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r ssA IAJAHTAA ru KUU MEN N EELTA 3
Eliike-Thpiolan tulevan toimitusjohtajan Tom
Liljestromin mukaan tdhdnastinen jyrkkii
raja kotimaisten ja ulkomaisten sijoitusten
viilillii on keinotekoinen. Me kiiy'tiimme piii-
vittiiin jonkin Unileverin tai Nestlen tuoneita
- miksi niiden osakkeiden omistaminen olisi
niin kovin outoa?

pAxArorsrA rdrrrrA
taiteiljoiden eldkelain mukaan 6

Tyoryhmii esittiiii, ettii TEl-alojen lyhyiden
tydsuhteiden eldketurva jiirjestetiiiin luoden
1998 alusta E,siintyvien taiteilijoiden eleke-
kassassa. Jatkossa yksityisalojen kaikki palk-
katyo on tyoeldkevakuutuksen piirissii, joka
myos sulkee mahdollisuudet valftaa elAke-
maksut tyosuhteilla keinottelemalla.

SOSIAALIVAKUUTUS PROSESS IA
UUDISTETAAN 26

Hallintotuomioistuintoimikunta on kiinnittii-
nyt huon.riota epdkohtaan, ettd sosiaalivakuu-
tuksen muutoksenhakujiirjestelmiin asiak-
kaalla on vaikeuksia saada selked kuva vali-
tusmenettelyn pelisririnnoistii. Hallintolain-
kiiyttolain ulottaminen koskemaan sosiaali-
vakuutusprosessia korjaa kuitenkin tdmdn
epiikohdan.

PUHEENVUORO
ELAKKEET MUUTAMAA
PYKALAA PAREMMIKSI

TUTKITTU
A ryo ryry PERUSEDYLLyTyS
HALUKKUUDELLE5

HYV
TYoI

Vihreiin liiton kansanedustajan Paavo Niku-
lan mielestd eliikelainsiiridiinto pitiii si kir.l oit-
taa kokonaan uudelleen selkeyden ja ym-
mdrrettdvyyden parantamiseksi.

FAKTA
VUOSI 1996 ERAS PARHAISTA IYOEIAKE-
VAKUUTUSYHTIOIDEN HISTORIASSA 8

Tyoeliikevakuutusyhticiiden tulos vuonna
1996 on yhtccnsd yli 8 miljardia markkaa.
Kun se vastaa perdti kolmannesta vuoden
TEl-maksutulosta, niin tlytyvdisyyteen on
todella tiiysi syy.

Tytie ld keva ku utusyhtioiden
tilinpddtoslukuja vuodelta 1 996

Tydeldkelaitosten avainlukuja
vuodelta 1996

PAKO LLI N EN ELAKEJARJ ESTELMA -
AIKAMME KATEDRAALEJA? 22

Pakol I inen eliikej iirj estelmii on pitkrille ulot-
tuva investointi. Ldnsimaailmassa sen aika-
ulottuvuus on verrattavissa vain kaikkein
suurimpi in infrastruktuurihankkeisi in, kuten
rautateihin, moottoriteihin, voimalaitoksiin
ja siltoihin. Eli aikamme katedraaleihin.

ITSE ASIASSA KUULTUNA
ELAKEKES KUSTELU VI LKASTA,..
MUTTEI INTOHIMOJA HERATTAVAA 13

Tyoeliike-lehti haastatteli kolmea eliikkeellii
olevaa naisvaikuttaj aa, S inikka Luja-Pentti-
ldd, Saara Mikkolaa ja Marjatta Viiiiniistii.

16

Tehdystii pientyopaikkaselvityksestd ilme-
nee, etta suotuisa tyoilmapiiri, hyvd esimiesja organisaatio edistiivtit selvdsti halua
pysytellii tyossii ja vastaavasti puutteet niissd
li siiiiviit eliikehalukkuutta. Hyvd toiminta- j a
ty<ikyky on silti aina tyohalukkuuden perus-
edellytys.

Verope rusta isen ja kojd rjestelmd n
ja..r.a ha.stoiva n eld kejd rjestelme n
SAASTAMISVAIKUTUKSET
KANSANTALOUDESSA 19

Ldnsimaissa kansalliset eliikejiirjestelmiit
ovat pddasiassa jakoperusteisia. Jiiriestel-
miin kritiikistd huolimatta mittavalle rahas-
toinnille ei loydy talousteoriasta kestdvid pe-

10 rusteita. H,laltillinen uudisraminen on kuiten-
kin kaikkialla edessd.

12 TYONTEKO ELA.KEAIKANA
YLEISTYI YRITTAJ I LLA 1 990-LUVULLA 24

Puolet yritystoimintaa jatkavista eldkkeen-
saajista ilmoitti jatkamisen syiden olevan ta-
loudellisia. Taloudelliset syyt liitetiiiin hel-
posti huono-osaisuuteen. YrittAjista tehty
selvitys osoittaa kuitenkin, ettd tyoskentelyd
eldkeaikana jatkavat yrittajat eiv6t olleet
huono-osaisimpia yrittrij iii.

T-yueuxr;
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UUSI EU.SARI(A
Maailmalla lakisiiiiteisiin eliikejiirjestelmiin kohdistuu muurospaineita niin
Euroopassa kuin muissakin teollistuneissa maissa. Kysymys on paljolti talou-
dellisista niikemyksistd mutta myris muusta.

Ekonomisteja niiyttiiii viehdttdvdn ekikejiirjestelyissd linja, jonka mukaan
yksil<i itse velvoitettaisiin ottamaan enemmdn vastuuta eldketurvansajii{este-
lyistii. Euroopassa pisimmdlle on mennyt Englannin konservatiivinen hallitus,
joka pari kuukautta sitten esitti my<is sikiiliiisen viihimmiiiseliikejii{estelyn
yksityistiimistd. Vakuutettu velvoitettaisiin maksamaan maksut valitsemalleen
eldkerahastolle. Eliikkeelle siirtyessiiiin hdn ostaisi kerfyneilld varoilla vanhuus-
eldkkeen. Eldkkeen mddrii riippuisi rahaston saamasta tuotosta. Jos rahasto tekee
konkurssin, uusi jiirjestely purkautuisi, ja valtio maksaisi vakuutetulle vain nyky-
tasoisen vdhimmdisel dkkeen.

Muutoksiin patisteleva voima on raha ja ajatus, ettd ennakolta tiiysimii5-
riisesti rahastoidut eliikkeet toimivat parhaiten. Kehittyvissii maissa, kuten
esimerkiksi Chilessd, onkin perusteita mahdollisimman laajapohjaiselle ra-
hastoinnille. Koyhi maa tarvitsee rahaa. Sama koskee entisen it[blokin reuna-
alueita.

Suomen kaltaisissa teollisuusmaissa tdydelle rahastoinnille eiviit jiirjes-
telmien suunnittelijat ole loytiineet riittaviA perusteita. Pdinvastoin on niihty,
efte mahtavat, jopa useiden tuhansien miljardien rahastot sisiiltiiviit myos
mahtavia vaaroja. Onkin tyydytty osittaiseen ennakkorahastointiin. Tyossii-
oloaikana sddstetddn vain osa omista eliikkeistii. Muu osa maksuista kAytetaan
huoltovastuun mukaisesti nykyisen eleikeliiispolven el[kkeisiin.

Ajattelu perustuu sukupolvien vdliseen vastuun kantamiseen. Nuorempi
sukupolvi huolehtii edelt[vdst6, jos ei kiintymyksestd heihin, niin muun muassa
palkkioksi siitii, ettii vanhemmat ovat kasvattaneet heidiit aikuisiksi ja turvanneet
heille eliimisen edellytyksiii. Ndin on eletty koko ihmislajin iiin.

Entinen perheen sisdinen huoltovastuu on parin viimeisen sukupolven aikana
muunneftu lakisiiiiteisillii eliikejiirjestelyillii vastaamaan paremmin nykyist[
yhteiskuntaa. Epiiilyksistii huolimatta olisi hiimmiistlttiivdd, jos vastuunkanto ei
jossakin muodossa edelleen jatkuisi mycis tulevien sukupolvien kesken.

Suomalainen lakisiiiiteinen eliikejiiq'estely on malliksi kelpaavan hyv6. Mo-
nesta monimutkaisuudestaan huolimatta rakenne on selked ja toteutustapa
yksityistettyihin jii{estelyihin verratuna halpa. Jos kykenemme oman jiirjes-
telm[mme peruspiirteet seilftamAan ympiristcin muutospaineista huolimaffa,
voimme kaikki - ei vain hyvdtuloiset - odottaa lamavuosien muutosten jiilkeen-
kin kohtuullista eldketurvaa.

Pienen maan eldkeratkaisuja ei helposti suurissa maissa arvosteta. Ensim-
miiiseksi on vdlttdmdtrintfl itse arvostaa niit?i. Silloin kykenemme aidosti markki-
noimaan omia ratkaisujamme, mikd on myos viilttiimiit<intii. Siinii on kosolti uut-
taEU-sarkaa.

Murkku Hiinninen
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!n eri[oismies
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haianlaa
Uli[uumenneella

Tthinastinen jyrkkii raja kotimaisten ja ulkomaisten

sijoitusten viililli on keinotekoinen. Me kiiyttmme

ptiivittiiin jonkin Unileverin tai Nestl6n tuotteita -
miksi niiden osakkeiden omistaminen olisi niin kovin

outoa?

Eliike-Tapiolan tuleva toimitusjohtaja Tom UlkOmaiSia
Liljestrom, 38, on sijoitusmaailman ammat-
tilainen. Hdnen kanssaan rahasta puhuminen
vilvoittaa: rahaan ei liity runteita. asenteita
tai muita vdristyksid.

Liljestrom tuli Tapiola-yhti<iiden arvo-
paperipiiiillikoksi 1987 Helsingin Pankkiiri-
liikkeen varatoimitusjohtajan paikalta. Sil-
loin, kymmenen l.uotta sitten, kdynnistyi ar-
vopaperimarkkinoiden kehirys j a myohempi
kiehunta tavalla, jollaista ei Suomessa ollut
ennen koetfu.

Nuori Liljestrom astui hieman sivuun
myrskynsilmdstii eli arvopaperikauppiaan
piiivittiiisestii hullunmyllystii j a hoiteli i hnei-
sen menestyksellisesti Tapiolan arvopaperi-
salkkuja. Nyt hdnestd on tulossa eliikeyhti-
ciiden nuorin toimirusjohtaja.

- Osakesijoitukset olivat vinkkelind ta-
loon tullessa, hdn sanoo. Toimitusjohtajan
vastuun ohella tyon painopiste on yhii sijoitta-
misessa. ja vdlineet ovat periaaneessa samat:
valtion j oukkovelkakirjat, kiinteistot, luoton-
anto sekd tierysti kotimaiset ja ny.t my<is ul-
komaiset osakkeet.

papereita, why not?
Eliikeyhtioiden uutta mahdollisuutta sijoittaa
myris ulkomaisiin osakkeisiin Liljestrom pitiiii
mielenkiintoisena, muttei siniilliiiin kovin
kummoisena asiana: - Ostamalla paloja kan-
sainvdlisistd yhtioistii saamme palan maail-
manmenosta. Ulkomaisten sijoitusten kasvu
tulee kuitenkin olemaan varsin maltillista, hiin
arvioi ja suostuu sanomaan, ettd niiden osuus
voi joskus olla korkeintaan 3 5 prosenttia
taseesta.

- Eliimiiiin ei tarvitse hakeajdnnitystd ou-
doista ulkomaisista bisneksistd. Meilld Suo-
messa on aloja, jotka eivdt ole kehittyneet si-
joituskohteiksi saakka, esimerkiksi tervey-
denhuolto ja siihen liittyvat palvelut. Health
care business on pisimmiillii Yhdysvalloissaja
Englannissa. Toinen, ilmeisen kasvava ja ke-
hittyvii ala on viihdesektori, Liljestrrim tuu-
mii.

Maltillista liihtoii ulkomaisille markki-
noille tasoittaa Liljestromin mielestd sekin to-
tuus, ettd suomalaiset eliikeyhtiot tuntevat

J
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Suomen markkinat paremmin kuin ulkomai-
set kilpaih;ansa. Kotona siis pitiiisi kaiken
jdrjen mukaan osata operoida.

Hdn sanoo mycis. end nyt porssi niiyttiiii
ottavan efunojaa.

- On vaikea sanoa, ettd osakkeet olisivat
nyt hirvedn halpoja, hdn muotoilee ja my<in-
tiiii, ettii ympiirillii ndkyy taas ylikuumenemi-
sen merkkejd ja r,uodet 1988 ja 1989 tulevat
pakosta mieleen.

Valtion velat
vaarallista tasoa
Liljestrom on aidosti huolissaan siitd, etti val-
tio on markkaveloissa korviaan myriten, mut-
ta yntykset eivdt. Kauppatase on kunnossa,
mutta sisdinen tasapaino ei.

- Rakenteellisesti tdmmciinen olotila on
vaarallinen, jos se jiiii krooniseksi tilaksi. Jos
mahdollisissa EMU-oloissa totutaan aina vaan
tekemddn esimerkiksi kolme prosenttia ah.; iiri-
mdinen budjetti, niin se on vaarallista eliimiiii.
Ei yksikiiiin pankinjohtaja pidii siitii, jos laina-
asiakas kertoo aikovansa kuluttaa tulevai-
suudessakin enemmdn kuin tienaa, hdn sanoo.

Syy-yhteys on selvd: eliikeyhtiot ovat ra-
hoittaneet raskaasti valtiota. Valtion pankkii-
riksi tyoelakejdrjestelmi joutui, kun lama-
vuosina ei muuta rahan kysyntdd sanottavasti
ollut. Liljestromin mielestd valtion velka ty<i-
eliikelaitoksilta noin 52 miljardia markkaa
on pelottavan suuri.

Eldkeraha vain
riskinkantajana?
Liljestrom kuittaa kysymyksen eldkerahojen
riittiivyydestii vastaamalla, ettd eldkkeet mak-
setaan aikanaan niistd yrityksistii, jotka silloin
ovat pystyssd. Pohdinnan arvoista on pikem-
minkin se, milld keinoin yritykset pysyvdt pys-
tyssii ja ovat riittdvdn kannattavia hoitaakseen
velvoitteensa.

- Rahoitus ei ole se naru, joka automaatti-
sesti luo pyslviii tydpaikkoja. TEL-takaisinlai-
noj en tyollistiivdd vaikutusta taidetaan I i ioitcl-
la: on kuin kiiytiiisi edellistd sotaa.

Yritykset eivdt sithpaitsi en66 mielellddn
velkaannu, vaan pitdvdt taseen pienenrija ovat
ki innostuneita kannattavuudestaan - pdi nvas-
toin kuin mihin Suomessa on perintciscsti
totuttu. Liljestromin arvelee, ettd tulevai-
suuden EMU-ympiiristossd yritykset katsele-
vat entistd aktiivimmin ympiirilleen ja harkit-
sevat tuotannon siirtdmistd EMU:n sisiillii al-

haisempien tyokustannusten maihin.
Eldkerahaa huudetaan mielellSdn ris-

kinkantajaksi, muttei piiiistettiiisi jakamaan
tuottoa, sanoo Liljestrom. Tiistiikin syystd
hdnen rrielestddn on luontevaa kelpuuttaa
myos pk-yrityksiii sijoituskohteiksi, nimen-
omaan oman pddoman ehdoilla. Elikeraha saa
osakkuuksien kautta viipaleensa myrinteisestd
kehityksestii eikii j iiii noj aamaan yksinornaan
korkotuottoihin.

Liljestrom on Puron vakavaraisuusmie-
tinn6n kannalla. Hdnestd se vie asioita oike-
aan suuntaan, silld Suomesta puuttuu anglo-
saksisen maailman yritysrahoitusperinne: yri-
tysten tapana ei siellii piiin ole rahoittaa toi-
mintaa ensisijaisesti vieraalla pddomalla eli
lainarahalla.

El6kevarojen sijoittaminen pieniin ja kes-
kisuLrriin yrityksiin voi Liljestrominen mie-
lestii Eliike-Tapiolassa nousta noin l0 - I 5 pro-
sentin tasolle taseesta laskien. Tiilloin uudistu-
neella Garantialla on merkityksensd:

- Mitd useampi taho on yritysriskejii hin-
noittelernassa. sen parernpi.

- Tiihiin mennessd on ehkd pantu liikaa
painoa yritysten ylilikvidiyeen. Isoilla yrityk-
sille rahoitus on ollut helppoa, mutta pier.rille
vaikeata.

Kiinteisttijd
tuoton mukaan
Liljestrcimin mielestd valtiolle on lainattu
liikaaja arvopaperien hinnat ovat 'ei ainakaan
halpoja'. Kiinteistojen, eldkelaitosten perin-
teisten sijoituskohteiden hintakehitykseen
h:in on sikiili tyytyviiinen, ettd ne perustuvat
tuottoon eli kassavirtaan eivdtkd endd arvon-
nousuodotuksiin.

- Kiinteistojen kanssa ollaan siten ter-
veellii pohjalla, hdn sanoo ja kertoo, etta Ela-
ke-Tapiola rakentaa korkotuettuj a asuintaloj a
ja hankkii keskustoista hyviltii paikoilta liike-
tiloja. Kiinteistiisijoituksia tehdiiiin suurim-
rnissa kaupungeissa, p[6asiassa Helsingissd,
Turussa, Tampereella ja Oulussa.

Markkinat
liioittelevat
Markkinavoimien rnahtiin vedotaan usein, ja
sana on saanut hieman pelottavan ja
kielteisen kaiun. Liljestromid se mietityfitaa:
- Markkinat halutaan niihdii jonakin manipu-
loivana kdtenri tai vihamielisend spekulanttina
tai nruuna hirvityksend. Totuus on kuitenkin

Kuva:
.louko [,aitinen
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hlvin yksioikoinen: Sij oitusmarkkinoil la hae-
taan pddomalle tuottoa, ei sen enempiiii eikii
vdhempdd.

Markkinat kiiyttiiytyviit kuitenkin aika-
ajoin lapsellisesti ja laumahenkisesti jopa
mutu-tietoj en ja j uoruj en mukaan.

Liljestnim myonteleeja vetoaa muun mu-
assa nykyiseen tiedonvdlitykseen, joka edes-
auttaa dkkindisiii j oukkoryntiiyksiii typeriinki n
suuntiin.

- Joskus niiyttiiii kieltiimiittii siltd, eud
markkinoilla toimivat lampaat, jotka haluavat
tulla laumana tapetuiksi.

Liljestromin mielestd markkinavoimat
ovat perusolemukseltaan vain ja ainoastaan
vilpittomiii tuoton tavoittelijoita, ei hyviii eikii
pahoja. Mutta markkinat kyllii liioittelevat
totuutta, muun muassa hintakehityksiii.

Sijoittamisen
erikoismies
Tom Liljestnim on sijoitusmarkkinoiden eri-
koismies jos kuka. Hrinellii on diplomi-insi-
noorin ja kauppatieteiden maisterin paperit ja
vakuutusyhti okokerrlusta Tapiol asta kTmme-
nen vuoden ajalta. Eliikelaitoksen kohtalon
kysymys on sijoitustoiminnan onnistuminen.
Sijoitusjohtajana hdn onnistui - miltd uusi vas-
tuu tyoeliikelaitoksen toimitusjohtajana tun-
tuu?

Ympiiroivii talous muuttuu, mutta uu-
distumassa ovat myos tyoelakeyhtidt Puron
vakavaraisuuskuvion linjausten mukaan, sa-
noo Liljestrom.

Haastattelu:
.IOIIANNA (;ARAN{

E kiketurva keskuksen
tietlottuja



Eliikkeet muutamaa
pykelaaparemmiksi

I
PAAVO NIKULA

kansanedustaja
Vihreti liitto

Kymmenisen luotta sitten olin
tciissi Kouvolan hovioikeudessa.
Tilapiiisen kortteerini naapurissa
oli suosittu pubi, jossa pistiiyryi-
vdt nuoret ja vanhat, tyoliiiset ja
eliikeliiiset. K?ivin siellI minikin,
katsomassa TV:n iltauutiset .ja
usein jiiin seuraamaan taivaska-
navilta tulevia amerikkalaisen jal-
kapallon otteluita.

Minua kiinnosti ynftAa luoda
itselleni ainakin piiiipiirteittiiinen
kiisitys pelin siiiinnoistii, koska ju-
ristina olin mielestdni siiiintojen
asiantuntija. Tdmd asiantuntijuus
ei kuitenkaan auttanut, pelien
kulku ja niiden toistuvat keskey-
tykset sekd pisteiden laskutapa
pysyi arvoituksena.

Kun valitin kollegoilleni ho-
vioikeudessa huonoa menestysfd-
ni amerikkalaisen jalkapallon
sii?int<ijen omaksumisessa pelejii
seuraamalla, j oku asi antuntevam-
pi lohdutti kertomalla, ettd sddn-
trijen tiivistelmdkin on sadan si-
lun paksuiner_r::-

Ovatko nykyiset eliikesiiiin-
noksemme ja miiiiriiyksemme yhtii
vaikeaselkoiset kuin amerikkalai-
senjalkapallon sldnnrit? En pysty
Yastaamaan, koska en vieliikiiiin
osaa pelin siitintojii, mutta en
myosk?iiin hallitse eliikkeiden py-
kiiliiviidakoissa risteilevid polku-
ja. Se tietysti on selvdd, ettd olen
eldketurvan piirissii. Mutta tdmd
on samanalvoinen tieto kuin ettd
amerikkalaisessa jalkapallossa
yleens[ jompi kumpi joukkueista
voittaa. Tietoon ei sisiilly sita, mi-
ten el5kkeeni oikein miiiiriiytyy ja

mitkii kaikki ovat vaihtoehtojani,
yhtA vAhan kuin mite kaikkia
siiiint<ijen hienouksia voittanut
joukkue hallitsi ja mihin virhei-
siin hiivinny sornri.

Voin tietysti lohduttautua sil-
lii, ettti koulutukseni arulla voin
opetella eliikesiiiinnokset yhta hy-
vin kuin amerikkalaisen jalkapal-
lon s66nnotkin, mutta aikaa sii-
hen menisi. Eliikkeiden osalta ti-
lanne on tietysti paljon parempi.
koska Eliiketurvakeskuksen asia-
kaspalvelusta sekii eliikelaitoksis-
ta saa aulista ja asiantuntevaa
apua. Olen jo siihen turvautunut-
kin, paljon kiitoksia vield kerran!

Kokemuksesta tieddn, ett'j
kaikesta hyviistii asiakaspalvelus-
ta huolimatta monille ihmisille on
tiirkeiiii tiet2ili, millii perusteella
heiddn osaltaan on piiiidyry juuri
siihen ratkaisuun, joka miiiiriiii
heidiin eliikkeensd. Juristit ja po-
liitikot sekii varsinkin poliitikko-
juristit saavat jatkuvasti ihmisilte
kyselyitii eldkeasioissa. Kun ndi-
hin yrittiiii vastata, pykiiliiviida-
kon vaikeakulkuisuus nousee
konkreettisena eteen. Ei auta muu-
ta kuin kiiiintyd alan asiakaspalve-
lunPuoleen' 

***

Tapasin iiskett[in kanslia-
piiiillikko Markku Lehdon, jonka
kanssa olimme 1980-1uvun alus-
sa toimineessa viranomaisten teks-
tien ymmdrrettdvyyden paranta-
mista pohtineessa komiteassa.
Lehto muistutti, ettii virkakieliko-
miteassa oli keskusteltu myris sii-
tii, ettii joskus voi olla perusteltua
kirjoittaa moneen kertaan ko{ailtu

laki kokonaan uudelleen vain sel-
keyden ja ymmdrrettdvyyden pa-
rantamiseksi, vaikka tuolla kertaa
lakiin tehtiiviit asialliset muutok-
set olisivat raioitettuja. Esimerk-
kinii tiillaista puhtaaksikirjoitusta
vaativasta alasta pidettiin eldke-
lainsiiiid?intii?i.

Tiihiin ajatukseen voisi vield-
kin tarttua. Olen kerran ollut mu-
kana vastaavantyyppisessii tyos-
s5, tosin aivan toisella alalla. Kir-
joitimme uudel leen metsdnparan-
nuslain, johon oli aikojen mittaan
lisiitty pykiili?i niin, ettd niihin oli
kiiyetty melkein kaikki aakkos-
ten kirjaimet.

Uudesta versiosta tuli kolmi-
sen kertaa pitempi kuin alkuperiii-
sestd, ja olen jiiiivi sanomaan, oli-
ko se yhtd monta kertaa ymmdrret-
t[viimpi. Siitii kuitenkin vakuu-
tuin, ettii t?illainen puhtaaksiki{oi-
tus onhyodyllistd. Myos muutama
epiijohdonmukaisuus sekZi tulkin-
nallisesti vaikeasti paikattava auk-
kokinpaljastui.

Lain puhtaaksikirjoitus osoir
tautui tosin ylliittiiviin vaativaksi
ja aikaa vievdksi. mutta kun asiaa
ajatellaan ihmisten omien oikeuk-

siensa tiedonsaannin oikeutuksen
seki viranomaisten palveluvel-
voitteen kannalta, vaiva saattaa
kannattaa ndhd5. Voi olla, ett?i tyo-
elSmdssd on yksityisten ja julkis-
ten palvelussuhteiden liihentymi-
sessd menossa sellainen kehitys,
joka tulevaisuudessa johtaa myris
eliikejiirjestelmien yhtenevdisty-
miseen ja viimeistiiiin tiilloin jour
dutaan koko lainsiiiidiinnon uudel-
leenki{ oittamisen eteen.

Mutta jos ndin kauan odote-
taan, eldkelainsddddnnon seka-
vuus ja vaikeaselkoisuus saattavat
yhii syvetii. Vaikka ei jouduttaisi
yhtii epiitoivoiseen tilanteeseen
kuin aikoinaan Tirrkin salmien
kansainvdlispoliittisessa ongel-
massa, josta sanottiin, ettd vain
kolme ihmistii ymmiirsi sen ratkai-
sun ja niiist?ikin yksi kuoli, toinen
tuli hulluksi ja kolmas unohti
koko jutun, lainsiiiidiinnon ymmiir-
rettii"lyden kapeneminen on vaka-
va oikeusturvaongelma.

Uusien perusoikeussd"dnnos-
ten mukaisesti julkisen vallan on
tartuttava toimeen tdllaisten on-
gelmien poistamiseksi.
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IIPAT ISTA
taiteitiioiden elfrkelain

mul<aan
TEL-alojen lyhyiden tyosuhteiden eldketurva jdrjestetddn 1 . 1 . 1 998 alkaen

Esiintyvien taiteilijoiden eldkekassassa. Ndin esittdd Eldketurvakeskuksen
toimitusjohtaja Matti Uimosen johdolla toiminut tyoryhmd.

Jatkossa yksityisalojen kaikki palkkatyti on tyoeldkevakuutuksen piirissd,
joka mycis sulkee mahdollisuudet vdlttdd eldkemaksut

tyosu hteil la kei nottelemal la.

Valtion ja kuntien patkatoitA esirys ei koske,
mutta j ulkisella sektorilla valmistellaan lyhyi-
den tyosuhteiden eldketurvan j iiq estiimistii n i i-
den omien eldkelakien mukaan.

Periaateratkaisu lyhyiden tyosuhteiden
eldkevakuuttami sesta synfyi jo viime syksynd,
kun tycimarkkinoiden keskusjii4 estoj en j a Tyo-
eldkelaitosten Liiton edustajista koottu neu-
votteluryhmd allekiryoitti sopimuksen TE,L-
aloj en lyhyiden tyosuhteiden vakuuttamisesta.

Toimitusjohtaja Matti Uimosen tyoryh-
mdn tehtdvdnd on ollut selvitt?iii sopimuksen
toimeenpanon vaatimat yksityiskohdat muun
muassa siitd. missd vakuuttaminen hoidetaan

ja minkii eliikelain mukaan eliikkeet miiiiriiyy-
vat patkatoistii.

Eldkettd vdhintddn
3582 markan vuosiansioista
Tyoryhmiin esityksen mukaan taiteli-
joiden eliikelain, TaEL:n, piirissii vakuutet-
taisiin TEl-alojen tycisuhteista ne, jotka ny-
kyisin j?iiiviit TEL:n karenssiehtojen vuoksi
lain ulkopuolelle. Siten ensi vuoden alusta lu-
kien TEl-alojen alle kuukauden kestdneistd
ty6suhteista on maksettava TaEl-vakuutus-

maksu.
Samoin eliikelain piiriin tulisivat vd-

hintiiiin kuukauden kestdneet, mutta kuukausi-
palkaltaan alle TEL:n palkkarajan (tdnd vuon-
na 1 135 mk) jiiiiviit tyosuhteet.

Eliikettii niiistii fyosuhteista karftuisi, jos
niistd kalenterivuoden aikana yhteensd saatu
palkka ylittiiii laissa sdddettdvdn rajamddrdn.
TaEL:ssa raja on kuluvana vuonna 6810 mark-
kaa luodessa.

Tyoryhmiin esityksessd kuitenkin ehdote-
taan, ettd rajamaard laskettaisiin LEL:ssd
sovellettavaan rajamiiiiriiiin, joka tdnd vuonna
on 3582 markkaa l.uodessa. Esitys merkitsisi,
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etta myd,s nykyisin ThEL:n piiriin kuuluvilla,
esimerkiksi taitelij oi I la j a toimittaj illa, karthr-
misen rajamddrd laskee ensi vuodesta alkaen
L EL : n raj amiiiiriiiin.

TEL: n ketjutussddnntistd
esitetddn kumottavaksi
Alle kuukauden kestoisten tyosuhteiden vakuut-
taminen TaEL:ssa tekee TE,L:n ns. ke!usiiiin-
ndksen tarpeettomaki.

Nykyisinkin alle kuukauden mittaiset tyo-
suhteet ovat voineet TEL:ssii kartuttaa eliiket-
tii, jos ryontekrjii on ollut saman tyonantajan
palveluksessa viihintiiiin kahden perdkkdisen
kuukauden aikana ja palkka molemmilta ka-
lenterikuukausilta on ylittiinyt TEL:n palkka-
.Ean.

Muutoksen jiilkeen tyosuhteet vakuutet-
taisiin muiden lyhyiden ty6suhteiden tapaan
TaE L : s sa, j oten TEL : n ketj usiiiinnos esitetddn
kumottavaksi.

Kotita Io ustyona ntajat
vaku uttavat TEL-alojen
tyosuhteet aina TaEL:ssa
TE L : n karenssiraj oj en al le j iiiivien tyosuhtei-
den vakuuttaminen tuo vakuuttamisjdrjestely-
jen piiriin suuren mddrdn uusia fyonantajia,
joista erds huomattava ryhmd on ilmeisesti ko-
titaloudet.

Esityshiin merkitsee, ettd kotitalouden pal-
katessa vaikkapa vain vdliaikaisesti lapsenvah-
din tai siivoojan, tyontekijalle maksetusta pal-
kasta on maksettava vakuutusmaksu. TaEL:ssa
sovellettava maksutekniikka on satunnaistyon-
antajille kohtuullisen hyvin soveltuva, sillii sii-
nd vakuutusmaksu on mddrdttdvissd heti tas-
mdllisesti eikd vakuuttaminen edellyth vakuu-
tussopimuksen solmimista eldkelaitoksen
kanssa.

Tdmdn vuoksi tyciryhma esittAA, efiii koti-
taloustyonantajat vakuuttaisivat mytis TEL:n
karenssirajat ylitttiv2it tyrisuhteensa TaEL:n
piirissii edellyttden, ettd tyosuhteet eiv6t liity
kotital ouden j iisenten ammatinha{ oittamiseen.

Muutoin linjakasta ratkaisua rikkoo jos-
sain mddrin se, ettd LEL-aloilla (esim. rakenta-
minen ja maatila- ja puutarhatalous) tyonanta-
jina toimivat kotitaloudet vakuuttaisivat tyo-
suhteensa LEL:ssd kuten tiihiinkin asti.

Erimielisyyttd TEL:n
palkkarajasta
TEl-alojen lyhyiden ty6suhteiden vakuutta-
minen TaEL:ssa merkitsee kiiytiinn<issii sitii,
ettii TEL-alojen tyonantaj ista useat joutunevat
asioimaan tycisuhteidensa vakuuttami seksi se-
kii TEL-laitoksen ettd Esiintlvien taitel ij oiden
eldkekassan kanssa. Tyosuhteen palkan vaih-
dellessa on myos mahdollista, ettd sama ty<i-
suhde olisi viilillii vakuutettava TEL:ssii ja vii-
lillii TaEL:ssa.

Ongelman ratkaisemiseksi tyoryhmiissii
nahtiin paljon vaivaa toimivan ja yhteisesti
hyviiksyttiiviin ratkaisun loytymiseksi. Tiiltii
osin tyoryhmiissii oli esillii kaksi piiiivaihtoeh-
toa.

Toisessa vaihtoehdossa TE,L:n palkkarqa
olisi poistettu kokonaan, jolloin tyosuhteen
eliikelaki olisi miiiiriiytynyt yksinomaan tyo-
suhteen keston perusteella. Tyoryhmdn esityk-
seksi nousi vaihtoehto, jossa TEL:n palkkara.la
siiilytettiiisiin.

Piiiillisin puolin erimielisyys vallitsi siis
siit6, vakuutetaanko vdhintddn kuukauden kes-
tdvdt, mutta TEL:n palkkarajan alle jiiiiviit ty<i-
suhteet TEL:ssd vai TaEL:ssa. Tdltd osin rat-
kaisu jiii ryoryhmiin toimeksiantajan eli toimi-
tusjohtaja Kari Puron vetdmdn fytimarkkina-
tyoryhmiin piiiitettiiviiksi.

TEL:n ns. vaiailta
kuukausilta eldkettd
TEl-eliikkeeseen oikeuttava aika lasketaan ny-
kyisin tyosuhdekohtai sesti katkaisemalla tyo-
suhdeaika tdysiin kuukausiin. Kun TEL-alojen
alle kuukauden kestoiset tyosuhteet esitetddn
vakuutettaviksi, johdonmukaista on, ettii yli
kuukauden kestoisista tyosuhteista myos ndmd
vaj aat kuukaudet kartuttavat eliikettii.

Toimeksiantonsa mukai sesti tyoryhmd on
laatinut asiasta lainmuutosesityksen, jonka
mukaan eldkkeeseen oikeuttava aika mddrdtddn
pdivdn tarkkuudella.

Pdivdntarkasta menettelystd ei vakuute-
tuille ole kovin suurta merkitystd, jos tytiura
koostuu vain muutamasta pitkdstd tyosuhtees-
ta. Merkitys kasvaa, mitd useampaan osaan
tyoura patkiinoy.

Kustannusvaikutuksiltaan TEL:n vajai-
den kuukausien vakuuttaminen on itseasiassa
olennaisesti merkittdvimpi kuin koko piitkii-
t<iiden eldketurvan.j drlestdminen.

400 000 tyosuhdetta
vakuuttamisen piiriin
TEL-alojen piitkiitciiden vakuuttaminen koski-
si Eliiketurvakeskuksessa tehdyn tutkimuksen
mukaan noin I 50 000 tyontekrjiidja toisi vuo-
sittain runsaat 400 000 aiemmin eldketurvan
ulkopuolelle jiiiinyttii ryosuhdetta vakuuttami-
sen pllnln.

TaEL:n palkkasumma kasvaisi esityksen
johdosta vdlittrimdsti noin 2,5 -kertaiseksi
nykyi seen verrattuna j a TaEL-eldkemeno kak-
sinkertaistuisi tulevaisuudessa. Yhdessii
TEL:n vajaiden kuukausien vakuuttamisen
kanssa esityksen toteutuminen merkisisi pir
kiillii aikaviililld elSkemenon lisiiystii, jonka
osuus yksityisalojen palkkasummasta olisi ar-
vion mukaan 0.2 prosenttia.

ARTO LAESVUORI
Elciketurvakeskuksen

suunnittelu- ja laskentaosaston
tutkija

,t<

*

*

TYtinyhm6n esitys tiivistetysti:
TEL:n karenssiehtojen ulkopuolelle jiiiivien tydsuhteiden eldketurva
jiirjestetiiiin TaEL:n mukaan Esiinfyvien taitcih.loiden eldkekassassa
Eliikelain ja -kassan nimet muutetaan, mutta vakiintuneet nimilyhenteet
(TaEL ja ETEK) siiilytetiiiin. Kassan hallitusta tdydennetddn kahdella
tyontekrjoiden ja kahdella tytinantajien edustajalla
Kotitaloustyonantajat vakuuttavat kaikki TEL-alojen tyosuhteensa TaEL:n
mukaan edellyttden, ettd tyosuhteet eiviit liity kotitalouden
ammatinharj oittami seen
Eldkkeeseen oikeuttavien vuosiansioiden raj amddrd TaEL: ssa lasketaan
samalle tasolle kuin LEL:ssd (tdnd luonna 3582 markkaa luodessa)
TaEL;n palkkakhsite yhdenmukaistetaan TEL:n kanssa. TaEl-palkkaan
ei siten jatkossa lueta ty<isuhteen piiiittyessii maksettavia lomakorvauksia
TaEL:n tulevan ajan palkassa otetaan huomioon LEl-ansiot samoin ehdoin
kuin siinii nykyisin voidaan ottaa huomioon TEL-ansiot. LEL:iin tehdiiiin
vastaava muutos TaEl-ansioiden huomioon ottamiseksi
TEL :n ketjusiidnn<is kumotaan
TEL:n vajaat kuukaudet vakuutetaan ja niistd karttuu eliikettii
TaEL:n ja LEL:n vakuutusmaksujen tilitystapaa joustavoitetaan
Vakuutusvalvontaa kehitetddn erityisesti parantamalla vakuutettujen
mahdollisuuksia valvoa ty6suhteidensa vakuuttamista
Vakuutusj Zirj estelyj en toimivuuden seuranta j iirj estetiiiin
Lainmuutokset tulevat voimaan I .1.1998
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Uuosi 199S erils mrhaisla
IUii el il fieua ku ulusunli 0 i d en
nislorias$a
Tyoeld keva ku utusyhtioiden tu los
vuonna 1996 on yhteensri yli 8 miljardia markkaa.
Kun se vastaa perdti kolmannesta vuoden TEl-maksutulos-
ta, niin tyytyvdisyyteen on todella tdysi syy.

Vield parempaa on tiedossa. Lopultakin saatiin
TEL-maksutekniikkaa muuteffua siten. ettd
piiiistiin irti ainaisena kiviriippana olleen kor-
kokannan ja maksutason vdlisestd sidonnaisuu-
desta. Samalla saatiin taattua ainakin t,uosina
1997 ja 1998 sekii mahdollisesti vield vuonna
1999 toimintapidoman lisdys, jonka sulrmus
kunakin vuonnaon2,5 -3,5 miljardia rnarkkaa.
Kuin kaupan piiiillisiksi saadaan kaikissa yhti-
oissii sijoitustoiminta vihdoinkin irotettua
emojen rautaisesta otteesta. Hymyilliizin yhdcs-
sd.

Kaikki niin hyvin
kuin vain olla voi?
Paratiisissakin oli kririrme. Taitaa sellainen
lolty6 ryoeliikelaitostenkin puutarhasta. Vuo-
den 1996 tulos oli enndtysmiisen hyvd. Se
mydnnettdk<ion. On kuitenkin muistettava,
ettd sij oitustoiminnan hyvristri tuloksesta mel-
koisen suuri osa johtui korkojen alenemasta
syntyneestd joukkovelkakirjojen arvostuserois-
ta. E,li itse asiassa nyt diskontattiin korkeitten
korkojen aikana ostettujen valtion joukko-
velkaki4ojen ldhivuosina eriiiinfyviit korkoyli-
jiiiimiit yhdel ld kertaa.

Uusi sijoittaminen joukkovelkakirjoihin
tuottaa jatkossa merkittdvdsti vdhemmdn yli-
jiiiimiiii, if any - kuten englantilainen sanoisi.
Markkinoilta saatavan koron ja vastuuvelan
vaatiman koron ero tulee jatkossa olemaan
huippur,.uosia merkittdvdsti kapoisempi. Jotcn
tulevaisuudessa sijoitusten hoito vaatii rautais-
ta osaamista, jos kilpailussa aikoo piirjiitii.

Korkojen alenema merkitsi koko kansanta-
loudelle ennenkaikkea reaalikorkotason alene-
mi sta jiirj ettomdn korkealta normaal i ksi katsot-
tavalle tasolle. Jos asiaa tarkastellaan pelkiistiiiin
eldkerahastojen ndkdkulmasta, merkitsee reaal i-
korko.jen alenema sitd, ettd rahastot tulevat kat-
tamaan vuosikymmenien kuluttua vdhemmdn
eldkesitoumuksistamme. Toisaalta ekikejiirjes-
telmdlle olisi tiirkeriri. ettd alentuneet korot
vi lkastuttaisivat valittomasti investointeja j a si-
ten edistdisivdt uusien fyopaikkojen syntymis-
td. Se puolestaan helpottaisi el6kevakuutusn.rak-
suihin kohdisruvaa nousupainetta.

Toimintapddomaa saatiin yhticiissd kasva-
tettua todella paljon. Vastapainoksi alettiin sit-
ten oikein lain voimalla edellyniiii, etta toimin-
tapdiomaa on todella otettuja riskejd vastaa-
vasti. Taisi kuitenkin kiiydri siten, ettri hyvii aja-
tus pilattiin ylettomiillei varovaisuudella ja si-
joittaminen on mahdollista edelleenkin rnel-
kein yksinomaan valtion papereihin. Vai rnitd
arvelette seuraavasta laskelmasta.

oleteraan, ettii yhtiot piiiittiii siviit sij oittaa
140 miljardin vastuuvelan tdmdn vuoden kas-
vun kokonaan, ehkd noin l0 miljardia mark-
kaa (eli ruhtinaalliset 7 7o vastuuvelasta), pors-
siosakkeisiin ja pkt-sektorin noteeraamano-
miin papereihin. Tarkoituksena olisi esimerkik-
si elvyttdd kotimarkkinateollisuutta ja edesaut-
taa valtion yhtioiden yksityistrimistii.

Sijoitus vaatisi perdti neljri miljardia lisiiii
toimintapddomaan, jotta pysyisimme toiminta-
pzidomavaatimuksen tavoitelyohykkeelki. S illei
vycihykkeelki, jonne vaivoin ndytdmme kiitos
ylimddrriisten toimintapddomaruiskein juuri ja
juuri kipuavan. Menikohrin joku sindnsd perus-

tellun ja modemin lain soveltamisohjeissa
pikkuisen metsikkoon.

Sijoitustoiminnan ohel la p?iiinsiirkyii lii-
hivuosina yhtidille tuottaa tietojenkiisittely-
organisaatioiden kyky selviytyd mittavista
haasteista. Niitd ovat vuoden 2000 tiiysin en-
nalta arvaamaton tulo, EUROon siirtyminen
ja Vilman vihdoinkin tapahtuva toteutumi-
nen.

Mitd vuonna 1996 tyoeldke-
yhtioissd todella tapahtui?
Vakuutettujen mddrd kasvoi noin 30 000 hen-
gel I d. Kummal I ista kyl lii yrittdjdvakuutuksis-
sa ei tapahtunut lainkaan kas'uua, vaikka tyci-
suhteiden on luultu varsin laajasti muuttu-
neen yrittiijyydeksi. Joko ndin ei ole tapahtu-
nut tai sitten uudet yrittiijiit ovat laiminly<i-
neet Y EL-vakuutusten ottamisen.

Maksutulo kasvoi noin I I prosenttia.
Palkkasumma lienee noussut 7 prosenttia.
Maksutulo ylitti noin viidenneksellii eliike-
menon. Eldkemenon kasvu oli noin 8 prosent-
tia, vaikka eliikkeiden indeksikorotukset jiii-
vdtkin vanhuuseliikeliiisillii 1,5 prosenttiin ja
muilla 2,8 prosentti in.

Yhtioiden vdliset markkinaosuudet hei-
lahtelivat muutamia kymmenysosaprosent-
teja. Ehkii suurinta osaa markkinaosuuksien
hei lahtelui ssa merkitsee aktuaarien arvioiden
oikeel I isuus yhti<in vakuuteffuj en palkkasum-
man muutoksesta. Virhe arviossa ndkyy use-
amman vuoden ti I inpdiitoksissri.

Vakuutustoin-rinnan ns. riskiliikkeen vli-

8



jiiiimii oli 1,5 miljardia markkaa. Yh1?i?imii on
valtaosin perdisin tyokyvyttomyysliikkeestii.
On liian aikaista sanoa, johtuuko hyvd tulos
siit6, ettd eliikejiirjestelmddmme muokattiin
vuosien 1995196 vaihteessa tyossd jatkamista
suosivaksi. Vai yksinkertaisesti siitri syystii,
ettii kaikki kynnelle kykenevdt - vai pitiiisiko
sanoa kykenemiittomiit hakeutuivat ekikkeel-
le jo vuonna 1995 hyvissii ajoin, ennenkuin
tyokyvy,ttomyyseliikkeiden tulevan ajan las-
kentaa pienennettiin 1. l. I 996.

Joka tapauksessa kun keskimiiiiriiistii tyo-
kyvyttomyysmaksua on laskettu noin neljdn-
neksen (eli vuoden I 994 palkoista laskettuna 5
7o:sta vuoden 1997 3,7 oh:iin)ja kun sekin
niiyttiiii hiukan ylijzizimiiiseltd, niin kehitys tiil-
ld rintamalla on hyvd. Tosin on muistettava,
etti merkittdvdd roolia menojen alenemassa
niiyttelee yksil<illisen varhaiseldkkeen ikirajan
asteittainen nousu 58 vuoteen.

Tirloslaskelmien mukainen sijoitusten tuotto
ki{apitoarvoille oli keskim aain 7 prosenttia.
Jos arvonmuutokset lasketaan tuottoon mu-
kaan, kokonaistuotoksi tulee perdti I 1,3 pro-
senttia. Kun vastuuvelalle eli tulevia eliikkeitri
varten tarvifliin 6.25 prosentin tuorto. sijoitus-
toiminnan ylijiiiimii arvostuserot mukaan lu-
kien tuotti perlli 6,1 miljardin markan ylijiiii-
mdn.

Ylijiirimii vietiin liihes kokonaisuudessaan
yhtioiden toimintapddomiin, joitten miiiirii
kasvoi yhteisarvoltaan noin l3 miljardiin
markkaan. Mddrd alkaa olla kihellii sitd suu-
ruusluokkaa, joka sddnnosten mukaan tarvitaan
nykyisen sijoitustoiminnan turuapuskuriksi.
Osakesijoittamisen vzihiinkriiin laaj amittaisern-
paan lisdimiseen tarvitaan merkittiiviisti lisiiii
toimintapddomaa.

Tiissii yhteydessd on slytd korostaa, ettd
yhtioiden toimintapddomat ldhes kokonaisuu-
dessaan on tarkoitettu kriytettiiviiksi, ja mycis
kaltetaiin, eldketurvan hyviiksi eikii jaetta-
vaksi omistajille osinkoina. Toimintapddomat

mahdollistavat siirtymisen nykyisen markki-
nata I ouden edel I yttiimiiiin sij o itustoi m i ntaan.
Se edellyttiiii aikai sempaa suurempaa riskinot-
toa, mutta myris parempaa tuottoa, joka osal-
taan helpottaa tulevaa maksupainetta.

Sijoitustoiminta suuntautui edelleen yk-
sipuolisesti ja hyvin vahvasti valtion joukko-
velkakirjoihin, joiden mddrd edustaa jo puolta
kaikista sijoituksista. Lainojen seki vakuu-
tusmaksu- ettii srjoituslainojen - osuus supistui
41 prosentista 28 prosenttiin. Mime luonna sil-
loisilla ehdoilla tarjotut lainat eivdt ndytii kiin-
nostaneen yrityksid. Lainauksen supistumisel-
le ehkd merkittiivin tekryii oli yritysten parantu-
nut likviditeetti ja haluttomuus rahoittaa inves-
tointej a vieraalla piiiiomalla. Vakuutusmaksu-
lainoj a muutettiin keviiAllii I 997 markkinaeh-
toisiksi, haluttaessa jopa kiinteiikorkoisiksi.
Uudistus lisdd jossain mddrin lainojen kysyn-
tad tuskin kovin merkittdvdsti.

Sijoitustoiminnan siirtyessd markkinata-
louteen riskit kasvavat. Tilanteen hallitsemi-
seksi luotiin viime vuoden aikana teoriassa
varsin moderni valvontainstrumentti: toimin-
tapddomavaatimus, joka johdetaan suoraan
yhticin sr.1 oituskannan riskeistS.

M inimivaatimuksen tdyttdminen on ehdo-
ton edellyys, mutta yhtioiden toimintapiiii-
oman tulisi olla ns. tavoitevyrihykkeellii, jotta
ne voisivat turvallisin mielin suhtautua tule-
vaisuuteen. Toimintapd6oma on mddrd, jolla
yhtion kriypiidn arvoon laskettujen varojen
mA:ire yliftaa eliikkeistii aiheutuvan vastuuve-
lan. EU tullee antamaan direktiivin, jolla vas-
taava laskentatapa tehdddn mahdolliseksi ylei-
semminkin rahoituslaitoksille.

Osittamaton lisiivakuutus-
vastuu - uusi instrumentti

Toimintap66omavaatimusten uudistamisen
yhteydessii yhti<iiden taseisiin tuotiin uusi inst-
rumentti: osittamaton lishvakuutusvastuu. Td-
hdn vastuuseen voidaan siirtriii osa yhjiiiimiistii,
j ol loin si irrety.t varat tullaan jossakin vaiheessa
palauttamaan asiakkail le vakuutusmaksuhyvi-
tyksi nii. M i kiil i srloitustoim i nnassa synfyy tap-
pioita, niin tappiot on mahdollista kattaa osit-
tamattomasta lisdvakuutusvastuusta.

Uusi vastuu mahdollistaisi tilinpriritosten
selkeyttdmisen. Tdmi tapahtuisi siten, ettd
siirryttiiisiin kdlttamiien pakollisesti kiiypiii
arvoja nykyisen sekamuotoisen ja EU:n va-
kuutusdirektiivien hengen vastaisen hankin-
ta-arvoihin perustuvan tilinpiiiitoksen sijasta,
jossa kuitenkin arvonkorotusten tekeminen
on sallittua. Nykyiset arvostuseroina olevat
mddrdt tuloutettaisiin tilinpiiiitoksissii ja vie-
tdisiin osittamattomaan lisdvakuutusvastuu-
seen. Arvojen aletessa alenema katettaisiin
siirrolla ko. vastuusta.

Todettakoon, etta osittamattoman lisdva-
kuutusrahaston kay'ft6onotto o1i triysin viilttii-
mdt<intd etenkin sellaisille yhtioille, joilla ei
sijoituskannan rakenteen takia ole voinut syn-
tyii pysyvi?i arvostuseroja.

Ty<ieliikevakuutusyhtioiden tilinpiiiitos-
lukuja tutkittaessa on syytd muistaa, ettii Elii-
ke-Kansan aktiivikannan vakuutukset olivat
siirtyneet muille yhtioille, mutta vastuuvelka
ja eliikeliiiset olivat vield vuoden 1996 lop-
puun saakka erityisell6 selvityspesdlld.

Siioitukset tuottivat
erinomaisesti

ASKO TANSKANEN
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IT II IIil 0 E lHttufi tu uru $YHfl 0 m Hl
Eliike-
Varma

Ilmarinen Eliike.
Tapiola

Eliike.
Sampo

Eliike-
Verdandi

Pension-
Alandia

Yhteensl

\i\KU LtTETU'r, lkm

TEL
YEL
yhteensd

EI,AKELl[ISI-'I.IKM

TEL
YEL
yhteensd

T'ULOl',Mmk

maksutulo
TEL
YEL
yhteensd

sij.toim.nettotuotto

vhteensd

EI,AKENIE\O.MMK

TEL
YEL
yhteensi
vastuunjako
yhteensd

I-IIKEKU LU'l- (poistot ml.), Mmk

hankinta
hoito
hallinto
yhteensd
korvaus
sijoitus
muut
yhteensd

maksutulosta
hoitokust.maksusta

I-II KEKT]LUJ T]N JAK,\T]NTA
hankinta
hoito
hallinto
yhteensd
korvaus
srjoirus
muut
yhteensd

237000
l 9000

256000

211000
52000

329000

1 18000
31000

r49000

187000
34000

22t000

29000
I 7000
46000

5000
1000
6000

853000
I 54000

1007000

r64000
10000

174000

I 6000
2s000

185000

65000
1 5000
80000

2114
316

3150

2190
460

2650
-10

2640

2,6%
74%

23%
28%
22%
l2%
t5%
t2%
t%

t00%

488000
77000

565000

10344

35157

87000
23000

I 10000

10000
3000

13000

2000
1000
3000

6926
276

1202

2863

1 0065

7561
I ^/-)

8289

2954 1037

4735
501

5236

1618

6',70
t97
861

1134 138

58
1l
69

22730
2084

24813

11243 4187 6854 2601

1040
360

1400
-1150
6250

6250
780

7030
-260

6110

3220
660

3880
r60

4040

t9123
2345

21468
-t014
20394

110/L1 I /O

85%

14%
33%
23%
10%
20%
9%
1%

100%

392
78

470
171
641

3l
7

38
9

47

2,6%
89%

6%
37%
2t%
65%
25%
11%
0%

100%

30
l6
44

150
3t
t6
6

209

2,5%
82%

t4%
36%
2t%
7l%
t8%
8%
3%

100%

158

3,0%
87%

17%
28%
26%
72%
t9%
9%
0%

100%

4,t%
109%

5,7%
99%

l1
67
38

116
45
20

181

l8
22
t7
5l
t2
9
1

19

27
45
4t

113
30
l5

95
220
150
465
129
62

1
661

9
10
9

28
5
J

36

I
I
1

J
I
0

4

25%
28%
2s%
78%
t4%
8%
0%

100%

16%
29%
3s%
80%
t6%
4%
0%

t00%
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II II II'tllJtp[[r0$1ul(um uu0D[lr[ 1996

vasfuuvelka

SIJOITUSONIAISU US (ki4anpitoarvo), Mrd mk

TO I NI I NTAPAAOIT.t. ir4mt
omapddoma
varaukset
arvostuserot
ositt.lisdvak.vastuu
muut
toimintapddoma
tasoitusvastuu
ositeth.r lisdvak.vast.
yhteensd

kiinteistcit
osakkeet
rah.markkinav. (vk ml.)
lainat
muut
yhteensd

SIJOI'I'USJAI({UNIA

kiinteistot
osakkeet
rah.markkinav. ( vk ml. )
lainat
muut
yhteensd

SIJOITUST'EN TT]OTTO

nettotuotto
arv.erojen muutos
yhteensd

TILIKAUDEN TULOS

TEL-maksutulosta
vastuuvelasta

45708 46891 I 6486 25922

68
366

r 896
138

-5
2463

935
239

3637

4,4
4,5

))7
13
0,4

44,5

3,1
1,3

13,6
5,6
0,2

23,8

Eliike-
Varma

Ilmarinen Eliike-
Tapiola

30
337
921
169
-52

1403
4t2
313

2t28

05
0,3
8,9
4,9
0,5

1 5,1

3%
10/L /O

59%
32%

3%
t00%

Eliike.' Eliike-
Verdandi

Pension-
Alandia

Yhteensil

93
637

2857
t69

-2
3755
1442

^L) )
5430

136
591

4042
I l3
-17

4865
1928

455
7248

16
72

215
24
-8

379
217

65
721

3111

J
t4
29
18

346
2011

10020
631
-84

12929
s029
1309

t9267122

393

64
54
4

4%
8%

26%
25%
38%

t00%

6,2
3,1

21,1
12,6
0,2

43,2

14%
l%

49%
29%

0%
100%

t0%
10%
s0%
29%

t%
100%

13%
5%

57%
24%

0%
100%

t4%
10/I /O

61%
t8%
0%

100%

0,2
0,1
0,2
0,5

0,4
0,2
1,1
0,5

2,8

138517

14,6
9,4

67,8
36,7

1,4
130

tt%
1%

52%
28%

1%
100%

6,9 0h

4,0%
t0,9%

35%
5,5%

7,0%
4,8%

tt,8%

485
45

543
t073
400

3099

31%
6,6%

1 1 0/t)L /o
2,8%
9,9%

183
30

139
3s3

I 053
753

24%
4,6 0

1 1 0/

4,1 yo

11,8yo

1,3%
4,6%
t,9%

49
-3
1l

t17
11

250

29%
7,9%

1,3%
2,5%
9,8%

4l

59%
10,4%

7,0%
4,3 o/o

11,3%

415
22

414
851

2026
2508

l3
0

t7
30

256
23

308
587
133

1640

1401
t34

1492
301 I
5219
829t

33%
6,0%

1 258

32%
6,3%

HENKILOSTO 392

* Eliike-Tapi ola ostaa henkilcistripalvelut Vahinko-Tapiolalta

103 13

ASKO TANSKANEN
Elcike-Varman

varatoimitusj ohtaj a

ll

461 2'k 281

sij oitustoiminta
hoitokustannus
riskiliike
yhteensd
arvostuseroj en muutos I 656
yhteensd



Tytie I d ke I a itosten ava i n I ukui a
vuodelta 1!196

ESUNTyvTEN TATTETLIJoTDEN elArrrnsslLEL TYOELAKEKASSA

Vakuutettuja, lkm
Eliikkeensaajia, lkm
Myonnetyt eliikkeet, lkm

Vakuutusmaksutulo, Mmk
Sijoitustoim. tuotot, Mmk
Tirotot yhteensd
Maksetut eliikkeetja
kuntoutuskulut, Mmk
Vastuunjakokorv., Mmk
Liikemenot ja suunnitelma-
poistot, Mmk
Sijoituskanta, Mmk
Vasfuuvelka, Mmk
Thsoitusvaraus/vakav., Mmk
Taseen loppusumma, Mmk
Henkilosto, lkm
(keskim. v.96)

t 628
r r09
2737

1 456
I 063
2 519

l2
4
9

3 295
t 469

3 t75
| 379

80
l4 135
l5 690
I 080

r 5930

271

daan pitiiii hyviinii, sillii LEL-jiir-
jestelmdn vakavaraisuus sijoittuu
fyoelakeyhti6iden toimintapdd-
omalta edellytetyn tavoitetason
alarajalle. Koko tasoitusvaraus oli
9.6 prosenttia 16,5 rniljardin mar-
kan vasfuuvelasta.

L E L Tyoeliikekassan sij oitus-
kanta oli woden 1996 lopussa I 5
miljardia markkaa. Sr.loituskan-
nasta kaksi kolmasosaa oli srjoitet-
tuna valtion j oukkovelkakirj oihin
ja kolmannes lainoihin. Kiinteis-
toihin oli siioitettuna vain 277
miljoonaa markkaa ja osakkeisiin
4 I rniljoonaa markkaa. Sijoitusten
ncttotuotto oli 7.6 prosenttia.

Vakuutettuja, lkm
Eliikkeensaajia, lkm
Myonnetyt eliikkeet, lkm

Vakuutusmaksutulo. Mmk
Sijoitustoim. tuotot, Mmk
Tuotot yhteensd, Mmk
Maksetut eliikkeetja
kuntoutuskulut. Mmk
Vastuunjakokorv., Mmk
Liikemenot. Mmk
Sijoituskanta, Mmk
Vastuuvelka. Mmk
Taseen loppr,rsumma, Mmk

90
21
Il

10
8

10

I 996
r 35 000
l5l 304

8 598

I 995
133 000
151 552

8812

Muutos')'ir
2
-0,2
-J

I 996
12900

6ll
I 15

t2
49

6
319
363
361

I 995
12000

524
96

82
25

106

9
48

5
215
3r6
321

Mut-llos(1,,,
8

t1
l6

4
7

J
6
5

46
5

0

27
J

22
t6
15
t4

82
t5 023
16 414
l 580

16716

271

LEL TYOELATET,qSSNN VA-
kuutusmaksutulo kasvoi edellis-
vuodesta l2 prosenttia. Se johtui
vakuutusmaksutason 0.4 prosentti-
yksik<in korotuksesta, palkkasurn-
man kasvusta ja vakuutusmaksujen
luottotappioiden pienenemisestd.

LE L-j iirj estelmiissii TEL-yhti-
<iiden toimintapddomaa vastaa ta-
soitusvaraus, jolla tarkoitetaan tu-
levien eldkkeiden maksamiseen
kerdtyn vastuuvelan ja eldkevas-
tuun erotusta. Vakuutusliikkeen
heilahteluihin ja sijoitusriskien
kattamiseen tarkoitettu tasoitusva-
raus oli 1,6 miljardia markkaa
vuonna I 996. Vakavaraisuutta voi-

ESIINTYVIT]N TAITEILIJOI-
DEN ELAKEKASSAN VAKUU-
tusmaksutulo nousi 90 miljoonaan
markkaan vuonna 1996. Kasvu
johtui piiiiasiassa tycialojen palkka-
summan noususta.

Eldkekassa maksoi vuonna
1996 eliikkeitii 12 miljoonaa mark-
kaa ja vastuunjakokorv'auksia 49
miljoonaa markkaa.

TaEL:n sijoituskanta oli vuo-
den 1996 lopussa 319 nriljoonaa

markkaa. Sijoituksista valtaosa oli
joukkovelkakirjoja. Srloitustoi-
minta tuotti 27 miljoonaa mark-
kaa.

Tasoitusvaraus, joka on tar-
koitettu vakuutusliikkeen heilah-
teluihin ja sijoitusriskien kattami-
seen, oli noin 1 l0 miljoonaa mark-
kaa. Esiintyvicn taitcilijoidcn cla-
kekassan vakavaraisuutta voidaan
pitiiii hyviinii ja vertailukelpoisena
muiden tyoeliikelaitosten kanssa.

MAATALOUSYRITTAJIEN ELAKELAITOS

Vuosi 199(r

MERIMIESELAKEKASSA

Vakuutettuja, lkm
Eliikkeensaajia, lkm
Mydnnetyt uudet eliikkeet, lkm

Vakuutusmaksutulo, Mmk
Sij oitustoiminnan nettotuotot, Mmk
Maksetuteliikkeet, Mmk
Liikekulut, Mmk
Sijoituskanta Mmk (kirj anpitoarvo )
Vastuuvelka

Henkilostrin lukumddrd

Vrnsi lc)96

n 500
8 306

423

Vakuutettujen I ukumAdrd
Eldkkeensaaj ien lukumdird
Uudet mycinnctyt eldkkeet, lkm
Maksussa olevat eldkkeet, lkm

Kokonaisvakuutusmaksutulo. Mmk
Maksetut eldkkeet, Mmk
Liikekulut, Mmk
Sijoitusten nettotuotto, Mmk
Henkilostcin lukumdrird

* sisiiltiiii luopumisjiirjestelmdt
** lisdksi 227 sivutoimista asiamiestd

Vuoden I 996 aikan MYEL-vakuu-
tettu.jen mdird vdheni 6.9 prosen-
tilla. Myos eldkkeensaajien mddrd
on hiljalleen kiiiintymiissii lasku-
suuntaan: viime wonna eliikeliii-
sid oli prosentti edellisvuotta vd-
hemmdn.

132 l l8
21 I 053*

I 0 558*
274008*

849
3 639

89
28

223**

Elakkeita maksettiin vuoteen
1995 venattuna 136 miljoonaa
markkaa enemmdn. ViljelijoiltA
perittdvdn vakuutusmkasun tasoa
nostettiin vuoden I 996 alussa; tds-
td syrystd maksutulo kasvoi noin
1 5 prosenttia.

250,3
125,3
391,4

5,9
1764,6
I 884,2

30
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Eliikekeskustelu vilkasta,
rnuttei intohimoja
heriittflviiii
Dliikekeskustelu on edelleen vilkasta mutta toisenlaista kuin ennerl.
Aiemmin keskustelut kiiviviit kuumina eri jiiriestelmien viilillii.
IIyt taas keskustellaan saavutetuista eduista, vanhoien ja nuorien
sekii tyiiikiiisten ja eliikelflisten vastakkainasettelusta.

I
Tiitii mieltfl olivat Tytieliike-lehden
haastaffelemat kolme eliikkeellii
olevaa naisvaikuttajaa, Sin ikka
Luja-Penffilfr, Saara Mikkola ja
Marjatta Vfrfrnflnen.

Sinikka Luja-Penttilfl toimi kan-
sanedustajana vuosina 1966 - 1983
ja sosiaali- ja terveysministerinfr
1979 - 1982. Puoluekannaltaan hln
on sosialidemokraatti.

Saara Mikkola oli Kokoomuksen
kansanedustaja vuosina 1975 -
1986. Eduskunnan sosiaali- ja
terveysvaliokunnassa hf, n tytisken-
teli koko kansanedustajakautensa
ajan ja sen varapuheenjohtajana
vaalikauden 1983 - 1986.

Mar.iatta Vf;f,nfinen oli kansan-
edustajana 1975- 1990. Hiin toimi
opetusministerinii vuosina 1972 -
1975 ja vuosina 1976 - 1977. Sosi-
aali- ja terveysministerinil hiin oli
vuosina 1982 - 1983. Marjatta
Viiinflnen edustaa Suomen
Keskustaa.

Haastattelun aikana kiiytiin liipi
lflhes koko eliikejiirjestelmfrn kirjo:
varhaiseliikej iirj estelmien toimi-
vuus, laman vaikutukset eliikeliiis-
ten toimeentuloon ja sukupolvien
viilinen ristiriita.
Useimmista asioista oltiin samaa
mieltfl, mutta muutamissa asioissa
pieniii eroj akin ltiytyi.

Sekii Sinikka Luja-Penttilii ettd Saara Mikko-
la ovat aktiivisesti mukana eliikeliiisjiiq'esto-
jen toiminnassa. Heiddn samoin kuin Marjat-
ta Vddndsen mukaan nykyiset j?irjestot riittii-
viit ja niitii on jokaiseen makuun. Lisiiksi
kaikki kiitteleviit jiiqestojen yhteistyon tii-
vistymistii. Yhteistyo on tapahtunut kunnioit-
tavassa ja toisiaan ymmdrtdvdssd hengessd.

Yhteisty<in tiivisrymisestd puhuu puoles-
taan myos keviiiillii asetettu Vanhuus- ja el6ke-
poliittinen neuvottelukunta, jolla virallistet-
tiin valtakunnallisten eliikkeensaajajiirjestojen
neuvottelu- ja keskustelusuhde valtiovallan
kanssa.

Kukaan keskustelijoista ei innostu el6ke-
ldisten omasta puolueesta.

Luja-Penttilti: En nde Suomessa enkd mis-
sddn muussakaan pohjoismaassa tilaa eri vdes-
toryhmien puolueille. Kuinka kukaan voi kuvi-
tella, ettii jonkun ihmisen maailmankatsomus
muuttuu hdnen eldkkeellejiiiimispiiiviiniiiin.

V ei ti r t ti n e n'. Eliikeliii sten ddni kuuluu par-
haiten ja vaikutus on tehokkainta vakiintunei-
den yleispuolueiden kautta. Kokemus mycis
osoittaa, ettei tiillaisella uuden asian puolueel-
la juurikaan ole kannatusta eldkelSisten kes-
kuudessa.

Mikkola: Vanhempi sukupolvi on aina
tukenut ja ymmiirtiiny.t nuoria. Siksi se ei
voisi olla niin itsekds, ettii liihtisi ajamaan
omia etuj aan puolueeksi j iirj estiiytymiil lii. Se
on luonnoton ajatus.

lkdsyrjinndstd
yhteiseurooppalainen asia
Yleismaailmallinen ongelma on, ettd vdesto
vanhenee .la eliikeliiisten osuus kasvaa. Viime
aikoina on keskusteltu paljon myos eri suku-
polvien vdlisestd ristiriidasta ja siitii, pysty-
viitko j a haluavatko tulevat sukupolvet j atkos-
sa maksaa eliikkeist?i lankeavaa laskua.

Lulu-Penttilii: En usko, ettii ristiriita
kiirlistyy. Keskustelu asiasta on terdstdry.t

niitii ryhmiii, jotka yrittdvdt est56 sen. Lis[ksi
sukupolvien vdl inen yhteistyo on lisii?intymiis-
siija siitii on tulossajopa eurooppalainen asia.
Hallitusten vdlinen konferenssi tulee uudella
tavalla ottamaan kantaa ikiisyrjintiiiin. Minii
uskon ihmiseen ja hiinen jiirker.yyteensd. Ku-
kaan tuskin toivoo, etth hdnen vanhempiensa ja
isovanhempiensa eldmdn iltaa heikennettiii-
siin. Ja aina vanhemmat ja isovanhemmat ovat
toivoneet lapsilleen parempaa tulevaisuutta.
Sukupolvien vdlisen ristiriidan kiirj istymistii
estiiii perheiden ja ihmisten viiliset yhteydet.

Vcirincinen: Minusta ristiriidat saattavat
kiirjistyii, jos tyossii kiiyviin ja eliikkeellii ole-
van vdestrin miiiiriillinen epdsuhta kasvaa liian
suureksi. Tilannetta pahentaa myos, jos maan
talous- ja tyollisyyskehitys on pitkiiiin epdvar-
ma tai jopa heiken[y. Vastakkain joutuvat sil-
loin hallituksessa ja eduskunnassa eldkel6isten
ja lapsiperheiden edut, vaikka emme sitii toi-
voisikaan.

Mikkola: Jos ryoeliimii kulkee normaalia
raiteitaan, tyollisyys paranee ja elinkeinoeldmd
tuottaa, taloudellisia ristiriitoja on vdhemmdn.
Jos taas kiivisi piiinvastoin, sukupolvien vAli-
nen ristiriita voisi kiirjistyii. Mutta missddn ta-
pauksessa se ei liihde vanhemmasta sukupol-
vesta. He, jos ketkd, ymmiirtiiviit eliimiin siiily-
misen. Nuorempia ja heidiin elintasoaan on tdr-
kedd tukea.

Varhaiseldkkeille
liian helposti
Sinikka Luja-Penttilii, Saara Mikkola ja Mar-
jatta VAAnanen ovat aikanaan olleet vaikut-
tamassa varhaiseldkkeiden sddtdmiseen. Kaik-
kien mielestd myos virheitii tehtiin.

Yksimielisiti ollaan siitii, ettd osa-aikaelS-
ke - pehmeii lasku tyoelemiist?i el2ikkeelle - on
jiiiinyt liian viihiiiselle kiilolle samoin kuin
siitd, ettd yntykset ovat kdyttdneet vddrin var-
haiseliikkeitii saneeraamalla ihmisiii eliikkeel-
le.

l3



Si n i kka Luj a- Pe n t ti ltin
mie lie lci ke o n osa-ui kae lci ke.

Hcinen mukaansa sen ulaikciraja olisi pitl)rytt
s d dtdd a lu np e r i n u I ha i s e mnt a ks i ktrin

): ks i ld I lis en var h a i s e I ti k kee n. Tyi) ma rkki no i I lu
olisi pitdryt tydskennelfti kovasti myds sen
puo I e s ta, ettti os a -a i ka tri itci o I i.s i liiytyny l.

Ltja-Penttilci: Osa-aikaeldkkeen alaikdra-
ja olisi pitiinyt sddtrid alunperin alhaisemmaksi
kuin yksilollisen varhaiseldkkeen. Tyomarkki-
noilla olisi pitiiny tehdii kovasti toitb myos sen
puolesta, ettd osa-aikatriitii olisi l6yrynlt. Yk-
silollisen varhaiseldkkeen suosio ylliitti kaikki.
Ongelmaksi tuli se, ettii yhtiot kiiyttiviit var-
haiseliikkeitii hyvdkseen ja saneerasivat ffrinte-
krj<iitii ulos. Se ei ollut lainsiititiijiin tarkoitus ja
siksi se on nakertanut myos jiirjestelmdn luot-
tamusta.

Vcicintinen: Yksilollinen varhaiseldke ja
tyottomyyse I iikej iirj estel m?i ovat j ol lakin ta-
paa liian "helppoja ratkaisuja" siirtaa ihmisiii
ennenaikaisille eliikkeille. Niitii on tosiaan
knyetty liian paljon yrifysten ja myos julkisen
sektorin saneeraustoimenpitein6. Yksittiiisille
ihmisille ratkaisut ovat tiefysti olleet monesti
helpottavia ja taloudellista varmuutta tuovia.
mutta yhteiskunnalle lankeava lasku on pitkdl-
lii tiihtiiyksellii varsin suuri.

Mikkola: Varhaisel[kkeita olisi pitiinyt
kypsl.ttiiii enemmdn. Mutta paineet olivat sil-
loin valtavat kaikkeen varhentamiseen.

Suhtautuminen
tyontekoon muuttunut
Mycis siitii ollaan yhtd mieltii, ettii eliikkeelle
jiiiidiiiin Suomessa liian aikaisin. Toisaalta van-
hempien tyontekijoiden eliikkeelle hakeutu-
mista ymmdrretddn hyvin koulutettujen nuor-
ten ja muuttuneiden fyotapojen puristuksessa.
Tilanteen helpottamiseksi keskustelijat ehdor
tavat tyrioloj en parantami sta j a varhai skuntou-
tusta.

Luj u- Pentti lti: Tyontekoon ei suhtauduta
endd niin luterilaisesti kuin ennen. Minii ym-
mdrrdn erittiin hyvin niitii vanhenevia tyonte-
kijoita, jotka ovat kokeneet kaikki tyoeliimiin
mullistukset. Ympiirille tulee jatkuvasti korke-
asti koulutettuja, nuoria tyontekr.l oitii, j ol loi n
siind vanhempi pelkiiii putoavansa rattaista.
Mieluummin han yrittAA hakeutua eliikkeelle.

Mikkola: Juuri niin. Koulutustaso on val-
tavasti noussut ja fyotehtavat ovat muuttuneet.
Monet entiset kollegani ovat sanoneet minul-
le: "Pddsin poisjuuri ennen kuin ne laitteet tu-
livat". Siinii on juuri sitd sukupolvien vdlistd
eroa. Toisaalta oikea suunta on myos se, ettd
julkisen sektorin eliikeiiit ovat yhtenemdssd yk-
sityisen puolen kanssa.

Vtirinrinen: Liian varhaisen eldkoitymisen
korjaamiseksi on yksi avainkysymys - tyol-
tisyyden parantaminen, jotta tyrintri tyrimark-
kinoilta eliikkeelle ei olisi niin voimakasta.

Kattoa hyvdlle ei ole
Kuin yhteen ddneen kaikki vakuuttavat, ettA

Marjatta Vcicincisen
mukaan lama on kiristdnl,t eldkeldisten

bimeentuloa, mutta tutkimusten mukaan ei
kuitenkaan kovemmin kuin muita vciestdryh-
miri, kos ka.j o e lcikkee lki olevia tydttdmy,yden
a i h e ut t a m a t m e n e t -v ks e t e iv ci t ko s k e s ant a I I a

taval la sttoraa n kuin h'iinte kij ditci.
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ehdottomasti parasta Suomen eliikejiirjestel-
missd on niiden kattavuus ja tasa-arvoisuus.
Mutta mikd on huonointa?

Luja-Penttilci: Se, ett6 meilld on vielii yli
133 000 pelkk?iii kansaneldkettd saavaaja nii
den lisiiksi on vanhan, erittiiin pienen tyoeliik-
keen varassa eliiviii. Kaikkein kiireisin tehtiivii
on ndiden ihmisten eldketurvan, terveyden-
huollon ja asuntotilanteiden parantami nen.

Vcicinti n en'. Eliikejiirjestelmi, kuten moni
muukin sosiaaliturvajdrjestelmdmme, on ko-
vin mutkikas ja vaikeasti ymmdrrettdvd taval-
li selle eliikeliiisel le tai tulevaa eldketurvaansa
miettivdlle. Tilannetta rulee viel6 pahenta-
maan tycieldmdn muutos, kun lyhy- ja osa-ai-
kaiset tyrisuhteet, "pdtkdtydt", lisaantyvat.
Varautumattomuus ndihin muutoksiin on ehkd
pahin puute.

Mikkola: Minua taas on kiusannut eldke-
liiisjZiqestojen etujiirjestoinii pitiimii iiiini eliik-
keiden murentamisesta ja leikkaamisesta.
Niiinhtin asia ei todellisuudessa ole. Kattoa hy-
vdlle ei ole, vaan aina jokainen haluaisi lisiiii.
Jos taloudellinen tilanteemme antaa periksi,
niin merkittdviiii olisi pienten eldkkeen varassa
eldvien eldkeldisten tilanteen korjaaminen.

Kansan- ja tydelakkeen tyonjakoa haasta-
teltavat pitAvat selkednd. Kaikki ovat myos
sita mieltA, ettd kumpaakin eliikettii tarvitaan.
Kansaneldkkeen pohj aosan tydelakevahentei-
syyteen ei olla ihan tyylviiisiii. Selvdksi vir-
heeksi sen ndkee Marjatta Vidninen, jonka
mukaan kansaneldkkeen tulisi olla nimensd
mukaisesti osa kansanvakuufu sta.

Tasa-arvoa mytis lamatal koisiin

Eliikeliiiset ovat omalta osaltaan osallistu-
neet lamatalkoisiin. Luja-Penttildn j a Mikko-
lan mielestd ehkii liiankin paljon.

Luja - Pentt iki: Me eliikel2iiset vertaamme
toimeentuloamme palkansaajien toimeentu-
loon, koska eldke on meiddn palkkaamme. La-
mavuosina l99l - 1994 eliikkeet oli paremmin
suojattu kuin palkat. Mutta urosi 1994 oli
kddnnekohta. Silloinhan eliikkeisiin ei tullut
minkddnlaista indeksikorotusta. Ja sen jdlkeen
palkansaajien ansiotaso on mennyt suhteessa
edelle. Asiaa ovat vield pahentaneet viime
vuonna tehdyt veropdiitokset, joilla palkan-
saajien ansiotulovdhennystd sckd korotettiin
ettd laajennettiin. Sen tuloksena palkansaaji-
en tulot suurenivat eldkeldisten tuloihin
verrattuna.

Vtitinti ne n'. Eliikeliiisten etuuksia on lei-
kattu poistamalla muun muassa kansaneldk-
keen pohjaosa, jiiiidyttiimiilla osittain indek-
sitarkistuksia ja perimiillii korkeampaa saira-
usvakuutusmaksua. Lama on kiristdnyt eldke-
ldisten toimeentuloa. mutta tutkimusten mu-
kaan ei kuitenkaan kovemmin kuin muita

Saara Mikkola
uskoo, ettci jos rydl l isyys paranee iu

e I inkeino e lcim(i tuott aa, ta I oudellis e t
ristiriidat vcihenevdt. Jos taas kivisi

ptiinv as to in, sukupo lvien vcil inen ri s tiri ita
v o is i luirj i styd. Mutta mis scicin t apau ks es s a
se ei liihde vanhemmasta sukupolvesta. He,
j o s ke t kci, y mm ci rt dv cit e I dm d n s cii lltm i s en.

viiestoryhmiii, koska jo eliikkeellii olevia ty<it-
tomyyden aiheuttamat menetykset eivdt koske
samalla tavalla suoraan kuin tyoikiiisiii.

Mikkola: Indeksikorotuksista eldkeldiset
ovat huolissaan ja niitii he ovat ldhteneet myos
yhdessii vaatimaan. Eliikeliiisjiirjestojen yhtei-
nen valtuuskunta jatti kirjelmiin sosiaali- ja ter-
veysministerirille, jossa esitetd"dn, ettd eduskun-
nan tulee korottaa kumallisverotuksen eldkefu-
lovdhennystd vastaamaan palkansaaj ille esitettyii
ansiotulovdhennyksen korotusta j a laaj entamis-
ta sekd. etri sairausvakuutusmaksua tulisi luoden
1997 alusta asti pienentdd asteittain.

Keskusteh.loita huolestuttaa myds se, ettd
lama on eriryisesti koskettanut eldkeldisten
kunnallisten palvelujen saantia.

Terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujen
saanti on ainakin joillakin paikkakunnilla ki-
ristynyt kuntien talouden vaikeutumisen vuok-
si ja siihen ovat olleet syynd muun muassa lii-
an suuret kuntien valtionapujen leikkaukset.
Palveluista perittiiviit maksut ovat nousseet sa-
moin myos liiiikkeiden hinnat, tiivistad Mar-
jatta Viicincinen.

Eldkeidrjestelmddn uskotaan
Eldkemenot kasvavat ensi vuosituhannella,
kun suuret ikiiluokat jiiiivat elakkeelle. Monet
nuoret ja jopa keski-ikdisetkin ovat alkaneet
epiiillii, kyetiiiinko eliikkeitii endd silloin mak-
samaan, kun he itse ovat eliikeiiissii.

Haastateltavamme luottavat eliikejiirjes-
telmiin. Sinikka Luja-Penttilci uskoo, ettd eldk-
keet maksetaan myos tulevaisuudessa, koska
tyrieliikej iirj estel mdmme on rakentee ltaan j ous-
tavaja siihen on tehty tasapainottavia ratkaisuja.
Kansantaloutemme pysyninen positiivisella
kasvu-uralla on tietysti kehityksen edellytys. Li-
siiksi hiin haluaa ehdottomasti tydelakkeiden ta-
voitetason siiilyviin 60 prosentissa.

Marjatta Vririnrinen taas muistuttaa, ettd
vaikka eliikekustannukset ensi vuosituhannella
merkitt'ivdsti kasvavatkin, haasteisiin on jo va-
rauduttu joil lakin elZike-etuj a koskevilla leik-
kauksilla. Listiksi keskimddriiscn eldkkeelle-
j?iiimisiiin kohottamiseksi on ponnisteltava,
jotta tyossii olevan ja eldkkeelld olevan vdeston
mddrhllinen epdsuhta ei kasva liian suureksi.

-ElakkeitA rukataan ja tasapainotetaan
aina taloudellisen tilanteen mukaan. Lisiiksi
meilld on niin valtavan kehittyny kansalais-
vastuu, ettd suomalaisessa yhteiskunnassa on
nyt ja jatkossa turvallista eldzi, vakuuttaa Saaru
Mikbla.

Haastattelu:
Kintmo Norrmin

ll[utju-Liisu Thkulu
Kuvat:

Jouko Laitinen
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tyiihalulrlruudelle
Suotuisa tytiilmapiiri, hyvd esimies

ja organisaatio
edistdvdt selvdsti halua pysytelld

tyossd ja
vastaavasti puutteet niissd lisddvdt

eldkehalukkuutta.
Hyvd toiminta- ia tyokyky on silti

aina tyohalukkuuden perusedellytys.

I

I

Pienty<ipaikkaselvitys on osa laajempaa Eldketurvakeskuksen toimesta tehtavaa
tyossd pysymiseen liitryvien seikkojen tutkimusta. Selvityksen tarkoituksena on
osaltaan auttaa kehittdmiiiin tyooloja ja siten hillitri liian aikaista eliikkeelle
siirtymistii.

Tutkitut tytipaikat
Pienty<ipaikkaprojektin organisoinnista on huolehtinut Tyriterveyslaitoksen Uu-
denmaan aluetyoterveyslaitos. Tutkimus tehtiin yhdessd sen ja lukuisten muiden
tahojen kanssa. Eldketurvakeskuksen osuudeksr tutkimuksessa vakiintui 50 vuotta
tiiyttiineiden tyossii pysyvyryden ja sen taustojen selvittdminen. Projektin koko-
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naistuloksista ilmestyy niiinZi piiivinii laajahko
kirja Tydterveyslaitoksen julkaisusa{assa
"Tyo ja ihminen".

Tutkimusaineisto kerdttiin tyriterveys-
huoltoj en viilittiiminii kyselyind. Thtkimukses-
sa oli mukana 343 toimipaikkaa, I I toimi-
alalta. Alle 50 henkikin toimipaikkoja oli 82
prosenttia, alle I 0 henkilon toimipaikkoja run-
sas neljdnnes kaikista.

Mukaan valikoituneista yrityksistii oli
noin viidennes sellaisia, joiden henkilost<in
miiiirii oli yli 50. Kyselyn vastaajina olivat toi-
mipaikkojen ty<intekijiit, toimihenkilot ja y.rr
tajAt itse.

Kokonaisaineistossa oli hieman yli
7500 tyoikiiistd vastaajaa. Eliiketurvakeskuk-
sen analyysiosuuden muodostivat 834, 50
vuotta tiiyttiinytfi fyontekijaa, 399 vastaa-
vanikdistd toimihenkil<iii sekii 313 yrittiijAe.
Tutkimustulokset edustavat vain tutkimukses-
sa mukana olevien toimipaikkojen henkiloitii.

Puolet 50-vuotiaista halukkai-
ta tytinteon jatkamiseen

Tyossii pysymistii mitattiin neljiistii kysy-
myksestd muodostetulla asenneasteikolla.
Kysymyksistii kaksi mittasi liihinnii tyrinteon
arvostusta ja ty<inteon mielekkyyttii ja kaksi
muuta hieman voimakkaammin halua tai
haluttomuutta siirtyii eliikkeelle.

Asteikon voisi sanoa mittaavan yhtii hy-
vin eldkkeelle siirtymishalukkuutta, jos asiaa
tarkastellaan siitii niikokulmasta. 50 ruotta
tayttaneet tycintekijiit ja toimihenkilot sijoit-
tuivat asenneasteikon luokkiin kuviossa I esi-
tetyllii tavalla.

Lihes puolet tyontekijriist?i asennoituu
tyossii pysyrniseen kielteisesti, eli on jok-
seenkin valmis siirtymiiln eliikkeelle tilai-
suuden tullen. Toinen puoli tyontekijoistii on
kuitenkin halukas jatkamaan tyontekoa tai
asennoituu asiaan neutraalisti. Yksittiiisten ky-
symysten valossa nayfti kuitenkin siltd, ettd
valtaosa niiistii "viilimaaston" tyontekijoista
haluaa olla mieluummin tycissii kuin eliikkeel-
lii, j oten ty<intekij iij oukko j akaantuu asenteil-
taan kahteen jokseenkin yhtiisuureen joukkoon.
Toimihenkiloiden valmius tycissd pysymiseen
on sel vdsti tyontekij<iitii suurempi.

Iiillii on huomattava vaikutus asenteeseen
myos ikiiluokan 50 - 64 sisiillii. Myonteinen
tyciasenne pienenee tasaisesti idn mukana ja
vastaavasti eliikkeelle halukkuus kasvaa. Esi-
merkiksi ikdluokassa 58-59 motta ja siitii
eteenpdin selvdsti tycihaluisia on endd noinjo-
ka viides tyontekijii.

Asenteessa tyossii pysymiseen ei ole
juurikaan sukupuolen mukaisia eroja koko
50 r.uotta tdyttdneiden aineistossa, mutta
muutamassa yksittdisessd ikiluokassa naiset
haluavat pysytellii miehiii useammin tyri-
eldmdssd. Asenteet vaihtelevat ammattiryh-
mittdin, mutta ryhmittdiset erot eivdt ole kovin
suuria. Tyontekij<iiden ryhmassa muita kieltei-
semmin tyossd pysymiseen asennoidutaan am-

Kuvio 1. 50-vuotta tiiyttiineiden tytintekijtiiden ja toimihenkiltiiden
asennoituminen tytissii pysymiseen
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Kuvio 2. Tytiilmapiirin vaikutus tytissii pysymiseen
50 vuotta tiiyttiineiden tytintekijiiiden ja toimihenkiltiiden keskuudessa
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Kuvio 3. Stressin vaikutus tytissii pysymiseen
50 ruotta tiiyttiineiden tytintekijtiiden ja toimihenkiliiiden keskuudessa
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mattiluoki ssa autokauppa j a -korj aamot, kulj e-
tus- ja elintarvikealalla ja sekaryhmdssd metal-
liteollisuus ym.

Tyytymdttti myys esi m ieheen
lisdd eldkehalukkuutta
Tyopaikan ilmapiirin ja tycissii pysymistd kos-
kevan asenteen yhteyden tarkastelu osoitti,
ettii tyoilmapiiri vaikuttaa vahvasti 50 vuotta
tiiyttiineiden haluun olla ty<issii (kuvio 2).

Tyossii pysymiseen asennoidutaan sel-
vdsti myonteisimmin kannustavan ilmapiirin
vallitessa (44 %),ja kielteisimmin jiinnitty-
neessd ilmapiirissii ( l0 %), jossa halukkuus
eliikkeelle on vastaavasti suurinta. Tyoilma-
piiri on siis merkittdvd asennoitumista ohjaa-
va seikka. Tavalla tai toisella huono ilmapiiri
tyontiiii ihmisiii ulos ty<ieliimiistii ja hyvd, kan-
nustava taas lis66 ty<imotivaatiota. Saman-
lainen vaikutus oli myos tyopaikan ihmissuh-
tei11a, eli hyviit ty<itoverien viilit edistiiviit tyos-
sii viihtymistii ja huonot suhteet tycitovereihin
edesauttavat tycistd vetdltymistd.

TyofyryvAisp.ttii niiytti lisiiiiviin edel-
leen tyytyvdisyys esimiehen toimintaan ja
esimiehen kannustus ja tuki tyossd. Esimie-
heensd tyytyviiisissii oli huomattavasti enem-
miin tyohon selvdsti myonteisesti asennoitu-
via (30 %) kuin esimieheensd tyytymattdmis-
sii (13 %). Tyytymiitt<imyys esirnieheen liit-
tyy vastaavasti kiinteiisti suureen eliikehaluk-
kuuteen. Esimieheensd tyytymiittomist?i oli
selvdsti eldkehaluisia periiti 64 prosenttia.

lnnovatiivisuus ja
tytin hallinta innostavat
Organisaation avoimuusja innovatiivisuus, eli
uudistusmycinteisyys niiyttiviit mycis lisdSvdn
tyohalua ja niiden puute eliikehalukkuutta. On
helppoa kuvitella, ettd ihmiset viihtyviit avoi-
messa ja keskustelevassa organisaatiossa. Sen
sij aan organisaation innovati ivi suuden saman-
suuntainen vaikutus on eriryisen kiinnostavaa.

Asiaa mitattiin kysymiilld sitd, miten
usein tyripaikalla tapahtuu toiminnan paran-
nuksia, miten valmiita ollaan muuttamaan toi-
mintoja ja miten usein henkilokuntaa rohkais-
taan uusiin kokeiluihin ja ajatuksiin. Kannusta-
va organisaatio on jossain miiiirin samantyyppi-
nen, mutta innovatiiviselle organisaatiolle on
ominaista luovuuden korostaminen.

Tyon hallinnalla tarkoitetaan hieman yk-
sinkertaistettuna sitd, ettii henkilokunnalla on
rnahdollisuuksia vaikuttaa ty<in sisdltoon, suo-
ritustapaan, tycitahtiin jne. tyon kulloistenkin
vaatimusten asettamissa puitteissa. Saatu tulos
osoitti, etti vdhdiset vaikutusmahdollisuudet
tyossii eli huonot ty<in hallintamahdollisuudet
lisiiiiviit selvdsti eldkehalukkuutta.

Stressi ja huono tytikyky
karkottavat tytlstd
Koettu stressi, jota on luonnehdiffu muun
muassa termeillii'likittava aikapommi tycis-
sii" niiyttiiii tyontdvdn tehokkaasti ihmisiii
ulos ty<ieliim2istii (kuvio 3).

50 vuotta tiiyttiineiden tyontekijoiden
kielteisyys tyotd kohtaan lisiiiinryy suoravii-
vaisesti stressin kasvaessa. Luokassa "paljon
stressid" on tyoh<in kielteisesti suhtautuvia
noin kaksi kertaa enemmdn kuin vdhdisen
sffessin luokassa.

Yleisen tyokyvyn mittaamista vaften on
Tyriterveyslaitoksel la kehitetty moniosainen
tyokykyindeksi, jota sovellettiin mycis pien-
tyopaikka-aineistossa. Indeksillii mitattu tyo-
kyvyn yhteys haluun pysyellii tyoeliimiissii oli
erittdin voimakas. Ldhestulkoon kaikki alen-
tuneen ty<ikyvyn luokkaan sijoittuneet tyonte-
kijdt asennoituivat kielteisesti fyonteon jatka-
miseen, kun taas hyviin tyokyvyn omaavista
oli kielteisiii vain l5 prosenttia.

Yhdysvaikutusten analyysi osoiui lisiik-
si, ettii tyokyvyn vaikutus voi ylittiiii muiden
tek4oiden, kuten ilmapiirin vaikutuksen.
Tdmd ilmcncc sitcn, cttd vaikka ilmapiiri ja
esimies ovat hyvid, se ei riitii pitiimiiiin tyo-
kyr,yltii2in huonoja tycintekijoitii tyohaluisina,
vaan heiddn eldkehaluisuutensa on joka ta-
pauksessa suuri. Hyviin ilmapiirin ja johtami-
sen merkitys tulee tdrkedksi, kun tyiikyky on
viihintiiiin hyvhd keskitasoa.

Tytikykyyn ja tytiyhteistion
kannattaa satsata
Pientycipaikkatutkimuksen tulokset osoitta-
vat, ettti kehitystavoitteina voisi pitdd ensin-
niikin tyokyvyn kehittiimistii, ja siihen liittyen
kuntoutukseen ohjauksen ja ammattikoulu-
tuksen tehostamista. Tdmdn aineiston 50 vuot-
ta tdyttdneistd tyontekr.loistii oli 38 prosenttia
sellaisia, joiden tyokyky on keskimiiiiriiistii
huonompi. Kiinnostus erilaisiin kuntoutus-
muotoihin oli suuri ja kiinnostusta ammatilli-
seen lisdkoulutukseen ilmaistiin mycis.

Tyoyhteis<in i lmapiirissd, avoimuudessa
ja innovatiivisuudessa on mytis parantamisen
varaa. Tyossd pysymistd edistdvdssd kannusta-
vassa ilmapiirissii kokee tyciskentelevdnsd
vain noinjoka kymmenes iktitintyvii ty<inte-
kr.1ii. Sen sijaan esimerkiksi ennakkoluuloi-
sessa ilmapiirissd tyciskentelee noin kolmas-
osa tyontekijoistd. Organisaation avoimuu-
desta on pddssy.t nauttimaan vain noin joka toi-
nen tycintekrlii ja vain joka kolmannen tyci-
paikkaa voidaan pitiiii innovatiivisena, luova-
na ja uudistusmyonteiscnd.

Vaikka yli puolet vastaajista (58 %) oli
tyytyvdinen esimiehensd johtarnistapaan,
esiintyy esimies-alaissuhteissa todellisia on-
gelmia noin joka viidennen vastaajan kohdal-
la. Eniten kehitettiivad niiyttiiisi olevan esi-
miestuen kohdalla, kun runsas 40 prosenttia

vastaajista ei saa tukeaja rohkaisua esimiehel-
tddn lainkaan tai vainjoskus.

Edelleen niiyttiiisi olevan tarvetta tyon
vaikutusmahdollisuuksien lisiiiimiseen ja toi-
menpiteisiin stressin hillitsemiseksi. Hieman
yli puolet ty6ntekijoistii kokee vaikutusmah-
dollisuutensa tyohon puutteellisiksi. Joka toi-
nen tyontekijd tuntee lisdksi stressaanfuvansa
rydssean jonkin verran tai paljon. Noin joka
viides rycintekijd tunnistaa irtisanomisen tai
tyottomyyden uhkaa, mutta sillii ei niiyttiinyt
olevan tdssd aineistossa yhteyttd halukkuuteen
siiffya elakkeelle.

YriftAjien ja henkilokunnan kdsitykset
joistakin keskeisistd tilannetekijoistd eroavat
toisistaan melkoisesti. Niiin ollen on olemassa
tarvetta koordinoida eri toimipaikoissa khsi-
tyksid tarvittavi sta toimenpiteistii henki lokun-
nan ryo- ja toimintakyr,yn yllapitdmiseksi.

Pienyritysten ndkokulmasta katsottuna
ry6ssii pysymistd suosivan toiminnan mah-
dollisuudet niiyttiiviit kuitenkin parantuneen
viime vuosina, koska yritysten taloudellinen
kannattaluus on kohentunut selvdsti useissa
tapauksissa.

Eldketurvakeskuksen tyossii pysymistii
koskevassa projektissa pyritdiin edelleen sy-
ventdmh[n kuvaa ty<ielSmdssd jatkamisen
edellytyksistii. Tiimii tapahtuu yhteistytissd
Tilastokeskuksen vetdmdn tyciolotprojektin
ja Eliiketurvakeskuksen ja Tyoterveyslaitok-
sen uuden, entistd laaja-alaisemman projektin
kanssa, joista odotetaan lopullisia tuloksia
vuosituhannen vaihteessa.

SIMO IIORSS
E lci keturvakes ktrksen

yhteyspcicillikkr)

SEPPO KARISALMI
E lciketurvakes kuksen

hnkija
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Veroperustaisen jako ieriestel min ia
rahasto ivan e I iike ieriestel min

rr rr 
Blilmisu tifiulu[sGtsaa!

[an$ilI-
Ial0udGssa
Ld nsi maissa ka nsa I liset eld kejd rjestel m iit ovat
pddasiassa iakoperustaisia.
Jdrjestel mdn kritiikisti huol i matta m ittaval le rahastoi nnille
ei lciydy talousteoriasta kestiivid perusteita.
Maltillinen uudistaminen on kuitenkin kaikkialla edess:i.

Taloustieteissii eliike ja sosiaaliturvajdrjestel-
mien tarkastelu 1i ittyy laaj aan kokonaistalou-
delliseen ongelmaan. Asiaa on myos tutkittu
runsaasti j a parhaiden yhteiskunnallisten sopi-
musten teoriaa kehitetty jo kymmenien vuosi-
en ajan. Sittemmin vanhoja ajatuksia on esitet-
ty uudestaan eri tavoin tulkittuina.

Rapofiissa "Taloustieteellinen ndkemys
eliikej iirj estelmistS" vertaillaan perinteistd ve-
roperustaista jakojiirjestelmdd ja rahastoivaa
j iirj estelmiiii. Jakoj iirj estelmdlld tarkoitetaan
mddrdtyn etuuden takaavaa ja myos tuloa uu-
del leenj akavaa j iiq estelmiiii. Rahastoiva j dr-
j estelmii kerii?i jatkuvasti tasasuuruista maksua
ja edustaa yksilolle selkeiiii siiiistiimistii.

Hyvinvointivaltion osana eliikej iirj estel-
mid on usein arvosteltu tehottomuudesta. kos-
ka kansalliset eliikejiirjestelmdt ovat olleet
pddosin etuuspainotteisia ja veroperustaisia.
Arvostelua ovat esittdneet yleensd aktuaaris-
ten, rahastoivien jziryestelmien puolestapuhu-
jat. Keskustelun perustelut juontavat talous-
teoriaan. jossa rahastoivaa ja veroperustaista
eliikej2irjestelmdd verrataan toistensa vastakoh-
tina.

Veroperustainen jiirjestelmii tuli laajasti
kiiyttoon sotien jdlkeen. Luonnollisin selitys
oli aloittamisen helppous: vanhuksille alettiin
maksaa heti eliikettiija tulevat eldkeldiset saat-
toivat luottaa eliikeikiiiseen toimeentuloon.
Myohemmin j drj estelmdt ovat viiestokehiryk-
sen vaikutuksesta aktuarisoituneet.

Hyvinvointivaltioita kehitettiin etenkin

pohjoismaissa kiitettiivristi. Talouksien voima-
kas kasvu sopi anteliaillekin jiirjestelmille. Jo
1 970-luvulla alkoi ilmestyii ongelmia talous-
kasvuun. Etenkin I 990-lul.un taitteessa arvos-
teltiin voimakkaasti veroperustaisen j 6rj estel-
mdn anteliaita eliikelupauksia suhteessa vdes-
tdn ikdanrymisniikymiin. Tiimii liittyi myos
laajempaan hlvinvointivaltion vastaiseen
kampanjaan.

Kahden limittdisen
sukupolven malli
Taloustieteessii elinkaariajattelulla on va-
kiintunut asema tarkasteltaessa sosiaaliturva-
jiirjestelmien muutosten talousvaikutuksia
pitkrilki aikaviil i I lii. Limittdisten sukupolvien
malliin yhdistettynzi se on elegantti tapa ver-
tai I la eri eliikej iir.l estelmiS. Raporti ssa tarkas-
tellaan kahden limittdisten sukupolvien mal-
lia ja sen sanomaa siirryttdessi veroperustai-
sesta jakojiirjestelmdstd rahastoivaan jdrjes-
telmddn.

Kiisitellyn mallin perusldhtcikohta on se,
etta taloudessa eliiii kahdenlaisia ihmisiii; ak-
tiivisia tyontekr.loitii ja eliikeliiisiii (kuvio 1).
Jokainen edustaa elinkaaressaan jossakin vai-
heessa jompaa kumpaa ryhmiiii. Mallissa voi-
daan kuvata taloudel li sesti merkitykselliseltii
kannalta ihmisen eldmdn monipolvisia vai-
heita. Ansaitseminen, kuluttaminen, s66stdmi-
nen, eldkkeet, lapset, kuolema, perinnot yms.

ovat yksilon kannalta oleellisimpia mallinnuk-
sessa huomioitavia muuffuj ia.

Yrirystaso on kilpailullinen: se on paikka,
jossa tyollistetddn ihmiset, saadaan ansioita ja
tuotetaan jatkuvasti ja tehokkaasti jaettavaa ta-
louteen.

Valtio tai hallinto toimii mallissa veron
keriiiij iinii j a se piiiittiiii tulonsiirroista. J akope-
rustaisessa eldkejiiq estelmiissd valtio siis keriiii
kansalaisiltaja yrityksiltii veroja, jotka sejakaa
eliikkeinii.

Niiiden toimijoiden alr:lla voidaan muo-
dostaa mikrotason eli yksiloiden ja yritysten
toiminnan tason malli. Se voidaan edelleen
yleistiiii makrotason malliksi, jolla kuvataan
kansantalouden kehitystd. Makrotasolla mer-
kittavia ovat eri eliikejiiqestelmien tuottamat
vaikutukset sddstdmiseen, investointeihin ja
sitd kautta talouden kasvuun. Ldhtrikohta saat-
taa vaikuttaa yleistiiviiltii ja toki siihen liittyy-
kin yksisilmiiistd tehokkuusajattelua, mutta
malli kuvaa oleellisilta osin maailmaa varsin
hyvin.

Eldkejdrjestelmien
tehokkuutta verrataan
sddstd m isva i kutu ksi I la
Eliikejii4estelmien vertailussa tehokkuutta
mitataan sddstiimisvaikutuksilla. Siiiistoj ii kiiy-
tetddn investointeihin, jolloin luodaan pdd-
omaa ja talouskaslua. Koska yhteiskunnan
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sddsfdminen voi viihentiiii yksityistii siiiistiimis-
td, investoiminen voi vaikeutua. Rahastoivan
eliikejiirj estelmiin miljardien ajatellaan tuotta-
van kasvua suoraviivaisesti. Thlouden ja tuot-
tawuden kasw ovat tdrkeitd siksi, ett[ suurten
ikiiluokkien eliikoityminen viihentiiii aktiivista
tycivoimaa. Jollakin kestiiviillii tavalla on pys-
tlrttiivii tuottamaan tuleva hyvinvointi ja kulu-
tus (kuvio 2). Tiillciin jakojiirjestelmd ja rahas-
toiva jiirjestelmi ovat aina saman todellisuu-
den edess6: pitiiii tuottaa reaalisesti jotakin, ei
vain pddomaa ja korkoa.

Rahastoiva jiirjestelmii toimii parhaim-
millaan siten, ett6 tydaikana kerdttdvdt rahas-
tot investoidaan talouden kehittiimiseen, jol-
loin saadaan aikaan luontevaa kaswa. Kiiytiin-
ncissd rahastoja on kuitenkin sijoitetu huo-
nosti tuottaviin kohteisiin. Rahastojen kiiytt<i
talouden tukemiseen tai korkean tuoton hank-
kiminen piiiiomalle ei ole helppoa. Se vaatii
ammattitaitoa. Myoskiiiin ei sovi unohtaa, etlli
eliikesijoittamisen tulee olla varmaa.

Veroperustaisen jiljestelmdn kokonais-
sddstdmisvaikutuksista on pitkiiiin kiistelty.
Yleisellii tasolla on vaikeaa kuvata, viihent?iii-
ko vai lisiiiiko esimerkiksi nykymuotoinen
rydelekejerjestelmd ihmisten omaa sdiistdmis-
tarvetta eliikepiiivien varalle. Puhdas verope-
rustainen jiirjestelmii voi jopa alentaa talou-
den kasvua kahdestakin syystd: Ensinniikiiiin
ei ole rahastoja, joilla voisi helposti lisiitii piiii-
omakantaa ja toiseksi tycivoima niiyttiiii pysy-
vdsti vdheneviin. Kiiytiinto on kuitenkin osoit-
tanut kasvun versovan myos muualta kuin
sddstdmisestd j a investoinneista.

Eliikej iirj estelmid vertaillaan siis siiiistii-
mis- ja investointivaikutuksilla mutta myos
maksujen keriiiimisellii on merkitystd. Par-
haassa tapauksessa verot keriittiiisiin kaikilta
samansuuruisena, jotta ihmiset eivdt muuttai-
si tyossiikiiyntipiiiitostiiiin.

Sekd rahastoperustainen ettd veroperus-
tainen eliikej iirjestelmd voivat aiheuttaa talou-
dellista tehokkuustappiota huonolla verotus-
jiiq'estelmiill[2in ja jos maksut ja tulevat el?ik-
keet eivdt ihmisten mielissii vastaa riitt'ivdsti
toisiaan.

Su ku polvien hyrityva i kutu kset
Sukupolvien hyotyvaikutukset ovat t[rkei
osa analyysid etenkin, kun pit?iisi muodostaa
jokin yhteiskunnallinen valintasddntrlr. Siirryt-
tiiessii eliikej ii{estelmiistii toiseen on painotet-
tava jollakin tavalla sukupolvien viilisiii ja si-
siii siii hyotyj akaumia, j otta ylipiiiitiidn voitai-
siin arvioida politiikan onnistumista. Jos vd-
est<in ik2i?intymi sen j ohdosta siirryrtddn rahas-
tointiin, niin on otettava kantaa siirrosvaiheen
sukupolvien hy<idyn laskuun. Teoriassa on
tarkasteltu vaihtoehtoj a siirryttiiessii kohti ra-
hastointia, mutta ne eivdt anna vakuuttavia

neuvoja kiiytiinnon sovellutuksiin. Chilen elii-
kej iirj estelmiin seuraaminen on fdssd mielessd
aiheellista.

Osittainen rahastointi on luonteva vaih-
toehto iiiiripiiiden viililtii. Se tuntuu demogra-
fi sesti oikeudenmukaiselta, koska rahastojen
purkaminen suurten ikiiluokkien eliikkeisiin
viihentiiii tulevien nuorten maksurasitusta. Li-
siiksi tulonjako on mahdollista sen puitteissa.
Teoriassa on kuitenkin ongelmallista lciliiii se
rahastointitaso, joka olisi sopusoinnussa si6s-
tiimisen ja kulutuksen siiilymisen kanssa. Mah-
dollisesti ei myoskiiiin olisi saawtettavissa po-
liittista yhteisymmiirrysG tilanteen mukaan
muuttuvasta rahastointi asteesta.

Suomen osittain
rahastoiva iirjestel mi
Suomen osittain rahastoivaa ty<ieliikejiirjes-
telmiiii on arvosteltu monimutkaisuudesta ja
siitd, ettei sen rahastoilla tueta riittiiviisti ta-
louden kehitystii. Yritykset eivdt lama-aikana
kokeneet takaisinlainausta keskeiseksi rahoi-
tusltihteeksi eikii se endd ole merkittiivii sijoi-
tuskohde. Vakuutetulle jii{estelmd onkin mut-
kikas, muttei arvostelu ole kaiken kaikkiaan
vakuuttavaa. Suomalainen jdrjestelmd on kat-
tava ja kestiivillii pohjalla niin kauan kuin ta-
lous ylip?iitiidn kehitryy.

Jiirjestelmiiii on myos kehitetty 1990-lu-
vulla. Vuoden 1996 uudistukset lisddvdt sel-
viisti j iirj estelmdn kannustawutta ja liipin2iky-
vn/tte. Eliikkeen tason mddrdytyminen kym-
menen viimeisen tyovuoden mukaan oli edis-
tysaskel. Olennaista suomalaisen jiirjestel-
mdn kannalta on, miten kauan ihmiset saadaan
pysymiiiin triissd. Tillevan ajan indeksoinnin
vaikutusten pitiiisi kannustaa tyossdpysymi-
seen viralliseen eliikeikii?in saakka, jotta tulevi-
en vakuutusmaksuprosenttien nousu vaimen-
tuisi. Ennusteissa niiden kehitys niiyttiiii jo
melko kohtuulliselta.

Suomessa on lamavuosina sijoitetnr
huomattava osa kasvavista rahastoista valtion
joukkovelkakirjoihin. Valtio on ottanut lainaa
kansalaisiltaan, mitd voidaan pitaa kansanta-
louden kannalta hiilyttiiviinli. Se on johtanut
osin aiheellisiin vaatimuksiin kiiy.ttiiii rahas-
toja teollisuuden ja tuotannon tukemiseen.
On kuitenkin pidettiivii mielessd, minkdlaa-
tuisesta rahasta on kyse. Uudistusajatukset on
myris suhteutettava instituutioiden sopeutu-
miskpyn lisiiksi lainsiiiidiinnon mahdollisuuk-
siin ja poliittiseen realismiin.

Liihde; Salonen Janne. Taloustieteellinen niike-
mys eliikejii{estelmist?i. Jakojiidestelmiin ja rahastoi-
van eliikejii{estelmiin vertailu tehokkuuden ja hyvin-
voinnin kannalta. Eliiketurvakeskus. Raportteja Nro
6, 1997 .
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Kuvio l. Elinkaarimallissa voidaan kul'ata vksiliin kannalta
taloudellisesti merkittfl vim milt kvtken niit

ElIkeaikaAktiiviaika

Tulot

PerintO
vanhemmilta

---+

I

I
Perint6-

sddstdminen

Aktiiviaikano hankitaan tuloja ansiotydlld, mutta myris priciomatulot ja tuotot voivat olla
tulonlrihde. Peintdjti kisitelltitin neutmaleina siten, ettti saadut perinndt vastaavat

j dtettcivdti perinttiti. Tulonsiirtoina maksetaan muun muassa eldkkeitd.

Kuvio 2. Eliikeiiirjestelmien on tuettava taloude'n rcaalista tuotantokvkr'fi

Korko vtilittAti
Jakojtirjestelmti

Verotus,
el6kemaksut

Maksut
rahastoon

El6ke rahas-
tosta korkoa
kasvaneena

Myds tulevaisuudessa ahiivivciestd tuottaa kulutulrs en sen aikais ella
tuotantoteloiikalla. Demografisesti vaihtelevina aikoina rahastointi on parempi vaihtoehto
ainoastaan, jos rahastojen varoja sijoitetaan tukemaan reaalitaloutta. Pitkilki aikavrililki

rahastojen tuotto ei mydskidn voi oleellisesti poiketa talouden reaalikasvasta.

JANNE SALONEN
Eldkearval<eslatksen

tutkija
-r\[

%,,

SAdstiminen
Kulutus

Verotus
Tulonsiirtoja

Koulutus

MiiAr&tty
eliike

Kulutus
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iSirlestelmii
RIAtMJA

Pakollinen
eliikejtirjestelmd

on pitkdlle ulottuva
investointi.

Ldnsimaailmassa sen
aikaulottuvuus on
verrattavissa vain

kaikkein suurimpiin
infrastruktuuri-

hankkeisiin,
kuten rautateihin,

moottoriteihin,
voimalaitoksiin ia

siltoihin. Eli aikamme
katedraaleihin.

Pakollisten sosiaaliturvajdrjestelmien krii-
tikko on tiina paivanA varsin laajassaja poliitti-
sesti kirjavassa seurassa. Mennytii on siis se
aika, jolloin sosiaaliturva oli pelkiistiiiin oikeis-
to-vasemmisto-ulottuvuuden tasapainottelun
varassa.

TyoelSkeneuvotteluissa sodanjdlkeisen
poliittisen tasapainoilun hoiti oikeaan aikaan
loytynyt aseveliakseli ehkii tehokkaammin
kuin muualla maailmassa. Vasemmisto sai
hal uamansa kattavan j a monipuol i sen ty<iel ii-
keturvan. Oikeistolle se takasi yhteiskunta-
rauhan ja maltillisen palkkakehityksen sekd
I isiiksi takaisinlainauksen, josta muodostui sen
ajan oloihin ja ilmapiiriin sopiva pddoman
kerddmisvdline.

Tyoeliikevakuutuksen pakollisuudessa on
paljon hyviii puolia. Tulevaisuus voi kuitenkin
tuoda mukanaan uusia haasteita, joihin sen on
kyettiivii vastaamaan. Pakollisuudesta ja laki-
sddteisyydestd on myos osattava ottaa irti kaik-
ki siitd saatava hyoty. Muussa tapauksessa po-
liittinen kilpailu yksityisten vaihtoehtojen
kanssa voi kiiydii hyvinkin vaikeaksi.

Mutta miksi tdllaisen kattavan jiirjestel-
mdn tulee olla pakollinen. Jos se on niin hyvd,
luulisi sen toimivan muutoinkin. Miksi se ei
asettuisi ehdolle useiden vapaaehtoisten vaih-
toehtojen rinnalle ja toimisi liihinnii lakisiiii-
teisend kilpailuttajana yksiryisillii markki-
noilla.

Pakollisuudella on etunsa...
Pakollisuudel la vdltetddn vakuutusmarkkinoi -
hin liittyvii ns. haitallisen valikoitumisen

ongelma. Sillii tarkoitetaan, ettd vain osa kan-
salaisista katsoo tarvitsevansa jotakin tiettyii
vakuutusta. Tiill<iin vakuutetuiksi tulevat
etupaassii ne, jotka itse uskovat omaavansa suu-
rcn vakuutusriskin. Se taas voisi pahimmassa
tapauksessa aiheuttaa yhti<ille ylisuuren riskin
ja romahduttaa sen talouden.

Pakollisessa jdrjestelmdssd on mycis suu-
rempi kollektiivi jakamassa riskejii, jolloin
rnycis tarvittavat varat voidaan hyvin toirnivas-
sa yhteiskunnassa kerdtd lain turvin vaikkapa
jiilkikiiteen.

Pakollisuus takaa sen, ettei kukaan jdi
turvan ulkopuolelle. Tdssd hieman paternalis-
tisessa argumentissa a.jatellaan, etteivdt esi-
merkiksi nuoret huolehtisi itselleen riittavAa
toimeentuloa vanhuuden tai tyclkyvyttomyy-
den varalle.

Argumenttia miettiessddn ihmiset jakau-
tuvat ns. liberaaleihin eli yksilollisesti ajatte-
leviin, jotka ovat yleisesti pakollisuutta vas-
taa, ja ns. vanhoill isiin, j otka korostavat koko
yhteison tarpeita, turvallisuutta jne. Vanhan
puoluejaon kanssa sillii ei ole mitaan tekemis-
td: liberaaleissa on vasemmistolaisia ja van-
hoillisissa markkinataloutta kannattavia oi-
keistolaisia.

Pakollinen vakuutus on lailla siiiidetty.ja
yhteisollisesti sovittu. Se perustuu aina hyvin
laajaan ja laajakantoiseen yhteiskuntasopi-
mukseen.

Riski on aina jossain mddrin yhteiscilli-
nen asia, mutta sen yhteisollisyys voi jiiiidii
yksittiiiseltii ihmi seltii ndkemdtta. Tiihiin har-
haan perustuu suurelta osin ne vddrinymmdr-
rykset, joihin tiissii kir.1 oituksessa vi itataan.

... ja mytis haittansa
Lakisiiiiteisyydel lii on myos hintansa. Pakolli-
sessa jdrjestelmdssd ei ole helppoa hoitaa
vakuutusmarkkinoita vaivaavaa moraal ista uh-
kapeliongelmaa eli sitd, ettii yksilo voi teoil-
laan li siitii jonkun tapahtuman todenndkciisyy.t-
td. Vanhuuseltikkcissii ongelmaa ei juurikaan
ole. mutta sitdkin enemmdn sairausvakuu-
tuksessa ja tyokyvyttomyyseldkkeissd.

Siksi pakollisuuteen voi liittyd sellainen
vaara, ettd vakuutustapahtumat lisiiiintyviit
yhteiskunnassa, koska rahoitus on lailla taat-
tu. Siitii pakollisia jiirjestelmiii onkin knti-
soitu varsin voimakkaasti.

Lakisddteinen eldkejdrjestel md
on pitkdlle ulottuva investointi
Pakollisen lakisiiiitei sen j drjestelmdn etuna on
kuitenkin sen taattu pitkiijiinteisyys, ja ruosi-
klzmmeniksi eteenpdin ulottuva aikahorisont-
ti.

Hyvin hoidettuna pakollinen, osittain ra-
hastoiva eliikejiirjestelmd voi toimia talous-
eldmdn selkdrankana. Se antaa stabiilisuutta
ja uskoa ankeina aikoina, se toimii jii1len iiii-
nellii ylikuumentumisen ol lessa niikiipiirissii.

Finanssijdrjestelmddn on sisddnrakennet-
tu eptivarmuustekijoitii, jotka eiviit ole rat-
kaistavissa markkinavoimien keinoin. Optio-
markkinat eivit ole osoittancct voir ansa pois-
taa spekulaatiosta aiheutuvia hziirioitri. Raha-
ja finanssimaailmassa tulevaisuus on aina epd-
varTnaa.

Suurilla pakollisilla maksuilla keriittyjen
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eldkerahastojen pitkiijiinteinen sijoituspoli-
tiikka voi ja tuleekin toimia finanssimarkki-
noiden vakauttajana. Lyhytniikoisten speku-
laatioiden voitot eivdt siten voi toimia tdllais-
ten rahastojen sr.loituspolitiikan ohjenuorana.

Markkinamiesten mukaan
vapaaehtoiset eldkevakuutu k-
set tuottoisampia ja varmempia
Ihmettelyii herdttdd se argumentointi. jossa
vapaaehtoisia eldkevakuutuksia markkinoi-
daan tuotoltaan uskottavampina ja varmempi-
na. Totuushan on pdinvastainen. Mitd pienem-
pi kollektiivi on pyorittdmdssd rahastoa ja
mitd suurempaa tuottoa se havittelee, sitii epii-
varmempi on tulos. Tiimiihiin on sijoitusten
logiikkaa.

Kuitenkin finanssioppineetkin joskus
viiittiiviit, ettd tdysin rahastoitu yksityinen
sddstdminen tai eldke antaa paremman ja jopa
varmemman tuoton kuin esimerkiksi TEL-
eliike.

Niiissii tarkasteluissa ei kuitenkaan ver-
rata oikeita asioita. Laskemalla korkoa koron
pddlle huomattavan suurella korolla on tieten-
kin helppoa keriitii pienelldkin maksulla iso
pddoma. Tietoisesti markkinamiehet kuiten-
kin haluavat unohtaa yksityisen s66stdmisen
ikiiviimmiit puolet.

Yksityisen sddst<irahaston tuottoa ei voi
eikd tulekaan taata ulkopuolisilla varoilla.
Pankkitalletustenkin tukeminen julkisin va-
roin on oikeutetusti kyseenalaistettu. Kun ha-
kee itselleen voittoa, on itse kannettava myris
riskit. Niinpii korkoa koron pddlle laskelma voi
sortua jo ensimmdiseen lamakarikkoon. Tirot-
toa voi saada joko enemmdn tai vdhemmdn tai
ei ollenkaan. Joiltakin voi pddomakin tulla
syodyksi.

Todettakoon tiissii yhteydessd, ettd Suo-
messa on pohjoismaiden tasaisin eldkeaikainen
tulonjako siitiikin huolimatta, ettd TEL-jiir.les-
telmd on ilman eldkekattoa. Katon takia muis-

sa pohjoismaissa on turvauduttu paljon enem-
mdn yksityiseen sddstdmiseen, jonka tulokse-
na on nimenomaan epdtasaiset eldkeaikaiset
tulot.

Onnettomuus voi kohdata maksajaa itse-
6dn, sairauden, tyottomyyden, eli yleenshkin
maksukyvyttomyyden muodossa. Tiilloin yk-
sityisen pddoman kerddminen ei onnistu.

Finanssi-ihmisiltii usein j iiii niikemiittii ko-
konaisuus. Kuulee vditettiiviin, ettii jakoperus-
teinen eldke tuottaa vain saman kuin talouden
keskimiiiiriiinen reaalikasvu, kun taas rahastoi-
tu eldke ikiiiin kuin automaattisesti tuottaisi
olennaisesti enemmdn.

Perustelusta on unohtunut jotain. Jos
joku keksii kultakentdn eli hyviin sr.loituskoh-
teen, kohta sen ovat keksineet kaikki muut-
kin. Sijoituksen hinta nousee ja tuotto pikku-
hiljaa hiipuu.

Jos kaikki maailman eldkkeet rahastoitai-
siin, luultavasti muu sddstdminen alkaisi jous-
taa. Tiilloin toteutuisi taloustieteen kultainen
siiiinto eli sijoitukset antaisivat keskimiiiirin ja
pitkiillii aikaviilillii yhtai paljon tuottoa kuin
keskimiiiiriiinen reaalikasvu olisi. Ei sen enem-
piiii eikii viihempiiii. Toki on mahdollista, ettd
jokunen nero loytdisi itselleen parempiakin
tuottoja. Mutta miksi hiin jakaisi niitii muille?

Tuottoja miettiessd olisi ainakin myonnet-
tdvd asioiden suuruus. Rahaa ei voi syodd nyt
eikd tulevaisuudessa. Jos rahastoinnilla voi-
daan vaikuttaa sddstdmisasteeseen ja investoi-
da tuottaviin ja kestdviin fuysisiin kohteisiin,
tuotto voi jossain mddrin parantua. Muistetta-
va kuitenkin on, etti tyrin tekee tulevaisuudes-
sa sen aikainen tyovoima, jonka kanssa emme
voi nyt kiiydii palkkaneuvotteluj a.

Mahdollisesti TEl-tyyppinen pakollinen
kollektiivinen j iirj estelmii, jossa tycimarkkina-
osapuolet ovat mukana, on vatmempija myos
tuottavampi ratkaisu eliikkeiden maksamises-
sa kuin pelkkiiiin yksityisomistukseen raken-
tuva ratkaisu, josta ei myoskiiiin kanneta
yhteisollistii vastuuta.

NTIK,TEI, FORSS
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T ytinteko eliikeaikana
yleistyi yritttiiirci

Lama lisdsi eldkeaikana ty<intekoa jatkavien yrittdjien mddrdd.
Puolet yritystoimintaa jatkavista el6kkeensaajista ilmoitti

jatkamisen syiden olevan taloudellisia. Taloudelliset syyt liitetddn
helposti huono-osaisuuteen. Yrittdjistd tehty selvitys osoittaa kuitenkin,

ettd tytiskentelyd eldkeaikana jatkavat yrittdjdt eivdt olleet
h uono-osa isimpia yrittfrjid. Koetu n terveydentila n, peruskou lutu ksen,

yrityksen koon ja tytin laadun perusteella arvioituna tyontekoa jatkavat
olivat paremmassa asemassa kuin tyrinteon lopettaneet.

Eliiketurvakeskuksessa on valmistunut kolmas
yriftAjia koskeva selvitys. Siind tarkastellaan,
mitka tekuet lisziiiviit tai vdhentdvdt yrittiijien
tyohalukkuutta eldkeaikana. Tutkimus perus-
tuu niiden 55 vuotta tiiyttiineiden yrittiijien
vastauksiiin, jotka osallistuivat yrittiijiikyse-
lyihin sekii vuonna 1993 ettii 1995. Vuonna
1993 tyossii olleista yritt?ijistii kolmasosa oli
jiiiinyt eliikkeelle vuoden 1995 kyselyn ajan-
kohtaan mennessd.

Vuoden 1993 kysely koski sukupolven-
vaihdoksia ja yrittiij ien eliiketurvan jiirjestely-
jii. Kyselyn mukaan wosina 1990-1992 eliik-
keelle j iiiinei stii yrittiij istii runsas kolmasosa
jatkoi tydntekoa ainakin osa-aikaisesti. Tutki-
muksessa ei saatu vastausta siihen, mikii sai
ndmd eldkkeensaajat jatkamaan tyontekoa ja
joka nelj iinnen aktiivin yrittiijen harkitsemaan
tyonteon j atkamista eldkeaikana.

Vuonna 1995 tehty lisiikysely osoitti, ett'd
ty6nteon jatkaminen eldkeaikana oli yleisty-
nyt I 990-luwlla eliikkeelle siirryneille yrittii-
jillii. Vuoden 1993 kyselyn jiilkeen el?ikkeelle
jiiiineistii yrittejista noin puolet jatkoi tyonte-
koa. Puolella yrittiijistii jatkamisen syyt olivat
taloudelliset. Muut jatkoivat, koska viihtyivat
ty<issii ja tunsivat olevansa viela ryokykyisia.

Tyonteon jatkamista kaikki eiviit kuiten-
kaan olleet suunnitelleet. Vain neljiisosalla oli
aikomuksena tyoskennellii eldkeaikana, kun
sitii kysyttiin vuonna 1993. Yhtenii tekijiin?i
jatkamisen yleistSrmisessd oli ilmeisesti se,

Yleisimmin tyontekoa jatkoivat eliikeaikana
keskimiiiiriiistii korkeamman peruskoulu-
tuksen omaavat ja palvelualoilla ty6skente-
leviit yrittiijiit. Tyontekoa jatkavissa oli suh-
teeellisesti kaksi kertaa enemmdn keski-
koulun knyneitii tai ylioppilastutkinnon suo-
rittaneita kuin tycinteon lopettaneissa eldk-
keensaajissa.

Toimintaa jatkavien eliikkeensaajien yri-
tykset olivat henkiltistomiiiiriiltiiiin suurempia
kuin lopettaneiden yritykset. Samoin niiden
aktiivien yritykset olivat keskimiiiiriiistii suu-
rempia, jotka aikoivat jatkaa tyontekoa elti-
keaikana muista kuin taloudellisista syistii.
Tyonteon lopettamista tai toimeentulon vuoksi
tyrinteon jatkamista suunnittelevissa yrittii-
jissii oli runsaasti yksin tyoskentelevid amma-
tinharjoittajia.

Tyonteon jatkamisen taloudellisten syi-
den olettaisi ndkyviin eldkkeen pienuudessa.
Tyontekoa jatkavien ja sen lopettaneiden
tyoeliikkeet olivat kuitenkin varsin samansuu-
ruiset. Eliikkeen mddrddn vaikuttavat tietysti

ettii yritystii oli vaikea saada kaupaksi lama- muutkin seikat kuin YEL-osa, jonka karttu-
aikana. Jatkamisen yleistymiseen vaikutti misaika monilla jdi suhteellisen lyhyeksi.
mycis osa-aikaeldkkeen ikdrajan laskeminen Niiden tyossd olevien yrittiijien vastauk-
vuonna 1994. set, joiden mielestd tyonteko on eldkeaikana

llttiimiittintii taloudellisista syistd, voivat sitd
vastoin perustua kiisitykseen oman tyoeliik-
keen pienuudesta. Niiillii yrittiij illa nimittiiin
YEl-alkutyotulo oli keskimd.drdisesti pienin,
ja myos nykyistii YEl-tyotuloa pidettiin ylei-
sesti liian pienenii.

Tytintekoa jatkavat olivat lopettaneita
useammin varautuneet eliikeaikaan hankki-
malla omaisuutta, kuten kiinteist<ijii, ja teke-
miillii talletuksia. Eniten sijoituksia el2ikeajan
varalle olivat tehneet tyontekoa ei-taloudelli-
sista syistii jatkavat, mutta myos toimeentulon
vuoksi jatkavilla niite oh enemmdn kuin
tyonteon lopettaneilla. Mytis ne aktiivit yrittii-
jet, joiden mielesfd tyonteko eldkeaikana ei
ole viilttiimZitrintd ainakaan taloudellisista
syisfd, olivat hankkineet muita yleisemmin
omaisuutta eliikeaj an varalle.

Eniten taloudellisia syit[ jatkamiseen oli-
si ollut tyonteon lopettaneilla eliikkeensaaj illa.
Heillii kuitenkin heikko terveys oli esteend.
Huonoksi arvioitu terveys oli selvin tekijii, jo-
ka vaikutti eldkesuuntautumiseen ja tycinteon
lopettamiseen. Sekii tyontekoa jatkavat eldk-
keensaajat ettd sen jatkamista suunnittelevat
aktiivit ynttiijiit arvioivat terveytensd parem-
maksi kuin tycinteon lopettaneet eldkkeensaa-
jat tai sit?i suunnittelevat aktiivit.

Paremmassa asemassa olevat
jdtavat yttysfioimintaa
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Vaihteleruus ja mahdollisuus tyonajan ja
tyotehtavien joustoon liittyivdt niin tyontekoa
eldkeaikana jatkavien kuin sen jatkamista
suunnittelevien yrittiijien tyohon. Sitd vastoin
ruumiillisesti raskas tyo ja likainen ty<iympii-
ristri odotetusti lisiisiviit eldkesuuntautu-
neisuutta. Palkansaajilla kiireen on todettu
lisiiiiviin eliikeajatuksia, mutta vastauksista
piiiitellen sillii on yrittaji[e myonteisempi
merkitys kuin palkansaaj ille. Yrittiij ille kiire
merkitsee tyritii ja asiakkaita.

Lama pakotti
jatkamaan yrittdmistd
Lamasta olivat eniten kdrsineet ne eldketth
saavat yritt?ij iit, j otka j atkoivat taloudellisi sta
syistii. Ne aktiivit ynttajat olivat kuitenkin
muita halukkaampia siirtymiiiin eliikkeelle,
joiden yritystoiminnalle lama oli aiheuttanut
paljon hankaluuksia ja jotka ndkivdt alansa
tulevaisuuden nykyistii huonompana.

Monet niistd aktiiveista yrittiij istii, jotka
halusivat jatkaa tyrintekoa ja olla samalla
eliikkeellii, ilmoittivat perustelunaan sen, etti
eliike helpottaisi toimeentuloa, kun tyot olivat
vdhentyneet. Tutkimuksessa ei voitu varrnuu-
della selvittiiii, kuinka paljon eldkkeensaajista
oli hakeutunut varhennetulle vanhuuseldk-
keelle tai osa-aikaeliikkeelle mahdollistakseen
yritystoiminnan jatkamisen lama-aikana. Sel-
viii viitteitii siita oli niikyvissii.

Liihtcet: Raili Hyrkkiinen: Yrittiijien ty<ihaluk-
kuus elikeaikana. Eliiketurvakeskuksen raportteja
1997:7.

Raili Hyrkkiinen: Mikii pitiiii yrittiijnn ty<issii?
Eliiketurvakeskuksen monisteita 1996:7.

Raili Hyrkkiinen: Yrittiijien eldketurva ja su-
kupolvenvaihdokset. Eliiketurvakeskuksen tutki-
muksia 1995:1.

Elciketurvakeskuksen
tutkija
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SOSMIYAI(MUS-
PBOSESSIA

UUDISTEMAN
Hallintotuomioistuintoimikunta on perustellusti kiinnittdnyt huomiota siihen

epdkohtaan, ettd sosiaalivakuutuksen muutoksenhakujdrjestelmdn asiakkaalla
on vaikeuksia saada selked kuva valitusmenettelyn pelisddnntiistd.

Hal I i ntola i n kdytt6la i n u Iotta m i nen koskemaa n sosiaa ! iva ku utusprosessia
korjaa kuitenkin ttimtin epdkohdan.

Vakuutusoikeuden ja sen alaisten muutok-
senhakulautakuntien kokoonpano ja menet-
telytavat ovatjuuri ny kahdessakin mielessd
tarkastelun kohteina. Hallintotuomiostuin-
toimikunta on antanut mietintrinsd (komite-
anmietintri 1997 4), ja oikeusministeriossd
valmistellaan lakipakettia, jossa sdddetddn
hallintolainkiiytt<ilain (586/96) soveltami-
sesta vakuutusoikeuteen ja sen alaisiin muu-
toksenhakulautakunti in.

Sosiaalivakuutusprosessi
ongelmallinen
Hallintotuomioistuintoimikunnan varsinaise-
na tehtavana oli hallintotuomioistuinjiirjes-
telmdn kehittdminen niin, ettd yleiset ensias-
teen hallintotuomioistuimet toimisivat mah-
dollisimman tehokkaasti j a ettd korkein hallin-
to-oikeus toimisi nykyistii harvemmissa asiois-
sa ensimmdisend ja ainoana oikeusasteena.

Toimikunnan keskeisin ehdotus onkin se,
ettii nykyisiii lddninoikeuksia yhdistiimiillii
muodostetaan aiueellisia hallinto-oikeuksia.
joihin valitusasiat keskitetddn. Toimikunta on
tarkastellut eri asiaryhmien muutoksenhakua
ja ehdottanut muutoksia muun muassa ympzi-
ristciasioiden, veroasioiden ja sosiaaliasioiden
muutoksenhakuun.

Toimikunta ottaa kantaa mycis sosiaaliva-
kuutuksen muutoksenhakuj?irjestelmiidn, jota
se pitiiii vaikeaselkoisena ja hajanaisena. Toi-
mikunta arvostelee muutoksenhakulautakun-
tien kokoonpanon maallikkopainotteisuutta.
Vakuutusoikeuteen ja sen alaisiin lautakuntiin
kuuluu j iiseniii, j oita voidaan pitiiii intressiryh-

mien edustajina, minkd toimikunta pelkiiii ole-
van ristiriidassa Euroopan ihmisoikeusso-
pimuksen tulkintakiiyiinnon kanssa. Kaiken
kaikkiaan toimikunta pitdd sosiaalivakuutuk-
sen muutoksenhakujii{estelmiin erill isyyttii
muusta hallintolainkiiyostii ongelmal I isena.

Hallintotuomioistuintoimikunta ehdot-
taakin, ettd kokonaisuutena selvitetddn, miltd
osin ja millii tavoin sosiaalivakuutuksen muu-
toksenhakujdrjestelmii2i voitaisiin liihentiiii
muuhun hallintolainkiiy'ton j iiq estelmiiiin.

Sosiaalivakuutuksen muutok-
senhakujdrjestelmdn erillisyys
tietoisesti harkittua
Hallintotuomioistuintoimikunnan ehdotukset
tulevat varmasti saamaan paljon kritiikkiii
sosiaalivakuutusta edustavilta tahoilta, joita
toimikunta ei tyoskentelynsd aikana ole edes
kuullut.

Sosiaalivakuutuksen muutoksenhakuj dr-
jestelmiin erillisyys ensinnikin on hyvin tietoi-
sesti harkittu asia. Tavoitteena on ollut. ettd
vuosittain kdsiteltdvdssd nel j dssdkymmenessd-
tuhannessa valitusasiassa on kdytettdvissd tar-
vittava liiiiketieteellinen, vakuutustekninen ja
vakuutettujen oloja koskeva erityisasiantuntc-
mus. TAmd on haluttu saavuttaa siedettdvin kd-
sittelyajoin sekii kohtuullisin ja oikein kohdis-
tetuin kustannuksin.

Sosiaalivakuutuksen valitusasian keski-
mddriinen hinta onkin alle puolet siitd, mitd
se on liAninoikeudessa. eikd kustannussddsto
synny kdsittelyajan kustannuksella, silld muu-
toksenhakulautakuntien keskimddrdinen kdsit-

telyaika on vain noin viisi kuukautta.
Kun ndissd asioissa valitusasiakkaiden oi-

keusturvassa on usein samalla kysymys heidiin
viilttiimiittomiistd toimeentulostaan, kun eri-
tyisasiantuntemus on tarpeen suuressa valta-
osassa tapauksia ja kun piiiimiiiiriinii luonnos-
taankin on oikeuskdytinnon valtakunnallinen
yhtendisyys, vakuutusoikeuden kaltainen eri-
tyistuomioistuin ja sen alainen - yleisistii hal-
lintotuomioistuimista erillinen - ensi asteen
muutoksenhakujiirjestelmii on paras vaihtoeh-
to.

Maallikkojdsenten tai intressiryhmien
mukanaoloa kokoonpanossa ei sellaisenaan
pidetii Euroopan ihmisoikeussopimuksen
vastaisena (Matti Pellonpdd: Euroopan ihmis-
oikeussopimus, toinen uudistettu painos, Jy-
viiskylii 1996, s. 318 s.) Ihmisoikeussopimus-
ta tulkittaessa on tuotu esiin mytis se, ettd tiet-
tyjen alojen erityisasiantuntemus ja edustus
saattaa olla hyvinkin toivottavaa.

Ihmisoikeussopimuksen edelll.ttiimii ta-
sapainoinen maallikkojiisenten edustus va-
kuutusoikeuden ja muutoksenhakulautakun-
tien kokoonpanoissa on helposti saavutettavis-
sa eikd suinkaan edellytii koko jiirjestelmiin
romuttamista.

Esimerkiksi eldkelautakunnan valitusasiak-
kaalle ei ole voinut sanoa, ettd hdnen valifus-
asiassaan menetellddn siiniija siind laissa sd6-
detyllii tavalla. Sosiaalivakuutuksen valitus-
menettelyd koskevia sddnn<iksid on ylipiiiin-

Hall i ntolainktifitila in
tuomat uudistukset
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siikin viihiin ja monasti ne sisdltdvdt viittauksia
muuhun lainsiiiidiintoon.

Joiltakin osin prosessi perustuu vakiintu-
neeseen kdydntcion, josta ovat selvilld vain asi-
antuntijat. Niiihin epiikohtiin tuo kuitenkin
piakkoin parannuksen se, ettd hallintolaink[y-
tcilaki ulotetaan koskemaan mycis sosiaaliva-
kuutusasioiden muuutoksenhaussa noudatetta-
vaa menettelyd.

Hallintolainkiiyttolaki on yleislaki, joka
sisiiltiiii keskeiset valitusmenettelyd koskevat
siiiinnokset ja joka on tdssd mielessd verratta-
vissa yleisid tuomioistuimia koskevaan oikeu-
denkdymiskaareen. Hallintolainkdyttolain so-
veltamisesta vakuutusoikeudessa ja sen alai-
sissa muutoksenhakulautakunnissa tullaan szid-
tdmddn erikseen, mahdollisestiio vuoden 1998
alusta voimaan tulevalla lainsiiiidiinnolla. Tal-
loin valitusasiakkaalle voidaan antaa yksi selit-
teinen tieto siit6, mitd menettelysddnnoksid
hdnen valitusasiaansa sovelletaan.

Hallintolainkdyttolaissa on muun
muassa yksiryiskohtaiset sddnncikset valituk-
sen tekemisestd, asian kiisittelystri ja piiiitok-
senteosta. Pddtriksesti on ratkaisun ja peruste-
lujen lisiiksi kiiytiivii ilmi piiiitiiksentekoon
osallistuneiden henkil6iden nimet ja mahdolli-
set eridvdt mielipiteet. Laissa sdddetddn myos,
milld perusteilla asiassa voidaan toimittaa
suullinen kiisittely ja missii tilanteissa oikeu-
denkiiyntikulut korvataan.

TIMO HAVU
Ekikelautakunnan

puheenjohtaja
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VakOn pae

VAKO MUUTTI KANTAANSA
OSUUSKAIASTAJIIN

VakO otti yuonna 1978 periaatteellisen kannan, jonka mukaan
osuuskalastajat on vakuutettava TEL:n mukaan. Nyt VakO on
muuttanut kantaansa ja katsoo osuuskalastajien kuuluvan
MYEL:n piiriin.

trhkOn piiiiti).e .lnnLrtu (t.-1. 1997

Vanha pddttis
VakOn aikaisempi piiiitcis sel-
keytti rajanvedon siind, milloin
alusta omistamattomicn trooli-
kalastajien katsotaan olevan tyri-
suhteessa aluksen omistajaan ja
milloin heidiin katsotaan olevan
yrittiijiii.

Piiiitoksen mukaan tyosuhtei-
sena pidettiin kalastajaa, joka ei
omistanut osaakaan aluksesta ja
.;oka ei sijoinanut pddomaa myos-
kean laitteisiin eikii pyyntiviilinei-
siin, mutta osallistui aluksen juok-
seviin menoihin, kuten ruoka-,
polttoaine-, rahti- j a jriiikustannuk-
siin. Kalastaja sai palkkansa osuu-
tena saaliista. Bruttopalkasta v6-
hennettiin ensin juoksevat kulut,
minkii jiilkeen aluksen omistaja
markkinoi saaliin ja sai tuotosta
puolet toisen puolen jakaanfuessa
tasan miehistcin kesken.

Piiiitoksen perusteella kdy.tdn-
t<i muotoutui niin, ettd osuuskalas-
tajaa pidettiin yrittiijiinii ja
MYEL:n piinin kuuluvana vain
silloin, kun hdn juoksevien meno-
jen lisiiksi osallistui pyydys- tai
laitekustannuksiin taikka, kun hdn
ennen kalasruksen alkamista sijoit-
ti juokseviin menoihin olennaisen
rahamddrdn.

Uusi pddttis
VakOn ryt kiisittelemd tapaus on
koko lailla samanlainen kuin sen
aikaisemmin kdsittelemd. Ainoa
selvd ero on siind, ettd aluksen
omistaja ei uudessa tapauksessa
suorittanut ennakonpidiitystd ka-

lastajan palkasta. Tdmdkin ero pe-
rustui kuitenkin siihen, ettd Kor-
kein hallinto-oikeus oli vuonna
1983 omaksunut asiassa uuden tul-
kinnan.

Laivan omistajan valituksen
liihtokohtana oli Eldketurvakes-
kuksen pakkovakuuhrspaatos, j olla
osuuskalastajat oli silloista oike-
uskiiytiintoii noudattaen vakuutettu
TEL:n mukaan. Valittaja katsoi
osuuskalastajien olevan hdnen it-
sensd tavoin MYEL:n piiriin kuu-
luvia yrittiijiii.

Valitus saikin eliikelautakun-
nassa vastakaikua. Lautakunta oli
asiasta samaa mielti. Se katsoi
selvitetyksi, ettd osuuskalastajat
olivat harjoittaneet kalastusta yh-
dessd laivan omistajan kanssa ja
osallistuneet melkein kaikkiin ka-
lastuskustannuksiin siitii riippu-
matta, saivatko he mitiiiin tuloja
kalastuksesta. Osuuskalastajat oli-
vat siten kantaneet tyypillisen yrit-
tiijtin riskin. Lautakunta totesi
edelleen, ettd osuuskalastajia on
verotettu itsendisind yrittiijinii ja
ettd suurin osa heistd on ollut sa-
manaikaisesti vakuutettuna
MYEL:n mukaan. Tiistii syystii
sekd laivanomistaja end osuus-
kalastajat ovat olleet hyvdssd us-
kossa, kun hc ovat olettaneet, ettd
osuuskalastajia on pidettdvd itse-
niii si nii yrittiij i nri.

Eldketurvakeskus valitti Va-
kOon saadakseen periaateratkai-
sun siitd, onko VakO asiassa ai-
emmalla kannallaan vai ei. VakO
pysytti elSkelautakunnan piiiitok-
sen voimassa lautakunnan pdd-
t<iksessd mainituilla perusteilla.

Vakuuttaminen
kdytdnnossd
Kiiytiinncissii Melalla on varsin-
kin laiminlyontitapauksissa ollut
hankaluuksia selvitt?i2i, onko kyse
ollut osuuskalastajasta vai itse-
ndisestd yriftAjAsH. Niinpd osuus-
kalastajia on aiemmin "ajautunut "
MYEL- vakuutukseen. Jos ndmd
vakuutukset olisi jouduttu vir-
heellisinii purkamaan, ylimiiii-
rdistd hankaluutta olisi aiheutunut
siitiikin, ettii yrittiij iille maatalous-
yrittiijien tapaturmavakuutuslain
perusteella mahdollisesti maksetut
korvaukset olisivat olleet aiheetto-
mia.

VakOn piiiitciksen vaikutuk-
sista vakuuttamiskdytdnttorin on
keskusteltu Ekiketurvakeshrksen
yhteydessd toimivassa tulkinta-
ryhmiissii, jossa myos eliikelai-
tokset ovat edustettuina.

Ryhmii on suositellut, ettd
takautuvia muutoksia ei VakOn
piiiitoksen j ohdosta piiiisiiiintciisesti
tehdii. Jos kuitenkin vakuuttami-
nen osuuskalastamisen osalta on
kokonaan laiminlyrity eikii
MYEl-vakuutusta muustakaan
toiminnasta ole, Mela vakuuttaa
yrittiijiin kulumassa olevalta ja vii-
deltii sitii edeltdneeltd kalenteri-
luodelta takautuvasti. Jos MYEL-
vakuutus jo on muusta toiminnas-
ta. ty6tuloa tarkistetaan ajassa
eteenpdin.

M rhinkiiiin systemaattiseen va-
kuutustietojen perkaukseen ei ryh-
dytii. Niiin ollen, jos edelleenjatku-
va [riskentely on vakuutettu TEL;n
mukaan, siifto MYEL:iin tehdiiiin,
jos sird erikseen vaaditaan.

PENTTI KOIVISTOINEN
Ekiketurvakeskuksen

lakiosaston
pritillikk)
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Saksan eldketuruaan esitetddn
huomattavia muutoksia

Saksan tyoministeri Norben Blii-
min johtama eliikekomitea jiitti
mietintcinsd tammikuussa. Sa-
maan aikaan eldkeuudistuksen
kanssa maassa on vireilld laaja
verojd{estelmdn uudistustyo ta-
lousministeri Theo Waigelin joh-
dolla. Ministereiden suunnitelmat
loivdt toisiaan korvalle, ja vaikka
sopu hallituksen sisdlld lopulta
syntyi ei oppositiota ole saatu tou-
kokuun puoleen vdliin mennessd
taipumaan kummankaan uudistuk-
sen taakse. Eldkeuudistus saattaa-
kin jiiiidii odottamaan tulevia vaa-
leja.

Saksan eliikejd{estelmdn uu-
distamista on perustelhr tarpeella
hillitii vakuuhrsmaksujen korotus-
paineita, jotta maan talous siiilyttiiisi
kilpailukykynsii globalisoituvilla
markkinoilla, ja jotta sukupolvien
vdlinen yhteisymmdrrys eldketur-
r an jdrjestdmisestii siiilyisi.

Eldkekomitea pohti eldketur-
van rakenteita perusteita myriten.
Esillii oli my<is nykyisen tyci-
eliikejii4estelmiin korvaaminen
asumisperusteisella v6himmdis-
eliikejiirjestelmiillii, jota tiiydentiii-
siviit yksiryiset rahastoivat eldke-
jiirjestely. Tiimiin eldketurvan pe-
rusrakenteen muutoksen komitea
kuitenkin hylkrisi. Sen mukaan
lakisddteisten eliikkeiden tulee jat-
kossakin olla sidoksissa palkkaan
ja maksettuihin vakuutusmaksui-
hin, vakuutusperiaatetta tulee vain
enti sestddn vahvistaa. Lakisiiiitei-
set eldkkeet tulee vastaisuudessa-
kin rahoittaa jakojiirjestelmiillii,
eik?i niitii varten tule kerdtd ny-
kyistd puskurirahastoa suurempia
rahastoja. Lakisddteisten eliikkei-
den tasoa tulee kuitenkin leikata ja
samalla edistdd rahastoivien tytin-
antajakohtaisten ja yksilollisten
eliikejiiryestelmien perustamista.

Komitea esittdd. ettii eliikkei-
den tarkistusmenettelyd muutet-
taisiin niin, ettd eldkkeen suuruu-
teen vaikuttaisi myds keskimiiii-
rdinen odotettavissa oleva elinaika
65 ruoden iiisszi eli eliikkeelkiolo-
ajan pituus. Ndin my<is eldkeldiset
osallistuisivat keskimddrdisen

eliikkeelliioloajan pitenemisestd
eliikejiirjestelmiille aiheutuvien li-
sdkustannusten rahoittamiseen.
Kun keskituloisen vakuutetun net-
toeldke on nykyisin 45 vakuutus-
vuoden jiilkeen 70 %o nettopal-
kasta, putoaisi eldke vuoteen 2030
mennessd 64 Yo:iin nettopalkasta.

Komitean mielestd eliikejiir-
jestelmdstd tulee vastaisuudessa-
kin maksaa my<is tycikyvyttci-
myyseliikkeitii j a perhe-eliikkeitii.
Molempia etuuksia tulee kuiten-
kin uudistaa. Tyokyvyttomyys-
eliikkeitii komitea esittee muutet-
tavaksi siten, ettd tyokyvytto-
myyttii arvioitaessa ei endd otettai-
si huomioon tyomarkkinatilan-
netta vaan ryokykya arvioitaisiin
yksinomaan liiiiketieteellisin kri-
teerein. My<is eliikkeiden tasoa lei-
kattaisiin huomattavasti. Perhe-
eliikeuudistuksen komitea jiittii2i
myohemmin selvitettdvdksi.

Lapsenhoitoajalta karffuva
eldketurva tulisi komitean mieles-
ti rahoittaa verovaroin erityisestii
lastenhoitoajalta maksenavien
etuuksien rahoittamista varten pe-
rustettavasta perhekassasta. Jo pit-
kddn on vaadiffu, etri kaikkien ve-
ronmaksajien tulisi osallistua eld-
keturvan rahoittamiseen siltd osin
kuin sitii karttuu muusta kuin
vakuutusmaksujen alaisesta tyos-
tii. Nykyisin eldkkeet rahoitetaan
niiiltiikin osin suurimmaksi osaksi
tyonantaj a- j a tyontekij drnaksuin.
Lapsenhoitoajalta eliikettii voi
karttua kolmelta r,uodelta lasta
kohden.

Komitean laskelmien mu-
kaan vakuutusmaksu laskisi muu-
tosten seurauksena ensin nykyises-
tA 20,3 %o:sta vuoteen 2010 men-
nessd 18,7 o/o:iinja nousisi sitten
vuoteen 2030 mennessd 22,9
oh:iin.

Saksassa eldketurvan toisen
pilarin, tyonantajakohtaisen eldke-
turvan, kasvu on viime vuosina
pysiihtynyt ja joillakin aloilla
kiiiintyny.t j opa laskuun. Tycinanta-
jat ovat larnavuosina leikanneet
vapaaehtoisesti jiirjestiimiinsii lisii-
eldketurvart kustartrruksiu picrrcrr-

tiimiillii etuuksia ja sulkemalla jdr-
jestelmiii uusilta tyontekUoilta.
Komitea pitAa tarkeand muuttaa
tdtd kehitysuuntaa tukemalla ty<i-
ja verolainsddddnntin keinoin
tyonantajien perustamien rahastoi-
vien etiikejiiqestelmien toiminta-
edellytyksiii. Samoin se pitiiii tiir-
keiinii edistiiii verotuksellisin kei-
noin yksilollistii eliikesiiiistiimistii.

Eldke- ja vero-
uudistukset ristiriitaisia
Samaan aikaan eldkekomitean
kanssa ish.rnut verotuksen uudista-
mista pohtinut komitea piiiifyi
puolestaan esittdrnddn eliikkeiden
verotuksen kiri stiimistii. Nykyisin
pelkkiiii lakisiiiiteistii vanhuuseld-
kettd saava ei kiiyiinnossii ole jou-
tunut maksamaan eldkkeestd lain-
kaan veroa.

Verouudistuskomitean ehdo-
rukset johtaisivat korkeampien
eliikkeiden ja myos muita kuin la-
kisiiiiteisiii eliikkeitii saavien eldke-
ldisten verotuksen kiristymiseen.
Tiimii olisi eldkekomitean mukaan
omiaan vdhentdmddn entisestddn
kiinnostusta rahastoiviin, vapaa-
ehtoisiin eliikejiir.lestelyihin, toi-
sen ja kolmannen pilarin eldketur-
vaan, joiden suosiota eliikekomi-
tea nimenomaan haluaisi lisdt6.

Toisaalta eldkekomitea halu-
aisi lisiitii verovarojen osuutta eld-
keturvan rahoituksessa, kun taas
verouudistuskornitean tavoitteena
on keventdd palkansaajien ja yri-
tysten verotusta. Eldkekomitea ke-
rdisi tarvittavat verovarat arvonli-
sdveroa korottarnalla. Verouudis-
tusta johtanut Waigel oli tiihiin
aluksi haluton. mutla on n),1 taipu-
nut piencen korotukseen.

Oppositio vastustaa
leikkauksia
Vaikka hallituksen sisiillii onkin
kiytynyt jonkinlainen yhteisym-
mdrrys eliike- ja verouudistuksen
toteuttalrliscsta, vastustavat oppo-

sitiossa olevat sosiaalidemokaatit
edelleen sekii eliikkeiden tason
leikkaamista ettd keskeisid osia
verouudistuksesta. Ilman sosiaali-
demokraattien suosrumusta ei va-
lillisten verqen korotusta saada
vietyii liipi parlamentin toisessa
kamarissa.

Vihrcdn puolucen cdustajat
ovat puolestaan vaatineet, ettd eld-
keuudistuksessa tulisi kiinnittaa
huomiota erityisesti naisten eldke-
turvaanja parantaa eldkkeen kart-
tumista epiityypillisistii tyosuh-
teista ja opiskeluajoilta. Tdmdn tu-
lisi tapahtua nykyistii jiirjestelm[i
kehittiimiillii.

Kriittisiii ddnid on kuulunut
edelleen mycis hallituspuolueiden
sisiiltii. Kristillisdemokraattien
joukossa on voimakkaita kansan-
e.liikejiirjestelmdn puolestapuhu-
Jla.

My<is komiteassa itse mukana
ollut taloustieteiden professori
Winfried Schmiil on arvostellut
piiiitostii eliikkeiden tason leikkaa-
misesta. Hdnen mukaansa 64 %o:n
nettokorvaavuustaso 45 vakuutus-
vuoden jiilkeen ei ole realistinen,
sillii vain harva saavuttaa sitiikiiiin.

Nykyisin eliikkeellii olevista
miehistii vajaalla 50 %:lla ja nai-
sista vain 5 o/o:lla eliikettii on kart-
tunut ndin pitkelta ajalta.

Uuden laskutavan mukaan
nettoeldke olisi 40 vakuutusvuo-
den jiilkeen vain 46 oh nettopalkas-
ta. Schmdlin mukaan nykyisess[
eliikejiiqestelmdssd ei yksinkertai-
sesti ole pelivaraa eliikkeiden leik-
kaamiselle. Liberaalipoliitikot il-
maisevat asian toisin: jos leikka-
ukset toteutetaan, ei poliitikkoj en
endd tarvitse tehdii piiiitoksiii koko-
naan uuteen eliikejiirjestelmiiiin
siirtyrnisestd. asia hoiruu itsestddn.
kun luottamus lakisddteiseen eld-
keturvaan on menn).t.

SINIKKALAITINEN
E I ti ke turvu ke.s ku ks e n

ututk
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TTSEoTKAISUMENETTELY ToTMTNUT oDoTETUSTT
ENSIMMAISET KAKSI VUOTTA

Oikeusturvauudistus tuli voimaan
1.1.1995. Sen mukaan eliike- ja
tyrituloasioita koskevat valitukset
ohjataan piiiitoksen antaneeseen
eldkelaitokseen, joka voi heti oi-
kaista piiiitoksensd. Muutoksenha-
kuelimiin liihetetddn endd sellaiset
valitukset, joissa eldkelaitos ei ole
valmis muuttamaan kantaansa.

Eldketurvakeskuksen tilastot
tydeldkelaitosten itseoikaisuista
kertovat itseoikai sun li sddntyneen
vuonna 1 996 luoteen I 995 verrat-
tuna. Tilastoluvut sisdltdvdt sekd
yksiryisen ettii julkisen puolen
piiiitokset.

Eldkelautakunnan pddtoksistd
tehtyihin valituksiin eliikelaitok-
set eivdt endd tee itseoikaisuja sa-

massa mdirin kuin omiinsa. VakO-
valitusvaiheessa eliikepiiiitoksiii
koskeva itseoikaisuprosentti oli
kuitenkin noussut vuoden 1995
3,5%o:sta 4,4o/o:iin vuonna 1996.
Niiitii eliikevalituksia kiisiteltiin
yhteensi 2 165 vuonna 1995 ja
2344vuonna1996.

Itseoikaisuprosentit ovat
nousseet kaikissa asiaryhmissd.
Eldkelaitokset siis oikaisevat pdd-
toksiiiiin entistd herkemmin ja oi-
keusturvauudistus on tdltd osin hy-
vin tiiy.ttiiny.t sille asetetut odotuk-
set.

Lain sddtdmisvaiheessa arvi-
oitiin, ettii oikaisuja tehdiiiin 10
prosenttia.

l,ititt lit:ti

IAINMUUTOKSELIA
VAUHTIA KUNTOUTUKSEEN
Kuntorfiettavien mddrd kasvanut 50 prosemtia

Tytiryhmd esittdd:

Vakuutusmaksuien !aimi n lytinti
p i enentd isi yrittei ee I d kettd

Vuoma 1996 kuntoutusta saanei-
ta henkil<iitii tyoeliikejiirjestel-
mhn piirissd oli runsas 1500.
Edelliseen vuoteen verrattuna
kuntoutujien mddrd on kasvanut
puolella. Kuntoutuskorotusta
maksettiin kaikkiaan noin 350
henkilolle.

Vuoden 1991 lokakuussa tu-
livat voimaan sddnncikset, joiden
tarkoituksena oli tehostaa tyci-
eldkekuntoutusta. Kuntoufusta
saaneiden mhdrd on kasvanut
vuosittain melko tasaisesti noin
200 henkilollii \uoteen 1995
asti. Kuntoufujista on kolmannes
ollut jo eliikkeellii. Kuntoutusta-
pauksista kaksi kolmesta kustan-
taa yksityisen sektorin eldkelaitok-
set.

Vuoteen 1995 asti kuntoutu-
jalle maksettiin kuntoutusrahaa,
riippumatta siitd onko henkikj
tyoeliimiissii vai ekikkeellii. Vuo-
den 1996 alusta mddrdaikaiset
tyolqrvynomyyseldkkeet on

myonnetty kuntoutustukena, jota
varten on vaadittu hoito- tai kun-
toufussuunnitelma. Kuntoutus-
tukea tai eliikettii saaville makse-
taan kuntoutuksen ajalta eldkkeen
lisdksi kuntoutuskorotusta.

Vuonna 1996 kuntoutuksen-
aikaista korvausta sai runsas
1500 henkiloii. Henkiloitii, jotka
eivdt vield olleet eldkkeellii oli
hieman alle 1000. Eliikkeellii ol-
leista noin 200 henkilolle makset-
tiin vanhan lain perusteella kun-
toutusrahaa, ja loput saivat kun-
toutuskorotusta.

Vuoteen 1995 verrattuna
kuntoutusta saaneiden henki-
loiden miiiirii on kasvanut noin 50
prosenttia. Eliikkeellii olleiden
osalta muutos on 56 prosenttia.
Vastaava muutos ei-elSkettd saa-
vien osalta on 45 prosenttia.

Yrittiijien ja maatalousyrittiijien
eldkevakuutusmaksujen laimin-
lyrinnin pitiiisi pienentiiii eliikettii,
ehdottaa Yrittiij iimaksutyoryhmii
I 996. Aloittavan yrittiijiin maksu-
alennukseen oikeuttavaa ikiirajaa
pitiiisi tyriryhmdn mukaan nostaa
tai poistaa se kokonaan. Lisiiksi
yrittiijiii olisi informoitava tuntu-
vasti nykyistd tehokkaammin eld-
kevakuutuksen pakollisuudesta.
Tyoryhmii jiitti yksimielisen muis-
tionsa 6. kesdkuuta 1997 ministeri
Sinikka Monkdreelle.

Tyoryhmii ehdottaa. efla yrit-
tiijiieliike karttuisi vain maksetuis-
ta yrittiijiimaksuista. Tame tehtei-
siin pienentdmdlld eldkkeen perus-
teena olevaa tyotuloa sen vuoden
kohdalla. jona maksamattomia va-
kuutusmaksuj a on. Eldkevakuutus-
maksujen perintii ja vanhentumis-
aika siiilyisi entiselldzin viitend
\.uotena.

Aloittavan yrittiijiin maksu-
alennuksen ikrirajan osalta olisi
tyciryhmiin mukaan selvitettdvri,

voidaanko se nostaa 43 luodesta
50 vuoteen tai poistaa kokonaan.
Tdmdn hetkinen ikiiraja ei ole
oikeudenmukainen varsinkaan ny-
kyisessd tyollislystilanteessa.

Ikiirajan muutos voitaisiin
tehdd valtion osuuden kannalta
kustannuksia lisiiiimiittii esimer-
kiksi laskemalla maksualennuksen
alennusprosentti 50 prosentista
joko 45 prosenttiin (ikiiraja alle
50-vtotiaat) tai 40 prosentliin
(kaikki aloittajat).

Samalla alennusaikaa lyhen-
nettdisiin kolmesta vuodesta kah-
teen kokonaiseen toimintavuo-
teen. Tyoryhmd ehdottaa, ettd
alennusta ei annettaisi silloin, kun
ETK joutuu pakkovakuuttamaan
yrittiijiin.

Tyoryhmi ehdottaa, ettd muu-
tokset tulisivat voimaan vuoden
1998 alusta. Tiilloin voitaisiin
eliikkeissii ottaa seuraavan'"uoden
alusta huomioon vuonna 1993
maksamatta jiiiineet YEl-vakuu-
tusmaksut.Ittl,l',t Lttrttlti

v. 1995 v.1996
Eliikep2iiitoksiii koskevia
valituksia eliikelaitokset
kasittelvat yhteensii, kpl
- niiistii itseoikaistiin

6845
7,80

7 148
ll,l oh

Varsinaisia tyokyvyttoqys-
eliikepiiiittrksiii, kpl
- ndistd itseoikaistiin

4 673
8,1%

5 408
11,6%

YVE-piiiitoksiii, kpl
- niiistii itseoikaistiin

1 890
6,5yo

I 267
9,2yo

Yrittiijiieliikelakien (YEL, MYEL)
piiriin kuulumista tai tydtulon miiiiriiii
koskevia valituksia eliikelaitokset
kasifielivAt yhteensd, kpl
- niiistii itseoikaistiin

862
76%

764
83%
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Nimityksifr
ulw0rLqrrKAssn
LEL Tyoeliikekassan hallitus on
nimittAnyt 17.4. lukien tiedotus-
piiiillikoksi valtiotieteen maisteri
Riitta Heinosen ja tietohallinto-
piiiillikoksi filosofian maisteri
Kari Hcirl<dsen.

Sijoitustoimintoon kiinteis-
topiiZillikoksi on nimitetty vara-
tuomari Timo Gebhardja arvopa-
peripiiiillikoksi yo-merkonomi
HannuTarkkonen.

Kasvatustieteiden kandidaatti
Riitta Perttilt) on nimitetty
1 .6. 1997 alkaen LEL Tyoeliikekas-
san henkil<istopiiiillikoksi.

LEL Tyoeliikekassan hallitus
vahvisti kokoukseessan 17 .4. LEL
Tyoeliikekassan organisaation. Eri
toimintoj en johtaj ina j atkavat:

vakuutustoimintoa j ohtaa va-
kuutusjohtaja H a n n t t A I a noj a.

eldketoimintoa eliikejohtaj a,
sosionomi E s ko Va i n i o npri r).

sij oitustoimintoa sij oitusjoh-
taja, oikeustieteen kandidaatti,
ekonomi Ossi Koivunen,

hallintoa hallintojohtaja,
maatalous- ja metsdtieteiden mais-
teiAarne Nyyssdnen,

aktuaaritoimintoa aktuaari-
johtaja, filosofian maisteri, SHV
OlaviV(ilimdki.

Yliliiiikiirinii jatkaa liiiiketie-
teen ja kirurgian tohtori Juhani
Juntunen ja piiiilakimiehend vara-
tuoman Juhani Posci .

L

Riitta Heinonen

Kari Hcirkonen

Tinto Gebhard

VALTIOKONTTOBI

Valtiokonttorin Eliikkeet-yksikon
el6ketoimi ston toimistopddllikdk-
si on nimitetty 1.5.1997 lukien
hallintotieteen maisteri Helinci
Nieminen. Nieminen on toiminut
aikaisemmin asiakaspalvelutoi-
miston piiiillikkonii.

Asiakaspalvelutoimiston uu-
deksi toimistopii?il I ikoksi on nimi-
tefty hallintotieteen maisteri
Anna-LiisaVirtanen.

Oikeustieteen kandidaatti
Leena Piskosen sitryttyd valtion
eldkelautakunnan toimistopddlli-
koksi, on yksikon lakimieheksi ni-
mitetty varafuomari Jorma Kuru-
la.

ILMARINEN

Sosiaali- ja terveysministeritin va-
kuutusylitarkastaja, FK, Hillevi
Mannonen, SH! siirryi Ilmarisen
erityisasianruntrlaksi akruaaritoi-
men kehittdmi stehtiiviin 9.6.1991
lukien.

Helinei Nieminen

Anna-Liisa Virtanen

Leena Piskonen

a

Riitta Perttilci HanrutThrkkonen Hillevi Mannonen Jorma Kurula
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Throughout the industrial world,
statutory pension schemes are
facing pressures associated with
the structural changes in society
and in the economy. Reforms are
called for primanly lor economic
reasons. The economists seem to
be very partial to the model
emphasizing the individual's own
responsibility for providing for his
pension. In Europe, the former
British Conservative government
has gone furthest down this path
in proposing privatization ofthe
state earnings-related pension
scheme. The driving force behind
suggestions like these is, of
course, money, and the beliefthat
a system based on fully funded
pensions is the best-functioning
solution. Indeed in developing
countries, like Chile, as broadly
based funding as possible is
justificd because the counffies are
poor and need money. The same
applies to the fringe areas of the
former Eastern bloc.

However, as far as Finland
and other industrial countries are
concerne{ the architects ofthe
schemes have not found sufficient
grounds for introducing fully
funded schemes. On the contrary
the massive pension reserves have
also been viewed upon as a huge
risk. So, Finland settled for partial
advance funding. During the
active working career, the insured
person saves up part of his future
pension. Thc rest of the contri-
butions is directed to the pensions
ofcurrent retirees. This line of
thought has its roots in the age-
old tradition of the younger
generation providing for the older
one.

The Finnish statutory pension
scheme can very well serve as a
model for other schemes. Despite
the sometimes complicated and
highly detailed provisions, the
structure is lucid and the imple-
mentation cheap compared to
private plans. If we succeed in

retaining the basic features ofthe
scheme, withstanding outside
pressure, all ofus - and not only
the high-income earners - will be
able to look forward to a reason-
able pension, in spite of the
rcforms made during the years of
the economic depression.

Starting next year, short-term
employment in the private sector
will be covered by the employ-
ment pension acts. This was the
outcome of the assignment of the
working group headed by the
Managing Director of the Central
Pension Security Institute, Matti
Uimonen. According to the report
of the working group, short-term
employment will be covered by
the Freelance Employees'
Pensions Act and administered by
the Pension Fund for Performing
Artists. Short-term jobs in the
service olthe State or the munici-
palities remains uncovered, but
there are plans for extending the
scope ofpublic-sector acts to
include short-term employment.

The proposal means that the
waiting period of one month for
coverage by TEL will be abol-
ished and pension will start to
accrue from jobs of shorter
duration than one month. Similar-
ly, pension will also start to
accrue from contracts of employ-
ment of at least one month's
duration which do not fulfil the
earnings limit under TEL,
provided that the annual earnings
liom the employment represent at
least FIM 3,582, which will be
the new legislated lower limit for
coverage by the Freelance
Employees' Pensions Act.

Private households and the
persons employed by them as
child minders, cleaning ladies and
the like will also be aflected by
the new rules. Hereinafter, persons
employcd by private households
shall be insured under the
Freelancc Employees' Pensions
Act, irrespective of the length of

the employment.
The reform will concern

around 150,000 employees within
the fields covered by the Employ-
ees' Pensions Act, TEL, and
400,000 contracts of employnent,
which otherwise would have
fallen outside the scope ofthe
Act, will now be insured.

The year 1996 goes to history
as one ofthe best in the existence
of the Finnish employment
pension companies. The com-
bined result oIthe companies
amounted to a little over FIM 8
thousand million. Considering
that this represents as much as one
third olthe premiums wrinen
underTEL, there is good reason
for satisfaction.

The number ofpeople
insured for pension benefits
increased by around 30,000.
Strangely enough, the records
show no increase in the number of
self-employed persons, although
the general beliefis that self-
employment is gaining momen-
tum at the cost of employment.
The premiums written grew by l I
per cent. exceeding pension
expenditure by approximately one
fifth. The return on investments
was in the range of 7 per cent,
and counting in appreciations. as
much as I 1.3 per cent.

Admittedly, 1996 was a
record year. It should neverthe-
less, be borne in mind that the
good result was largely attribu-
table to the valuation differences
of bonds following the drop in
interest rates. In the future, new
investments in govemment bonds
will produce a much smaller
surplus, ifany. The difference
between market rates and the rate
on the liability deficit will be
much narrower than during the
peak years. So. solid expertise is
needed in the management of
investments in order to keep up
with the competition.

For the whole economy, the

drop in interest rates first and
foremost entailed a reduction of
the real interest rate. Ifviewed
solely in terms of the pension
reserves. the drop in real interest
rates means that the reserve funds
will cover an increasingly smaller
part of the pension commitments
made. On the other hand it is
important that the drop in interest
rates boosts investments and
therewith promotes job creation.
which would ease the pressure on
raising the employment pension
contribution.

During the yeal the em-
ployment pension companies
succeeded in strengthening their
solvency margins considerably,
because the surplus was more or
less entirely transferred to the
solvency margin. The solvency
margins of thc cmploymcnt
pension companies totalled
approximately FIM l3 thousand
million, which approaches the
level ofthe buffer needed under
the new rules governing invest-
ments. However, any larger-scale
investments in equities will
require much higher solvency
margins. Although the purpose of
the new rules was to encourage
investments in more risk-bearing
instruments, too much caution has
been exercised in the drafting of
them, and government bonds
continue to be practically the only
possible alternative.

Other challenges facing the
employment pension companies
besides those associated with the
investment operations include the
revision of the information
systems well ahead of the year
2000, the transition to the euro,
and the extension ofthe principle
olthe last pension institution to
the public sector institutions.

l'-iju Pttttottart

32

am lish Summary



PSStoimittaja:
Pirkko Jiitiskeliiinen

Toimituspdillikk<i
Marja-Liiisa Takala

Toimitusneuvosto:
Pirkko Jddskeldinen,
puheenjohtaja
Kimmo Eskola
Ir4ikael Forss
Riitta Heinonen
Riitta Korpiluoma
Keijo Kouvonen
Jukka Vainio
Marja-Liisa Takala
srhteeri

Elcike-Eetu on
mukava, joskus
hiukan circci vanha
herra vai rouvako
lienee, joka nimi-
merkkinsri anta-
masta suojasto
esittcici mieli-
piteitddn.

Layout:
Kristina lssakainen
Kannen kuvat:
Suomen Kuvapalvelu Oy
Olli Nieminen
Osoite
00065 Eldketurvakeskus
Puhelin (09) 1511
lnter-kotisivun osoite:
http://
www elaketurvakeskus.etk.fi /

32 vuosikerta
Tyoekike ilmestyy viiteni
numerona vuodessa

Vuosikerran hinta
70 markkaa

Helsinki1997
Martinpaino Oy

Tekopyhyyttek6...
Eetua on ruvennut drsyttiilntirin tekopyhyys, jolla yli viisikymppisten tyrissdoloon suhtau-
dutaan. 'Suurten iktiluokkien panosta tarvitaan' luki taas lehdessti oikein isoilla kirjaimilla.

Niinkcis se onkin. mietti Ectu. Naapurin Kalle, Eetun oiva kalakaveri, antoi rantatulilla
kahviteltaessa asiasta vallan toisenlaisen kuvan.

Ei Kalle Eetun osa-aikaiseksi kalakaveriksi alunperir.r halunnut. Vaan Kallen uusi -javiimeinen esimies, timA juuri ja juuri 30 triyttanyt insintiiiri tiesi. kuinka vanhoilta aijiltA
otetaan luulot pois. Kalle oli ajatellut liihteii oikein kurssillc, ettei uusi atk-vetoinen tuotan-
tovdline pAiisisi hiiikriiserniiin.

Mutta insindori sanoi ei: 'lnvestoinrme tulevaisuuteerl'. Nuorin kloppi liihti kurssille.
Kalle otti pahakseen. 'Tyoolojen parannusta. varhaiskuntoutusta tyokyvyn siiilyttiimi-

seksi', luki lehdessi. Vanhat ty<insi hiin osasi omasta ja nruitten miclestd eikd uusia annettu
tehdii. Tyopaikalla ei Kallen ntielestii rruu ollut vialla kuin se insino<iri.

Sitten iltana Inuutamana, kiireisimpritin aikaan, vanha kone levisi. Kalle oli vetovas-
tuussa ja hiilytti paikalle Villen. kotrcen oikkujen parhaan tuntijan. Kone yskdisi liikkeelle,
mutta silloin porhalsi paikalle jo insinocirikin.

Kalle oli hyvilliiiin, kun korjaushomr.na oli hoitunut nopeasti eiv;itkri tyrit seisoneet.
Insinoiiri niki asiat toisin: eiktj Kalle piir;iiii enii ttinriinkddn kanssa? Millii valtuuksilla
Kalle hrilytti Villen'l

Seuraavana piiiviinii Kallc haki brosyyreitd tutkiakseen, minkti ikriisenii voisi piiiistii irti
insinrioristii.

Kalle nrarssi insinoorin luo ja sanoi. ettri llihdcrr..jos irtisarrot, en tnuutcn. Elikeputkeen.
Iloinen hymy levisi insinoririn kasroille. sillii l,nrrnrirsihiin Kalle itsekin, etta...mutta

hyvi kun niiir.r kavereina erotaan...
Kalle ei ymmdrtdnyt. Hiin vihjailijoskus fiskarknorria sekoittaessaan, ettd sietdisi saa-

da koniinsri se insinciori.
Niinkuin saikin, henkisesti. Insinrjriri joutui toimitusjohtajan kiiskystd tekemtiiin tyoky-

vyn stii lyttiimissuunnitelutan koko lirnran v i i si kvntppisil le.
Eltike-EelLr
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