycis laajemmin jatkuvaan muutokseen
ja kehittymisen tarpeeseen liitettyihin negatii-
visiin konnotaatioihin. Yhii edelleen miel ldm-
me muutoksen vdhemmdsszi mhirin mahdolli-
suudeksi.

Mytinteistd kehitystd -
tydeldmdn aikuiskoulutus kasvussa

Niin Suomessa kuin muuallakin E,uroopassa
on jo kuitenkin olemassa merkkejii siitd, ettri
tytinantajien asenteet olisivat muuttumassa
mycinteisemmiksi ikiiintyviii tyontekrjdita
kohtaan.

Tilastokeskuksen Aikuiskoulutustutki-
muksen mukaan tyonantajat ovat l990-lululla
alkaneet panostaa aiempaa enemmdn my<is
ikiiiinryvien ty<intekijoiden koulutr-rkseen.
Osallistuminen seka tyoeliimAn aikuiskoulu-
tukseen ettd henkilcistokoulutukseen on lisddn-
tynyt vain yli 45 r,uotiaiden ikeiryhmissri.

Taulukossa I on kuvattu tilanne henkilos-
trikoulutuksen osalta. Yli 45-vuotiaiden ikd-
ryhmissd, erityisesti 55-64-vuotiaiden ryhmds-
sd osallisfuminen on kohonnut huomattavasti
(lisiiys l4 %-yksikkoii), kun se nuoremmissa
ikiiryhmissii on pysynyt samalla tasolla.

Osallistumisasteen kohoaminen sindllddn

Taulukko 1. Henkiltistiikoulutukseen
osallistuminen iiin mukaan (7o)

Ika 1980 1990 1995

l8-29 vuotta
30-44 vuotta
45-54-vuotta
55-64-vuotta

20 43 41
25 52 5320 48 57
t4 37 51

Liihde: Aikuiskoulutus. Tilastokeskus. 1996.
( http://WWWstat.fi/sfl hc/adultedu.html )
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on kuitenkin vielii riittiimiiton osoitus ajattelu-
tapojen muutoksesta, sill6 sen taustalla voivat
olla myos erilaisten ulkoisten ratkaisujen, ku-
ten esimerkiksi koulutus- ja tyovoimapoliittis-
ten toimenpiteiden' mekaani sesti' ruotetut vai-
kutukset. Asennemuutoksen sisdistdminen on
kuitenkin vdlttdmdtdn, jos tavoitteena on ko-
konaan uudenlaisten toimintatapoien ja -kult-
tuurin omaksuminen tycieldmdssd.

Virallisct tavoitteet pitdii organisaation tyon-
tekijiit niin tyossa kuin ty6elamdssd mahdollisim-
man pitkddn ovatjo useissa yrityksissd olemassa,
mutta kdytintti on vield kaukana niistii. Tiimii
politiikanja k6ytdnnon vdlinen ristiriita on ha-
vaittu myos muualla Euroopassa.

0saamisen kehittdmisen karikot

Piiiiasialliset haasteet ikiiiintyvien tyontekij oi-
den tydssd pitimisessd nykyistii pidempiiiin
ovat koulutuksen ndkcikulmasta mielestdni
ensi sij aisesti tyoeliimiissii j a aikuiskoulutuk-
sessa ja vasta toissijaisesti ikiiiintyvissii tyon-
tekijoissii itsessddn.

IkdSntyvien tyontekijoiden osalta on ho-
mogenisoinnin sijaan tarpeen ottaa liihtokoh-
daksi heidiin erilaisuutensa ja pyrkiii sen mu-
kaisesti lisiiiimiiiin tyoeliimiissii jatkamisen
vai htoehto.ia. mihin suuntaan on periaatteessa
jo edettykin. Nykyistii useammalle ikiiiinty-
neelle tycintekijdlle oman osaamisen parempi
tunnistaminen, hy<idyntiiminen ja kehittiimi-
nen (riiiitiiloidyn koulutuksen kautta) on var-
teenotettava vaihtoehto ja uusi mahdollisuus,
mutta monelle el6ke tai elhkkeen ja tyon yh-
distelmd on paras vaihtoehto.

Ensin mainitun vaihtoehdon tehostami-
nen on tyoeliimiissii tarpeen tyontekijoiden
iiistii riippumatta, sillii tyontekijoiden osaa-
mispd6oman puutteellinen hyodynthminen
on havaittu suomalaisen tydelaman ja siellii
erityisesti j ohtamistaidon ongelmaksi.

Ikiiiintyvien kohdalla osaamisen kehittii-
minen merkitsee nykyistd sukupolvisolidaa-
risempien kiiytiintojen omaksumista tyoelii-
mddn. Sukupolvisolidaarisuus merkitsee sitd,
ettii kukin sukupolvi vuorollaan saa osakseen
toisilta sukupolvilta kohtelun, jota se on ollut
itsekin aikanaan tuottamassa aiempien suku-
polvien edustajille.

Yhtaalfi pitkiillii tahtayksellA on tdrkedd
pyrkiii sukupolvien vdlisen kommunikaation,

T-wrure;

arvostuksen ja yhteistyon lisddmiseen, eikd en-
sisijaisesti siihen, etti vanhemmat sukupolvet
yksioikoisesti ja yhii varhemmin viiistyviit
nuorempien tielth. Toisaalta pyrkimyksend on
myos vaikuttaa ik66ntyvien itsensd ndkemyk-
siin ja arvostuksiin omaa tyopanostaan, tyo-
hon sitoutumistaan ja oppimistaan kohtaan.
Keskeinen arvoja koskeva kysymys on kuiten-
kin, voidaanko yhii kiihtyviilld vauhdilla muut-

tuvassa ty<iel6mdssd enhd luottaa tiimiintyyppi-
seen'kestdvdn kehityksen' ajattelutapaan.

Toinen keskeinen kysymys, jota tulisi poh-
tia enemmtin on se, missd mdirin ikiiiintyvien
osaamisen vdhdinen arvostus ja ty<ieliimiistii
ulossulkeminen on tulosta kyvyttomyydestii
olemassaolevin kval i fi kaatiostandardein mdd-
riftaa heidan osaamistaan. Hyvriniikin se perus-
tuu useimmiten vain viihiiiin muodolliseen
pohjakoulutukseen. Koska osaamisen ja tyon
vaatiruuden mittaaminen ovat vaikeita asioita,
mielletiiiin kdsitteet 'piitevii' ja 'osaava' nykyi-
sin venyvdksi, monitahoiseksi ja -intressiseksi
miiiirittelykysymykseksi.

Tyoeliimiissii vallitsee kuitenkin edel leen
staattinen osaamisajattelu, jonka mukaan yh-
tddltd osaaminen (tyokompetenssi) mddrite-
tddn mekaanisena tyon ja sen tekijdn yhteenso-
pir.uutena, joko yksilon ominaisuuksista tai
tyon vaatimuksista kdsin. Toisaalta osaaminen
edelleen kiisitetiiiin vahvasti yksilollisin ter-
mein eikii tyoyhteison ominaisuutena.

Tyokompetenssin mieltdminen organi-
saatiossa kollektiivisemmin termein merkit-
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see erilaisen osaamisen hyvriksymistri ja arvos-
tamista erilaisilla tyontekijoilia. fiiliOin aja-
tellaan, ettd ryhmdn tai tiimin osaamisen hyo-
dyntdminen on tuottavampaa kuin tyripanok-
sen ulosmittaaminen erikseen yksittaisiltii
tyontekijoiltii. Tiilloin myos hyliitiiiin sc aja-
tus, ettd kaikilla samoissa tydtehtAvissa toimi-
villa tyontekrjdilla tulisi olla samanlainen,
'standardi' kompetenssi.

Tiillii hetkellii tyoeliimiissd korostetaan
voimakkaasti laaja-alaista osaami sta, joka hyo-
dyntiiii muun muassa sosiaalisia taitoja ja per-
soonallisia ominaisuuksia. Nrintd alueet
ovat usein juuri ikririntyvien tyrintekijciiden
vahvuuksia, jotka ovat syntyneet pitkiin kokc-
muksen myotii. Samalla ne ovat mycis voima-
vara,joka on vaarassa poistua tyoekirndstd hei-
diin myotiiiin.

Kokemuksen mririrri siniilliiin ei kuiten-
kaan ole ratkaiseva, silld usein idn rnyotd se
keskitqry yhd suppcammalle alueelle. Pitkiin
lytikokemuksen ntukanaan tuoman osaami-
sen hyodyntiiminen on haastc, jonka rnonita-
hoisuus ndkyy koulutuksen ja tycieldmdn v6-
lisessd paradoksissa. Samaan aikaan kun ko-
kemukseen perustuvan oppimisen ja osaami-
sen aryostus tyoeliimrin aikuiskoulutuksessa
on listiiinrynyt, on kaikkein kokeneimman
tyontekijiijoukon aryostus tyoelrimdssd laske-
nut voimakkaasti.

Urautuminen -
ikddntyvdn tydntekiidn ongelmako
Tycikokemuksen monitahoisuus ndkyy siind,
ettd vaikka sen myritd tyoeldmdssd viilttiimiit-
tomit sosiaaliset taidot olisivatkin lisiiiinty-
neet, kokemuksen keskittyminen ammatilli-
sen osaamisen alueella voi johtaa 'urautumi-
seen' sanan kieltei sessd merkityksessii.

Urautumisen mieltdminen ikiirintyviin
tyontekijiin'syyksi', yksikitason ongelmaksi,
on kuitenkin yksipuol inen ajattelutapa. Pikem-
minkin asia voidaan nAhdri niin, ettii tyiiel[mtin
murroksessa ikiiiintyneisfti tyontekrliiistri on
'oman aikansa lapsina' tullut eriirillii tapaa si-
jaiskiirsijoitii. Ty<iekimiissii vallinneen pysy-
lyyttd korostavan osaamisajattelun ja tyokult-
fu urin seurauksena organisaatiossa pitkdrin pal-
velleen tyontekrjiin osaaminen on kehittynyt
tuota ajattelutapaa vastaavaksi.

Kun kehittymis- ja osaamisvaatimukset
ovat nopeasti muuttuneet, ovat vanhan ajatte-
lutavan seuraukset jiiiineet ikririntyvien tyon-
tekij<iiden henkil<jkohtaisesti kannettaviksi.
Heidiin osaamisensa arvioidaan vanhentu-
neeksi tai puutteelliseksi, vaikka aiemman
ajattelutavan mukaan ne olivat juuri organi-
saation odotusten mukaisia ja sellaisina'oikei-
ta'. Uudet osaamistatpeet katsotaan nykyisten
liikkeenjohdollisten periaatteiden mukaan voi -
tavan parhaiten saavuttaa vaihtamal la ty6ntc-
kijdt nuorempiin, eikii kouluttamalla vanhem-
pia tyontekijoitd uudelleen. Niiin siitiikin huo-
limatta ettii jiilkimmtiinen on koko lailla vas-
toin laajasti omaksuttua elinikhisen oppimisen
j a koulutuksen periaatetta.

Uude!leenkoulutukselle
haastetta
Tiistii niikokulmasta ikddntyv6 tyovdesto ndy,t-
tiiytyy yhteisend, koko tyoeliimiiii koskevana
haasteena j a varhai nen tycieliirniistii poi stami-
nen puolestaan moraalisena ongelmana. Tdl-
loin myos ikridntyvien tyontekijoiden lisii- tai
uudelleenkoulutus urautumisen vastavoimana
ja sitA kautta myos heidiin ty<imarkkina-arvon-
sa kohottaj ana na),ttaytyy ehdottoman puol us-
tettavana vaihtoehtona j a mahdol I isuutena.

Ikddntyvien ty6ntckij<iiden koulutus ei
kuitenkaan liity pelkiistiizin koulutusmahdol-
lisuuksiin ja koulutukseen pddsyyn, vaan
myris kouluttautumismotivaatioon. Vaikka
taryolla olevat eldkevaihtoehdot voivat vai-
kuttaa heidhn opiskelumotivaatioonsa, sen li-
sddminen ja 'koulupelon' hdlventdminen on
suuri haaste myos tycieldmdn aikuiskoulutuk-
sel1e.

Aikuiskouluttaj ilta ja -koulutusinstituu-
tioilta vaaditaan crityistd ikdkulttuurista sen-
sitiivisyyttii ja asiantuntemusta, silld ikiiiinty-
vien koulutuksen tulee perustua heidiin oppi-
mis- ja opiskeluedellytyksilleen. Tuon asian-
tuntemuksen ja sensitiivisyyden puutetta voi-
daan pitriii yhtend tyoeldrndn koulutuksen
keskeisend ongelmana tiinii piiiviinii. Jos priii-
dytiitin massamddrin kouluttamaan ikiirinty-
via tai ikarintyneitri tyontekrloitii, tulisi nope-
asti lisritii aikuiskouluttajien osaamista tdll6
alueella.

Ldhes koko 90-luvun jatkunut lama-ajan
eliikepolitiikka on edelliselle vuosikymme-
nelle pdinvastaisesti pyrkinyt loytiimiiiin kei-
noja pitriri ikddntyneet tyontekij iit tyoelamAs-
sii pidempiiiin. Nyt 'onnistumista' on se, ettd
tilastot osoittavat keskimddrdisen eldkei6n ole-
van nousussa. Ikiiiintyneiden tyontekijoiden
osaksi on jziiinyt koettaa elzizi ja ty<iskennelld
kulloisenkin ajan vaatimusten mukaisesti.

Politikoinnin ohella olemme saattaneet
tytielamdn siihen tilaan, ettA yhtaalta yhd use-
ampi tahtoisi sieltd ulos, jos tarjolla olisi vaih-
toehto ja ettti toisaalta yhd useampi joutuu
sieltd ulos ilman vaihtoehtoja. Voidaan kysyii,
ovatko ticteen saavutukset, joilla on onnistut-
tu pidentdmddn ihmisten elinikriri ja pitiimziiin
i hmi set terveempind yhri pidempiiiin, pddasi-
assa koitumassa'tuottamattoman' eldmdnkaa-
ren osan jatkccksi, ja siten kddntymdssd itse-
dmme vastaan, taloudelliseksi ongelmaksi.

TARJATIKKANEN
Erikoistutkija

Jyt ti 5 1,;y\ I 6i n y I i o p i s t o
Kas v atus t ie t e e n I aito s

Heficiilrie$t

Vertailevan eldke-
tutkimuksen valtavirta

Eliikejtirjetelmien kansainvdlisessd vertailussa
painopiste on ollut jii4'estelmien teknisessd ja
tilastol I isessa vertai lussa. Tiihiin ryhmiiiin kuu-
luvat muun muassa MargarethaAarnion, Jouko
Janhusen, Olli Kankaan ja Sinikka Laitisen tut-
kimukset.

Linjajatkuu vastaisuudessakin. Se on kan-
sai nvdlisten vertai I uj en ydinaluetta. Teknis-ti-
lastollisten vertailujen etuna on niiden poten-
tiaalinen katta'uuus - kiitos kansainvdlisen tie-
tojenvaihdon j a tilastoinnin kehittynei syyden.

Ne muodostavat kansainvdlisten vcrtailu-
jcn kovan ytimen,.jota ilman muunkaanlainen
vertailu ei olisi mahdollista. Kaiken lisiiksi ne
ovat korvaamaton apu eliikejiirjestelmien kriy-
tdnnrin toiminnasta vastaaville henkil<iille. lai-
toksi lle ja virastoille.

Kulttuurisosiologinen ndkdkulma

Kulttuurisosiologia, kulttuurintutkimus tai
kulturalismi on yhteiskuntatieteissd vieli ver-
raten uusi suuntaus. Se liittyy yhteiskunta-
tieteiden ns. kielelliseen kddnteesecn (linguis-
tic turn). Tiillii tarkoitetaan oivallusta, ettd so-
siaalinen todellisuus on kielel lisesti rakennettu
ja ettii kaikki kdsitteemme ovat sopimuksia ta-
vasta, jolla me jdsenndmme maailmaa.

Kulttuurisosiologia tutkii modemin yh-
teiskunnan ilmi<iitii siten, ettd kulttuurin kd-
sitteelle annetaan itsendinen asema esimer-
kiksi suhteessa talouden lakeihin. Keskeiseen
asemaan nousee silloin 'merkityksen' kdsite.

Erddssd mielessd kysymyksessi on 'vain'
ndkcikulman muutos yhteiskunnan tarkastelus-
sa.

Risto Erdsaari kirjoittaa seuraavasti: "Jos
yhteisdllisyl.tt?i katsotaan ylhiiiiltii, kaikki niiy{-
tii?i lepiDviin yleisten kulttuuristen ja symbolis-
ten suuntausten varassa. Jos sifi katsotaan
keskiviililtii, se niiyttiiytyy kenttinii ja verkosroi-
na. Jos sitzi katsotaan alhaaltapliin, niihdiiiin pil-
kohrt ja liagmentaariset perustarpeet ..."
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mien [ansainuillinen ue]Iailu r
Irullluurisosiologinen niikiiltulma

Jussi Vanamo vtiitteti vultiotieteen tohtoriksi mawuskuun 75. ptiivtinti 1997.
Kirjoitus perustuu htinen vtiittiskirjaunsu 'Durkheimilainen sosiologia iu

vuosisudunvaihteen radikslismi', ju vtiittistiluisuudessa pidetlyyn
lectio praecursoriaun sekii yhdessii Heikki Niemeliin ju Kari Salmisen
kunsiu suoritettuun Euroopu.n _eliikejiirjestelmien vertuiluproiektiin,

joka jatkuu edelleen.

Kulttuurinen ndktikulma
eldkeidriestelmiin

Ensimmdinen tdrked suomalainen tutkimus,
jossa kulthrurinen ndk6kulma oli hallitseva-
na, oli Pauli Niemeliin ja Seppo Ruotsalaisen
'Suomalaisen elSketurvan sosiaalipoliittiset
perusteet' ( I 983 ). Siinii eliikej iirj estelmdt tul-
kittiin rakenteiksi, jotka ilmensivdt (merkitsi-
viit) miiiiriitty.y d arvoj a.

Tutkimuksen heikkoutena oli se. ettd sii-
na maariteltiin ndiden arvojen kantajiksi elii-
kejiirjestelmiit (kansaneliikejiirjestelmii ja tyo-
eliikejiirjestelmii) itse, mikd antoi tutkimuk-
selle tavallaan historiattoman leiman. Tdmd
lienee ollut yhtend syynd siihen, ettd tutkimus
tulkittiin tyoeliikejiirjestelmdn piirissti hyok-
kiiykseksi jiig estelmdd vastaan.

Toinen tdrked tutkimus oli Kari Salmisen
viiitoskirja'Pension Schemes in the Making'
(1993), jossa mainittua heikkoutta ei endd
ollut. Sal minen kytki pohj oismaiset eliikejiir-
jestelmiit yhteiskuntien luokkarakenteeseen,
j o11oin ni iden edustamien arvoj en subjekteiksi
tulivat yhteiskuntaluokat ja puolueet. Tekijii
itse kutsui ndkokulmaansa rakenteellis-poliit-
tiseksi, mutta sita voidaan yhti hyvin sanoa
kulttuurisosiologiseksi.

Nyt tekeilla oleva projekti (Niemelii,
Salminen. Vanamo). jonka tavoitteena on ver-

tailla toisiinsa eurooppalaisia eliikejiirjes-
telmid Gosta Esping-Andersenin klassisen
ryhmittelyn pohjalta, ldhtee puhtaasti kulttuu-
risosiologisesta ndkokulmasta.

Kulttuurisosiologisen tarkastelutavan
sosiaalipoliittinen merki$s

Kulttuurisosiologisen tarkastelutavan suuri
aryo on siind, ettd se nostaa esiin sosiaalipo-
litiikan subjektit. Arvot tarkoittavat merki-
tyksid, mutta merkiryksilla on myos oltava
kantaiansa.

Pohjoismailla on maailman kattavimmat
sosiaaliturvajdrjestelmdt. Edellii mainittujen
tutkimusten perusteella me tiedhmme, etta
ne ovat kehittyneet demokraattisen tycivden-
liikkeen, keskiluokan ja maanviljelijoiden
yhteisillii ponnistuksilla, siitii huolimatta,
ettd ndmd ryhmiit ovat usein vieneet kehitystii
eteenpdin riidoilla ja kompromisseilla.

Talouskaswn hidastuminen. jopa taantu-
minen lamavuosina, siirsi yhteiskunnallisen
kehityksen painopistettd vahvasti ns. markki-
navoimien suuntaan. Voimme mytis tunnus-
taa, ettti rnarkkinavoirrat ovat paras sddtc-
lymekanismi niillii alueilla, jotka klassinen
taloustiede on niille osoittanut. Sen sijaan ne

niiyttiiviit melko voimattomilta sellaisilla alu-
eilla kuin sosiaaliturva, terveydenhoito ja
koulutus.

Viimeaikai sessa kan sainvdlisessii kehityk-
sessd on huolestuttavaa se, ettd EU:n sosiaali-
nen dimensio uhkaa jiiiidii pdinvastaisista pu-
heista huolimatta juuri markkinavoimien ar-
moille.

Markkinavoimat ovat sosiaalipolitiikan
kannalta hankala tekijd muun muassa siksi,
ettii niillii ei ole kasvoja. Ne niiyttiiviit persoo-
nattomilta voimilta, mutta toisaalta me tie-
ddmme myos, ettd sellaista inhimillisen toi-
minnan lohkoa ei voi olla olemassakaan, jolla
ei olisi subjektia.

Jos kulffuurisosiologinen tarkastelutapa
kansainvdlisissd vertailuissa tuottaa toivotun
tuloksen, se pystyy myos identifioimaan ne

ryhmiit, jotka toimivat markkinavoimien kaut-
ta ja pyrkiviit laajentamaan niiden alaa yli niil-
le tunnustettujen rajojen. Tiitii voitaisiin pitiiii
jo suurena askeleena EU:n demokratiavajeen
korjaamisessa ja piiiitosvallan siirtdmisessd de-
mokraattisesti valituille elimi11e.

JUSSIVANAMO
Eliiketurvakeskuksen

tutkija
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Naisille ja miehille samat elakeiat
II

Suomi liittyi Euroopan talousalueen jdseneksi
'uuoden 1994 alusta lukien. Tristri liihtien Eu-
roopan yhteisojA koskeva lainsdidintii on sito-
nut my<is Suomea. Euroopan yhteisrin perus-
tamissopirnuksessa on soviilu muun muassa
sukupuolten tasa-aryosta palkka-asioissa. La-
kisaAtei sta elaketurvaa triydentdvien etuuksien
on tulkittu olevan osa palkkaa, joten mycis eld-
kejiirjestelyjen on oltava tasa-arvoisia.

Tasa-arvoa koskeva direktiivi muutettiin
tatA kaytantoA vastaavaksi joulukuussa 1996.
Siinii siiridettiin myos, ettd kunkin rnaan kan-
sallinen lainsiiiidiinto tulisi saattaa dircktiivin
mukaiseksi 1.1 .1991 menncssd.

Lisriekikejiirlestelyjen tasa-arvoisrami-
nen on hlvin kiistanalainen kysymys, joka
koskee pddasiassa miesten ja naisten cldke-
ikiii: Olisi joko alennettava noin 40 000 mie-
hen ekikeiiit, rnikti lisiiisi kustannuksia tyrin-
antajille, tai nostettava noin 30 000 naisen eki-
keiiit, mikii heikentiiisi naisten eldke-etuja
tulevaisuudessa. Huhtikuussa 1997 tyomark-
kinaosapuolet pddsivdt tasa-arvoistamises(ir
sopimukseen ja hallituksen esitys on tehty tii-
miin pohjalta.

Tasa-arvoistamisen ldhtokohtana on. etti
lisiietujriryestelyn muuttamisesta sovitaan
ty<inantajan ja ty<intekijoiden kesken. Jos tril-
laiseen sopimukseen ei piiiistii, laissa esitetddn
toimintamalli siitd, miten tasa-aruoistaminen
voidaan silloin toteuttaa.

Jako kahteen

Laissa esitetty tasa-awoistamismalli jakaa
epdtasa-arvoisen jiiqestelyn piiriin kuuluvat,
tycisuhteessa olevat henkikit iiin ja tycisuhteen
pituuden mukaan kahteen ryhmiiiin.

Ensimmdiseen ryhmh6n kuuluvat tyonte-
kijiit ovat yleisesti ottaen ldhelld elzikeikiiii tai
he ovat pitkiiiin kuuluneet eltikejiirjestelyn pii-
riin. Trihiin ryhrnddn kuuluvat tyiintekijrit
saavat valita aiemmin voimassa olleista elti-
keryhmistd joko alemman tai korkeamrnan

eliikeiiin. Valinta koskcc mycis el:ikcryhmdn
mahdollisia muita etuja kuten perhc-cldkettdja
hautausavustusta. TEL:n ntukaisen rcl<isteroi-
dyn lisdedun piiriin kuuluvista henkiliiistti suu-
rin osa (n. 90 %r) kuuluu tiihiin ryhmiiiin.

Joukon ulkopuolel le jiiiiviille toisel le ryh-
mille mddritel lddn uusi tasa-arvoinen eliikcikii.
Bliikeiiin valinnassa pyritiiiin siihen, etteivdt
kustannukset ryhmdn osalta muutu. Muista
jiirjestelyyn kuuluvista eduista sovitaan erik-
seen. Tdssikin tyontekijiit saavat valita, otta-
vatko uuden tasa-arvoisen eliikeiiin vai aiem-
min voimassa ollccn korkean.uran elSkeiin.

E liikeirin val i nnasta tyontck r1 iin on i I rr.roi-
tettava eldkejdrj estelyn hoitaj al lc kiq al I i scsti
yhdcksiin kuukaudcn kuluessa lain voimaan-
tulosta cli viimeistddn 3 I .8. 1998. Ilmoituksct
on kiiytiinnollisintd hoitaa vakuutussopimus-
ten osalta tycinantaj an viilityksel I ii vakuutus-
yhti<ion.

Tasa-arvoa 1 .1 .1 994 alkaen

Tyontekijoillc, joiden cliikeikii ndidcn valin-
tojcn takia alenee, eldkc lasketaan nykysddn-
ntiksistd poikkeavalla tavalla. Lisrieldkkeen
mddr6d laskettaessa palvelusaika otetaan huo-
nrioon 1.1.1994 liihtien. Nriin voidaan tehdd
sen takia, ettii lisdetujen tasa-arvo sitoo Suo-
mca tuosta ajankohdasta alkaen. Palvelusai-
karaj oitusta voidaan sovcltaa rnycis tycinteki-
jiin jiilkeen myonnettdvddn perhe-eldkkee-
sccn.

Edellii kuvattu poikkeava laskentasddn-
nos pienentdd niiden miesten ekikettii, jotka
valitsevat alemman eliikeirin. Laissa on rndi-
ritelty kuitenkin ns. takuueliike, jolla turva-
taan tyrintekijciiden tiihrjn asti ansaitsernat
eldkkeet. Takuuel6ke on aiemman korkearn-
man eldkeidn mukainen varhennettu van-
huuseldke. Kun tycintekr;a jAii t6sta ryosuh-
teesta vanhuuseldkkeelle, hiinelle myonne-
tddn vdhintddn takuueldkkeen suuruinen van-
huuseldkc.

On hyvin vaikea antaa mitdAn yleispiite-
viri ohjeita siitd, missd tilanteessa mikzikin
cliikeikii kannattaisi valita. Siihen vaikuttaa
paitsi henkilon tyohistoria rnyos ne odotuk-
set. minkd suuruisen eldkkscn kukin olettaa
saavansa.

Vaihtoehtoja kannattaa punnita

Miehille alemman eliikeiiin valinta tuo tulles-
saan lisrieldkkeen laskentaan edellii kuvatun
poikkeussdrinnrin. Tdmi merkitsee sitd, ettd
liihellii ckikeikdd olcvat miehet saavat alem-
man eldkeidn valitessaan takuueltikkeen tur-
vin jota kuinkin entisen varhcnnetun van-
huuseldkkcen suuruiscn elSkkecn. Joissakin
tapauksissa eldke voi olla hieman tiitd suu-
rempi, mutta ei kuitenkaan tdyden eldkkeen
suuruinen.

Nuoret rniehet,.jotka valitsevat alemman
eliikeiiin, voivat ehtid karluttaa tiiyden eliik-
keen huolimatta palvelusaikarajoituksesta.
Ntiin on silloin. kun henkilolld on riittdvdsti
aikaa alempaan ellkeikiidn.

Naisten kohdalla korkcarnman eliikciiin
valinta voi tulla harkintaan silloin, kun hcnki-
Iti on tullut tyocliimiizin niin my6hddn, ettd
alernpaan eliikeikiirin mennessri ei ehdi kart-
tua tiyttd eliikettii. Toisaalta, vaikka henkilo
valitsisi entisen eliikeikiinsri. hiin voi kuiten-
kin niin halutessaan jatkaa tyossdkiiyntiii yli
eliikeiiin ja siten saada suuremman eldkkeen.

Tyokyr,ytt<imyyseldkkeen riski tuo vaih-
toehtojen punnitsemiseen viel6 on.ran lisdnsd.
Tydkyvyttrimyyden sattuessa eldkkeen kart-
tuminen ns. tulevan ajan osalta lasketaan re-
ki sterciidyssii lisde ldkkeessd eliikei kriiin asti.
Siten korkeamman eldkeidn valinnut saa
usein tyokyvyttomyysekikkeenri suuremman
eldkkeen kuin alemman eliikeiiin valinnut.

Edellii esitettyjd vaihtoehtoja on punnittu
ottaen huomioon ldhinnd TEL:n mukaisen
rekister<iidyn lisriekikkeen s66nnot. Tycinan-
tajat ovat jirjcstdneet vapaaehtoisia I isiietuja

T-wrmxe,+
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Miesten ja naisten epdtasa-aruoisen kohtelun salliva lain kohta poistui 1 .12.1997 .

Samalla annettiin erillinen lakivapaaehtoisten lisdeldkejdrjestelyjen tasa-arvoistamisesta
Sen mukaan tyonantajan tyontekijoilleen jdrlesttimien lakisddteistd eldketuruaa

tdydentdvien eldkejdrjestelyjen ehtojen on oltavasamat naisille ja miehille.
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myiis monilla muilla tavoilla esimerkiksi sdd-
tioissti, kassoissa tai henkivakuutusyhtitiiss6.
Niiden erityispiirteet voivat tuoda vielii lisii-
mutkia valintaan.

Tytinsd piiiittdneet eiviit saa valita

Tasa-ar-voistaminen koskee vain lain voimaan
tullessa 1.12.1997 tyosuhteessa olevia. Ennen
lain voimaantuloa phdttyneisiin tyosuhteisiin
ja ennen lain voimaantuloa alkaneisiin eliik-
keisiin ei siten tule muutoksia.

mahdollista sopia erilaisiksi. Sosiaali- ja ter-
vcysministerio ratkaisec viime kddessd kasso-
jen ja siiiitioidcn siiiint<ijii hyvdksyessddn, onko
sovittu jiirjestely tasa-aryoinen. TEL:n mu-
kaisen rekisteniidyn lisdedun eldkeryhmien
rekisteroimiskelpoisuuden ratkaisee ElSketur-
vakeskus.

Kassoj en j a siiiitioi den siiiintcij en muunta-
rniseen on aikaa kuusi kuukautta lain voimaan
tulosta. Siten uudet eliikeryhmiit tulisi olla
sovittuna 3 I .5.1998 mennessd. Tdtd ennen so-
vitut muutokset voidaan saattaa voimaan taan-
nehtivasti lain voimaantulosta I .12.1997 alka-
en.

Jdriestelyt kuntoon
kuudessa kuukaudessa

Tasa-arvoistamisesta voidaan siis sopia myos
mur"rlla tavalla kuin laissa kuvatuilla valin-
tamalleilla. Samoin ne mddrittelyt, joiden pe-
rusteel la tycintekiiet jaetaan valintaryhmiin, on

TUULA LEMPIAINEN
Eldketun,akeskuk.sen

s uunnit t e I u - j u las ke n I a o.t us to n
mutenruatikko

Eliikej iirjestelyyn ku uluvien
jakaantuminen ryhmiin
lain valintaoikeusmallin mukaan

. Ei muutosta elSketurvaan

Yhdenj aksoinen tyiisuhde
1.1.1994-30.11.1997

Alempaan eliikeikiiiin aikaa
- 10 vuotta tai vd,hemmin
tai
- l0-15 vuotta ja tytisuhde

kestinyt 7 vuotta tai enemmln
tai
-yli 15 vuottaja tytisuhde kestlnyt

l0 vuotta tai enemmin

Muut

Valinta uusi tasa-arvoinen tai
aiempi korkeampi eliikeikii
Muut etuudet sovitaan
erikseen

. Valinta aeimmista elike-
ryhmisti korkeampi tai
alempi eliikeikii

. Muut etuudet valitun el5ke-
ryhmin mukaan

Thsu-anoistamismallin mukaan jaetaan epritasa-artoisen jcirjestelyn piiriin kuuluval,
t.vdsuhteessa olevat henkilcit irin.ja tyosuhteen pituuden ntukaan kahteen r)thmririn.

E n,v i mm ci i s e e n tyh nt ei cin lanu l uv a t 0t d n t e kij ti t ott u t
),leensci lcihelki ekikeikiri tai he ovat pitkirin kuuluneet elcikejcirjestelt'tt piiriin.

Ttihrin ryhmc)rin kuuluvat tyrintekijtil saat'at valita aiemmin vrtinrussu olleista
ekikenhmistri joko alemman tai korkeamman eltikeiiin.

Piiiittyneet tyiisuhteet
ja eliikkeellii olevat 1.12.1997 tytisuhteessa olevat

Tffiruxe; 15



U usi tyoelaketi lasto kertoo :
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uu0nna lSgS
Vuonna 1996 siirtyi
tytieliikkeelle 50 000
henkiltiii.
Heistii kaksi kolmasosaa
oli 55-64-vuotiaita.
Vuoden lopussa Suomessa oli
yhteensi yli 1,1 miljoonaa
tytieliikkeensaajaa.
Heil le maksetti in tytieliikkeinii
53,5 miljardia markkaa.
Luku sisiiltiiti sekd yksityisen
ettii julkisen puolen
eltkkeensaajat.

Tiedot perustuvat uuteen tilastojulkaisuun
"Suomen tycieldkkeensaajat", joka julkais-
taan vuoden vaihteenjiilkeen. Tilasto on suun-
niteltu ElAketurvakeskuksen, Kuntien el6keva-
kuutuksen ja Valtiokonttorin yhteistyonii.

J ul kai su s i siiltiiii ti etoj a koko tyoelakej ar-
jestelmdstd niin yksityisen kuin julkisenkin
puolen tycieldkkeistii. Tiedoissa keskityddn en-
sisijaisesti eldkkeensaaj ia j a eliikkeel le siirry-
neitd kuvaaviin tilastotauluihin. Lisriksi tilas-
tossa on tietoja eldkemenosta, kuntoutuksesta,
ulkomaille maksetuista eliikkeistii ja ns. EU/
ETA-ekikkeistii.

YIi miljoona eldkkeensaajaa

Vuoden 1996 lopussa Suomessa sai omaan tyci-
uraan perustuvaa eldkettd yli miljoona henki-
loii. Perhe-eliikkeen saajia oli neljdnnesmiljoo-
na. Eldkkeensaaja voi saada samanaikaisesti
sekd perhe- ett'd omael6kett6.

Yksityisell?i puolella eldkkeensaajia oli
vajaa miljoona, joista omaan tyouraan perustu-
vaa eldkettd sai 860 000 henkilozi. Julkisen
puolen eliikettii maksettiin 400 000 henkil<ille,
joista 340 000 sai omaan ty<iuraan perustuvaa

ekikettii. Molernmista jdrjestelnristd. sekii yksityi-
seltii ettii julkiselta puolclta, eliikettri sai neljdn-
nesmiljoona el dkkeensaaj aa.

Omaan tyouraan perustuvaa tycieliikettii
saavista 35 prosenttia oli allc 65-vuotiaita.
Julkisella puolella alle 65-vuotiaiden osuus
oli 42 prosenttia.

Uutta tietoa eldkkeelle siifineistd
Julkaisu sisiiltiiii aiemmin julkaisemattomia
tilastoja omaan tyciuraan perustuvalle eldk-
keelle siirtyneistri henkiloistii. Eliikkeelle siir-
tyneet on jaettu mycis yksityisen ja julkisen
sektorin sekri eltikelajin mukaan.

Tilastoihin jouduttiin mddrittelemddn
uusi kdsite - ekikkeelle siirtynyt henkilo.
Tilastotyciryhmii piiiityi siihen, ettd tiissii ti-
lastojulkaisussa eldkkeelle siirlyneeksi kat-
sotaan sellainen henkilci, jolla ei eldkkeen al-
kaessa ole ollut kahteen vuoteen omaan ty6-
uraan perustuvaa eldkettd. Esimerkiksi eliik-
keensaajaa, jolle on myonnetty tydkyvytt<i-

myyseldkkeen jatkoeliike, ei lueta eliikkcelle
siirtyneeksi henkiloksi. Sektorikohtaisissa
tarkasteluissa eliikkeel le siirtyneeksi katsotaan
henkilo,jolla ei ole ollut kahteen vuotccn ko.
sektorin eliikettii.

Tytieldke keskimddrin 4 600 mUkk
Vuonna 1996 siirlyi 50 000 henkiloii omaan
tyciuraan perustuval le ekikkeelle. Hei stri kaksi
kolmasosaa oli 55 - 64-vuotiaita. Yksityisen
puolen eliike alkoi 44 000 ja julkisen puolen
22 000 henkilcillii.

Tiysitehoisen eldketurvan piiriin eliik-
keelle siirtyneistd kuului 80 prosenttia. Tdysi-
tehoisella eldkkeelld tarkoitetaan cldkettS, jota
laskettaessa on otettu huomioon rnyos ns. tule-
va aika eli vanhuuseldkkeeseenjdljelld oleva
aika. Karkeasti voidaan sanoa, ettd tdysitehoi-
selle eliikkeelle siirrytririn suoman tyonteon
lopettami sen tai tydttcirnyydcn j ril keen.

Vapaakirjaeliikkeelle (elikkeessd ei ole
mukana tulevaa aikaa) siirtyi 9 000 henkil<izi.
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Heistii periiti kaksi kolmesta siiftyi vanhuus-
eliikkeellc, kun taas taysitehoisten puolella
vastaava osuus oli likimain pdinvastainen. Toi-
sin sanoen vapaakirlaeliikkee llc siirryttiin van-
hempina.

Eliikkeelle siirtyneistd viihiin yli puolet oli
naisia. Yksityisellii puolella rniehid oli enem-
mdn, mutta julkisella puolella eliikkeelle siitty-
neistd miesten osuus oli vain 40 prosenttia. Si-
niilliiiin mielenki intoi nen ero scl ittyy sektorei-
den vakuutettuj en eri lai sesta sukupuol ij akau-
masta. Julkisella puolella naistcn osuus va-
kuutetuista on selvdsti korkcarnpi kuin yksi-
tyisellii puolella. Julkiscn puolcn henkilos-
tostii kaksi kolmasosaa on naisia, yksityiscllii
puolella suhde on ldhes pdinvastainen.

Eliikkeelle siirtyneiden keskimiidrdinen
omaeldke oli 4 600 markkaa kuukaudessa
(sisiiltiiZi henkilon kaikki tyoelakkeet ilnran
perhe-eliikkeita). Taysitehoiselle ekikkcclle
siirtyneiden omaeldke oli keskimiiiirin 5 200
ja vapaakirjaeliikeliiisillii I 600 rr-rarkkaa kuu-
kaudessa.

Yksityisellii puolella eliikkeelle siirty-
neiden omaelAke oli keskirnddrin 4 500 ja
julkisella puolella 5 200 markkaa kuukau-
dessa. Julkisen puolen korkeampi eliike johtu-
nee eldkelakien piten.rmiistti voimassaoloaj asta
ja paremmasta karttumasta. Alle I 000 markan
kuukausicldkkeen sai kyrnrncncn prosenttia ja
yli l0 000 markan kuukausieldkkeen kuusi pro-
senttia eldkkeelle si irtyneistd.

55 64-vuotiailla keskimtitiriiinen omaeld-
ke oli 5 000 markkaa kuukaudessa. Korkeampi
omaeldkkeen keskiarvo selittyy.julkisen puolen
vanhuuseldkkeillii, jotka alkavat ennen 65 vuo-
den ikddja ovat selvdsti keskimriiiriiisiii eliikkcitii
suurempia ( 6 700 rnUkk t.

Suurin keskimddrdinen omaeldkc oli yk-
silo11iselle varhaiseldkkeelle siityneillii
(5 900 mk/kk). Seuraavina suuruusjdrjes-
tyksessd olivat vanhuuseldkkeelle (5 200
mk,4<k) ja varhennetulle vanhuuseliikkeelle
(5 l 00 mk&k) siirtyneet.

Tydkyvytttimyysela kkeel Ie
21 000 henkiltid

Tyokyvyttomyyseldkkeelle siirtyi 2l 000
henkikjii, joista 55 vuotta tdyttineite oli
puolet. Yksityiseltii puolclta tyokyvytto-
myyseldkkeelle siirtyi 19 000 ja julkiselta
puolelta 9 000 henkiloii. Tyokyvyttomyys-
ekikkeistii yli puolet oli toistaiseksi myon-
nettyjii. Mddrdaikaisen tyokyvyttornyys-
eldkkeen tilalle tulleelle kuntoutustuelle siir-
tyi vajaa neljdnnes (5 000 henkiloii)ja yksi-
l<jlliselle varhaiselSkkeelle l7 prosenttia.
Kuntoutustuelle siirtyneistii valtaosa oli alle
55-vuotiaita. Puolet alle 5O-vuotiaana tyci-
kyvyttomyyseliikkeelle siirtyneistd sai eliik-
keen rnhdrdaikaisena kuntoutustukena.

Yksityisen ja julkisen puolen viilillii ei
olc suuria eroja eri tycikyvyttomyyseliikkei-
den alalajien jakautumisessa. Niiyttriii siltii,
ettii julkisella puolella siirryttiin hivenen
enemrrrdn kuntoutustuelle kuin yksityisellii
puolella.

Tuki- ja liikuntaelinsairaus
yleisi n tytikyvytttimyyden syy

Tyokyvyttomyyscliikkeel le s i i rrytti in ylei-
simmin tuki- ia liikuntaelinten sairauksien
perusteella (kolmannes kaikista tyokyvyttii-
mlyseldkkeistii ). Joka nelj iinne I lii tyokyvyt-
tcimlyden slynd olivat mielenterveyden hiii-
ririt. Kolmanneksi suurin tyokyvyttomyyden
syy olivat verenkiertoelinten sairaudet, joita
oli runsas kymmenen prosenttia.

Viime vuosina kovasti yleistyneet nrie-
lenter-veyden hairiot tyokyvyttornyyden
syynd olivat julkisella puolella jo liihes yhtii
yleisid kuin pcrinteiset tuki- ja liikuntaelinten
sairaudet. Eroa oli endd muutama prosenttiyk-
sikko. Yksityisellii puolella ero oli vielii yli
kymnrenen prosenttiyksikkoii tuki- ja liikun-
tael inten sairauksien "eduksi".

Ulkomaille eldkkeitd 400 miljoonaa

Ulkomaille maksettiin tyoeliikkeinii yli 370
miljoonaa markkaa vuonna 1996. Ulkomaille
rnaksettiin 2l 000 tyoeliikettii, joista perhe-
eliikkeitii oli 2 500. Eliikkeistii suurin osa
maksettiin suomalaisille, jotka asuivat ulko-
mailla. Toki osa eldkkeensaajista oli ulkomaa-
laisia, jotka ovat jossakin vaiheessa ansainneet
ryoelAketta Suomessa.

E U/ETA-maiden ulkopuolelle maksettiin
pari tuhatta eliikettii. Eniten eldkkeita mak-
settiin Ruotsiin (162 miljoonaa markkaa).
Ruotsissa asuvilla oli l6 000 Suomesta mak-
settavaa cliikettii. Ruotsiin maksettiin ldhes
2 000 perhe-eliikettii. Toiseksi eniten eliikkeitii
maksettiin Espanjaan (l 300 eliikettd). Seuraa-
vat maat cliikkeiden lukumdirien mukaisessa
jii4 estykscssii ol ivat Austral ia, Kanada, Yhdys-
vallat.ja Saksa.

Tilasto julkaistaan
jatkossa vuosittain
Uusi julkaisu on tarkoitus julkaista vuosit-
tain. Alustavan arvion mukaan vuoden 1997
tietoja koskeva tilasto julkaistaan ensi kesdn
kynnyksellii. Jatkossa julkaisuun on tarkoitus
ottaa mukaan myos tietoja suhteutettuina
vastaavaan vakuutettujen mddrbdn.

J.\RI K{\\ISTO
Elciketurvukes kuksen

tilasbtutkija
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Tytieldkepdivdssd lakiviidakko, sosiaalipolitiikan trenditia rahoituksen reunaehdot

hahmottuivat kdsittelykelpoiseksi palapeliksi. Samalla 900 eldkeammattilaiselle tarioutui
tilaisuus luoda ja vahvistaa niitd muotipuheeksi nostettuja sosiaalisen vuorovaikutuksen verkostojaan.

Pitkiistii aikaa tyoekikepiiivriii kchysti joukko
hyviri uLrtisia keskeisistii asioista: edellisend
piiiviinii oli sovittu entu-puskurirahastoista,
tyollisyystilanne ndytti kohcnevan ja laaja tu-
po tuntui etenevrin vauhdilla. Piiivrin pzizitrihden
Paavo Lipposen alkulausccn voi tulkita syrn-
boloivan laajastikin ajan suunnan muutosta:
Alussa olivat vitsit vdhissd, mutta pian tulisi
kuikki rnuuttumaan iloksi.

Muu Eurooppa hiihtiiktitin perdssd

Kiclikuviksi tulkittuna Lipponen viestitti voi-
rnakkaasti, ett6 sosiaalisilta jericstclmiltrien
pohjoismaita heikomn.rin kehittynect Euroo-
pan maat joutuvat jatkossa pcriissrihiihtii.jiksi.
Virkakielellti siis sosiaalipolitiikka siiilyy jat
kossakin kansallisena. cikii sitri harntonisoida
ainakaan heikontpien maidcn sltuntrran.

Lipposeltc suomalaincn ja pohjoismai-
nen sosiaalipolitiikan ntalli on osa curooppa-
laisuutta, jota kohti EU:n uusicn jdsenmai-
denkin tulee ponnistclla. Sosiaalisen alcnnus-
myynnin vaaraa torjutaan parhaiten vetdrndl-
lri pitkeijiintciseen EU-yhtcistyohon uusia
maita. Unionin laajentumisncr.rvotteluissa tu-
lisi koko ajan pitriri keskipistecssd sosiaalinen
ja inhimillinen ulottuvuus.

Ammattiseminaareista selkeyfia

A I an ammatti lai si I le tyoeliikepiiivristii si ntinsri
on jo kehittynyt tuttu juttu. Omassa tycissrilin
amn-rattilainen on kohdannut kLrlloiscnkin ptii-
vtin teemat johonkin tasoon asti .lopa alan
nimet ja kasvotkin alkavat yhdistyri oikcin.
Piiivrin funktion voisikin csittiiti Kckkosta va-
paasti mukaillen: "Scminaarissa rnieli virkis-
tyy ja ajatukset kirkastuvat".

Arkisen pdivdn riento on niin rajua, ettd
yleisndkemys hautautuu helposti kohuotsikoit-
ten alle - ja pian luulerrrmekin mutta emme
tiedii ja kuvittelemme mutta cmrme ymntdrrd.
Tdhdn sirpalcuut istuutiin arnrnattiserninaari on
hyvii liiiikc.

Tyiicliikcptiivrin j iiry estclyi ssi ol i annettu
periksi ihmistcn ajanhallinnan haasteille. Ko-
ko pdivdn yhtcisluennoista oli muokattu pika-
cloiseen aikaan sopiva rinnakkaisten sessioit-
tcn nralli. Lipposcn, Uimosen ja Koivusalon
viitoittamalta ticltii 9O0-henkinen joukko sai
jakaantua kolnreen valinnaiseen ohjelmaosuu-
tccn. Tyrin nruutokset, rahan riittAvyysja pykii-
liiviidakon ansat kAsiteltiin eri saleissa.

Kalvosul keisten ristiriitaisia viestejd

Doscntti Raiju Julkunen Jyvdskyldn yliopis-
tosta on suosittu csiintyjri sielki rnissi puhu-
taan tyoeldmdn ja sosiaalipolitiikan rnuutok-
sista. Ennen esitystddn Julkunen aprikoi, toh-
tiiko hiin heittAai kylmrid vett:i tyocliikcam-
mattilaisten niskaan trcndit kun niiyttiisivdt
johtavan tdmdn porukan kannalta viiiirririn
suuntaan-

Suomalaincn cliiketurva on kihcntynyt
manner-eurooppalaista sosiaal ivakuutusntal-
lia, jossa tyonanta.ja vakuuttaa omat tyontcki-
jiinsii ja vakuutusmaksut jaetaan vakuutettu-
jcn ja tycinantajicn kcskcn.

Julkuncn arvclcc. ctta pitkan piiiille mallin
kestiivyys on koetuksella: jossakin ennustel-
laan tycin loppua, toisaalla clAmAn painopis-
tcen siirtymistri eprivirallisille kansalaisarec-
noille. Tdmii taas edellytthisi siirtymistri ylei-
sen kansalaistulon suuntaan. Mycis ns. tieto-
yhteiskuntamalleissa palkkatyosuhteet kor-
vautuvat liikesuhteilla, mikd myos sopii huo-
nosti tyonantaja \ akuunaa -periaaneeseen.

Toisaalta tutkimustulosten antarna kuva
kehityksen suunnista ei ole lainkaan yksisclit-
teinen. Palkkatyosuhde on edelleen suornalai-
nen normaalitycisuhde. Trendit cpiityypillis-
ten tyon tckemisen rnuolojcrr suosirrriscsta
ndyttdvdt jopa taittuneen.

Epzitietoisuudcn tuskaa lisiiii viclii sc, cttii
trendikiippyroiden antarrat vastauksct riippu-
vat paljon siitri, rnitd knppyrtrillii on haluttu
kuvata.

VATT:n crikoistutkija Osnto Kuusi pohti
vastuulliscn vanhuuden kalliita kysymyksid:
"Onko yhtciskunnalla varaa siihcn cttd suuret
ikiil uokat varhaiseliikkeiden muodossa alkavat
tavoitel la eliirniinsd kmunua vi idenkyrnrnenen
vuoden vaiheilla'1"

Kuusi sai mycis riimisteltdvdksccn ns. uh-
rauturmisargurnentin, jota hiin ci asiantuntija-
.joukossaolisi endd odottanut kuulcvansa. La-
rnan alussa puhuttiin paljon valinnasta ikddn-
tyviin tyontekijdn ja nuorten tycinsaannin viilil-
Iri. Tuolloin nuoften tycinsaantia pidettiin trir-
ketimptinri.

Liihtokohta on nyt parantunccssa tycilli-
syystilanteessa tdysin vddrd. Pcrusongclma-
han on ral.roitus. Jos ihminen siirtyy viideksi
vuodeksi pois tyostd vaikka kuinka hyvdssd
tarkoituksessa uhrautucn hdn santalla astuu
julkisen rahoituksen puolcllc. .lulkista rahaa
siis htiipyy viiden vuoden vcrrar) -ju sc on
juuri sitei rahaa jolla voisimmc luoda uusia
tyopaikkoja nuorille.

Rahoitusscrr.rinaarissa VM:n ylijohtajan
Martti HetenuTr,n kuviot oli viritetty palkka-
maltin puolustajiksi, koska "tyo lisiiii tycilli-
syyttii ja tyiillisyys parantaa ekikejrirjestel-
mdn kesttivyyttii ratkaisevasti".

Muuten niiyttiiii hirveiin huonolta jos on
paincita verotuksen alentamiseen ja samalla
tytittomyys pysyy korkeana. Hetemden mu-
kaan cdcs 9 prosentin tasolle asettuvalla tycitto-
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j u h e i ko m-
min kehittyneet nruqt saavrt luvun seuruta pe-
rcissci.

Dosentti Rai jcr Julkunen aprikoi, krinka pal- Erikoistutkijct Osnto Kuusi selitti, nil.ri varhui-
.jon hiitr uskaltaa lisiitii tiettinisen tuskaa: nen eliikdih;tninen ei olakuan uhtaus t.t'i)tci
ttentlikii.t'rtisto pinnallisestu ktgiikusla nriyt- Lui,ruuvien nuorten puolestu.
tti i s i u n s i o i hi n pe n$ I ut'u n e I ti ketun,an j outu-
va n k tvutr n ris tiaa I lo kkx t n.

myydelld emme ole kuivilla, jos samaan aikaan
esiintyy merkittdvi6 paincita alentaa verotusta.

SAK:n pddekonornisti Pertti Parmannc
epiii I i ettii eliikevaroj en sij oittaminen pel imark-
koina voi merkitd liian kovaa hyppiiystii, niistii
aiheutuu ymmzirtdmisongelmia moral hazard-
ongelmia.

Parmanne halusi muistuttaa erAaste tyoele-
kejiir.l estelmiin sivuvaikutuksesta:

"Tiimmoistii luokkasodan kokenutta rnaata
on ehkii kohdannut suuri onni siind. ettd on ollut
jiirjestelmti, joka on pakottanut tycinanta.jat .ja
tyontekij iit yhteisvastuussa hoitamaan.

Kun verataan tapahflrmien kulkua tyotto-
myysturuajiirjestelmdn puolella, niin sielld ei
ole niin pientd asiaa, etteiko vastaan tule lakon
uhka. mutta tyoeliikejiiqestelntistd vallitsee
suuri yksimielisyys".

Lipponenkin oli nuorena
vdliinputoaja

Nuori valtiotieteen opiskelij a Puuvo Lipponen
on yksi cpiiryypillistcn tyonteon muotojen
seurauksena eldkekertymidnsA vaille jiiiinyt.
Ylioppi laslehdestii ja SDP:n puoluetoimistos-
ta tydeliikettii on kertynyt neljdn viiden ton-
n in potti, mutta freelancetoi mittajan ryo Ylei s-
radion uutistoimituksessa ei tullut kir.latuksi
minkddn valtakunnan rekistereihin. Lipponen
sanoo alkaneensa katsella elSkeasioitaan tar-
kemrnin vasla noin 40-vuotiaana.

- Kun yhteen aikaan en ollut missziiin niin-
sanotusti triissd. eldkcturuan kafttuminen oli
ongelma. Mihinkiidn henkilcikohtaiscn vakuu-
tuksen karttumiseen en ollut silloin liihtcnyt.

Lipposelle on kcrtynyt valtion palveluk-
sesta eldketr.uvaa kaikkiaan 13 vuotta.

Politiikka on tyond sen verran epdvar-
maa, ettd yksilollisiiikin eltikeratkaisuja moni

joutuu harkitsemaan...

Elma miettii hyldttyjen kohtaloa

E I ma Fage rstritm kiisittelee Tapiola-yhtioissii
elikeratkaisuja. Yli 36 vuotta alalla toirni-
nut E,lma voisi haastaa nuoremmat vaikkapa
kilpaan eliikkeiden kdsi laskennasta...

Aikaiscr.nrnat tyoeliikepiiiviit ovat tarjon-
neet tilaisr"ruden vaihtaa kuulumisia muihin
yhtioihin siirtyneiden entisten tyotovcreiden
kanssa, mutta nyt aikataulun tiivistrir.ninen ra-
joitti niitd rnahdol I isuuksia.

Elma osallistui ainoana osastoltaan ra-
hoitusryhmdn seminaariin.

Keskustelu oli mielenkiintoista ja kes-
keincn viesti tuli selvdksi: tycillisyyden kohc-
neminen auttaisi joka asiaan.

Muuten Elmaa askarruttaa tyrikyvyttri-
myyselikeratkaisuj en korkeat hylkiiysprosen-
t it.

- Jddn usein r.niettimddn, miten sille hyl-
kiiyspiiiitoksen saaneelle ihrniselle lopultakin
kiiy.

Jukka hoiteli sosiaalisia
verkostoiaan

Esittelij ii .lu k ku Le h t i d Valtiokonttori sta pitdd
ryoelakepaiven tiirkcimpdnd antina nrahdolli-
suutta tavata alalla toimivia tuttuja; onhan pdi-
vd ldhes ainutlaatuinen foorumi julkisen ja
yksityisen puolcn kohtaamiselle. Luennot oli-
vat sinilnsti rnielenkiintoisia, joskin ammatti-
ihmisellc liihinn2i muistin syvirakenteisiin
vaikuttavaa mieleenpalauttamisharjoitusta.

Jukka osallistui lakiviidakkoa puineeseen
seminaariin.

- Rahoitus on nyt saatu kuntoon. Kun

suuret ikdluokat ovat tulossa eldkeikdiirr. rahaa
tiiytyykin olla aika reilusti, etta vastuut saa-
daan katetuiksi.

UIIa ja TaEL:n lisdkoukerot

I lmari sen tiedotuspiiiillikko U I I u P i h I aj amti ki
kuuntel i lainsiiridAnncin mon imutkaisuutta poh-
tineen seminaarin antia.

Ajankohtaisista kysymyksistd keskeisin
on nyt lakien soveltamiseen liittyvrin tiedon ja-
karnisessa.

Minusta tuntuu ettd suurin osa tyonanta-
jista haluaa hoitaa hornrnansa pilkulleen niin-
kLri n lainsiidddnncissd edel lytetddn. Kun TaEL : n
mukaantulo tuo yhden koukeron lishd, on tycin-
antajapuolella nyt vdhdn hiitii oppia oikeat mc-
ncttclyt, kun yksityiskohtaisia soveltamisoh-
jeitakaan ei vielii ole annettu.

0smo ja ikddntyvien kunto

Johtaja Osmo Isot'iittt Eldketiedotustoimistos-
ta on tuntenut tycin riemut ja rasittcet l2-vuoti-
aasta nassikasta lrihtien.

Muistan hyvin TEL:n voimaantulon.
Olin silloin l.l .1962 tciissd Keskon koneosas-
tolla. Konsernilla oli asiat siihen asti hoidettu
oman eldkekassan awlla.

Ekiketiedotustoimistor.r piiiviijiirjesryk-
sessti eniten fycillistiiviii asioita ovat tyiittomyy-
teen ja tyottrirnyyseliikkeisiin I i ittyvrit asiat.

Osmon mielestd nyt on korkca aika havah-
tua ikiiiintyvicn tyontekijoiden kunnon kohen-
tamisccn.

Tcksti: Eino .\ykiinen
Kut\tt: Jouko Laitinen
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TiGlosuoiastilnn0k$ie
IaruB uudislaa

Kehittynyttietoliikenne helpottaaasioiden kdsittelyd, muttasamallase mahdollistaa
henkildtietojemme vddrinkdyttoa. Vekkosurffailusta on tullnt osa jokapdivdistd tyotdmme.

Tietojamme tallennetaan eri yhteyksisd moniin erilaisiin rekistereihin. Tama on lisannyt
tietoisuuttamme yksityisyryden suojan tarpeesta. Tilanne on synnyttdnyt normitarpeita

seka Euroopassa etH muual Ia maai I mass€I.

Alusta ldhtien Suomen ty<ielaikej iirj estel mdssA
on krisitelty runsaasti henkikitietoja. Myos atk-
rekisterit otettiin varhain kiiyttoon. Jiirjestel-
mdn alkuaikoina tietosuoja ei ollut ongelma.
Tyoeliikejiirjestelmdn tiedot ovat aina olleet
teknisesti luotettavasti suojatut ja TEL:ssd on
ol I ut salassapitosddnncis lain sddtdmisestd alka-
en. EU:n tietosuojadirektiivi vuodelta 1995 ai-
heuttaa kuitenkin joitakin muutoksia myos
Suomen tyriel iikelainsiiiidiintocin.

EU-maille yhteinen
tietosuojadirektiivi

Tietotekni ikan kehitys on nostanut tietosuoj a-
kysymykset varsinkin Euroopassa yhd enem-
mdn tapetille. Ensin Euroopan Neuvosto ja
YK ottivat asian esille vuonna 1968. Ruotsija
Saksa saivat tietosuojalainsriiidiintonsii jo
1970-1uvulla.

Euroopan Neuvoston tietosuojasopimus
solmittiin vuonna 1981. Sopimus jiitti hyvin
vdhdn konkreettista jiilkeri. Se ei ole muodolli-
sesti sitovaja sen teksti on kovin abstraktia. So-
pimukseen on liittyny vain pieni mddrd Euroo-
pan maita.

Tunnollisimpia csirncrkkejd sopimuksen
noudattamisesta lienee Suomen henkilcirckis-
terilaki vuodelta I 988, jonka seurauksena Suo-
mi sai tietosuojan valvojiksi tietosuojaval-
tuutetun ja tietosuojalautakunnan. Suomi liir
tyi sitten tietosuojasopimuksccn vuonna I 992.

Seuraava askel oli EU:n tietosuojadirektii-
vi, joka annettiin lokakuussa 1995. Sen valmis-
telu oli kestdnyt 20 vuotta. Asian vaikeutta ku-
vaa se, ettd heti ensimmdiseen luonnokseen tuli
120 muutosehdotusta. EU:n kaikki jdsenmaat
ovat velvollisia saattamaan lainsddddnttinsd
direktiivin mukaiseksi viimeistddn
24.10.1998.

Myos perustuslakiuudistukscssamme
vuonna 1995 oli tietosuoja mukana. Direktii-
vinkin hengen mukaisesti uudistettu hallitus-
muotommc cdcllyttiiii, ettd henkil<itietojen

suojasta siiridetddn lain tasolla. Asetus ei endd Suomessa direktiivin aiheuttamatriita. muutokset viihiiisiii

Kaksi vahvaa periaatetta rinnakkain
- yksityisyys ja julkisuus

Pohjoismaissa myris julkisuusperiaatteella on
perinteisesti ollut keskcinen sija. Maailman
ensimmdinen julkisuuslaki oli Ruotsi-Suo-
men painovapauslaki vuodelta 1766.

Suomen ja Ruotsin ehdotuksesta ticto-
suojadi rekti ivin johdantoon saati in ma i ninta.
.jonka rnukaan.lulkisuusperiaate voidaan ottaa
huomioon direktiiviii tiiytdntcicin pantaessa. Li-
sdksi perustuslakiuudistuksessa vuonna 1995
siiiidctti in vi ranomai sten asiakirj at j a muut tal-
lenteet pddsritintoisesti ju lkisiksi.

Suomessa tietosuojadirektiivi pannaan
tiiytrintrion korvaamalla henkilorekisterilaki
uudella henkilotietolailla ja muuttamalla eri-
tyislakeja, kuten tydeldkelakeja.

Samanaikaisesti on valmisteilla julki-
suuslainsdddinnrin uudistus, joka tulee kos-
kemaan myos ty<ieliikej iirj estel miiii j ul kisten
tehtdvien hoitajana siltd osin kuin kiiytetiiiin
julkista valtaa. Ndin ollen tyrieliikejiirjestel-
mdlle tulee kaksi vahvaa periaatetta noudatet-
tavaksi rinnakkain. Ndmd voidaan yhtcen-
sovittaa erityi slai nseiridiinnollii.

Karkea jako lienee se, ettd yksityisyys
painottuu henkilotictoihin ja julkisuus voi
taas koskea esimerkiksi tietoja lainmuutos-
hankkeista, selvityksistd, tutkimuksista, ti las-
toista, lainsoveltamisohjcista sekd vireillti ole-
vista asioistaja hankkcista.

Tietosuojadirektiivistii ja julkisuuslaki-
uudistuksesta aiheutuvat tyrielzikelakien muu-
tokset ovat tekeillii. Myos Kclaa koskevien tie-
tosuojapykiilien uudistaminen on meneillddn.

Seuraava vaihe on tietosuojan sisdllon tar-
kentaminen direktiivin mainitsemilla kriytiin-
nesddnnoi I ld, ty<iekikej tirj estehndssd yleiskir-
jeellii.

Tietosuojadircktiivi korostaa crityisesti yksi-
tyisyyden suojaa. Suomessa tictosuojasddn-
nrikset tiukcntuvat joiltakin osin direktiivin
johdosta. L isiiksi siiiinnciksiii j oudutaan si irtd-
mddn asetuksista lakeihin.

Muutokset Suomessa ovat vtihriisid siksi,
ettii j o henki lcireki sterilaki pohj autuu Euroo-
pan Neuvoston tietosuojasopimukseen kuten
direktiivrkin. Ty<ielZikejiirjestelmdssd merkit-
triv6 osa tapauksista saadaan kuitattua salassa-
pitosddnn<iksilld kuten tiihiinkin saakka.

Uuden henkil<itietolain ehdotettu sisdltti
ei asiasisiilloltddn olennaisesti poikkea hen-
kilorekisterilaista. Muutokset koskisivat sddn-
nristen ryhmittelya ja sanamuotoja. Laissa
ihnaistaisiin selkedsti, ettd tavoitteena on to-
teuttaa yksityisyyden suojaa turvaavia perus-
oikeuksia ja avoimuutta sckii cdistiiii hyvdn re-
ki steritavan kehittiimistii j a noudattamista.

Henkilotietojen kiisittely korvaisi kdsit-
teenii nykyisen lain tarkoittanran kerdimisen,
tallcttarr.riscn, kiiyton, Iuovuttarniscn ja hiivil
tdmiscn. Luovutuksesta olisi kuitcnkin erilli-
siiikin siiiinnoksiii.

Uudistetun hallitusmuodon mukaisesti
siimettdisiin henkilotietojen suojaa koskevat
sddnn<ikset henkilcirekisteriasetuksesta uu-
teen lakiin. Nditd ovat etupddssri stirinnokset
jotka koskevat crityisrekistereitd, kutcn tutki-
mus-, tilasto-, suoramarkkinointi-, osoite-
palvelu-, luottoticto-, sukutukimus- ja henki-
lomatrikkel itarkoituksi in kiiytettiiviii reki ste-
rcitd.

Ns. kdytdnnesriiinnoistd, eli tyoelakej?ir-
j cstelmdssd liihinnti ylei skirjeistii, otettai si in
lakiin sddnnos, jonka mukaan ne voitaisiin tar-
kastuttaa tietosuojavaltuutetulla, joka olisi
velvollinen tarkastamaan niiden lainmukai-
suuden.

Edelld kerrotun lisiiksi laki sisdltdisi muun
muassa seuraavat konkreettisemmat muutok-
sct:
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Arkaluontoisiin tietoihin lisiittiiisiin
kuuluminen ammattiyhdistykseen.

- Henkilotunnuksen kiyt<in edellytyksis-
ta saadettaisiin nimenomaisesti laissa.

Luottotietorekisterid laajennettaisiin
koskemaan myris ns. positi ivi sia luottotietoj a.

EU:n ulkopuolelle tietoja voitaisiin siir-
tdd vain sellaisiin maihin, joissa on riitteva
tietosuojan taso.

- Reki sterinpitaj a tul isi tieryin edel ly.tyk-
sin velvoll iseksi antamaan pyytiimiittii rekis-
teroidylle tietoja hdnen henkilotietojensa kA-
sittelysta.

Pddtcisten tekeminen pelkdstddn auto-
matisoidun ti etoj enkiisittelyn perusteella kiel-
lettiiisiin.

- Tietosuoj alautakunnan yleisestd poikke-
uslupatoimivallasta luowttaisiin.

Ta rkennuksia tytieltikelakeihin

Tyoeliikelainsiiiidiinto on erity i sl ai nsiiiidiin-
tcid, johon ndhden henkil<itietolaki olisi 2
$:nsd mukaan toissijainen. TEL:n 18 $:ssii
oleva salassapitosddnnos on erityissddnnris,
joka kattaa valtaosan tyoeliikejiirjestelmdssd
liikkuvista henkilotiedoista. Ndin ollen hen-
kilcjtietolaki jdd luovutuksen osalta koske-
maan vain muita kuin salassa pidettiiviii hen-
kilotietoja. Henkilotietolakia sovellettaisiin
lis[ksi tietoj en luovuttamiseen rekisteroidylle
itselleen sekd muunlaiseen tietojen kiisitte-
lyyn kuin niiden Iuovuttamiseen.

Vaikka muutostarpeet sisdllcillisesti ovat
tyoel iikel ainsiiiiriiinncissii vdhdiset, tycieliike-
lakeja remontoidaan kuitenkin tietosuojan
osalta tdssd uudessa tilanteessa. Kysymys on
liihinii siitii, ettii lakiin kirjataan sellaisten sa-
lassapitosddnndsten poikkeamista, jotka ovat
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tdhdn saakka nojautuneet yleisempiin sddn-
nriksiin ja joissakin tapauksissa tietosuoja-
lautakunnan poikkeuslupaan. Lisiiksi tdsmen-
netddn tietojen saamisoikeuksia ja -antamis-
velvollisuuksia.

Sddnnokset koskisivat tietojen vaihtoa
seka tyoelakejdrjestelmzin sisiillii ettii ulkopuo-
listen kanssa. Sddnnosten on tarkoitus palvella
sekii tyoeliikelainsddddnnon tdytdnt<ionpanoa
ettd alan tutkimus- ja tilastotoimintaa. Mycis
tietojen antaminen EU:n ulkopuolelle edellyt-
tdd sddnnostd tyoeliikelakeihin, jollei asiaa ha-
luta jettae sosiaaliturvasopimusten artiklojen
vaftan.

Sisdltcimuutosten lisdksi tulevat erddt
yksityisyyden suojaa koskevat tycieldkease-
tusten sidnnokset nostettavaksi lain tasolle.

Edellii luetelluilla konkreettisilla henki-
lotietolain muutoksilla ei ole huomattavia vai-
kutuksia tycieliikej iirjestelmiin lainsiiiidiint<ion.
Henkilotietolakiin ehdotetut arkaluontoisten
tietojen j a henkilotunnuksen kiisittelyn edelly-
tykset tiiyttyvdt ja automatisoituja piiiitoksiii ei
tehdii. Kiiytiinnon tycissd voi kuitenkin ndkyd
esimerkiksi velvollisuus antaa rekisteroidylle
pyytiimiittii tietoja useammissa tapauksissa
kuin nykyisen lain mukaan.

Useilla tahoilla on tiillii hetkellii meneil-
lddn vastaava erityislainsiiiiddnnon muokka-
ustyri kuin tyoeliikej iirj estel mdssd. Tiimii j oh -
tuu siitd, ettd tietosuojadirektiivi edellyttZiii
nimenomaista siiiitiimistii tietyistii asioista.

Muussakin kuin tietosuojaa koskevassa
tycieliikelakien valmistelussa joudutaan ny-
kyiiiin yhtenii seikkana ottamaan huomioon tie-
tosuoja. Silloin ei riitA, ettA lainvalmistelussa
arvioidaan, minkdl aiset tietosuoj apykiiliit tar-
vitaan, vaan myos, miten tietosuoja voidaan
teknisesti toteuttaaja mitd se maksaa.

Tietojen siirtoa EU:ssa ei rajoiteta

Tietosuojadircktiivi ei rajoita tietojen siirtoa
EU:n jdscnmaiden viranomaisten vdlilld. Tar-
koituksena on pdinvastoin kehittiiii tietosuoja-
lainsiiiidiinto EU-maissa sen tasoiseksi, ettd sen
tr.rrvin voidaan vaihtaa tietoja mahdollisim-
man helposti. Myos sosiaaliturva-asetus (ETY)
N:o 1408/71 edellyttiiii tietojen vaihtoa sekd
EU- ettii ETA-maiden kesken.

Sosiaaliturva-asioissa ollaan EU:ssa ke-
hiftAmassA suojattua siihkoistii tiedonsiirtoa
.jdsenmaiden viranomaisten viilillii. Sen on
tarkoitus tulla asteittain kiiyttoon vuosituhan-
nen vaihteen molemmin puolin. Sen sijaan
EU:n ulkopuolelle tietoja voi direktiivin mu-
kaan luovuttaa vain maihin, joissa on riittdvd
tietosuojan taso. Direktiivi antaa kuitenkin
jiisenmaille luvan poiketa lailla tiistii rajoituk-
sesta. Ndin ollen voidaan tyoeldkelaeissa sallia
tietojen luovuttaminen mycis EU:n ulkopuoli-
siin sosiaaliturvasopimusmaihin niiden tieto-
suojan tason estdmdttd.

Lainsiidddntti puoli askelta perassa

Lainsiiiidiinto on usein kulkenut eliiviiii elii-
mdnmenoa puoli askelta jiiljessd. Ndin on kdy-
nyt varsinkin tietotekniikan kehityksessii. Sik-
si tietosuojadirektiivin tiiytiint<ionpano Euroo-
passa ei vield ratkaise kaikkia ongelmia.

Ongelmaksi ei ainakaan tdhdn mennessi
ole koettu sellaista hallittua henkilotietojen
li ikennettii, j onka kanssa esimerkiksi Suomen
tyoelakejArjestelmd on tekemisissd. Ratkaise-
mattomia tietosuojakysymyksi?i liittyy tiillii
hetkellii ehkii eniten intemetiin. Se toimii koko
maapallolla ilman valtakunnanrajoja. SiitA ai-
heutuvat tietosuoj aongelmat ovat kansainvdli-
si6. Lait ovat kansallisia.

Tiedot kulkevat verkossa sielliikin, missii
ei tietosuojalainsddddnnostd ole tietoakaan.
Yksi ongelma on, miten kussakin tapauksessa
miiiiriiytyy se maa, jonka lainsddddnttid sovel-
letaan ja kuka sen miiiiriiii. Tiillii hetkellii tie-
tosuojalainsdiidZintoii on vain noin 30 - 35
maassa. Internet on herrittdnyt tietosuojalain-
sddddnnon tarpeen kaikkialla. Mikiiiin valtio
ei hal uaisi jiiiidii "mukavuuslippumaaksi".

Teknisesti ongelmana on se, ettd vaikka
nomipuoli olisikin kunnossa, niin huippu-
asiantuntemuksen omaavat tietosuoja- ja muut
rikolliset voivat temmeltdd verkoissa melko
vapaasti niin kauan kuin heillii ei ole kintereil-
liiiin viihintiiiin yhtii hyviiii teknistii varustusta
ja asiantuntemusta.

ROI-F STORSJO
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Eroia ylitteiien ia [alftan$aaiien
eliififieelle siiflUmisessil

Yrittiij?itsiirtyviittilastojen mukaan eldkkeelle myohemmin kuin palkansaajat.
EOa on myds eldkkeelle siifimisen muodoissa.

Pal kan saaj at h ake utu ivat yrittdj i d yl e ise m m i n tyotto myyse I dkkee I ! e.
Yrittdjdthdn tulivat tydttomyysturvan piiriin vasta vuonna 1 995.

Pal kan saaj at j divdt yrittiij i d useam m i n myos ty6 lq/vytto m yyse I dkkee I I e,
m utta lamavuosi na tilanne m uuttui.

Ndmd tulokset kiiyviit ilmi Eldketurvakes-
kuksen tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin vuo-
sina l99l 1995 etrikkeelle siirtyneitri henkr-
l<iitri tilastojen perusteella.

YE,L:n piiriin kuuluvat henkilot siirtyviit
eliikkeelle myohemmin kuin tyosuhteessa ole-
vat. Esimerkiksi vuonna 1995 vanhuuseldke-
ikiiiin tulleista yrittiijistii 28 prosenttia siirryi
suoraan vanhuuseldkkeelle ilman ettri olisi sitii
ennen saanut jotakin eliikettii. TEL:n piiriin
kuuluvilla vastaava osuus oli I 6 prosenttia.

Yrittiijien palkansaajia myohempiiiin eliik-
keelle siirtymiseen liittyy monia tekijoitii.
Eldketurvakeskuksen yrittiij iii kAsittelevdssd
raportissa tarkastellaan sitd, miten yrittiijien
eliikkeelle siirtymisen reitit eroavat palkan-
saajista (Hyrkkiinen 1 997).

Kuviosta I voidaan niihdii. kuinka suuri
osa YEL:n ja TEL:n piiriin kuuluvista 55-64-
vuotiaista siirtyi ensimmdisen kerran tyri-
kyvyttrimyys-, tyottcimyys- tai vanhuuseldk-
keelle vuosina I 99 1-1 995. Vakuuteflujen kuu-

luminen kunkin lain piiriin miiiiriiytyy ns. vii-
meisen lain periaatteen mukaisesti. Tyokyvyt-
tomyyseliikkeisiin sisiiltyviit yksil<illiset var-
haiseliikkeet. Eltikkeelle siirtyneiden mddrd on
suhteutettu vakuutettuun vdestcirin.

Pal kansaaj i I la $titttimyyseld ke
korvannut tytikyvfitimyyseld kkeen

Ensimmdisen kerran eldkkeelle siirtyneiden
55-64-vuotiaiden suhteelliset osuudet nousi-
vat voimakkaasti TEL:ssa vuoden l99l jdl-
keen vuoteen I 993 saakka. Vuonna I 995 osuus
laski selvdsti. Ekikkeelle siirtyneiden mddrdn
nousu johtui tyottomyyselekkeistii. Tyotto-
myyden lisddntyminen 1990-luvun alussa
hcijastui tyottcimyyseldkkeiden lisddntymise-
nd TEL:n piirissri.

Korkeimmillaan TEL:n tyottomyysekik-
keiden osuudet olivat vuosina 1993 l994,jol-
loin 55 64-vuotiaat siirtyiviit ldhes yhtd usein

tyottomyyselakkeelle kuin tyokyvyttomyys-
eliikkeelle. Tyottcimyyseliikkeiden I i sddntyessd
tyokyvyttcimyyseliikkeiden osuus laski vuosi-
en 1991-1995 viilillii. Laskun syynd oli mm.
se, etta \uonna 1994 yksilollisen varhaiseldk-
keen ikdrajaa nostettiin 55 ikiivuodesta 58 vuo-
teen. Tyottcimyyseliikkeiden osuuden laskuun
vuonna 1995 vaikutti eliikkeelle pddsyn ehto-
jen kiristyminen.

YEL:n piiriin kuuluvista vain harvat siir-
tyiviit tyottomyyseliikkeelle. Yriftajilla ei ol-
lut palkansaajiin verraflavaa tydttomlystur-
vaa, joka olisi turvannut toimeentulon tyotto-
myysai kana. Oman ty<ittomyyskassaj iirjestel-
miin yrittiijiit saivat vasta vuonna 1995.

Vuosina l99l 1992ensimmdisen kerran
tyokyvyttiimyyscliikkeelle siirtyneitii oli va-
kuutettujen mddrddn suhteutettuna enemmdn
TEL:n kuin YEL:n piirissii. Vuodesta 1993
liihtien TEL:n mukaan vakuutetut hakeutuivat
yrittiij iii hieman harvemmin tyokyvyttomyys-
eliikkeelle. vaikka osuudet laskivat mvos

Kuvio l. 55-64-vuotiaiden, ensimmdisen kerran elikkeelle
siirtyneiden osuus vastaavan ikiisesti TEL:n tai YEL:n pii-
riin kuuluvasta viestiisti 1991-1995 eliikelajeittain

Kuvio 2. 5S-64-vuotiaiden elf,kkeensaajien osuus vastaavasta
TEL:n tai YEL:n piiriin kuuluneesta vfresttisti vuosina 1991-
1995 eliikelajeittain
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Uuodenuainde
Iuo muul0lrsia

tyiielilltkeisiin

YEL : ssa. Palkansaajien eliikereitti on tarkaste-
lujaksolla muuttunut niin, ettd tyokyvytto-
myyseldke on koryautunut tyottomyyseliik-
keellii.

YEL:n ja TEL:n vdliset erot eldkkeelle
siirtymisessd aiheutuivat siis p66asiassa tydtto-
myyseliikkeistd ja vdhemmiissii miiiirin fyo-
kyvyttomyyse I iikkei stii. Tyottomyyse liikkei -
den erot tasoittunevat ajan mittaan, onhan yrit-
tiijien tyottomyysturvajdrjestelmii jo voimas-
sa.

Kuviosta 2 niihdiiiin, kuinka suuri osa
YEL:n ja TEL:n piiriin kuuluvista 55-64-
luotiaista vakuutetuista oli vuosina 1991-
1995 vanhuus-, tydkyvyttomyys- tai tyotto-
myyseldkkeellii. Myos voimassa olleita eliik-
keitd tarkastellen YEL:n ja TEL:n osuuksien
erot selittyvdt suureksi osaksi ty<ittcimyyseliik-
keillii.

Kuvioita vertaamalla niihdiiiin, ettd kun
ensimmdisen keran ty<ittomyyseldkkeelle
siirtyneiden osuudet nousivat TEL:ssa vuoden
l99l jiilkeen, kaikkien voimassa olleiden tyot
tomyyseliikkeiden osuudet sitd vastoin laski-
vat. Osuuksien laskuun vaikutti se, ettd
pddttyneiden tyottomyyseliikkeiden suhteel-
liset mddrdt olivat alkaneita suurempia. TEL:n
tyrittomyyseldkkeiden vdheneminen johtui sii-
tii, ettii 1990-luvun alkupuolella piiiittyiviit vii-
meisetkin 1980-luvulla alle 60-vuotiaille
myonnetyt tyottrimyysel dkkeet.

TEL :n piiriin kuuluvasta, 5 5-64-ruotiaas-
ta vdestristd oli tarkastelujaksolla runsas kol-
masosa vanhuus- tai tyokyvyttomyyseliik-
keellii. YEL:ssa osuus oli kolmasosa. Kun
tyottomlyseliikkeet lasketaan mukaan, nousee
eliikkeellii olevien osuus TEL:ssa ldhes 50 pro-
senttiin.YEL:ssa vastaava osuus on alle 40 pro-
senttia.

Liihde: Raili Hyrkkdnen : Yrittiij ien tycihaluk-
kuus eldkeaikana. Eldketurvakeskuksen raportteja
1991:7.

RAILI HYRKKANEN
E I ci ke tut'v a ke s ku ks e n

tutkija

Perinteisesti aina
vuoden vaihtuessa
on saatettu voimaan
suuri mddrd
tytieldkelakien muutoksia.
Nyt lainmuutoksia on
kuitenkin tulossa
melko vdhdn.
Selvdsti ndkyvin ja
vaikutukseltaan laajin
on yksityisalojen
tytisuhteittei n va kuutta m inen
TaEL:n mukaan.

EY-tuomioistuin otti ns. Barber-tapauksessa
kantaa naisten ja miesten tasa-arvoiseen koh-
telun periaatteeseen lisielf, kej tirj estelmissii.
EY-tuomioistuimen kannasta seurasi, ettii EU
muutti tasa-arvodirektiiviiiiin. Tiimiin johdosta
hallitus antoi 17 .10.1997 esityksen "tasa-arvo-
lain" 25 $:n 4 momentin kumoamisesta. Lain
sisdlto on tytimarkkinajiirjestojen sopiman
mallin mukainen ja se tuli voimaan 1.12.1997
eli viihiin ennen vuoden vaihdetta. Sovel-
tamisohjeita valmistellaan ETK:n ja eliikelai-
tosten edustaj ista koostuvassa tyoryhmiissii.

Yrittiijiimaksutyiiryhmii 1996:n tyon
pohjalta annettiin hallituksen esitys 3. I 0.97.
Yrittiijien eliikelakeihin tehtevillA muutoksil-
la pyritiiiin ennen kaikkea siihen, ettd perimdttd
jddneet vakuutusmaksut vaikuttaisivat vdhen-
tdvdsti eldkkeeseen.

Tarkoitus on myos nopeuttaa valvontaaja
tiukentaa tyotuloasioiden kdsittelyd. Lainmuu-
tokset tulevat voimaan 1.1.1998. Soveltamis-
ohjeet ovat valmisteilla ETK:n ja eliikelai-
tosten yhteisessii tyoryhm[ssii.

Lyhty-t"vtiryhmiln ehdotuksen pohjalta
hallitus antoi 24. 10. 1 997 esityksen ns. piitkii-
ty<isuhteista. Esitykseen sisiihly myos LEL l3
$:n kumoaminen. Lainmuutokset fulevat voi-
maan 1.1.1998.

Soveltamisohjeet ovat valmisteilla
ETK:n ia eldkelaitosten yhteisessi fyo-
ryhmiissii.

Kumottavan LEL l3 $:n mukaan tyonte-
kijii ja edunsaaja menettivdt oikeutensa eltike-
erddn, jota he eivdt ole nostaneet kolmen vuo-
den kuluessa eldke-erdn erddntymisestA. Tal-
laista sddnnristd ei ole muissa tyoeldkelaeissa
eikd uudessa vakuutussopimuslaissa.

Myos valtion el[kelakiin (VEL) on
tehdiiiin piiZiosin vastaavat muutokset piitkfl-
tyiisuhteista. Asiasta on annettu hallituksen
esitys 7. I 1.1991 . Lisiiksi siind ehdotetaan muu-
toksia VEL:n eldkkeen perusteena olevaan
palkkaan luettaviin tyoansioihin, rinnakkais-
ten palvelussuhteiden erilliseen eldkeoikeuteen
ja varhennefun vanhuuseldkkeen varhennusvd-
hennykeseen julkisen alan ns. laukaisueldk-
keissii. Myos ndmd lainmuutokset on tarkoitet-
tu tulemaan voimaan vuoden 1998 alusta.

Eliikesiiiititilain ja vakuutuskassalain
muuttamisesta on annettu hallituksen esi-
tykset 7. I | .1997 . Lakeja muutetaan siten, ettd
TEL:n mukaista toimintaa ha{oittavien elii-
kesiiiitioider/vakuutuskassoj en vakavarai suu-
den jiirjestiiminen olisi mahdollista saattaa
muuttunutta sijoitusympiiristoii ja tyoelii-
kejiirjestelmiin muutoksia vastaavaksi.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan laeissa tarkemmin miiiiriityiltii osin
31.12.1997 jamuilta osin 1. l. I 998.

Iltinantajamaksujen maksutyiiryhmii
1996 on ehdottanut, etti alle viiden tyonte-
kijiin yrityksille annettaisiin vaihtoehtoinen
mahdollisuus valita ennakkomaksun perus-
taksi kuukausittainen ennakonpidiityksen alai-
nen palkka. Tyoryhmii (ehtojaos) on valmistel-
lut muutoksen TEL:n vakuutusehtoihin. Muu-
tos on tarkoitus saattaa STM:n piiiitokselld voi-
maan I .1.1998. Sittemmin selvitysmies Tans-
kanen on ehdottanut, ettii yrityksen tyontekijii-
mddrdn raja olisi alle kymmenen.

PENTTI KOIVISTOINEN
Ekiketutvakeskuksen

pcicilakmies
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ELAKETURVAKESKUS

Eldketurvakeskuksen hallitus on
nimittAnyt suunnitteluosaston
uudeksi osastopiiiillik<iksi eri-
tyistutkija Bo Lundqvistin
1 .11 .1991 liihtien. Eldketurva-
keskuksessa hdn on tyriskennellyt
syksystd 1975 lukien. Bo Lund-
qvist on laajasti perehtynyt suun-
nitteluosaston toimialaan. Li siiksi
hdn on toiminut lukuisissa eldke-
poliittisissa komiteoissa. Hiinel lzi
on myris merkittAvdn laaja kan-
sainvdlinen kokemus eldkeasiois-
sa.

Eldketurvakeskuksen hallitus on
nimittiiny lakiosaston osastopddl-
likoksi 1.12.1997 lukien apulais-
osastopiiiillikko Helena Tapion.
OTK Helena Tapio on tullut Elii-
keturvakeskuksen palvelukseen
vuonna 1973. Helena Tapion on
tytiskennellyt monissa tyoeliike-
jiirjestelmiin ja STM:n tyoryhmis-
s5.

Lakiosaston osastopddllikko Pentt i
Koivistoinen on nimitetty
1 0. I l. 1997 lukien Eliiketurvakes-
kuksen piiiilakimieheksi.

Eldketurvakeskuksen tiedotta-
jaksi on nimitetty Johanna Ga-
ram I .l1 . 1997 alkaen. Hdn on toi-
minut taloustoimittajana ja tie-
dottaj ana r,uodesta I 967, vi imeksi
Uudessa Suomessa. Suornen Yh-
dyspankissa ja mm. Kauppaleh-
dessd.

fllikael Forssille sijaisuus
Abo Akademista

Eldketurvakeskuksen tutkimus-
osaston piiiillikko Mikael Forss
hoitaa sivutoimisena Abo Akade-
min sosiaalipolitiikan professorin
virkaa ajalla 1.12.1991
3 I .7. 1998.

Mikael Forssin poissaollessa
osastopAAllikon tehtavia hoitaa
Eilu Tuominen. Samalla hdnelle
on vahvistethr uusi nimike johta-
va tutkija. Eila Tuomisella tulee
olemaan erityinen vastuu sosiaal i-
poliittisen ja empiirisen tutkimuk-
sen alueilla.

Bo Lundqvist

Helena Tapio

Johanna Garam

STM

Sosiaali- ja terveysministerio on
nimittiinyt l.ll.1997 lukien va-
kuutusosaston vakuutustarkastus-
toimiston eldkelaitosten valvonta-
ryhmiin piiiillikoksi FM Martti
Hrinnikiis en. Aikaisemmin hrin on
toiminut eri tehtdvissd Eldketurva-
keskuksessa, viimeksi noin 20
vuotta osastopiitillikk<inii. Hdnni-
kdiselld on monipuolinen eldkeva-
kuutustoiminnan, lainsddddnnrin,
vakuutusteknisten asioiden, elSke-
jiiqestelmien ja rahoituksen tunte-
tllus.

Eldkelaitosten valvontaryh-
mAn tehtavana on osallistua eldke-
vakutuusta ja eliikelaitoksia kos-
kevan lainsddddnn<in valmiste-
luun. Valvontaryhmdn vastuualu-
eeseen kuuluvat myos ministeririn
alaisten eldkelaitosten valvonta ja
osallistuminen vastuualueeseen
kuuluvien kansainvdlisten asioi-
den valmisteluun.

ILMARINEN
Eldkevakuutusosakeyhti<i I I mari-
sessa on yhteiskuntatieteiden kan-
didaatti Ulla Pih.jalaniemi nimi-
tetty tiedotuspiiiillikoksi vastuu-
alueenaan eldke- j a sosiaal iturvaan
liittyvri asiakas- ja sidosryhmii-
viestintd.

LEL TYOELAKEKASSA

LEL Tyoel?ikekassan hallitus on
nimittdnyt LEL Tyoeliikekassan
sijoitusjohtajaksi l. 12. 1997 luki-
en yo.merkonomi Hannu Tark-
kosen.Han on tullut LEL Ty<ielii-
kekassan palvelukseen vuonna
1974. Viimeksi hdn on toiminut
arvopaperipddl I ikk<inii sijoitustoi-
mlnnossa.

Martti Hcinniktiinen

Ulla Pihjalaniemi

Hanrur Thrkkonen
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Tiukkaa uflinttifl
sosi ad itu ruaso p i m u ksesta
I raelin kanssa

Tiiviiden neuvottelujen jalkeen Suomen ja lsraelin vdlinen sosiaaliturvasopimus
allekirjoitettiin lsraelissa 1 5.9.1997. Tyoeliikejdrjestelmdlle sopimuksella ei ole suurtakaan merkitystd,
koska lsraelin tyohcin perustuva vakuutnsjdr.lestelma on yksrtyinen eikd kuulu sopimuksen soveltamisalaan.
Tyoeldkejanestelmd on kuitenkin sopimuKessa mukana.

Suomi ja Israel neuvottelivat sosi-
aaliturvasopimuksesta r,.trosina
1995 - 1996.

Jo ennen kuin israelilaiset
saapuivat Suomeen oli sosiaali-
ja terveysministerio kdynyt Israe-
liin kirjeenvaihtoa siitri, ettd sopi-
mus yleensdkin solmitaan ja sopi-
nut neuvottelujen aloittamisesta.

Suomessa valmisteltiin yh-
dessd sosiaali- ja terleysrninistc-
rion, Kansanel6kelaitoksen, Tapa-
turmavakuutuslaitosten Liiton ja
Eliiketurvakeskuksen edustajien
kanssa mallisopimus, joka liiheter
tiin lsraeliin. Samalla postitettiin
Suomen sosiaaliturvaj drj estelmis-
td kertovaa esitemateriaalia. Sovir
tiin, ettii ensimmdiset neuvottelut
kiiydiiiin Helsingissii elokuussa
1995.

Asiantunteva
neuvottelukumppani

Jo ensimmdiselld neuvottelukier-
roksella kiivi ilmi, ettA vastassa
oli tiukka ja asiantunteva dele-
gaatio. Delegaation johtajana toi-
mi rouva Dvora Avineri ja hiintii
avusti herra Zeev Cormeli, mo-
lemmat keski-iiin ylittAneita ja
erittdin kokeneita juristeja sosi-
aaliturvasopimusasioissa. Suo-
men delegaatiota johti sosiaali- ja
terveysministericin apu laisosasto-
piiiillikko Jorma Perti lci.

Heti kdrkeen israelilaiset
ilmoiuivat tutustuneensa ennalta
liihetetriTzn materiaaliin Suornen
sosiaaliturvajdrjestelmiistii ja ly-
hyen esittelyn jiilkeen pyysiviit
kiiymiiiin itse asiaan eli neuvotte-
lemaan artiklojen sisiillostii. Vie-
raiden toiveisiin suostuttiin, vaik-
ka yleens6 onkin ollut tapana
kiiyttiiii ensimmdinen piiivii sopi-
muksen piiriin otettavien jiirjes-

telmien esittelyyn.
Neuvottelut sujuivat hikisis-

sd merkeissd. sillii elokuu 1995
oli todella helteinen ja israeli-
laiset osasivat asiansa. Suomen
laatiman mallisopimuksen artik-
lojen yksiryiskohtia hiottiin ja
joitakin asioita jritettiin myrihem-
min sovittavaksi. Lopuksi laadit-
tiin neuvotteluista pitkiiiin vii-
rneistelty poyiikirya ja sovittiin
jatkoneuvotteluista Israelissa.

Ennen seuraavaa neuvottelu-
kosketusta vaihdettiin vieki tieto-
ja sosiaal iturvajdrjestelmien muu-
toksista. Suomessa ministericin,
Kelan, ETK: n ja Tapaturmavakuu-
tuslaitosten Liiton edustajat
kokoontuivat useaan otteeseen
hiomaan arlikloja neuvottelujen
pohjalta. Uudet vcrsiot ja toimeen-
panosopimus toimitettiin Israe-
liin. Lisiikysymyksiii ja vastauksia
faksattiin puolin ja toisin.

Neuvotteluissa tiivis tahti

Helmikuussa 1996 liihdettiin Je-
rusalemiin. Meille kenottiin heti
alussa. ettd neuvottelut on saatava
pddtokseen 14.2.1996 eikd uutta
neuvottelukienosta enri6 tulisi.
Syry tiihiin ei kiiynyt aivan selvdk-
si. mutta arvelimme Suomen so-
pimuksen merkityksen olevan Is-
raelille siksi pieni, ettei siihen ha-
luttu uhrata kovin paljon aikaa.

Neuvottelut alkoivat aamulla
yhdeksiiltii ja jatkuivat iltaan kuu-
teen. Kahdeksalta tarjoniin pdi-
vdllinen, jonka jiilkeen suomalai-
sella delegaatiolla oli oma neu-
vonpitonsa pdivdn aikana neuvot-
teluissa esille tulleista kysymyk-
sistd. Nukkurnaan pddsi yleensd
vasta puolen yon j2ilkeen eikii
kaupungille ehtinyt kuin yhtend
iltana lyhyeksi aikaa. Israelilais-

ten delegaatio oli suuri ja osallis-
tujat vaihtuivat alinomaa. Rouva
Avineri kuitenkin oli koko ajan
delegaation johdossa. Suomalai-
silla ei ollut heittaa uusia hevosia
peliin, vaan samalla porukalla oli
vain jaksettava piiiviistii toiseen.

Vastapuolella poytiiii oli kiiy-
tcissd kova taktiikka eikii mistiiiin
haluttu antaa periksi, vaikka liih-
tcikohtana sosiaaliturvasopimuk-
sissa onkin vastavuoroisuus. Mutta
nyt olikin toisella puolella poytiiii
vastassa suomalainen sisu.

Vain sapattina levdttiin

Neuvottelujen viilipriivi in osui sa-
patti, jolloin ei voitu tyciskennel-
lii. Mei lle ol i j2irjestetty k ierroaje-
lu Jerusalemiin. Itkumuurilla tuli
pohdittua omiakin murheita ja
kaupungin jako juutalaisten ja
arabien kesken herdtti osin ristirii-

taisiakin ajatuksia. Matka opetti
sen. ettd ongelmat sielld ovat vai-
keita eikii niihin ole olemassa
helppoa ratkaisua.

Israelilaiset tiedustelivat, on-
ko mycis sunnuntain lepopiiivii
pyhiteniivii. mutta delegaatios-
samme ei ollut kukaan niin oikea-
oppinen. ettd olisi sitd vaatinut.
Neuvotlelu.ja jatkeniin siis sun-
nuntaina.

Sopimus syntyy

Kovan vddntdmisen jiilkeen on-
nistuimme lopulta pusertamaan
kompromisseja asioista, joista ol-
tiin erimieltd. Neuvottelutulos
vahvistettiin delegaatioiden pu-
heenjohtajien nimikirjaimilla ja
kaikkien kasvoilla niikyi helpot
tunut ja tyytyvdinen hymy. Voi-
tiin liihteZi kotiin paraloitu sopi-
mus mukana. Saimme lopuksi

Ivaelin delegaation johtujuna toimi rouva Dvora Avineri,
Suomen delegaatiota johti sosiaali- ja terveys-

ministeri rin apulaisosastoltcici I I i kkii Jo rnt a Perii lii.
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Aiankohtaista ulkomail

EUROOPAN UNIONIN
ELAKEPOLITIIKKAA

neuvottelukumppaniltamme tun-
nustuksen sitkeydestdmme ja osaa-
misestamme.

Kotona englanninkielincn
sopimus kddnnettiin suon.reksi ja
hepreaksi. Toimcenpunosopirnus
viimeisteltiin ja lomakke idcn
suunnittelu alkoi. Kun sopinrus
oli saatu allekirjoituskuntoon,
asiakirjat lahetettiin Sr-rornen ld-
hetyst<ion Tel Aviviin allekirjoit-
tamista varlen.

Nyt sopirnus on siis allekir-
joitettu ja odottelernme hallituk-
scn csitykscn antamista eduskun-
nal le. Eduskuntakrisittelyn jril keen
tasavallan presidentti vahvistaa
hin ja sopirnus tulee voimaan jos-
kusvuoden l998aikana.

Suppea sopimus
tytield kejdrjestel md I le

Koska Israelin tyohon perustuva
vakuutusjdrjestelmd on yksityi-
nen eikd kuulu sopirnuksen sovcl-
tamisalaan, Suomen tycielikkccn
saamistakaan ei haluttu sopinruk-
sella helpottaa.

TyoeltikejiirjestclnT ri kuitcn-
kin kuuluu sopimukscn sovelta-
misalaan. Sopirrrukscssu rrriiri-
tddn, kumrnassa lraassa jiirjcstc-
tddn Suomesta Isracliin tyohon
ldhtevdn henkilon tyoeldketurva.
Sopimuksen perusteella Israeliin
muuttava eliikkeensaaja saa eldk-
keensA Israeliin. vaikka ei olisi-
kaan Suomen kansalainen. Edel-
lytyksenri on kuitenkin, ettd hdn
on tydskennellyt Suomessa vi-
hintiiiin vuoden.

Muita tyoelakkeitd koskevia
sddnn<iksid ei sopimuksessa ole-
kaan. Se on ainoa sosiaaliturva-
sopimus, jonka perusteella sopi-
musmaan tyoskentelyd ei oteta
huomioon edes tulevan ajan saa-
miseksi vaadittavaan viiden vuo-
den Suomessa asumista koske-
vaan edellytyksecn. Muissa sopi-

muksissa on miidrtiys, jonka mu-
kaan sopimusrnaan tyciskentely
rirrnusletuarr Suornessa asurtti-
sgen.

Terveydenhoidosta
sovitaan mytihemmin

Alunperin Suomen tavoinccna
oli, ettii sopimus koskisi mycis
julkista terlcydenhoitoa. Suoma-
laisia turisteja kiiy paljon lsraelis-
sa. Tarkoitus oli turvata heille so-
pimuksen avulla sairuarrhoito.

Israelin julkinen terveydcn-
hoitojiirjestelmd oli kuitcnkin ol-
lut voirrassa vasta lyhycn aikaa ja
jiirjestelmiin rahoitukscssa oli il-
mennyt ongeln.ria. Siksi Isracl ei
ollut valnris sopinraan terveyden-
huollosla. Sorittiin. etlli neuvo-
tellaan tclveydcrrhuoltosopirnus
erikseen, kun aika on siihen kyp-
sii.

Ndihin ncuvottcluihin ei tyri-
cliikc.idqcstclrndn cdustajaa tar-
vita. Vaikka kokcmusta tiukoista
neuvotteluista kertyikin, priiillim-
nrdiscksi rnieleen jiiivtit rouva
Avinerin sanat: "When there is a
will, there is a way" eli jos tahtoa
on, tickin loytyy.

RIITTA KORPILUOMA
Eltiketuruuke.sktksen

I u k i o s ct.s t o n ke h i n,s pci ci I I i k kri

Komisson sosiaaliturvaa
koskeva tiedonanto

Euroopan komissio antoi viime
kevddnd sosiaalipolitiikkaa kos-
kevan tiedonannon "Modernising
and irnproving social prolcction
in the European Union" (com
(97)102),jossa se esitti nryos uni-
onin eldkepolitiikkaa koskevan
liihiajan toimenpideohjelman.

Kor.r.rissio otti ticdonannossa
kantaa viin.rc vuosina vilkkaasti
kdytyyn kcskustcluun ckikctur-
van rahastoinnin tarpeesta. Ko-
missio totcaa. ettd viimekddessd
kunki n vuoden bruttokansantuote
jactuan aina tyossd olevien ja
muiden kesken riippumatta siitd,
kustannetaanko cldkkeet jakojiir-
jestelmdn mukaisesti vai karttu-
neista el6kerahastoista.

Komissio ei pidii realistisena
sita, etta nykyisistii jakojiirjes-
telmddn perustuvista lakisiiiitci-
sistii jiirjestelmistii siirryttiiisiin
kokonaan rahastoiviin lakisiiii-
teisiin jZirjestehniin, koska siirty-
mdkauden kustannukset nousisi-
vat huomattavan korkciksi.

Komission kanta poikkeaa
selvristi maaihranpankin vuonna
I 994 esitttirntistti elrikepol i ittises-
ta kannanotosta (Avcrting thc
old-age crisis). Maaihnanpankin
rnukaan tulevaisuuden el6kkeet
tulisi rahoittaa sitcn, ettii jakojiir-
jcstclnriilll kustannettaisiin vain
viihimrntiiseldkkeet, ja muun eld-
kcturvan osalta siinyttiiisiin tiiy-
sin rahastoiviin eliikejii4estel-
miin.

Komission tiedonannossa
oletetaan, ettti jdsenmaat tulevat
keskittymAdn nykyisten lakisiiii-
teisten jArjestelmien uudistami-
seen siten, ettd ne ovat taloudelli-
sesti kestdvdllii pohjalla mycis vd-
estrin ikddntyessd tulevina vuosi-
kymmenind. Tiimii edellyttiiii ko-
rnission mukaan huomattaviu re-
formeja. Tiirkeintii on sen mu-
kaan loytiiii keinot, joilla todel-
lista eliikkeellcsi irtymisikiiii saa-
daan nostettua. Yhtend keinona

tiihiin niihdiiiin asteittaisen eldk-
keellesiirtymisen edistiminen li-
siiiimiilki mahdollisuuksia osa-
aikaiseen tyoskentelyyn.

Positiivisena kehityksenii pi-
detiiin rnycis sellaisten joustavien
cldkeikien kdytt<ionottoa. joissa
eliikkeelle siirtyminen on sidottu
tyoskentelyvuosien mddrddn. Ndi-
den katsotaan lisririvrin tulonjaon
tasaisuutta. kiintedn eldkeidn kun
on katsottu suosivan tyoeldrnddn
my<ihiiiin tulevia, hyvin koulutet-
tuja ja hyvin palkattuja tyrinteki-
joita.

Tiedonannossa suhtaudutaan
hieman varauksellisesti sellaisiin
Ruotsin eldkeuudistukscn tyyppi-
siin reforrneihin, joissa karttuva
eldkeoikeus sidotaan aikaisem-
paa tiiviimmin maksettuihin va-
kuutusmaksuihin.

Vaikka ndisshkin jiirjestel-
missii joiltakin tycieldmdn ulko-
puolella vietetyiltd jaksoilta kat-
tuu eldkettd, katsotaan, ettii tiillai-
sct jdrje stelmdt voivat olla naisille
cpicdulliscmpia kuin miehille.
Ne eivdt mydskddn suosi tyonte-
kijoiden uudelleen kouluttautu-
mista tyouran aikana, jota tulevan
tyoeldmln katsotaan yhd useanr-
min vaativan.

Komission mukaan jdsen-
maiden kesken tulee kehitthh ver-
tailukelpoisia eldkemenoennustei-
ta ja arvioida keinoja, joilla laki-
sAaleisten eliikejiirjestelrnien ta-
loudelliset edellytykset voidaan
parhaiten turvata ja samal la sdilyt-
tiiii jiirjestel m ien sol idaarisuuspe-
riaate. Johtopiiiitoksiii kiisitellii2in
woden lopulla ilmcsryvdssd rapor-
tissa "Social Protection in Euro-
pe".

Lakisddteisten eliikejiirjestel-
rnien taloudellisen kestokyvyn tur-
vaamisen lisdksi tiedonannossa pi-
detddn tdrkednri. ettd eliikeliiisillii
on mahdollisuus sdilyttdd tyovuo-
siensa elintaso.

Yksi tapa turuata tdmd on
edistdd tdysin rahastoivien tyonan-
tajakohtaisten lisiielikejiirjestel-
mien perustam ista ja kehirrymistii.
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Koska ndiden eliikejiirjestelmien
merkityksen oletetaan kasvavan,
pidetiiiin entistd tdrkedmpiinti, ettri
niille turvataan edellytykset te-
hokkaaseen toimintaan. Tdllaisen
toimintaympdristcin luor.r.riseksi
E,uroopan tasolla komissio on jul-
kaissut vihredn kirjan,johon se on
pyytAnyt kaikkicn asianosaisten
tahojen komrnenttcja tdnrdn vuo-
den loppuun mennessd.

Vihred kirja
lisdeldkejdrjestelmistd

Kornissio julkaisi vihredn kirjan
I isiieliikkeistii yhteismarkkinoi I la
(Supplementary Pensions in the
Single Market, A Green Paper)
kesdkuussa. Sen tarkoituksena on
kartoittaa, rnilld tavoin unionin
tasolla voidaan edistdd rahastoivi-
en lisiieliikejiirjestelmien mahdol-
lisuuksia hydtyii tehokkaista yh-
teismarkkinoista.

Vaikka jdscnvaltiot piiiittii-
vdtkin itsc siitd. milla trvoin ne
j iirj estiiviit cldketurvan, kysytiiiin
vihredssd kirjassa kuitenkin, voi-
taisiinko vaihtoehtoisia cliiketur-
van jiif estiimistapoja edistdi sopi-
malla eldke- ja hcnkivakuLrtus-
rahastoille EU-tasolla yhteiset val-
vonta- ja sijoitussddnnrit. poisla-
malla lisiieliiketurvan osalta tyo-
voiman vapaata liikkumista kos-
kevat esteet ja muuttamalla vcro-
tusta koskevia siiiidoksiii.

Yhtend keskeisend kysymyk-
send vihred kirja pitiiii sitii, millii
tavoin eldkerahastojen sijoitusten
tuottavuutta voidaan parantaa vaa-
rantamatta niiden riittdvdd turvaa-
vuutta. Tuottavuutta parantamalla
voitaisi in huomattavasti pienentdd
lisdeldketurvan maksuja. Tiillais-
ten tycivoimakulujen pienentdmi-
nen puolestaan olisi omiaan edis-
tdmddn ty<illisyyttii ja taloudellis-
ta kasvua. Jos taas rahasto-jen tuot-
tavuus jdd heikoksi eikii sitii kom-
pensoida korottarr.ralla maksuta-
soa, lis66ntyvdt lakisdriteisten eld-
kejiiqestelmicu kustannuspaineel.

Vihredssd kir.;assa analysoi-
daan sijoitustoinrinnan lajoitus-
ten vaikutusta eldkerahastojen
tuottavuuteen ja katsotaan, ettd
tuottavuutta voitaisiin parantaa
antamalla rahastojen hoitajille
suurenmat vapaudet sijoituskoh-
teiden valinnassa. Tiillii uskotaan
olevan huomattava vaikufus Eu-
roopan pddomamarkkinoiden ke-
hitykseen. Se lisiiisi maksuvalmi-
utta ja pddoman saatavuutta unio-
nissaja sitd kautta ryopaikkojaja

TErure,+

kilpailukykyii. Nykyisin tnonissa
jdsenmaissa on eldkerallrstojcn si-
joitustoimintaa koskevia rqoituk-
sia, joiden seurauksena huornatta-
va osa varoista on sijoitettu valtion
velkakirjoihin.

Samalla kun vihredssd kirjas-
sa ehdotetaan sijoitustoirninnan
rajoitustcn vdhentdmistd sijoitus-
kohteiden valinnassa. korostetaan
kuitenkin myos ri itti.ivien sijoitus-
toirrinnan jiirkevyyttA ja turvaa-
vuutta koskevien sd6nncisten mer-
kitystii.

Osa I isiieliikejrirjestehrien ai-
heuttamista tycivoinran vapaata
liikkurnista rajoittavista tekloistii
tulcc poistumaan, jos dircktiivi-
esitys I isiielLikL'tu11 an si inynrises-
tii tyontckrliin rrrukana rnlastu toi-
seen hyvdksytiidn.

Vihrcdssd kirjassa tuodaan
keskustcluun nryos selllisiu ort-
gelmia. joita direktiivicsitys ci rrt-
kaise. Yksi tdllaincn ongclrna on
se, ettd lisiielAkejiirjcsteln.rissri on
usein pitkiii odotusaikoja, .jotka
jiiftavat lisdeldketurvan ulkopuo-
lellc lyhyen aikaa toisessa jdsen-

rraassa tyriskentelevrit tai saman
maan siseil ldkin tyopaikkaa vaihta-
vat. Myris karltuneiden eliikeoike-
tuksicn siifiirriscssd toisen maan
uuden tyonantalan lisiieliikejiir.les-
tclrnliin on rrscirt r uikeuksia. ja ve-
rotuksesta aihcutuu ongelmia ti-
lanteissa. -joissa lisiieliiketurvaa
on kafttunut uscarnnrasta kLrin yh-
destri j.{scnrraasta.

Vcrotuksen erilaisuus jiscn-
maissa voi olla lisrieliiketurr,,an kc-
l.rittyn.risen esteenii laajemn.rinkin
siten. ettzi se rajoittaa paitsi tycin-
tekr.loidcn myos palvelujen ja piiii-
omien vapaata liikkumista.

Vihreii kiqa on keskustclun
avaus, johon komissio odottaa
kaikkien jdsenmaidcn asianosais-
tcn tahojen kon-ur.rentteja tdmtin
vuoden loppuun mennessli.

Ehdotus
lisdeldkedirektiiviksi
Komission chdotus lisiieliikedi-
rcktiiviksi .julkaistiin lokakuussa.
Dircktiivi parantaisi useamassa

kuin yhdcssd EU-n.raassa tyoskcn-
nelleiden henki loiden cldkcturvaa
ja tiiydentiiisi lakisiiiiteistii sosiaa-
liturvaa koskevaa asctusta 1408/
11.

Direktiivi koskisi lakisiiii-
teistd eldketurvaa tiiydentiiviii
tyontekrjdiden ja yrittiijien lisii-
eliikejiirjestelmiii, joita asetus
l40817l ei kata. Niimri eliikejiir-
jestelmdt voivat perustua laajoi-
hin tyomarkkinasopimuksiin. tai
ne voivat olla yksittiisen tyonan-
tajan tyontekijoilleen jiirjestiimiiii
tai yrittiijien kollektiivisesti itsel-
lccn .jiirjestdmdii lisdeldketurvaa.
Jiiryestelmiit voivat olla pakollisia
tai vapaaehtoisia.

Direktiivi poistaisi tyovoi-
man liikkuvnuden estcitd kol-
rr.rclla taval la. Ensinndkin lisiielii-
kcjiirjcstelmiissri karttunut eldke-
oikcus siilyisi jJscnrrraasta toi-
seen muuttavalla samalla tavoin
kuin se siiilyisi,.jos tyontekijii tai
yrittiijii vaihtaisi tyopaikkaa maan
sisiillii. Toiscksi direktiivi takaisi
eldkkeen maksun muustl.l toisccn.
Kolmanneksi toiseerr jiscnrnaa-
han tilapdisesti toihin kihtevd ns.
liihetetty tyontekijii voisi pysyd
tyokomennuksen aj an ldhtcimaan
I i siieliikej iirj estelmdssd.

Direktiivi poistaisi kuitenkin
vain osan lisdeldkerur.ran siirry-
miseen liittyvistii ongelmista. Se
ei takaisi eliikeoikeuksien sdily-
mistA niissd tilanteissa, joissa eld-
keoikeus ei siiilyisi myoskiiiin
maan sisdlld tyripaikkaa vaihdet-
taessa. Kur.r odotusajat eldkeoike-
uksien sriilyrniseksi ovat usein pit-
kid, ovat trillaiset tilanteetkin vie-
lii ylcisiii. Direktiivi olisikin siten
vasta ensimmiiincn askel Iisiielii-
kcttrrvan nlilasla toiscctt siirrymi-
seen liittyvicn ongehnien ratkai-
semiseksi. Suor.r.rcr.r osalta dircktii-
vi tulisi koskernaan ltihinnd tyrin-
antajien jiir.lestiimiiii vapaamuo-
toista lisdeldketurr/aa. sillii rekis-
teroiry lisiieldkcturva siirryy jo
nykyisin asetuksen 1408/7 I siiiin-
tojen mukaisesti.

SINIKKA I,AITINEN
E I ii k e t u rt, u k e s ku ks e n

tut kii0

21

t

tI-
rl N
)l

d"-t^'

t ,

a

,'d

?' $

fi a;d.



Pe*iltytistii al kaa ke rtyii e liikettii
Toimeenpanovalmistelut
etenevit kiihtyviillii vauh-
dilla LEL Tyiielfl kekassassa,
mitii liihemmfl ksi vuoden-
vaihde tulee. LEL Tytieliike-
kassa hoitaaEsiintyvien
taiteilij oiden eliikekassan
toimeksiannosta ThEL-
elflketurvaa.TaEL-
vakuutusjdrjestelmfl on
valmis vastaanottamaan
yksityisaloj en lyhyiden
tytisuhteiden vaku uttamisen
vuodenvaihteen j fl lkeen.

TaEL-lakiesitys on herdttdny4
paljon kysynryksiri siitii. rriten va-
kuuttarninen tapahtuu. Kyselijoitii
kiinnostaa myris soveltarnisrajo-
jen tdsrrrcntdrninen tyosuhteen ja
yrittiijiin viili llii. Varsinkin tycinan-
tajia kiinnostavat siirrot eldkelain
piiristii toiseen.

Tiedotusaineistoa tarjol Ia

Uudistuksesta on syksystd lihtien
tiedotettu ja koulutettu pdtiasiassa
LEL Tycieliikekassan ja Eldketur-
vakeskuksen voimin, mutta myos

monen muun eri tahon yhteistyonzi.
Yleisesitettd "Patkatyosta elA-

ke" on ollut saatavilla marraskuun
puoliviilistii. Esitteessd selvitetaan,
nriten vakuuttaminen piiiipi irteittiiin
hoidetaan ja kerrotaan uudistuksen
keskeinen sisdlto.

Vuoden loppuun menncssd
valmistuu muitakin esittcitii. lii-
hinnd vakuuttajan/tyonteettdjdn
tarpeisiin. "Miten kotitalous hoi-
taa cldkevakuutuksen'.)" - esit-
teessd annetaan nimensd mr"rkai-
sesti kdytdnnrin ohjeet vakuutus-
maksun maksamisesta lomak-
keen tdyttrid myriten. Tilapiiisille
yritysasiakkaille valmistuu oma
csite "Miten yritys vakuutlaa ly-
hyet TaEL-tycisuhteet?" Kumpaa-
kin esitettii jaetaan muun muassa
maksu- ja tilityslomakkeiden j ake-
lupisteisiin tai niitii voi tilata LEL
Tyciel Skekassan postituksesta.

Ensi r,uoden alkupuolella
valmistuu Hsiiksi esite, jossa ker-
rotaan TaEl-eliikkeen ehdot. Uu-
desta TaEL:sta on tarjolla myos
kalvoja kouluttajille sekii julistet-
ta "Patkaryostii eliike" tai "Ocks6
kort jobb ger pension" A,2 tai A3-
kokoisena. Kalvosarjat uusitaan
vuodenvaihteeseen mennessd.

Kaikkea aineistoa voi tilata
puhelimitse (09) l5 061/postitus
tai postitse osoitteesta LEL Tyo-
elzikekassa, PL 20, 00241 Hki.

Siind tyonteettiijii voi antaa tiedot
maksamistaan palkoista ja tyosuh-
teista puhelimitse, ja saada toimi-
tusmaksua vastaan valmiiksi t2iy-
tetyn maksu- ja tilityslomakkeen.
Tdmd palvelu on kehitetty sellai-
sille, joilla on tilityksiii l-5 tyon-
tekrjiistii.

TaEl-vakuutusmaksu 1 6 %

TaEl-vakuutusmaksuksi on esi-
tetty 16 prosenttia vuodeksi I 998.
Sirtii tyonantajan osuus on ll,3
prosenttia ja tyontekijiin eldke-
maksu 4,7 prosenttia. Vakuutus-
maksun tilittdii TaEL: i in tyonanta-
ja. Vakuutusmaksuprosentin taas
vahvistaa sosiaali- ja terveysmi-
nisteriri ennen vuodenvai hdetta.

Ensimmdiset TaEL-maksut
viimeistddn 20.2.1998

Ensimmdiset uudet TaEL-maksut
on tilitettavd Esiintyvien taiteili-
joiden ja erdiden erityisryhmien
eldkekassalle viimeistddn 20. hel-
mikuuta tammikuussa 1998 mak-
setuista palkoista. Viimeistiiiin sil-
loin alkaa selvitd, miten paljon ly-
hyitii rytisuhteita milliikin alalla
on ja kuka voittaa vedonlyonnit
vakuutusmaksutu lojen mriiiristii.

Lomakkeet iakeluun
joulukuun lopulla

Tilapiiistilittiijien lornakkeet tu-
levat painosta joulukuun puolivii-
lissd. Ne jaetaan pikimmiten ja-
kelupisteisiin, joita ovat: Meri-
tan, Okon/osuuspankkien kontto-
rit, tyovoimatoimistot, vakuutus-
yhtioiden konttorit sekii postit ja
asiamiespostit. Lomakkeen liit-
teend on palauluskuori. jossa ti-
littaja voi maksutta postittaa
tyontekijiitiedot ja tiedon vakuu-
tusmaksusta eldkekassaan.

Puhelinpalvelu tulee kdyttoon
vasta myohemmin keveieilki 1998.
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Osa-aikaelikkeen
alaikiiraja 56 vuoteen

Tytitttimyysvakuutus -
maksu alenee

Palkansaaj an j a tyonantaj an ty<it-
trimyysvakuutusmaksut laskevat
hieman vuonna 1998. Esitys liir
tyy valtion ensi vuoden talousar-
vioesitykseen.

Tyottomyysvakuutusmaksu
laskee esiryksen mukaan ensi
luonna 0, I prosenttiyksikkoii se-
kii palkansaajilla ettii tyonantaj il-
la. Palkansaajan maksu olisi 1,4
prosenttia. Tyonantajan maksus-
sa siiilly nykyinen porrastus ja
maksut olisivat 0,9 prosenttia
alle 5 miljoonan markan palkka-
summasta ja 3,9 prosenttia tdmdn
ylimenevdstd palkkasummasta.

Palkansaaj an tyott<imyysva-

Tyomarkkinajiirjestot esittdvdt,
ettd osa-aikaelikkeen alaikiirqa
lasketaan 56 \.uoteen vuoden
2000 loppuun asti. Asiasta sdddet-
tiiisiin mii2iriiaikaisel la erillislailla,
jonka on tarkoitus tulla voimaan
1.7.1998. Muutokset toteutetaan
sekii yksityisellii ettii julkisella
sektorilla.

Alaikiirajan laskemista pe-
rustellaan ikiiiintyneiden ty<inte-
kijoiden aseman parantamisella.
Esityksessd korostetaan, etta
my<is tyoeliikelainsddddnnon tu-
lee tukea mahdollisuuksia tyossii
jaksamiseen. Osa-aikatycin ja sen

rinnalla osa-aikaelikkeen avulla
voi ikiiiintyvii tyontekijii jatkaa
tyoeliimiissii j a vdlttdd joutumasta
esimerkiksi tyokyvynomlyseliik-
keelle.

Erillislain mukaan tyontekij ii
voi halutessaan tehdd tyotii siiiin-
nollistii tyoaikaa lyhyemmdn ajan
osa-aikael6kkeelle siirtymisen ta-
kia. Tytinantajan on pyrittdvii jiir-
jestiimliin tyontekijiille osa-aika-
ryotA.

Tyoajasta tyontekijii ja tyon-
antaja sopisivat yhdessd niin, ettd
molempien tarpeet otetaan huomi-
oon.

kuutusmaksun tuotosta kiiytetiiiin
edellisruosien tapaan 80 miljoo-
naa markkaa tyrittomyyskassoj en
j dsenmaksuj en tasaukseen. Tdmin
ylitt'dvdstd osasta kiiltetiiiin 54 pro-
senttia eli 1780 miljoonaa mark-
kaa ansioon suhteutetun tyottd-
myyspdivdrahan valtion osuuden
vdhentdmiseen ja 46 prosenttia eli
1540 miljoonaa markkaa kdyte-
tiiiin tyoeliikelisdn rahoitukseen.

Tyrinantaj at rahoittavat ansio-
sidonnaisen tyottomyysturvan me-
noja noin 4700 miljoonaamarkkaa
ja tyoeliikelisi6 noin 2260 miljoo-
naa markkaa.

TEl-indeksit vahvistettu vuodelle 1 998
Ty<ikyvyttomyyseldkkeet ja muut
TEL-indeksiin sidotut etuudet
nousevat ensi vuoden alusta va-
jaat 1 ,9 prosenttia ja yli 65-ruoti-
aiden eliikkeet nousevat vajaat
1,7 prosenttia.

Sosiaali- j a terveysministeriri
on vahvistanut palkka-ja hintata-
son muutosten perusteella ensi
r.uoden TEl-indeksi lulut. Aktii-
vi-ikiiisten TEL-indeksiluku on
1825 ja vanhuuseldkeikiiisten
1783.

TEL-indeksilukujen muutos
korottaa kaikkia ansioeldkkeitd sekd
liikennevakuutus-, tapaturmava-
kuutus-, sotilasvamma- ja sotilasta-
paturmakorvauksia. Korotukset nos-
tavat tyoeldkkeitii, lisiieliikkeitii ja
erditd erityisetuuksia yhteensd arvi-
olta l, 04 miljardia markkaa.

Korotuksista aiheutuu valtiolle
noin 317 miljoonan markan ja kun-
nille noin 145 miljoonan markan
kustannukset. Loppuosuudesta vas-
taa pddasiassa yksityisen puolen eld-

kejiir.lestelmii.
Indeksikorotus vaikuttaa

normaalisti myris kuntoutusrahan
vdhimmdismdiiriiiin. Hal lituksen
talousarvioesityksen mukaan tdtd
tarkistusta ei kuitenkaan tehdi
vuonna 1998.

jalta siiiidettyihin lakeihin, joilla
uudistetti in tyoeldkevakuutusyh-
tioiden vakavaraisuusvaatimuk-
sia, sijoitustoimintaa ja hallintoa.

Hyvdksyessdin niitd koske-
vat lakiesitykset eduskunta edel-
lytti, ettri vastaavat muutokset
tehdiiiin eliikesiiiitioitii ja -kassoja
koskevaan lainsiiiidiintcion siten,
ettd elikelaitokset olisivat keske-
nddn yhdenvertai sessa asemassa
vuoden 1998 alusta liihtien.

Vapaaehtoisia I is?ieliikkeitii
myontdvien eliikesiiiiti<iiden ja -
kassojen eldkevastuuseen sisdl-
lltettaisiin uusi osa, indeksikoro-

Vakavaraisu usvaatimu kset
eliikesiiiititi i I le ja eliikekassoi I le

TEL-vakuutustoimintaa harjoitta-
via el6kekassoja j a eliikesiiiitioitii
koskevat vuodenvaihteesta alkaen
pitkiilti samat toimintapddomaa ja
vakavaraisuufta koskevat vaati-
mukset kuin tyoeliikeyhtioitiikin.
Asiaa koskevat eliikesiiiiti<ilain j a
vakuutuskassalain muutosehdo-
tukset annettiin eduskunnalle mar-
raskuussa.

Ehdotusten mukaan TE.L-eld-
kekassoille ja -sdiitiriille tulee toi-
mintapddomaa koskevat sddnnok-
set. Vakavaraisuusvalvonta jdrj es-
tetddn kuten tyoeliikeyhtioilliikin
niin, ettd siihen sisiiltyy hiilfys-

jiirjestelmii eli ns. early waming -
mekanismi, joka mahdollistaa ny-
kyistd aiemman puuttumisen siiiiti-
oiden ja kassojen toimintaan ja tur-
vaisi siten paremmin vakuutettujen
edut.

Toi mintapddomavaatimukset
olisivat riippuvaisia eldkekassan tai
-siiiiticin sijoitusjakaumasta, jolloin
sijoitusten erilaiset riskit tulisivat
otetuksi huomioon.

Ehdotukset liittyv[t kahteen
aiemmin voimaan tulleeseen koko-
naisuuteen, toimitusjohtaja Kari
Puron tyoryhmiin ja selvitysmies
Matti Louekosken ehdotusten poh-

tusvastuu. Se on tarkoitettu vakuu-
tettujen etuuksiin annettavien tu-
levien indeksikorotusten j aksotta-
miseen.

TWruxe* 29



Selvitysmies Tanskanen esittid:

Pienyritysten
tytinantajamaksujen
hoitamiseen helpotusta

Porasto -
palvelua kolme
vuosikymmenti

Alle kymmenen tyontekijZin yri-
tysten olisi voitava hoitaa TEL-
ennakkomaksut toteutuneen palk-
kasumman perusteella jo vuonna
1998 ja haluttaessa keskitettynd
palveluna. Lisiiksi tydnantaj avel-
voitteista informoimista olisi te-
hostettava ja niihin liittyvien oh-
jeiden ja lomakkeiden saatavuutta
helpotettava.

Vuonna 1999 olisi tyrinanta-
jamaksujen maksuaikoja ja -ch-
toja sekd palkkakiisitettii ja va-
kuuttamisvelvol I isuutta yhtcniii s-
tettdvd.

Ehdotukset sisdltyvdt selvi-
tysmies Asko Tanskasen raport-
tiin, joka luovutettiin sosiaali- ja
terveysministeri Sinikka Mcin-
kdreelle lokakuussa.

Selvitystehtdvdss6 on tarkas-
telt u ennakonpidiitystii. ty6nanta-
jan sosiaaliturvamaksua, tyotto-
myys-, tapaturma- ja ryhmiihen-
kivakuutusmaksua sekd tyoeldke-
maksua. Tehtiivii kohdistui alle 10
henkilcin yrityksiin. Tiillaisia
yrityksiii on 95 prosenttia Suomen
kaikista noin 200 000 yrityksestii.

Vuoden 1998 toimenpiteet

Alle 5 tyontekijiin yritykset voi-
vat ensi lr.roden alusta valita TEL-

ennakkomaksunsa perusteeksi
toteutuneen palkkasumman.

Selvitysmies esittaa jiirj estel-
mdn laajentamista viilittomiisti
koskemaan kaikkia alle l0 tyonte-
kijiin yrityksiii.

Tyovoima- ja elinkeinokes-
kuksille olisi annettava selkedsti
vastuu ty<inantajan velvoitteita
koskevan informaation jakami-
sesta sekd aloitteleville ett6jo toi-
rniville yrityksille. Keskusten hen-
kikikunnan pitiiisi olla pysyviiii ja
asiantuntevaa. Vastuu keskusten
henkikiston koulutuksesta ja sel-
kedn tietoaineiston tuottamisesta
olisi Eliikefurvakeskuksella, Tapa-
turmavakuutuslaitosten Liitolla,
Kelalla ja verohallinnolla.

Kouvolassa toimivan Pien-
tyonantajien Palvelukeskuksen
toiminta olisi laajennettava kos-
kemaan alle l0 ty<intekijiin yrityk-
si6. Toiminnan kohteena ovat ny-
kyisin alle 3 tyontekrliin yritykset
ja ty<inantajina toimivat kotitalou-
det. Palvelukeskus hoitaa tyonan-
tajavevoitteita keskitettynd palve-
luna maksua vastaan.

Tycinantajamaksujen hoita-
miseen tarvittavia ohjeita ja lo-
makkeita pitiiisi olla helposti saa-
tavilla. Vastuu sen valvonnasta
ol isi Eliiketurvakeskuksella.

Vuoden 1 999 toimenpiteet

Selvitysmiehen mukaan vuonna
1999 olisi yhtendistettdvii tyrin-
antajamaksujen maksuajat, mak-
suehdot, palkkakiisite j a vakuutta-
misvelvollisuus. Lisdksi olisi luo-
tava satunnaisesti tyontekijoitii
palkkaavia tyrinantaj ia varten yk-
sinkertainen TEL:n vdhimmdis-
turvan ja tapaturmavakuutuksen
kattava jiif estelmii.

Toimenpiteiden vaikutusten
seuranta olisi annettava Eldketur-
vakeskuksen vastuul le. Seurannas-
ta olisi raportoitava vuosittain so-
siaali- ja terveysministerirille.
Jos toimenpiteet eivdt helpota
riittiiviisti yritysten tycinantaja-
maksujen hoitamista, olisi selvi-
tettivd mahdollisuudet keskitet-
tyyn maksumenettelyyn.

Eliikekassojen ja eliikesiiiitioiden
oman palveluyritykscn Oy Poras-
to Ab:n toirninnan aloitlarnisesta
tulee joulukuussa 1991 kulu-
neeksi 30 vuotta.

Aluksi eliikekassojen ja elii-
kesddti<iiden palvelutoiminnasta
vastasivat yksityishenkil<it. Jo hei-
ddn aikanaan nahtiin tietoteknii-
kan suuri merkitys kdytdnnon pal-
velutoiminnan hoitamisessa. Kun
tietotekni ikkaan j oudutti in j atkos-
sa investoimaan yhd enemmdn, oli
sclvdd. end palveluja kdyttdvicn
eldkelaitosten piti ottaa laajempi
vasfuu toiminnan jatkuvuudesta.
Porastosta tuli 20 vuotta sitten pdi-
osin eldkekassojen ja eliikesiiiitioi-
den omistama osakeyhtici.

Eldkekassat ja -sdritiot ovat
tdrked osa suomalaista tydcl2ikcjiir-
jestelmiiii. I lman nditd instituutioi-
ta yksityiset eldkclaitoksct tuskin
olisivat lakisddteisen eldkcturvan
toimeenpanijoina.

Porasto on tdyden palvclun
toimisto. Sen asiakkaina on noin
kolmekymmenti eldkekassaa ja
cliike-siiiitiotii sekd muuta elike-
palveluja tarvitsevaa yritysti. Po-
raston jdrjestelmissd on 67 000
vakuutetun tycintekijiin ja yrittii-
jan ja 24 000 eliikkeensaajan tie-
dot. Eliikelaitosasiakkaiden yh-
teenlaskettu eldkevastuu on noin
20 miljardia markkaa.

Porasto palvelee tekemdlld
muun muassa eliikejiirjestelyjen
edullisuusvefiailu.ja, hoitamalla
eliikesiiiitioiden perustamisen sekd
osallistumalla eldkekassan tai elii-
kesddtion toiminnan pyorittiimi-
seen. Eldkelaitoksen toiminnoista
ainoastaan sijoituspalvelut jiiiiviit
valikoiman ulkopuolelle.

Poraston liikevaihto on l6
miljoonaa markkaa. Sen palve-
luksessa tyoskentclcc Oulunky-
ldssd sijaitsevassa loirnistossa
noin 40 henkiloii.
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Sosiaalisempi Eurooppa
antaa odottaa itseiiin
Suomen itsendisyyden j uhlarahas-
ton Sitran rahoittaman hankkeen
pohjalta on valmistunut erityis-
asiantuntija Matti Karin teos "So-
siaalinen Eurooppa ja Suomi
EU:n sosiaalipolitiikka Suomen
ndkokulmasta". Erityisasiantunti-
ja Matti Kari on toiminut pitkiiiin
Brysselissd Suomen pysyvdn edus-
tuston sosiaali- ja terveysasioista
vastaavana virkamiehend.

Teoksessaan Matti Kari kiisit-
telee Euroopan unionin sosiaalipo-
liittista ulottuvuutta laajasta ja
kriittisestii suomalaisesta niikokul-
masta kdsin. EU:ssa sosiaalipoli-
tiikka niihdiiiin yleensd vain fyo-
eldmdn siiiintelyjiirjestelmdnd,
mutta Suomessa puolestaan asu-
miseen liittyviinii jiirjestelmiinii,
joka muodostaa pohjoismaisen hy-
vinvointivaltion keskeisimmdn
ytimen.

Matti Kari nostaa teoksessaan
juuri tiimiin jiirjestelmien vdlisen
perustavanlaatuiscn eron esiin ja
pohtii eron vaikutuksia suomalai-

seen sosiaalipolitiikkaan. Selvim-
min Suomen ja EU:n sosiaa-
I ipol iitti sten j iirj estelmien vdlinen
ero ndkyy Karin teoksessa jiirjes-
telmien kattavuutta toisiinsa ver-
tailtaessa. Kun Suomessa koko
kansa on sosiaalipolitiikan piins-
sd, niin useissa EU-maissa sosiaa-
lipolitiikan piiriin kuuluu vain
tyossii kiiyvii osa vdcst<id.

EU:n sosiaalipolitiikan lisiik-
si teoksen avulla hahmottuu myds
kokonaiskuva EU:n pditoksente-
osta. silld teos pitdd sisdllddn vuo-
desta 1994 alkavan tarkan rapor-
toinnin ja kriittisen prosessikuva-
uksen Suomen EU-jiisenyyden al-
kutaipaleesta.

Matti Kari mielestd EU:n
sosiaalipoliittinen pddt<iksenteko-
jii{ estelmii on nstiriitainen. Lisiik-
si se vaikuttaa myos erittdin kaoot-
tiselta. llman nykyisen jiirjestel-
mdn dramaattista muutosta on Ka-
rin mukaan turha toivoa. ettd EU:n
yhteiseen sosiaalipolitiikkaan voi-
taisiin siirtyii viel6 vuosiin.

Tietokonepalvelun ia
TT Tiedon yhteishanke etenee

Vilma vauhdittaa tytikiertoa
eliikelaitosten vel ille

Tietokonepalvelun ja TT Tiedon
omistusjdrjestelyt toteutetaan pi-
kaisesti, edellyttiien tietysti, ettd
kaikki osapuolet hyviiksyviit sopi-
mukset, kertoo johtaja Kari Nie-
minen.

Tietokonepalvelun on tarkoi-
tus suunnata osakeanti TT Tiedol-
le. jonka jiilkeenTTTieto omistaa
Tietokonepalvelun osakepddomas-
ta 60 prosenttia ja iiiinimiiiiriistii 40
prosenttia. Tietokonepalvelun
muina osakkaina olisivat edelleen
E,ldketurvakeskus, LEL Tycieliike-
kassa, Maatalousyrittiijien eltike-
kassa j a Merimieseldkekassa.

Omistussuhteiden muutok-
sella halutaan tiivistiiii TT Tiedon
ja Tietokoncpalvelun yhteistyotii
ja sitd kautta vahvistaa Tietokone-
palvelua, sanoo Nieminen. Eliike-
laitoksille on tdrkedtd, ettd Tieto-

konepalvelu suoriutuu laajoista j a
vaativista systeemityotehtavistA,
joita lAhivuodet tuovat tullessaan.
Pidemmiillii tiiht5yksellii halutaan
myris turvata Tietokonepalvelun
kehittymismahdollisuudet am-
mattitaitoisena ja tehokkaana sys-
teem ifycipalvelun tarj oaj ana.

Tietokonepalvelun rooli tulee
edelleenkin olemaan tyoelAkejar-
jestelmdn tuntemukseen Perustu-
van systeemiryon tarjoaminen ensi
sijassa nykyisille asiakkaille. Kui-
tenkin yhteisty6 TT Tiedon kanssa
antaa hyvdt mahdoll i suudet tarj ota
esimerkiksi HPS-asiantuntemusta
ja -osaamista muillekin tahoille.
High Productivity System on oh-
jelma. jolla suunnitellaan ja toteu-
tetaan uudet jdqestelmiit.

Vuoden vaihteessa alkaa tycikier-
tokokeilu, jossa ovat mukana Val-
tiokonttorin Eliikkeet -yksikko,
Kuntien eldkevakuutus ja kaksi
TEl--yhtiotii, Ilmarinen ja Eliike-
Varma. Laajempaan kokeiluun ei
ollut kiiytiinnon mahdol lisuuksia.

Tyokierto jiirjestetiiiin j ulkis-
ten ja yksityisten eldkelaitosten
viilillii. Kukin yhtici sekii liihettiiii
ettdvastaanottaa I 2henkiloii,
joiden tyokierto kestdd viihintiiiin
1 1/2 kuukautta.

Tyokierto pohj autuu eldkelai -
tosten aloitteesta Eldketurvakes-
kuksessa toimineen tyoryhmiin
esitykseen. Tyoryhmiin tehtAvana
on ollut miettiii viimeisen laitok-
sen periaatteen toteutumisen (Vil-
man) aiheuttamaa koulutustar-

vetta, esimerkiksi ratkaisu- ja asia-
kaspalvelutehtdvissd toimiville.

Tyoryhmii on pitdnyt erittdin
hyviinii kouluttautumisen keinona
laitosten vdl ista tyokiertoa.

Eliikelaitoksilla on jo entuu-
destaan mytinteisid kokemuksia
sekh oman talon eri yksikoiden
ettdjonkin venan myos eri talojen
viil isestii tyciki errosta.

Kokeilusta saadut kokemuk-
set analysoidaan ja niistd kerro-
taan ensi syksynd. Tavoitteena on
kehiftaA toimiva tyokiertomalli,
josta olisi hytityii mahdollisim-
man laajasti eliikejiirjestelmiissii.
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A report on the suggested
reorganization of supervision
within the Finnish banking and
insurance sector was submitted to
the Ministry of Social Affairs and
Health this November. In the
report, it is proposed that a new
government controlled regulatory
authority is set up to oversee the
activities of banks, insurance
companies, and investment
companies. According to the
proposal, this regulatory body
shall take over the functions ofthe
present Financial Supervision
steered by the Bank ofFinland
and the Insurance Supervision
overseen by the Ministry of Social
Affairs and Health. Concentration
of supervisory power with one
authority is found to be the best
guarantee for neutrality and to
ensure availability of resources
and sufficient use ofthe resources
available. This notion is also
supported by experience liom
other Nordic countries. Further-
more, it is held that government
conffol ensures proper functioning
of the financial markets, which is
also recognized by intemational
rating agencies.

The reporr outlines the prime
functions of the suggested
supervisory authority. Its responsi-
bilities shall be to prevent risk
accumulation jeopardizing the
stability of the financial system,
ensure access to correct, adequate
and consistent information,
monitor the exclusive rights
systems forpayments and clearing
transactions, oversee adherence to
law and observance of the rules of
conduct laid down forthe
business, and protect the interests
of small customers.

The financial market is
characterized by swift develop-
ments. It is therefore held
important that all rhe institutions

producing or marketing financial
services shall be made subject to
supervision by the regulatory
body. In other words, banks,
providers ofcredit and other
flnancial sewices, insurance
companies. traders in securities.
insurance brokers, the Helsinki
stock exchange and othermar-
ketplaces for securities, insurance
policies, other financial instru-
ments or derivatives, financial
advisers and porlfolio managers,
investment fund and pension fund
managers, share issuers, professio-
nal financial intermediaries, and
the managers of book-entry
registers shall all be regulated by
this authority.

According to the proposal,
the regulatory authority shall be
kept separate from the depart-
ments within the Ministry of
Social Affairs and Health,
Ministry of Finance and Ministry
ofthe Interior responsible for
drafting laws, setting standards
and granting concessions and
licenses for the business. Its
independence shall be ensured by
legislating that operations shal1 be
financed by the financial instiru-
tions themselves.

As soon as it had been made
public, the report met with
criticism both from those present-
ly in charge of supervision within
the insurance industry and from
the representatives of the statutory
eamings-related pension scheme.
Representatives olthe pension
scheme were especially concemed
about the suggestion that the
regulatory authority should report
to the Ministry of Finance, which
has both criticized the premium
lending system for being too
generous and prcssed the pension
scheme to allocate pension assets
for various purposes when money
has been short.

Tarmo Pukkila, chief director
at the Ministry of Social Affairs
and Health, cannot think ofa
single reason why the supervision
olbanks and insurance companies
should be concentrated with one
body. He stresses the different
roles ofthe two activities: banks
are supervised to ensure a stable
fi nancial market, whereas
insurance companies are super-
vised for the legal protection of
the consumers. He also draws
attention to the statutory character
olthe bulk of the Finnish insur-
ance business, the purpose of
which is not to make profit.
Tarmo Pukkila is not too keen on
the establishment of a separate
supervisory office within the
Ministry of Social Affairs and
Health, eitheq as it would add to
the costs by an estimated FIM l0
million. He also looks back at the
10O-year-old tradition of the
insurance supervision and gives it
credit forhaving measured up to
its functions.

In l996,50,000persons
retired on statutory eamings-
related pension in Finland. Two-
thirds were between 55 and64
years ofage. Roughly 80%
received a pension prqected to
retirement age, whereas the
remaining 20% or so received a
pension based on the actual years
ofservice only. The average
monthly pension represented FIM
4,600; the average monthly
pension lor public-sector retirees
was somewhat higher, or FIM
5,200, and that ofprivate-sector
retirees somewhat lower, or FIM
4,500. The difference is mainly
attributable to the higher accrual
rate and the earlier introduction of
the public-sector pension scherne.

At the end of 1996, all in all
1.1 million persons drew some
statutory eamings-related pension

in Finland. The figure includes
both private-sector and public-
sector pensions payable in the
person's own right. A good third
ofthe beneficiaries were under 65.
Total outgo on statutory earnings-
related pensions amounted to FIM
53.5 million.

These figures are derived
from the first edition ofthe annual
publication "Benefi ciaries of
starutory eamings-related pension
in Finland" to be published next
January. It gives a full account of
statistics on statutory eamings-
related pensions. Some details on
newly retired persons drawing a
pension under the eamings-related
scheme are now published forthe
first time. Besides providing data
on pensioners and newly retired
persons by pension benefit, the
publication also includes details
on pension expenditure and
rehabilitation benefits. Sums of
pensions paid abroad by country,
and sums ofpensions paid to EU/
EEA nationals are also included.

Finland has passed legisla-
tion providing that equal rights to
supplementary pensions are
introduced for men and women.
In practice, this means introduc-
ing equitable pension ages for
men and women who are mem-
bers of a supplementary pension
plan. TheAct will take effect on I
December 1997 and will mean
that Finnish legislation complies
with the amendment to the Equal
Rights Directive adopted by the
EU in December 1996.

[-iju Puttonen
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Kiinan muurin aruoitus

II-

IYIIELAKE

Eetu luki sanomalehdestd, ettdjoku pankkiiriherra haluaa rakentaa
Kiinan muurin. Se jiii askarruttamaan Eetun mielt6. Eetu piti oikein
kaivaa vanha historian kirja esiin. Siinii kerrottiin, etti Kiinan keisa-
rit rakensivat muurin suojaamaan kalleuksiaan pohjoisen barbaareja
vastaan.

Mutta sitten tuli sellainen barbaari, jota muurit eiviit pysiiyttii-
neet. Tsingis-Kan puijasi muurinvartijan avaamaan portit. Keisarin
aarteet ryostettiin ja kansa pantiin polvilleen.

Eetu luki uudelleen lehteii ja mietti Kiinan muurin arvoitusta.
Kummalla puolella muuria pankkiherran aatoksissa olisi keisari aar-
teineen ja kummalla puolella vaanii paha barbaari. Ei selvinnyt se
asia, eikd sekddn mihin koko muuria oikeastaan tarvitaan. Vaikutti
jotenkin keinotekoiselta koko hanke.

Mutta onhan aika keinotekoinen se nykyinen Kiinan muurikin,
jota Pekingin turisteille ndytetddn, Eetu muisti yhtiikkiii. Maon kult-
tuurivallankumouksen aikana rakensivat vanhan muurin raunioi I le
piitkiin uutta ndkoismuuria turistien ihmeeksi.

Tiillii kulttuurivallank-umouksella oli kannattajansa koto-Suo-
messakin, joukossa oli myos herrasvden kasvatteja. Niissii piireissd
varmaan innolla seurattiin uuden Kiinan muurin pystyttiimistii. Ja
ties vaikka niistd ajoista olisi ajatuksenpoikanen jiiiinyt kytemiiin ja
ny pulpahtanut esille. Kukapa sita tietaa...

Ulkona vihmoi iikeii tuuli, mutta Eetun piiivii oli pelastettu. Ei
sitii kuka tahansa eldkeukko herrojen metkuja ymmdrrd, mutta nyt
selkesi Kiinan muurin arvoitus.

Eldke-Eettt
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