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Uusi TaEL ponnistaa
Henkiltisttitilinpaet6s r mika se on?



YUELAKE 4
97 sisHltti

Uusi TaEL ponnistaa nykyisen pohjalta. Toi-
mitusjohtaja Lauri Koivusalon mukaan lain
toimeenpano on tyolds toteuttaa, vaikka pe-
rusta on jo olemassa. Koivusalolla on TaEL-
eldkekassan toimitusjohtajana ptidvastuu uu-
den eldkelain toimeenpanosta ja uudistetun
eldkekassan toimi nnasta kiiytiinnossii.

ETK:N REKISTERIT UUDISTUVAT 6

Rekisteriuudistuksel la selkeytetddn tyoeliike-
laitosten ja Eliiketurvakeskuksen (ETK) vii-
listii tyonjakoa. Uudistus luo samalla tekniset
edellyrykset keskustietovarastojen pienentd-
miseen. Liihestyvii vuosi 2000 otetaan uttdis-
tuksessa huomioon ja se asettaakin tyon aika-
taululle takarajan.

rYc TUqTUANJ ESTELMAN TI ETO HALLI NTO
VALMISTAUTUU VUOTEEN 2OOO 20

Tyoeliikej iirj e stelmdd on kehitetty j atk u vasti.
Lainmuutoksissa kaikkien eldkelaitosten ky-
kyd palvelutoiminnan laadukkaaseen, muu-
tokset huomioon ottavaan jatkamiseen on pi-
detty itsestiiiin selvyytend. Vuoden 2000 huo-
mioonottaminen elSkkeiden atk-jrirjcstelmis-
sd on vaikeudeltaan monin.rutkaiseen lain-
muutokseen verrattava asia.

Valtion tAlq.usa rvioesitys 1 9.98..
ELVYTTAVA VAIKO KIRISTAVA? 22
Viime vuosina on korostettu valtion budjet-
tien elvyttdvdd vaikutusta. Se on yleensd saa-
tu aikaan lisdlainanotolla, iolla on pumpattu
sisiiiin ylimiiiiriiistii tahaa taloutta piristd-
miiiin. Melkein kaikkialla muualla yhteis-
kunnassa budjetit ovat tuntuneet kiristiiviltii,
koska ne ovat johtaneet niikyviin saast6toi-
miin.

AJASSA
PENTIKAI.N.EN PAALUTTI TEL.JARJ ESTELMAN
KESTAMAAN ISOTKIN PAINEET 10

Professori Teivo Pentikdisen mielestd on
hyodyllistii katsoa taaksepiiin ja sitd, mistd
palasista suomalainen eliikejiirjestelmd on
rakennettu ja miksi. Helppoa ja mutkatonta
periaatteiden ldpivieminen ei ollut, sillii sil-
loisessa Suomessa oli vahvoja voimia puo-
lesta ja vastaan.

PUHEENVUORO
TYOELAKETURVAN TASO VIELA HYVA 5

Suomen Kristillisen Liiton puheenjohtaja,
kansanedustaja Bjarne Kallis uskoo, ettii tyo-
eldketurvaan tehdiiiin vield huononnukisa,
mutta ne jdaneviit maltillisiksi lzihinnii poliir
tisista syist6. Eliikeliiiset muodostavat aina-
kin vuosituhannen alussa huomattavan po-
liittisen voiman, jota vastaan pddtdksente-
kr.liit eiviit rnielellddn ldhdc taistelemaan

TILASTOISTA POIMITTUA
ELAKKEELLE SIIBTYM ISTA ONNISTUTTUMYOHENTAMAAN 9

Llusia eldkkeitd on viime vuosina alkanut en-
tistd vdhemmdn. Vuonna 1996 elAkkeelle
siirtyvien mddrissd palattiin vuoden 1982 ta-
solle. Kehitys merkitsee samalla eliikkeelle
si irtymisidn kohoamista.

ITSE ASIASSA KUULTUNA
MITA TYOELAKEKUNTOUTUKSELLE
NYT KUULUU 16

Kuntoutusta korostavat tyoeliikelakien uudis-
tukset ovat olleet kdytossti runsaat puolitoista
vuotta. Lainsddddnnon ohella kehitykseen
ovat olleet vaikuttamassa monet kehittd-
misprojektit. Mutta kokonaisuutta ajatellen
ja kiiytiinnon kuntoutustyiistd katsottuna he-
rdh kysymys ollaanko nyt oikealla tiellii?

FAKTAA
TYKY-TOIM I NTA LUO ryYTWAISYYTIA
JA TUOTTAVUUTTA 12

Tyotiitekevii viiesto ikiiiinfyy nopeasti. Siitd
huolimatta ei yritysten henkilcist<in tervey-
dentila eikii myoskiiiin tyokyky aiheuta mer-
kittavia ongelmia, jos ymmdnetriiin tyoky-
kyii ylliipitiiviin toiminnan hyodyt. Henki lcis-
ton tyokyvystd huolehtiminen on ndhtdvd ke-
hittamistoiminnan ldht<ikohdaksi ja osaksi
yrityksen palvelukykyii ja tuloksellisuutta.

HENKILOST0TILINPAAT0S 14

Perinteinen tilinpiiiitos kertoo henkilostostii
yhdellii rivillii. henkiltistokustannukset. Pe-
rinteisen tilinpddtciksen puutteena on myos
pidetty sit6, ettd se antaa vain taaksepdin
suuntautuneen, historiallisen kuvan yrityk-
sest[. Tdstd syysta tilinpaiitostii tiiydentii-
mddn on alettu laatia henkilostotilinpiiiitok-
siii.

YRl.|TAJTEN PAKoLLISTA
ELAKEVAKUUTTAMISTA
UUDISTETAAN JA TEHOSTETAAN 'I8

Vanhentuneiden, eli yli viiden luoden takais-
ten, maksamattomien vakuutusmaksujen tu-
lisi pienentiiii yrittiijien eliikettii l. 1 . I 998 lu-
kien, ehdottaa YrittiijiimaksutyoryhmA I 996.
Lisiiksi se ehdottaa, ettd pakkovakuutukset
yrittajille otettaisiin vain kulumassa olevalle
ja kahdelle sitd edeltdneelle taannehtivallc
vuode1le.

su0M.EN S0SIAALITURVAS0PIIVIUKSET
JA IYOELAKETURVA 24
Valtioiden viiliselki sosiaaliturvasopimuksel-
la keskeisend tarkoituksena on kahdenkerlai-
sen vakuuttamisen estin.rinen ja ansaittujen
eldkkeiden maasta vicnnin mahdollistami-
nen. Sosiaaliturvasopirnus voi helpottaa
myos el[keoikeuden syntymistd, jos sen
edcllytyksenii on pitkii tyoskentelyaika.

AJASSA
TaEL-kassalla vaativa
MITEN SAADA UUSI
TOIMIMAAN
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Selvitysmies Bjom Wahlroos valmistelee ehdotusta vakuutus- ja
rahoitusvalvonnan tehostamiseksi. Hiinen toimeksiantoaan perus-
tellaan pankkien ja vakuutusyhtioiden tuotteiden samankaltaistumi-
sella sekii sillii, ettii lakien valmistelu ja niiden toteuttamisen val-
vonta pitiiisi eriyttiiii kauaksi toisistaan. Koska selvitystehtdvdn anta-
jataho on valtiovarainministerid, saattaa pankki- ja vakuutusval-
vonnan yhdistdminen sen alaiseen yksikk<idn olla eriis ratkaisumalli.

Pankkien ja vakuutusyhtioiden ta{oamat samankaltaiset tuot-
teet ovat epiiilemiittii tiirkeii liihtokohta selvitystydlle. Kuitenkin on
syytii tiedostaa selvitystehtiiviin liittymii yksityisen sektorin lakisiiii-
teiseen ty<ieliikevakuutrkseen ja sen ldhes 200 miljardin markan ra-
hastoihin.

Ty6elAkeyhtitiiden sijoitustoiminta on viime vuosina suuntautu-
nut yksipuolisesti ja varsin vahvasti valtion joukkovelkakirjoihin,
joiden miiiirii liihestyy jo puolta kaikista sijoituksista. Tiimii lainata-
pa on tyoeliikej2i{estelm?in kannalta turvallista ja tuottavaa. Valtion
kannalta tydeliikelaitos lainanantajana on hyvd senkin r.uoksi, ettd
valtion lainoja sosiaalivakuutusrahastoilta ei lueta velaksi Emu-
kriteerej ii laskettaessa.

Itse asiassa voidaan jopa sanoa, etta Emu-ke$oisuus saawtetaan
nimenomaan tyoeliikelainojen arulla. Tiihiin liittyy uhkakuva, etld
jatkossa tytieliikejiirjestelmdn lainanannon suuntaamiseen voi tulla
valtion taholta rajoituksia tai kiintioitii, varsinkin jos sijoitustoimin-
nan valvonta on liihellii valtion velkoja hoitavaa ministeriritii. Sen
ruoksi voidaan kysyii, voiko olla periaatteelliselta kannalta oikein,
ettd velallinen toimisi velkojan valvojana.

Tytreliike on tlirkein osa suomalaisen sosiaaliturvaa. Se, effli
tyrieliike on nimenomaan sosiaalivakuutusta eikii markkinataloutta
tuli todettua Euroopan unionin jdsenyysneuvotteluissa. Pankkitoi-
minnan ja sosiaalivakuutuksen valvonnan yhdistiiminen ei viilttii-
miittii olisi tdmdn sopimuksen hengen mukaista.

Tyoeliiketurvan historia ja kehitys perustuu kolmikantayhteis-
tytille, jossa osapuolina ovat ty<intekijtit, tydnantajat ja valtiovalta
edustajanaan sosiaali- ja terveysministerio. Malli ei viilttiimiittii toi-
misi yhtii hyvin, jos valtiovallan edustaja vaihtuisi tahoon, joka on
pitkiiiin suunnannut tytteliikejAdestelmd"dn ankaraa lffitiikkie. Tiima
on synnyttiinyt joillakin tahoilla epiiluuloja, joiden vaihtuminen
luottamukseksi ei onnistu piiiviissii parissa.

Laman opetuksia on ollut, ettii tytieliikejiidestelmdn valvontaa
tulee kehittiiii. Ndin on tehtykin, Pukkilan ja Louekosken selvitys-
miesraportit ovat antaneet tytille hyviin pohjan. Lainsii.iidiint<lii on
muutettu, eliikeyhtioiden riskinsietokykyii ja sen mittareita paran-
nettu, valvonnan resursseja lisiitty. Eri tyyppisten yksityisen sektorin
tyoeltikelaitosten taloudellinen valvonta on nyt yhteniiinen, kehitty-
vd ja uudistuva kokonaisuus. Sitii tulee pikemminkin vahvistaa kuin
hajottaa, sen kurssi on pidettiivii vakaana.
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Ia[l-elflclmssalla on uaatiua tGhlilufi:

Milen saada
uusl eHkelaft

I0imimaan
Uusi TaEL ponnistaa nykyisen pohjalta. TaEL
eli erdiden fyosuhteessa olevien esiintyvien
taiteilijoiden ja toimittajien eliikelaki tuli voi-
maan vuoden 1986 alusta. Sitd hoitamaan
perustettiin Esiintyvien taiteilijoiden elake-
kassa, jolla on oma hallintonsa, mutta joka on
ostanut eldketurvan toimeenpanon LEL Tyo-
eldkekassasta. LEL:n henkil<isto hoitaa
TaEl--tehfiviA ja LEL Tyocliikekassan toimi-
tusjohtaj a toimii myos Esi intyvien taitei lijoi-
den eldkekassan eli TaE,L-eldkekassan
toimitusjohtajana.

Tytistd aina eldkettd

Uudisfuksen jiilkeen yksityisen sektorin eld-
kevakuutuskenttd on aukoton. Uuden TaEL-
lain mukaan vakuutetaan kaikki lyhyet, alle
kuukauden mittaiset TELtycisuhteet, alle
TEL-rajatulon jiiiiviit kuukautta pidemmdtkin
tyosuhteet, kaikki kotitalouksien teettdmit
ty<it LEl-alojen ttiitd lukuun ottamatta sekd
aiemmat vanhan TaEL:n piiriin kuuluvat tai-
teilija-ammatit. Laki ei sen sijaan koske val-
tion ja kuntien lyhyitii ryosuhteita, jotka tul-
laan vakuuttamaan julkisen sektorin eliikela-
kien mukaan. Tosin julkisen sektorin palk-
kaamat esiintyvdt taiteih.lat vakuutetaan edel-
leen TaEL:ssa.

-Lyhyissii tyojaksoissa tytiskentelevdt
tyrintekijiit kokevat tietysti positiivisena, ettd
kaikesta heid?in tekemistddn tyostii kertyy
el2ikettii. Toki vuosiansiota on oltava tietty
miiiirii. Ty<inantajat taas saattavat nuihdii uu-
distuksen lisiiiiviin paitsi kustannuksia myris
hallinnollista tyotii, Lauri Koivusalo peruste-
lee uudistuksen merkitystd vakuutetuille ja
tyonantajille.

Kired aikataulu

Uudistuksen aikataulu on kire6. Lakiesitys
annetaan alkusyksystd, mutta laki vahvis-
tettaneen vasta loppuvuodesta. Voimaan se

tulee tammikuun alussa ensi vuonna.
Joudumme koko ajan seuraamaan. mis-

sd muodossa lainsiiiidiinto toteutuu. Valmiste-
lutyo on mukautettava sen mukaiseksi. Mei-
diin pitiiii valmistautua siihen, mitd laki sanoo,
eikii siihen, mitd on etukdteen ajateltu, Koi-
'r.usalo painottaa. Hdn kuitenkin uskoo, ettd
lainvalmistelu etenee kevddlla tyoryhmassA
suunniteltujen yleislinjojen mukaan ja ettii
muutokset ovat pikemminkin hienoviilausta.

Tyotahti kiihtyy syksyn edetessd. Heti
vuodenvaihteen jiilkeen vakuutusjdrjestel-
mdn on oltava valmis ottamaan vastaan en-
s i mmiii s i ii, patkatoista ken-wiii TaEL-vakuu-
tusmaksuj a. Atk-j arj estelmien on pystl.ttiivii
kdsittelemddn aiempaa suurempia tilitysm?iii-
rid. Ennen h-hetkeii lomakkeet on uudistetta-
va ja niiden jakelukanavat varmistettava, on
piiiistiivii sopimukseen maksujen vastaanotto-
pi steistii, on organi soitava koulutusta j a saata-
va tieto kulkemaan eri tahoille.

Vaikka soveltaminen aluksi saattaa tun-
tua vaikealta. yritykset varmasti oppivat uu-
den vakuutuskdytdnncin. Ne ovat tottuneet so-
siaalilainsiiiiddnn<in muutoksiin ja osaavat
hoitaa lakisiiiiteisid velvoitteita. Mutta miten
saada kotitalouksiin viesti siitii, ettii ne ovat
uuden TaEL :n edellyttdmdssi tyrinantaj a-ase-
massa, Koivusalo pohdiskelee. Hdn luottaa
vanhan TaEL:n perusjiirjestelmdn toimivuu-
teen.

-Uudistethrna se pystly palvelemaan
uutta lakia heti n.roden alusta, niin ettd vakuu-
tusmaksut saadaan sisddn. Ja se on tdrkeintd
aluksi.

Lomakkeet lfrhelle asiakkaita

Ensi vuonna vakuutus koskee kaikkea tyo-
suhteessa teetettyd tyota. Kotitalouksien ja
muiden tyonteettiijien on maksettava TaEL-
maksu ensimmdisestd markasta ldhtien, vaik-
kei esimerkiksi vero.ja ia muita lakisiiiiteisiii
maksuj a tarvitsisi maksaakaan.

-Meidiin on saatava lomakkeemme asi-

-Meilld on edesse
vaativa tehtdvd saada

vakuuttamisviesti
kulkemaan lyhyita tdita
teettdvi I le yksityisalojen

yrityksille ia kotitalouksille
ja saada vakuutus

toimimaan.
I

Lain toimeenpano on
tytiltis toteuttaa, vaikka
perusta on io olemassa

nykyisessd TaEL-
jdriestelmdssdn pohdiskelee

toimitusjohtaia
Lauri Koivusalo.

Hiinelld on TaEL-
elflkekassan

toimitusjohtajana
pddvastuu

uuden eldkelain
toimeenpanosta ia

uudistetun eldkekassan
toiminnasta
kdytdnntissd.
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akkaiden ulotfuville. Haemme jakeluteiksi
sellaisia paikkoja, joissa ihmiset kiiyviit, Koi-
wsalo sanoo. Hdnen mukaansa tyonantajan
asema saattaa syntyii hyvinkin lyhyestii tyon-
teosta. Jos esimerkiksi nuoripari palkkaa lap-
senvahdin kaitsemaan lapsia illaksi, palkan 1i-
sdksi on maksettava vakuutusmaksua.

-Onhan tiimii jiirjestelmi tavattoman
ty<ilds toteuttaa, jos pyrkii vakuuttamaan kai-
ken ty<irnteon. Tekniikka pitiiisi saada mah-
dollisimman joustavaksi. Tiirkeiiii on, ettd ih-
miset ylipiiiitiiiin tietiiviit ja mieltiiviit, ett2i hei-
ddn teettdmdnsii tyci on tyotii, josta pitiiii mak-
saa eldkemaksut.

Koilusalo korostaa sitii, ettii nykyaikana
tiiytyy asioita voida hoitaa puhelimella, fak-
silla ja muilla uusilla viilineillii.

-Meidiin systeemimme on asettanut va-
kuutusmaksun maksajalle velvoitteen. Laki
sanoo, ettd maksu on maksettava ja tilitystie-
dot toimitettava eldkelaitokselle miiiiriipiii-
vddn mennessii. Niin se on myos jatkossa.
Tiihtiiiimme kuitenkin siihen, ettii asiakkaan
niin halutessa voimme suullisen ilmoituksen
perusteella laskuttaa TaEl-maksun hiineltii
toimituskulut veloittaen.

Laskutussysteemi tuskin ehtii kiiytoon
heti ensi tammikuussa, mutta uudet palvelut
ovat kehitteillii. Ne helpottavat aikanaan asi-
ointia ja tehostavat maksun saantia.

Pyrimme yksinkertaistamaan vakuutta-
mista niin paljon kuin mahdollista. Siinii ei
saisi tuhraantua tilittiijiiltii liikaa aikaa ja vai-
vaa-

Lomakkeet uusiksi

Samalla maksu- ja tilitystietolomakkeella ti-
litetiiiin edelleen ensi ruuonna sekii TaEL-
ett2i LEl-maksut. Lomakkeet uusitaan mah-
dollisimman selkeiksi.

Tiirkeiiii on, ettd asiakas vetdd rastin oi-
keaan ruutuun, eikd maksa TaEL:n sijasta
LEl-maksua tai pdinvastoin. Maksuprosentti
on ensuururnen.

Edelleen siiilyy se piiiisiiiinto, ettd vakuu-
tusmaksut maksetaan kuukausittain uudelle
Esiintyvien taiteiluoiden ja eriiiden erityis-
ryhmien eldkekassalle, TaEl-eldkekassalle.
L?ihtokohtana on, ettd tyonantaja antaa tilitys-
tiedot ja maksaa vakuutusmaksut viimeistddn
palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. pai-
vdnd.

Lomakkeille ja esitteille laaja jakelu

Maksu- ja tilitystietolomakkeita saa nykyi sin
vain TaEL:n ja LEL:n kanssa maksuliikenne-
sopimuksen solmineiden kahden pankkiryh-
mittymiin eli Meritan, osuuspankkien ja
OKO:n konttoreista. Vakuutusmaksuja voi
maksaa mihin tahansa pankkiin, mutta vain
sopimuspankeilla on velvollisuus pitiiii lo-
makkeita saatavilla ja liihettiiii tyontekijiikoh-
taiset tilitysluettelot TaEL-eldkekassaan.

-Neuvottelut lomakkeiden ja esitteiden

saamisesta esimerkiksi postikonttoreihin ja
vakuutusyhtioiden konttoreihin ovat kesken.
Yhteistycikumppania on haetlu myos tyovoi-
mahallinnosta.

TaEL:n mddrdt kasvavat

Nykyisin TaEl-vakuuettuja on l3 000. Uusi
laki merkitsee arvioiden mukaan noin
150000 uuden tycintekijdn vakuuttamista ja
periiti 400 000 uutta tyosuhdetta. Hyvin suuri
miiiirii niiistii on sellaisia tycisuhteita, jotka
kestdvdt muutamasta funnista muutamaan
piiiviiiin. Tarkkaa miiiiriiii ei kukaan vield tie-
dii. TaEl-palkkasumma vuonna 1997 on va-
jaa 700 miljoonaa markkaa, ja se kasvaa uu-
distuksen myritd noin miljardilla markalla.
Maksutuloa kertynee ensi vuonna arviolta
270 miljoonaa markkaa nykyisen 100 miljoo-
nan markan sijasta.

Uudistus moninkertaistaa kdsiteltdvien
tapausten mddrdn. Tyoryhmiimietinnrissd on
esitetty, ettd hallinto- ja toimeenpanokulut
kasvaisivat jiirjestelmiiiin liittymiskulujen
kanssa karkean arvion mukaan 20 miljoonalla
markalla. Se on 2,5 prosentia TaEl-aloilla
kertyviistii palkkasummasta.

Uusi el2ikekassa ei endd ole leimallisesti
pelkiistiiiin taiteilijoiden eldkekassa.

Ensi vuoden alusta TLEL
on yleislah, jonka piiriin
kuul uvat h ikk TE L-a lojen
ly hyet tyd suhteet perint eis ten
taiteentekij diden, to imittaj ien
j a nriyttelij diden lis ciksi

Ensi vuoden alusta ThEL on yleislaki,
jonka piiriin kuuluvat kaikki TEl-alojen ly-
hyet tyrisuhteet perinteisten taiteentekijoi-
den, toimittajien ja niiyttelijoiden lisdksi,
Koivusalo luonnehtii.

On arvioitu, ettd kolmannes uuden lain
pi iri in tulevista tyontekrjoistd tyoskentelee ra-
vintola-alalla. Paljon lyhyitii tyosuhteita on
myos monilla muilla palvelualoilla, muun
muassa kaupan palveluksessa, kiinteiston-
hoito- ja siivousalalla, atk-tdissa, opetusalalla,
terveydenhuollon palkkalistoilla ja toimisto-
toissii.

Varsinkin nuorilla patkifteinen tyrisken-
tely on nykyisin yleistii. Heillii tiimiintyyppi-
nen ty<iskentely tullee vastaisuudessa vakiin-
nuttamaan paikkansa tai jopa lisddntymdSn,
toimitusjohtaja Lauri Koirusalo uskoo.

Haastattelu:
Riitta Heinonen
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Rtieltiketurvan
taso vielii hyvii

maltil I iset heikennvkset
mahdollisia 

t

BJARNEKALLIS
Kansanedustaja

Suomen Kristillis en Liiton
puheenjohnja

J

Kansalaisten elSketurva parani
1960- ja 70-luruilla huomatta-
vasti. Uusia lakeja syntyi ja van-
hoihin lisiittiin erilaisia etuja.

Lyhyessii ajassa TEL:a tiiy-
dennettiin leskenja lapsen el6ke-
edulla ja tytittdmyyseliikkeellii.
Jiirjestelmiin kehitrdminen ei tie-
tenkiiiin ollut ilmaista, vaan eldke-
vakuutusmaksu nousi samassa tah-
dissa. Verraten hyvii tyrillisyysti-
lanne ja taloudellinen kasvu mutta
ennen kaikkea edullinen ikiiraken-
ne tekiviit kaiken tiimiin mahdolli-
seksi.

Tilanne on ldniidn aivan toi-
nen. Ik[rakenne on eliikkeitii aja-
tellen epiiedullinenja pahenee ko-
ko ajan. Tyollisyystilanne on vai-
kea ja taloudellinen kasvu kiiiintyi
90-luvulla miinusmerkkiseksi,
josta se kuitenkin onjo korjaantu-
nut. Uusi tilanne pakotti pahttbjie
tekemiidn muutoksia eliikej?irjes-
telmiiiin.

Eliikeliiiset ovat yleisesti ot-
taen varsin tlrytyviiist.ii vdked. He
ovat laaj asti j iirj estiiytyneet j a aika
hyvin myos onnistuneet valvo-
maan etujaan. Tiimiijohtunee siitii,
ettd suomalaiset eldkkeensaajat
ovat valveutuneita. Heillii on ko-
kanuksia todella vaikeista ajoista,
eiviitkii he niiin ollen ihan pienestd
valita. Ylivoimaisesti suurimpana
eptikohtana he pitiiviit eldkkeen-
saajien korotettua sairausvakuu-
tusmaksua. Tiimii epiikohta tulee-
kin korjata heti.

1990-luvulla tehtyjti heiken-
nyksiii nykyiseen mutta ennen
kaikkea tulevaan eldketurvaan on
perusteltu eliikepommilla, joka
muuten riij iihtiiisi suurten ikiiluok-
kien siirtyessii eldkkeelle ensi vuo-
situhannen alussa.

Kaikki tehdyt ratkaisut eiviit
kuitenkaan ole olleet heikennyk-
si6, vaan huomattavia parannuk-
siakin on tehty. Tietenkin on myos
niin, ett'd tietfy lainmuutos koe-
taan toisissa piireissi huononnuk-
sena ja toisissa taas parannuksena.
Yksi tiillainen on ollut eldkkeen
tason mddrdytyminen kymmenen
viimeisen tyowoden mukaisesti
entisen neljdn woden sij aan.

Ty<ieliikteiden yhdenmukais-
taminen on merkinnyt eliikeiiin
nostamista monen ammattiryh-
miin kohdalla. Virkamiesten teo-
reettinen enimmdiseliike onjonkin
verran laskenutja niin sanonut piit-
ketyot alkavat kartuttaa el?ikettii.
Viime vuosina on tullut aika pal-
jon huomattavia muutoksia eldke-
siiiinndksiin.

Kuten edellii totesin, kansa-
laiset eiviit ole kovin voimakkaasti
niiifd muutoksia vashrstaneet, kos-
ka ilmassa on liikkunut sellainen
tunne, ettii vielii lisii?i heikennyksiii
on tulossa. Tdmd on taas lisiinnyt
kansalaisten kiinnostusta hankkia
lisiieliiketurvaa vapaaehtoisista
eliikevakuutuksista.

Epiiedullinen ikiirakenne ja
kilpailun kiristyminen johtanevat

ensi vuosituhannella pakollisen
tydeliiketurvan tarkistuksiin. Eriii-
den laskelmien mukaan eliikkei-
den nylqrtason siiilyttiiminen edel-
lyttiiisi maksujen korottamista yli
50 prosentilla. Maksujen siiilyttii-
minen johtaisi vastaavasti eliikkei-
den tason ldhes vastaavan suurui-
seen alenemiseen.

Muutoksia tulee varmasti,
mutta huononnukset jiiiineviit mal-
tillisiksi liihinnii poliittisista syis-
te.

Eliikeliiiset muodostavat aina-
kin vuosituhannen alussa huomat-
tavan poliittisen voiman, jota vas-
taan piiiit<iksentekijet eivet mielel-
liiiin liihde taistelemaan. Siksi ole-
tettavasti tullaan noudattamaan sa-
moja periaatteita kuin ttih?inkin
mennessd eli huononnukset tule-
vat koskemaan ptiiisiiiinttiisesti
vasta myrihemmin eliikkeelle siir-
tyviii. Tiimii ede sauttaa viilttiimiit-
trimien muutosten liipimenoa ja
johtanee mytis siihen, ettii yksityi-
nen eliiketurvaj iirj estelmii yleistyy
ja kehittyy.

Vapaaehtoisesti varhaiseliik-
keelle siirryvien eldkkeiden tasoa
tullaan todenn[koisesti alenta-
m€ulrl.

Eriffisesti verotuksellisesti
yhteiskunnan tulisi mieluummin
edistdii kuin vaikeuttaa vaihtoeh-
toisia eliiketurvajii{estelmiii. Suo-
messa pitkiille vietyii individualis-
tista (lue myos itsekiis) eliiketurvaa
tulee kehittiiii enernmiin perhekoh-

taiseksi turvaksi. Kohtuullista ja
oikeudenmukaista olisi esimerkik-
si avioliiton purkautuessa jakaa
puolisoiden siihen saakka hankki-
mat eliike-edut tasan molempien
kesken.

Yksi suuri kysymys liihiwo-
sina on eliikerahojen valvonnan
kehittiiminen. Tirnnetusti tuotto
tahtoo koneloida riskin kanssa ja
paremman tuoton periissd juokse-
vat yhtidt ottavat enemmdn riske-
jii. Huonosti toiminut pankkien
valvonta oli osasyy syviiiin pankki-
kriisiin,jota vastaavaa ei vakuu-
tusalalla saatulla.

Yleisesti toteaisin, ettii mikii-
li tyoeliikejerjestelmd kehittyy
edellii kuvatulla tavalla siten, etld
vaihtoehdot listiiintyviit samanai-
kaisesti kuin valvontaa pamnne-
taan, pienet heikennykset pakol-
listen eliikelakien puolella keste-
t2i5n varsin hyvin.

Eliiketurvasta johtuvien kus-
tannusten osittainen siirtiiminen
tyonantajalta edrursaajalle paran-
taa myos kilpailukykyiimme, joka
on meille viilttiimiitont?i. Kaikissa
uudistuksissa on tiirkeiiii huolehtia
siitd, ettei viiliinputoajia p?iiise
syntymiiiin. Kun ndmii asiat pide-
tiiiin mielessii, voimme luottavai-
sesti katsoa tulevaisuuteen.
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Iauoitteena uirheeltomyys ia msiailmisuus

HIIilUNMffi$[UffiTil
telrisle li u u d islu k$essa

Uudistuksen laajuutta on vaikea konkreti-
soida, mutta ty<imiiiirriltiiiin se on tavattoman
iso uudistus koko tyoeliikejdrjestelmdssd. Jo-
tain kuvaa antaa se, ettii Eliiketurvakeskuksessa
(ETK) ja Tietokonepalvelussa siihen on osal-
lisfunut jo useamman vuoden ajan muutamia
kymmeniri henkiloitii ja osallistuu vield vuosia
tiistiikin eteenpdin. Mutta kuinka paljon kukin
eldkelaitos uudistukseen on panostanut, siitd
minulla ei ole tietoa. Varmaan se on yhteensd
paljon enemmdn, ETK:n johtaja Kari Niemi-
nen arvlot.

Samassa yhteydessii tehdiiiin myos kaikki
vuoden 2000 ETK-jii4estelmdn vaatimat muu-
tokset.

Kaikki rekisterit uusitaan

Rekisteriuudistuksessa kaikki ETK:n keskei-
set perusrekisterit muuttuvat. Tyoskentely ko-
ko tyoeliikejiirjestelmdssd tulee perusteellisesti
muuttumaan. Tosiaikaisuutta ei voida toteut-
taa vanhoihin eriipohjaisiin jdrjestehniin. Kei-
noksi on valittu sanomapohjaisuus: se mahdol-
listaa tosiaikaisuuden ja ETK-toimintojen
upottamisen joustavasti osaksi eldkelaitosten
omia jii{ estel mid. Samalla eriipohj aisi in j iir-
jestelmiin perustunutta tytieldkelaitosten ja
ETK:n vzilistii tyonjakoa on tarkasteltu uudel-
leen.

Ensimmdisessd vaiheessa uusitaan sekh
eldkehakemusten ettd -pddtcisten kiisittely,
joihin rakennetaan Vilma-valmius, otetaan
huomioon vuosi 2000 sekii mahdollistetaan
tosiaikaiset palvelut erdkdsittelyn rinnalle.
Sen jdlkeen on worossa tyrisuhderekisteri ensi-
sijassa vuoden 2000 muutosten takia. Samalla
siihen rakennetaan myris valmius siirtyii tosiai-

kaisiin palveluihin vuoden 2000 jiilkeen.
Ti.rkirekistereistd henkikirekisteri uusi-

taan osittain juuri sen takia, ettd perusrekisterit
uudistuvat, osittain Vaest6rekisterikeskuksessa
meneill66n olevan VT 2000 atk-hankkeen ta-
kia. Hanke muuttaa jossain mddrin Vdest<ire-
kisterikeskuksen palveluita, N ieminen toteaa.

-Toinen liitdnndismuutos tehdddn van-
haan vireilldolorckistcriin. Eldkehakemus-
tiedot eriytetddn omaan tietovarastoonsa. Va-
kuuettuja koskevat muutoksenhaku- ja selvit-
telytiedot siinetddn puolestaan asianhallin-
taan. Siltd osin kuin asianhallinnan muutokset
liittyviit eldkehakemus ja -piiiitosrekisteriin,
uudistukset tehdiiiin lokakuuhun I 998 mennes-
sd, osa muutoksista tehdiiiin tyosuhderekisterin
uudistamisen yhteydessii eli lokakuuhun 1999
mennessd.

Yhteinen laskentaohjelma

Kari Niemisen mukaan muutoskokonaisuu-
teen liittyy myos ldheisesti eldkelaitosten yh-
teinen el6kkeenlaskentaohjelma. Sen ideahan
on, ett6 kaikki laitokset laskevat eldkkeet sa-
malla tavalla. Laskentaohjelma tullaan otta-
maan kdyttririn todenndkoisesti asteittain. ETK
ottaa sen kiiyatoon lokakuussa 1999.

Laskentaohjelma on monimutkainen ko-
konaisuus. Se on kuitenkin vdlttdmdton esi-
rnerkiksi Kuntien eldkevakuutukselle ja Val-
tiokonttorille yksityisen puolen eliikkeiden
laskemiseksi silloin, kun Vilma on tosiasia.

Aikataulujen on pakko pitea

-Aikataulu on kired erifvisesti lokakuussa

I 998 kayttdonotettavien muutosten osalta. Ai-
kataulun kireyttii lisdd se, ettd kyseessd on hy-
vin laajat tietojii{estelmat, joihin tehdiiiin
suuriakin atk-muutoksia, ja joissa on mukana
monia osapuolia kuten eldkelaitokset ja Kela,
Nieminen painottaa.

Jdrjestelmien testaaminen ja kiiyttoon-
otto on erityisen tyoliistii. Testaaminen alkaa
cldkelaitosten kanssa ensi luoden alussa ja
kestdd toukokuun loppuun. Senjdlkeen testei-
hin tulee mukaan myos Kela.

Kiiytiinnossii tdmd merkitsee sitd, ettd
myos eliikelaitosten omien jiiq'estelmien pitiiii
olla kunnossa testausten alkaessa.

Eliikehakemus- ja piiiit<isasioiden on
pakko olla valmiit lokakuussa 1998, koska
olisi tiiysin mahdotonta ottaa niitd kaytdon
samanaikaisesti ty<isuhderekisterin vaatimien
uudistusten kanssa. Kukaan ei pystyisi testaa-
maan eikd hallinnoimaan niitii yhdessii. Siksi
aikataulut ovat rikkumattomia eikd niissd ole
neuvotteluvaraa.

Paperitulostukset hdvidvdt

Tdhdn saakka pddosa tietojen vdlityksestd on
tapahtunut ns. erdkdsittelynd: eldkelaitokset
ovat saaneet ETK:lta haluamiaan atk-tulos-
teita ja ne ovat toimittaneet ETK:11e vastaa-
vasti erind kaikki tiedot, jotka ETK on siirtiinyt
tietovarastoihin. Muutoksen jiilkeen eliikelai-
toksilla on mahdollisuus kyselld ja piiivittiiii
tiedot ajantasaisesti omista jdrjestelmistddn.

Jatkossa otamme vastaan tietoja vain ko-
neel li sesti. Paperi I i ikenne tulee periaatteessa
poistumaan. Kiiytiinn<issii se ei poistu ihan
kokonaan : Pienet eldkesddtiot ja -kassat, joiden
ei ole mahdollista tehdii rekisterimuutoksia,
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voivat ldhettdd ja saada tiedot meiltii entiseen
tapaan, Kari Nieminen vakuuttaa.

Keskustietovarastot pienemmi ksi

Rekisteriuudistukseen liittyy tietologistisesti toi-
nen varsin iso muutos. Sen mukaan yhteydet
Kelan ja tyoeldkelaitosten viilillii hoidetaan tie-
tyiltii osin niin, ettd ainoastaan sanoma, jonka
Kelan jii{estelmii lZihettiiii, reititet66n ETK:n
kautta eldkelaitosten jdrjestelmille ja vastaavasti
eldkelaitosten jii{estelmistii Kelan jii{ estelmiille.
ETK toimii ikiiiinkuin postikonttorina - sano-
mia ei varastoida ETK:n tietovarastoihin. El6ke-
laitosten jiirjestelmiit keskustelevat ETK:n
v?ilityksell[ Kelan jii{estelmien kanssa samoin
kuin ne keskustelevat ETK:n omien rekis-
terijiirjestelrnien kanssa.

Tietojen reititys eldkelaitosten ja Kelan
viilillii mahdollistaa sen, ettd ETK:n keskus-
tietovarastoja voidaan pienentdd ja niihin tal-
lentaa vain valftemettdmat tiedot.

Tavoitteena vi rheettdmyys

Nykyisin elikelaitokset liihettiiviit ETK:n re-
kistereihin jatkuvasti tietoa. Virheitii loyde-
tiiiin ja niitii korjaillaan jiilkikdteen.

-Muutoksen j Slkeen eldkelaitokset tietoa
syrittdessidn tai sitii liihettiiessddn saavat rneil-
td samalla kontrollin, jolla virheellinen tieto
palautuu. Ndin se, joka asian parhaiten tuntee,
tekee automaattisesti ja viilittomiisti korjauk-
set, ja tiedot saadaan heti oikeina tietovaras-
toon. Tavoitteena on nopeuttaa ja viihentiiii
olennaisesti virheiti, Kari Nieminen kitelttiiii.

Johtaja Kari Niemisen mukaan ETK:n rekis-
teriuudistus mahdollistaa sen, ettti jrirjestel-
nrcici pvstlttcir)n tcist' edes kehitttimcirin. Uudis-
tus on myis edellytys Vilman kriyttdonotolle.

Sddsttijdkin jonkin verran

Siitistojii saadaan, kun tietojen siirtdminen
yksinkertaistuu. Uudistus antaa mycis hyvdt
mahdollisuudet tycin rationalisoimiseen sitd
mukaa kuin eldkelaitokset muuttavat omia jdr-
jestelmiiiiin.

Henkil<isiiiistojd uudistuksella tuskin saa-
taneen. ETK:n tietopalvelussa tehddiin nyt jon-
kin verran sitii fydtii. joka siirtyy tai on siirty-
mdssi eldkelaitoksiin. Koska lomakkeiden kii-
sittelyst[ pyritddn eroon, tiedon tallentaminen,
ldvistdminen vdhenee.

-Vaikuttaako se suorastaan tycimddrddn,
on vaikea sanoa. Mutta tyrin kuvat voivat
muuttua. Rekisterien rutiinimaisen piiivittii-
mistyrin osuus pienenee ainakin niin toivo-
taan. Ehkd samanlaiset tyot vdhenevdt myris
eliikelaitoksissa, Nieminen pohtii.

Elii kelaitoksille kdfitil i ittymd

Kun paperitulosteet poistuvat eikd lomak-
keilla endh oteta tietoja vastaan, eldkelaitosten
tdytyy rakentaa kiiytiijilleen ja omiin jiirjestel-
miinsd palvelut, jotka keskustelevat ETK-jiir-
jestel mien kanssa. Eliikelaitokset joutuvat ra-
kentamaan itselleen vdhintddn kiiyttoliitry-
mdtasoiset palvelut. Koska rekisteriuudistuk-
sen yhteydessd koko tietosisdlto muuttuu, eld-
kelaitoksille ei pelkkii kiiyttoliittymii riitii,
vaan heiddn on tehtava muutoksia myos omiin
jii4'estelmiinsii.
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l0r(Arruu ru98
Eliikehakemus- ja piiiitiistiedot:

Kaikki ETK:n palvelut muuttuvat:
- uudet rekisteniinti-, tietopyyntri-, vastaus- ja hiilytyssanomat
- 327 }-na1,totj a vanhat eldketapahtumailmoitustietueet
ja -lomakkeet jiiiiviit pois kiiyostii

Kansaneliketietoj en viilitys
Tiedot suurelta osin suoraan Kelan tietovarastoista
Osa muutoksista toteutuu vasta vv. 1999 2000

Muutoksenhaku- ja selvittelytiedot
ETK:n asianhallinta laaj enee vakuutettuihin:
- uudet rekisterointi-, tietopyynto-, vastaus- ja hdlltyssanomat

327 0 -na1aofioi stuvat kAlt6sta

ETK:n tietojenantopalvelut
Nykyisestii tyrisuhde/suorasiirto-otteesta poistuvat
eldkepddtris-, -hakemus sekd muutoksenhaku- ja selvittely-
tiedot. Ne saadaan omilla palveluilla.
Nykyinen eldketapahtumaote jiiii pois kiiy<istii

lolaluu 1990

Ansaintatiedot (tytisuhderekisteri)
Rekisterointiin sanomavalmius vaikka rekisterointi hoidetaan erdnd
327 0 -ndytot siii lyviit

ETK: n tietojenantopalvelut
Yhteinen elhkkeenlaskenta kiiytoon ETK:ssa
Tycisuhde/suorasiirto-ote seka tyontekijdn ote muuntuvat Vilman
tarpeita vastaaviksi

Uuoden 2000 itllreen
Ansaintatiedot

Tosiaikaiset rekisterdinti- ja tietojenantopalvelut myos tyosuhdetietoihin

Euron tarpeet otetaan huomioon
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Tytiniako selkiWy
Rekisteriuudistus selkeyttdii ETK:n ja eliike-

Suunnitelmat yhteistytissd laitosten viilistii tycinjakoa.
-Eldkelaitosten vastuu tietojen oikeelli-

Koko suunnitteluvaiheen ajan on tehty yh- suudestakorostuu,koskatdst'edesvirheetkor-
teistyotii eldkelaitosten kanssa. ETK:n ja eld- jataan niiden kihteellii. ETKpuolestaan keskit-

Tyrieliikelaitosten tycimddrii riippuu hei-
ddn tekemistSdn ratkaisuista. Uuden jades-
telmdn antamien mahdollisuuksien, esimer-
kiksi ajantasaisuuden, tdydellinen hyviiksi-
kaytto elakelaitoksissa kestdnee vuosia.

Myos Kela joutuu muuttamaan rekisterei-
tiiiin ETK:n uudistuksen yhteydessS, vaikka-
kaan se ei tee niitd ihan samanaikaisesti. Tdsti
syystii p?iiikiiyttocinottoaikojen lisiiksi on ole-
massa pienempid muutosvaiheita, j otka liitty-
vdt useimmiten juuri Kelan jiirjestelmiin.

l(uflim df,Guafiuut$
l0uhhfumaia Pau[ ]lruhse'

EAIF$amDo
hntflia frla I(ohonm'

kelaitosten johtajista koostuva tietohallinto-
ryhmi valvoo ja seuraa muutosta. Kelan kanssa
on omat tyoryhmiit, joissa on mukana myds
eldkelaitokset.

Yhteistyossii on myos tarkoitus viedii liipi
uudistuksen vaatima koulutusohjelma niin
ETK:n, eldkelaitosten kuin Kelan henkilokun-
nallekin.

tyy virheiden ennaltaehkiiislyn, neuvontaan ja
erikoi sosaami sta vaativien ongelmatilanteiden
selvittdmiseen. Myoskiitin ETK:n rekisterit ei-
vat elakelaitosten ndkokulmasta ole endd kaik-
kien tietojen kyselypaikka, kun ne kommuni-
koivat suoraan Kelan kanssa. Myris se on
erddnlainen tyonjaon muutos, johtaja Kari Nie-
minenvahvistaa.

Belisteiluudislus meililniiuii aslcl eteenRilin

Haastattelu:
Marja-liisa Takala

Kuva:
Jouko Laitinen

muudesta todettuihin tai suunniteltuihin uu-
siin tehtaviin. Kiiytiinnossii on kuitenkin todet-
tava, etld ehdottomaan takarajaan perustuva ai-
katualu on lyhyt.

Ilmoitustekniikka on ollut vanhallaankin
hyvdd asiantuntemusta vaativa. Kun nyt tarvi-
taan uuden kiisittelylogiikan opettelua, oman
tietojii4'estelmdn mukauttamista tdh[n, koo-
distojen muutoksia, vastaanotettavan tiedon
rakenteen hallintaa, virheellisten ilmoitusten
kiisittelyrutiinien rakentamista ja mitii tiihiin
nyt muuta kuuluukaan. niin osaamisen tulee ai-
katauluun ndhden osua kohdalleen kerralla.

Vaikkei ny.t seisotakaan Toiveiden ldhteen
reunalla, niin ehkii liihinnii sydiintii olevat pari
ajatusta voi kuitenkin todeta: nykyiset tiedok-
siotteet ovat toimineet erinomaisesti - muutos
ei niiyttiiisi tuovan ainakaan meiddn kAytds-
simme palveluetua - ja nykyisen koneellisen
suorasiirto-otteen, joka menee suoraan sellaise-
naan j [rjestelm[mme pureksittavaksi, toivoisi
jatkavan eldmid ruoden 1998 jiilkeenkin.

ETK on rakentamassa mittavaa ja laajalle vai-
kuttavaa rekisteriuudistusta. Muutostyd vaa-
tii niin ETK:n kuin yhteistyoosapuolten tie-
tojiirjestelmissd runsaasti tyotii. Uudessa jiir-
jestelmdssd rekistereitd ei "katsella", tiedot
vain vaihtuvat systeemien kesken. Uudista-
mistyon liihtokohtaa on pidettdvd merkiudvd-
.nd askeleena eteenpdin ja vdlttiimiittomiinii tu-
leville yhteistoimintaratkaisuille.

Kuntien eldkevakuutuksen osalta olemme
jo vuosia sitten siirtyneet ETK:n kanssa tapah-
ftrvassa eldketapahtumareki sterin yhtei styrissd
koneelliseen keskusteluun. Ote- ja ilmoitus-
tiedostoja on vaihdettu kerran pdivdssd. Ko-
neellisen liikenteen perusteella tietojii4estel-
mdmme ovat automaatlisesti muun muassa
piiiitelleet, milloin jokin tiedoksi tullut tapah-
tuma vaatii KVTEl-eliikkeen uudelleenkdsit-
telyii.

ETK on tiedottanut tulevasta muutoksesta
ja toimittanut tdnd luonna uuden tietoliiken-
teen kuvaukset. Aikataulu ja tarpeet liihteviit
tiefysti nykyisen jdrjestelmdn soveltumatto-

l(olro tyfielilfielenffi hy0lyy muutoltsesta
ETK:n rekisteriuudistus on asiakkaan edun
mukaista. Asiakkaat saavat ldhitulevaisuudes-
sa entistd nopeampaa ja kattavampaa palvelua
omasta el dkeyhti ostiiiin.

Rekisteriuudistus ei kuitenkaan vaikuta
eliikeyhtioiden palveluun suoraan, vaan yhtioi-
den on kehitettdvd toimintaansa uusittujen re-
kisterien mukaisesti. Eldketurvakeskuksen re-
ki sterit ovat eliikeyhtiriiden palvelun taustatu-
kena.

Rekisteriuudistuksesta hyotyy koko tyo-
eldkekenttd. ETK, eltikeyhtiot ja -laitokset
voivat palvella asiakkaitaan tehokkaammin;

! esimerkiksi kuukausittaisia tietokoneajoja ei
! tarvitse odottaa jonkin tapahtuman selvittdmi-
! seksi, vaan asiat pystl.tiiiin hoitamaan reaali-
s ajassa. Nopeammin toimivien rekisterien ansi-

osta my<is virheiden selvittdminen on hel-
pompaa. Rekisteriuudistus helpottaa lisiiksi
viimeisen laitoksen maksajan periaatteen ke-
hittiimistii.

Muutostilanne vaatii kaikilta osapuolilta
kiirsiviillisyyttii.

Ratkaisu on hyvdn suuntainen, vaikka toi-
minnassa saattaa aluksi olla ongelmia. Tekni-
sissd muutoksissa jokaisella on paljon sopeu-
tumista ja paljon tycitii, toteutus ei ole v2ilttii-
mdttd aivan ongelmatonta.
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E Hkkeelle siirtymistzi
oonnistuttu myohentflmzieinoa

Uusia eldkkeitd on alkanut viime vuosina entistd vdhemmtin.
Vuonna 1996 eldkkeelle siirtyvien mddrdssd palattiin vuoden 1982 tasolle.

Kehitys merkitsee samalla eldkkeelle siirtymisidn kohoamista, iota onkin jo pitkddn tavoiteltu.

Kun yksilollisen varhaiseltikkeen ikiirajaa
woden 1995 alusta lukien korotettiin 55 r.uo-
desta 58 \.uoteen, oli jo arvioitavissa, ettd se
tulee vdhentimddn wosien 1995 - 1997 aika-
na eldkkeelle siirryvien mddrdd noin 6000:lla
ja myos eldkekantaa jotakuinkin yhtd suurella
miiiiriillii. Niiin onkin nyt tapahtumassa.

Uusien tyo$nyttoryyseliikkeiden miiii-
rd on samanaikaisesti jatkanut vuosikymme-
nen alussa alkanutta suhdanneluonteista vd-
henemistddn, johon liiffyvet tyottomyys,
aiemmin myonnettyjen eliikkeiden korkea
miiiirii ja korkea hylkdysprosentti.

Alkaneiden ty<ikyrryttomyyseldkkeiden
mddrd on alentunut niin, ettd viime monna
si irtyi tyo1q,'v)'ttomyyseliikkeelle yks ityi se I I ii
sektorilla noin l7 900 henkiloii. Se alittaa jo
yksilollisen varhaiseldkkeen voimaantuloa
edeltdvdn vuoden 1985 tason. Tuolloin eliik-
keelle siirryi 21 500 henkiloii. Korkeimmil-
laan mddrd oli ruonna 1990, jolloin ty<jlq'vyt-
t<imyyseldkkeelle jiii periiti 30 600 henkiloii.

Kaikki eliikelajit huomioonottaen el6k-
keelle siirqwien mddrdssd (vuonna 19961
41 100 kpl) on palattu ruoden 1982 tasolle.

Suurimmillaan mddrd kiivi 68 300:ssa
worula 1986, jolloin joustavat eldkemuodot

tulivat voimaan.
Eldkekannassa niiinkiiiin rajut muutokset

eiviit vielii vaikutusajan lyhyyden takia niiy
kovinkaan merkittdvind. Esimerkiksi tyoky-
vyttcimyyseliikettd sai viime moden lopussa
224 400 henkiloii, kun miiiirii vuonna 1985
oli 176 200 henkil<jii. Huippu on niinkin lii-
hellii kuin vuonna 1994, jolloin tyokyvyytto-
myyseliikettii sai 232 1 00 henkiloii.

Uusien eliikkeiden vdheneminen merkitsee
mycis eldkkeelle siirrymisiiin kohoamista. Sitd
onkin jo pitkiiiin pidetty tiirkeiinii eliikepolitii-
kan tavoitteena. Eldkekannasta laskettu keski-
mddrdinen eliikkeelle siirrymisikii (kuvion
yhtendinen viiva), joka putosi 1980-luvun
puolessa viilissii nopeasti ldhes vuodella, on
verkkaisesti kohoamassa.

Eldkekantaan perustuva laskutapa kuvaa
hyvin vallitsevaa tilannetta sellaisena, j oksi se
viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana on
muotoutunut eliikkeelle siirry.rnisen seuraukse-
na.

Kuviossa on lisiiksi katkoviivalla esitetty

laskelma siitii, mitii ikiiii tietyn vuoden aikana
tapahtuva eliikkeelle siirtyminen vastaa. Esi-
merkiksi ruoden 1996 luku 60,1 wotta on
saatu siten, ettd kyseisen vuoden eliikkeelle
siirtymisten perusteella on muodostettu las-
kennallinen tulevaisuuden eldkekanta.

Laskennassa on oletettu eliikkeelle siir-
tyv ien mddrdn aktiiviviiestoon pysyviin j atku-
vasti 'uuonna 1996 toteufuneen mukaisena.
Tdllaisesta laskennallisesta eldkekannasta on
laskettu keskimiiiiriiinen eldkkeelle siirty-
misikii.

Niiin laskettu, tietyn vuoden eliikkeelle
siirtymiseen perustuva keski-ikii on vaihdellut
oleellisesti enemmdn kuin todellisesta eldke-
kannasta laskettur keski-ikii. Keski-ikd on nous-
sut jo liihelle 1980-luvun alun tasoa. Vuoden
1996 voimakas nousu johtuu erityisesti yksi-
lollisen varhaiseliikkeen ikiiral an nostamisesta.

Kuvion kiiyriii on lisiiksi jatkettu muuta-
mia luosia eteenpdin olettaen, ettd eldkkeel-
le siirtyminen siiilyisi tulevina luosina,uuoden
1996 mukaisena. Kannasta laskettu keski-ikii

j atkaa nousuaan, mutta tdllaisellakin vauhdilla
esimerkiksi palautuminen l980Juvun alun ta-
solle vaatii monia wosia.

60,5

60

59,5

E5e
58,5

58

57,5

Keskimiiiiriiinen laskennallinen eliikkeelle siirtymisikii
Yksityinen sektori

1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

Vuosi

E I cikkeelle s i i rQmisileti k)vi po hj a lukemis s aan var hais -
e I ci kke i d en " hu I lun a vuonn a " I 9 8 6. Vu o s ittain e leikke e I I e
siirtyvistci laskettu keski-ikri (katkoviiva) on jo palautunut
I 9 80-luvun alun taso lle. E kikekannassa (yhtenciinen vii-
va) palautuminen kestcici kuitenkin vieki vuosia.

ANl'ERO AHONEN
Elciketurvakeskuksen

tilasto-osaston
ptirillikl<)
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Ieiuo Pcnlilrilinen [aalulli Ttl-iilrie$telmiin

keslilmililn isolftin [aincel
Professori, fil. tri

Teivo Pentikdinen listaa
vaivattomasti suomalaisen

tyde I ti kei d rieste I m d n
tdrkeimmdt periaatteet:

lakisddteisyys,
katottomuus,

kansaneliikkeen ja
tydelti kkeen yhteensovitus

sekd
joustavat eldkeiit.

Nyt 35 vuotta my6hemmin
ndmd periaatteet tuntuvat

itsestddnselviltd,
mikd onkin tunnusomaista
kaikkein merkittdvimmille

keksinntiille muillakin
eldmdn aloilla.

Pentikdisen mielestd on
hyOdyllistd katsoa hieman

taaksepdin ja katsoa, mistd
palasista suomalainen

eliikeiiiiestelmd on
rakennettu ja miksi.

Helppoa tai mutkatonta
periaatteiden ldpiviem inen

ei ollut, silld silloisessa
Suomessa oli vahvoja

voimia puolesta ja vastaan.

Eliikepolitiikka 2000-luvulle-teos on tiilis-
kiven kokoinen, Pekka Varoman toimittama
laaja kokoelma eliikepoliittisia kirj oituksia.
Ne menevdt osin ptitillekkiiinkin, mutta tdstd
syystd samalla kuvaavat sitd, miten asiat eri
osapuolten leireissd nahtiin. Niinp?i kirja tar-
joaa eldvdn, siloittelemattoman kuvan TEL-
jiirjestelmiin kehityksestri. Tcoksen ovat kus-
tantaneet Tyoeliikelaitosten Liitto ja Eliike-
furvakeskus.

Anekdootit vdhissd

Pentikdinen pahoittelee omalta osaltaan sit6,
ettei hdn voinLrt sisdllyttdd osuuteensa vasta
ilmestyneessd kirjassa Ekikepolitiikkaa
2000-1ur.ulle juurikaan anekdootteja, jotka
kuvaisivat lukijalle tyoekikejiirjestelmdn al-
kuvaiheiden kehityskaarla henkilcikuvien,
suoranaisten sotatilojen ja sovinnontekojen
kautta.

- Eiviithan ne mihinkiiiin mahtuisi, tarvit-
sisin varmaan tuhat sivua. hdn vimistelee.

Ni inpii TEL-j rirjestelmdn innovaatiot ovat
ensisijaisia selvitettdvid, vaikka Pentikdisen
jutustelu vilisee kutkuttavaa poliittista henki-
lcihistoriaa 50-ja 60-lukujen Suomesta. Ennen
TEL-jiirjestelmiiii Pentikiiinen rakensi ikddn-
kuirr pioneerityond yhdessa Niilo Wcillcirin
kanssa merimiesten eliikejiir.lestelmdn, joka on
kestdnyt tyynet ja tuuliset sddt varsin hyvin.
Itsc Pentikdinen oli tuolloin STM:n vakuu-
tusosaston ylijohtaja ja Wiilliiri Merin.ries-
U n ionin puheenjohtaj a.

Profes s or i Tbivo Pentikiis en 8 )-vuoti s p ri iveic)
juhlittiin hifattain Merimieselcikekassassa,
j ossa palj astettiin kuvanveistcij ri Antero Ruot-
salaisen tekemei reliefi. Malli oli tyytyvciinen
paitsi teolceen myos sen sijoitultseen: -H:ryti,
ettri pririsin samalle seintille Niilo Vtrrilldrin
kanssa. Anostan yhd hdnen rehtiyttcicin ja re-
hellisy-vttririn. Hcin oli kovan miehen mainees-
sa, mutta ystcivysQimme merimiesekikelain
valmisteluvaihessa, sanoi Pentikciinen.

Lakisddteisyys

Ensimmiinen asia oli ymmdrtdd, ettei eldke-
sddstdminen onnistu vapaaehtoisesti. Henki-
yhtiot olivat sitd tuolloin jo sata \.uotta yritta-
neet edistdd ilman kummempia saavutuksia.
Tehomyyntikampanjoiden jiilkeen seurasi
yleensd vakuutusten raukeamista. Ratkaisuksi
nahdin lakisriiitei syys eli pakkosddstdminen.
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A liva ltio s i hteeri Raimo Sailas pitrici tcirkerinci
sitti, ettri EMU-ratkaisussa Suomella on aito
valinnan mahdolisuus rahastoivan t"vdeldke-
jrirjestelmdn ansiosta. Hdnen mielestcicin
EMU:lla on jo nyt vaikutttksensa, silki korko-
taso ja in/laatio ovat pysyneet alhaalla. Ma-
tala inJlaatio taas on paras apu rahastojen re-
aaliarvoj en turvaamis es s a.

TEL ei tunne kattoa

Pentikdisen mielestd ei ole mitddn vikaa siind
periaatteessa, ettd vakuutus korjaa asiat ennal-
leen, eldkevakuutuksessa siiilyttiimiillii saa"u-
tetfua elintasoa. -On myris muistettava, ettd
isoista eldkkeistd on maksettu isot maksut, ja
pbinvastoin.

Kun tyoelakkeitii luotiin, lakisddteisessd
tapaturmavakuutuksessa oli katto, samoin lii-
kennevakuutuksessa. Niiden lisiiksi tarvittiin
lisdvakuutus.

Tyoeliikkeissd se olisi ollut jiirjetontii, tu-
hahtaa Pentikdinen. Kattoa kuitenkin toivoivat
henkivakuutusyhtiot, jotta lisiivakuutuksille
olisijiiiiny tilaa.

Katottomuuteen kuitenkin piiiidyttiin.

E16kejdrjestelmdn rakenne

Tyoeliikettii suunnitteleva komitea ei voinut
ldhted muuttamaan kansaneliikejiirjestelmiiii,
joten se jiii pohjalle ja lisiiksi tulisi fyoelake.
Ennenkuin oltiin niin pitkiillii, ettii kahden eliik-
keen yhteensovittamisesta oli soviffu, oli kiiyty
sotaa. Se kuitenkin piiiittyi Kelan Jaakko Paju-
lan j a Pentikiiisen sovintoon.

Vaikka aluksi sekd kansaneliikkeet ettii tyo-
eliikkeet olivat pieniii, ne karttuivat toisistaan
riippumatta ja ylieliikkeitii olisi viiisriimiittii
syn$nf . -Luultavasti j iirj estelmii olisi maksa-
nut l0 miljardia lisiiii, ellei yhteensovitusta oli-
si saatu aikaan.

Samalla hyliittiin Ruotsin mallinen rahas-
toiva j ii4 estelmd. Ensimmdinen eliikeliiispolvi
maksaisi paitsi omat eldkkeensd myos rahas-
toinnin. Osittaisella jako- ja rahastointij drj es-
telmiillii sddstettiin paljon rahaa. Pentikdinen

sanoo kiertelematta, etta duunarille jiirjestyi
virkamiehen silloinen etuoikeus 60 prosentin
eldkkeeseen 40 tyovuoden j iilkeen.

Joustavuudel la jdrjestystd

Ammattiyhdisfysviiki toivoi my6s yksil<illis-
td varhaiseldkettii j a tyott<imyyseldkettd. Taus-
talla olivat valtion ja kuntien monenkirjavat
eliikeiiit, j otka olivat ammattikohtaisina levii-
miissii yksityiseen teollisuuteen. - Tilanne oli
hirved, muistelee Pentikdinen.

Tyriterveystutkijat olivat havainneet, ettd
ihmisten tyokyvyn vaihtelu oli yksilotasolla
suurempaa kuin ammattiryhmittiiin. SAK ajoi
60 vuoden alaikiirajaa, vasemmistaopuolueet
55 vuotta. Tydnantajat eivdt hyviksyneet var-
haisel2ikkeitii ollenkaan. Peli o1i niiden ympii-
nllii kovaa, valtiolla ja kuntapuolella joudut-
tiin lakkoihin saakka.

Kymmenen vuotta niitd jauhettiin, sa-
noo Pentikdinen. Vaikka varhaista elSkkeelle-
liihtoii nyt arvostellaan, PentikAinen toivoisi
muistettavan, ettd niiden avulla kuitenkin saa-
tiin ammatin mukaan porrastetut eliikkeet
suurimmalta osalta pois.

Ylij o htaja Thrmo Pukkila toivois i,
ettri vakuutusosaston toimintaa
tunnett ais iin pare mm in. Vakuutus-
laitosten valvonnan ja lainstici-
dcin nc)n ke h ittiimis en o he I I a os as-
tolle kuuluu myds laajan sosiaali-
vakutttus lainsriridrinnrin kehittd-
minen. TEL:n ohella kansaneld-
ke laki, sairausvalanutus la ki, tapa-
turmavakuutus, tydttdmyysturva-
lait seki kansainvdliset sosiaali-
tw'vasopimuket ovat kaikki osas-
ton vastuulla.

nyt alhaalla sekd korot ettii hinta- ja kustan-
nuskehityksen. Matala infl aatio on eliikkei I le
hyviiksi, koska sen furvin rahastojen reaaliar-
vot sdilyvdt parhaiten.

Suomen eliikejiirjestelmassa viilttamat
tcimiit leikkaukset tehtiin varhaisessa vaihees-
sa. Tasapainottelemalla on jopa tyottomyys-
eliikkeet pidetty hallinnassa. Mielestiini eliike-
keskustelua voidaan ny rauhoitella, eikd suu-
rilla ikiiluokillakaan pitiiisi olla suurta huolta
eliikkeistiiiin, sanoo Sailas.

Eliiviiti eldkeh istoriaa

Ylijohtaja Tttrmo Pukkila on toiminut keula-
miehena ki4an eri valmisteluvaiheissa. Alan
koko ykkoskaarti on osallistunut sen aikaan-
saamiseen, ja kirjoittajina heistd esiintly sen
sivuil la yli neljiikymmentii.

Toivoisin, ettii Eliikepoliriikka 2000-lu-
rulle loyiiisi lukijoita opiskelijoista ja alalle
tulijoista, silld se antaa mielestiini hyvinkin
monipuolisen kuvan Suomen eliikejiirjestel-
mdn historiasta, kehityksestii ja nykyhetken
visioista. sanoo Pukkila.

Hallittu tasapainottelu

Valtiovarainministericin alivaltiosuhte eri R a i-
mo Sa i I a s on yksi Eliikepolitiikka 200-luvul le-
teoksen kirjoittaj ista. Hinen mielestddn rahas-
toiva tyoeldkej iirj estelmii j iittiiii Suomelle a i -
don mahdollisuuden joko liitrya tai olla liitty-
mdttd ensimmdisten joukossa EMUun r.uoden
1999 alussa. EMU kuitenkin vaikuttaa jo elii-
kejiirj estelmiidn : si ihen sitoutuminen on pitii-

Haastattelu:
JOH,,\NNA GARA}I

Elciketurvakeshtksen
tiedottaja

Kuvat:
Jouko Laitinen
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TYKY-toiminta luo
TUUTyUilISUUITE ia

tu0IIauuutIa
Tytitite kevii viiesttin osa i kiintyy nopeasti.

Siite huolimatta ei yritysten henkiltisttin psyykkinen tai fyysinen terveydentila
eiki mytiskien ff6kyky aiheuta merkittivii ongelmia,

jos riittivin laaiasti ymmirrefidn tyttlrykye /Hpitivin ja edistivin toiminnan
mahdollisuudet ja hytidyt. Timi vaatii kuitenkin asenteiden muutosta.

H e n ki ltisttin tytikyvysti ja ty offiWiisyydesti h uol ehti m inen on nihtivi
yrityksen kehittimistoiminnan lihtiikohdaksi ja oleelliseksi osaksi

yrityksen palvelukykye ja tuloksellisuutta.

Vdestomme vanhenee l[hi luosikymmenind
hyvin voimakkaasti. Samalla keskimddriinen
eliikkeelle siirtymisen ikii on maassamme
edelleen Euroopan alhaisimpia. Niiillii ilmi-
oillii tulee olemaan merkittdvid kansantalou-
dellisia vaikutuksia. Nykyisen kehityksen jat-
kuessa huoltosuhde, eliikeliiisten mddrd suh-
teessa fyovoimaan, kasvaa nopeasti.

Idn mukanaan tuomat psyykkisen toimin-
takpyn muutokset saattavat niikyii joillakin
suorituskyvyn osa-alueilla. Toisaalta koke-
muksen myotii kokonaisuuksien hallit-
seminen ja ongelmien ratkaisukyky lisri?inty-
viit eikii oppimiskyky aseta tyossdselviyrymi-
selle esteitd.

Myos fyysisessa toimintaky\,yssd tapah-
tuu i6n myotd muutoksia, joita on mahdollista
ehkiii stii tukemalla elintapoj a j a liikuntatottu-
muksia terveyttii ja toimintakyky2i edist2iviksi.
Kun samalla varmistetaan $ysisesti raskai-
den tyotoimintoj en sujuluus tyrin kehittiimi-
sen ja tyokuormituksen optimoinnin keinoin,
henkil<jstrjn tyokyryttomyysriskiii voidaan
hallita.

Tyciterveyshuollon asiantuntemusta kan-
nattaa kiiltaA hyviiksi terveyden edistdmi sen
suunnittelemisessa j a sairauksien oikea-aikai-
sen hoidon varmistamisessa.

Tyotehtavat muuffuvat tulevaisuudessa

edelleen kiihfyvalla vauhdilla. Organisaatiot
madaltuvat, ryhmiityci lisiiiin[y, tyon itseniii-
syys ja yksiloihin kohdistuvat vaatimukset
rycisuontuksissa ja tyon kehittdmisessd kas-
vavat.

Tyoyhteisot asettavat jiisenilleen yhteis-
tycitaidoissa uusia odotuksia. Ndiden muu-
tosten hahmottaminen ja henkiloston tyoky-
ryn hallinnan ja kehittiimisen johtaminen
asettaa yrityksille merkittiiviii haasteita. On
huolehdittava tyoyhteisojen yhteistyotoimin-
nan valmiuksista, samalla kun luodaan edelly-
tykset muutosvalmiudelle, henkiloston jatku-
valle oppimiselle ja kehittymiselle. Tehok-
kuusvaatimukset saattavat luoda tyopaineita
ja kiireen tuntua, jolloin uupumisen ehkdi-
seminen muodostuu tdrkedksi osaksi henkilos-
t<in ty<ikyvyn ylliipitoa.

Tyky-toiminta
osaksi johtamisjdrjestelmid

Tyokyvyn ylliipitiiminen ja edistiiminen tulee
kytkeii osaksi yrityksen johtamisjii4estelmiiii.

Suunnitelmallisesti toteutettuna ty<iky-
vyn ylliipito ja edistdminen tukee koko yrityk-
sen pddmddrien saaluttamista ja auttaa ndke-
miiiin henkiloston kehittdmisen kokonaisuu-

tena. Ndin syntyy toimintamalli, joka on
oleellinen osa yrityksen johtamisjiirjestelmiiii.

Ensiasteen tavoitteena tulee olla henki-
ftistcin kokeman tydtyl.ti,viiisyyden ja
hyvinvoinnin lisidntyminen sekd osaamisen
ja yhteistoimintakyvyn paraneminen. Henki-
lostrin tyokyvystd huolehtiminen kykeyyy
kuitenkin oleellisesti yrityksen palveluky-
Lyyn ja asiakas[,ylyvdisyyteen ja vaikuttaa
merkittdvdsti tuloksellisuuteen.

Johdon pddtiis vdlttdmdtOn

Yrityksessii tyokyvyn hallinta ja tyokykyii
edistiivii toiminta vaativat johdon piiiitostii ja
selkeiiii sitoutumista. Yrityksen johdon on
niihtiivii henkiloston kehittiminen osana ris-
kien hallintaa ja asiakastyytyviiisyyden ja tu-
loksellisuuden parantamista.

Ilman johdon tahdon ilmaisua ja mu-
kanaoloa toiminta on vaillinaista ja onnistu-
misen mahdollisuudet ovat vdhdiset. Palaut-
teena tyokyvyn yl liipitotoiminta tarj oaa j oh-
dolle todellista ja luotettavaa tietoa henkilos-
ton tyofS,tyviiisyydestii ja tyokFystii.

Johdon sitoutuminenia yrityksen tulevai
suuden tavoitteet ohjaavat henkilostopolitii-
kan suunnittelua. Yrityksen henkil6st6 tulisi
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nehda yrityksen kehitystoiminnan lAhtd-
kohdaksi. Muut voimavarat yrityksessd valj as-
tetaan henkil<istcin moottoriksi ja avuksi. Tiillii
tavoin ajatellen henkilostopolitiikka luodaan
palvelemaan henkilostoii, jotta se voi kehittaa
ja hyodyntiD kaikkia voimavarojaan sopusoin-
nussa koko organisaation tavoitteiden kanssa.

Henkilostopolitiikan pohjalta luodaan
edellytykset henkikiston tyot5rytyviiisyydelle,
hyviille tyoilmapiirille ja turvalliselle tyo-
ympiiristolle.

Tavoitteet pitdi mddritelld

Projektiluonteisten hankkeiden asemesta tuli-
si keskittyii jatkuvaan henkilciston tyokl,ri./n
parantamiseen. Henkilostohallinnon, ty6suo-
jelutoiminnan ja tyoterveyshuollon toimin-
tasuunnitelmien tavoitteiden tulisi olla yhteis-
tyossii laadittuja ja yhdensuuntaisia ja ohjata
ruosittaista kaikkien kolmen asiantuntijaryh-
mdn toimintaa yhteiseen pddmiiiiriiiin.

Yhteistyoryhmdn koordinoimana tytiky-
kyii ylliipitiivd ja parantava toiminta voidaan
kytkeii tukemaan koko yrityksen tavoitteita.
Tyt Lykyri ylliipitiiviistii toiminnasta ja henki-
loston kehittiimisestd tulee ndin osa yntyksen
kulthruria.

Jokaisen yksil<in halua osallistua tyoky-
kynsii ja osaamisensa kehittdmiseen voidaan
lisiitii aktiivisella ja hyvissii ajoin tapahtuvalla
koko henkilostocin kohdistuvalla tiedotta-
misella. Erityisen ttirkeiiii tdmd on toimintaa
kdynnistettdessd. Koko henkilost<jlle on tdr-
keiitii ja kannustavaa tietdd toiminnasta, joi-
den tuloksiin jokainen itse on ollut vaikutta-
massa.

TytikWfidmyysriskit
kartoitetaan aluksi

Toiminnan aloittaminen ja kehittdminen
edellyttiiii yrityksen ty6kyvyttomyysriskien
kartoitusta ja riskien merkityksen arviointia.
Kartoitus voidaan aloittaa kokoamalla ole-
massa oleva tieto tyopaikan henkikisttistd,
tyoolosuhteista sekd tyoyhteisriistii. Tiillaista
tietoa on kertynyt hbnkilostohallinnolle muun
muassa henkil<iston ikiij akautumasta, ty<itapa-
turmista, poissaoloista j a eliikkeistii.

Kartoitus antaa mitattavaa tietoa koko
yrityksen tyokg;rtt<imyysriskistii (katso Guy
Ahonen toisaalla tdssd lehdessa). TyokyklA
ylliip itiivii toimintaa aloitettaessa tietoj a aktii-
visesti kerddmdlld saadaan selkeitii henki-
loston tyotyytyviiisyytt?i, yhteistoimintaky-
kyd, osaamista kuvaavia tunnuslukuja. Tyo-
terveyshuollon asiantuntemusta kannattaa
hyodyntiiii arvioitaessa henkiloston ter-
veydentilaa, fyysi stii j a psyykkistii kuntoa.

Fyysistii ja psyykkistii kuormitusta voi-
daan mitata, samoin voidaan selvittiiii tycier-
gonomian puutteita ja kehittiimismahdolli-
suuksia. Tyoturvallisuus on tdrkei arvioinnin
kohde. Vasta turval lisuuteen I i itf),vA seuranta-
jiiriestelmii luo pohjan tyoturvallisuuden kehit-
tiimiselle.

Kehittiimiskohteet
td rkeysj ii rjestykseen

Riskien kartoituksen yhteydessii saatujen tie-
tojen ja tunnuslukujen perusteella on mahdol-
lista tunnistaa ty<ikyvyn hallinnan kehittdmis-
kohteet j a asettaa ne tiirkeysj 2irj estykseen. Va-
littujen kehityshankkeiden tulee tukea koko
ynryksen ldhiruosien toiminnan tavoitteita.

Toimenpidesuunnitelmien alulla toimin-
nalle asetetaan mitattavat tavoitetasot, joihin
pyritiiiin. Myos henkilcistrin tyokyvyn kehittii-
mistoiminnassa on selvdd, ettd vain mitatta-
vissa olevien tavoitteiden saawttamista voi-
daan arvioida luotettavasti.

K[fiinnon toimenpiteet tulee kohdistaa
tasapuolisesti tyoyhteisojen toimintaan, yksi-
loihin j a tyon j iirj estiimiseen sekd tyoympiiris-
toon. Ilmarisen yhdessd Tyoterveyslaitoksen
kanssa julkaisema HyvA Tyokyky -kiisikirja
taq'oaa mallejaja keinoja kiiytdnn6n toimenpi-
teiden toteuttamiseksi.

Tulosten arviointi tdrkedd

Tiirkeii osa tyokyr.yn hallintaprosessia on sddn-
nrillinen yhteistycissii tapahtuva toiminnan
tulosten arviointi. Tiilloin tarkastellaan tulok-
sia suhteessa asetethrihin tavoitteisiin ja arvi-
oidaan toimenpiteiden vaikuttaluus sekd tote-
utetaan tarvittavat parannusehdotukset. Myos
toiminnan painopistealueita on voitava jousta-

Ylilddkiri Timo Aro

vasti muuttaa ongelmien ja tarpeiden muut-
tuessa.

Tyopaikan henkilostcin ty<ikpystii huo-
lehtiminen parantaa jokaisen yksilon edelly-
tyksiii toimia onnistuneesti tyoeliimiissii -
vanhuuseldkeikiiiin asti. Samallajiirjestelmiil-
lisesti toteutettu toiminta lisiiii fyopaikan tuot-
taruutta ja palvelukykyii sekii parantaa yrityk-
sen tuloksellisuutta.

TIMOARO
E leikev akuutus os akey htiri I lmaris en

vltloakan

-
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Hen ki l6st6ti I i n p eet6s
mittaa yrilyfisen tuloksen kesliiuyylle

Perinteinen tilinpdit0s kertoo yrityksen henkildstdstd yleensii vain yhdellfr rivilld,
hen ki lOstdkustannu kset. Ku iten ki n hen ki ldstdstd usei n pu h utaan yrityksen
tdrkeimpdnfr voimauarana. Perinteisen tilinpddttiksen puutteena on myds pidetty
sitJi, ettii se antaa vain taaksepdin suuntautuneen, historiallisen kuvan yrityksestti.
Tdstd syystd tilinpiiiittistd tdydentimidn on alettu Iaatia henkiltisttitilinpddttiksiii.

Henki16stdtilinpddtciksen tehtiiviinii on antaa
kuva siitii, miten kestdvdllii pohjalla yrityksen
virallinen tulos on. Yritys vaikuttaa toimin-
nallaan sekd tulokseensa. etta henkilcistcinsii
tilaan. Henkil<istrin tila puolestaan vaikuttaa
tulevien vuosien toimintaan ja siten tuloske-
hitykseen joko positiivisesti tai negatiivisesti.

KehiftAmalla henkilostoiiiin yrirys karnrr
taa tulevai suuden tuottopotentiaal ia. Uuvutta-
malla henkilostciddn ja siiiistiimiillii vrizirin
henkikisttimenoissa yritys verottaa tulevai-
suuden tuloskehitystii. Taitava yritysjohto ta-
sapainottaa oikein tdmdn piiiviin ja tulevai-
suuden vaatimusten viilillii. Jotta yritysjohto
tiimiin pystyy tekemddn, sillii pitiiii olla oikea
kuva henkil<ist<in tilasta ja yrityksen tuloskehi-
tyksestii.

Ldhttikohtana aina liikeidea

Henkildstotilinpddtciksen lAht6kohtana on
aina yrityksen liikeidea, toimintavisio. Tdmd
mddrittelee kaikki ne resurssit. joita yritys tar-
vitsee pystydkseen harjoittamaan liiketoimin-
taa. Henkilost<ivoimavarat ovat osa nditd re-
sursseja. Muita resursseja ovat liiketilat, tuo-
tantoval ineet ja rahoituspddoma.

Henkilostcivoimavarat jakaantuvat aina-

kin kolmeen osatekijddn: henkiloston miiii-
riiiin, henkilostrin laatuun ja henkil<istoorga-
nisaatioon.

Henkiloston miiiiriil I istii ulottuvuutta voi-
daan mitata monella tapaa. Yksinkertaisim-
millaan kyse on henkilostovahvuuden ilmoit
tamisesta henkilotyovuosina. Tdmd ei kuiten-
kaan riitii pddtoksenteon pohjaksi. Maksettu
ja omalla ajalla tehty ty<i on kuvattava mah-
dollisimman monipuolisesti: kokonaisty<i-
aika, lomat, maksetut arkipyhrit, koulutusai-
ka, sairauspoissaolot, muut poissaolot, yli-
ty<it, alihankintana tehdyt tyot, tyokyvytto-
myyseliikkeiden takia menetetty tyciaika.

0satekiitiind !aadulliset
ominaisuudet

Henkilostcin laadullisten ominaisuuksien ku-
vaus kattaa kaikki ne ominaisuudet, jotka
ovat yrityksen liikeidean kannalta relevant-
teja. Niitii ovat henkilcistcjn osaaminen, koulu-
tus, kokemus, taidot, valmiudet. Niitd ovat
myos yksikiiden yleiset ominaisuudet, kuten
ikd, sukupuoli, terveys ja tycikyky.

Henkilostotilinpddt<iksessd ominaisuuksia
kuvataan agregoidussa, yhdistetyssii muodossa
siten, ettei kenenkddn yksilon yksityisyyden

suoja tule loukatuksi. Koska henkilostcin laa-
dullisia ominaisuuksia voidaan kuvailla luke-
mattomin mddrein, on tirkedd, ettd korvaus on
sidoksissa liikeideaan. Liikeidea mddrittelee
esimerkiksi sen, mitd tietoja ja taitoja erityi-
sesti seurataan.

Henkiloston laadullisten ominaisuuksien
mittaaminen suoritetaan tyohontulohaastatte-
luj en, terveystarkastusten ja kehityskeskuste-
lujen yhteydessd. Apuna voidaan kiiyttiiii myos
tieteellisesti valikoituja kyselytutkimuksia.
Nditd edustaa esimerkiksi Tyoterveyslaitoksen
kehiffAma ryokykyindeksi-kysely.

Tyciyhteis<i on enemmdn kuin yrityksen
yksikijen summa. Se on kokonaisuus, joka
joko edistiiii tai estdd kunkin yksilon ominai-
suuksien hyodyntiimistii. Hyvin toimiva tyo-
yhteis<i ei ainoastaan hyodynnii tehokkaasti
kunkin yksilon kykyja, se myris kasvattaa ja
kehittiiii niitii. Hyvri tyoyhteis<i ei myoskiiiin
ainoastaan edistii yrityksen liikeidean toteut-
tamista, vaan auttaa yritystdjoustavasti sopeu-
tumaan ymphriston muutoksiin. Innovatiivi-
nen tyciyhteis<i on kaikkien menesryvien yri-
tysten taustalla.

Erds tapa kuvata tyoyhteison tilaa on kuvata
tyrivoiman vaihtuvuutta ja sen luonnetta. Tdlloin
kuvataan sekd ulkoista ettri sisriistii vaihtuvuutta
esimerkiksi taulukon I mukaisesti.

Yrityksen toiminta, henkiltistti ja tuloskehitys

H en ki I istiti I i rrpiiiitds o tt do ku m cn tti,.i ol I a kuvata a n h en ki liis-
tiirr tiluu. Se wtidaan luutia monellu eri tavalla, mutta sen

o tt t ii y t ett ti t ti m ti ii r ii tlt t ii l t i m n t ii i sv u a t i m u k s et.

Taulukko 1. Henkiliisttin vaihtuvuus

Tyiiyhteisiin tilaa voi kuvats nruutt t ruasso
tyiivoiman vaihtuvuudellu ju sen luonteella.

Mukqnq kuvauksessa on sekii ulkoinen ettti sisiiinen vaihtuvuus.

Tulos v. I Tulos v.2

Toiminta v. 2olminta v. I

Henkilciston
Tila v.l

Henkil<iston
Tila v. 2

Tulos v.3

Toiminta v. 3

Henkilostcin
Tila v. 3

Henkilcisto Keskimddrin Ldhteneet Tulleet Muutos
vuodenaikana (henkiloii) (henkiloti) (henkiloii) (henkiloii)

Varsinainen
henkilcistri
Tilapiiiset

Yhteensd
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Tyoyhteisdn kuvaukseen kdytetddn yleen-
sii j onkinlaista tyoilmapiirikyselyii. Tyoyhtei-
sod voidaan kuvata lukemattomin ulottuluuk-
sin. Niiitii ovat esimerkiksi piiiimiiiiriitietoi-
suus, koettu tyon mielekkyys, suhteet fydtove-
reihin, esimiestoiminta, kommunikaatiokana-
vat, tyytyviiisyys palkkaukseen ja palkkausjiir-
jestelmddn, innovaatiomyonteisyys ja yleinen
tyotyytyviiisyys.

Henkilcistrivoimavaroja koskevat tiedot
kootaan kolmenlaiseen osadokumenttiin, joi-
ta ovat henkil<ist<ituloslaskelma, henkiltisto-
kertomus ja henkil<ist<itunnusluvut

Henkiltisttituloslaskelma ia -tase

Henkilcistrituloslaskelma ja -tase on viralli-
sen tilinpiiiitoksen muunnettu versio. Henki-
lost<ituloslaskelmassa henkilostomenot on
eritelty yksityiskohtaisemmin kuin virallises-
sa tuloslaskelmassa. Muut menot on sitd vas-
toin niputettu yhteen.

Taulukko 2. Henkiltisttituloslaskelma

tmk
Myyntitulot

Henkilostokulut
Varsinaiset tyopalkat
Henki lcistcin kehiniimis-
kustannukset (poistot)
Vaihtuvuuskulu
Tapaturmakustannukset
Sairauspoi ssaolokustannukset
Muut poissaolokustannukset
Ylityokustannukset
Tyokpyttomyysel dkekust.
Muut henkilostokustannukset

Al ihankintana tehdy tyot
Muutkulut

Tilikauden voitto/tappio

Yritys voi myris halutessaan kiiyttiiii aktii-
visesti yrityksen tasetta viestittddkseen hen-
kiloston tilasta. TAlloin henkiloston kehittii-
mismenot kirjataan aina ensin taseeseen hen-
kilostovoimavaroina j a viediiiin myrihemmin
yrityksen tuloslaskelmaan poistoina. Ndin voi-
daan menetellii myos nykyisen kiq'anpitolain

Vastaavaa
Rahoitusomaisuus
Vaihto-omaisuus
Henkilostcipiiiioma
Kiiyttopiiiioma

Yrifyksen henkilostotuloslaskelman kaik-
ki lul,ut perustuvat yrityksen viralliseen kirjan-
pitoon. Jos yrirys haluaa ilmoittaa henkilos-
tdnsa todellisen markkina-arvon henkilostota-
seessa henkikistopddoman arvonkorotuksen j a
henkilostopiiiioman muodossa, se poikkeaa vi-
rallisesta tilinpiiiitoksestiiiin. Yrityksen tulos
pysyy samana, mutta yrityksen oma p;idomaja
ndin ollen taseen loppusumma on tiilloin hen-
kilostotaseessa suurempi kuin virallisessa ta-
seessa. Vaihtoehtoisesti henkilcistopiiiioman ar-
vonkorotuksen voi kiq'ata ennen omaa pdi-
omaa otsikon 'Arvostuserdt alle".

Henkilostcikertomuksella yritys kuvailee
kaikkia henkikistovoimavarojaan ja niiden ke-
hitystii. Parhaimmillaan henki lcistcikertomuk-
sessa esitelldiin yrityksen voimavarat syste-
maattisesti siten, ettd niiden nyky.tilaa verra-
taan edellisen luoden arvoihin. Hyvdssd hen-
kilostokertomuksessa yrityksen eri osia verra-
taan myos toisiinsa, mikdli se on yksityislyden
suojan takaamiseksi mahdollista.

Tunnusluvut antavat yrityksen henkilos-
tostd tiivistetyn kuvan. Tirnnuslulut helpotta-
vat yrityksen kehityksen seuraamista varsinkin
niissii yrityksissd, joissa toiminnan laajuus
vaihtelee voimakkaasti wodesta toiseen. Ihan-
netapauksessa tunnuslukuja verrataan toimi-
alan keskiarvoihin tai toimialan parhaisiin

Indik.Wuosi r998 1999 2000

+ lisdys/parannus
- vdhennys/huononnus
0 tilanneennallaan

Esimerkissd yritys on piiiittiinyt parantaa
vuoden I 998 tulostaan viihentiimiillii henkilos-
tciddn vuonna 1999. Se tekee sen panostamatta
henkilciston osaamiseen ja valmentamatta tyti-
yhteisoa tulevaan muutokseen. Seurauksena on
ensin tyoyhteiscin tilan heikentyminen j a myo-
hemmin tyontekr.loiden terveydentilan huono-
neminen. Vuonna 2000 kaikki indikaattont
ovat miinuksen puolella. Tiihiin viittasi kestii-
vdn tuloksen miinusmerkkijo vuonna 1999.

GUYAHONEN
Sv ens ka H ande I s hd gs ko lanin

tutkimusjohtaja, KTT

puitteissa. Jos yritys pyrkii tiiydelliseen hen- arvoihin (benchmarking). Tunnuslurut voivat
kikistovoimavarojen kuvaukseen, se lisiiii hen- olla esimerkiksi taulukon 4 mukaisia.
kikistritaseeseen myds sen summan, jolla yri-
tyksen markkina-arvo ylittdii yrityksen kirj an-
pidollisen arvon. Henkildstdtilinpddttiksen tulkinta

Taulukko 3. Henkiltisttitase Henkilostdtilinpiiiitos kertoo yrityksen eri si-
dosryhmille johdolle, tyontekijoille, tytinha-
kijoille, rahoittajille, sijoittajille mikd on
yrityksen henki lostovoimavarqen tila ja kehi-
tyssuunta. Yhdessii yrityksen virallisen tilin-
piiiitoksen kanssa se kertoo yrityksen nykyisen
tuloksen kestdvyydestd.

Vastattavaa
Vieras pddoma
Omapddoma

Osakepddoma
Henkikistripd^doman
arvonkorohrs
Voitto/tappiotili

Esimerkki

Tulos 0 +

Henkil. miiiiri 0

Henkil.laatu 0 0

Tyoyhteis<i 0 -
Kestivd tulos 0 -

Taulukko 4. Tunnusluvut

v. 1999v. 2000Toimialan keskiarvoTunnusluku

Kaikki kustannukset (Mmk)
Henkilostokustannukset (Mmk )
Tyrivaltaisuus (%)
Nimelliskeskituntipalkka (mk4r)
Bruttotyritunnit keskim. (hl v I tt)
Nettofyotunnit keskim. (hl v 1tt)
Sairauspoissaolo -%o

Vuosiloma-%o
Koulutus- ja kehittiimis-%
Ylityo-%

E
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oMITA TYOELAKEKUN

Tytikyvyn yl liip itiim istii ja ku ntoutusta ko rostavat tytieliikelaki en

uudistukset ovat olleet kiiyttisst runsaat puolitoista vuotta.

Lainsttdinntin ohella kehitykseen ovat olleet vaikuttamassa

monet koulutus- ja kehittiimisprojektit.

Mutta kokonaisuutta ajatellen ia kiiytiinntin kuntoutustytisti
katsottuna

herdi kysymys - ollaanko nyt oikealla tiellii?

Kiiytiinnon kuntoutustycissd kiinnostus ja kai-
kenlaiset kuntoutuskysely ovat ainakin sel-
viisti lisiiiintyneet. Lainsiiiiddnnon muutoksi l-
la ei kuntoutuksen sisiiltorin sindnsd haluttu
tdssl yhteydessi puuttua, vaan kyse on ollut
asennoitumisen ja ajattelutavan muuttamises-
ta ty<ikpyn ylliipitiimiseen ja kuntoutukseen
yleensd. Ja sitd kautta myos todellisiin kiiy-
tdnnon toimiin.

Kysyntd kasvussa

Kesiillii valmistuneiden kuntoutustilastoj en
mukaan kuntoutusaloitteiden mddrd on won-
na 1996 noussut 30 prosenttia (n. 1 500 uutta)
edellisr.uoteen verrattuna. Kuntoutujien m66-
rd on kasvanut 64 prosenttia. Absoluuttisina
lukuina on kyse 2 1 5 I kuntoutuj asta ja 55,7
miljoonasta markasta kuntoutuksen kustan-
nuksina. Vaikka prosentuaalisesti lulut ndyt-
tiiviit komeilta, niin absoluuttisesti ei kaiketi
ihan piiiisty siihen, mitii kuntoutuspainottei-
sen lakimuutoksen jiilkeen arveltiin.

Tosiasiassa kiiyiinnon kuntoutusfyotd te-
kevdt tietdvit, ett[ kaikki kiinnostus ja ty<j-
mddrd eivdt tilastoista niiy. Erilaisia yhtey-
denottoja, puhelinkyselyjii ja kirjallisia tie-
dusteluja on tullut runsaasti. Ndiden joukossa
on ollut "kepilki jiiiitii kokeilevia" todellisten
tapausten lisiiksi. Jatkossa arvioidaan kuntou-
tusaloitteiden mddrdn entisestddn kasvavan.

Kdsitteet selkiytymdssd

Miiiiriiaikainen tydkyvyttdmyyselike muutet-

tiin kuntoutustueksi, jonka saamiseksi edelly-
tetddn kuntoutus- tai hoitosuunnitelmaa. Sen
tavoitteena on korostaa, miten jiiljellii olevaa
tyokykyii voidaan viel6 kayfina ja mit[ toimia
tarvitaan. Kiiytiintd vaatii uudenlaista ajattelua
ja asennemuutosta hakijalta, arvioitsijalta sekd
ratkaisevalta taholta.

Juhlapuhei ssa ja kansalaiskeskusteluissa
tytikpyn ylliipito ja kuntoutus ovat nousseet
voimallisesti esille herdttden osassa potenti-
aalisia kuntoutujia ja eliikkeenhakijoita kiin-
nostunutta uteliaisuutta. Kun lisiiksi erilaisiin
tilanteisiin tarkoitettujen kuntoutusalkuisten
etuuksien lukumiiiirii sosiaaliturvaviidakossa
kasvoi, syntyi melkoisia sekaannuksia am-
mattilaistenkin keskuudessa, itse hakijoista
puhumattakaan. Tdssd tilanteessa kuntoutuk-
selle kasaantui myos sisiillollisiii odotuksia,
jotka sitten rapisivat asian realistisessa kdsit-
telyss6.

Lainmuutoksella oli kaiketi tarkoitus
vahvistaa kuntoutuksen asemaa - toteutuuko
tavoite, huomioon ottaen kdyty prosessi, jdd
niihtiiviiksi. Nyttemmin kdsitteet ovat vdhitel-
len selkifymdssd kokemuksen myotd - ennen
seuraavaa kuntoutuksen remonttia.

Sisdltti ei muuttunut

Kuntoutuksen sisiillolliseen puoleen siiiidos-
uudistukset eivdt tuoneet muutoksia. Tyoelii-
kekuntoutus on edelleen harkinnanvaraista,
yksilollistii ammatillista kuntoutusta, jonka
tavoitteena on palauttaa tyontekijii takaisin
tyoeliimiiiin e I iik keel le j outumisen sij asta.

Edellytyksenii on tarkoituksenmukainen
suunnitelma ja tyoelakekuntoutuksen kritee-
reitten tdyffyminen. Perimmdisend tarkoituk-
sena on siiiistiiii eldkekustannuksia, ei toimia
yleisenl subjektiivisen oikeuden sisiiltlviinii
kuntoutumisen viiyliinii.

Tytinjaosta sovittu

Tyoeliikekuntoutuksen kriteerien tdsmennyk-
sen yhteydessii selkeltettiin kuntoutusjdq'es-
telmien viilistii ty<injakoa. Aikaisemmin sat-
tumalla oli melkoinen rooli siind, miten asia-
kas ohjautui j?irjestelmiin piiriin. Leikkurin
kAyryA Kelan etuuksilla, edullisuusvertailut
ohj asivat asiakkaita tyoeliikej iirjestelmddn.
Kuntoutusjiirjestelmdt ovat edelleen opettele-
massa tyrinj akoasioita.

Pddvastuu tyrissdolevien ammatillisesta
kuntoutuksesta on n),t tyoel?ikej iirj estelmiillii.
Liiiikinniillisestd kuntoutuksesta - eri lai set te-
rapiat ja kuntoutuskurssit esimerkkind - huo-
lehtivat kunnallinen terveydenhuolto ja Kela.
Ty<ivoimahallinnolle kuuluu tyott<imien kun-
toufus.

Ainoastaan silloin kun kuntoutusohjelma
on konkreettisesti kiiynnistynyt jossakin, esi-
merkiksi koulutus tai tyokokeilu alkanut, hoi-
taa kyseinen jiirjestelmii ohjelman loppuun.
Kuntoutustarpeen ja -mahdollisuuksien sel-
vittely ei estd tyossdolevan kuntoutusasian
siirtAmista ff oeldkelaitokseen.
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Tytieldmdiin ki innittyminen
ia tytikyvfidmyysuhka
- tiukat edellfikset
Tyoeliikekuntoutujalta edellytetddn voimassa
olevaa tyosuhdetta tai tyrisuhteen piiiittymi-
sestd saa olla kulunut alle vuoden mittainen
jakso jiilkikarenssisddnncikset huomioon ot-
taen (ehdoton ns. tulevan ajan edellytys).
Tyoeliim?iiin kiinnittymistii j a ansaittua tyci-
eliikettii niinikiiiin pitiiii olla. Ndin ollen en-
simmiiistd ammattikoulutusta ei tyoeliike-
kuntoutuksena tueta eikii myoskiidn amma-
tinvaihtoa, jos ammatinvalinta alunperin on
ollut vddrd. Koulutustason nostaminenkaan ei
ole tyoeliikekuntoutusta.

Sairausedellfys on mddritelty tiukasti ja
todellisena tyokyvytt<imyysuhkana siten, ettd
ilman kuntoufustoimia asianomaisen arvioi-
daan tulevan fyokyvyttomiiksi ldhilr.rosina.

Runsaasti kielteisid ratkaisuia

Koska kuntoutuksesta ja tyokyvyn yll2ipitii-
misestd on rummuteffu runsaasti viime aikoi-
na, hakemuksia on saapunut eliikeyhtioihin
suhteellisen kevyin perustein. Tiedusteluj a on
tullut vielii enemmdn.

Kysyjinii on ollut nuoria, vasta vdhdn ai-
kaa tydelamassi olevia tai fyottdmiA, joista
monet suunnittelevat koulutustasonsa nosta-
mista tyoeliikekuntoutuksen tuella. Tiimiin-
kaltaiset hakemukset joudutaan hylkiiiimiiiin.
Kyseessd saattaa olla alunperin vddrd amma-
tinvalinta terveyden kannalta tai suunnitelma
on epdrealistinen ja ylimitoitettu tilanteeseen
ndhden.

TyoelZikekuntoutus on liihtokohtaisesti
tyopaikkakuntoutusta : tyoj iirj estely mahdol -
lisimman aikaisessa vaiheessa tyokokeiluja
apuna kiiyttiien tuottavat kaikkien kannalta
usein parhaimman tuloksen. Tiissii tullaan jo
liihelle hyvin hoidethra tyopaikan tyokykyA
ylliipitiiviiii toimintaa, joka osana normaalia
henkikistopolitiikkaa ennalta ehkdisee tyossS-
selviytymisongelmia.

Kehitttimistarpeita

Kuntoutus on jatkuvasti rnuuttuva ja kehittyvii
alue - siihen on jo sisddnrakennettuna muutok-
sen tarve. Jotta tiihiin haasteeseen pystytiiiin
vastaamaan tyoeliikesektorilla tdssd yhteiskun-
nallisessa tilanteessa, vaaditaan paljon tietotai-
toa ja sen ajantasalla pitamista tai oikeastaan
viihiin edellii kulkemista. Ndmd vaatimukset
kohdistuvat sekii piiiittiijiin ettd kuntoutuksen
ammattilaisiin.

Syntyy kysymyksi?i siitd, kohdistuvatko
kuntoutustoimet oikeisiin kuntoutuj iin, ovat-
ko toimenpiteet oikeita ja riifiaviA, onko tyon-
jako kuntoutusta harjoittavien jiirjestelmien
suhteen osuva, miten voisi kehittiiii yhteistyo-
tii, jne. Kaiken taustalla taloudellinen realismi
sanelee omat ehtonsa.

Selviiii on, ettd tutkimus- ia kehittiimis-
tycitii kaiken kuntoutuksen alueella tarvitaan
jo nykyinen laatukeskustelukin huomioon ot-
taen. Tyoeliikekuntoutuksen osalta toiminnan
tilastointi kaipaisi selkeyttdmistii ja yhteniiis-
tiimistii ajatellen eri yhtioiden kuntoutustoi-
mintaa. Kuntoutuksen kohdentuminen ikiiiin-
fiien ja tycissiiiin uupuneiden kuntoutujien
osalta herdttdii jatkuvasti tarkoituksenmukai-
suuskysymyksiii. Entii asiakas[y[viiisyys?

Kysymyksiiija selvittelyn tarvetta siis on.
Osaan kysymyksiii ollaan jo etsimdssd

vastauksia j a uusia toimintamallej a: tutkimus-
hankkeita on viritetty. Ministericin asettamat
tyoryhmiit tekevet ahkerasti tydte.

Kuntoutuksen ammattilaiset jatkavat in-
nostuneina haasteellista tyotiiiin tytipaineitten
alla. Heille kerlynyttii tietoa ja kokemusta
uudistusten toimiluudesta kannattaa hyodyn-
tiiii myos jatkotoimia ajatellen. Niin piiiistiiiin
viihitellen osuvampaan ja laadukkaampaan
kuntoutustulokseen.

KIRSTI VARPULA
Elcike-Varman
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Yrl aflGn
mkollisla elillreua[uullamism
uudistclaan ia lcno$Ielaan

Ty<iryhmii ehdottaa lis?iksi, ettii olisi selvitet-
tiivii YEl-vakuutusjdrjestelmdn mukanaolo
elSkelaitosten konkurssiyhteisvastuussa. Yrit-
tiijiimaksuty<iryhmii I 996 jiitti esityksensd so-
siaali- ja terveysministerillc kcsdkuussa.

Uudistuksen tarkoituksena on tehostaa
yrittiij ien maksuvelvollisuutta pakollisen eld-
kevakuufuksen vakuutusmaksuissa ja pienen-
tdd osin valtion kustannuksia. Mikiili kaikki
yrittajat hoitavat lakisiiiiteiset yrittiijiieliike-
maksut asianmukaisesti. voidaan sen katsoa
parantavan kilpailutilannetta ja estdvdn tuot-
teiden ja palvelujen hintojen vddristymist6.

Lakia maksamattomuuden huomioimises-
ta eliikkeessii j a pakkovakuutusmuutoksesta ol-
laan valmistelemassa ETK:n ja STM:n yhteis-
tyonii.

Laiminlytinti pienentdd
jatkossa yrittdjdeldkettd

Yrittiij ien eliikelain mukai sten vakuutusmak-
sujen perintddn liittyy ongelmakohtia. Mak-
samattomat vakuutusmaksut YEl-yrittiijillii
ja suuri valtion osuus kummassakin yrittiijii-
.jdrlestclmdssd ovat kiinnittdneet valtion tilin-
tarkastajien huomion. Maksamattomista va-
kuutusmaksuista ne, jotka on valvottu konkurs-
sissa, jotka on jiitetty ulosottotoimin perittii-
viksi tai jotka si siiltyvrit vahvistettuihin velka-
saneerauksen maksuohjelmiin, vaikuttavat val-
tion osuuteen yrittiij ien eldkekuluissa.

Vuosittaiseen valtion osuuteen edelld mai-
nitut maksamattomat vakuutusmaksut vaikut-
tavat silld miiiirZillii, jolla eri vuosiin kohdistu-
vien maksamattomien maksujen yhteismiiiirii

II II

vuoden aikana on muuttunut.
Uudistuksessa ehdotetaan, ettd vanhentu-

neet maksamattomat vakuutusmaksut pienen-
tiiisiviit yrittiijien eliikettii. Yhteiskunnallinen
oikcudcnmukaisuus vaatii, cttii kaikki tycinan-
tajat, myos itsendiset yrittiij?it, hoitavat vel-
voitteensa. Myos kilpailutilanne oikeudenmu-
kaistuu, kun kaikki yrittiijiit ovat maksujen
suhteen samassa asemassa. Informoinnin huo-
lena on saada yrittiijiit tietoiseksi lakisddteisis-
td maksuistaan. Yrittrijien olisi pystyttiivii bud-
jetoimaan ja ottamaan huomioon hinnoissa tai
palveluissa myos lakisiiiiteiset eldkevakuutus-
maksut.

Valtion osuuden kehitykseen yrittiijiijiir-
jestelmien kustannuksissa vaikuttavat myos
eldkemenon, yrittiijien lukumddrdn, ty<itulo-
jen tason ja keskimddrdisen TEL-maksun ke-
hitys. Niiin ollen valtion osuutla tarvitaan
joka tapauksessa yrittiijiieliikkeiden rahoituk-
seen, vaikka maksamattomien vakuutusmak-
sujen uudistuksella pyritiiiinkin tiitii pienent6-
mddn.

Laiminlytinnin vaikutuksista
tieto yrittdjille
Yrittiij i I le annetaan eldkelaitoksista tieto luo-
den 1998 alkupuolella vuoden 1993 maksa-
mattomista vakuutusmaksuista. Vuosi 1998
on aikaa maksaa ndmd maksut. Jos vuoden
1993 maksut jdtetddn maksamatta, ne pienen-
tdvdt tycituloa eliikettii laskettaessa. Vuoden
1998 jrilkeen vuosi kerrallaan seurataan van-
hentuvia maksuja ja rekister6idddn tdstd tieto

eldkelaitosten rekisteriin vahvistetun tyotulon
rinnalle. Siten esimerkiksi "lopullinen" va-
paakirja voidaan laskea vasta yli viiden vuo-
den kuluttua yrittiijiitoiminnan loppumi sesta.
Siitii on riittdvdn hyvin tiedotettava eldk-
keiden ennakkolaskennan yhteydessd.

Eldketapahtuman sattuessa siihen men-
nessd vanhentuneet ja maksamattomat vakuu-
tusmaksut pienentdvdt tycituloa ja sitd kautta
eliikettii.

Viiden viimeisen vuoden maksamattomia
vakuutusmaksuja voidaan edelleen, kuten ny-
kyisi nkin, periii eliikkeestd, enintddn kolman-
nes kulloinkin maksettavan ekikkeen mddrdstd.

Syksyl lii El?iketurvakeskuksen puheenjoh-
tajuudella toimiva tyoryhmii ohjeistaa miten
vakuutusmaksusuorituksessa otetaan huomi-
oon korkoja pddoma.

Vakuutusmaksuja
rdstissd noin 23 000:lla

Asiansa hoitaneiden yrittiijien osalta mikddn
ei muutu. Heidiin vakuutusmaksunsa ei muu-
toksen johdosta kohoa eikii heidiin eliikkee-
seensd muutoksella ole vaikutusta.

Sellaisia YEL-yrittiij iii, jotka esimerkiksi
vuonna 1996 laiminloivdt maksujaan oli arvi-
olta noin l5 000. Kaikkiaan YEl-yrittiijiii oli
noin I 55 000. Vastaavasti maatalousyrittiijiZi
oli yhteensh noin 132 000. Heistii vakuutus-
maksunsa laiminloi noin 8 000.

Vanhentuneiden, eli yli viiden vuoden takaisten, maksamattomien
vakuutusmaksujen tulisi pienentiiii yrittiijien eliikette 1 .1 .1998 lukien,
ehdottaa Yriftejiimaksutytiryhma 1 996.
Lisiiksi se ehdottaa, ette pakkovakuutukset yrittiiiille otettaisiin vain
kulumassa olevalle ja kahdelle sita edeltineelle taannehtivalle
vuodel le. Mytis yrittai ien eliikejiirjestel miista tiedottam ista o I isi
keh itettiivii seke. al o itettava sel vitystyti al o ittavan Y E L -y r ittiijiin
vakuutusmaksualennuksen ikiirajin inuuttamisesta.
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Valtion osuudet ja valtion osuuteen vaikuttavat maksamattomat vakuutusmaksut
vuosina 1987 - 1996 YEL- ja MYEl-eliikejiirjestelmissii

Valtion osuus, milj.mk
Valtion osuuteen vaikuttavat,
maksamattomat maksut (5 v), milj.mk

YEL MYEL YEL MYEL

284,2
223,4
t46,1

0,0
88,8

375,1
397,8
419,2
366,1
383,2

Pakkovakuutus vain kahdelle
taannehtivalle vuode!!e

Tyoryhmii ehdottaa mycis. ettd pakkovakuutus
otetaan vain kulumassa olevalle ja kahdelle
sitA edeltAneelle taannehtivalle vuodelle. Yrit-
tiijiillii olisi halutessaan mahdollisuus ottaa va-
kuutus myos edelld mainitun ajan edeltineeltd
kolmelta vuodelta. Nykyisin pakkovakuut-
tamisen taannehtiva aika on viisi vuotta.

Pakkovakuutuksen uusi kahden taannehti-
van'"uoden raja ja pienempi kerralla maksuun
lankeava vakuutusmaksu helpottavat yritysten
maksukykyii. Pakollista vakuuttamisvelvol-
lisuutta valvoo edelleenkin ElSketurvakeskus
ja Maatalousyrittiij ien eldkelaitos.

Pakkovakuutettaessa YEL:n mukaan ei
vuodesta 1998 alkaen eniiii ryoryhmdn ehdo-
tuksen mukaan anneta aloittavan yrittiijnn
alennusta.

Enemmdn tietoa
yrittdidvakuutu ksista

Tiedottamisessa yrittiijien vakuutukseen liit-
tyvissii asioissa on kehittdmistii. Yrittiijille ei
viility tieto esimerkiksi siitd, miten hyvdn
turvan lakisddteinen eldkevakuutus tarjoaa
verrattuna aktiivisemmin markkinoituun va-
paamuotoiseen eldkevakuutukseen. Samoin on
tarvetta lisiitii tiedottamista yrittiij ien muusta
sosiaaliturvasta.

Tiedottamiseen olisi syytii panostaa sekd
eldkelaitoksissa, ettd yrittiijiijiirjestoissii. Tyo-
ryhmii ehdottaakin erityistd tiedotusprojektia,
joka toteutetaan yhdessd sosiaali- ja terveys-
ministerion, kauppa- ja teollisuusministerion
j a yrittiij iij iirj estcij en kanssa.

t987
1 988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
I 995
1996

t265,6
1423,1
r563,5
1687,9
1752,4
1927,2
1959,0
1991,9
2050,6
1986,4

8,5
8,3
J,6
9,8

13,6
22,0

262,2
?7S S

3l 1,4
406,9
541,0
706,6
852,1
944,8
929,4
831,4

Aloittavan yrittdjdn maksu-
alennusikdraiaan Iaajennus

Tyoryhmii esittiiii, etta tutkittaisiin piakkoin
tarkemmin, voidaanko nykyinen aloittavan
yrittiijiin vakuutusmaksualennuksen ikiiraja
nostaa 43-vuodesta esimerkiksi 50 r,uoteen tai
poistaa kokonaan. Uudistus olisi ratkaistava si-
ten. ettei valtion kustannusosuus kuitenkaan
nousisi.

Nykyisessii tyollisyystilanteessa ikdraj an
kokonaankin poistaminen voi olla perustelta-
vissa. Tiilloin kaikki aloittavat yrittiijiit ensim-
mdisti kertaa yritystoimintaa aloittaessaan
voisivat saada tietyn prosentin suuruisen alen-
nuksen vakuutusmaksuunsa. Maksualennus-
aika voidaan samassa yhteydessd muuttaa esi-
merkiksi kahdeksi taydeksi vuodeksi nykyisen
kolmen kalenterivuoden sijaan.

Konkurssiyhteis-
vastuun selvittdminen

Tyoryhmii piti myos tarpeellisena kirjata nii-
kyviin uudelle tydryhmiille tehtava, joka kos-
kee YEL-j;irjestelmdn osallistumista kon-
kurssiyhteisvastuuseen. Eldke-Kansan osalta
lainsiiiidzintoii tehtdessd asia jiitettiin myo-
hemmin tdsmennettdvdksi.

TARJA HANXoNPN
Elriketuruakeskuksen

matemaatikko

29,6
ls 1

35, I
36, l

Thulttkossa kttnkin v,uoden mctksamatktmis:;a vaktrutttsmuksuissa on mukanct viiden
viimeisen wroden kumulatiivinen ker4,16i. Viiden vttoden.itilkeen vukuutttsmaksut

vanhenevat, ja ne kirjataan luottotappioina vaktrutusmakusaamisista, jolloin ne jdcivtit
valtion lopullisi ksi kustanrut A:si ksi.
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ualmislauluu uuoloen 2000
Ty6eldkeidriestelmdd on kehitetty jatkuvasti. Lainmuutoksissa kaikkien eldkelaitosten kyky6

palvelutoiminnan Iaadukkaaseen, muutoksen huomioon ottavaan jatkamiseen on pidetty
itsestddn selvyytenii. Vuoden 2000 huomioonottaminen e!frkkeiden atk-idriestelmissii

on va i keudeltaan moni m utkaiseen lai nmuutokseen verrattava asia.

Tyoeliike-lehti on jo aiemmin kertonut wo-
den 2000 ldhencmisen vaikutuksista atk-jtir-
jestelmiin ja eliikelaitosten toimenpiteistS.
Pieni kertaus ongelmasta lienee silti paikal-
laan.

Monissa atk-jiirjestelmissd vuosiluku il-
maistaan ainakin jossain kdsittelyvaiheessa
kaksinumeroisena lukuna. Vuosituhannen
vaihtuessa kaksinumeroisen vuosi luvun vuosi-
sata ei olekaan endd niin vain tiedossa tai pdd-
teltdvissi. Vuosi 0l voi tarkoittaa joko vuotta
1901 tai ruotta 200l.

Rekisteristd voi loytyii ruosiluku 1903,
mutta sen on ehkd ollut tarkoitus olla 2003.
Jiilkimmiiinen tilanne voi syntyii esimerkiksi
niin, ettd rekisteriin kirjataan sopimuksen
pdittymisr,uodeksi 03 ja ohjelma lisiiii myo-
hemmin oletusarvona luosisadan 19, jolloin
mainituksi vaikkapa lainasopimuksen piiiitty-
misvuodeksi muodostuu I 903.

Kaksinumeroisina kiisitellyt ruosilulut
aiheuttavat laskuvirheitd: Olipa kyseessii elii-
kekuukausien laskenta tai ajan laskenta koron
mddrddmiseksi. saadaan l.uosituhannen alussa
miinusmerkkisiii aikajakson pituuksia, kun
ajan laskemiseksi esimerkiksi vuodesta 0l
(piiiittymisvuosi) vdhennetdiin 99 (alkamis-
ruosi).

Paljonko sitten itse el6ke ja korko on, riip-
puu siitd, miten ohjelma toimii saatuaan nollaa
pienemmdn aikajakson laskentansa pohjaksi.
Onnellisimmassa tapauksessa ohj elman suori-
tus keskeltyy eli ohjelma kaatuu, jolloin ei
tehdii virheitii, mutta ei myoskiiiin saada asioi-
ta hoidettua.

Testeissd on havaittu varsin paljon sellais-
ta, efta ohjelma, jonka piiiviimiiiirien kiisitte-
lyssii ei ole otettu huomioon l.uosisadan vaih-
tumista, ei keskeytiikddn suoritustaan vaan
tuottaa tulokseksi tyhjiiii tai mitd sattuu, esi-
merkiksi kahden vuoden viivdstymiskoron si-
j asta virheellisesti korkohyvitystd 98 : lta r,uo-
delta.

Virheitd tulee myos lajitteluissa. Tyon no-

peuttamiseksi saatetaan tietokonendyollii pyr-
kid antamaan virkaihjan niihtdvdksi cnsin kun-
kin asiakkaan uusimmat eli suurimman
vuosiluvun maksut. Jos luosiluku on kaksi-
numeroinen, virkailija saa vuosituhannen alus-
sa ndytrilleen ensin luoden 99 maksut, sitten
vuoden 98 ine. ia viimeisend uusimmat eli
luoden 00 maksut.

Muutamia knoppeja on loydetry. Vuosi
2000 on karkausluosi, mitd ruosi 1900 ei ollut.
N i inpii kalenteriohj elma eliikej iirj estelmdssd
tai vaikkapa digitaalikellossa tai videossa voi
sekaantua ajan kulun seurannassa maaliskuun
alussa vuonna 2000.

Joissain tapauksi ssa tietokoneohj elmissa
on kiiy.tetty nollia tiedon puuttumisen merkki-
nii. Niinpii 00 vuosiluvussa voi tarkoittaa
vuotta 2000 tai vuotta 1900, mutta joskus
myos vain vuosilukutiedon puuttumista.

Henkikitunnus uudistuu siten, ettii 2000-
lurulla syntynei llii syntymdaj an ja tunnistus-
osan erottava viilimerkki on A, kun se 1900-
luvulla syntyneil16 on viiliviiva ja 1800-luvul-
la syntyneillii plusmerkki.

Vuosi 2000 koskettaa myos sellaista
atk:ta, j oka ei suoranaisesti I i ity tyoe lakej arj es-
telmddn. Kun erdiden arvioiden mukaan maail-
massa on l.uosituhannen vaihteen tienoilla
kiiy,tossii kertaluokkaa miljardin verran mikro-
prosessoreita, esimerkiksi kodin koneissa, teh-
taissa, autoissa, lentokoneissa jne., tuntuu
enemmdn kuin todenndkoiseltii, ettd vuoteen
2000 liittyen tapahtuu ajan laskennassaja seu-
rannassa ja myos itse toiminnassa virheitd.

Miksi vuodesta 2000 tuli ongelma

Miten tdllainen sotku on piiiissyt syntymddn,
kun woden 2000 tuleminen on jo pitkiiiin ol-
lut tiedossa? Atk:n alkuaikoina, joka osuu
myos tyoel iikej iirj estel miin alkuaikoihin, tal-
lennuskapasiteettia pidettiin kalliina.

Tietoa pyrittiin tiivistiimiiiin esimerkiksi

jAttAmelle tarpeettomaksi koettu vuosisata
pois. Muistettakoon mycis, ettd tietokoneiden
k?iyto tapahtui tuolloin eriiajoina, jotka kesti-
viit sitii kauemmin mitii pitempi rekisteritie-
dosto oli selattava ldpi.

Kun eldkerekisterit sisalteviit paljon piii-
viimiiiinii, laskettiin vuosisatatiedon poisj iitt2i-
misen merkittiiviisti lyhentdvdn rekistereitd.
Ajot o1i tuolloinkin tehtiiv2i p?iivittiiin, eikii tie-
tokoneiden tehoa kasvatettu lainkaan niin tiu-
haan tahtiin kuin nykyiiiin.

Kun ihmiset eivdt puheissaan tai kirjoituk-
sissaan useinkaan kdyttdneet vuosisataa, ei tun-
tunut i hmeel I i seltd esittdd,'uosiluvut kahdella
numerolla myiis lietokoneissa.

ISO-standardiin vuosisata- ja tuhattiedot
lisdttiin vasta uronna I 988. Suurin syy ongel-
maan on, ettd systeemejd rakennettaessa ei us-
kothr niiden elinkaaren kantavan vuosituhan-
nen vaihteen yli. Kuitenkin on osoittautunut,
ettd tietokonesysteemit ovat pitkiiikiiisiii, ja
ettii iiit pyrkiviit vain kasvamaan. Kun uuden
systeemin oletetaan aina olevan entistd laa-
j emman ja tiiydellisemmdn, systeemin uusimi-
sen kynnys pyrkii koko ajan nousemaan.

Kaikki ruosituhannen vaihteeseen liitty-
vdt tietokoneongelmat eivdt ilmene 1.1.2000,
vaan ne yleistyvat asteittain uuden vuosituhan-
nen ldhestyessd. Vuoden 2000 alun jiilkeen il-
miot jatkuvat, vdhitellen harventuen. Eliikkeen
laskennassa, jossa pitkiiiin kdsitellddn molem-
milla vuosituhansilla olevia pdivdmiiiiriii, on
vield kauan mahdollista tehdii virheitii.

Edellii on kuvailtu ongelmia eliikeyhtioi-
den j a -laitosten omissa j drjestelmissd. Niiden
osalta vastuu jdrjestelmien kuntoon saattami-
sesta on laitoksilla itselliiiin. Toteuttajina tyos-
sd voivat toimia laitosten atk-osastot tai laitos-
ten kiiyttiimiit atk-yhti6t.

Jos systeemipalveluja on ostettu, on osta-
jan syltd varmistaa, ett'd palvelu ei piiiity ruosi-
tuhannen vaihteessa siihen, ettei jiiryestelmiiii
ollut muutettu vuosi 2000 -kelpoiseksi.

Muutama atk-yhtio myy Suomessa uro-
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den 2000 muutosten tekemiseen erikoistunutta
palvelua. Ratkaisut perustuvat tarvittavan
muutostyrin automatisointiin kansainvdlisessd
kiiytossii olevin ohjelmin. Koko tarkistettava
ohjelmistokanta, sen miljoonat rivit, kiiydiiiin
liipi ohjelmien arulla, jolloin saadaan tietoon
tarvittavat korjaukset. Ohjelmia voi hankkia
joko omaan kiiyttoontai ostaa ohjelmistomuu-
tokset palveluyhtioltii.

Paitsi eri kiiyttiijien, kuten eliikelaitosten,
ns. sovellusohjelmissa, esimerkiksi eldkkeen
laskennassa, on myos tietokonevalmistajren
ohjelmoimissa konetta hallinnoivissa kaltte-
j iirj estelmi ssii ol lut ruosituhannen vaihdetta
koskevia puutteita. Naynaa kuitenkin siltii,
ettd tavallisimmista k[yttdjiiq'estelmistd tulee
tai on tullut versiot, jotka ottavat huomioon
r,uosituhannen vaihtumisen. Muun muassa In-
temetistd loy[y tietoa eri kiiyttoj iirj estelmi en
r,uosi 2000 -kelpoisuudesta.

Erddt vanhimmat atk-laitteet on rakennet-
tu siten, etteivdt ne selvid vuosituhannen vaih-
teesta. Jos on onnistunut pitamaAn tdllaisen
laitteen hengissd ja kiiytossZi luosituhannen
vaihteeseen, on sen tilalle hankittava uudem-
paa kalustoa. Tiimiikin asia on laitteen keyfia-
jiin itsensii huomattava. Myos laitteiden mosi
2000 -kelpoisuudesta lciygry tietoa muun mu-
assa Internetistd. Samoin siel6 loytly ohjeita
laitetason vuosi 2000 -kelpoisuuden testaami-
seen.

Vastuu idriestelmdn
toiminnasta hajautettu

Kenen on vastuu tyoeliikej iirj estelmdn toim in-
nasta vuosituhannen vaihtuessa? Vastaus kuu-
luu: Se on hajautettu kuten muulloinkin. ttse
kunkin osapuolen on paitsi hoidettava atk-
j iirjestelmiinsd kuntoon, myos pystyttiivii osoir
tamaan yhteistyokumppaneilleen, ettd muutos
on hallinnassa.

Ainakin erditd lain muutoksia on suunni-
teltu ja suunnitellaan varmistaen myos eri osa-
puolten kyr,ykkyys selviytyii muutoksesta.
Vastaavasti vuosi 2000 -suunnitelmien ja nii-
den toteutuksen seurannan tulee olla niin
avointa, ettii yhteistyokumppanit voivat tietdd,
onko jotain poikkeuksellista tai hiiinotii'"uosi-
tuhannen vaihteessa odotettav issa.

Avoimuus lienee paras tapa varmistaa, et-
tii atk-jii4estelmat toimivat katkoitta ja vir-
heettomdsti my<is uuden vuosituhannen alka-
essa. Pohja asioiden virheettcimddn hoitoon on

kunnossa. Se selvisi jo aiemmasta Tyoeliike- 2000 vaikutukset ja tyot oli kaikissa yhtitiiss?i
lehden urosi 2000 -artikkelista. ainakin joillain systeemialueilla mytis aloitet-

tu.
Kahdessa yhtiossii arvioitiin muutosten

Vuoden 2000 -muutOSten hinta ffcimiiiiriin olevan noin puolet systeemihenki-
lost<in vuotuisesta tyopanoksesta, kahdessa

Harva lienee jiiiinyt tiiysin tietdmdtt<imdksi jul- muussa taas vain 10 prosenttia. Kolme yhtiota
kisuudessa esitetyistii vuosituhannen vaih- arvioi muutostensuuruudeksi20-40prosent-
teeseen sijoitetun atk-katastrofin kalleutta ku- tia vuotuisesta tyripanoksesta. Osa oli palkan-
vaavista arvioista. Eriis julkisuudessa mainit- nuteriryishenkilostrinhoitamaanmuutoksenja
tu ilmaisu oli, ett?i luosi 2000 -muutokset mak- kiiytti apuvdlineitd, osa hoitaa muutoksen itse
savat2,5 kertaa sen, mitd toinen maailmansota vakinaisella henkilostiilliiiin.
maksoi siihen osallistuneille. En tunne kysei- Vuoteen 2000 siirtyminen kannattaa ottaa
sen laskennan perusteita, mutta uskallan toi- vakavanaasiana,jokavaikuttaauseimpiinatk-
voa,etteiasiaajiilkeenpiiinaivanndinkalliiksi jiirjestelmiin. Ongelma onkin laajasti tiedos-
koettaisi. tettu ja tekemiini kyselyihin olen saanut vasta-

Arvostettu Gartner Group on esittiiny uksena, ettd itsekussakin yhtiossii on kaikilla
useita keinoja hinnan arvioimiseen. EhkA sel- systeemialueilla piiiitetty varmistaa luositu-
kein niistiiperustuu suoritettavan ohjelmakoo- hannen vaihteeseen liittyvien muutosten hoito.
din rivimiiiiriin laskentaan. Gartnerin mukaan T<iiden edistymisestd yhteistyokumppanit kan-
aina 100 000:tta koodiriviii kohden tarvitaan nattaa pitdd ajan tasalla ja vaihtaa tietoja kiiy-
yksi henkilotyor.uosi ohjelmiston saattami- tetyistii ja kehitetyistii teknisistd ratkaisuista.
seksi urosi 2000 -kelpoiseksi. Esimerkiksi Elii-
kevakuutusosakeyhtio Ilmarisessa on ohjel-
mistoa Gartner-yhtioiden laskutavan mukaan EMU - VUOden 2000 SUkUlainen
runsaat 6 miljoonaa riviii, joten ruosi 2000 -
muutosten tyomiiiirii olisi runsaat 60 henkilo- Vuoden 2000 atk-muutoksia joudutaan kii-
ty<ivuotta. Se ldhentelee koko systeemi- ja ke- rehtimddn myris siksi, ettd Suomen mahdol-
hittamishenkilostrin vuotuista tyopanosta. linen liittyminen Euroopan talous- ja rahalii-

Laskelmienmukaanllmarisessa selvitddn ton (EMU) kolmanteen vaiheeseen aiheuttaa
noin neljds- tai viidesosalla tiistii tyomiiiiriistii. atk-jiirjestelmiin muutostoita. Uuden rahayksi-
OnkosittenarvostettuGartnervddrdssd.-Tirs- kon, euron, kdyttoonoton aiheuttamien muu-
kinpa. Kyseiset arviot vain on tehty olettaen, tosten suuruudeksi on arvioitu 2 - 5 kertaa vuo-
ettei r,uosituhannen vaihteeseen olisi lainkaan den 2000 aiheuttama tyrimddrd. EMUun palat-
ennalta varauduthr. Esimerkiksi Ilmarisessa taneen myos Tyoeliike-lehdessd viimeistddn
perustettuihin uusiin tietokantoihin on kirjathr ensi vuonna sen mukaan, miten asian valmis-
nelimerkkiset vuosilurut jo vuodesta 1982 teluedis[y.
liihtien.

Vuoden 2000 rnuutostyo vdhenee,jos van-
han jii{estelmdn muuttamisen sijasta raken-
netaan kokonaan uusi. Tiilloin saa paitsi vuo-
den 2000 asiat hoidettua myos ajanmukaisen
jiirjestelmiin. Useissa tapauksissa kuitenkin
vanhan koq'aaminen maksaa vdhemmdn kuin
uuden rakentaminen. Muun muassa Eliiketur-
vakeskus uusii vuosituhannen vaihtumisen
kannalta hankalimmat jiiqestelmiins5 ennen
vuotta 2000, jolloin vanhojen jiirjestelmien
ruosi 2000 -muutosten tyomiiiirii j iiii suhteell i-
sen pieneksi. Sovellusuudistusten hoito ennen
vuosituhannenvaihdettaonEliikenrvakeskuk- KYOSTIPOUTIAINEN
selle vastaavasti sitd suurempi haaste. Elcikevakuutusosakeyhtid llmarisen

Kesiillii 1997 neljiiiin vaiinkovakuutus- ja tietohallintojohtaja
kolmeen eliikeyhtioon tekemhni kysely antoi
tulokseksi. ettii kaikki olivat arvioineet ruoden
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Ualtion talousaruioesitys 1 998
Eluyttdufl uaiko ki ristiud?

valtiovarainhallinnon virkamiehet ovat korostaneet viime vuosien budjettien elvfiiiviid
vaikutusta, joka on yleensd saatu aikaan lisdlainanotolla.

Lainoilla on pumpattu sisddn ylimddrdistd rahaa taloutta piristtimddn.

Kuitenkin maakunnissa, yliopistoissa, sairaaloissa ia melkein kaikkialla
muualla yhteiskunnassa budietit ovat tuntuneet kiristdviltd, koska ne ovat

johtaneet ndkyvii n sddsttitoim i in.

Ndkemysero johtunee siitii, ettii budjetin
kohtaanto on ollut erilaista eri yhteiskunnan
alueilla. Ehyttiiviiltii valtion budjetti on var-
masti tuntunut niissd kotitalouksissa, jotka
muutoin olisivat jriiineet ilman toimeentuloa.
Mytis vaikeuksissa olevaa pankkisektoria jou-
duttiin erikseen tukemaan laman aikana.

Kuitenkin fyottomyydesti ja lamasta ai-
heutuneet menojen lisiiykset eli "elvytykset"
ovat kiristdneet liihes kaikkien muiden talout-
ta. Kiristdvdd vaikutusta on vield lisdnnyt se,
ettd verotusta on jouduttu nostamaan, koska
verotuspohja on kaventunut tyottcimyyden ja
laman seurauksena.

Toimenpiteet eiviit myiiskiidn ole aina
olleet keskendiin hyviissii sopusoinnussa. Ra-
kennus- ja korjaushankkeista on pitdnyt luo-
puaja samanaikaisesti valtion budjetilla on el-
vyteffy rakennusalan kymmenid tuhansia tyof
tomiii. Ajoiuain on tuntunut silta, ettei vasen
kiisi tiedii, mita oikea tekee.

Kiris$slinja jatkuu

Vuoden 1998 talousarvio tuo varsin vdhdn
uutta tdhdn kuvioon. Tiinii syksynii esitetty
talousarvio on yleisiltd vaikutuksiltaan edel-
leen kiristdvd. Siitii kertoo budjetin suuruus,
joka on ensi vuonna 186 miljardia markkaa.
Se on 13 miljardia vdhemmdn kuin vuoden
I 996 toteutunut tilinpiiiitcis. Valtionvelan j at-
kuva kasvu on tehnyt velan korosta merkittd-
vdn lisdrasitteen, joka my<is osaltaan syci ehy-
tysmahdollisuuksia.

Korkojen suuruuden on arvioitu olevan
25 miljardia markkaa, eli vajaa seitsemdnnes
koko budjetista. Korkoerd on menojen pdd-

luokistajo neljdnneksi suurinja se on opetus-
ministericin hallinnonalan kanssa samaa suu-
ruusluokkaa. Ylivoimaisesti suurin piiiiluokka
on STM:n hallinnonala (48 mrd.mk).

Talouskasvun nopeudesta ri ippuu, kuinka
suureksi ongelmaksi korkomenot tulevaisuu-
dessa muodostuvat. Tyoeliikejdrjestelmd omis-
taa tiillii hetkellii arviolta noin viidesosan val-
tion velkasalkusta, joten ainakin osa korko-
menoista palautuu tukemaan yleisempdd kan-
sallista hyotyii.

Valtion korkomenot muuttuvat tietenkin
myris joidenkin yksityisten tuloiksi. Korko-
tuloista hyotyviit kuitenkin kansalaisista suo-
raan vain ne varakkaat, joilla on piiiiomaa sijoi-
tettavanaan. Korot ovat tdssd tapauksessa niin
sanotusti "kddnteistd sosiaaliavustusta".

Valtionvelan kasvu hidastuu

Valtion velan mddrdllinen kasvu jatkuu ensi
vuonna, mutta sen osuus BKT:sta kiiiinfyy
ensi kerran laskuun lamavuosien jilkeen. Vuo-
teen 2000 budjetti pyritiiiin kuitenkin tasapai-
nottamaan myos miiiiriillisesti, jolloin velan
nimelliskasvu myos pysiihtyisi.

Budjetissa lisdmddrdrahaa saavat esimer-
kiksi maanpuolusfus, poliisitoirni ja korkea-
koulut. Sen sijaan sosiaalimenoja on yleensd
pienennetty. Osaksi pienennykset johtuvat
leikkauksista, osaksi siitd, ettd talouskasru
jonkun verran alentaa erdiden tulonsiirloerien
tarvetta.

Talouskasvu 3,5 prosenttia vuodessa

Thlousarvion taloudellisessa katsauksessa to-
detaan, ettd talouskasvujatkuu ensi vuonna va-
kaana noin 3,5 prosentin vuosivauhdilla. Tyot-
t<imyyden arvioidaan laskevan 13,5 prosent-
tiin. Inflaatio ja korkotaso pysyvzit edelleen
matalina. Ndmd ennusteet ovat hyvin liihell?i
sita, mita muutkin tahot (kuten ETLA) ovat
arvioineet.

Samanlainen trendi on odotettavissa
myos muissa Euroopan maissa. Taloudessa
niiyttii?i siis tyottomyyttd lukuun ottamatta
menevdn mallikkaasti, ainakin, jos uskoo kan-
santaloustieteen nykyopin sanomaan.

EMU-kriteeri alitetaan

Budjetissa on tdll6 kertaa havainnollisesti
selitetty ns. EMU-velan mddrdytyminen. Se
koskee myos tycieliikesektoria, kuten tieddm-
me. EMU-velka on mddritelty valtion ja kunti-
en sekd sosiaaliturvarahastojen yhteen laskettu-
na velkana.

Vuoden I 996 lopussa EMU-velka miiiiriiy-
tyi seuraavasti: valtion velka 395 miljardia
plus kuntien velat23 miljardia miinus tydelii-
kelaitosten sijoitukset valtion ja kuntien pape-
reihin 86 miljardia. Parin miljardin koq'aus-
erdn jdlkeen se tekee yhteensd noin 335 miljar-
dia. Eli EMU-kriteeri, 60 prosenttia BKT:sta
alitettiin (BKT v. 1996 oli n. 575 mrd) niin
kuin se alitetaan myos tiinrija ensi vuonna.

Tyoeliikesektori pitriii myos julkista meno-
vajetta koskevaa EMU-kriteerid kunnossa, kos-
ka tyoeliikerahastoihin kertyy vuosittain yli-
jiiiim?i?i noin 4 prosenttia BKT:sta. Sen sijaan
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valtio velkaantuu vield ensi vuonnakin 5 6
prosenttia BKT:sta laskettuna, jolloin julkis-
ten menojen yhteisen vajekriteerin on arvioitu
laskevan 1,5 prosenttiin, eli 3 prosentin kriteeri
alittuisi reilusti.

Ndin ollen ei niil.ttiiisi olevan edelleen-
kddn ainakaan taloudellista estettd Suomen
EMUun menolle. Ellei ny't sitten tyottomlytta
pidetd ongelmana, kuten Ruotsissa, vaikka
siellii tyottcimyys on pienempi.

Jdsenyytemme EU: ssa niikyy talousarvios-
sa yhd selvemmin. Se aiheuttaa monimutkaisi-
ne luokituksineen uusia oppimispaineita eri ta-
hojen virkamiehille, varsinkin kunnissa ja uu-
sissa maakuntakeskuksissa.

Tukivarat maatalouteen, aluetalouteen,
tutkimukseen jne. ohjautuvat yhd suuremmas-
sa mddrin kokonaan tai osaksi EU:n kautta.
Monet projektit vaativat mycis kotimaista ra-
hoitusta, j olloin ndiden osien yhteensovittami-
nen on vaikeata ja vaatii osaamista.

Mydneistdkin ltiWy
Julkisen talouden jo vuosia jatkunut heikko
tilanne on kuitenkin aiheuttanut sen, ettA ta-
lousarvion lukemiseen sisiiltyy varsin vdhdn
mycinteisiii ylliityksiii. Ehka tallA kertaa yksi
sellainen entiselle korkeakoulumiehelle on.
etti korkeakoulut nayttavat vihdoinkin piiiise-
vdn pahimmasta ahdingostaan. Toisaalta
muissa tdrkeissd koulutusmenoissa edelleen
sddstetddn.

Talousarvioesityksen analyysit ovat hy-
vin tehtyjii. Mutta niiden painotuksiin toivoisi
suurtyrittcimyyden, laman ja rakennemuutos-
ten runtelemassa Suomessa jo jonkun venan
kehitystii.

Analyysitaulukoissa ei ole sellaisia, jotka
kuvaisivat tulonsiirtoja sosiaalisten luokkien
ja maantieteellisten alueiden mukaan: siis sel-
laisia, jotka kuvaisivat, kuka oikein siirtae tu-
loja ja kenelle.

Jako sosiaalisiin kategorioihin iiin, su-
kupuolen, tuloluokan, toimenkuvan, asuin-
paikan yms. mukaan tuntuu yhd olevan vie-
rasta kansantalousa.jattelulle, mutta sitiikin
tiirkeiimpiiii se oli sosiaalipoliittisessa suun-
nittelussa.

MIKAEL FORSS
Elciketurvakeskuken

tutkimuspcicillikkr)
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$uomen'aaliluruasoilmu[sel$osli
ia lu0eHfielu]ua

Suomella oli kokemusta sosiaaliturvan koordi-
noinnistajo ennen liittymistii Euroopan talous-
alueeseen ETA:aan. Pohjoismaiden vdlinen
sosiaaliturvasopimus on ollut voimassa ruo-
desta 1955 alkaen. Sopimus uusittiin vuoden
1982 alusta ja ETA-sopimuksen vuoksi uudel-
leen 1. l .1 994 alkaen.

ETA tdrkein koordinaatioalue

Suomen ja Saksan sosiaaliturvasopimus on tul-
lut voimaan 1 . I 0. 198 I . Suomella oli sosiaali-
turvasopimus myos Itiivallan, Ison-Britannian,
Luxemburgin, Espanjan ja Kreikan kanssa.

Ndmd sopimukset korvautuivat EU:n sosi-
aaliturvasddnnoksillii Suomen liittyessii ETA : -
aan 1.1.1994.Vanhat sosiaaliturvasopimukset
jiiiviit kuitenkin edelleen voimaan, mutta ty6-
eliikejiirjestelmiissii niillii on merkitystii liihin-
nii henkiloille, jotka eiviit ole EU- tai ETA-
maiden kansalaisia. EU:n sosiaaliturvasidn-
nosten mycitd sosiaaliturvan koordinointi kos-
kee ny edellii mainittujen maiden lisziksi myos
Alankomaita, Belgiaa, Irlantia, Italiaa, Portu-
galia. Ranskaa ja Liechtensteinia.

Koska EU:n sosiaaliturvasddnn<ikset tuli-
vat sovellettavaksi Suomessa jo ETA-sopi-
muksen seurauksena, Suomen E,U-jiisenyys ei
tuonut mitddn uutta sosiaaliturvaan.

Aikaisemmat Ison-Britannian, Itdvallan,
Saksan ja Luxemburgin sopimukset on neu-
voteltu uudelleen siten, ettd sddnnokset vastaa-
vat mahdollisimman pitkiille EU :n sosiaalitur-
vasddnnoksid. Muutetut sopimukset eivdt ole
viela tulleet voimaan.

Muut sopimuskumppanit

Suomella on kahdenvdlinen sosiaal iturvasopi-
mus lisdksi Sveitsin, Kanadan ja USA:n kans-
sa. Kanadaan kuuluvan Quebecin kanssa on
erillinen sopimusjii4estely. Viron kanssa sosi-
aaliturvasopimus tuli voimaan l. I 0. I 997.

Liettua ja Puola ovat ilmaisseet halunsa
sopimuksen solmimiseen ja Suomi on vas-
tannut myonteisesti, mutta neuvottelut eivdt
ole vielii kiiynnistyneet. Lihinaapurin Veniijiin
kanssa sopimusta ei ole tekeillii, vaikka kans-
sakdyminen on vilkasta. Neuvostoliiton kanssa
oli sopimus valmiina, mutta Suomelle se ei
endd vastaa nykyisiii tarpeita. Uusi sopimus
tullee ajankohtaiseksi, kunhan olot naapurissa
vakiintuvat.

Vaikka Suomella on Kaukoiddssd talou-

sovelletaan myos muihin kuin sopimusmai-
den kansalaisiin.

Muissa sosiaaliturvasopimuksissa sovel-
tamisala on laajempi: niitd sovelletaan kaik-
kiin niihin henkiloihin, jotka ovat tai ovat o1-
leet sopimusvaltion lainsddddnncin alaisena
kansalaisuudesta ri ippumatta.

Sekii EU-siiiinnciksiii ettii sosiaaliturvaso-
pimuksia sovelletaan aina myos pakolaisiin ja
valtiottomiin.

EU-sddnn<ikset kattavat Suomen osalta

dellisia aktiviteettejii, sosiaaliturvasopimuk-
sen solmiminen ei viel6 ole ollut esill?i min-
kddn maan kanssa.

Periaatteena yhdenvertainen kohtelu

Sopimuksissa ja EU-siiiinnoksissd on omak-
suttu yhdenvertaisen kohtelun periaate: toi-
sen sopimusmaan kansalaisille taataan samat
oikeudet ja velvoitteet kuin oman maan kan-
salaisille. Jos kansallinen lainsddddnto edel-
ly'tt[6 esimerkiksi eliikeoikeuden saamiseksi
kansalaisuutta, sama oikeus on annettava
myris toisen sopimusmaan kansalaisille.

Koska Suomen ty6eliikejdrjestelmdssd
vakuuttamisvelvollisuutta ja eliikeoikeuden
syntymistd ei ole sidottu kansalaisuuteen, yh-
denvertaisuutta koskevalla miiiiriiyksellii ei
ole talta osin merkitysth. Sopimusmaassa
tyoskenteleville suomalaisille sillti voi olla
suuri merkitys.

Henkiltipiiri ja soveltamisala
vaihtelevat

EU-siiiinnciksid sovelletaan vain EU- ja ETA-
maiden kansalaisiin sekii heidiin perheen-
jiiseniinsri. Perheenjdseniltd ei edellytetii

Valmiit sosiaaliturvasopimukset ovat Isra- EU- tai ETA-maan kansalaisuutta.
elin ja Chilen kanssa, mutta ne eivdt ole vielh Myos Sveitsin sopimuksen henkil<ipiiri
voimassa. Parhaillaan neuvotteluja kiiydiiiin on rajoitettu Suomen ja Sveitsin kansalaisiin.
Latvian jaAustralian kanssa. Vakuuttamista koskevia lainvalintasddnnoksiii
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Valtioiden vil isel li sosiaal itu rvasopi mu ksel la keskeisent tarkoitu ksena
on kahdenkertaisen vakuuttamisen estiiminen ja ansaittujen eliikkeiden

maasta viennin mahdollistaminen.
EU:n sosiaaliturvasiinntikset pyrkiviit samaan. Niissi ei kuitenkaan siilidetii

sisilltistii,
vaan ne vastaavat monenviilistii sosiaaliturvasopimusta. Sosiaaliturvasopimus

voi helpottaa
mytis eliikeoikeuden syntymistii, jos sen edellytykseni on pitkii tytiskentelyaika.

Etuudet ulkomaillesekii tyciskentelyperusteisen (tyoeliike- ja tapa-
turmavakuutus) ettd asumisperusteisen (mm.
kansaneldke ja sairausvakuutus) sosiaaliturvan.
Kanadan ja USA:n sopimukset kattavat aino-
astaan eldketurvan, koska vain ndisld on voitu
sopia I iittovaltiotasolla.

Sosiaaliturvasopimukset j a EU-siiiinnok-
set koskevat Suomessa sek?i yksityisten ettd
julkisten alojen tyoeliikkeitii. Sosiaaliturva-
sopimukset ja EU-siiiinnokset koskevat kuiten-
kin vain lakisiiiiteistii sosiaaliturvaa. Esimer-
kiksi tyosopimuksiin perustuvat el2ikej ii{estel-
mdt, jotka ovat yleisiii Euroopan maissa, j65vdt
soveltamisen ulkopuolelle. Ulkopuolella ovat
myos Suomen vapaaehtoiset rekisteroimdt-
tcimiit lisiiedut.

Ty0ntekijd vakuutetaan
vain yhdessii maassa

Sopimusten ja EU-siiiinnosten mukaan tyon-
tekijii ja itsenbinen ammatinharjoittaja kuu-
luu liikkuessaan sopimusmaiden alueella
vain yhden, yleensh tytiskentelymaan sosi-
aal iturvalainsii5diinnon piiriin. Etuudet myon-
netddn tdmdn lainsiiiidiinnon mukaisina ja td-
mdn valtion kustannuksella. N[in estetSSn
piiiil I ekkiii sten vakuutusmaksuj en j a piiiillek-
kdi sten etuuksien syn[,rni nen.

Vakuuttamissddnnokset koskevat koko
sopimuksen tai EU-siiiinnosten kattamaa sosi-
aaliturvaa eli Suomen osalta sekii ty<iskentely-
perusteista (tyoeliike- ja tapaturmavakuutus)
etti asumisperusteista (mm. kansaneldke saira-
usvakuufu s) sosiaaliturvaa.

Liihtrikohtana on, ettd tyontekijiin vakuul
taminen j a sosiaaliturva miiiiriiytyy tyosken-
telymaan lainsddddnnon mukaan. Siiiinto kos-
kee sekii tyontekr.loitii ettii yrittejia.

Suomesta sopimusmaahan tai muuhun
EU- tai ETA-maahan tyoh<in liihtenyt siirtyy
siis heti tdmdn valtion lainsddddnncin alaisuu-
teen ja tyrinantajan on maksettava vakuutus-
maksut tdmdn maan sosiaaliturvajdrjestel-
mddn.

Tiirkein poikkeus tyoskentelymaan sddn-
nostd ovat liihetetlrt fyontekijiit. Heihin sovel-

letaan ulkomaan komennuksen ajan ldhtomaan
lainsiiiidiintoii.

Liihetettynii tyontekijiinii pidetiiiin henki-
loii, j oka liihetetiiiin tyoskentelemiiiin tilapiii-
sesti toiseen sopimus-, EU- tai ETA-maahan
liihettiiviin tycinantajan lukuun. Tyoskentely ei
liihtokohtaisesti saa kest[ii kuin miiiiriityn
ajan, joka vaihtelee sopimuksesta toiseen.
EU:n liihettiimissiiiinto koskee mycis yrittii-
jia.

Sopimusmaiden tydskentelyt
tdrkeitii eldkeoikeutta ratkaistaessa

Sopimusten ja EU-siiiinnosten nojalla ote-
taan tarvittaessa huomioon mycis toisessa
sopimusmaassa tapahtunut tyoskentely (va-
kuutuskaudet), kun ratkaistaan, onko henkilo
kuulunut ao. maan sosiaalilainsdddiinntin pii-
riin riittiiviin kauan, jotta hdn saisi oikeuden
etuuksiin tuon valtion lainsiiiidiinnon mukaan.

Useissa Euroopan maissa ndmd ns. odo-
tusajat (edellytyksenii maan sosiaalilainsiiii-
ddnnon piiriin kuulumiseksi) ovat usean vuo-
den pituisia, usein viisi ruotta ja esimerkiksi
Italiassa vanhuuseldkkeessd l5 luotta. Tdl-
loin on tdrked merkitys silld, ettii tyontekijii
saa lukea hyvdkseen myos tyoskentelynsi
toisessa sopimusmaassa./muussa EU-maas-
sa.

Suomen tydelakkeen mddrdymisestd ei
EU-siiiinnrjksissii eikii sopimuksissa miiiiriitii.
Tiirkeii poikkeus on kuitenkin tulevaa aikaa
koskeva miiiiriiys: EU-sddnn<isten ja erdiden
sopimusten (USA, Kanada) nojalla voi saada
tulevan ajan oikeuden, vaikka se omien laki-
emme mukaan olisi jo menetetty. Eli vapaa-
kirjael5ke voi muuttua tulevan ajan eliik-
keeksi, jos tyontekijA tuli tyokl,T/ttomiiksi
ty<iskennellessddn ulkomailla.

Aina tulevan ajan edellytyksend on kui-
tenkin, ettii tyontekijiilld on eldketapahtumaa
edeltdvdn l0 kalenteriluoden aikana vdhin-
tadn 12 kuukautta Suomen tyoeliikelakien
alaista tyoskentelyd.

Sopimuksissa on sddnn<ikset mytinnetfyjen
efuuksien vapaasta maastaviennistd: myonnet-
tyii etuutta ei saa yleensd lakkauttaa, keskelttdd
tai vdhentld pelkiistiiiin sen vuoksi, ettd etuu-
den saaja muuttaa efuuden myontineen valtion
alueelta toiseen sopimusvaltioon.

Sosiaalivakuutusetuudet on siis maksetta-
va sopimusvaltion kansalaiselle riippumatta
siitd, kummassa sopimusrnaassa vakuutettu
asuu. EU:n kohdalla tdmd tarkoittaa sitd, ettd
EU- ia ETA-kansalaiselle tyoel5ke, myos ty<it-
tomyyseldke, on maksettava mihin tahansa
EU-tai ETA-maahan.

Sveitsin sopimuksessa on rajoitettu tyot-
tomyyseliikkeen maksamista siten, eftA sita ei
makseta Sveitsiin. Vastaava midrdys onViron,
Latvian, Australian, Israelin ja Chilen sopi-
muksessa. Sen sijaan Kanadaan jaYhdysval-
toihin tyott<imyyseliike maksetaan samoin
kuin EU-maihin.

Joissakin sopimuksissa on mddrdys eldk-
keen maksamisesta kolmannen valtion alu-
eelle. Tiillainen laajennus koskee vain sopi-
muspuolten kansalaisia (Saksa, Espanja,
Kreikka, Luxemburg ja Sveitsi).

Uusimmissa sopimuksissa t?itii miiiiriiystii
on rajoitettu Suomen osalta siten, ettii el2ike
maksetaan sopimuspuolen kansalaiselle vain
sellaiseen kolmanteen maahan, ionka kanssa
Suomella on sosiaaliturvasopimus tai vastaava
jiiqestely. Esimerkiksi Mron sopimuksen pe-
rusteella Suomen tyoel?ike maksetaan virolai-
selle mihin tahansa EU- tai ETA-maahan,
Sveitsiin, Kanadaan jaYhdysvaltoihin.

RIITTA KORPILUOMA
Elciketurvakeskuksen

la kio s as ton ke hitys priri I likk)
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Aiankohtaista ulkomailta

ISO.BRITANNIA

Uuden hallituksen
eldkepolitiikka

Konservatiivihallituksen kevdinen
esitys koko elSketurvan yksityistii-
misestd, josta kerrottiin Tyocliikc-
lehden numero ssa 2197, niiyttiiii ve-
sitlyviin tyrivdenpuolueen voitet-
tua vaalit. Uuden hallituksen liih-
tcikohtana on, ettd nykyiset laki-
sddteiset eldkkeet: peruseldke ja
ansiosidonnainen elike (SERPS)
sdilyvdt, joskin koko elzikejiirjes-
telmd kaipaa remonttia.

Sosiaaliministeri Harriet Har-
man ilmoitti heindkuussa, ettd mi-
ni sterici kriynnistziii laaj an eliikkei-
td koskevan selvitystyon, jonka tu-
lokset julkaistaan vuoden I 998 en-
simmdisen puolen vuoden aikana.
Tavoitteena on, ettd uudistukset
saadaan toteutettua nykyisen halli-
tuksen aikana, aikaa on siis enim-
milkirin viisi vuotta.

Tycivdenpuolueen liihtokohta-
na ndyttdd olevan, ettd nykyisten
jakojiirjestelmdlld rahoitettavien,
lakisddteisten eliikkeiden yksityis-
timinen konservatiivipuolueen
esittdmddn tapaan tulisi veronmak-
sajille liian kalliiksi. Puolue ei
usko siihen konservatiivien aj atuk-
seen, etta kokonaan rahastoivaan
eliikejiirjetelmiiiin voitaisiin siirtyii
muuttamalla verotuskdytdntri6
niin, ettd vakuutusmaksuja ei endd
voitaisi vdhentdd verotuksessa.
vaan eldkkeet maksettaisiin aika-
naan verottomana tulona. My6s
uusi hallitus pit:ia kuitenkin tAr-
kednd rahastoivien ekikejiirjestel-
mien vahvistamista.

Tiiysin rahastoivien ty<inanta-
jakohtaisten ja yksilcillisten eliike-
jiirjestelyjen merkitys on jo nyt
I sossa-Britanniassa suurempi kuin
muissa Euroopan maissa. Niiillii
eliikejiirjestelyillii voidaan koko-
naan korvata lakisdziteinen ansio-
eldketurva vanhuus- ja perhe-eldk-
keiden osalta. Ldhes viidesosa
lyovoimasta jiiii kuitenkin vielii
niiiden eliikej iirj estelyjen ulkopuo-
lelle.

Pelkiin lakisiiiitei sen eldketur-
van varassa elzikevuosien leipii jiiii
kapeaksi. Lakisddteinen perus-
cldke on sidottu hintaindeksiin, ja
sen suuruus venatfuna maan keski-
palkkaan on kaiken aikaa pudon-
nut. Tella hetkellii tiiysi peruseldke
on l7 prosenttia maan keskipal-
kasta, mutta se putoaa ennusteiden
mukaan 7 prosenttiin vuoteen
2030 mennessd.jos tasoa ei noste-
ta.

My<is lakisddteinen ansio-
eliike (SERPS) on vaatimaton: tdy-
si eldke on 20 prosenttia koko tyci-
historian keskiansioista. Eliikkeen
perusteena olevalla palkalla on
yliiraja, joka on nykyisin noin 135
prosenttia maan keskipalkasta.

Tyrinantaj akohtaisten j a yksi-
killisten eliikejiirjestelyjen pakol-
lisuuden lisitiminen on niihty yhte-
nd keinona lujittaa rahastoivien
eliikejiir.yestelyjen asemaa ja paran-
taa ndin tulevien eldkkeensaajien
kokonaiseldketurvaa. Erityisen
huol issaan Tyiivienpuol ue on ni is-
tii viiliinputoajista, joille ei kartu
vakuutusmaksuihin sidottua pe-
rusekikettd eika tyoelakefia fyo-
suhteiden katkonaisuuden. ma-
talan palkan tai muun syyn vuoksi.

Yksilcjllisiin eliikejiirjestelyi-
hin trilki tyontekrjiiryhmiillii ei
myciskddn useinkaan ole varaa.
Heille tulisi jiirjestiiii nykyisiii
yksi lollisiii eliikejiirjestelyjii edul-
lisempi mahdollisuus tiiydentiiii
eldketurvaansa vakuutusmarkki-
noilla. Lisiiksi kotona hoitotyotii
tekevien eldketurvaan etsitddn pa-
rannuksia.

Yksityisten eldke-
jdriestelmien veroetuja
heikennettiin
Enimmdisend el6kepoliittisena
toimenaan uusi hallitus on lei-
kannut eldkerahastojen vero-
etuja. Kun yritykset jakavat osin-
kotuloja omistajilleen, yritykset
maksavat tuloi sta ennakkoveroa.

Tycinantajakohtaisten ja yk-
silollisten eliikejiirjestelyjen ra-
hastot ovat kotimaisten yritysten
osakkeiden omistajina voineet
anoa takaisin omasta osinkotulos-
taan makselun 20 prosentin suurui-
sen veron. 80 punnan osinkotulo
on ndin veronpalautuksen kanssa
noussut I 00 puntaan.

Veronpalautus on nyt poistet-
tu. Kun eldkerahastojen varoista
keskimiiiirin 55 60 prosenttia on
sijoitettu kotimaisiin osakkeisiin,
merkitsee veronpalautuksen pois-
taminen varsin huomattavaa tulo-
jen menetystd eldkerahastoille.
Rahastojen tuoton on arvioiru pie-
nenevdn pitkiillii aikavalilla 0,50
0,75 prosenttiyksikkci6 vuodessa.

Etuusperusteisissa tyonanta-
jakohtaisissa eliikejii{estelmissii
veroedun menetys koskee ldhinni
tyrinantajia. Niiissii jiirjestelmissd
tyontekijiin maksuosuus on kiin-
teii, ja tyonantaja vastaa siitii, ettii
koko luvattu eliike kyetii[n maksa-
maan.

Jos rahastot eiviit riitii, tyon-
antajan on korotettava maksuaan.
Sen sijaan maksuperusteisissa
tycinantajakohtaisissa ja yksilol li-
sissii eliikejiirjestelyissd sekd tycin-
tekr;iin efta tyonantajan maksut
ovat kiinteiit, ja rahastojen tuoton
pieneneminen vaikuttaa suoraan
karttuviin ekikkeisiin. Jos tuotot
pienenevit, mutta tulevien eliik-
keiden taso halutaan siiilyttii5
ennallaan, on maksuja korotettava.

Vakuutusalan edustajat ovat
iiliihtiineet yhdestii suusta. Halli-
tuksen politiikkaa on pidetty ly-
hytniik<iisenii valtion tdmdn het-
kisten taloudellisten ongelmien
pai kkaamisena pitkiijiinteisen elii-
kesddstdmisen kustannuksel la.

Vakuutusalan edustajat ovat
arvioineet muutoksen merkitsevdn
myris sitd. etta yhA useammat yri-
tykset siirtyviit maksuperusteisi i n
el2ikejiirlestelmi i n, joissa tyrinan-
tajan maksuosuus on ennalta sovit-
tu,.ja tdllaisten muutosten maksu-

miehiksi jiiiiviit tyrintekij iit. Pahi-
ten muutoksen onkin arvioitu kos-
kevan yksilcillisiin eliikejiirjeste-
lyihin siirryneita ryontekUoita.

Mytis etuusperusteisissa tyrin-
antajakohtaisissa eliikejiirlestel-
missd muutos saattaa merkitd
etuuksien tason leikkaamista.
Mielipidetiedusteluissa 92 pro-
senttia eldkerahastoista on ilmoit-
tanut harkitsevansa sijoituspoli-
tiikkaansa uudelleen.

26



RUOTSI

Tytitttimid eld keputkeen

Ruotsin ikddntyneet tyottcimiit
ovat saaneet erikoistariouksen. 60

64 -r,uotiaat tyottcimdt voivat
heindkuun alusta tdmdn vuoden
loppuun saakka hakea tyott<i-
myysvakuutukseen kuuluvaa tila-
pdistd erorahaa (tillfiillig avgings-
ersdttning), jota maksetaan van-
huuseliikeikiiiin asti. Eroraha on
tydttomyryspai vdrahan suurui nen
eli 75 prosenttia pdivdpalkasta,
kuitenkin enintddn 564 kruunua
piiiviissii. Sitd maksetaan viideltii
arkipiiiviiltii viikossa.

Tilapiiistii erorahaa saavan ei
tarvitse endd aktiivisesti etsiii tyo-
t6. Sen sijaan edellytetddn, ettd
hdn on L l. 1996 - 15.7 .1997 vali-
send aikana saanut tyrittomlryspiii-
vdrahaa vdhintdSn l2 kuukauden
ajan. Etuuden maksaminen lak-
kaa, kun sen saaia tdyttdd 65 vuot-
ta, siirryy tiiydelle tyokyvytto-
myyseliikkeelle tai palaa tyohon.

Uudesta tilapdi sestS etuudes-
ta piiiitettiin kevddn budjettineu-
vottelujen yhteydessii. Kovi n suu-
resta tyottcimien harvennuksesta ei
kuitenkaan ole kyse, sillii maalis-
kuussa tyottomiinii olleista ldhes
700 000 tyonhakqasta 60 ruotta
tiiy.ttiineitii oli vain 11 547. Halli-
tus ei odota tarjouksen kiinnosta-
van ndinkddn montaa. Vuoden
1998 budjettiin varatut rahat riit-
tdvdt 9000:lle keskimiiiiriiistii
tyottomyyspiiivdrahaa saaneelle
erorahan hakijalle.

U udet karttumissddnncit asfuisivat
voimaan vuoden 1999 alusta, ja
ensimmdiset uuden jdrjestelmdn
mukaiset eldkkeet maksettaisiin
vuoden 200 I alusta.

Uuteen eliikejii{estelmiiiin
liittyviin tdysin rahastoidun eliik-
keenosan, ns. vakuutusmaksu-
eldkkeen, rahasto.ja koskevat rat-
kaisut jddnevdt kuitenkin vaalien
jdlkeisten uusien valtiopdivien rat-
kaistavaksi. Rahastointia pohti-
maan on asetettu uusi selvitysmies
Hans Jacobsson,jonka tulee saada
tyonsd valmiiksi marraskuussa
1991. Lakiesityksen odotetaan
valmistuvan myohiiiin kevtitillii
1998.

Tyokyvytt<imyyse liikke iden
kohtaloa uudessa eliikejiirjestel-
mdssd miettii niinikiiiin uusi sel-
vitysmies, Riksforsiikringsverke-
tin piiiijohtaja Anna Hedborg.
Myds hdnen tulee jattaa selvityk-
sensri marraskuussa.

Ty o ky v yt t ri myy s e I iikke it ii
koskevat ratkaisut halutaan tehdd
valtiopiiivillii samanaikaisesti
vanhuuseldkkeitd koskevien pd[-
t<isten kanssa. Ratkaisematta on
vielA mycis se, miten r,uoden
I 994 periaatepiiiitoksessii sovittu
vakuutusrnaksujen jakaminen ta-
san tycinantajan j a tyontekrjiin kes-
ken toteutetaan.

Uuden vanhuuseliikej iirj estel-
m6n sisdlkistd on kenottu tdmdn
lehden aikaisemmissa numeroissa
ja Eliiketurvakeskuksen julkaise-
missa eri llisissd katsauksissa.

Tilanne eldke-
uudistuksessa

Uutta vanhuuseliikej iirj estel miiii
koskevat lakiesitykset tullaan so-
siaaliministerion kevtitillii jul-
kaiseman aikataulun mukaan an-
tamaan valtiopiiivi I le maaliskuus-
sa I 998. Valtiopiiiviltii odotetaan
puolestaan pii?itoksi?i lakien hy-
vdksymisestd kesdkuussa 1998.

SINIKKA LAITINEN
E I ci ke t tu'va ke s ku ks en

tutkija
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European Institute of Socia! Security -seminaari
pohti seuraavan sukupolven sosiaal ituruaa

Eldkelautakunta uud isti ammattiasiakkai lleen tehdyn kyselytutkimuksen
Toimi nta tehosilrnut edel leen

European Institute ofSocial Secu-
rity (EISS) piti tiinii wonna semi-
naarinsa4.-7. syyskuuta 1997 Suo-
menlahden rannoilla. Seminaari
alkoi kahden piiiviin jaksolla Hel-
singissii ja j atkui laivamatkan j dl-
keen Tallinnassa.

Seminaarin yleisteemana oli
seuraavan sukupolven sosiaalitur-
va Euroopassa. Puhujiksi oli koor
tu joukko nimekkiiitii asiantunti-
joita, j otka pohtivat sosiaal iturvan
tulevaisuuden haasteita niin fi loso-
fian, oikeustieteen, taloustieteen
kuin sosiaalipolitiikankin niiko-
kulmista.

Varhaisen eliikkeel le siirtymi-
sen parissa askarteleville yksi ko-
kouksen odotetuimpia esitelm6it-
sijoitii oli professori Anne-Marie

Guillemard Pariisista. Professori
Guillemard on tutkinut ikiiiinty-
mistii ja tyouran loppumista Rans-
kassa sekd osallistunut dmdn aihe-
piirin kansainviilisiin vertaileviin
projekteihin.

EISS:n seminaarissa Anne-
Marie Guillemard puhui sukupol-
vien vdlisestd oikeudenmukai-
suudesta ja eldmdnkulun jiisenty-
misestd. Hiin pohti kysymystii hy-
vinvointivaltiollisten toimenpitei-
den "voittajista" ja "hiiviiijistii", ja
katsoi ettd tulonsiirtojen kohden-
tumisen lisiiksi on tarkasteltava
my<is tyon ja vapaa-ajan ja niihin
I i ittyvien oikeuksien j akautumis-
ta. Guillemardin mukaan nuoret
el6keldiset ovat "voittaneet". mut-
ta he ovat myos "hdvinneet" - he

j outuvat maksamaan varhaiseldk-
keensd syrjiiyymi sel lii j a epiivar-
malla sosiaalisella asemalla.

Professori Guillemard esitti,
ettd varhainen ansiotyon lopetta-
minen on rikkonut eliimiinkulun
jakautumisen kronologisesti kol-
meen vaiheeseen, opiskeluun, an-
sioty<ihon ja lepoon. Eliimiinku-
lusta on tullut vaihtelevampi ja
sen jdsentyminen on entista enem-
miin sidottu tyrimarkkinatilantee-
seen ja yritysten toimintatapoihin.

Epiimiiiiriii styminen estdd ih-
misid ennakoimasta oman eld-
mdnsd kulkua ja samalla se myris
hdmmentdd sukupolvien vdlistd
sosiaalista sopimusta. Guillemar-
din mukaan elimdnkulun uuden-
lainen jaksottumincn tulisi ottaa
huomioon seka ryollisyyspolitii-
kassa ettd ansioruloja korvaavien

etuuksien suuntaamisessa. Tulon-
siirtojen tulisi kohdistua kaiken-
ikiiisiin fydte vailla oleviin ei eri-
tyisesti ikii5ntyneisiin, mutta sa-
malla vanhemmillekin palkansaa-
iillekin olisi annettava todellinen
mahdol I isuus tyrissd jatkamiseen.

ll,rtt,r ( itttrl,l

Evita, ohjelma
tytikyvyn hallinnalle
Syyskuun alussa Eldke-Varma ker-
toi lehtimainoksissa Evita-nimi-
sestd ohjelmastaan. Eldke-Varman
asiantuntijaliiiikiiri Mari Antti-
Poikakertoo, ettd Evita on katto-
nimi Eliike-Varman tyokyr,yn hal-
lintaan tiihtiiiiviille toiminnalle.
Evita on saanut nimensd latinan
sanasta "vita", i oka tarkoittaa eld-
mdd, henked, eldmdntapaa tai eld-
mdnvaihetta. Sanan kaksi ensim-
miiistii kirjainta liittdvdt nimen
myos Eliike-Varrnaan.

Mari Antti-Poika haluaa korostaa
sitii, ettii Evita on syntynyt yhteis-
tyossd asiakasyritysten kanssa.

Ohjelma perusruu yrirysten
kiiy.tiinntin kokemuksiin. Tavoit-
teena on, ettii tyokyvyn hallinnasta
tulee luonnollinen osa yritysten
toimintaa. Evita tarjoaa erikokoi-
sille asiakasyrityksilleen ideoita j a
apuvdlineitd tyoilmapiirin ja hen-
kiloston tyokyvyn kehittiimiseksi.
Varsinaisen toiminnan on tapah-
duttava omaehtoisesti itse yrityk-
sess6, Mari Antti-Poika kertoo.

- Yntystasolla taloudelliset
tekijiit ovat luonnollisesti tarkeita.
Parantuneet johtamismenetelmdt
ja tyoilmapiiri vaikuttavat var-
masti mycis yksiloiden tyomoti-
vaatioon. ammattitaitoon ja ter-
ve),teen. Evitan keskeinen idea on
siinii, enii tdllaisen toiminnan on
oltavajatkuvaa.

Tiimiin vuoden kevddllii eliikelau-
takunta esitti ammattiasiakkail-
leen tdysin samat kysymykset kuin
vuoden 1994 keviiiillii, jolloin el?i-
kelautakunnan kanssa asioivien
eldkelaitosten, -sddtiriiden ja -kas-
sojen sekd ETK:n toimihenkiloil-
tii pyrydeniin arviota sen toimin-
nastaja palveluista.

Aikaisemman tutkimuksen
tulokset olivat jo varsin myrintei-
set mutta nyt kolmen luoden ku-
lunua tehry uusintakysely osoitti
eldkelautakunnan edel leen paran-
taneen kuvaansa. Ammatti-asiak-
kaiden arvio eldkelautakunnnan
toiminnasta osoittautui entistdkin
paremmaksi.

Vuoden 1994 kyselyssd par-
haat pisteet saanut eldkelautakun-
nan puhelinpalvelu on edelleen
parantanut asiantuntemustaan.

-Pidiimme puhelinpalvelun
toimivuutta tosiaankin tarkeanii
asianaja puhelinpalveluun on pa-
nostettu mm. erityisen asiakaspal-
velukoulufuksen muodossa, eldke-
lautakunnnan puheenj ohtaja Trmr.r
H avu toteaahWdstd tuloksesta.

litusten kiisittelyaikaan ja piiiitos-
ten perusteluihin, silloin kun ky-
seessd on tyrikyvyttcimyyden arvi-
ointi.

Tiimii aikaisempi kysely teh-
tiin siis ennen vuoden 1995 alusta
voimaan tul lutta muutoksenhaku-
uudistusta. Tulos ylliitti silloin si-
kiili, ettii ldhes puolet (48 %) vas-
tanneista piti valitusten kiisittely-
aikaa liian pitkiinii. Kiisittely-
aikaan sisdltyi tuolloin vielii niin
sanottu vastineella oloaika. Muu-
toksenhaku-uudistus toimii ny
kiiytiinnossii. Kysely osoitti, ettd
edelleen vajaa puolet (44Vo)vas-
taajista piti kiisittelyaikaa liian
pitkdnd, kun taasjonkin verran yli
puolet (59 %)pitt kiisittelyaikaa
riittdvdn nopeana.

Keskimiiiiriiinen kiisittelyaika
on nl4temmin asettunut kolmen
kuukauden tuntumaan ja eliikelau-
takunta puolustanee edelleen paik-
kaansa nopeimpana vastaavanlai-
sista lautakunnista.

jen perustelemisen parantuneen ld-
hes I 0 prosenttia. Huomattavim-
min eli 12,5 prosenttia kehittyiviit
ratkaisujen perustelut liiiikeopil li-
sissa asioissa.

Aikaisemmassa kyselyssd 75
prosenttia vastaajista piti ratkaisu-
jen linjaa yhteniisend. Nyt 85
prosenttia vastaaj ista arvioi ratkai-
sulinjan johdonmukaiseksi.

-Pddtcisten selkeys ja ratkai-
sulinjan johdonmukaisuus otetti in
juuri vuoden 1994 kyselyn pe-
rusteella eldkelautakunnan kehit-
timiskohteiksi. On mieluisaa ndh-
dii. enii kehitystyd on onnistunut.
Havu toteaa tyltyvdi send.

Vuoden 1997 kyselyn kom-
menteista ilmeni, kuten jo edel-
liselliikin kerralla, efta valittaja-
asiakkaat eivdt aina saa selvdd sii-
tii, mikii elin pddtoksen on antanut.
Tdmdn vuoksi olemme n)'t yrittA-
neet tiltd osin parantaa piiiitdk-
siemme asettelua ja sisiillollistii
selkeytt6, puheenjohtaja Timo
Havu vakuuttaa.

Ratkaisut entistd
linjakkaampia

Kdsittelyaikalyhentynyt Eldkelautakunnanpddtcistenselke-
ys j a ymmdrrettdvyys arvioitiin ai-

Vuoden 94 kyselyssd vastaajat oli- kaisempaa paremmaksi. Samoin
vat suhtautuneet kriittisimmin va- arvioitiin lainopillisten ratkaisu- ll i I ttr lilr t r I tr ttt, t t kintttt,, \()t't ntt t1

28

Tiedoksi



TERVETU LOA TYOELAKEPAIVAAN
'l 8.11.1997

Perinteinen Tyoeliikepiiivii pide-
taAn futtuun tapaan marraskuus-
sa Helsingin Messukeskuksessa.
Rakenteeltaan p[ivii on uudistu-
nut reippaasti. Aloitamme kello
12.30 yhteisell6 ohjelmaosuu-
della. Kahvitauon jdlkeen kello
15 ohjelma jakautuu kolmeksi
osioksi, joista kukin osallistuja
voi valita itseddn eniten kiinnos-
tavan. Kello 17 kokoonnumme
jiilleen yhteen tapaamaan tuttuja
ja nauttimaan buffetin antimista.

Yhtei sessd ohjelmaosuudes-
sa saamme kuulla valtioneuvos-
ton edustaian puheenuoron Eu-
roopan yhdentymiskehityksen
heij astumista sosiaaliturvaamme
sekd toimitusjohtaja Matti Ui-
mosen yhteenvedon ty<ieliike-
turvan 35 kuluneesta vuodestaja
edessd olevista uusista haasteis-
ta.

Toimitusjohtaja Lauri Koi-

E

laisia uudistumispaineita tyrielii-
miissii ja tyosuhteissa tapahtuvat
muutokset tuovat eliike- ja sosiaa-
liturvalle.

"Eliirahoiruksen tulevaisuus
puntarissa" pohtii, miltii el6kera-
hoituksen tulevaisuus niiyttiiii
muun muassa ennusteiden valossa
ja kansantalouden ndktikulmasta
sekd miten vakuutefut osuutensa
ndkevdt.

Kolmas osio "Eldkelakien
monimutkaisuus - haaste vai har-
mi?" keskittyy selvittdmddn. on-
ko lainsddddntriii mahdollista sel-
keyniiii ja mitii asialle jo tehdiiiin.

Tarkemmat tiedot Tyoel2ike-
piiiviistii sekd ilmoittautumisoh-
jeet ovatjakelussa lokakuun alus-
sa.

Tavataan Tyrie liikepiiiviis sii !vusalokertoouudistuvanTaEL:n Vaihtoehtoisetohjelmaosuu-
tuoreimmat kuulumiset. Ennen det tarjoavat jokaiselle jotakin.
kahvitaukoa meit2i virkistiiii esi- Osiossa "Muuttuva fyo eliiketur-
tykselliiiin LEL:n teatterikerho. van haastajana" pohditaan, mil- Ilttt'ltr-I-ii:tr l.t lttittt tt

Eliiketurvakeskus on julkaissut ti-
lastotietoja vanhuus- ja perhe-eld-
kemenojen kehityksestii EU- ja
Pohj oismaissa. Tiedot perustuvat
EUROSTAT:n ia NOSOSKO:n
eri maista kerddmiin tilastoihin.
Katsaus on julkaistu nyt myos eng-
lanniksi.

Kansainvdlisen vertailutiedon
tarve eliike- ja muusta sosiaalitur-
vasta on viime l,uosien aikana sel-
viisti lisiiiintyny. Tietoa tarvitaan
muun muassa sen amoimiseksi,
mikd on Suomen ja suomalaisten
suhteellinen asema muihin maihin
ja niiden kansalaisiin verrattuna.

Katsaukseen on koottu vertai-
lutietoa eri maiden el6kemenoista.
Vertai lukelpoisen tiedon tuottami-
nen eldketurvasta on haastava teh-
tiivii. Ei ole olemassa kahta samal-

ked[ luokitella kunkin maan eldke-
menot yhdenmukaisesti ja keriitii
tiedot mahdol lisimman kattavasti
niin, ettd mukaan saadaan kaikki
eliikej iirj estelmiit j ii{ estelytavasta
riippumatta.

Tavoitteena on jatkossakin
tuottaa numeerista vertailutietoa
eri maiden eldketurvan tasosta ja
kustannuksista sekd niiden arvioi-
dusta kehityksestd. Katsaus on
ensimmdinen tuote tdltd alueelta.

Katsaus on luettavissa sekd
suomeksi ettd englanniksi ETK:n
kotisilulta http://wwwelaketur-
vakeskus.etk.fi . Lisdtietoja saa te-
kijoiltii (Martti Hiinnikiiinen, Mar-
jukka Hietaniemi, Timo Korpela,
Reijo Laatunen, Sinikka Laitinen)
sdhkcipostiosoitteella etunimi.-
sukunimi.@etk.fi tai puhelimitse

Ka nsa i nvd ! istd verta i I utietoa eld keturuasta
sekd suomeksi etri englanniksi

Valtion eldkemenon kasvu hidastunut

Purivatko Puro-mu utokset
Valtion eldketurvan piirissd oleva
aktiiviviiki on vdhentynlt edel-
leen, muttahitaammin kuin lama-
ruosina 1993 1995, jolloin vii-
hennys oli yli 77 000 henkiloii.
Kaikkiaan VEl-viiki on vdhenty-
nyt sddstotoimien sekd valtion lai-
tosten yksityistdmisen ja kunnal-
listamisen vuoksi liihes 100 000
henkilollii viimeisen kuuden ruo-
den aikana. Vuoden 1996 lopussa
VEL:n piiriin kuului 175 000
tyontekijiiii. Tiedot kiiyviit ilmi
Valtiokonttorin Tilastomatemaat-
tisen yksikon julkaisemasta tilas-
tokiqasta "Valtion eldkkeet: tilas-
toruosi 1996".

Vuoden 1996 merkittdvin
muutos on kokonaiseldkemenon
kasvun hidastuminen. Reaalinen
kasvu on alhaisin sitten vuoden
1985. Toinen selked kehitystrendi
on, ettd alkaneita eliikkeitii, erityi-
sesti tyo\,.vyttrimyyseldkkeitd on
aikaisempia luosia vdhemmdn.
Osaaikaeldkkeitten suosiokin on ta-
saantunut edellisen vuoden tasolle.
Vain tyottomyyseldkkeet ovat edel-
leen jonkin verran kasvussa.

Valtion kokonaiseldkemeno
oli 12,4miljardia markkaa wonna
1996. Eliikemeno oli viime vuon-
na 44 prosenttia palveluksessa ole-
vien palkkasummasta. Osuuden
huomattava kasl'u johtuu si itdt, efiA
perusteena oleva palkkasumma on
koko ajan pienenfynyt: rTroden
1990 34 miljardista vuoden 1996
vajaaseen 28 miljardiin.

Valtiokonttorin myontdmdnd
alkoi r.uonna 1996 yhteensii 15
100 eliikettii elinoin I 100 eliikettii
vdhemmdn kuin edellisend vuon-
na.

Tyokyr.lttomyyden perus-
teella my<innettyjen elhkkeitten
miiiinssii oli huomittavin lasku. Jo
varsinaiset tyokyq.ttomyryseliik-
keet vdhenivdt noin l3 prosenttia
edellisestd (3100 eliikettd), mutta
yksilollisten varhaiseldkkeitten
mddrd suorastaan "romahti" kol-
mannekseen parin luoden takaisel-
ta tasoltaan. Yksilollisiii varhais-
eliikkeitii myonnettiin tilastovuon-
na noin 930 kappaletta (vdhennys-
td edellisvuoteen n. 50 %) ja kun-
toutustukia I 100 kappaletta.

la tavalla eldketurvaansa jiirjestii- (09) I 5 I 1

n)fie maata. Siksi on erityisen tdr-
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Vi i me vuos i n a nayttaa ylei styneen k?iytiinto,
ettd tyonteettiijiin ja tyonsuorittajan viilillii
pyritiiiin tekemddn sopimuksia, joiden perus-
teel la vastuu tyoeliikevakuutusmaksujen suo-
rittamisesta jdisi tyonsuorittaj al le itselleen el i
hiintii pidettiii si in i tsendi senri yri ttrij tinri, j oka
itse hoitaisi yrittiijien eltikelain (YEL) mu-
kaiset vakuutusmaksunsa.

Mainittu trendi on havaittavissa tyrisken-
telyssd eri aloilla. Saattaa olla, ettiijo alunpe-
rin tyostii sovittaessa n.rainitaan sopi mukses-

TYOSI(ENTELYSTA
sa esirnerkiksi, ettii ei ole kysymys ty<isuh-
teessa tapahtuvasta tyciskentelystii. Tyrisuh-
teessa tapahtuvan tycin jatkuessa saatetaan tyo-
suhde piiiittiiii ja samasta ty<isti tehdd uusi sopi-
mus siind tarkoituksessa, ettd ty6 tapahtuu jar
kossa itsendisenii yritt?ij?inii. Sopimus saatetaan
nimetd ostopalvelu-, hankinta-, konsultti- tms.
sopimukseksi.

Tyosuhteen olemassaolo ratkaistaan yleis-
ten tyooikeudellisten periaatteiden mukaan.
Sopimuksen nimi ei ratkaise sitd, onko kysy-

myksessd tyosuhde vai yri ttiij ?itoiminta, vaan
ratkaisevaa on sopimuksen sisiiltci ja tosiasial-
liset tyoskentelyolosuhteet. Myoskiiiin fyon
suorittaja ja tyonteettiijii eivdt voi eliikelaitok-
sia sitovasti keskenddn sopia siitd, onko kysy-
myksessd tycisuhde vai ei. Sopimus kuitenkin
selventdd osapuolten tarkoitusta silloin, kun
tosiasial I i set olosuhteet vastaavat sopimuksen
sisiilt<iii.

Loma-ajasta vahtimestarin oli sovittava
ravintoloitsij an kanssa. Vahtimestarin fyriluo-
rot sovittiin. Vahtimestarin toimenkuvaan
kuului mycis avustaminen ravintoloitsijan
m66rddmissd muissa tehtavissa. Vaikka osa-
puolet olivat sopineet, ettd vahtimestari toimii
itsendisend yritt?ijiinri, hdnen tosiasialliset
ty<iskentelyolosuhteensa viittasivat tyrinteet-
tiijiin johto- ja valvontaoikeuden olemassa-
oloon el i tycisuhteessa tyoskentelyyn.

My<is vakiintuneen soveltamiskiiyiinnon
mukaan eteisvahtimestarit ovat tyonteeftejan
johdon ja valvonnan alaisia tyosuhteessa ole-
via tyontekijoitii.

Vahtimestareilla TEL:n mukainen fyci-
ansio mddrdltyy samojen perusteiden mu-
kaan kuin veron ennakkoa piddtettdessd, kui-
tenkin niin, ettei tyosuhteen pddttyessd mak-
settavaa wosiloman korvausta oteta huomi-
oon eldkkeen perusteena olevaa palkkaa mIi-
rdttdessd. Jos korvaus tytistd on sovittu osaksi
tai kokonaan hyvitettavaksi yleisoltii tulevilla
palvelurahoilla, niistd saatua tuloa pidetiiiin
TE L :ssa tarkoitenuna tyoansiona.

RITVALEHTINEN
E ltiketurvakeskuksen

lakiosaston
jaostosihteeri

BAYINTOLAN YAI]TIMESTABI
Vahtimestarin katsottiin olevan tytisuhteessa ravintolaan.

E lti kettrn a kes ku ks en ptiti t iis I 9. 5. I 99 7 ( sov I 67 0).

Eldketurvakeskus on dskettdin antanut ravinto-
lan vahtimcstaria koskeneen soveltamisratkai-
sun.

Ravintola oli tehnyt henkil<in kanssa kir-
jallisen sopimuksen vahtimestarina toimimi-
sesta ravintolan tiloissa. Kirjallisessa sopi-
muksessa mainittiin muun muassa seuraavaa:

vahtimestarit ovat ravintolassa itseniisid
yriftAjia

vahtimestarit vastaavat itse ennakko/jiil-
kiveroistaan

- vahtimestarit vastaavat itse sotu/TEL-
maksuistaan

- palveluraha on x mk ja sen muutoksista
on neuvoteltava ravintoloitsijan kanssa ja se
on hyviiksytettiivri hrinel lui

palveluraha sisiiltiiii loma- ja lomalta-
paluukorvauksen, loma-aika sovitaan ravinto-
loitsrjan kanssa

- palveluraha sisiiltiiii ns. Z/pekkaspiiiviin
korvaukset

- vahtimestarit huolehtivat henkilcivakuu-
tuksistaan yrittrijiivastuulla itsendisesti

I i iketoimintaan liittyviistii vastuuvakuu-
tuksesta huolehtii ravintola

vahti mestarit hakevat sairaus/tapaturma-
korvaukset omatoimisesti Kelalta kuten itse-
niiinen yrittiijii; ravintola ei vastaa ko. maksuis-
ta

- tyciluorot ovat iltavuoroja, viikonlopun
pdivdvuoroista sovitaan erikseen; tycivuorot
alkavat sovittuna aikana

pzizisylippujen myynti ja kesdterassi-

myynnissd avustaminen sekd muukin ravinto-
loitsijan mddrddmissd tehtdvissd avustaminen
kuuluvat vahtimestarin toimenkuvaan

- ravintolan omistama puhelinosake on
toistaiseksi vahtimestarien kdyttissd ja he vas-
taavat siitA aiheutuvista kustannuksista

tyovaatetuksesta j a vaatefu ksen kustan-
nuksista sovitaan erikseen

eteispalvelun tulee palvella yhteisen
liiketoiminnan etuja

- sopimus on voimassa toistaiseksi yhden
kuukauden irtisanomisajalla.

Eldketurvakeskuksen kanta

Eliiketurvakeskus katsoi, ettd vahtimestari oli
ravintolan johdon ja valvonnan alainen tyosuh-
teessa oleva tyontekrjii, johon sovelletaan tycin-
tekijiiin eliikelakia ( TEL ).

Perusteet

Tyrisuhteen olemassaoloon viittasivat seu-
raavat seikat:

Vahtimestarin ja ravintolan vdlisessd sopi-
muksessa oli mriiiriitty palvelurahan suuruus.
Sen muutoksista vahtimestarin oli neuvoteltava
ravintoloitsijan kanssa, joltaoli mycis saatava hy-
vdksyminen muutokseen. Palveluraha sisdlsi
muun muassa lomakorvauksen, lomaltapaluu-
korvauksen sekd korvauksen pekkaspriivistii.
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Eldketuruakeskus
Eldketurvakeskuksen hallitus piiiit
ti 17.9.1997 muuttaa tietohallin-
non organisaatiota.

Tietohallinto jakautui loka-
kuun alusta kahteen osastoon: eld-
kej ii{estelmiiosastoon ja tietoj iir-
jestelmdosastoon. Ensiksi mainit-
tua osastoa johtaa Riitta Lind-
strdm ja jalkrmmdistd Tietokone-
palvelusta siirtyvii Jorma Niemi-
nen.

Eliikej iiq estelmdosastolle kuu-
luvat ldhinnd eliikejiirjestelmiin
tietologistiikan kehittiiminen ja
koordinointi sekd tietovarastojen
yll2ipito, kehittdminen ja tietojen
vdlittdminen eliikelaitoksille. Sil-
le kuuluvat myos ETK:n ja eldke-
laitosten vdliseen tiedonsiinoon
liitty.vien yhteistyomuotojen. so-
pimusten ja standardien kehittdmi-
nen ulkomaisten elSkelaitosten
kanssa.

Organisaation yhteydessd el6-
kejiirjestelmiiosastol le nimitetti in
kehityspiiiillik<iiksi Sirpa C ollin ja
Heikki Poukka sekd osaston palve-
luyksikon vetiiiiiksi Ania Lehes-
niemi-

Tietoj iirj estelmdosastol le kuu-
luvat tietojiirjestelmdt; niiden to-
teuttaminen ja kunnossapito. Sille
kuuluvat ETK:n systeemi- ja pro-
jektityomenetelmien kehiftami-
nen, tietotekniikka-arkkitehtuurit,
yhteisesti kdytettavien sisdisten
tietotekniikkapalveluiden ja nii-
hin liittyv2in koulutuksen hoitami-
nen sekd laiteh"jj*"

Eliiketurvakeskuksen viestintd-
osastolle on nimitetty 1.8.1997 al-
kaen projektipiiiil likoksi sosiono-
mi, StiL-ET Maria-Liisa Lehti-
n en. Hanen padtehtdvdnsd on vas-
tata ETK:n verkkoviestinndn sisdl-
kin suunnittelusta j a ylliipidosta.

Nokia-ylrtitin
eHkeseetid

Hallintotieteiden maistei Helli
Salminen on nimitetty Nokia-yh-
tymiin Eliikesddtirin asiamieheksi
1.9.1997 lukien.

Riitta Lindstrdm

Jorma Nieminen

Marja-Liisa Lehtinen

Eldke-Vanna
Eldke-Varman viestintdosastolle
on nimitetty tiedottajaksi VTM
Kimmo Norrnftn kesdkuun alusta
liihtien. Hiin toimii mm. Internet-
toimittajana. Eldke-Varman palve-
lukseen Norrm6n tuli Eliiketurva-
keskuksesta, missd hdn toimi tie-
dottajana.

E ldke-Varman lehdistcipiiiill i -
koksi on nimitetty yhtion tiedotta-
ja Kaisa Pastu'i ja informaatikoksi
tiedotusassist enttt Jari M a rkwort,
jonka tehtiivdnd on mm. kansain-
vdlisen eliike- ja sosiaalipolitiikan
seuranta sekd Internet-viestinndn
kehittdminen. Pasurin tehtAviin
kuuluu lehdistcitoiminnan li-
sdksi mm. Eldke-Varmaa koskeva
informaatio.

Dl Heikki Taimisto on nimi-
tetty rakennuttamispiiiillikoksi
Eldke-Varman ki intei st<iosasto1le.

Eldke-Sampo
Eldke-Sammon hallitus nimitti
kokouksessaan 26.8. I 997 aktuaari-
johtaja Lasse Heinion yhtion
varatoimitusjohtajaksi ja toimitus-
johtajan varamieheksi. Rauno
Tienhaara jatkaa edelleen El5ke-
Sammon varatoimirusjohtajana.

KTM Jarr Salminen on nimi-
tetly Eliike-Sammon asiakasrahoi-
tusjohtajaksi 1.10.1997 alkaen.
Salminen siirtyi tehtiiviian Yritys-
Sammon Suur-Helsingin alueen
myyntijohtajan toimesta.

Dl A4atti Viirala on nimitetty
Eliike-Sammon kiinteistojohtaj aksi.

Kinmn Notnftn

Lasse Heinit)

Helli Salminen Jari Salminen Matti Viitala
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In recent-year budgetary policy,
increased government borrowing
to give a boost to certain sectors
of the economy has, at the same
time, entailed cuts and savings
elsewhere. This trend will
continue in the budget for 1998.
Howeveq although government
debt will increase further next
year, for the first time since the
depression set in its share of
GDP will take a downward turn.

The budget for 1998 totals
FIM 186 thousand million, or 13
thousand million less than the
financial statement for this year.
With the continuous growth of
government borrowing, interest
rates on the loans have become
an additional burden, which
narrows the scope for measures
stimulating the economy. The
interest rates have been esti-
mated at FIM 25 thousand
million, thus accounting for
almost one-seventh of the total
budget. Whether or not this will
pose a problem in the future will
be largely dependent on the rate
of economic growth. It has been
estimated that the economy will
grow at the rate of3.5%o next
year. Unemployment is expected
to go down to 13.5o/o, and rates
of inflation and interest rates will
remain low. Similar develop-
ments are expected in the other
European countries, as well.

In the budget, supplemen-
tary appropriations are allocated
to the defence, the police, and
the universities, whereas further
cuts in social security expendi-
fure have been made.

The budget for 1998 also
illustrates the formula for
calculation ofthe public debt for
purposes of meeting the public

debt criterion for entry into Emu.
It is defined as the combined
debt of the State, the municipal-
ities and the social security
funds. At the end of 1996, it was
calculated in the following way:
government debt, FIM 395
thousand million, plus debt of
the municipalities, FIM 23
thousand million, minus invest-
ments of the employment
pension institutions in bonds
issued by the government and
the municipalities, FIM 86
thousand million. Correcting
for certain posts, we arrive at the
approximate figure of FIM 335
thousand million, which is less
than60oh of GDB which
represented around FIM 575
thousand million last year. So,
the public debt criterion for entry
into Emu is satisfied.

The employment pension
scheme also helps fulfil the
budget deficit criterion for
membership of Emu, because a
surplus representing around 4oh
of GDP is annually accumulated
in the employment pension
funds. This surplus. thus.
balances off the additional
government debt in the region of
5-6% of GDP to be incurred next
year. What this means is that
there are no financial obstacles to
Finland's membership of Emu,
unless the high rate of
unemployment is held as such.

The measures introduced to
raise the low effective retirement
age in Finland have produced the
desired effect. In recent years,
the number of new awards has
been on the decline. One
contributory factor of the decline
in the number of new disability
pension awards was the increase

in the qualifoing age for indivi-
dual early retirement pension
from 55 to 58 years in 1995.
Generally speaking, the number
ofnew awards has now gone
down to the level of 1982.
Having peaked at 68,300 in
1986, the number represented
41,700 in 1996. However, these
tangible changes are not yet
reflected in the number of
pensions in current payment.

A working group has been
looking into the compulsory
pension plan for self-employed
people in Finland and come up
with a proposal for reform of the
plan. This proposal was sub-
mitted to the Ministry of Social
Affairs and Health in June. Now
a bill is underway.

The prime purpose of the
proposal is to encourage self-
employed people to comply with
their liability to take oul pension
insurance. Hence, it has been
suggested that time-barred
outstanding contributions shall
reduce the reported income of
the self-employed person and
therewith his pension. Another
suggestion is that enforced
collection of pension contri-
butions due to failure to take out
pension insurance shall be
limited to the current year and
the two preceding years.

The working group also
suggests an inquiry into the
possibilities of raising the upper
age entitling to a discount on the
contributions allowed self-
employed people who are
starting up business from the
present 43 years to 50 years or,
given the present employment
situation, abolishing it altogether.
This could be financed by

shortening the period during
which the discount is allowed
from3to2years.

Finally, the working group
proposes an information cam-
paign to raise self-employed
people's awareness of the
compulsory pension plan and its
merits in relation to private
pension insurance, and ofthe
social security benefits available
to self-employed people.

Eija Puttonett
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Naapurin poika ia harava
- Jos mind pyydiin naapurin poikaa lakaisemaan lehdet nurmikolta ja annan siitd

hiinelle vaiklia viiskymppisen taskurahaksi. Onkos se ensi vuoden puolella sitten ly-
hyt tyosuhde, kyseli Eetu tutulta virkarouvalta Kelan konttorissa asioidessaan.- 

Yhdessii he levittivdt lehden tiskille ja jutun perusteella arvelivat ettii tyosuhde
mikii tyosuhde, ja eliikevakuutusta pitaa pojalle maksaa oikein Taiteilijoiden kassaan.

Eetussa on inttdjdn vikaa. Paljonko, koska, millii blanketilla, mistii niitd saa? En-
tiis Maija, joka siivoLa japitdd Eetun kotiolot kohtuullisella mallilla? Mitiis niimii itse
tiistii hyotyviit, poika ja Maija?

Ennen asiat tiedettiin apteekissa, nyt Kelassa.

- Maijan asia on tirkedmpi, sanoi rouva. Maija siivoaa meilliikin ja eliiii niiillii
tuloillaan, iinakin melkein. Ty<ieliikemaksu tiiytyy vuoden alusta hoitaa TaEL-eliike-
kassaan - vaikkei veroa tarvitsisikaan pidiittiiii. Ethiin sind Eetu hiinelle enempid
maksa kuin 8 000 markkaa vuodessa?

- Siinii paikkeilla, siinii paikkeilla, luikerteli Eetu. Mutta kyllii Mar.la eldkkeen
ansaitsee siinl kuin kuka muu tahansa, rivakka ihminen. Vaan entds se poika, koulu-
lainen vie16?

virkarouva luki: " Jokaisesta yli 14-vuotiaalle maksetusta palkkamarkasta on
TaEl-maksu maksettava... Mitako poika hyotyy? No jos hiin teloisi itsensd tyokywyt-
tomiiksi, sitten... Vanhuuseldkkeeseen alle 23-vuotiaan tulot eivdt vaikuta.

- Mutta Eetun on paras soittaaa LEL:iin ja kertoa mita Maijalle maksaa, niin
laskevat summan, ne 10,5 ja 4,5 prosenttia ja liihettiiviit laskun, sanoi Kelan virkarou-
va. Kai niitd lomakkeita saadaan tdnne meillekin, pankeissa niita LEL:n takia onkin.
Panevat vaan uuden rastittavan ruudun TaELia varten'

- Entds sen pojan haravoimiset?
- No se tarkkaan ottaen voisi olla LEL-alaa..Tai silkkaa naapuriapua. Mutta jos

pojasta kasvaa sellainen yleismies joka elattAa itsensii piitkiitoillii niin onpahan jiirjes-
telmii valmiina hdnenkin vanhuudenturvakseen...nuoriso vaan ei niiitii paljoa pohdi.

Eetu poistui Kelan toimistosta. Mukava rouva...vaan miti se hbnelle kuuluu
paljonko minii Marjalle maksan? 

Elcike_Eetu

TfU f LAK E Eii[i']1fsi3,*,",

$xl http:/l
www.elaketurva keskus.etk. fi/ tssN 0564-s808
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Toimittanut
Pekka Varoma

Eliikepolitiikka 2000-luvulle -kiria on uusi eliikepolitiikan perusteos. Eliiketurvakeskuksen ja
Tytieliikelaitosten Liiton iulkaisemassa kirjassa uieat sosiaaii-, eliike- ja talouspolitiikan asian-

tuntiiat ia alansa piitittiksentekijiit tarkastelevat seki mennytti kehitystii ettii eliiketurvan
tulevaisuutta.

Vuosi 1997 on paitsi itseniisen Suomen B0-vuotisuuden mytis eliikefiirjestelmin juhlavuosi
monessa mielessi. Kansaneliikeiiirieslelm:! tiiytttiii 60 vubtta ja tyiielakejtirjest6lmii 3S
,Y.otll.Itieliikeiliriestelmin rakentaja ia kehittiiiii, professoii Teivo pentikainen tiiytti
niinikiiin B0 vuotta heiniikuun 26. piiviinii. Niiiden'instituutioiden merkkipiiiviit oi,at

teoksen Elikepolitiikka'2000-luvulle tekemisen lihtiikohiani. 
-'I- --- -


