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YUELAKE A sisdlto

AJASSA
rvoeurrrunvRru
PERUSASIAT KUNNOSSA
Eldke-Sammon toimitusjohtajan Markku
Hyviirisen mukaan tyoelekeje{estelmdn pe-
rusasiat ovat kunnossa. Jos talouskehitys jat-
kuu hyviinii eikd muutakaan mullistavaa ta-
pahdu, muutoksia tyoeliikerintamalla ei endd
tehdd samaan tahtiin kuin viime 

"uosina.

Tytiryhmd selvitti
yksinkerta ista misma hd ollisuudet
TYONANTAJAMAKSUJEN I LMO ITUS-
JA MAKSULIIKENTEEN ONGELMAT I3
Suomessa on viime'ruosina pohditnr laajasti
sosiaaliturvan, verotuksen - mukaan lukien
pakolliset tyonantajamaksut - ja tytillisyy-
den yhteyksiii. Sosiaaliturvaamme moititadn
monimutkaiseksi ja tyonantajan maksu- ja
siihen liiffyvae ilmoitusliikennefta byro-
kaattiseksi ja tyoliiiiksi.

MARKASTA EUROON 16
Vuoden 1998 alussa valitaan maat, jotka tule-
vat mukaan EMUn kolmanteen vaiheeseen.
Vaikka Suomen osallistuminen siihen on vie-
ld epdvarmaa, valtiovarainministeno kiiyn-
nisti viime vuonna ns. EMU-projektin. Sen
tehtiiviiksi annettiin laatia kansallinen suun-
nitelma euroon siirtymiseksi.

CHILE _ UUSI SOPIMUSKUMPPANIMME 20
Suomen ja Chilen vdlinen sosiaaliturvasopi-
mus alleki{oitettiin maaliskuussa. Sen takia
eldketurvan yksityistiimisen edelliikiivijiinii
tunnettu Chile on tullut uudella tavalla kiin-
nostavaksi.

TAKAISINLAI NAUS MUUTTUU
MARKKINAEHTOISEKSI 3I
Eliikelaitokset ovat esitftineet STM : lle takaisin-
lainauksen korkojiirjestelyii. Sen on mddrd
muuttaa takaisinlainaus kilpailukykyiseksi yri-
tysten muiden rahoitusmuoto.jen kanssa.

PUHEENVUORO
POLIITTISTA POPULISMIA 4

2 Filosofian maisteri Juhani Kolehmaisen mu-
kaan edellisen Tytiel2ike-lehden kolumnisti
Risto E. J. Penui liin esittdmd uusi jiirjestelmii,
jossa olisi "pakollinen peruseldke ja itsera-
hoitteinen ansiosidonnainen osuus", tulisi tu-
levaisuudessa kansantalouden kannalta ny-
kyj?irjestelmiid halvemmaksi, jos sen ansiosi-
donnainen osuus olisi vapaaehtoinen. Mutta
silloin vain harvoilla olisi siihen varaaja kes-
kivertokansalaisen eldketaso romahtaisi pel-
kdksi kansaneliikkeeksi.

FAKTAA
ryorurryHT|0IDEN UUDET
VAKAVARAISUUSAANNOKSET 6
Ty<ieliikeyhtioiden vanha toimintapddoma-
sidnncisto ei ole pitkiiiin vastannut nykyisen
srjoitusympiiriston vaatimuksia. Vakavarai-
suuden mitoittamiseksi kehitettiin viime
\.uonna TEL-yhtion sijoitussalkun simuloin-
timalli, jolla voidaan tutkia, kuinka suurta
toimintapddomaa tarvittaisiin erilaisten sijoi-
tussalkkujen hallitsemiseen. Uudet toiminta-
pddomavaatimukset tulivat voimaan vuoden
alussa.

VANHUSIENVATAKUNTA 9
Suomi vanhenee. Ikdihmisten osuus vdesttis-
td kasvaa viiistiimiittii ainakin vuoteen 2020
asti. Tiitii pidetiiiin ongelmana siksi, ettei
vanhuksilla ndytd olevan muuta virkaa kuin
olla lastensa eldtettdvind. Mutta vanheneva
yhteiskunta ei ole pelkdstddn kielteinen asia.

YRITTAJAN YEL_TAKUUTUOTE 18
Lakisddteinen tydelAke on Suomessa takuu-
tuote, joka erityisesti yrittiijille osoitti yliver-
taisuutensa 199O-lulr-rn lamavuosina. Tir-
hansien yritysten ajautuminen konkurssiin
haihdutti niihin koofun varallisuuden, joka
samalla osoittautui kovin epdvarmaksi "eld-
keturvaksi".

TYOELA
TYOTT0

TUTKI'lTUA
KEILISA_ TUTENAMYYSAJALTA 10

Ansiosidonnaisilta tyottomyyspiiiviltii kart-
tuu tydelakefta ns. tyoelakelisiiii. Tyoel2ikeli-
sdn karttumasiiiinnoksiii laadittaessa oletet-
tiin pitkaaikaistyottomyyttd esiintyvdn har-
voin. Sitii, miten ansiosidonnainen ryofto-
myysaika on vaikuttanut ikiiiintyneiden tyti-
eldkkeen mddrddn, on selvitetty Eldketurva-
keskuksessa.

Kunta puolel la tutkittu
TYON UUDELLEENJAON VAIKUTUKSIA 24
Tyrillisyyden parantamiseksi etsitiiiin jatku-
vasti uusia keinoja. Yhtend osaratkaisuna on
pidetty tyon uudelleenjakamista.

TILASTOISTA POIMITTUA
Maksetuista elSkkeistd yli puolet
SUOMEN KOLMEEN
ETELAISEEN LAANIIN 26
Vuonna 1995 maksettiin tyo- ja kansaeliik-
keita 69,7 miljardia markkaa. Vuoden 1995
lopussa oli kaikkiaan yli 1,2 miljoonaa elik-
keensaajaa. Heidiin keskimiiiiriiinen kuukau-
sieldkkeensd oli noin 5 000 markkaa.
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ENGLISH SUMMARY

ELAKE-EETU

Vuosituhat vaihtuu
vai voitaisiinko lykitii

Vuosituhannen vaihtuminen kiehtoo ihmismieltii monella tavalla. Sii-
hen liittyy mieluisaa uuden odotusta ja mystistiikin muutoksen pel-
koa. Tietohallirurolle vuosituhannen vaihtuminen asettaa joka tapauk-
sessa todellisia haasteita.

Kun ensimmiiisi2i suuria atk-pohjaisia tietojiirjestelmid suun-
niteltiin, wosituhannen vaihde oli 40 - 50 vuoden piidss[. Vuosiluvun
merkitseminen kahdella merkillii siiisti silloin varsin rajallista
nauhatilaa ja oli perusteltu ratkaisu.

Ty<ieliikekortin numerossa, josta sosiaaliturvatunnuksen kautta
ketkeytyi nykyinen henkikitunnus, wosilukumerkinndn rajoitettuun
tilaan trirmdttiin nopeasti. Heti, kun tunnuksen piiriin otettiin koko
kansa, tdytyi ltiyfyii keino I 800-luwlla syntyneiden runnistamiseen ja
erottamiseen tietojenk?isittelyss?i I 9O0-luwlla syntyneistii. Ratkaisu
oli helppo, sill2i atk-ohjelmilla ei silloin laskettu ajanjaksojen pituuk-
sia yli vuosisadan vaihteen. Nyt tilanne on toinen.

Tyrieliikejnrjestelmiin suuria tietovarastoja niin eldkelaitoksissa
kui n Eliiketurvakeskuksessakin uudi stetaan parhaillaan monilta kes-
keisiltti osilta. Olisi erittiiin terkeiie saada uudistetut jiirjestelmiit niin
hyvissii ajoin kiiyttrion, ettei luosisadan vaihtumisen vaatimia
muutoksia olisi tarpeen tehdii vanhoihin jiirjestelrniin. Kysymys on
tuhansista, kalleista suunnittelupiivistd.

Vuosittaiset lainmuutokset, joita tyoeliikej dqestelrniiiin on tehty
ja tehdiiiin tulevaisuudessakin, ohittavat kiireellisyydessddn tieto-
j iirjestelmien laajat perusuudistukset. Tdllli hetkelliikin varustaudu-
taan viimeisen laitoksen periaatteen laajentamiseen julkisen puolen
eliikelaitoksiin. Niin ikii?in TEl-alojen lyhyiden tyosuhteiden eliike-
turva on luvattu panna kuntoon woden 1998 alusta.

Varsinkin viimeksi mainittu lainmuutoshanke kilpailee juuri niis-
tii suunnittelijatyripiiivistii, joita tarvitaan ruosituhannen vaihteesta
selvidmiseen. Tiimiin vuoksi on viilttiimiittintii, ettii lyhyiden tyrisuh-
teiden hoitamiseen loydetiiiin ratkaisu, joka on tietohalliruron puolella
pantavissa toimeen yksinkertaisesti. Sama vaatimus koskee liihivuo-
sien kaikkia muitakin lainmuutoshankkeita. Muutoin vuosituhannen
vaihtuminen muuttuu painaj aiseksi, josta toivoisi piiiiseviinsii irti.

Tyoeliikejiirjestelmdssd on totuthl panemaan toimeen mutkikkuu-
dessaan milteipii mitd vaan. Tiistii huolimatta on perusteltua aihetta
epnillii, ett'd vuosituhannen vaihteen siirtiiminen ei ehkii sittenkiiiin
onnistuisi. Ndin ollen toivomus maltista ldhivuosien uudistusten suh-
teen on syytd ottaa tosissaan.
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MARKKU HYVARTSEN mielesti Iama vahvisti ty6eliikettii
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erusastaunnossat
Eldke-sammon toimitusjohtaja Markku Hyvdrisen mukaan ty<ieldkejdriestelmd
joutui katsomaan Iaman aikana muuttuneita olosuhteita silmdstd silmddn. Hdn
antaa sopijaosapuolille korkean mainesanan siitd, ettd yhteisymmdrrys ltiytyi.

- Ty<ieldkkeen idea ei muuttunut Iaman aikana. Lama itse asiassa vahvisti
tyrieldkkeen asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa, Hyvdrinen korostaa.

Markku Hyviirinen siirtyi SDP:n puoluesih-
teerin teht'dvistd viime kesdnd Eldke-Sammon
toimitusjohtajaksi. Eliikeasioiden kanssa Hy-
vdrinen oli kuitenkin tdtd ennen tydskennelly
jo pitkiiiin. SAK:n sosiaalisihteerin ominai-
suudessa hiin oli mukana vuosien 1987 ja
I 990 eliikekomiteoissa. Tiimiin lisiiksi Hyvii-
rinen on osallistunut 1980-luvun puolesta v6-
I i stii liihtien tyoeliikej iirj e ste I m dn vars inai seen
hallintoon. Hdn on ollut muun muassa LEL
Tyoeliikekassan hallituksen puheenjohtaja,
Eliiketurvakeskuksen hallituksen jiisen ja Elii-
ke-Varman hallintoneuvoston.jdsen.

Hyv?irinen mycintdd, ettd hdnen niikokul-
mansa tyrieldkeasioihin on muuttunut. NAko-
kulman vaihdos on kuitenkin ollut helppoa.
Hyvdrinen tuntee sen pitk2in ja vakiintuneen
kaytennon, jonka mukaan tyoeliikejArjestel-
metoimii.

-Aktiivisen vaikuttajan ja kehittiijiin roo-
li on muuttunut toimeenpanijan rooliksi. Toi-
meenpanijan on otettava paljon enemmdn
seikkoja huomioon kuin yhden osapuolen
edunvalvojan.

Markku Hyvdrinen kertoo, ettd hdn ym-
miirtii2i atk-systeemien merkityksen parem-
min kuin aikaisemmin. Lainmuutokset vaati-
vat paljon tyotd ja aiheuttavat erilaisia kiiytiin-
non ongelmia.

- Aikaisemmassa roolissani tehtiin ensin
piiiitokset ja oletettiin, ettd atk-systeemit
pysryvat ne toteuttamaan. Nyt nden tilanteen
kafAnnon vaikeudet hieman selkeiimmin.
Juuri tiillii hetkellii on muistettava, ettd myos

vuoden 2000 ja euron aiheuttamat ongelmat
on ratkaistava.

Lama vahvisti tytielSkettd

- Suomalaisen tyoeliikejiirjestelmdn perus-
vahluus on se, ettd tyoeliike karttuu oman
tyon kautta riippumatta siitii, onko piiiillii lii-
turaita vai haalari. Koko tyotiitekevld vdestod
koskeva elike on vahva tekijii kansallisesti.
Jiirjestelmii on mycis koko kansantalouden
kannalta edullinenja tehokas, Hyvdrinen pai-
nottaa.

-Tyoeliike on asia, josta kannattaa pitiiii
huolta. Kysymyksessd ei ole pelkiistii?in jiir-
jestelmdn asia, vaan mycis ihmisten ja yritys-
ten asia.

Hyvfisen mukaan lama itse asiassa vah-
vi sti tyoelakej ii{ estelmiiii. Tehdyi stii leikka-
uksista huolimatta tyoelakkeen idea siiilyi en-
tisenii. Sijoitustoiminnan uudistaminen vah-
vistaa enti sestiiiin tydelakefl a.

- Laman aikana jouduttiin katsomaan suo-
raan silrniin muuttuneita olosuhteita. On annet-
tava korkea mainesana sille, ettti yhteisymmiir-
ryksessd pystyttiin tekemd^dn isoja ratkaisuja.
Sopimisen yhteiskunta niiyri mielestiini tiissii
hywin voimansa, Hyvdrinen kertoo.

Perusasiat kunnossa

mdn perusasiat ovat kunnossa. Jos talouskehi-
tys jatkuu hyviinii eikd muutakaan mullis-
tavaa tapahdu, hdn uskoo, ettii tyoeliikerinta-
malla ei endi tapahdu muutoksia samaan tah-
tiin kuin viime vuosina.

- Patkatoita tekevien ihmisten eldketurva
on selvd epdkohta, joka pitiiii ratkaista. Us-
kon, ettd tdmd ongelma saadaan hoidettua so-
pimusten mukaisesti rimin vuoden aikana.
Muita suuria uudistuksia ei juuri ole niiktipii-
ri ssii, si I lii sij oitustoimintaan j a organisatori-
seen asemaan liiffyvat muutokset aiheuttavat
yhtitiil le jo runsaasti tyot6.

Hyvdrinen pitiiii epiikohtana sild, ettd
osa-aikaeliikejii{estelmii ei toimi. Hdnen mu-
kaansa osa-aikaeldkkeellii voisi olla suuri
merk itys ti lanteessa, j ossa ikiiiintyneel lii tyo-
voimalla on vaikeuksia tyoelemassa ja jossa
on paljon pitkiiaikaistyottomia. Hyvirisen
mielest6 piiiiasiallinen ongelma on siind, etld
jostain slystd Suomeen ei ole syntynyt osa-
aikaeliikkeitii palvelevia tyomarkkinoita.

Hyvdrinen kertoo ylliitryneensd mytintei-
sesti siitii, miten yritykset ovat olleet kiinnos-
tuneita tydlrykya ylliipitiiviistii toiminnasta.
Han pitaa ndissd merkeissii jlirjestettyjii asia-
kastilaisuuksia hyodyllisinii.

-Tuntuu, ettii tiimii asia saa ilmaa siipien-
sd alle. Valitettavasti lama hautasi alleen
1980-luvun lopussa kiiynnisteqm edellisen
kampanjan. TYKY-toiminnalla voi olla suuri
vaikutus myos tyoelamin sisdiseen ilmapii-
riin ja tiitii kautta sairastawuteen ja eliikkeel-
lesiirtymishaluihin.
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Eldke-Sammon
p6yta on puhdas
Markku Hyviinsen siirryminen
Eldke-Sammon toimitusjohtajak-
si ei tapahtunut helpoissa olo-
suhteissa. Myris julkinen sana
seurasi vuosi sitten tiiviisti yhtion
asioita. Hyvdrinen kuvaa Eldke-
Sampoon tuloaan kahden oudon
kohtaamisena. Uusi toimitusjoh-
taja ja henkikikunta eivdt tunte-
neet toisiaan.

- Kysymys oli varovaisesta
tutusfumisesta. Kun sitten ollaan
tutustuttu, en ole kokenut min-
kddnlaista varautuneisuutta. Liik-
keelle liihdettiin puhtaalta poy-
diiltii. Asiat ovat menneet itse asi-
assa paremmin kuin saattaisi olet-
taa.

- Ymmdrrdn hyvin henkil<i-
kunnan viimekevdisiS tuntoja. Ih-
miset pelkdsiviit tyopaikkojensa
puolesta. Menneitd on turha kai-
vella. Ny keskitymme tyonte-
koon, Hyvirinen painottaa.

Arvot puntarissa

Markku Hyvdrinen pitiiii Eliike-
Sammon vahvuutena monipuo-
lista asiakaskuntaa. Asiakaskun-
nassa on suuria yrityksid, mutta
yhticitii leimaa erityisesti sen asia-
kaskunnan pk-valtaisuus. Tdmd
antaa oman sdvynsd yhtirin
otteelle.

Hyvdrinen kertoo, ette Ela-
ke-Sampo on kiimittdnyt eri-
tyistd huomiota palveluyrirysajat-
teluun. Hdnen mukaansa Eldke-
Sammon neuvontapalvelujen
saama laatusertifikaatti osoittaa.
ettd rnycis tuloksia on saatu ai-
kaan. Tdhdn liiryy liiheisesti se,
ettA henkikikunnan koulutukseen
on kiinnitetty paljon huonriota.

Kdyrnme parhaillaan myos
arvokeskustelua, jonka perus-
teella hahmotamme tulevaisuutta
ja yhtion toirnintapolitiikkaa, Hy-
vdrinen kertoo.

EI6ke-Kansan
perinnrinjako
aiheuttaa !isdtditd
Eldke-Kansan selvityspesdstd
siirtyneet eliikkeet ovat aiheut-
taneet Eldke-Sammolle lisetoite.
Selvityspesdsta siirtyivAt kaikki
YEl-eliikkeet ja noin 55 pro-
senttia TEL-eliikkeistii. Yhteensii

noin 21 000 eldkkeensaajan
eliikkeiden maksatus siirtyi El2i-
ke-Sampoon.

Hyvdrinen kertoo, ette EIA-
ke-Kansan kantojen siirto on ta-
pahtunut aikataulun mukaisesti.
Hdnen mukaansa tilanne alkaa
olla selvd woden loppuun men-
nessd.

- Suuria ylliityksiii ei ole tul-
lut vastaan, mutta paljon tyotii on
vield edessd, kertoo Hyvirinen.

Myris sijoitustoimintaan teh-
dy't muutokset aiheuttavat lisd-
ponnisteluja eliikeyhtiriissii. Hy-
vdrisen mielestd muutokset sel-
keyttiiviit yhtioiden asemaa sekd
taloudellisesti etld organisatori-
sesti. Hdn muistuttaa kuitenkin,
ettd muutosprosessi on vield kes-
ken muun muassa hallintopaketin
osalta.

- Tyonantajat ovat seuran-
neet hyvin tarkkaan sijoitustoi-
mintaan liittyviii asioita. Pk-
yrityksille ei ole samanlaisia
mahdollisuuksia kayftjiii ulko-
maisia rahoituskanavia kuin suu-
rilla yrityksillii. Trimiin vuoksi on
selvdd, ettii niitii kiinnostaa se,
miten oma eltikeyhtid voisi
osallistua rahoitushuoltoon.

Hyvdrinen ei niie yhtioiden
srjoitussalkkujen painottumista
valtion joukkovelkakirjoihin si-
ndnsd suurena uhkatekijrinii.

- Jos Suomen valtio ei pysty
maksamaan velkojaan, ei taalla
menesty minkddnlainen tuotan-
nollinen toiminta. Sijoitustoimin-
nan uudistaminen kuitenkin sel-
keyttiiii tilannetta, sillii ryoeleke-
jii4estelmiin tarkoitus ei ole lai-
noittaa Suomen valtiota vaan
elinkeinoeldm66.

KIMMO NORRMEN
Elciketun'akeshrksen

tiedottaja
Kna:

Jouko Laitinen

a

Vaikka olen varma siitii, ettii Ris-
to E.J. Penttilii viime Tyoeliike-
lehden kirjoituksessaan oli tar-
koituksenmukaisen demagogi-
nen, en voi olla hiimmiistelemiittd
sitii tarkoituksenhakuisuutta ja
pinnallisuutta, joka huokui kir-
joituksen joka riviltii. Kirjoituk-
seen ei oikeastaan kannattaisi
vastata. Se kyllZi puhuu itse puo-
lestaan ja kertoo kirjoittajasta ja
hdnen asenteistaan riittiiviisti
koko lukijakunnalle. Olo on ar-
tikkelin luethra kuin entisellii
veistonopettajalla, jolle veisto-
hommissa kelvoton oppilas tuo
tekeleensd korjattavaksi. Opetta-
jan ei auta muuta kuin todeta:
"Tiitii ei voi ko{ata. Pitiiisi tehdii
kokonaan uusi."

Penttilii aloittaa juttunsa rii-
viikiisti toteamalla, ettii TEL-jiir-
jestelmii on liian kallis ja moraa-
liton ja ettei se toimi. Viiitteensii
tueksi Risto E.J. Penttilii turvau-
tuu vanhaan politrukin kikkaan.
Hdn rinnastaa asioita, joilla ei ole
tekemistd toistensa kanssa, ja te-
kee p?iiitelmiii, joita lukijan on
vaikeaa ellei mahdotonta tarkis-
taa.
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Poliittista populismia
JUHANI KOLEHMAINEN

Filosofian maisteri

Laskemalla yhteen maksut
koko tytieliimiin pituudelta, hiin
antaa ymmiirtiiii, etrd maksujen
sunma vastaa loftopottia ja on
saatavaan etuun ndhden kohtuu-
ton. Siri hiin ei kerro, ettii eliike-
turvan rahallinen arvo vakuute-
tulle on paljon enemmdn kuin lot-
topotti ja maksettava eldke on pal-
jon suurempi kuin vain pddoman
korot.

Tosiasiassa TEL-j iirj estelmii
on hyvin oikeudenmukainen ja
kohtuullinen. Sen tavoitteena on
turvata eliikkeenii kohtuullisen
toimeentulotason siiilyminen kai-
kille ikiinsii ansioty<itii tehneille
tai tydssiiiin invalidisoituneille
kansalaisille sekii kuolemantapa-
uksen sattuessa heidiin perheil-
leen.

Jd{estelmiin alkaessa 1962
sille siiiidettiin pi&ii vuosikym-
menien pituinen voimaatulovai-
he, jotta kansantaloudella olisi ai-
kaa sopeutua jii{estelmiin aiheut-
tamiin kustannuksiin. Tiinii aika-
na maksut ovat kohonneet asteit-
tain kohti tasapainotilaa, johon
olemme vield matkalla. Valitetta-
vasti maksupainetta on lis?innyt
takavuosien raju inflaatio, joka on
verottanut kohtuuttoman osan
maksuista eldkkeiden ostoarvon
siiilyttiimiseen.

On totta, etri osa eliikkeiden
rahoituksesta jiiii tuleville polvil-
le. Vastaavasti nykypolvi rahoir
taa edellisen veteraanipolven
eliikkeitii. Eldketurvasta siiiidetti-
essd pidettiin oikeudenmukaisena
ja kohtuullisena, etEi tytreliike
maksettiin kaikille jirjestelmiin
voimaantullessa tyoeliimiissii ol-
leille. El2ikkeet olivat ensimmdi-
sind vuosikymmenind tavoite-
tasoa alempia, mutta selvdsti kor-
keampia, mihin tuon polven mak-

sut olisivat riittiineet.
On ilmeistd, ettii Risto E.J.

Penttiliin uusi jiirjestelmd, jossa
olisi "pakollinen peruseldke ja
itserahoitteinen ansiosidonnainen
osuus", tulisi tulevaisuudessa
kansantalouden kannalta nykyjiir-
jestelmiiii halvemmaksi, jos sen
ansiosidonnainen osuns olisi va-
paaehtoinen. Silloin vain harvoil-
la olisi siihen varaaja keskiverto-
kansalaisen eldketaso romahtaisi
pelkiiksi kansaneldkkeeksi. Jos
taas ansiosidonnainen osuus olisi
pakollinen ja tasoltaan TEL-jiir-
jestelmiiii vastaava, kokonaiskus-
tannuksissa ei olisi eroa. Valtava
ero olisi sen sijaan rahoitustavas-
sa ja kansantalouden mahdolli-
suudessa sopeutua muutokseen.

Asiallisesti ottaen eHketur-
van kokonaiskustannukset miiii-
riiytyviit eldkemenon eli eliiketa-
son ja eldkeliisten miidriin mu-
kaan. Jiirjesteknnlln ja sen rahoi-
tustaval la on kokonaiskustannuk-
siin suhteellisen v[hdinen merki-
tys. Sen sijaan niillii on olennai-
nen merkitys hetkellisiin kustan-
nuksiin ja kansantalouden sopeu-
tumiskykyyn. Tiissii suhteessa
TEl-jiirjestelmd on onnistunut
erinomaisesti ja olennaisesti pa-
remmin kuin useimmat muut eu-
rooppalaiset eliikejiirjestelmiit.

Kun ilmeisesti Penttiliillii-
kdiin ei olisi sisua jiittiiii nykyisiii
el?ikkeitii maksamatta, merkitsisi
hiinen kaavailemansa muutos su-
kupolven ajan sekd maksussa ole-
vien eliikkeiden ett'd ryrissii olevi-
en tulevan oman eldkkeen saman-
aikaista rahoitusta. Tiimii romah-
duttaisi nopeasti kansantalouden
kilpailukyvyn ja johtaisi meid6t
ennen ndkemdtttimddn tytitto-
myyden syoksykierteeseen. Ta-
vallisen palkansaajan kannalta

Penttiliin malli merkitsisi huikea-
ta lovea nettopalkkaan.

Tulevan polven kannalta vie-
lii edellist?ikin tiirkeiimpi seikka
on, ettii eliikejiirjestelmdn asteit-
tainen voimaantulo ja siihen lii
tetty takaisinlainausjiirjestelmd
on mahdollistanut kansantalou-
den sopeutumisen eliikej[rjestel-
mdiin ja turvannut osaltaan men-
neiden vuosien valtavan kasvun,
joka on ollut edellytyksenii nyky-
tasoiselle hyvinvoinnille eliikkei-
neen.

Takai s in I ai nau sj iirj e stelmii
pakotti elinkeinoeldmiin otta-
maan huomioon elikekustannuk-
set oikeaan aikaan eldketurvan
muodostuessa ja tehostamaan toi
mintaansa niitd vastaavasti, mutta
piti samalla pddoman tiukasti
suomalaisissa yrityksissii niiden
tiirkednd kasvualustana.

Penttilii on oikeassa siin6,
ett'i vakavaraisuussddnntikset kai-
pasivat ulkoisten olosuhteiden
valtaisan muutoksen my6tii tar-
kistusta, mikii sittemmin on myris
tapahtunut. Aiempi konservatiivi-
nen sijoituspolitiiklca ja tiukat tu-
vaavuusnorrnit pelastivat kuiten-
kin vakuutusyhtidt ja sen mukana
TEl-jiirjestelmiinkin I 990-luvun
alun syvimmiiltii kriisiltii. Ne on-
gelmat, joihin eriiit yhtirit sortui-
vat, j ohtuivat turrraavuusmdiirdys-
ten laiminlytinneistd tai piiuaa-
mattomuudesta.

Penttili on huolissaan koti-
maisten p<irssiyhtitiiden suoma-
laisomistuksesta, kuten oikein
onkin. Tiimii ongelma ei kuiten-
kaan ole eliikejiirjestelmdn rat-
kaistavissa. Turvaavuus edellyt-
tiri, etti laaj enevakin osakesij oi-
tus hajaantuu mahdollisimman
moniin yhtiriihin. Nein ajattelevat
mytis ulkolaiset eliikesijoinajat.

Suomalaisomistuksen pelastami-
nen edellyniiisi suuria omistuksia
joissakin yhti<iissii, mikii lis[isi
sijoitusriskiii kohtuuttomasti.

Itse asiassa Penttildn pitiiisi
olla erinomaisen tyytyviiinen
TEl-yhtitiiden viimeaikaiseen
stoituspolitiikkaan. Voimakkaas-
ti Eurooppaan suuntautuneena
EMU-kannattajana hiin tieldnee,
ettii eliikejiirjestelmdn sijoinrkset
valtion obligaatioihin ja tiistii joh-
tuva valtionvelan rakennemuutos
ovat olennaisesti tasoittaneet Suo-
men tietd Euroopan yhteiseen ra-
hajiirjestelrniiiin. Itse en pidii eri-
tyisen hyviinii TEl-varojen suun-
tautumista valtion velan rahoituk-
seen.

Parempi olisi ollut, jos tiimii
pdiioma olisi osattu hyodynt?iii
kansantalouden kasvua ja tytilli-
syyttd tukevaan yksityiseen in-
vestointitoimintaan. Kun kyryr-
tiii ei ollut, sijoitukset obligaatioi-
hin ovat kuitenkin olleet sekd
kansatalouden ettii TEl-jiirjestel-
mdn kannalta parempi vaihtoehto
kuin Penttiliin haikailema kasino-
peliin helposti johtava suurisuun-
tainen osakesijoitus.

Penttiliin kolumnin lukijalta
ei jiiii huomaamatta, ettei nykyi-
nen tyoeliikejiirjestelmii ole hii-
nen mieleensii. Se ei kuitenkaan
tee jiirjestelmdstd huonoa ja hei-
kosti toimivaa. Sen takia ei myos-
kdin kannata ruveta muuttamaan
hyviiii ja toimivaa jtirjestelmiiii.
Pinnallisesti ja yksinkertaistaen
on helppo maalata parempaa tule-
vaisuutta, kun ei itse tarvitse vas-
tata muutoksen seurauksista eiki
muutokseen tarvittavasta vallasta
ole tietoakaan.
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Vuoden { 997 alusta voimaan tulleessa tytieliikkeiden
rahoitustekniikan uudistuksessa poistettiin vanhaajiiriestelmiS vaivannut laskuperustekoron ja maksutasonvilittin riippuvuus. Pilkalli aikaviililli maksutasolla ja
sijoitustuotoilla on kuitenkin edelleen selvi yhteys.
Mita paremmin rahastoidut varat tuottavat, siti vihemmdn
maksua on tarpeen nostaa. Varoille tulisi niin ollen saada
mahdollisimman hyvi tuotto.

Ymmdrrettdvaa kf/lle, sellaisia sijoituksia ei
ole, jotka ilman mink?iiinlaista riskid antaisivat
suurimman mahdollisen tuoton. Sijoittajia on
erilaisia. Ne, jotka kaihtavat kaikkea riskiii,
joutuvat bryfymiiiin markkinoilla matalim-
paan tuottoon.

Tyoeliikkeitii varlen rahastoiduilla varoilla
on suuri yhteiskunnallmen merkitys. Ne ovat
periiisrr pakollisesta vakuutuksesta, ja niiden
tarkoitus on turvata myrihempiiii eliikkeiden
makua. Spekulatiiviset sijoitukset, joihin liit-
tyy olennainen riski varojen menettzimisestd, ei-
vdt siten sovi tyrieliikeyhtirille.

Lopulliset ja pysyviit menetykset ovat
kuitenkin vain yksi sijoitusriskien ilmenemis-
muodoista. Yksittdisen sijoituskohteen arvo
saattaa luonnollisesti alentua pysyviistikin,
mutta usealle kohteelle on luonteenomaista
arvoj en voimakaskin heilahtelu lyhyellii aika-
viilillii. Jo tiimA heilahtelu on sellainen riski,
j osta sij oittaj aa palkitaan paremmilla tuotto-
odotuksilla, mutta joka aiheuttaa myris ongel-
mla.

Helsingin pcirssin hintatasoa mittaava
HEX-indeksi aleni vuosina 1990 - 1992 mil-
tei kolme neljdnnestd, ja nyt se on alimpaan
tasoonsa ndhden noin kuusinkertaistunut.

Sijoittaja, joka pys[y eliimiiiin rillaisten
vaiheiden yli, saa pitkiin aikaviilin korkean

keskituoton muodossa hyviin palkinnon. Ty<i-
elakeyhtioiden vdhdiset, erilaisiin olosuhtei-
siin perustuneet riskipuskurit ovat tdhdn asti
estdneet niite kayftiimiistli niiitii mahdolli-
suuksia sijoitustoiminnassaan eldkejiiq'estel-
miin hyviiksi.

Vastuu eldkkeistd

Ty<ieliikeyhti<i<in kertyneestd omaisuudesta
karkeasti 95 prosenttia on kattamassa sitd vas-
tuuta, joka yhtidllii lain mukaan on nykyisten
ja tulevien eldkkeensaajien eldkkeistd. Tiimii
vastuuvelka ei jousta vastuuta kattavan omai-
suuden arvojen ja tuottojen mukana.

Kurssilasku, korkojen nousu tai muu vas-
taava tekijii voisivat viedii yhtion varallisuu-
den kAyviin arvon eldkkeistd aiheutuvaa vas-
tuuta pienemmiiksi, ellei yhtirin taseessa olisi
vastuuvelan lisiiksi myos toimintapdiomaa,
j oka puskuroi heilahtelula.

Kuvio I havainnollistaa toimintapdd-
oman kdyttdytymistii. Yhtion vastuuvelka
kasvaa vakaasti luosi vuodelta. Toimintapiiii-
oma muuttuu huomattavasti epiisiiiinnrillisem-
min: Huonojen vuosien jaksoina se pienenee
kasvaakseen taas seuraavina hwinii r,uosina.

Toimintapdtioman
mitoittaminen
Jo monta wotta on ollut selvdd, ettei tydelii-
keyhtioiden vanha toimintapddomasddnnrist<i
vastannut nykyisen sijoitusympiirist<inja yhti-
<iiden sijoitusrakenteen muuttumisen muka-
naan tuomia vaatimuksia.

Vakavaraisuustarpeen mitoittamiseksi
tehtiin ryrieliikejiirjestelmiissd r,uoden 1996
aikana paljon tutkimustyotii. Avainasemassa
tiissii oli Ilmarisessa matemaatikkona toimi-
van Antero Ranteen kehittiimii TEl-yhti<in si-
joitussalkun simulointimalli, jolla voidaan
tutkia, kuinka suurta toimintapddomaa tarvit-
taisiin erilaisten sijoitussalkkujen hallitsemi-
seen.

Kun uusista toimintapddomavaatimuksis-
ta oli piiiisty sopimukseen, ne ehdittiin vield
saattaa lainsiiiidiinnon muotoon ennen woden
1996 piiiittymistd. Ratkaisun toimiruudesta
saadaan luonnollisesti varnuus vasta pitkdn
ajan kuluessa, mutta tdhdn mennessii kaikki
viittaa siihen, ettd on onnistuttu ottamaan
huomattava askel oikeaan suuntaan.

Pelkillii toimintapddomavaatimuksilla ei
mit?i2in pysfyte puskuroimaan, ellei niiden
tiiytteeksi ole myos toimintapddomaa. Vuo-
denvaihteen lainmuutos sisiilsi ratkaisun

6

r-r-.] tTl r-rl



Kuvio 1. Esimerkki toimintapdiioman kehityksestii

myos t?ih?in kysymykseen, ja sen osana s66-
dokset toimintapddomaa vastaavan varalli-
suuden omisfu ssuhteista.

Uudet toiminta-
pd6omavyrihykkeet
Uuteen toimintapdiomasiiiinnostoon liitlyy
useita erilaisia rajoja. Kuviossa I kahden
ylimmiin viivan vdlissd on toimintapddoman
tavoiteryohyke. Tavoiteryohykkeen yliiraja
on mitoitethr vakuutusyhticilain kohtuusperi-
aatetta seuraillen siten, etta sita suurempaa
toimintapddomaa ei endd voi perustella sijoi-
tusriskien halliruran tarpeilla.

Jos yhtion toimintapddoma sdilyy tavoi-
teryohykkeellii, yhtio voi paattaa kohtuullisen
vapaasti, katsooko se vakavaraisuutensa ole-
van edelleen kohentamisen tarpeessa vai onko
aika suunnata ylijiiiimiiii suuremmassa
mittakaavassa vakuutuksenottajille asiakas-
hyvityksinii. Jdrkevisti kiifteytyva yhtio jiit-
tdd tavoitevyohykkeelliikin suuren osan yli-
j iiiimiisriidn toimintapiiiiomaan. Tiilli vyrihyk-
keelli on kiinnitettiivii huomiota sekii koh-
tuusperiaatteeseen etta turvaawusperiaattee-
seen.

Alin kuvio l:n kolmesta toimintapdd-
omarajasta on nimeltddn vakavaraisuusraja.
Jos yhtiollii on tdmdn verran toimintapdd-
omaa, on jokseenkin mahdotonta, ettd se
kaikki kuluisi sijoitustappioihin vuoden kulu-
essa. Liikkumavaraa ei kuitenkaan ole, ja
turvaawusperiaate on tdssd vaiheessa ensisi-
jainen.

Vakavaraisuusraj an ja tavoiterryohykkeen
alarajan vdlissd lainsiiZidiinto rajoittaakin
mahdollisuuksia siirtiiii tuottoja asiakashyvi-
tyksiin, ja velvoittaa kiinnittiimii?in piiiihuomi-
on yhticin vakavaraisuuden parantamiseen.

Kuvio 2 havainnollistaa tarkemmin sitd
liikkumavaraa, joka tycieliikeyhtirillii on eri
ryohykkeillii. Yhtioiden yhteisiin laskuperus-
teisiin on rakennettu kuvion vinoa viivaa vas-
taava standardimenettely. Vakavaraisuusrajal-
la kaik:ki ylij ii2imii kaytetiiAn vakavaraisuuden
hyviiksi. Tilanteen parantuessa hyvityksiin
siirrettdvd osuus kasvaa ja saavuttaa tavoite-
lyohykkeen alarajalla 25 prosentin tason. Ta-
voiteryohykkeellii hyvityksiin siirrettivd
osuus kasvaa edellen, kunnes tavoitelryohyk-
keen yliirajalla koko ylijiiiimd menee asiakas-
hyvityksiin.

Eri yhtitit saattavat kuitenkin arvioida nd-
kymiZi2in eri tavalla, ja yhti<ikohtaisiin perus-
teisiin on mahdollisuus, kunhan ei mennd ku-
vion oranssille alueelle ja noudatetaan jonkin-
asteista johdonmukaisuutta.

Vakavaraisuusrajan alapuolella on useita
muita rajoja, joiden alittamisesta koituvat seu-
raukset muodostuvat sitd ankarammiksi, mitii
alemmaksi toimintapddoma vajoaa. Tdmi on
kuitenkin alue, jolle hyvin hoidettu yhtiti ei
saisi ajautua.

vuosi 1 vuosi 2 vuosi 3 vuosi 4 vuosi 5

Vastuuvelka Toiminlapaaoma

I

Kuvio 2. Y[j niimiin keftd hyvityksiin j a toimintap iiiiomaa n

Yl6raja

Tavoite-
vyohykkee
alaraja

Vakavarai-
suusraja

n

SAAI6mahdollisuus tavoitevyohykkeen alarajalla:
toimintapddomaan 100"/" - 50"/o
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Toiminta-
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toimintapddomaan



Riippuvuus sijoitussalkusta
Kun eri omaisuuslajien riskit ovat kovin erilai-
sia, on sekd Suomessa ettd ulkomailla jo pit-
kddn keskusteltu siita, eiko myos toimintapiiii-
omaraj oj en tulisi riippua yhtion sij oitusraken-
teesta.

Tdllainen ratkaisu valittiinkin ty6eleke-
yhtioiden uusia vaatimuksia suunniteltaessa.
Vakavaraisuusraja, jonka monikertoina muut
rajat lasketaan, miiiiriiytyy yhtion sijoitusja-
kaumasta siten, ettd miti suurempia heilahte-
luja sijoitusomaisuuteen voidaan odottaa lit-
tyviin. sitii korkeammalla ovat myos rajat suh-
teessa vastuuvelkaan. Tiiltii osin TEL, jota
usein moitiskellaan konservatiivisuudesta, on
uusine sddnnriksineen edell2ikiivijiin asemas-
sa.

Rajojen taso
Vuoden I 995 piiiittyessa ryoelekeyhti<iiden si-
joitusjakaumat olivat vielii kohtuullisen kesy-
jii. Jos uudet sddnnokset olisivatjo tuolloin ol-
leet voimassa, vakavaraisuusrajat olisivat ol-
leet noin 4 prosenttia vastuuvelasta.

Yhtioiden sijoitussalkut ovat tuosta ajan-
kohdasta kuitenkin jo muuttuneet, osaksi uu-
sien sijoitusten myotii ja osaksi sen takia, ettd
porssikurssit ovat nousseet ja niiin nostaneet
osakkeiden osuutta sijoitussalkuissa.

Jos uusi siiiinnost<i olisi luoden 1996
piiSttyessii ollut jo voimassa, yhtiiiiden vaka-
varaisuusrajat olisivat olleet l-2 prosenttiyk-
sikkciii korkeampia. Kannattaakin tutkia tar-
koin yhtioiden vuosikertomukset tilikaudelta
1996. Oletettavaa on, ettd useat yhtiot selosta-
vat vakavaraisuustilanteensa myos uusien
sddnnosten mukaan, vaikka ne eiviit vielii ol-
leetkaan voimassa tilikauden I 996 piiiittyessii.

Uuden kulttuurin tarve
Uudet vakavaraisuusvaatimukset edellyttiiviit
monilta osin uutta kulttuuria. Tdmd koskee
mycis tiedottamista.

Jos yhticit hyodyntiiviit sijoitustoiminnas-
saan parantunutta vakavaraisuttaan, niiden si-
joituksiin ilmaantuu nykyist2i enemmdn hei-
lahtelevaa, mutta pitkiillii aikaviilillii hyvin
tuottavaa omaisuutta.

On normaalia, ettii sijoitustoimintaan si-
siiltyy sekii hyviii ettii huonoja aikoja. Viiistii-
mAfta tu[aan niikemiiiin jaksoja, joina on voi-
massa asiakashyvityksiin ja voitonjakoon
kohdistuvia rajoituksia, ja jaksoja, joina toi-
mintapidomat ovat tukevasti tavoite\,yohyk-
keellii. Yksittiiisten sijoitusten laita on sa-
moin: tihdn asti on ollut valtakunnallisten
Iehtien kriteerien mukaan uutinen, jos
ryoeliikeyhtirin yksitt'disen sijoituksen arvo
laskee. Uutinen ei ole ollut, jos sen arvo myri-
hemmin palaa parempien aikojen mycitii.

Kummankaan ei itse asiassa pitiiisi olla
uutinen, vaan jotakin mitd asianmukaisesti
haj autetussa sijoitussalkussa vdistdmdttd ta-
pahtuu, kun yhtiot hyodyntiiviit parantuvaa
vakavaraisuuttaan sellaisella taval la, j oka on
eldketurvan rahoituksen kannalta pitkiillii ai-
kaviili I lii j iirkeviiii.

JAAKKO TUOMIKOSKI
Va ku u t u s o s a k ey h t i d I I m a r i s e n

ahuaarijohtaja
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\'ANHUSTEN
\'ALTAKUNTA

Suomi vanhenee. lkiihmisten osuus viesttisti
kasvaa viistimatta ainakin vuoteen 2O2O asti.

Tata pidetiin ongelmana siksi, etti vanhuksilla ei
niytd olevan muuta virkaa kuin olla lastensa

eldtettivinS. Vanheneva yhteiskunta ei
kuitenkaan ole pelkistiiiin kielteinen asia - edes

taloustieteilijtiiden kovissa kuvioissa.

Tilastokeskuksen mukaan 65 luotta tiiyttiinei- dollisuuksia vaikuttaa elatussuhteeseen.
denosuusvdestcistionnykyisinjossakin l4:n Opiskeluaikoja voidaan lyhentiiii. Onnistu-
ja l5:n prosentin viilillii. Vuonna 2020 heit?i neella terveydenhoidolla tyok) {fttomy}tta
on 22 prosenttia vdestristd. Tiillii hetkellii van- voidaan vdhentdd. Jos ihmiset ovat entistd ter-
huksia on viihiin yli puolet alle 20-vuotiaiden veempii ja eldvdt entistd pitempddn, virallista
miiiiriistii. Vuonna 2020 nuorten ja vanhojen vanhuuseldkeikiiii voidaan korottaa.
ikiiluokat ovat suunnilleen samansuuruisia. Hankalin ongelma taitaa kuitenkin olla

75 vuotta tiiyttiineitii on nyt kuutisen pro- se, ettd tyottrimyys niiyttiiii muuntuvan suh-
senttia vdestristd. Vuonna 2020 heitii on noin dannekysymyksestd rakenteelliseksi, ts. ih-
yhdeksiin prosenttia. Niin sanottujen vanho- mistyrin tarve vdhenee. Tiiystyollisyystavoite
jen vanhusten eli 85 vuotta tdyttdneiden osuus on pikku hiljaa hiivinny poliittisesta retorii-
vdest<irstd on tiillii hetkellii noin yksi prosentti. kastakin. Jos kehityssuunta todella on tiillai-
Vuonna 2020heitnon kaksi prosenttia. nen, ei muillakaan vaikutuskeinoilla ole pal-

jon merkitysta. Mita me teemme yhii kas-
vavalla joukolla tytikuntoista vdked, ellei tyo-

Huoltosuhde ia elatussuhde eliimii heitii tarvitse?

Huoltosuhteella tarkoitetaan lasten ja vanhus-
ten suhdetta tyriikiiisten kansalaisten luku- HuOltOSUhteen'harha'
mddrddn. Vuodesta 1960 liihtien lasten osuus
on Suomessa pienentyny ja eliikeikiiisten Olettakaamme nyt kuitenkin koemielessd,
osuus puolestaan kasvanut. Lasten ja vanhus- efta ryott6mlysongelma saadaan jollakin ta-
ten mddrdt ovat siis tasapainottaneet toisensa, valla hallintaan. Eihiin varmuudella tiedet6,
joten huoltosuhde on meillii pysyny't varsin mita pitkalle teknistynyt yhteiskunta tulevai-
edullisena kolmisenkymmentd ruotta. suudessa ihmisiltii edellyttiiii. Tyottomyys-

Huolet alkavat oikeastaan vasta vuonna ongelma voi poistua tai ainakin lieventyd esi-
2010, jolloin suuret ikdluokat ovat eldkeiissd. merkiksi paremman koulutuksen ja tyon oi-
Nykyisin meillii on yksi huollettava kahta tyo- keudenmukaisen jakamisen arulla.
ikiiistii kohti. Vuonna 2020 yksi tyoikiiinen Silloin ongelmaksi jii2i tyoelaman ulko-
joutuu kustantamaan runsaan puolentoista puolella olevien vanhuuseldkeldisten midrd.
huollettavan elatuksen. Miten pitiiisi suhtautua epdedullisemmaksi

Laajempi kdsite on elatussuhde. Sillii tar- muuttuvaan huoltosuhteeseen?
koitetaan kaikkien tyrieliimiin ulkopuolella Termi huoltosuhde on kuitenkin hiukan
olevien, eli lasten, opiskelijoiden, tyottomien harhaanjohtava. Se on kiiytttikelpoinen tun-
ja vanhusten, suhdetta aktiivivdestrin mdd- nusluku, mutta se antaa helposti sellaisen vai-
rddn. Elatussuhde niiyttiiii paljon hurjemmalta kutelman, ettd tyrissdoleva sukupolvi todella
kuin huoltosuhde, sillii aktiivi-ikiiisistd suo- maksaa joutilaiden vanhusten luksuseldmdn.
malaisista on t?illii hetkellii vain nelisenkym- Asia ei tietenkiiiin ole ndin. Nykyisin tyossii-
mentd prosenttia tyossii. olevat eivdt olc itse rakentaneet sita tek-

niikkaa eiviitkii kerdnneet sitd kansallisvaral-
lisuutta. joka on heiddn hyvinvointinsa perus-

Vaikutuskeinoia tana.
Jokainen sukupolvi on tavallaan velkaa

Periaatteessa yhteiskunnalla on monia mah- yhteiskunnalle siitii henkisestii ja materiaa-

lisesta pddomasta, joka on kertynyt heidiin
hyvikseen sukupolvien tyon tuloksena. Suku-
polvien vdlinen solidaarisuus voidaan ym-
martaa pitkiin ajan kuluessa kasaantuneen
yhteiskunnallisen velan lyhennykseksi.

Tulevien vanhusten puolustus

Me olemme ny huolissamme ikAiinry'vien ih-
misten ylenpalttisesta eliikehalukkuudesta.
Tayryy kuitenkin muistaa, ettii tiillii hetkell2i
eliikkeelle rynnistdvd sukupolvi edustaa ns.
'suuren muuton'kohorttia. He ovat kokeneet
eldmdssddn muutoksia kylliistymiseen asti.
Nimi muutokset ovat lisiiksi olleet sellaisia,
joihin heillii ei ole ollut mahdollisuutta itse
vaikuttaa.

EU:n komissio puolestaan painottaa tule-
vien vanhusten toisenlaista taustaa. Suuret
ikiiluokat ovat aina kiiyttiiytyneet hiukan
odottamattomasti ja toimineet tavallaan ikd-
kautensa vaatimuksia vastaan. Teini-ikiiisinii
he alkoivat rakentaa nuorisokulffuuna, joka
hatkahdytti heidin vanhempiaan. Vuonna
1968 he panivat pyslyyn ennenndkemdttomdt
ylioppilasmellakat. Vanhenevina he ovat ter-
veempid ja elinvoimaisempia kuin heitii edel-
tdvd sukupolvi.

Ei ole mahdotonta. effe he vanhoinakin
kaytteytyvet totutusta kaavasta poikkeavalla
tavalla. He eivdt ehkd olekaan yhtii innokkaita
luopumaan tyristiiiin kuin nykyiset keski-ikiii-
set, mikd todella antaisi mahdollisuuden reaa-
lisen vanhuuseliikeiiin korottamiseen.

Heidiin eldketurvansa on viel6 nykyisten
laskelmien mukaan hyvii. Tiimii merkitsee
sitii, euii he ovat varteenotettava kuluttajaryh-
mii, minkii eurooppalaiset yritykset alkavat
viihitellen ottaa laskelmissaan huomioon. On
myris mahdollista, ettd heiddn roolinsa ei ra-
joitu passiiviseen kuluttamiseen, vaan ettd
heilla riiftee aktiivisuutta myris luovaan toi-
mintaan sitten kun tytieliimiin vaatimukset ei-
viit heitii eniiii raloita.

Tiim2i kaikki on tietysti pelkk[ii speku-
lointia, mutta se antaa aihetta ainakin epiiillii
pessimistisimpiii laskelmia vanhenevan yh-
teiskunnan tuottamista ylivoimaisista kustan-
nuksista ja vanhuksista pelkkiinii taakkana
aktiiviviiestolle.

ruSSI VANAMO
Eltiketun akeshrksen

tuthja
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eliikettfl tyottomyysaialta
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Ansiosidon naisi lta tytittiimyyspi ivi lti
karttuu tytielSketti ns. tytielikelisiii.

Tytielike! isin karttu masi6n ntikset laad itti i n
toisenlaisissa yhteiskunnallisissa oloissa.

Tuolloin oletettiin tytitttimyysiaksojen jiiiiviin lyhyiksi
ja pitkiaikaistytitttimyytti esiintyvin harvoin.

Sita, miten ansiosidonnainen tytitttimyysaika on
vaikuttan ut i kiintyneiden ty6elSkkeen miiriiin,

on selvitetty Eliketurvakeskuksessa.

aa

Tirtkimusaineistona on Eldketurvakeskuksen
haastatteluaineisto, joka kerattiin tammikuun
1996 tyovoimatutkimuksen yhteydessii. Hen-
kil<iiden tyriuratiedot on saatu Eliiketur-
vakeskuksen rekisteristd.

Ansiosiosidonnaisilta tyottomyyspiiivil-
tA kartfuu ty6elekefta ns. ryoeliikelisdd. Se,
kuinka suuri tai pieni piiiviiraha on, ei vaikuta
eldkkeeseen. Perusturvan piiriin kuuluvalta
tyott<imyysajalta eliikettii ei karru. Tiihiin ky-
symykseen ei tarkastelussa paneuduta.

Tyrieliikelisiilld korotetaan palkansaa-
j alakien perusteella miiiiriiytyviii eliikkeitii.
YrifiAjanaoloajalta karttuneeseen eldkkee-
seen lisdd ei tule.

Tyriel2ikelisiin m6drd saadaan, kun eldke
kerrotaan tyottomyyskuukausien perusteella
laskettavalla kertoime I la. Tyrieliike lisiin suu-
ruuteen vaikuttavat sekii ty<ittomyyspiiiviit 23
iiin *iyttiimisruodesta ldhtien ettd palkansaa-
jana fyoskentelyn kesto ko. iiistii lukien ja
palkat. Vanhuuseldkkeen karttuminenhan al-
kaa 23 woden iiissii. Myris niin sanottu tuleva
aika varhaiseliikkeissii vaikuttaa tyottdmlys-
ajalta karrnrvan lisdn mddr66n.

Eldkkeen karffumista fy<ittrimyysajalta
havainnollistaa kuva I . Esimerkkilaskelmassa
pdivdraha-ajat ovat ennen fyrieldkelisdn muu-
tosta 1.1.1997. Henkiloiden oletetaan tyos-
kennelleen vain palkansaajina ja siirt).viin
fy<ittomyyseliikkeelle 60 ruoden idssd.

Tlrlevaa aikaa fyottomyyselikkeessd on
ikdruosien 59 ja 65 vdlinen aika. Vuoden

1996 alusta tulevan ajan karttuma aleni nor-
maalista 1,5 prosentin luosikarffumasta 50
ikdruodesta lukien niin, efta 60 ikdvuoteen
saakka karthrm a on 1,2 prosenttia j a ikiivuosi-
en 60 ja 65 viilillii 0.8 prosenttia.

Koko tytiura
vaikuttaa tyrieldkelisddn
Kuvassa tyourienAja C vertailu osoittaa, ettd
vakuutetuille karmru tydttomyysajan kestosta
riippumatta liihes tiiysim2idrdinen 60 prosen-
tin eliike silloin, kun henkilo on ollut koko
aj an tyossii tai ansiosidonnaisen tyottomyys-
turvan piirissd.

Samalla palkalla C:lle kartnru suunnil-
leen samansuuruinen eldke, vaikka tyot
tcimyysaika on noin kaksi- ja puolikertainen
A:n vastaavaan aikaan verratfuna. Tyottomii-
ndolo kartuttaa eldketurvaa ldhes samalla
vauhdilla kuin tyossiiolokin.

Tyourien A ja B vertailusta niihdiiiin, mi-
ten palkkatyouran pituus vaikuffaa tydtto-
myysajalta karttuvaan lisddn. B;lle karttuu
ty<ittomyysajalta pienempi fyoelekelisa kuin
A:lle, vaikka lycittrimyyden kesto ja eliike-
palkka on sama. Tiimii johtuu B:n lyhyem-
miist?i tyossiioloaj asta.

Ty<ittrimyyspiiiviltii karttuvaan tyrieliike-
lisiiiin vaikuttaakin palkkaty<isuhteiden ja an-
siosidoffiaisen ty6ttdmyysturvan kokonaisai-
ka. Mitd pitempi tiimii yhteisaika on, sitd pa-

remmin pddsddntciisesti fydelekelisad karttuu.
Siispii C:lle karffuu B:hen verrattuna tyoelii-
kelisiiii tyott<imyysajalta tehokkaammin,
vaikka tyossdolon kesto on sama.

Tyottomyysajalta C:lle karffunut lisd on
ldhes kolme- ja puolikertainen B:lle karttu-
neeseen verrattuna, vaikka tyottomyysaikaa
on vain noin kaksi- ja puolikertainen mddrd.
C:n ty<iura on ddritapaus ja sellaisena harvi-
nainen. Esimerkki havainnollistaakin sen,
ettii pitkii tyrittomyysaika osaltaan kiihdyftae
tyoeliikelisiin karttumista. Samoin tuleva aika
nopeuttaa fyoeliikelisiin karttumista. Tiimd
johtuu siitii, ettd tuleva aika kasvattaa eliik-
keen midrdd, josta tyoeliikelisiikertoimella
lasketaan tyoelakelisa.

Lisi pieneni
vuoden 1997 alusta
Vuoden 1997 alusta tuli voimaan tydeliikelain
muutos, jossa tyoeldkelisii pieneni 80 prosent-
tiin aikaisemmasta (Yleiskirj e A 2 I 97 ). Kart-
fumisperusteet pysyiv?it entisind. Lainmuu-
toksen taustalla oli ajatus siitd, ettd
ty<ittomyysajalta karttuvan eliikkeen tulisi
vastata paremmin pdivdrahan tasoa. Esi-
merkkilaskelman tydurat osoittavat muutok-
sen tarpeellisuuden.

Ansiosidonnaisten tydttomyyspiiivien li-
sAksi tyoelakelisiiii kartuttavat erdAt kuntou-
tus- ja aikuiskoulutusetuudet. Lainmuutos
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Eliikepalkka 10 000 mk4<k Eliike mklkk

Tyrieliikelisii
ansiosidon-
naiselta tyrit-
tomyysajalta

Eliike ty<issii-
oloajalta, jossa
on mukana
tuleva aika.
Yhteensovittamaton
eliike

Yhteensd

23 v. 65 v.

A
Palkkatycissii yht. 30 v Tyiitttimiinii Tycittrimyys-

eldke 5 v7v * 1004 mk + 5020 mk 6024 mk/kk

Pois ty6std Palkkaty<issii Tyotttimiinii Ty<itt<imyys- 
,

B L y!!_!9_y___.y1,! zo " vr',.Zr1.l __.t_rt. s " i 704 mk + 3520 mk 4224 nlkJl*-

Palkkatyossd Tydttdmana Ty<ittrimyys-
eliike 5 v 2394mk + 3520 mk 5914 mh4<kC 20v 17v

*) Laskelmassa oletetaan, ett'd tyrittrimyysaika on ansiosidonnaista aikaa, joka samalla kartuttaa eldketurvaa.
Pdiviraha-aika on ennen 1.1.1997 ja se koostuu useaflrmasta kuin yhdesii ty<itt<imyysjaksosta.

Kuva l. Eliikkeen karttuminen ansiosidonnaiselta tytittiimlysajalta tyiiuran pituuden mukaan,
kun eliikepalkka on l0 000 mk/kk.

Laskelmassa oletetaan henkiltin siirtyvin tytitttimyyseliikkeelle 60 vuoden iiissii.

7l,rittr)mtt sptiit,i hti karttto,aan tydelcikeliscidn voikutIoa
palkkan'cisuhteiden jtt ansiosidonnaisen 6,6115rrtrystutnan kokonaisaika,

Mitci pitentpi thteisaika on. sitci enemmtin ndekikelisciri karttuu.

koskee kaikkia etuuspdivid 1.1.1997 jiilkeen.
Tate aikaisernmin olleet etuusphivdt kartutta-
vat fyoelakelisdi entiseen tapaan.

Tyoeliikelistin karttumista tyottomlys-
ajalta tarkastellaan seuraavassa 45 5 9-'r.uoti-
aan palkansaaj avaeston tyriuratietoj en perus-
teella. Kyse on aktiiveista, jotka olivat
tyollisinii tai tyottomind tammikuussa 1996.
Ansiosidonnainen tyottomlysaika henkikji-
den tyourilla voikin vield kasvaa. Lopullinen
kuva tyoelakelisdn karttumisesta saadaan
vasta tyouran piiiitlrttyii.

Tytield kelisdd ty<itttimi lle
kahdelta vuodelta, tytillisille
muutamalta kuukaudelta
Vuoden 1996 alussa tyrissii olleista 45-59-
ruotiaista palkansaajista liihes kahdella kol-
mesta ei ollut yhtiiiin tytittrimyyspiiivdd rekis-
terissd. Tyottomyysaikaa olikin keskimiiiirin
vain 78 piiiviiii tyollisten tycihistorioissa.
Tyoeliikelisii2i kartuttavaa ansiosidonnaista
tyottomyysaikaa oli runsaasti vain pienellii
osalla tytissd kiiyvistii. Viihintiiiin 500 piiiviiii
tyottomiinii olleita oli 5 prosenttia ja 1000 piii-

vdn raj an ylittiineitii prosentti tyolli sistii.
Tyottomlyspiiivien miidrdt vastaavat vd-

hintiiiin noin kahden ja neljdn ruoden tyott6-
mlysaikaa. Aika voi koostua yhdestii tai
useammasta tyottcimyysjaksosta tyohisto-
riassa. Niiden lukumiiiiriistii, kestosta ja ajoit-
tumisesta tyouralle ei ollut kelteftavissa tie-
toa.

Tydttriminii luoden 1996 tammikuussa
olleista joka viidennellii ei ollut yhtiiiin tyotto-
myysp?iiviiii rekisterissd ruoden 1995 alkuun
mennessd. Tyritt<iryyshistoria oli tyrittomillii
odotetusti pitempi kuin tyollisillii. Eliiketur-
vaa kartuttavia tyottdmyyspiiiviii kertyikin
tyottomille keskim?iiirin 493 paivaa. Viihin-
tiiiin 500 ty<ittrimyyspiiiviiii oli 40 prosentilla
ja viihintiiiin 1000 piiiviiii 16 prosentilla tyot-
tomistA.

Eliikeikiiiin mennessd pitk[iin tyottominii
olleiden miiiirii vielii kasvaa siitd syystd, ettd
ikiiiintyneiden tycittrimien tyollistymismah-
dollisuudet ovat heikot.

Tirtkimuksen tyrittcimistd osa saanee tyot-
trimyysturvan lisiipiiiviirahaa, osalle eldke-
putki aukeaa ldhir,uosina. Heillii tyottrimyys-
aika voi pitkittye useaksi ruodeksi. Enim-
mdisaika ansiosidonnaisen pdivdrahan piiris-

sd voijoissakin tapauksissajatkua 53 vuoden
iiistii aina 60 vuoden ikddn saakka, jolloin
tyottomlyseliike alkaa.

Katkeamattoman pdivdrahaoikeuden pii-
riin piiiisiviit 1.1.1997 saakka 55 r,uoden idssd
ne tyottomdt, joilla 500 piiiviin maksimi oli
tiiyttynyt. Vuoden alusta ikiiraja nousi 57 luo-
deksi. Eriiin edellytyksin eldkeputkeen voi
yhii piiiist2i 53 vuoden idssd.

Pitka tyrittti myysa i ka
ei vdlttdmdttd heikennd
ikddntyneiden eldketurvaa
Pitkd ryottomyysaika tyiiuralla ei siis viilttii-
mdtfj heikennd eldketurvaa. Ansiosidon-
naisen tycittrimyysajan lisiiksi eliiketurvan
karttumiseen tyottrimyysajalta vaikuttaa koko
palkkatyoura. Taulukosta 1 ndhd'ddn, ett'd
suurella osalla ikiiiintyvist?i tyossiiolon kes-
tosta j a ansiosidonnaisista tyottomyysajoista
muodosfuva ura on ldhes aukoton. Thrkaste-
lussa ovat tyciuransa aikana vain palkansaaji-
na toimineet.
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Taulukko l. Eliiketun'aa kartuttaneen ajan osuus l)
23 ikiivuoden jiilkeisestii ajasta vuoden 1994 loppuun saakka

Eliiketurvaa 45-59-luotiaatpalkansaajavdestcicjnkuuluvat
kartuttaneen
ajan osuus t) Tyott<imiit Tyolliset Kail,,ki
maksimiajasta

o//o
alle 50
50-69
70-89
90-99
100

Noin puolella tyottomistii ja yli kahdella
kolmasosalla tyollisistii eldketurvaa kartut-
tamatonta aikaa ei ole lainkaan tai sitd on vd-
hiin. Tiimii tarkoittaa, ettd myos fyotto-
myysajalta karffuu eliikettii suurin piirtein sa-
malla vauhdilla kuin tyossiioloajalta. Tyoelii-
kelisiiS karttuu vanhan sddnnon mukaan, silld
tyrittomyysaika ajoittuu tyoelakelisAn muu-
tosta edeltavedn aikaan ennen 1.1.1997.

Tydttomilla on kuitenkin aukkoja tycihis-
toriassa enemmdn kuin tyollisilld. Mitd suu-
rempi aukko tyrihistoriassa on, sitd heikom-
min karffuu eliikettii ja siihen perustuvaa tyo-
eliikelisiiii, ts. eldkkeen karffuminen mytis
ty<ittomyysaj alta hidastuu. Tdstd koituu tuntu-
va menetys niille, joilla on ansiosidonnaista
tyottrimyysai kaa runsaasti.

Tyouraselvityksen mukaan henkiloillii,
joilla on poikkeuksellisen paljon tydttdmntta
tyouralla, on runsaasti mycis muuta tycistd
poissaoloaikaa (Tuominen I 996).Tirlos antaa
aiheen pohtia tyoelakelisen karttumisperus-
tetta, eli tulisiko el?ikeuii karttua tydttomyys-
ajalta samalla vauhdilla niin tycimarkkinoilla
vdhemmdn aikaa palkansaajina olleille kuin
eldketurvaa tiiviisti palkkatyossii ja ansiosi-
donnaisen tyottomyysturvan piirissii kartutta-
neille (vrt. kuva 1 tyouratBlA ja B/C). Tyd-
eliikelisiin karffumasddnnrikset suosivat
j iilkimmiiisen kaltaisia tyouria.

Aukkoja tytiurissa
suhteellisen vehen
Tyourien liihempi tarkastelu osoittaa, ett'd
kyse on enemmdnkin periaatteellisesta kuin
kiiyt?innon ongelmasta. Palkansaajina tyos-
kennelleistd 45-59-urotiaista vain 3 prosent-
tia kuului niihin, joilla woteen 1995 mennes-

Yhteensd 100

l) Eldketurvaa kartuttava aika : tyrissdoloaika ia ansiosidonnainen
tyottomyrysaika tyouralla.

o//o
l5
lt
26
JJ
16

sii oli tyottomyyspiiiviii tyouralla viihintiiiin
500 ja joilla oli eliketurvaa kartuttavassa
urassa vdhintddn 20 prosentin suuruinen auk-
ko. Ty<itt<imien ryhmiissii osuus tosin nousi l3
prosentiksi, mikii todenniikoisesti vield kas-
vaa eldkkeelle siirtymiseen mennessd.

Tyoeliikelisiin karttumasddnncikset suosi-
vat niitd pitkii?in tyrittrimiinii olleita, joiden
eldkefurvaa karhrttava ura on ldhes aukoton.
Myos niiiden tapausten osuus jidnee palkan-
saajien tyourilla pieneksi. 45-59-'vuotiaista
palkansaajista vain 2 prosenttia kuului niihin,
joilla oli vahinteen 1000 tyottomlyspiiiviiii
rekisterissd ja joilla oli eldketurvaa karfut-
tavassa urassa korkeintaan 10 prosentin suu-
ruinen aukko. Tyottomilla vastaava osuus oli 6
prosenttia.

Vuoden 1997 alusta eliikettii ei endd kartu
tyottomyysaj alta samalla vauhdilla kuin tyos-
siioloajalta, vaikka eldketurvaa karfuttava ura
olisi aukoton. Tycissiioloaika antaa paremman
eldkkeen kuin fyottomyysaika 1.1.1997 jiil-
keen olevilta ansiosidonnaisilta tyottomyys-
p2iiviltii.

Kuitenkin yha ryoelakelisdd karttuu sa-
manpituiselta tyottomyysajalta nopeammin
tiiviin kuin vajaan tyriuran omaaville. Samoin
tuleva aika osaltaan nopeuttaa fyoelakelisAn
kartlumista tyottomyysajalta. Sitd vastoin
muu tyostd poissaoloaika ansiosidonnaista
tyottomyysaikaa ja erditit muita tydelAkelisaA
kartuttavia aikoja lukuun ottamatta piiiisiiiin-
t<iisesti hidastaa sen karttumista. Edell6 sanot-
tu koskee palkansaajina olleiden tyouria.

Lopuksi

Naytaa siis siltd, ettii tyoeliikelisdn karffuma-
s?iiimriksistii aiheutuu tyottomyysaj alta kart-

o//o
7
7

20
30
36

100

o//o
6
7

19
29
40

100

tuvaan eldkkeeseen selvid vinoumia vain pie-
nessd osassa palkansaajien tyouria. Niiiden
osuus voi kuitenkin kasvaa huonon tyolli-
syystilanteen uroksi. Erityisesti ikiiiintynei-
den heikko fyomarkkina-asema samoin kuin
nuorten vaikeudet kiinnittyii tyriel2imiiiin voi-
vat lisdtd sellaisia niin vajaita kuin tiiviitiikin
tyouria, joissa ansiosidormaista tyottomyysai-
kaa on runsaasti.

Ldhde: Tuominen Eila. Ikiiiintywiit ty<ittrimiit ja elii-
keturva. Vertaileva selvitys palkansaajavdestritin
kuuluvien 45-59-vuotiaiden tyrittrimien ja ty<illis-
ten tydurista ja eldketurvan karthrmisesta. Eliike-
turvakeskus. Raportteja Nro 5, 1997.

EILA TUOMINEN
Eltikerurvakeskuksen

tutkiia
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Tytiryhmli selvitti yksinkertaistam ismahdol I isuudet

U0nanldamalsufen
ilmoilu$-

la ma[suliifienteen
0ngelmal

Viime vuosina pienten yritysten suhteellinen
osuus yrityskannasta on kasvanut. Vuonna
1995 alle 250 tyontekijiin )rityksisse fyosken-
teli jo liihes 60 prosenttia kaikista tyonteki-
joistii. Pienyrityksistii lisdksi valtaosa on hy-
vin pienid. Selvdd on, ettd alle 5 tyontekijan
yritykselle muun muassa tyonantajan sosiaa-
livakuutuksiin liitryvistii velvoitteista huoleh-
timinen on suhteellisesti tyoliiiimpiiii kuin
suuressa yrityksessii, jossa on sitd varten erik-
seen palkattua henkilokuntaa. Siksi on entistii
enemmdn kiinnitettiivii huomiota siihen, ettd
valitut ratkaisut ja menettelyt ottavat huomi-
oon myos pienet yritykset.

Tytinantajalta perit?iiin pakollisina sosiaa-
livakuutusmaksuina tyrinantaj an sosiaalitur-
vamaksua, joka kiisittiiii tyonantaj an kansan-
eliike- ja sairausvakuutusmaksun, tyoelake-
maksua, lakisii?iteistii tapaturmavakuu-
tusmaksua, tyrittcimyysvakuutusmaksua ja
ryhmiihenkivakuutusmaksua. Lisiiksi tyon-
antaja on velvollinen pidiittiimiiiin tyontekij iin
palkasta tyontekijiiin ty<ieliikemaksun ja pal-
kansaaj an tyottrimyysvakuutusmaksun.

Sosiaali- ja terveysministerio asetti
23.1.1996 tyoryhman jonka tehtiiviiksi tuli
selviftad kuinka voidaan yksinkertaistaa tyon-
antaj an pakollisten sosiaalivakuutusmaksujen
kerddmiseen liitb/via maksu- ja muita menet-
telyj ii. Ty<iryhmd luorutti mietintonsii huhti-
kuussa 1997.

Nykykiytdnntin ongelmat
Tyonantajamaksuja maksetaan kolmea eri
reittiii pitkin: lddninverovirastolle, tyoeliike-
laitokselle ja tapaturmavakuutusyhtirille.

Veroviranomaisille suoritetaan kuukau-

Suomessa on viime
vuosina pohdittu

laajasti
sosiaaliturvan,
verotuksen -

mukaan lukien
pakolliset

tytinantajamaksut -
ia tytillisyyden

yhteyksia.
'sosiaaliturvaamme

moititaan
monimutkaiseksi ja
tytinantajan maksu-

ja siihen liittyvee
ilmoitusliikennette
byrokraattiseksi ja

tytiliiiiksi.

sittain ennakonpidiitysten yhteydessii tycinan-
tajan sosiaaliturvamaksu. Tyriellikevakuutuk-
sen ennakkomaksut maksetaan arvioidun
palkkasumman perusteella piiiisiiiintoisesti I
4 kertaa vuodessa. Lopullinen maksu mddrdy-
[y vuosi-ilmoituksen mukaan jiilkikiiteen.
Ennakkomaksujen ja lopullisen maksun pe-
rusteella veloitetaan tai hyvitetiiiin tarkistus-
eri.

Lakisddteisen tapaturmavakuutuksen en-
nakkomaksu suoritetaan vuosittain etukiteen
arvioidusta palkkasummasta. Lopullinen
maksu mddrdylyy wosi-ilmoituksen mukaan
ja sen perusteella lasketaan tasoitusmaksu.

Tyottomyysvakuutuksen maksut peritiiiin
luosittain sovittavan aikataulun mukaan. Ne
kerdd tapaturmavakuutusyhtiri samoin kuin
ryhmiihenkivakuutusmaksun. Tyrintekijiin
maksut tilitetiiiin samoin kuin ty<inantajan
omatkin maksut.

Nykykiiytiintoon liittyviit ongelmat ja-
kautuvat kolmeen piiiiryhmiiiin: lainsii2idiin-
ncin miiiintelmien eroaluudet, sovellettava
maksutekniikka ja ilmoitusliikenne ja riitta-
vdn tiedon saanti ja tiedon puute.

Lainsddddnntin erot
kiytyvdt historiasta
Lainsii2idiinnon eroavuudet johtuvat eri va-
kuutusjiif estelmien eri laisista tavoifteista ja
my<is historiallisista syistii.

Tyonantajalle ongelmia aiheutuu siitd,
ettd vaikka piiiipiirteissiiiin vakuutettavat
ty6ntekrjatja maksujen ja etuuksien perustee-
na oleva palkka ovat samoja, loyryy kuitenkin
suurehko joukko pienempiii yksityiskohtia,
joissa kiisitteiden miiiiritelmiit ja syntynyt

l3



kaytanto eroavat toisistaan eri jii{estelmien kempia siiiintojii omisnrksesta ja johtavasta
kesken. asemasta.

Yrittdidkdsitteen erot
hankalat pienyrityksissi
Yrittiijiikiisitteen eroavuudet ovat erityisesti
pienyritysten (omistaja-yritt2ijii) ongelma.

Kun yrittiij iikiis ite miiiiritelliiiin eri I ai I la
eri jii4estelmissd, voi esimerkiksi lapsen syn-
tyminen avopuolisoille johtaa siihen, ettd hen-
kilo siirqry tyrintekijiistii yrifiejaksi toisessa
jii{estelmiissii mutta ei toisessa. Yhdenmukai-
sempi rajanveto selkeyttiiisi tilannetta huo-
mattavasti.

Yrittiijiikiisite on laajin tyotromlystur-
vassa ja tiukin lakisiiiiteisessd tapaturmava-
kuutuksessa. Syyt ovat selvit. Tapaturrnava-
kuutuksessa on laajasti pyritty turvaamaan
tyontekijoiden turva tyotapaturman ja am-
mattitaudin varalta. Siksi tyontekijtiihin kuu-
luviksi on aikoinaan miiiiritelty laaja joukko.
Tyottcimyysturvassa taas muun muassa lo-
mautustilanteiden varalta on tarkoin rajattava
lakisddteisen turvan piiristd ne, jotka tosiasial-
lisesti voivat vaikuttaa henkilostopiiiitoksiin.
Tiil kiin yrittiij iikiis ite on maeriteltavii laaj asti.
YEL:n miiiiritelmii on kahden muun jiirjestel-
miin viililtii.

YEL:sti mallia
yrittaiakasitteelle
Tyciryhma piiAtyi suosittamaan, ettd lakisiiiitei-
sen tapaturmavakuutuksen yrittiijiikiisitettii py-
rittiiisiin tarkistamaan liihemmiiki YEL:n yrir
tiijiimii?iritelmiiii. Vaikka ehdotus ei yhdenmu-
kaistakaan tiiysin yrittiijiikdsifteiri, osa ongel-
mallisimmista eroista kuitenkin poistuisi.

Ehdotus laajentaisi tapaturmavakuutuk-
sen yrittiij iikiisitettii nykyisestii. Koska ynttii-
jiit eiviit kuulu pakollisen tapaturmavakuutuk-
sen piiriin, osa n).t vakuutettuina olevista jiiisi
tapaturmasuoj an ulkopuolelle. Koska yrittii-
jilla kuitenkin on mahdollisuus vapaaehtoi-
sesti liiftye lakisddteiseen tapaturmavakuu-
tukseen, tdmdn ei voi katsoa olennaisesti vaa-
rantavan henkikjiden vakuutussuojaa.

Ehdotuksen mukaan omistusosuuksia
tarkasteltaessa nykykiiyiinnostii poiketen
my<is v2ilillinen omistus ja omistusosuuden
antama iiiinimiiiirii otettaisiin huomioon sa-
moin kuin ny.t YEl-vakuutuksessa. Myos
avopuolisoiden asema yhdenmukaistettaisiin
YEl-miiiiritelmien kanssa siten, ettd jos avo-
puolisoilla on yhteinen lapsi, heit2i tarkastel-
laan kuten aviopuolisoita omistusosuuksien
osalta. Lopuksi johtava asema ehdotetaan
maariteltavaksi samoin kuin YEL:ssei.

Muutosten jdlkeen yrittiijiikiisite olisi pit-
kiilti yhtenevii YEL :ssd. lakis6dteisessii tapa-
turmavakuutuksessa j a fy<ittomyysvakuutuk-
sessa. Tycittrimyysvakuutukseen sisalryisi kui-
tenkin edelleen vilttdmdttomid, muita tiu-

Eri jdrjestelmien perustavoitteet
ilmenevdt palkan mddrittelystd
Palkan kdsitteen erot johtavat siihen, ettd eri
sosiaalivakuutusmaksut on maksettava eri
palkkasummista ja myris ilmoitusliikenteen
osalta ei voida helposti siirfya yhteen ilmoi-
tuslomakkeeseen. Tyonantajan sosiaaliturva-
maksun palkkakiisitteeseen si sdltyy eriii, j or
ka eivdt sisdlly vakuutusjii4estelmien pohjana
oleviin palkkakiisitteisiin. Myos vakuutusjdr-
jestelmien kesken on eroawuksia.

Itse palkkakiisite on yleensd miiiintelty
lyhyesti. Yksityiskohtaisissa erissd muun mu-
assa ETK on antanut tyoelakkeista ohjeita,
kun taas tyonantajan sosiaaliturvamaksun
palkkakiisite perustuu ennakkoperintdlain
palkkakdsitteen miiiirittelyyn. Tapaturmava-
kuutuksessa varsinaista palkan miiSntelmiiii
ei ole laissa lainkaan, vaan palkkakdsitteen
raj aus on muotoutunut kiiytiinnossii en I I i s i stii
sopimuksista ja valituspiiiitcisten perusteel la.

Palkan miiiirittelyssii eri jiirjestelmien eri-
laiset perustavoitteet tulevat ilmi. Verotukses-
sa palkan kdsite rajataan siten, ettei keinote-
koista palkan muuntamista verovapaiksi
eduiksi pyrittiiisi tekemddn. Palkkaan luetaan
tytisuhteessa saadut korvaukset laajasti. Va-
kuutusturva pyrkii korvaamaan synfynyttd
ansionmenetysti. Tavoitteena on maaritella
erdhnlainen vakiintunut ansiotaso. Tyoeliike-
vakuutuksessa perusperiaaneena on. efiA tyd-
eliikettii karffuu vain palkasta, joka suorite-
taan korvauksena tehdystd ty<istd.

Kiiytiinnossii eroaluudet koskevat ennen
kaikkea kahta palkan kdsitteen piiiiryhmiiii:
erilaisia tycisuhteen piiiittyessii maksettavaksi
tulevia palkkaerid, ja ulkomaan tyostii mak-
settavan palkan miiiinttelyd sosiaalivakuutuk-
sessa. Lisdksi on erditd erityisiii eriii, joissa
on eroja.

Yhtendistd palkkakdsitettd
ei ltiytynyt
Tyoryhme tarkasteli mahdollisuuksia uudis-
taa palkan kdsitteen miiiirittely eri jiirjestel-
missd siten, efte sama palkkakiisite olisi kiiy-
trissd maksun perusteena kaikissa jiirjestel-
missd. Tiimii olisi edellyltiiny muutoksia
myris etuuden perusteena olevaan palkka- tai
ansiokdsitteeseen ainakin tyciel?ike- ja tapa-
turmavakuutuksessa.

Jos palkkakiisitettii olisi yhteniiistetty,
olisi pitiinyt heikentii?i nykyisiii etuuksia.
Muussa tapauksesa maksurasitus olisi kasva-
nut. Yhtendistdminen merkitsisi myris. ettd
sellaiset eriit, jotka ny't tietyssii jiirjestelmdssd
noudatettujen yleisten periaatteiden mukaan
on joko sisiillyetry palkkakiisitteeseen tai jd-
tetty siitii pois, olisi tullut kiisitellii yleisperi-

aatteesta poikkeavalla tavalla.
Niiistii syistii tydryhma ei kiyiinyt sel-

laista yhtendist?i palkkakiisitettii, jota se olisi
voinut ehdottaa sovellettavaksi kaikissa jiir-
jestelmissd.

Tyriryhma ehdottaa kuitenkin, ettd tapa-
turmavakuutukseen mdiriteltiiisiin palkkakii-
site,joka pyrkisi yhtenevdin kaytantodn ela-
kevakuutuksessa maariteltavdni olevan palk-
kaperusteen kanssa.

Maksutekniikkaan lisdd joustoja

Tyonantajan pakolliset sosiaalivakuutusmak-
sut ja muut pakolliset maksut noudattavat eri
maksutekniikoita ja en aikatauluja. Aikatau-
lujen osalta vaihtoehtoja ja joustavuutta on
viime ruosien aikana lisiitty. Silti joustojen li-
sddmiseen on edelleen tarvetta.

Ty<iryhmii pohti mahdollisuuksia yhdis-
tiiii ja keskittiiii eri maksuja. Julkisessa kes-
kustelussa esitetddn usein, ettd ry<inantajan tu-
lisi voida suorittaa kaikki maksunsa yhdellii
maksumddrdyksellii yhteen pisteeseen, joka
sitten jakaisi maksut kaikkien saajien kesken.

Suomessa sosiaalivakuutus on kuitenkin
piiiitetty hoitaa hajautetulla jiirjestelmiillii, jos-
sa lisiiksi tyoelakevakuutuksen ja tapaturma-
vakuutuksen hoito on anneffu yksityisille lai-
toksille. Yhteniiistii keskusyksikkcid ci siten
ole. Sosiaalivakuutuksemme perustuu myos
poikkeuksellisen laajasti ns. vakuutuspcriaat-
teelle. Toisin sanoen. vakuutusetuus mriiiriy-
tyy yksil<itasolla ja sen perustcella mycis va-
kuutusmaksu lasketaaan pitkalti yksil6tasolla.
Yntyskohtainen tyontekij<iiden ikii- ja patk-
kajakauma ja yriryksen oma tapaturmariski
vaikuttavat laaj asti vakuutusmaksuihin.

Niiistii syistii keskitetty maksumalli cdel-
lynAisi selvittely-yksikon perustamista ja
tdmd selvittelltyo olisi sekd hankalaa ettd ai-
heuttaisi lisiiii hallintokustannuksia. Ty<rryh-
mdn mielestd keskitettyryn maksumalliin liit
tyy niin laajoja ongelmia ja kokonaishallinto-
kustannuksia lisiiiiviii asioita, ettei yhtecn kes-
kitettlyn maksujii{estelmddn siirtymistd voi
pitiiii nykytilanteessa tarkoituksenmukaisena.

Tyoryhma selvitti myris mahdollisuuksia
kehiftaa entyisesti pienyritysten nykyisiii
maksumenettelyjii. Kaksi ongelmaa nousi
ylitse muiden: TEl-vakuutukscn ennakko-
maksutekniikka voi johtaa merkittdviin vir-
heisiin palkkasumman arvioinnissa ellei arvi-
ota oikaista vuoden aikana. Toinen ongelma
liittyy ennen kaikkea aloittavien yritystcn tic-
donsaantiin.

Tyoryhma esittddkin, ettd TEl-vakuutuk-
sen sddnnostrid muutettaisiin sitcn. ettd alle 5
tyontekr.yiin yrityksille annettaisiin vaihtoeh-
toinen mahdollisuus valita ennakkomaksun
perustaksi kuukausittainen ennakonpiddtyk-
sen alainen palkkasumrna. Tiimii oikeus voi-
taisiin kuitenkin peruuttaa yritykseltii. jos
maksuissa on toistuvia hAiri6ite.
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// Tieto- ja teletekniikkasta
apua tiedon saantiin
Ilmoitusliikenteeseen liittyvat ongelmat joh-
tuvat pitkiilti lainsiiiidiinnon mddrittelyn eroa-
vuuksista. Tiiltii osin parannusehdotuksia ei
ole esitetty. Itse lomakkeiden suunnittelussa
olemassaolevien eroawuksien huomioon ot-
taminen voisi kuitenkin kaytennossii helpot-
taa yntyksen tyotii.

Sen sijaan erilaisten lomakkeiden saata-
vuudessa olisi toivomista. Tiiltiikin osin on-
gelma keskittyy aloittaviin yrityksiin ja tila-
piiisesti tyollistiiviin. Tyonantaja, jolla on voi-
massaolevat vakuufukset, saa automaattisesti
mycis tarvitsemansa informaation ja tarvitta-
vat lomakkeet vakuutuslaitokselta. Aloittaval-
la ja tilapiiisesti tyollist?iviillii yrityksellii niiitii
kanavia ei kuitenkaan ole valmiina, ja tarvitta-
vaa tietoa ei myoskiiiin saa yhdestd pisteestd.

Tyoryhmii kiinnittaa ttihdn ongelmaan
huomiota ja ehdottaa, ettd eri jii{estelmien
yhteistyotii parannettaisiin. Myos uuden tieto-
ja teletekniikan mahdollisuuksia hyodynnet-
tiiisiin riittiiviisti. Mahdollisesti perustettaviin
elinkeino- ja tyovoimakeskuksiin tulee koota
tarvittava perusinformaatio sekd informaatio-
materiaalia ja lomakkeita. Keskuksessa tulee
olla vastuullinen henkil<i, jonka tehtiiviinii on
tuntea pii2ipiirteissddn lvcinantaj an pakolliset
velvoitteet sekii tietiiii mistii ja miten lisdinfor-
maatiota saa.

Mahdollisuuksia
yksinkertaistamiseen on
Selvitys osoitti, ettd vaikka poikkeavuuksia
on, ja osa niistd on vaikeaa poistaa, kiiytiin-
nrissd tilannetta on mahdollisuus tytinantaj ille
yksinkertaistaa. Tdmd edellyttea muun muas-
sa mhdrdtietoista tyotii olemassaolevien eroa-
wuksien pienenldmiseksi. Lisiiksi vast'edes
pyritiiiin yhtenevdisiin ratkaisuihin muun mu-
assa palkkakdsitteen uusissa erissd.

Kuitenkin jo se ilmeisesti auttaisi, ettd va-
kuutusjii{estelrnien informaatiomateriaalissa
ja lomakkeiden suunnittelussa eroaruudet otet-
taisiin huomioon. Pddosa kaikista tytintekij<iis-
tii ja maksetuista palkoista kiisitelliiiin samalla
tavalla eri jiif estelrnissii. Eroaruuksien erotta-
minen selkedmmin voisi jo siniilliiiin helpottaa
esimerkiksi lomakkeiden tiiyttoii ja tilastojiir-
jestelmien suunnittelua. Tiiltii osin laadittu sel-
vitys voi olla al.uksi.

CARIN LTNDQVIST-VIRTANEN
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Vuoden 1998 alussa valitaan maat, jotka tulevat mukaan EMUn kolmanteen
vaiheeseen. Jos Suomi siihen osallistuu ensimmiiisten joukossa, markan kurssi

kiinnitetddn peruuttamattomasti euroon 1.1.1999. Vaikka osallistuminen on vield
epivarmaa, valtiovarainministeriti kdynnisti viime vuonna ns. EMU-projektin.

Sen tehtdvdksi annettiin laatia Suomelle kansallinen suunnitelma
euroon siirtymiseksi.

Monesti eurosta ja EMUsta puhuttaessa kdsit-
teet menevdt ristiin. Euro on Euroopan talous-
ja rahaliiton (:EMU) kolmanteen vaiheeseen
osallistuvien maiden yhteinen valuutta. Tdmd
paljon puhuttu EMUn kolmas vaihe tarkoittaa
yhteisen rahan kiiy.ttoonottoa. Aikaisemmat
talous- ja rahaliiton vaiheet ovat olleet pyrki-
myksiii yhtenziistiiii EU-maiden talouspoli-
tiikkaa yhteistii rahaa varten.

Euron aikataulu
Madridissa joulukuussa 1995 pidefyssii Eu-
rooppa-neuvoston (EU-valtioiden pii?imiehet)
kokouksessa piiiitettiin, ettd talous- ja rahalii-
ton kolmas vaihe alkaa I . I . 1999. Uuden yh-
teisen rahayksik<in nimeksi sovittiin euro,
joka jakautuu sataan senttiin.

Suomen mukaantulo EMUn kolmanteen
vaiheeseen riippuu paitsi liihentymiskriteeri-
en tdyttymisestd mycis ainakin siitii, minkiilai-
sen kannan eduskunta asiaan ottaa. Tiillii het-
kelld Suomi on yksi parhaiten EMU-kriteerit
tiiyttrivii EU-maa.

Asteittainen siirrymiikausi euroon alkaa
vuonna 1999 ja kes6d vuoden 2001 loppuun
asti. Siirtymiikauden aikana kukin taho voi
joustavasti oman aikataulunsa mukaan siirfyd
euron kiiyttririn. Tiinii aikana euroa voi kayftiiA
ainoastaan tilivaluuttana, koska kdteinen raha
on kiiycissii vasta siirtymdkauden lopulla.
Siirtymiikaudella euro on Suomessa laillinen
valuutta. Myris markka on laillinen valuutta ja
se on niin sanotusti euron ilmenemismuoto tai
alayksikk<i.

Siirrymiikauden jiilkeen on enintddn
kuuden kuukauden pituinen setelist<in vaihto-
kausi. Tiilloin euro ja markka ovat kummatkin
kiiyttokelpoisia rahayksikoitii kiiteisellii mak-
settaessa. I .7 .2002 markka ei endd ole hyviik-
syttiivii maksuvdline, mutta pankit vaihtavat
markkoja euroiksi vielii kymmenen woden
ajan tiimiinkin j iilkeen.

yritykset sekd rahamarkkinat.
Valtiovarainministerio kiiynnisti viime

wonna ns. EMU-projektin, jonka tehtavaksi
annettiin laatia Suomelle kansallinen suun-
n itelma euroon si irrymiseksi. Tiimii siirtymii-
suunnitelma valmistuu huhtikuun aikana.

EMU-projekti on jakaantunut useam-
paan ryhmiiiin, jotta kaikki yhteiskunnan ta-
hot olisivat projektissa edustettuina. Projektia
vetdd VM:n Rauno Niinimiiki.

Euron kiiyttririnottamisessa olennaista on
ns. "ei pakkoa, ei estettd"-periaate. Se tarkoit-
taa site, ettii siirrymiikautena euron kaytde ti-
livaluuttana ei saa estdd, mutta pakkoa euron
kayftdon ei myoskiiiin saa luoda. Periaate voi
aiheuttaa ongelmia silloin, kun yksimielisyyt-
td ei saavuteta siite, mita rahayksikkriii kiiye-
tiiiin. Siksi tarvitaan kansallinen siirtymii-
suunnitelma, jotta kaikki yhteiskunnan osa-
puolet voisivat heiridfta siirtyii euron kiiyt-
toon. Maksuliikenteessd periaate ei tuottane
ongelmia, koska pankki hoitaa markka-euro-
viilityksen niin, ettei asiakkaan tarvitse tietdd
maksusuorituksensa saajan tilivaluutasta mi-
taain.

Tyrieliikeja{estelmdn euroon siirtymistii
koordinoiva ryhme (TER) aloitti toimintansa
marraskuussa 1996. Ryhmiissd on eliikelai-
toksista eri alojen edustus. Ryhmiiii vetiiii
ETK:n Markku Hdnninen. TER-ryhmii toi-
mitti tydelakejiirjestelmiin alustavan siirty-
mdskenaarion EMU-projektille tammikuun
lopussa. Sitii tehtiiessii ei ollut tiedossa esi-
merkiksi verottaj an toimintaperiaatteita sii r-
tymdkauden aikana. KELAn ja muun vakuu-
tusalan kanssa oltiin yhteydessS raportin teko-
vaiheessa.

Tyrield kejd rjestel mdssd
markat mukana pitkddn
Monet euron kiiyttoonottoon liittyvrit asiat
ovat vield avoimia tdssd vaiheessa, joten seu-
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Sddd<ikset euron
kdytttitinotosta tekeill6
Euron kiiyttoonottamisesta siiiidell?iiin kah-
della EU:n neuvoston asetuksella. Ndmd ase-
tukset ovat sellaisenaan velvoittavaa lainsiiri-
diintriii kaikissa jdsenmaissa. Siksi muun mu-
assa tyoeldkelaeissa mainittuja markkamdd-
riii ei ole pakko muuttaa euron vuoksi, koska
markat tulkitaan euroiksi EU:n neuvoston
asetusten perusteella.

Kevddn 1997 aikana tulee voimaan ase-
tus erdistd euron kdyttcidnottoon liitqryistd
siiiinnriksistii. Timd asetus on vdlttdmdtrin jo
tdssd vaiheessa euron oikeudellisen perustan
selkeyttiimiseksi.

Asetuksessa siiiidetiiiin muun muassa,
ettd euro korvaa kansallisen valuutan muunto-
kurssin mukaisesti kaikissa sopimuksissa, jol-
loin euroon siirtyminen ei aiheuta katkosta
markoissa tehtyihin sopimuksiin. Samoin so-
pimuksissa kiiytetty ecu korvautuu eurolla
suhteella yksi yhteen. Asetuksessa siiiidelliiiin
myos, ettd muuntokurssit ilmoitetaan kuuden
merkitsevdn numeron tarkkuudella, joita ei
saa lyhentdd eikii pyoristiiii. Py<iristyssti2intdi -
hin ei tule muutoksia.

Varsinainen asetus euron kayftoon otta-
misesta tulee voimaan, kun kaikki ensimmdi-
sessd vaiheessa yhteisen rahan kalttodnotta-
vat maat ovat selvilld. Asetuksen sisiiltti lyotii-
neen lukkoon kesdkuun 1997 Eurooppa-neu-
voston kokouksessa. Asetuksessa sdddetidn
eurosta ja euron kdytcist2i siirtymiikaudella ja
sen jdlkeen.

Valmistautuminen kdynnissd
Vaikka piiiitris Suomen siirtymisesti yhtei-
seen rahaan tehdiiiin vasta vuonna 1998, on
valtiovalta aloittanut valmistautuminen euron
mahdolliseen tulemiseen samoin kuin monet
yhteisot ja ainakin suurimmat kansainvdliset



raavassa esitetyt pohdinnat voivat vield muut-
tua ennen kuin siirtymiikausi alkaa.

Tyoeliikej iirj estelmdssd liihdetiiiin siitii,
etfd toimitaan markoissa mahdollisimman
pitkiiiin sen luoksi, etta kateiste eurorahaa ei
ole kiiytettiivissd ennen kuin siirtymtikauden
jiilkeen: eldkkeet on joka tapauksessa makset-
tava markoissa.

Toinen syy on tietojerjestelmiii rasittavat
vuoden 2000 muutokser sekh VILMA eli vii-
meisen laitoksen periaatteen laajentaminen
julkiselle puolelle. Myos kansaneliikejiirjes-
telmiissii j a j ulkisen puolen tyoeliikej iirj estel-
missii liihtokohta on sama. Tavoitteena on
mahdollisimman samanaikainen siirtyminen
euron kiiyttoon eliikkeiden maksussa.

Ty<ieliikejiiryestelmdn euroon siirtyminen
vaihtelee luonnollisesti toiminnoittain. Vaik-
ka eldkkeet lasketaan ja maksetaan markoissa
siirq,miikauden ajan, siirtynee sijoitustoimin-
ta euroon samaan aikaan kuin rahamarkkinat
muutenkin eli siirtymiikauden alussa.

Ennen vuotta 1999

Eruren siirtymdkauden alkua aloitetaan eldke-
laitoksissa tietojii4'estelmien muutoksiin va-
rautuminen. Eldkelaitosten lienee syytd va-
rautua rakentamaan omia atk-jiirjestelmiiiiin
markkapohj aisten tietoj arj estelmiensi j a eu-
roilmoitusliikenteen vdlille niiden asiakasyri-
tyksien vuoksi, jotka haluavat toimia tdysin
euroissa heti vuoden 1999 alusta liihtien.

Tyoe I iikej iirj e ste I m dn y hte i set t i etoj iirj e s-
telmiiprojektit aikataulutetaan kevddn 1997
aikana eldkelaitosten yhteisessd tietohallinto-
ryhmiissii.

Mahdolliset fyoelakelakien muutostar-
peet kartoitetaan ennen siirtymiikauden al-
kua. Eliikkeen laskentaan I i ittyviiii kartoitusta
tehdiiiin parhaillaan TER-ryhmiiss2i. Vaikka
markkamddrid ei ole vdlttdmdtrintd muuttaa
euroiksi lakiin, voi tulla tarve muuttaa joita-
kin ny laissa olevia tasamarkkamdirid tasa-
euromddriksi. Samoin on tehtava ohjeet siitii,
miten eldkkeen laskennan komponentit muu-
tetaan euromdiiriiisiksi ja mikii tarkkuustaso
riiftiia.

Markkamddrdt voidaan muuttaa mahdol-
lisesti muun lainsiiiidiintomuutostyrin ohessa
vdhitellen tai kerralla kaikki. Viimeksi mai-
nittu vaihtoehto olisi perusteltavissa sillii, ett2i
lain lukeminen helpottuisi euroaikana.

Helibor- ja peruskorko poistuvat, kun
siirrfean yhteiseen euroalueen rahapolitiik-
kaan. Tiimii aiheuttaa sijoitustoirninnassa lai-
nasopimusten uusimistarpeen siind vaiheessa,
kun uusi viitekorko on tiedossa.

Siirtymdkausi
1.1.1999 -31.12.2001
Suomen Pankin on muiden euromaiden kes-
kuspankkien tavoin siirryttiivii heti 1.1.1999
euron kiiyttocin. Pankeissa on mahdollista asi-
oida sekd euroissa ettd markoissa. Pankeissa
voi avata eurotilejii ja eurotilisiirrot hoituvat
pankeissa heti siirtymiikauden alussa. Koska
kdteinen raha tulee keyttoon vasta siirtymS-
kauden loppupuolella, toimii euro ainoastaan
tilivaluuttana siihen asti. Sisdisessi kanssa-
kdymisessdin pankit kuitenkin toimivat kes-
kenddn markoissa koko siirtym2ikauden ajan,
koska markka penneineen on tarkempi ra-
hayksikk<i kuin euro sentteineen. Tiillii tietii-
miillii yksi euro tullee vastaamaan ldhes kuut-
ta markkaa.

Tyoelekej iirj estelmdssd ilmoitusliikerure
elikevakuutuslaitosten j a ETK: n viilillii toimii
markoissa siirtymiikauden, samoin ilmoitus-
liikenne muihin vakuutuslaitoksiin. Vaikka
elikkeet maksetaan markoissa, muuntavat
pankit krvittaessa eldkemarkat elikkeensaa-
jan niin halutessa euroiksi.

Eliikelaitokset siirtyviit euron kdyttoon
asiakasyrityksiinsii piiin omassa aikataulus-
saan. Eldkeotepalvelua annetaan tarvittaessa
myris euroissa markkaotteen lisiiksi. Pyrki-
myksend on, ettd vuodesta 2001 liihtien ot-
teella ilmoitetaan sekd markka- etti euromdd-
rdt rinnakkain ja jonkin aikaa vield siirryma-
kauden jiilkeenkin.

Eliikehakemukset ja muu lomakemateri-
aali on uusittava siirrymiikauden loppupuolel-
la, samoin esitteet. Tiedottaminen eldkkeen-
saajille on aloitettava siirrymiikauden aikana.
Tiedottamisen tapa ja laajuus riippuu siitii,
miten yhteiskunnassa muuten eurosta tiedote-
taan.

Tyoeliikejiirjestelmd on liiheisesti tekemi-
sissd verottajan kanssa, joten ei ole samante-
kevdd, miten verottaja ottaa euron kelttoon
toiminnoissaan. Verohallinto ei ole toistai-
seksi ilmaissut tiismiillistii kantaansa siihen,
koska se aikoo hyviiksyd euromidriiset vero-
ilmoitukset.Veroilmoitukset tultaneen kuiten-
kin piiiisiiiint<iisesti tekemddn markoissa siir-
tymdkauden ajan.

Monet yntykset aikovat siirfyd euron
kaltoon valittomasd vuoden 1999 alussa.
Vielii ei ole selvdd, missd rahayksikossd euron
kotivaluutakseen valinneen yrityksen palkka-
hallinto toimii. Tyrimarkk inaj iirj estrit antane-
vat yleisen suosituksen asiasta ennen siirty-
mdkauden alkua. Tyrieliikej ?irj este lmiin euro-
ryhmiin toivomuksena on, ettd kaikilla tahoil-
la voitaisiin palkkahallintoon liitryvasse il-
moitusliikenteessa siirtyii yhtaikaa euron

kayroon. Niiin viiltyttiiisiin kahden rahayksi-
kcin samanaikaisen kiytcin aiheuttamilta kus-
tannuksilta siirtymiikauden aikana sekd myos
mahdollisilta virheilt?i ilmoitusliikenteessi.

Mitd siirtymdkauden jdlkeen?

Kahdella rahayksikollii toimiminen on tieto-
jiirjestelmissii kallista ja hankalaa. Sen vuoksi
olisi hyvii, jos kahden rahayksikon vaihe olisi
mahdollisimman lyhy siirtymiikauden jiil-
keen. Eliikkeensaajan ja vakuutetun oikeus-
turvan kannalta on kuitenkin perusteltua, ettd
hdn ndkee markoissa ansaitut palkkansa mar-
koissa vield euroon siirrymisen jiilkeenkin.

Toimintatapa siirtymiikauden jdlkeen on
vield avoin, ensin on selvitettdvd siirtymiikau-
den menettelyt.

Euroon siirtyminen maksaa
Euroon siirtyminen aiheuttaa vaistamafte yli-
miiiiriiisiii kustannuksia. Esimerkiksi pankeis-
sa kaikkien rahaa kdsittelevien koneiden uusi-
minen on pakollista, koska uudet eurosetelit
tulevat olemaan keskenddn erikokoisia.

Samoin tietojiirjestelmien uusiminen on
viilttiimiitontii niin pankeissa kuin muualla-
kin. Yksistiiiin pankkien euroon siirtymisen
kustannukset liikkuvat sadoissa miljoonissa
markoissa.

#**
MARIUKKA HIETANIEMI

Ekiketurvakeskul<sen
suunnittelu- ja laskentaosaston tutkij a

Ty d e I tikej tirj e s t e I m rj n e u rory h m d n s i h t e e r i
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Yrittiij ien e liikelain ( Y E L) voimaantulosta on
kulunut yli neljiinnesvuosisata. Tdni aikana
yrittiijien eliiketurvaa on kehitetty ja parannet-
tu muun lakisddteisen tyrieliiketurvan kanssa
tasatahtia. YEL:sta on tullut itsest#dn selvd
osa suomalaista, laadukasta sosiaaliturvaa.

Yrittiijiitkin ovat oppineet - jos ny eiviit
aivan rakastamaan niin kuitenkin eliimiiiin
YEL:n kanssa sekii myotii- ettd vastamdessd
niin kuin hyviin kumppanin kanssa kuuluu-
kin. Eliikepiiivil voi tietysti turvata monella
tavalla.

Mitd YEL:n laatutakuu on?

Vakuutus otetaan kattamaan riskejii. Vakuu-
tustuotetta arvioitaessa kaksi ominaisuutta on
ylitse muiden: miten hyvin vakuutus kattaa
riskit ja kuinka vannaa on vakuutuskorvauk-
sen saanllnell.

Yrittiij 2in niinkuin tyontekij iinkin riskeinZi
tyriuran aikana ovat sairastuminen ja tyoky-
vyttrimyys, tyottomyys ja kuolema. Tavan-
omaisin "riski" on ikii2intyrninen - hyvistii
yrityksistii huolimatta sitd ei ole onnistuttu
pysyviisti poistamaan.

YEl-vakuutus kattaa niimii riskit yrittii-
j ille vastaavasti kuin l'El-vakuufus fyonteki-
joillc tydkyvyttcimyyseliikkeellii ja yksilolli-
selld varhaiseliikkeellii, fy<ittomyyseliikkeelld,
osa-aikael6kkeellii ja vanhuuseldkkeellii, j ota
halutessaan voi varhentaakin.

YEl-eliiketurvan kattaluus on hyvd: An-
sio lankeaa hyviille yhteistyolle, jota suoma-
laisen tycieliikejiirjestelmiin kehitrdmisessd
yleensiikin muun muassa tyomarkkinajiirjes-

oo oo

tojen viilillii on ollut.

Saako eldkkeen vieli
vuosikymmenienkin jdlkeen?

Eliikejiirjestelmdin on 1990-luw11a tehty lu-
kuisia muutoksia, j oilla elikekustannuksia on
alennettu. Pitk?ille 2000-lurulle ulottuvien,
realististen ennusteiden mukaan eliikekustan-
nukset pysyvdt hyvin hallinnassa eivdtkd edes
ns. suuret ikiiluokat ole tdssd mielessd ongel-
ma.

Lisiiksi YEL-eldkekustannusten osalta on
muistettava, efta YEL l0 $:n mukaisesti val-
tio on sitoutunut vastaamaan niistd kustan-
nuksista, joihin YEl--maksut eiviit riitii. YEL-
maksu mddritelliiiin yhtii suureksi kuin ruo-
tuinen, keskimddrdinen TEl-maksu. - Eliike
on siis varma ja saanti turvattu.

Miksi eldke on niin pieni?

Kolme syytii eliikkeen pienuuteen tulee mie-
leen. YEL tuli voimaan 1 970, jolloin sitii edel-
tiiny yrittiijiindolo on jiiiinyt vakuuttamisen
ulkopuolelle eikii eliikett2i tuolta ajalta ole
karttunut.

Toinen s1y voi olla, ettS yrittiijiind toimi-
misaika j?iii lyhyeksi. Usein kuitenkrn tyoelii-
kettd on tiilkiin karffunut muussa tyo- tai vir-
kasuhteessa.

Kolmas s1ry voi olla yrittiijih "eldkepalk-
kaperusteen", ynttiijiin ty6tulon pienuus. Yrit-
tiijiin eliikkeen perusteena oleva tyotulo laske-
taan koko yrittiijiiniioloajan keskimddrdisestd

tyotulosta, eikd vain viimeisten ennen eliikkeel-
le siirtymistii edeltdvien vuosien tyotulosta.

YEl-maksu on kuluvana ruonna 20,7
prosenttia vahvistetusta rytitulosta. Reilu vii-
desosa vuositulosta on iso summa; yriftAjiA on
helppo ymmdrtdd, jos itse kukin ajattelemme
maksavamme nykyisen 4,5 prosentin sijaan
20,7 prosenttia vuositulosta eldkemaksuna.

Pienestd tyrirtulosta peritiiiin tierysti pie-
nempdd maksua, mutta siitd karttuu mycis v6-
hemmdn eliikettii. Erityisen kohtalokkaaksi
voi liian alhaiseksi vahvistettu tycirulo osoit-
tautua, jos yrittiije joutuu jiiiimiiiin tyolq.vyt-
tomyyseliikkeelle jo nuorella iiillii.

Tytitulo todellisen
tilanteen mukaiseksi
Jos tyotulo on miiiiritelry liian pieneksi, jiiii
vakuutusmaksujen verovdhennysetukin osin
kiiyftamaft?i. Nuori, aloittava yrittiijii on oi-
keutettu yritystoiminnan aloituswodelta ja
kahdelta seuraavalta kalenterivuodelta 50
prosentin alennukseen vakuufusmaksusta. Jos
tyritulo on alimitoitettu, jdd nuorelta yriftAjalta
osa maksualennushyodystii kayttemefte.

Eldketurvakeskus on yhteistyossa yrifta-
j iij iirj esttij en j a e liikelaitosten kanssa laatinut
ohjeet tyotulon mddrddmiseksi. YEl-vakuu-
tusta otettaessa yritystoiminta on alkuvai-
heessa ja tyotulon arviointi voi olla vaikeaa.
Suositeltavaa on, etti yrittiija arvioi ja tarkrs-
taa yrittiijiityotulonsa eli yrittiij iityopanoksen-
sa arvon vaikkapa wosittain.

YBITTAJAN YEL

Lakisidteinen ty6elike on Suomessa takuutuote,
joka erityisesti yrittaiille osoitti ylivertaisuutensa

{ 99o-luvun lamavuosina. Tuhansien yritysten
ajautuminen konkurssiin haihdutti niihin kootun varallisuuden,

joka samalla osoittautui kovin
epavarmaksi'reliketu rvaksi".

l8



Tyotulon olennaisesti muuttuessa myos
YEl-vakuutukseen vahvistettua tyrituloa on
sy).td muuttaa. Eriis hyvii keino tyotulon mi-
toitukseen on arvioida sellaisen ulkopuolisen
henkilon palkka, joka korvaisi yrittiijiin oman
tycipanoksen yrityksessii.

Tyritulomuutoksia, nimenomaisesti tyo-
tulon alennuksia. tehtiin lamawosina run-
saasti. Tyotulo-ohjeistoa pyrittiin eliikelaitok-
sissa soveltamaan terveelld jarjella ja jousta-
vasti. Muun muassa osa yrittiijistii ilmoitti
yritystoiminnan muuttuneen osa-aikaiseksi
toimeksiantojen vdhentyesse. N)'t kun lamas-
ta on pddosin toiluttu, tulisi myos tyotulot
korjata vastaamaan todellista tilannetta.

Lakisddteinen YEL vai vapaa-
ehtoinen yksiltillinen eldke
YEL on lakisddteinen ja pakollinen eldkeva-
kuutus eikd sitd voida korvata vapaaehtoisilla
vakuutuksilla. YEL:n ainoa vaihtoehto ovat
muut lakisddteiset eldkkeet eli tietyin edelly-
tyksin yritystoimintaa harjoiuava voi saada
hakemuksesta vapautuksen YEl-vakuuttami-
sesta. Edellltykseni on riittiiviiksi katsottava
eldketurva tyo- tai virkasuhteiden perusteella.

Vapaaehtoiset eldkevakuutukset ovat
erinomaisia, lakisiiiiteistii eldketurvaa tayden-
tdvid vakuutuksia. Niiden avulla on mahdol-
lista varhentaa vanhuuseldkkeellejiiiintiii jopa
alle 60 ruoden tai tdydentdi muutoin lakisiiii-
teistii eliikettii. Vapaaehtoistenkin eldkevakuu-
tusten maksut ovat erdin rajoituksin verotuk-
sessa vdhennyskelpoisia.

YEl-vakuutuksen eldketurva on kattava.

Sillii on suuri merkitys etenkin nuonlle ynttii-
jille.

Iiikkiiille yrittijille YEL-vakuutuksen
edullisuutta lisiiii ikiiviilin 60 65 korkeampi
eldkkeen karffumisprosentti 2,5o wodessa.
Jos tdmdn suuruinen vanhuuseldke ostettai-
siin vapaaehtoisella eldkevakuutuksella, olisi
luotuinen maksu selvdsti suurempi kuin
YEL:n maksu 20,7 prosenttia tyotulosta.

Lisiiksi on muistettava, ettd YEl-vakuu-
tuksen eldketurva sisiiltiiii vanhuuseldkkeen
lisaksi tyokyvyttcimyys-, tyottomyys- j a per-
he-eldketurvan -YEL on siis mycis edullinen.

FIANNURISSANEN
E I cikevakuut us os a ke1, h t i ri I I m a ri s e n

vakuutusjohtajo
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uusr
sopimuskumppanimme

Suomen ia Ghilen vilinen sosiaaliturvasopimus
allekirjoitettiin maaliskuussa, Siksi eliketurvan yksityistimisen
edellikivijini tunnettu Ghile on tullut uudella tavalla kiinnostavaksi.
Mita sopimus suomalaisille merkitsee, ia miten
yksityisistii elikkeisti voi valtioiden kesken sopia?
Kuinka yksityinen Ghilen elSkeiirjestelmi itseasiassa on?
Ghilen eliikejirjestelmi on jilleen tullut ajankohtaiseksi mytis siksi,
ettii lson-Britannian hallitus on esittinyt lakisiiteisen eliiketurvan
yksityistimisti pitkiilti Ghilen tapaan.

Chile on yksi Etelii-Amerikan nopeimmin ke-
hittyryistii maista, silti se t.iiyttiiii vield monta
kehittyviin maan tunnuspiirrettii. Maan brut-
tokansantuote oli v. I 994 asukasta kohden las-
kettuna 3 560 USD, kun se Suomessa oli 18
850 USD ja USA:ssa 25 860 USD. Maan vii-
estrirakenne muistuttaa vielii aidosti pyrami-
dia: nuoret ikiiluokat ovat suuriaja vanhat pie-
niii (kuval ).

Miesten odotettavissa oleva elinikii
syntymiihetkellii on 70 ruotta ja naisten 77
wotta. Maan taloudelliset ja poliitriset olot
ovat olleet epdvakaat aina S0-luvun lopulle
asti. Ensimmdiset demokraattiset vaalit ken-
raali Pinochet'n sotilasdiktatuurin jllkeen pi-
dettiin vuonna 1989. Tulonjako on edelleen
hyvin epiitasainen, harvat ovat pddsset nautti-
maan talouskasvun hedelmistii. Tyovoimasta
18,3 prosenttia saa elantonsa maataloudesta,
vaikka maataloustuotannon osuus BKT:sta
on vain l0 prosenttia. Kaivosteollisuus, met-
sdteollisuus ja maatalous ovat maan talouden
kulmakivet.

El?iketurvan suhteen Chile ei ole kuulu-
nut kehitysmaiden joukkoon. Ensimmdiset
eurooppalaisten esikuvien mukaiset eliikejiir-
jestelmiit perustettiin jo wonna 1924.Elake-
turva muodostui kuitenkin wosien mittaan

hyvin hajanaiseksi. 1970-lurun lopussa el6-
kejiirjestelmiii oli yli sata. Niisti myrinnettd-
vdt etuudet ja maksettavat maksut vaihtelivat.

Jiiqestelmiit ajautuivat paheneviin mak-
suvaikeuksiin 70-lululla maan talouskriisien
myotii. Tyottrimyyden kaslu nosti vakuutus-
maksujen tasoa, mikd puolestaan lisisi va-
kuutusmaksujen kiertdmistd. Valtion osuus
eliikkeiden rahoittaj ana kasvoi.

Eliikejiirjestelmiit alkoivat menettdd
uskottawuttaan ja uudistuksen tarve kiivi yhii
ilmeisemmiiksi. Vaikka uudistusta pidettiin
vdltrdmdttcimdnd. mielipiteet toteuttamis-
tavasta poikkesivat. Toisenlaisissa poliittisissa
olosuhteissa vuonna 1980 toteutettu eldkeu-
udistus ei kenties olisi ollut mahdollinen.

Uusi jdrjestelmd vanhan rinnalle
Uusi yksikillisiin siiiist<ipiiSomiin perustuva
eliikejii4estelmii on lakisiiiiteinen ja pakolli-
nen kaikille palkansaajille. Yrittiijiit voivat
liitryii j iirj estelmidn vapaaehtoisesti. Ne, j ot-
ka uudistuksen tullessa voimaan kuuluivat
vanhaan j iiry estelmddn saivat mahdollisuuden
valita uuden ja vanhan jiirjestelmiin viilillii.
Vaikka valtaosa valitsi uuden jiirjestelmdn,

toimivat vanhat jii{estelmiit hallinnollisesti
yhdistetryinri edelleen uuden jiirjestelmiin rin-
nal la. Vuonna I 995 uuteen elAkej iirj estelmiiiin
kuului 5 320 000 ty<intekijiiti ja vanhoihin 275
600.

Vanhojen eliikejiirjestelmien hallinnosta
vastaa nykyisin keskitetysti Instiruto de Nor-
malizacion Previsional. Jii{estelmiit ovat
etuusperusteisia. Tyontekijdn vanhuuseldk-
keen tavoitetaso on enimmillliin 70 prosenttia
viiden viimeisen woden keskiansiosta 30
vakuutusuroden jiilkeen ja toimihenkikin
vastaavasti jopa 100 prosenttia 35:n maksu-
ruoden jilkeen.

Jiirjestelmistii maksetaan myos tyokyvy-
tomyys- ja perhe-eliikkeitii. Rahoitus on pe-
rustunut jakojiirjestelmddn. Koska valtaosa
vakuutetuista on siirtyny uuteen jiirjestel-
mddn, joutuu valtio kuitenkin nykyisin
rahoittamaan suurimman osan maksussa ole-
vista eliikkeistii.

Uuden jiirjestelmiin hallinnosta ja varo-
jen sijoittamisesta vastaavat yksityiset eliike-
laitokset, Administradoras de Fondos Pensio-
nes (AFP). Niimii laitokset voivat hoitaa aino-
astaan lakisditeistii eliiketuwaa ia siihen liir
tyvdd vapaaehtoista lislturvaa. Hallintokulu-
jensa rahoittamiseksi ne perivdt vakuutetuilta
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Kuva l. Chilen viestiirakenne

]liehet
Lukumiiiirii 6 675 600
Odotettavissa oleva elinikii 70 v.

9.6 %

1O,2 Vo

1O,8 0/o

vakuutusmaksut eivdt riitii niiden maksuun,
aiheuttaa valtiolle huomattavan taloudellisen
rasituksen koko siirtymiikauden ajan.

Valtio on lisdksi monella tavoin uuden
jiirjestelmiin takuumiehend. Valtio takaa kai-
kille uuteen jiirjestelmiiiin kuuluville pienen
viihimmiiiseliikkeen. Tiillii hetkellii se on 125
USD eli noin 600 FIM kuukaudessa. Vdhim-
miiismiiiiriiisen vanhuuseldkkeen saamiseksi
vakuutetun on tayrynyt maksaa maksuja
jiirjestelmiiiin 20 vuoden ajan. Tyokyvyttti-
myys- ja perhe-eldkkeen vdhimmdismddrin
saamiseksi riittiiii, ettii maksuja on maksettu
l0 vuotta. Valtio takaa myris tyokyvytt<imyys-
ja pehe-eliikemaksujen jatkumisen vakuu-
tusyhtirion siind tapauksessa, ettd eliikelaitos
menee konkurssiin. Konkurssitilanteissa val-
tio takaa lisiiksi eliikkeiden maksun jatkumi-
sen ainakin osittain.Takuueliikkeellii on tissd
tapauksessa tietty enimmiiismiiiirii.

Kolmas valtion takaus koskee eliikelai-
toksen varoilleen saamaa tuottoa. Eldke-
laitoksia koskevan lainsddddnnrin mukaan jo-
kaisen laitoksen tulee saada hoitamilleen va-
roille kuukausittain tietty vuotuinen viihim-
mdistuotto, joka on sidotnr kaikkien eliikelai-
tosten keskimddrdiseen tuottoon samana aika-
na.

Jos eldkelaitos ei kykene maksamaan tdti
tuottoa, valtio takaa puuttuvat varat ja lak-
kauttaa eldkelaitoksen toiminnan. Toistaiseksi
tdllaiseen menettelyyn ei kiiytiinnossii ole jou-
duttu, sen sijaan joitakin eldkelaitosten yh-
teenliittymiii on tapahtunut.

Koska jiirjestelmd on lakisiiiiteinen ja pa-
kollinen ja pitkiille valtion takaama, valtio

\aiset
Lukumiiiirii 6 810 400
Odotettavissa oleva eliniki 77 v.

7 ,0 0/o

9,5 0/o

9,9 o/o

1O,4 o/o

myos valvoo ja ohjaa jiiryestelmiin toimintaa
hyvin pitkiille samalla tavoin kuin muiden
maiden lakisiiiiteisissii eliikejiirjestelmissii.
Valvonnasta vastaava viranomainen on Supe-
rintendencia de Administradoras de Fondos
de Pensiones, SAFP. Sekii eliikevarojen
sijoitustoimirurasta ettd eliikkeiden myont2i-
misehdoista on sdddetty laissa. SAFP antaa
eliikelaitoksille ohjeita lakien soveltamisesta
ja tekee ministericille lainsiiiidiinnon kehittii-
mistd koskevia esityksiii.

Miten uusi iariestelmd
toimii kdytdnntissd?
Chilen eliikejiiryestelmdstd on keskusteltu ja
kiryoitemr paljon sekii puolesta ettd vastaan.
Tdtd keskustelua on tdssdkin lehdessi referoi-
tu aiemmin. Chile on ollut esimerkkind useil-
le eldketurvaansa uudistaville Etelii- ja Keski-
Amerikan maille, ja Chilen jiirjestelmd on ol-
lut esillii yhtenii vaihtoehtona myris monissa
Itd-Euroopan maissa, joissa eldketurvaa on
rakennettu uudelleen.

Aivan hiljattain on Ison-Britamian kon-
servatiivihallitus esittiiny pitkiilti Chilen mallin
mukaista uudistusta maan eliikejiirjestelmddn.
Tiistii esityksestd on kerrottu toisaalla tiissii leh-
dessd. Keskustelu yksityistiimisen hyodyistii j a
haitoista tulee siten varmasti jatkumaan pit-
kiiiin. Toistaiseksi keskustelu on ollut liihinna
periaatteellista eikii sitii ole liitety yksitt?iisen
maan taloudellisiin ja poliittisiin oloihin. Eliike-
jiirjestelmiiii ei kuitenkaan ole mielekhsrd tar-
kastella niislli irrallaan.

1,5 0/o

tka

70-
60-69
50-59
40-49
30-39
20-29
10-19
o- I

2,2 o/o

2,2 0/o 2,7 0/o

3,4 0/o 3,8 0/o

4,8 0/o 5,O o/o

7,O o/o

Chilen vciestcirakenne muistuttaa vieki aidosti pltramidiu
nuorct ikciluokat ovat suuria ja vanhat pienici.

palvelumaksua, jonka suuruudesta ne voivat
piiiittiiii itse. Tyontekijdt voivat puolestaan va-
paasti valita eldkelaitoksen, johon maksunsa
maksavat ja halutessaan vaihtaa sitd.

Tyontekijiit rahoittavat periaatteessa itse
omat eldkkeensii. Pakollinen vanhuuseldke-
maksu on 10 prosenttia palkasta mii[riittyyn
kattoon asti. Suurempia maksuja voi maksaa
vapaaehtoisesti ja niiin parantaa eldketur-
vaansa. Vakuutusmaksuilla ja niille saadulla
tuotolla kartutetaan tyontekijiin henkil<ikoh-
taista eliiketiliii.

El[kkeen suuruus riippuu maksettujen
vakuutusmaksujen miiiiriistii ja niiden si-
joittamisesta saadusta tuotosta. Eliikeiiin koit-
taessa tyontekijl voi nostaa eliikettii suoraan
tililt?iiin, ostaa tilille kartturneilla varoilla eld-
kevakuutuksen vakuutusyhtiostii tai yhdistiiii
ndmd vaihtoehdot.

El?ikelaitokset ovat velvollisia ostamaan
tyontekijiille ryo\,wyttoryys- ja perhe-
eliikevakuutuksen vakuutusyhtiostii. Tdmd ra-
hoitetaan tyontekijiiltii perittiiviistii palvelu-
maksusta.

Valtion vastuu edelleen suuri
Kun uusi jdjestelmi ruonna 1981 kiiynnistet-
tiin, haluttiin kaikin tavoin kannustaa my<is
vanhoihin j iiq estelmiin kuuluvia siirtymiiiin
siihen. Tyrinantajan eldkemaksun poistumi-
nen korvattiin uuteen jdrjestelmddn siirtyville
tyontekijtiille palkankorotuksina. Lisiiksi val-
tio korvaa vanhan jiirjestelmdn mukaan kart-
tuneen eldkeoikeuden pddomalla, joka mak-
setaan tyrintekij iin eliiketilille teman siirfyessa
eliikkeelle.

Korvaus on mitoitettu niin, ettd se riiftea
runsaasti korvaamaan eliikkeen, joka vanhas-
ta j iirj estelmiistii olisi karttuneen eldkeoikeu-
den perusteella maksettu. Niiiden korvausten
j a vanhoj en j iirj estelmien mukaisten eliikkei-
den kustantaminen, siltii osin kuin vdhentyviit
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Sosiaaliturvasopimuksessa on sovittu:

- kumman maan elilkevakuutukseen maasta

toiseen liikkuva kuuluu

- kumpaan maahan maksetaan sosiaalivakuutusmaksut

- toisen maan vakuutusaikoja voidaan lukea

hyviiksi eliikkeen saamiseksi toisesta maasta

- eliikeliiiset saavat sairaanhoitoa oleskelumaassa

Chilessii uusi jii{estelmd on ollut voi-
massa 15 luotta. Tdnd aikana rahastoille saatu
reaalituotto on ollut keskimddrin 12,8 pro-
senttia. Vuosittaiset vaihtelut ovat kuitenkin
olleet huomattavat, wonna 1995 tuotto oli en-
simmdisen kerran negatiivinen -2,5 prosent-
tia.

Ny maksussa olevissa vanhuuseldkkeis-
sd on mukana valtion vanhan jiirjestelmdn va-
kuutusajalta maksama korvaus, joka nostaa
eliikkeiden tasoa. Yksi jiirjestelmdn keskeisis-
td ongelmista on, ettd tulevien eliikkeiden ta-
soa on vaikea ennustaa. Valtion takaamaa
minimieldkettd lukuunottamatta vastuu ja ris-
ki eliketurvan riittiivyydestii jiiii yksittiiiselle
tyontekryiille.

Kovin laajaa luottamusta jiirjesteknii ei
niiytii Chilessd saavuttaneen. Vaikka el?ikelait-
oksissa on vakuutettuja ldhes viisi ja puoli
miljoonaa, vain vajaat kolme miljoonaa eli
55,7 prosenttia heistii maksaa aktiivisesti
vakuutusmaksuja. Myoskddn vapaaehtoiset
lisiieliikevakuutukset eivdt ole olleet suosit-
tuj a. Erityi sen huol estuneita j iirj estelm2in hal -
lintoviranomaiset ovat yrittiijiiviiest<in tule-
vasta eldketurvasta. Yrittiijien osuus tyovoi-
masta oli 26,4 prosenttia wonna 1995. Heistii
vain runsas l0 prosenttia oli liittynyt elii-
kej iirjestelmiiiin. Jiirjestelmiiiin liittyneistiikin
akti ivisia vakuutusmaksuj en maksaj ia oli vain
runsas kolmannes.

Mitd hyrityd tulevasta
sopimuksestaT
Chile on pyrkiny 1990-lurulla solmimaan
aktiivisesti sosiaaliturvasopimuksia niiden
maiden kanssa, joihin silld on kaupallisia suh-
teita. Suomalaisilla on Chilessii huomattavia
investointeja etenkin kaivosalalla. Suomi on-
kin maan kolmanneksi suurin ulkomainen in-
vestoija. Maittemme vdlinen sosiaaliturvaso-
pimus allekirjoitettiin maaliskuun alussa, ja
se tulee voimaan, kun sekii Chilen parlamentti
ett'i Suomen eduskunta ovat sen hyviiksyneet.

Tyoikiiiselle vdestrille sosiaaliturvasopi-
muksella on merkitystd muun muassa siksi,
ettd siini on sovittu, minkd maan eldkevakuu-
hrkseen maasta toiseen liikkuvat kuuluvat, ja
kumpaan maahan heisri maksetaan sosiaali-
vakuutusmaksut.

Piiiisiiiint<i on, ettd ty<intekijii kuuluu sen
maan elikevakuutukseen, jonka alueella hiin
tyriskentelee tai toimii yrittiij ene. Asumiseen
perustuvan turvan osalta henkilo on vakuu-
tettu asuinmaassaan. Ns. liihetetty tyontekijii
kuuluu liihtrimaan vakuutukseen kolmen luo-
den ajan. Vakuutusmaksut maksetaan siihen
maahan, jossa tyontekijii on vakuutettu.
Sopimuksen perusteella viiltytiiiin siten kak-
sinkertaisilta vakuuttamisilta ja vakuutus-
maksuilta.

El2ikeliiiset saavat sopimuksen perusteel-

la miiiiriityin edellytyksin oikeuden eliikkee-
seen toisesta sopimusmaasta. Siten esimer-
kiksi chileliiinen, joka on asunut viihintiiiin
kolme wotta Suomessa, saa muuttaessaan ta-
kaisin Chileen Suomesta asumisaikaan suh-
teutetun osan kansaneldkkeestd.

Sopimuksen perusteella myos tyoelZike
maksetaan Chileen. Vastaavasti suomalainen
saa Chilessd kartuttamansa eldkkeen sopi-
muksen perusteella Suomeen. Sopimus kos-
kee sekd uudessa ettd vanhoissa jiirjestelmissii
karturtettua eliikettii. Ilman sopimusta eldkettd
ei maksettaisi ulkomaille. Sopimuksen perus-
teella voidaan joissakin tapauksissa laskea
yhteen molemmissa maissa te).teffyje vakuu-
tuskausia, jotta oikeus eldkkeeseen syntyisi.
Eliikeliiisillii on myos oikeus sairaanhoitoon
siind maassa, jossa he kulloinkin oleskelevat.

STMKKA LAITINEN
E I ti ke t urtt a k e s ku ks e n

tutkija
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I I EAiankolrtaisila krmailta

lson-Britannian hallitus esittaa
koko eldketu rvan yksityistdm istd

lson-Britannian konservatiivihallitus iulkaisi maaliskuussa suunnitelmansa
siirtdd koko lakisddteinen eldkejdriestelmd yksityisen sektorin hoitoon.

Uudistus olisi merkittdvin maan sosiaaliturvan historiassa.

Financial Times -lehden asiantuntijoiden mu-
kaan uudistushanke ei viilttiimiittii kokonaan
hautaudu, vaikka valta toukokuisissa parla-
menttivaaleissa siirryisi vaaliennusteiden mu-
kaisesti Tyciviienpuolueelle.

Eliikej?irjestelmdn uudistus alkaisi tyo-
elSmidn tulevista nuorista tyontekijoistii. Hei-
ddn eldkkeensd olisivat ldysin rahastoituja, ja
rahastot olisivat yksityisen sektorin hoidossa.

Osa maksusta
yksityiseen el6kerahastoon
Tyontekij ii j a tycinantaj a maksai sivht sosiaali-
vakuutusmaksuj a kuten tiihiinkin asti. Kunkin
verowoden piiiittyessii maksut kerddvd viran-
omainen siirtiiisi eldketurvan rahoittamiseen
tarkoitetun osan kertyneistd maksuista tyrinte-
kijiin nimeiimiiiin yksityiseen eldkerahastoon.

Rahastoon siirrettdvi maksu olisi osaksi
tasasuuruinen, osaksi ansioihin sidottu. Tasa-
suuruinen maksu olisi 9 puntaa viikossa ja sitii
korotettaisiin hintaindeksin kehityksen mu-
kaisesti. Maksu on mitoitetnr siten, ettd tdy-
den tyouran jiilkeen siitd karttunut pddoma
tuottoineen olisi riittlvii nykyisen peruseldk-
keen tasoisen eldkevakuufuksen ostamiseen.

Nykyinen peruseldke yksinasuvalle on
61.15 puntaa viikossa eli noin 2100 FIM
kuukaudessa. Maksun ansiosidonnainen osa
olisi 5 prosentia 61:n ja 455:n punnan viilisis-
td viikkoansioista. Tdstd maksunosasta karttu-
van pddoman tuottoineen on laskettu riiftavan

eldkkeeseen, joka korvaisi nykyisen, varsin
vaatimattoman lakisddteisen lisiieliikkeen.
Nykyisen lisiieliikkeen tavoitetaso on 20 pro-
senttia koko tyohistorian keskiansioista.

Elikeidssi eldke ostetaan
karttuneilla varoilla
Eliikeiiissii tyontekij ii ostaisi karttuneilla elii-
kevaroilla eldkevakuutuksen valitsemastaan
valvontaviranomaisen hyviiksymiistii eliike-
laitoksesta. Ostettavan vakuutuksen tul i si si -
siltdd vanhuuseldkkeen lisiiksi myris perhe-
eldketurva. Maksettaviin eliiklcei siin tuli si liir
tyii indeksiturva.

Valtio vastaisi siitii, ettii jokainen vakuu-
tettu saa myos uudessa jii{estelmiissii viihin-
tddn peruseldketd vastaavan eliikkeen. Siksi
valtio takaisi vakuutusmaksun tasaosalle vd-
hintiiiin 4, 5 prosentin r,uotuisen reaalituoton.

Ne, jotka tiillii hetkellii maksavat vakuu-
tusmaksuja tai ovat eliikkeellii saisivat eldk-
keensd nykyisestii j iirj estelmdstd, heitii uudi s-
tus ei koskisi.

Nuorten verotus kiristyisi
Mill2i sitten rahoitettaisiin nykyisenjzirjes-
telmdn eldkkeet, kun nuorten tyontekijoiden
maksut siirtyisiviit valtion kassasta yksityisiin
eliikerahastoihin eiviitk?i niiden maksami-
seen?

Yhtend rahoirusvaihtoehtona hallitus
esifiee elekefurvan verotuksen muuttamista.
Uuteen jiirjestelmddn kuuluvat eivdt voisi vd-
hentaa mitaAn eldkemaksujaan verotuksessa.
Sen sijaan heille aikanaan maksettavat eliik-
keet olisivat verotonta tuloa. Kahden sukupol-
ven eldkkeet voitaisiin siis ainakin osittain ra-
hoittaa kiristiimiillii nuorten verotusta, ja kor-
vaamalla se heille aikanaan verottomina eldk-
keinii.

Nykyiset vakuutusmaksujen maksajat
puolestaan voivat vihentiiii ainakin osan la-
kisiiiiteistii turvaa korvaavan tai tdydentdvdn
eldkevakuutuksen maksuista verotuksessa,
mutta he maksavat veroa el[kkeestb. (Finan-
cial Times 6.3.1997)

SINIKKA LAITINEN
Elciketun,akeskuksen

tutkija
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Kuntapuolella tutkittu
Ty6n uudelleeniaon
vaikutuksia

Tyon uudelleenjakamisen periaatteena on
tyontekijriiden piiivittiiisen rytiajan lyhentii-
minen ja samalla joko uusia tyrintekijoitii
palkkaamalla korvata menetetfy ty6panos (ns.
6-malli) tai lisiitii alkuperiiistii kokonaistycipa-
nosta esimerkiksi tuotantoyksiktjiden toimin-
ta-lpalveluaikaa pidentdmdllii (ns. 6+6-malli).

Edellisessii tapauksessa tarvitaan periaar
teessa yksi uusi ry<intekiji kolmea entisa
kohden, jiilkimmiiisessd tapauksessa tyonte-
kij<iiden mddrd voisi uuteen malliin siirtyviis-
sd toimintayksikrissii jopa kaksinkertaistua.
Kiiytiinnrissii tyon jakaminen ei yleensd voi
toteutua ndin kaavamaisesti.

Tycin uudelleenjaon vaikutuksia on tut-
kittu kuntapuolella, jossa tulevaisuudessa pal-
veluiden kysyntn ei juurikaan vdhene: Varsin-
kin sosiaali- ja terveysalojen kysyntd toden-
ndkoisesti kasvaa vdest<in vanhentuessa.

Tyon jakaminen voi olla yksi osa tyoajan
joustavoittamista, .lolloin tytintekijiit voivat
niin halutessaan tehdii joko tietyssii eldmdnti-
lanteessa (esimerkiksi eliikeiiin kynnyksellii ja
lasten ollessa pieniii) tai jatkuvastikin lyhyem-
piiii kuin yleisesti normaaliksi katsottua noin
kahdeksan tunnin tycipiiiviiii.

Joidenkin arvioiden mukaan tyon jakami-
nen voisi etenkin kysynniin mahdollisesti kas-
vaessa olla yksi keino tarvittavien kunnallisten
palveluiden miiiiriin ja laadun siiilyttiimiselle
vaikeassakin taloudellisessa tilanteessa.

Toisaalta sen on nihty olevan osaratkaisu
maarune vaikean tycitttimyystilanteen helpot-
tamiseksi. Tyotii jakamalla voitaisiin myos
helpottaa aikaisempaa kovemmassa tydpai-
neessa olevan henkilciston tyoolosuhteita ja
parantaa heidiin eliimiinlaatuaan.

toiminta (6-malli), piiiviikotitoiminta (6-mal-
li) ja hammashoito (6+6-malli). Niitii koske-
vien laskelmien yhteenvedoksi on koottu
oheinen taulukko l. Siita nikyy tyrin jakami-
sen kassavirtavaikutusten suuntautuminen
kohderyhmissii.

Pohjana ovat lisdhenkiltiston palkkaami-
sesta kunnalle aiheutuvat lisdmenot bruttona.
Niitii on merkitty -100 prosentilla. Eri tulon-
saajaryhmien nettolisiifuloj a on verrattu tdhdn

;1,11

ja saah,r taulukosta ilmenevdt prosenttiluwt.
Taulukossa I on oletuksena, ettd henkilostrin
palkkataso ei tyoajan lyhenemisestd huoli-
matta alene. Lisiiksi on huomattava, ettd ei-
tyottomien aikaisempaa palkkatasoa ei ole
voitu tietojen puutteen vuoksi laskelmissa
huomioida *).

-100%
32%
t3%
43%
23%
-n%

-100%
35%
32o/o
21%
23 o/o

-fi%

Tytillisyyden parantamiseksi etsititin jatkuvasta uusia keinoja.
Yhteni osaratkaisuna on padetty tytin uudelleenjakamista.
Sen uskotaan lisiksi helpottavan kasvavassa ty6paineessa
olevien henkil6iden tyiiolosuhteita.
Ty6n uudelleeniakamista voidaan kayttaa my6s
ty6ajan joustavoittamiseen tietyissi elimintilanteissa.

Taulukko 1. G tai 6+Gmallin siirtymisen kassavaikutukset esimerkkilaskelmissa,
kun tytillistetiiiin yksi tai useampi uusi henkilti.

Kotipalvelu,6-malli Piiiviikoti,6-malli Hammashoito,6+6-malli

Tr 6llistettir i/n iillistettevit ansiosidonnaisella plivlrahalla (puoliso ja 2 lasta)
Kunnan bruttomenojen lisdys -100% -100% -100%
Kunnallisvero-, ym. nettohrlojen lisiiys 8 % 3 % 30 %
Valtionvero, ym. nettotulojen lisiiys 39 % 42 % 30 %
Tyontekijiin nettotulojen lisdys 9 % 11% 13 %
Rahastojen nettotulojen lisiiys 44% 43o/, 38%
Muut (nettomuutos) 0 % I o/o -11 %

l'riillistettiir fl/tvtillistettl!It eivlt saa sosiaalisia tulonsiirtoja (ei-t\titdn)
Kunnan bruttomenojen lisiiys -100% -100%
Ktrnnallisvero-, ym. hrlojen lisdys 1l% 12%
Valtionvero, ym. tulojen lisdys l0 % 9 %
Tyrintekijiin nettotulot 5l % 52o/o
Rahastojen nettotulojen lisiiys 27 % 26%
Muut (nettomuutos) 0% | %

Triillisteltlr I/t\irllistette\5t perusplirlrahalla (puoliso ja 2 lasta)
Kunnan bruttomenojen lisdys -100% -100o/o
Kunnallisvero-, ym. nettotulojen lisiiys 11o/o 1l o/o

Valtionvero, ym. neftotulojen lisiiys 40% 43%
Tyrintekijiin nettotulojen lisdys 22% l9 %
Rahastojen neftotulojen lisdys 26% 26%
Muut (nettomuutos) 0% | %Esimerkkilaskelmien

kohteena kunnalliset palvelut
Tutkimuksen empiiristen esimerkkilaskelmi- *)Taulukon I ylimmiissd osiossa tydntekijriill?i ei ole kyse nettotulojen muutoksesta, koska tuloa ennen
en kohteeksi otettiin kunnallinen kotipalvelu- tycillistymistii ei ole voitu huomioida tai siitii ei ole tietoa.
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Lislhenkiltisttin palkkaamisesta kunnalle aiheutuvien bruttomenojen (-100 %)
jakautuminen eri osapuolten tuloiksi

Ansiosidonnaisella piivdrahalla tyollistetty (puoliso ja 2 lasta)

44%
4O7o

36"/"

32"/"

28"/
24"/"

20%
16%
12o/"

87"
4%
O7o

-4"/"

-8o/"

12%

I Kotipalvelu, 6-malli I Pziivakoti,6-malli
100%= 132000mk 100'/.=469303mk

I Hammashoito, 6+6-malli
1 00%=421835mk

Kuvio on esimerkki taulukosta l, kun ansiosidonnaisella priitrirahalla oleva 1totdn (puoliso
ja kaksi lasta) tydllistetririn, Huomionan'oista on rahastoille kertvvcit suhteellisen suuret

menosddstdt seld 6/(;nantaja- ja tvdnlekijdmaltsuista johuvat tulonlisriykset.

Tytil I istymi nen hytidyttaa
eniten valtiota
Kunnalle palautuu kotipalvelu- ja piiiviikoti-

toiminnassa noin l0 prosenttia bruttomenois-
taan. Osuus on tosin huomattavasti pienempi
piiiv[kotitoiminnassa, jos tycillistetty on an-
siosidonnaisella piiiviirahalla. Tiimii johtuu
pddasiassa siit?i, ettii tyrillistetryjen lasten pdi-
vdhoitomaksujen yhteissumma ei esimerkki-
tapauksessa noussut palkkatason noususta
huolimatta.

Hammashoidon palautumisosuus on
huomattavasti suurempi. Se johtuu asiakas-
maksujen oletetusta kaswsta. Kasw luonnol-
lisesti edellyniiii kysynniin kaswa, jonka rea-
listisuutta ei tdssd ole voitu selvittiiii.

Valtio saa tuloina (a menosiiiistoinii)
tyrillistetyn ollessa ei-tyoton noin l0 prosent-
tia kunnan bruttomenoihin verrattuna. Osuus
nousee (ml. Kela) jopa yli 40 prosenttiin ja
mahdollisen asumistuen vdhentyessd noin 50
prosenttiin tyrillistettyjen ollessa tyottomiii.
Tytillistyminen siis hyodyttdd nimenomaan
valtiota.

Tyollistettiivien tulo-osuus (nettotulot) on
ei-tyottomen tyollistyessii kotipalvelu- ja
piiiviikotitoiminnassa noin 50 prosenttia sekd
hammashoidossa noin 40 prosenttia. Osuus
on huomattavasti pienempi tyrittomien koh-
dalla. Niiin on erityisesti ansiosidonnaisella
piiiviirahalla olevilla.

Rahastot (Kuntien eldkevakuurus, vakuu-
tuslaitokset, tyottdmyyskassat ja kirkko) saa-

vat tuloina ( a menosd.dstoina) ei-tyottomiin j a
peruspdivdrahalla olevan tyollistyessii noin 25
prosenttia kunnan bruttomenoihin verrattuna.

Ansiosidonnaisella piiiviirahalla olevan
tytillistyessii on rahastojen tulo-osuus selvdsti
suurempi eli yli 40 prosenttia. Tiimiijohtuu le-
hinnii siitii, ettd rahastot-ryhmiiiin luettujen
ryottomyyskassojen ei tarvitse endd maksaa
ansiosidonnaista tyottomyyspdivdrahaosuut-
tansa tydtt6man ryollistyesse.

Taulukon esimerkeissd eivdt ndy asumis-
nren mahdolliset mutokset perheen tulotason
muuttuessa, koska esimerkkitapauksissa ole-
vat tyollistettiiviit tyontekijiit eivdt saa asumis-
tukea. Asumisfuen muutos perheen tulojen
kasvaessa, kuten tyottomiin tycillistyessii, an-
taa valtiolle edellii mainittujen tekijoiden li-
siksi menosddstciji. Vastaavasti fyot6n tyol-
listyessiiiin menettdd asumistuen muutoksen.

Mikiili tyrintekijoiden palkkatasoa alen-
netaan tyriaj an lyhentymistii vastaavasti, muo-
dostuu nimenoman 6-mallissa tyollistiimises-
td aiheutuva menojen lisiiys kunnalle melko
pieneksi. Myris tyontekijoiden progressiivi-
sen veron alenemisen ja mahdollisten tulon-
siirtojen kasvun (l2ihinnii lasten pai-
vdhoitomaksut) woksi nettomenetys voi heil-
la jeede suhteellisen viihiiiseksi.

Valtio menettdi palkkoja alennettaessa
ruloj aan erityisesti valtionveron progressiivi-
suuden ruoksi 6-mallissa, mutta 6+6 mallissa
ty<intekijoiden mddrdn kaksinkertaistuessa
valtio saa kuitenkin lisiiii tuloja.

Rahastojen tulot ovat suorassa suhteessa

palkkasummaan. Vaikka tyontekijciiden kuu-
kausiansioita alennetaan, rahastojen tulot hie-
man lisddntyvdt uusien ryontekij<iiden palk-
kauksesta.

Esteet tytin
uudelleenjakamiselle
Tycin uudelleenjakamisen edellytyksiii kohde-
ryhmiipalveluissa on tutkimuksessa asian-
tuntijahaastatteluihin tukeutuen tarkasteltu
toiminna I I isten edel lytysten, resurssitarpeen,
tyrivoiman saatavuuden, lisdmenojen rahoi-
tuksen sekd muutosvastarinnan kannalta.

Kolmen ensinmainitun tekijiin osalta ovat
tulokset osin ristiriitaisia eik2i selkeitii johto-
piiiitoksiii tdmdn takia voida tehd'i. Suurimpa-
na esteend lienee kuitenkin tdmdn tyyppistii
muutosta koskeva asenteellinen vastarinta.
Sitii esiintyy sekii tyonantaja- ett?i tyontekijii-
puolella. Se koskee jopa asiaan liittiviii ko-
keiluja.

Lisdmenojen rahoitus saattaa tdssd vai-
heessa olla tuntuva tycin uudelleenjakamisko-
keilujen yleistymisen rajoite. Suunniteltu
kuntatycinantajan saama valtion tuki voi tosin
edistiiii asiaa merkittdviistikin. Tyollistiimistu-
en mddrd voisi suunnitelman mukaan olla
enintddn 50 prosenttia kahden vuoden tyci-
aikakokeiluun palkattavien ty<ittomien tyol-
lisrimisestd aiheutuvista hyviiksyttiivistii
palkkauskustannuksista.

Kunta Valtio Rahastot Muut
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Makse
Suom
eteliiiPuoltavia perusteluja

Verrattuna nykyiseen kuuden kuukauden tu-
kitytillist?imisjaksoon tytiajan lyhentdminen
antaisi sekii tyontekijelle ettii tyonantajalle
pysyv?in ratkaisun, jolloin viiltlrtiiiin tyonteki-
joiden jatkuvalta uudelleen perehdyttiimiseltii
tyohon ja lisiiksi tyollistetyn status normali-
soituu varsinaiseksi ty<intekij iiksi.

Valtiolle tyoajan lyhenrdmisratkaisu saat-
taisi olla hieman halvempi, kun lasketaan mu-
kaan ty<illistiimistuki, mutta kunnal le hieman
kalliimpi kuin nykyinen 6 kuukauden tydllis-
tiimisjaksottelu. Tosin kunnalle saattaa syntyd
sii?istojii tyollistetyn tyokokemuksen karttues-
sa hdnen voidessaan olla pysyviisti tydssa.

Lisiiksi tyonantaja joutuu tyoaikaa orga-
nisoidessaan uusien haasteiden eteen: On
mietittiivii uusia tyoaikoja ja yhteistyotii eri
hallinnonalojen kesken parhaan mahdollisen
synergian saavuttamiseksi. 6+6-mallissa tuot-
tavuus kasvaa myos rakennusten ja laitteiden
l,uorokautta kohti laskettavan pitemmdn
kAyftoajan vuoksi.

Tytintekijiille suurin hyoty tyon jakami-
sesta on fyotilaisuuksien lisii?inryminen ja si-
ten uuden tyopaikan saaminen. Ansiosidon-
naisella piiiviirahalla olevan tulon lisiys ei ole
kovin suuri, mutta tyon saamisella jo sindnsd
on suuri merkitys tyollistetyn eldmddn. Perus-
piiiviirahalla tai tyomarkkinatuella olevan
tytillistymisen aiheuttama tulon lisiiys on jo
varsin merkitdvi.

-Iyottomien tytillistyessii lyhyemmiin fy<i-
ajan seurauksena palkkasumma kasvaaja vas-
taavasti tyottomlyskorvaukset ja muut sosi-
aaliset tulonsiirrot pienenevdt. Rahastot saa-
vatkin trimdn seurauksena lisiituloja palkka-
surnman kasvun suorassa suhteessa. Pidem-
m?illii aikaviilillii onkin mahdollista alentaa
tyonantaj a- ja ty<intekijiimaksuja.

Ldhde: Laaksonen Jyrki Y.J. (1996) Tyrin uudel-
leenjakaminen kunnallisessa palvelutuotannossa -
hyod),t, haitat ja edellytykset. (LTT) Liiketaloustie-
teellinen tutkimuslaitos B 122. Helsinki.

TYRKIY. J. LAAKSONEN
Hallintotiete e n I is en s iaat ti

Vuonna 1995 maksettiin
69,7 miljardia markkaa .
vuoden lopussa oli kai
Heidin keskimiiriinen
oli noin 5 OOO markkaa.

Tiedot ilmenevat helmikuussa julkaistusta
Eldketurvakeskuksen ja Kansaneldkelaitok-
sen yhteistilastosta "Tilasto Suomen eldk-
keensaajista kunnittain I 995".

Maksetuista eliikkeistii noin kolme nel-
jdsosaa oli ansairu ff<i- tai virkasuhteen pe-
rusteella. Sen mukaan yli l,l miljoonan eldk-
keensaajan kokonaiseldkkeeseen kuului osa-
na my<is ty6eleke. Yksityiseltii sektorilta sai
eliikettii 975 000 henkiloii, kun taas julkisen
sektorin ry6eleke oli osana 391 000 henkildn
kokonaiseldkkeessd. Kansaneliikettii sisiiltyi
liihes j okaisen eldkkeeseen.

'Iaulu l. Nlaksetut ellkkeet vuonna 1995

Eliikejiirjestelmii Mrd.mk %

Tyoel?ikejiirjestelmii 5 1,0
yksityinen 3l,6julkinen 19,4

Kansanel6ke-jiirjestelmii 18,7

73
45
28

27

Yhteensd 69,7 100

Uusimaa nielee
eldkkeistd neljdnneksen
Yli puolet eldkemenosta maksetaan kolmeen
eteldiseen liiiiniin. Uudenmaan lddnin osuus
kaikista maksetuista eliikkeistii on neljinnes
ja Helsingin osuus kaupungin l2 prosenttia.

Lddnien vdlisissd eroissa heijastuu vdes-
topohjan ja elinkeinorakenteen erilaisuus.
Toisaalta myos virkamieskunnan sijoitnrmi-
nen piiiikaupunkiseudulle on omiaan kasvat-
tamaan eliikkeiden suuruutta ja siten mycis
maksettujen eliikkeiden miiiiriiii Uudenmaan

I
T
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kansanelikkeiti
nsaajia saman
112 milioonaa.
ielikkeensi

Uudenmaan lddni
Hiimeen liiiini
Turun ja Porin liiAni
Vaasan ldAni
Oulun liiiini
Kymen l2iiini
Kuopion liiiini
Keski-Suomen liiiini
Mikkelin liiiini
Lapin liiiini
Pohj ois-Karj alan liiiini
Ahvenanmaa
Ulkomaat
Kuntatieto puuttuu

eistfl yti puolet
kolmeen
n fiiflniin

Taulu 2. Nlaksetut ellkkeer liiiineitiiin ja
niiden osuus makseftujen elfrkkeiden kokonaisnrlirlstl vuonna 1995

milj.mk o//o

liiiinissii.
Eliikkeistii osa maksetaan ulkomailla

asuville. Vuonna 1995 miiiirii oli 487 miljoo-
naa markkaa eli 0,7 prosenttia kokonaismdd-
rdstd.

Uudenmaan liiiini poikkeaa selvdsti
muista liiiineistii myos siind, miten maksetut
eldkkeet jakautuvat eliikejiirjestelmien kes-
ken. Kansaneliikkeiden pieni osuus makse-
tuista eliikkeitii johtuu siitd, ettd Uudenmaan
liiiinissii sekii yksityisen ett?i julkisen sektorin
ryoelakkeet ovat tasoltaan korkeampia kuin
muissa lddneissd. Suurempi tyoeliike taas pie-
nentdd kansanel iikettii.

Kansaneldkettd eniten
Pohjois-Karjalaan
Pohjois-Ka{alaan maksetfujen kansaneldk-
keiden osuus koko eldkemenosta oli 35,5 pro-
senttia. Osuus on selvdsti suurempi kuin
muissa lddneissii. Pohjois-Karjalassa sekii yk-
sityisen ettii julkisen sektorin tyoeliikkeet oli-
vat muun maan tasoa pienempid, mikd puo-
lestaan suurensi maksettavaa kansanelikettd.

RAIMO KARPPINEN
Elcikeluruakeskul<sen

tutkija

t7 159
t0 2t9
9 754
5 678
5 463
5 156
3 681
3 438
3 038
2 698
2 472

338
481
105

24,6
14,7
14,0
8,1
7,8
7,3
5,3
4,9
4,3
3,8
?5
0,5
0,7
0,2

Yhteensd 69 681 100,0

Taulu 3. Ellkemenon jakautuminen eliikejiirjestelnrin mukaan liiiineittliin. o/o

Tyoeliike
yksityinen julkinen

%%
Uudenmaan ld"dni 51,3 30,2
Kymen liiiini 47,4 26,9
Turun ja Porin liiiini 47,3 25,0
Hiimeen lii?ini 46,9 26,9
Ahvenanmaa 43,0 31,0
Keski-Suomen liiiini 42,1 27,3
Vaasan lddni 41,8 24,2
Kuopion liiiini 39,8 27,7
Mikkelin liiiini 38,8 29,0
Oulun lii?ini 38,3 29,2
Lapin lAiini 36,9 33,7
Pohjois-Karjalan lliiini 35,9 29,0

Kansa-
eliike
%
18,6
)\ -1

27,7
26,1
26,0
30,6
?1 q
1?5
32,3
32,5
29,4
35,5

\
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Itsepflisesti
Suomen

mdarziilevfl
Pankki?

Antti-Pekka Pietilti : " Presidentin p ankki", Art H ous e 1 9 9 6

Ilta-Sanomien talouskolumnisti
Antti-Pekka Pietilii pyrkii kirjas-
saan "Presidentin pankki" tuo-
maan yleison tietoisuuteen uutta
tietoa Suomen keskuspankin to-
dellisesta valta-asemasta yhteis-
kururassamme. Hdn katsoo Suo-
men Pankin aseman olevan mel-
ko tuntemattoman, ja paljon tdr-
keiimmiin kuin yleisesti tiedetddn
sen olevan.

Henkilokuvaukset ovat pai-
koin kiinnostavia, joskin tietty
"r<itosherra" ajattelu paistaa kir-
joinrksessa liipi. Kiinnostavim-
pia yhteiskuntatieteilij iin kannalta
ovat kuitenkin ki{an laajat selos-
tukset eri aikakausien yhteiskun-
nallisesta keskustelusta j a poliitti-
sesta ilmapiinstii.

osittain ristiriitaiseksi. Toisaalta
syntyy kuva itsepdisesti miiiiriiile-
visrd Suomen Pankista, toisaalta
ongelmana esitetddn ettei se ole
ollut tarpeeksi itseniiinen tiettyjen
poliittisten piiiittiijien suhteen.

Journalistisen uutisoivaan ta-
paan Pietilii sortuu eriasteisen
vehkeilyn paljastamisaikeissa
tiettyyn liiotteluun, ja latoo mytis
liian usein tekstiin liiemmin pe-
rustelematta,
eli ilman liih-
deviittauksia,
aika koviakin
viiitriimiii eri
henkiloiden ja
instituutioiden
asemasta, mie-
lipiteistii ja te-

Mielestiini kiqoittaja ei kui- kemisistii. Lukuisat lytintivirheet
tenkaan onnistuu tiiydellisesti hiiiritseviit myos. ja olisivat olleet
luomaan sellaista uutta kuvaa jota nykytekniikalla helposti poistet-
kirjan takakannella lupaillaan. tavissa.
Lukrla ei saa kunnolla selkoa siitl Pienestd ronsyilystii huoli-
mihin kiryassa oikein pyritiiiin. En matta kirja antaa kuitenkin tar-
tullut kirjaa lukemalla vakuuttu- peeksi kriittiselle lukijalle melko
neeksi siitd, ettd "suomen Pankki uskottavan kuvauksen pitkiin ai-
pitiiii niin hallituksen kuin edus- kaviilin talouspoliittisen vallan-
kunnankin tiukassa talutus- ka)'ton kehityksestii. Suomen
nuorassaan". Pankin aseman vakiintuminen on

En ollenkaan kiellii. etteiko ollut seurausta Suomen kansallis-
valtaa voisi olla Suomen Pankin valtiollisista pyrkimyksistii, ja
yhteydessd, mutta kiqa ei paljasta sen asema asiantuntijaor-
eikii analysoi ganisaationa
tarpeeksi onko En tullut kiriaa lukc- on vahvistu-
varta orrut P. an- mAft' ni\iiiri:iiifi"iii[a nut rahatal_ou-

l"rr? rtserraan efid ,Suomen pankH pitdi 1.1 .):q,?
rnstrtuutrona Ja niin hallituksen kuin-edus_ KanamarKKr-
asrantunt{aor- hlnnAnkin IiUhASSA tAlU- nat o^vat rul-

ff''"'ffi';;,i isiiimssaanz ll",il"iii_
ollut liihinnii kedmmdksi
tietyillii henkiloillii, jotka ovat eri sotien jiilkeisen erittdin nopean
tavoin yhdistettdvissd Suomen rakenneuudistuksen ja S0-lulun
Pankkiin. SuomenPankrnyhtey- finansssimarkkinoiden kehity-
dessd tai palvelussa toimineiden misen kautta.
henkikiiden kautta kanavoitu val- Pietilii havaitsee ihan oikein,
ta ei vdlttdmdttd ole Pankin val- ettd viime wosisadalla keskus-
taa, vaan Pankki on saattanut toi- pankkia eijuurikaan tarvitnr, sillii
mia muiden poliittisten ja talou- suurin osa taloudesta oli lZihinn?i
dellistenintressienvdlineend. omavaraista maataloutta. Pankin

Ndin ollen vallan kuva muo- historiaan kuuluu snellmanilai-
dostuu kirjassa epdselvdksi ja nen kansallisaate ja sen vaalimi-

nen oman vahvan rahayksikon
voimin. Snellmanin hengestd pe-
rdisin oleva "saksalaismielinen",
infl aation vastainen taistelu onkin
jossain miiiirin leimannut Pankin
ulospdin niikyviiii toimintaa kaut-
ta aikojen.

Tdssd voi kyllii yhtyii kirjoit-
tajaan. Ulkomaisen velan ja in-
flaation vastainen linjaus on aika
ajoin tuntunut kovin voimakkaal-

ta. Sen sijaan
Pankhi on
historiallisesti
katsoen joutu-
nut perddnty-
midn vakaus-
tavoitteistaan
hieman liian
usein kelva-

takseen valtaverkon suurimmaksi
hiimiihiikiksi.

Lopulta Suomen kansa ei
ehkd ole luonteeltan aivan niin
siiiistiiviiistii ja nuhteettoman vaa-
timatonta kuin snellmanilais-sak-
salainen ihan-
ne olisi vaati-
nut. Jo tdmdn-
kin johdosta
ihanteista on
pitiiny tinkiii,
tosiasioiden pa-
kosta. Palkat
ovat nousseet
ammattiliitto-
jen, ja ehkii mycis valtavdeston
enemmistrin tukemina. Tiimiin li-
siiksi ja tiimiin johdosta, ldtyselii-
md on usein ollut vaatimassa
muun muassa markan devalvoi-
mista.

Aivan toinen kysymys otr,
kuinka Pankki kaikesta huolimat-
ta on jaksanut pysytellii, ulkopuo-
lisen kannalta katsoen, liioitelltrn
jyrkissii infl aation vastaisissa pyr-
kimyksissiiiin, joista se sitten on
aika ajoin, joskus kovalla rytiniil-
lii joutunut tinkimiiiin. Kuinka ra-
han arvosta on voitu tehdd itsetar-
koitus.

Onko kyse laajemmasta il-
miostii? Onko itse asiassa niin,

ettd asiantuntijainstifuutiot asetta-
vat itselleen vdistdmdttd melko
kapeat tekniset tavoitteet, ja ovat
ndin ollen kykenemdttomid vas-
taamaan yhteiskunnan laaj empi in
tarpeisiin, sikiili kuin nlmi ovat
ristiriidassa teknisten tavoitteiden
kanssa?

Suomen Pankin valta on joka
tapauksessa muutfumassa. Min-
kdlainen tulee olemaan Euroopan
keskuspankki, ja mikii on Suo-
men Pankin uusi asema. Tuleeko
uudesta asetelmasta maahamme
"saksalainen nuukuus", vai "uus-
keynesildinen" yritys koordinoi-
da talous-, tyollisyys- ja aluepo-
liittiset pyrkimykset eurooppalai-
seen rahapolitiikkaan. Tiihiin kir-
ja ei tietenkiiiin voi antaa vastaus-
ta, mutta kyll2ikin evaita pohdis-
keluun.

MIKAELFORSS
Elriketun akeskuksen

tutkimusosaston
peitillikkr)
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Suomen Pankki on his-
toriollisesti katsoen ioutu-
nut oerdiintvmiiiin vakaus-
tavoitteistaun hieman liian
usein kelvatakseen valtaver-
kon suurimmaksi htimtihti-
kiksL

Kiria
krtifiisbtle
uskottavan
kiin
tisen
sestil



Lukijon lyntistii

Penttildn nekemys
tytielii keiiiriestel mdste kdsittdmdttin
Nuorsuomalaisten puheenjohtaj a,
kansanedustaja Risto E.J. Pentti-
liin ketjukirje oli vastustamaton.
En voinut vastustaa kiusausta
vastata siihen. Penttildn ndkemys
on kiisittiimiiton. Hiin arvostelee
ryoelakej airj estelmdd kokonaisuu-
tena muutaman osa-alueen perus-
teella ja jiittiiii huomioimatta
eliikejiirjestelmiin tehdy uudis-
tukset.

Penttilii on mycis kritiikissiiiin
jaftAnyt huomioimatta vuoden
alussa voimaan tulleet ns. Puron
esitysten pohjalta tehdyt tydela-
keyhtiriiden sr.yoitustoimintaa ja
vakavaraisuutta koskevat uudis-
tukset.

Tehtyjen paatdsten keskeise-
nii liihtokohtana on uudistaa tyri-
eliikeyhtiriiden sijoitustoimintaa
ja erityisesti sen reunaehtoja vas-

taamaan sijoitusympiinstrissd ta-
pahtuneita muutoksia ja autta-
maan siten tyoeliikeyhtiriitii ny-
kyistii paremmin furvaamaan
eliikkeiden rahoitus myos tulevai-
suudessa. Ensisijainen piiiimiiiirii
on siis eliikepoliittinen, ja eliike-
yhtioiden sijoitustoiminta on vdli-
ne sen saavuttamiseksi.

Vakavaraisuuden kasvattami-
nen on kZiyttokelpoisin tekniikka
ry<iel2ikeyhtididen sijoirustoimin-
nan edellytysten parantamiseksi.
Suurempi toimintapddoma tekee
mahdolliseksi lisiitii sijoituksia
osakkeiden kaltaisiin kohteisiin,
joiden arvoja tuono heilahtelevat
muita instrumennejd enemmdn.
mutta joihin liitryy korkeat tuotto-
odotukset.

Kokonaisuutena voidaan ar-
vioida, ettii tehdy uudistukset an-

tavat mahdollisuuden saavuttaa
pitkiillii aikaviilill2i aikaisempaan
jiirj estelmiiiin verratnrna parempi
tuotto tyoeliikevaroille. Toteu-
tuessaan paremmat fuotot merkit-
sevdt toisaalta nykyistii suurem-
pia toimintapddomia ja siten en-
tistd tuottoisempien sijoitusvaih-
toehtojen kaftomahdollisuuksia
ja rahastojen kasvua tulevaisuu-
dessa.

Historiastakin kiiyettiiivissii
olevien tietojen perusteella voi-
daan odottaa, ettd tdmdnkaltaises-
ta sijoitusten uudelleen suuntau-
tumisesta on seurauksena sijoi-
tustuottojen paraneminen ja sitii
kautta pitkiin aikaviilin mak-
sunkorotuspaineen vdheneminen.

Tulevaisuudessakin pysty-
tddn parhaiten turvaamaan eri su-
kupolvien sosiaalinen oikeuden-

mukaisuus, kustannusrealismi
seka rydelamdn ja yhteiskunnan
muutosten huomioon ottaminen
osittain rahstoivalla ty6elekejZir-
jestelmiillii, joka kohdentaa osan
eliikkeiden rahoitusrasituksesta
nimenomaan sille sukupolvelle,
joka myos eldkkeet aikanaan saa.

Eliikejiirj estelmiiiin sisiiltyvii
pitkiijiinteisen yhteisvastuun aja-
fus on sekin keskeinen suomalai-
nen arvo, jonka Penttild haluaa
mitiitdidA.

MAIJA PERHO
puoluesihteeri

Kansallinen Kokoomtts

Matti Soljanlahti

PT:N ELAKESAANO
PT:n Eliikesiidtion asiamies, hal-
lintotieteen maisteri Matli Sol-
janlahti on nimitetty sddtitin toi-
mitusjohtajaksi l. l. I 997 lukien.

EUTETURVAKESKUS

Varatuomari Maijaliisa Takanen
on nimitetry Eliiketurvakeskuk-
sen lakiosaston lakimieheksi
1.4.1997 lukien. Hiin on tyosken-
nellyt aiemmin eldkelautakunnan
valmistelijana.

Jarmo Toyri

ELAKE.SAMPO
Ekonomi, luonnontieteen kandi-
daatti Jurmo Tovri on nimitetty
Eldke-Sammon Markkinointi- ja
yhteyspalvelut {oiminnon osas-
topiiiillik<iksi 1.1.1997 alkaen.
Hiin toimii myos markkinointrjoh-
taja Hannu Tarvosen varamie-
hend.

ILMARINEN
Yhteiskuntatieteiden maisteri
Yrjd Norilo on nimitetry huhti-
kuun l. piiiviistii 1997 alkaen Il-
marisen viestintd- ja tutkimus-
osaston osastopiiiillikoksi.

I
T

aEE
Maijaliisa Takonen Yrjd Norilo
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Yak0n piilfrksifr

ElikesaannOsten
kiertamistd

tytivoi man vuokrau ksessa

Tydntekifii oli tytisuhteessa tytivoimaa vuokraavaan yritykseen X,
jonka kanssa htin oli alunperin sopinut tytiskentelysti, vaikka palkanmaksajina

oli mytihemmin ollut muita, yhteistytissti toimivia vuokrausyhtitiitti.
f iirjestelyn tarkoituksena katsottiin olleen tyiintekijiiin

eliketurvaa koskevien siinntisten kiertiminen.
VakOn ptiritds. Annettu I 2. I 2. I 996.

Tdstd ns. Extran piiiitoksesti on
tiedotettuja sitd on mycis kiisitelty
julkisuudessa eri tavoin siinii
mddrin, ettd rajoitun tdssd ker-
tomaan vain erdistd seurannais-
vaikutuksista lZihinnzi vakuutta-
misen kannalta.

ETK:n mielestd ratkaisulla
on periaatteellista merkitysta. Ku-
ten edellii esitetystd ilmenee,
VakO:kin on katsonut, ettii fyon-
tekijiin kierrdttdmisellii yhticiltii
toiselle oli pyriffy ainoastaan kier-
tdmddn tyontekijiin suojaksi sdd-
detryii eliikelainsiiiidiintoii.

Kierrdttdminen on jo aiem-
min ilman nimenomaista sddn-
nostiikin katsottu valeoikeustoi-
meksi, jolle VakO ei hyviiksynyt
kierriittiijiin tavoittelemia oikeus-
vaikuruksia.

Lakiin kiertdmiskielto
Mahdollisten epdselvyyksien
vdlttdmiseksi lakiin on vuoden
1996 alusta otettu lainkiertii-
nriskielto. TEL lg:n I momentin
6 kohdassa sdddetddn: " Jos eld-
keturvan jiirjestiimisvelvollisuu-
den kiertdmiseksi on oikeustoi-
melle armettu sellainen sisiilto,
joka ei vastaa asian todellista
luonnetta tai tarkoifusta, on tdtd
jii4estiimisvelvollisuutta ratkais-

taessa menetetelldvd asian to-
dellisen luonteen ja tarkoituksen
mukaisesti".

Viittaussddnntiksen perus-
teella sama on voimassa LEL:n ja
TaEL:n osalta.

ETK on ratkaissut helmi-
kuussa joitakin vastaavantyyppi-
sid tapauksia. Ne eroavat edelld
kerrotusta tapauksesta muun mu-
assa siten, ettd

- tydntekijiillii on ollut ensin
tyosuhde tyoskentelypaikkaan
(ravintolaan). mutta jossain vai-
heessa ravintola on ilmoittanut
palkanmaksun siirtyviin ruok-
rausyritykselle (tiilloin ravintola
on peattenyt tyontekijiin TEL-
vakuutuksen) tai

- ty<intekijii on sopinut tyris-
kentelystd ensin ravintolan kans-
sa, mutta tyoskentelyn alkaessa
hiinelle on ilmoitettu, ettd luoka-
usyritys hoitaa palkanmaksun.

sopijapuolensa yksipuolisen me-
nettelyn sen siirriessd palkan-
maksun vuokrausyritykselle.

Piiiitoksissiiiin ETK katsoi,
ettii hiljainen hyviiksyminen oli
tapahtunut, ja tyrintekijoiden kat-
sottiin olevan tyrisuhteessa vuok-
rausyritykseen, jolle palkanmak-
su oli siirretty. Niiin siitii huoli-
matta, vaikka myohemmin pal-
kanmaksajina oli myos muita sa-
maan yritysryppliiiseen kuulu-
neita yhtioit?i.

Tyovoiman wokrauksessa
mii2iriiaikaisten tyosopimusten
keyftoe on yleensii pidetty hyviik-
syttiiviinii. Myos ETK sovelsi rat-
kaisuissaan miiiiriiaikaisia tyo-
suhteita koskevaa TEL l$:n 2
momenttia (1.5.95 lukien 3 mo-
menttia).

PENTTI KOTVISTOINEN
Ekikeno'vakeskuksen

lakiosaston
ptitillikkr)
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Hiljainen
hyvdksyminen!
Ndissd tapauksissa on jouduttu
pohtimaan myos sitii, onko
vuokrausyrityksen ja tyontekijiin
viilille konkludenttisesti syntynyt
ry<isuhteen perustava sopimus-
suhde eli onko tyontekijdn katsot-
tava hiljaisesti hyviiksyneen



Takaisinlainaus
muuttuu markkinaehtoiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriti on vahvistanut TEL-yhtitiiden hakeman muutoksen
takaisinlainauksen ehtoihin. Perusteiden vahvistus on voimassa vuoden loppuun.
Uusi jiirjestelmfl muuttaa takaisinlainauksen markkinaehtoiseksi
eli kilpailukykyiseksi yritysten muiden rahoitusmuotoien kanssa.
Esimerkiksi llmarisen TEL-takaisinlainojen keskikorko
oli viime vuonna 6,125 prosenttia.

Eliikeyhtitit ehdottivat, ettii takai- sa.

Ylijohtaja Tarmo Pukkila luon-
nehti takaisinlainauksen korko-
kysymystii'todella isoksi asiaksi,
joka tiiytyy keskustella liipi kaik-
kien tahojen kanssa'. Niillii hnn
tarkoitti paitsi yhtioitii myos tyon-
antaja- ja tytintekijiiosapuolia.
Hdn sanoi maaliskuun puoliviilis-
s6, ettd on mahdollisuuksien ra-
joissa saada uusi jiirjestelmii val-
miiksi ja k?ilttodn jo kuluvassa
huhtikuussa.

Bullet lentdd radalleen

sinlainauskorko sidottaisiin bul-
let-tyyppisten valtionlainojen
korkoon. Bullet-termilld tarkoite-
taan sild, ettd pddoma maksetaan
kerralla laina-ajan piiiitytryii.
'Tliydellisestii bullet-lainasta' ei
makseta lainan juoksuaikana kor-
kojakaan, vaan ne lisiitiiiin piiii-
omaan ja maksetaan laina-ajan
piiiittyess?i.

Garantiassa on laskettu uudet
prototyypit takaisinlainoille bul-
let-fyyppisistii valtion viitelain-
oista. Toimitusjohtaja Mikael
Englund lupaa, ettd Garantian
laskelmat ovat valmiit huhtikuus-

Ongelmina yh.yohtaja Pukki-
la piti esimerkiksi vanhojen laino-
jen konvertointia eli muutlamista
bullet-ehtoisiksi. Laskuperuste-
koron laskun vaikutuksista hdn
my<is halusi tarkennuksia.

Takaisinlainat ovat turvaavi-
ne vakuuksineen halpenemassa
huomattavasti, entyisesti lyhyill?i
laina-ajoilla. Esimerkiksi 4 - 6
vuoden takaisinlainan korot olisi-
vat alle neljiistii noin 4,5 prosent-
tiin. Kolmen vuoden ja sitii lyhy-
empien lainojen korot olisivat sa-
malla tasolla kuin valtion viitelai-
nat eli nykyasolla 3,7 prosenttia.

Garantialle
liiketoimintaa
Jos lainanottajalla ei ole turvaa-
vaa vakuutta, takauksen voisi
antaa Valtiontakuukeskus tai kun-
ta. Se voitaisiin hoitaa myos
pankkitakauksella tai luottova-
kuuruksella. Garantiassa odote-
taan ndisti luottovakuutuksista
merkittdvdd liiketoimintaa.

Johanna Garam

-

tame oli noin 35 prosenttla.
Maatalousyrittiijien MATA-

tydtapaturmavakuutuksen korva-
usmeno oli 143 miljoonaa. Vuo-
desta 1995 korvausmeno aleni
kahdella prosentilla. Uusia kor-
vattuja fyovahinkoja oli I I 181.

Melasta elikkeitii ia korvauksia
yhteensa 3,6 miljardilla

Mela maksoi vuonna 1996 eliikkeitii ja korvauksia 3 639 miljoonaa yhteensi 211 053 elikkeensaajalle.
Korvausmenossa oli lisiiystii edelliseen vuoteen neljii prosenttia. Tytitapaturmakorvauksia maksettiin
143 miljoonaa. Luvut ilmenevit Maatalousyrittiijien eliikelaitoksen vuosikertomuksesta.

Keskimddrtiinen eldke
noin 1 100 markkaa
MYEl-el2ikkeensaajien mddrd
vdheni ruoden 1996 aikana noin
prosentilla; kaikkiaan elZikettii
Melasta sai wodenvaihteessa 2l I
053 henkikiii. Eliikettii maksettiin
keskim?i?irin I 430 markkaa kuu-
kaudessa eliikkeensaajaa kohti.
Eliike- ja korvausmeno kasvoi

woden 1996 aikana neljiillii pro-
sentilla ja se oli 3 639 miljoonaa
markkaa.

Luopumistuella
ldhes 2200 henkil<i6
Kahden ensimmdisen voimassa-

miiiirin luopumistuki on 3 262
markkaa kuukaudessa. Vuonna
1996 luopumistuen kautta siirtyi
peltoa uusille viljelijoille 20 418
hehtaaria.

Euroopan unioni rahoittaa
osan luopumistukrjii{estelmiin
kustannuksista. Vuonna 1996
EU:lta saatiin yhteensd 24 mrl-

I uop um i stuk ij iirj e ste I -ololuoden aikana luopumistuelle Joonaa
on jiiiiny 2 l7l henkil<iii. Keski- mddn. Kokonaiskustannuksista
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In the editorial, the Managing
Director of the Central Pension
Security lnstitute, Matti Uimo-
nen. looks ahead at the turn of
the millennium and the chal-
lenges involved for the employ-
ment pension scheme. He
underlines that it is important
that the revision of the inform-
ation systems of the scheme
should be completed and the
new systems introduced well
ahead ofthe year 2000, in order
to avoid major adjustments to
the old systems requiring
enoffnous human resources. The
pace at which the revision of
systems proceeds is slow
because the adjustments required
by legislative amendments are
given priority. He calls for
simple technical solutions to
such amendments in order to
ensure that the demanding
preparations for the next
millennium are finished on time,
because there can be no delays.

A new technique for
financing Finnish employment
pensions was adopted this year.
Principally, it means stricter
solvency standards for employ-
ment pension companies,
slightly amended rules of
funding, and a reduction of the
discount rate from 5oh to 3%o. lt
also removed the restrictive
interdependence of the technical
rate of interest and the rate of
contributions, but did not
interfere with the long-term
dependence between the rate of
contributions and the yield on
investments. In other words, the
higher the retum on the funded
assets of the employment
pension companies, the less need
there will be for raising the rate
of contributions.

Good retums always involve
the element of risk. It is obvious
that speculative investments
associated with a considerable
risk of loss of assets are ruled
out, considering the role of
employment pension companies
in guaranteeing the payment of

pensions to current and future
pensioners. Roughly 95% ofthe
assets of an employment pension
company represents the cover
for the company's statutory
pension liability. This liability
grows steadily year by year and
it is not adjustable according to
the change in the value of its
cover, nor according to the
retum on investments. Indeed,
were it not for the solvency
margin, which acts as a buffer
against market fl uctuations,
drops in market prices, increases
in interest rates and equivalent
developments might cause the
value of company assets to fall
below pension liability. Pre-
viously, the buffer was too small
to allow pension companies to
operate freely in the market and
make long{erm investments in
objects with fluctuating values
and thereby benefit fiom it in the
form of high average returns.
Therefore, the solvency require-
ments were redimensioned based
on the size ofthe solvency
margin required for the control
of different kinds of investment
portfolios.

According to the new rules,
several different limits are set for
the solvency margin, the target
zone and the solvency limit
being the most important. lf the
solvency margin of the company
lies within the target zone. it is
up to the company itself to
decide whether it will use the
surplus to strengthen solidity or
to give clients a refund. The
decision is based on consider-
ations ofboth fairness and
solidity. When the solvency
margin moves closer to the
upper limit of the target zone,
the proportion directed to client
refunds grows. Correspondingly,
when it moves down close to the
lower limit, the considerations of
solidity are more important.
Between the lower limit of the
target zone and the solvency
limit, the company shall restrict
client refunds and focus on

strengthening solidity. At the
solvency limit, the whole surplus
shall be used to strengthen
solidity. The solvency margin of
a well-conducted employment
pension company should not fall
below this line, but should this
happen, sanctions are imposed,
the more severe the steeper the
fall.

The Finnish employment
pension scheme is the first
scheme to apply solvency
regulations based on the
company's investment structure.
The solvency limit is determined
on the basis ofthe investrnent
porlfolio, which means that the
stronger the expected fluctua-
tions in the value of the invest-
ment assets are, the higher the
solvency limit is set in relation to
the liability deficit. All the other
limits applied are calculated on
the solvency limit.

The establishment of the
Economic and Monetary Union
is drawing closer. The countries
joining the single currency will
be chosen early next year. The
national currencies of the
countries that are part ofthe first
wave of EMU will be irrevocab-
ly fixed to the euro on I January
1999. This has far-reaching
consequences for business life
and requires thorough prepara-
tions to ensure smooth transition.
In April 1996, the Finnish
Ministry for Finance launched
national preparations for the
introduction of the euro within
the framework of a specific
EMU project. The project
divides into several groups
representing di fferent organis-
ations, including the employ-
ment pension scheme. The
employment pension group has
worked out a scenario for the
transition to the euro within the
employment pension scheme. It
submitted its proposal in
January.

The scenario of the employ-
ment pension scheme starts from
the assumption that calculation

and payment of pensions will
take place in the Finnish national
currency markka for the whole
transitional period between 1999
and2002, as euro notes and
coins will only be inffoduced in
2002. However, investment
operations will be conducted in
euros as soon as the money
market switches over to the euro,
i.e. at the beginning of the
transitional period. During the
transition phase. both currencies
will be legal tender.

The Bank of Finland and all
other central banks will have to
switch over to the euro immedi-
ately on I January 1999. Banks
will provide transactions and
services both in the national
currency and in the euro.
Businesses are likely to follow
suit, rather sooner than later.
lndividual employment pension
companies will themselves
decide on the timing of the
switch to the euro, but will have
to provide conversion between
marks and euros for client
companies who wish to change
over to the euro immediately

Within the employment
pension scheme, reporting will
follow in Finnish marks during
the transition phase. However,
although pensions will be paid in
marks, the banks will, at request,
provide conversion into euros.
Similarly. individual pension
records will be issued in euros,
at request. The aim is to issue
pension records in dual cur-
rencies from the year 2001 and
to continue doing so sometime
after the transitional period to
make it easier for the individual
insured person to relate to the
new cwTency.

Eija Puttonen
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Elcike-Eetu on
mukava, joskus
hiukan cireci vanha
herra, vai rouvako
lienee, joka nimi-
merkkinsd anta-
masta suojasta
esitttiri mieli-
piteitricin.

Tuonpuoleinen tuleva aika
Eetukin ymmdrt'lid, ettei yhteisid varoja kylvetii ympiiriinsii miten sattuu, etfti
keinottelua ja huijausta ehkdistddn, ett'ii kustannusten perddn katsotaan ja sii6ste-
tii[n.

Mutta kun hyvien pyrkimysten lopputuloksena valtakunnassa vallitsee tyottti-
myysturva, josta ei endd ymmdrrii Erkkikiiiin, ollaan hakoteillii.

Eetu hiimmiisteleekin, voiko olla mahdollista, ettli kiireisten ja paineiden alla
tyoskentelevien monien eri viranomaisten ratkaisema tyottcimyysturva tyotto-
myyseliikkeineen tulisi ehdottoman oikein tulkituksi, kunkin asiakkaan kohdalla
erikseen.

Luultavasti ei tulekaan.
Eetun nopeadlyinen sukulaispoika Erkki kertoikin, ettii tietoyhteiskunnassa

tdllaiset mutkat oikaistaan tiedottamalla: lakitekstit tulkitaan arkikielelle ja tieto
levitetddn sifii tarvitseville. Levitykseen on monia posteja sdhkollii tai ilman sekd
verkkoja, joita risteilee liihiavaruudessa. Niistd Erkki tuntui tietdviin paljon.

Lakitekstit ja eliike-ehdot ovat mitd ovat. Ne vain pifiiii suomentaa, sanoi Erkki.
T[levan ajan oikeus, tarkasteluajanjakso, eldketapahtuma, vanhat ja uudet

sddnnot - selvdii pdssinlihaa, tehdiiiin niistii yksi A-nelonen ja pannaan jakoon.
Noin niiytosluontoisesti. Eduskunta tahtoo ja virkailijat odottavat.

Eetu seurasi Erkin tyotii. Erkki on nyttemmin muuttunut: poika enimmdkseen
mutisee itsekseen, kulkee kumarassa ja hautoo tuonpuoleisia. Ruokapoydiissii hiin
viljelee raamatunlauseita. Iltaisin hiin hyriiilee mummin opettamaa Mustaa Saa-
raa, jolla oli tulevan ajan oikeus. Verkoistaan Erkki etsii harppumusiikkia.

Eetu on huolestunut. Ettei poika vain suistuisi tyrimarkkinatuelle ja jiiisi ty<il-
lisllimisvelvoitteenkin ulottumattomiin.

Elcike-Eetu
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